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Πρὸς
τοὺς Ἐντιμοτάτους
1) κ. Ἰωάννην Στουρνάραν
Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν
2) κ. Ἰωάννην Μανιάτην
Ὑπουργὸν Περιβάλλοντος, Ἐνέργειας
καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ
Ἐντιμότατοι Κύριοι Ὑπουργοί,
Μετὰ μεγάλης ἀνησυχίας καὶ ἀγωνίας διὰ τὸ μέλλον καὶ τὴν
πορείαν τοῦ τόπου μας, καὶ εἰδικώτερον τῆς ἀκριτικῆς Μητροπολιτικῆς
μας Περιφερείας, συντάσσομεν τὴν παροῦσαν ἐπιστολήν, μεταφέροντες
ταυτοχρόνως τοὺς ἐντόνους προβληματισμοὺς καὶ τὰ ερωτηματικὰ τοῦ
ποιμνίου μας.
Ἀφορμὴν διὰ τὴν ἐπιστολήν μας λαμβάνομεν ἀπὸ τὸ Σχέδιον Νόμου
τοῦ Ὑπουργείου Περιβάλλοντος, Ἐνέργειας καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς, τὸ
ὀποῖον ἐτέθη πρὸς δημοσίαν διαβούλευσιν τὴν Δευτέραν 10ην Μαρτίου
2014 καὶ ἀφορᾷ εἰς τὴν «Δημιουργία Νέας Καθετοποιημένης Ἑταιρείας
Ἠλεκτρικῆς Ἐνέργειας», ἀποτελεῖ δὲ συνέχεια τῆς Πράξεως τοῦ
Ὑπουργικοῦ

Συμβουλίου

περὶ

Ἐγκρίσεως

Ἀναδιαρθρώσεως

καὶ

Ἀποκρατικοποιήσεως τῆς ΔΕΗ.
Συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 1, παράγρ. 3 τοῦ ἀνωτέρω σχεδίου νόμου,
«Στὴ

νέα

ἑταιρία

εἰσφέρονται

ὑπὸ

τοὺς

ὅρους

τοῦ

παρόντος

νόμου…στοιχεῖα τοῦ παραγωγικοῦ δυναμικοῦ τῆς ΔΕΗ Α.Ε.», μεταξὺ τῶν
ὁποίων «οἱ μονάδες ἠλεκτροπαραγωγῆς μὲ καύσιμο λιγνίτη: ΑΗΣ
Ἀμύνταιο Ι & ΙΙ, ἰσχύος 600MW, ἡ μονάδα ἠλεκτροπαραγωγῆς ΑΗΣ
Μελίτη Ι, ἰσχύoς 330MW», καὶ ἡ «ἄδεια ἠλεκτροπαραγωγῆς γιὰ τὸν

σταθμό παραγωγῆς Μελίτη ΙΙ, ἰσχύος 450 MW», ὡς καὶ «τὰ πάσης φύσεως
δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε. ἐπὶ τῶν…λιγνιτικῶν παραχωρήσεων…» τῶν
ὀρυχείων «Ἀμυνταίου, συμπεριλαμβανόμενου τοῦ ὀρυχείου Λακκιᾶς» καὶ
τῶν ὀρυχείων Κλειδίου, Λόφων Μελίτης, Κομνηνῶν Ι & ΙΙ καὶ τοῦ
«ὀρυχείου Βεύη».
Ὀφείλομεν

νὰ

ὁμολογήσωμεν

ὅτι

ἡ

ἀνάγνωσις

τῶν

προμνημονευθέντων ἀλλὰ καὶ λοιπῶν σημείων τοῦ ἐν λόγῳ σχεδίου
νόμου προκαλεῖ εὔλογα ἐρωτήματα καὶ ἀπορίας.
Θὰ ἐξυπηρετηθῇ τελικῶς τὸ ἐθνικὸν δημόσιον συμφέρον ἐκ τῆς
πωλήσεως

