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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. (9/7/2016)  

 

Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για αυτή την πρωτοβουλία , για τη 

δυναμική ΗΜΕΡΙΔΑ που διοργανώνουν και εύχομαι να οδηγήσει σε χρήσιμα και 

ουσιαστικά συμπεράσματα. Θέμα της σημερινής ημερίδας είναι ο λιγνίτης και η 

ανταγωνιστικότητα του, στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για το μέλλον της 

ΔΕΗ , αλλά κυρίως για το μέλλον της περιοχής μας. 

Κυρίες και κύριοι , 

η εγκατάσταση του ενεργειακού κέντρου στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας , 

πριν 60 χρόνια , στην πραγματικότητα δεν ήταν τίποτα άλλο από τη βίαιη 

εκβιομηχάνιση μιας καθαρά γεωργικής περιοχής. Η περιοχή κέρδισε σημαντικά 

οικονομικά οφέλη, έχασε όμως σε επίπεδο περιβάλλοντος , έχασε σε επίπεδο 

ποιότητας ζωής και σε πολλές περιπτώσεις έχασε συνειδήσεις . 

Σήμερα η ενδεχόμενη βίαιη αποβιομηχάνιση της περιοχής θα προκαλούσε ένα 

ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό σοκ, που δεν θα μπορούσε να αποκατασταθεί για 

πολλές γενιές. 

Ακούγονται και γράφονται διάφορα , ανεύθυνα, για την υπόθεση του λιγνίτη. 

Κάποιοι προσπαθούν να πείσουν πως έχει και σχεδόν μηδενική επιβάρυνση στο 

περιβάλλον . Οι καιροί όμως επιβάλλουν να κρατηθούμε ενωμένοι και να μη 

χωριστούμε λιγνιτολάτρες και λιγνιτομάχους. Οι εποχές αλλάζουν και οφείλουμε 

ΟΛΟΙ να επιχειρούμε σύγχρονες αναγνώσεις στα προβλήματα.  

Ας κάνουμε όμως κάποιες ειλικρινείς διαπιστώσεις. 

-Διανύουμε ήδη τη μεταλιγνιτική εποχή. Προσωπική μου άποψη είναι πως το 

να αγνοείς , ή να διαστρεβλώνεις αυτή την πραγματικότητα, είναι επιεικώς ύποπτο. 

Δυστυχώς δεν υπήρξε ποτέ κανείς σχεδιασμός και αυτό είναι ένα από τα σοβαρά 

προβλήματα που θα ταλαιπωρήσουν την περιοχή στο άμεσο μέλλον . 

-Η Ελλάδα οφείλει τα μέγιστα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας . Η 

εθνική οικονομία επί σειρά ετών εξυπηρετήθηκε από τη λειτουργία της ΔΕΗ στην 

περιοχή,ενώ η περιοχή πήρε ελάχιστα , συγκριτικά – με όσα έχει προσφέρει στην 

Ελληνική επικράτεια και νομίζω ήρθε η στιγμή να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται. 

-Πάγια θέση μας παραμένει πως ο λιγνίτης και η ενέργεια είναι δημόσια 

αγαθά. Επομένως, στηρίζουμε το λιγνίτη και υπερασπιζόμαστε την πρόταση των 

εκπροσώπων της διοίκησης της ΔΕΗ για συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό 

μείγμα για τον ηλεκτρισμό, σε ποσοστό 30-35℅ , για τα επόμενα χρόνια, ως ένα 

ρεαλιστικό σενάριο εναρμόνισης με τη διεθνή πραγματικότητα. Στηρίζουμε με 

σαφήνεια , καθαρότητα και δυναμικά τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ . 

Ταυτόχρονα υπερασπιζόμαστε το αυτονόητο δικαίωμα της απρόσκοπτης 

επιχειρηματικής λειτουργίαςτης ΔΕΗ. Αφήστε την επιχείρηση να λειτουργήσει 

απρόσκοπτα.  

Λέμε όχι σε κάθε μορφή «συνδιοίκησης» της επιχείρησης, όπως αρνούμαστε 

και κάθε μορφή κοινωνικού αυτοματισμού . Ο κύριος Νίκος Φωτόπουλος , στην 

ομιλία του διατύπωσε μεγάλες αλήθειες για την μέχρι σήμερα πορεία της ΔΕΗ και 



τους λόγους που οδήγησαν την επιχείρηση στη σημερινή της κατάσταση. Για τη 

σημερινή κατάσταση της ΔΕΗ υπάρχουν και ερμηνείες και ευθύνες.  

