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Είµαι ένας απλός πολίτης της πόλης αυτής.
Ζω στην Πτολευαιδα και την αγαπω πολύ…

Λυπάμαι όµως, που οι υπεύθυνοι και οι εκπρόσωποι αυτής της Περιφέρειαςδεν νοιάστηκαν πότε για το καλά της Πτολεμαϊδας.

Άφησαν από τα χέρια μας τοσες και τοσες υπηρεσίες να φύγουν στην Κοζάνηκαι ξεγι΄ιμνωσαν την πόλη αυτή

Λυπάμαι πολυ γιατί σε αυτήν την πόλη γεννήθηκα μεγαλώνω τα παιδιά µουκαι την πονάω. ενώ Βλέπω οτι δεν θα έχουν κανενα µέλλον εάν μείνουν εδώ
Λυπάµαι πολύ που βλέπω τον αγώνα της νέας ΔημοτικήςΑρχής να αλλάξουννα ομορφυνουν τον Δήµο µας ενώ κάποιοι άλλοι υπογράφουν κατά καιρούςκαι παιρνουν υπηρεσίες όπως το ΓΑΣ πολλα τµήµατα της (ΕΦΟΡ|ΑΣ) ΑΔΕΕ(πρώην ΤΕΒΕ) και αλλά πολλά .

Αφήνουν να φεύγουν από εδώ σχόλες. τμήματα ΤΕΙ , Πυροσβεστική , νακλείσουν εργοστάσια της ΔΕΗ η δύναμη της πόλης μας Ακόµη και το τρένο
µε έτοιµες σιδηροδροµικές γραµµές να μην περνάει από την πόλη µας
Και τώρα ήρθε η σειρά του τµήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών
(Συγκοινωνιών) που στεγάζεται στο κτίριο της Περιφέρειας και ήταν αυτοί πουµπήκαν πρώτοι και το οργάνωσαν να στελεχωθει, λυπάµαι πολύ λοιπόν πουμαθαίνω πως φεύγουν τρεις συµπολίτες µας που εργάζονται χρόνια στο
τμήµα μεταφορών για να καλύψουν κενά της Κοζάνης και κανείς δεν
διαµαρτύρεται και ρω…) και απευΘυνοµαι σε όλους τους συµπολίτες µου (γιατίόλοι έχουµε μερίδιο ευθύνης)ι αν αποδυναµωθεί και αυτή η υπηρεσια εμείς θαεξυπηρετουµαστε πηγαίνοντας για μια άδεια κυκλοφοριας ή δίπλωµα στηνΚοζάνη;

Γιατί τόσος υποβιβασµός… Γιατι να μην έχει αυτή η πόλη τις υπηρεσίες τηςμέσα σε αυτήν, που απευθύνεται σε 40 000 κατοίκους και Θα πρέπει να κάνει
ο καθένας μας 25 χιλιόµετρα για να εξυπηρετηΘει΄
Με τέτοια ρυµοτοµία που θα την ζήλευαν και οι μεγαλύτερες πόλεις τηςΕλλάδας µε άνεση στην µετακίνηση, με την αγορά της που μπορεί ναεξυπηρετηΘεί και ο πιο απαιτητικός
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αναγνωρίζει και η Κοζανη ότι υπάρχουμε και εμείς που αρχίσαμε να
πνινοµαατε σιγα-σιγα.

Παρακαλώ πολύ µην επιτρέπεται να βυθιζομαστε… κάνω μια μεγαλη
παράκληση προς τους υπευθύνους να επιστρέψουν τα ατοµα στην υπηρεσία
της πόλης τους! γιατί αυτό θα επιφέρει μείωση του προσωπικού και συνεπώς
θα έχει αντίκτυπο σε εµάς τους πολίτες

Τέλος Θέλω να κάνω µια παράκληση και στους συμπολιτες µου! µην αφήνετε
τα πάντα στην αδιαφορία και την αδράνεια σήµερα αυτοί αύριο εμείς, η πόλη
µας µας χρειαζεται καλό είναι να την προστατέψουµε

Ευχαριστώ πολυ