μέρους

τῆς

ΔΕΗ

εἰς

ἰδιώτας,

δεδομένης

ἰδίως

τῆς

παρατεταμένης οἰκονομικῆς καὶ γενικωτέρας κρίσεως, τὴν ὁποίαν
διέρχεται ἡ Ἑλλάς; Ἐν μέσῳ μάλιστα ἑνὸς ἐπιμόνως ἀσταθοῦς καὶ
κλυδωνιζομένου

οἰκονομικοῦ

περιβάλλοντος

ποῖοι

καὶ

πόσοι

ἐνδιαφερόμενοι ἐπενδυταὶ θὰ εὑρεθοῦν; Καὶ ἔναντι ποίου τιμήματος ἡ
ἀδύναμος καὶ εὐάλωτος Πατρίς μας θὰ διαπραγματευθῇ τὴν πώλησιν
σημαντικοῦ μεριδίου τοῦ νευραλγικοῦ ἐνεργειακοῦ τομέως;
Πέραν τούτου, πῶς θὰ διασφαλισθῇ ἡ ὑπὸ τοῦ ἰδιώτου ἐπενδυτοῦἐπιχειρηματίου

παροχὴ

φθηνοῦ

ἠλεκτρικοῦ

ῥεύματος

πρὸς

τοὺς

καταναλωτάς, καθ᾽ ἣν στιγμὴν ἀπουσιάζει σχετικὴ ῥύθμισις-πρόβλεψις
εἰς τὸ δημοσιευθὲν σχέδιον νόμου; Ποῖος δύναται νὰ ἐγγυηθῇ ὅτι τὸ
κόστος λειτουργίας τῶν μονάδων καὶ τῶν ὀρυχείων δὲν θὰ μετακυλισθῇ
ὑπὸ τοῦ ἰδιώτου ἰδιοκτήτου αὐτῶν εἰς τοὺς καταναλωτάς, ἐπιβαρύνοντας
ἔτι περαιτέρω οὐ μόνον τὰ τιμολόγια ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος ἀλλὰ καὶ τοὺς
ἤδη στενάζοντας, λόγῳ τῆς κρίσεως, οἰκογενειακοὺς προϋπολογισμούς;
Ταυτοχρόνως, πῶς καὶ ποῖος θὰ καθορίσῃ τὴν ὑποχρέωσιν τοῦ
ἰδιώτου ἰδιοκτήτου διὰ τὴν τοποθέτησιν μέρους τῶν κερδῶν του εἰς νέας
ἐπενδυτικὰς πρωτοβουλίας, αἱ ὁποῖαι θὰ δώσουν πνοὴν ζωῆς καὶ
προοπτικὴν ἀναπτύξεως εἰς τὴν ἀσφυκτιῶσαν ὑπὸ τῆς κρίσεως περιοχήν
μας; Καὶ πῶς θὰ ῥυθμισθῇ τὸ ζήτημα τῶν ἀνταποδοτικῶν τελῶν λόγῳ τῆς
ἐπιβαρύνσεως τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ὑγείας τῶν κατοίκων ἐξ αἰτίας
τῶν ἐκπεμπομένων ῥύπων ἐκ τῆς λειτουργίας τῶν ἐργοστασίων;

