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Ερώτηση : Δρ. Otten , τι είδους εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας εσείς και οι εταιρείες
που εκπροσωπείτε, προγραµµατίζετε για τη Σητεία , τον ανατολικότερο δήµο της Κρήτης ;
Απάντηση : Θα είναι µια «µονάδα παραγωγής συγκεντρωµένης ηλιακής ενέργειας» µε
«θερµική αποθήκευση» και «µονάδα ταυτόχρονης καύσης» µε βιο- καύσιµα , κυρίως
φυσικό αέριο.
Ερώτηση : Τι σηµαίνει «συγκεντρωµένη ηλιακή ενέργεια»;
Απάντηση : Λοιπόν, αυτή είναι µια τεχνολογία για την παραγωγή ηλεκτρισµού από την
ηλιακή θερµότητα . Δεν είναι φωτοβολταϊκά . Σ’ αυτά παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από
το ορατό ηλιακό φως χρησιµοποιώντας ηµιαγωγούς . Σε µια µονάδα παραγωγής
συγκεντρωµένης ηλιακή ενέργειας µεγάλοι καθρέφτες συλλέγουν τη θερµότητα των
υπέρυθρων ακτινών και τις εστιάζουν σε ένα σωλήνα-δέκτη και δηµιουργούν
θερµοκρασίες πάνω από 500 ° C. Μέσω εναλλακτών θερµότητας αυτό µετατρέπεται σε
θερµό ατµό. Ο ατµός κινεί τελικά έναν ατµοστρόβιλο (τουρµπίνα) όπως και σε κάθε
συµβατική µονάδα.
Ερώτηση : Άρα , θα πρέπει να έχετε µια τουρµπίνα γι 'αυτό;
Απάντηση : Ναι . Πρόκειται για ένα ειδικό είδος τουρµπίνας που µπορείτε να σταµατήσετε
και να ξεκινήσετε , όπως σας αρέσει . Το πλεονέκτηµα αυτής της τεχνολογίας είναι : ότι σε
αντίθεση µε όλες τις άλλες µορφές ανανεώσιµης ενέργειας θα µπορεί να παράγει ενέργεια
µε την τουρµπίνα ακόµα και όταν η φυσική πηγή , στην περίπτωσή µας ο ήλιος, δεν είναι
πάρα πολύς.
Ερώτηση : Και πώς µπορεί να συµβεί αυτό ;
Απάντηση : Κοιτάξτε , ακόµη και αν η πηγή της ηλιακή ενέργειας είναι στη Σητεία που
έχει µια από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, µπορούµε να καλύψουµε 2200 ώρες πλήρους
λειτουργίας στο µέγιστο . Με µια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση αυτή θα ήταν ενδεχοµένως
ακόµη µικρότερη .
Ερώτηση : Και τι γίνεται µε τις υπόλοιπες 6000 ώρες το χρόνο;
Απάντηση : Καλή ερώτηση . Υπάρχουν επίσης 5000 ώρες περισσότερης λειτουργίας που
ένας ηλιοθερµικός σταθµός παραγωγής ενέργειας µπορεί να καλύψει από τη θερµική
αποθήκευση και την ταυτόχρονη καύση .
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Ερώτηση : Α, µάλιστα. Αλλά πώς θα αποθηκεύετε ηλιακή ενέργεια; Φαίνεται να είναι
αρκετά δύσκολο ...
Απάντηση : Όχι, στην πραγµατικότητα. Συλλέγουµε τη ζέστη , όχι το φως , έτσι µπορούµε
να αποθηκεύσουµε τη θερµική ενέργεια, όπως θα κάνατε σε µια κανάτα- θερµό. Μόνο που
εµείς δεν αποθηκεύουµε καφέ, αλλά αποθηκεύουµε λιωµένο αλάτι. 330 ° C θερµού υγρού
άλατος αποθηκεύουν τη θερµική ενέργειας πολύ καλύτερα από τον καφέ . Σκεφτείτε τον
κρύο καφέ µπροστά σας . Και τώρα, αφού ο ήλιος δύσει, θα παράγουµε ατµό από το θερµό
αλάτι που είναι αποθηκευµένο, ας πούµε τη γιγάντια κανάτα µας.
Ερώτηση : Εντάξει , και πόσες ώρες µπορεί να διατηρήσετε την ενέργεια ;
Απάντηση : Βασικά για 10 ώρες , αλλά αυτό εξαρτάται - όπως πάντα – από τις
λεπτοµέρειες , σε µεγάλο βαθµό από τον αριθµό των κατόπτρων που έχουν εγκατασταθεί .
