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Διεξήχθησαν λοιπόν και
οι γερμανικές εκλογές!
Να, λοιπόν που μ’ αυτά
και μ’ αυτά το «φιδάκι»
βγήκε απ’ το «αβγουλάκι»
του! Σιγά-σιγά, αν η Ευ-
ρώπη συνεχίσει με την
ίδια τακτική, το «φιδάκι»
θα γίνει «καταραμένος
όφις» και τότε δε θα
ασχολούμαστε με την
κάθε ανοησία που «τουι-
τάρει» στο διαδίκτυο ο
κάθε Άδωνις ή ο κάθε Κα-
ρανίκας, αλλά θα τρέ-
χουμε και δε θα φτά-
νουμε…

Το πιο ανησυχητικό δεν
είναι τα διψήφια ποσοστά
που παίρνουν τα φασι-
στάκια στην Ευρώπη,
αλλά ότι τα κόμματα του
«δημοκρατικού τόξου» -
αλήθεια έτσι τα λένε και
στην Εσπερία;- αναλώνον-
ται στο ποιο θα συμπρά-
ξει με ποιο, για να προ-
ωθήσει τα πάσης φύσεως
«προγράμματα» τραπεζι-
κής -και μόνο- σταθερότη-
τας.

Επειδή μόνο ένας βλαξ
δεν καταλαβαίνει πως τα
«φιδάκια» ξεπροβάλλουν
ενόσω καλπάζει η ανερ-
γία, οι πόλεμοι που υποκι-
νούνται φέρνουν στρατιές
προσφύγων και οι τράπε-
ζες παρέα με τις πολυεθνι-

κές σωρεύουν κέρδη και
πλούτη για τους λίγους
και δυστυχία για τους
πολλούς. Τι διάολο;
«Μαρξιστική» ανάλυση
είναι αυτή, ή μήπως πρέ-
πει να κάνεις κοινωνιολο-
γική μελέτη για να το κα-
ταλάβεις;Καλές οι
πολιτικές σκοπιμότητες, το
ποιηματάκι της εξίσωσης
του «μαύρου» και «κόκκι-
νου» φασισμού που έχει
πληρωθεί καλά με τις επι-
ταγές του σχεδίου Μάρ-
σαλ εδώ και χρόνια, αλλά
προς Θεού, τι περιμένουν
οι γραφειοκράτες των
Βρυξελλών -που φοβάμαι
είναι χειρότεροι απ’ αυ-
τούς του Κρεμλίνου- για
να δουν τα μαύρα σύν-
νεφα στον ορίζοντα; Αντι-
λαμβάνονται τι θα πει Να-
ζισμός ή θεωρούν ότι
είναι μεγαλύτερος εχθρός
τους ο… Κουτσούμπας και
η Παπαρήγα;Πολλοί πολι-
τικοί επιστήμονες και ανα-
λυτές κρούουν τον κώ-
δωνα του κινδύνου, αλλά
την ίδια στιγμή τα ΜΜΕ
στην αλλοδαπή και ημε-
δαπή ασχολούνται με
άλλα σοβαρότερα ζητή-
ματα, όπως πόσο κοστίζει
το πέδιλο της Μελάνιας
και πού κάνει το ντεκαπάζ
ο Τραμπ. Και αυτά όταν
τελειώσει το ρεπορτάζ
από τον έρωτα που υφέρ-
πει στα παρασκήνια του
ριάλιτι.

Όσο η ευρωπαϊκή κοι-
νωνία πορεύεται στο
δρόμο με προτεταμένα τα
χέρια στέλνοντας λάικ απ’
τις συσκευές των (i-στο
διάολο), οι «λακκούβες»
θα μεγαλώνουν και ο κίν-
δυνος να πέσουμε μέσα
θα αποτελέσει περίπου
βεβαιότητα. 

Του Μιχάλη 
Τζανάκη

Παίζουμε... “φιδάκι”!

