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  Τοποθέτηση Προέδρου Ομίλου ΙΤΑ κ. Αντώνη Γερασίμου                             

για την απονομή του βραβείου «Προμηθέας» από το ΙΕΝΕ 

25  Ιουλίου 2022 

 

Αξιότιμα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΙΕΝΕ, 

Αξιότιμε Πρόεδρε κ. Σταμπολή, 

Εκ μέρους του Ομίλου ΙΤΑ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνετε 

μέσω της απονομής του Βραβείου «Προμηθέας» για την συνολική προσφορά μου στον Ενεργειακό 

Τομέα και ιδιαίτερα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Το βραβείο αυτό θεωρώ ότι αποτελεί επιστέγασμα μίας μακρόχρονης, επίπονης και συνεχώς 

εξελισσόμενης πορείας για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Μίας πρωτοπορίας θα έλεγα, με 

γνώμονα και εσωτερικό καύσιμο την θέληση να ξεπεράσουμε μαζί με τους συνεργάτες και τους 

συναδέλφους, εμπόδια που προέβαλαν ανυπέρβλητα, πεποιθήσεις που θεωρούνταν παγιωμένες, 

σταθερές που φάνταζαν ακλόνητες. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου διαδρομής, επηρεάστηκα τα μέγιστα από τις ρίζες 

μου, οι οποίες βαστάνε τόσο από τον Πειραιά, όσο και από τη Μήλο και είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με τη θάλασσα, την περιπέτεια και το ταξίδι. Μεγάλωσα και ανδρώθηκα σε χρόνια 

δύσκολα, μεταπολεμικά, σε μια Ελλάδα που σε όλα τα επίπεδα (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, 

πολιτιστικό) προσπαθούσε να επουλώσει τις βαθιές πληγές του Πολέμου, της Κατοχής και του 

Εμφυλίου και να κάνει τα πρώτα της βήματα προσπαθώντας να καθορίσει τη θέση της στη διεθνή 

σκηνή. 
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Από την μία πλευρά ο Πειραιάς, τόπος καταγωγής του πατέρα μου. Επίνειο μιας μεγαλούπολης, 

Βιομηχανικό και Βιοτεχνικό κέντρο με πλήθος μηχανουργείων που στήριζαν τη Ναυπηγική και 

Βιομηχανική δραστηριότητα της χώρας, αλλά και ταυτόχρονα, στον αντίποδα, αφετηρία για όσους 

αναζήτησαν μία καλύτερη ζωή σε μέρη μακρινά, με έβαλε από πολύ νωρίς στον στίβο της ζωής. 

Από την άλλη η Μήλος, τόπος καταγωγής της μητέρας μου, το νησί των Κυκλάδων που 

επισκεπτόμουν κάθε διακοπές και που περίμενα να δω με προσμονή μέσα από ένα πολύωρο και 

δύσκολο για την εποχή ταξίδι. Η φυσική της ομορφιά, το τοπίο, το φως, με συνάρπαζαν και 

εξακολουθούν να με συναρπάζουν κάθε φορά που επιστρέφω. Η απλότητα της ζωής των κατοίκων, 

η αισιοδοξία και η υπομονή απέναντι στις αντιξοότητες της καθημερινότητας, η εφαρμογή της 

κυκλικής οικονομίας στην πράξη (κι ας μην είχε ακόμη επινοηθεί ο αντίστοιχος όρος), όπου τίποτε 

δεν πήγαινε χαμένο από τις καθημερινές δραστηριότητες των νοικοκυριών, η πεποίθηση ότι οι 

πόροι της φύσης είναι πεπερασμένοι και πρέπει να τους διαχειριζόμαστε με φειδώ, καθένα από 

τα παραπάνω και όλα μαζί με σημάδεψαν και συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση του 

χαρακτήρα και της προσωπικής μου στάσης για τη ζωή. 

Μέσα από την διαδρομή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους από κάθε επαγγελματικό τομέα και 

προσπαθούσα να τους εμπνεύσω με την στάση και αισιοδοξία μου για να αποδώσουν το καλύτερο 

σε κάθε δεδομένη στιγμή. Παρακολουθούσα τις εξελίξεις και προέβλεψα από πολύ νωρίς, ήδη από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1980, την «έκρηξη» που θα γνώριζε ο χώρος της ενέργειας με την 

σταδιακή χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών. Σε μία εποχή όπου ο κρατισμός και το μονοπώλιο των 

εθνικών κολοσσών ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα καλά κρατούσε, οραματίστηκα 

μία εποχή που η ηλεκτρική ενέργεια θα μπορούσε να παραχθεί από περισσότερους, 

αποκεντρωμένα, τοπικά, συνεισφέροντας στην εθνική οικονομία και, κυρίως, στο περιβάλλον.  

