
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Πέρασαν δύο χρόνια από την εξαγγελία σας, στη Σύνοδο του ΟΗΕ το 2019, 

περί πλήρους απολιγνιτοποίησης έως το 2028. Η Δυτική Μακεδονία και 
ειδικότερα η Εορδαία, αποτέλεσε και αποτελεί τον καταλύτη στην ανάπτυξη 

της χώρας για περισσότερο από 60 χρόνια, καθώς από τα σπλάχνα της στην 

κυριολεξία παράγεται ο Λιγνίτης. 

Η αρχική άποψη της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου Εορδαίας ήταν, και 
εξακολουθεί να είναι, πως η απολιγνιτοποίηση γίνεται βίαια. Δεν δόθηκαν τα 

απαραίτητα χρονικά περιθώρια προγραμματισμού ενός νέου παραγωγικού 

μοντέλου. Μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζουμε τους βασικούς άξονες, στους 
οποίους βασίζεται το σχέδιο της Κυβέρνησής σας. 

Υπάρχει μια ακατανόητη βιασύνη.  

Όλες οι συγκυρίες επιβάλλουν και θα έλεγα αποδεικνύουν, ότι η παρουσία του 

λιγνίτη είναι απαραίτητη, καθώς χωρίς αυτήν, ευστάθεια στο σύστημα 

ενέργειας δεν υπάρχει. Εάν υπήρχε, δεν θα υπέβαλε η ΔΕΗ αίτημα στην ΕΕ 

για χρηματοδότηση της παραμονής σε ψυχρή εφεδρεία των λιγνιτικών ΑΗΣ!  

Η ενεργειακή μετάβαση της χώρας είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της 
ελληνικής οικονομίας και εφόσον δεν υλοποιηθεί με όρους που θα 

διασφαλίζουν την ομαλότητα, θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις για την 
κοινωνική συνοχή. 

Δυστυχώς, με ορίζοντα μόλις 7 ετών για το οριστικό κλείσιμο όλων των 

λιγνιτικών μονάδων στη χώρα μας, η μετάβαση δεν θα είναι απλώς βίαιη, 

αλλά και απολύτως καταστρεπτική για την τοπική οικονομία και κατά συνέπεια 

για το κατά κεφαλήν εισόδημα όλων των κατοίκων της περιοχής μας. 

 

Εμείς, παρά την άποψη που σας προανέφερα, ανασκουμπωθήκαμε, κρίναμε 
και προτείναμε μια σειρά παρεμβάσεων όπως: 

 Αξιοποίηση του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεμαΐδας με στόχο τη Βιομηχανική 

Ανάπτυξη 

 Επαναλειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής – σιδηροδρομικού δικτύου. 

Σιδηροδρομική Εγνατία (Θεσσαλονίκη-Βέροια(Νάουσα)-Πτολεμαΐδα-

Καστοριά). 

 Εξασφάλιση Τηλεθέρμανσης και σύνδεση με τη μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

V με ορίζοντα πέραν του 2028 και επέκταση δικτύου Τηλεθέρμανσης 
στις Κοινότητες της Εορδαίας. 

 Campus σχολών υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην 

Πτολεμαΐδα. 



 Ενίσχυση του πυλώνα Υγείας στην περιοχή, του Μποδοσάκειου 

Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, που τολμώ να πω πως μπορεί να 

συγκριθεί με  νοσοκομεία μεγαλύτερων πόλεων και είναι το μόνο μη 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο που λειτουργεί μέχρι  σήμερα ως 

νοσοκομείο αναφοράς για την covid-19, με εξαιρετικά αποτελέσματα.  

 Μετεγκαταστάσεις Οικισμών που απαλλοτριώθηκαν από τη ΔΕΗ Α.Ε. 

(ειδικά κονδύλια) και διευθέτηση ζητήματος αποζημίωσης κατοίκων της 
Μαυροπηγής. 

 Αποκαταστάσεις εδαφών – Επαναπόδοση εδαφών. 

 Χωροταξικό Σχέδιο για ΑΠΕ (όχι ανεξέλεγκτες χωροθετήσεις ΦΒ και 
ΑΓ). 

 Αύξηση κονδυλίου από τη δημοπράτηση εκπομπών αέριων ρύπων. 

Μια πρώτη κίνηση θα ήταν επίσης, να δοθεί εντολή από μεριάς σας, για 

οριζόντια έγκριση όλων των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο 

πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» από τους Ενεργειακούς Δήμους. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

σε μια ιστορική για τη χώρα συγκυρία, αναζητούμε  

 Κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων 

 Κίνητρα παραμονής του ανθρώπινου δυναμικού 

 Αξιοποίηση τεχνογνωσίας ανθρώπινου δυναμικού και επιστημονικού 

προσωπικού 

 Ολοκλήρωση μετεγκαταστάσεων και στήριξη στο δημογραφικό 

 Διαμόρφωση περιβάλλοντος 

 Αξιοποίηση χρηματοδότησης ώστε να αποκτήσει «ταυτότητα» (πχ 

ενεργειακή) η περιοχή.  

 Ενίσχυση και Ενδυνάμωση της Εορδαίας 

 

Κύριε πρόεδρε της κυβέρνησης των Ελλήνων, 

Ουδείς αμφισβητεί την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει πακτωλό χρημάτων 

και Ευρωπαϊκά κονδύλια στην περιοχή. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για το χθεσινό ΦΕΚ 

(5481/25.11.21) με το οποίο η ΔΕΤΗΠ ενισχύεται με 15 εκ. ευρώ για τις 
ανάγκες της, έως ότου λειτουργήσει η 5η μονάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 

Φοβόμαστε όμως, ότι μέχρι και όταν έρθουν δε θα υπάρχουν οι άνθρωποι 
ώστε να αξιοποιηθούν! Θα έχουν φύγει αναζητώντας αλλού την τύχη τους.  

 



Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε, είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε, 
είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε  

όμως 

Νιώθουμε εγκλωβισμένοι, νιώθουμε απομονωμένοι, νιώθουμε 
απογοητευμένοι!  

Στηρίξτε το όραμά μας για μια ισχυρή Δυτική Μακεδονία! 

Ας μου επιτραπεί ποιητική αδεία, παραφράζοντας τον γνωστό σε όλους στίχο: 

 

Μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου, 

                  Μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε την Εορδαία μας! 

 

 


