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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

 (ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ) 
 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
 «Ο Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας & η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη» 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ 
 
Εν κατακλείδι 

Με το φόντο λοιπόν που δημιουργήσαμε σήμερα μέσα από αυτή τη διαδικασία  
(και με υπέρτιτλο το θέμα της ημερίδας «Ο Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας 

και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη  – Δυτική Μακεδονία  ώρα μηδέν»),   ο 
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και ΟΛΟΙ μαζί, καλούμαστε να παίξουμε το ρόλο 
μας. (και νομίζω πως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι το μοτίβο είναι πολυσύνθετο, 

πολυδιάστατο και συνεπώς περίπλοκο). 
Καταρχάς, αποτελεί βασική ανάγκη –βασικότατη- σήμερα να ομοφωνήσουμε ή 

να συμφωνήσουμε ως επί των πλείστων, στο τι τελικά είναι αυτό που θέλουμε. Τι 
διεκδικούμε, τι οραματιζόμαστε, τι φαντάζει καλύτερο για το μέλλον του τόπου και 
όχι μόνο και επί αυτών να βάλουμε έναν κοινό σχεδιασμό και να ξεκινήσουμε μία 

οργανωμένη κοινή πορεία, καθώς σπασμωδικές και μεμονωμένες φωνές δεν 
βοηθούν σε τίποτα. 

Περαιτέρω, είναι ανάγκη –από τα αρμόδια και υψηλόβαθμα κυβερνητικά 
στελέχη και την ίδια την επιχείρηση- να αποσαφηνιστεί και να ξεκαθαριστεί 
ποιος τελικά είναι ο Ενεργειακός Σχεδιασμός για τη Δυτική Μακεδονία. Εάν γίνει 

κάτι τέτοιο είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά για να 
περάσουμε το σημείο: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ. 

Αν μη τι άλλο είναι απαράδεκτο το γεγονός ο υποτιθέμενος Ενεργειακός 
Σχεδιασμός που έχει αυτή η χώρα, να διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες, με 
τα θέματα που τα διάφορα συμφέροντα καταστούν επίκαιρα ή με οτιδήποτε άλλο 

συγκυριακό που είναι όμως αρκετό για να δημιουργήσει μία δυσμενή κατάσταση η 
οποία σίγουρα μας οδηγεί στο να κάνουμε βήματα πίσω.  

Σε ότι έχει να κάνει με το εθνικό μας καύσιμο, τον λιγνίτη, είναι απαραίτητο να 
επιτευχθεί μείωση των αγορών διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που θα 
συμβάλλει άμεσα στην ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη. Και για να επιτευχθεί 

κάτι τέτοιο θα πρέπει ο Πρωθυπουργός της χώρας να έχει πεισθεί ότι όντως 
η κατάσταση αυτή θα είναι για το καλύτερο της Εθνικής οικονομίας, των 

πολιτών και Ελλήνων καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν, ΕΜΕΙΣ να 
αναλάβουμε τον ρόλο –με κάθε τρόπο- να το πείσουμε, αν δεν είναι 

πεπεισμένος. 
Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι 
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, έχει καταθέσει τις προτάσεις του και διαχρονικά έχει αγωνιστεί 

προκειμένου να πετύχει κάθε τι θετικό που αφορά στο τρίπτυχο ΔΕΗ-Εργαζόμενοι-
Κοινωνία.  

«Πατώντας» στα επιστημονικώς αποδεδειγμένα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του Εθνικού μας καυσίμου έναντι άλλων και βάζοντας γραμμή για 
την κοινή μας πορεία είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. 

Νομίζω λοιπόν ότι όλα όσα ανέφερα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να 
βγάλουμε τα τελικά συμπεράσματα.  
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Όλοι οι εμπλεκόμενοι, στο αμέσως επόμενο βήμα από σήμερα, θα 
επεξεργαστούμε τα στοιχεία και δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, 
θα καταρτίσουμε και θα ανακοινώσουμε το τελικό κείμενο συμπερασμάτων το 

οποία και θα πρέπει να βάλουμε σε άμεση εφαρμογή. 
 

Σας ευχαριστώ  
 

 


