
“Οικότοπος
προτεραιότητας”

χαρακτηρίζονται η
Γαύδος, το

Κεδρόδασος, τα
Φαλάσαρνα και η
Χρυσή οι οποίοι
εντάσσονται σε

ευρωπαϊκό
πρόγραμμα

προστασίας. Ο λόγος;
Οι αμμοθίνες τους,

δηλαδή οι αμμόλοφοι
με τους κέδρους.

Μ
άλιστα, επισκέψεις
στο Ελαφονήσι
και στο Κεδρόδα-
σος πραγματοποί-

ησαν μαθητές (φωτ.) της
Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Νο-
μού Χανίων στο πλαίσιο της
εκστρατείας της Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης του προ-
γράμματος LIFE+Junicoast
“Δράσεις για την προστασία
των παράκτιων αμμοθινών με

είδη Juniperus στην Κρήτη
και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλά-
δα)”.

Οπως αναφέρεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση του Μ.Α.Ι.Χ.,
σκοπός των επισκέψεων ήταν
η ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση των μαθητών για τον
οικότοπο προτεραιότητας των
παράκτιων αμμοθινών με είδη
κέδρων. Οι μαθητές που συμ-
μετείχαν είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν από κοντά τον
οικότοπο των παράκτιων αμ-

μοθινών με είδη κέδρων, να ε-
νημερωθούν για τους κέδρους
και τα υπόλοιπα φυτά της πε-
ριοχής και να κατανοήσουν
τις αξίες και τις απειλές και
δέχεται ο οικότοπος. Τέλος,
δόθηκαν μπλουζάκια του προ-
γράμματος και η εκπαιδευτι-
κή ιστορία “Το ταξίδι ενός
κόκκου άμμου στις αμμοθίνες
με τους κέδρους”. 

Συγκεκριμένα μέλη της συ-
ντονιστικής ομάδας του προ-
γράμματος Junicoast πραγμα-
τοποίησαν τις παρακάτω επι-
σκέψεις:

Την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012
στο Κεδρόδασος, όπου συμμε-
τείχαν 40 μαθητές από το Γυ-
μνάσιο Παλαιόχωρας

Την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012
στο Κεδρόδασος, όπου συμμε-
τείχαν 50 μαθητές από το Γυ-
μνάσιο και το ΕΠΑΛ Καντά-
νου

Την Πέμπτη10 Μαΐου 2012
στο Ελαφονήσι, όπου συμμε-
τείχαν 45 μαθητές από το Δη-

μοτικό Καντάνου
Την Τετάρτη 16 Μαΐου

2012 στο Ελαφονήσι, όπου
συμμετείχαν 55 μαθητές από
το Δημοτικό Πλατάνου.

To πρόγραμμα Junicoast
συντονίζεται από το Μεσογει-
ακό Αγρονομικό Ινστιτούτο
Χανίων και συμμετέχουν το Ε-
θνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και οι Δι-
ευθύνσεις Δασών Χανίων και
Λασιθίου. Αντικείμενο του
προγράμματος είναι η προ-
στασία του οικοτόπου προτε-
ραιότητας 2250* (παράκτιες
αμμοθίνες με είδη Juniperus)
στις περιοχές της Κρήτης
(Γαύδος, Kεδρόδασος, Φαλά-
σαρνα, Χρυσή) και του Νοτί-
ου Αιγαίου (Μήλος, Πολύαι-
γος - Κίμωλος, Νάξος, Ρόδος)
που ανήκουν στο ελληνικό Δί-
κτυο Natura 2000 και θέτει ως
πρωταρχικό σκοπό την προ-
στασία και διατήρηση των πε-
ριοχών αυτών. http://users.otenet.gr/~cvlphan/

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Σ
τη δυτική Ελλάδα και στη δυτική Μακεδονία ο
καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές
νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά

κυρίως στα ορεινά όπου πιθανώς να εκδηλωθούν
πρόσκαιροι όμβροι. Στην υπόλοιπη χώρα θα αναπτυ-
χθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές
βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες κυρίως
στο ανατολικό Αιγαίο, στην ανατολική Μακεδονία και
τη Θράκη και βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα
πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανα-
τολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά
στο Αιγαίο έως 7 Μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στο Ιόνιο
και στα ηπειρωτικά.