Ως συνήθως, είμαστε
πάντα βιαστικοί στο να εξά-
γουμε συμπεράσματα. Επι-
τυχής θεωρείται σήμερα ο
πολιτικός λόγος που διαπρέ-
πει στις ατάκες, στο είδος
εκείνο δηλαδή της κουβέντας
που δεν απαιτεί από τον δε-
κτικό πολίτη κανένα φίλτρο
κριτικής διεργασίας. Εξ ου
και τα εύκολα συμπερά-
σματα. Η διαπίστωση είναι
ευρύτερη. Από τη στιγμή
που με τη βοήθεια της τεχνο-
λογίας διά του κοπιπαστού
(copy, paste) ο εθισμένος
στη βουλητική γλώσσα πολί-
της ανευρίσκει εύκολα
όρους-κλειδιά, θεωρεί ανυ-
ποψίαστος(;) ότι το μέρος
ταυτίζεται με το όλον. Συλλα-
βίζει δηλαδή κανείς σήμερα
λέξεις -το πολύ προτάσεις-
και σπανιότερα βυθίζεται σε
κείμενα. Αρκεί η σύμπλευση
με τους διαμορφωτές εντυ-
πώσεων.Η δήλωση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη «δεν
τρέφω αυταπάτες για μια
κοινωνία χωρίς ανισότητες,
κάτι τέτοιο είναι αντίθετο
στην ανθρώπινη φύση, όσοι
το επιχείρησαν καταστρατή-
γησαν τελικά την ίδια τη δη-
μοκρατία και τα ατομικά δι-
καιώματα» βρήκε ένθερμους
υποστηρικτές όσο και σφο-
δρούς πολέμιους. Από τη μια,
υποστηρίζεται ότι ο πρό-
εδρος της ΝΔ αναφέρθηκε με
ρεαλισμό σε μία κατάσταση
που χαρακτηρίζει το ένστικτο
των ανθρώπων -και όχι την
υπέρβασή του δια του πολιτι-
σμού- στις διαχρονικές τους
κοινωνίες των πολέμων, του
ανταγωνισμού και της επιβο-
λής στον ανίσχυρο, αφού η
δικαιοσύνη και η ισότητα γί-
νονται λάστιχο. Από την άλλη,
προβάλλεται η άποψη ότι τέ-
τοιες δηλώσεις είναι αντιδη-
μοκρατικές και επικίνδυνες,
ότι αρνούνται τη διακήρυξη
για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, αφού έτσι υποστηρίζε-
ται ότι ο αγώνας για τη δημο-
κρατία, την ισότητα και τη
δικαιοσύνη είναι μάταιος και
ανεδαφικός, μιας και δεν
συμβαδίζει με αυτό που είναι

πραγματικά εκ φύσεως το αν-
θρώπινο ον.Για να δούμε.
Δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν
έρχονται στον κόσμο ως ίσοι
προς ίσους. Τι ισότητα μπορεί
να έχει ένας Μπετόβεν, ένας
Γαλιλαίος, ένας Γκάντι, ένας
Άινσταϊν, ο όποιος βαθύ-
πλουτος προς τον καθένα
μας; Τι ισότητα και ποια δια-
φορά υπάρχει στις εκδηλω-
μένες ικανότητες των ανθρώ-
πων μεταξύ των ελεύθερων
πολιτικά κοινωνιών και των
κοινωνιών που επιβάλλουν,
με αυστηρό έλεγχο, στον κό-
σμο τι να κάνει; Η ισότητα
προφανώς δεν ταυτίζεται με
την ικανότητα, πόσω μάλλον
όταν η τελευταία παρεμποδί-
ζεται και να εκδηλωθεί. Τότε,
έχουμε διά της βίας ισότητα
μεταξύ των ανίσων, όπως θα
έλεγε και ο Αριστοτέλης. Στο
διαδίκτυο μάλιστα θα δει κα-
νείς ότι συχνά αναφέρεται ως
δικός του ο αφορισμός «δεν
υπάρχει τίποτα πιο άνισο από
την ίση μεταχείριση των ανί-
σων». Δεν το είπε όμως ακρι-
βώς έτσι. Πρόκειται μάλλον
για ένα εφεύρημα του Lau-
rence J. Peter από τη δεκαετία
του 1970, στο οποίο δίνεται
με λιτό τρόπο -και ως αξίωμα-
η ουσία των απόψεων του φι-
λοσόφου. Ο Αριστοτέλης, ως
γνωστόν, δεν πίστευε ότι όλοι
οι άνθρωποι είναι ίσοι,
επειδή αντιμετωπίζονται ως
ίσοι (να μη ξεχνάμε ότι ο
ίδιος, όπως και ο Πλάτων, πί-
στευε ότι οι άνθρωποι είναι
είτε δούλοι είτε ελεύθεροι).
Έτσι, στα «Πολιτικά» του, θε-
ωρούσε (και αυτό είναι
εκείνο που πραγματικά είπε)

