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1.ΕΝΝΟΙΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ως  Υποδομή  ορίζεται  το  σύνολο  των  οικονομικών,  τεχνικών, 
πολιτισμικών κ.ά. προϋποθέσεων και προδιαγραφών ή προπαρασκευών 
που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  έργου,  ανάπτυξη  τομέα  κ.λ.π.(Γ.  
Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας).

Ή  ακόμη:   «Υποδομή  είναι  κάθε  επένδυση  εκφρασμένη  σε  φυσικό 
κεφάλαιο  σταθερό  στο  έδαφος  και  σχετικά  μεγάλης  κλίμακας  που 
στοχεύει  στην  εξυπηρέτηση  διαφόρων  συλλογικών  ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων» (Σκάγιαννης, 1994)

Και,  για  να  συνεχίσουμε  με  οικονομικούς  όρους,  οι  Υποδομές 
παρουσιάζουν ορισμένες βασικές ιδιότητες  (Βiehl, 1991), όπως:

• γεωγραφική  ακινησία  ,  δηλ.  σταθερή  θέση στο  χώρο χωρίς  να  
μπορούν να μετακινηθούν ή να μεταφερθούν τμηματικά

• αδιαιρετότητα στην παραγωγή-κατασκευή και στην κατανάλωση-  
χρήση,  δηλ. δεν είναι δυνατόν η επένδυση σε  μια υποδομή να  
γίνει τμηματικά ακολουθώντας τη ζήτηση
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• μη  υποκαταστασιμότητα,    δηλ.  υπάρχει  αδυναμία  ή  μικρός  
βαθμός  δυνατότητας  υποκατάστασης  των  υποδομών  όταν  δεν  
υπάρχουν ή εξαντληθούν

• πολυσθένεια,    δηλ.  οι  υποδομές  εξυπηρετούν  ένα  ευρύ  φάσμα  
αναγκών  και  όχι  εξατομικευμένες  ή  εξειδικευμένες  χρήσεις.  
Επειδή  δε  εξυπηρετούν  πολλαπλές  ανάγκες  (κοινωνικές  και  
παραγωγικές) δεν υπόκεινται στους νόμους της αγοράς, γεγονός  
που αιτιολογεί την παροχή τους είτε δωρεάν είτε υπό καθεστώς  
δημόσιας ρύθμισης.

Η  κατηγοριοποίηση  των   Υποδομών  μπορεί  να  γίνει  με  διάφορα 
κριτήρια, όπως 

• το  τομεακό  π.χ. υποδομές μεταφορών,   υποδομές επικοινωνιών-
τηλεματικής, υποδομές ενέργειας κ.ά

• το  γεωμετρικό π.χ.σημειακές υποδομές, όπως λιμάνια-αεροδρόμια,  
γραμμικές  υποδομές,  όπως  οι  δρόμοι-σιδηρόδρομοι,  δικτυακές  
υποδομές όπως τηλεπικοινωνίες-ενέργεια

• της γεωγραφικής εμβέλειας  π.χ. τοπικού χαρακτήρα, περιφερειακού,  
εθνικής εμβέλειας, υπερεθνικής-διακρατικής εμβέλειας 

• της  έντασης του κεφαλαίου  π.χ. χαμηλής έντασης όπως τα δίκτυα  
τηλεπικοινωνιών  και  τα  συστήματα  μηχανοργάνωσης,  υψηλής  
έντασης κεφαλαίου όπως οι δρόμοι, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια κ.ά.

Χωρίς  να  χρειάζεται  να  προχωρήσουμε  σε  περαιτέρω  ανάπτυξη  της 
έννοιας των  Υποδομών, μπορούμε αβίαστα να τη συνοψίσουμε ως το 
προαπαιτούμενο για κάθε μορφής ανάπτυξη, το οποίο όμως, λόγω του 
χαρακτήρα του,  πρέπει να  παρέχεται ή να ρυθμίζεται από το Δημόσιο 
Τομέα.

Και, αν παραφράσουμε την αρχαία ρήση:  «δει δη …υποδομών και άνευ 
τούτων ουδέν εστί γενέσθαι, …της αναπτύξεως»
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2.  ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΣΤΗΝ  ΚΡΗΤΗ:  ΑΝΑΓΚΕΣ-
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η  ανάπτυξη  των  μεταφορών,  δια  μέσου  των  αιώνων,  αποτέλεσε 
θεμελιώδη  παράγοντα  για  την  πρόοδο  του  πολιτισμού  και  βασικό 
συντελεστή  για  την  ικανοποίηση  των  ανθρωπίνων  αναγκών  και  την 
ανάπτυξη της παραγωγής.

Ο τομέας των Μεταφορών, πεδίο νευραλγικό για την Οικονομία, στηρίζει 
και  επηρεάζει  κάθε  οικονομική  δραστηριότητα.  Παράλληλα  όμως, 
αποτελεί  σημαντική  παράμετρο  της  ουσιαστικής  διαμόρφωσης  της 
χωροταξικής οργάνωσης.

