
Θετική εξέλιξη στη δη-
μιουργία καταδυτικού
πάρκου στην ευρύτερη
περιοχή του Καλάθα,
αποτελεί η αναμενόμε-
νη για τον Σεπτέμβριο
ψήφιση του σχετικού
νόμου, που θα ορίζει
τους κανόνες λειτουρ-
γίας καταδυτικών παρ-
κών στη χώρα μας.
Οπως ενημέρωσε ο
υπουργός Περιβάλλο-
ντος κ. Μανιάτης τον
δήμαρχο Χανίων κ.
Μανώλη Σκουλάκη μέ-
νουν μόνο οι τελευταί-
ες υπογραφές για τη
διάταξη, η οποία θα
ορίζει τον τρόπο λει-
τουργίας των καταδυ-
τικών παρκών.

Μιλώντας σε δημοσιογρά-

φους ο κ. Σκουλάκης αρχικώς

αναφέρθηκε στον συνεργάτη

του Λευτέρη Αμπαδιωτάκη

που πρόσφατα έφυγε από τη

ζωή, επισημαίνοντας πως

«είχε πρωτοστατήσει για να

δημιουργηθεί καταδυτικό πάρ-

κο στ’ Ακρωτήρι, στον Καλα-

θά» και στη συνέχεια εξήγησε:

«Δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο

στην πατρίδα μας. Η επιμονή

του Λευτέρη και του Δήμου

μας προς το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος και τον κ. Μανιάτη,

οδήγησε το Υπουργείο στο να

εντείνει τις προσπάθειές του.

Οπως μου ανακοίνωσε ο κ.

Μανιάτης οι τελευταίες υπο-

γραφές για τη διάταξη που ορί-

ζει κανόνες ίδρυσης και λει-

τουργίας καταδυτικού πάρ-

κου μπαίνουν αυτές τις ημέρες

και θα ψηφιστεί ο νόμος τον

Σεπτέμβρη. Είναι κάτι πολύ

σημαντικό».

Ερωτηθείς για το πότε θα

μπορεί να υπάρξει συγκεκρι-

μένη εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον

Καλαθά ο δήμαρχος Χανίων

απάντησε πως θα χρειαστεί

κάποιο χρονοδιάγραμμα το

οποίο θα ορίζει ο νόμος και πι-

θανόν να υπάρξει και ερμη-

νευτική εγκύκλιος. Ωστόσο,

ανέφερε πως η ψήφιση του

νόμου αποτελεί ένα σημαντι-

κό βήμα, ώστε να υλοποιηθεί

το αίτημα για καταδυτικό πάρ-

κο στ’ Ακρωτήρι Χανίων. 

Γ. ΚΩΝ.

Tο τετράπτυχο: “Κρητική

χλωρίδα, υγεία, διατροφή, του-

ρισμός” μπορεί να μας βγάλει

από τα οικονομικά αδιέξοδα,

να μας δώσει θέσεις εργα-

σίας, να διαφοροποιήσει τον

τουρισμό μας, ώστε να προ-

σελκύσει υψηλότερου οικονο-

μικού επιπέδου επισκέπτες

αυξάνοντας έτσι και το εισό-

δημά μας στον πρωτογενή

και στον τουριστικό τομέα». 

Στην επισήμανση αυτή προ-

χώρησε χθες κατά την πα-

ρουσίαση του βιβλίου για την

“κρητική χλωρίδα” στο πλαίσιο

του Αγροτικού Αύγουστου, ο

γεωπόνος κ. Κώστας Οικονο-

μάκης.

Η εκδήλωση αφιερώθηκε

στη μνήμη του αντιδημάρ-

χου Λευτέρη Αμπαδιωτάκη,

βασικού δημιουργού του βι-

βλίου και συντελεστή της ορ-

γάνωσης του Αγροτικού Αύ-

γουστου, στον κατάμεστο

χώρο του Δημοτικού Κινημα-

τογράφου.

Μιλώντας για την κρητική

χλωρίδα ο κ. Οικονομάκης

υπογράμμισε πως «είναι μοι-

ραίο να οδηγηθούμε στην καλ-

λιέργεια φυτών όπως η μαλ-

λοτήρα κ.λπ. γιατί η αγορά

έχει απαιτήσεις για μεγάλες

ποσότητες. Τα φυτά αυτά προ-

σφέρονται για βιολογική καλ-

λιέργεια περισσότερο απ’ άλλα

φυτά και επειδή η αγορά είναι

εξασφαλισμένη λόγω της κα-

λής φήμης τους, αποτελούν

καλή εναλλακτική πηγή εισο-

δήματος για τον αγροτικό κό-

σμο». 

Για το βιβλίο ο κ. Οικονομά-

κης επεσήμανε πως «είναι

ένας χρήσιμος, αξιόλογος οδη-

γός για να γνωρίσουμε  τη δια-

τροφική τους αξία».  

«Πρόκειται για ένα βιβλίο

που επιμελήθηκε ο ίδιος ο

Λευτέρης και σχεδιάζαμε να το

κυκλοφορήσουμε πριν από

τον “Αγροτικό Αύγουστο”. Μια

καθυστέρηση από το Τυπο-

γραφείο δεν μας το επέτρεψε»,

ανέφερε ο δήμαρχος Χανίων

Μ. Σκουλάκης. 

Την επιμέλεια των κειμένων

είχαν οι Λευτέρης Αμπαδιω-

τάκης και Στέλιος Ρίγλης γε-

ωπόνος. Το φωτογραφικό υλι-

κό επιμελήθηκαν οι Λ. Αμπα-

διωτάκη, δρ Αντ. Ψαρουδάκη

καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ενώ

τη φιλολογική επιμέλεια είχαν

οι φιλόλογοι Αθανασία Ζώτου

και Ράνια Νεραντζάκη.

Γ.ΚΩΝ.
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Αντίδοτο στην κρίση ο πρωτογενής τομέας

» Ψήφιση σχετικού νόμου τον Σεπτέμβριο

ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΘΑ

Θετική εξέλιξη

Στην Κρητική χλωρίδα
αναφέρθηκε ο γεωπόνος κ.

Κώστας Οικονομάκης.

Κατάμεστος ο δημοτικός κινηματογράφος στην εκδήλωση που ήταν
αφιερωμένη στον Λευτέρη Αμπαδιωτάκη.

ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ

Εχασε
τη ζωή του

39χρονος

Την τελευταία του πνοή

άφησε ένας 39χρονος χθες

στις 2.30 το μεσημέρι στη

Δυτική παραλία στο Μαράθι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες

απ’ το Λιμεναρχείο Χανίων,

στο σημείο έσπευσε άμεσα

ναυαγοσώστης και έβγαλε

στην ακτή τον άνδρα, ο

οποίος δεν είχε τις αισθήσεις

του.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με

πληροφορίες, έφθασε στην

περιοχή και ασθενοφόρο

από το Εθνικό Κέντρο Αμε-

σης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). 

Ο 39χρονος διεκομίσθη με

το ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.,

στο Τμήμα Επειγόντων Περι-

στατικών του Νοσοκομείου

Χανίων, που διαπιστώθηκε ο

θάνατός του.