ότι το να απονέμεται το άνι-
σον στους ίσους και το άνο-
μοιον σε αυτούς που είναι
όμοιοι, αντίκειται στη φύση
και ό,τι είναι έξω από τη
φύση δεν είναι καλό (τὸ δὲ
μὴ ἴσον τοῖς ἴσοις καὶ τὸ μὴ
ὅμοιον τοῖς ὁμοίοις παρὰ
φύσιν, οὐδὲν δὲ τῶν παρὰ
φύσιν καλόν). Προφανώς
ισχύει και το αντίθετο.Επα-
νερχόμαστε στις δηλώσεις
του προέδρου της ΝΔ, οι
οποίες πυροδότησαν υπερ-
βολές και κομματικά τοξεύ-
ματα εκατέρωθεν (αφορμή
για το σημερινό μου κεί-
μενο). Πού είναι η αλήθεια;
Ένα πρώτο βήμα είναι να
αναγνωσθούν ως προς το
νόημά τους οι περί ων ο λό-
γος δηλώσεις, ανεξάρτητα
από αυτόν που τις έκανε. Το
δεύτερο είναι να ερωτηθεί ο
ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, με
τους πλατωνικούς όρους του
τριμερούς χωρισμού της ψυ-
χής και τις πολιτικές τους
προεκτάσεις: τι εννοεί, λέγον-
τας «φύση»; Εννοεί το «λογι-
στικόν» το «θυμοειδές» ή το
«επιθυμητικόν»; Μήπως όλα
μαζί ή μια ομάδα από αυτά;
Να ερωτηθούν όμως και οι
επικριτές των δηλώσεών του,
εάν θεωρούν και τα τρία
μέρη ως φύση του ανθρώ-
που ή να μας πουν τι τέλος
πάντων συμπεριλαμβάνουν
στη φύση του ανθρώπου.
Θεωρώ ότι θα βρεθούμε προ
εκπλήξεων. Ελπίζω μέχρι τότε
να ανακαλύψουμε τη τσε-
κουράτη λογική του Αριστο-
τέλη ώστε να μείνουν οι
κραυγές άφωνες. Και για να
εξηγούμαστε, άνευ παρεξη-
γήσεων. Τον κάθε συνάν-
θρωπό μας -από όπου και αν
προέρχεται, ό,τι και αν είναι-
είναι θέμα πολιτισμού να τον
αντιμετωπίζουμε όχι απλά με
ανοχή αλλά με κατανόηση
και αγάπη.

