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Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017
Με μεγάλη συμμετοχή κοινού και απόλυτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου η Ημερίδα με θέμα «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για
την ανάπτυξη;».
Η Ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Κρήτης (ΜΦΙΚ) στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας του έργου ‘'LIFE Natura2000 Value
Crete'', περιελάμβανε ομιλίες από τους επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
και του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας, καθώς και παρουσίαση από την
Περιβαλλοντική Ομάδα του Ενιαίου Λυκείου Γαζίου για τον υδροβιότοπο του Αλμυρού, την
οικολογική του αξία και τα αγαθά που προσφέρει στην τοπική κοινωνία.
Την Ημερίδα χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης και ο Πρόεδρος της
ΔΕΥΑΜ και της ΑΛΜΥΡΟΣ Φίλιππος Σαββάκης, ενώ εισηγήσεις έγινα από την κ. Ελισάβετ
Γεωργοπούλου (Δρ. Βιολόγος - Πανεπιστήμιο Κρήτης - ΜΦΙΚ), την κ. Τάνια Πλουμή
(Περιβαλλοντολόγος MSc - Πανεπιστήμιο Κρήτης - ΜΦΙΚ), τον κ. Σταύρο Ξηρουχάκη (Δρ.
Βιολόγος - Ορνιθολόγος - Πανεπιστήμιο Κρήτης - ΜΦΙΚ), τον κ. Νικόλαο Κοτσυφό (Σύμβουλο
Επενδύσεων), την Περιβαλλοντική Ομάδα του Ενιαίου Λυκείου Γαζίου και τον κ. Καλούστ
Παραγκαμιάν (Βιολόγος, διευθυντής Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας), ενώ
ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση και διάλογος με τους παρευρισκομένους.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης στον χαιρετισμό του τόνισε: «Με χαρά σας
καλωσορίζω στην Ημερίδα που διοργανώνουμε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης και θέμα «Περιοχές Natura 2000 - Ευκαιρία ή εμπόδιο για την
ανάπτυξη;». Μια Ημερίδα κατά την οποία εξειδικευμένοι επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Κρήτης και του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας, θα μας
παρουσιάσουν χρήσιμα στοιχεία για τις περιοχές του δικτύου Natura τόσο σε εθνικό
επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Κρήτης, θα μας μιλήσουν για τα κοινωνικο - οικονομικά οφέλη
που μας προσφέρει απλόχερα η φύση και η άγρια ζωή, ενώ θα μας παρουσιάσουν και το
παράδειγμα φυσικών οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας, τα οποία
χρήζουν άμεσης διαχείρισης και προστασίας. Παράλληλα, η Περιβαλλοντική Ομάδα του
Ενιαίου Λυκείου Γαζίου θα μας παρουσιάσει ενδιαφέροντα στοιχεία για τον υγρότοπο της
περιοχής μας, τον Αλμυρό, την οικολογική του αξία και τα αγαθά που προσφέρει στην
τοπική κοινωνία.
Φίλες και φίλοι, το ερώτημα - τίτλος της Ημερίδας, «Περιοχές Natura 2000 - Ευκαιρία ή
εμπόδιο για την ανάπτυξη;» είναι ένα ερώτημα που μας απασχόλησε κι εμάς ως Δημοτική
Αρχή, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τις τύχες του Μαλεβιζίου. Και η απάντηση που
δώσαμε, όχι απλά συναισθηματικά, αλλά έπειτα από μελέτη και την ανάλογη έρευνα, ήταν
φυσικά πώς οι περιοχές Natura, αποτελούν μια από τις ιδανικότερες ευκαιρίες ανάπτυξης.
Κι αυτό, γιατί η αξιοποίηση των ιδιαίτερων φυσικών στοιχείων που διαθέτει η κάθε περιοχή
και η ανάδειξη των μοναδικών της χαρακτηριστικών, είναι στοιχεία που την χαρακτηρίζουν,
που την κάνουν μοναδική και ιδιαίτερη.
Γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε καταβάλει ως Δημοτική Αρχή μια τεράστια
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προσπάθεια για την προστασία και την ανάδειξη αυτού του αληθινού θαύματος της φύσης
που λέγεται Αλμυρός.
Δεν θα σας κουράσω απαριθμώντας σας το τι έχουμε κάνει για τον Αλμυρό, δεν θα σας
μιλήσω για τις δικές μας παρεμβάσεις και τα έργα που έχουμε κάνει, δεν είναι άλλωστε
αυτός ο σκοπός της αποψινής Ημερίδας. Θα σταθώ μόνο σε μια παρέμβασή μας, που την
θεωρώ την καθοριστικότερη όλων: Στην κτηματογράφηση ολόκληρης της περιοχής του
Αλμυρού! Μιας έκταση 600 περίπου στρεμμάτων η οποία ξεκινάει από το Μάτι του Αλμυρού
και φτάνει μέχρι την θάλασσα και που ολοκληρώσαμε την προηγούμενη χρονιά. Ένα αίτημα
της πολιτείας προς τον Δήμο, που εκκρεμούσε για περισσότερο από 15 χρόνια, από τον
Μάιο του 1997 και που με ιδιαίτερη χαρά ικανοποιήσαμε και παραδώσαμε στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, την πρώην Κτηματική Υπηρεσία τους
αναλυτικούς χάρτες και τα διαγράμματα της περιοχής.
Πρόκειται για μια ενέργεια που βάζει τέλος σε ένα καθεστώς αναρχίας που επικρατούσε
στην περιοχή για δεκαετίες και που θα κάνει πλέον γνωστό το πραγματικό ιδιοκτησιακό
καθεστώς σε ολόκληρη την έκταση που καταλαμβάνει ο Αλμυρός. Θα γνωρίζει πλέον η
πολιτεία τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής και θα δοθεί η δυνατότητα για ουσιαστικές
παρεμβάσεις, για απομακρύνσεις καταπατητών, για ανάδειξη και αξιοποίηση όλης της
έκτασης, με πρόγραμμα και σχέδιο και φυσικά, με απόλυτο σεβασμό στον ιδιαίτερο
χαρακτήρα της περιοχής.
Είμαι σίγουρος πώς αντιλαμβάνεστε την σπουδαιότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης και
να είστε βέβαιοι πώς ως Δημοτική Αρχή δεν θα σταματήσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε και
αυτό το οραματικό έργο για τον τόπο μας. Και σε αυτή την προσπάθεια, είναι χαρά μας να
έχουμε πολύτιμους συμμάχους όλους εσάς, τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κρήτης
και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, που με τις γνώσεις, την εμπειρία, αλλά και την αγάπη
που τρέφετε για τον τόπο μας, μπορείτε να συμβάλετε τα μέγιστα στην κοινή προσπάθεια.
Φίλες και φίλοι, θα ήθελα επίσης να αδράξω την ευκαιρία και να σας προσκαλέσω να
επισκεφτείτε την έκθεση φωτογραφίας από περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της
Κρήτης που παρουσιάζεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαλεβιζίου και σε κοινόχρηστους χώρους του Δημαρχείου μας στο Γάζι. Μια έκθεση που θα
παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου και η οποία περιλαμβάνει φωτογραφίες
από το Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη, δίνοντας έμφαση στα οφέλη που έχει ο
άνθρωπος από τις εν λόγω προστατευόμενες περιοχές. Μέσα από το πλούσιο αυτό
φωτογραφικό υλικό, αναδεικνύονται δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη φύση,
καθώς και προτάσεις ορθών πρακτικών εκμετάλλευσης της όπως: οικοτουρισμός, αγροτική
ανάπτυξη με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, καθώς
επίσης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ομιλητές της Ημερίδας, καθώς και
την υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος κ. Τάνια Πλουμή για την άριστη συνεργασία
μας και την ευκαιρία που μας έδωσαν να μάθουμε σημαντικά πράγματα για τις περιοχές
Natura, όπως επίσης και τους συνεργάτες μου, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Μανώλη
Παπαδομανωλάκη, Τεχνικής Υπηρεσίας Άρη Σαλούστρο, τον ειδικό μου σύμβουλο Γιώργο
Τζωράκη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Βιβλιοθήκης μας Κώστα Τριγώνη,
για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν, όπως επίσης και τους συνεργάτες του Δήμου μας
από το τμήμα πληροφορικής που πάντα υποστηρίζουν αποτελεσματικά όλες μας τις
δράσεις.
Να ευχαριστήσω επίσης ιδιαίτερα τα παιδιά του Ενιαίου Λυκείου Γαζίου και τους καθηγητές
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τους, που θα μας παρουσιάσουν την ενδιαφέρουσα είμαι βέβαιος εργασία τους, καθώς και
όλες και όλους εσάς, που παρευρίσκεστε εδώ σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ!».

