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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:

Φιλοζωική δράση στην Κρήτη:
Το καταφύγιο του Μανώλη Σπαθαράκη στις Γούρνες (Βόρεια Κρήτη)
Μία συµβολή του µέλους του διοικητικού µας συµβουλίου Michael Blöchinger-Däumling, Mainz
Εισαγωγή: Τον Μάρτιο του 2008 ο Heinz Eikamp έγραψε στο φόρουµ της ιστοσελίδας µας ένα άρθρο µε τίτλο: "Καλή διαβίωση των ζώων
στην Κρήτη". Η προστασία τον ζώων στην Κρήτη υπάρχει υπο την εποπτία µας αλλα σύµφωνα µε τις καταστατικές του δραστηριότητες δεν
είναι ένα πεδίο εργασίας της NLUK (NAOM)" Ανεξάρτητα ορίσαµε το Νοέµβριο του 2010, επισήµως για «υπεύθυνο προστασίας ζώων της
NLUK στην Κρήτη την Stephanie Krips µέλος της οργάνοσης µας." Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πολλα και υπάρχουν αρκετές οµάδες και
οργανώσεις που επιδίδονται στη δραστική καλητέρευση της διαβίωσης των ζώων στην Κρήτη. Ο κατάλογος των γερµανικών και αγγλικών
κλαµπ, οργανισµών και ιστοσελίδων, έχει ήδη δηµοσιευτεί από τον συνεργάτη µας στο ράδιο-Κρήτη µε το όνοµα "καλή µεταχείριση των ζώων
στην Κρήτη µε τον Μήτσο".
Αλλά υπάρχει και ένα "καταφύγιο ζώων" σε ένα καθαρά ιδιωτικό χώρο που δεν µπορούν να ανταπεξέλθει στα έξοδα για διαφήµιση, ή ακόµη και για
µια ιστοσελίδα. Αυτά µας ανέφερε η Stephanie τον Αύγουστο του 2010 για τον Μανώλη Σπαθαράκη και το καταφύγιο του, στις Γούρνες
(βόρεια Κρήτη), βλέπε: [ http://www.kreta-umweltforum.de/wbb2/thread.php?threadid=1837 ]. Σχετικά µε αυτό θα θέλαµε να ασχοληθούµε εδώ.

Μάρτιος 2011, κάνει ασυνίθιστο κρύο για την εποχή και ιδιαίτερα για τα Κρητικά δεδοµένα. Οδηγούµε στον κεντρικό
δρόµο (90/E75 - New Road), στα ανατολικά του Ηρακλείου προς Γούρνες και ακολουθήστε τις ενδίξεις για το ενυδρίο.
Από µια προηγούµενη επίσκεψη, γνωρίζουµε ότι το σκηνικό έχει στιθεί στην πρώην αµερικανικής βάση στις Γούρνες.
Εκεί θα συναντηθούµε µε την Stephanie για ένα φλιτζάνι καφέ και για να συζητήσουµε τα παραπάνω και κατά την
διάρκεια της µέρας να επισκεφθούµε τον Μανώλη. Στο δρόµο µας για το
ενυδρείο, µπορούµε να πάρουµε µια πρώτη εντύπωση για αυτά πουµας
περιέγραψε η Stephanie στο φόρουµ, ερηµιά, κακή κατάσταση των
δρόµων και των κτιρίων, αυτό µας κάνει και πάλι να αναρωτηθούµε
γιατί ο δήµαρχος αυτής της όµορφης περιοχής την άφισε να καταντήσει
έτσι. Τουρίστες από όλο τον κόσµο, όπως και εµείς, ακολουθούν
ακριβώς την ίδια διαδροµή για να επισκεφτούν το ενυδρίο, το οποίο
αξίζει πραγµατικά µια επίσκεψη.Χωρίς να το γνωρίζουµε περάσαµε και
το κτίριο οπου το 2008 έφτιαξε το καταφύγιο του ο Μανώλης. Αλλά το
ένα µετά το άλλο. Με χαρακτηριστική γερµανική ακρίβεια φτάνουµε στο
πάρκινγκ και λίγα λεπτά αργότερα, ένα άλλο αυτοκίνητο έρχεται κάτω
από τον δρόµο και σταµατά ακριβώς µπροστά από το κτίριο µε το
γιγάντιο χταπόδι Λόγω του καιρού µετά από ένα σύντοµο καλωσόρισµα από τη Stephanie πήγαµε στο εστιατόριο για να
ζεσταθούµε και να πιούµε ένα καλό φλιτζάνι καφέ.
Το καταφύγιο του Μανώλη είναι λίγα µέτρα από το Cret-Aquarium,
λίγο πριν τη διασταύρωση στην αριστερή πλευρά (όπως φαίνεται από το
ενυδρείο). ∆εδοµένου ότι η είσοδος είναι µερικά βήµατα από το δρόµο
(αριστερά),δεν είναι και τόσο εµφανής από το δρόµο. Πρέπει να
οµολογήσω ότι µε την πρώτη µατιά τροµοκρατήθηκα λίγο. Στην πύλη
µας υποδέχτηκαν µε δυνατά γαβγίσµατα.Εκείνη την ώρα από την
γωνία εµφανίστηκε ένας µεγαλύτερος σε ηλικία άντρας, φανερά
σοκάρισµένος µε µια µατιά αµφισβήτησης . ∆εδοµένου ότι οι γνώσεις
µου στα ελληνικα µου επιτρέπουν µόνο να παραγγείλω φάγητο είµαι
ευτυχής που Stephanie είναι µαζί µας.Χερετήστηκαν και αµέσως µέτα
γνωριστίκαµε µε τον Μανώλη. Λίγο αργότερα, γνωρίσαµε την Εύα
και τον Steve, τους ακούραστους εργαζόµενους και ξεκινήσαµε την
ξενάγησή µας.

