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Οι Εθελοντές του Ε.Ε.Σ.
Ιεράπετρας στην ανεύρεση αγνοούμενης

σελ. 7

σελ. 3

Aπόψεις
Της Κυριακής Αγγελάκη

Χωρίς την παρουσία
προσκυνητών
η φετινή γιορτή του Αγίου
Ισιδώρου στον Κάβο Σίδερο

σελ. 8

σελίδα 9

Αυστηρότατο το νομικό πλαίσιο
προστασίας της Χρυσής

Η Χρυσή αφήνει πίσω
το παρελθόν της;
ε αυστηρό καθεστώς προστασίας τίθεται η νήσος
Χρυσή αλλά και το Μικρονήσι στη νότια Κρήτη.
Να το δούμε και πάλι να μην το πιστεύουμε.

Σ

Το εξαιρετικό ενδιαφέρον για την προστασία και διάσωση
της Χρυσής εκφράζεται από πολλές πλευρές χρόνια τώρα.
Πρόσφατα, το «χρυσό» νησί του Δήμου Ιεράπετρας φαίνεται
ότι αφήνει οριστικά το παρελθόν του και μαζί με όλες τις
προστατευόμενες περιοχές και τα οικοσυστήματα της χώρας
παίρνει το δρόμο για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης.
Αναλυτικότερα, το αυστηρό καθεστώς προστασίας αφορά
την νήσο Χρυσή και το Μικρονήσι, τη βραχονησίδα που
βρίσκεται 700 μέτρα ανατολικά του Νησιού, του Δήμου
Ιεράπετρας, ύστερα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
που υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών,
Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς.
Με το θέμα ασχολήθηκε και το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδείσεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η νήσος Χρυσή
φιλοξενεί μοναδικής αξίας οικοτόπους, καθώς και σπάνια είδη
χλωρίδας και πανίδας, με πλέον εμβληματικό τον αιωνόβιο
κέδρο, που συναντάται σε μια εκτεταμένη έκταση συνολικής
επιφάνειας 350 στρεμμάτων.
Φαίνεται πως τα επιτελεία της κυβέρνησης θέλουν να
αφήσουν το αποτύπωμά τους για το ενδιαφέρον τους όσον
αφορά τις προστατευόμενες περιοχές και τα οικοσυστήματα,
καθώς και τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό της
αναπτυξιακής πορείας της χώρας, «προωθώντας με σταθερά
βήματα και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον την αειφόρο
ανάπτυξη κάθε περιοχής, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες
και οικονομίες».
Υπάρχει πλέον ένα σημαντικό θεσμικό εργαλείο για να
προστατευτεί η νήσος Χρυσή, «το διαμάντι της νότιας Κρήτης,
με το κεδρόδασος, τα αμέτρητα κοχύλια, τα γαλάζια νερά, τις
απέραντες αμμουδιές και το μεγάλο θαλάσσιο πλούτο της.
Με την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας, καθορίζεται με
σαφείς όρους τι επιτρέπεται και πού στο νησί, ανοίγοντας τον
δρόμο για την εφαρμογή ενός μοντέλου βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης του μοναδικού αυτού οικοτόπου».
συνέχεια στη σελ. 2

«Οι αποφάσεις της ειδικής
Επιτροπής Σχεδίου
Δράσης για τη λειτουργία
και επισκεψιμότητα της
προστατευόμενης νήσου
Χρυσή την τουριστική
περίοδο 2022»
τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση της
Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης
για τη νήσο Χρυσή Ιεράπετρας, πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2022,
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και είχε
διάρκεια σχεδόν 5 ωρών. Για την τήρηση

Η

των υγειονομικών μέτρων, οι προσκεκλημένοι αρμόδιων υπηρεσιών και ένα
μέλος της επιτροπής συμμετείχαν μέσω
τηλεδιάσκεψης. Στη σύσκεψη δεν συμμετείχε το μέλος που έχει οριστεί από το
Δήμο Ιεράπετρας.
Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η
διερεύνηση της δυνατότητας ικανοποιητικής
φύλαξης του νησιού και ελέγχου της
επισκεψιμότητας κατά την επόμενη τουριστική
περίοδο, ώστε να εισηγηθεί η Επιτροπή στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης τον μέγιστο
αριθμό των επισκεπτών σε ημερήσια βάση, το
χρονικό διάστημα που θα επιτρέπονται οι
επισκέψεις, καθώς και τη διάρκεια ημερήσιας
επίσκεψης στη Νήσο Χρυσή όπως προβλέπεται
στο
άρθρο
9,
§3
της
ΚΥΑ
ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511
(ΦΕΚ
617/τΔ΄/17.09.2021).
Στη συνεδρίαση είχαν προσκληθεί και
συμμετείχαν εκπρόσωποι από τη Διεύθυνση
Δασών Λασιθίου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Λασιθίου, το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το
Αστυνομικό
Τμήμα
Ιεράπετρας,
την

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, τη
Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας καθώς και τον
Συνήγορο του Πολίτη ο οποίος έχει καταδείξει
αναλυτικά στο πόρισμα του τις παθογένειες
της διαχείρισης της νήσου Χρυσή. Οι
επικεφαλείς και οι εκπρόσωποι των τοπικών
αρχών του Λασιθίου περιέγραψαν συνοπτικά
τις δράσεις των Υπηρεσιών τους για την
προστασία του νησιού και διατύπωσαν τις
απόψεις τους σχετικά με τη φύλαξη, τον έλεγχο
της επισκεψιμότητας αλλά και την
παραβατικότητα η οποία, δυστυχώς,
εξακολουθεί να υφίσταται και να υποβαθμίζει
καταστρεπτικά το περιβάλλον στο νησί.
Τα μέλη της Επιτροπής παρακολούθησαν
με ιδιαίτερη προσοχή τους εκπρόσωπους των
φορέων και αρχών αλλά και τις απαντήσεις που
έδωσαν, στην πληθώρα ερωτήσεων που τους
τέθηκαν. Στη συνέχεια έγινε αναλυτική
συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής,
στην οποία κάθε μέλος τοποθετήθηκε
ξεχωριστά και πήρε θέση για τα
διαλαμβανόμενα.
συνέχεια στη σελ. 2
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Η φωτογραφία της εβδομάδας

Aπόψεις
Η Χρυσή αφήνει πίσω
το παρελθόν της;
συνέχεια από τη σελ. 1

Καθηγητές της Ιεράπετρας που έγραψαν ιστορία
Αφιερώνεται στη μνήμη του Γυμναστή Νίκου Βαρδάκη που από χθες δε βρίσκεται ανάμεσά μας.

Αυστηρότατο το νομικό πλαίσιο
προστασίας της Χρυσής
συνέχεια από τη σελ. 1
Οι βασικότερες κοινές διαπιστώσεις είναι:
• Δεν έχει συμβεί καμία αλλαγή ή βελτίωση από
το προηγούμενο -μειονεκτικό- καθεστώς
φύλαξης και εφαρμογής του νομικού πλαισίου
προστασίας.
• Οι αρμόδιες υπηρεσίες, υπό τις ισχύουσες
συνθήκες (δυσκολία πρόσβασης, έλλειψη
υποδομών εποπτείας), είναι αδύνατον να
ασκήσουν αποτελεσματική φύλαξη και ικανό
έλεγχο στον αριθμό των επισκεπτών που
αποβιβάζονται από τα τουριστικά πλοία πάνω
στους ήδη αυθαίρετους προβλήτες, για τους
οποίους υπάρχουν εν ισχύ τελεσίδικα
πρωτόκολλα κατεδάφισης.
• Δεν υπάρχει καμία επιτρεπόμενη υποδομή
στοιχειώδους εξυπηρέτησης επισκεπτών και,
δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής πρώτων
βοηθειών σε περίπτωση που προκύψει
ανάγκη.
• Το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της νήσου
και ο οικότοπος του "θαλάσσιου" κέδρου
(άρκευθος) έχει πληγεί συστηματικά και
αυξανόμενα από την ένταση των
δραστηριοτήτων της καλοκαιρινής περιόδου
και, κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση εάν δεν
ληφθούν δραστικά μέτρα αντιμετώπισης και
αποκατάστασης του.
Δεδομένων των βασικών αυτών διαπιστώσεων
καθώς και ότι, τα σχετικά μέτρα του Σχεδίου
Δράσης για τη σύνταξη και εφαρμογή σχεδίου
φύλαξης και κανονισμού λειτουργίας για την
προστατευόμενη περιοχή προβλέπεται να
υλοποιηθούν εντός του 2022 έως και τις αρχές
του 2023, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί τα
παρακάτω στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης,
για τη λήψη της προβλεπόμενης σχετικής
απόφασης:
1) Δεν πρέπει να επιτραπεί, τουλάχιστον για
ένα έτος, η συνέχιση της "μαζικής" και
ανεξέλεγκτης αποβίβασης τουριστών στο νησί, η
οποία έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα επισφαλής και
επιζήμια διαχρονικά και, δεν συνάδει με τα
χαρακτηριστικά
και
τις
αξίες
του
προστατευόμενου τοπίου.
2) Στα τουριστικά ημερόπλοια επιτρέπεται να
κάνουν μόνο τον περίπλου του νησιού καθώς και
στάσεις κοντά στις παραλίες, για να κάνουν
μπάνιο οι επιβάτες. Οι λουόμενοι μπορούν να
κάνουν χρήση των παραλιών, χωρίς όμως να
επιτρέπεται η πρόσβαση στα ενδότερα του

νησιού, ούτε να κάνουν χρήση της σκιάς των
θαλασσόκεδρων εντός του επαπειλούμενου
οικοτόπου, τηρώντας όλους τους όρους και
περιορισμούς που ορίζει η Κ.Υ.Α. για την
προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης,
καθώς και της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής,
και ο ισχύων Κανονισμός που διέπει το νησί ως
Καταφύγιο Άγριας Ζωής.
3) Οι επιτρεπόμενοι λοιποί επισκέπτες στο
νησί θα πρέπει είτε να διατηρούν νόμιμο δικαίωμα
ή να διαθέτουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες
υπηρεσίες ή αρχές. 4) Τα παραπάνω προτείνεται
να ισχύουν μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023,
οπότε και θα επανεξεταστούν από την Επιτροπή
συνεκτιμώντας τα δεδομένα και την πρόοδο στα
θέματα επάρκειας φύλαξης και ελέγχου
επισκεψιμότητας. Η απόφαση λήφθηκε με
ομοφωνία των μελών της Επιτροπής που
συμμετείχαν στην σύσκεψη. Αναλυτικότερα, το
σκεπτικό, η τεκμηρίωση και η απόφαση θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής αφού
τα πρακτικά εγκριθούν κατά την επόμενη
συνεδρίασή της, η οποία θα πραγματοποιηθεί το
τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.
Στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής
συμμετείχαν έξι εκ των επτά Τακτικών μελών της
Επιτροπής, ήτοι: ο κ. Καλούστ Παραγκαμιάν,
(Συντονιστής της Επιτροπής), η κα. Μαρία
Κοζυράκη (Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης), ο κ. Γιάννης Γουλιδάκης
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Λασιθίου), ο κ. Παύλος Δασκαλάκης (εκπρόσωπος
της ΑΜΚΕ «ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ»), ο κ. Μανώλης
Μιχελαράκης (εκπρόσωπος του Σωματείου

Καταστηματαρχών Εστίασης Ιεράπετρας) και ο κ.
Μιχάλης Προμπονάς (εκπρόσωπος του Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης). Δεν συμμετείχε ο
εκπρόσωπος
του
Δήμου
Ιεράπετρας,
Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ασπραδάκης, ούτε ο
αναπληρωτής του.
Προσκλήθηκαν, τίμησαν την Επιτροπή με την
παρουσία τους και συνέβαλαν με την παρουσίαση
των εμπειριών και των απόψεών τους η κα. Δ.
Φιλιππάκη (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη), η κα
Ε. Μαυρομάτη (Ειδική Επιστήμονας του ΣτΠ), η
κα. Χ. Σοφιανού (Έφορος Αρχαιοτήτων Λασιθίου),
ο κ. Μ. Κουδουμάς (Αναπλ. Δ/ντής Δασών
Λασιθίου), ο κ. Ι. Χρυσοφάκης (Υπολιμενάρχης
Ιεράπετρας), ο κ. Ν. Πάντης (Διοικητής ΑΤ
Ιεράπετρας), ο κ. Δ. Καλιοντζής (Διοικητής της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας), και ο κ.
Ι. Γαϊτανάκης (εκπρόσωπος της Δημοτικής
Αστυνομίας Ιεράπετρας).
Περισσότερες πληροφορίες για το
αυστηρότατο νομικό πλαίσιο προστασίας της
νήσου Χρυσή αλλά και τα προβλήματα και τις
αιτίες τους τα τελευταία 20 χρόνια, μπορούν να
αναζητηθούν στο σχετικό Πόρισμα του Συνηγόρου
του Πολίτη καθώς και στη Σύνοψη της
Διαμεσολάβησής του.
Για την πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση κάθε
ενδιαφερομένου στα αποτελέσματα των εργασιών
της Επιτροπής για τη νήσο Χρυσή, δημιουργήθηκε
στην επίσημη ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης ο ειδικός διαδικτυακός χώρος:
“Σχέδιο Δράσης για τη Νήσο Χρυσή”.

Ρεπορτάζ:
Παύλος Δασκαλάκης

Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζεται το σχέδιο δράσης
για την αποτελεσματική προστασία, διατήρηση και διαχείριση των
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, που διαθέτουν η χερσαία
και η θαλάσσια περιοχή γύρω από το Νησί, μέσω της
θεσμοθέτησης ειδικών όρων και περιορισμών κατά ζώνες, όπως
αυτές ορίζονται. Συγκεκριμένα η περιοχή χωρίζεται σε τέσσερις
ζώνες προστασίας, τις Α1, Α2, Β και Γ, των οποίων η αυστηρότητα
των μέτρων φθίνει σε αλφαβητική σειρά.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, στο σχέδιο δράσης προβλέπονται μέτρα
για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και
φύσης, την αειφορία, τη φύλαξη και την εποπτεία του νησιού, την
αυστηρή τήρηση των όρων προστασίας, τη διαχείριση της
διακίνησης επισκεπτών στο νησί, την εξασφάλιση των
απαιτούμενων υποδομών και τη συντήρησή τους, καθώς και την
ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών.
Ειδικότερα, σε όλη την έκταση των Ζωνών Α1 και Α2
επιτρέπονται η κίνηση και ξενάγηση των επισκεπτών μόνο στα
διαμορφωμένα μονοπάτια για περιβαλλοντική εκπαίδευση ή για
αναψυχή, η εφαρμογή δασοκομικών μέτρων για τον περιορισμό
εξάπλωσης της τραχείας πεύκης, αλλά και η υλοποίηση έργων
αντιπυρικής προστασίας και δεντροφύτευσης.
Στη Ζώνη Β προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία ήπιων
υποδομών, ενώ στη Ζώνη Γ ισχύουν οι διατάξεις για την προστασία
και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, απαγορεύεται η κάθε είδους δόμηση,
εκτός μικρών, κατάλληλα χωροθετημένων και προσαρμοσμένων
στο περιβάλλον αναγκαίων υποδομών, η θήρα, η εισαγωγή ξενικών
ειδών της άγριας πανίδας/ορνιθοπανίδας, η βόσκηση, η
μελισσοκομία, η αγροτική καλλιέργεια και η αλιεία με συρόμενα
εργαλεία, ώστε να προστατευτούν τα λιβάδια Ποσειδωνίας, που
απαντώνται στον βυθό γύρω από το νησί.
Επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση ότι για την
παρακολούθηση και την εποπτεία της υλοποίησης του σχεδίου
δράσης συστήνεται Ομάδα Παρακολούθησης, υπό τον συντονισμό
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συνολική
δαπάνη του έργου να ανέρχεται στις 600.000 ευρώ και να
καλύπτεται από πόρους της Περιφέρειας Κρήτης.

Rapid test σε πεζούς
την Παρασκευή 21/1/2022
λεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19
(rapid test) σε πεζούς θα πραγματοποιηθούν και
την Παρασκευή 21/1/2022 από κλιμάκια του ΕΟΔΥ
στην Ιεράπετρα.

Έ

Οι δειγματοληψίες θα διεξαχθούν στον εξωτερικό χώρο του
Δημαρχείου Ιεράπετρας από τις 10:00 έως τις 14:00.
Η προσέλευση του κοινού που επιθυμεί να υποβληθεί στο τεστ
είναι ελεύθερη. Οι προσερχόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ
τους και τον αριθμό του κινητού τηλέφωνου.
Η λήψη του δείγματος θα γίνεται ρινοφαρυγγικά.
Η δράση συνδιοργανώνεται από τον ΕΟΔΥ, το Δήμο Ιεράπετρας
και με τη συμβολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ

ετά τις τελευταίες συνεδριάσεις της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη νήσο
Χρυσή Ιεράπετρας και στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας που έχει ο Δήμος Ιεράπετρας με τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κα Μαρία Κοζυράκη, ο Δήμαρχος
Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσης Καλαντζάκης, απέστειλε επιστολή στην
οποία περιγράφει όλες τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί
από τις Δημοτικές Αρχές τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τη διαχείριση της Χρυσής, ζητώντας παράλληλα από την κα Κοζυράκη
να μην προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης, προτού συνεδριάσει
το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιεράπετρας την ερχόμενη εβδομάδα
με θέμα «Θέσεις-προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου επί του
Σχεδίου Δράσης Νήσου Χρυσής».

Μ

Αναλυτικά, στην επιστολή του ο Δήμαρχος Ιεράπετρας αναφέρει τα
εξής:
ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Δήμου Ιεράπετρας σχετικά με την διαχείριση και
προστασία της Νήσου Χρυσής-Σχέδιο Δράσης»
Ο Δήμος Ιεράπετρας στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 75 του
Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων σύμφωνα με τις οποίες «Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές
διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές
της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την
ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής
της τοπικής κοινωνίας», διαχρονικά και εμπράκτως έχει αποδείξει το
ενδιαφέρον του για την διατήρηση και την προστασία της Νήσου Χρυσής.
Η Ολοκλήρωση της διαδικασίας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
του Δήμου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, η οποία χρηματοδοτήθηκε
από πόρους του Δήμου, είχε σαν αποτέλεσμα την έκδοση της Ειδικής
Περιβαλλοντικής Μελέτης για την νήσο Χρυσή, η οποία έχει σταλεί στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οποία στηρίχθηκαν οι
Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών , για την έκδοση
της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511 «Καθορισμός όρων και περιορισμών για
την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και
θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης.
Περαιτέρω ο Δήμος προβαίνει στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης
με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό –ΕΛΓΟ Δήμητρα για την εκτέλεση
του έργου «Διατήρηση επί τόπου του κεδροδάσους της Νήσου Χρυσής»
την οποία χρηματοδότησε επίσης από ίδιους πόρους, και με την οποία ο

ΕΛΓΟ Δήμητρα ανέλαβε την διερεύνηση της ξήρανσης των κέδρων της
Νήσου Χρυσής, την αντιμετώπιση του προβλήματος, την αναστροφή
παραγόντων υποβάθμισης και αναγέννησης του κεδροδάσους, σε μια
προσπάθεια διατήρησης και απόδοσης του στις επόμενες γενιές .
Σημειώνουμε ότι το θέμα έφτασε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Αθήνα
το οποίο δέχτηκε τις αιτιάσεις μας αναφορικά με την αναγκαιότητα του
όλου εγχειρήματος , όταν οι καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ήταν απλοί
παρατηρητές.
Στείλαμε έγγραφο με σχέδιο τροποποίησης του Ν. 3463/06 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» στο Υπουργείο Εσωτερικών και
ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών
ώστε να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση επιδιώκοντας να αντιμετωπιστούμε
ισότιμα με άλλους Δήμους οι οποίοι διαθέτουν επιχειρήσεις , να
μπορέσουμε να συστήσουμε εταιρεία για να διαχειριστούμε ως Δήμος τον
αιγιαλό και την παραλία στη προσπάθεια μας να αντιμετωπιστούν οι
παραβατικές συμπεριφορές σε αυτόν τουλάχιστον τον τομέα .
Εκφράσαμε εγγράφως προς το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία
με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, την πρόθεση μας να
χρηματοδοτήσουμε μέσω προγραμματικής σύμβασης, συστηματική
ανασκαφική έρευνα στη Νήσο Χρυσή, όπως έχουμε πράξει και με το Αρχαίο
Θέατρο Ιεράπετρας.
Πραγματοποιήσαμε, αν και αναρμόδιοι, την απομάκρυνση ογκωδών
αντικειμένων και προϊόντων κατεδάφισης, όπως κατασκευές παραπηγμάτων,
σκηνές, μεταλλικά αντικείμενα, σκελετούς από ομπρέλες, ξυλεία,
ηλεκτρονικό εξοπλισμό κλπ, και τα οποία είχαν συσσωρευτεί στην αποβάθρα
της Νήσου Χρυσής, προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με την
έναρξη της τουριστικής περιόδου, έχοντας την βοήθεια των πολιτών και
επιχειρηματιών της Ιεράπετρας.
Αποστείλαμε επιστολή στο εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών
Διεργασιών –Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος –Πολυτεχνείο Κρήτης,
προκειμένου να μελετήσει το θέμα της διαχείρισης των λυμάτων στο Νησί
και να μας προταθεί λύση, δεδομένου της ενασχόλησης τους με ειδικά
θέματα διαχείρισης λυμάτων.
Πραγματοποιούμε κατ έτος την διαχείριση των απορριμμάτων με την
πραγματοποίηση διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβου, έχοντας αντιμετωπίσει
ποικίλες δυσκολίες αναφορικά με τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει η
συγκεκριμένη υπηρεσία, ακολουθώντας τις οδηγίες της Δ/νσης Δασών
αναφορικά με την υπόδειξη του χώρου προσωρινής εναπόθεσης
απορριμμάτων, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την άμεση

