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Χανιά 

28 Μαίου 2021 

Καταγγελία για Μπάλο, Κεδροδάσος 

Ο ΦΔ ΕΔΣ, έλαβε την παρακάτω καταγγελία (το όνομα έχει σβηστεί, αλλά είναι στη 

διάθεση των αρχών) συνοδευόμενο από σχετικές φωτογραφίες. 

Hello,  
my name is XXXX XXXX, I contacted you 2 years ago about Kedrodasos, which sadly enough still is an 
open sewer covered in used toilet paper, sanitary towels, dirty nappies and lots of other stuff. 
 
Now, I'm contacting you about Balos beach, another part of the NAtura 2000 program. Here are 2 
pictures taken yesterday 26/05/2021. 
This load of junk is parked precisely in the middle of the beach between Crete and Tigani. It is visible 
from  the viewpoint under the car park above the beach, it is highly visible from Tigani, and it simply 
ruins every panoramic picture any tourist would like to take of this place. And that's thousands of 
pictures. Apart from being a total eye-sore, I wonder how legal this is... 
On behalf of the people who were there yesterday and expressed total disgust with this intrusion on the 
natural beauty of the place, I would really appreciate it if something would be done about this very fast. 
At least get the owner to put this somewhere where it doesn't ruin peoples experience, preferably remove 
him before the jet-skies, paras sailing stuff and other totally disruptive items find their way here. Which 
is only a matter of time, unless you act now. 
 
Thank you    XXXX 
 

 
 

 
 
Σε απλά Ελληνικά, λέει ότι το μεν Κεδροδάσος έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο, ενώ στον 
Μπάλο, στις 26/5 κάποιος έκρινε σκόπιμο να αφήσει ένα αυτοκίνητο(!) και μια παράγκα. 
 
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στη Φύση και τους επισκέπτες. Δεν 
χρειάζονται λόγια. Περιμένουμε την αντίδραση των αρμόδιων εκτελεστικών και δικαστικών 
αρχών. 
 
Για τον ΦΔ ΕΔΣ-ΔΚ 
Ο Πρόεδρος 
Πέτρος Λυμπεράκης  
 