*  Ο Κώστας 
Ν.Κωνσταντίνου 

είναι διευθυντής του
2ου Γενικού Λυκείου

Ηρακλείου
http://kostaskonstan-

tinou.com/

Του
Κώστα Κωνσταντίνου*

Μήπως σε τελική ανά-
λυση κάποιες φορές δεν νο-
σταλγούμε το παρελθόν,
αλλά μάλλον τη μικρή μας
ηλικία που αυτό υπαινίσσε-
ται, όπως έλεγε ο Άρθουρ
Σοπενχάουερ; Αφορμή πάλι
για αυτή την παραπομπή
αποτέλεσε η τρέχουσα
κοινή διαπίστωση μεγάλης
πλειοψηφίας συνανθρώπων
μας, ότι τα τελευταία χρόνια
λείπουν από το πολιτικό
προσκήνιο εκείνοι οι μεγά-
λοι πολιτικοί ηγέτες που θα
μπορούσαν να λύσουν τα
σοβαρά οικονομικά και κοι-
νωνικά προβλήματα της χώ-
ρας μας και να ανοίξουν
νέες λεωφόρους που θα
οδηγούν σε έναν κόσμο κα-
λύτερο από αυτόν που βιώ-
νουμε σήμερα. Αρκετά συ-
χνά ακούμε πολλούς να
λένε, ότι οι σύγχρονοι ηγέ-
τες είναι μικρού πολιτικού
αναστήματος και ολίγιστες
προσωπικότητες, ενώ παλιό-
τερα είχαν εμφανισθεί μεγά-
λοι ηγέτες που άφησαν το
στίγμα τους στην πολιτική
ζωή του τόπου, στους οποί-
ους συμπεριλαμβάνουν τον
Ιωάννη Καποδίστρια, τον
Χαρίλαο Τρικούπη, τον
Ελευθέριο Βενιζέλο,τον  Αν-
δρέα Παπανδρέου, τον
Κων. Καραμανλή και άλ-
λους. Εύλογα υπό αυτήν την
έννοια είναι τα ερωτήματα
εάν αυτό που συμβαίνει σή-
μερα στη χώρα μας είναι
παροδικό φαινόμενο και
θέμα χρόνου να επιστρέ-
ψουμε και πάλι στην επιθυ-
μητή κανονικότητα, και μή-
πως τελικά όλος αυτός ο
κατήφορος έχει να κάνει με
την ανικανότητα των πολιτι-
κών μας. Δύσκολα ερωτή-
ματα για να απαντηθούν
χωρίς σκέψη και κρίση ή πιο
σωστά εύκολα ερωτήματα
αλλά με δύσκολες απαντή-
σεις. Διαβάζοντας την ιστο-
ρία των λαών, παρατη-
ρούμε ότι η ζωή και η
ιστορία σχεδόν όλων, μι-
κρών και μεγάλων κρατών,
κάνει αέναους κύκλους συμ-
παρασύροντας στη δίνη

τους πολλούς άλλους, λιγό-
τερο ή περισσότερο, προς
την ίδια κατεύθυνση, θετική
ή αρνητική. 

Μοιραία εκεί εμπλέκονται
χωρίς εξαίρεση οι πολιτικοί
ηγέτες, οι οποίοι σε τέτοιες
περιόδους κρίσης είναι τα
εύκολα θύματα της συνή-
θους μηδενιστικής και απα-
ξιωτικής αντίληψης, που
διακατέχει τους περισσότε-
ρους πολίτες, με αποτελέ-
σματα όχι πάντοτε ψύ-
χραιμα και αντικειμενικά.
Αλήθεια, αν είναι έτσι τα
πράγματα, γιατί ο, όχι
πάντα, θυμόσοφος λαός δεν
δίνει την ευκαιρία σε εκεί-
νους τους λίγους που μιλάνε
τη γλώσσα της αλήθειας και
δεν λένε εκείνα τα εκμαυλι-
στικά που  θέλουμε να
ακούσουμε; Μήπως  συνη-
θίσαμε  να μη δίνουμε σ’
αυτούς την ευκαιρία να
αποδείξουν την αξιοσύνη
τους ή μήπως βιαζόμαστε
να ρίξουμε στο πυρ το εξώ-
τερον άλλους που εκλέξαμε
σε σύντομο χρονικό διά-
στημα;Αν πάμε λίγο παρα-
πίσω, στο μακρυνό παρελ-
θόν, δεν υπήρχαν και τότε
μεγάλες πολιτικές μορφές
που δυστυχώς όμως σημα-
δεύτηκαν αρνητικά από την
ιστορία σε πολλά θέματα;
Πολλούς από αυτούς, οι πο-
λίτες τους μνημονεύουν εύ-
κολα με καλά λόγια παρα-
κάμπτοντας τις όποιες
αρνητικές τους υπηρεσίες.
Οι  Ανδρέας Παπανδρέου
και Κων. Καραμανλής, που
βρίσκονται κοντύτερα στην
εποχή μας,  θεωρούνται,

σήμερα, μεγάλοι ηγέτες,
αλλά εύκολα παρακάμ-
πτουμε τις αδυναμίες και τις
αστοχίες τους. Ίσως σήμερα
οι πολιτικοί ηγέτες εύκολα
ανεβαίνουν και ευκολότερα
απομυθοποιούνται, χωρίς
μάλιστα να το αξίζουν ή να
το δικαιούνται κάποιοι απ’
αυτούς, χάρις στη δύναμη
του παντοδύναμου και τα-
χύτατου διαδικτύου και φυ-
σικά της τηλεόρασης, στα
οποία μέσα βρίσκονται ανά
πάσα στιγμή εκτεθειμένοι,
άρα με εύκολο τρόπο πέ-
φτουν εύκολα θύματα είτε
της συνήθους αντιπολιτευτι-
κής προπαγάνδας που
ασκείται σε βάρος τους από
τους   πολιτικούς τους αντι-
πάλους είτε ψευδών ειδή-
σεων, με τις οποίες είναι
πλημμυρισμένος ο αχανής
ψηφιακός χώρος.

Μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες,
αλλά και με τις δικές τους
ανθρώπινες αδυναμίες, θα
υπάρχουν και σήμερα στη
χώρα μας, αλλά ίσως οι συν-
θήκες που επικρατούν να
μην επιτρέπουν να φανεί η
λάμψη τους. Ίσως να μην
φτάσαμε ακόμα στο από-
λυτο σκοτάδι, κατά τις επι-
θυμίες και διακαείς πόθους
των δήθεν εταίρων μας! Τε-
λικά ο μεγάλος αμερικανός
ιστορικός του πρώτου μισού
του εικοστού αιώνα, Τσαρλς
Όστιν Μπέαρντ (Charles A.
Beard, 1874-1948), είχε δί-
κιο.  Μας άφησε παρακατα-
θήκη μια μεγαλειώδη και
απελπιστικά μοναδική και
εμβληματική φράση. Όλα
τα μαθήματα της ιστορίας,
έλεγε, συνοψίζονται σε τέσ-
σερις φράσεις.  ‘‘Αυτόν που
οι θεοί θέλουν να καταστρέ-
ψουν, τον γεμίζουν με δύ-
ναμη’’, λέει η μια,  και ‘‘τ’
αστέρια φαίνονται μόνο
όταν υπάρχει πολύ σκοτάδι
εκεί έξω’’, η δεύτερη!

* Ο Γιώργος 
Σχορετσανίτης

είναι χειρουργός
και διευθυντής του

χειρουργικού τομέα
στο ΠΑΓΝΗ

Στην πόλη μας  η κί-
νηση με αυτοκίνητο γίνε-
ται όλο και πιο δύσκολη
και πιο επικίνδυνη. Τα αί-
τια είναι πολλά. 

Λάμπες καμένες  στα
φανάρια που δεν  αντικα-
θίστανται. 

Ακλάδευτα δέντρα  κα-
λύπτουν τα  ελλιπώς  λει-
τουργούντα φανάρια, και
ακόμη με τα κλαδιά τους
εμποδίζουν  την κίνηση
των λεωφορείων.  Δρόμοι
παραμελημένοι, με ξεφτί-
σματα και λακκούβες. Ελ-
λιπής  αστυνόμευση εν-
θαρρύνει  τις τροχαίες
παραβάσεις: οδηγοί πα-
ραβιάζουν το κόκκινο,
χώνονται εν κινήσει  επι-
κινδύνως μπροστά  σε
εκείνον που θέλει να
οδηγήσει συμμορφούμε-
νος με τους κανόνες  οδι-
κής κυκλοφορίας, παρκά-
ρουν παράνομα
εμποδίζοντας  πεζούς και
εποχουμένους… Ακόμη η
ελλιπής αστυνόμευση  εν-
θαρρύνει και τους διαρ-
ρήκτες.Ακόμη στην πόλη
μας  η καθαριότητα
στους δρόμους  είναι  ελ-
λιπής.  Σ΄ αυτό βέβαια
φταίμε κι  εμείς, οι δημό-
τες, που πετάμε σκουπί-
δια όπου νά  ‘ναι, που
ρυπαίνομε τους δρόμους
με κόπρανα των  σκύλων
μας  όταν τους βγάζομε
για περίπατο, που δεν δι-
δάσκομε τα παιδιά μας
να ρίχνουν το σκουπιδάκι
τους  στο καλάθι των
απορριμμάτων (αλλά και
αυτά πάντοτε ξεχειλι-
σμένα είναι).

