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Οµιλία του Προέδρου της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτη Παπασταµατίου 

στην τιµητική εκδήλωση της 14/1/2011 για τον Γιάννη Τσιπουρίδη 

 

Φίλες και φίλοι,  

µε µεγάλη χαρά σας καλωσορίζουµε στην ετήσια εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ, σε µια περίοδο που οι 

ευχές όλων µας είναι περισσότερο απαραίτητες από ποτέ. Ευχές για Καλή Χρονιά, για ∆ηµιουργία 

και Ευτυχία. Για Καλή ∆εκαετία του Ανέµου. Μα πάνω από όλα Ευχές και Συλλογική Προσπάθεια για 

να είναι το 2011 η χρονιά της επανεκκίνησης. Η  χρονιά που θα γίνουµε πάλι περήφανοι για την 

Πατρίδα που ο καθένας έχει στην καρδιά του. Καλωσορίζω τους φίλους µέλη της Κυβέρνησης και 

του Ελληνικού Κοινοβουλίου που µας τιµούν µε την παρουσία τους. Τον Υφυπουργό Σπύρο 

Κουβέλη, τους πρώην Υπουργούς ∆ηµήτρη Σιούφα, Κωστή Χατζηδάκη, Γιώργο 

Σαλαγκούδη, τον Κωστή Μουσουρούλη, τους Γενικούς Γραµµατείς του ΥΠΕΚΑ Κώστα 

Μαθιουδάκη και Ανδρέα Ανδρεόπουλο.  ∆εν καλωσορίζω τους φίλους Προέδρους και 

Αντιπροέδρους της ∆ΕΗ, της ΡΑΕ και του ∆ΕΣΜΗΕ, διότι αυτοί απλά ήλθαν στο σπίτι τους. 

Χαιρόµαστε λοιπόν που είναι µαζί µας ο Αρθούρος Ζερβός, ο Νίκος Βασιλάκος, ο Μιχάλης 

Παπαδόπουλος, ο ∆ηµήτρης Ραχιώτης, ο Νίκος Χαραλαµπίδης και τα στελέχη και οι 

συνεργάτες τους. 

Επικοινώνησα πριν από λίγο τηλεφωνικά µε τον Πρόεδρο του Συνδέσµου Εταιρειών 

Φωτοβολταϊκών τον Χρήστο Καλυβιώτη  στον οποίο διαβίβασα τις ευχές όλων µας για Καλή 

Χρονιά και για επιτυχία στην εκδήλωσή τους και τη Γενική τους Συνέλευση που πραγµατοποιείται 

αυτή τη στιγµή στον Πειραιά. Ανταλλάξαµε ευχές και συµφωνήσαµε την επόµενη χρονιά να 

κόψουµε όλοι µαζί µια πρωτοχρονιάτικη πίττα… σε γήπεδο. 

Σήµερα είµαι χαρούµενος και για έναν ιδιαίτερο λόγο που όλοι φαντάζεστε. ∆ιότι η βραδιά είναι 

αφιερωµένη σε έναν άνθρωπο που για µένα είναι πολύ σηµαντικός. Τον αιώνιο –και όχι απλά 

επίτιµο- Πρόεδρο της ΕΛΕΤΑΕΝ τον Γιάννη τον Τσιπουρίδη. Που έχει προσφέρει στην ΕΛΕΤΑΕΝ και 

την αιολική ενέργεια το πολυτιµότερο αγαθό που έχει οι Άνθρωπος: την Ψυχή του.  

Στο πλαίσιο αυτής της τιµητικής εκδήλωσης για τον Γιάννη, καλώ στο βήµα για ένα σύντοµο 

χαιρετισµό τον Καθηγητή Αρθούρο Ζερβό µε την ιδιότητά του ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Αιολικής Ενέργειας και τον Γιώργο Περιστέρη ως Πρόεδρο του ΕΣΗΑΠΕ. Η Ρέα Τασίου θα 

µιλήσει ακολούθως για το έργο και την προσφορά του Γιάννη. 

