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Προκλητική ενέργεια της ∆ΕΗ
Σήµερα, ∆ευτέρα, 9 Απριλίου 2012, η ∆ΕΗ έγραψε νέα σελίδα στην ιστορία
της σχέσης της µε τις λιγνιτικές περιοχές, καθώς έκοψε το ρεύµα στο
∆ηµαρχείο Αµυνταίου!
Το χρονικό της απίστευτης αυτής ενέργειας ξεκίνησε µε ένα σηµείωµα της
∆ΕΗ στο οποίο έγραφε ότι ο ∆ήµος Αµυνταίου της οφείλει 40.000 €, χωρίς
καµία εξήγηση για το τι αφορά το χρέος! Ο ∆ήµαρχος Αµυνταίου, κ. Μάκης
Ιωσηφίδης, απέστειλε επιστολή στη ∆ΕΗ ρωτώντας τι αφορά το χρέος µε την
επισήµανση ότι θα εξοφληθεί αµέσως µόλις εξηγηθεί τι αφορά το ποσό του
υποτιθέµενου χρέους. Αντί οποιασδήποτε εξήγησης η ∆ΕΗ έκοψε το ρεύµα
στο ∆ηµαρχείο Αµυνταίου, όπου όπως είναι φυσιολογικό σταµάτησαν να
πραγµατοποιούνται όλες οι διοικητικές και άλλες εργασίες που βασίζονται
στο ρεύµα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Είναι δεδοµένο ότι η πρωτάκουστη αυτή ενέργεια είναι τα «αντίποινα» της
∆ΕΗ στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο ∆ήµος Αµυνταίου να διεκδικήσει
όσα του ανήκουν και του τα έχει στερήσει εδώ και χρόνια η ∆ΕΗ και η
Ελληνική Πολιτεία, που συµπεριφέρονται µε αποικιοκρατικούς όρους στο
∆ήµο Αµυνταίου και τις λιγνιτικές περιοχές γενικότερα.
Τις τελευταίες τρεις εβδοµάδες ο ∆ήµος Αµυνταίου έχει ξεκινήσει µία
προσπάθεια ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της τοπικής
κοινωνίας για τα θέµατα της ενέργειας. Η προσπάθεια αυτή προβάλει τα
περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει η ∆ΕΗ στην περιοχή και
τους ανταποδοτικούς πόρους που επιβάλλεται να καταβληθούν ώστε να
υπάρξει άµβλυνση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και άρση του
αδιεξόδου στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.
«Ευχαριστώ τη ∆ΕΗ και τη διοίκησή της, γιατί επιβεβαιώνουν τον ισχυρισµό
µου ότι συµπεριφέρονται σαν κατακτητές στην περιοχή! Η διακοπή της
σύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο ∆ηµαρχείο Αµυνταίου την ώρα που
κάνουµε µία σηµαντική προσπάθεια ενηµέρωσης και κινητοποίησης της
τοπικής κοινωνίας δείχνει τον πανικό της διοίκησης της ∆ΕΗ και αποδεικνύει
ότι η µέχρι σήµερα συµπεριφορά της δεν αντέχει ούτε στιγµή στην κριτική»,
δήλωσε ο ∆ήµαρχος Αµυνταίου, κ. Μάκης Ιωσηφίδης, για το συµβάν.
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