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ΔΕΠΤΑΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με αναβαθμισμένη λειτουργία, εισέρχεται στον 9ο χρόνο δραστηριο-
τήτων του το Εργαστήρι Ψηφιδωτού του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα
με τις οδηγίες του δημάρχου Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη και του
προέδρου της ΔΕΠΤΑΗ Γιώργου Παρασύρη, το εργαστήριο συνεχίζει
την λειτουργία του με δυο τμήματα στα οποία θα φοιτήσουν και και-
νούριοι μαθητές, έχοντας πλέον την δυνατότητα να εκπαιδεύσει ετη-
σίως εξήντα νέους ψηφιδογράφους. Παράλληλα σε σύντομο χρονικό
διάστημα αναμένεται η μετεγκατάσταση του εργαστηρίου από τον
υφιστάμενο χώρο στην Αγία Παρασκευή σε νέο σύγχρονο χώρο λει-
τουργίας.
Για τις εγγραφές, το εργαστήριο θα δέχεται αιτήσεις από 10 Σεπτεμ-
βρίου 2009 (Δευτέρα έως  Παρασκευή 4-7 το απόγευμα) στις εγ-
καταστάσεις του εργαστηρίου στην οδό Καρδιωτίσσης (λίγο πιο πάνω
από την Αγία Παρασκευή). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945-599884.
Την ευθύνη της εκπαίδευσης των νέων ψηφιδογράφων έχουν οι εκπαι-
δευτές Γιώργος Σκανδαλάκης και Άννα Μαλλιωτάκη.

Ηράκλειο 11 Σεπτεμβρίου 2009
Γιώργος Παρασύρης

Πρόεδρος ΔΕΠΤΑΗ

Η σκοπιμότητα των εκλογών και ο ρόλος των νέων

Η επιλογή του Πρωθυπουρ-
γού, Κώστα Καραμανλή, να
προκηρύξει πρόωρες εκλο-
γές αποτελεί μια απόφαση
ευθύνης, η οποία προτάσσει
το συμφέρον του τόπου και
όχι το μικροπολιτικό όφελος.
Η απόφασή του είναι σωστή,
γιατί η χώρα δεν θα άντεχε,
ειδικά κατά τη σημερινή συγ-
κυρία, μια προεκλογική πε-
ρίοδο μέχρι τον Φεβρουά-
ριο. Η προκήρυξη πρόωρων
εκλογών ήταν η απάντηση
της κυβέρνησης στη συμπε-
ριφορά ακραίας ανευθυνό-

τητας του ΠΑΣΟΚ, καθώς επί
βδομάδες εκβίαζε όλη τη
χώρα δηλώνοντας ξεκάθαρα,
από τη δίψα του για την
εξουσία, ότι θα μας οδη-
γούσε σε εκλογές στις αρχές
του 2010. Άκρα ανευθυνό-
τητα και έλλειψη σεβασμού
απέναντι στους θεσμούς, την
οικονομία, τον τόπο. Δυστυ-
χώς, για το ΠΑΣΟΚ, το κομ-
ματικό όφελος είναι πιο ση-
μαντικό από το εθνικό
συμφέρον.  
Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι
ξεκάθαρο: ότι τώρα είναι η
ώρα να συνειδητοποιήσουμε
όλοι την πραγματικότητα και
να πάρουμε σημαντικές απο-
φάσεις. Οι ώρες είναι κρίσι-
μες, τα μέτρα πρέπει να παρ-
θούν μέσα σε κατάλληλο και
σταθερό πολιτικό περιβάλ-
λον. Και αυτό είναι που υπο-
νόμευσε συστηματικά το ΠΑ-
ΣΟΚ. Επομένως, η νωπή
λαϊκή εντολή για τη σταθερό-
τητα του πολιτικού τοπίου
και την εφαρμογή των ανα-
γκαίων μέτρων για την έξοδο

της χώρας από την κρίση εί-
ναι αναγκαία.
Μεσούσης της οικονομικής
κρίσης, τα πολιτικά κόμματα
κρίνονται στις εκλογές της
4ης Οκτωβρίου. Και οι πολί-
τες θα κρίνουν πολιτικά προ-
γράμματα, δράσεις και έργα.
Το δίλημμα που προκύπτει
είναι ξεκάθαρο: είτε θα ακο-
λουθήσουμε το λαϊκισμό,
είτε θα τολμήσουμε δύσκο-
λες, υπεύθυνες αποφάσεις.
Αυτή είναι και η βασική μας
διαφορά με το ΠΑΣΟΚ. Ότι
εμείς δεν μοιράζουμε ανε-
φάρμοστες υποσχέσεις και
δεν τάζουμε μαγικές λύσεις.
Δεν επιλέγουμε να γινόμαστε
πρόσκαιρα ευχάριστοι για
μικροπολιτικό όφελος. Δεν
μοιράζουμε υποσχέσεις, που
είναι πέρα από τα όρια αντο-
χής της οικονομίας μας. Δεν
εξαγγέλλουμε δαπάνες δισε-
κατομμυρίων, που οδηγούν
σε ανεξέλεγκτη διόγκωση
του δημοσίου ελλείμματος
και του χρέους. 
Πρωταρχικός στόχος της ΝΔ