(…) 



 

Επιτρέψτε µου έναν λίγο πιο προσωπικό τόνο. Στη ζωή κάθε ανθρώπου υπάρχουν πρόσωπα 

σηµαντικά. Πέραν του πολύ στενού κύκλου, υπάρχουν στη δική µου ζωή ελάχιστα ακόµα πρόσωπα 

ιδιαίτερα αγαπηµένα. Πρόσωπα που έχω συνδέσει µαζί τους το µεράκι, τα όνειρα και την ιδεολογία 

µου.  Ο Γιάννης ο Τσιπουρίδης είναι ένα τέτοιο πρόσωπο. Συνεργάστηκα για πρώτη φορά µαζί του 

πριν 16 χρόνια. Αποτέλεσε και αποτελεί για µένα πρότυπο. Έχω την φιλοδοξία και την «ζήλια» να 

ανταποκριθώ –µε τη δική του βοήθεια και υποστήριξη - στο µέγεθος του έργου και της προσφοράς 

που µου παρέδωσε.  

Η ΕΛΕΑΤΕΝ έχει θεσµοθετήσει τα βραβεία ΑΙΟΛΟΣ που κάθε 2 χρόνια απονέµονται σε 3 πρόσωπα 

που έχουν προσφέρει στην Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα. Φέτος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

αποφάσισε για πρώτη φορά να απονείµει ένα µόνο βραβείο ΑΙΟΛΟΣ στον Γιάννη. Όχι λόγω όγκου 

σώµατος αλλά λόγω όγκου καρδιάς. Γιάννη σε ευχαριστούµε. 

(…) 

Φίλες και φίλοι, η ΕΛΕΤΕΑΝ έχει ένα διπλό ρόλο, µια διπλή ταυτότητα. Φιλοδοξεί να προάγει την 

επιστήµη και την έρευνα στον τοµέα της αιολικής ενέργειας και παράλληλα να εκπροσωπήσει την 

αγορά και τις επιχειρήσεις της αιολικής ενέργειας στα δηµόσια fora λειτουργώντας ως ένα 

επιστηµονικά επαρκές lobby της αιολικής βιοµηχανίας στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ταυτότητά µας και 

µε αυτήν προσερχόµαστε µε θάρρος και παρρησία στο δηµόσια διάλογο µε το Κράτος, την Εξουσία 

και την Κοινωνία για όλα τα θέµατα της αιολικής ενέργειας. Άλλωστε, κατά την άποψη µου, οι 

επιχειρήσεις είναι το πιο δυναµικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας και η απελευθέρωση των 

δυνάµεων τους θα βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Η ενότητα όλων των δυνάµεων είναι 

σηµαντική. Η αιολική ενέργεια δεν είναι πλέον µια περιθωριακή απασχόληση. Είναι µια οικονοµική 

δραστηριότητα ευρείας κλίµακας και εξ αυτού του λόγου δηµιουργεί  συγκρούσεις. Υπάρχουν 

ανοιχτά ζητήµατα στρατηγικής φύσης όπως είναι η µεγάλη διείσδυση και οι επιπτώσεις της στο 

ηλεκτρικό σύστηµα και την αγορά, η ουσιαστική προστασία της βιοιποικιλότητας και ο δήθεν 

φιλοπεριβαλλοντικός µαξιµαλισµός, τα οικονοµικά θέµατα και η προστασία του καταναλωτή, ο 

τρόπος ανάπτυξης και αντιµετώπισης των επενδύσεων από τον κεντρική, την τοπική και την 

δικαστική εξουσία. Η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι εδώ για αυτό το σκοπό.  

Με αυτές τις σκέψεις καλώ τον Υφυπουργό Σπύρο Κουβέλη να κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα 

µας. 

 