1822: Αμφίρροπη ναυμαχία διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου, ανάμεσα σε μοίρα
του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία (Μιαούλης, Τσαμαδός, Σαχτού-
ρης κ.ά.).

1960: Ο Αμερικανός ραδιοφωνικός παραγωγός Άλαν Φριντ, στον οποίο οφείλε-
ται ο όρος ροκ εντ ρολ, κατηγορείται μαζί με επτά άλλους συναδέλφους
του ότι έλαβε “δωράκια” από δισκογραφικές εταιρείες, συνολικού ύψους
30.650 δολαρίων. Δύο χρόνια αργότερα θα καταδικασθεί σε φυλάκιση με
αναστολή και πρόστιμο 300 δολαρίων.

1965: Σε δημοσίευμα επαρχιακής εφημερίδας γίνεται ανα-
φορά για πρώτη φορά στην οργάνωση “Ασπίδα”.

1979: Ο Ερικ Κλάπτον παντρεύεται την πρώην σύζυγο του Τζορτζ Χάρισον, Πά-
τι Μπόιντ. Είναι η περίφημη “Λάιλα” του ομώνυμου τραγουδιού του Κλά-
πτον. Στο γαμήλιο πάρτι και σε μια αυτοσχέδια σκηνή που στήνεται, παί-
ζουν μαζί οι Πολ Μακάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον, Ρίνγκο Σταρ, Ερικ Κλάπτον
και Μικ Τζάγκερ.

Σάββατο 19 Μαΐου 2012

1919: Ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και
αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της Γενοκτονίας
των Ποντίων.

1962: Η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το “Happy
Birthday” προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου Κένε-
ντι στο πάρτι γενέθλιων του.

1975: Ο Τίμο Τσανλάιτερ της ΑΕΚ υποστηρίζει σε συνέντευξή του ότι πολλά πο-
δοσφαιρικά παιχνίδια στην Ελλάδα είναι στημένα.

1925: Γεννιέται ο Μάλκολμ Χ, (Μάλκολμ Λιτλ το πραγματικό ό-
νομά του, Ελ Χάτζι Μαλίκ Ελ Σαμπάζ το μουσουλμανικό του),
Αμερικανός μουσουλμάνος ηγέτης και υπέρμαχος των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, που δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ (Θαν.
21/2/1965).

Ανατολή ηλίου: 6.11 π.μ.

Δύση ηλίου: 8.32 μ.μ.

Σελήνη: 29 ημερών.

Γιορτάζουν: Θεόκριστος, 
Μαγδαληνή, Πατρίκιος.

Σ Α Ν  Σ Η Μ Ε Ρ Α

Νίκος Μιχελάκης

(εκτελεστικός διευθυντής ΣΕΔΗΚ)

«Από όσα πληροφορούμαστε υπάρχουν
αρκετοί παραγωγοί με ποσότητες των 15 -
20 τόνων που κρατάνε αποθηκευμένο το
ελαιόλαδό τους αναμένοντας καλύτερες
τιμές. Εχουμε την άποψη ότι σε
συνεργασία με τα ελαιοτριβεία οι
παραγωγοί αυτοί θα πρέπει να
προχωρήσουν στην αποθεματοποίηση
γιατί δεν είναι σωστό ένα μεγάλο
κεφάλαιο σημαντικής αξίας να παραμένει
νεκρό».
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Μιχάλης Ταταράκης

(διευθυντής σχολής Χανίων ΤΕΙ Κρήτης)

«Οι απόφοιτοι του ΤΕΙ Κρήτης
θεωρώ ότι έχουν θέση στην αγορά
εργασίας αλλά απλά χρειάζονται
δύο απλά πράγματα: Να έχουν
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και
να δημιουργήσουν μια νέα
κατάσταση οι ίδιοι. Ο δημόσιος
τομέας είναι πλέον “νεκρός” άρα

αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργήσουν μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις και να δουλέψουν σε ομάδες 3 - 4 άτομα
μαζί αλληλοσυμπληρώνοντας τις γνώσεις τους». 
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