Εν τω µεταξύ, έχουµε την ευκαιρία για µια ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική συζήτηση, η οποία διακόπτεται
επανειληµµένα για µερικά χάδια. Είναι απλά αδύνατο να ξεφύγεις από τα ζώα και την ανάγκη τους για αγάπη.
Όταν ακούµε τον όρο "καταφύγιο ζώων" έχουµε όλοι λίγο πολύ την ίδια εικόνα στο µυαλό. Ένα κτίριο µε γραφεία,
τουαλέτες, ίσως ένα δωµάτιο για ιατρική φροντίδα, ένα αγρόκτηµα µε χώρο για σκύλους και γάτες και ούτω καθεξής.
Γρήγορα γίνεται σαφές, δεν είµαστε στη Γερµανία. Όλα εδώ είναι χειροποίητα. Με κόπο, αγάπη και περιορισµένα
κονδύλια. Ο µοναδικό σκοπός να δώσει ένα σπίτι στα ζώα που το χρειάζονται. Ένα µέρος όπου θα είναι ασφαλείς, που
θα τους παρέχει την ηµερήσια δόση της τροφής και του νερού, να έχουν µια στέγη πάνω από το κεφάλι τους, µια
κουβέρτα την οποία µπορούν να ζεσταθούν και αγάπη, πολλή αγάπη.
Ο Μανώλης είναι ένας κάπως µεγαλύτερης ηλικίας, µπορεί να είναι συµπαθητικός, αλλά διστάζει να µιλήσει για τον ίδιο
τον άνθρωπο. Μόνο όταν πρόκειται για ζώα "του», ο ίδιος βγαίνει και
λέει. Έτσι, δεν θα µπορούσαµε να µάθουµε πολλά για τον εαυτό του.
∆ούλευε ως υπάλληλος των Ολυµπιακών Αερογραµµών στο αεροδρόµιο
του Ηρακλείου όπου και παρελάµβανε τις αποσκευές από τα
αεροπλάνα.Ως ένας πολύ φιλόζωος άνθρωπος αποφάσισε να κάνει κάτι
για την δυστιχία των ζώων. Από τον τότε δήµαρχο του δήµου Γουβών
τουπαραχωρήθηκαν περίπου 1.000 τετραγωνικά µέτρα. Μόνος του έχτισε
από το πουθενά το καταφύγιο του. Εκεί περνάει σχεδόν όλο τον
ελεύθερου χρόνο του, από ∆ευτέρα έως Κυριακή,365 µέρες το χρόνο.
Υπάρχει πάντα κάτι να κάνει. Με 80 σκυλιά και τα κουτάβια, 15 γάτες
και 6 γατάκια δεν έχει πολύ χρόνο για οτιδήποτε άλλο. Κάθε ζώο έχει τη
δική του ιστορία και ένα όνοµα. Όλοι θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε
την ίδια αγάπη και φροντίδα. Από τον Αύγουστο του 2009, έχει βοήθεια
από τον Steve και την Εύα. Και τα δύο είναι καθηµερινά εκεί από τις 7:00 περίπου το πρωί έως της 7:00 το βράδυ για να
βοηθήσουν όπου µπορούν- δωρεάν φυσικά! Ο Μανώλης και να ήθελε να τους πληρώσει δεν θα µπορούσε µιάς και και µε
το χαµηλό του εισόδηµα αγοράζει ζωοτροφές και φάρµακα για τα ζώα.
Μιλάω µε την Εύα, η οποία αρχικά ήταν κάπως διστακτική, µε σχεδόν απωθητικό αποτέλεσµα. "Τι κάνεις εδώ, γιατί είσαι
εδώ;" Με ρωτάει. Της εξήγησα ότι είµαι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου NLUK και έχω ενηµερωθεί από τη Stephanie
για καταφύγιο. "Μείνετε µακριά µου µε τα σωµατεία και οργανώσεις σας που ξέρουβ βα λένε µεγάλα λογια στο Facebook
και ποιος ξέρει πού αλλόυ και καυχιούνται για τα καλά τους έργα και στην τελική δεν κάνουν τίποτα. Που έρχονται εδώ
και θέλουν να µας ρωτήσουν «τι και πώς» και να µας πούν πως πρέπει να κάνουµε τη δουλειά µας. Κοιτάξτε γύρω όλα
αυτά τα έχουµε δηµιουργήσει µόνοι. ∆εν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά δίνουµε κάθε ζώο ένα σπίτι, κάνωντας ότι
καλύτερο µπορούµε », δήλωσε, και έσκηψε κάτω για δεύτερη φορά για να δώσει λιγα χάδια και αγάπη σε ένα από τα
σκυλία. «Το χειρότερο είναι εκείνοι που εξακολουθούν να λένε µεγάλα λόγια, και υπόσχονται να µας βοηθήσουν και στη
συνέχεια δεν ΄΄εχουν χρόνο’’. Είναι τόσο απλό. Μία φορά την εβδοµάδα για µια ή δύο ώρες να βοηθήσουν µε το τάισµα ,
να πάνε µια βόλτα µε ένα σκυλί, να βοηθήσουν να φτιάξουµε ένα σπιτάκι, ή έστω να καθαρίσουν το χαλίκι µε µια
τσουγκράνα. Λίγα πράγµατα. Όχι, κάνουµε τα κάνουµε όλα µόνοι µας. «Όταν θέλησα να την πάρω µια φωτογραφία µε ένα
από τα σκυλιά, σήκωσε το χέρι της, αµυντικά:" Όχι, όχι παρακαλώ - Όχι, σας παρακαλώ δεν είµαι εδώ για φήµη, είµαι εδώ
για τα ζώα! "Από πού είναι τα ζώα;" ρωτώ. "Τα περρισότερα τα βρίσκουµε στο δρόµο. Πετάγονται σαν ένα σκουπίδι,
πεινασµένα και χτυπηµένα χτυπιµένα. Μερικά εγκαταλήφθηκαν επίσης νύχτα, όταν κανείς δεν ήταν εδώ.Μπορεί κάπιος να
πάρει ένα σκύλο και να το δώσει ένα σπιτικό; "τους ρωτώ. «Ναι. Αλλά τους εξετάζουµε όλους λεπτοµερώς. Φυσικά
χαιρόµαστε για κάθε σκυλί που µπορούµε να του παρέχουµε ένα νέο σπίτι, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δίνουµε έτσι απλά
τα ζώα. Εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα κάποιος πέρασε την πύλη,έµεινε όρθιος και έριξε µια µατιά στο χώρο. Μετά από
ένα λεπτό ο ίδιος έδιξε ένα Rottweiler, και είπε: Αυτό θέλω! Τότε του ζητήθηκε να εγκαταλήψει το χώρο. Σε ανθρώπους
σαν και αυτόν δεν θα δίναµε ποτέ ένα σκυλι. Ακόµα και αν κάπιος περάσει από όλα τα σκυλιά και τα χαϊδέψει ένα-ένα, δε
σηµένει ότι θα µπορέσει να πάρει ένα και να φύγει. Προσπαθούµε να πάρουµε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες
µπορούµε για τους ανθρώπους. Οι κυνηγοί, για παράδειγµα, δεν πρόκειτε
να πάρουν ζώο από εµάς. Μερικές φορές κοιτάω έξω από την πύλη για να
δώ αν το αυτοκίνητο έχει κάποια αυτοκόλλητα πάνω του ή ένα όπλο µέσα
στο αυτοκίνητο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο δίχνει πως αυτός που το
έχει είναι κυνηγός. Επίσης, δεν πουλάµε τα ζώα για να καλύψουµε το
κόστος των ζωοτροφών κλπ.. Οποιος θέλει µπορεί να δώσει µια εθελοντική
δωρεά. Επιπλέον, εξηγούµε σε κάθε άτοµο που υιοθετεί ένα ζώο πως
µπορεί να φέρει το ζώο πίσω αντο µετανιώσει. Σε καµία περίπτωση δεν
πρέπει το ζώο να βρεθεί και πάλι στο δρόµο! Και σε καµία περίπτωση δεν
στέλνουµε τα ζώα σε κάποιον. Πρώτον, δεν µπορούµε να ανταπεξέλθουµε
οικονοµικά, και, δεύτερον, θέλουµε να έχουµε, όπως είπα,µια πιο καλή
εικόνα για το άτοµο που θα θελήσει να πάρει κάποιο ζώο." Τι γίνεται µε τα
ζώα που δεν µπορούν να βρούν ένα νέο περιβάλλον; « Κοιτώντας µε ένα περίεργο βλέµα µου απαντά: "Τι να τα κάνουµε;
Τα κρατάµε και τα φροντίζουµε! (Σηµείωση:.! Υπάρχει ένα δηµοτικό καταφύγιο ζώων στο Ηράκλειο το οποίο όµως κάνει
ευθανασία στα ζώα µετά από 3 µήνες).

