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"Δενμπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη μεγαλύτερη
επιχείρηση της χώρας που λέγεται ΔΕΗ και ταυτόχρονα την ανάγκη αυτή η επιχείρηση να
διασωθεί", δήλωσε ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αμανατίδης, στον
ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, "Πρακτορείο 104,9 fm", για το σχέδιο της κυβέρνησης στο
ζήτημα της ΔΕΗ.
"Μεγαλώσαμεαπό τη ΔΕΗ, πήραμε από τη ΔΕΗ, η περιοχή έδωσε στη ΔΕΗ, η ίδια η ΔΕΗ πήρε
όλο τον λιγνίτη από τα σπλάχνα αυτής της περιοχής και επομένως υπήρχε μέχρι τώρα μια σχέση
"δούναι και λαβείν", στην έννοια της συνύπαρξης. Όμως, αυτή η σχέση φαίνεται ότι διαρρήχθηκε
μετά την απόφαση της Συμφωνίας των Παρισίων, που μιλάει για απανθρακοποίηση, την οποία
πρέπει να ακολουθήσει και η χώρα μας. Εδώ το χαρακτηριστικό είναι ότι, λόγω της ύπαρξης της
ΔΕΗ και των εισοδημάτων που αυτή προσέφερε, υπήρχε μία τάση του πληθυσμού να προσπαθεί
από μικρή ηλικία να βελτιώσει τις γνώσεις του, έτσι ώστε να γίνει εργαζόμενος στη ΔΕΗ", εξήγησε
ο βουλευτής.
"Αυτό", συνέχισε, "είχε σαν συνέπεια η ΔΕΗ να δρα ανταγωνιστικά στη λοιπή επιχειρηματικότητα
της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα του άξονα Κοζάνη - Φλώρινας και μια γεωργοκτηνοτροφική
περιοχή μετατράπηκε σε βιομηχανική περιοχή, ήταν μια μονοκαλλιέργεια στην απασχόληση και
είναι ακόμη. Όμως μερικά πράγματα είναι μονόδρομος να γίνουν".
Σχετικάμε την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ ο κ. Αμανατίδης παρατήρησε ότι "τα τελευταία
χρόνια συναντά πολλές δυσκολίες, έχει οικονομική δυσπραγία, αδυνατεί να πουλήσει τα
περιουσιακά της στοιχεία, όπως έγινε με τις δύο προσπάθειες για την αποϊδιωτικοποίηση με την
αποεπένδυση". Επισήμανε ότι "ο πιθανός αγοραστής λαμβάνει υπόψη ότι έχει να καταβάλει
δικαιώματα διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία συνεχώς αυξάνονται και ότι υπάρχουν διάφορα
ζητήματα με την ανομοιόμορφη ποιότητα του ορυκτού πόρου του λιγνίτη για την καύση του και όλα
αυτά οδήγησαν μεταξύ των άλλων στη μη ύπαρξη ενδιαφέροντος".
Σεό,τι αφορά τις ανακοινώσεις που έχει κάνει για το θέμα ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ο κ.Αμανατίδης σχολίασε: "Έχουμε μια επιχείρηση που, όπως είπε και ο κ.
Χατζηδάκης, "καλύτερα -εντός εισαγωγικών αυτό, θα το δούμε- να μη δουλεύουν οι μονάδες, θα

μας κοστίζουν λιγότερο πληρώνοντας μόνο τους εργαζόμενους, παρά να δουλεύουν"". Αυτά
βέβαια θα αποδειχθούν έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει μία πρόκληση πώς η περιοχή θα μεταβεί με τον
ομαλότερο και γρηγορότερο τρόπο σε μία νέα κατάσταση, όπου με χαμηλή χρήση του άνθρακα
του λιγνίτη της περιοχής θα αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες, που έχουν σχέση με την
τεχνολογία, την καινοτομία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων
της ΔΕΗ".
ΣτηΔυτική Μακεδονία θα σχεδιαστεί -ήδη είμαστε σε φάση επεξεργασίας- ένα ειδικό αναπτυξιακό
πρόγραμμα, το οποίο θα απαντά, πρώτον στην απολιγνιτοποίηση και δεύτερον στην ανάγκη
ύπαρξης μιας καλύτερης εποχής για τον ίδιο τον τόπο", επισήμανε.
Ερωτηθείςσχετικά με τη πορεία της ελληνικής οικονομίας, σε σχέση και με τις συνθήκες που
διαμορφώνονται στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ο βουλευτής απάντησε: "Η χώρα μας έχει
αλλάξει σελίδα και δημιουργεί την αίσθηση, με πρωτεργάτη τον πρωθυπουργό, ότι πρόκειται για
μια χώρα που κοιτάει το μέλλον με διαφορετικό τρόπο, με πλήρη αξιοπιστία, με προγραμματισμό,
με σχεδιασμό, όπου ό,τι κάνουμε το λέμε και ό,τι λέμε το κάνουμε, με τολμηρές αποφάσεις, που
φαίνεται στην πορεία ότι θα δικαιώσουν αυτές τις επιλογές [...] Το γύρισμα που εκτιμούμε ότι η
χώρα χρειάζεται είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο και θα γίνει, δηλαδή η ύπαρξη πιθανών
δυσχερειών στο μέλλον δε σημαίνει ότι μία χώρα η οποία κάνει τη δική της επανεκκίνηση μπορεί
να επηρεαστεί τόσο σημαντικά, ώστε να σταματήσει μια αναπτυξιακή πορεία που ξεκίνησε".
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