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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,
Κυρίες και Κύριοι,
ύστερα από περίπου δυόμιση έτη ταλαιπωρίας με τους περιορισμούς ενός ιού που τόσο
επηρέασε, και επηρεάζει, την καθημερινότητά μας με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας
καλωσορίζω σε μια ανοιχτή εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ.
Η εκδήλωση μας πραγματοποιείται την Παγκόσμια Ημέρα Αιολικής Ενέργειας. Είναι μια
βραδιά γιορτής. Όμως, ο πόλεμος στην Ουκρανία ρίχνει βαριά την σκιά του. Όχι μόνο γιατί όπως κάθε πόλεμος- δημιουργεί μια ανθρωπιστική κρίση αλλά γιατί δημιουργεί αβεβαιότητες
σε όλον τον κόσμο. Ύστερα από αυτόν, τίποτα δεν θα είναι πλέον το ίδιο για τον δικό μας κλάδο,
αυτόν της ενέργειας.
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η αιολική ενέργεια, βρίσκεται πλέον στον πυρήνα όλων των
συζητήσεων που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής και της
κλιματικής κρίσης που βιώνουμε. Πέραν όμως αυτών, σήμερα αναδεικνύεται έντονα το θέμα
της εθνικής ανεξαρτησίας και ασφάλειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η ενέργεια
της ελευθερίας.
Το Σχέδιο Δράσης RΕpowerEU εισάγει την αρχή ότι οι ανανεώσιμες πηγές υπηρετούν υπέρτατο
δημόσιο συμφέρον.
Με δεδομένα όλα αυτά, όλοι απορούμε με διάφορα παράδοξα όπως:
«πώς γίνεται όσο πιο πολύ χρειαζόμαστε τις ΑΠΕ, τόσο πιο δύσκολη να γίνεται η αδειοδότηση
και εγκατάστασή τους;»
Ή
«πώς γίνεται ενώ ζούμε στην εποχή των ΑΠΕ και της δύσεως των ορυκτών καυσίμων, οι
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτά να γράφουν όλο και μεγαλύτερα κέρδη, σε
αντίθεση με τα συνεχώς μειούμενα περιθώρια -ή ακόμα και τις ζημιές- που γράφουν οι
εταιρείες της αιολικής βιομηχανίας;»
Ας μην έχουμε λοιπόν ψευδαισθήσεις: δεν είναι ούτε εύκολος ούτε σύντομος ο αγώνας που
έχουμε μπροστά μας.
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Όμως, παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις απογοητεύσεις που όλοι μας
αντιμετωπίζουμε στην επαγγελματική μας καθημερινότητα, η μεγάλη εικόνα, το μήνυμα που
πρέπει να εκπέμψουμε απόψε είναι αισιόδοξο:
Ύστερα από 4 σχεδόν δεκαετίες ύπαρξης του κλάδου μας στην Ελλάδα, μπορούμε να πούμε με
βεβαιότητα ότι «έχουμε κερδίσει την κούρσα»!
Την κούρσα να αναπτυχθεί μια τεχνολογία η οποία θα παράγει σε μεγάλη κλίμακα φθηνή,
καθαρή και αξιόπιστη ενέργεια η οποία να μπορεί να παραμερίσει τα ορυκτά καύσιμα και μαζί
με αυτά όλες τις καταστροφικές τους συνέπειες.
Την κούρσα να γίνουν οι επενδύσεις σε αιολικά πάρκα πόλος έλξης των μεγαλύτερων εγχώριων
και διεθνών οίκων. Μεταξύ αυτών και των μεγαλύτερων εταιρειών που παραδοσιακά
ασχολούνταν με τους υδρογονάνθρακες.
Την κούρσα να είναι οι ανεμογεννήτριες, αυτές που στηρίζουν οικονομικά τον καταναλωτή και
όχι το ανάποδο, όπως συνέβαινε στα πρώτα βήματα του κλάδου μας.
Την κούρσα να είναι οι ΑΠΕ ο πιο δημοφιλής πλέον τομέας εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στις
τεχνικές μας σχολές από τους νέους, όπως μπορούν να μας διαβεβαιώσουν οι δάσκαλοι και
ακαδημαϊκοί μας.
Είμαστε μπροστά σε μια επανάσταση και όλοι εσείς που βρισκόσαστε σήμερα μαζί μας έχετε το
προνόμιο να ηγείστε.
Μέσα σε αυτό το μεγάλωμα του κλάδου μας, μεγάλωσε και η ΕΛΕΤΑΕΝ.
Τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλη χαρά μας να βλέπουμε να γράφονται μέλη μας όλο και πιο
πολλοί, από φυσικά πρόσωπα έως μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους. Να παρακολουθούν τις
δράσεις μας και πάνω από όλα, να συμμετέχουν ενεργά με προτάσεις και ιδέες.
Εξίσου σημαντικές οι χορηγικές δράσεις των εταιρειών οι οποίες μας εξασφαλίζουν τα μέσα και
την οικονομική ανεξαρτησία να κάνουμε τις ιδέες μας πραγματικότητα. Είμαστε ευγνώμονες σε
όλους εσάς.
Πάνω από όλα, είμαστε περήφανοι γιατί στην χώρα μας είναι επίτευγμα ένας κλάδος να
εκπροσωπείται από έναν φορέα με ενότητα και σταθερότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο
ύστερα από εξαντλητικό εσωτερικό διάλογο, αμοιβαίο σεβασμό και δημοκρατικές διαδικασίες
για τις οποίες όλοι εμείς στην ΕΛΕΤΑΕΝ είμαστε περήφανοι.
Στόχος μας ήταν πάντα να μην σκεφτόμαστε «συντεχνιακά» σε επίπεδο «έργου προς έργο» ή
«εταιρείας προς εταιρεία» αλλά συνολικά με μοναδικό κριτήριο την υγιή ανάπτυξη ενός τομέα
που έχει τεράστια δυναμική και προοπτική.
Το μεγαλύτερο όμως κεφάλαιο ενός κλάδου είναι οι εργαζόμενοι του. Πλέον οι άνθρωποι που
εργάζονται στον κλάδο της αιολικής ενέργειας στην χώρα μας είναι αρκετές χιλιάδες και τα
νούμερα αυξάνονται συνεχώς. Πρόκειται για σταθερές, μακροχρόνιες, ασφαλείς και
καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Όχι μόνο στο κέντρο αλλά και στην περιφέρεια. Πλέον, σε
απομακρυσμένες ορεινές περιοχές της χώρας μας βλέπεις νέους ανθρώπους να δουλεύουν στις
ανεμογεννήτριες.
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Και όσο ωριμάζει ο κλάδος μας, βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους -κάποτε νεαρούς
- να ατενίζουν τις ανεμογεννήτριες τις οποίες υπηρετήσαν με σεβασμό και αγάπη μια ολόκληρη
ζωή.
Απόψε είναι μια βραδιά τιμής σε ορισμένους από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δουλέψαν
και δουλεύουν με όραμα και επιμονή για να είμαστε όλοι εδώ σήμερα και να ατενίζουμε το
μέλλον με αισιοδοξία. Παρά τα προβλήματα τα οποία με επιμονή και υπομονή θα
ξεπεράσουμε.
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