Συνεχίζεται η έκθεση φωτογραφίας

Συνεχίζεται έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2017 η έκθεση φωτογραφίας από περιοχές του
Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
και σε κοινόχρηστους χώρους του Δημαρχείου Μαλεβιζίου στο Γάζι. Η έκθεση περιλαμβάνει
φωτογραφίες από το Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη, δίνοντας έμφαση στα οφέλη που
έχει ο άνθρωπος από τις εν λόγω προστατευόμενες περιοχές. Διακρίνεται σε 3 θεματικές
ενότητες: ορεινά, παράκτια και αγροτικά οικοσυστήματα.
Μέσα από αυτές αναδεικνύονται δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη φύση, καθώς
και προτάσεις ορθών πρακτικών εκμετάλλευσης της όπως: οικοτουρισμός, αγροτική
ανάπτυξη με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, όπως
επίσης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στόχοι της είναι η ευαισθητοποίηση και η
ενημέρωση του κοινού για το σημαντικό ρόλο που κατέχουν οι συγκεκριμένες περιοχές σε
σχέση με το επίπεδο ζωής και την οικονομία, όχι μόνο των πολιτών που κατοικούν και
δραστηριοποιούνται εντός ή πλησίον των περιοχών αυτών, αλλά και του νησιού στο σύνολό
του.

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται από το ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE
Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική
αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13
INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται
επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες:
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πλουμή Τάνια: 2810-393293, e-mail: taniaploumi@nhmc.
uoc.gr
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Κυριακοπούλου Νίκη, e-mail: niki@nhmc.uoc.gr
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