είναι η προώθηση ενός πολύ
συγκεκριμένου και εφαρμό-
σιμου σχεδίου για την έξοδο
της χώρας από την κρίση,
που περιλαμβάνει τον αυ-
στηρό έλεγχο στις δημόσιες
δαπάνες και την εξασφάλιση
μεγαλύτερης αποδοτικότη-
τας, το νοικοκύρεμα του
κράτους, τον περιορισμό του
δημοσιονομικού ελλείμμα-
τος, καθώς και τη σταδιακή
εξυγίανση της Οικονομίας.
Το πρόγραμμά μας περιλαμ-
βάνει άμεσα, αλλά και μεσο-
πρόθεσμα μέτρα, τα οποία
θα εφαρμοστούν, γιατί
έχουμε τη θέληση, το σχέδιο
και κυρίως, την αποφασιστι-
κότητα που απαιτούν οι δύ-
σκολοι καιροί. Γιατί εμείς,
αποδεδειγμένα βάζουμε το
εθνικό συμφέρον πάνω από
το κομματικό. 
Εξίσου κρίσιμο διακύβευμα
των εκλογών της 4ης Οκτω-
βρίου είναι όμως και η απο-
κατάσταση της αξίας της πο-
λιτικής και των θεσμών.
Σήμερα είναι που πρέπει να

ξανακερδίσουμε την εμπι-
στοσύνη των πολιτών, κυ-
ρίως των νέων, να ξαναδώ-
σουμε τη σημασία και την
ουσία στην πολιτική διαδικα-
σία που της αρμόζει. Σή-
μερα, όλοι εμείς, όλοι οι νέοι
άνθρωποι, και κυρίως οι νέοι
πολιτικοί, πρέπει να αντιλη-
φθούμε την ανάγκη διαφο-
ρετικών μορφών προσέγγι-
σης, επικοινωνίας και
συνύπαρξης με την κοινωνία
πολιτών. 
Προσωπικά, πιστεύω στη δύ-
ναμη των νέων να αλλάξουν
τα πράγματα, να προσφέ-
ρουν εναλλακτικές λύσεις και
να ενισχύσουν τη δημοκρα-
τία. Η δίψα τους για αμφι-
σβήτηση, αμφιβολία και πα-
ραγωγική κριτική μπορεί να
είναι πολύ εποικοδομητική
για τη βελτίωση του πολιτι-
κού μας συστήματος. Αρκεί
να τους δώσουμε τη δυνατό-
τητα να συνδιαλλαγούν μαζί
μας, να ακούσουμε τις από-
ψεις και τις ανησυχίες τους,
να αφουγκραστούμε τα προ-

βλήματά τους.  
Προσωπικά, δρω καθημε-
ρινά εντός και εκτός Κοινο-
βουλίου με ένα και μοναδικό
στόχο: να κινητοποιώ τους
νέους κυρίως ανθρώπους,
φορείς και εθελοντικές οργα-
νώσεις και να υπηρετώ σω-
στά την αποστολή που μου
εμπιστεύτηκαν οι χιλιάδες
συμπολίτες μου το 2007.
Γιατί πιστεύω βαθιά μέσα
μου στη δύναμη των νέων,
στη δύναμη της ενεργούς
κοινωνίας πολιτών και στον
εθελοντισμό για την ανά-
δειξη και επίλυση των προ-
βλημάτων. 
Γιατί η ενεργής κοινωνία πο-
λιτών και οι δραστήριοι νέοι
αποτελούν το αύριο, καθορί-
ζουν το ευοίωνο μέλλον της
χώρας μας. Σήμερα, όλοι
εμείς δεν πρέπει να επιτρέ-
ψουμε ξανά να νιώθουν οι
νέοι ότι το αύριο είναι
μαύρο. Σήμερα, πρέπει όλοι
εμείς να δώσουμε ξανά ελ-
πίδα και αξία στους δημο-
κρατικούς θεσμούς.