Ερώτηση : Πώς γίνεται αυτό;
Απάντηση : Λοιπόν , µια µονάδα χρειάζεται έναν ορισµένο αριθµό κατόπτρων για τη
λειτουργία κατά τη διάρκεια της ηµέρας . Οι καθρέφτες είναι σε πλήρη χρήση για την
τουρµπίνα που είναι σε λειτουργία . Για ν αποθηκεύσεις ταυτόχρονα τον ήλιο στην
αποθήκευση , ενώ λειτουργεί η τουρµπίνα θα πρέπει να υπάρχουν συµπληρωµατικά
κάτοπτρα λογικά . Περισσότερα καθρέφτες , όµως , σηµαίνει περισσότερος χώρος ή
καλύτερη γη . Αλλά στην Κρήτη η γη είναι αρκετά περιορισµένη . Έτσι , στην περίπτωσή
µας µπορούµε να εγκαταστήσουµε συµπληρωµατικά κάτοπτρα µόνο για 3 ώρες την ηµέρα
- περισσότερη γη δεν έχουµε .
Ερώτηση : Είναι αυτό αρκετό ή είναι σε µικρό σε σύγκριση µε άλλες µονάδες, όπως στην
Ισπανία, οι οποίες αποθηκεύουν 7 ώρες ή και περισσότερο;
Απάντηση : Όχι, δεν είναι µικρή . Το µέγεθος εξαρτάται από το πώς θα χρησιµοποιηθεί η
αποθήκευση . Εµείς θα πρέπει κατά κύριο λόγο να καλύψουµε τα κενά στην καθηµερινή
ηλιοφάνεια .
Ερώτηση : Κενά στην ηλιοφάνεια; Τι σηµαίνει αυτό;
Απάντηση : Κοιτάξτε , λειτουργούµε ένα µετεωρολογικό σταθµό έρευνας στην έκτασή µας
στη Σητεία από το 2008 . Ο σταθµός µετρά την ηλιακή ενέργεια, τη βροχή , τον άνεµο ,
όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον καιρό .
Εµείς τροφοδοτούµε έναν υπολογιστή µε τα δεδοµένα και έτσι έχουµε µια πλήρη
προσοµοίωση σε υπολογιστή της µονάδας. Αυτή η προσοµοίωση δείχνει ότι έχουµε
πραγµατικά µόλις 120 ηµέρες το χρόνο µε πλήρη ηλιοφάνεια . Υπάρχουν από την άλλη
πλευρά περίπου 80 µέρες που δεν µπορεί να λειτουργήσει η ηλιακή µονάδα, λόγω της
βροχής ή του δυνατού ανέµου. Οι υπόλοιπες είναι ηµέρες µε εν µέρει ισχυρές διακοπές
στην ηλιοφάνεια, την οποία πρέπει να οδηγήσει σε µια ασταθή παροχή ενέργειας στο
δίκτυο .
Ερώτηση : Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο καλό για την ανάληψη αυτή και τη διαχείριση του
δικτύου, τη δηµόσια επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη ...
Απάντηση : Έχετε δίκιο? είναι κοντά σε µια καταστροφή . Για τη διαχείριση των ασταθών
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας χρειάζονται να επενδυθούν εκατοµµύρια στο δίκτυο .
Κοιτάξτε τη γερµανική συζήτηση αυτή τη στιγµή . Αλλά η φτωχή Ελλάδα δεν είναι η
πλούσια Γερµανία . Δεν έχετε τα χρήµατα εδώ . Έτσι , η καλύτερη λύση είναι αυτό που
κάνουµε : θα αποθηκεύουµε την ενέργεια και θα αποφύγουµε την ασταθή είσοδο
ενέργειας. Εµείς λέµε , µην χρησιµοποιείτε φωτοβολταικά αλλά ηλιοθερµικά στην Κρήτη
κατά την παρούσα κατάσταση . Καταλαβαίνετε ;
Ερώτηση : Ναι καταλαβαίνω. Λοιπόν, προσπαθείτε να παρέχετε ισχύ σε µια σταθερή
γραµµή για τη ΔΕΗ αντί των ασταθών καµπύλων όπως στα φωτοβολταικά και στις
ανεµογεννήτριες και να παρέχετε µια πιο ασφαλή παροχή;
Απάντηση : Ακριβώς . Όµως, τα κενά στον ήλιο είναι µόνο ένα πρόβληµα που πρέπει να
λύσουµε . Το άλλο είναι να αντιµετωπίσουµε την κακοκαιρία στην Κρήτη και τις
νυχτερινές ώρες . Δεν µπορούµε να λειτουργήσουµε και να αποθηκεύσουµε όταν δεν
υπάρχει ηλιοφάνεια. Αυτός είναι ο λόγος που έχουµε την άδεια για ταυτόχρονη καύση στην
τουρµπίνα όταν δεν υπάρχει ήλιος και οι αποθήκες είναι άδειες.
