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Ετήσια εκδήλωση και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας ΕΛΕΤΑΕΝ 26.1.2013 

Οµιλία Προέδρου ∆Σ ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτη Παπασταµατίου 

 

Σας καλωσορίζω στη φετινή εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ, της Ελληνικής Επιστηµονικής 

Ένωσης Αιολικής Ενέργειας. 

Θέλω να καλωσορίσω ιδιαίτερα τους επίσηµους προσκεκληµένους µας: 

• Τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Θανάση Σκορδά 

• Την Αντιπρόεδρο του Ευρ. Κοινοβουλίου κ. Άννυ Ποδηµατά 

• Τη Βουλευτή, υπεύθυνη για θέµατα Ενέργειας της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς κ. 

Νίκη Φούντα 

• Τον Γενικό Γραµµατέα Ενέργειας Καθ. Κώστα Μαθιουδάκη 

• και φυσικά τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής κ. ∆ηµήτρη Σιούφα 

Ο Υφυπουργός κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου αναγκάστηκε χθες το βράδυ να 

ακυρώσει εκτάκτως την προγραµµατισµένη παρουσία του λόγω σηµαντικής 

κυβερνητικής υποχρέωσης. Μας στέλνει όµως τις θερµές ευχές του. 

Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω  

• στον Α’ Αντιπρόεδρο της ΡΑΕ τον ∆ηµήτρη Ραχιώτη και τους συνεργάτες του 

από την Επιστηµονική Γραµµατεία της ΡΑΕ που µας τιµούν µε την παρουσία τους, 

• στον συνεργάτη του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ και παλιό φίλο, Γιάννη 

Αγαπητίδη 

• στον ∆ιευθυντή του Γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ∆ηµήτρη 

Φραγκάκη. 

Εκτός από τους κ.κ. Καλαφάτη και Μητσοτάκη, ζήτησαν να µεταφερθούν οι ευχές τους 

ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, ο Υπουργός Ανάπτυξης 

Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλογιάννης και ιδιαίτερα ο πρώην 

Υφυπουργός  Γιώργος Σαλαγκούδης. 

Χαίροµαι ιδιαίτερα για την παρουσία του Σπύρου Βάσσου από τον Α∆ΜΗΕ, του 

Θόδωρου Πανάγου πρ. Αντιπροέδρου της ΡΑΕ και βεβαίως του Αρθούρου Ζερβού, 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας και της ∆ΕΗ. 

Μαζί µας είναι επίσης Επιχειρηµατίες φίλοι εκπρόσωποι άλλων Συνδέσµων ο κ. Γιώργος 

Περιστέρης, ο κ. ∆ηµήτρης Κοπελούζος, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου των 

Μικρών Υδροηλεκτρικών Κώστας Βασιλικός, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Βιοµάζας 

Αντώνης Γερασίµου, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Α.Π.Ε. Σάββας 

Σεϊµανίδης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Venture Capital Γιάννης 

Παπαδόπουλος. 

 



2 

 

Ειδικά αυτή την περίοδο η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει ανάγκη την υποστήριξή σας. Για αυτό οφείλω 

ένα  µεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς και τους δωροθέτες µας που είναι δίπλα µας και 

µας στηρίζουν. Στις εταιρείες ΤΕΡΝΑ, ΕΛΙΚΑ, Ιberdrola, Enel Green Power, ΙΤΑ, 

∆ΕΗ Ανανεώσιµες, Schneider, Attica Ventures, Siemens, RETD, Jasper, 

FACETS, ENTEKA, EEN Hellas, ERGON Σάµου, Πάραλος, τον Όµιλο Παρίση. Και 

στην κ. Ίνα Αργυρίου και την Dior, τον κ. Κανελλόπουλο και τον κ. ∆ηµήτρακα.  

Ιδιαίτερα όµως θέλω να ευχαριστήσω τον Καθηγητή Θεοδόση Τάσιο που είναι πάντα 

δίπλα µας και δίπλα στην Αιολική Ενέργεια και µας στηρίζει µε τον οξυδερκή λόγο του, 

την αιχµηρή πένα του και την πνευµατική ενέργεια του. Και που σήµερα µας έκανε την 

ιδιαίτερη τιµή να προσφέρει ως δώρο για την λαχειοφόρο µας τις Επιφυλλίδες, το 

τελευταίο του βιβλίου. 

