
Τ
α παραπάνω επισημάν-
θηκαν κατά τη χθεσινή
εκδήλωση με θέμα
«Βιοποικιλότητα στην

Κρήτη. Δράσεις έρευνας, προ-
στασίας και περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης στον Νομό Χα-
νίων», που πραγματοποιήθηκε
στο Μεσογειακό Αγρονομικό
Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.),
με την ευκαιρία του εορτασμού
του Διεθνούς Έτους Βιοποικι-
λότητας 2010. 

Η εκδήλωση πραγματοποιή-
θηκε στο πλαίσιο των προγραμ-
μάτων Interreg IVC
«REVERSE» και LIFE+
«JUNICOAST» και συνδιοργα-
νώθηκε από το Μ.Α.Ι.Χ., τη Δι-
εύθυνση Δασών Χανίων και τα
Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης των Διευθύνσεων
Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκ-
παίδευσης του Νομού Χανίων.

Η βιολόγος στη Μονάδα
Διατήρησης Μεσογειακών Φυ-
τών στο Μ.Α.Ι.Χ., Χριστίνα
Φουρναράκη, αναφερόμενη στη
βιοποικιλότητα της Κρήτης ση-

μείωσε μεταξύ άλλων: «Είμαστε
στη Μεσόγειο και η Μεσόγειος
είναι πάρα πολύ πλούσια σε φυ-
τικά είδη. Δυστυχώς, όμως, τα
τελευταία χρόνια όλοι μπορούμε
να καταλάβουμε τη μείωση της
βιοποικιλότητας. Ένας ελαιώ-
νας πριν από 10 - 20 χρόνια ήταν
γεμάτος διαφορετικά φυτά, ενώ
τώρα είναι γεμάτος από ένα κί-
τρινο φυτό, το οποίο είναι και
ξενικό, την «ξινίδα», όπως ονο-
μάζεται κοινά και ήδη παραπο-

νούνται οι γυναίκες πως δεν
μπορούν να βρουν πια χόρτα
που ’φτιάχναν τα καλιτσούνια».
Η κα Φουρναράκη υπογράμμι-
σε ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στη χρήση ζιζανιοκτό-
νων και την εντατικοποίηση των
καλλιεργειών. «Εχει αλλάξει ο
τρόπος που καλλιεργούσαμε την
ελιά και αυτό έχει ως συνέπεια
να δημιουργηθούν τα προβλή-
ματα που όλοι μπορούμε να α-
ντιληφθούμε», τόνισε και συ-

μπλήρωσε ότι εκτός από τα ζι-
ζανιοκτόνα σοβαρές απειλές για
τη βιοποικιλότητα συνιστούν α-
κόμα η οικιστική ανάπτυξη αλ-
λά και σε κάποιο βαθμό η υπερ-
βόσκηση. 

Η κα Φουρναράκη επεσήμα-
νε ακόμα ότι η ισχύουσα νομο-
θεσία για τη βιοποικιλότητα δεν
εφαρμόζεται: «Υπάρχει νομοθε-
σία που προστατεύει πολλά εί-
δη, τα οποία είναι για εμάς είδη
δείκτες αλλά παρ’ όλο που υ-
πάρχει νομοθεσία δεν εφαρμό-
ζεται δυστυχώς. Πέρα από την
ελληνική νομοθεσία είναι και
ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή
τα είδη της οδηγίας των οικοτό-
πων, των περιοχών “Νatura”, η
συνθήκη της Βέρνης κ.λπ.», ση-
μείωσε και κατέληξε ότι η λύση
βρίσκεται στην παροχή καλύτε-
ρης εκπαίδευσης, ώστε να αλλά-
ξει η νοοτροπία των ανθρώπων
απέναντι στο περιβάλλον. 

Ο δασολόγος, Ιωάννης Φω-
τάκης, στάθηκε στην ανάγκη εκ-
παίδευσης του κόσμου πάνω
στα ζητήματα της βιοποικιλότη-
τας τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Η βιοποικιλότητα είναι μια α-
λυσίδα ουσιαστικά, μια αλυσίδα
ζωής από την οποία δεν πρέπει
να λείπει κανένας κρίκος... Η
ανθρώπινη απληστία είναι ο με-
γαλύτερος παράγοντας απειλής
για τη βιοποικιλότητα. Η ταχύ-
τητα στην παραγωγή, που τον
οδηγούν σε μεγαλύτερα αλλά
πρόσκαιρα κέρδη, είναι ο μεγα-
λύτερος επιβαρυντικός παράγο-
ντας. Όμως ο άνθρωπος είναι
αυτός που θα αναστρέψει την
κατάσταση. Δεν είναι όλα μαύ-
ρα, διά της Παιδείας ο άνθρω-
πος και οι νέες γενιές θα ανα-
στρέψουν αυτή την κατάστα-
ση», ανέφερε ο κ. Φωτάκης.  