Ερώτηση : Περιµένετε ένα λεπτό ? τι εννοείτε µε τον όρο ταυτόχρονη καύση;
Απάντηση : Ταυτόχρονη καύση σηµαίνει ότι λειτουργούµε την τουρµπίνα και µε ατµό
που παράγεται από την καύση καυσίµων σε ειδική µονάδα ταυτόχρονης καύσης, την CFU .
Φυσικά, µόνο όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια. Αλλά σε αντίθεση µε τη γενική καύση
ναυτιλιακού πετρελαίου στο νησί της Κρήτης που προκαλούν καρκίνο πρόκειται να
χρησιµοποιήσουµε ανανεώσιµα και καθαρά βιο - καύσιµα.
Ερώτηση : Τι εννοείτε «βιο-καύσιµα» ;
Απάντηση : Βασικά, αυτά είναι όλα καύσιµα που παράγονται από βιοµάζα ή αστικά
στερεά απόβλητα . Τα Βιο - καύσιµα είναι στην αγορά και αποτελούν αντικείµενο του
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εµπορίου. Για καλές τιµές . Προς το παρόν προτιµούµε το έλαιο Jatropha, τη Βιοαιθανόλη
ή συνθετικό αέριο που δηµιουργείται όταν τα αστικά στερεά απόβλητα µετατρέπονται σε
πλάσµα που µετατρέπεται σε ένα αέριο κοντά στο µεθάνιο το οποίο είναι εξαιρετικό βιο –
καύσιµο για ηλιοθερµικά εργοστάσια. Αλλά δεν έχουµε αποφασίσει τι καύσιµο θα
χρησιµοποιήσουµε .
Ερώτηση : Τα Βιο - καύσιµα ως επί το πλείστον είναι µη - τοξικά, αλλά το έλαιο Jatropha
διαβάζουµε ότι θεωρείται τοξικό , έτσι δεν είναι ;
Απάντηση : Ναι, αυτό είναι αλήθεια . Αλλά το Jatropha είναι ( όχι πολύ ) τοξικό, αλλά
µόνο κάτω από τους 50 ° C. Εάν ωστόσο εξευγενιστεί το έλαιο θερµαίνεται πάνω από τους
50 ° C - και δεν είναι πλέον τοξικό. Αν θα χρησιµοποιήσουµε το έλαιο Jatropha , θα
παίρνουµε φυσικά το εξευγενισµένο και όχι το αργό έλαιο , άρα πρέπει να
χρησιµοποιήσουµε το µη τοξικό έλαιο .
Ερώτηση : Εντάξει. Και τι εννοείτε µε τον όρο συνθετικό αέριο και τη µετατροπή των
αποβλήτων ;
Απάντηση : Λοιπόν , τα δηµοτικά στερεά απόβλητα είναι µια τεράστια πηγή ενέργειας .
Αλλά είµαστε τόσο ηλίθιοι που τα κρατάµε σε χώρους υγειονοµικής ταφής και «τα
σπαταλάµε» ( γέλια ). Επιπλέον οι χωµατερές είναι επικίνδυνα µέρη και απαγορεύονται
από το νόµο . Εντούτοις να µετατραπούν τα απόβλητα σε ενέργεια είναι ένας εύκολος
στόχος τώρα - µετά από χρόνια έρευνας και της βιοµηχανικής προόδου . Ο καλύτερος
τρόπος είναι να συλλέξουµε τα απορρίµµατα µη διαχωρισµένα , τα βάζουµε σε µια (
δηµοτική ) µονάδα µετατροπής σε θέση να παράγει πλάσµα θερµότητας 3000 ° C και να
φτιάχνει φυσικό αέριο από αυτό .
Ερώτηση : Αλλά αυτό είναι ένα είδος αποτέφρωσης των αποβλήτων , έτσι δεν είναι ; Μια
πολύ αµφισβητήσιµη προσέγγιση τουλάχιστον ...
Απάντηση : Όχι. Μην το µπερδεύετε. Η αεριοποίηση πλάσµατος δεν είναι η αποτέφρωση
αποβλήτων . Το ένα δεν έχει καµία σχέση µε το άλλο . Η καύση των αποβλήτων είναι
επικίνδυνη στην πράξη , λόγω των επιπτώσεων της καύσης αποβλήτων σε «χαµηλές»
θερµοκρασίες περίπου 800 ° C , η νέα τεχνολογία της αεριοποίησης λύνει όλα τα
προβλήµατα της αποτέφρωσης πλήρως και εντελώς µε τη χρήση των εξαιρετικά υψηλών
θερµοκρασιών . Με θερµοκρασία πάνω από 2000 ° C όλα τα επικίνδυνα και τοξικά
τµήµατα της µοριακής αλυσίδας του άνθρακα εκµηδενίζονται και γίνονται αέριο , σε
µεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα . Τίποτα άλλο . Αυτό είναι πραγµατικά µια εντελώς
καθαρή και ασφαλής επεξεργασία αποβλήτων - και µια πάρα πολύ έξυπνη επιχείρηση, αν
βρεθεί κάποιος που πρόκειται να αγοράσει το εν λόγω αέριο .
