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Κονδύλια ύψους 4.370.000 ευρώ για το ∆ήµο Σφακίων!

Σε  µήνυµά του ο δήµαρχος Σφακίων
Παύλος Πολάκης, επισηµαίνει: «Μετά
την ταχύτατη ολοκλήρωση των µελετών
που προηγήθηκε το προηγούµενο διά-
στηµα, κατορθώσαµε ως πρώτος
∆ήµος στην Ελλάδα, να εντάξουµε µία
δράση ανάπλασης οικισµών, συνολικού 
ύψους 860.000 €, η οποία θα δηµο-
πρατηθεί άµεσα το επόµενο χρονικό
διάστηµα. Πρόκειται για πολύ σοβαρά
έργα των οποίων η υλοποίηση θα αλ-
λάξει την όψη της επαρχίας Σφακίων
και θα βελτιώσει πάρα πολύ τις υποδο-
µές που διαθέτει», επισηµαίνει ο δή-
µαρχος, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι
«...στον φετινό προϋπολογισµό έχουµε
προβλέψει όλα τα απαιτούµενα ποσά
για τις µε- λέτες που απαιτούνται για το
ΟΣΑΠΥ και πιστεύουµε ότι µέχρι το φθι-
νόπωρο θα είµαστε σε θέση να καταθέ-
σουµε το σύνολο των µελετών αυτών,
προκειµένου ν’ αρχίσουν να δηµοπρα-
τούνται τα παραπάνω έργα».

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Ο ∆ήµος Σφακίων σηµειώνει πως

«µε όλα τα παραπάνω προγράµµατα
και επίσης µε µία χρηµατοδότηση
ύψους 180.000 € από την Αντιπεριφέ-
ρεια Χανίων για έργα βελτίωσης οδικού
δικτύου στην επαρχία θα ξηµερώσει µία
διαφορετική µέρα ανάπτυξης για τον
∆ήµο Σφακίων παρά και ενάντια
στους καιρούς της κρίσης και του
Μνηµονίου». 

Επίσης, ανακοινώθηκε η απόφαση έγ-
κρισης του Ολοκληρωµένου Σχεδίου
Ανάπτυξης Περιοχών της Υπαίθρου
(ΟΣΑΠΥ) του ∆ήµου Σφακίων από την
Περιφέρεια Κρήτης και την Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή, ύψους 2.500.000 €,
η οποία αφορά τις εξής δράσεις:
●  Ανάπλαση των υπόλοιπων οικισµών
της επαρχίας ύψους 750.000 €.
●  Ανάπλαση εντός µη οριοθετηµένων

οικισµών: Ιµπρου, Ασφένδου, Φραγκο-
καστέλου 200.000 € .
●  Ανάδειξη κτηρίου Μπικουβαράκη και
λειτουργία κέντρου πληροφόρησης
Εθνικού ∆ρυµού Λευκών Ορέων
150.000 €.

●  Υδρευση Ανώπολης, Ιµπρου, Ασκύ-
φου, Ασφένδου 700.000 €.
●  Υδρευση Πατσιανού, Καψοδάσους,
Αργουλέ 200.000 € 
●  Υδρευση Αγ. Ρουµέλης 100.000 €.
● Βιολογικός Καθαρισµός Οικισµού
Λουτρού 200.000 €
●   Ανάδειξη Κάστρου Φραγκοκαστέλ-
λου στον οµώνυµο οικισµό 200.000 €

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι άµεσα θα
ξεκινήσει η υλοποίηση του Προγράµµα-
τος του έργου των ασφαλτοστρώσεων
που προβλέπονται στο έργο «Κρήτη
Πράσινη Ανάπτυξη», συνολικού ύψους
350.000 €.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η διαδι-
κασία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας
του νέου πολυδύναµου περιφερει-
ακού ιατρείου Σφακίων για το οποίο 

Έγκριση έργων και κονδυλίων, συνολικού ύψους 4.370.000 ευρώ, για το ∆ήµο Σφακίων και αφορούν  το πρό-
γραµµα Ανάπλασης Οικισµών Τοπικών Κοινοτήτων Ασκύφου, Ιµπρου, Ασφένδου, Πατσιανού, Σκαλωτής του
∆ήµου, από το πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» και το πρόγραµµα «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής».

έχουν δεσµευθεί 550.000 € από το
ΕΣΠΑ για να γίνει η δηµοπράτηση του
έργου µέχρι την άνοιξη.  

Υπάρχει επίσης έγκριση από το Λιµε-
νικό Ταµείο πίστωσης 110.000 € για έργα
στον λιµένα της Χώρας Σφακίων (κατα-
σκευή τοιχίου αντιστήριξης στο λιµένα
Μαύρης Λιµνιώνας, για τη µείωση των
επιπτώσεων σε µεγάλη θαλασσοτα-
ραχή) και πλακόστρωση του παραλιακού
τµήµατος του παλαιού λιµένα της Χώρας
Σφακίων.

Τέλος, έχει ολοκληρωθεί και η διαδικα-
σία για τον Σταθµό Μεταφόρτωσης
Απορριµµάτων του ∆ήµου Σφακίων
που θα εξυπηρετεί και τον ∆ήµο της Γαύ-
δου και αναµένεται η ανακοίνωση της
Πρόσκλησης από τη ∆ιαχειριστική Αρχή
προκειµένου να προχωρήσει η κατάθεση
της µελέτης. 

