
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
“Η κατάθλιψη απειλεί τον
πλανήτη!”

Η εφημερίδα γράφει ότι “ήδη 1 στους
3 πάσχει από την ασθένεια, ενώ σε
μια δεκαετία η κατάθλιψη θα
ξεπεράσει το 50% του πληθυσμού. Η
ασθένεια προτιμά τις γυναίκες”.

ΕΘΝΟΣ
“Στον αέρα 350.000 ραντεβού στο ΙΚΑ”

Η εφημερίδα σημειώνει ότι “οι
ασφαλισμένοι πληρώνουν τις συνέπειες
από την αντιπαράθεση Υπουργείου Υγείας
με γιατρούς και φαρμακοποιούς. Εξαιτίας
των κινητοποιήσεων έχουν χαθεί 350.000
ραντεβού στο ΙΚΑ”.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
“Λύση στο εφάπαξ”

Στο βασικό της θέμα η εφημερίδα
επισημαίνει ότι “με δάνεια και κρατική
χρηματοδότηση σχεδιάζεται το
ξεμπλοκάρισμα του εφάπαξ των
δημοσίων υπαλλήλων. Το Υπουργείο
Οικονομικών προβλέπει δάνειο 300
εκατ. ευρώ από το επικουρικό ΤΕΑΔΥ
και 250 εκατ. από τον
προϋπολογισμό”.

ΕΣΤΙΑ
“Ενιαία πολιτική στην Ευρωζώνη”

Η εφημερίδα τονίζει ότι “επί χρόνια
ακούμε οικονομολόγους και αναλυτές
να προεξοφλούν την αποτυχία του
ευρώ, λόγω ελλείψεως ενιαίας
οικονομικής πολιτικής των κρατών που
συμμετέχουν σε αυτό. Πώς είναι
δυνατόν -διερωτώνται- τα κράτη που
έχουν ένα κοινό νόμισμα να μην
έχουν κοινή δημοσιονομική,
φορολογική ή ακόμη και εργασιακή
πολιτική; Οι εξελίξεις μάλλον τους
δικαίωσαν”.

ΤΑ ΝΕΑ
“Ποιος πληρώνει τα σπασμένα;”

Στο βασικό της θέμα η εφημερίδα
σημειώνει ότι “όμηρος της βίας και
της αυθαιρεσίας καθίσταται η
ελληνική κοινωνία, από τα συνεχώς
εντεινόμενα περιστατικά
διαμαρτυρίας που συνδυάζονται με
πράξεις ανομίας”.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
“Νέο «τελεσίγραφο» για τις
επιχειρησιακές”

Η εφημερίδα σημειώνει ότι “την αλλαγή
του νόμου για τις επιχειρησιακές
συμβάσεις απαιτεί η τρόικα καθώς
διαπιστώνει ότι το μέτρο έως και σήμερα
δεν έχει κανένα πρακτικό αντίκρισμα για
τις επιχειρήσεις, δηλαδή για τη μείωση
του κόστους εργασίας και την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητάς τους”.

7/2/2011
Ποια θέματα κυριάρχησαν:  
Με σύμφωνο διαρκούς
λιτότητας υπό γερμανική
κηδεμονία η Ευρωζώνη,
λύση στο εφάπαξ με κρατικό
δάνειο, οι πράσινες μίζες 55
εκατ. ευρώ για τα γερμανικά
υποβρύχια, στον αέρα τα
350.000 ραντεβού στο ΙΚΑ.
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Ο
πρόεδρος του Συλ-
λόγου Χάρης Κα-
ραβαράκης, μιλώ-
ντας στα «Χ.Ν.»,
τόνισε ότι «χρειά-

ζεται άμεσα να παρέμβει η πο-
λιτεία, να αποκατασταθεί το πε-
ριβάλλον στο σημείο αυτό, να
γίνουν τα απαραίτητα έργα για
να μην ξαναδούμε τέτοιες εικό-
νες. Και δεν ξέρω», πρόσθεσε με
νόημα ο κ. Καραβαράκης, «τη
σκοπιμότητα της άδειας, την ο-
ποία μαθαίνω ότι έχει δώσει ο
κ. Καρούντζος, για να συνεχι-
στεί η χρήση του χώρου αυτού
και να γίνει ακόμα ένα νταμάρι
εκεί, με καταστροφικά αποτελέ-
σματα για το περιβάλλον».