Ελλιπής  είναι και η σή-
μανση των οδών. Σε πολ-
λές γωνίες δεν υπάρχουν
πινακίδες  με το όνομα
της οδού, λειψή και η
αρίθμηση των πολυκατοι-
κιών  στις οδούς…

Υπάρχουν και άλλες  ελ-
λείψεις, ίσως  σοβαρότε-
ρες.  Π. χ.  το δίκτυο

ύδρευσης  είναι παμπά-
λαιο και οι σωλήνες του
σκουριασμένοι. Συχνά
σπάζουν και πλημμυρί-
ζουν οι δρόμοι και μολύ-
νεται και το νερό που πί-
νομε. Και άλλα ακόμη.

Αυτά συμβαίνουν  κυ-
ρίως όχι από αδιαφορία ή
ανικανότητα της αυτοδι-
οίκησης, αλλά εξαιτίας έλ-
λειψης χρημάτων. Διότι οι
Δήμοι,  ιδίως μετά από
την επάνω από 60% περι-
κοπή  της χρηματοδότη-
σής τους  από το κράτος
και μετά από τον αποκλει-
σμό τους  από τη διαχεί-
ριση  πόρων του ΕΣΠΑ,
αναγκάζονται να μει-
ώσουν επικίνδυνα  τις
δαπάνες για έργα.Αυτά
τώρα τα λειψά χρήματα
των  Δήμων (λεφτά των
δημοτών για τον δικό
τους τόπο) η κυβέρνηση
των ανικάνων  τα έβαλε
πάλι στο μάτι  και με πο-
νηρό τρόπο θέλει πάλι να
τους τα πάρει. Το  Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους
στις  13.9.2017 εξέδωσε
το έγγραφο  2/66965ΔΛΔ
για κατάθεση των ταμει-
ακών διαθεσίμων  των
Δήμων  στην Τράπεζα της
Ελλάδος, από όπου  προ-
φανώς ο κ. Τσίπρας  σκο-
πεύει να τα μαζέψει  για
να παρουσιάσει πάλι
ψεύτικα πλεονάσματα
στο τέλος της  χρονιάς. 

Ψευτιά πάλι και απάτη.
Ενοχή, ντροπή δεν αισθά-
νονται;

Οικονομική καχεξία 
των Δήμων

Του Αιμίλιου 
Ψαθά

Περί Μητσοτάκη, Πλάτωνα και ΑριστοτέληΤ’ αστέρια φαίνονται μονο στο σκοτάδι

Του Γεωργίου 
Νικ. Σχορετσανίτη*

Οι προοπτικές για το ενεργειακό μέλλον της Κρήτης

Η
Κρήτη, αξιο-
ποιώντας τα
σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά
της πλεονε-
κτήματα, αν-

ταποκρίνεται στις νέες ανάγ-
κες και απαιτήσεις. Η
θεμελίωση μιας βιώσιμης και
πράσινης στρατηγικής βρί-
σκεται στο επίκεντρο των
πρωτοβουλιών και παρεμβά-
σεων που αναπτύσσονται σε
διάφορα επίπεδα: Πολιτεία,
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση,
ιδιωτικός τομέας. Όλοι οι
συντελεστές τους επενδύουν
στις ευκαιρίες, στις προκλή-
σεις και στις προοπτικές που
διανοίγονται. Το βέβαιο είναι
πως τα αναπτυξιακά αποθέ-
ματα του νησιού ενισχύουν
περαιτέρω την αυθυπαρξία
του, καθιστώντας το δυναμικό
και ελκυστικό επενδυτικό προ-
ορισμό. 

Το μήνυμα που εξέπεμψαν
τόσο το Αναπτυξιακό Περιφε-
ρειακό Συνέδριο που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Ηράκλειο
όσο και το Συνέδριο με θέμα
«Καθαρή ενέργεια για όλα τα
ευρωπαϊκά νησιά» που διορ-
γανώθηκε στις 22 Σεπτεμ-
βρίου 2017 στα Χανιά με
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ήταν ότι η Κρήτη
διαθέτει όλες τις προϋποθέ-
σεις να κινηθεί στον αστερι-

