
Την ανησυχία της για τη

σχεδιαζόμενο εξόρυξη υδρο-

γονανθράκων στη θαλάσσια

περιοχή της Κρήτης εκφράζει

η Τοπική Κίνηση Χανίων των

Οικολόγων Πράσινων, με

αφορμή τον σεισμό του Σαβ-

βάτου. 

«Ολοι αυτοί που σχεδιάζουν

εξορύξεις πετρελαίου και φυ-

σικού αερίου από τον θαλάσ-

σιο χώρο νότια της Κρήτης

αποσιωπούν συνειδητά, σκό-

πιμα και συστηματικά τους τε-

ράστιους κινδύνους που κρύ-

βει η επί δεκαετίες λειτουργία

εξεδρών άντλησης πετρελαίου

από τη θάλασσα κοντά στις

ακτές της Κρήτης», επισημαί-

νεται σε σχετική ανακοίνωση. 

«Αν υποθέσουμε ότι λει-

τουργούσε μια εξέδρα άντλη-

σης πετρελαίου στον χώρο

που έγινε ο σεισμός, ποιο θα

ήταν το αποτέλεσμα;» διερω-

τούνται οι οικολόγοι, υπενθυ-

μίζοντας την τεράστια κατα-

στροφή στον κόλπο του Με-

ξικού. 

Σύμφωνα με τους Οικολό-

γους μια αντίστοιχη διαρροή

πετρελαίου θα καταστρέψει

τις ακτές του νησιού, με ανυ-

πολόγιστες συνέπειες στο οι-

κοσύστημα, την υγεία μας και

την τουριστική οικονομία μας.

Οι οικολόγοι κατηγορούν

Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ ότι «έχουν

πρωτοστατήσει στην κατα-

στροφή του περιβάλλοντος»

και ρωτούν τον ΣΥΡΙΖΑ και

την Αριστερά «πώς είναι δυ-

νατόν να συμμετέχουν στους

αγώνες για την υπεράσπιση

του περιβάλλοντος στις Σκου-

ριές, στην Κάντανο και το Λα-

φονήσι και στη μέγιστη απει-

λή από τις εξορύξεις πετρε-

λαίου να συναινούν με τα

κόμματα του πετρελαϊκού τό-

ξου; Μήπως οι περιβαλλοντι-

κές τους ευαισθησίες μπήκαν

στο ντουλαπάκι του λαϊκι-

σμού».

Οπως υποστηρίζουν, «το μο-

ναδικό πολιτικό κόμμα που

αντιτάχθηκε σθεναρά και απο-

φασιστικά στις εξορύξεις πε-

τρελαίου στο Αιγαίο και στην

Κρήτη είναι οι Οικολόγοι Πρά-

σινοι». 

Η ανακοίνωση καταλήγει το-

νίζοντας ότι «το μέλλον της

χώρας ανήκει στις Ανανεώσι-

μες Πηγές Ενέργειας, με προ-

τεραιότητα την εξοικονόμηση

ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά

στις στέγες και τις μικρές συ-

νεταιριστικές επιχειρήσεις με

τη συμμετοχή των κατοίκων

κοντά στις πόλεις. Αυτή είναι

και η απάντηση στην κλιμα-

τική αλλαγή που απειλεί τον

πλανήτη και την Κρήτη μαζί». 

Με «μεγάλη ικανοποίηση» υποδέχεται ο Σύλ-

λογος “Φίλοι του  Βυθού”, την εξαγγελία του

υπουργού Π.Ε.Κ.Α. κ. Μανιάτη σχετικά με την

ίδρυση Δικτύου Καταδυτικών Πάρκων στη

χώρα μας και τη δέσμευσή του ότι «εντός

τριών μηνών θα αποφασιστεί η χωροθέτηση και

θα επιλυθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που

εδώ και χρόνια στερούν από τον τόπο μας και

από την ελληνική κατάδυση τη θέση που της αξί-

ζει στον παγκόσμιο χάρτη των καταδυτικών προ-

ορισμών».

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος επισημαίνει

πως «έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια από

τότε που ο Σύλλογος “Φίλων του Βυθού” πρό-

τεινε για πρώτη φορά τη δημιουργία Καταδυ-

τικού Πάρκου στον Καλαθά, τονίζοντας ότι η δη-

μιουργία του θα ωφελήσει και την τοπική οι-

κονομία (τουρισμός και αλιεία), αλλά και το θα-

λάσσιο οικοσύστημα του τόπου μας».

