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∆ΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη : Επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη από το
Οικονοµικό Επιµελητήριο 12:00
Ελλάδα : Οι βρύσες τρέχουν… σκουλήκια! 11:55
Κρήτη : «Να σταµατήσει ο εµπαιγµός της κυβέρνησης
απέναντι στους µαθητές ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ!» 11:48
Πολιτισµός : Στις Γωνιές Μαλεβιζίου ο Χρήστος
Θηβαίος 11:40

Επιστολή στον Κυριάκο
Μητσοτάκη από το
Οικονοµικό Επιµελητήριο

Τεχνολογία : Η φύση µας καλεί: Ουρήστε και
φορτίστε! 11:37
Αθλητισµός : Σαρρής:«Σταδιακά πρέπει να γίνει µείωση
των οµάδων» 11:33
Ελλάδα : Συνελήφθη -ξανά- ο Λάκης Γαβαλάς 11:33

Καδοι κομποστοποιησης www.gardenproducts.gr

Κρήτη : Αεροδιάδροµος ... µε προοπτική στο Καστέλλι Ζωηρό ενδιαφέρον από πέντε ξένες εταιρείες 11:32
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Πλατανιάς : Κοντά σε συµφωνία µε Ντολάνο ο
Πλατανιάς 11:25
1

Εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο ∆ήµο Κισσάµου
Εσπερίδα με θέμα ‘Ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης στις
καλλιέργειες’ οργάνωσε ο Δήμος Κισάμου, το Ινστιτούτο Ελιάς και
Υποτροπικών Φυτών Χανίων και ο ΟΑΔΥΚ την περασμένη Τετάρτη. Την
εσπερίδα χαιρέτησε ο δήμαρχος Κισάμου κ. Γ. Μυλωνάκης τονίζοντας την
στήριξη του Δήμου στο πρωτογενή τομέα, ο εκπρόσωπος του ΟΑΔΥΚ κ. Ε.
Κοπάσης που τόνισε την συμβολή του ΟΑΔΥΚ στην αξιοποίηση του
υδατικού δυναμικού της περιοχής.

«Να σταµατήσει ο
εµπαιγµός της κυβέρνησης
απέναντι στους µαθητές
ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ!»

Κρήτη : Κοινωνική βοήθεια από τη Λέσχη Lions
Ηρακλείου 11:16

Κοινωνική βοήθεια από τη
Λέσχη Lions Ηρακλείου

Στην εσπερίδα συμμετείχαν δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ
Κισάμου και Χρυοσκαλίτισσας και αγρότες.
Στην εσπερίδα ο αντιδήμαρχος Κισάμου κ. Ν. Κουμάκης αναφέρθηκε στις
προτεραιότητες και τα έργα που απαιτούνται για την επάρκεια νερού στο Δ.
Κισάμου και τόνισε την ανάγκη για ορθολογική διαχείρισή. Ο Δ/ντής του
Ινστιτούτου κ. Κ. Χαρτζουλάκης τόνισε ότι το Ινστιτούτο έχει την
τεχνογνωσία και μπορεί να συμβάλει στην ορθολογική χρήση του νερού
στην γεωργία.
Αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλεί η υπερ-κατανάλωση νερού, τις
ανάγκες σε νερό των κυριότερων καλλιεργειών της περιοχής σε νερό και
την αναγκαιότητα σωστής άρδευσης, αφού η κατανάλωση νερού για την
παραγωγή ενός προϊόντος αποτελεί στοιχείο ποιότητας μέσω του ‘υδατικού
αποτυπώματος’.
Η γεωπόνος του Ινστιτούτου κ. Μ. Μπερτάκη αναφέρθηκε στην
αναγκαιότητα εγκατάστασης και σωστής λειτουργίας του συστήματος
άρδευσης με σταγόνες, και τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα χρήσης του
νερού μπορεί να φτάσει πάνω από 95%.

Εξόρµηση στο Φαράγγι της
Σαρακίνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
06.07.2013 Ηµερίδα για τις
αγροτικές καλλιέργειες
24.06.2013 Οι επιπτώσεις της
κλιµατικής αλλαγής
18.06.2013 «Αποζηµιώνονται
άµεσα οι αγρότες της Βιάννου για
τις καταστροφές από την περσινή
πυρκαγιά – Έρχονται και
αποζηµιώσεις»

Η ΚΡΗΤΗ ΣΗΜΕΡΑ
Περίπτερο
Καιρός
Τηλεόραση
Ζώδια
Χρήσιµα

17.06.2013 Χιλιάδες
Ελληνόπουλα στράφηκαν στη
γεωργία

Τέλος ο ερευνητής του Ινστιτούτου Δρ. Γ. Ψαρράς αναφέρθηκε στην
δυνατότητα χρήσης για άρδευση των καλλιεργειών των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων και παρουσίασε τα αποτελέσματα πειραμάτων του
Ινστιτούτου αλλά και της διεθνούς πρακτικής για την παραγωγή ασφαλών
και καλής ποιότητας προϊόντων.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τους συμμετέχοντες και διάθεση
ενημερωτικών φυλλαδίων για την ‘Ορθή Αρδευτική Πρακτική’ που έχει
εκδώσει το Ινστιτούτο..
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Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013
ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22/5/2013 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δ. Κισάμου η εσπερίδα ‘Ορθολογική διαχείριση
του νερού άρδευσης στις καλλιέργειες’ που οργάνωσε ο Δήμος
Κισάμου, το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων και
ο ΟΑΔΥΚ. Την εσπερίδα χαιρέτησε ο δήμαρχος Κισάμου κ. Γ.
Μυλωνάκης τονίζοντας την στήριξη του Δήμου στο πρωτογενή
τομέα, ο εκπρόσωπος του ΟΑΔΥΚ κ. Ε. Κοπάσης που τόνισε την
συμβολή του ΟΑΔΥΚ στην αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού

ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΛΕΝΤΙΑ! ΠΟΥ
ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ
http://glentia.gr/findconcert.aspx?lang=el

Free Counters

ΟΙ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
. .... στο όνομα του
φολκλόρ!!! Αρθρογράφος:
Ελένη-Ρεβέκκα Στάιου Το
σημερινό θέμα είναι λίγο εξειδικευμένο
και ας με συγχωρήσουν οι αν...

της περιοχής. Στην εσπερίδα συμμετείχαν δημοτικοί σύμβουλοι,
οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ Κισάμου και Χρυοσκαλίτισσας και
αγρότες.

ΤΥΠΑΔΕΣ....
Χανιά, 9 Ιουλίου 2013.
Στον δρόμο για το Καστέλι
αναρωτιόμουνα τι πάω να
δω. Το έργο το είχα ξαναδεί
πριν από τριάντα τόσα χρόνι...
Ή ΦΕΥΓΕΙΣ Ή ΦΕΡΝΕΙΣ ΤΟ ΔΝΤ Ή ΣΕ
ΣΚΟΤΩΝΟΥΜΕ
Συντάχθηκε από τον Κωνσταντίνος
Κρανίτης Το έγγραφο 1782/19
Αυγούστου 2009 της Ε.Υ.Π., που
αναφέρεται στο περιοδικό Επίκαιρα,
επιβεβαιώνει...

Στην εσπερίδα ο αντιδήμαρχος Κισάμου κ. Ν. Κουμάκης
αναφέρθηκε στις προτεραιότητες και τα έργα ..
.. που απαιτούνται για την επάρκεια νερού στο Δ. Κισάμου και τόνισε την
ανάγκη για ορθολογική διαχείρισή. Ο Δ/ντής του Ινστιτούτου κ. Κ.
Χαρτζουλάκης τόνισε ότι το Ινστιτούτο έχει την τεχνογνωσία και μπορεί να
συμβάλει στην ορθολογική χρήση του νερού στην γεωργία. Αναφέρθηκε
στα προβλήματα που προκαλεί η υπερ-κατανάλωση νερού, τις ανάγκες
σε νερό των κυριότερων καλλιεργειών της περιοχής σε νερό και την
αναγκαιότητα σωστής άρδευσης, αφού η κατανάλωση νερού για την
παραγωγή ενός προϊόντος αποτελεί στοιχείο ποιότητας μέσω του
‘υδατικού αποτυπώματος’. Η γεωπόνος του Ινστιτούτου κ. Μ. Μπερτάκη
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εγκατάστασης και σωστής λειτουργίας του
συστήματος άρδευσης με σταγόνες, και τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα
χρήσης του νερού μπορεί να φτάσει πάνω από 95%. Τέλος ο ερευνητής
του Ινστιτούτου Δρ. Γ. Ψαρράς αναφέρθηκε στην δυνατότητα χρήσης για
άρδευση των καλλιεργειών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και
παρουσίασε τα αποτελέσματα πειραμάτων του Ινστιτούτου αλλά και της
διεθνούς πρακτικής για την παραγωγή ασφαλών και καλής ποιότητας
προϊόντων. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τους συμμετέχοντες και
διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων για την ‘Ορθή Αρδευτική Πρακτική’ που
έχει εκδώσει το Ινστιτούτο..

http://sadentrepese.blogspot.gr/2013/05/blog-post_7703.html

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕ....
Εγώ σας το ΄λεγα ότι στο μόνο μέρος
που θα μπορούσε να φάει με την ησυχία
του (την κακαβιά του) θα ήταν το
Καστέλλι ...Έτσι λοιπόν το Σαββα...
ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
Ο σύλλογος Φίλων Αρχαίας
Φαλάσαρνας "Νίκος
Κακαουνάκης"
σας καλεί στις 10 Ιουλίου και ωρα 21.00
στο πολιτιστικό κέντρο Πλατάνου σ...
ΣΣΣΣΣΣΣ ΚΑΚΙΕΣ.....
Επίθεση Γκούμπλια στον Κισσαμικό!
Επίθεση προς τα μέλη της τωρινής
διοίκησης του Κισαμικού εξαπέλυσε ο
πρώην τεχνικός της ομάδας, Βασίλης ...
ΜΑΥΡΟ ΜΩΛΟΣ
Το λιμάνι της αρχαίας
Κισσάμου βρισκόταν δυτικά
της σύγχρονης πόλης, στη
σημερινή τοποθεσία του
Μαύρου Μώλου. Άγνωστο πότε
τοποθετήθηκαν οι...
ΤΑ 15 ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Στα πρότυπα των γαλλικών και
ισπανικών συνδέσμων η Κρήτη αποκτά
τα δικά της... όμορφα χωριά! Με κοινή

17/7/2013