Στην  εποχή μας  μάλιστα,  με  την  μεγάλη  κινητικότητα  προσώπων και 
αγαθών σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένο, οι μεταφορές αποκτούν 
συνεχώς αυξανόμενη σημασία αλλά και πολυπλοκότητα και έχουν τον 
χαρακτήρα  ενός  συστήματος  όπου  μετέχουν  οι  υποδομές,  οι  τρόποι 
μεταφοράς,  τα  μέσα  μεταφοράς  και  διαμορφώνεται  από  τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών.

Ειδικότερα  για  την  Κρήτη,  ο  τομέας  των  μεταφορών,  θα  πρέπει  να 
εξεταστεί σε δύο βασικά επίπεδα :

• αυτό που αφορά το εσωτερικό της (ας το ονομάσουμε εσωστρεφές)

• και αυτό που προσδιορίζεται από τις προς τα έξω σχέσεις της, είτε με 
την υπόλοιπη χώρα είτε με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης 
ή και με τρίτες χώρες (ας το ονομάσουμε εξωστρεφές)

Και βέβαια για το μεν πρώτο, παράγοντες καθοριστικοί είναι το σχήμα 
και η μορφολογία της Κρήτης ενώ για το δεύτερο κυρίαρχο ρόλο παίζει ο 
νησιωτικός της χαρακτήρας και η στρατηγική γεωγραφική θέση της στο 
σταυροδρόμι  τριών  Ηπείρων  και  στην  τομή  των  ναυτιλιακών  και 
εμπορικών γραμμών που διατρέχουν τη Μεσόγειο, θέση που σφράγισε 
την Κρήτη από αρχαιοτάτων χρόνων.

'Ετσι,  η Κρήτη, βρίσκεται πάνω στον άξονα του κατά μήκος διάπλου της 
λεκάνης της Μεσογείου μεταξύ Γιβραλτάρ και Σουέζ (Δ - Α), αλλά και 
πάνω σε άξονες με βασική κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο. Οι άξονες 
αυτοί βέβαια λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή 
(από τη διάλυση της Σοβιετικής 'Ενωσης και της πρώην Ομοσπονδιακής 
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Δημοκρατίας  της  Γιουγκοσλαβίας  μέχρι  τις  πρόσφατες  εξελίξεις  στις 
χώρες της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής) εμφανίζουν μια 
ρευστότητα και τελούν υπό διαρκή επαναπροσδιορισμό. 

Βεβαίως, είναι γνωστόν πόσο οι θαλάσσιες μεταφορές και τα λιμενικά 
συστήματα  είναι  ευάλωτα  στις  γεωπολιτικές  εξελίξεις  αλλά  και  πόσο 
επηρεάζονται από τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας των μεταφορών 
και της πληροφορικής. 

Παρόλα  αυτά  όμως,  ή  εξαιτίας  όλων  αυτών,  είναι   προφανές  ότι  η 
Κρήτη,  κάτω  από  όποιες  εξελίξεις  στην  περιοχή,   αποτελεί  ένα 
κομβικό σημείο, γεγονός που της προσδίδει ένα ξεχωριστό ρόλο.

Για  την  περίπτωση  της  Κρήτης  ειδικότερα,  λόγω  του  νησιωτικού 
χαρακτήρα,  μετέχουν  όλων  των  ειδών  οι  μεταφορές,  χερσαίες  – 
θαλάσσιες – αεροπορικές, που εξυπηρετούν την εσωτερική ζήτηση αλλά 
και την προς τα έξω διασύνδεση. 

Οι Μεταφορές στην Κρήτη, εξυπηρετούνται από ένα πλέγμα υποδομών 
(οδικών, λιμενικών, αεροπορικών) που διασυνδέονται μεταξύ τους, και 
που αφορούν συνοπτικά :

• τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) , τον Νότιο Οδικό Άξονα 
Κρήτης  (Ν.Ο.Α.Κ.)  ,  τις  εγκάρσιες  διασυνδέσεις  τους  και  το  λοιπό 
επαρχιακό δίκτυο

• το πολύ σημαντικό λιμάνι του Ηρακλείου, το λιμάνι της Σούδας και 
άλλα μικρότερα όπως τα λιμάνια Καστελλίου Κισάμου, Ρεθύμνου, Αγίου 
Νικολάου, Σητείας και άλλα την νότια ακτή

•  το  ευρωπαϊκού  ενδιαφέροντος  αεροδρόμιο  του  Ηρακλείου,  το 
αεροδρόμιο των Χανίων και συμπληρωματικά το αεροδρόμιο Σητείας

Ειδικότερα:

H Κρήτη διαθέτει ένα αξιόλογο λιμενικό δυναμικό με σπουδαιότερο το 
Λιμάνι  του  Ηρακλείου,  το  οποίο  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  μεταφοράς 
εμπορευμάτων, οχημάτων και επιβατών για το μεγαλύτερο μέρος της.
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Εκτός  από  το  λιμάνι  του  Ηρακλείου,  στο  δίκτυο  των  λιμανιών  της 
Κρήτης συμμετέχει σημαντικά το λιμάνι της Σούδας με εμπορευματική 
και  επιβατική  κίνηση και  δευτερευόντως  τα  λιμάνια  Καστελλίου 
Κισάμου, Ρεθύμνου, Λινοπεραμάτων, Αγίου Νικολάου, Σητείας ενώ στα 
νότια  παράλια  μπορούμε  να  αναφέρουμε  τα  λιμάνια Παλαιόχωρας, 
Χώρας  Σφακίων,  Αγίας  Γαλήνης,  Καλών Λιμένων,  Κόκκινου  Πύργου 
και  Ιεράπετρας,  αλιευτικού  χαρακτήρα  κυρίως.  Ειδική  αναφορά  θα 
πρέπει να γίνει στο λιμάνι Καστελλίου Κισάμου με το οποίο συνδέεται 
πορθμειακά η Κρήτη με την Πελοπόννησο και κυρίως ο Βόρειος Οδικός 
Άξονας με το υπόλοιπο Δίκτυο Διευρωπαϊκών οδών. Επίσης, μέσω του 
ανατολικότερου λιμανιού της Σητείας διασυνδέεται η Κρήτη άμεσα με τα 
νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Στον  τομέα  των  Αερομεταφορών  η  Κρήτη  εξυπηρετεί  κατά  το 
μεγαλύτερο  ποσοστό  επιβατική  -  τουριστική  κίνηση  η  οποία  μάλιστα 
είναι συνεχώς αυξανόμενη. 

Οι  εμπορευματικές  αερομεταφορές,  γεωργικών  προϊόντων  και  κυρίως 
των  αποκαλούμενων  "ευπαθών"  όπως  τα  λουλούδια  ή  τα  πρώιμα 
κηπευτικά,  βρίσκονται  σε  αρχικό  στάδιο  αλλά  με  ενθαρρυντικές 
προοπτικές. Βέβαια η όλη εξέλιξη των αερομεταφορών για την Κρήτη θα 
εξαρτηθεί από τις υποδομές που θα διαθέτει σε σχέση με τη ζήτηση.

Σήμερα, η αεροπορική κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού εξυπηρετείται 
από τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων (με έμφαση στο πρώτο) ενώ 
το αεροδρόμιο Σητείας εξυπηρετεί κάποιες ανάγκες σε αερομεταφορές 
τους θερινούς κυρίως μήνες.

Αν το δίκτυο λιμανιών και αεροδρομίων της Κρήτης αποτελεί την πύλη 
του  νησιού  προς  την  υπόλοιπη  χώρα  και  τον  ευρύτερο  χώρο  της 
Ενωμένης Ευρώπης, το  οδικό δίκτυο  της είναι εκείνο που υποστηρίζει 
τη λειτουργία των λιμανιών και αεροδρομίων αλλά και εξυπηρετεί  τις 
ανάγκες για χερσαίες μεταφορές επιβατών και αγαθών μέσα στο νησί.

Η σημαντικότερη οδική αρτηρία της  Κρήτης  είναι  ο  Βόρειος  Οδικός 
Άξονας(ΒΟΑΚ)  προς  τον  οποίο  αρθρώνεται  ολόκληρο  το  υπόλοιπο 
οδικό  δίκτυο  του  νησιού  Παράλληλα  προς  το  Βόρειο  Οδικό  Αξονα 
λειτουργεί  ο  Νότιος  Οδικός  Άξονας(ΝΟΑΚ)  της  Κρήτης  ενώ 
σημαντικές  οδικές  συνδέσεις  από Βορρά προς Νότο αποκαθιστούν τη 
διασύνδεση των δύο οριζοντίων αξόνων.
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Τέλος  μέσα  στο  πλαίσιο  των  βασικών  αυτών  οριζόντιων  (Α-Δ)  και 
κάθετων (Β-Ν) οδικών αξόνων αναπτύσσεται  πυκνό  επαρχιακό οδικό 
δίκτυο για την εξυπηρέτηση των κινήσεων στην ενδοχώρα.

Όλες  οι  προαναφερόμενες  υποδομές,  έχουν  υποδεχθεί  σημαντικά 
κονδύλια  μέσω  των  ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  των  τελευταίων 
δεκαετιών  για τη συμπλήρωση και αναβάθμισή τους, πλην όμως κανείς 
δεν  θα  μπορούσε  να  ισχυρισθεί   ότι  ανταποκρίνονται  επαρκώς  στις 
σημερινές απαιτήσεις των χρηστών τους. 

Χωρίς  να  επεκταθούμε  σε  λεπτομέρειες,  θα  περιοριστούμε  σε  μια 
ειδικότερη  αναφορά  στον  βασικό  οδικό  άξονα  της  Κρήτης  τον 
ΒΟΑΚ.