Έτσι, το 1988 δημιούργησα τον Όμιλο ΙΤΑ, τον πρώτο όμιλο της χώρας και έναν από τους 

ελάχιστους παγκοσμίως, που διακινδύνευσαν και έφεραν στο προσκήνιο αποκλειστικά έργα ΑΠΕ 

και προστασίας περιβάλλοντος. Κατασκευάσαμε τα πρώτα 18 αιολικά πάρκα της χώρας, 14 εξ 

αυτών για λογαριασμό της ΔΕΗ αρχικά, 4 ακόμη για λογαριασμό δικό μας αλλά και άλλων ιδιωτών 
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στην συνέχεια, αφού συνεισφέραμε καθοριστικά στην συνδιαμόρφωση του νομοθετικού και 

κανονιστικού πλαισίου, αξιοποιώντας το επιτυχημένο παράδειγμα της Δανίας και την συνεργασία 

με την εταιρεία Vestas που κατείχε και κατέχει ακόμη την πρωτοκαθεδρία στο χώρο.  

Από το 1994, χρονιά κατά την οποία θεσπίστηκε, μέσα και από τη δική μας καθοριστική συμβολή, 

στην Ελλάδα η δυνατότητα ανάπτυξης έργων ΑΠΕ  από ανεξάρτητους παραγωγούς  ηλεκτρικής 

ενέργειας προς πώληση στο δίκτυο, ο Όμιλος ΙΤΑ ξεδίπλωσε με πολύ δουλειά, οργάνωση και 

προγραμματισμό μία σειρά αιολικών πάρκων είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία και με άλλους 

παίκτες της αγοράς που σιγά-σιγά έμπαιναν στο ενεργειακό παιχνίδι. Χαρακτηρίστηκα κατά 

συνέπεια ως ο «Πατριάρχης» της Αιολικής Ενέργειας και των ΑΠΕ στην Ελλάδα, τίτλος που αποτελεί 

ιδιαίτερη τιμή για μένα και τον Όμιλο που δημιούργησα με πολύ αγάπη και αφοσίωση. 

Εκτός των πολλών αιολικών πάρκων που υλοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, ακολούθησε μία σειρά 

από έργα σε όλο το φάσμα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, αλλά και εμβληματικά - συνδυαστικά 

έργα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης πόρων με στήριξη από ΑΠΕ. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το πολυβραβευμένο έργο της αφαλάτωσης της νήσου Μήλου με πλήρη 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από το τοπικό αιολικό πάρκο, επίσης κατασκευής και 

ιδιοκτησίας του Ομίλου ΙΤΑ. Ένα έργο χάρη στο οποίο παράγεται υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό 

για την πλήρη κάλυψη των υδροδοτικών αναγκών των κατοίκων του νησιού στο 1/10 του κόστους 

των προηγούμενων χρόνων, όταν το νησί ήταν υποχρεωμένο να υδροδοτείται μέσω υδροφόρων. 

Καθ’ όλη τη διαδρομή του Ομίλου πραγματοποιήσαμε προτάσεις νέων έργων που προηγήθηκαν 

της εποχής τους, όπως οι μελέτες για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, που σήμερα έχουν επιτέλους 

αποκτήσει τη θέση που τους αξίζει στο δημόσιο διάλογο, αλλά και έργα συμπαραγωγής ηλεκτρικής 

και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), τα οποία έβαλαν στον ενεργειακό χάρτη 

της χώρας αυτή την πολύ σημαντική επιτυχημένη τεχνολογία. Έτσι, αναπτύξαμε, κατασκευάσαμε 

και λειτουργούμε σήμερα το συνεχώς επεκτεινόμενο έργο τηλεθέρμανσης της πόλης των Σερρών, 

έργο που αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό έργο τηλεθέρμανσης της χώρας. Η πόλη των Σερρών 
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κατάφερε, χάρη στην τηλεθέρμανση να καταστεί μία πόλη με την πιο φιλική προς το περιβάλλον 

και οικονομική μορφή θέρμανσης και με την πλέον καθαρή ατμόσφαιρα. 

Παράλληλα, δημιουργήσαμε χάρη στην τεχνολογία της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας ένα άλλο εμβληματικό έργο στη Δράμα. Σε μία έκταση 100 

στρεμμάτων έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν επί 15 χρόνια, υαλόφρακτα θερμοκήπια 

υδροπονικής καλλιέργειας χρωματιστών πιπεριών, με βιολογική καταπολέμηση ασθενειών, 

προϊόντα που γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και ζήτηση τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή 

αγορά. 

