
Η ανάπλαση της εισόδου

του Εθνικού Δρυμού Λευκών

Ορέων (Σαμαριάς) στο Ξυλό-

σκαλο και η χωροθέτηση  χρή-

σεων γης στην ευρύτερη πε-

ριοχή ήταν το θέμα συνάντη-

σης στο Δημαρχείο Πλατα-

νιά.

Παρευρέθηκαν Φορείς που

εμπλέκονται και δραστηριο-

ποιούνται στον χώρο της ει-

σόδου του Εθνικού Δρυμού

και αφού έγινε παράθεση των

χρόνιων προβλημάτων που

υποβαθμίζουν την ποιότητα

του τουριστικού, φυσιολατρι-

κού προορισμού, εκφράστηκαν

απόψεις και προτάσεις για τη

λύση τους.

Οπως αναφέρεται σε ανα-

κοίνωση του Δήμου Πλατανιά,

κυρίαρχο θέμα ήταν η χωρο-

θέτηση του χώρου στάθμευ-

σης οχημάτων, όπου ομόφω-

να εκφράστηκε η ανάγκη της

απομάκρυνσής του από την εί-

σοδο του φαραγγιού, στην

οποία βρίσκεται σήμερα το

περίπτερο έκδοσης εισιτη-

ρίων. 

Μία εναλλακτική πρόταση εί-

ναι η ίδρυση χώρου στάθ-

μευσης σε απόσταση περί-

που 300 μέτρων από την εί-

σοδο του Εθνικού Δρυμού.

Παράλληλα, προτείνεται η με-

ταφορά του εκδοτηρίου εισι-

τηρίων σε θέση που θα βρί-

σκεται κοντά στον χώρο στάθ-

μευσης, αλλά δεν θα οχλείται

από τη διέλευση και στάθ-

μευση των οχημάτων.

Η πρόταση αυτή θα έχει ως

συνέπεια την αξιοποίηση

υπαρχουσών υποδομών, όπως

το εξαιρετικό Κέντρο Πληρο-

φόρησης του Εθνικού Δρυμού,

το οποίο στην παρούσα φάση

παρουσιάζει χαμηλή επισκε-

ψιμότητα λόγω απόστασης

από τον χώρο άφιξης λεωφο-

ρείων και τουριστικών οχη-

μάτων. 

Αλλη εναλλακτική πρόταση

τοποθετεί τον χώρο στάθμευ-

σης σε απόσταση 1.500 μέ-

τρων από την είσοδο του φα-

ραγγιού.

Επιπλέον θα υπάρχει αρκε-

τός χώρος για την κατασκευή

υποστηρικτικών μονάδων και

χώρων υγιεινής.

Οι παραπάνω προτάσεις θα

εμπλουτιστούν με νέες ιδέες

που θα προκύψουν από τον

αρχιτεκτονικό διαγωνισμό,

που θα προκηρυχθεί σύμφω-

να με την ισχύουσα νομοθε-

σία. 

Σημειώνεται ότι το έτος 2018

θα είναι έτος κρίσης για τον

Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων,

προκειμένου να αποφασιστεί

η ανανέωση της τιμητικής

διάκρισης που έχει λάβει κατά

τα χρόνια λειτουργίας του.  

Η
άγνοια σκοτώνει τον

κέδρο καθώς τα κε-

δροδάση με αμμοθίνες

σε όλη την Κρήτη κινδυνεύουν

από την ανθρώπινη παρουσία

και την έλλειψη γνώσης για

τους ευαίσθητους αυτούς οι-

κοτόπους. Στη χθεσινή 3η συ-

νάντηση της επιστημονικής

επιτροπής του “LIFE+”, προ-

γράμματος “Junicoast”, στο

Μ.Α.Ι.Χ., συζητήθηκε η πο-

ρεία του προγράμματος που

έχει ως στόχο την προστασία

των αμμοθινών με είδη κέ-

δρων που υπάρχουν στο νησί.

Στη συνάντηση πήραν μέρος

επιστήμονες από την Ελλάδα,

την Κύπρο, το Πανεπιστήμιο

της Μάλτας και οι οποίοι σή-

μερα θα επισκεφθούν το κε-

δρόδασος στο Λαφονήσι. 

Αμμοθίνες με κέδρους στην

Κρήτη υπάρχουν στο Λαφο-

νήσι, στη νήσο Χρυσή στο

Λασίθι, σε 3 περιοχές στη Γαύ-

δο, επίσης σε κάποιες μεμο-

νωμένες περιοχές στα Φαλά-

σαρνα. 

«Ο βασικότερος κίνδυνος για

αυτά τα οικοσυστήματα είναι

ότι παραμένουν ευπαθή και

ευαίσθητα, δεν καταλαμβά-

νουν μεγάλες εκτάσεις και

χρησιμοποιούνται ως τόποι

προορισμού για την αναψυχή

και την ελεύθερη κατασκήνω-

ση. Η άγνοια από πλευράς

των επισκεπτών, η έλλειψη

ενημέρωσης, όπως επίσης η

απουσία αναγέννησης καθώς

δεν αναπτύσσονται νέα φυτά,

οδηγεί στην υποβάθμιση αυ-

τών των οικοτόπων. Εμείς

προσπαθούμε μέσα από το

πρόγραμμα να τα περιορίσου-

με όλα αυτά  με στόχο την κα-

λύτερη διαχείριση των περιο-

χών αυτών», δήλωσε στα

“Χ.Ν.” ο κ. Γιώργος Καζάκης,

δασολόγος του Μ.Α.Ι.Χ.

Η κρίση είχε ως αποτέλε-

σμα να αναπτυχθεί η ελεύθε-

ρη κατασκήνωση σε περιοχές

όπως το κεδρόδασος και η

Γαύδος, με τους επισκέπτες

όμως να μην γνωρίζουν τι

συνέπειες έχει αυτή η δράση

τους για ευαίσθητες περιοχές.

«Δεν γνωρίζουν την αξία που

έχει ακόμα και ένα ξερό κλαδί.

Πιστεύουμε ότι με την οριο-

θέτηση, τη σήμανση αυτών

των περιοχών, θα βοηθήσουμε

στο να υπάρχει μια καλύτερη

συμπεριφορά των επισκε-

πτών», τόνισε ο κ. Καζάκης.
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Οι κέδροι χρειάζονται προστασία

ΣΤΟ ΞΥΛΟΣΚΑΛΟ

Ανάπλαση της εισόδου του Εθνικού Δρυμού

«Με την οριοθέτηση και τη
σήμανση αυτών των περιοχών
θα βοηθήσουμε στο να υπάρχει
μια καλύτερη συμπεριφορά των
επισκεπτών», ανέφερε ο
δασολόγος κ. Γ. Καζάκης. 

Το κεδρόδασος στην περιοχή του Ελαφονησίου.