Μετά από πέντε δεκαετίες από την έναρξη των μελετών και κατασκευών 
του, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (με χαρακτηριστική την ανυπαρξία του 
εντός του Νομού Λασιθίου). Ακόμη, τα τμήματά του,  όπου υπάρχουν, 
έχουν κατασκευαστεί με προδιαγραφές παρελθόντος χρόνου και  απέχουν 
πολύ από του να παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση στους 
χρήστες τους. Οι συνεχιζόμενες «αναβαθμίσεις» του, εκτελούνται κατά 
τρόπο αποσπασματικό ή  και  σπασμωδικό,  αναλόγως των υπαρχουσών 
(απαρχαιωμένων)  τεχνικών  μελετών  και  των  εκάστοτε  διατιθεμένων 
κονδυλίων,  χωρίς να υπάρχει  συνολικός σχεδιασμός και όραμα για το 
μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο της Κρήτης.

Βεβαίως, είναι γεγονός ότι,  ποτέ, τα κονδύλια που υπήρξαν διαθέσιμα 
(ονομαστικά),  για  κάθε  προγραμματική  περίοδο  για  το  ΒΟΑΚ,  δεν 
ξεπέρασαν το ύψος των 300-400 εκατομμυρίων ευρώ,  ποσά παντελώς 
ανεπαρκή για το έργο αυτό. 

Χωρίς  να  παραγνωρίζεται  η  τεράστια  συμβολή  του  ΒΟΑΚ στην 
ανάπτυξη της Κρήτης, πρέπει να παραδεχθούμε ότι με τη σημερινή του 
μορφή και κατάσταση έχει κλείσει τον κύκλο του. Είναι δε επιτακτική 
ανάγκη  να  υπάρξει  ένας  συνολικός  επανασχεδιασμός του,  που  να 
ανταποκρίνεται στις  αναπτυξιακές προοπτικές της Κρήτης. 

Αποτελεί δυστύχημα για την Κρήτη που δεν επωφελήθηκε όσο  έπρεπε 
από τον πακτωλό των ευρωπαϊκών κονδυλίων που εισέρρευσαν στη χώρα 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό αποτελεί τεράστια ευθύνη  και 
των κατά καιρούς (ανεπαρκών) ταγών της,  αλλά και των (ηττοπαθών) 
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πολιτών  της.  Είναι  δε  χαρακτηριστική  η  αντίδραση  των  Κοινοτικών 
εκπροσώπων (!), οι οποίοι κατά τις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση 
του Γ΄ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ με τα αρμόδια Υπουργεία, επεσήμαιναν κατά 
τρόπο έντονο την υστέρηση της κατανομής κονδυλίων για τον ΒΟΑΚ, σε 
σχέση με  αντίστοιχα έργα άλλων περιοχών αλλά και την ελλειμματική 
πρόοδο των κατά καιρούς εκτελούμενων έργων στον ΒΟΑΚ!

Η  μέχρι  τώρα  συνοπτική  αναφορά  στο  δίκτυο  βασικών  υποδομών 
μεταφορών της  Κρήτης  ,  ικανοποιεί  την  εσωτερική  μόνο ζήτηση,  το 
εσωστρεφές  πεδίο,  και  θα  έδινε  εντελώς  ελλιπή  ή  και  εσφαλμένη 
εντύπωση εάν δεν  εστιάζαμε την προσοχή μας  και  στην προς τα  έξω 
διασύνδεση της Κρήτης, το εξωστρεφές επίπεδο.

Στην  προσπάθειά  μας  αυτή,  αρκεί  να  ρίξουμε  μια  απλή  ματιά  στο 
«περιβάλλον»  της  Κρήτης  μέσα  στον  εθνικό,  ευρωπαϊκό,  παγκόσμιο 
χώρο,  αλλά  και  στις  ευρωπαϊκές  πολιτικές  για  την  οργάνωση  της 
Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Χώρου.

3. ΚΡΗΤΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ή ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ?

Είναι  αυταπόδεικτο  ότι,  περιφερειακές  και  απομακρυσμένες  περιοχές, 
όπως  η  Κρήτη,  μπορούν  να  βγούν  από  την  απομόνωσή  τους  και  να 
διεκδικήσουν  ίσες  ευκαιρίες  με  τις  κεντρικές  περιοχές  της  Ευρώπης, 
μόνο  εάν  αποκαταστήσουν  τη  «φυσική»  και  την  «τεχνολογική» 
προσπελασιμότητά τους μέσα από τη χρήση  υποδομών μεταφορών αλλά 
και δικτύων νέων τεχνολογιών. Μάλιστα, επειδή η πρόσβαση στη γνώση 
πιθανόν να έχει μεγαλύτερη σημασία από την πρόσβαση στις υποδομές, 
οι μειονεκτικές περιοχές θα πρέπει να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την 
πρόκληση  της  Κοινωνίας  των  Πληροφοριών,  αυξάνοντας  έτσι  την 
ικανότητά  τους  να  καινοτομήσουν  και  να  συμμετάσχουν  σε  νέες 
οικονομικές ευκαιρίες.