Τονίζεται δε, ότι «επί σειρά ετών οι εκάστοτε

τοπικές Αρχές (δήμοι και νομαρχία) είτε αδια-

φορούσαν, είτε δεν είχαν τη δυνατότητα να προ-

ωθήσουν μία τέτοια πρόταση. Αντίθετα. η πα-

ρούσα Δημοτική Αρχή και ο κ. Σκουλάκης

προσωπικά, ενδιαφέρθηκαν για τη σημαντική

αυτή υπόθεση, εντάσσοντάς την στις προεκλο-

γικές τους δεσμεύσεις, αλλά κυρίως. με τις προ-

σπάθειες που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της

θητείας τους να τηρήσουν τη δέσμευσή τους

προς τους Χανιώτες. Γνωρίζουμε ότι σε κάποιο

βαθμό οι εξαγγελίες του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. εί-

ναι αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών. Ελ-

πίζουμε ότι οι εξαγγελίες του υπουργού δε θα

μείνουν στα λόγια, αλλά θα τηρηθούν ως προς

το χρονοδιάγραμμα». 

Τέλος ο Σύλλογος επισημαίνει πως «θα πρέπει

άμεσα να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργει-

ες για το σχεδιασμό και την ένταξη στο Δίκτυο

Καταδυτικών Πάρκων της χώρας. Ενα τέτοιο

σπουδαίο αναπτυξιακό έργο θα απαιτήσει σο-

βαρότητα, τεχνογνωσία και κοινή προσπάθεια

από τον Δήμο και τους εμπλεκόμενους τοπικούς

φορείς. Οι “Φίλοι του Βυθού” δηλώνουν “παρών”

για να βοηθήσουμε σε ό,τι μας ζητηθεί».  

Από τον κ. Μπελιβάνη αφαιρέθηκαν

ιστοί για περαιτέρω εξέταση, καθώς

στο σώμα που ήταν σε προχωρημένη

σήψη δεν βρέθηκαν σημάδια που να

υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια

ή αυτοκτονία.

«Δεν βρήκαμε σημάδια κακώσεων,

καταγμάτων, σημάδια από πυροβολι-

σμό, στραγγαλισμό και πήραμε ιστούς

για  περαιτέρω εργαστηριακή μελέτη»,

είπε ο ιατροδικαστής στα “Χ.Ν.”. Πλέ-

ον η έρευνα στρέφετε στο κατά πόσο

ο θάνατος του 31χρονου προήλθε

από παθολογικά αιτία ή αν η τοξικο-

λογική εξέταση των ιστών δείξει κάτι

διαφορετικό. «Επί του παρόντος με

αυτά τα στοιχεία που έχουμε μπο-

ρούμε να αποκλείσουμε την εγκλη-

ματική ενέργεια. Πήραμε ιστό  και θα

κάνουμε μία προσπάθεια να διερευ-

νήσουμε τα ακριβή αίτια του θανάτου

του παιδιού», είπε ο κ. Μπελιβάνης. 

Σημειώνεται, ότι το σώμα του άτυ-

χου νέου βρέθηκε 30 μέτρα από τον

χωματόδρομο των Βατσιανών προς

Τρυπητή και βρισκόταν σε σήψη 10-

12 ημερών, ενώ ο ιατροδικαστής που

πραγματοποίησε αυτοψία απέκλεισε

τη μεταφορά του σώματος απ’ άλλο

σημείο στον χώρο που τελικά βρέθη-

κε.   

Γ. ΚΩΝ. 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΣΤΗ ΓΑΥΔΟ

Εν αναμονή 
εργαστηριακών εξετάσεων 

» Απέκλεισαν την εγκληματική ενέργεια τα ευρήματα του ιατροδικαστή 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ “ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ” 

Ικανοποίηση για το καταδυτικό πάρκο 

ME ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ 

Ανησυχία Οικολόγων για την εξόρυξη υδρογονανθράκων 

Σε τοξικολογικά ή παθολογικά αίτια θα αναζητηθεί η αιτία του θανάτου του 31χρονου Διονύση Καλλίνικου. Αργά
χθες το μεσημέρι ολοκληρώθηκε από τον Ιατροδικαστή Χανίων κ. Σταμάτη Μπελιβάνη στο Νομαρχιακό Νο-
σοκομείο η εξέταση της σορού του 31χρονου και επιβεβαιώθηκε κατά 100% η ταυτότητά του. 

Σε παθολογικά και τοξικολογικά
αίτια θα αναζητηθεί η αιτία του
θανάτου του 31χρονου στη Γαύδο.
Ο ιατροδικαστής κ. Σ. Μπελιβάνης
έκανε την πρώτη εξέταση της
σορού του νέου άντρα.