σμό της αειφόρου ανάπτυξης.
Τη δυνατότητα αυτή επεσή-

μανε και ο πρωθυπουργός κ.
Αλέξης Τσίπρας ο οποίος μί-
λησε και στα δύο Συνέδρια,
προτάσσοντας την αναγκαιό-
τητα μιας στρατηγικής που θα
εδράζεται στην αξιοποίηση
των ευκαιριών που προ-
σφέρονται σε όλους
τους καίριους το-
μείς της παραγωγι-
κής, οικονομικής,
τουριστικής, επι-
χειρηματικής και
ενεργειακής δρα-
στηριότητας. Σε
ανάλογο κλίμα κινή-
θηκαν και οι ομιλίες
του περιφερειάρχη κ.
Σταύρου Αρναουτάκη, ο
οποίος υποστήριξε ότι το έλ-
λειμμα βιωσιμότητας που αν-
τιμετωπίζουμε επιτάσσει να
υιοθετήσουμε και να υλοποι-
ήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό
υπόδειγμα, εγκαταλείποντας
τις συνταγές του παρελθόν-
τος.

Εξαιρετικά σημαντική για
την Κρήτη υπήρξε η πρωτο-
βουλία της Commission να
θέσει στη δημόσια ατζέντα τη
σημασία της καθαρής ενέρ-
γειας. Όπως ήταν φυσικό, η
νέα ενεργειακή στρατηγική
του νησιού αναδείχθηκε σε
καίρια προτεραιότητα.

Μιλώντας για το συγκεκρι-
μένο ζήτημα, ο κ. Αρναουτά-
κης τόνισε πως η ενεργειακή
στρατηγική της Περιφέρειας
υπαγορεύεται από την προ-
σέλκυση επενδύσεων και την
εφαρμογή καινοτόμων λύ-
σεων στην τοπική παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές, στην εξοικονόμηση
ενέργειας και στην αποθή-
κευση, καθώς και στις διασυν-
δέσεις των νησιών μέσω ενερ-
γειακών δικτύων.

Στο ενεργειακό μέλλον της
Κρήτης εστίασε την ομιλία
του και ο Γενικός Διευθυντής
της Γενικής Διεύθυνσης Ενέρ-
γειας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Dominique Ristori, επι-
σημαίνοντας ότι όλες οι
μορφές αποθήκευσης ηλε-
κτρικής ενέργειας, συμπερι-
λαμβανομένης και της αντλη-
σοταμίευσης, αποτελούν
προτεραιότητα για την Ευρω-
παϊκή Ένωση και τα νησιά
της. 

Σχολιάζοντας, μάλιστα, τις
επιμέρους μεθόδους αποθή-
κευσης και τις ενδεχόμενες ει-
σαγωγές μπαταριών από
ασιατικές χώρες, υπογράμ-
μισε ότι το ισοζύγιο πληρω-
μών της Ε.Ε. δεν επιτρέπει να
γίνονται μόνο εισαγωγές από
την Ασία, αλλά θα πρέπει να
υπάρχει και αυξημένη ευρω-
παϊκή προστιθέμενη αξία στο
ζήτημα της αποθήκευσης ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να
σημειωθεί ότι τα ειδικά γεω-
μορφολογικά χαρακτηριστικά
της Ελλάδας τής επιτρέπουν

να επιτύχει τη μαζική αποθή-
κευση ενέργειας με φυσικό
τρόπο, χωρίς εισαγωγές μπα-
ταριών, και με τεράστια εγχώ-
ρια προστιθέμενη αξία, η
οποία συμβάλλει ριζικά στην
αύξηση της απασχόλησης,
αλλά και στην εξασφάλιση
«καθαρής» ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές, χωρίς
εξάρτηση από ρυπογόνα καύ-
σιμα.  Επιπλέον, όπως υπο-
στήριξαν στελέχη της Com-
mission που συμμετείχαν στο
Συνέδριο των Χανίων, θα
χρειαστούν τουλάχιστον τέσ-
σερις φορές τα διαπιστωμένα
παγκοσμίως αποθέματα πρώ-
των υλών για να καλύψουν
την παραγωγή των μπατα-
ριών. Συνεπώς η ανάπτυξη
της αντλησοταμίευσης, είτε
μέσω νέων έργων είτε με τη
μετατροπή των υφιστάμενων
υδροηλεκτρικών σε αναστρέ-
ψιμες μονάδες, καθίσταται
μονόδρομος για την Ευρώπη
και τεράστιο συγκριτικό πλεο-
νέκτημα για την Ελλάδα. 