Και βέβαια όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τη δημιουργία 
δικτύων  μεταφορών  και  μέσα  από  συνεργασίες  σε  διευρωπαϊκό, 
διεθνικό, διαπεριφερειακό  επίπεδο,  που  θα  μπορούσαν  αφενός  να 
αποσυμφορήσουν  κεντρικές  περιφέρειες  και  αφετέρου  να  τονώσουν 

7



απομακρυσμένες  και απομονωμένες  περιφέρειες  προς  αμοιβαία 
ωφέλεια.

Όλα  τα  προαναφερόμενα  αποτελούν  βασικό  μέλημα  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αρχής γενομένης από Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου 
(ΣΑΚΧ)   για  την  οικονομική  και  κοινωνική  συνοχή,  την  αειφόρο 
ανάπτυξη και την ισόρροπη ανταγωνιστικότητα στον Ευρωπαϊκό χώρο, 
που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά  τον Ιούνιο του 1997 και αποτέλεσε 
τον πρόδρομο για τις σημερινές ευρωπαϊκές πολιτικές για τις Μεταφορές 
και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα. 

Ζητήματα ευρωπαϊκής σημασίας, που τελούν υπό διαρκή συζήτηση αλλά 
και αναθεώρηση, εξακολουθούν να είναι:

• οι αλλαγές στις αστικές διαρθρώσεις
• η αλλαγή του ρόλου και της λειτουργίας των αγροτικών περιοχών
• η συνεχής άσκηση πιέσεων στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της 
Ευρώπης
• οι αλλαγές όσον αφορά στις μεταφορές, τις επικοινωνίες και τη γνώση.

Υπό το πρίσμα της φιλελευθεροποίησης και της παγκοσμιοποίησης της
οικονομίας αφενός, αλλά και της ολοκλήρωσης των εθνικών και τοπικών 
οικονομιών, διανοίγονται νέες προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη, μαζί 
και με την ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών.

Αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, μπορούν 
να διασφαλίσουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των εδαφικών περιοχών 
της Ευρώπης στις εξελίξεις αυτές. 

Ο ρόλος των  Διευρωπαϊκών Δικτύων είναι  καταλυτικός,  γι  αυτό και 
είναι  επιτακτική  ανάγκη  να  ολοκληρωθούν  με  βάση  μια  γενική 
αναπτυξιακή  στρατηγική,  όπου  να  εντάσσονται  ισότιμα  όλες  οι 
ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Η  πλέον  πρόσφατη  προσπάθεια  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  ένα 
πακέτο  ανάπτυξης  ολοκληρωμένων  ευρωπαϊκών  υποδομών  για  τα 
Διευρωπαϊκά  Δίκτυα  ξεκίνησε  το  2011,  δεδομένου  ότι  η 
χρηματοοικονομική κρίση έχει επαναφέρει το ενδιαφέρον για την ανάγκη 
επενδύσεων στις υποδομές. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι κατά τη διάρκεια 
της  οικονομικής κρίσης  οι  στοχευμένες  επενδύσεις  στην κατασκευή ή 
στον  εκσυγχρονισμό  υποδομών  αποτελούν  σημαντικό  κομμάτι  των 
σχεδίων  ανάκαμψης  τόσο  στο  επίπεδο  της  ΕΕ  όσο  και  των  κρατών-
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μελών, ως ένας τρόπος ενίσχυσης της ζήτησης και δημιουργίας θέσεων 
εργασίας.

Οι  προτάσεις  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  με  το  βλέμμα  στο  2020, 
εστιάζουν  σε  τρεις  τομείς:  στις  μεταφορές,  στην  ενέργεια και  στις 
ψηφιακές  υποδομές.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  ακόμη  και  σήμερα, 
έπειτα από τόσα χρόνια υψηλών δαπανών, μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, 
η ΕΕ δεν διαθέτει ακόμη ένα δίκτυο διασυνοριακών υποδομών που να 
είναι διαλειτουργικό.

Για την επίτευξη των στόχων της η Ε.Ε. έχει  υιοθετήσει  τον όρο του 
«διαδρόμου» για τις μεταφορές,  ο οποίος διέρχεται από τουλάχιστον 
τρία κράτη-μέλη και καταλήγει σε λιμάνι. Για την Ελλάδα ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο διάδρομος Αμβούργου-Λευκωσίας ο οποίος διέρχεται από 
τον Πειραιά. 

Ομοίως,  επειδή η  ενεργειακή  υποδομή της  Ευρώπης  αποτελεί  βασικό 
κρίκο για την οικονομική ανάπτυξή της, η ίδια έννοια, του  διαδρόμου, 
απαντάται  και  στα  ενεργειακά  δίκτυα,  μεταφοράς  κατά  κύριο  λόγο 
φυσικού  αερίου αλλά και  ηλεκτρικής  ενέργειας,  στα  οποία  η  Ελλάδα 
μετέχει σε τρείς διαδρόμους.

