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ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μελέτη για οδικό έργο

Από τη Γραμματεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου
ανακοινώθηκε ότι κατατέθηκε από τη Δ/νση
ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρεια Κρήτης η Μελέτη Περιβαλλο-

ντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο Δρόμος Αγιά –
Πατελάρι – Γεράνι. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ή φορείς
που επιθυμούν να ενημερωθούν μπορούν να απευθύνο-
νται στην αρμόδια υπάλληλο (κ. Αιμιλία Κασελάκη, τηλ.
2821344537) στην υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ),
από τις 9 π.μ. έως 12 μ. καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες
και έως τις 3-10-2008. Όσοι επιθυμούν να διατυπώσουν
εγγράφως τη γνώμη ή τις προτάσεις τους επί της Μελέ-
της, μπορούν να τις καταθέσουν στη Γραμματεία του  Νο-
μαρχιακού Συμβουλίου τις ίδιες εργάσιμες ώρες και έως
την προαναφερθείσα ημερομηνία. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝ. ΚΕΛΑΪΔΗ

Παρέμβαση για τον ΒΟΑΚ
Την παρέμβαση του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Θεμιστο-

κλή Ξανθόπουλο για να ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση
του Βορείου Οδικού Άξονα ζητεί με επιστολή που του έ-
στειλε ο πολιτευτής της ΝΔ Μαν. Κελαϊδής. Όπως σημει-
ώνει, "το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα προέβλεπε τη
σταδιακή ηλεκτροδότηση μέχρι τον περασμένο Απρίλιο
(2008), με εγκεκριμένη παράταση της συνολικής προθε-
σμίας του έργου μέχρι την 26-6-2008, προθεσμίες που και
πάλι έχουν παραβιαστεί".

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΥΝΤΙΚΗ

Διακοπή κυκλοφορίας

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Φυντίκη του Δήμου
Θερίσου κατά τις πρωινές ώρες (7.30 π.μ. έως 4 μ.μ.)
για δεκαπέντε ημέρες και συγκεκριμένα από αύριο

Πέμπτη έως τις 20 Σεπτεμβρίου, σε όλο το μήκος του προς
ανακατασκευή τμήματος της οδού, ανακοίνωσε ο Δήμος
Θερίσου. 

ΕΩΣ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αιτήσεις για αμπέλια

Έως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου θα παραλαμ-
βάνει αιτήσεις η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Χανίων για ένταξη στο πρόγραμμα της ορι-

στικής εγκατάλειψης αμπελιών. Για πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει ν' απευθύνονται στο γραφείο Α-
μπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Χα-
νίων ή στα περιφερειακά Γραφεία της Υπηρεσίας.

Βγήκε από τον
τάφο, σώθηκε και

σήμερα ζει και...
ευδοκιμεί στη

Γερμανία. 

Ολόγος για τη Μα-
νταλένα, μια πανέ-
μορφη σκυλίτσα,
την οποία κάποιοι

πέταξαν σε μια τρύπα στην
είσοδο του φαραγγιού της
Αγίας Ειρήνης Χανίων που
είχε γίνει ένας πραγματικός
τάφος σκύλων, όπως είχε κα-
ταγγείλει στις 23 Απριλίου
με επιστολή του στα "Χ.Ν." ο
"Φιλοζωικός Σύλλογος Χα-
νίων". 

Το σκυλί σώθηκε με ενέρ-
γειες του συλλόγου και τη
βοήθεια ορειβάτη και σπη-
λαιολόγου, που κατέβηκαν
στο βάραθρο ζώων και  το έ-
σωσαν για να το θέσει υπό
την προστασία της μια Γερ-
μανίδα φιλόζωος, η Ρεγγίνα
Σμιθ η οποία από τη Γερμα-
νία μας έστειλε επιστολή
στην οποία σημειώνει μετα-
ξύ άλλων:

"Η Μανταλένα έφτασε!
Στις 24 Απριλίου 2008, τα
“Χανιώτικα νέα” δημοσίευ-
σαν την τρομερή ιστορία του
«τάφου των σκύλων», κοντά
στην Αγία Ειρήνη. Θυμάστε;
Αμέσως τα νέα του αποτρό-
παιου αυτού περιστατικού
ταξίδεψαν ανά τον κόσμο.
Δυστυχώς, όπως συμβαίνει
πάντοτε σε περιστατικά που
αφορούν κακοποίηση ζώων
στην Ελλάδα, το έγκλημα
αυτό παρέμεινε ατιμώρητο,
παρόλο που όλοι στην περιο-
χή γνώριζαν για τον διε-
στραμμένο αυτό τρόπο που
ακολουθείται σε περιπτώσεις
που κάποιος θέλει να ξεφορ-
τωθεί ανεπιθύμητα ζώα. Κα-
νείς δεν μπορεί να με κάνει
να πιστέψω πως ο ιδιοκτή-
της του πεταμένου αυτού ζώ-
ου είναι άγνωστος. Εξάλλου,
μιλάμε για ένα θηλυκό ζώο,
που υπολογίζεται 6 με 7 χρό-
νων, το οποίο είχε γεννήσει
ήδη αρκετές φορές. Κατά τη
διάρκεια των τελευταίων
τεσσάρων μηνών κανείς στην
Κρήτη δεν θέλησε να υιοθε-
τήσει αυτό το υπέροχο και
ευγενικό ζώο. Για αυτό τον
λόγο, η Μανταλένα -όπως

την ονόμασαν οι διασώστες
της- ετοιμάστηκε να ταξιδέ-
ψει στη Γερμανία όπου και
έφτασε την περασμένη Τε-
τάρτη και όπου δεν θα την
πληγώσει κανείς ποτέ ξανά.