Ερώτηση : Ακούγεται καλό , αλλά τι σχέση έχει αυτό µε το ΥΠΕΡΙΩΝ 1 ;
Απάντηση: Μεγάλη. Η Σητεία έχει ένα µεγάλο πρόβληµα αποβλήτων και λειτουργεί µια
πολύ δραµατική υγειονοµική ταφή . Αν έχετε πάει ποτέ εκεί ξέρετε τι εννοώ . Αυτή η
υγειονοµική ταφή είναι µόνο µερικά χιλιόµετρα µακριά σε ευθεία γραµµή από την
τοποθεσία του ΥΠΕΡΙΩΝ 1 . Αρκετές φορές έχουµε ήδη προτείνει να µετατρέπουν τα
αστικά απόβλητα της περιοχής σε φυσικό αέριο και να πωλούν αυτό το φυσικό αέριο στο
ΥΠΕΡΙΩΝ 1 . Εντωµεταξύ έχει ήδη εµφανιστεί µια κοινοπραξία εταιρειών που
προσφέρεται να κατασκευάσει και να λειτουργήσει ένα τέτοιο σταθµό για το δήµο . Η
εταιρεία µας από την άλλη πλευρά θέλει να φτιάξει ένα µικρό αγωγό προς το χώρο του
ΧΥΤΑ και να αγοράσει το συνθετικό αέριο από εκεί, αν κατασκευαστεί ένα τέτοιο
εργοστάσιο εδώ . Η προϋπόθεση για µια εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει - όσο γνωρίζουµε
. Η ποσότητα των αποβλήτων που προέρχονται από την περιοχή της Σητείας είναι
πραγµατικά αρκετή για να ταυτόχρονη καύση που θα παράγει 200 GWh ηλεκτρικής
ενέργειας . Αυτό σηµαίνει ότι, αν ο ΥΠΕΡΙΩΝ 1 πρόκειται να αγοράσει το φυσικό αέριο
από το δηµοτικό εργοστάσιο φυσικού αερίου µε µια µακροπρόθεσµη σύµβαση για ας
πούµε 20 χρόνια, αυτό θα επιφέρει εκατοµµύρια ευρώ στο δηµοτικό προϋπολογισµό.
Ερώτηση : Εννοείτε ότι ο ΥΠΕΡΙΩΝ θα αγοράσει όλο το φυσικό αέριο που θα µπορούσε
να παραχθεί από τα αστικά απόβλητα , η πόλη θα απαλλασσόταν από το τοπικό πρόβληµα
των αποβλήτων και θα κέρδιζαν εκατοµµύρια ευρώ από αυτό; Ακούγεται σαν ένα
παραµύθι .
Απάντηση : Αυτό λέω…..
Ερώτηση : Και τι θα κάνει ο δήµος µε αυτά τα χρήµατα ;
Απάντηση : Δεν είµαι πολίτης της Σητείας , έτσι δε µπορώ να πω τίποτα. Αλλά θεωρώ τον
εαυτό µου φίλο των ανθρώπων εκεί . Και ως φίλος νοµίζω , τα χρήµατα είναι απολύτως
απαραίτητα για τη βελτίωση των υποδοµών , καλύτερα σχολεία , καλύτερες υπηρεσίες του
νοσοκοµείου , καλύτερες συνταξιοδοτήσεις και πολλά άλλα που είναι προς όφελος των
απλών ανθρώπων . Και όσο περισσότερο χρησιµοποιούµε την ταυτόχρονη καύση τόσο
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περισσότερο µπορούµε να κλείσουµε το χάσµα του ελλείµµατος της κρητικής παροχής
ρεύµατος . Εάν είναι απαραίτητο θα µπορούσαµε να συνεισφέρουµε µε 600 GWh
ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος και να κλείσει το χάσµα κατά 30 % .
Ερώτηση : Λέτε ότι υπάρχει µια τέτοια µεγάλη διαφορά στην παροχή ηλεκτρικού
ρεύµατος στην Κρήτη; Είναι αλήθεια αυτό;
Απάντηση : Ναι , υπάρχει ένα τέτοιο χάσµα των 2000 GWh ετησίως το ελάχιστο .
Χρειάζεται 3 ή 4 συµβατικές µονάδες παραγωγής ενέργειας για να καλύψουν αυτό το κενό
. Όµως, η ΔΕΗ και η Ελληνική Κυβέρνηση δεν φαίνεται να είναι οικονοµικά σε θέση να
φτιάξουν κάτι τέτοιο. Οι ξένες επενδύσεις για την κατασκευή τους , λόγω της κρίσης , δεν
πρόκειται να γίνουν. Η καλύτερη ευκαιρία που έχουν οι Κρητικοί για να λύσουν τα
ενεργειακά προβλήµατά τους είναι µια µονάδα ηλιοθερµική όπως το ΥΠΕΡΙΩΝ 1 και έτσι
µε ένα σµπάρο έχουµε δυο τρυγόνια. Το ΥΠΕΡΙΩΝ 1 από µόνο του δε µπορεί να λύσει το
όλο πρόβληµα, αλλά µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά.
