
Για µια πράσινη µεταλιγνιτική περίοδο 

                        Λ. Τσικριτζής  
Οικολογική Κίνηση Κοζάνης 



Στα 58 από τα 102 χρόνια ελεύθερου βίου της 
η Κοζάνη είναι  αγκαλιά µε το λιγνίτη 



!  Τι πήραµε, τι δώσαµε ; 

!  Πόσο κόστισε η ΔΕΗ στο περιβάλλον  και στο φυσικό 
κεφάλαιο του τόπου ;  

!  Τι θα στοιχίσει στις επόµενες γενιές ; 

!  Λιγνιτολάτρεις και Λιγνιτοµάχοι,    
χρειαζόµαστε  νηφάλιες προσεγγίσεις 

Ένας συνολικός απολογισµός δεν έγινε ποτέ ! 



Μπορούµε να βαδίζουµε στον 21ο αιώνα  
µε τα µυαλά του 20ου ;;  

Καλώς δεχτήκαµε τη ΔΕΗ τη δεκαετία του 1950  
(Η κάθε ιστορική απόφαση κρίνεται µε τα δεδοµένα της στιγµής) 

Τότε µετρούσε ο εξηλεκτρισµός µιας κατεστραµµένης χώρας, ενώ η 
περιβαλλοντική γνώση ήταν εµβρυακή  και οι ΑΠΕ άγνωστες  

«ΤΟΣΑ ΞΕΡΑΜΕ, ΤΟΣΑ ΚΑΝΑΜΕ»  

ΤΩΡΑ όµως ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: 
!  Η χρυσή εποχή του λιγνίτη πέρασε (Τα καµπανάκια ηχούν από το 1990)  

!  Οι παρενέργειες είναι πολύ περισσότερες από ό,τι αρχικά πιστεύαµε  
   (υγεία / περιβάλλον /φυσ. πόροι / οικονοµία)  

!  Η καταστροφή του κλίµατος δεν επιτρέπει να κλείνουµε άλλο τα µάτια  
!  Ο λιγνίτης είναι ακριβός. Ο µύθος της φτηνής κιλοβατώρας έχει τελειώσει 





ΑΗΣ Καρδιάς τη δεκαετία του 1990 





ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28 - 52  % υπερβάσεις στα ΡΜ10   

Υπάρχουν βελτιώσεις, αλλά είναι  ανεπαρκείς 



Υπερβάσεις από 22 % -  65 % !! 
(µε βάση µετρήσεις του ρυπαίνοντα, δηλ. της ΔΕΗ)  

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ  

Έτος 2007 
Οι υπερβάσεις ανατρέπουν και πάλι τα προγνωστικά 

Στοιχεία από Νοµαρχία Κοζάνης (αδηµοσίευτα)  







Συχνότητα παθήσεων του αναπνευστικού  
σε παιδιά της Δυτικής Μακεδονίας 

(Σιχλετίδης, Τσότσος, Γαβριηλίδης,κ.α, 2005) 

Σύµπτωµα Πτολεµαΐδα Κοζάνη Γρεβενά 

Ρινίτιδα 40,3% 35,2% 21,2% 

Άσθµα 6,9% 5,4% 

Λοιµώδης 
βρογχίτιδα 12,1% 8,1% 6,7 % 

Οξεία 
βρογχίτιδα 17% 12,3% 























Για  µια πράσινη  
µεταλιγνιτική  εποχή  



Ποιοι τολµούν: 
Γερµανοί, Δανοί, Σουηδοί, Βέλγοι, Τσέχοι κ.α 

Στα παλιά ορυχεία της Αν. Γερµανίας λειτουργεί το µεγαλύτερο «εργοστάσιο» 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΠΙΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ  ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 

και αναγέννησης βιοµηχανικών περιοχών 













Μεταµόρφωσαν τον τόπο τους  
από «µαύρο πρόβατο»  

σε ΖΗΛΕΥΤΟ 
 επιχειρηµατικό - τεχνολογικό -τουριστικό  

προορισµό   

                                                                                                 «I have a dream..» 

Εµείς τι όραµα έχουµε πέρα από µια θέση στη ΔΕΗ ;; 



!  Ένα πράσινο αναπτυξιακό σχέδιο 20ετίας για το 
ενεργειακό λεκανοπέδιο.  

!  ΔΙΕΘΝΗΣ διαγωνισµός  (παραδείγµατα Φλάνδρας, 
Λουσατίας) 

!  Χρηµατοδοτικά εργαλεία για την υλοποίησή του 

!  Ένταξη της πρότασης για δηµιουργία 3000 θέσεων στην 
κατασκευή ενεργειακού εξοπλισµού  

!  Καθορισµός ιδιοκτησιακού των 250.000 απαλλοτριωµένων 
στρεµµάτων της ΔΕΗ  

!  Διακριτοί ρόλοι Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης ΔΕΗ & ιδιωτών 











!  Τριπλασιασµός Πόρου Ανάπτυξης   "30 -50 εκ €/έτος 
    Σύγκριση µε τέλος ΑΠΕ ( 2,7 %  έναντι 0,4 % ) 