Αρκετά µε τις φλυαρίες . Πρέπει να γυρίσω στη δουλειά. " Αµέσως έφυγε και µε άφησε να στέκοµαι εκεί, πήρε µια
τσουγκράνα και ξεκίνησε να καθαρίζει το έδαφος γύρω από τα σπίτια των σκυλιών. Στην αρχή ένιωσα αµήχανα, αλλά
στη συνέχεια χαµογέλασα και να πήγα να µάθω και άλλες πληροφορίες. Ολόκληρος ο χώρος , παρά τις κακές καιρικές
συνθήκες ( πάλι άρχισε να βρέχει και ένας κρύος άνεµος µας διαπέρασε) είναι εξαιρετικά καθαρό. Πουθενά δεν είδα
ούτε µία ακαθαρσία. Ο θαυµασµός µου για το έργο του καταφυγίου αυξάνεται όλο και περισσότερο.
Οι υπόλοιποι, λόγω του κρύου και της βροχής έχουν αποσυρθεί κάτω από ένα
υπόστεγο, γύρω από την ζέστη µίας σόµπας και συζητούν. Η Λυδία, µια νεαρή
γυναίκα που έρχεται µία ή δύο φορές την εβδοµάδα για να βοηθήσει, γεµίζει
θερµοφόρες µε ζεστό νερό. Στη συνέχεια, πηγαίνει και αφήνει µία σε κάθε
καλύβα. Επίσης, εµείς (η γυναίκα µου Μπάρµπαρα και τα παιδιά µας, Dominic &
Sophie) θέλουµε να βοηθήσουν µε κάποιο τρόπο. Η Barbara ρωτά τον Steve αν
τα ζώα τρώνε κάποια συγκεκριµένη τροφή. "Όχι," λέει αυτός, «η φθηνή τροφή
για σκύλους και γάτες από το Lidl είναι επαρκής. ∆εν κάνουµε διακρίσεις,
είµαστε ευτυχής για κάθε ψίχουλο! "Αυθόρµητα αποφασίσαµε µε την Stephanie
να πάµε στο πλησιέστερο Lidl για να αγοράσουµε µερικές σακούλες
σκυλοτρόφη. Ο Dominic και Sophie, που ήταν απασχοληµένοι µε το να παίζουν
µε τα ζώα έµειναν στο καταφύγιο µε τους άλλους. Ο Μανώλης, ως κλασσικός
Έλλην ήθελε να µας ευχαριστήσει και µας προσκάλεσε για ένα ποτήρι κρασί.
Καθίσαµε γύρω από τη σόµπα, συζητήσαµε πίνοντας το πολύ δυνατό κρασί και
αφήσαµε το απόγευµα να κυλήσει ευχάριστα. Όλοι έχουµε πια τον µέγιστο
σεβασµό για τους αυτούς τους τρείς και την προσπάθια που καταβάλουν.

