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Ηεπίσκεψη έγινε στο
περιθώριο της πρώ-
της συνάντηση της
επιστηµονικής επι-

τροπής του LIFE+ προγράµµα-
τος Junicoast, «∆ράσεις για την
προστασία των παράκτιων αµ-
µοθινών µε είδη Juniperus στην
Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο
(Ελλάδα)», που πραγµατοποι-
ήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου
στις εγκαταστάσεις του Μεσο-
γειακού Αγρονοµικού Ινστι-
τούτου Χανίων.

Μέλη της επιστηµονικής ε-
πιτροπής είναι ο ∆ρ Παναγιώ-
της ∆ηµόπουλος, αναπληρω-
τής καθηγητής Βοτανικής και
Οικολογίας Φυτών του Πανε-
πιστηµίου Ιωαννίνων, ο ∆ρ
Louis F Cassar, διευθυντής του
∆ιεθνούς Ινστιτούτου Περιβάλ-
λοντος (International
Environment Institute (IEI))

και καθηγητής του Πανεπιστη-
µίου της Μάλτας ειδικός στην
αποκατάσταση αµµοθινών, ο
∆ρ Kerry B. Godfrey, καθηγη-
τής και πρύτανης της Σχολής
∆ιαχείρισης Τουρισµού του
πανεπιστηµίου του Guelph
στον Καναδά και ο διευθυντής
περιβαλλοντικών προγραµµά-
των κ. Javier Jimenez Romo, α-
πό τη Βαλένθια της Ισπανίας.
Επίσης συµµετείχαν o συντονι-
στής του προγράµµατος Γιώρ-
γος Καζάκης από το Μεσογει-
ακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο
Χανίων, η ∆ρ Γεωργία Βαλαώ-
ρα από την Εξωτερική Οµάδα
Παρακολούθησης των προ-
γραµµάτων LIFE, ο ∆ρ. Κώ-
στας Α. Θάνος, αναπληρωτής
καθηγητής του Τµήµατος Βιο-
λογίας του Πανεπιστήµιου Α-
θηνών, ο ∆ρ. Βογιατζάκης
Γιάννης από το πανεπιστήµιο

του Reading της Αγγλίας, ο υ-
ποψήφιος διδάκτορας Νύκτας
Παναγιώτης του ίδιου πανεπι-
στηµίου και η οµάδα του Με-
σογειακού Αγρονοµικού Ινστι-
τούτου που εργάζεται στο πρό-
γραµµα.

Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης συζητήθηκαν οι δρά-
σεις που θα εφαρµοστούν και
οι επιστηµονικές µεθοδολογίες
που θα χρησιµοποιηθούν στο
πρόγραµµα JUNICOAST. 

Στα τέσσερα χρόνια της
διάρκειας του προγράµµατος
θα πραγµατοποιηθούν άλλες
τρεις παρόµοιες συναντήσεις,
προκειµένου να εξασφαλιστεί
η επιστηµονική εγκυρότητα
των δράσεων και των αποτελε-
σµάτων του προγράµµατος, ε-
πισηµαίνεται σε χθεσινή ανα-
κοίνωση της Επιστηµονικής Ε-
πιτροπής.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επίσκεψη επιστηµονικής
επιτροπής στο Ελαφονήσι
Tο Κεδρόδασος Ελαφονησίου, περιοχή που εφαρµόζεται 
το πρόγραµµα Junicoast επισκέφθηκε, πριν από λίγες ηµέρες, 
η επιστηµονική επιτροπή του προγράµµατος, όπου µελέτησε 
τις πιθανές πρακτικές που θα χρησιµοποιηθούν στον χώρο. 