Ο αγωνιστής ∆ήµαρχος Σφακίων 
Παύλος Πολάκης
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στην αίθουσα «ΟΡΦΕΑΣ»«ΟΡΦΕΑΣ» (Πατρ. Γρηγορίου 69 - ΗΣΑΠ Καλλιθέας) 
Θα μας διασκεδάσουν: Κρητικό μουσικό συγκρότημα, όμιλος ριζιτών, 

κρητικά χορευτικά συγκροτήματα .
Στην εκδήλωση θα τιμηθούν φίλοι των Σφακιανών για τη ανιδιοτελή και

πολύπλευρη προσφορά τους στην κοινωνία των Σφακιών.
Για κρατήσεις θέσεων : Κωνσταντουδάκης Νίκος 6976 209 557 

Γιάνναρης Πέτρος 6945  784 777,  Τζαρδής Λυκούργος 6946 535 480  
Θωµάς Βασίλης 6976 646 571 

ΧΡΥΣΗ ΠΑΤΡΙ∆ΑΧΡΥΣΗ ΠΑΤΡΙ∆Α... 
“Και γέρος τώρα, µάθε : Aπ΄τα τσακάλια,
δε γλυτώνεις µ΄ευχές και παρακάλια.”   Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ

ΈΈνας ακόµα εφιαλτικός χρόνος για
τον λαό, µας αποχαιρέτισε. Η χώρα µας
παραδώθηκε πλέον αλυσσοδεµένη χε-
ροπόδαρα, από τους πολιτικούς της
υποτελέλειας και των µνηµονίων, στις
ορδές της πιό βάρβαρης επέλασης των
νεοφιλέλευθερων χρηµατοπιστωτικών
συµφερόντων που γνώρισε ποτέ η αν-
θρωπότητα. 

Το µέγεθος της οικονοµικής, κοινω-
νικής και εθνικής εξαθλίωσης για τους
Έλληνες, µε την άνευ όρων παράδοση
στο Τέταρτο Γερµανικό Ράιχ, είναι πρω-
τοφανές. Ολόκληρος ο ελληνικός λαός
οδηγείται µαζικά σε οικονοµική, κοινω-
νική και πολιτιστική  εξώντωση. 

Η ανεργία, που ήδη έχει φτάσει σε δυ-
σθεώρατα ύψη και η καταβαράθρωση
των µισθών, θα οδηγήσει σε τεράστιες
δυσκολίες διατροφής του πληθυσµού.
∆εκάδες χιλιάδες µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις  θα κλείσουν, οδηγώντας
στην ολοκληρωτική κατάρρευση την ελ-
ληνική οικονοµία. Μειώθηκαν δραµα-
τικά τις δαπάνες για τη δδηηµµόόσσιιαα  υυγγεείίαα,
την ππααιιδδεείίαα, την εεθθννιικκήή  άάµµυυνναα..  Επέβα-
λαν τώρα και  δύο χρόνια στον Ελληνικό
λαό, ένα εξοντωτικό καθεστώς  «µνηµο-
νιακής χούντας», µιάς νέας γερµανικής
Κατοχής.

∆εν καίγονται για να σώσουν τον Ελ-
ληνικό λαό, τους λαούς της Ευρώπης
από τη χρεωκοπία... Τις ττρράάππεεζζεεςς  θθέέ--
λλοουυνν  νναα  σσώώσσοουυνν..  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µοί-
ρασε σε τράπεζες της Ευρώπης, τους
δύο τελευταίους µήνες, πάνω από έένναα
ττρριισσεεκκααττοοµµµµύύρριιοο  €€ δάνεια, για τρία χρό-
νια, µε επιτόκιο της πλάκας, µόνο 11%%!
∆ανείζει απλόχερα τις τράπεζες, ενώ,
όταν είναι να  δανείσει κάποια χώρα

της ΕΕ, το  ααρρννεείίττααιι κατηγορηµατικά.
Που πάνε όλα αυτά τα εκατοντάδες δι-
σεκατοµµύρια ευρώ, που δανείζονται οι
ευρωπαϊκές τράπεζες από την ΕΕΚΚΤΤ; 
∆εν τα ρίχνουν βέβαια στην πραγµατική
οικονοµία, όπως θα φανταζόταν κανείς.
∆εν δίνουν δηλαδή δάνεια σε επιχειρή-
σεις και ιδιώτες για να αναπτύξουν οι-
κονοµικές δραστηριότητες ή να κάνουν
αγορές που αναζωογονούν την οικονο-
µία. Οι τραπεζίτες απλώς τα βάζουν στις
τσέπες τους και στα θησαυροφυλάκια
των τραπεζών τους.

Τα απανωτά Μνηµόνια και τα εκα-
τοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ των δα-
νείων που µας φορτώνουν οι Ευρωπαίοι
και ντόπιοι «σωτήρες» µας, έχουν συν-
θλίψει τον Ελληνικό λαό.     

Το µέλλον που µας περιµένει είναι ζο-
φερό. Οι πολιτικοί νάνοι που µας “κυ-
βερνούν”, υπέκυψαν χωρίς συζήτηση,
σε όλους τους όρους και τις απαιτήσεις
των επικυρίαρχων χρηµατοπιστωτικών
συµφερόντων της ΕΕ και του ∆ΝΤ. ∆εν
διαπραγµατεύθηκαν τίποτα,  δεν διέ-
σωσαν τίποτα.  Βύθισαν τη χώρα µας,
στο πιο βαθύ σκοτάδι της σύγχρονης
ιστορίας της. Προανήγγειλαν ήδη ότι ττοονν
ΙΙοούύννιιοο  θθαα  ππάάρροουυνν  κκιι  άάλλλλαα  µµέέττρραα. Θα κό-
ψουν τις σσυυννττάάξξεειιςς αυτή τη φορά! 

