Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μεγάλη ευκαιρία η ενεργειακή αξιοποίηση των Ποταμών
Τα Χάρκια, το χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Πανταγιάς, θεωρούνταν
προνομιακό. Κι αυτό γιατί οι κάτοικοί του, αγρότες στην πλειονότητά τους, καλλιεργούσαν τις
γόνιμες εκτάσεις στους Ποταμούς, δίπλα στον αμαριώτικο δρόμο.
Μάλιστα, στις παλιές εποχές, η αγροτική παραγωγή κάλυπτε σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες
της πόλης του Ρεθύμνου. Εξ ου και οι περισσότεροι Χαρκιανοί, που είχαν χωράφια στους
Ποταμούς, έμεναν εκεί πάνω σε πρόχειρες καλύβες, επί έξι μήνες τον χρόνο. Μεταξύ αυτών
ήταν και η οικογένεια του Γιώργου Πανταγιά, ο οποίος επικαλείται τις εμπειρίες του από τη
διαμονή του.
Η ερήμωση της περιοχής, εξαιτίας των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο
αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος, είχε ως συνέπεια την εγκατάλειψη ενός πολύ εύφορου
τόπου.
Έπειτα από πολλά χρόνια ωρίμασε η ιδέα της αξιοποίησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος των
Ποταμών, που δεν είναι άλλο από τα πολλά νερά που εισρέουν.
Φράγμα Ποταμών.
Τον Ιούνιο του 1996, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, επισκεπτόμενος την επαρχία
Αμαρίου ανακοίνωσε τη δημιουργία φράγματος, προκειμένου να μην πηγαίνουν χαμένες οι
τεράστιες ποσότητες υδάτων. Ένθερμος υποστηρικτής του έργου ήταν και ο Κωσταντίνος
Μητσοτάκης. Η κατασκευή του δε, «έτρεξε» αρκετά γρήγορα και ολοκληρώθηκε σε λίγα χρόνια.
Φράγμα Ποταμών

Εύλογο ήταν στη συνέχεια να τεθεί και το ζήτημα της ενεργειακής αξιοποίησης του Ταμιευτήρα
του Φράγματος των Ποταμών.
Η τροχοδρόμησή του είναι πια γεγονός. Ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου που στηρίζεται στη
σύμπραξη δημόσιου (Ο.Α.Κ.) και ιδιωτικού τομέα («ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή»), συνιστά ένα
πρωτοποριακό και καινοτόμο έργο παραγωγής πράσινης ενέργειας. Πρόκειται για μια επένδυση
280 εκατομμυρίων ευρώ.
Δεν έρχεται να καλύψει μόνο τις υπαρκτές και μεγάλες ενεργειακές ανάγκες της νησιού.
Αποτελεί και μια καθαρή απάντηση στο καίριο δίλημμα:
Ρυπογόνα Καύσιμα ή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;
Η είσοδος της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας στις ΑΠΕ είναι για τον Γιώργο Πανταγιά ζωτική
ανάγκη για να επιτευχθεί ο στόχος της αειφορίας και της περιβαλλοντικής προστασίας.
Γι’ αυτό τον λόγο υποστηρίζει θερμά και την υλοποίηση του Υβριδικού Σταθμού Αμαρίου,
θεωρώντας το εγχείρημα πολλαπλά χρήσιμο και απαραίτητο. Πιστεύει πως ανοίγει νέους
δρόμους τόσο για την ενεργειακή επάρκεια του νησιού, όσο και για την ένταξη της χώρας στο
αστερισμό της «πράσινης» ανάπτυξης.