Την ίδια ώρα, η Επιτροπή
Αγώνα της Πρωτοβουλίας Πο-
λιτών για την προστασία του
Λαφονησίου και της ευρύτερης
περιοχής «Λαφονήσι SOS» κα-
ταγγέλλει ότι ο αντιπεριφερει-
άρχης Χανίων Απόστολος Βουλ-
γαράκης και ο γενικός γραμμα-
τέας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θανάσης Καρούντζος «δεν
ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις
μας για δημόσιο διάλογο, ώστε
να εξασφαλιστεί η σωστή ενημέ-
ρωση των πολιτών» για το θέμα
της μη έγκρισης μέχρι σήμερα
του Σχεδίου Χωρικής Οικιστι-
κής Οργάνωσης Ανοιχτής Πό-
λης (ΣΧΟΟΑΠ) του πρώην Δή-
μου Ιναχωρίου.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών
διοργανώνει ανοιχτό διάλογο
για το θέμα, με τους φορείς και
κατοίκους του Νομού Χανίων,
«στα πλαίσια μιας σωστής ενη-
μέρωσης», όπως χαρακτηριστι-
κά αναφέρουν εκ μέρους της Ε-
πιτροπής Αγώνα οι κύριοι Κυ-
ριάκος Κογχυλάκης και Γιώρ-
γος Τσέκος. Στη διάρκεια της
εκδήλωσης, που θα πραγματο-
ποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στις 8
το βράδυ, στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Συλλόγου Δασκά-
λων και Νηπιαγωγών Νομού

Χανίων, θα ανακοινωθούν τα
πεπραγμένα των ενεργειών και
ο παραπέρα προγραμματισμός
των δράσεων της Επιτροπής Α-
γώνα.

ΟΙ “ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ”

Ο κ. Καραβαράκης περιέ-
γραψε στα «Χ.Ν.» όσα αντίκρυ-
σαν τα μέλη του Συλλόγου «που
βρεθήκαμε στο Στόμιο, μετά α-
πό πρόσκληση του συμβούλου
της Τοπικής Κοινότητας Βάθης
Κυριάκου Κογχυλάκη, για να
διαπιστώσουμε τι κατάσταση ε-

πικρατεί στον βυθό της περιο-
χής, εκεί ακριβώς που είναι το
εργοστάσιο γύψου. Η εικόνα ή-
ταν αποκαρδιωτική. Οι φωτο-
γραφίες αποτυπώνουν το μέγε-
θος του προβλήματος. Βγάλαμε
και αρκετές φωτογραφίες από
τον εξωτερικό χώρο του εργο-
στασίου, που δείχνουν τον “σε-
βασμό” που η προηγούμενη δι-
οίκηση του χώρου αυτού, του
εργοστασίου, έδειξε για το πε-
ριβάλλον. Περιβάλλον που εί-
ναι ενταγμένο στο Δίκτυο
“Natura 2000”, είναι μια προ-
στατευόμενη περιοχή και έχει
μετατραπεί σε έναν απέραντο
σκουπιδότοπο». 