Ο λαός µας, µε κάθε τρόπο άρχισε να  
ανασυντάσσεται, να οργανώνεται, να
αγωνίζεται, για την άµεση ανατροπή του
καθεστώτος δουλοπαροικίας και κατο-
χής. Οσο δεν κορυφώνονται οι κοινωνι-
κοί αγώνες, η λογική τους θα είναι: «το
µουλάρι αντέχει, φόρτωσέ το κι άλλο!».

Ας τους κάνουµε να µετρούν τις
µέρες της εξουσίας τους, πριν οδηγή-
σουν τον υπερήφανο - µα πάντα προ-
δωµένο - λαό µας, στον όλεθρο !  



Tριµηνιαία έκδοση της
Ένωσης των Απανταχού Σφακιανών 

Ιδιοκτήτης 
‘‘ Ένωση των Απανταχού Σφακιανών’’

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ & ΖΑΛΟΓΓΟΥ 15 
ΤΚ 108 78 - Αθήνα 

Τηλ. - FAX. : 210 3845143 
www.enasfakia.gr 

E-mail: info@ensfakia.gr

Εκδότης - ∆ιευθυντής 
Βαγγέλης Γουµενάκης 

E-mail: vgs@otenet.gr  

Συντακτική επιτροπή 
Βαγγ. Γουµενάκης, Αντρέας Κούνδουρος
Γιάν. Πολυράκης, Σ.Μανουσογιαννάκης 

Επιµέλεια φωτογραφιών 
Βιβλιοπαρουσίαση 

Σήφης Μανουσογιαννάκης 
E-mail: sifis_imbros@yahoo.gr 

Επιταγές - Εµβάσµατα 
Προς : Ένωση Απανταχού Σφακιανών 
POST RESTANT  Κ.Τ.Α. ΑΙΟΛΟΥ 100  

Τ.Κ. 10200 - Αθήνα 

Επιµέλεια εντύπου - 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση 

Βαγγέλης Γουµενάκης 
Σήφης Μανουσογιαννάκης 

∆ακτυλογράφηση χειρογράφων  
∆ιόρθωση κειµένων
Χριστίνα Γερολυµάτου

∆ιαχωρισµός - Εκτύπωση 

Ετικετοποίηση – Συσκευασία

∆∆ΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΗΗΣΣ  22001111  --  ΓΓΕΕΝΝΑΑΡΡΗΗΣΣ  --  ΦΦΛΛΕΕΒΒΑΑΡΡΗΗΣΣ  2200112222 ∆ωρεές - Εισφορές∆ωρεές - Εισφορές

Αγα�ητοί φίλοι και 
Συνε�αρχιώτες

Η Συνταχτική επιτροπή της εφηµερίδας µας και το ∆. Σ. της   "Ένωσης των
Απανταχού Σφακιανών",ευχαριστούν θερµά όλους όσους ανταποκρίθηκαν  στο
κάλεσµα µας και έγιναν συνδροµητές στην εφηµερίδα µας (σας) " ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ".

Ευχαριστούµε περισσότερο, εκείνους που µπόρεσαν - πέραν της ετήσιας
συνδροµής των 10 €, να ενισχύσουν την προσπάθεια µας, µε µεγαλύτερα ποσά.
Σ΄αυτό το φύλλο, δηµοσιεύουµε τα τελευταία  ονόµατα των συνδροµητών και τα
ποσά που ο καθένας έστειλε, για την εφηµερίδα.

Ο κατάλογος για τους µελλοντικούς συνδροµητές, θα συνεχιστεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΗΣ ΤΗΣ 

“ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ“ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ””
Η Εφηµερίδα µας «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ» δ ε ν  θ α  φ ι µ ω θ ε ί !

∆εσµευόµαστε ότι δεν θα σταµατήσουµε να εκδίδουµε την εφηµερίδα  µας, που
αποτελεί µια από τις µακροβιότερες εφηµερίδες πολιτιστικών σωµατείων της Κρητικής
παροικίας. Θα βρούµε νέους τρόπους διακίνησης της, στα µέλη και τους αναγνώστες
µας. 

∆εσµευόµαστε ότι θα αγωνιστούµε µαζί µε όλα τα σωµατεία και τους Πολιτι-
στικούς συλλόγους της χώρας µας, για να µην περάσει ο νόµος του σκότους! Σε πεί-
σµα όλων αυτών, που προσπαθούν να απαλλοτριώσουν την εθνική και πολιτισµική µας
ταυτότητα, τα ήθη και έθιµά µας, την ιστορία και την παράδοσή µας, σε πείσµα όλων
αυτών, που ονειρεύονται να µας καταστήσουν µια φοβισµένη, άβουλη και εύκολα χειρα-
γωγήσιµη µάζα:

Σ’ αυτή µας την υπόσχεση, χρειαζόµαστε τη βοήθεια σας. Στο κάλεσµα µας για
οικονοµική στήριξη της έκδοσης της, µε συνδροµή 10 €, από τους - περίπου 3.000 πα-
ραλήπτες, ανταποκρίθηκε µέχρι τώρα, ένας στους πέντε !

Κάνουµε έκκληση σ’ όλους τους φίλους αναγνώστες που το αµέλησαν, να συν-
δράµουν µε τον οβολό τους .