Ερώτηση : Και οι αποδείξεις γι αυτό;
Απάντηση : Λοιπόν, υπάρχουν πολλές διεθνείς µελέτες για τα ελληνικά µη
διασυνδεδεµένα νησιά και το σύστηµα παροχής της ενέργειάς τους , µια έχει εκπονηθεί και
από την Ισλανδική Αρχή Ενέργειας. Αυτή η µελέτη , για παράδειγµα αναφέρει ένα κενό
2000 GWh το 2020 . Σε αυτό λοιπόν αναφέροµαι.
Ερώτηση : Διαβάζοντας ελληνικές ή καλύτερα Σητειακές πηγές στο διαδίκτυο βρίσκει
κανείς κάποια επικριτικά σχόλια για το έργο σας . Μερικές φωνές εκεί αναφέρουν ότι η
Κρήτη δεν πρέπει να γίνει «η πρίζα της Ευρώπης» και µιλούν για ένα νέο είδος
οικολογικού ιµπεριαλισµού , κυρίως γερµανικών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας που
θέλουν να εκµεταλλευθούν τους ανθρώπους και το περιβάλλον . Τι απαντάτε εσείς ;
Απάντηση : Στα µάτια µου αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια προπαγάνδα και µάλιστα
όχι πάρα πολύ έξυπνη. Τι σηµαίνει να λες ότι η Κρήτη θα γίνει η «πρίζα τη; Ευρώπης »,
όταν απλά δεν µπορεί να εξαχθεί η ηλεκτρική ενέργεια από το νησί της Κρήτης , επειδή
δεν συνδέεται µε την ηπειρωτική χώρα . Η παραγόµενη ενέργεια θα πρέπει πάντα να µένει
στο νησί . Δεν υπάρχει τρόπος να βγει έξω. Η κρητική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λογικά - είναι για τους Κρητικούς πολίτες και τους τουρίστες που επισκέπτονται το νησί
µόνο. Και κάθε κιλοβατώρα που παράγεται εδώ από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι
απολύτως απαραίτητη για την οικονοµία της Κρήτης .
Ερώτηση : Ναι αλλά γιατί µόνο από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ;
Απάντηση : Επειδή δεν υπάρχει άλλη εγχώρια πηγή . Αυτό ισχύει επίσης και για τα
επόµενα 5 χρόνια, ακόµη και στην απίθανη περίπτωση που ελληνικές επιχειρήσεις, βρουν
και εξορύξουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο στο Κρητικό Πέλαγος , λόγω της έλλειψης νέων
µονάδων φυσικού αερίου ή πετρελαίου στην Κρήτη .
Αλλά θα ήθελα να εκθέσω άλλο ένα επιχείρηµα σχετικά µε τον προαναφερθέντα
ενεργειακό ιµπεριαλισµό . Όπως το βλέπω εγώ, υπάρχει πραγµατικά ένα είδος ενεργειακής
εκµετάλλευσης του κρητικού λαού από ξένες δυνάµεις . Αλλά µια εντελώς διαφορετική και
κανένας δεν φαίνεται να τη βλέπει ή να µιλάει γι αυτή.
Ερώτηση : Τι εννοείτε µε αυτό;
Απάντηση : Κοιτάξτε , η Κρήτη δεν είναι συνδεδεµένη µε το ηπειρωτικό δίκτυο - όπως
όλα τα άλλα νησιά του Αιγαίου . Ως εκ τούτου, το νησί εξαρτάται εντελώς από τις
εισαγωγές πετρελαίου για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος . Το 86 % της ηλεκτρικής
ενέργειας παράγεται από Ναυτιλιακό πετρέλαιο και ντίζελ που εισάγεται από το Ιράν και
τις αραβικές χώρες . Στην πραγµατικότητα τα χρήµατα των Κρητικών πηγαίνουν στην
τσέπη των Πολυεθνικών Πετρελαϊκών Επιχειρήσεων, στους Μουλάδες ή στους Σεΐχηδες.
Αυτό αποκαλώ «πραγµατικό ενεργειακό ιµπεριαλισµό». Οι ΑΠΕ στην Κρήτη είναι
εντελώς το αντίθετο : είναι ένα είδος απελευθέρωσης για να διευκολύνουν από το άρπαγµα
των Πολυεθνικών Πετρελαϊκών Επιχειρήσεων. Και να µην ξεχνάµε ότι αυτή η βασισµένη
στο πετρέλαιο δοµή οδηγεί σε απαράδεκτα υψηλές τιµές στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας στο νησί . Οι Κρητικοί καταναλωτές δεν το καταλαβαίνουν πραγµατικά, επειδή
οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας υποστηρίζονται από έµµεσες δηµόσιες επιδοτήσεις.