Του
Λευτέρη Αυγενάκη
υπ. βουλευτή Ηρακλείου
της Ν.Δ.

Ντιμπέιτ

Στη συζήτηση γύρω από τα ντιμ-
πέιτ (όπως τα κατανοούμε στη
χώρα μας) ευελπιστώ ότι δεν θα
ανακυκλώσω και εγώ με τη σειρά
μου τη γνωστή και πολυπαιγ-
μένη επιχειρηματολογία. Αφού
υποστηρίξω εξ αρχής ότι όλες
μας οι ενέργειες περί τα δημόσια
πρέπει να κατατείνουν τόσο στην
εμπέδωση του δημοκρατικού
πολιτεύματος όσο και στην ανύ-
ψωση των κριτηρίων του πολίτη,
θα υπενθυμίσω ότι έχουμε όχι
μόνο το δικαίωμα αλλά και την
υποχρέωση να θέτουμε ερωτή-
ματα.
Ερώτημα πρώτο και κυριότερο.
Βοηθούν τα ντιμπέιτ τη δημο-
κρατία, ναι ή όχι; Πολύ αμφι-
βάλλω. Θα φανεί νομίζω στα
επόμενα. Είμαι δηλαδή εναντίον,

θα υπέθετε κάποιος. Ασφαλώς
όχι, είναι η απάντηση. Στις ελεύ-
θερες κοινωνίες δεν μπορούμε
να υπαγορεύσουμε σε κανέναν
το πώς και το τι. Μπορούμε
όμως να απαιτήσουμε να λέγον-
ται τα πράγματα με το όνομά
τους.
Ερώτημα δεύτερο. Έχουν δι-
καίωμα οι δημοσιογράφοι να κα-
θορίζουν τους όρους διεξαγωγής
ενός ντιμπέιτ; Όχι, είναι αποκλει-
στική αρμοδιότητα των συμμετε-
χόντων. Μόνο ευχές-παρακλή-
σεις μπορούν να εκφράσουν.
Όποιος θέλει πηγαίνει. Οι φωνές,
άρα, για την κατάντια του πολιτι-
κού μας πολιτισμού, αν είναι ει-
λικρινείς, ας ενωθούν με εκείνες
που διαμαρτύρονται για τη δι-
πλοπροσωπία της εμπορικής δη-
μοσιογραφίας που δεν χάνει την
ευκαιρία να διαφημίζει εαυτόν.
Ερώτημα τρίτο. Τι ενδιαφέρον
βρίσκουν οι «υπεύθυνοι» σε
αυτή τη διαδικασία; Σίγουρα δεν
είναι ο Λόγος και ο διάλογος. Ας
τους ζητηθεί αντί του τηλεοπτι-
κού ένα ραδιοφωνικό ντιμπέιτ. Η
άρνηση είναι κάτι παραπάνω
από σίγουρη. Επομένως, αυτό
που μετρά είναι η εικόνα και η
διαχείρισή της.
Ερώτημα τέταρτο. Είναι κακό για
τη δημοκρατία η εικόνα; Όχι.
Κάνει όμως κακό η φτιασιδω-

μένη εικόνα. Εξαπατά και πο-
λιορκεί την κριτική ικανότητα. Ό,
τι σκόπιμα εμποδίζει τον πολίτη
από το να εισπράξει την όποια
αυθεντικότητα, επειδή παρακάμ-
πτει τη λογική του υποδαυλίζον-
τας συνάμα το συναίσθημα, με-
τατρέπεται σε «νόμιμη»
προπαγάνδα. 
Πέμπτο ερώτημα. Γιατί στα καθ’
ημάς τα ντιμπέιτ δεν γίνονται
στην αρχή ή στο μέσον της προ-
εκλογικής περιόδου, παρά μόνο
στο τέλος και με την απαγό-
ρευση τώρα των δημοσκοπή-
σεων; Η λογική απαιτεί να υπο-
θέσουμε ότι έτσι μπορούν οι
αντίπαλες πλευρές να κρατούν
για τον εαυτό τους τη «νίκη» με
ανέξοδη και ανεξέλεγκτη ρητο-
ρεία. Ας οργιάζουν οι φήμες.
Έκτο ερώτημα. Προσθέτουν τα
ντιμπέιτ τίποτα το ουσιαστικά
καινούργιο στην πολιτική συζή-
τηση; Πολύ δύσκολα. Τα προ-
γράμματα των κομμάτων είναι
γνωστά. Ο συνειδητός πολίτης
γνωρίζει από καιρό τη σκούφια
του καθενός. Δεν αποφασίζει με
τέτοια κριτήρια. Αντίθετα, έχει
πάρει τις αποφάσεις του μέσα
από μία συνεχή διαλεκτική διαδι-
κασία θέσεων και αντιθέσεων. Ο
πολίτης που γνοιάζεται για τον
τόπο του ψάχνει να βρει τα δη-
μόσια πρόσωπα και δεν περιμέ-

