
Τ
ο μήνυμα αυτό θέ-
λησαν να περάσουν
οι υπηρεσίες της
Νομαρχιακής Αυτο-
διοίκησης (Γεωρ-

γίας, Κτηνοτροφίας) και επι-
στημονικοί φορείς όπως το Ιν-
στιτούτο Ελιάς που βρέθηκαν
χθες στις Βουκολιές προκειμέ-
νου να ενημερώσουν τον αγρο-
τικό κόσμο για τα προγράμμα-
τα αυτά. 

Ωστόσο η ανταπόκριση δεν
ήταν η αναμενόμενη καθώς ή-
ταν λιγοστοί οι αγρότες που α-
νταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

Τα προγράμματα αφορούν
τη χρηματοδότηση δραστηριο-
τήτων νέων αγροτών και την
αναμπέλωση αλλά ακολουθούν
και άλλα σε όλους σχεδόν τους
τομείς (αλιεία, κτηνοτροφία,
μελισσοκομία).

Ένας εκ των νέων που πα-
ραβρέθηκε στη συνάντηση ο
Γιώργος Μοτάκης μίλησε
στους δημοσιογράφους. "Ήλ-
θα για να ακούσω ποια προ-
γράμματα μπορούμε να υλο-
ποιήσουμε ώστε να γίνουμε
πιο επαγγελματίες και να μπο-
ρούμε να προωθήσουμε σωστά
τα προϊόντα μας για καλύτερες

τιμές", ανέφερε σημειώνοντας
πως είναι θλιβερό το ότι "ο κό-
σμος δεν ανταποκρίθηκε". 

Σύμφωνα με τον ίδιο αυτό
οφείλεται στο ότι "η αγροτική
πολιτική που επικρατεί εδώ
και χρόνια έχει απογοητεύσει
τον κόσμο".

Από μεριάς της Νομαρχίας
ο υπεύθυνος αντινομάρχης
Χαράλαμπος Κουκιανάκης ση-
μείωσε ότι "θα πρέπει οι αγρό-
τες να μη μεμψιμοιρούν και θα
αναλάβουν και εκείνοι τις ευ-
θυνες τους για το πως μπορούν
να καρπωθούν χρήματα και
πως χρησιμοποιώντας τα σω-
στά θα μπορούν να δώσουν α-
νάπτυξη στον τόπο μας. Πι-

στεύουμε ότι υπάρχει έλλειμμα
ενημέρωσης και εκεί θα δώ-
σουμε ιδιαίτερη έμφαση ως Νο-
μαρχία. Πιστεύω ότι αυτή η
προσπάθεια θα ευοδωθεί αλλά
θα πρέπει και οι ίδιοι οι αγρό-
τες να ενστερνιστούν τις ευθύ-
νες τους και θα πάρουν τα
πράγματα στα χέρια τους".

Τους ομιλητές καλωσόρισε
ο δήμαρχος Βουκολιών Νίκος
Μπομπολάκης, ο οποίος και ευ-
χαρίστησε τον αντινομάρχη

που ξεκίνησαν οι ενημερώσεις
πρώτα από τον Δήμο Βουκο-
λιών. 

"Είναι μια κίνηση που θα
πρέπει να την αγκαλιάσει ο α-
γροτικός κόσμος και κυρίως οι
νέοι γιατί μέσα από τα προ-
γράμματα θα υπάρχει μια βοή-
θεια, ένα ξεκίνημα για τους νέ-
ους αγρότες ώστε να είναι πιο
ανταγωνιστικοί και να μπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν στις
κακές συνθήκες που επικρα-

τούν στην αγροτική οικονομία.
Θέλω να πιστεύω ότι οι νέοι α-
γρότες θα ενεργοποιηθούν και
δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυ-
ρωμένα". 

Και ο κ. Μπομπολάκης εξέ-
φρασε τη λύπη του για τη μικρή
συμμετοχή αγροτών στην ενη-
μερωτική συνάντηση.

Η
μερίδα με τίτλο «Διαβούλευση και
συνεργασία για την προστασία των
παράκτιων αμμοθινών με είδη
Juniperus» θα πραγματοποιηθεί αύ-

ριο, Τετάρτη, στις 9.30 το πρωί, στις εγκατα-
στάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ιν-
στιτούτου Χανίων. Σκοπός της ημερίδας εί-
ναι η ενημέρωση για το 4ετές LIFE+ πρό-
γραμμα Junicoast, η ανταλλαγή απόψεων και

η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας με-
ταξύ των αρμόδιων φορέων και οργανισμών.
Το πρόγραμμα JUNICOAST με τίτλο «Δρά-
σεις για την προστασία των παράκτιων αμμο-
θινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο
Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)» υλοποιείται από το
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων,
το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Α-
θηνών και τις Διευθύνσεις Δασών Χανίων

και Λασιθίου στο πλαίσιο του προγράμματος
LIFE+ 2007-2013 για το περιβάλλον. Αντικεί-
μενο του προγράμματος είναι η προστασία
του οικότοπου προτεραιότητας 2250* (παρά-
κτιες αμμοθίνες με είδη Juniperus) στις πε-
ριοχές της Κρήτης (Ν. Γαύδος, Ελαφονήσι,
Φαλάσαρνα, Ν. Χρυσή) και του Νοτίου Αι-
γαίου (Μήλος, Πολύαιγος - Κίμωλος, Νάξος,
Ρόδος) που ανήκουν στο ελληνικό δίκτυο
Natura 2000 και θέτει ως πρωταρχικό σκοπό
την προστασία και διατήρηση των περιοχών
αυτών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγ-
ματοποιηθούν και δράσεις που αφορούν:

• Την ενημέρωση και περιβαλλοντική εκ-
παίδευση με στόχο την ευαισθητοποίηση του
κοινού,

• Τη δημιουργία τοπικών, εθνικών και ευ-

ρωπαϊκών δικτύων για την προστασία και
προβολή του οικοτόπου και 

• Την εκπαίδευση στις μεθοδολογίες προ-
στασίας και αποκατάστασης του οικοτόπου
σε εθνικό επίπεδο.

Μετά το τέλος της ημερίδας, στις 4.30 το
απόγευμα, θα συσταθεί μια επιτροπή εμπλε-
κόμενων φορέων, η οποία θα αποτελείται α-
πό εκλεγμένα μέλη τοπικών αρχών της Κρή-
της και του Νοτίου Αιγαίου, και τους αρμό-
διους φορείς για τη διαχείριση των περιοχών
του προγράμματος. Σκοπός της επιτροπής
αυτής είναι η διασφάλιση της διαβούλευσης,
συμμετοχής και αντιπροσώπευσης της τοπι-
κής κοινωνίας,  βοηθώντας το πρόγραμμα να
παρέχει τα αποτελέσματα και δράσεις που α-
ντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες
των περιοχών και των κατοίκων τους. 
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Συνεργασία για προστασία 
των παράκτιων αμμοθινών

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Προγράμματα
για νέους αγρότες

Να μην παραμένουν
“στα καφενεία
με σταυρωμένα 

τα χέρια” αλλά να
επιδιώξουν να

ενημερωθούν για τα
συγχρηματοδοτούμενα

προγράμματα από 
την Ευρωπαϊκή

Ένωση και 
το ελληνικό δημόσιο
που αφορούν κυρίως

τους νέους αγρότες. 

Ενημερωτική
εκδήλωση

στις Βουκολιές
Από τις Βουκολιές ξεκίνησαν χθες

το απόγευμα οι ενημερώσεις 
του αγροτικού κόσμου για τα νέα

χρηματοδοτικά προγράμματα.