αποκομιδή τους. Σημειώνουμε ότι ουδέποτε ενημερωθήκαμε από την ως
άνω Δ/νση για την αναγκαιότητα λήψης οποιασδήποτε άδειας για τον εν
λόγω χώρο.
Εφαρμόσαμε στο ακέραιο τον περιορισμό που προβλέπεται στην
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με Αριθ. 2548 /16 Π.Ε. ( ΦΕΚ
1655/2016 τεύχος Δεύτερο) για την προστασία και τη σύνταξη Κανονισμού
λειτουργίας της νήσου «Χρυσής» Δήμου Ιεράπετρας Κρήτης, όσον αφορά
τον μέγιστο αριθμό εισερχομένων επισκεπτών στη Νήσο Χρυσή, με την
απομάκρυνση των υπαλλήλων για την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους,
όταν τον εν λόγω κανονισμό δεν εφάρμοσε ή δεν μπορούσε να εφαρμόσει
καμία άλλη αρμόδια υπηρεσία ούτε καν η υπηρεσία που τον συνέταξε.
Στην απόφαση αυτή και στις απαγορεύσεις προβλέπεται περ 32. «Η
μεταφορά και κυκλοφορία πάσης φύσεως μηχανοκίνητων οχημάτων στο
νησί, εκτός από ένα όχημα (τετρακίνητο, τύπου γουρούνα) του Δήμου
Ιεράπετρας, για την αποκομιδή απορριμμάτων αλλά και για τη μετακίνηση
ατόμων που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, καθώς και ένα όχημα (τετρακίνητο,
τύπου γουρούνα) της Δ/νσης Δασών Λασιθίου για της ανάγκες φύλαξης και
προστασίας της νήσου. Ο Δήμος μας δεν διαθέτει ούτε είχε στην κατοχή
του ποτέ μηχανοκίνητο όχημα τύπου γουρούνα, και ούτε έχει εκδοθεί στο
όνομα του Δήμου άδεια για κυκλοφορία οποιουδήποτε οχήματος στη Χρυσή
και αν έχει εκδοθεί ουδέποτε ενημερωθήκαμε ή μας δόθηκε τέτοια άδεια. Ο
έλεγχος της κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων όπως γνωρίζετε, αφορά
αποκλειστικά τη Δ/νση Δασών η οποία κατά το παρελθόν έχει προβεί στην
απομάκρυνση τους από τη Χρυσή.
Η Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Δ/νση
Δασών πραγματοποίησε κατά διαστήματα, οσάκις κλήθηκε, ελέγχους στην
Νήσο Χρυσή.
Εκφράσαμε τις απόψεις μας ως Δημοτική αρχή με έγγραφο μας προς
τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη και με απόφαση του Δ.Σ συμπεριλήφθησαν και
οι προτάσεις των λοιπών παρατάξεων του Δήμου όπως εκφράστηκαν μέσα
σε αυτό, επί του σχεδίου δράσης για την Νήσο Χρυσή .Σας παραθέτουμε
τις προτάσεις μας ως Δημοτική Αρχή και σας επισυνάπτουμε και την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1. «Υποδομές για τους επισκέπτες (χώροι ανάπαυσης επισκεπτών με
σκίαστρα, ξύλινα καθιστικά κ..λπ) οι οποίες, εφόσον δεν προβλέπεται η
τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, θα λειτουργούν αποτρεπτικά
χρησιμοποίησης των θαλασσόκεδρων, καθώς και η φύτευση μερικών
δέντρων Tamarix smernensis σε θέσεις που δεν διαταράσσουν οργανικά
και αισθητικά τον οικότοπο 2250, για παροχή επίσης σκίασης όπως
αναφέρεται στην ΕΠΜ, καθώς και αντίστοιχη πρόβλεψη για την αναμονή
των επιβατών πλησίον του προβλήτα.
2. Πρόβλεψη για την κατασκευή μικρού οικίσκου και εξοπλισμός του για
την παροχή πρώτων βοηθειών
3. Πρόβλεψη χώρου για την παραμονή επισκεπτών σε περίπτωση
αποκλεισμού λόγω καιρικών συνθηκών (συχνό φαινόμενο στη περιοχή)
4. Μελέτη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης λυμάτων
5. Μελέτη και εφαρμογή συστήματος πυρόσβεσης
6. Χρήση ηλεκτροκίνητου οχήματος για τις ανάγκες της αποκομιδής
απορριμμάτων.
7. Καθορισμός ελεγχόμενου χώρου για ελάχιστο αριθμό και ολιγοήμερη
παραμονή και διανυκτέρευση δημοτών, σε συνδυασμό με εθελοντικές
δράσεις
Σημειώνουμε ότι απαραίτητα πρέπει να διερευνηθεί το ιδιοκτησιακό
καθεστώς στη Χρυσή.
Να συμπεριληφθεί στις απαγορεύσεις η συλλογή απολιθωμάτων ή άλλων
στοιχείων του εδάφους και της παραλίας όπως αναφέρεται στην ΕΠΜ»
Ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη μας:
Την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την Νήσο Χρυσή,
Την ανωτέρω μνημονευόμενη ΚΥΑ «Καθορισμός όρων και περιορισμών
για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και
θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης
Την αρίθμ. 104/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τις
προτάσεις μας επί του σχεδίου απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και προγράμματος δράσεων για την προστασία και διαχείριση
της Νήσου Χρυσής του Δήμου Ιεράπετρας,
εκπροσωπώντας τους πολίτες της Ιεράπετρας, θα συνεδριάσει εκ νέου
την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου να κάνει γνωστές τις θέσεις, τις
απόψεις και τις προτάσεις του για την προστασία και διαχείριση της Χρυσής.
Θεωρούμε σωστό, πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης σας να
λάβετε γνώση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης
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ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

2.957.695,78 € ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
πιτόπια αυτοψία του Δημάρχου Ιεράπετρας, κ. Θεοδόση Καλαντζάκη, του Αρμόδιου Αντιδημάρχου, κ.
Εμμανουήλ Βρυγιωνάκη και του Προέδρου της Κοινότητας Σταυροχωρίου, κ. Ιωάννη Ζουμπουλάκη, πραγματοποιήθηκε σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Κουτσουρά,
προκειμένου να συζητηθεί ο προγραμματισμός των εργασιών αυτεπιστασίας για την αναβάθμιση του παραλιακού
μετώπου με την ενίσχυση και συντήρηση του δημοτικού
φωτισμού, με την αντικατάσταση των κατεστραμμένων και
την τοποθέτηση και χρήση νέων σύγχρονων, φωτιστικών
σωμάτων, την τοποθέτηση καθισμάτων, τις εργασίες πρασίνου, τις επιδιορθώσεις του πλακόστρωτου οδοστρώματος κ.α.

Ε

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας: «Ο οικισμός Κουτσουράς
της Κοινότητας Σταυροχωρίου που αποτελεί έδρα της Δ.Ε. του
Μακρύ Γιαλού, παρουσιάζει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη με πολλούς
επιχειρηματίες να δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Ως Δημοτική Αρχή υλοποιούμε έργα που έχουμε εντάξει στο
Πρόγραμμά μας, ικανοποιώντας, παράλληλα, τα αιτήματα των
κατοίκων της Κοινότητας.
Πραγματοποιήσαμε έργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης
και ηλεκτροφωτισμού, κατασκευάσαμε αθλητικούς χώρους και
παιδικές χαρές, δημοπρατούμε το μεγάλο έργο του βιολογικού του
Μακρύ Γιαλού, αξιοποιήσαμε έναν δημοτικό χώρο στον Κουτσουρά
διαμορφώνοντας μια σύγχρονη πλατεία, η οποία έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί και ήδη εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων και των
επισκεπτών κ.α.
Συγχρόνως, χρηματοδοτήσαμε τη μελέτη και δρομολογούμε την
ασφαλτόστρωση ενός μεγάλου τμήματος του κεντρικού δρόμου
του Κουτσουρά, για την ασφαλέστερη διέλευση πεζών και οχημάτων.
Τώρα, ήρθε η ώρα να αλλάξει η εικόνα και του παραλιακού μετώπου
με την αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων, την τοποθέτηση
καθισμάτων, την συντήρηση και επισκευή του πλακόστρωτου κ.α.
Ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο, κ. Εμμανουήλ Βρυγιωνάκη, τον
Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Ζουμπουλάκη και τα μέλη του Συμβουλίου της
Κοινότητας για τη συνεργασία.
τόχος μας είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες το
συντομότερο δυνατόν και να έχουν παραδοθεί στους πολίτες πριν
και από την έναρξη της τουριστικής περιόδου».

υγχρόνως με την υλοποίηση του έργου αντικατάστασης
του αγωγού από τον Μύρτο έως και την περιοχή Σωπάτες, μήκους 6.298 m, το οποίο ολοκληρώνεται σε λίγες
εβδομάδες, ο Δήμος της Ιεράπετρας, αφού χρηματοδότησε τις
απαραίτητες μελέτες, στη συνέχεια υπέβαλε στο Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠΕΣ στις 26.03.2021 αίτηση χρηματοδότησης για τη συνέχεια του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου Ιεράπετρας από τις
πηγές Σαρακίνας» που περιλαμβάνει επιγραμματικά:

Σ

1.Την αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης μήκους περίπου 4.461,60
μ. από το υφιστάμενο φρεάτιο πιεζοθραύσης στη θέση Πολιανά έως το
φρεάτιο διακλάδωσης προς τον οικισμό Μύρτου
2.Την κατασκευή νέας δεξαμενής ωφέλιμου όγκου 1000 κ.μ. σε θέση
παρά το υφιστάμενο φρεάτιο πιεζοθραύσης
3.Την ενίσχυση των υφιστάμενων αντλιοστασίων της γεώτρησης Γ3
(γεώτρηση Πολιανών) καθώς και της εφεδρικής Γ3’
4.Την κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού μήκους 439,60 μ. που
θα προωθεί το νερό από τις γεωτρήσεις των Πολιανών στην
προαναφερόμενη νέα δεξαμενή φόρτισης.
5. Την αγορά του οικοπέδου για την κατασκευή της δεξαμενής.
6. Τις αρχαιολογικές εργασίες.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας: «Η νέα χρονιά ξεκινά με

θετικό πρόσημο. Η ένταξη της συγκεκριμένης πρότασης αποτελεί μεγάλη
επιτυχία για τη Δημοτική Αρχή. Ύστερα από αλλεπάλληλες συναντήσεις
μου με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στυλιανό Πέτσα,
παρουσία του Κυβερνητικού Βουλευτή και Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη και αφού αξιολογήθηκε
θετικά από την αρμόδια επιτροπή, εντάχθηκε στα χρηματοδοτούμενα
έργα του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Η έγκριση της πρότασής
μας δείχνει τη σοβαρή δουλειά που έγινε από τις Υπηρεσίες του Δήμου
και τους συνεργάτες μου και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι
εργάστηκαν γι’ αυτό το σκοπό.
Επιδίωξή μας είναι η άμεση χρηματοδότηση της τρίτης και
τελευταίας φάσης για την αντικατάσταση του αγωγού από την Ανατολή
έως τον Περιστερά και την πόλη της Ιεράπετρας. Στόχος μας είναι να
ολοκληρώσουμε τάχιστα το μεγαλύτερο έργο της ύδρευσης που έχει
γίνει ποτέ στον Δήμο μας και να λυθούν προβλήματα υδροδότησης
που υπήρχαν για δεκαετίες στις περιοχές του Μύρτου, του Στομίου, της
Γρα Λυγιάς, της Νέας Ανατολής, της Βαϊνιάς, του Κεντριού και σε όλη
την πόλη της Ιεράπετρας.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη, τον
αν. Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στυλιανό Πέτσα και τον Κυβερνητικό
Βουλευτή, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, για τη συνεργασία μας και για τη
χρηματοδότηση του παραπάνω έργου».

ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ
ρος ενημέρωση των δημοτών μας σχετικά με την επανάληψη των εκλογών για
την ανάδειξη μελών στην Οικονομική
Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
ως Παράταξη «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» και
ως Δημοτική Αρχή θέλουμε να επισημάνουμε,
σε όσους δεν το γνωρίζουν, ότι οι σχετικές
διαδικασίες για τις δημαιρεσίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία και με τις αρμόδιες
Υπηρεσίες.

Π

Εμείς εμπιστευόμασταν και συνεχίζουμε να
εμπιστευόμαστε τις Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες
παρά την έλλειψη προσωπικού είναι επιφορτισμένες
με τεράστιο όγκο εργασιών και «τρέχουν» έργα
εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θεωρούμε, λοιπόν, δίκαιο
κατά τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλουν
κάποιοι για να μηδενίσουν και να υποβαθμίσουν το
έργο της Δημοτικής Αρχής, να στοχοποιούν
υπαλλήλους, συνεργάτες και Υπηρεσίες.
Κατανοούμε, βέβαια, ότι δημοτικοί σύμβουλοι

συγκεκριμένης
Παράταξη
της
ήσσονος
αντιπολίτευσης μπορεί να θεωρούν «ταλαιπωρία»,
όπως αναφέρουν, το να συμμετέχουν σε ένα δια
ζώσης δημοτικό Συμβούλιο. Καταλαβαίνουμε ότι

μπορεί μόνο αυτοί από τους υπόλοιπους δημοτικούς
συμβούλους να έχουν έλλειψη αντοχών, αλλά οι
αντοχές είναι προαπαιτούμενο, όποιων θέλουν να
ασχοληθούν με τα κοινά. Και αυτό είναι κάτι που θα

έπρεπε να το γνωρίζουν καλά εξ αρχής.
Επιπλέον, οι Δημότες της Ιεράπετρας πρέπει να
γνωρίζουν ότι παρά τα όσα ακούστηκαν σε Μ.Μ.Ε.
όλες οι Υπηρεσίες λειτούργησαν άψογα, δεν υπήρξε
καμία καθυστέρηση στις υποθέσεις του Δήμου και οι
οικονομικές υποχρεώσεις μας διεκπεραιώθηκαν στο
ακέραιο. Θέλουμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε την
Γενική Γραμματέα του Δήμου Ιεράπετρας, κα
Θεοδώρα Χριστοδούλου, για τη συνεχή προσπάθεια
που καταβάλλει για την υλοποίηση του έργου της
Δημοτικής Αρχής. Η εμπειρία της, η εργατικότητα και
το απαράμιλλο ήθος της δεν αμφισβητούνται από
κανένα και συμβάλλουν στο μέγιστο βαθμό στην
πραγματοποίηση των στόχων μας.
Ευχαριστούμε, τέλος, όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους που παρέστησαν στην επανάληψη της
εκλογικής διαδικασίας και ευχόμαστε σε όσους
εξελέγησαν καλή επιτυχία στο έργο τους.
Η Δημοτική Παράταξη
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
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Δημοτική παράταξη ‘’ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ’’

Απάντηση Πανταζή στην απάντηση
που υπογράφει ο κ. Αστροπεκάκης

Νέο δείγμα ανευθυνότητας
από την δημοτική αρχή

ε τον συνήθη αήθη τρόπο απαντάει η δημοτική αρχή σε δελτίο
τύπου που εξέδωσε η παράταξη
μας σχετικά με τις θέσεις της για τις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων καθώς και
την τακτική η οποία κατά την άποψη μας
θα πρέπει να ακολουθείται όταν σχεδιάζονται ή υλοποιούνται έργα με διάρκεια
40 και πλέον χρονών στην πόλη της Ιεράπετρας.

Μ

Αντιμετωπίζουν συναδέλφους δημοτικούς
συμβούλους με σοβαρή ανεπάρκεια πολιτικού
πολιτισμού όπως συνηθίζουν να κάνουν κάθε
φορά που θέλουν με αυταρχικό τρόπο να
περάσουν αυτά που πρεσβεύουν. Συνάδελφοι
δημοτικοί σύμβουλοι που μέχρι πριν λίγα
εικοσιτετράωρα στήριξαν την πρόταση του
δήμαρχου στο πρόσωπο του κυρίου Μπινιχάκη
για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου, βρίσκονται σήμερα στο
‘’εκτελεστικό απόσπασμα’’ για τις απόψεις
τους. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την
αρχή προτείνοντας στα μέλη της δημοτικής
αρχής του δήμου μας να πάνε μια βόλτα μέχρι
την πόλη του Ηρακλείου να δουν πως γίνονται
οι αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων μιας και
είναι σε εξέλιξη(όχι μέσα στο καλοκαίρι) μια
τεράστια ανάπλαση σε πολλούς δρόμους και
κοινόχρηστους χώρους του κέντρου του
Ηρακλείου.
- Τους καλούμε να προσέξουν την στόχευση
για την ανάδειξη όλων των ιστορικών
μνημείων που υπάρχουν εκεί.
- Τους καλούμε να δώσουν την δέουσα
προσοχή στα δομικά υλικά που έχουν
επιλέξει προκειμένου να προσδώσουν την
απαιτούμενη αρχιτεκτονική που αρμόζει σε
ένα κέντρο μιας πόλης.
- Τους καλούμε να δουν την διαφορετικότητα
των υλικών( γυαλί, μέταλλο, μάρμαρο,
κυβόλιθους από γρανίτη) αλλά και των
χρωμάτων τους που έχουν επιλεγεί με έναν
και μόνο σκοπό, να πετύχουν τον
απαραίτητο διαχωρισμό της κίνησης των
οχημάτων με τους χώρους κίνησης των
πεζών.
- Τους καλούμε να προσέξουν την
υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής
ενέργειας και το περιβάλλον που
διαμορφώνεται μετά από αυτήν.
- Τους καλούμε να προσέξουν την φύτευση
των δένδρων, το μέγεθος τους αλλά και
την επιλογή των ειδών που αναπτύσσονται
χωρίς δυσκολία και μαρασμό, γιατί πολύ

-

-

-

-

-

απλά ευδοκιμούν στην περιοχή τους.
Τους καλούμε να εστιάσουν στην επιλογή
της ηγεσίας του δήμου τους, να μην
αφαιρεθούν
μεγάλα
δένδρα
με
αναπτυγμένο ριζικό σύστημα που
προσδίδουν ένα εντελώς διαφορετικό
αποτέλεσμα μετά τον εγκιβωτισμό τους και
την ολοκλήρωση του έργου.
Τους καλούμε να αντιληφθούν την τεράστια
ποσότητα νέων δένδρων, διαμορφώνοντας
νέους χώρους για να φυτευτούν και
μάλιστα, χωρίς να απομακρύνουν τα
υφιστάμενα δένδρα.
Τους καλούμε να δώσουν έμφαση στον
αστικό εξοπλισμό(παγκάκια ,καδάκια,
πινακίδες σήμανσης φωτιστικά σώματα κ.
αλ.) που έχουν επιλέξει προκειμένου να
δώσουν το απαραίτητο ύφος αλλά και να
πετύχουν την ικανοποίηση του επισκέπτη
και των κατοίκων του Ηρακλείου.
Τους καλούμε να δώσουν την απαραίτητη
προσοχή στα έργα ύδρευσης και
αποχέτευσης που έχουν προηγηθεί αλλά
και τις κλίσεις των επιφανειών για την
όδευση των υδάτων στις σχάρες και στα
νέα δίκτυα απορροής που έχουν
κατασκευάσει.
Τους καλούμε να αντιληφθούν τον
αρχιτεκτονικό φωτισμό που έχουν
μελετήσει, έτσι ώστε να αναδεικνύει τα
τμήματα του έργου που έχουν ολοκληρωθεί
και έχουν δοθεί για χρήση καθώς και την

ανάδειξη του υγρού στοιχείου με την
κατασκευή σιντριβανιών.
Παράλληλα τους καλούμε να σταματήσουν
να ρίχνουν ευθύνες που δεν αναλογούν, στις
υπηρεσίες και στο προσωπικό του δήμου, αφού
όλοι γνωρίζουμε ότι οι αναπλάσεις και ο τρόπος
του σχεδιασμού τους είναι πρωτίστως πολιτικές
αποφάσεις.
Οι υπηρεσίες του δήμου καλούνται να
εκτελέσουν με πενιχρή χρηματοδότηση τις
κατευθύνσεις της δημοτικής αρχής. Μετά από
όλα αυτά τους καλούμε πρωτίστως να
σταματήσουν να κουνάνε το δάχτυλο σε
ανθρώπους της παράταξης μας, σεβόμενοι
τουλάχιστον την εμπειρία τους και την
πολύχρονη εμπλοκή τους στα κοινά.
Οι απόψεις της παράταξης μας είναι
χρήσιμες ακόμα και σε αυτούς,
τους
εκπροσώπους του ΕΓΩ αλλά δείχνουν να μην
το αντιλαμβάνονται ή να μην επιθυμούν
καλοπροαίρετες υποδείξεις. Είμαστε απόλυτα
σίγουροι ότι οι Γεραπετρίτες έχουν αντιληφθεί
την προχειρότητα που λειτουργούν οι άρχοντες
του τόπου μας. Αφήνουμε σε αυτούς τις
μικρόψυχες αναφορές
τους για δήθεν
παραπλάνηση, παραπληροφόρηση και ψεύδη.
Τους υπενθυμίζουμε ότι δεν υπηρετούμε
κανέναν πολιτικό σκοπό παρά από το να
ασκούμε τα καθήκοντα μας.
Τους επισημαίνουμε ότι στηρίζουμε ως
οφείλουμε, την αποδοχή της κάθε
χρηματοδότησης χωρίς αυτό να σημαίνει και
στήριξη των σχεδιαστικών επιλογών της
δημοτικής αρχής. Διατείνονται για την
δημιουργία τμήματος πρασίνου με στελέχωση
μόνο από τρεις υπαλλήλους.
Μας επισημαίνουν (και ζητάνε τα εύσημα
για αυτό) ότι έγινε διαβούλευση για το έργο
του ανοιχτού κέντρου εμπορίου αλλά με
συμμετοχή ως επί το πλείστον ανθρώπων που
πρόσκεινται στην παράταξη τους. Εμείς με
κάθε τρόπο θα επιδιώκουμε η Ιεράπετρα να
αποκτήσει το χαμένο της πρόσωπο, την χαμένη
της ιστορία. Υπηρετούμε τον πολίτη της
Ιεράπετρας και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο
μέλλον όσο δυσάρεστοι και αν γινόμαστε σε
κάποιους που ο μόνος τους στόχος είναι η
διατήρηση τους στην εξουσία αδιαφορώντας
για όσα αναφέρουμε παραπάνω.
Για την δημοτική παράταξη
‘’ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ’’
Ο Επικεφαλής
Αργύρης Θ. Πανταζής

Δημοτική Παράταξη ‘‘ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ’’

Απάντηση στο δήμαρχο και την παράταξή του
για τις δημαιρεσίες
τα όσα γράφει ο δήμαρχος για τις
δημαιρεσίες και τις υπηρεσίες του
δήμου, η δημοτική παράταξη ΜΑΖΙ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ απαντά
με την σειρά της τα παρακάτω:

Σ

Σύνηθες φαινόμενο του δήμαρχου
Ιεράπετρας και της παράταξής του να
προσπαθεί με παντοίους τρόπους να μεταφέρει
τις ευθύνες σε άλλους, με έναν και μόνο σκοπό,
να βγαίνει αλώβητος από τα λάθη που γίνονται
και ουσιαστικά έχει την ευθύνη ο ίδιος.
Η παράταξή μας ουδέποτε πρόσβαλε το
ήθος και την εργατικότητα κανενός υπαλλήλου
του δήμου μας, σε αντίθεση βέβαια με την
δημοτική αρχή, ενώ δεν είναι λίγες οι αναφορές
υπαλλήλων σε εμάς, για ανάρμοστη
συμπεριφορά του δημάρχου απέναντι τους.
Η δημοτική αρχή εκμεταλλεύεται το αξίωμα
της και μιλάει συνεχώς για καλή συνεργασία
με το υπαλληλικό προσωπικό του δήμου.
Αναδεικνύουν δηλαδή το αυτονόητο και
προσπαθούν να το καρπωθούν ως κατόρθωμά
τους. Η αλήθεια είναι ότι, ανεξάρτητα από τον