νει την τελευταία στιγμή.
Ερώτημα έβδομο. Σε ποιους
απευθύνονται τότε τα ντιμπέιτ;
Σε ένα ποσοστό των αναποφάσι-
στων. Ας τους κατατάξουμε σε
ομάδες. Α) Είναι αυτοί που,
παρά τον έλλογο προβληματισμό
τους, αδυνατούν να ξεχωρίσουν
πολιτικές ομοιότητες και διαφο-
ρές. Η καταιγίδα των πληροφο-
ριών που δέχονται καθημερινά
είτε δεν τους βοήθησε είτε επιβε-
βαίωσε ως δικαιολογημένη την
αδυναμία τους. Θα συνεχίσουν
να αδυνατούν και μετά. Β) Είναι
και όσοι συνειδητά δεν συμφω-
νούν με τις προσφερόμενες λύ-
σεις. Αυτοί εξ ορισμού είναι
εκτός παιχνιδιού  και το απορρί-
πτουν. Γ) Υπάρχει και μία μερίδα
που ακόμα ψάχνει τα κριτήρια
για να αποφασίσει. Ενδεχομένως
τα περιμένει από το ντιμπέιτ. Δ)
Μια άλλη ομάδα είναι και οι
αδιάφοροι που περί άλλα τυρβά-
ζουν. Ισχυρίζονται ότι το παιχνίδι
δεν τους αφορά.
Στις δύο τελευταίες ομάδες θε-
ωρώ ότι απευθύνονται τα ντιμ-
πέιτ. Αυτή όμως η κατηγορία των
ανθρώπων τολμώ να πω ότι μάλ-
λον ανασχετικός παράγοντας εί-
ναι για την τιμιότητα της πολιτι-
κής. Η ποσοτική αρχή του
δημοκρατικού μας συστήματος
τους επιτρέπει πράγματι με την

ευκαιριακή τους ψήφο να εξου-
δετερώνουν πιθανόν την αντί-
στοιχη των ενεργών πολιτών. Και
είναι μεν αυτό αναφαίρετο δι-
καίωμα του καθενός. Υπάρχει
όμως και ένα ηθικό ζήτημα από
πλευράς των πολιτικών ηγεσιών
που για ψηφοθηρικούς λόγους
«ψαρεύουν» αυτό το δικαίωμα
(μιλάμε πάντα για τις δύο τελευ-
ταίες ομάδες). Συμμετοχή στα
κοινά με το «ζόρι» δεν γίνεται. Αν
ο άλλος δεν σηκωθεί μόνος του
από τον καναπέ, στο πρώτο
βήμα θα πέσει. Εκεί λοιπόν απο-
σκοπούν τα ελληνικής εφευρέ-
σεως ντιμπέιτ (μόνο η λέξη είναι
ξένη). Στην υφαρπαγή της ψή-
φου των πολιτικά ράθυμων συ-
νανθρώπων μας με τις εντυπώ-
σεις της τελευταίας στιγμής -
αφού θα έχει μπει στο παιχνίδι
και μία γερή μιντιακή υποστή-
ριξη του εκλεκτού του καθενός.
Όγδοο ερώτημα. Βοηθούν επο-
μένως τον τόπο όσοι κινητοποι-
ούνται την τελευταία στιγμή κρί-
νοντας με τους όρους της
τηλοψίας υπό την επήρεια συγ-
κυριακών παρορμήσεων, επειδή
δεν έχουν τίποτα χειρότερο να
κάνουν; Μου φαίνεται δύσκολο.
Περισσότερο τα ταμεία των
ίματζ μέικερς διογκώνουν.
Ερώτημα ένατο και τελευταίο.
Γιατί τότε δεν λέμε τα πράγματα