Ε τ ή σ ι α Σ υ ν δ ρ ο µ ή  10 € µε ταχυδροµική επιταγή, στη διεύθυνση:

“ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ”    “ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ”    
POST RESTANTE  POST RESTANTE  Κ.Τ.Α. ΑΙΟΛΟΥ 100Κ.Τ.Α. ΑΙΟΛΟΥ 100

TTΚ 10200   ΑθήναΚ 10200   Αθήνα
Στο επόµενο Φύλλο 140 της εφηµερίδας µας, θα υπάρχει ∆ελτά-

ριο Ταχυδροµικής Επιταγής (των ΕΛ.ΤΑ.), για όσους φίλους αναγνώ
στες θέλουν να ανανεώσουν τη συνδροµή τους, αλλα και γ΄αυτούς
που µέχρι τώρα δεν έγιναν συνδροµητές.

Νέοι συνδροµητές της εφηµερίδας µας
● Μανταδάκης Μάρκος - Χανια 5500  €€
● Σαµαριτάκη Σοφία - Χανιά  2200  €€
● Αγγελάκης  Νικόλαος  -  Ηλιούπολη  Αθήνα   5500  €€
● Πολυράκης  Ιωάννης -  Αθήνα  110000  €€
● Πραµατευτάκης   Ιωσήφ  -  Αθήνα  5500  €€
● Σταµατάκης Σταύρος -  Αθήνα  2200  €€
● Αθητάκη   Αικατερίνη  -  Φοίνικας  Σφακίων  5500  €€
● Πατρουδάκης  Γεώργιος  -  Αθήνα  1100  €€
● Πατρουδάκη   Πολύµνια  -  Αθήνα  1100  €€
● Λιονής   Νικόλαος  -  Αθήνα  1100  €€
● Πετράκης  Κωνσταντίνος  - Αθήνα  1100  €€
● Σκορδύλης  Ιωάννης  -  Αθήνα 1155  €€
● Σκορδύλης  Χρήστος  -  Αθήνα 1100  €€
● Σκορδύλης  Νικόλαος  1155  €€
● Πάτερου - Σταυριανέα Μαρία  -  Αθήνα 110000  €€
● Χνάρης  Ιωάννης  -  Αθήνα  1100  €€
● Παπαδηµητρίου - Μανταδάκη Χρυσούλα -  Αθήνα 5500  €€
● Κουβεδάκης Ευστράτιος  -  Αθήνα  3300  €€
● Κεχουντάκη Γεωργία -  Αθήνα  2200  €€
● Καπριδάκης Σταύρος -  Αθήνα  4400  €€
● Λιονής ∆ηµήτριος  -  Αθήνα  1100  €€
● Μανουσέλης Σπυρίδων  -  Αθήνα  2200  €€
● Καρκάνης  Σπυρίδων  -  Αθήνα 5500  €€
● Ντόνας  Κωνσταντίνος -  Αθήνα 3300  €€
● Ηλιάκη Υβόννη  -  Αθήνα  1100  €€
● Κούνδουρος Ιωάννης  -  Αθήνα  5500  €€
● Ψαρού Μαρία  -  Αθήνα  1100  €€
● Κοντορίνης  Γεώργιος -  Αθήνα  2200  €€
● Κοντορίνης  Ιωσήφ  -  Αθήνα  2200  €€
● Μανουσέλης Μιχάλης - Κουµπές  Χανιά  5500  €€
● Παπαδογιωργάκης  Γρηγόρης  -  Χανιά 5500  €€
● Βοτζουράκης Ανδρέας - Ακρωτήρι  Χανιά  5500  €€
● Πατεράκης Θανάσης- σσττιιχχοουυρργγόόςς    2200  €€
● Μανουσέλης Ιωάννης -  Θεσσαλονίκη  5500  €€
● Ορφανουδάκης  Γεώργιος - ΑΑρρττοοπποοιιεείίοο      Ανώπολη Σφακίων 110000  €€
● Κοντορινάκης Μανούσος - Ανώπολη Σφακίων  2200  €€
● Μπολιώτη Αντιγόνη  -  Κυρτοµάδος Χανιά  2200  €€
● Μανουσέλη - Σουλαδάκη ∆ιονυσία - Αγ-Νικόλαος  Κρήτης 5500  €€
● Μπαϊλάκης Μανούσος -  Χανιά 2200  €€
● Τσιανάκας Σπυρίδων - Τρίκαλα 2200  €€
● Μπολιώτη Αντιγόνη - ∆οξαρά 8 Αθήνα  2255  €€
● Μπολιώτης Προκόπης -  Πεύκη  Αττικής 2255  €€
● Κούνδουρος Τίτος  - Υµηττός Αττικής  5500  €€
● Μπελιβάνης Εµµανουήλ  - Ηράκλειο Κρήτης  3300  €€
● Ορφανουδάκη Ελένη του Παύλου - Ανώπολη 10000 €€
(στη µνήµη του συζ. της Παύλου)

● Πολάκης Χρήστος  -  Φραγκοκάστελλο  2200  €€
● Πετράκης Κωνσταντίνος -  Ν.Ιωνία  Αττικής  2200  €€
● Παντεχάκης Στυλιανός  -  Πλατανιάς Κρήτης  2200  €€

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α 
ΜΕ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Το Παράρτηµα τη 'Ενωσης των
Απανταχού Σφακιανών - Βορείου

Ελλάδος,πραγµατοποίησε την 2η Σφα-
κιανή Χοροεσπερίδα του και την κοπή 

της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, στις 18
Φλεβάρη 2012, στο κέντρο "Σταύρος",
στην Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Προσφέρθηκαν άφθονα Σφακιανά
εδέσµατα και µπρούσκο καλό κρασί.