εκάστοτε δήμαρχο το προσωπικό του δήμου
προσπαθεί πάντα για το καλύτερο δυνατό και
μάλιστα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αυτό
άλλωστε είναι παγιωμένη άποψη των δημάρχων
που υπηρέτησαν τα τελευταία χρόνια τον δήμο
μας.
Ο δήμαρχος Ιεράπετρας έχει διαρκώς την
εντύπωση ότι οι εργαζόμενοι του δήμου
εργάζονται για αυτόν και μόνο αυτόν.
Αναφορικά με την διαδικασία της εκλογής των
μελών στις επιτροπές, κλήθηκαν να
συμμετέχουν για δεύτερη φορά μετά την
αποτυχία της πρώτης, προσωπικό του δήμου,
συνεργάτες του δημάρχου και δημοτικοί
σύμβουλοι.
Πάγια θέση μας είναι η αποφυγή της
ταλαιπωρίας των υπαλλήλων διασφαλίζοντας
τους τις απαραίτητες συνθήκες εργασίας. Όλα
και για όλους, θα μπορούσαν να είχαν
αποφευχθεί αν οι διαδικασίες είχαν γίνει όπως
έπρεπε.
Είναι αυτονόητο αλλά και τακτική ορθής
διοίκησης ότι, κάτι που μπορείς να κάνεις μια
φορά σωστά, δεν υπάρχει λόγος να γίνει και

δεύτερη. Ψιλά γράμματα για την δημοτική μας
αρχή, αφού την τακτική ‘’βλέποντας και
κάνοντας’’ την έχει κάνει κορωνίδα. Το
δυσάρεστο είναι ότι όλη αυτή η πρόχειρη
προσέγγιση των ζητημάτων του δήμου,
αποτυπώνεται στα έργα και στις δράσεις που
υλοποιεί.
Τέλος, συμφωνούμε με τον δήμαρχο
Ιεράπετρας σε ό,τι έχει σχέση με τις αντοχές
που θα πρέπει να έχουν οι αιρετοί. Η άποψη
μας είναι ότι, οι όποιες αντοχές δεν θα πρέπει
να σπαταλούνται σε ανούσιες αντιπαραθέσεις
και λάθη, αυτή είναι άλλωστε και η διαφορά
μας.
Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν ότι η
αντιπολίτευση και η κριτική που ασκείται μέσα
από αυτήν είναι θεσμοθετημένη και ότι το
δημαρχείο δεν είναι παλάτι για λίγους.
Για την δημοτική παράταξη «Μαζί
Αλλάζουμε την Ιεράπετρα».
Ο Επικεφαλής
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Θ. ΑΡΓΥΡΗΣ

Εκλογή των οργάνων
στην αυτοδιοίκηση
ε άλλο ένα παράδειγμα ανευθυνότητας υπέπεσε η δημοτική μας αρχή κατά την διαδικασία της εκλογής των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής(ΟΕ) και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(ΕΠΖ) του δήμου μας. Ήταν γνωστό σε
όλους τους αυτοδιοικητικούς της χώρας ότι την Κυριακή
9/01/2022 θα γινόταν μετά από εγκύκλιο που εξέδωσε το
Υπουργείο εσωτερικών οι εκλογές για θεσμοθετημένα όργανα στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Σ

Συγκεκριμένα, τα Περιφερειακά και Δημοτικά συμβούλια της
χώρας θα εξέλεγαν νέο προεδρείο για τα συμβούλια τους καθώς και
νέα μέλη που θα απαρτίζουν για την υπόλοιπη αυτοδιοικητική περίοδο
τις Οικονομικές επιτροπές και τις επιτροπές Ποιότητας Ζωής. Στον
Δήμο Ιεράπετρας την πρόσκληση για τα παραπάνω εξέδωσε όπως
προβλέπεται από τον νόμο, ο πρώτος σε σταυρούς δημοτικός
σύμβουλος της πλειοψηφούσας παράταξης.
Η διαδικασία εκλογής νέου προεδρείου του δημοτικού
συμβουλίου εξελίχθηκε κανονικά, με την στήριξη από πλευράς μας
στην πρόταση του δημάρχου για το αξίωμα του προέδρου του
δημοτικού συμβουλίου στο πρόσωπο του κυρίου Μπινιχάκη. Έως
εδώ όλα καλά, στην συνέχεια κλήθηκαν τα μέλη των παρατάξεων να
εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στις παραπάνω επιτροπές. Μετά
από μια διαδικασία που όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν μια
παρωδία για όσους συμμετείχαν, η δημοτική αρχή φέρει στο ακέραιο
την ευθύνη για όλα όσα διενεργήθηκαν. Όπως ήταν αναμενόμενο ο
έλεγχος από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης των πρακτικών
που επικύρωναν την σύσταση των επιτροπών, ακύρωσε τις αποφάσεις
αυτές ανακηρύσσοντας τις ως μη σύννομες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τη διαδικασία της εκλογής
παρακολουθούσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, μαζί με υψηλόβαθμο
στέλεχος και συνεργάτιδα του όλα αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο δεν
γνώριζαν τις διαδικασίες ως όφειλαν, αλλά παρέσυραν και τους
δημοτικούς συμβούλους σε αυτήν τη λάθος εκλογική διαδικασία και
τον τρόπο που έγινε. Αναρωτιόμαστε δε, αν υπάρχει άλλη παρόμοια
περίπτωση στην Ελληνική επικράτεια ή έχουν την πρωτιά σε αυτό
που οδήγησαν την ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου. Φαίνεται,
βέβαια, η κατά τα άλλα έμπειρη δημοτική μας αρχή, να αναγνωρίζει
το λάθος της (δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά) που και σε αυτή
την περίπτωση, με τον τρόπο που ενήργησαν, εκτίθενται
ανεπανόρθωτα. Το αποτέλεσμα, η κωλυσιεργία υποθέσεων και
θεμάτων που άπτονται των συγκεκριμένων επιτροπών για τουλάχιστον
μια εβδομάδα και η ταλαιπωρία των δημοτικών συμβούλων, όπου
καλούνται να εκλέξουν ξανά (αυτήν την φορά ελπίζουμε με την σωστή
διαδικασία) την ερχόμενη Κυριακή τα νέα μέλη για την σύσταση των
επιτροπών.
Για την δημοτική παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε την Ιεράπετρα».
Ο Επικεφαλής
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Θ. ΑΡΓΥΡΗΣ

Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

«Να μην κοπεί κανένα δέντρο
στο όνομα της «ανάπλασης»
στην Ιεράπετρα»
υτά τα δέντρα που επιβίωσαν και μεγάλωσαν σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες στο ξηροθερμικό κλίμα
της Ιεράπετρας είναι πηγή οξυγόνου, δροσιάς και
ομορφιάς για την πόλη και τόπος φιλοξενίας πουλιών και
άλλων οργανισμών.

Α

Αυτά τα δέντρα αποτελούν τον φυσικό θερμοστάτη της
θερμοκρασίας στην πόλη κρατώντας την θερμοκρασία ανεκτή κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες και σε περιόδους καύσωνα.
Τα μεγάλα αυτά δέντρα αποτελούν μνημείο συλλογικής μνήμης
για την πόλη και τους κατοίκους της, είναι δεμένα με τις αναμνήσεις
των ανθρώπων αυτής της πόλης, αποτελούν και την ταυτότητα της
πόλης.
Αντί λοιπόν ο Δήμος Ιεράπετρας και οι αρμόδιοι φορείς πρασίνου
να φυτέψουν και νέα δέντρα χωρίς να κόψουν τα υπάρχοντα
αναλώνονται σε συγκρίσεις με προσθαφαιρέσεις δέντρων, χωρίς να
παίρνουν υπόψη ότι τα δέντρα αυτά είναι μεγάλα και υγιή και δεν
αντικαθίστανται με κανένα τρόπο.
Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη και να σέβονται την ενέργεια που
έχει δώσει η Φύση για να μεγαλώσουν και να ζουν αυτά τα μεγάλα
δέντρα και ότι οι όποιες αναπλάσεις δεν καταστρέφουν το φυσικό
πράσινο.
Δυστυχώς νομίζουν ότι βρίσκονται σε πίστα με πλαστικά
παιχνίδια και δένδρα playmobil.
Αυτές λοιπόν τις «αναπλάσεις κοπής δένδρων» ας τις κάνουν
στο κήπο του σπιτιού τους και όχι στην πόλη μας.
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Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την
κοινωνική δράση «Η Προίκα του Μωρού»

Προγραμματική Σύμβαση
για την ανάδειξη και διάδοση
της ιστορίας και της τέχνης της
τυπογραφίας, μεταξύ
ΠΕΔ Κρήτης και ΕΕΤΑΑ
ία σημαντική Προγραμματική Σύμβαση που αφορά
στην ανάδειξη και τη διάδοση της ιστορίας και της
τέχνης της τυπογραφίας, καθώς και τη συνεχή μετεξέλιξή της από την έντυπη μορφή στην ψηφιακή, υπέγραψαν για την ΠΕΔ Κρήτης ο πρόεδρός της Γιάννης
Κουράκης και για την ΕΕΤΑΑ ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος Δημήτρης Μαραβέλιας και Σπύρος Σπυρίδων
αντίστοιχα.

Μ

Η λειτουργία στην Κρήτη του εμβληματικού Μουσείου
Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη, μοναδικό στον Ελλαδικό
χώρο, έχει επιλεγεί για να αποτελέσει χώρο ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών της Κρήτης.
Μαθητές, νέοι, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ερευνητές και
επιστήμονες και κυρίως οι πολίτες της Κρήτης, θα αποκτήσουν ένα
τοπόσημο για τον χώρο της τυπογραφίας, που επιδίωξη της ΠΕΔ
είναι να αποτελέσει εφαλτήριο δράσεων σε όλους τους Δήμους της
Κρήτης.
Η συνεργασία αυτή έρχεται να προστεθεί στο πρόγραμμα των
κοινών δράσεων της ΕΕΤΑΑ με τις ΠΕΔ της χώρας, υλοποιώντας την
πολιτική γενικότερης υποστήριξης των δήμων μέσω της ΕΕΤΑΑ, που
έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας.
Η συνεργασία ΠΕΔ Κρήτης και ΕΕΤΑΑ πρόκειται σύντομα να
διευρυνθεί σε πεδία που αφορούν ευρωπαϊκά προγράμματα και
πολιτικές που σχετίζονται με τους ΟΤΑ και γενικά τους πολίτες της
Μεγαλονήσου.

Αγορά Rafale, δημόσια
υγεία και ανάπτυξη

Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του Κοινωνικού της προγράμματος για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ξεκινάει την υλοποίηση της κοινωνικής δράσης
υπερτοπικού χαρακτήρα, με τίτλο «Η Προίκα του Μωρού».

Η

Η δράση αποσκοπεί στην άμβλυνση της υλικής αποστέρησης και
στον περιορισμό του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
των οικογενειών και των παιδιών που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας.
Με το πακέτο της «Προίκας του Μωρού», παρέχονται δωρεάν
καθορισμένα, βασικά είδη φροντίδας και υγιεινής για τις ανάγκες των
βρεφών και συγκεκριμένα: ένα λίκνο, σετ σεντόνια λίκνου, κουβέρτα
αγκαλιάς, σελτεδάκια, φορμάκια, εσώρουχα ολόσωμα, πάνες, λαβέτες,
μπουρνουζοπετσέτες, σετ περιποίησης και ένα παιχνίδι ύπνου. Επίσης,
η δράση πρόκειται να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης και στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος
για τις οικογένειες που θα διασφαλίζει την υγιεινή διαβίωση και την
πλήρη ανάπτυξή των παιδιών τους.
Ωφελούμενες της δράσης είναι οι γυναίκες κάτοικοι της Περιφέρειας

Κρήτης ωφελούμενες του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
που θα γεννήσουν το έτος 2022 σε δημόσιο νοσοκομείο και η διανομή
των βρεφικών ειδών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεργασίας της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης με τις
κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.
Η δράση «Η Προίκα του Μωρού» χρηματοδοτείται από τον τακτικό
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης.
Οι μητέρες ωφελούμενες του ΚΕΑ που θα γεννήσουν το έτος 2022,
μπορούν να απευθυνθούν στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου τους και
να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και
για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στον πίνακα αναφέρονται οι υπεύθυνοι υλοποίησης της δράσης,
ειδικότερα στους Δήμους του νομού Λασιθίου.
Δήμος Αγίου Νικολάου: Σταυρουλάκης Μιχάλης, τηλ. 28410 91391
Δήμος Σητείας: Γιατζάκη Μαρία, Κουνελάκη Δήμητρα, τηλ. 28430
24228
Δήμος Ιεράπετρας: Ηρώ Λαμπράκη, τηλ. 28423 40403

Ολοκληρωμένο Κέντρο Ημέρας για ηλικιωμένους
ασθενείς με άνοια - νόσο Alzheimer, στο Ηράκλειο
Πολεμική μας Αεροπορία εξοπλίστηκε με το Γαλλικό υπερσύγχρονο μαχητικό αεροσκάφος, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται έντονη ανησυχία
στους γείτονές μας, κυρίως αυτού στα ανατολικά μας σύνορα.

Η

Του
Ηλία Νταραρά

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι καλύτερα να φτιάχναμε Μ.Ε.Θ, άλλοι
να φτιάξουμε Σχολεία, άλλοι Πανεπιστήμια, άλλοι αυξήσεις στους
μισθούς, άλλοι απασχόληση για τους ανέργους και πάει λέγοντας.
Το μόνο βέβαιο είναι πως όλοι από την πλευρά τους έχουν δίκιο!
Από όλα τα προηγούμενα έχουμε μεγάλη ανάγκη και από ακόμα
περισσότερα. Όμως, δυστυχώς για μας, δεν συνορεύουμε με την
Ελβετία, το Βέλγιο, την Αυστρία, την Ολλανδία ή τον Μαυρίκιο
που παρεμπιπτόντως δεν διαθέτει καν στρατό! Αν ήταν έτσι, δεν
θα υπήρχε λόγος να ξοδευόμαστε αγοράζοντας όπλα, θα
διαθέταμε τα χρήματα σε άλλους σκοπούς περισσότερο
κοινωνικούς. Έτσι που έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σε
γεωπολιτικό επίπεδο, η στρατιωτική ισχύς είναι σημαντικό εργαλείο
εξωτερικής πολιτικής, αλλά και διαμόρφωσης ενός ασφαλούς
επενδυτικού περιβάλλοντος. Δεν γράφω τίποτα για κοιτάσματα
υδρογονανθράκων και θαλάσσια οικόπεδα, γιατί είναι μεγάλη και
συνθέτη κουβέντα και κανείς μας δεν γνωρίζει όλα τα δεδομένα.
Σε όλες τις περιπτώσεις αναζητούμε τη βέλτιστη επιλογή, είτε για
το σπίτι μας, είτε για τη χώρα μας, όμως ποτέ τα χρήματα δεν
είναι αρκετά για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες μας, οπότε γίνονται
επιλογές. Μη ξεχνάμε πως με αυτά τα αεροπλάνα θα κάνουν
εξωτερική πολιτική και οι επόμενες κυβερνήσεις.

αρουσία της Υφυπουργού Υγείας κ.
Ζωής Ράπτη εγκαινιάστηκε το
πρώτο δημόσιο Κέντρο Ημέρας για
ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια - νόσο
Alzheimer, στο νομό Ηρακλείου. «Ένα
όνειρο ζωής, έγινε πραγματικότητα» , δήλωσε η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης
Λένα Μπορμπουδάκη.

Π

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης, αξιολόγησε την
αναγκαιότητα για την δημιουργία του και σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, μετά
από σχετική πρόταση της Εταιρείας Νόσου
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Νομού
Ηρακλείου «Αλληλεγγύη», δρομολόγησε όλες

τι απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία
Ολοκληρωμένου Κέντρου Ημέρας για
ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια - νόσο
Alzheimer, στο νομό Ηρακλείου.
Το Κέντρο Ημέρας που θα βρίσκεται για
18 μήνες στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο
Ηρακλείου και στην συνέχεια θα μεταφερθεί
στον δικό του χώρο στο κέντρο του Ηρακλείου,
στο πρώην ΠΙΚΠΑ, αποτελεί μία δομή που
καλύπτει τις ανάγκες διάγνωσης, φροντίδας,
κινητοποίησης, εκπαίδευσης, δημιουργικής
απασχόλησης και συνέχειας της θεραπείας των
ασθενών με νόσο Alzheimer και συναφείς
διαταραχές. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της

γενικότερης αλλαγής στην περίθαλψη και
φροντίδα των ασθενών με άνοια.
Οι βασικοί στόχοι του Κέντρου Ημέρας
είναι:
1. Η έγκαιρη διάγνωση και η εκτίμηση των
αναγκών των ασθενών, για να τους
προσφέρουμε εξατομικευμένη φροντίδα.
2. Η εκπαίδευση των ασθενών σε κοινωνικές
και καθημερινές δεξιότητες διαβίωσης
3.
Οι
θεραπευτικές
παρεμβάσεις
διεπιστημονικού χαρακτήρα, σε ατομικό και
ομαδικό επίπεδο
4. Η διευκόλυνση της παραμονής των
ασθενών στο οικογενειακό τους περιβάλλον
5. Η ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων
θεραπευτικών παρεμβάσεων
6. Η ανάπτυξη και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό και
τους νέους επαγγελματίες στην κοινότητα
7. Η ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης της κοινότητας για
την καταπολέμηση του κοινωνικού
στίγματος και των προκαταλήψεων, που
σχετίζονται με την άνοια και τις αλλαγές
στη συμπεριφορά και τη λειτουργικότητα
που αυτή επιφέρει
8. Η δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών και
η διευκόλυνση της πρόσβασης των
ενδιαφερομένων σε αυτές.
Η προσπάθεια για καλύτερες υπηρεσίες
προς όλους ,συνεχίζεται.
Η Διοικήτρια
7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης
Λένα Μπορμπουδάκη
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
κ. Μαρίας Ρουμελιωτάκη

ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΑΤΟΥΡΑ 2000
ο μελετητικό γραφείο ΟΙΚΟΜ (Αθήνα) παρουσιάζει στο
λινκ https://www.oikom.gr/el/epmkritis την πρόταση του
για τα Διαχειριστικά Σχέδια (ΔΣ) των περιοχών ΝΑΤΟΥΡΑ
2000, ένα ζήτημα για το οποιο η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Τ

Τα ΔΣ αυτά όταν περάσουν σαν ΦΕΚ θα εχουν την μεγαλύτερη
δυνατή νομική ισχύ, ακόμη και από έναν πρωθυπουργό, Πρόεδρο Ε.Ε,
όσο και από έναν τοπικό δήμαρχο.
Η εκπόνηση της μελέτης είναι ένα κολοσσιαίο έργο στο οποίο έχει
υλικές και άυλες δράσεις με άμεσα εμπλεκομένους τις τοπικές κοινωνίες.
Πιθανά κενά η λάθη μπορεί να επιφέρουν μεγάλη ζημία στην
ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών, όπως και κάθε
σωστός σχεδιασμός μπορεί να επιφέρει μεγάλη βελτίωση.
Ένα Δ.Σ είναι οδηγός χρηματοδοτήσεων ευρωπαϊκών πόρων αρκεί
να τηρεί κάποιες αρχές.
Διαβάζοντας όσο πιο προσεκτικά γίνεται αυτό το τεράστιο έργο,
(40 συνημμένα αρχεία), παρατήρησα κάποια σημεία.
Γενικά σημεία
α) Ένα ΔΣ χρειάζεται 6-7 χρόνια πραγματικής διαβούλευσης και
ζύμωσης μέσα στην κοινωνία, ενώ εδώ σε 2 χρόνια πανδημίας είμαστε
σχεδόν έτοιμοι.
Παρελήφθη αυτό το τεράστιο έργο μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει η
διαβούλευση και διερωτώμαι τι χρόνο εχουν τοπικοί φορείς, Δήμοι κοινωνία να οργανωθούν ώστε να το διαβάσουν-μελετήσουνπροτείνουν.
Σημεία ενδιαφέροντος
α) Δεν έχει ληφθεί υπόψη, καθόλου ο στρατηγικός σχεδιασμός της
Περιφέρειας Κρήτης για τον Πρωτογενή Τομέα Παραγωγής και την
«Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης», όπου δίνει
κατεύθυνση προς την πολυλειτουργικη, εξειδικευμένη γεωργία.
Το κάνει εσκεμμένα;
β) Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη την απόφαση της Περιφέρειας
περί μη εγκατάστασης ΑΠΕ σε περιοχές Νατουρα 2000.
Το κάνει εσκεμμένα;
Εάν είναι έτσι τότε έχει παραβεί, το μεν μελετητικό γραφείο βασικούς
κανόνες διαβούλευσης και η Περιφέρεια αυτά που η ιδία έχει
αποφασίσει.
γ) Με ποιες υπηρεσίες της Περιφέρειας συνδιαλέγεται όταν τα
ζητήματα των ΝΑΤΟΥΡΑ είναι διάσπαρτα σε δεκάδες γραφεία και
υπηρεσίες? Η Περιφέρεια πρέπει να φτιάξει ένα μηχανισμό
παρακολούθησης το έργου έτσι ώστε να εγγυηθεί για όλους μας την
ορθή έκβαση του.
Τεχνικά κεντρικά σημεία
α) Όταν φτιάχνεται ένα Δ.Σ πρώτα εκφράζεται το πιο θα είναι το
ΚΥΡΙΩΣ Διαχειριστικό Μέτρο και μετα απλώνεται το δίκτυο των άλλων
δραστηριοτήτων – χρήσεων, ενώ εδώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.
Αναφέρονται όλες οι πιθανές δραστηριότητες –χρήσεις γης με μια
χαλαρή ζωνοποίηση και δεν ξέρουμε εάν θα καταλήξουν σε ένα μοντέλο
Ηρακλείου/Φοινικιάς η ότι άλλο.
β) Είναι εμφανές, ότι θέλει δεν θέλει το μελετητικό γραφείο, πρέπει
να θεωρήσει την κτηνοτροφία/γεωργία/μελισσοκομία ΚΓΜ ως κυρίαρχες
δραστηριότητες και από μόνες τους θα έχουν τον ρόλο του κυρίως
Διαχειριστικού Μέτρου.
Οπότε είτε σαν αναγνωρισμένο Διαχειριστικό Εργαλείο την ΚΓΜ
είτε όχι, σαν δεύτερο βήμα, θα πρέπει να μας πει η ΟΙΚΟΜ ποιο μοντέλο
ΚΓΜ προτείνει;
*Της εντατικής (ΚΓΜ), των επιδοτήσεων και της μη παραγωγικότητας
προϊόντων;
* Της πολυλειτουργικής ΚΓΜ όπως από το 1996 η ίδια η Ε.Ε προωθεί
με λαμπερά παραδείγματα Περιφέρειες Ισπανίας, Ιταλίας, Ρουμανίας,
Γαλλίας, Σλοβενίας κ.α., προς εφαρμογή κυρίως στις ΝΑΤΟΥΡΑ 2000;
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:
Ποιοτικά Παραδοσιακά Τοπικά Προϊόντα, κοινωνία ενεργή που τα
στηρίζει, και επισκέπτες που έρχονται από κάθε γωνία του κόσμου για
να ζήσουν, μυρίσουν, γευτούν αυτό το σύνολο.