με το όνομα τους; Επειδή η χώρα
μας, βυθισμένη μέσα στην περι-
φερειακή της αδυναμία, ξέχασε
δυστυχώς ότι είναι και πολιτι-
στική υπερδύναμη (και για να
μην παρεξηγούμαστε, σπεύδω
να δηλώσω ότι υπάρχουν και άλ-
λες χώρες που είναι πολιτιστικές
υπερδυνάμεις). Υπέκυψε στην
ομιχλώδη πονηρία των πολιτικά
ορθών εκφράσεων και μιμείται
τα αποτελέσματα αντί τις αιτίες.
Χάνεται μέσα στην διάσταση των
λέξεων προς τα πράγματα. Και
δυστυχώς τα πράγματα δεν
διορθώνονται, όση φιλότιμη
προσπάθεια κι αν καταβάλλουν
οι λέξεις. Γιατί το ντιμπέιτ δεν μας
πάει. Σε άλλους λαούς, πιθανόν
(δεν το στραγγάλισαν κιόλας
όμως). Γι’ αυτό, ας του δώσουμε
το περιεχόμενο και το σκοπό που
όλοι γνωρίζουμε ότι καραδοκεί
στο πίσω μέρος του μυαλού των
κομματικών επιτελείων και ας ελ-
πίσουμε ότι κάποτε, χαλαροί και
χωρίς γκρίνιες, θα αξιωθούμε να
απολαύσουμε ένα γνήσιο ελλη-
νικό ντιμπέιτ (ας μην το αρνού-
μαστε, εμείς το εφηύραμε) με-
ταξύ Εύας Καϊλή και Έλενας
Ράπτη…
* Ο Κώστας Ν. Κωνσταντίνου,
είναι δ.φ., Φιλόλογος στο Πει-
ραματικό Λύκειο του Ηρα-
κλείου

Του
Κώστα Ν. 
Κωνσταντίνου*

Ωδή εις υποψήφιον βουλευτήν!
Δεκάδες οι υποψήφιοι που ρίχτηκαν στη μάχη
κοιτάζει ο ένας του αλλουνού, πώς να του βγει το μάτι,
γλυκόλογα, συμπάθειες, τώρα όλοι μας ξέρουν
στο δρόμο αν παντίξουμε, αλήθεια! πώς χαίρουν;
Θερμά ακριβοχαιρετούν, όλους μας ένα - ένα
κι εμείς μεθούμε από χαρά.
Κάτω εδώ στη Μεσαρά
λες και τη μάνα βλέπουμε
αυτή!! που μας εγέννα.
Όλοι τους θε να επισκεφθούν
τα Σάββατα τις Μοίρες
και κάποιοι παν’ και τους ακούν
τους νιώθουνε ΣΩΤΗΡΕΣ!

Ο Μεσαρίτης

“Για εμάς η υπόθεση έχει τελειώσει, απλά κινούμαστε, μόνο για
να φανεί”. 

Αυτή τη φράση άκουσα τυχαία προχθές να εκστομίζουν απερ-
χόμενα στελέχη, αποδεικνύοντας ποια είναι η στάση ευθύνης τους
απέναντι στον ελληνικό λαό. 

Το άκουσμα της φράσης δεν με ξένισε. Πολλές φορές στελέχη
έχουν παραδώσει όπλα, αντιλαμβανόμενα τη διαφαινόμενη ήττα.
Ωστόσο δεν στέκομαι τόσο στο σημείο αυτό. Στέκομαι στο γεγονός
πως υπάρχουν άνθρωποι στον χώρο της πολιτικής, δεν έχει σημα-
σία από ποια παράταξη προέρχονται, που κάνουν πράγματα
“απλά για να φανούν”. Που κινούνται σε μια λογική ψευδεπίγρα-
φης κατάθεσης ψυχής απέναντι στον ελληνικό λαό και σε πολίτες
που πιστεύουν σε ιδανικά, απλά με την επιθυμία να εξαργυρώσουν
ψήφους. Απλά με την επιθυμία
για εξουσία. 

Αυτή η επιθυμία όμως, δεν
συνάδει σε καμία περίπτωση με
το όραμα για την πραγματική
πολιτική. Αυτή η “δίψα” για
εξουσία, που διαφαίνεται σε
πάμπολλες περιπτώσεις, δεν
μπορεί να έχει καμία απολύτως
αντιστοίχιση, με την ανάλογη
“δίψα”, του ΠΑ.ΣΟ.Κ., του Γιώρ-
γου Παπανδρέου κι όλων εμάς
για την ουσία της πολιτικής. Όχι
για τις εξαγγελίες. Όχι για το φαί-
νεσθαι, ούτε για την παραπολι-
τική και τη μικροπολιτική. 

