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Κυρίες και Κύριοι, 

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή κοινή εκδήλωση 

του ΕΣΗΑΠΕ και της ΕΛΕΤΑΕΝ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου.  

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί άνθρωποι που πιστέψαμε από πολύ νωρίς στις τεράστιες 

προοπτικές των ΑΠΕ κι ειδικά της αιολικής ενέργειας. Με έχετε ακούσει συχνά να λέω ότι 

όταν ξεκίνησα μαζί με τους συνεργάτες μου την προσπάθεια της ανάπτυξης επενδυτικής 

δραστηριότητας στον τομέα της αιολικής ενέργειας πριν από περίπου 25 χρόνια, έβλεπα τον 

κόσμο να αντιμετωπίζει τις ΑΠΕ κι εμάς προσωπικά στην καλύτερη περίπτωση με δυσπιστία, 

αλλά ενίοτε κι ως κάτι εξωτικό ή γραφικό. Σήμερα, όμως, όλη η υφήλιος μιλάει για την 

επανάσταση της καθαρής ενέργειας και την ανάγκη μαζικής διείσδυσης των ΑΠΕ. Αυτή η 

ριζική μεταστροφή της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς αλλά και της παγκόσμιας Κοινωνίας 

των Πολιτών αποτελεί για όλους μας μία μεγάλη δικαίωση κι ίσως την μεγαλύτερη 

επιβράβευση των σκληρών κι επίμονων προσπάθειών μας σε θεσμικό κι επιχειρηματικό 

επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια.  

Από πολύ νωρίς - κι ειδικά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης - υποστηρίζουμε την 

ανάγκη ταυτόχρονης υλοποίησης επενδύσεων σε τρεις τομείς άρρηκτα συνδεδεμένους 

μεταξύ τους: Μαζικές επενδύσεις στις ΑΠΕ – Επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας με 

χρήση τεχνολογιών αυξημένης εγχώριας προστιθέμενης αξίας όπως η αντλησοταμίευση – 

Επενδύσεις σε ολοκληρωμένα συστήματα διασυνδέσεων. Μόνο η ταυτόχρονη προώθηση και 

των τριών αυτών κατηγοριών επενδύσεων θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τους εθνικούς 

στόχους για την διείσδυση των ΑΠΕ, με τεράστια οφέλη, οικονομικά, περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά.  Οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν ένα ενιαίο και συμπληρωματικό σύνολο, το 

οποίο αθροιστικά μπορεί να ξεπεράσει τα επόμενα πέντε χρόνια τα 8 δις ευρώ σε 

επενδύσεις, αθροίζοντας στο ΑΕΠ 1,5% πρόσθετη ανάπτυξη στη διάρκεια της αντίστοιχης 

περιόδου και δημιουργώντας τις βάσεις για να γίνει η Ελλάδα στη δεκαετία του 2030 για 



πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της καθαρός εξαγωγέας ενέργειας και «μπαταρία» του 

ευρωπαϊκού νότου, που είναι στο σύνολό του σχεδόν μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας. 

Η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο αιολικό δυναμικό στην ευρύτερη περιοχή της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Ιδίως αν ληφθεί υπόψη και το θαλάσσιο 

αιολικό δυναμικό της, καθώς ωριμάζουν οι τεχνολογίες και η βιομηχανική ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου τομέα (π.χ. πλωτές ανεμογεννήτριες). Δυστυχώς, μία προσπάθεια που είχαμε 

ξεκινήσει το 2010 για τα θαλάσσια αιολικά σταμάτησε με απόφαση της τότε κυβέρνησης, 

όμως η τεχνολογική πρόοδος που έχει μεσολαβήσει στο μεταξύ επαναφέρει και την 

αξιοποίηση του θαλάσσιου αιολικού δυναμικού στο προσκήνιο.   

Ελπίζουμε ότι μετά τις εκλογές, όποια κυβέρνηση κι αν προκύψει, θα βάλει στην κορυφή των 

προτεραιοτήτων της την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, Αποθήκευση και Διασυνδέσεις. 

Το λέω αυτό, γιατί δυστυχώς, μέχρι σήμερα η ελληνική πολιτεία, παρά τις επιμέρους 

προσπάθειες, δεν έχει ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες κι απαιτήσεις των καιρών.  

Οι διασυνδέσεις έχουν καθυστερήσει δραματικά με σημαντικότατες συνέπειες, οικονομικές 

και περιβαλλοντικές. Π.χ. η Κρήτη κινδυνεύει να μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ όλοι οι αρμόδιοι 

γνώριζαν εδώ και πολλά χρόνια ότι θα φτάναμε στο σημερινό αδιέξοδο. Την ίδια στιγμή, οι 

καταναλωτές πληρώνουν μέσω των ΥΚΩ τεράστια ποσά ετησίως λόγω της έλλειψης των 

διασυνδέσεων.  

Η γραφειοκρατία, παρά τα βήματα που έχουν γίνει, ακόμα καθυστερεί σε σημαντικό βαθμό 

την υλοποίηση επενδύσεων στις ΑΠΕ. Από την δική μας εμπειρία ως επενδυτές στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό, έχουμε διαπιστώσει στην πράξη ότι ο χρόνος κι η προσπάθεια που 

απαιτείται για την υλοποίηση μιας επένδυσης σε ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσια σε 

σχέση με τις άλλες χώρες δραστηριοποίησης μας.  

Και καλύτερα να μην μιλήσω για την αποθήκευση, όπου ακόμα στην Ελλάδα δεν έχει αρχίσει 

καν να συντάσσεται το ρυθμιστικό πλαίσιο, τη στιγμή που όλος ο κόσμος στρέφεται μαζικά 

σε αυτές τις επενδύσεις, ειδικά στην εξαιρετικά ώριμη και δοκιμασμένη μέθοδο της 

αντλησοταμίευσης, με τεράστιες επενδύσεις στις ΗΠΑ (κυρίως στην Καλιφόρνια), την 

Ευρώπη, την Κίνα και την Αυστραλία. Διεθνώς συντελείται κυριολεκτικά μία κοσμογονία. 

Μόλις προ ολίγων ημερών ανακοινώθηκε μία νέα τεράστια επένδυση αντλησοταμίευσης 

στην Πορτογαλία, αξίας 1,5 δις. ευρώ. Μία από τις μεγαλύτερες κι εγκυρότερες εφημερίδες 

του κόσμου, οι Financial Times, παρουσίασαν προ ημερών ένα εκτεταμένο αφιέρωμα στην 

αποθήκευση μέσω της αντλησοταμίευσης.  



Ελπίζω πραγματικά κι εύχομαι, την επομένη των εκλογών όλες οι πολιτικές δυνάμεις να 

συνεργαστούν για να λυθούν προβλήματα και αγκυλώσεις, που κρατάνε τη χώρα πίσω. Εμείς 

θα τους βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όπως κάνουμε χρόνια τώρα. Για το καλό όχι 

μόνο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ΑΠΕ. Αλλά κυρίως για το 

καλό όλων των Ελλήνων που μέσω των ΑΠΕ μπορούν να δουν σημαντικά οικονομικά οφέλη 

στην τσέπη τους με φθηνότερο ρεύμα, περιβαλλοντικά οφέλη  με την βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής τους και κοινωνικά οφέλη με την δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.  

Σας ευχαριστώ.  

 

 

 

 


