Οι προτάσεις του Τεχνικού
Επιμελητηρίου για την προστασία της
βιομηχανικής κληρονομιάς στο
ενεργειακό λεκανοπέδιο – Συνέντευξη
του Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΜ Δ. Μαυροματίδη
στο ράδιοΛόγος
Οι προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την
προστασία της βιομηχανικής κληρονομιάς στο
ενεργειακό λεκανοπέδιο
- Συνέντευξη του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο ράδιοΛόγος
Το ΤΕΕ τα τελευταία 4 χρόνια ασχολείται με τη βιομηχανική
κληρονομιά , ειδικά στον ενεργειακό άξονα, ΑΗΣ Πτολεμαΐδα –
ΛΙΠΤΟΛ, στο συγκρότημα όπου δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Μάλιστα
στο πλαίσιο της Biennale που διοργανώθηκε στην Κοζάνη, το Τεχνικό
Επιμελητήριο μίλησε για την αξιοποίηση της βιομηχανικής
κληρονομιάς, με την άυλη και την υλική κληρονομιά, παραδόσεις και
τεχνοτροπίες της.
Με αφορμή τη συζήτηση που έχει «φουντώσει» το τελευταίο διάστημα
μετά και την ανατίναξη του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ από τη ΔΕΗ και τη σχετική
συζήτηση που επακολούθησε στο δημοτικό συμβούλιο Εορδαίας την
Τρίτη, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας
Δημήτρης Μαυροματίδης μίλησε στο ράδιοΛόγος και τον Λύσανδρο Ρήγα
για τις προτάσεις του ΤΕΕ για το θέμα, με δεδομένο ότι επίκειται
συνάντηση εργασίας με τη ΔΕΗ την Παρασκευή. Στόχος του ΤΕΕ είναι
να δει ποιος είναι ο σχεδιασμός και το πρόγραμμα της ΔΕΗ για να
σωθεί η βιομηχανική κληρονομιά, ζητώντας να γίνει τρισδιάστατη
αποτύπωση και καταγραφή της.
«Πρέπει να συνυπολογιστεί η ύπαρξη του λιγνίτη», είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Μαυροματίδης λέγοντας πως υπάρχει μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς επίσης ορίζεται η αξιοποίηση
του λιγνιτικού κοιτάσματος κάτω από τον ΑΗΣ Πτολεμαϊδας – ΛΙΠΤΟΛ.
Μίλησε για έναν πολιτιστικό χώρο που θα μπορούσε να είναι

επισκέψιμος, με την έννοια του ενεργειακού πάρκου, ενώ έκανε
αναφορά για το τι θα πρέπει να συζητηθεί με τη ΔΕΗ για τον
σχεδιασμό της βιομηχανικής κληρονομίας, αφού όπως τόνισε
χαρακτηριστικά «Η ανάγκη αυτή δημιουργήθηκε και θα να δούμε τα
ζητήματα κόστους – οφέλους. Τι σημαίνει η αξιοποίηση, αν υπάρχει
κόστος διαχείρισης, αν υπάρχει σχέδιο και αν είναι ρεαλιστικό. Το
κομμάτι της διαχείρισης χρειάζεται σκέψη και συζήτηση Θ αφήσουμε
το κομμάτι της ΑΕΒΑΛ και θα επικεντρωθούμε στη λιγνιτική
κληρονομιά; Υπάρχουν και οικονομικά ζητήματα. Η πόλη της
Πτολεμαΐδας και οικισμοί Καρδιάς, Ποντοκώμης έχει ταυτιστεί
απόλυτα με το κομμάτι της ΔΕΗ». Για το κομμάτι της μεταλιγνιτικής
περιόδου η βιομηχανική κληρονομιά είναι αναπόσπαστο σημείο , είπε
μεταξύ άλλων ο κ. Μαυροματίδης, λέγοντας πως κάποιες από τις
δράσεις θα πρέπει να συνεισφέρουν στην υπεράξια του ενεργειακού
άξονα.
Η μεταλιγνιτική περίοδος, η επόμενη ημέρα και το έλλειμμα θέσεων εργασίας
Επίσης, για τα ζητήματα που τέθηκαν με τον λιγνίτη είπε πως «η έννοια της
μεταλιγνιτικής περιόδου εισήχθη από το ΤΕΕ το 2002. Δεν σημαίνει ότι
σταμάτησε ο λιγνίτης. Σημαίνει ότι άρχισε η πτωτική τάση του λιγνίτη ως
μείωση των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή λιγνιτικής
ενέργειας». Αναφέρθηκε , επίσης, σε πρακτικά ζητήματα, για την επόμενη ημέρα.
αφού θα υπάρχει έλλειμμα θέσεων εργασίας, λέγοντας ότι «θα πρέπει να βρούμε
δράσεις, να κινήσουμε δράσεις επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. Εμείς
πρέπει να το κάνουμε, σε θεσμικό επίπεδο , η αυτοδιοίκηση και το ΤΕΕ. Θα
πρέπει να βρούμε τις καλύτερες αποφάσεις για να μην έχουμε επιπτώσεις σε
τοπικό επίπεδο», κατέληξε.