Το όραμα που υπάρχει για την
αυριανή διακυβέρνηση της χώ-
ρας, για την αυριανή κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ., λαού θέλοντος, έχει να
κάνει με κάποιες πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Με κατευθύν-
σεις που σε πρώτη φάση θα ελέγχουν, όλους όσους έχουν εξουσία.
Η κάθε μία υπογραφή και το κάθε ένα έσοδο πολιτικών, θα αναρ-
τάται στο διαδίκτυο, θα γίνεται γνωστό στον ελληνικό λαό, θα προ-
βάλλεται με κάθε δυνατό τρόπο. 

Το όραμα που υπάρχει κι ήδη έχει αρχίσει να γίνεται πράξη,
συνδέεται με μια διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Με
μια αντιμετώπιση που δεν συνδέει την πολιτική με τον πλουτισμό,
που δεν συνδέει την βουλευτική καρέκλα, με την απομάκρυνση
από το κοινωνικό σύνολο και με μια υπεροψία που παραδοσιακά
καλλιεργείται. 

Η αυριανή μέρα, συνδέει την πολιτική με τους πολίτες, μετατρέ-
πει τον πολιτικό σε “εργάτη του λαού, για τον λαό” κι όχι σε “διευ-
θυντή μιας κλειστής ομάδας για τον ίδιο”. Η αυριανή μέρα, είναι
μέρα σκληρής δουλειάς, όχι λαμπερής παρουσίας σε απαστρά-
πτουσες εκδηλώσεις. 

Αυτή τη σκληρή δουλειά, ερχόμαστε όλοι όσοι συντασσόμαστε
με το όραμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του Γιώργου Παπανδρέου να την
κάνουμε πράξη. Ερχόμαστε, κατανοώντας τις υποχρεώσεις και σε-
βόμενοι τον μόχθο, τον κόπο και την αγανάκτηση του ελληνικού
λαού, χωρίς να υποσχόμαστε κοσμογονία, χωρίς να εξαντλούμαστε
σε μεγαλόστομα “θα”. 

Η αυριανή διακυβέρνηση της χώρας δεν μας κάνει, απ’ όποια
θέση κι αν βρισκόμαστε, ανώτερους από το κοινωνικό σύνολο,
ανώτερους από τον καθένα σας ξεχωριστά. Οι τίτλοι απλά εξυπη-
ρετούν για να διαχωρίσουν την ιδιότητα μας. Κατά τα λοιπά, όλοι
μαζί γινόμαστε φορείς της αλλαγής. Όλοι μαζί προχωράμε για ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο, όπου πολιτικοί, εκπρόσωποι, φορείς και πο-
λίτες συντάσσονται για έναν κοινό στόχο. Για μια πορεία ανάπτυ-
ξης. Για μια πορεία ευημερίας. Η μόνη διαφορά, η οποία δεν δια-
χωρίζει ανθρώπους, αλλά τους συμπληρώνει, σχετίζεται με το
χρέος και τη θέληση του καθενός σ’ αυτή την αναπτυξιακή πορεία,
σ’ αυτή την πορεία εξόδου από τα αδιέξοδα κι εισόδου σε μια προ-
οδευτική αντίληψη κι αντιμετώπιση πραγμάτων.  

Ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχουν φροντίσει να ξε-
καθαρίσουν απόλυτα το τοπίο. Και να κάνουν σαφές πως το κεν-
τρικό κράτος, σχεδιάζει, δίνει βασικές κατευθύνσεις και χρηματο-
δοτεί την ανάπτυξη. Από κει και πέρα, ο τρόπος υλοποίησης της
βασίζεται σ’ όλους εμάς, με δεδομένο πως μονάχα εμείς γνωρί-
ζουμε την ανάπτυξη που επιθυμούμε. 

Δίπλα σ’ αυτό το όραμα καλούμαστε όλοι να συνταχθούμε, προ-
κειμένου να οδηγήσουμε τον νομό και τη χώρα, καθαρά μπροστά!
Τώρα! 

Της 
Μαρίας Πετρακογιώργη-
Ανυφαντάκη
υποψήφιας βουλευτή 
ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Μια νέα αναπτυξιακή ευκαιρία

Τα αποτελέσματα της αντια-
ναπτυξιακής πολιτικής της
ΝΔ, είναι ορατά σε όλους. Η
«ανάπτυξη» που προσπά-
θησε ανεπιτυχώς να προωθή-
σει η νεοδεξιά παράταξη στη
χώρα μας, στηρίχτηκε στην
παροχή κινήτρων (επανα-
φορά εργασιακού μεσαίωνα,
φορολογικές ελαφρύνσεις
κλπ), στις μεγάλες επιχειρή-
σεις, σε παροχή ασύλου στις
ενεργοβόρες βιομηχανίες,
στην απαξίωση κάθε προ-
σπάθειας ανάπτυξης των

ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας (ΑΠΕ). Για μας, η ανά-
πτυξη έχει και χρώμα και κοι-
νωνική στόχευση. Θα είναι
πράσινη και θα έχει επίκεντρό
της τον άνθρωπο και τις
ανάγκες του. 
Μια από τις βασικές προτε-
ραιότητες στην προσπάθεια
του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή του
μοντέλου ανάπτυξης αποτελεί
η νέα κατεύθυνση που θα
πρέπει να δοθεί για την ενέρ-
γεια. Η πρόταση  του ΠΑΣΟΚ
που βασίζεται στην πράσινη
ανάπτυξη δεν είναι ουδέτερη
επιλογή. Έχει συγκεκριμένο
ιδεολογικό, πολιτικό και ανα-
πτυξιακό στίγμα. Αποτυπώνει
μια ολοκληρωμένη στρατη-
γική, για να περάσει η Ελλάδα
με δυναμισμό σε αυτό που
πολλοί έχουν ονομάσει «τρίτη
βιομηχανική επανάσταση».
Μια στρατηγική, που αρθρώ-
νεται γύρω από τρεις μεγάλες
προτεραιότητες: Κλίμα και
ενέργεια, ριζική αναδιάρ-
θρωση σε όλους τους παρα-
γωγικούς τομείς της οικονο-

μίας, ορθολογική διαχείριση
των φυσικών μας πόρων και
πράσινες υποδομές.
Στην Ελλάδα, δυστυχώς,  όχι
μόνο έχουμε καθυστερήσει
αλλά έχουμε πάρει και λάθος
προσανατολισμό ως προς την
αξιοποίηση των ΑΠΕ. Δεν θα
πρέπει να μας ενδιαφέρει
απλώς η εισαγωγή και εγκα-
τάσταση των διαφόρων υπο-
δομών για τις ΑΠΕ. Δεν θέ-
λουμε απλώς να εισάγουμε
έτοιμες λύσεις. Θέλουμε και
τη δημιουργία της ελληνικής
παραγωγικής βάσης. Αυτή θα
αποτελέσει αναπτυξιακό πυ-
ρήνα που με τη σειρά του θα
δώσει νέες ευκαιρίες απασχό-
λησης, θα ενθαρρύνει νέες
επενδύσεις,  αλλά και θα μει-
ώσει την ενεργειακή εξάρ-
τηση της χώρας μας. 
Γι' αυτούς τους λόγους, σή-
μερα καλούμαστε να πά-
ρουμε άμεσες αποφάσεις και
να κάνουμε σαφείς επιλογές.
Απαιτείται σοβαρή επένδυση
στον Έλληνα πολίτη και στο
μέλλον του. Επένδυση στην

παιδεία, την τεχνογνωσία,
την καινοτομία.  Επένδυση
στις νέες υποδομές του 21ου
αιώνα, σε κτίρια με μικρή ή
ακόμα και μηδενική κατανά-
λωση ενέργειας. Είναι  αδια-
νόητο, η χώρα μας που είναι
τόσο προικισμένη με τον ήλιο
και τον αέρα, να είναι πίσω
στην αξιοποίηση των ανανε-
ώσιμων πηγών, σε σχέση με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την
Δανία, την Γερμανία, την
Ισπανία, την Πορτογαλία. Εί-
μαστε πρώτοι στην ηλιοφά-
νεια, αλλά αφήνουμε άλλες
χώρες να είναι πρώτες στην
χρήση αλλά και παραγωγή
φωτοβολταϊκών. Είμαστε
πρώτοι σε αιολικό δυναμικό,
αλλά τελευταίοι στην τεχνο-
γνωσία των ανεμογεννη-
τριών, παρά το ότι η πρώτη
προσπάθεια εγχώριας παρα-
γωγής  ξεκίνησε το 1982 από
την ΔΕΗ τότε, χωρίς όμως αν-
τίκρισμα.  
Η ΔΕΗ θα πρέπει να πρωτο-
στατήσει στις ανανεώσιμες
πηγές, όπως και στην εθνική