!  Φόρος στερεών καυσίµων                 "105 εκ €/έτος 
   Κακώς δεν τον πληρώνει η ΔΕΗ (και οι επερχόµενοι ιδιώτες) 
   Συνενοχή των τοπικών Αρχών 
   Να αποδίδεται στις λιγνιτο-παραγωγές περιοχές 

!  Υπολογισµός εξωτερικού κόστους   " 250 εκ €/έτος 
    Σε πρώτη φάση να γίνει µελέτη από τη ΔΕΗ           (χωρίς το CO2) 

!  Τέλος µείωσης λιγνιτικής ισχύος      "( ?? εκ €/έτος) 

!  «Κλασσικές» επιδοτήσεις από προγράµµατα 

















Αλιάκµων SOS 

1998 









Η Έκθεση για το κλίµα (Σεπτ. 2012) 
«Climate Vulnerability Monitor» 

Συντάχτηκε  από 50 επιστήµονες, µε εντολή 20 κυβερνήσεων. 

Εντυπωσιακά συµπεράσµατα  
!  Η κλιµατική αλλαγή συνεισφέρει στο θάνατο 400 χιλιάδων / έτος 

!  Κοστίζει 1,2 τρις δολάρια ή το 1,6% του παγκόσµιου ΑΕΠ 

!  Μέχρι το 2030 θα χάσουν τη ζωή τους 100 εκατοµµύρια 
άνθρωποι λόγω της κλιµατικής αλλαγής 

!  Το 2030 το κόστος της κλιµατικής αλλαγής θα φτάσει το 3,2% 
του παγκόσµιου ΑΕΠ, µε τις φτωχότερες χώρες να πλήττονται 
εντονότερα χάνοντας το 11% του ΑΕΠ τους.  





Σενάρια - παραδοχές 

!  Χρονικός ορίζοντας 2020 

!  Τρία Σενάρια υπολογισµών:  
1.  Σενάριο αναφοράς (απαισιόδοξο) 
2.  Σενάριο ελάχιστης ανάπτυξης Φ/Β 
3.  Σενάριο µέγιστης ανάπτυξης Φ/Β 

!  Δηµιουργία έµµεσων θέσεων εργασίας σε 
σχετιζόµενους κλάδους της οικονοµίας µε αναλογία 1 : 
1,6 



Αφαίρεση υφισταµένων θέσεων ΑΠΕ (1000) 

και καταργούµενων σε ορυχεία και σταθµούς της ΔΕΗ  (8000) 

Θέσεις εργασίας στις ΑΠΕ  
(σε όλους τους τοµείς) 



 Θέσεις εργασίας  
στην ηλεκτροπαραγωγή (2020) 



Κατανοµή θέσεων ανά τεχνολογία ΑΠΕ 



Πράσινες θέσεις εργασίας στoν τοµέα  
εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια 



Πράσινες 
θέσεις στην 
ανακύκλωση 
& παραγωγή 
κοµπόστ 



ΣΥΝΟΛΟ 
πράσινων θέσεων απασχόλησης 



ΣΥΝΟΛΟ  
άµεσων και έµµεσων θέσεων 

λόγω στροφής στην πράσινη ανάπτυξη 







Αδικία σε σχέση µε τα αντισταθµιστικά των ΑΠΕ 
•  Τέλος  ΑΠΕ  2,7 % 
•  Τέλος λιγνιτικών περιοχών  0,4 % του κύκλου εργασιών της ΔΕΗ 

!  Κατά τη διαβούλευση του νοµοσχεδίου ΑΠΕ  
   η τοπική ηγεσία ήταν απούσα.  

!  Να διεκδικήσουµε τον τριπλασιασµό του 
Πόρου, (ΟΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ) 

Ποσό 50-60 εκ.€ /ετος   
(Το 70% για µεταλιγνιτική περίοδο) 



Απώλειες εσόδων τοπικών κοινωνιών 
λόγω εξωτερικού κόστους 



Τα φορολογικά προνόµια & οι κρυφές επιδοτήσεις της ΔΕΗ   
" "  προίκα στους ιδιώτες αγοραστές 

!  Αυτό είναι το 2ο µεγάλο πολιτικό λάθος της τοπικής 
ηγεσίας και των κοµµάτων: 

    Δέχτηκαν αµαχητί τις φοροαπαλλαγές της ΔΕΗ,  
η οποία τις «υπεξαίρεσε»  από το «ταµείο» του τόπου  

και των επόµενων γενιών 

!  Το αµαρτωλό αυτό καθεστώς µεταβιβάζεται και στους ιδιώτες 
αγοραστές της ΔΕΗ. Γλυτώνουν φόρο στερεών καυσίµων, 
εξωτερικό κόστος  & άλλα αντισταθµιστικά     (Πόρος ?) 

!  Το ίδιο φάουλ έκαναν και οι συνδικαλιστές όταν «χάρισαν» τα 
11 δις των ασφαλιστικών ταµείων στη ΔΕΗ (και στους ιδιώτες 
µετόχους ) πιστεύοντας ότι θα τους τα δώσει το κράτος ! 





