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Χθες το πρωί, ο επικεφαλής της περιφερειακής κίνησης πολιτών «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, περιβάλλον
και άνθρωπος» Αντώνης Ανηψητάκης και οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες Γιώργος
Βλοντάκης (Χανιά), Κώστας Βερβερίδης (Ρέθυμνο) και Αριστείδης Παπαδάκης (Ηράκλειο)
επισκέφθηκαν τον Νομάρχη και τον Δήμαρχο Χανίων. Ενημερώθηκαν για τα σημαντικότερα
τοπικά προβλήματα και αντάλλαξαν απόψεις, ενώ από τη μεριά τους παρουσίασαν το
ιστορικό ίδρυσης, τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας της κίνησης.

Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κατάστημα του Συνεταιρισμού Παραγωγών Καταναλωτών Οικολογικών Προϊόντων «ΓΑΙΑ» και συζήτησαν με τους κ.κ. Δ. Βαμβουνάκη,
πρόεδρο και Β. Μαρκάκη, μέλος του Δ.Σ.. Συζητήθηκαν οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα
της εμπορίας βιολογικών προϊόντων και της βιοκαλλιέργειας. Τονίστηκε ιδιαίτερα το
γεγονός πως η «ΓΑΙΑ» έχει συνεταιριστική μορφή και πως αναπτύσσει όχι μόνο εμπορική
δραστηριότητα αλλά και έντονη κοινωνική παρέμβαση, τόσο για τη βιοκαλλιέργεια και την
αξία των προϊόντων της όσο και για άλλα οικολογικά θέματα.
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Το απόγευμα, ο υποψήφιος περιφερειάρχης και οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες μαζί με
άλλα μέλη της κίνησης, επισκέφτηκαν το Έλος Δήμου Ινναχωρίου και παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενημερώθηκαν από κ. Δήμαρχο και τους Δημοτικούς
Συμβούλους για τα προβλήματα της περιοχής και ιδιαίτερα για το θέμα του ΣΧΟΟΑΠ
Ινναχωρίου. Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα φιλική και γόνιμη. Τα μέλη της κίνησης
εντυπωσιάστηκαν από τη συμμετοχή και το επίπεδο της συζήτησης, την ομοψυχία των
μελών του δημοτικού συμβουλίου και της τοπικής κοινωνίας και την αποφασιστικότητά τους
όσον αφορά την προστασία και ανάδειξη του εξαιρετικού φυσικού περιβάλλοντος της
περιοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή, η άμεση θεσμοθέτηση του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου
Ινναχωρίου είναι μονόδρομος.

Η κίνηση πολιτών «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, περιβάλλον - άνθρωπος» θα υποστηρίξει με κάθε δυνατό
τρόπο την προώθηση της έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ Ινναχωρίου. Άλλωστε, είναι θέση της
κίνησης πως η ολοκλήρωση του δασολογίου, του κτηματολογίου και των χωροταξικών
ρυθμίσεων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για το νησί.
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