Τέλος, περαιτέρω, πληροφορίες και φωτογραφίες από το "καταφύγιο ζώων του Μανώλη"

Η βοήθεια χρειάζεται σε κάθε µορφή,
απο εθελοντές για να πηγαίνουν βολτα
µε τα ζώα και να καθαρίζουν ίσως και
κάποια δωρεά για την περίθαλψη και το
φαγητό των ζώων.Οποιος θέλει να
βοηθήσει -ή χρειάζεται πληροφορίεςµπορεί να τις αποκτήσει στο kretaumweltforum (klugesei@gmx.de) η απο
τον αρθρογράφο (NLUK@gmx.net) η
κατευθείαν απο την υπεύθηνη της
περιοχής
στο
e-mail:
(stephanie.krips@yahoo.gr).

impr. Bloechinger-Daeumling 01/2012

Για τις γεναιώδορες δωρεές στο καταφύγιο του Μανώλη ευχαριστούµε:
DIE FUTTERKISTE

Kinderstall

Tiernahrung & Zubehör

zertifizierte Tagesmutter

Patrick Neumann
Kirchgasse 7
55126 Mainz-Finthen
www.futterkiste-mainz.de

Barbara Blöchinger
Uhlerbornstr. 67
55126 Mainz-Finthen
www.kinderstall.de