Παράλληλα έχει τεθεί μεγαλεπήβολος στόχος της ανάπτυξης ψηφιακών 
δικτύων υψηλών  ταχυτήτων  και  παροχής  ψηφιακών  υπηρεσιών,  με 
χρονικό ορίζοντα το 2020.

Βεβαίως  τα  κόστη  αυτών  των  επενδύσεων  στα  Διευρωπαϊκά  Δίκτυα 
είναι πολύ υψηλό, στο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί αμιγώς η Ε.Ε.

Για το λόγο αυτό σχεδιάζει να προσφύγει σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 
με τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Δεδομένου  ότι  σε  περιόδους  οικονομικών  δυσχερειών,  οι  μεταφορές 
μπορούν  να  αποτελέσουν  μοχλό  ανάπτυξης,  ο  σχεδιασμός  του  νέου 
πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών λαμβάνει σοβαρά υπόψη ότι όλα τα 
κράτη-μέλη και οι περιφέρειές τους θα πρέπει να καλύπτονται επαρκώς 
από το δίκτυο, ένα δίκτυο διαλειτουργικό και αποτελεσματικό, που θα 
συνδυάζει τις μεταφορές με τις νέες τεχνολογίες και την ενέργεια.

Είναι προφανές ότι η Ελλάδα, λόγω της γεωπολιτικής θέσης της, πληροί 
όλες  τις  προϋποθέσεις  για  ενεργό  συμμετοχή  σε  όλους  αυτούς  τους 
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σχεδιασμούς, δεδομένου μάλιστα ότι, εκτός από περιφερειακή χώρα της 
Ε.Ε., είναι και πύλη συνάντησης του διεθνούς εμπορίου από την Ασία 
προς τα 500 εκατομμύρια των ευρωπαίων καταναλωτών.

Αν  κοιτάξουμε  το  συνοπτικό  χάρτη  των  Διευρωπαϊκών  Δικτύων, 
βλέπουμε τους διαδρόμους να διασχίζουν την Ελλάδα, να διακλαδίζονται 
μέχρι  τα  σπουδαιότερα  λιμάνια  της  χώρας  (Θεσσαλονίκη,  Πάτρα, 
Ηγουμενίτσα), να φθάνουν μέχρι τον Πειραιά και από εκεί …κατ΄ευθείαν 
στη Λεμεσσό και Λευκωσία, αγνοώντας προκλητικά την Κρήτη. 

Ενώ για άλλους άξονες, τα διευρωπαϊκά δίκτυα διασυνδέουν τα μεγάλα 
Νησιά της Μεσογείου (Μάλτα, Σικελία), δεν συμβαίνει το ίδιο με την 
Κρήτη, για την οποία ούτε καν το λιμάνι του Ηρακλείου δεν εμφανίζεται.

Μάλιστα,  σύμφωνα  με  δηλώσεις  του  έλληνα   εισηγητή  στο 
Ευρωκοινοβούλιο,  από  τον  περασμένο  Φεβρουάριο,   το  λιμάνι  του 
Ηρακλείου φέρεται να προσετέθη εκ των υστέρων στο δίκτυο ως βασικός 
αστικός  κόμβος  της  χώρας,  πλην  όμως,  σύμφωνα  με  πρόσφατο 
δημοσίευμα,  η  διεκδίκηση  αυτή  εξακολουθεί  να  υφίσταται,  όπως  την 
έθεσε ο αρμόδιος έλληνας αναπληρωτής υπουργός στο Συμβούλιο των 
υπουργών Μεταφορών στις 10 Ιουνίου, στο Λουξεμβούργο!

Δεδομένης  της  γεωπολιτικής  θέσης  της  Κρήτης,  της  αναπτυξιακής 
δυναμικής  της,  της  σημασίας  της  ως ενεργειακού  πόλου,  ως  κόμβου 
δικτυακών υποδομών αλλά και ως του νοτιότερου άκρου της Ευρώπης, 
αδυνατούμε να κατανοήσουμε το έλλειμμα αυτό! Θεωρούμε δε ότι, για 
λόγους πολιτισμικούς και ιστορικούς,  το έλλειμμα αυτό αντανακλά σε 
ολόκληρο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιστεύουμε  ότι,  η  απουσία  της  Κρήτης από  τους  σχεδιασμούς  των 
διευρωπαϊκών  δικτύων  αποστερεί  όχι  μόνον  την  Κρήτη από  μια 
σημαντική  δυνατότητα  στο  ευρωπαϊκό  γίγνεσθαι  αλλά και  ολόκληρη 
την Ελλάδα και αποδυναμώνει ποικιλοτρόπως τη χώρα μας.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Συνοψίζοντας  όσα  αναπτύχθηκαν  προηγουμένως  μπορούμε  να 
καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα:

• Η Κρήτη, αποτελεί τη νοτιότερη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και τη 
Νότια Πύλη προς και από τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο
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• Ταυτόχρονα διαθέτει μοναδική στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι 
τριών  Ηπείρων  και  στην  τομή  ναυτιλιακών  και  εμπορικών 
γραμμών της Μεσογείου.