Από την πλευρά της η υπεύ-
θυνη Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης Δευτεροβάθμιας, Βούλα
Αντωνιάδου, δήλωσε μεταξύ άλ-
λων: «Δυναμώνει το νόημα της
διδασκαλίας, όταν τα σχολεία
συνεργάζονται με φορείς και ι-
δρύματα της περιοχής και α-
ντλούν από αυτά εμπειρία και
γνώσεις. Δυναμώνει το νόημα
γιατί στο σχολείο τα μαθήματα
είναι κατά κάποιον τρόπο χωρι-
σμένα, ενώ μέσα από τα προ-
γράμματα βλέπουμε ότι ενοποι-
ούνται με έναν τρόπο τα γνωστι-
κά αντικείμενα».  
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ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ
TRAVEL

1. 3ημερη 24-26/12 Χριστούγεννα 
στο Ηράκλειο, Επανωσήφι, 

Πύργος, Μάταλα. 
Τιμή 140 ευρώ με ρεβεγιόν.

2. Κωνσταντινούπολη 28/12 - 4/1/11
Τιμή 440 ευρώ με ημιδιατροφή

3. Πρωτοχρονιά στο Ηράκλειο 31/12
Αγιος Νικόλαος, Σπιναλόγκα, 
Ελούντα, Ζωνιανά, Ανώγεια.
Τιμή 150 ευρώ με ρεβεγιόν,

Τηλ.: 28210 96649, 55951

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

31/12/2010-2/1/2011
Τριήμερη εκδρομή

στο Ηράκλειο
Αγία Ειρήνη, Κρουσώνας

Αρκάδι
Αγ. Φωτεινή,
Σπήλι, Χανιά.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5*

LISSOS TRAVEL
ΡΕΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
τηλ.: 2821093917

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ

Απειλή για 
τη βιοποικιλότητα
Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών και η χρήση ζιζανιοκτόνων τις
τελευταίες δεκαετίες αποτελούν από τις μεγαλύτερες απειλές για τη
βιοποικιλότητα της Κρήτης, ενώ οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το καλύτερο

“φάρμακο” για να αναστραφεί η κατάσταση είναι η σωστή εκπαίδευση. 

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Εορταστικό ωράριο

Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων ανακοίνωσε το προτεινόμενο
εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων:

Κυριακή 19/12: 10.30 - 20.30
Δευτέρα 20/12: 09.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Τρίτη 21/12: 09.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Τετάρτη 22/12: 09.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Πέμπτη 23/12: 09.00 - 20.30
Παρασκευή 24/12: 09.00 - 20.30, 
Σάββατο 25/12 και Κυριακή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα 27/12: 09.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Τρίτη 28/12: 09.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Τετάρτη 29/12: 09.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Πέμπτη 30/12: 09.00 - 20.30
Παρασκευή 31/12: 09.00 - 18.00
Σάββατο 1/1/2011, Κυριακή 2/1/2011 και Δευτέρα 3/1/2011: ΚΛΕΙ-
ΣΤΑ
Τρίτη 4/1: 09.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Τετάρτη 5/1: 09.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Πέμπτη 6/1: ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 7/1: 09.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Σάββατο 8/1: 09.00 - 14.30
Κυριακή 9/1: ΚΛΕΙΣΤΑ.

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Εορταστικό ωράριο

Η Ενωση Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς ανακοινώνει
το εορταστικό ωράριο λειτουργίας.

Κυριακή 19/12: 08.00 - 16.00
Δευτέρα 20/12: 08.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Τρίτη 21/12: 08.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Τετάρτη 22/12: 08.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Πέμπτη 23/12: 08.00 - 20.30
Παρασκευή 24/12: 08.00 - 20.30
Σάββατο 25/12 και Κυριακή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα 27/12: 08.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Τρίτη 28/12: 08.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Τετάρτη 29/12: 08.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Πέμπτη 30/12: 08.00 - 20.30
Παρασκευή 31/12: 08.00 - 18.00
Σάββατο 1/1/2011, Κυριακή 2/1/2011 και Δευτέρα 3/1/2011: ΚΛΕΙ-
ΣΤΑ
Τρίτη 4/1: 08.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Τετάρτη 5.1: 08.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Πέμπτη 6/1: ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 7/1: 08.00 - 14.00, 17.30 - 20.30
Σάββατο 8/1: 08.00 - 14.30.

ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εκδήλωση για 
τον Η. Αναγνωστόπουλο

Εκδήλωση προς τιμή του προέδρου της Ενωσης Συνταξιού-
χων ΙΚΑ Νομού Χανίων “Η Αγία Παρασκευή”, κ. Ηρα-

κλή Αναγνωστόπουλου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19
Δεκεμβρίου και ώρα 7.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Εργατικού Κέντρου Χανίων, στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 68
(πλησίον Κλινικής Γαβριλάκη).
Την εκδήλωση διοργανώνει και θα συντονίσει ο δημοσιογρά-
φος, συνδικαλιστής με τον συνδικαλιστικό φορέα εργαζομέ-
νων στον δημόσιο τομέα UNISON (Βρετανίας) κ. Χαράλα-
μπος Ξεκουκουλωτάκης με την υποστήριξη του Εργατικού
Κέντρου Χανίων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Επισημάνσεις
σε εκδήλωση
στο Μ.Α.Ι.Χ.

Στιγμιότυπα από τη χθεσινή εκδήλωση στο Μ.Α.Ι.Χ. 