Το ξεφάντωµα, κράτησε µέχρι το πρωί.      
Τους φίλους καλεσµένους,  διασκέ-

δασαν: Η Αρετή Καµηλάκη µε το βιολί
της  ο Μάριος Μπορµπουδάκης µε το
λαγούτο του και ο Βαλάντης Ουζουνί-

δης µε τη  κιθάρα του. 

Ποίηση

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: ΤΟ 'ΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ

Χρειάζονται πολλά, τόν κόσµο γιά ν' αλλάξεις:
Όργή κι επιµονή. Γνώση κι αγανάχτηση.
Γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά.
Ψυχρή υποµονή, κι ατέλειωτη καρτερία.
Κατανόηση της λεπτοµέρειας καί κατανόηση τοΰ συνόλου.
Μονάχα ή πραγµατικότητα µπορεί νά µας µά&ει πώς
τήν πραγµατικότητα ν' αλλάξουµε

ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ
( Άπό τό θεατρικό εργο “Ή απόφαση” -  1930)

☼

ΧΡΥΣΗ ΠΑΤΡΙ∆Α
Μέ τά φτερά κατάκορφα σηκώσου, 
το κάθε ψήλος τ΄ ουρανού δικό σου

Στην πιό ΄µορφη πατρίδα όµορφα ζήσε,
της οµορφιάς ο πλαστουργός εσύ σαι!

Μάβρο φως, λάσπη γύρα, σκλάβα γνώµη
κι ούτε Μάνα - Πατρίδα κι ούτε Νόµοι 
κι ούτε οµορφιά κι  Αλήθεια κι Αρετή. 

Τα πάντα λεία του ξένου Πειρατή.

Ξύπνα λαέ, κι όλοι οι λαοί µετά σου, 
νά καθαρίσεις τά καθάρµατα σου ! 

Τότε µονάχα θά ναι αληθινά 
κατάχρυσα ήλιος, θάλασσα, βουνά !

Τότε θά χεις πατρίδα, θά χεις δίκιο, 
θά χεις γνώµη και λόγο κ΄αίµα αντρίκιο.

Κι όλα δικά σου κι όχι των Όλίγων !
Όλα των δουλεφτάδων καΙ κολλήγων !

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ 
(Από τη συλλογή “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”)
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Οι Σύλλογοι µαςΟι Σύλλογοι µας
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλικράτη ανακατασκεύασε και ανέδειξε το

Μνηµείο των πεσόντων συγχωριανών µας από τους Γερµανούς κατακτητές
τον Β΄Παγκόσµιο πόλεµο. Σ΄αυτή την προσπάθεια, βρήκαµε αρωγούς και
συµπαραστάτες, τους συγχωριανούς και φίλους του χωριού µας. Τους ευχα-
ριστούµε όλους θερµά.

Ακολουθεί κατάλλογος µε τους
∆ωρητές:
ΚΑΝ∆ΗΡΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ   5500  €€
ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ     5500  €€
ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ   5500  €€
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ   110000  €€
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ   5500  €€
ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ   5500  €€
ΚΑΝ∆ΗΡΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ   5500  €€
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΣΤ.   4400  €€

ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ     5500  €€
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Σήφ.   3300  €€
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   5500  €€
ΠΑΠΑ∆ΟΣΗΦΟΣ ΓΙΑΝΝ. - ∆άσκαλος 5500  €€
ΠΑΠΑ∆ΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 5500  €€
ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ   2200  €€
ΠΑΠΑ∆ΟΣΗΦΟΣ ΝΙΚΟΣ - Ιερέας   2200  €€
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Ιωσ.   2200  €€
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   2200  €€
ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    2200  €€
ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ   2200  €€
ΠΑΠΑ∆ΟΣΗΦΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ   2200  €€
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ   3300  €€
ΞΕΝΑΚΗΣ   3300  €€
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ   112200  €€

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ του ΣΤΕΛ.   5500  €€
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  του Ιωαν.   5500  €€
ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Σταυρ.  5500  €€
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Στέλ.   500  €€
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΣΗΦΗΣ (Βλαντάς)   110000 €€
ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   5500  €€
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΧΡΟΝΗΣ   5500  €€
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ  του Νικ.   500  €€
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του Στέλ..   100  €€
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάν.   500  €€
ΓΛΥΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μανώλ. 2200  €€
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντρέα   200  €€
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Κων/νου 500  €€
∆ΑΡΑΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ   200  €€
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Χρήστ.   500  €€
ΓΥΠΑΡΗΣ ΒΑΡ∆ΗΣ του Σταύρ. 500  €€
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ του Χρήστ.   500  €€
ΓΑΡΕΦΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ∆ηµήτρ.   500  €€
ΓΑΡΕΦΑΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ∆ηµήτρ.   500  €€
ΓΑΡΕΦΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του ∆ηµήτρ.   500  €€
ΓΑΡΕΦΑΛΗ- ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ   500  €€
ΒΟΤΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Αντρέα 3300  €€
ΚΑΝ∆ΗΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   5500  €€
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του Σήφη   5500  €€

και από το παγκάρι του Ναού της Παναγίας 
στις 15 Αυγούστου 11..007700    €€

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  & ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 

ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ»
Η Ένωση µας, λυτρωµένη χρόνια τώρα από τις αγγυλώσεις, την αποστέωση, 

τη συντήρηση και το νεποτισµό του παρελθόντος, δίνει τον αγώνα από το δικό της    
µετερίζι, µαζί µε τους Σφακιανούς όπου γης. Θα συνεχίσουµε τη µάχη µας    

ακόµα πιό αγωνιστικά, στα πέτρινα αυτά χρόνια που µας περιµένουν!      