• Λόγω θέσεως, είναι ιδιαίτερα ευπαθής στις γεωπολιτικές εξελίξεις 
στην ευρύτερη περιοχή.

• 'Έχει  λοιπόν,  η  Κρήτη,  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  και 
μειονεκτήματα,  από  τα  οποία  απορρέει  ο  ιδιαίτερος  ρόλος  που 
μπορεί να διαδραματίσει στον Τομέα των Μεταφορών. 

• Διαθέτει επίσης η Κρήτη υποδομές τόσο οδικές, όσο και λιμενικές 
και  αεροπορικές  που  μπορούν  να  εξυπηρετήσουν  το  νησιωτικό 
χαρακτήρα της, αφού ολοκληρωθούν και εκσυγχρονιστούν.

• Αν και αναλώθηκαν σημαντικά κονδύλια από τις προηγούμενες 
προγραμματικές  περιόδους,  εν  τούτοις  τα  κονδύλια  αυτά 
διατέθηκαν χωρίς συνολικό σχεδιασμό, χάθηκαν πολλές ευκαιρίες 
για  εκτέλεση  σοβαρών  και  μεγάλων  έργων  και  έμειναν  πολλά 
έργα ημιτελή.

• Τα κονδύλια που διατέθηκαν για την Κρήτη κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες  υπολείπονταν  κατά  πολύ  από  αυτά  που  θα  ήταν 
απαραίτητα για μια πραγματική ανάπτυξη του Νησιού, αλλά και 
σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας.

• Μέσα  από  αυτές  τις  περιστάσεις,  οι  σημερινές  κεφαλαιακές 
ανάγκες για υποδομές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πλέον υπό το 
πρίσμα  της σημερινής δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και με 
όρους απολύτως ορθολογικούς.

Ύστερα από τα παραπάνω,  η διατύπωση προτάσεων  για τις υποδομές 
στην Κρήτη είναι δύσκολη, αν και περικλείει πολλές προκλήσεις.

• Κατ΄αρχήν θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, τόσο σε τοπικό 
όσο  και  υψηλότερο  επίπεδο  να  περιληφθεί  η  Κρήτη  στους 
σχεδιασμούς  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  τα  Διευρωπαϊκά 
Δίκτυα,  γεγονός  που  και  το  δικαιούται  αλλά  κυρίως  αποτελεί 
εθνική υπόθεση.
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• Για την ορθολογική χρήση των πόρων, που θα βρίσκονται πλέον 
σε  «σπάνι»,  θα  πρέπει  να  εκπονηθεί  συνολικό  Επιχειρησιακό 
Σχέδιο για τις Μεταφορές της Κρήτης, τόσο σε εσωτερικό όσο 
και  εξωτερικό πεδίο,   το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές 
και κοινοτικές πολιτικές και τις διεθνείς τάσεις για τις μεταφορές, 
θα προσδιορίσει τους ρόλους για την Κρήτη και τις υποδομές της.

Επειδή  όμως  «οι  καιροί  ου  μενετοί»,  θα  πρέπει  να  υπάρξει  άμεση 
αντιμετώπιση των βασικών υποδομών, με πρωταρχική την: 

• Ολοκλήρωση  και  αναβάθμιση  του  Βόρειου  Οδικού  'Αξονα 
Κρήτης,  πάνω σε εντελώς νέα βάση.

Μέσα  από  ένα  ρεαλιστικό  και  σύγχρονο  ανασχεδιασμό,  με 
σύγχρονες  μεθόδους  διαχείρισης  και  χρηματοδότησης  ,  θα 
πρέπει  να ξανασχεδιαστεί το νευραλγικό αυτό έργο για την 
Κρήτη,  μακριά  από  αγκυλώσεις,  δογματισμούς  και 
ιδεοληψίες. 
Ίσως  η  οικονομική  κρίση  και  η  μεγάλη  ανεπάρκεια  πόρων 
βοηθήσει  να  δούμε  με  άλλο  μάτι  την  προσφυγή  σε 
συγχρηματοδότηση  από  τον  ιδιωτικό  τομέα  και  να 
απαλλαγούμε  από  τις  φοβίες  του  παρελθόντος  σχετικά  με 
ενδεχόμενη  επιβολή  διοδίων,  η  οποία  ουδόλως  αποτελεί 
μονόδρομο.
Κυρίως όμως θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το τεχνικό σκέλος 
του έργου με ευρύτητα και να γίνει αντιληπτό ότι οι σημερινές 
ανάγκες  των  χρηστών  αλλά  και  οι  σύγχρονες  τεχνικές 
προδιαγραφές  οδηγούν  με  βεβαιότητα  στην  ανάγκη 
εγκατάλειψης,  τουλάχιστον  κατά  τμήματα,  της 
υφιστάμενης χάραξης.
Ίσως θα πρέπει να επανεξεταστεί, σε ρεαλιστική βάση, η από 
πολλών ετών κατατεθείσα πρόταση από τους απόδημους της 
Αμερικής  για  ένα  νέο  οδικό  άξονα  ο  οποίος  θα  ένωνε  τα 
μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης, από την Κίσαμο μέχρι τη 
Σητεία, και θα τα διασυνέδεε λειτουργικά με τα λιμάνια και τα 
αεροδρόμια. Η πρόταση αυτή είχε συζητηθεί επανειλημμένως 
σε συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και 
είχε περιληφθεί στις Αποφάσεις του Αναπτυξιακού Συνεδρίου 
για την Κρήτη το 2004.
Μάλιστα,  ως  πρόταση  ,  περιελάμβανε  και  παράλληλη 
κατασκευή  στην  ίδια  χάραξη,  δικτύων  μεταφοράς  ενέργειας 
και  ψηφιακών υποδομών,  εν  είδει  «ραχοκοκκαλιάς» για  την 
Κρήτη, «προφητεύοντας» τα σήμερον σχεδιαζόμενα από την 

