ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αµύνταιο, 3 Απριλίου 2012
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγµατοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση ενηµέρωσης & διαλόγου για την
ενέργεια στο Φιλώτα
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Φιλώτα
πραγµατοποιήθηκε η πρώτη ενηµερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του
κοινωνικού διαλόγου που εγκαινίασε ο ∆ήµος Αµυνταίου. Ήταν η πρώτη
συνάντηση του ∆ηµάρχου Αµυνταίου, κ. Μάκη Ιωσηφίδη, µε τους πολίτες της
περιοχής για τα ενεργειακά θέµατα και θα ακολουθήσει µία σειρά
συναντήσεων µε τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων που πλήττονται
από τα εργοστάσια και τα ορυχεία της ∆ΕΗ. Είχαν προηγηθεί συναντήσεις
του ∆ηµάρχου µε τοπικούς φορείς, µε τους οποίους υπήρξε ταύτιση
απόψεων για το ρόλο της ∆ΕΗ και το διεκδικητικό πλαίσιο που έχει τεθεί.
Στη συνάντηση παραβρέθηκε και η ∆ήµαρχος Εορδαίας, κ. Παρασκευή
Βρυζίδου που χαιρέτισε την εκδήλωση και αναφέρθηκε στο ρόλο του
∆ικτύου Ενεργειακών ∆ήµων, ενώ παρεµβάσεις πραγµατοποίησαν οι πρώην
∆ήµαρχοι Φιλώτα, κ. Άνθιµος Μπιτάκης και Αµυνταίου κ. Γιάννης Στάϊος.
Στην εκδήλωση ο ∆ήµαρχος και οι συνεργάτες του εξέθεσαν τις απόψεις τους
για τη σηµερινή κατάσταση στα ενεργειακά θέµατα, έκαναν προτάσεις για
ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο στην περιοχή, συζήτησαν για το ρόλο της ∆ΕΗ
στην περιοχή και τις διεκδικήσεις του ∆ήµου Αµυνταίου. Πολλοί πολίτες
έλαβαν ο λόγο και εξέθεσαν τις απόψεις τους για το σύνολο των
ενεργειακών θεµάτων συµµετέχοντας ενεργά στον κοινωνικό διάλογο.
Ο ∆ήµαρχος Αµυνταίου, κ. Μάκης Ιωσηφίδης, δήλωσε µεταξύ άλλων
«Θέλουµε να δηµιουργήσουµε καλύτερες υποδοµές για τα παιδιά µας, έτσι
ώστε να είναι βιώσιµη η περιοχή και κατά τη µετάλιγνιτική περίοδο.
Μέχρι σήµερα δεν εκµεταλλευτήκαµε τις ευκαιρίες που είχαµε αξιοποιώντας
το πλεονέκτηµα του λιγνίτη. Απεναντίας έπαιρναν όλο αυτό τον πλούτο και
δεν επέστρεφαν τίποτα στην περιοχή, χωρίς να σκεφτούν σήµερα τι θα γίνει
αύριο. Κανένας δεν αναλαµβάνει την ευθύνη για τα προβλήµατα που έχουν
δηµιουργηθεί από την παραγωγή ενέργειας.
Σήµερα ξεκινάµε την ενηµέρωση των πολιτών για το τι µπορεί να γίνει στην
περιοχή. Έχουµε όραµα, έχουµε σχέδιο και συγκεκριµένες προτάσεις που
µπορούν να οδηγήσουν τον τόπο σε αναπτυξιακή τροχιά.
Για να το πετύχουµε αυτό πιθανώς να χρειαστεί να απαιτήσουµε δυναµικά.
Αυτό το λέω διότι στην Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν υπάρχει το δίκαιο και το
αυτονόητο και πιθανώς να χρειαστεί να προχωρήσουµε σε ακραίες
κινητοποιήσεις. Έχουµε εξαντλήσει το διάλογο µε την Πολιτεία και δεν
ιδρώνει κανενός το αυτί! Ο λόγος πια είναι στην τοπική κοινωνία».

Η επόµενη συνάντηση µε τους πολίτες στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου
για την ενέργεια θα πραγµατοποιηθεί στα Βαλτόνερα, το απόγευµα της
Πέµπτης, 5 Απριλίου.
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