Με την συμπλήρωση της Διδακτικής Φάρμας/Επισκέψιμα
Αγροκτήματα, της Οικοτεχνίας της εστίασης και διαμονής μικρής
κλίμακας και της εφαρμογής των Αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, την
παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας, δημιουργείται το προιον του
Αγροτουρισμού.
Η κορώνα σε ένα τέτοιο σχεδιασμό είναι η Προστασία του Τοπίου
ως μέγιστο στοιχείο αγροτικού πολιτισμού, Προστιθεμένης Αξίας του
τοπου και των προϊόντων του. (Σύμβαση Τοπίου Φλωρεντίας που η
Ελλάδα έχει προσυπογράψει και δεν τηρεί)

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (2014-2020)
Βασική αρχή που διατυπώνεται στην Κοινή Στρατηγική Πολιτική
ΚΓΠ :
Στις περιπτώσεις όπου η κοινωνία επιθυμεί να παρέχουν οι γεωργοί
μια περιβαλλοντική υπηρεσία που υπερβαίνει το επίπεδο αναφοράς, η
υπηρεσία αυτή πρέπει να αγοράζεται μέσω Αγροπεριβαλλοντικών
μέτρων.
Σε εφαρμογή της αρχής αυτής, η ΕΕ έχει θεσπίσει τα
Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, τα οποία στηρίζουν ειδικά μελετημένες
γεωργικές πρακτικές που υπερβαίνουν το επίπεδο αναφοράς της
«Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» (ΟΓΠ), συμβάλλοντας στην προστασία
του περιβάλλοντος και στη διατήρηση του τοπίου.
Ενδεικτικά ορισμένα από τα Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα που ισχύουν
είναι τα εξής:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΡΕΙΝΩΝ,ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να αποδεικνύουν την
φιλοπεριβαλλοντική άσκηση των δραστηριοτήτων τους και να
ενσωματώνουν στην τιμή του προϊόντος τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας
Αποκατάσταση αναβαθμίδων/αγροτικού τοπίου.
Προστασία υδροτροπικών συστημάτων.
Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική
διάβρωση.
Εξισωτική αποζημίωση (σε χαρακτηρισμένες ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές).
Ενισχύσεις γεωργών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε
περιοχές Natura 2000.
Οι πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται θα εξειδικευτούν σε
μεταγενέστερο χρόνο βάσει των διαχειριστικών σχεδίων.
Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.
Φυτοφράκτες.
Προώθηση πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής.
Αποσκοπεί στη διατήρηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες
συντελούν στη διατήρηση και προστασία της απειλούμενης και άγριας
ζωής της οποίας ο βιότοπος εξαρτάται εν μέρει από τις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις και στην προστασία και διαχείριση της άγριας πανίδας
που εξαρτάται από τις αγροτικές γαίες και οι πληθυσμοί της σταδιακά
μειώνονται.
Δάσωση γεωργικών και μη γεωργικών εκτάσεων.
Για την έγκριση του συνόλου των Αγροπεριβαλλοντικών μέτρων
κατατίθεται φάκελος και η πλήρη εφαρμογή τους αντιστοιχεί σε
επιδότηση έως 300E/στρέμμα.
γ) Η μελισσοκομία απουσιάζει από τις προβλεπόμενες
δραστηριότητες.
δ) Δεν περιλαμβάνει καθόλου περιοχές Προστασίας Τοπίου στον
σχεδιασμό του.
ε) Μερικά από τα αγροπεριβαλλοντικα μέτρα αναφέρονται
διάσπαρτα άνευ κεντρικού σχεδιασμού.
Τι προβλέπεται για τα αγροπεριβαλλοντικα μέτρα στο σύνολο τους?
«Κοίτα να δεις που θες να πας αλλιώς θα πας εκεί που κοιτάς»
Ηράκλειο 18/01/2022

πιθυμώ, καταρχάς, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Καλαντζάκη Θεοδόσιο για την εμπιστοσύνη που συνεχίζει να μου
δείχνει, ώστε να συνεχίσω να είμαι στη θέση της Αντιδημάρχου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του
Δήμου Ιεράπετρας. Μου δίνεται για μια ακόμη φορά η ευκαιρία να συνεχίσω το έργο μας με μεγαλύτερη όρεξη, θέτοντας υψηλότερους στόχους για να πετύχουμε ακόμη
περισσότερα. Θέλω να διαβεβαιώσω το Δήμαρχο και όλη
την Ομάδα ότι θα βάλω τα δυνατά μου, όπως πάντα, ώστε
να ανταποκριθώ με επιτυχία στο έργο μας.

Ε

Λόγω του ότι με τη νέα μου θητεία δεν θα έχω στην αρμοδιότητά
μου το Ανεξάρτητο Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας θα ήθελα να
ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκα τα τέσσερα τελευταία
χρόνια που εμπλέκονταν σε θέματα Π.Π.
Τη Διευθύντρια της αυτοτελούς Διεύθυνσης Π.Π. της Περιφέρειας
Κρήτης κ. Πλουμίδη Ελένη, τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ.
Γουλιδάκη Ιωάννη, τον προϊστάμενο του τμήματος Π.Π. της ΠΕ
Λασιθίου κ. Νικολαΐδη Νικόλαο, το Διοικητή Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Λασιθίου κ. Μητσιογιάννη Νικόλαο, το Διοικητή Π.Υ.
Ιεράπετρας κ. Καλιοντζή Δημήτριο , τον Διοικητή του Α/Τ Ιεράπετρας
κ. Μπαντή Νίκο, τον Υποδιοικητή του Α/Τ Ιεράπετρας κ. Τζουμάκα, το
Διοικητή της Ασφάλειας Ιεράπετρας κ.Φρονιμάκη Νεκτάριο, όλους
τους εργαζόμενους του Α/Τ, το Λιμενάρχη Ιεράπετρας Αντιπλοίαρχο
Λ Σ κ. Παπαδάκη Ιωάννη, τον Υπολιμενάρχη Ιεράπετρας Υποπλοίαρχο
Λ. Σ. κ. Χρυσοφάκη Ιωάννη, όλους τους βαθμοφόρους του
Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου κ. Μωυσάκη Μαρία, τους
Εθελοντές Σαμαρείτες μαζί με τον κ. Μαμαντόπουλο Αντρέα , την
ΕΔΙΚ τη Λέσχη Φίλων Τετρακίνησης, τους Ραδιοερασιτέχνες, τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Μαλλών, το Σύλλογο Ανάπτυξης Αγίου Ιωάννου,
καθώς και όλους τους ανώνυμους εθελοντές που συμμετείχαν σε
οποιοδήποτε περιστατικό είτε πυρκαγιάς , είτε πλημμύρας, είτε
κατολίσθησης κλπ. τους είχε ζητηθεί.
Επίσης ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους προέδρους όλων των
Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας για την αγαστή και άμεση
συνεργασία που είχαμε και σε θέματα Π.Π.
Τέλος ευχαριστώ όλους τους Αντιδημάρχους και τους
εργαζόμενους του Δήμου που συνεργαστήκαμε σε θέματα Π.Π. , την
Προϊσταμένη του Τμήματος Π.Π. του Δήμου Ιεράπετρας κ.
Κασσωτάκη Ελένη για τη στήριξη και τη συνεργασία που είχαμε από
τη πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου ως αντιδήμαρχος,
τον εργοδηγό του Δήμου κ.Ζαμπετάκη Νεκτάριο όλους τους ιδιώτες
χωματουργούς με τους οποίους είχαμε υπογράψει συμβάσεις
συνεργασίας καθώς και όλα τα ΜΜΕ (ραδιοφωνικοί σταθμοί,
εφημερίδες ) για την άμεση ενημέρωση-ανακοίνωση όλων των δελτίων
τύπων του Τμήματος Π.Π. του Δήμου Ιεράπετρας.
Εύχομαι στο νέο Αντιδήμαρχο υγεία και καλή επιτυχία στις νέες
του αρμοδιότητες.
Μαρία Ρουμελιωτάκη
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
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Αναγόρευση
του Οικουμενικού Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίου σε Επίτιμο
Καθηγητή του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου

Πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, αποφάσισε ομοφώνως και ενθέρμως όπως απονείμει
τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος στον Παναγιώτατον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίο.

Ο

Η απόδοση του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή αποτελεί την ύψιστη
ακαδημαϊκή διάκριση και με αυτήν επισημαίνεται η διεθνώς καταγραφείσα πολυετής και πολυσχιδής συνεισφορά του Πατριάρχη
στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
Η τελετή αναγόρευσης έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, ημερομηνία που συμπίπτει με την
παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας του
πλανήτη, στο Ζάππειο Μέγαρο της Αθήνας.

Οι Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας στην ανεύρεση αγνοούμενης
ίσιο τέλος είχε η επιχείρηση
ανεύρεσης 76χρονης
αγνοούμενης που είχε χαθεί
από το πρωί της Τρίτης 18/01 από
το σπίτι της στην Ιεράπετρα.

Α

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ.
Ιεράπετρας ειδοποιήθηκε το μεσημέρι
από το τμήμα ΕΛ.ΑΣ. Ιεράπετρας και
μετά τις απαραίτητες υπηρεσιακές

εγκρίσεις ξεκίνησε κλιμάκιο με 4
Εθελοντές Σαμαρείτες και το υπηρεσιακό
όχημα να συνδράμουν τις αρχές στην
ανεύρεση.
Η αγνοούμενη, η οποία αντιμετωπίζει
προβλήματα υγείας, είχε δηλώσει στους
οικείους της την επιθυμία να βρεθεί στο
Καλάμι Βιάννου, και έτσι οι έρευνες
επικεντρώθηκαν στα δυτικά της
Ιεράπετρας.

Μία ώρα αργότερα, Εθελοντές
Σαμαρείτες εντόπισαν την αγνοούμενη
να κινείται πεζή, περίπου 30χλμ μακριά
από το σπίτι της.
Οι εκπαιδευμένοι Εθελοντές Σαμαρείτες
παρείχαν Πρώτες Βοήθειες αλλά και
ψυχολογική υποστήριξη στην κυρία, η
οποία έπειτα μεταφέρθηκε στο σπίτι της.
Περήφανοι για τους Εθελοντές μας!!!
Παντού στην ανάγκη!

VICTORIA CINEMAS - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 20/1/2022 – 26/1/2022
Trailer: https://youtu.be/EmNY_nsFl-c

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΨΥΧΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΕΣ: Πέμπτη 20/01 και Παρασκευή 21/01
ΩΡΑ: 21:00
Σάββατο 22/01 έως και Τετάρτη 26/01
ΩΡΑ: 21:30
Σκηνοθεσία: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο
Σενάριο: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο
Ηθοποιοί: Τόνι Κολέτ, Ρον Πέρλμαν, Ρίτσαρντ
Τζένκινς, Πολ Άντερσον, Κέιτ Μπλάνσετ, Γουίλεμ
Νταφόε, Μπράντλεϊ Κούπερ, Ρούνεϊ Μάρα
O χαρισματικός και φιλόδοξος Stanton Carlisle
(Bradley Cooper) γίνεται μέλος ενός περιοδεύοντα
θιάσου και κερδίζει την εύνοια του μέντιουμ Zeena
(Toni Collette) και του συζύγου της Pete (David
Strathairn). Σύντομα,θα χρησιμοποιεί τις νέες του
γνώσεις για να κάνει κομπίνες σε βάρος της
πλούσιας ελίτ της Νέας Υόρκης του 1940. Έχοντας
την αγνή Molly (Rooney Mara) πιστή στο πλευρό
του, ο Stanton καταστρώνει ένα κόλπο με στόχο
έναν μεγιστάνα (Richard Jenkins), με τη βοήθεια
μιας μυστηριώδους ψυχιάτρου (Cate Blanchett), που
μπορεί να είναι και η πιο επικίνδυνη αντίπαλός του.
Trailer: https://youtu.be/64fYqKN5Hps

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
ΠΡΟΒΟΛΕΣ: Δευτέρα 24/01 έως και Τετάρτη 26/01
ΩΡΑ: 18:45
Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης
Σενάριο: Μιμή Ντενίση σε συνεργασία με τον Martin
Sherman
Ηθοποιοί: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κακούρης,
Burak Hakki, Κρατερός Κατσούλης,Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Γερονικολού, Χρήστος Στέργιογλου, Ντίνα Μιχαηλίδου, Νέδη Αντωνιάδου,
Αναστασία Παντούση, Daphne Alexander, Κώστας
Κορτίδης, Έφη Γούση, Γιάννης Εγγλέζος, Daniel
Crossley, Duncan Skinner, Nathan Thomas, Fotina
Papatheodorou και ο Γιάννης Βογιατζής

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΣ: Σάββατο 22/01 και Κυριακή 23/01
ΩΡΑ: 17:00
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Σίλβερμαν, Ρέιμοντ Σ. Πέρσι
Σενάριο: Τζόελ Η. Κοέν, Τζον Φρινκ, Ρομπ Λάζεμπνικ
Δύο flummels, η Οπ και ο Εντ, ταξιδεύουν μέσα στο
χρόνο και καταφθάνουν από τα νησιά Γκαλαπάγκος
και το μακρινό 1835 στη σύγχρονη Σανγκάη. Βρισκόμενοι μέσα στην πόλη και αδυνατώντας να προσαρμοστούν στις τρομακτικές αλλαγές,
ανακαλύπτουν ότι το είδος στο οποίο ανήκουν έχει
πλέον εκλείψει.
Trailer: https://www.youtube.com/ watch?v=9DGa7
ToompI

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
H Φιλιώ Μπαλτατζή, μία ηλικιωμένη Ελληνοαμερικανίδα, σπεύδει στη Μυτιλήνη με την εγγονή της,
για να συμπαρασταθεί στους Σύριους πρόσφυγες.
Κανείς δεν ξέρει την καταγωγή της, κανείς δεν
ξέρει ότι η Σμυρνιά γιαγιά της βρέθηκε κάποτε στο
ίδιο νησί κατατρεγμένη και προσφυγοπούλα. Το τεφτεράκι με τις συνταγές της συνονόματης γιαγιάς
ξετυλίγει την πολυτάραχη ιστορία της κοσμοπολίτικης οικογένειας Μπαλτατζή, όπως διαμορφώνεται
από τις τραγικές διεθνείς εξελίξεις που καθόρισαν
τη μοίρα ολόκληρων λαών. Διαφορετικές γενιές γυναικών της ίδιας οικογένειας ενώνονται στον χώρο
και τον χρόνο, μέσα από τα νήματα της ιστορίας.
Παρόν και παρελθόν γίνονται ένα.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v = rjZQjJ
Zy Mw

SCREAM
ΠΡΟΒΟΛΕΣ: Παρασκευή 21/01 ΩΡΑ: 19:00

Σκηνοθεσία: Ματ Μπετινέλι & Τάϊλερ Γκιλέτ
Ηθοποιοί: Κόρτνεϊ Κοξ, Νιβ Κάμπελ, Ντίλαν Μινέτ,
Ντέιβιντ Αρκέτ, Κάϊλ Γκάλνερ, Μάρλι Σέλτον
25 χρόνια μετά τους αλλεπάλληλους βάναυσους
φόνους που σόκαραν το φιλήσυχο Γούντσμπορο,
ένας καινούργιος δολοφόνος βάζει ξανά την μάσκα
Ghostface και αρχίζει να ακολουθεί μία παρέα εφήβων, για να επαναφέρει μυστικά από το θανατηφόρο
παρελθόν της πόλης, με τους Νιβ Κάμπελ (“Σίντνεϊ
Πρέσκοτ”), Κόρτνεϊ Κοξ (“Γκέιλ Γουέδερς”) και
Ντέιβιντ Αρκέτ (“Ντιούι Ράιλι ”) να επιστρέφουν
στους γνωστούς τους ρόλους στο "SCREAM".
Trailer: https://www.youtube.com /watch?v=
tOIMH_2RA6E

SPIDER-MAN NO WAY HOME
ΠΡΟΒΟΛΕΣ: Σάββατο 22/01 και Κυριακή 23/01
ΩΡΑ: 18:45
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΓΟΥΑΤΣ

Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜακΚΕΝΑ
Ηθοποιοί: ΑΛΦΡΕΝΤ ΜΟΛΙΝΑ, ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΤΖΕΪΜΙ
ΦΟΞ , ΓΟΥΪΛΕΜ ΝΤΑΦΟ, ΤΖΕΪ ΚΕΪ ΣΙΜΟΝΣ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΓΟΥΟΝΓΚ, ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΑΝΓΚΟΥΡΙ
ΡΑΪΣ, ΜΑΡΙΖΑ ΤΟΜΕΪ
Για πρώτη φορά στην κινηματογραφική ιστορία του
Spider-Man, η ταυτότητά του αποκαλύπτεται, φέρνοντας τις ευθύνες του ως Super Hero σε πόλεμο
με την κανονικότητα στη ζωή του και θέτοντας αυτούς που αγαπά περισσότερο σε κίνδυνο. Όταν
απευθύνεται στον Δρ. Strange να τον βοηθήσει με
την αποκατάσταση του μυστικού του, το ξόρκι ανοίγει μια πόρτα στον κόσμο που επιτρέπει να ελευθερωθούν οι πιο δυνατοί εχθροί που έχει
αντιμετωπίσει ποτέ ο Spider-Man σε κάθε σύμπαν.
Τώρα, ο Πίτερ πρέπει να ξεπεράσει την πιο μεγάλη
πρόκληση, που θα αλλάξει για πάντα το δικό του
αλλά και το μέλλον του Πολυσύμπαντος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
• ΑΤΟΜΑ 12 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Ή ΝΟΣΗΣΗΣ COVID Ή
ΑΡΝΗΤΙΚΟ RAPID TEST 48 ΩΡΩΝ.
• ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ: ΑΡΝΗΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ SELF-TEST COVID (ΜΕ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ)
• ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ /
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ / ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ Ή ΜΑΘΗΤΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ κλπ.)
• Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Για την δική σας ασφάλεια και την καλύτερη
εξυπηρέτησή σας τα εκδοτήρια εισιτηρίων του
κινηματογράφου ανοίγουν 40 λεπτά πριν από την
πρώτη προβολή της ημέρας.
Για αποφυγή συνωστισμού παρακαλούμε να
προσέρχεστε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την
προβολή!
Σας ευχαριστούμε!

VICTORIA CINEMAS - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Εθνικής Αντιστάσεως 32
Πληροφορίες για όλο το πρόγραμμα και τις ώρες προβολών στο: https://cineierapetra.victoria-cinema.gr/Home
Ηλεκτρονικά εισιτήρια σύντομα θα μπορείτε να βγάλετε!
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 176.850€ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ε νέα σειρά από εργασίες και προμήθειες ύψους 176.850 προχωράει ο
Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να ολοκληρωθούν έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη
και αφορούν τον εξοπλισμό του Ψηφιακού
Μουσείου, της Βιβλιοθήκης και των Δημοτικών κτιρίων, την προμήθεια και εγκατάσταση
εποπτικού υλικού στο Σπίτι του Ναπολέοντα,
αλλά και την προμήθεια φωτεινών σηματοδο-

Σ

τών στην είσοδο της πόλης, την προμήθεια
φωτιστικών LED για τα Γήπεδα Κουτσουρά και
Κοτσιφιανής, όπως και εργασίες στο «πράσινο».
Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ.
Θεοδόσης Καλαντζάκης: «Το ψηφιακό μουσείο, η νέα
δημοτική βιβλιοθήκη και η αναβάθμιση της οικίας του
Ναπολέοντα είναι ολοκληρωμένα έργα.
Παρότι οι εργασίες από πλευράς κτιριακών

υποδομών, έχουν αποπερατωθεί, ωστόσο σε
συνεργασία με τις Υπηρεσίες, τους φορείς, καθώς
και με την Εφορία Αρχαιοτήτων, διαπιστώσαμε την
ανάγκη επιπλέον λειτουργικών παρεμβάσεων και γι΄
αυτό πραγματοποιήσαμε σχετικές προμήθειες.
Επίσης, όπως είχαμε υποσχεθεί, προχωράμε στην
προμήθεια και τοποθέτηση τόσο νέων σύγχρονων
φωτιστικών σωμάτων για τα γήπεδα του Κουτσουρά
και της Κοτσυφιανής, όσο και φωτεινών σηματοδοτών
στην είσοδο της πόλης της Ιεράπετρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Συνιστάται η χρήση αλυσίδων στο ορεινό και ημιορεινό δίκτυο
Παραμένει ο κίνδυνος καταπτώσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις

Παράλληλα, ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας (Τμήμα Πρασίνου) χρηματοδοτούμε τη
μελέτη για τις εργασίες διαμόρφωσης κόμης των
μεγάλων δέντρων για λόγους ασφάλειας και
καλλωπισμού στην πόλη της Ιεράπετρας και στα
χωριά.
Στόχος μας είναι μέχρι την Άνοιξη του 2022, τα
παραπάνω έργα να είναι επισκέψιμα, λειτουργικά και
να παραδοθούν στους πολίτες και τους επισκέπτες
του Δήμου της Ιεράπετρας».

Χωρίς την παρουσία προσκυνητών
η φετινή γιορτή του Αγίου Ισιδώρου
στον Κάβο Σίδερο

στην περιοχή Σελακάνου παρατηρείται
παγετός και συνίσταται η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων .Να σημειωθεί
ότι το φαινόμενο του παγετού εντείνεται
κατά τις ύστερες απογευματινές και τις
βραδινές ώρες.

