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Πολυμελής ομάδα της ανεξάρτητης κίνησης «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, Περιβάλλον – Άνθρωπος»,
επισκέφτηκαμε χθες Παρασκευή, 22.10, το απόγευμα, το παραλιακό μέτωπο του Μακρύ
Γιαλού-Κουτσουρά και τις Λιθίνες.
Ο επικεφαλής Αντώνης Ανηψητάκης, ο υποψήφιος
αντιπεριφερειάρχης Παύλος Δασκαλάκης, τα μέλη του συνδυασμού Μελίνα Δαουράκη και
Ματούλα Θεοδοσίου-Τζάβλα μαζί με φίλους απ' τις δυο επαρχίες Σητείας και Ιεράπετρας
νιώθαμε να ενώνουμε έναν απρόκλητα διχασμένο τόπο δείχνοντας τους δρόμους της
λογικής και της δημοκρατίας, που θα διορθώσουν τα λάθη.
Η ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ ενώνει το Μακρυγιαλό, ενώνει τη Σητεία και την Ιεράπετρα, ενώνει την Κρήτη
με την μικρή ιστορία των ανθρώπων της, με τις θέσεις της. Μας ήξεραν από παλιά απ' τον
Αθερινόλακκο και το πρώτο φωτοβολταϊκό που πριν 15 χρόνια έβαλε η Greenpeace στο
Γούδουρα, από πρόσφατες ομιλίες μας στο Μακρυγιαλό ( 1 και 2 ) αλλά και από τη στάση
μας στο φλέγον θέμα που οδήγησε στην παραίτηση των νομαρχιακών συμβούλων της
"Πλώρης".
Συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της τοπικής Δημοτικής Κίνησης Νίκο Λαντζανάκη,
συζητήσαμε μαζί του και του παραδώσαμε φάκελο με τις θέσεις μας για την περιοχή. Ο
ίδιος φάκελος θα δοθεί και στο Δήμαρχο Θεοδόση Καλαντζάκη που μετέθεσε την πρωινή
μας συνάντηση για την προσεχή Τρίτη. Συναντηθήκαμε με μαθητές λυκείου και μεγάλους
ανθρώπους σε μαγαζιά, καφενεία και ταβέρνες, στο καζάνι του Συνεταιρισμού στις Λιθίνες,
μπήκαμε σε σπίτια φιλόξενα, γευτήκαμε ρακή, αγοράσαμε μέλι. Μας υποδεχόντουσαν
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παντού θερμά και η κουβέντα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το οδοιπορικό στο Μακρυγιαλό
άφησε σε όλους μας μια γλυκιά γεύση όπου η χαρά για την απήχηση της Κίνησής μας
συνυπάρχει με την ευθύνη να φανούμε αντάξιοι της εκτίμησης των κατοίκων της περιοχής.
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