Η προσπάθειά μας δεν περιορίζεται σε έργα με αμιγώς ενεργειακό πρόσημο. Η ομάδα του Ομίλου 

ΙΤΑ έχει σχεδιάσει και θέσει πρόσφατα σε λειτουργία, μέσω της θυγατρικής της «ΜΗΔΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ 

ΑΕ» μία υπερσύγχρονη μονάδα αφύγρανσης μηδικής στην πόλη των Σερρών. Η μηδική, μέσω της 

εφαρμοζόμενης καινοτόμου διαδικασίας, προκύπτει ως ένα προϊόν ζωοτροφής υψηλής 

διατροφικής αξίας, ενισχύει την ποιοτική διαβίωση και την ευεξία του ζωικού κεφαλαίου και 

βελτιώνει τη γαλακτοπαραγωγή. Το δε εφαρμοζόμενο επιχειρηματικό μοντέλο δίνει τη δυνατότητα 

-μέσω συμβολαιακής γεωργίας- στο Σερραίο αγρότη να εξασφαλίζει ένα σταθερό και εγγυημένο 

εισόδημα με έγκαιρες πληρωμές και τον καθοδηγεί με επιστημονική γνώση στη συνεχή βελτίωση 

της γεωργικής παραγωγής του. 

Παράλληλα, καθώς τα επόμενα χρόνια δεν θα εστιάζουμε μόνο στην ανάγκη παραγωγής 

ανανεώσιμης ενέργειας, αλλά και στη χρήση ανανεώσιμου άνθρακα στις διεργασίες και στα τελικά 

προϊόντα που χρησιμοποιούμε ως κοινωνία, μέσα στο σχεδιασμό του Ομίλου ΙΤΑ βρίσκονται 

σημαντικά έργα στην κυκλική βιοοικονομία μέσω βιοδιυλιστηρίων αξιοποίησης οργανικών 

αποβλήτων προς παραγωγή ενέργειας, βιολογικού λιπάσματος και βιοϋλικών υψηλής 

προστιθέμενης αξίας.  

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημαντικό χρέος που ενστερνιζόμαστε ότι 

έχουμε ως πρωτοπόρος Όμιλος στην Ενέργεια και την Προστασία Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα 

σε ό,τι αφορά στη μεταλαμπάδευση της γνώσης και την εμπέδωση περιβαλλοντικής συνείδησης 
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από τους νέους ανθρώπους, αλλά και όλους τους πολίτες της χώρας μας και των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης γενικότερα.  

Έτσι λοιπόν, δημιουργούμε από κοινού με τοπικούς φορείς και διεθνείς συνεργάτες της βρετανικής 

εταιρείας “Eden Project International Ltd” την οποία αντιπροσωπεύουμε, ένα μεγάλο έργο στην 

περιοχή των Σερρών. Η περιοχή αναμένεται σύντομα να αποκτήσει ένα ανεκτίμητο «περιουσιακό» 

στοιχείο: Το “Eden Project Hellas” –  ένα Περιβαλλοντικό, Εκπαιδευτικό, Τουριστικό & Πολιτιστικό 

Πάρκο. Πρόκειται για έναν Οργανισμό περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης, διαδραστικών 

εμπειριών μάθησης και αναψυχής, εκδηλώσεων τέχνης και πολιτισμού. Το Πάρκο αποβλέπει 

επίσης στη διασύνδεση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγματοποιείται στα 

Πανεπιστημιακά  Τμήματα ιδρυμάτων της χώρας με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της κοινωνίας 

και του επιχειρηματικού κόσμου. Επιπλέον, στοχεύει στην προβολή της ιστορίας και του 

πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής των Σερρών, στην ανάπτυξη τεχνολογιών ΑΠΕ, στην 

επανασύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, τη βιώσιμη γεωργία και την παραγωγή 

τροφίμων και, κυρίως, στην επιδραστική επαναδιατύπωση ενός νέου «ευ ζην» για τον σύγχρονο 

άνθρωπο της πόλης και της υπαίθρου. Είναι μία κληρονομιά που οφείλουμε προς τις επόμενες 

γενιές και προς το μέλλον του πλανήτη μας και είμαι περήφανος που ένα προσωπικό όραμα 

πρόκειται να λάβει σύντομα σάρκα και οστά. 

Και πάλι θερμές ευχαριστίες για την τιμητική αυτή διάκριση! 

 

 

 


