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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δράσεις προστασίας 
Στη φάση της υλοποίησης δράσεων
για την προστασία των οικοτόπων
με κέδρους, σε τέσσερα σημεία της
Κρήτης, βρίσκονται οι φορείς που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Juni-
coast”. Χθες πραγματοποιήθηκε η
δεύτερη συνάντηση της επιστημονι-
κής επιτροπής του προγράμματος.

σελίδα 7

ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ

Χασισοφυτεία με 400 δενδρύλλια 
Χασισοφυτεία με 400 δενδρύλλια
ινδικής κάνναβης βρήκε και κατέ-
σχεσε η Αστυνομία σε δύσβατη το-
ποθεσία στην Κίσαμο Χανίων, 
εντός θαμνώδους έκτασης. Σε κα-
τάλληλα διαμορφωμένο χώρο, τα
δενδρύλλια καλλιεργούντο επιμε-
λώς από άγνωστους δράστες.
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Αδιαφορία για
προστατευόμενες
περιοχές

ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Η
έλλειψη φορέων διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές του Νομού Χα-
νίων -με εξαίρεση τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς- δείχνει το μέγεθος της αδια-
φορίας από την πλευρά της Πολιτείας. Το πρόβλημα επισημαίνει με δηλώσεις
του στα “Χανιώτικα νέα” ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τις προ-

στατευόμενες περιοχές του Δικτύου “Natura”, καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος. Πα-
ράλληλα, ο κ. Δημόπουλος τονίζει πως το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του Νομού
Χανίων ανήκει στο δίκτυο “Natura” “όχι μόνο δεν είναι κατάρα, όπως κακώς αναφέ-
ρουν ορισμένοι, αλλά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως συγκριτικό πλεονέκτημα για
να στηρίξουμε τον τουρισμό”.

ΝΕΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗ

Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα
Τη διαβεβαίωση ότι “δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα
μέτρα”, έδωσε εκ νέου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ση-
μειώνοντας ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης αφορούν
τον εξορθολογισμό και τη μείωση της σπατάλης, ειδικά
στον χώρο της Υγείας και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
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ΚΑΤΑ ΤΟΝ  Κ. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟ

“Πειραματόζωο” η Ελλάδα
“Η πολιτική, η οποία εφαρμόζεται, δεν μας οδηγεί σε
έξοδο από την κρίση αλλά μας βυθίζει περισσότερο”,
επεσήμανε ο καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο
Πανεπιστήμιο των Παρισίων, Κ. Βεργόπουλος, στο
πλαίσιο ημερίδας, που διοργάνωσε το Τμήμα Δυτικής
Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 
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Σε κινητοποιήσεις κατευθύνονται οι δάσκαλοι σελίδα 11

σελίδα 5

Επισημάνσεις
του αντιπροέδρου

της Εθνικής
Επιτροπής

Δικτύου “Natura”

Λαφονήσι και Μπάλος: Δύο από τις προστατευόμενες περιοχές που στην ουσία παραμένουν… απροστάτευτες.

ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ Ν.Π.Δ.Δ. 

Αναβαθμίζεται ο ΣΕΔΗΚ  

Αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών
Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ), αφού το έργο του πρόκειται να συ-
νεχιστεί στο μέλλον με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου, σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Περι-
φέρειας Κρήτης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1473 της 6 Σε-
πτεμβρίου.   

σελίδα 32

Ολη η προεκλογική
κίνηση στα Χανιά
σήμερα στο ειδικό
ένθετο των “Χ.Ν.”
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