<ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ>
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Μετά και το πρόσφατο συνέδριο της Περιφέρειας (22&23/4) για το ενεργειακό της Κρήτης, η
<Κίνηση Πολιτών>, βλέποντας τη βαριά βλάβη που θα προκληθεί (στους ιδιοκτήτες γης, στο
κοινωνικό σύνολο και στο περιβάλλον), καταθέτει δική της πρόταση, ώστε να μπορέσουν όλοι
συγκρίνοντας, να αποφασίσουν ορθά για το συμφέρον του τόπου.
Παρατίθεται η πρόταση της Περιφέρειας και μετά η νέα πρόταση.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (συνοπτικά).
1 . Η παράκαμψη των ιδιοκτητών γης (μέθοδος Δασαρχείου).
2 . Το 3% μόνο στο κοινωνικό σύνολο.
3 . Υποθαλάσσια καλώδια για εισαγωγή φθηνότερης (αλλά βρώμικης) ηλεκτρικής ενέργειας.
4 . Άμεση δυνατότητα εξαγωγής της καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
5 . Χρυσοφόρος επένδυση για τους ελάχιστους μεγαλοεπενδυτές.
6 . Εισαγωγή του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κρήτη.
7 . Η καταστροφή του περιβάλλοντος αφού ο μεγαλύτερος αριθμός των εγκαταστάσεων βρίσκεται
εκτός χωροταξικού σχεδιασμού, δηλαδή οπουδήποτε….
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ο σχεδιασμός αυτός έγινε με προδιαγραφές <προ οικονομικής κρίσης> και με κριτήρια:
α) Τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας (σωστή στόχευση με λάθος τρόπο).
β) Τη μέγιστη δυνατή πριμοδότηση του <επενδυτή>.
γ) Τον αποκλεισμό των ιδιοκτητών γης και του κοινωνικού συνόλου.
δ) Καμιά μέριμνα για προστασία του περιβάλλοντος.
Τα ελαττώματα της πρότασης αυτής και ο βίαιος τρόπος εφαρμογής, οδήγησαν σε πλήθος
αντιδράσεων και εμπέδωσαν αρνητικό κλίμα για τις ΑΠΕ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο προτεινόμενος σχεδιασμός είναι αναχρονιστικός, αντικοινωνικός, ζημιογόνος για τον
τόπο και δεν τον θέλει η κοινή γνώμη.
Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σήμερα.
Οι αυτοκτονίες, η μετανάστευση, η ανεργία, το κλείσιμο των μικρομεσαίων, η εξαθλίωση των
αγροτών, των γερόντων, οι πλειστηριασμοί, το ξεπούλημα (λιμάνια, αεροδρόμια, ΤΑΙΠΕΔ), το
<βραχιολάκι> κλπ. συνθέτουν την εφιαλτική εικόνα του παρόντος και του μέλλοντός μας …..
Επιβάλλεται συνεπώς να συμμετέχουμε υιοθετώντας καινοτόμες δράσεις και να εμπιστευτούμε ξανά
τις δικές μας παραγωγικές δυνάμεις ώστε να ξεφύγουμε από την παγίδα που βρισκόμαστε.
Η πρόταση που ακολουθεί στοχεύει στο να περιορίσει δραστικά τη χρήση των ρυπογόνων
ορυκτών καυσίμων, να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα, να στηρίξει την κοινωνία και να οδηγήσει τον
Τόπο σε αυτοδύναμη ανάπτυξη και αξιοπρέπεια.
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kunigami – Okinawa, Ταμιευτήρας με θαλασσινό νερό.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ <ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ>.
1ο) Η επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης τώρα (και η ηλεκτροκίνηση αργότερα), με
ευστάθεια του συστήματος, θα εξασφαλιστεί όχι με διασύνδεση (υποθαλάσσια), αλλά από τα
Υβριδικά (ταμιευτήρες κλπ) με χρήση κυρίως θαλασσινού νερού (παράδειγμα Okinawa, κλπ).
2ο) Η εξαγωγή της καθαρής ηλεκτρικής μας ενέργειας μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων, μπορεί να
γίνει αν χρειαστεί, μόνο μετά την επίτευξη του ανωτέρω στόχου.
3ο) Το 50% των κερδών κάθε επένδυσης στην ενέργεια (και ειδικότερα από τις ΑΠΕ), θα δοθεί
στην τοπική κοινωνία με προτεραιότητα το Γεωργικό τομέα, ακολούθως τον Τουριστικό και κάθε
άλλο παραγωγικό τομέα.
4ο) Ο Γεωργικός τομέας αφού ανασυγκροτηθεί, οφείλει να παράγει κυρίως βιολογικά προϊόντα (σε
τιμές προσιτές αφού θα πριμοδοτείται συνεχώς από τις ανεξάντλητες ΑΠΕ).
5ο) Ως φορέας υλοποίησης προτείνεται η <Εταιρεία Λαϊκής Βάσης> με μετόχους κυρίως αγρότες,
κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, ιδιοκτήτες γης κλπ (καθετοποίηση). Έτσι και το υπόλοιπο 50% των
κερδών θα παραμείνει στον τόπο.
6ο) Ο ελεύθερος ανταγωνισμός θα λειτουργήσει μετά το ανωτέρω 50%, για όλους.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1)Το 50% των κερδών από κάθε επένδυση στην ενέργεια, είναι αυτό που θα εξασφαλίσει την
ευημερία της Κοινωνίας για πάντα.
2) Η ευημερία των αγροτών, θα έχει ως άμεσο επακόλουθο τη στήριξη πολλών άλλων
επαγγελματιών όπως: Των μηχανικών, δικηγόρων, εμπόρων κλπ, όπως συνέβαινε παλαιότερα.
3) Με την πρόταση αυτή η Κρήτη θα εξασφαλίσει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, καθαρές μεταφορές
και καθαρά τρόφιμα, χαρίζοντας σε όλους υγεία και ευημερία.
4) Η εκχώρηση του 50% στην τοπική κοινωνία, δεν κάνει την επένδυση μη δελεαστική.
Οι επενδυτές λόγω κρίσης, θα πρέπει να συμβιβαστούν σε λογικότερες αποδόσεις.
5) Τους Ταμιευτήρες δεν πρέπει να τους φανταζόμαστε σαν φράγματα με τοιχεία αντιαισθητικά
μεγάλου ύψους απροσάρμοστα στο περιβάλλον, αλλά σαν μικρές λίμνες ή σαν μεγάλες πισίνες.
Κοντά σε αυτές θα αναπτυχθούν συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως μικρές μονάδες
ιχθυοκαλλιέργειας, αγροτουρισμός, αφαλάτωση με εξάτμιση, καλλιέργειες φραγκοσυκιάς, αλόης,
αρωματικών φυτών κλπ. Δηλαδή είναι δυνατόν (με τη βοήθεια της Αρχιτεκτονικής Τοπίου), να
μετατρέψουμε περιοχές άγνωστες, δυσπρόσιτες και αδιάφορες, σε τουριστικούς προορισμούς.
Καλό παράδειγμα αποτελεί η τεχνητή λίμνη Πλαστήρα. Αναζητήστε τη στο Διαδίκτυο.
Γιώργος Θεοδωράκης

g.a.theodorakis@gmail.com
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