Ηµερίδα µε θέµα «Ενέργεια και κλίµα -
Πράσινες απαντήσεις στην κλιµατική
κρίση» διοργανώνουν οι Οικολόγοι

Πράσινοι Κρήτης µαζί µε τη Θεµατική Οµάδα
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής των
Οικολόγων Πράσινων, το Σάββατο 14
Μαρτίου, στις 9.30 το πρωί, στην αίθουσα του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Τµήµα
Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ), στην οδό
Πρεβελάκη και Γρεβενών, στο Ηράκλειο. Στην
ηµερίδα θα παρουσιαστούν από ειδικούς και
εκπροσώπους φορέων τα τελευταία
επιστηµονικά δεδοµένα γύρω από την
κλιµατική αλλαγή, οι σχετικές πολιτικές σε

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και οι
Πράσινες Προτάσεις για µια ουσιαστική
πολιτική προστασίας του κλίµατος. Μεγάλο
µέρος της θεµατικής ηµερίδας θα είναι
αφιερωµένο στις ιδιαιτερότητες της Κρήτης,
τόσο από πλευράς επιπτώσεων όσο και από
πλευράς των απαιτούµενων αλλαγών
πολιτικής προκειµένου να έχει το νησί µας το
µικρότερο δυνατό αποτύπωµα στο κλίµα. Η
ηµερίδα θα µεταδοθεί ζωντανά από το
διαδίκτυοενώ από το http://energeiakaiklima.
blogspot.com µπορείτε να ενηµερωθείτε για
ό,τι σχετικό µε την ηµερίδα.

ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

“Πράσινες απαντήσεις 
στην κλιµατική κρίση”

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ

Ρεπορτάζ παραµύθια...
Για «συνεχή µονόπλευρα και παραπλανητικά ρεπορτάζ» αναφορικά µε
το έργο της «ασφαλτόστρωσης του υπάρχοντος εδώ και πενήντα
χρόνια αγροτικού δρόµου, ο οποίος συνδέει τον επαρχιακό δρόµο προς
Χρυσοσκαλίτισσα µε τους οικισµούς Λιβάδια - Κεραµωτή»
καταγγέλλουν την Τηλεόραση ΚΥ∆ΩΝ, 73 ιδιοκτήτες γης της περιοχής.

Αναλυτικά, σε κοινή τους ανα-
κοίνωση επισηµαίνουν τα εξής:
«Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι
κάτοικοι οικισµών Λιβάδια και

Κεραµωτής καταγγέλλουµε και διαµαρτυ-
ρόµαστε κατά του Τηλεοπτικού Σταθµού
ΚΥ∆ΩΝ για τα συνεχή µονόπλευρα και
παραπλανητικά ρεπορτάζ. Τα ρεπορτάζ
αυτά έχουν σκοπό να πλήξουν διάφορα
έργα του ∆ήµου Ιναχωρίου, επειδή η πο-
λιτική του, µε την οποία και συµφωνούµε,
είναι η προστασία και διατήρηση του δη-
µόσιου χαρακτήρα της µοναδικής παρα-
λίας της Ελαφονήσου και δεν επιτρέπει α-
νάπτυξη λατοµείων στην
ίδια περιοχή. 

Τελευταία προσπά-
θεια του τηλεοπτικού
σταθµού και συγκεκριµέ-
νου µετόχου του να πα-
ρουσιάσει σαν παράνοµο
ένα έργο πνοής για την
περιοχή µας που ήταν αί-
τηµα όλων µας εδώ και πάρα πολλά χρό-
νια. Το έργο αυτό είναι η ασφαλτόστρωση
του υπάρχοντος εδώ και πενήντα χρόνια
αγροτικού δρόµου ο οποίος συνδέει τον ε-
παρχιακό δρόµο προς Χρυσοσκαλίτισσα
µε τους οικισµούς Λιβάδια - Κεραµωτή.
Εµείς οι κάτοικοι γνωρίζουµε ότι για τη
διαπλάτυνση του δρόµου κατά ένα περί-
που µέτρο παραχωρήσαµε τη γη από τις ι-
διοκτησίες µας δωρεάν, προκειµένου να ε-
κτελεστεί σωστά το έργο αυτό. Οι δήθεν
καταγγελίες του τηλεοπτικού σταθµού ε-
κτός των άλλων σκοπό έχουν να βγουν
δασικά τα χωράφια µας τα οποία ευρί-
σκονται από την µια και την άλλη πλευρά
του δρόµου, και να χάσουµε τις ιδιοκτη-
σίες µας.