όγω του παγετού που δημιουργείται από τις χαμηλές θερμοκρασίες κυρίως στους ημιορεινούς
και ορεινούς όγκους οι οδηγοί θα πρέ-

Λ

πει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και
να περιορίζουν τις μετακινήσεις στις
απολύτως απαραίτητες στο ορεινό και
ημιορεινό δίκτυο του Δήμου μας. Ιδίως

Επίσης, λόγω των πολύ έντονων και
συνεχόμενων βροχοπτώσεων ελλοχεύει
πάντα ο κίνδυνος κατολισθήσεων και
καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο. Αυξημένο
κίνδυνο κατολισθήσεων παρουσιάζουν κυρίως
οι περιοχές που έχουν
απότομα, μη
σταθεροποιημένα πρανή και οι βάσεις και
κορυφές εκσκαφών και επιχωμάτων.
Κατολισθήσεις έντονες σημειώνονται πολύ
συχνά στο δρόμο από Μύρτος προς Τέρτσα,
στο τμήμα από Αμμουδάρες έως Μύρτο,
καθ’οδόν για τη Θρυπτή και φέτος για πρώτη
φορά στη Σχίστρα .
Από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας Δήμου Ιεράπετρας

νακοινώνεται ότι, επειδή εξακολουθούν να ισχύουν
και φέτος τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την φετινή εορτή της μνήμης του
Οσίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτου το εσπέρας της Πέμπτης
3 και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 δεν θα επιτραπεί
η έλευση προσκυνητών στο πανηγυρίζον και φερώνυμο Μετόχι της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τοπλού, που βρίσκεται εντός της Ναυτικής Βάσης
Κυριαμαδίου στο ακρωτήριο «Κάβο Σίδερο».

Α

Από την Ιερά Μονή Τοπλού Σητείας
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Ο Αγώνας
του 1821
στην Κρήτη
Μέρος 25ο
πως ήταν φυσικό, οι ειδήσεις για την πολιορκία
του αιγυπτιακού στρατού ανησύχησαν σοβαρά
τον Σαχίν πασά στα Χανιά, που έσπευσε με το
υπόλοιπο τμήμα των δυνάμεών του να ανοίξει τη διάβαση προς τις Βρύσες και να τους ελευθερώσει, αλλά
δεν το κατόρθωσε.

Ό

Χειρότερη τύχη είχε και άλλο απόσπασμα με αρχηγό τον
τουρκοκρητικό Χασάν Μπάντρη, ο οποίος στην προσπάθειά του
να βοηθήσει τους Αιγύπτιους έπαθε πανωλεθρία στο χωριό Βάμο
από 150 Αποκορωνιώτες.
Έτσι η πολιορκία των Αιγυπτίων έγινε στενότερη τις επόμενες
μέρες 29 και 30 Αυγούστου, οπότε ο αρχηγός τους Ισμαήλ,
προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο, άρχισε διαπραγματεύσεις με
τους επαναστάτες. Βοήθεια όμως από τα Χανιά δεν φαινόταν
και στις 31 του ίδιου μήνα αναγκάσθηκε να συνθηκολογήσει και
να αποσυρθεί με τον στρατό του στις Καλύβες, αφήνοντας όμως
στη διάθεση των Κρητικών αρκετά πολεμοφόδια, ζώα και 600
περίπου όπλα. «Οι ίδιοι Αιγύπτιοι και Τούρκοι υπολογίζουν ότι η
αξία των λαφύρων ανεβαίνει εις 600-800 χιλιάδες γρόσια ή και
ένα εκατομμύριο».
Η μεγάλη αυτή νίκη των χριστιανών προξένησε τεράστια
εντύπωση και στην Κρήτη, όπως φαίνεται από τις προξενικές
εκθέσεις, αλλά και στην Ελλάδα. Τη μεγαλύτερη όμως έκπληξη
δοκίμασε ο αντιβασιλιάς της Αιγύπτου, ο οποίος επανειλημμένα
είχε δώσει εντολές στο Σαχίν πασά να αποφύγει όσο μπορούσε
τη σύγκρουση με τους Κρητικούς. Η στάση αυτή του Αιγύπτιου
ηγεμόνα οφειλόταν στο γενικότερο σχέδιο του να πεισθούν οι
Κρητικοί να ζητήσουν την αιγυπτιακή επέμβαση. Με την
απροσδόκητη όμως ήττα στις Βρύσες τώρα το σχέδιο εκείνο
ναυάγησε και ο Σαχίν πασάς ανακλήθηκε επειγόντως στην
Αλεξάνδρεια. Αντικαταστάτης έφθασε λίγο αργότερα στην Κρήτη
ο ίδιος ο υπουργός Στρατιωτικών της Αιγύπτου, Ισμαήλ.
Παράλληλες πολεμικές επιχειρήσεις έγιναν τις τελευταίες
μέρες του Αυγούστου και στο Ρέθυμνο, χωρίς αξιόλογα
αποτελέσματα καθώς και στο Ηράκλειο. Σημαντικότερη ήταν η
μάχη στην επαρχία Μαλεβιζίου, όπου οι επαναστάτες ηττήθηκαν
στον Άγιο Μύρωνα από τον τουρκικό στρατό του Ηρακλείου και
αναγκάσθηκαν να υποχωρήσουν εγκαταλείποντας το χωριό στην
διάθεση των αντιπάλων τους.

Γράφει
ο Βασίλης Εμμ. Δερμιτζάκης
Συντ/χος καθηγητής Αγγλικών - Α.μ.ε.α. -Μελετητής
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Στο μεταξύ στην Αθήνα ο λαός κραύγαζε από χαρά για τη
νίκη στις Βρύσες, απαιτούσε από την Ελληνική Κυβέρνηση
περισσότερη συμμετοχή της Ελλάδας στην Κρητική Επανάσταση.
Ήδη ο Δεληγιώργης είχε αποστείλει μακροσκελές υπόμνημα στις
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις το οποίο όμως συνετέλεσε μόνο στο
να ενταθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Η Τουρκία συγκέντρωσε στρατεύματα στα σύνορά της με
την Ελλάδα και συγχρόνως, έστειλε και νέες δυνάμεις στην
Κρήτη.
Λίγο αργότερα στα μέσα Σεπτεμβρίου ο τουρκοαιγυπτιακός
στρατός στο νησί έφθασε τις 42-45.000 άνδρες, από τους
οποίους οι 15.000 ήταν Αιγύπτιοι. Επιπλέον είχαν στρατολογηθεί
8-10.000 άτακτοι τουρκοκρητικοί, ενώ μεγάλος ήταν και ο
αριθμός των πυροβόλων και των πολεμικών πλοίων. Απέναντι
στις τεράστιες αυτές δυνάμεις οι Κρητικοί δεν είχαν να αντιτάξουν
ούτε τις μισές.

Κωνσταντινούπολη. Ο Μουσταφάς, πρώην μέγας Βεζίρης,
γνωστός στην Κρήτη από την μακρόχρονη παρουσία του στο
νησί, και ταυτόχρονα πονηρός και διπλωμάτης, ήταν κατά την
Πύλη, ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να επιτύχει τη γρήγορη
καταστολή της επανάστασης.
Αμέσως μόλις έφθασε ο Μουσταφάς εξέδωσε προκήρυξη
στους Κρητικούς, στην οποία με μετριοπαθή και κολακευτικό
τόνο και ύφος φιλικό δήλωνε ότι είχε έλθει να εξετάσει τα
παράπονα τους και προσπαθούσε να τους πείσει να μην
παρασύρονται από τους λίγους. Οι υποσχέσεις όμως και απειλές
του Μουσταφά δεν φόβησαν τους Κρητικούς. Η Γενική
Συνέλευση με αντιπροκήρυξη της στις 7 Σεπτεμβρίου τόνιζε «Το
σύνθημα ‘ Ένωσις ή Θάνατος’ το οποίον άπασα η Κρήτη
ανεκήρυξε δίδει την πρέπουσαν απάντηση…». Στο μεταξύ λίγοι
επαναστάτες με αρχηγούς τους Χατζημιχάλη και τον Αναγν.
Μαντακα επιτέθηκαν κατά της τουρκικής φρουράς στον οχυρό
πύργο της Μαλάξας, 3 μόνο ώρες μακριά από τα Χανιά. Η μάχη
διήρκεσε όλη την μέρα, ενώ από το κάστρο έσπευσαν ενισχύσεις
στην τουρκική φρουρά.
Έτσι στις 10 Σεπτεμβρίου ο πασάς, αφού συγκέντρωσε γύρω
στους 10.000 άνδρες Τουρκοαιγύπτιους και ντόπιους καθώς και
τηλεβόλα, έσπευσε προσωπικά ο ίδιος να διαλύσει τους
επαναστάτες στην Μαλάξα, που είχαν στο μεταξύ ενισχυθεί από
τον Κωσταρό, τον Τσελεπή και τους Σφακιανούς Καβρό και
Καρκαβάτσο. Επακολούθησε σκληρή μάχη που επαναλήφθηκε
την επομένη. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να κυκλώσουν τους
επαναστάτες αλλά δεν το κατόρθωσαν. Μπροστά όμως στις
μεγάλες δυνάμεις των εχθρών οι Χριστιανοί αναγκάσθηκαν να
υποχωρήσουν προς τα ορεινά, ενώ ο Μουσταφάς, έχοντας
πληροφορηθεί τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονταν οι Σελινιώτες
Τούρκοι στην Κάνδανο, εγκατέλειψε την προσπάθεια του και
επέστρεψε στα Χανιά, αφού όμως πρώτα διέταξε και πυρπόλησαν
τη Μαλάξα, το Λούλο, το Κατωχώρι και άλλα χωριά των
Κεραμειών.
Αμέσως έπειτα ο Μουσταφάς με σημαντική στρατιωτική
δύναμη πήγε να ελευθερώσει τους Τούρκους που πολιορκούνταν
στην Κάνδανο. Οι τούρκικες δυνάμεις χωρίσθηκαν. Άλλα τμήματα
έφθασαν στο Σέλινο με πλοία και άλλα από την ξηρά.
Οι επαναστάτες όμως, παρόλο που η δύναμή τους είχε
αυξηθεί στους 5.000 άνδρες, λόγω του πεδινού εδάφους δεν
επιτέθηκαν εναντίον τους, αλλά αποφάσισαν να τους χτυπήσουν
στην επιστροφή.
Και πραγματικά στις 21 Σεπτεμβρίου, αφού οι οθωμανικές
οικογένειες επιβιβάσθηκαν στα πλοία, για να μεταφερθούν στα
Χανιά, ο στρατός και οι ντόπιοι μουσουλμάνοι δέχθηκαν στην
επιστροφή επανειλημμένες επιθέσεις από τους Κρητικούς που
τους κυνήγησαν και την επόμενη μέρα ως έξω από τα Χανιά.
Παρόλο που οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των
απωλειών διαφέρουν φαίνεται ότι οι Τούρκοι είχαν 150 νεκρούς
και γύρω στους 800 πληγωμένους, ενώ οι Κρητικοί είχαν μικρές
απώλειες. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι η οχυρή Κάνδανος,
ελεύθερη τώρα από τους Τούρκους, έμεινε στα χέρια των
επαναστατών.

Ακμή της Επανάστασης.
Περίοδος Μουσταφά πασά
(Σεπτέμβριος 1866-Μάρτιος 1867)

Νέα εκστρατεία του Μουσταφά στην Κυδωνία
και στον Αποκόρωνα
Μεγάλες καταστροφές στην ύπαιθρο

Στις 30 Αυγούστου έφθασε στην Κρήτη ο Μουσταφά πασάς
και ανέλαβε τη γενική διοίκηση και αρχηγία του νησιού, ενώ ο
Ισμαήλ, την 1η Σεπτεμβρίου αναχώρησε για την

Σπουδαιότερη ήταν η επόμενη εκστρατεία του Μουσταφά
πασά, ο οποίος στις 27 Σεπτεμβρίου επικεφαλής 16-18.000
ανδρών, χωρίς να υπολογισθούν οι 2-4.000 ντόπιοι

Αποστολή νέων τουρκοαιγυπτιακών
στρατευμάτων στην Κρήτη

τουρκοκρητικοί, μια ίλη ιππικού και 6 ή 8 ορεινά τηλεβόλα,
ξεκίνησε από τα Χανιά με κατεύθυνση το νοτιότερο τμήμα της
Κυδωνίας, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένες μεγάλες δυνάμεις
επαναστατών καθώς και η Γενική Συνέλευση. Την επομένη ο
τουρκικός στρατός, χωρισμένος σε 4 ομάδες, προχώρησε προς
τους Λάκκους, πατρίδα του αρχηγού Χατζημιχάλη και έπειτα από
επίθεση ανάγκασε τους επαναστάτες που δεν ξεπερνούσαν τους
350, να υποχωρήσουν προς τα ορεινά ενώ ο Μουσταφάς διέταξε
να πυρποληθεί το χωριό.
Η μανία των Τούρκων δεν περιορίσθηκε μόνο στην
καταστροφή των σπιτιών, ιδιαίτερα μάλιστα του Χατζημιχάλη
που, κατά τον Ιστορικό Ψιλάκη «δια πυρός και αξινών
κατέστρεψαν μέχρις εδάφους» και το σχολείο και τας εκκλησίας,
ακόμη και οι τάφοι των νεκρών βεβηλώθηκαν.
Την ίδια κακή τύχη τις επόμενες μέρες είχαν και τα μικρά
γειτονικά χωριά Μεσκλά και Θέρισο. Στο μεταξύ και οι
επαναστάτες που ήδη είχαν ενισχυθεί και έφθαναν τους 1.5002.000 άνδρες, ανάμεσα στους οποίους ήταν και μερικοί
εθελοντές, μαζεύτηκαν στις Αλιακές πάνω από το Θέρισο. Στις
30 Σεπτεμβρίου ο Μουσταφάς επιτέθηκε εναντίον τους με
πυροβολικό και έπειτα με ισχυρές δυνάμεις πεζικού.
Τρεις αλλεπάλληλες έφοδοι του όμως αποκρούσθηκαν με
βαριές απώλειες και αναγκάσθηκε να υποχωρήσει προς την
Δρακώνα. Συγχρόνως σχεδόν άλλο τουρκικό απόσπασμα 150
ανδρών κυκλώθηκε και έπαθε πανωλεθρία.
Σύμφωνα με πληροφορίες (3 Οκτωβρίου), κατά την πρώτη
αυτή φάση της εκστρατείας του Μουσταφά οι επαναστάτες
κατόρθωσαν «όχι μόνον να αναχαιτίσωσι την ορμή πολυάριθμου
στρατού, αλλά και να διατηρήσωσι τας θέσεις των», ενώ ο
τουρκοαιγυπτιακός στρατός αναγκάσθηκε μετά από τετραήμερο
αγώνα να υποχωρήσει στα Κεραμειά «χωρίς βεβαίως να δρέψη
δάφνας».
Κατά τις επόμενες μέρες εντάθηκαν οι ενέργειες του γενικού
διοικητή. Από τη Μαλάξα, στην οποία είχε στο μεταξύ
στρατοπεδεύσει, μετακινήθηκε προς τον Αποκόρωνα, ενώ οι
επαναστάτες, μη γνωρίζοντας που θα κατευθυνόταν, μοίρασαν
τις δυνάμεις τους: Άλλοι προχώρησαν και κατέλαβαν τα χωριά
του Αποκόρωνα Στύλο και Σαμωνά, και άλλοι έμειναν στους
Κάμπους της Κυδωνίας.
Παρόλο που οι πληροφορίες είναι αντιφατικές, φαίνεται ότι
στις 5 Οκτωβρίου 6.000 Τούρκοι επιτέθηκαν εναντίον εκείνων
που κατείχαν τις θέσεις γύρω από το Στύλο, αλλά χωρίς
αποτέλεσμα. Στη συνέχεια όμως νέες ενισχύσεις στους Τούρκους
και οι επαναστάτες αναγκάσθηκαν να αποσυρθούν στο Στύλο.
Η οργή τότε του Μουσταφά, που έβλεπε κάθε μέρα και
μεγαλύτερη αντίσταση, στράφηκε και πάλι στους αμάχους και
στα άψυχα.
Στις 6 του ίδιου μήνα τουρκικός στρατός εισέβαλε στους
Κάμπους και επιδόθηκε σε λεηλασίες και πυρπόληση του χωριού.
Παραστατικά είναι όσα λέει ο Χατζημιχάλης: «Εισβάλοντας
αιφνιδίως του εχθρού, τα γυναικόπαιδα αναταραχθέντα κι έξαλλα
εκ φόβου, έτρεχαν μετά λυπηρών κραυγών, δια να σωθούν.
Ημείς δε μακρόθεν Θεώμενοι τα συμβάντα… εμένομεν
άπρακτοι, διότι ουδεμίαν βοήθειαν ηδυνόμεθα να παράσχωμεν.
Ο εχθρός, αφού διήρπασε παν ό,τι εύρεν εις το χωρίον, το οχυρόν
τούτο ορμητήριον ημών παραδώσας αυτό εις το πυρ, κατόπιν
ανεχώρησεν εν σπουδή προς τα οπίσω…».
Αυτή ήταν η μέθοδος του Μουσταφά, με την οποίαν ήλπιζε
να καταστείλει την επανάσταση.
Σχετικά ανέφερε τα εξής χαρακτηριστικά και ο Σακόπουλος
στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 9 Οκτωβρίου:
«Περί τα 90 είναι λέγουσι, τα μέχρι τούδε καταστραφέντα και
εμπρησθέντα χωριά στην Κρήτη και όλοι σχεδόν οι εν αυτοίς
υπάρχοντες καρποί εκάησαν ή εσκορπίσθηκαν
Συνεχίζεται
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πως είναι γνωστό το Πανεπιστήμιο
των Ορέων (ΠτΟ), μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Mountain
Partnership – FΑΟ, ιδρύθηκε το 2007 στην
Κρήτη ως εθελοντική, μη κερδοσκοπική και
μη επιχορηγούμενη οργάνωση, από τον καθηγητή Οφθαλμολογίας κ. Ιωάννη Παλλήκαρη,
καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και από
μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, διανοούμενους, τεχνίτες, υφάντριες, κτηνοτρόφους, γεωργούς και μαστόρους του λαϊκού
βίου της Κρήτης με στόχο τη διαφύλαξη και τη
μελέτη του τρόπου ζωής των ορεινών κοινοτήτων και το γεφύρωμα της επιστημονικής με
την βιωματική γνώση.

Ό

Γράφει
η Δρ. Χρυσή ΠυργιωτάκηΠαπαβασιλείου
Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος
του Υπουργείου Παιδείας-Διδάσκουσα
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Όπως είναι φυσικό, εξ αιτίας πανδημίας Covid
19, το ΠτΟ καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
περιόρισε
τις
εκπαιδευτικές
και
άλλες
δραστηριότητές του, συνέχισε όμως το έργο του εκεί
όπου οι κανόνες του υγειονομικού πρωτοκόλλου δεν
ήταν απαγορευτικοί. Το Φθινόπωρο του 2021 άρχισε
ξανά της εκπαιδευτικές του δραστηριότητες. Πριν
όμως αναφερθούμε σ’ αυτές, κρίνομε σκόπιμο να
αναφερθούμε πολύ συνοπτικά στις βασικές του
δραστηριότητες.
Είναι γνωστό ότι το ΠτΟ έχει περιέλθει όλη την
ύπαιθρο της Κρήτης κατά προτίμηση μάλιστα τις
ορεινές περιοχές και έχει επεκτείνει τη δράση του σε
άλλες ακόμη περιοχές της χώρας. Το πρόγραμμα
του περιλαμβάνει κατά κανόνα τρεις ενότητες που η
μια συνεπικουρεί την άλλη και όλες μαζί κατατείνουν
στον ίδιο σκοπό:
1. Μία ομάδα γιατρών αποτελούμενη από διάφορες
ειδικότητες με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Γιάννη
Παλλήκαρη, εγκαθίστανται στο Αγροτικό Ιατρείο
ή κάποιον ανάλογο χώρο του τόπου επίσκεψης
και εξετάζει κατά τις πρωινές ώρες τους ασθενείς
των γύρω χωριών, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί
έγκαιρα και προσέρχονται αυτοβούλως. Είναι
πράγματι μεγάλη ικανοποίηση για όλους μας να
βλέπομε ανθρώπους κάθε ηλικίας, κυρίως βέβαια
ηλικιωμένους, να προσέρχονται στο χώρο των
εξετάσεων με τη χαρά ότι εμπιστεύονται την υγεία
τους σε λαμπρούς επιστήμονες. Και είναι γεγονός
ότι μέσα από τις εξετάσεις αυτές έχουν σωθεί
πολλοί άνθρωποι από οφθαλμολογικά ή άλλα
προβλήματα και η συνεισφορά του ΠτΟ στον
τομέα αυτόν είναι μεγάλη. Τελευταία μάλιστα με
την κινητή του μονάδα το ΠτΟ, προσέφερε τις
υπηρεσίες του στον ξεριζωμένο αλλοδαπό
πληθυσμό των νησιών του Αιγαίου.
2. Παράλληλα η Ομάδα της Εκπαίδευσης, με
επικεφαλής τον Ομότιμο Καθηγητή και πρώην
Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιάννη
Πυργιωτάκη, συνεπικουρούμενο από την Δρα
Χρυσή Παπαβασιλείου-Πυργιωτάκη και άλλους
ακόμη έμπειρους εκπαιδευτικούς της πράξης
βρίσκεται στο σχολείο για τη δική της αποστολή.
Κατά κανόνα το σχολείο αυτό της υπαίθρου
επισκέπτεται την ίδια ώρα ομάδα παιδιών από την
πλησιέστερη πόλη και «συνδιδάσκονται» με τα
παιδιά της υπαίθρου. Με ευθύνη των έμπειρων
εκπαιδευτικών της ομάδας προβαίνουν στις
προσχεδιασμένες
δραστηριότητες,
ανταλλάσσοντας τις διαφορετικές τους εμπειρίες.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι
λέξεις κλειδιά «αυτάρκεια», «υφαντική τέχνη».
Σκοπός είναι εδώ να ενεργοποιήσομε το
ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων ώστε να
παράγουν ή να φτιάχνουν μέσα στην οικογένειά
τους μερικά τουλάχιστον από όσα χρειάζονται.
3. Μια τρίτη ομάδα δραστηριοτήτων με επικεφαλής
την κ. Βαρβάρα Τερζάκη-Παλλήκαρη αφορά στην
ιερή τέχνη της υφαντικής. Στο πλαίσιο του
λεγόμενου «Καφενείου των Ορέων» αξιοποιείται
ο χώρος κάποιου καφενείου, στον οποίο
ξεδιπλώνεται μια συστηματική συζήτηση γύρω
από την υφαντική τέχνη και προωθείται το
στήσιμο του αργαλειού, όπου είναι δυνατόν, ώστε
οι νέες να μυηθούν στην ιερή αυτή τέχνη. Εδώ
μαζί με τον καφέ συζητούνται επίσης τα
προβλήματα που απασχολούν κυρίως την τοπική
κοινωνία. Στις συζητήσεις αυτές συμμετέχουν
συνήθως και συνεργάτες-εθελοντές του ΠτΟ,
αρμόδιοι για θέματα αγροτικής καλλιέργειας,

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ:
Η ΣΠΟΡΑ ΛΙΝΑΡΙΟΥ
όπως γεωπόνοι κ.ά. Σε ειδικό χώρο του καφενείου
γίνεται ταυτόχρονα έκθεση κρητικών υφαντών και
άλλων δημιουργημάτων της λαϊκής τέχνης.
Σκοπός δεν είναι εδώ να φέρομε στην επιφάνεια
τα δημιουργήματα της παράδοσης με μουσειακό
τρόπο, αλλά να την αναβιώσομε και να μπει στη
ζωή μας ζωντανά με χρήσιμο και πρακτικό τρόπο.
Μέσα σε όλα αυτά το ΠτΟ προωθεί επίσης και
την καλλιέργεια του λιναριού, η οποία κάποτε ήκμαζε
στην Κρήτη και τώρα τείνει να εξαφανιστεί. Έτσι και
τον περασμένο Νοέμβριο που είναι η εποχή για την
σπορά του λιναριού, πραγματοποιήθηκε σπορά σε
τρεις περιοχές της Κρήτης και συμπεριέλαβε όλο το
φάσμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείο,
Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο.
Η όλη διαδικασία ξεκίνησε την Πέμπτη 11
Νοεμβρίου από το Νηπιαγωγείο Κυριάνας του Δήμου
Αρκαδίου με όλα τα παιδιά του σχολείου. Όπως
φαίνεται και από τις φωτογραφίες αρχικά έγινε
Αγιασμός στον οποίο μετείχαν τα νήπια, οι δύο
νηπιαγωγοί Δήμητρα Κατσούλη και Καλαμενοπούλου
Μαρία, ο προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
κ. Λάμπρος Καρβούνης και όλοι οι υπεύθυνοι του
ΠτΟ. Το χωράφι είχε οργωθεί από την προηγούμενη
και ήταν όλα έτοιμα.
Αφού λοιπόν οι υπεύθυνοι, απευθυνόμενοι σε
όλους τους παρευρισκόμενους και στα παιδιά,
μίλησαν για την ιστορία και τη σημασία της σποράς,
για την παραγωγή του λιναριού στον κόσμο γενικώς
και την Κρήτη ειδικότερα, κλήθηκαν τα παιδιά να
προβούν στη σπορά.
Και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να βλέπεις τα
παιδάκια να σπέρνουν το λινάρι με τα μικρά τους
χεράκια, σύμφωνα με τις υποδείξεις και την
καθοδήγηση των δύο νηπιαγωγών. Στη συνέχεια
κλήθηκαν και οι μεγάλοι να πράξουν το ίδιο. Τα παιδιά
τραγούδησαν στο τέλος στίχους του λιναριού που
είχαν γράψει για την περίσταση οι νηπιαγωγοί τους
και τους είχαν επενδύσει με μια εξαιρετικά ρυθμική
μελωδία οι ίδιες.

