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Η έγκριση της επέλασης τεράστιων μονάδων ΑΠΕ χιλιάδων ΜW στο πλαίσιο του fast track
ισοδυναμεί με ρεσάλτο πειρατικών συμφερόντων μέσω σκοινιών - καλωδίων στο τοπίο μιας
χωροταξικά ανυπεράσπιστης Κρήτης. Λίγες μέρες πριν τις πιο κρίσιμες εκλογές της
σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, η υπηρεσιακή κυβέρνηση Πικραμένου ολοκληρώνει τους
περιβαλλοντοκτόνους σχεδιασμούς του π. ΥΠΕΚΑ Παπακωνσταντίνου αναστατώνοντας την
κοινωνία του νησιού.

Υποσκάπτει το συγκριτικό πλεονέκτημα της Κρήτης ως σύνθετης αξίας, ως παγκόσμιας
πολιτισμικής και οικολογικής κιβωτού προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στον τουρισμό και
στη γεωργία.

Καταστρατηγεί κάθε έννοια σχεδιασμού, κάθε έννοια μέτρου. Όταν η ΕΕ φιλοδοξεί το 2050
να πετύχει την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, παράγοντας ενέργεια 100% από ΑΠΕ,
στην Ελλάδα της αρπαχτής επιχειρούν το 2020 να παράγουν ενέργεια στην Κρήτη από ΑΠΕ
που ξεπερνά τις ανάγκες της κατά 600%.
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Έρχεται σε αντίθεση με επιλογές της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης του νησιού που
προσπαθεί να αντιτάξει μια χωροταξική άμυνα σ´ αυτή την επέλαση, ακυρώνει τη σχετική
μελέτη που έχει ανατεθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης και αγνοεί σχετικές αποφάσεις της
Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Αγνοεί επίσης αποφάσεις και σχεδιασμούς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προώθηση μεγάλης περιοχής της
Σητείας ως Γεωπάρκο, στόχος που ακυρώνεται απ΄ τα εγκριθέντα έργα για τον οποίο έχουν
δαπανηθεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Η ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ επιμένει στην ανάγκη να σχεδιάσουν, μαζί η Περιφέρεια Κρήτης και οι
τοπικές κοινωνίες, τη σταδιακή απεξάρτηση απ' τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς την προϋπόθεση
της διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα, με άξονες την εξοικονόμηση της ενέργειας, τη
λελογισμένη διείσδυση ΑΠΕ βάσει χωροταξικών κριτηρίων και τη γενικευμένη χρήση ΑΠΕ
μικρής κλίμακας για αυτοπαραγωγή. Ο στόχος αυτός, φιλόδοξος και ρεαλιστικός,
προστατεύει τα συμφέροντα των κατοίκων και τη φυσιογνωμία του νησιού, συμβάλει
ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής απειλής και είναι σε πλήρη αντίθεση με τη
σουρεαλιστική εικόνα που προωθούν ανερμάτιστοι και ιδιοτελείς σχεδιασμοί που θέλουν να
μετατρέψουν το νησί σε εργοστάσιο ΑΠΕ και να εγκαταστήσουν, στην πέριξ θάλασσα,
διάσπαρτες εξέδρες άντλησης πετρελαίου.

Η ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ θα σταθεί στο πλευρό της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων των
πολιτών που υπερασπίζονται τον πλούτο του νησιού, το τοπίο και τον πολιτισμό, το
περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, τη γεωργία την κτηνοτροφία και τον τουρισμό.
Προτείνει στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας
για να ακυρώσει την απόφαση αυτή, ενώνοντας έτσι και προστατεύοντας τον τόπο και την
κοινωνία.
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