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό πως ΔΕΗ χωρίς την κοινωνία δεν μπορεί να 

υπάρξει. 

Σχετικά με τα ελεύθερα δικαιώματα CΟ2,σας ενημερώνω ότι στις 30 Ιουνίου, 

υπέβαλα επερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας , με τη 

συνυπογραφή 25 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Μια ερώτηση που ζητά απάντηση στο 

πώς θα αποκατασταθεί μια αδικία [που άλλοι δημιούργησαν ως κυβέρνηση τον 

Οκτώβριο του 2014], που επιβαρύνει την επιχείρηση με σοβαρά ποσά . Το κείμενο 

είναι σε δημόσια ανάρτηση και σε αυτό παρατίθενται και οι πολιτικές ευθύνες όσων 

οδήγησαν στην επιβολή αγοράς ελεύθερων δικαιωμάτων CΟ2 . 

-Το Υπουργείο Περιβάλλοντος οφείλει την άμεση κατάθεση του ενεργειακού 

σχεδιασμού της χώρας . Ταυτόχρονα η Διοίκηση της ΔΕΗ οφείλει να προχωρήσει 

στην κατάθεση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος της εταιρίας στην 

περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες συνθήκες. 

Χρειαζόμαστε ΣΧΕΔΙΟ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ σε βάθος , για την ομαλή 

προσομοίωση με την διεθνή πραγματικότητα και τον ενεργειακό σχεδιασμό . 

Ανέφερα προηγουμένως πως ΔΕΗ χωρίς την κοινωνία δεν μπορεί να έχει 

μέλλον . Επομένως χρειαζόμαστε το κοινωνικό πρόσωπο της Δ.Ε.Η. 

Αναφέρω ενδεικτικά: 

-Εξωαστική χρήση τηλεθέρμανσης. 

-Αποκατάσταση και απόδοση εδαφών. 

-Διαμόρφωση ειλικρινών σχέσεων , αμοιβαίου οφέλους με την κοινωνία , που 

θα πρέπει να αντιμετωπίζεται θεσμικά , ολοκληρωμένα και χωρίς σκοπιμότητες .  

Στην περιοχή μας υπάρχει το μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής βιομηχανικής 

κληρονομιάς της χώρας . Είναι ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ η υποχρέωση διάσωσης και 

αξιοποίησης αυτής, με νέες οικονομικές δραστηριότητες , παράλληλα με την 

αξιοποίηση του παλαιού τεχνολογικού εξοπλισμού και όλων των υποδομών 

μουσειακά και πολιτιστικά. Στη βάση αυτή ας διεκδικήσουμε για την περιοχή να 

αναδειχθεί σε οικονομικό , επιστημονικό , πολιτιστικό κέντρο ευρωπαϊκής εμβέλειας 

. Η δημιουργία ενός σύγχρονου Βιομηχανικού- Πολιτιστικού Πάρκου είναι πλέον 

μονόδρομος και θα δώσει νέες προοπτικές στην τοπική κοινωνία. 

Ένα επίσης τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι και αυτό 

της αποκατάστασης των εδαφών. Το έργο αποκατάστασης μπορεί να συμβάλλει 

καθοριστικά στην ανάπτυξη και σταδιακή ανάδειξη της περιοχής, στη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας για σειρά ετών, κυρίως όμως μπορεί να αποτελέσει αιχμή του 

δόρατος μιας νέας αναπτυξιακής αντίληψης για την περιοχή.  

Πτολεμαΐδα 5 .Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα , που θα 

προσδώσει νέα χαρακτηριστικά στο βιομηχανικό μοντέλο της περιοχής και βέβαια η 

επίσημη θεμελίωση του έργου θα είναι κίνηση υψηλού συμβολισμού . 

Κλείνοντας επαναλαμβάνω πως η ΔΕΗ χρειάζεται την κοινωνία και η περιοχή 

τη ΔΕΗ. Θα στηρίξουμε το μεγάλο κοινωνικό κίνημα που πρέπει να δημιουργηθεί με 

στόχο τη στήριξη της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, κλίμα 

ειρηνικής συνύπαρξης τοπικής κοινωνίας και Δ.Ε.Η..  



Θα συμμετέχουμε στο μεγάλο κίνημα διεκδίκησης όσων η περιοχή δικαιούται.  

Η ΔΕΗ θα δραστηριοποιείται για πολλά χρόνια στην περιοχή της Δυτικής 

Μακεδονίας.  

Ας υπερασπιστούμε λοιπόν ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΑΣ 

Σας ευχαριστώ. 

Θέμης Μουμουλίδης 

 

 

 

 

 


