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Εισαγωγικά Σχόλια του Νοµάρχη Κοζάνης κ. Γεωργίου ∆ακή 

 

Ευχαριστώ θερµά το ΙΕΝΕ τον Πρόεδρο, τα µέλη του και βέβαια τους εισηγητές της 

σηµερινής ηµερίδας για τη διοργάνωσή της αλλά και για την παρουσία σας εδώ και 

την συνεισφορά σας σε ένα δηµόσιο διάλογο που ανοίγει και στην πατρίδα µας για 

ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα.  

Θέλω να καλωσορίσω επίσης και θεωρώ ιδιαίτερη τιµή την παρουσία του γάλλου 

Γενικού Πρόξενου στη Θεσσαλονίκη, Κύριε Γενικέ Πρόξενε σας ευχαριστούµε πολύ.  

Τον εκπρόσωπο του Νοµάρχη Φλώρινας ο οποίος λόγο έκτακτου γεγονότος δεν 

µπορεί να παραστεί και είναι ο εκπρόσωπός του ο Αντινοµάρχης ο Κύριος 

Ευαγγέλου, βέβαια τους ∆ηµάρχους και όλους όσους παρευρισκόµεθα εδώ σήµερα. 

Ο προβληµατισµός για την συζήτηση η οποία θα επακολουθήσει είναι παγκόσµιος 

και ευαισθητοποιεί όλους µας ισότιµα, όµως εµείς εδώ στην περιοχή της Κοζάνης και 

της ∆υτικής Μακεδονίας ευρύτερα ως η ενεργειακή καρδιά της χώρας έχουµε ένα 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα µειώνουν τα 

εκπεµπόµενα αέρια διοξειδίου του άνθρακα από την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας γιατί αυτό ξεκάθαρα συνεπάγεται ότι µετά το 2014 θα έχουµε ενδεχοµένως 

τη δυνατότητα να µην επιβαρυνθεί η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή µε εξωγενές 

κόστος. Στοιχείο που µας ενδιαφέρει πάρα πολύ διότι είναι χιλιάδες οι συµπατριώτες 

µας που είναι εργαζόµενοι στα λιγνιτωρυχεία και στον ευρύτερο χώρο της ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

Και βέβαια είναι πολύ σηµαντικό επίσης να αναπτύξουµε τεχνολογίες και πρακτικές 

για περιβαλλοντική προστασία και αποκατάσταση όπως και για την οµαλή µετεξέλιξη 

της κοινωνίας µας από τα σηµερινά δεδοµένα στις νέες εποχές που θα έρθουν σε 

λίγα χρόνια µε διαφοροποίηση του ενεργειακού µίγµατος και το ότι αυτό σηµαίνει 

στην περιοχή µας. 

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω για την παρουσία σας τον πρώην Βουλευτή µας τον 

Κύριο Νίκο Παπαφιλίππου, τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Τµήµατος 

∆υτικής Μακεδονίας και τον Πρόεδρο του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας και βέβαια όλα τα 

στελέχη της ∆.Ε.Η..  

Είναι εδώ επίσης και θα την καλέσω να δώσει ένα χαιρετισµό η Κυρία Ζεµπελιάδου 

εκπρόσωπος του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, ο οποίος 

παρότι είχε προγραµµατίσει να παρευρεθεί λόγο προγραµµατισµένων του 
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συναντήσεων και επειδή είχαµε την υστέρηση έναρξης δυσκολεύετε να αλλάξει το 

προγραµµατισµένο πρόγραµµά του και έστειλε εκ µέρους του την Κυρία 

Ζεµπελιάδου. 

∆εν θέλω να πω κάτι περισσότερο, σας ευχαριστώ πολύ και είµαι σίγουρος ότι 

σήµερα ανοίγουµε έναν δρόµο για τον οποίο το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας 

είναι µεγάλο. 

Κύριε Πρόεδρε του ΙΕΝΕ. 

 

  