Ἐπὶ πλέον, πῶς θὰ προστατευθοῦν τὰ ἐργασιακὰ δικαιώματα τῶν
ἐργαζομένων εἰς τὰς ἀνωτέρω ἠλεκτροπαραγωγοὺς μονάδας; Καὶ ἐντὸς
τίνος πλαισίου, ὑπὸ ποίους δὲ ὅρους καὶ συμβάσεις θὰ διενεργῆται καὶ θὰ
τελῇ ἡ πρόσληψις καὶ ἀπασχόλησις νέου προσωπικοῦ ὑπὸ τοῦ ἰδιώτου
ἐργοδότου;
Εἰς τὸ σημεῖον αὐτό ὀφείλομεν νὰ ὑπομνήσωμεν ὅτι ζῶμεν καὶ
κινούμεθα εἰς μίαν ἀκριτικὴν περιοχὴν τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ὑφίσταται
ἐντονώτερον πάσης ἄλλης τὰς συνεπείας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.
Συμφώνως μάλιστα πρὸς τὰ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τὸν Δεκέμβριον τοῦ 2013 ἡ ἀνεργία εἰς τὴν Ἀποκεντρωμένην
Διοίκησιν Ἠπείρου-Δυτικῆς Μακεδονίας ἀνῆλθε εἰς ποσοστὸν 30,4%. Καὶ
πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι τὸ ποσοστὸν τοῦτο θὰ ἐκτιναχθῇ ἔτι ὑψηλότερον,
ἰδίως εἰς τὴν περίπτωσιν μιᾶς βεβιασμένης καὶ ὑπὸ ἀσφυκτικὴν
οἰκονομικὴν πίεσιν σχεδιαζομένης ἀποκρατικοποιήσεως μέρους τῆς ΔΕΗ.
Πιστεύομεν ἀκραδάντως ὅτι ἐν μέσῳ τῶν τρεχουσῶν δυσμενῶν
οἰκονομικῶν συνθηκῶν ἀπαιτεῖ μεγάλην περίσκεψιν καὶ βάσανον ἡ
ἀπόφασις πωλήσεως περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου,
ἤτοι ὑποδομῶν, δικτύων, μονάδων, ὀρυχείων, τὰ ὁποῖα μάλιστα ἅπτονται
τοῦ βασικωτάτου τομέως τῆς παραγωγῆς ἐνεργείας καὶ εὑρίσκονται εἰς
τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν, μίαν λίαν εὐαίσθητον ἀκριτικὴν περιοχὴν τῆς
Ἑλλάδος.
Ὡς καλῶς γνωρίζετε, ζῶμεν εἰς τὸ λεγόμενον Τριεθνές, ἔχοντες ὡς
βόρειον γείτονα ἕν κράτος, τὸ ὁποῖον καὶ ἐπισήμως ἀμφισβητεῖ τὴν
ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν κατοίκων της, ἐγείρει δὲ συνεχῶς
ζητήματα κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Συνεπῶς, θεωροῦμεν ὅτι ἡ παρουσία
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, καὶ διὰ τῆς διατηρήσεως τοῦ πλήρους ἐλέγχου
τῶν ἠλεκτροπαραγωγῶν ὑποδομῶν τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, ὀφείλει νὰ
εἶναι ἰσχυρὰ καὶ ἔντονος, δίδουσα τὰ σωστὰ μηνύματα πρὸς τὰ ὅμορα
κράτη.
Ἐντιμότατοι Κύριοι Ὑπουργοί, παρακαλοῦμεν νὰ λάβητε σοβαρῶς
ὑπ᾽ ὅψιν Σας τὰς ἀνησυχίας καὶ τοὺς ἐκτιθεμένους προβληματισμούς,
ἀνησυχίας

καὶ

προβληματισμοὺς

μιᾶς

ὁλοκλήρου

κοινωνίας.

Αἰσθανόμεθα ὅτι, ἐπὶ τέλους, ὀφείλει οὐ μόνον νὰ ἀκουσθῇ ἀλλὰ καὶ νὰ
προσμετρηθῇ δεόντως ἡ φωνὴ τῶν ἀκριτῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς μας
πρὸ τῆς λήψεως μιᾶς τόσον σημαντικῆς καὶ καθοριστικῆς διὰ τὸ μέλλον
των ἀποφάσεως.
Ἐλπίζοντες ὅτι θὰ λάβητε ὑπ᾽ ὄψιν Σας τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα καὶ
ὅτι θὰ καταβάλητε πᾶσαν δυνατὴν προσπάθειαν πρὸς ἐπωφελῆ χειρισμὸν
τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος διὰ τοὺς ἐνεργειακοὺς Δήμους τῶν
Περιφερειακῶν Ἐνοτήτων Φλωρίνης καὶ Κοζάνης, διὰ τὴν Δυτικὴν
Μακεδονίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα ἅπασαν, διατελοῦμεν,

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

