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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  

η τιμητική εκδήλωση για τον Γιάννη Τσιπουρίδη 

και η πρωτοχρονιάτικη γιορτή της ΕΛΕΤΑΕΝ 

 

την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011 στο King George Palace 

στο Σύνταγμα, σε μια βραδιά μηδενικού άνθρακα  
Μία υπηρεσία της  Green Evolution 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 14/1/2011 η πρωτοχρονιάτικη 

γιορτή της ΕΛΕΤΑΤΕΝ και η τιμητική εκδήλωση για τον Γιάννη Τσιπουρίδη. Παρευρέθηκαν: 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Σπύρος Κουβέλης που έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα 

Ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας, Βουλευτής ΝΔ 

Ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, Βουλευτής ΝΔ 

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης Κωστής Μουσουρούλης, Βουλευτής ΝΔ 

Ο πρώην Υφυπουργός και Βουλευτής ΝΔ Γιώργος Σαλαγκούδης 

Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κώστας Μαθιουδάκης 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ανδρέας Ανδρεόπουλος 

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ Καθηγητής Αρθούρος Ζερβός 

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Βασιλάκος 

Ο Πρόεδρος του ΔΕΣΜΗΕ Καθηγητής Μιχάλης Παπαδόπουλος 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ Δημήτρης Ραχιώτης 

Για το έργο και τη συνεισφορά του Γιάννη Τσιπουρίδη μίλησαν το μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Ρέα Τασίου, ο Αρθούρος Ζερβός ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης Αιολικής Ενέργειας και ο Γιώργος Περιστέρης ως Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου 



 

Ηλεκροπαραγωγών από ΑΠΕ. Οι ομιλητές υπογράμμισαν το μεράκι και το πάθος του Γιάννη 

Τσιπουρίδη χάρη στις προσπάθειες του οποίου η ΕΛΕΤΑΕΝ και το περιοδικό της, τα Ανεμολόγια, 

απόκτησαν μια εξαιρετικά υψηλή δημοτικότητα με δυναμικές παρεμβάσεις για τα θέματα που 

απασχολούν τον κλάδο. 

Στον Γιάννη Τσιπουρίδη απονεμήθηκε το βραβείο Αίολος. Το συγκεκριμένο βραβείο, που αποτελεί 

ένα θεσμό της ΕΛΕΤΑΕΝ, απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε τρία πρόσωπα με σημαντική παρουσία 

στον ελληνικό χώρο της αιολικής ενέργειας. Ειδικά, φέτος απονεμήθηκε ένα μόνο βραβείο, στον 

πρώην Πρόεδρο της ΕΛΕΤΑΕΝ. 

Ο Γιάννης Τσιπουρίδης είναι ιδρυτικό μέλος της ΕΛΕΤΑΕΝ και μέλος του ΔΣ συνεχώς από την 

ίδρυσή της. Την περίοδο 1991-2001 ήταν Γενικός Γραμματέας της Ένωσης και από το 2001-2003 

Αντιπρόεδρος. Από το 2003 έως το καλοκαίρι του 2010 υπηρέτησε την ΕΛΕΤΑΕΝ ως Πρόεδρός της. 

Είναι δημιουργός και Δ/ντης Έκδοσης του διμηνιαίου περιοδικού της ΕΛΕΤΑΕΝ «Ανεμολόγια», το 

οποίο εκδίδει από το 1999. 

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Παπασταματίου αναφέρθηκε στους 

προσωπικούς δεσμούς του με το Γιάννη Τσιπουρίδη και τη φιλοδοξία του να ανταποκριθεί –με τη 

δική του βοήθεια και υποστήριξη - στο μέγεθος του έργου και της προσφοράς που του παρέδωσε. 

«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 υγειές και δυναμικό κομμάτι της 

ελληνικής κοινωνίας και η απελευθέρωση των δυνάμεών 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» ανέφερε στην ομιλία του ο Πρόεδρος 

της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Παπασταματίου. 
 