☼ 03. 12. 2010: Συγκρότηση νέου ∆Σ &ου &ροέκυψε α&ό τις εκλογές της 8.11.2010

☼ 15.01.2011: ΚοHή Hρωτοχρονιάτικης βασιλόHιτας στην αίθουσα της Ένωσης
☼ 28.01.2011: ΚοHή Hρωτοχρονιάτικης βασιλόHιτας του Παραρτήµατος Β. Ελλά

δος Ένωσης των ΑHανταχού Σφακιανών στη Ν. ΕυκαρHία Θεσ-
σαλονίκης

☼ 06.02.2011: ΥHοψηφιότητα µέλους ∆Σ Ένωσης Ανδρέα Κούνδουρου στις εκλο
γές για την ανάδειξη ∆Σ του Πνευµατικού Ιδρύµατος «Κρητική 
Εστία» και συµµετοχή στην ΓΣ

☼ 06.02.2011: Συµµετοχή Παραρτήµατος Β. Ελλάδος στην εκδήλωση για τα 
αHοκαλυHτήρια αγάλµατος Κρητικών Μακεδονοµάχων στην Κα
τερίνη Πιερίας

☼ 27.02.2011: ΧοροεσHερίδα Ένωσης Σφακιανών στο κρητικό κέντρο «Ζορµ
Hάς», αHονοµή τιµητικών Hλακετών στον Μουσικοχορευτικό Σύλ
λογο «Τα Σφακιά» και τον «Αθλητικό Γυµναστικό Σύλλογο Σφα
κιών»

☼ 27.03.2011: Συµµετοχή Ένωσης µε αντιHροσωHεία και κατάθεση στεφάνου 
στις εκδηλώσεις για τον Χατζή Μιχάλη Νταλιάνη στο Παρόρι Βοι
ωτίας

☼ 11.04.2011: Πρωτοβουλία της Ένωσης ενάντια στην Hροωθούµενη «αυτονο
µία» της Κρήτης µε συγκέντρωση αντιHροσώHων κρητικών σωµα
τείων της Αττικής στην αίθουσα της Ένωσης και εκλογή Συντονι
στικής ΕHιτροHής

☼ 01.05.2011: Συµµετοχή Ένωσης µε αντιHροσωHεία και κατάθεση στεφάνου 
στην εκδήλωση µνήµης και τιµής για τον Σταύρο Καλλέργη

☼ 18.05.2011: Συµµετοχή Ένωσης µε αντιHροσωHεία στις εHίσηµες εκδηλώσεις 
του ∆ήµου Σφακιών για την 70α εHέτειο της «Μάχης της Κρήτης» 
µε κύριο οµιλητή της εκδήλωσης τον Γενικό Γραµµατέα της Ένω
σης, Βασίλη  Θωµά

☼ 29.05.2011: Συµµετοχή Ένωσης µε αντιHροσωHεία στις εHίσηµες εκδηλώσεις 
του ∆ήµου Σφακιών νια τον εορτασµό της «Θυµιανής Παναγίας»

☼ 29.05.2011: Συµµετοχή Ένωσης στα εγκαίνια του Πολυδύναµου Περιφερει
ακού Ιατρείου της Χώρας Σφακιών, όHου ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Σήφης Μανουσογιάννης έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων µαζί 
µε τον ∆ήµαρχο Σφακίων

☼ 29.05.2011: Συµµετοχή Παραρτήµατος Β. Ελλάδος µε αντιHροσωHεία και κατά
θεση στεφάνου στις εκδηλώσεις για την 70Π εHέτειο της «Μάχης 
της  Κρήτης» στο Ωραόκαστρο Θεσσαλονίκης

☼ 01.06.2011: Εκδήλωση Ένωσης στην σφακιανή ταβέρνα «Ανυφαντού των Γεύ
σεων» (Γ. Βοτζουράκης- Μ. Ψυχουντάκης) στο Καµατερό Αττικής

☼ 19.06.2011: Συµµετοχή Ένωσης µε αντιHροσωHεία και κατάθεση στεφάνου 
στις εHίσηµες εκδηλώσεις του ∆ήµου Σφακιών για τον εορτασµό 
της εHετείου της ΕHανάστασης του ∆ασκαλογιάννη στην ΑνώHολη 
Σφακιών

☼ Αύγουστος 2011: Συµµετοχή Ένωσης στις Hολιτιστικές εκδηλώσεις σε Φραγ
κοκάστελο, Ασκύφου και ΑνώHολη Σφακίων

☼ 15.09.2011: Συµµετοχή Ένωσης µε αντιHροσωHεία στις εHίσηµες αθλητικές εκ
δηλώσεις «Νικήτεια 2011» στο Φραγκοκάστελο Σφακίων

☼ 08.10.2011: Εκδήλωση Ένωσης στην σφακιανή ταβέρνα «Ανυφαντού των Γεύ
σεων» (Γ. Βοτζουράκης - Μ. Ψυχουντάκης) στο Καµατερό Αττικής