Στην Κρήτη δρομολογούν-
ται ήδη προτάσεις και έργα
που εναρμονίζονται πλήρως
με την ευρωπαϊκή ενεργειακή
στρατηγική για την αποθή-
κευση ενέργειας.Τα έργα
αυτά ανοίγουν νέους δρό-
μους για μια βιώσιμη πρά-

σινη ανάπτυξη. Στην πραγμα-
τικότητα το νησί έχει όλες τις
δυνατότητες να αναδειχθεί σε
ενεργειακό κόμβο στην ευρύ-
τερη περιοχή της Μεσογείου.
Εξ ου και το επενδυτικό ενδια-
φέρον φαίνεται να είναι εξαι-
ρετικά μεγάλο.

Ένα από τα πλέον ώριμα
έργα είναι ο Υβριδικός Σταθ-
μός Αμαρίου, το μεγαλύτερο
υβριδικό έργο παγκοσμίως.
Αποτελεί πρότυπο και πρωτο-
ποριακό έργο στον τομέα των
Ανανεώσιμων Πηγών και της
αποθήκευσης Ενέργειας. 

Πρόκειται για μια μεγάλη
επένδυση συνολικής αξίας
άνω των 277 εκατ. ευρώ, με
εγχώρια προστιθέμενη αξία
άνω του 70% που θα δημι-
ουργήσει περισσότερες από
1.000 θέσεις εργασίας κατά
την ανάπτυξή της και τουλάχι-
στον 50 μόνιμες θέσεις κατά
την περίοδο της λειτουργίας
της. 

Ο Υβριδικός Σταθμός Αμα-
ρίου είναι χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα επιτυχούς συνεργα-
σίας Δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα (Οργανισμός Ανάπτυ-
ξης Κρήτης – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΚΗ). Ενσαρκώνει μια στρα-
τηγική για τη βιώσιμη και
πράσινη ανάπτυξη, που στη-
ρίζεται σε επενδύσεις φιλικές

προς το περιβάλλον. Ταυτό-
χρονα θωρακίζει ενεργειακά
την Κρήτη κι εναρμονίζεται
πλήρως με τον σχεδιασμό για
την ενεργειακή της διασύν-
δεση με την ηπειρωτική
χώρα.

Στον Υβριδικό Σταθμό Αμα-
ρίου αναφέρθηκε και ο περι-
φερειάρχης Κρήτης κ. Αρνα-
ουτάκης, μιλώντας στο
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στα Χανιά, χαρακτηρί-
ζοντάς το πρωτοπόρο σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκά-
λεσε η παρέμβαση του δη-
μάρχου Σητείας και προ-
έδρου του Οργανισμού
Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ) κ.
Θεόδωρου Πατεράκη, ο
οποίος αναφέρθηκε στο γεγο-
νός ότι η πρώτη ανεμογεννή-
τρια στην Ελλάδα εγκαταστά-
θηκε στην περιοχή του.
Απευθυνόμενος δε στους πα-
ρόντες υπουργούς, που μίλη-
σαν στο Αναπτυξιακό Συνέ-
δριο Κρήτης, κ.κ. Γιώργο
Σταθάκη και Σωκράτη Φά-
μελο,  τούς ζήτησε να παρά-
σχουν ουσιαστική πολιτική
στήριξη στα αναπτυξιακά και
ενεργειακά έργα μακράς
πνοής για την Κρήτη, εκπέμ-
ποντας καθαρά μηνύματα για
την αξία και τη σημασία, κα-
θώς και για το οικονομικό
όφελος που αυτά επιφέρουν
στην περιοχή και στους κατοί-
κους.

Φαίνεται πλέον καθαρά
πως στο νέο κύμα ανάπτυξης
η Κρήτη έχει τον δικό της
πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν
αποτελεί μόνο ναυαρχίδα του
τουριστικού προϊόντος, αλλά
αναδεικνύεται και σε ενεργει-
ακό κόμβο, αποδίδοντας πολ-
λαπλά οφέλη σε όλες τις περι-
φερειακές της ενότητες, αλλά
και στους πολίτες.

Του 
Γιώργου Πανταγιά
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