Αλλά κάθε κιλοβατώρα που καταναλώνουν για να µαγειρέψουν ή να ανάψουν το φως ή για
να χρησιµοποιήσουν το air condition συµβάλλει στην αύξηση του ελλείµµατος και την
οικονοµική καταστροφή .
Ερώτηση : Μα και οι τιµές για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι επίσης πολύ υψηλές,
ειδικά µε τα τέλη για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας του νόµου 3851 που θα πάρετε για
το ηλιοθερµικό εργοστάσιο. Δεν είναι το ίδιο ή ακόµα χειρότερο;
Απάντηση : Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέµα που θίγετε. Ναι , ο νόµος 3851 δίνει
στους ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
στην Ελλάδα µια εγγυηµένη αµοιβή που έχει ληφθεί από µια επιπλέον χρέωση για τις
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ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που προστίθεται στο κανονικό τιµολόγιο λογαριασµού του
ηλεκτρικού ρεύµατος των καταναλωτών . Αλλά κοιτάξτε , είναι κοινό µυστικό ότι η
κρητική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε µαζούτ ή ναυτιλιακό πετρέλαιο είναι πολύ πιο
ακριβή από ό, τι τα τιµολόγια για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας . Οι µελέτες µιλούν για
κόστος έως 0,35 € ανά kWh . Αυτό σηµαίνει ότι η τιµή της συµβατικής ενέργειας στην
Κρήτη είναι πιθανότατα σηµαντικά υψηλότερη από την τιµή των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας . Ενώ όµως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας χρηµατοδοτούνται µε διαφάνεια από
την επιπλέον χρέωση των καταναλωτών για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τα ορυκτά
καύσιµα υποστηρίζονται από την κυβέρνηση , και κανείς δεν νοιάζεται για τα 500
εκατοµµύρια ευρώ που πιθανόν διοχετεύονται κάθε χρόνο στην προβληµατική παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος στην Κρήτη .
Ερώτηση : Μα δεν ήταν αυτό το ερώτηµά µου ...
Απάντηση : Για να απαντήσω µε ακρίβεια στο ερώτηµά σας : Οι Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας είναι φθηνότερες από ό, τι τα ορυκτά καύσιµα ή είναι απλώς το ίδιοβραχυπρόθεσµα . Σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα , ωστόσο , η ηλιακή ενέργεια µιας
συγκεντρωµένης ηλιακής µονάδας παραγωγής ενέργειας (ηλιοθερµική µονάδα) κατ
'εξαίρεση θα είναι φθηνότερη . Πιστεύουµε στην τιµή των 0,09 € . Αυτή είναι µια µείωση
του κόστους κατά 70 % . Και µην ξεχνάτε : αυτό θα συµβεί όταν οι τιµές των ορυκτών
καυσίµων θα ανεβούν στο µέλλον .
Ερώτηση : Πώς γίνεται αυτό; Από πού µπορείτε να πάρετε αυτή τη µείωση τιµής;
Απάντηση : Μετά τη φάση της απόσβεσης , αυτό σηµαίνει όταν τα δάνεια έχουν
αποπληρωθεί, θα έχουµε µόνο τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης . Η ηλιακή ενέργεια
είναι δωρεάν . Μην το ξεχνάτε αυτό.
Ερώτηση : Επιτρέψτε µου να έρθω σε κάποιες άλλες πολύ σηµαντικές παρατηρήσεις. Τι
γίνεται µε το νερό που χρειάζεται µια τέτοια µονάδα παραγωγής ενέργειας και πρέπει να
λαµβάνεται από τα πηγάδια της περιοχής , η µονάδα παραγωγής ενέργειας δηλαδή θα πάρει
το νερό που απαιτείται από τους αγρότες και τα νοικοκυριά ;
Απάντηση : Αυτό θα ίσχυε µόνο εάν είχαµε υδρόψυκτο σύστηµα. Αλλά ο ΥΠΕΡΙΩΝ θα
ψύχεται από τον αέρα . Το νερό που θα χρησιµοποιεί αυτή η µονάδα είναι για τις ανάγκες
των εργαζοµένων και το πλύσιµο των καθρεπτών . Σαν σύνολο, αυτό είναι λιγότερο νερό
από ό, τι καταναλώνει ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Σητεία σε ένα χρόνο. Αλλά
δεδοµένου ότι υπάρχει πολύ επιφανειακό νερό στην έκταση έχουµε αποφασίσει να
πάρουµε το νερό από αυτή την πηγή. Θα συλλέξουµε το επιφανειακό νερό σε ταµιευτήρες ,
όπως έκαναν οι αγρότες στο παρελθόν . Έχουµε βρεί τουλάχιστον µία µικρή στέρνα από
τον περασµένο αιώνα στην έκτασή µας. Έτσι , θα πάρουµε το νερό µας, όχι από
γεωτρήσεις . Εµείς θα το παίρνουµε από το σύστηµα των ταµιευτήρων. Τα καλά νέα είναι
ότι µάλλον θα συλλέγουµε πολύ περισσότερο νερό από ό, τι χρειάζεται και µπορούµε να
δίνουµε αυτό το πλεόνασµα νερού στους αγρότες γύρω. Δεν παίρνουµε λοιπόν το νερό
µακριά από τη Σητεία . Εµείς κάνουµε το αντίθετο : θα δώσουµε νερό στην περιοχή , όταν
το νερό θα είναι λίγο.
