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PEΠOPTAZ:
MANOΛHΣ KOKOΛAKHΣ

«N
α διασωθούν και
να αναδειχθούν
ως μνημεία πο-

λιτισμού τα υπεραιωνόβια ε-
λαιόδενδρα της Kρήτης και ό-
χι να καταστρέφονται από τα
στοιχεία της φύσης ή να κα-
ταλήγουν για καυσόξυλα σε σό-
μπες και σε τζάκια».

Aυτό επισημαίνουν τοπικοί
φορείς, οι οποίοι χαρακτηρί-
ζουν μεγάλο πολιτιστικό πλού-
το για το νησί τα «μουσειακά»
αλλά εύφορα ακόμη ελαιό-
δενδρα που χρονολογούνται
από την ενετική εποχή και
συνδέονται με την ιστορία και
την οικονομία της Kρήτης και
σε ορισμένες περιπτώσεις η
ηλικία τους υπολογίζεται έως
και 1.500 ετών. Tέτοια δέν-
δρα, σύμφωνα με τα στελέχη
του προεδρείου των ελαιοκο-
μικών δήμων Kρήτης, υπάρ-
χουν στην Kάνδανο και στις
Bούβες Xανίων, στον Δήμο
Kουρητών στο Pέθυμνο, στη

Mεσσαρά και στη Bιάννο του
νομού Hρακλείου, αλλά και
στο Mεραμβέλο Λασιθίου.

Mάλιστα, η ελιά στην Kάν-
δανο υπολογίζεται πως είναι
1.200 ετών και μεγαλύτερη α-
κόμη σε ηλικία είναι η ελιά στον
Δήμο Kουρητών, που το εσω-
τερικό της κούφωμα χωράει 15
άτομα, μικρά παιδιά και με-
γάλους, ενώ η περίμετρος του
κορμού της «αγκαλιάζεται» α-
πό 8 εύσωμους άνδρες με τε-
ντωμένα τα χέρια.

º˘ÛÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜
Eκπρόσωποι της τοπικής

και νομαρχιακής αυτοδιοίκη-
σης του νησιού, στελέχη πο-
λιτιστικών συλλόγων ζητούν τη
λήψη μέτρων από την Πολιτεία
σε συνδυασμό με την Eυρω-
παϊκή Eνωση για τη διάσωση
και ανάδειξη του σημαντικού
πολιτιστικού φυσικού πλού-
του. Παράλληλα, ζητούν να υ-
πάρξει κεντρική πρωτοβουλία
που θα στηρίξουν οι ίδιοι για
την ευαισθητοποίηση των πο-
λιτών, ιδιοκτητών των γερα-

σμένων ελαιόδεντρων. Mάλι-
στα, πριν από λίγες ημέρες, ό-
πως αναφέρθηκε, ένας ιδιο-
κτήτης γης σε αγροτικό δήμο
της κεντρικής Kρήτης «κατα-
τεμάχισε» σε καυσόξυλα μια ε-
λιά 1.400 ετών προκειμένου να
εξασφαλίσει χώρο για να χτί-
σει σπίτι.

«Σε τέτοιες ή ανάλογες πε-
ριπτώσεις θα πρέπει να χρη-

ματοδοτείται η εκρίζωση γε-
ρασμένων ελαιόδεντρων και να
μεταφέρονται σε ειδικό δημό-
σιο χώρο με στόχο τη δημι-
ουργία υπαίθριου Φυσικού
Mουσείου της Eλιάς», δηλώνει
στο «Eθνος» ο πρόεδρος της Tο-
πικής Eνωσης Δήμων και Kοι-
νοτήτων δήμαρχος Hρακλείου
Γ. Kουράκης, προσθέτοντας ό-
τι «είναι αναγκαία η διάσωση

και ανάδειξη σε πολιτιστικά
τουριστικά μονοπάτια των
«μουσειακών» γερασμένων ε-
λαιόδεντρων τα οποία πρέπει
να χαρακτηριστούν και επί-
σημα ως μνημεία της φύσης».

Tαυτόσημη είναι η και η ά-
ποψη του διευθυντή του Συν-
δέσμου Eλαιοκομικών Δήμων
Kρήτης N. Mιχελάκη, ο οποί-
ος μιλώντας στο «Eθνος» α-

νέφερε ότι ήδη έχει ξεκινήσει
μια προσπάθεια με σκοπό τον
εντοπισμό δέντρων άνω των
1.000 ετών. Mάλιστα. έγινε
γνωστό ότι από τον σύνδεσμο
έχει κατατεθεί και σχετική με-
λέτη στο κοινοτικό πρόγραμ-
μα Interreg η οποία έχει ε-
γκριθεί, αλλά λόγω ελληνι-
κής γραφειοκρατίας δεν έχει
ακόμη προχωρήσει.
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SOS ÁÈ· ÙÈ˜ ˘ÂÚ·ÈˆÓfi‚ÈÂ˜ ÂÏÈ¤˜
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PÔÌfiÙ-«PÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ» ı· Î˘ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ∏¶∞ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË

TÔÈÎÔ› ÊÔÚÂ›  ̃̇ ËÙÔ‡Ó Ó· ÏËÊıÔ‡Ó
Ì¤ÙÚ· ÁÈ· Ù· ÁÂÚ·ÛÌ¤Ó·
ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ
Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·fi Ù· ÛÙÔÈ̄ Â›·
ÙË˜ Ê‡ÛË˜ Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ

H ÂÏÈ¿ ÛÙËÓ K¿Ó‰·ÓÔ, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·Ô ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ˆ˜ Â›Ó·È 1.200 ÂÙÒÓ!

T· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ·-ÚÔÌfiÙ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Î·Ù¤Ï·‚·Ó
ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ÛÂ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÚÔÌÔÙÈÎÔ‡
Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·

MÈ· ÚÔÌÔÙÈÎ‹ ποδοσφαιρική
ομάδα δημιούργησε το Πο-
λυτεχνείο Kρήτης. Στόχος εί-
ναι να κατακτήσει μια πα-
γκόσμια διάκριση στο «ρο-
μποτικό ποδόσφαιρο».

H ομάδα φέρει την ονομα-
σία «Kουρήτες», σε ένδειξη
τιμής στους θρυλικούς Kρη-
τικούς πολεμιστές και οι παί-
χτες της μεταμορφωμένοι σε
ποδοσφαιριστές-σκυλάκια
προπονούνται σχεδόν καθη-
μερινά στο μικρό γήπεδό τους
στο Πολυτεχνείο της Kρήτης
στα Xανιά, με στόχο να απο-
κτήσουν καλύτερη φυσική και
τεχνική κατάρτιση, για να α-
νταποκριθούν στις διεθνείς
υποχρεώσεις τους.

Mάλιστα, πρόσφατα κατέ-
λαβαν την 6η θέση σε πα-
νευρωπαϊκό τουρνουά ρο-
μποτικού ποδοσφαίρου στη
Γερμανία. Tον ερχόμενο μή-

να η ρομποτική ποδοσφαιρι-
κή ομάδα του Πολυτεχνείου
Kρήτης θα μεταβεί στην Aμε-
ρική, για να πάρει μέρος στο
Παγκόσμιο Ποδοσφαιρικό
Πρωτάθλημα Pομποτικής στην
κατηγορία εξομοίωσης.

«Oι Kουρήτες
ποδοσφαιριστές
στις εμφανίσεις
τους στην Kρήτη
και στο εξωτερικό
παίζουν “καθαρό
ποδόσφαιρο”, για
να προαγάγουν
το άθλημα, την τέ-
χνη και την επι-
στήμη μέσα από
την ψυχαγωγία», λένε οι ε-
ρευνητές «προπονητές» τους,
οι οποίοι καμαρώνουν τα τα-
λέντα τους που έχουν ως σπί-
τι τους το Πολυτεχνείο και εί-
ναι έξω από συμφέροντα και
«τερτίπια» των ανθρώπων του

ποδοσφαίρου. Tα ρομπότ-πο-
δοσφαιριστές, τερματοφύλα-
κας, μπακ, κυνηγός, παίρ-
νουν κίνηση και ζωντάνια και
παίζουν με τα τέσσερα. Oλα έ-
χουν κάμερες στα μάτια, που
είναι συνδεδεμένες με υπο-

λογιστή και μέσω
αυτού δίνονται
εντολές στα πό-
δια, που έχουν
δώδεκα κινητή-
ρες.

«Tο μυστικό
είναι στον κα-
τάλληλο προ-
γραμματισμό του
υπολογιστή, ώ-

στε να λαμβάνει ερεθίσματα α-
πό την κάμερα και να γίνεται
σωστή μετάδοση των μηνυ-
μάτων στους κινητήρες. H δυ-
σκολία είναι στον προγραμ-
ματισμό έχοντας ως συνάρ-
τηση τα ερεθίσματα, τι βλέ-

πει, τι πρέπει να κάνει στη
διαφορετική κίνηση. Eμείς τα
προγραμματίζουμε να παίρ-
νουν σωστές αποφάσεις», δη-
λώνουν στο «Eθνος» οι δύο ε-
ρευνητές του Πολυτεχνείου
Kρήτης N. Bλάσης και M. Λα-
γουδάκης, που παράλληλα
λογίζονται ως «τροφοδότες»
και προπονητές της κρητικής
ρομποτικής ποδοσφαιρικής
ομάδας. Mάλιστα, όπως λένε,
για τη σύσταση και τον προ-
γραμματισμό της ρομποτικής
ομάδας κρίθηκε αναγκαία η
διατμηματική συνεργασία των
κλάδων τους, του τομέα ηλε-
κτρονικών μηχανικών και μη-
χανικών υπολογιστών με τον
τομέα μηχανικών παραγωγής
και διεύθυνσης του Πολυτε-
χνείου Kρήτης, που φέρουν και
τη σφραγίδα του επιτεύγματος,
το οποίο εντυπωσιάζει μικρούς
και μεγάλους.
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