Ο κ. Καραβαράκης υπο-
γράμμισε ότι «αυτό που μας έ-
κανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν
τα υπολείμματα του αμιάντου,
τα οποία είναι σκορπισμένα σε
όλη την περιοχή, ακόμα και στη
θάλασσα, στην οποία εντοπίσα-
με... φορτηγά, λαμαρίνες, γύψο
σε μεγάλη έκταση. Η λάσπη και
το ίζημα του γύψου είναι δια-
σκορπισμένα σε όλη την περιο-
χή. Απ’ ό,τι μπορέσαμε να δού-
με και μιλώντας με κατοίκους
της περιοχής, διαπιστώσαμε ότι
ενώ πρώτα δεν υπήρχε καθόλου
χλωρίδα στη θαλάσσια περιοχή,
είχε εξαφανιστεί δηλαδή κάθε
μορφή ζωής όσον αφορά τα φύ-
κια και τα άλλα φυτά της θά-
λασσας, αρχίζουν δειλά - δειλά
και ξαναβγαίνουν αυτά, κάτι
πολύ ενθαρρυντικό, μια που η
φύση με τους μηχανισμούς που
έχει μπορεί σιγά - σιγά και επα-
νακάμπτει. Αυτό, όμως, που δεν
μπορεί η φύση σε καμία περί-
πτωση να κάνει είναι να απο-
βάλλει τα φορτηγά, τις λαμαρί-
νες και όλη αυτή τη βρωμιά.
Χρειάζεται, λοιπόν, άμεσα να
παρέμβει η πολιτεία, να αποκα-
τασταθεί το περιβάλλον στο ση-
μείο αυτό, να γίνουν τα απαραί-
τητα έργα για να μην ξαναδού-
με τέτοιες εικόνες. Και δεν ξέρω
τη σκοπιμότητα της άδειας, την
οποία μαθαίνω ότι έχει δώσει ο
κ. Καρούντζος για να συνεχι-
στεί η χρήση του χώρου αυτού
και να γίνει ακόμα ένα νταμάρι
εκεί, με καταστροφικά αποτελέ-
σματα για το περιβάλλον», κα-
τέληξε ο κ. Καραβαράκης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε χθεσινή της ανακοίνωση
για την αυριανή ενημερωτική
εκδήλωση η Επιτροπή Αγώνα
της Πρωτοβουλίας Πολιτών για
την προστασία του Λαφονησίου
υπογραμμίζει ότι «στα πλαίσια
των προσπαθειών μας για την
αντιμετώπιση της εσπευσμένης
παράνομης αδειοδότησης λει-
τουργίας λατομείου γύψου,
στην περιοχή Όρμου Στομίου α-
πό τον γενικό γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, απαι-
τούμε την άμεση υπογραφή του
ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ι-
ναχωρίου ως έχει κατατεθεί.

Σχετικά με τη μη επαρκή ε-
νημέρωση των πολιτών για τα
ως άνω θέματα, ευθύνονται τό-
σο ο αντιπεριφερειάρχης Χα-
νίων όσο ο γενικός γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι
οποίοι δεν ανταποκρίνονται
στις εκκλήσεις μας για δημόσιο
διάλογο, ώστε να εξασφαλιστεί
η σωστή ενημέρωση των πολι-
τών. 

Ο γενικός γραμματέας επι-
καλείται και επιδιώκει τη λει-
τουργία λατομείων γύψου στην
περιοχή προκειμένου να εξυπη-
ρετηθούν ορισμένα ιδιωτικά
συμφέροντα, γι’ αυτόν τον λόγο
14 μήνες τώρα δεν υπογράφει
το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου
Ιναχωρίου και κατ’ επέκταση
παρεμποδίζει την υπογραφή
της Ειδικής Περιβαλλοντικής
Μελέτης του Λαφονησίου».

“Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν τα υπολείμματα του
αμιάντου, τα οποία είναι σκορπισμένα σε όλη την περιοχή, ακόμα 
και στη θάλασσα, στην οποία εντοπίσαμε... φορτηγά, λαμαρίνες, 
γύψο σε μεγάλη έκταση. Η λάσπη και το ίζημα του γύψου είναι
διασκορπισμένα σε όλη την περιοχή”, τόνισε ο κ. Καραβαράκης.

“Βγάλαμε και αρκετές φωτογραφίες από τον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, που δείχνουν τον «σεβασμό» 
που η προηγούμενη διοίκηση του χώρου αυτού, του εργοστασίου, έδειξε για το περιβάλλον. Περιβάλλον που
είναι ενταγμένο στο Δίκτυο «Natura 2000», είναι μια προστατευόμενη περιοχή και έχει μετατραπεί σε έναν
απέραντο σκουπιδότοπο. Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν τα υπολείμματα του αμιάντου, 
τα οποία είναι σκορπισμένα σε όλη την περιοχή, ακόμα και στη θάλασσα”, υπογράμμισε ο κ. Καραβαράκης.

Λαμαρίνες,
γύψο αλλά

και αμίαντο
φωτογράφισαν

οι “Φίλοι
του Βυθού”

-
Συνάντηση

αύριο για
το θέμα

του Λαφονησίου

ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ

Εικόνες ντροπής
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

Εικόνες ντροπής με βυθισμένα... φορτηγά, λαμαρίνες και μπόλικο γύψο εντός
της θάλασσας, αλλά και με κομμάτια αμιάντου, μαζί με μπάζα, διάσπαρτα στην
ξηρά αντίκρυσαν έκπληκτα τα μέλη του Συλλόγου “Φίλοι του Βυθού”, που
επισκέφθηκαν προχθές την περιοχή του Ορμου Στομίου στον Δήμο Κισάμου.