☼ 09.10.2011: Συµµετοχή Ένωσης µε αντιHροσωHεία και κατάθεσης στεφάνου 
στις εκδηλώσεις µνήµης και τιµής για το «Ολοκαύτωµα του Καλλι
κράτη», στον Καλλικράτη Σφακίων

☼ 21.10.2011: ΧοροεσHερίδα Παραρτήµατος Β. Ελλάδος Ένωσης Σφακιανών στη
Νέα ΕυκαρHία Θεσσαλονίκης µε Hαρουσία σύσσωµου του ∆Σ της 
Ένωσης Σφακιανών

☼ 22.10.2011: ΕHίσκεψη Hολυµελούς αντιHροσωHείας Ένωσης και Παραρτήµα
τος Β. Ελλάδος στην οικία του διακεκριµένου Σφακιανού ακαδη-
µαϊκού και καθηγητή του ΑΠΘ, Εµµ. Κριαρά και αHονοµή τιµητι
κής Hλακέτας

☼ 22.10.2011: Συµµετοχή Hολυµελούς αντιHροσωHείας Ένωσης και Παραρτήµα
τος Β. Ελλάδος στην χοροεσHερίδα του Συλ. Κρητών Κιλκίς «Το 
Αρκάδι»

☼ 21.11.2011: Εκδήλωση «Σφακιά - Πολιτισµός - ΑνάHτυξη», µε Hαρουσίαση 
των  αναHτυξιακών δράσεων της Πρωτοβουλίας Πολιτών Σφα
κίων (ειδικά στα θέµατα των βιοµηχανικών ΑΠΕ), συµµετοχή κα
θηγητών του ΕΜΠ και Hροβολή του ντοκυµαντέρ «∆ροσουλίτες» 
της ΕΤ-3

☼ 08.12.2011: Συµµετοχή Ένωσης µε αντιHροσωHεία και κατάθεση στεφάνου 
στις εκδηλώσεις µνήµης για τον µεγάλο εθνικό ευεργέτη Γ. Ξενου
δάκη στην Ίµβρο Σφακίων

☼ 17.12.2011: Εκδήλωση Ένωσης στην σφακιανή ταβέρνα «Ο ΣHύρος» (Σ. Καρ
ναλάκης) στην Γλυφάδα Αττικής

☼ 19.12.2011: Παρουσίαση βιβλίου Μάρως ∆ούκα «Το δίκιο είναι ζόρικο Hολύ» 
στην αίθουσα της Ένωσης, µε οµιλίες αHό: τον Γενικό Γραµµατέα 
της Ένωσης Β. Θωµά, τον συγγραφέα ∆. ΠαHαχρήστο, τον καθη
γητή ΕΜΠ και µέλος της Ένωσης Γ. Πολυράκη, καθώς και την ίδια
την συγγραφέα Μ. ∆ούκα

Ο Καλλικράτης όπως τον είδε από 
ψηλά ο δορυφόρος...

Το νέο Μνηµείο των εκτελεσθέντων 
στο Καλλικράτη

∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

Η Κινητή Μονάδα Μαστογρά-
φου της Περιφέρειας Κρήτης

στα Σφακιά
Η Μονάδα περιοδεύει σ΄όλη την Κρήτη, στο πλαίσιο των προγραµµατισµέ-

νων επισκέψεων σε πόλεις και χωριά του νησιού, προκειµένου οι γυναίκες να
υποβληθούν σε εξέταση αλλά και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση
γύρω από την πρόληψη του καρκίνου του µαστού.

Στις 28 Φλεβάρη, η Μονάδα εγκαταστάθηκε στο χώρο του Ιατρείου Χώρας
Σφακίων. ∆εκάδες γυναίκες ήλθαν και εξετάστηκαν. 

Ήταν τόσο µεγάλη η ανταπόκριση των γυναικών του ∆ήµου µας για εξετά-
σεις µαστογραφίας, ώστε µε παρέµβαση του ∆ηµάρχου Παύλου Πολάκη στην
Περιφέρεια Κρήτης, εξασφαλίστηκε η παραµονή της κινητής µονάδας µαστογρα-
φίας για ακόµη δύο ηµέρες στο ∆ήµο Σφακίων, οπότε θα πραγµατοποιηθούν εξε-
τάσεις την ∆ευτέρα 5/03/2012 καθώς και την Τρίτη 6/03/2012. 

Η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Περιφέρειας Κρήτης
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Ε.
Ανοικτή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη

Κε Περιφερειάρχη,
∆ηµοσιοποιήσατε πρόσφατα

επιστολή της Περιφέρειας Κρήτης
και της Παγκρήτιας Τράπεζας
προς τη ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. για
ίδρυση εταιρείας λαϊκής βάσης µε
στόχο την αξιοποίηση των ΑΠΕ. 

Με την επιστολή αυτή καλέσατε
τη ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. να µε-
τάσχει σε κοινό επιχειρηµατικό
σχήµα το οποίο θα υλοποιήσει το
έργο της διασύνδεσης του ηλεκτρι-
κού δικτύου της Κρήτης µε το
ηπειρωτικό δίκτυο, µε υποθαλάσ-
σιο καλώδιο, σε συνδυασµό µε αι-
ολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Σε συνέντευξη που δώσατε στα
ΜΜΕ αναφέρατε επίσης ότι στόχος
είναι η εταιρεία αυτή να υλοποι-
ήσει τα έργα αιολικών σταθµών
που συµπεριλαµβάνονται στις αι-
τήσεις της ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.,
προεξοφλώντας µάλιστα ότι για τα
έργα αυτά θα δοθούν από τη
Ρ.Α.Ε. άδειες παραγωγής µέσα
στον Ιανουάριο.