 

Φίλες και φίλοι, 

Το 2012 µας άφησε µε πολλά προβλήµατα. Ο ρυθµός ανάπτυξης των αιολικών 

εγκαταστάσεων υποχώρησε. Εγκαταστήσαµε κάτι περισσότερο από 110 MW. Φτωχός 

απολογισµός. Το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον και η πολιτική αβεβαιότητα που 

υπήρχε µέχρι και τις αρχές του καλοκαιριού συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσµα. 

Ταυτόχρονα όµως, ο κλάδος των Α.Π.Ε. γενικά πραγµατοποίησε επενδύσεις άνω των 2,5 

δις Ευρώ που είναι ένα µέγεθος ρεκόρ. Τα φωτοβολταϊκά έλκυσαν αυτές τις επενδύσεις 

χάρη στις καλύτερες οικονοµικές αποδόσεις που προσέφεραν και την ανάγκη επίτευξης 

των προθεσµιών που είχαν. Συνολικά λοιπόν ο κλάδος των Α.Π.Ε. είναι ζωντανός. 

Εύλογη είναι λοιπόν η αισιοδοξία µας ότι το 2013 και ακόµα περισσότερο τα χρόνια που 

θα το ακολουθήσουν, η αιολική ενέργεια θα επανέλθει και θα ξεπεράσει τους ρυθµούς 

ανάπτυξης που είχαµε επιτύχει το 2011. Όµως, βασική και απόλυτη προϋπόθεση για 

αυτό το αισιόδοξο µέλλον είναι η πολιτική σταθερότητα της χώρας και η επενδυτική 

ασφάλεια. 

Ειδικά η τελευταία προϋπόθεση, η επενδυτική ασφάλεια είναι εξαιρετικής σηµασίας. 

Ειδικά σήµερα που η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας φαίνεται διασφαλισµένη. Η Πολιτεία 

έχει την ευθύνη να αποκαταστήσει κλίµα αξιοπιστίας και αµοιβαίας εµπιστοσύνης µε τον 

κλάδο. Εµείς από την πλευρά µας έχουµε ευθύνη να προσερχόµαστε στο διάλογο χωρίς 

κραυγές και λαϊκισµούς, µε συναίσθηση των προβληµάτων. Έχουµε ευθύνη να 

κινητοποιήσουµε και να αξιοποιήσουµε τον επιστηµονικό δυναµικό µας, να επιτύχουµε 

τη µέγιστη δυνατή συναίνεση στο δικό µας κλάδο και να συνεχίσουµε να διατυπώνουµε  

ρεαλιστικές προτάσεις. Το συνολικό και αναλυτικό «Αναπτυξιακό Πακέτο για τις ΑΠΕ 

µε έµφαση στην Αιολική Ενέργεια» που παρουσιάσαµε λίγο πριν τα Χριστούγεννα 

προδιαγράφει την πορεία. 

Έτσι όλοι µαζί, Πολιτεία, Επιχειρήσεις, Επιστηµονικός κόσµος και Κοινωνία θα φέρουµε 

το Μέλλον πιο κοντά. Εµείς Είµαστε το Μέλλον. Το 2013 θα είναι το πρώτο έτος 

αυτού του νέου καθαρού Μέλλοντος. Το 2013 ήλθε και µας έδωσε ήδη µερικές αδρές 

εικόνες από αυτό το συναρπαστικό Μέλλον: Υψηλά ποσοστό διείσδυσης Α.Π.Ε. στο 

διασυνδεδεµένο σύστηµα σε αρκετές ώρες του 24ώρου και µεγάλη υποκατάσταση 

µονάδων ορυκτών καυσίµων, ακόµα και λιγνιτικών. 
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Η Ευρώπη των επόµενων δεκαετιών θα προσφέρει σε εµάς και τα παιδιά µας ένα νέο 

περιβάλλον χάρη στην Αιολική Ενέργεια, τις Ανανεώσιµες Πηγές και την Εξοικονόµηση 

Ενέργειας. Καθαρό περιβάλλον. Με ευρωπαϊκή τεχνολογική πρωτοπορία στην παγκόσµια 

οικονοµία. Με ενεργειακή ανεξαρτησία από την Ασία και από τον υπερατλαντικό φίλο. 

Με τις Α.Π.Ε. και ειδικά την Αιολική Ενέργεια και µε τις µεγάλες διασυνδέσεις, η Ευρώπη 

χτίζει τη νέα δύναµή της και ετοιµάζεται να επιστρέψει στην Ιστορία. 

Η Ελλάδα θα µετάσχει ισότιµα σε αυτή την Ευρώπη. 

Εύχοµαι καλό και δηµιουργικό 2013 µε µεγαλύτερο χαµόγελο και αγάπη. 

 

 

 

 

 

 

 


