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Με μεγάλη επιτυχία έγινε την Κυριακή 6-11-11 στο Ηράκλειο η 2η συνδιάσκεψη της
ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής περιφερειακής κίνησης "Μια Κρήτη, Περιβάλλον, Άνθρωπος".
Δεκάδες μέλη της κίνησης απ´ όλη την Κρήτη, μεσούσης της μεγάλης κρίσης που ταλανίζει
τη χώρα, συζήτησαν επί ώρες δημιουργικά την πορεία της Κίνησης και αντάλλαξαν ιδέες
για το πως η "Μία Κρήτη" θα συμβάλει με τη στάση της μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
αλλά και με γενικότερες πρωτοβουλίες στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και
στην προκοπή του νησιού. Επιδοκιμάστηκε η στάση του επικεφαλής της κίνησης Αντώνη
Ανηψητάκη στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πάρθηκαν αποφάσεις για την οργανωτική
αναβάθμιση της Κίνησης.

Μετά από πρόταση του Κώστα Βερβερίδη, υποψήφιου αντιπεριφεριάρχη Ρεθύμνου στις
εκλογές, υιοθετήθηκε το παρακάτω ψήφισμα:
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Στη διάρκεια της τελευταίας τουριστικής περιόδου, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος
ευαισθητοποιημένων περιβαλλοντικά πολιτών και με γνώμονα τη βιωσιμότητα και
καλυτέρευση του τουριστικού προϊόντος του τόπου μας, στην περιοχή Καβρού
Γεωργιούπολης Χανίων, ο Δήμος Αποκόρωνα και το λιμεναρχείο Γεωργιούπολης, μετά από
ελέγχους, διαπίστωσαν σειρά παρατυπιών, παρανομιών και προβλημάτων ως προς τη
διαχείριση των λυμάτων πολλών ξενοδοχείων. Επεβλήθησαν πρόστιμα και ζητήθηκε
διακοπή παράνομων συνδέσεων εκτόνωσης λυμάτων προς τη θάλασσα.

Επισημαίνουμε την ανάγκη, έγκαιρα και πρίν την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου, οι
ελεγκτικές αρχές να πράξουν ό,τι πρέπει στην εν λόγω περιοχή, αλλα και όπου αλλού η
αδηφάγα κερδοσκοπία προκρίνει το πρόσκαιρο κέρδος, σε βάρος της περιβαλλοντικής και
τουριστικής βιωσιμότητας. Είναι πολλές οι θέσεις εργασίας και πολύ σοβαρό το ζήτημα των
πόρων από την τουριστική δραστηριότητα σε περιόδους μέγιστης οικονομικής κρίσης, ώστε
να αφεθεί στην κοντόφθαλμη λογική κάποιων κακών ξενοδόχων.

ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, Περιβάλλον - Ανθρωπος
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