Ο γεωργός πάει στον αγρό, στον αγρό, στον αγρό
Ο γεωργός πάει στον αγρό πρωί σαν ξημερώσει.
Το χωράφι να οργώσει, να οργώσει , να οργώσει
Το χωράφι να οργώσει πρωί σαν ξημερώσει…
Τώρα σπέρνει το λινάρι, το λινάρι, το λινάρι
Τώρα σπέρνει το λινάρι πρωί σαν ξημερώσει…
Βροχή το πιάνει δυνατή, δυνατή, δυνατή,
Μες στον ήλιο μεγαλώνει πρωί σαν ξημερώσει…
Κι έρχονται και το θερίζουν, το θερίζουν, το θερίζουν
Κι έρχονται και το μαζεύουν πρωί σαν ξημερώσει.
Στη συνέχεια η ομάδα του ΠτΟ μεταφέρθηκε
στο χωριό Ακτούντα του Αγίου Βασιλείου κοντά στο
Σπήλι. Εκεί μας υποδέχθηκε η πρόεδρος του
πολιτιστικού συλλόγου κ. Μαρία Καραβίτη-Πορύχη.
Το χωράφι ήταν έτοιμο από την προηγούμενη μέρα.
Μετά από λίγο έφτασαν με λεωφορείο τρία τμήματα
παιδιών από το Δημοτικό Σχολείο Σπηλίου,
συνοδευόμενα από την διευθύντρια του Σχολείου
Πόπη Τσαχάκη και τις δασκάλες τους Ευαγγελία
Λαμπιθιανάκη, Χρυσή Σαββάκη και Φανή Τομπουλίδου
και όλοι μαζί έλαβαν μέρος στην διαδικασία της
σποράς. Ακολούθησαν κι εδώ οι σχετικές συζητήσεις
των υπεύθυνων του ΠτΟ με τους μαθητές.
Έγινε προσπάθεια να ενημερωθούν οι μαθητές
για την ιερή στιγμή της σποράς, για τη σημασία και
την χρησιμότητα του λιναριού, που κάποτε ήκμαζε
στην Κρήτη και κινδυνεύει να εκλείψει σήμερα.
Έγινε επίσης προσπάθεια η όλη δραστηριότητα
να συνδεθεί με την παράδοση, την επιστροφή στη
φύση και την διασύνδεση μαζί της, κάτι που αποτελεί
μόνιμη επιδίωξη του ΠτΟ.
Στη συνέχεια μεταφερθήκαμε στον οικισμό του
χωριού, επισκεφθήκαμε τους χώρους του
πολιτιστικού συλλόγου του Ακτούντα και θαυμάσαμε
τα ωραία υφαντά και τα άλλα παραδοσιακά

δημιουργήματα της λαϊκής παράδοσης.
Στις 25 Νοεμβρίου 2021 επαναλήφθηκε η σπορά
του λιναριού στο Γυμνάσιο Γουβών, που στεγάζεται
στα κτίρια της πρώην αμερικανικής βάσης. Η
πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη φιλόλογο κ. Βαρβάρα
Κοθρά και στηρίχτηκε εγκαρδίως από τον διευθυντή
του σχολείου κ. Σταύρο Βούλκο και βεβαίως με την
συνεπικουρία του Δήμου Χερσονήσου και της
Επιτροπής Παιδείας.
Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις το
χωράφι είχε οργωθεί με ευθύνη του Δήμου.
Στη δραστηριότητα έλαβαν μέρος οι μαθητές της
πρώτης και δευτέρας τάξης του Γυμνασίου. Μετείχαν
και πάλι όλοι οι εκπρόσωποι του ΠτΟ, που
αναφέρθηκαν παραπάνω, ο διευθυντής του σχολείου,
η κ. Κοθρά, καθώς και οι εκπρόσωποι του Δήμου
Χερσονήσου.
Εδώ είχαμε μεγαλύτερους μαθητές και οι
συζητήσεις που έγιναν μας έδωσαν τη δυνατότητα
να επεξεργαστούμε περισσότερο το θέμα και να
εμβαθύνομε στη σχέση του ανθρώπου-φύσης και την
εξέλιξη της καλλιέργειας.
Επιπροσθέτως μίλησε ο κ. Ζαχαρίας
Κυπριωτάκης, καθηγητής Βοτανολογίας του ΑΤΕΙ
Κρήτης για την καλλιέργεια, τις ιδιότητες και την
χρησιμότητα του λιναριού.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί τους, δεσμεύτηκαν να παρακολουθούν
την ανάπτυξη του λιναριού, μέχρι τη στιγμή της
συγκομιδής του, στην οποία επίσης θα κληθούν να
λάβουν μέρος.
Μέσα από τη διαδικασία αυτή είναι προφανές
ότι τίθεται σε εφαρμογή η βιωματική μάθηση και
κατανοείται με τον καλύτερο τρόπο η σχέση του
ανθρώπου με την φύση και το περιβάλλον.
Είναι προφανές ότι για να οργανωθούν όλα αυτά
και να επιτευχθεί συντονισμός όλων των
συμμετεχόντων, απαιτείται κόπος και χρόνος και
οφείλονται ευχαριστίες στον Δρ. Μιχ. Σκουλά που
διεκπεραιώνει κάθε φορά το πολύπλοκο αυτό έργο.
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Το ζήτημα της εσωτερικής
και εξωτερικής κυριαρχίας

ο νέο έτος 2022 –που ευχόμαστε όλοι να είναι ειρηνικό,
εποικοδομητικό και με υγεία– καταγράφει και την εικοσαετή πορεία του ευρωσυστήματος και του ευρώ, που
αφορά ιστορικό γεγονός καινοφανές στην παγκόσμια ιστορία
της οικονομίας και της ρευστότητας. Εξυπακούεται δε ότι για
όλα τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης υπάρχει εκχώρηση σημαντικού βαθμού κυριαρχίας σε υπερκείμενα Όργανα.

Τ

Του Πέτρου
Ι. Μηλιαράκη*
Πιο συγκεκριμένα υφίσταται μεταβίβαση συνολικά της αρμοδιότητας
της νομισματικής πολιτικής από το κράτος-μέλος της ευρωζώνης στη
νομική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Με τούτα ως δεδομένα υπ’ όψιν τα εξής:

η δοτή αρμοδιότητα στην ΕΕ
Η πολιτειακή αρχιτεκτονική της ΕΕ έχει «επανατοποθετηθεί» αρκετές
φορές, με κυρίως αναφορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάακεν,
όπου τέθηκε το κυρίως ερώτημα εάν θα παρέμενε το «πυλωτικό
σύστημα», δηλαδή εάν θα παρέμεναν ως «σύστημα διακυβέρνησης» οι
τρεις Πυλώνες που αφορούσαν: α) στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, β) στην
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια, και γ) στη Δικαιοσύνη και στις
Εσωτερικές υποθέσεις.
Η αρχιτεκτονική των πυλώνων εξασφάλιζε μια ιδιότυπη-παράλληλη
ύπαρξη αφενός των Κοινοτήτων και αφετέρου της Ένωσης. Δηλαδή η
Ένωση εμφανιζόταν ως η ομπρέλα ή άλλως η κοινή στέγη των τριών
προαναφερόμενων Πυλώνων, όπου το κυρίως σκέλος που αφορούσε
στις Κοινότητες ήταν κατ’ ουσίαν η βάση του όλου οικοδομήματος, με
κυρίως Αρχή Ασφάλειας Δικαίου το «κοινοτικό κεκτημένο» (aquis communautaire). Οι άλλοι Πυλώνες ήταν οι ασταθείς εστίες του όλου
συστήματος με πολύπλοκες και αλυσιτελείς (σε πολλές περιπτώσεις)
διαδικασίες.
Η «κοινή αυτή συγκρότηση» αφορούσε ένα «ενιαίο μόρφωμα» που
δεν διέθετε νομική προσωπικότητα, ενώ η εκχώρηση εξουσίας από τα
κράτη-μέλη στο συγκεκριμένο μόρφωμα, δημιουργούσε το παράδοξο
να λειτουργούν άλλα Όργανα για την Ένωση και άλλα για τις Κοινότητες!
Αυτή η πρακτική εύρισκε έρεισμα στη «θεωρία και πράξη» του
«δανεισμού των Οργάνων». Την ιδιότυπη και περίεργη αυτή κατάσταση,
της οποίας οι λειτουργίες ήταν σαφείς κυρίως στους ειδικούς,
κατάργησε η Συνθήκη της Λισαβόνας.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας δηλαδή, κατάργησε τους Πυλώνες, ίδρυσε
νομική προσωπικότητα στην ΕΕ και θέσπισε: ότι η Ένωση αντικαθιστά
και διαδέχεται την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως καθολικός διάδοχος, ενώ η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας δεν διαλύεται, αλλά
εξακολουθεί να υφίσταται με ειδικό Πρωτόκολλο.
Παραλλήλως με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και ειδικότερα με τη
Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), θεσπίστηκε
το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η άσκηση της οικονομικής
πολιτικής, με βάση την οποία «τα κράτη-μέλη ασκούν την οικονομική
τους πολιτική με σκοπό να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της
Ένωσης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)».
Επίσης με τη Συνθήκη της Λισαβόνας επαναβεβαιώθηκαν τα κριτήρια
σύγκλισης για την εισαγωγή του ευρώ, κριτήρια που επέβαλαν τη
δημιουργία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το οποίο
αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ ήδη από το
1997 με αντίστοιχο Ψήφισμα. Η σημασία δε του Συμφώνου αυτού
επιβεβαιώθηκε με τη «Δήλωση 30», που έχει επισυναφθεί στη Συνθήκη
της Λισαβόνας.
Κυρίαρχη, όμως, σημασία αποκτά για το συντονισμό της οικονομικής
πολιτικής των κρατών-μελών το δόγμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Το ζήτημα δε που κυριαρχεί ως προς την εσωτερική κυριαρχία είναι
εκείνο της παραχώρησης εξουσίας στο νομικό πρόσωπο της ΕΕ και
στην ΕΚΤ αναφορικώς με το νόμισμα. Ειδικότερα όσον αφορά στην
Ελλάδα, στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, η χώρα μας εκχώρησε
σημαντικότατο ποσοστό κυριαρχίας καταργώντας το εθνικό νόμισμα,
τη δραχμή, με την εισαγωγή του ευρώ, ως το εθνικό νόμισμα. Αντί
πολλών, επίκληση μπορεί να γίνει στον Κανονισμό Εισαγωγής στο
Ευρώ 974/98, στο αμετάκλητο της Συμφωνίας, καθώς και στη ένταξη
της Ελλάδας στο Ευρωσύστημα με την απόφαση ΕΕ2000/L167/19, σε
αναφορά με την παράγραφο 3 του άρθρου 140 ΣΛΕΕ.

ειδικότερα ως προς το ζήτημα της κυριαρχίας
Τα προαναφερόμενα, λόγω της κατάργησης των Πυλώνων και της
ανασυγκρότησης του όλου συστήματος σε νομική προσωπικότητα,
τείνουν να δημιουργήσουν την εντύπωση του ασφυκτικού περιορισμού
της κυριαρχίας κράτους-μέλους.
ΩΣΤΟΣΟ: Η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται
από την Αρχή της δοτής αρμοδιότητας. Σύμφωνα με την Αρχή αυτή η
Ένωση ενεργεί μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της
απονέμουν τα κράτη-μέλη με τις Συνθήκες. Ταυτοχρόνως, η Ένωση
σέβεται την ισότητα των κρατών-μελών, την εθνική ταυτότητα τους και
τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική τους δομή και τάξη. Σέβεται δε
τις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους στις οποίες ρητώς
περιλαμβάνονται κατ’ αποκλειστικότητα:
α) η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας,
β) η διατήρηση της δημόσιας τάξης και
γ) η προστασία της εθνικής ασφάλειας. Ειδικότερα, η εθνική
ασφάλεια παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη κάθε κράτους-μέλους
(βλ. άρθρα 4 και 5 ΣΕΕ).
Οι αναφερόμενες ρυθμίσεις, είναι «πρόκριμα» που παρεμποδίζει το
υπό μορφή ευχολόγιου άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ όπου (υπό
προϋποθέσεις βεβαίως) σε περίπτωση κατά την οποία κράτος-μέλος
δεχθεί ένοπλη επίθεση, τα λοιπά κράτη-μέλη «οφείλουν» να του
παράσχουν βοήθεια και συνδρομή στο πλαίσιο του άρθρου 51 του
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Με τούτα τα δεδομένα, η Ελλάδα ως κράτος-μέλος της ΕΕ πρέπει
να γνωρίζει ως πολιτικό σύστημα με προσφυγή και στο σύγγραμμα του
Tom Binghman ότι:
α) στα κρίσιμα ζητήματα εδαφικής ακεραιότητας, δημόσιας τάξης
και εθνικής ασφάλειας κατ’ αρχάς και κατ’ αρχήν είναι μόνη, ενώ
β) αντιθέτως στο ζήτημα της νομισματικής ένταξης μπορεί μεν η
Ελλάδα να θεωρείται ότι ανήκει στο «σκληρό πυρήνα» της ενωσιακής
έννομης και πολιτικής τάξης, ωστόσο λόγω των δανειακών συμβάσεων
βρίσκεται σε καθεστώς προτεκτοράτου. Συνεπώς:
ότι η Ελλάδα θα μείνει πρωτίστως μόνη σε μια έκτακτη κατάσταση
ανάγκης ως προς την υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας και
το ότι δεν μπορεί να ασκήσει εσωτερικής τάξης νομισματική πολιτική,
τούτα αφορούν έννομες καταστάσεις τις οποίες επιβάλλουν οι Συνθήκες
που έχει υπογράψει η άρχουσα εσωτερική τάξη πραγμάτων.
Τούτων δοθέντων ένα κλίμα ευρωσκεπτικισμού δεν μπορεί να είναι
αρνητικό, όταν αυτό πιέζει τα κράτη-μέλη αλλά και το «πολιτικό και
γραφειοκρατικό ιερατείο» στις Βρυξέλλες, στην Φρανκφούρτη και στο
Βερολίνο για να ασκείται πολιτική που: α) θα αναιρεί τα κενά και το
έλλειμμα που παρουσιάζουν οι δημοκρατικές διαδικασίες, που β) θα
επιβάλει την αλληλεγγύη και την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα σε
κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας των κρατών-μελών, και που γ) εντέλει θα
επιβάλει την αρχή της αναλογικότητας και των κοινωνικών δικαιωμάτων
έναντι της ασύμμετρης λιτότητας μιας υπερβολικής δημοσιονομικής
πειθαρχίας.
Ο ευρωσκεπτικισμός είναι χρήσιμος στο μέτρο που μπορεί να γίνει
βραχίονας πίεσης στο «πολιτικό και γραφειοκρατικό ιερατείο που
επικυριαρχεί» στα κέντρα λήψης αποφάσεων, το οποίο θα πρέπει να
αντιληφθεί ότι η εξουσία του δεν είναι ασύνορη…
Ο Πέτρος Μηλιαράκης δικηγορεί στα Ανώτατα Ακυρωτικά Δικαστήρια της
Ελλάδας και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια του Στρασβούργου και του
Λουξεμβούργου (ECHR και GC – EU).

Tripadvisor:
Στην 3η θέση παγκοσμίως
η Ρόδος
Κρήτη και Σαντορίνη
στους κορυφαίους
προορισμούς

ημοφιλείς ελληνικοί προορισμοί “φιγουράρουν” και
πάλι ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς διακοπών για το 2022, όπως αποκαλύπτουν τα βραβεία
Travellers’ Choice, που ανακοίνωσε η ταξιδιωτική πλατφόρμα Tripadvisor.

Δ

Ειδικότερα, το νησί της Ρόδου βρίσκεται στην τρίτη θέση των
κορυφαίων προορισμών στον κόσμο που αποτελούν τάση για το
2022 και η Σαντορίνη στη δέκατη.
Η Κρήτη, από την άλλη, ξεχωρίζει στην κατηγορία των δημοφιλών
προορισμών στον κόσμο, ευρισκόμενη στην πέμπτη θέση για τη νέα
χρονιά. Την ίδια στιγμή αναδεικνύεται στον δεύτερο καλύτερο
προορισμό στην Ευρώπη και στον τρίτο καλύτερο προορισμό
ηλιόλουστων διακοπών, σύμφωνα με το Tripadvisor.
Στην κατηγορία των ηλιόλουστων προορισμών συναντώνται δύο
ακόμη ελληνικά νησιά, η Ρόδος στην ενδέκατη θέση και η Σαντορίνη
στη 14η.
Η ελληνική πρωτεύουσα “φιγουράρει” μεταξύ των καλύτερων
πόλεων στον κόσμο για τους λάτρεις των αστικών κέντρων, αν και
προτελευταία στη σχετική κατάταξη, στην 24η θέση. Την ίδια στιγμή,
η Αθήνα, συναντάται στη 14η θέση στην κατάταξη των
δημοφιλέστερων ευρωπαϊκών προορισμών για το 2022. Το Ντουμπάι
κατέχει την πρώτη θέση στην κατάταξη με τους πιο δημοφιλείς
προορισμούς στον κόσμο για εφέτος, δεν αποτελεί, ωστόσο, τη μόνη
“είσοδο” από τη Μέση Ανατολή. Ενώ και τη φετινή λίστα
συμπληρώνουν από ευρωπαϊκά και αμερικανικά hot spots μέχρι
πολυπόθητοι τροπικοί προορισμοί.
Στη δεύτερη θέση της λίστας συναντάται η βρετανική
πρωτεύουσα και στην τρίτη το Κανκούν (Μεξικό), στην τέταρτη το
Μπαλί (Ινδονησία) και το Top 5 ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, με την
Κρήτη. Η κατηγορία των ανερχόμενων προορισμών αφορά τις
τοποθεσίες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση από έτος σε
έτος, σε συνδυασμό με τις θετικές κριτικές των ταξιδιωτών στο Tripadvisor και τις αξιολογήσεις για καταλύματα, εστιατόρια και
δραστηριότητες.
Στην πρώτη θέση της λίστα συναντάται η Μαγιόρκα της Ισπανίας,
στη δεύτερη το Κάιρο της Αιγύπτου και στην τρίτη, όπως αναφέρθηκε
πιο πάνω, η Ρόδος, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το
Τουλούμ στο Μεξικό και το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία, στην
τέταρτη και πέμπτη θέση, αντίστοιχα.
Οι 10 πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο
1. Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
2. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
3. Κανκούν, Μεξικό
4. Μπαλί, Ινδονησία
5. Κρήτη, Ελλάδα
6. Ρώμη, Ιταλία
7. Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό
8. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
9. Παρίσι, Γαλλία
10. Χουργκάντα, Αίγυπτος
Οι 10 δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο που αποτελούν τάση
1. Μαγιόρκα, Ισπανία
2. Κάιρο , Αίγυπτος
3. Ρόδος, Ελλάδα
4. Τουλούμ, Μεξικό
5. Ντουμπρόβνικ, Κροατία
6. Ίμπιζα, Ισπανία
7. Νατάλ, Βραζιλία
8. Αρούσα, Τανζανία
9. Γκορέμε, Τουρκία
10. Σαντορίνη, Ελλάδα.
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Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Γιάννη Σταμέλου
«Συνομιλίες για την Τέχνη, την Επιστήμη
και τον Πολιτισμό»
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Γράφει
ο Δημήτριος Τριχάς
Τοπογρ. Μηχαν. Ε.Μ.Π.
dimtri43@yahoo.gr

Οι Δύο Κόσμοι μας..