Ερώτηση : Αυτό είναι πραγµατικά ένα ενδιαφέρον όφελος για τους ανθρώπους στη
Σητεία, νοµίζω . Με αφορµή τα αντισταθµιστικά οφέλη , θα µας µιλήσετε για τους
εργαζόµενους . Πόσες θέσεις εργασίας πραγµατικά θα δηµιουργηθούν από το ΥΠΕΡΙΩΝ 1;
Το ρωτώ αυτό , διότι ορισµένες πηγές στην Κρήτη το θέτουν αυτό υπό αµφισβήτηση.
Απάντηση : Λοιπόν , έχουµε υπολογίσει 70 εργαζόµενους . Σε µια ανάλογη επένδυση µιας
ηλιοθερµικής µονάδας παραγωγής ενέργειας στην Ισπανία , Andasol 3 , υπάρχουν 55
εργαζόµενοι, αλλά µε το σύστηµα ταυτόχρονης καύσης , κάτι το οποίο δεν είναι µέρος της
µονάδας στην Ισπανία , χρειαζόµαστε περίπου 15 άτοµα περισσότερα . Κατά τη φάση της
κατασκευής θα προσληφθούν 450 άτοµα για την κατασκευή του εργοστασίου . Τώρα , αν
κάποιοι λένε, ότι γνωρίζουν µε βεβαιότητα ότι µια ηλιοθερµική µονάδα αυτού του
µεγέθους απασχολεί συνήθως 2 ή 3 άτοµα και όχι περισσότερο , επειδή έχουν τις
πληροφορίες από ηλιακές µονάδες του ίδιου µεγέθους , συγχέουν τις φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις µε τις ηλιοθερµικές. Πράγµατι, ένας σταθµός φωτοβολταϊκών απασχολεί
µόνο έναν πολύ µικρό αριθµό ανθρώπων . Αλλά µια ηλιοθερµική µονάδα παραγωγής
ενέργειας είναι µια πραγµατική µηχανή για θέσεις εργασίας.
Ερώτηση : Τι λέτε για το επιχείρηµα που κάποιοι αποκαλούν «οπτική µόλυνση». Μια
µονάδα παραγωγής ενέργειας , όπως το ΥΠΕΡΙΩΝ θα µπορούσε να έχει αρνητικές
επιπτώσεις στον τουρισµό .
Απάντηση : Όχι, δεν υπάρχει «οπτική ρύπανση». Κοιτάξτε , το εργοστάσιο θα
κατασκευαστεί σε µια έκταση 450 µ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας . Δεν µπορείτε
να το δείτε . Δεν υπάρχουν σύννεφα ψύξης να δει κανείς πάνω από το εργοστάσιο , λόγω
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της ψύξης του αέρα , τίποτα τέτοιο . Το εργοστάσιο είναι κρυµµένο πίσω από τα βουνά και
δεν µπορεί να το δει κανείς από οποιοδήποτε σηµείο του ενδιαφέροντος των τουριστών . Ο
µόνος τρόπος να το δείτε είναι να ανέβετε στους λόφους και να επισκεφθείτε το
εργοστάσιο . Και ακόµα και τότε είναι δύσκολο να το δούµε γιατί θα είναι κρυµµένο πίσω
από φράχτες και τα δέντρα, που έχουµε σχεδιάσει να φυτέψουµε.
Ερώτηση : Φαίνεται όµως να υπάρχει σύγκρουση µε το έργο του Γεωπάρκου στη Σητεία .