προσπάθεια εξοικονόμησης
στην κατανάλωση ενέργειας.
Η μεγαλύτερη πηγή ενέρ-
γειας σήμερα είναι η εξοικο-
νόμηση της ενέργειας. Πρέ-
πει να εκσυγχρονίσουμε τα
δίκτυα ηλεκτρισμού με και-
νούργιες υποδομές χαμηλών
απωλειών, δίνοντας έτσι και
άλλες δουλειές σε χιλιάδες ερ-
γαζόμενους. Εφικτός και άμε-
σος στόχος για το ΠΑΣΟΚ, να
τονώσουμε -μέσω δημοσίων
επενδύσεων- όλο τον κατα-
σκευαστικό κλάδο που πλήτ-
τεται ιδιαίτερα από την κρίση.
Tα παραπάνω σημαίνουν κρί-
σιμες επιλογές για την ανά-
πτυξη και χρηματοδότηση
των δικτύων, την απρόσκο-
πτη αδειοδότηση των επεν-
δύσεων, την τιμολόγηση της
ενέργειας.
Η ενέργεια και ιδιαίτερα οι
ΑΠΕ για τη χώρα αποτελεί
ένα νέο παραγωγικό κλάδο
της εθνικής οικονομίας με μα-
κροπρόθεσμο χρονικό ορί-
ζοντα. Τα αναμενόμενα
οφέλη για τη χώρα μας είναι

οικονομικά, κοινωνικά αλλά
και περιβαλλοντικά. Η βελ-
τίωση της ασφάλειας στην
προμήθεια ενέργειας, μείωση
της εξάρτησης από εισαγόμε-
νες μορφές ενέργειας, νέες
θέσεις εργασίας, προστασία
του περιβάλλοντος, ενίσχυση
των επενδύσεων, τοπική και
περιφερειακή ανάπτυξη δημι-
ουργώντας ένα αειφόρο μέλ-
λον για τη χώρα μας.
Για να γίνει πραγματικότητα

το «πράσινο» αναπτυξιακό
μας σχέδιο, χρειαζόμαστε και
οικονομικά και θεσμικά εργα-
λεία.  Στόχος το 20% της πα-
ραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ
έως το 2020. Από το πόσο
γρήγορα θα κινηθούμε εξαρ-
τάται και η θέση μας στο νέο
παγκόσμιο και οικονομικό πε-
ριβάλλον. Σήμερα είναι ώρα
επιλογών, ώρα αφύπνισης
της εθνικής και περιβαλλοντι-
κής μας συνείδησης. Το μή-
νυμα ένα: η πράσινη ανά-
πτυξη είναι το μέλλον! 

Του
Γιάννη Γ. Σκουλά
υποψήφιου βουλευτή 
ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου

Οι “κρυφές προσλήψεις” της Ν.Δ.
Η Νέα Δημοκρατία, αποδει-

κνύοντας για μια ακόμη φορά ότι,
έχει καταστρατηγήσει κάθε θεσμό
και Αρχή, στα πέντε χρόνια διακυ-
βέρνησης της, προχωράει σε μαζι-
κές «κρυφές» προσλήψεις, λίγες
ημέρες πριν από τις εκλογές. Κομ-
ματικές προσλήψεις, που έγιναν
και στην Περιφέρεια Κρήτης, με

θύματα νέους ανθρώπους, τους
οποίους, κρατούν ομήρους, με αν-
τάλλαγμα την ψήφο τους.

H Περιφέρεια Κρήτης, υποχείριο
της κυβέρνησης, προχώρησε στην
απογύμνωση κάθε θεσμού και την
καταβαράθρωση κάθε ηθικού
φραγμού, την ώρα που, ως φο-
ρέας, θα έπρεπε να βάλει τέρμα σε

αυτές τις μικροκομματικές και αντι-
δεοντολογικές ενέργειες. 

Πρόκειται για ενέργειες, οι
οποίες αποδεικνύουν ότι οι πολίτες
θα πρέπει να δώσουν ψήφο εμπι-
στοσύνης στο ΠΑΣΟΚ, για να μπει
η χώρα σε μια νέα αναπτυξιακή
πορεία και το κράτος να αποκτήσει
ξανά τον κοινωνικό του χαρα-

κτήρα, διασφαλίζοντας τα δικαιώ-
ματα του πολίτη. 

Απέναντι στην ανομία, απέναντι
στην κατάρρευση αρχών και
αξιών, απέναντι σε ένα κράτος πε-
λατειακό, το ΠΑΣΟΚ χτίζει ένα σύγ-
χρονο, δημοκρατικό κράτος. Ένα
κράτος που σέβεται, προστατεύει,
στηρίζει, εμπιστεύεται τον πολίτη.

Του
Bασίλη Κεγκέρογλου,
υποψήφιου βουλευτή
Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ

Η αυριανή μέρα 
κι η στάση ευθύνης 
απέναντι στο 
ολοκληρωμένο 
σχέδιο δράσης
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