αρατηρώντας τα έργα των ανθρώπων συχνά προσπαθώ να συσχετίσω το πώς και πόσο μπορεί να
επηρεάζει ο βίος το έργο, όπως επίσης και τι ρόλο
μπορεί να παίξει στη διαδρομή το τυχαίο και η σύμπτωση», σημειώνει ο συγγραφέας Γιάννης Σταμέλος στο οπισθόφυλλο του
νέου του βιβλίου ««Συνομιλίες για την Τέχνη, την Επιστήμη και
τον Πολιτισμό».

«Π

Η συζήτηση με κάποιον σημαντικό –από το έργο του– άνθρωπο του
πνεύματος μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για να διατυπωθούν
ερωτήματα και προβληματισμοί γύρω από τη λειτουργία της σκέψης
του, τις απόψεις του για τη ζωή, την κοινωνία, τις εκτιμήσεις του για το
μέλλον. Το ρόλο του πνευματικού ανθρώπου στην κοινωνία.
Στο βιβλίο «Συνομιλίες για την Τέχνη, την Επιστήμη και τον
Πολιτισμό», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οσελότος, επιλέχτηκαν
είκοσι επτά συνομιλίες-συνεντεύξεις του Γιάννη Σταμέλου με ανθρώπους
καταξιωμένους στο χώρο της Επιστήμης, της Τέχνης, του Πολιτισμού
καθώς και από μια σπουδαία αθλήτρια με τους οποίους συζήτησε, κατά
καιρούς, θέματα που αφορούν το έργο τους. Προσπαθήσανε ακόμα να
απαντήσουν και σε ερωτήματα όπως αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Οι συνεντεύξεις χρονολογικά εκτείνονται από το 2003 έως και το 2021.
Οι συνομιλητές, με αλφαβητική σειρά, όπως και στο βιβλίο, ήταν: Μίμης
Ανδρουλάκης, Μαρία Αρακαδάκη, Κωστής Δαβάρας, Μάνος Δανέζης,
Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος, Απόστολος Δοξιάδης, Στάθης Καλύβας,
Μιχάλης Κασσωτάκης, Νίκος Κούνδουρος, Θανάσης Κουτρουβέλης,
Χρήστος Λεοντής, Τεύκρος Μιχαηλίδης, Μορίς Μπορν, Θύμιος
Νικολαΐδης, Γιάννης Παλαμάς, Πάρις Πάμφιλος, Ρουσσέτος
Παναγιωτάκης, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Σουζάννα Παπαδοπούλου,
Μιχάλης Πατεράκης, Μανώλης Δημητρίου Σαριδάκης, Γιάννης
Σμαραγδής, Έλλη Σουμάκη, Βασίλειος Φθενάκης, Χριστίνα Φίλη,
Χριστόφορος Χαραλαμπάκης και Γιάννης Χριστιανίδης.

Σελίδα

(..άλλο να “φεύγεις” με..Ferrari!!..
..και άλλο με..Tρακτέρ!..)
Όλοι στεκόμαστε βουβοί,
..σε κάθε θάνατο!
είμαστε όλοι κι’ ο καθείς..
..μοναδιαίοι..
ούκ ένι άρσεν ουδέ θήλυ μας,
..αθάνατο,
όμως πολλοί ‘ναι από εμάς,
..αμελητέοι.
Αμελητέοι στη ζωή,
μα και στο θάνατο!..
σ’ αντίθεση με “κάποιους”,
..που “φεύγουνε” με
γδούπο!
χιλιάδες μας σκοτώνονται,
..εκεί στο μεροκάματο..
ποιος όμως νοιάστηκε γι’
αυτούς,
..κανείς!..μπορώ να είπω..

Το βιβλίο είναι σχήματος 17χ23, αποτελείται από 262 σελίδες και
είναι το εικοστό πέμπτο του συγγραφέα. Η σύνθεση του εξώφυλλου
είναι του εικαστικού Μανώλη Δ. Σαριδάκη.

Κι’
όμως
πολλοί
μας
“φεύγουνε”,
με κάποια..διαφορά!..
από τις ρόδες του Τρακτέρ..
και όχι της..Ferrari!..

όργωναν το χωράφι τους,
..ή κάνοντας σπορά,
δεν τρέχανε στην..Εθνική..
..δεν είχαν τέτοια χάρη.
Χιλιάδες θύματα μετρούν,
στους δρόμους και στην
άσφαλτο,
μα κάποια.. ”υπερέχουνε”..
και προκαλούν.. ”σεισμό”!..
τα άλλα είν’ ασήμαντα,
στον Κόσμο τον ευφάνταστο,
δεν τον αντέχω φίλοι μου,
αυτόν το χωρισμό.
Βλέπομε στις ημέρες μας,
ένα μικρό… ”χαμό”!
δεκάδες συνωστίζονται
σε εγχώρια Κανάλια..
…μιλάνε, αναλύουνε,
για κάποιο σκοτωμό,
μα με Ferrari!.. ρε αδερφέ,
..ποιός μίλησε για τ’ άλλα!!
Ηράκλειο

17/01/2022

1ος Παγκρήτιος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
«Βιτσέντζος Κορνάρος»
Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος που εδρεύει στη Σητεία
Κρήτης, πατρίδα του Βιτσέντζου Κορνάρου, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στη μελέτη και προβολή του έργου
του ποιητή, προκηρύσσει τον 1ο Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2021-2022 στις κατηγορίες: ΠΟΙΗΣΗ
και ΔΙΗΓΗΜΑ.

Η

Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου, εμβληματικό έργο της
κρητικής Αναγέννησης και αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής
ποιητικής παράδοσης, εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι σήμερα πηγή
έμπνευσης και δημιουργίας. Η φιλία, η φρόνηση, η εμπιστοσύνη, η
αδελφική αφοσίωση, η αγάπη, η προσήλωση στην ιδέα του αυτεξούσιου,
η έννοια της τιμής και της προσωπικής αξιοπρέπειας και ο έρωτας είναι
μερικά από τα θέματα που διαπλέκονται αρμονικά στον Ερωτόκριτο και
συνθέτουν το πνεύμα και το ύφος της εποχής της Αναγέννησης.
Το φετινό θέμα του διαγωνισμού εστιάζει στη δύναμη του έρωτα.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την επισήμανση και με αφορμή τους
παρακάτω στίχους:
«Γρoικήσετε του Έρωτα, θαμάσματα τά κάνει.
Eις-ε θανάτους εκατό, όσοι αγαπούν, τσι βάνει•
πληθαίνει τως την όρεξη, και δύναμη τως δίδει•
μαθαίνει τσι να πολεμού' σ' τση νύκτας το σκοτίδι».
Α, 529-532
«Τ λαμπυράδα τ ς φωτι ς ρέχτηκα κ' θώρου
κ' σίμωσα κ' κάηκα, ν φύγω δ ν μπόρου».
Β, 531
οι μαθητές καλούνται να εμπνευστούν και να συνθέσουν ελεύθερα
μία πρωτότυπη λογοτεχνική δημιουργία με τη μορφή ποιήματος ή
διηγήματος.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1) Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Α΄τάξης Γενικών Λυκείων
(Ημερησίων και Εσπερινών) και ΕΠΑΛ.
2) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται
η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων των ανήλικων
μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους.
3) Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δυο κατηγορίες: Ποίηση και Διήγημα.
α) Κατηγορία εφηβικού διηγήματος
Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει ατομικά με ένα διήγημα
στην ελληνική γλώσσα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στη θεματική του
διαγωνισμού.
β) Κατηγορία εφηβικής ποίησης
Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει ατομικά με ένα ποίημα
στην ελληνική γλώσσα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στη θεματική του
διαγωνισμού.

4) Τα ποιήματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 30 στίχους, τα
διηγήματα έως 1500 λέξεις και να είναι δακτυλογραφημένα σε
υπολογιστή (όχι χειρόγραφα). Το μέγεθος των χαρακτήρων θα είναι
σε όλα 14.
5) Ο ίδιος διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής και στις δύο
κατηγορίες, αρκεί να πληροί τους απαραίτητους όρους συμμετοχής
για κάθε είδος.
6) Οι συμμετοχές είναι ατομικές. Συλλογικά έργα θα αποκλείονται.
7) Η συμμετοχή γίνεται εν γνώσει των κηδεμόνων των μαθητών
μαθητών/τριών και τα έργα συντάσσονται εκτός ωρολογίου
προγράμματος.
8) Κάθε λογοτεχνικό έργο υποβάλλεται σε τέσσερα (4)
δακτυλογραφημένα αντίτυπα (από υπολογιστή), με το ψευδώνυμο
του συμμετέχοντα στο πάνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας.
9) Το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε μαθητής πρέπει να
είναι μονολεκτικό, γραμμένο στα ελληνικά (π.χ. Ίριδα, Ωρίων, Άστρο
κ.ά)
10) Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίας
του, το τηλέφωνό του (σταθερό και κινητό), e-mail, καθώς και τα
πλήρη στοιχεία του σχολείου του, πρέπει να βρίσκονται σε κλεισμένο
μικρότερο φάκελο που εξωτερικά θα έχει μόνο το ψευδώνυμο, τον
τίτλο του έργου του και την κατηγορία (π.χ. ποίηση, διήγημα).
11) Τα κείμενα πρέπει να αποστέλλονται μέσα σε απλούς φακέλους από
τις Διευθύνσεις των Γυμνασίων ή Λυκείων (Γενικών και
Επαγγελματικών), με ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφορών, έως
το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 (ημερομηνία γέννησης του Βιτσέντζου
Κορνάρου), στη διεύθυνση: Βιτσέντζου Κορνάρου, & Καζαντζάκη
97, Σητεία, 72300, υποχρεωτικά με την ένδειξη:
Για τον Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό ποίησης «Βιτσέντζος
Κορνάρος» ή Για τον Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό διηγήματος
«Βιτσέντζος Κορνάρος». Στη θέση του αποστολέα στον εξωτερικό
μεγάλο φάκελο να σημειωθεί ΜΟΝΟ ΤΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ.
12) Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται το Σάββατο
26 Μαρτίου 2022.
13) Η Στέγη Βιτσέντζου Κορνάρου έχει το δικαίωμα δημοσίευσης των
έργων για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Στην περίπτωση
δημοσίευσης, θα ζητείται υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα
του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται τη δημοσίευση σε
ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο του κειμένου που βραβεύτηκε.
Διευκρινίζεται ότι δε θα υπάρχουν χρηματικά έσοδα για τη Στέγη
από τα υποβληθέντα έργα, η χρήση των οποίων θα είναι μόνο για
εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Τα απεσταλμένα έργα δεν επιστρέφονται.
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ.

ΒΡΑΒΕΙΑ
1) Τα βραβεία για τους/τις νικητές/νικήτριες θα είναι τρία (3) κατά
σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία (Ποίηση-Διήγημα) και θα

απονεμηθούν ως εξής:
Στον/ην πρώτο/η νικητή/τρια 200 ευρώ και λογοτεχνικά βιβλία.
Στον δεύτερο/η νικητή/τρια 150 ευρώ και λογοτεχνικά βιβλία.
Στον τρίτο/η νικητή/τρια 50 ευρώ και λογοτεχνικά βιβλία.
Επίσης, η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος θα διαθέσει στη Βιβλιοθήκη
των σχολείων των δύο πρώτων νικητών συλλογή βιβλίων.
2) Θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις στους μαθητές και στις
μαθήτριες που το έργο τους θα αξιολογηθεί από την 4η έως τη 10η
θέση και οι οποίοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να
παρευρίσκονται στην τελετή βράβευσης.
3) Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικά στο σχολείο τους
Τιμητική Βεβαίωση Συμμετοχής.
4) Τα έξοδα διαμονής (έως τρεις ημέρες) των τριών πρώτων νικητών
ανά κατηγορία και των κηδεμόνων τους στη Σητεία, προκειμένου να
παρευρεθούν στην εκδήλωση βράβευσης, θα καλυφθούν από τη
Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος.
5) Η απονομή των Βραβείων του διαγωνισμού θα γίνει σε ειδική
εκδήλωση. Η ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας και του χώρου
βράβευσης θα γίνει ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
6) Οι μαθητές που θα διακριθούν θα ενημερωθούν εγκαίρως
τηλεφωνικώς για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο απονομής
των βραβείων τους.
5) Στους διακριθέντες μαθητές που δεν θα συμμετέχουν στην επίσημη
τελετή βράβευσης, οι έντυπες τιμητικές διακρίσεις θα αποσταλούν
ηλεκτρονικά/ταχυδρομικώς.
7) Η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τα επτά
μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου της Στέγης: Γαλανάκη Γεώργιο,
Ανηψητάκη Αντώνιο, Γιαννακάκη Μαρία, Ζαγκότη Αθανάσιο, Ζερβάκη
Γεώργιο, Κατηφόρη Μαριάννα και Φουστέρη Σοφία.
8) Τα έργα θα αξιολογηθούν από λογοτέχνες, ακαδημαϊκούς και
φιλολόγους που συνεργάζονται με τη Στέγη και ορίζονται από την
Οργανωτική Επιτροπή.
Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον
Διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και
πρόσφορο μέσα στο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική
κοινωνία και της διασύνδεσής του με τους κοινωνικούς φορείς.
Η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση
έργων που έχουν αποσταλεί και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση)
θα υλοποιηθεί με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων /ουσών μαθητών/τριών (και
κατά τα ισχύοντα στον ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά
δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα, ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 6936495404
(Φουστέρη Σοφία), στην ιστοσελίδα: https://www.vitsentzoskornaros.org/
και στο e-mail της Στέγης: info@vitsentzoskornaros.org.

Σελίδα

14

IΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ

Αντί νεκρολογίας
για τον Χαράλαμπο Μαλαθράκη
του Δημητρίου....

Αποχαιρετισμός στην Φαίδρα Πλουσάκη

επικήδειος που εκφωνήθηκε στην εκκλησία της
Παναγίας Ελεούσας, κατά την νεκρώσιμη ακολουθία την 29.12.2021, για τον Χαράλαμπο Μαλαθράκη, από την εκπρόσωπο των οικογενειών Εμμανουήλ
Σετάκη και Κυριακής Σετάκη Πλατάρη κ. Έφη Σετάκη Παπασπυράτου.

Ο

Θείε Μπάμπη,
Ήρθες στη ζωή στην παραδοσιακή κοινωνία της Ανατολής και
από την σεβαστή Βυζαντινή οικογένεια των Μαλαθράδων, τα πέτρινα
χρόνια. Κλασσικό παιδί της κατοχής, έζησες τη σκληρότητα της
αγροτοκτηνοτροφικής ζωής της εποχής σε όλες της τις εκφάνσεις.
Έμαθες γράμματα στο τοπικό σχολείο, δούλεψες γεωργός,
κτηνοτρόφος, λατόμος, επιταγμένος χειρώνακτας στον κατακτάτε,
ωστόσο είχες πάντα έντονη την επιθυμία της φυγής με κίνητρο τις
φιλοδοξίες και τα όνειρά σου.
Το κατάφερες, έφυγες με δική σου πρωτοβουλία. Κατατάχτηκες
στο σόμα της τότε Χωροφυλακής. Εργάστηκες στις τοπικές
κοινωνίες της Πηνείας, του Χάβαρι, της Τρίπολης, του Κίσσαμου,
του Αγίου Νικολάου, πριν αποφασίσεις να θέσεις τελεία σ’ αυτή
την καριέρα. Αγαπήθηκες, εκτιμήθηκες και τιμήθηκες από τις
κοινωνίες αυτές, που ακόμη σε θυμούνται και σε μνημονεύουν σαν
πρότυπο οργάνου, που προκαλούσε την τάξη και τον σεβασμό
υπηρεσιακά και την αγάπη και αλληλοβοήθεια προς όλους,
απωθώντας την αταξία και την εκτροπή σε θέματα υπηρεσιακά και
ανθρώπινα, στην τήρηση της αποστολής σου.
Αριθμομνήμων και με οξεία αντίληψη αναδεικνυόσουν πάντα
στον ιδανικό συνεργάτη των προϊσταμένων σου, με χαρακτηριστικά
τα λόγια ενός εξ αυτών, όταν ζητούσαν να του πάρουν προσωπικό..
Πάρτε τους όλους… τον Μαλαθράκη αφήστε μου..
Φρονίμως ποιών, αποχώρησες νωρίς από την Υπηρεσία. Δεν
επέστρεψες ωστόσο γραβατοφορεμένος και ποζάτος. Γύρισες στην
παλιά σου ζωή. Έγινες πάλι αγρότης. Διακρίθηκες ιδιαιτέρως με
ζηλευτές επιδόσεις παραγωγής στον αγώνα για τον βιοπορισμό.
Δημιούργησες, δημιουργήσατε, γιατί έπρεπε να είχα αναφερθεί
αρκετά νωρίτερα ότι, στην όλη σου προσπάθεια η καλή μοίρα σου,
σου έταξε και τον ιδανικό συμπαραστάτη, την αδελφή μας
Αικατερίνη. Μαζί λάμψατε και διδάξατε, αξιοσύνη, ανθρωπιά και
προσφορά στην τοπική κοινωνία. Τα αριστουργηματικά παιδιά και
εγγόνια που σε συνοδεύουν σήμερα εδώ, στο τελευταίο σου ταξίδι,
είναι καρπός αυτής σας της κοινής προσπάθειας. Και ύψιστος
καρπός επίσης, που θα τον δρέπουν και οι απόγονοι σας, η αγάπη
και εκτίμηση όλων όσων σας γνώρισαν.
Ήσουν ύψιστα δοτικός. Έδινες όταν χρειαζόταν και το υστέρημα
σου στην ανάγκη του άλλου.
Ήσουν απίστευτα φιλόξενος. Έφευγες από το σπίτι σου για να
φιλοξενηθούμε όλοι εμείς και οι φίλοι μας που σε επισκεπτόμασταν
σε κάθε ευκαιρία.
Ήσουν αφάνταστα ευαίσθητος προς την φύση και τα ζώα.
Σε προσωπικό επίπεδο καταθέτουμε ότι ενσωματώθηκες στην
οικογένεια μας κατά τρόπο ιδανικό.
Σεβάστηκες και συμπαραστάθηκες στους γονείς μας, τίμησες
την αδελφή μας και την οικογένεια, προστάτευες με ανιδιοτελή
εργασία τα μικροσυμφέροντα όλων μας. Και όλα αυτά πάντα με
χαμόγελο και ετοιμότητα για καινούργιες προσφορές προς όλους.
Για όλα αυτά θα σου είμαστε αιώνια ευγνώμονες.
Κάλο ταξίδι Μπαμπή μας. Σε περιμένουν οι Μαλαθράδες και οι
Σετάκηδες. Η πεθερά σου και μητέρα μας που σε λάτρευε, κατά τα
γήινα, που σε συνήθιζε θα έχει έτοιμη την οφτή πατάτα και την
φρέσκια αγκινάρα που σου φρόντιζε όταν επέστρεφες από την
δουλειά.
Καλό παράδεισο Μπάμπη.

Διακοπή λειτουργίας Συστήματος,
για την έκδοση Αδειών Κυκλοφορίας
Οχημάτων και Οδήγησης
Στο πλαίσιο αλλαγής της τεχνολογικής πλατφόρμας των
εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, η Δ/νση Μεταφορών και Επικ/νιων Π.Ε
Λασιθίου, συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων Μεταφορών
Ιεράπετρας και Σητείας, από τη Δευτέρα 17/1/2022 μέχρι και την
Παρασκευή 21/1/2022, δεν θα είναι εφικτή οποιαδήποτε διαδικασία
αφορά στην έκδοση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων και Αδειών
Οδήγησης. Συνέπεια της διακοπής λειτουργίας του Πληροφοριακού
Συστήματος του Υπουργείου είναι, η αδυναμία εξυπηρέτησης των
πολιτών από την υπηρεσία για θέματα Αδειών Κυκλοφορίας, Αδειών
Οδήγησης, Ειδικών Αδειών Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτων και
Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών.

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Αγαπημένη μου φιλενάδα,
Η καμπάνα του χωριού μας ξημερώματα Δευτέρας έφερε την είδηση
για το δικό σου φευγιό. Έφυγες νωρίς, βιάστηκες πολύ.

Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Φαίδρα
Ο πρόεδρος Γιώργος Αγγελάκης και τα μέλη του Δ.Σ. του
Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Ανατολής αισθανόμαστε την
ανάγκη να εκφράσουμε την απέραντη θλίψη μας για το χαμό της
αγαπημένης φίλης, χωριανής και ενεργό μέλος του Συλλόγου μας.
Αγαπημένη μας Φαίδρα, το χωριό που τόσο αγαπούσες από
σήμερα είναι φτωχότερο, και σε αποχαιρετά με λύπη, γιατί αφήνεις
ένα μεγάλο κενό που μόνο εσύ ήξερες να γεμίζεις.
Η καρδιά σου έπαψε να δίνει μήνυμα ζωής σήμερα το πρωί,
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, και πέταξε στα ουράνια η όμορφη ψυχή
σου...
Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μας Φαίδρα Πλουσάκη.
Θα είσαι πάντα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας.
Στην έκτακτη συνεδρίασή μας, ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ.
κατέληξαν στο παρακάτω ψήφισμα:

ΦΙΛΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Η αγκαλιά σας μεγάλη και θερμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Φίλοι Ατόμων Τρίτης
Ηλικίας Ιεράπετρας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι συνδημότες μας
για τις προσφορές τους. Με την προσφορά τους αποδεικνύουν
έμπρακτα την στήριξη τους στο έργο και στην λειτουργία που επιτελεί
το Σωματείο .
• Τον κ. Μπεκράκη Γεώργιο που προσέφερε το ποσό των 150ευρώ
εις μνήμην του πατέρα του Κων/νου
• Την κα Θωμαδάκη Αρετή που προσέφερε είδη και υγιεινής και
συσκευασίας
• Τους Αγροτικό Συνεταιρισμό Ανατολή και Χρύσανθο Συγγελάκη
Α.Ε για την προσφορά τους σε είδη κηπευτικών
• Την κα Ευγενία Παναγιωτάκη και τον κο Χρυσοφάκη Ιωάννη που
προσέφεραν είδη τροφίμων
• Τον κο Κοντοπόδη Ιωάννη που προσέφερε το ποσό των 50ευρώ

Και σκοτείνιασε ο φωτεινός ουρανός της Ανατολής.
Και ήρθε πολλή παγωνιά στη ψυχή μας και μαύρισε η καρδιά μας.
θολά τα βλέμματα, άλαλα τα χείλη κι ένας κόμπος σφιχτός μας κόβει
την ανάσα. Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί, δε γίνεται…
Κι ύστερα γέμισε λουλούδια ο ναός των Αγ. Πάντων για να σε
αγκαλιάσουν και να στολίσουν την όμορφη και ευγενική ψυχή σου, στο
μακρύ ταξίδι του αποχωρισμού. Αβάσταχτος ο πόνος για τους γονείς
και τα αδέλφια σου.
Ήταν άνισος ο αγώνας σου, το ξέραμε… μα πάλεψες όρθια ως το
τέλος παλληκαρήσια.
Με υπομονή και αξιοπρέπεια, δε σε εγκατέλειψε ποτέ η ελπίδα και
το όνειρο για το αύριο.
Θα την κρατήσουμε αυτή την ελπιδοφόρα και δημιουργική σκέψη
σου. Έτσι θα μείνεις πάντα δίπλα μας, αγωνίστρια της ζωής, υπερήφανη,
εργατική, ντόμπρα Ανατολιώτισσα, με γενναία καρδιά, αληθινή,
επιστήθια φίλη. Έτοιμη πάντα να υπερασπιστείς την αλήθεια και τη
δικαιοσύνη με πάθος, χωρίς μισόλογα, χωρίς δισταγμό.
Γελαστή, θαρραλέα, πρώτη στη νοικοκυροσύνη, πρώτη στη παρέα,
πρώτη στο χορό, πρώτη να σταθείς δίπλα μας στα εύκολα και στα
δύσκολα. Είχες μια έγνοια για όλους μας.
Πρώτη σε κάθε δραστηριότητα του συλλόγου μας, από τα πιο
δραστήρια μέλη του. Και σήμερα πρώτη έσπασες το δικό σου κρίκο
από την αλυσίδα της φιλικής μας συντροφιάς και μας αφήνεις
φτωχότερους στη μικρή κοινωνία του χωριού μας.
Στις καθημερινές μου προσευχές περίμενα να γίνει το θαύμα.
Ευχόμουν να μην έρθει ποτέ η ώρα που θα έγραφα τούτα τα λόγια για
σένα.
Και να, που βρίσκομαι εδώ μπροστά σου στο ύστατο χαίρε,
ανήμπορη να βρω τις λέξεις να καταθέσω όλα όσα αισθάνομαι, μαζί με
όλους τους συγγενείς και φίλους που είναι εδώ για σένα, βουβοί,
αμίλητοι.
Λυπάμαι πολύ που σε χάνω φιλενάδα. Μόνη παρηγοριά για τους
γονείς και τα αδέλφια σου και όλους εμάς που βρεθήκαμε μαζί σε
κοινούς αγώνες για τη γενέτειρά μας, η φωτεινή, ζεστή γωνιά του
Παραδείσου, γεμάτη θαλπωρή και αγάπη που είμαι σίγουρη πως
ετοίμασε για σένα ο Θεός για να σε καλέσει κοντά του.
Θα σε κρατάμε πάντα ζωντανή στη μνήμη μας και στην καρδιά μας.
Το σύντομο ταξίδι σου στη γη ήταν γεμάτο καρπούς της προσφοράς
και της αλληλεγγύης. Το σπόρο αυτό, της αδελφικής φιλίας που μας
άφησες, θα τον φροντίσουμε και θα τον κάνουμε να ανθίζει πάντα γύρω
μας και θάχει το δικό σου όνομα, Φαίδρα μας.
Καλό ταξίδι, φιλενάδα…
Αναπαύσου εν ειρήνη στους κόλπους των δικαίων.
Ας είναι αιωνία η μνήμη σου!
Κούλα Αγγελάκη
17/01/2022

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΗΣ ΦΑΙΔΡΑΣ ΠΛΟΥΣΑΚΗ
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Στην έκτακτη συνεδρίαση του, σήμερα Δευτέρα 17 Ιανουαρίου
2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας, με αφορμή το
θάνατο της Φαίδρας Πλουσάκη, ενεργό και δραστήριο μέλος του
συλλόγου μας, άξιο τέκνο της Ανατολής, αποφάσισε την ομόφωνη
έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
1. Να παραστούν σύσσωμα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
στην νεκρώσιμη ακολουθία
2. Αντί στεφάνου να κατατεθεί το ποσό των 100 € υπέρ του
μοναστηριακού ναού των Αγίων Αποστόλων, στα Κάτω Καρκάσα.
3. Να εκφράσει τα βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του
4. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.

• Τον κο Βεντουρή Νίκο για την δωρεά του σε λευκά είδη και είδη
υγιεινής
• Την κα Θεονύμφη Λυραράκη για την προσφορά της σε τρόφιμα
• Την κα Δασκαλάκη Πόπη για την προσφορά της σε είδη τροφίμων
και για την δωρεά των 50ευρώ
• Την οικογένεια της κας Δασκαλάκη Πόπης για την δωρεά των
290ευρώ εις μνήμην του πατέρα της Γεώργιο
• Τον κο Πλατάκη Ιωάννη για την δωρεά των 200ευρώ εις μνήμην
της αδελφής του Μαρίας
• Τις οικογένειες Παπαντωνάκη για την δωρεά τους σε τρόφιμα εις
μνήμην της Αριάδνης Παπαντωνάκη
• Τον Ιωάννη και την Ευαγγελία Βαρσαμίδη αντί 9μηνου μνημοσύνου
του πατέρα τους Θεοδοσίου Βαρσαμίδη για την δωρεά των
150ευρώ
• Tην οικογένεια Γαρεφαλάκη Εμμ. του Πέτρου που προσέφερε λάδι
και είδη τροφίμων εις μνήμην του Φρονιμάκη Νικολάου
• Τον Ερυθρό Σταυρό για την δωρεά του σε είδη υγιεινής
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
του Συλλόγου Φίλοι Ατόμων Τρίτης Ηλικίας Ιεράπετρας
κος Μιαούλης Νικόλαος

H δύναμή μας είστε εσείς!!! Μην ξεχνάτε τη συνδρομή σας

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Ημερολόγιο
Πέμπτη 20/01/22
+ Ευθυμίου Μεγάλου, Ζαχαρίου νεομ. Πέτρου του Τελώνου
Παρασκευή 21/01/22
Μαξίμου ομολ., Αγνής μ., Μαξίμου του Γραικού
Σάββατο 22/01/22
+ Τιμοθέου απ., Ιωσήφ οσ. Ηγιασμένου εξ Αζωκεράμου Σητείας
Κυριακή 23/01/22
+ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ, Κλήμεντος Αγκύρας, Διονυσίου οσ. εν Ολύμπω
Δευτέρα 24/01/22
Ξένης οσίας, Νεοφύτου Εγκλείστου, Βαβύλα ιερομ.
Τρίτη 25/01/22
+ Γρηγορίου Θεολόγου, Αυξεντίου νεομ., Πουπλίου μάρτ.
Τετάρτη 26/01/22
Ξενοφώντος & Μαρίας οσ. & της συνοδίας αυτών
Πέμπτη 27/01/22
+ Ανακομιδή λειψ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Φαρμακεία

IΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ

υνελήφθησαν, την Παρασκευή (14.01.2022) το πρωί, σε
περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, από αστυνομικούς του
Τμήματος Ασφάλειας Ιεράπετρας σε συνεργασία με
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, δύο (2)
ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα
της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Σ

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευόμενων ενεργειών και ειδικών
δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης,
για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών
και της παράνομης οπλοφορίας, αστυνομικοί των ανωτέρω υπηρεσιών
πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες των δυο ημεδαπών και σε
αποθηκευτικό χώρο ενός εξ’ αυτών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών
βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: πυροβόλο όπλο τύπου στυλό,
περίστροφο, 67 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 60
κάλυκες, μικροποσότητα κάνναβης και τρείς (3) ασύρματοι.
Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Ιεράπετρας.

ΔΩΡΕΕΣ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Ιεράπετρας ευχαριστεί θερμά για την συνεισφορά στην
Χριστουγεννιάτικη Τσάντα 2021, εις μνήμην Βασιλείου Φελούκα, από
την οικογένεια και του φίλους του.
Με τη διαβεβαίωση πως κάθε προσφορά προς το Περιφερειακό
Τμήμα του Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατόν
τρόπο για τους ανθρωπιστικούς του σκοπούς.
Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος
Δρ.Μαμαντόπουλος Ανδρέας

Ο Γραμματέας
Στρατάκης Γεώργιος

Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου
Καψά Σητείας θα παραμείνει κλειστή
λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού
ας γνωρίζουμε ότι, λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού
Covid-19 που εντοπίστηκαν στους μοναχούς και σε
προσκυνητές της ανδρώας Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καψά Σητείας, το Μοναστήρι θα παραμείνει κλειστό
και δεν θα δέχεται προσκυνητές μέχρι νεωτέρας.

Σ

Παρακαλούνται οι προσκυνητές που προσήλθαν αυτές τις μέρες
στη Μονή και ήλθαν σε επαφή με τους Μοναχούς να προβούν στα
απαραίτητα διαγνωστικά test για την προσωπική τους ασφάλεια.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1997
ΕΚΔΟΤΗΣ 1997-2021: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4729
ΚΩΔΙΚΟΣ Press Post: 260009
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 40 Ευρώ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ : 50 Ευρώ
ΙΔΙΩΤΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ : 60 Ευρώ
ΦΙΛΙΑΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : 100 Ευρώ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ : 100 Ευρώ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ : 200 Ευρώ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ :
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ΟΣ ΑΙΩΝ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙΧ. ΚΟΘΡΗ 45
IΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200
ΤΗΛ. : 28420 26356 ΦΑΞ : 28420 26302
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ier21@otenet.gr
IΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.ierapetra21.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας.
Για την πληρωμή της συνδρομής σας
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τον παρακάτω λογαριασμό της εφημερίδας μας.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΒΑΝ: GR5801103550000035500436213
ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ – BIC: ETHNGRAA
Δικαιούχος: ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Παρακαλούμε τους συνεργάτες και τους αναγνώστες μας
να στέλνουν στην εφημερίδα μας οτιδήποτε για δημοσίευση
μόνο σε ηλεκτρονική δακτυλογραφημένη μορφή (απλό word).
Χειρόγραφα προς δημοσίευση δε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
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Συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί για αδικήματα
της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών και όπλων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Πέμπτη 20-01-22
Λεμπιδάκης Ν. Ψυλλινάκη 4, πλησίον Νοσοκομείου, τηλ. 28420 27500
Παρασκευή 21-01-22
Τυράκης Ε., Πλατεία Ε. Βενιζέλου 4, έναντι Γερμανού, τηλ. 28420
22231
Σάββατο 22-01-22
Βαφειάδης Κων/νος, Κουντουριώτη 31, τηλ. 28420 28884
Κυριακή 23-01-22
Δερμιτζάκη Μαρία, Δημοκρατίας 11, έναντι Μουσείου, τηλ. 28420
22479
Δευτέρα 24-01-22
Μπρίκα Υακ., Ψυλλινάκη 4, πλησίον Νοσοκομείου, τηλ. 28420 27500
Τρίτη 25-01-22
Απιδιανάκη Α., Κύπρου 26, πλησίον S/M ΣΥΝΚΑ, τηλ. 28420 27633
Τετάρτη 26-01-22
Μαυροκουκουλάκης Εμμ. Μάρκος, Δημοκρατίας 47, έναντι ΕΛΠΑ,
τηλ. 28420 24888
Πέμπτη 27-01-22
Αγιαννιωτάκη Μάρθα, Λασθένους 5, τηλ. 28420 25600

Σελίδα

Ιεράπετρα, 17 Ιανουαρίου 2022
Από την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας

Στο Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες, Γονέων & Φίλων Ιεράπετρας
«Γεώργιος Σουργιαδάκης» κατέθεσαν:
Για τη μνήμη Αναστασίου Γραμματικοπούλου:
Διρχαλίδης Γιώργος & Μαρία ......................................100,00 €
Διρχαλίδου Ρεβέκκα ......................................................100,00 €
Οικογένεια Σταύρου Καψαλίδη ......................................50,00 €
»
Λάζαρου Γραμματικόπουλου......................50,00€
»
Εμμανουήλ Καζαντζάκη ..............................50,00€
»
Χρυσηίδας Φράγκου ..................................10,00€
»
Εμμανουήλ Πετάση....................................20,00€
«
Εμμανουήλ Φαζάκη....................................20,00€
»
Εμμανουήλ Τσαγκαράκη ............................20,00€
»
Κων/νου Δενδρινού ....................................10,00€
»
Γεωργίου Χαμηλού......................................10,00€
»
Γεωργίου Λαθουράκη ................................50,00€
Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί θερμά.

Μικρές Αγγελίες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ, Υπάλληλος σε Φαρμακείο της Ιεράπετρας. Θέση
εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Αποστολή
σύντομου βιογραφικού στο email: pharmacy.ierapetra@gmail.com.
≥≥≥
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα, 3ου ορόφου, 90 τ.μ. με δύο
κρεβατοκάμαρες, με ασανσέρ, ηλιακό θερμοσίφωνο, πλήρως
ανακαινισμένο, παραπλεύρως της καφετέριας Symbol. Τιμή 500
ευρώ. Πληρ. Τηλ.: 28420 22757 & 6945899727
≥≥≥

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

IΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ

Σελίδα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021
Ενημέρωση για όσους δεν έχουν απογραφεί ακόμη
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Λεύτερα και Ξάστερα
Γράφει
ο Γιώργος Λαμπράκης- Λεβέντης

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΥΣΗ –
ΕΤΕΡΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ε αφορμή την ήδη σε εξέλιξη απογραφή κάνομε τον απολογισμό, για τις επιλογές μας, να απογράφομε άτομα που
δε μένουν στα χωριά μας και να εμφανίζομε αυτά πολυπληθή, ενώ μόνιμα μένουν πολλοί λίγοι κάτοικοι.

Μ

νημερώνουμε τους κατοίκους
του Νομού Λασιθίου ότι, όσοι
δεν έχουν απογραφεί ακόμη
μπορούν να απογραφούν ως εξής:

Ε

Α. Ηλεκτρονική Απογραφή /
Αυτοαπογραφή
Μέσω της πλατφόρμας https://gov.gr στην
ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα
ή μέσω αναζήτησης Απογραφή Πληθυσμού
- Κατοικιών 2021 - Gov.gr
Για την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή είναι
απαραίτητος ο μοναδικός «Κωδικός
Απογραφής» της κατοικίας/νοικοκυριού
σας. Εάν δεν έχετε τον κωδικό,
παρακαλούμε στείλτε email με τα στοιχεία
σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,
τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ag-nikolaos@statistics.gr
B. Φυσική απογραφή / Πόρτα-Πόρτα
• Ο Απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ
επισκέπτεται κάθε κατοικία που δεν
απογράφηκε ηλεκτρονικά εφαρμόζοντας

υποχρεωτικά τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα
για την προστασία της δημόσιας υγείας.
• Αν το νοικοκυριό επιθυμεί συνέντευξη
δια ζώσης, η συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου θα γίνει είτε εντός είτε
εκτός της κατοικίας, τηρώντας τα ισχύοντα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.
Στο τέλος της συνέντευξης θα δοθούν και
τα Βεβαιωτικά Απογραφής για τα άτομα
που θα απογραφούν.
• Αν το νοικοκυριό δεν επιθυμεί
συνέντευξη δια ζώσης:
- Ο Απογραφέας θα αφήσει το έντυπο
ερωτηματολόγιο στο νοικοκυριό και θα
συμφωνήσει για την ημέρα και ώρα
παραλαβής του συμπληρωμένου
ερωτηματολογίου οπότε και θα δώσει και
τα Βεβαιωτικά Απογραφής για τα άτομα
που θα απογραφούν
- Ο Απογραφέας θα κλείσει τηλεφωνικό
ραντεβού για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου, με τηλεφωνική
συνέντευξη και θα συμφωνήσει για την

ημέρα και ώρα που θα παραδώσει τα
Βεβαιωτικά Απογραφής για τα άτομα που
θα απογραφούν.
Γ. Τηλεφωνική απογραφή
Αν δεν έχει περάσει ακόμη ο απογραφέας,
τηλεφωνήστε στα 2841089283,
2841022311 και 2841340554. Σε
περίπτωση που τα τηλέφωνα δεν
απαντούν, παρακαλούμε να επιμείνετε,
διότι όταν είναι κατειλημμένη η γραμμή,
δείχνει σαν να καλεί κανονικά.
Αν ο απογραφέας έχει περάσει και δεν σας
βρήκε, επικοινωνήστε μαζί του στο
τηλέφωνο που σας έχει αφήσει στο
σχετικό.
Σε κάθε περίπτωση προβλήματος, ως προς
την απογραφή σας, στα ανωτέρω
τηλέφωνα
Η απογραφή καθορίζει το μέλλον του
τόπου μας για τα επόμενα 10 χρόνια.
Απογραφόμαστε στον τόπο που ζούμε.
Όλοι μετράμε.

Καθηµερινή
διανοµή
από
7.00-20.00

Αυτές οι απογραφές «μαϊμού», υπ’ όψιν της κεντρικής διοίκησης,
γινόντουσαν για να εμφανιστούν οι τοπικές κοινωνίες πλασματικά
πολυάριθμες για την SATA, να έχουν δυνατότερη φωνή στις αναπτυξιακές
τους διεκδικήσεις, να παρακινούν ίσως το ενδιαφέρον των καταγομένων για
το χωριό των προγόνων τους, όμως αυτό ίσως είναι μια πλασματική
πραγματικότητα για τα χωρίς ζωή εγκαταλειμμένα χωριά μας.
Θα πείτε ότι ίσως να είναι καλύτερα έτσι για να μη σβήσουν από το
χάρτη χωριά και οικισμοί λίγων ηλικιωμένων κατοίκων. Πολλοί συμπατριώτες
που μένουν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις δε μεταφέρουν τα δικαιώματά
τους, τα αφήνουν στα χωριά, από αγάπη και πατριωτισμό, έστω και σαν
τελευταίο σύνδεσμο με τη γενέτειρα, να μην κόψουν τους δεσμούς με τα
φτωχά τους κληρονομικά και τις παιδικές συγκινησιακές τους αναμνήσεις.
Μεταπολιτευτικά, θυμούμαστε τις στρατιές και καραβιές ετεροδημοτών
των κομμάτων που εκστράτευαν στην επαρχία και τα νησιά, για να
διαμορφώσουν τον πολιτικό χάρτη, ψηφίζοντας στον τόπο τους, να αλλάζουν
από μπλε το χρώμα των νομών σε πράσινο νησί την Κρήτη μας.
Προτείναμε και σε τοπικό επίπεδο ανθρώπους «δημοκρατικούς και
προοδευτικούς» να πάνε μπροστά τον τόπο μας στην Αυτοδιοίκηση, λίγοι
ανταποκρίθηκαν, οι περισσότεροι κοίταξαν τα ιδιωτικά τους συμφέροντα και
μιας μικρής κλίκας τους, για να φτάσουμε σήμερο λίγοι παράγοντες να
διαφεντεύουν τα χωριά μας.
Απογράφουν ημέτερους ετεροδημότες, για να τους ψηφίζουν και έτσι
βλέπομε πολλές τετραετίες τα ίδια πρόσωπα, αγνοώντας ότι η Δημοκρατία
επιτάσσει την εναλλαγή των προσώπων, για να μη γίνονται κατεστημένο.
Το σπουδαίο βέβαια είναι ότι ένας σύμβουλος ή πρόεδρος του χωριού
που μένει στην πόλη ή την Αθήνα είναι δύσκολο να καταλάβει και να παρέμβει
όταν συμβαίνει κάτι στο χωριό, με τα σκουπίδια, με τα φώτα που σβήνουν,
με τα χιόνια που κλείνουν τους δρόμους, με τις κατολισθήσεις που
κινδυνεύουν οι διερχόμενοι, με τους υδρονομείς που διανέμουν το νερό
άρδευσης όπως γουστάρουν, με το νερό της βρύσης που μόλις βρέξει γίνεται
καφέ…
Εμφανίζονται λοιπόν, στις εκάστοτε δημοτικές εκλογές νέοι, μορφωμένοι,
παράγοντες και δημοτικές παρατάξεις τους προτείνουν και τους ψηφίσουν,
κολλητοί βουλευτών και κομμάτων, δεν ξέρουν τα δεδομένα των χωριών,
τους εκλέγουν και συνήθως δεν κάνουνε πράμα και άντε από την αρχή.
Θα πείτε ότι οι μόνιμοι κάτοικοι είναι λίγοι με συνήθως καθυστερημένες
αντιλήψεις, είναι ηλικιωμένοι, η απογραφή δίνει τη δυνατότητα σε νέους να
προσφέρουν, τα πρόσφατα πειράματα όμως δεν δικαιώνουν. Υπάρχουν καλές
περιπτώσεις σπουδαίων παιδιών που αγωνίζονται, όμως έχομε και
κραυγαλέες περιπτώσεις κληρονομικότητας, βάζουν τα παιδιά και τα εγγόνια
τους, για να κουμαντάρουν εσαεί τα χωριά, με την ανοχή των διευρυμένων
δήμων μας. Παίζοντας λοιπόν διάφορα παιχνίδια που δεν ωφελούν πάντα
την πρόοδο και ανάπτυξη των τοπικών διαμερισμάτων, δεν εξυπηρετούνται
οι ανάγκες της καθημερινότητας των διαμενόντων άμεσα, στήνοντας δοβλέτια
πολιτικών και οικονομικών παραγόντων, που δεν τους ενδιαφέρει βέβαια ο
τόπος, αλλά το εξοχικό τους ή το τσιφλίκι τους.
Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή στις απογραφές σε επίπεδο διευρυμένων
δήμων μόνο, όχι από το Ηράκλειο και την Αθήνα στα χωριά της Ιεράπετρας
για ψηφοθηρικούς λόγους, να βοηθηθούν οι ντόπιοι με νέο αίμα και νέες
ανιδιοτελείς ιδέες, επιδιώκομε και τον τουρισμό, να αναπτυχθούν και να
εξωραϊστούν τα χωριά, η καθημερινότητα και η ανάπτυξή τους.

Γράφει
ο Χρυσόστομος Πετσαγκουράκης

Ο χρόνος που μόλις άρχισε
Ο χρόνος που μόλις άρχισε τον κόσμο να ηρεμίσει
και να του φέρει ξαστεριά κι άνοιξη να μυρίσει.
Να φύγει όλη η συννεφιά κι ο ήλιος ν’ ανατείλει
κι οι άνθρωποι ν’ αγκαλιαστούν, να φιληθούν στα χείλη.
Οι μάσκες να καταργηθούν κι ελεύθεροι να γυρνάμε
να φύγει ο φόβος μακριά και πάλι να γλεντάμε.
Να μειωθούν οι θάνατοι που μας αναστατώνουν
να πάψουν όλοι οι ιοί ανθρώπους να σκοτώνουν.
Να γίνει ο κόσμος όμορφος, φόβος να μην ξανάρθει
να ζούμε όλοι ήρεμα κι ο χρόνος να μας γεράσει.
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Να φύγουμε από γηρατειά και όχι από πανδημία
και να γενεί η ζωή μας όμορφη, με πιο μεγάλη αξία.