Αρχέγονη γη των Μακεδόνων! 
Αναπλάσεις αρχαίων οικισµών  
π.χ η ελληνιστική Εύια του 

Πολυµύλου 
!  Αρχέγονη γη των Μακεδόνων! 
!  Ο Νοµός Κοζάνης, όπως και η υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, υπήρξε χώρος µεγάλων γεωλογικών 

αλλαγών. Απολιθωµένοι κορµοί 20 εκατοµµυρίων ετών έχουν βρεθεί στα Καστανοχώρια του Βοΐου, 
στο Σκαλοχώρι, στη Δαµασκηνιά και τη Μόρφη. Απολιθώµατα σπονδυλωτών αυτής της περιόδου 
βρέθηκαν στην Κοζάνη, στο Τσοτύλι, στη Νεάπολη και στην πλούσια σε λιγνίτη λεκάνη της 
Πτολεµαΐδας. 

!  Οι ανασκαφές των τελευταίων δεκαετιών έφεραν στο φως εντυπωσιακές πόλεις (αρχαία Αιανή, 
αρχαία πόλη Πολυµύλου), βασιλικούς τάφους (νεκρόπολη αρχαίας Αιανής), ιερά (αρχαίο ιερό στην 
Ξηρολίµνη) και πολλές άλλες αρχαιότητες που αποδεικνύουν ότι και κοµµάτι της αρχαίας Μακεδονίας 
αποτέλεσε και αστική ζωή είχε αναπτυχθεί και ο πολιτισµός και η τέχνη είχαν εξελιχθεί σε τέτοιο 
βαθµό που συγκρίνονται µε την τέχνη της νότιας Ελλάδας.Η περιοχή τροφοδοτούσε το µακεδονικό 
ιππικό, ένα από τα ισχυρά όπλα των Μακεδόνων βασιλέων, µε έµπειρους και δυνατούς πολεµιστές.  

!  Υπάρχουν αρχαιότητες και µουσεία; 
!  Οι πρώτοι άνθρωποι εµφανίζονται στην περιοχή ήδη από τη Παλαιολιθική Εποχή, όπως δείχνουν τα 

λίθινα εργαλεία που βρέθηκαν στη περιοχή της Σιάτιστας. Κατά τη Νεολιθική Εποχή δηµιουργούνται 
πολλοί οικισµοί, όπως στην Αιανή, στην παραλίµνια περιοχή του Αλιάκµονα (Σέρβια, Βελβεντό, 
Ρύµνιο), στην Κίτρινη Λίµνη (Σαρί Γκιόλ), στην Εορδαία (Μαυροδένδρι, Ποντοκώµη), στο Βόιο και 
στην περιοχή της Κοζάνης. Στην Εποχή του Χαλκού µεγάλο κέντρο της περιοχής είναι η Αιανή και η 
περιοχή της. Ευρήµατα από αυτή την περίοδο υπάρχουν και σε άλλες θέσεις του Νοµού. 
Νεκροταφεία κυρίως της Εποχής του Σιδήρου αλλά και οικιστικά κατάλοιπα αυτής της εποχής έχουν 
ανασκαφεί σε ολόκληρο το Νοµό. 

!  Στην αρχαϊκή περίοδο δεσπόζει η αρχαία πόλη της Αιανής, ως πρωτεύουσα του βασιλείου της 
Ελίµειας. Στην κλασική περίοδο καθώς και στα ελληνιστικά-ρωµαϊκά χρόνια αναπτύσσονται και άλλες 
πόλεις και µικρότερα χωριά στην Ελίµεια, στην Ορεστίδα και στην Εορδαία. Σηµαντικοί επισκέψιµοι 
χώροι αυτών των εποχών είναι η αρχαία Αιανή, η αρχαία πόλη στον Πολύµυλο, οι µακεδονικοί τάφοι 
στην Σπηλιά και τους Πύργους Εορδαίας, η αρχαία πόλη στην Απιδέα, στη Ποντοκώµη και στον 
Περδίκκα. Σηµαντικοί οικισµοί – κάστρα, τα οποία είναι προσιτά, βρίσκονται στη περιοχή του Βοΐου 
όσο και στη περιοχή της Εορδαίας 



Φωτοβολταικά  
σε ηχοπετάσµατα δρόµων 



2011 
Ενέργεια ηλεκτρ 2011 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΜΕΝΟΥ 
(καθαρή παραγωγή χωρίς εισαγωγές – 
εξαγωγές) 

Καθαρή παραγωγή 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΜΕΝΟΥ 

(%) 
Λιγνίτης 56,8 

Φυσικό αέριο  30,5 

Πετρέλαιο - 

Μεγάλοι ΥΗΣ 7,5 

Ανανεώσιµες 5,2 

ΣΥΝΟΛΟ  48.639.959 MWh 
O πίνακας βγήκε µε βάση  
το διπλανό Δελτίο του 

ΔΕΣΜΗΕ 
Ανέβηκαν φ.α και ΑΠΕ 

Έπεσαν ΥΗΣ και πετρέλαιο 



!  2010 



!  2010 