Ούτε οι προσπάθειες της
κας Ιωάννας Καραγκούνη να
θέσει τους συμπολίτες της
κατά των «σατανικών Γερμα-
νών», ούτε οι προσβλητικές
προσπάθειες του κ. Κιλκίδη,
υφυπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης, να φοβίσει τους
γενναίους ακτιβιστές στην
Ελλάδα, δεν μπόρεσαν να ε-
μποδίσουν τη μεταφορά του
ζώου. Η Μαγδαληνή βρίσκε-
ται εδώ στη Γερμανία κάτω
από την προστασία μιας α-
νάδοχης οικογένειας. Παίζει
και τρέχει μαζί με πέντε ακό-
μα ζώα που διασώθηκαν από
την Κρήτη σε ένα μεγάλο κή-
πο".

Την επιστολή μας μετέφε-
ρε ο Φιλοζωικός Σύλλογος
Χανίων: "Η προστασία των
ζώων", ο οποίος σε ανακοί-
νωσή του αναφέρει μεταξύ
άλλων:

Η Μανταλένα -αφού δέ-
χτηκε κατ’ αρχάς την κτη-
νιατρική φροντίδα και μετέ-
πειτα την αγάπη και τη
στοργή των μελών του συλ-
λόγου μας  και ιδιαίτερα της
κυρίας Λίντα Λούκας, που
για μήνες τη φιλοξένησε στο
σπίτι της- άρχισε  σιγά σιγά
να ξεπερνά τα τραύματά της,
σωματικά και ψυχικά, που

κάποιοι ανεύθυνοι, ανάλγη-
τοι και εγκληματίες της προ-
κάλεσαν και τώρα είναι ένα
ζώο που δέχεται την αγάπη
και τη στοργή των γερμανών
ζωόφιλων, που τη φιλοξε-
νούν στο σπίτι τους στη Γερ-
μανία: της κ. Ρεγγίνα Σμιθ
και του συζύγου της, έως ό-
του βρεθεί η σωστή και κα-
τάλληλη ανάδοχη οικογέ-
νεια, που θα τη φροντίζει μέ-
χρι το τέλος της ζωής της.
Ας σημειωθεί ότι το ζεύγος
Σμιθ είναι λάτρεις της χώρας
μας αλλά και κριτές της ά-
σχημης πλευράς της - και κυ-
ρίως αυτής που αφορά στη
συμπεριφορά των Ελλήνων
απέναντι στα ζώα. Ναι κ.
Κιλτίδη. Η Μανταλένα, όπως
και χιλιάδες άλλα κατοικίδια
ζώα δεν έγινε λουκάνικο, δεν
έγινε γούνα, δεν  έγινε κρέμα
καλλυντική, δεν έγινε πειρα-
ματόζωο. Έγινε ένα ευτυχι-
σμένο σκυλάκι και βρέθηκε
από τα έγκατα της γης στο
σπίτι και στη ζεστή αγκαλιά
αλλοδαπών ζωόφιλων.

Πώς είπατε κύριε Κιλτί-
δη; Το περιστατικό αυτό α-
ποτελεί μεμονωμένη περί-

πτωση; Επί τέλους ας μπει
τέρμα σ’ αυτήν την καραμέ-
λα της ντροπής που καλύπτει
- τι άλλο; Την ανικανότητα
της πολιτείας και του Υ-
πουργείου σας να επιλύσει
το πρόβλημα των αδέσποτων
και δεσποζόμενων ζώων.  

Πειραματόζωα γίνονται
εδώ στη χώρα μας εκατοντά-
δες και εκατοντάδες ζώα.
Ναι, πολλοί ιδιοκτήτες πει-
ραματίζονται, για παράδειγ-
μα, πόσες μέρες μπορεί να
μείνει νηστικό ένα ζώο, πό-
σες μέρες άνυδρο, πόσο ξύλο
μπορεί να αντέξει, πόσες μέ-
ρες μπορεί να επιβιώσει μέσα
στον καύσωνα ή μέσα στο
χιόνι, πόσες μέρες τραυματι-
σμένο στην άσφαλτο, πόσα
χρόνια μπορεί να αντέξει α-
λυσοδεμένο και μέσα στο σά-
πιο βαρέλι του. Γνωρίζετε -
πιστεύουμε- πολύ καλά, αλ-
λά πρέπει και να το παραδε-
χτείτε, ότι αυτή είναι δυστυ-
χώς η αλήθεια. Γι’ αυτό ας
σταθούμε λίγο στα λόγια του
μεγάλου μας ποιητή που σο-
φά και μεστά λέει. «πάντ' α-
νοιχτά πάντ’ άγρυπνα τα μά-
τια της ψυχής μας»".

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΥ

Από την Ελλάδα
στη Γερμανία

Μετά τα 
βασανιστήρια

και τον
ενταφιασμό,
φροντίδα και

αγάπη για 
μια νέα ζωή

Η Μανταλένα στη Γερμανία.