Χωράφια τα οποία κατέχουµε και καλ-
λιεργούµε ανελλιπώς από γενεά σε γενεά,
είναι περιφραγµένα εδώ και δεκαετίες,
περιέχουν και ελαιόδεντρα ηλικίας δεκά-
δων ετών.

Ειδοποιούµε και ενηµερώνουµε τους
πάντες ότι δεν πρόκειται να µείνουµε µε
σταυρωµένα τα χέρια απέναντι σε αυτές
τις αθλιότητες».

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Την ανακοίνωση υπογράφουν οι: Χαι-

ρετάκης Αντώνιος, Χαιρετάκη Μαρία,
Στρατάκης Αντώνιος, Στρατάκη Αντωνία,
Χαρτζουλάκης Στέλιος, Μαρτσάκης Ιωάν-
νης, Μαρτσάκη Ελευθερία, Χαιρετάκης
Γεώργιος, Κογχυλάκης Ελευθέριος, Χαρ-
τζουλάκης ∆ηµήτρης, Χαρτζουλάκη Κα-
τίνα, Μαρτσάκης Βασίλης, Τερεζάκης
Φανούριος, Χαιρετάκης Νίκος, Λιονάκης
Γιάννης, Χαιρετάκης Στέφανος, Χαιρετά-
κη Ειρήνη, Μαρτσάκης Γιώργος, Χαρ-
τζουλάκη Αγγελική, Κατερινάκης Μι-

χαήλ του Γεωργίου, Κατε-
ρινάκη Ελευθερία του Γε-
ωργίου, Τυράκη Ελένη
του Χαρ., Βιδαλάκη Χρυ-
σούλα του Γεωργίου, Βι-
δαλάκη Γεωργία του Γε-
ωργίου, Μαρακάκη Αντω-
νία, Μαρακάκης ∆ηµή-
τρης, Σκαλιδάκης Μιχά-
λης, Σκαλιδάκη Βασιλική,

Ιωάννης και Χριστίνα Χαραλάµπους,
Σκυλουράκης Ευτύχιος, Μαρτσάκης Χρή-
στος, Μαρτσάκης Κωνσταντίνος, Χαιρε-
τάκη Μαρίκα, Φριτάκης Στέφανος, Τσα-
κουµακίδης Γεώργιος, Τσακουµακίδη
Αργυρώ, Χαιρετάκης Γρηγόριος, Χαιρε-
τάκη Θεοδώρα, Χαιρετάκη Βάσω, Πατε-
ράκη Ευτυχία, Χαιρετάκη Χρυσούλα,
Χαιρετάκης Κωνσταντίνος, Μαρτσάκης
∆ηµήτρης, Μαρτσάκη Ιωάννα, Χαιρετά-
κης Αντ. Εµµανουήλ, Τζανακάκης Εµµα-
νουήλ, Τζανακάκη Ανθούλα, Χαιρετάκης
Μιχάλης, Στρατάκης Γεώργιος, Χαϊδεµε-
νάκης Ιωάννης, Χαϊδεµενάκη Μαρία, Α-
ληγιάνη Γεωργία, Χαϊδεµενάκης Γεράσι-
µος, Κατερινάκη Γεωργία, Χαϊδεµενάκη
Αντωνία, Χαϊδεµενάκης Γρηγόριος, Σκυ-
λουράκη Ευστρατία, Μαρτσάκη Ρουµπί-
νη, Καστρινάκης Μιχάλης, Καστρινάκης
Εµµανουήλ, Βατσολάκη Εµµανουέλα,
Πλοκαµάκη Γωγώ, Φρυτάκης Ιάκωβος,
Καστρινάκης Ευάγγελος, Λιονάκης Εµ-
µανουήλ, Λιτσαρδάκης Σπύρος, Αραβα-
ντινός Ευάγγελος, Πιµπλής Αντώνιος,
Σκυλουράκης Θεοδόσης, Χαρτζουλάκης
Κωνσταντίνος, Κυριτσάκης Βασίλειος,
Χαρτζουλάκης ∆ηµήτριος.

Για να
χαρακτηριστεί
ως παράνοµο

αναπτυξιακό έργο


