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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ- ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Οι Φορείς και οι Σύλλογοι, που συμμετέχουμε στην οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου,
για την προστασία και την βιώσιμη ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Θρυπτής, που θα
πραγματοποιηθεί στις 23-4/05/2014, με αφορμή την πρόσφατη εγκατάσταση του
ανεμολογικού ιστού στην κορυφή Παπούρα (Καλόγηρος) της Θρυπτής απο την εταιρία
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»

• Δηλώνουμε την απόλυτη εναντίωση των κατοίκων στην εγκατάσταση βΑΠΕ στον εν λόγω
ορεινό όγκο και μάλιστα σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως natura 2000. Η σχεδιαζόμενη
επένδυση, πάνω ακριβώς από τη διεθνούς φήμης χαράδρα του ΧΑ, του Μινωικού οικισμού
του Αζοριά και του ιερού άλσους Καββουσίου με τις πανάρχαιες ελιές του και δίπλα στον
παραδοσιακό οικισμό της Θρυπτής, θα οδηγήσει σε καταστροφή και υποβάθμιση του
περιβάλλοντος, θα δώσει ισχυρό πλήγμα στην οικονομία και την τουριστική κίνηση της
ευρύτερης περιοχής.
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• Απαιτούμε, όλοι ενωμένοι, την άμεση και οριστική απομάκρυνση του ανεμολογικού ιστού
και δεν θα ανεχθούμε την εγκατάσταση του πάρκου των 42Mw των γιγάντιων
ανεμογεννητριών.

Καλούμε επίσης όλους όσους θέλουν να δηλώσουν έμπρακτα την αντίθεση τους, να
συμμετάσχουν στην ειρηνική, μουσική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την Κυριακή 16/3, 11.00
πμ στην κορυφή Καλόγηρος (Παπούρα) της Θρυπτής.

Οι φορείς της περιοχής.

Για το ίδιο ζήτημα έχει γίνει ανοικτή πρόσκληση για διοργάνωση συνεδρίου για τον
ορεινό όγκο της Θρυπτής
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω
Χωριού Ιεράπετρας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λασιθίου:

«Μέσα απο συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων προέκυψε η ανάγκη να προχωρήσουμε σε
συντονισμένες ενέργειες για την προστασία και ανάδειξη του ορεινού όγκου της Θρυπτής.
Σήμερα είναι περισσότερο καθαρό απο ποτέ ότι δεν αρκεί να (αντι)δρούμε ενάντια στους
κινδύνους (ΒΑΠΕ, υπερβόσκηση, εγκατάλειψη κ.ο.κ) αλλα πρέπει να καταθέσουμε
συγκεκριμένες προτάσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε να δοθεί μορφή στο όραμα μας
για το βουνό που αγαπάμε, την Θρυπτή. Και βέβαια, όλοι μαζί να βρούμε τρόπους να
υλοποιήσουμε εκείνες, στις οποίες θα καταλήξουμε.

Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται σε συνεργασία, των φορέων μας και με το ΚΠΕ Λασιθίου
(Ιεράπετρας – Νεάπολης), η διοργάνωση ενός διήμερου συνέδριου το Σαββατοκύριακο της 3
και 4 Μαΐου με θέμα: «Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος: Προοπτικές
βιώσιμης ανάπτυξης του ορεινού όγκου της Θρυπτής».

Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει ομιλίες και επεξεργασία προτάσεων στις εξής θεματικές
ενότητες:

• Χωροταξικό ορεινού όγκου Θρυπτής. Περιοχή δικτύου ΦΥΣΗ 2000.
• Διαχείριση υδάτων – διαστρωμάτωση του εδάφους.
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• Κίνδυνοι ερημοποίησης και υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.
• Προστασία χλωρίδας και πανίδας.
• Πολιτιστική κληρονομιά (μινωικοί οικισμοί, παραδοσιακές κατασκευές, αρχαίες ελιές,
τέχνες συνδεδεμένες με τον κρητικό τρόπο ζωής κοκ)
• Δυνατότητες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης –εναλλακτικός τουρισμός (οικοτουρισμός,
αρχαιολογικός τουρισμός, περιπατητικές διαδρομές, ορειβατικός τουρισμός, διαδρομές
γεύσης, αθλητικός τουρισμός, καταφύγια θηραμάτων κοκ)
• Γεωργία, κτηνοτροφία και παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων (κρασί, μέλι,
ελαιόλαδο, αρωματικά φυτά, κρέας κλπ)
• Σύγχρονοι μέθοδοι κοινωνικής οργάνωσης (κοινωνικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών
κλπ) και διαχείρισης του περιβάλλοντος

Τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας, σε στρογγυλά
τραπέζια, που θα μελετήσουν τα συγκεκριμένα αυτά θέματα (αλλα και οποιοδήποτε άλλο
προκύψει) και θα καταλήξουν σε προτάσεις και τρόπους υλοποίησης».

Η πρόταση κατέληγε σε κάλεσμα προς όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τους φορείς,
τις κινήσεις και τους ειδικούς επιστήμονες, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην
διοργάνωση του συνεδρίου, να συμμετάσχουν στην πρώτη οργανωτική συνάντηση, που έγινε
την Κυριακή 16/2/2014 στον οικισμό της Θρυπτής. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν θέματα
σχετικά με τον συντονισμό των ενεργειών μας για την διοργάνωση του συνεδρίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γιώργος Τομαδάκης, Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Χωριού Ιεράπετρας, 6981916832,
2842024064/ email:
grgetom@gmail.com
Δασκαλάκης Παύλος, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λασιθίου, 6932403188,
2842023103/
ma
il@kpe-ierap.las.sch.gr
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