Τι λέτε πάνω σε αυτό;
Απάντηση : Δεν βλέπω καµία σύγκρουση . Ένα γεωπάρκο – όπως το καταλαβαίνουµε
αυτό - δεν είναι µια περιοχή του πάρκου . Είναι µια φυσική περιοχή µε κάποια τουριστικά
σηµεία ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν και απεικονίζουν το γεωφυσικό χαρακτήρα της
περιοχής , τη χλωρίδα και την πανίδα και την ιστορία . Η περιοχή του ΥΠΕΡΙΩΝ 1 δεν
ανήκει άµεσα στην περιοχή του γεωπάρκου , όπως το βλέπουµε , αλλά είµαστε πολύ υπέρ
της ιδέας ενός γεωπάρκου. Όχι τουλάχιστον επειδή η χρήση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας ανήκει βασικά και ουσιαστικά στην έννοια ενός γεωπάρκου. Μια µονάδα όπως
η δική µας θα πρέπει να ενσωµατωθεί!
Ερώτηση : Το να υπάρχει µια ηλιοθερµική µονάδα παραγωγής, όπως το ΥΠΕΡΙΩΝ 1 στη
µέση ενός γεωπάρκου θα πρέπει να θεωρείται ένα απροσδόκητο καλό . Αυτό θέλετε να
πείτε ;
Απάντηση : Ναι , κοιτώντας το ΥΠΕΡΙΩΝ υπό το φως µπορεί να είναι ένας φάρος ης ιδέας
για το γεωπάρκο. Με την ευκαιρία , σχεδιάζουµε να κατασκευάσουµε ένα κέντρο
επισκεπτών για το ΥΠΕΡΙΩΝ 1 µε εκθέσεις , προβολές multimedia και ούτω καθεξής .
Προσφερόµαστε στην πρωτοβουλία για το γεωπάρκο να συνεργαστούµε στενά και να
ενσωµατώσουµε το κέντρο αυτό των επισκόπων , τις εκθέσεις και τις επιδείξεις στην ιδέα
του γεωπάρκου, περιλαµβάνοντας και οικονοµική υποστήριξη εάν είναι απαραίτητο.
Ερώτηση : Μια επένδυση , όπως αυτή έχει συνήθως αυτό που ονοµάζεται : επίδραση της
επιτάχυνσης . Αυτό σηµαίνει ότι άλλες επιχειρήσεις διεγείρονται , οι υποδοµές
βελτιώνονται , χρήµατα έρχονται στην περιοχή , κλπ. Ποια είναι η επίδραση του
ΥΠΕΡΙΩΝ 1 κατά την άποψή σας;
Απάντηση : Υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσµα: τα απόβλητα σε µονάδα µετατροπής
ενέργειας που ορίζεται απ 'ευθείας από τη µονάδα συνδυασµένης καύσης της µονάδας
παραγωγής ενέργειας του ΥΠΕΡΙΩΝ 1, σκεφτείτε όσον αφορά τις επενδύσεις , σκεφτείτε
µε όρους θέσεων εργασίας και τα αντισταθµιστικά οφέλη για το δήµο και ούτω καθεξής.
Το έχουµε συζητήσει ήδη αυτό. Και µην ξεχνάτε ότι η Σητεία θα πάρει φθηνή ενέργεια από
τη µονάδα. Αυτό είναι ένα επιχείρηµα για την εγκατάσταση βιοµηχανιών µε πολλά οφέλη.
Αλλά το πιο φιλόδοξο όφελος που έχουµε στο µυαλό µας είναι να προσφέρουµε το 49%
των µετοχών της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης του ΥΠΕΡΙΩΝ 1 στο Δήµο
Σητείας και είµαστε ήδη σε συζητήσεις µε την κυβέρνηση – ως έργο ενταγµένο στο fast
track- για να βρεθεί λύση στο πώς να το κάνει αυτό να συµβεί .
Ερώτηση : Εννοείτε ότι ο δήµος Σητείας θα είναι µέτοχος της µονάδας; Γιατί το
προτείνετε αυτό;
Απάντηση : Ναι , έχουµε προτείνει τη συµµετοχή του Δήµου στον τοµέα της ενέργειας .
Έχουµε πολύ καλές εµπειρίες σε αυτό το είδος της συµµετοχής δήµων στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερµανία . Πιστεύουµε ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι οι
καταναλωτές υποστηρίζουν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε τις επιπλέον πληρωµές
τους , θα πρέπει να συµµετέχουν στη λειτουργία και τη διαχείριση της µονάδας. Μέσω του
δήµου τους. Αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση για µια πολιτική ηλεκτρικής ενέργειας φιλική
προς τον καταναλωτή στο µέλλον . Προτείνουµε δηλαδή «εξουσία στο λαό» ( γέλια ) .
Αυτό περιλαµβάνει επίσης τις οικονοµικές πτυχές µιας πολιτικής για την ηλεκτρική
ενέργεια φιλικής προς τον καταναλωτή όσον αφορά τις καλύτερες δηµοτικές υποδοµές και
ούτω καθεξής .
Ερώτηση : Δρ. Otten σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη .
Απάντηση : Ευχαρίστησή µου.
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