12



Ε.Ε.  πολυδύναμα  δίκτυα  (μεταφορών-ενέργειας-ψηφιακών 
υποδομών)
Είναι  δε  ευτυχής  σύμπτωση  η  πρόσφατη  συγκρότηση  του 
Οργανισμού  Ανάπτυξης  Κρήτης  Α.Ε.  στον  οποίο  έχει 
περιέλθει  η  αρμοδιότητα  του  ΒΟΑΚ  και  για  τον  οποίο 
ανοίγεται πεδίον δόξης λαμπρόν. 

•  Λειτουργική συμπλήρωση του  Νότιου Οδικού 'Αξονα Κρήτης 
και   ολοκλήρωση  των  εγκαρσίων  οδικών  συνδέσεων  μεταξύ 
ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ

•  Συμπλήρωση και  τεχνολογικός εκσυγχρονισμός  των βασικών 
λιμανιών της Κρήτης, κυρίως δε του λιμανιού του Ηρακλείου (και 
συνακόλουθα  της  Σούδας,  του  Καστελλίου  Κισάμου  και  της 
Σητείας) και εισαγωγή της συνολικής διαχειριστικής υποστήριξης 
της διαδικασίας των μεταφορών (logistics)

• Άμεση  αναβάθμιση  της  λειτουργίας  των  αεροδρομίων 
Ηρακλείου  και  Χανίων  με  έμφαση  στην  οργάνωση  και 
εκσυγχρονισμό του εναερίου χώρου προς όφελος της ασφάλειας 
των  πτήσεων  και  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος,  με 
παράλληλη μέριμνα για  κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο 
Καστέλλι Πεδιάδος στο Ηράκλειο.

•  Λειτουργική  διασύνδεση  των  λιμανιών,  αεροδρομίων,  οδικών 
αξόνων και αστικών κέντρων ώστε να υπάρχει ένα πλήρες δίκτυο 
μεταφορών για τον αστικό και τον αγροτικό χώρο

•  Αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών για τους χρήστες του 
προαναφερομένου  δικτύου  μεταφορών  με  την  εισαγωγή  νέων 
τεχνολογιών,  προς  όφελος  της  ασφάλειας  της  κυκλοφορίας,  της 
μείωσης των ατυχημάτων,  της  εξοικονόμησης ενέργειας  και  της 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Τέλος,  αν  και  είναι  προαπαιτούμενο,  επαναλαμβάνουμε  την 
αναγκαιότητα για προσδιορισμό των ρόλων τόσο για την Κρήτη μέσα 
στο Εθνικό,  Μεσογειακό, Ευρωπαϊκό "γίγνεσθαι  των μεταφορών" όσο 
και  για  τις  υποδομές  της,  μέσα  από  ένα  Συνολικό  Επιχειρησιακό 
Σχέδιο και  επιμέρους Διαχειριστικά Σχέδια.

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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Μαζί με την εισήγηση αυτή, θέλουμε να κλείσουμε «τον (φαύλο) κύκλο 
των  χαμένων  ευκαιριών» και  να  ανοίξουμε  ένα  καινούριο  (ενάρετο) 
κύκλο, που θα κάνει την Κρήτη αυτό που πραγματικά είναι. 

Προηγουμένως,  όμως,  θα  πρέπει  να  δώσουμε  απάντηση  σε  κάποια 
ερωτήματα:

Τι είναι, στ΄αλήθεια, η Κρήτη μέσα στον Κόσμο;

Το Κέντρο της Γης;
Ένας κρίκος στην παγκόσμια αλυσίδα;
H καρδιά της Μεσογείου;
Mια οριζόντια γραμμή στην εσχατιά της Ευρώπης;
Mια κουκίδα στο Χάρτη;
………

Ή μήπως  «είναι το θεριό που κείτεται στη θάλασσα»   και περιμένει τις 
ευκαιρίες  «για να γυρίσει ο ήλιος»;

Μόνο  που,  για  να  γίνει  αυτό,   «θέλει  δουλειά  πολλή»  (όπως  λέει  ο  
ποιητής),  δουλειά από όλους μας!
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