∆εδοµένου ότι τόσο στην πα-
ραπάνω επιστολή, όσο και στα
ΜΜΕ δηλώσατε ότι «Μοναδικός
στόχος της νέας εταιρείας είναι να
υπηρετήσει τη βιώσιµη ανάπτυξη
της Κρήτης, δηλαδή την τοπική οι-
κονοµία, την κοινωνία και την προ-
στασία του περιβάλλοντος», 
ζητούµε να µάθουµε,

► Γνωρίζετε ότι η ισχύς των
έργων που ζητάει να κάνει η ∆ΕΗ
Ανανεώσιµες Α.Ε. είναι περίπου
800 MW, όσο δηλαδή και η εγκα-
τεστηµένη ισχύς σήµερα στην
Κρήτη;

► Γνωρίζετε ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των θέσεων των έργων
αυτών βρίσκεται σε περιοχές του δι-
κτύου Natura στα δυτικά Αστερού-
σια, ανατολικά των Σφακίων,
ακόµα και στην περιοχή του Κάβο
Σίδερο;

∆εδοµένου ότι τονίσατε το δη-
µόσιο χαρακτήρα της ∆ΕΗ Ανανε

∆εδοµένου ότι δηλώσατε τη βεβαιότητά σας ότι
υπάρχει συναίνεση από τους ∆ηµάρχους της Κρή-
της, ότι αυτό διασφαλίζει απρόσκοπτη υλοποίηση
του έργου και παράλληλα εµφανίσατε ως πλεονέ-
κτηµα ότι η εταιρεία µπορεί να συγκεντρώσει το-
πικά κεφάλαια, επειδή η Παγκρήτια Τράπεζα έχει
80.000 µέλη,
ζητούµε να µάθουµε,

►   Ποιοί είναι οι δήµαρχοι που συµφώνησαν
και γιατί κανένας µέχρι σήµερα δεν ανακοίνωσε
κάτι τέτοιο;
Κι ακόµα θέλουµε να ξέρουµε αν έχετε την
ίδια βεβαιότητα,

* Ότι η πρωτοβουλία αυτή βρίσκει σύµφωνα τα
80.000 µέλη της Παγκρήτιας Τράπεζας;

* Ότι οι µέτοχοι της Τράπεζας είναι διαθέσιµοι
να πάρουν πάνω τους την ευθύνη των διαδοχικών
αυξήσεων στα τιµολόγια για να καλυφθούν οι εγ-
γυηµένες τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος από ΑΠΕ; 

* Ότι θα τα έβρισκε σύµφωνα αν είχαν πλήρη
ενηµέρωση για τα σχέδια µετατροπής της Κρήτης σε
ενεργειακό εργοστάσιο, εις βάρος όλων των παρα-
γωγικών δραστηριοτήτων; 

* Ότι εν τέλει όλοι οι Κρητικοί είναι σύµφωνοι
ότι το πρόβληµα δεν είναι η επερχόµενη κατα-
στροφή, αλλά η συµµετοχή στα κέρδη απ’ αυτήν; 

∆εδοµένου ότι δηλώσατε ότι την πρόταση
αυτή εισηγήθηκε το Περιφερειακό Συµβούλιο Και-
νοτοµίας και επειδή, όσο κι αν ψάξαµε στους ορι-
σµούς της καινοτοµίας, µας είναι αδύνατον να
καταλάβουµε τι είδους καινοτοµία αποτελεί η
συµµετοχή της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας
σε µια διαδικασία ανταγωνισµού πολύ µεγάλων
επιχειρηµατικών σχηµάτων µε αντικείµενο το κέρ-
δος από την ενέργεια σε βάρος του φυσικού περι-
βάλλοντος του τόπου και µε διαδικασία που θα
εκτρέψει πολύτιµους πόρους από το στόχο της πα-
ραγωγικής ανασυγκρότησης που είναι αναγκαία
για το νησί µας,
σας ζητούµε,

να δηµοσιοποιήσετε άµεσα την πρόταση του Πε-
ριφερειακού Συµβουλίου Καινοτοµίας, έτσι ώστε
εµείς, οι τοπικοί φορείς, οι µέτοχοι της Παγκρήτιας
Τράπεζας και ο κάθε Κρητικός να ενηµερωθούµε
και να θέσετε την πρόταση σε δηµόσιο διάλογο για
να µπορέσουµε όλοι να τοποθετηθούµε.

ώσιµες Α.Ε., ως πλεονέκτηµα -υποθέτουµε- έναντι των άλλων
δυο αµιγώς επιχειρηµατικών σχηµάτων που επιζητούν
να επιτύχουν την εγκατάσταση άλλων µονάδων συνολικής

ισχύος  2000 MW στην Κρήτη µε ανάλογα έργα διασύνδεσης,
ζητούµε να µάθουµε,

► Γνωρίζετε ότι η ∆ΕΗ έχει ανακοινώσει η ίδια τη συνεργα-
σία της και τη σύναψη συµφωνιών µε την EDF Energies Nou-
velle, την EP Global Energy, την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και την
ΕΛΙΚΑ, εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλες τις µορφές πα-
ραγωγής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της πυρηνικής και
πρόσφατα µε την Κινεζική εταιρία Sinovel Wind Energy Group
Co Ltd, 2η  βιοµηχανία κατασκευής ανεµογεννητριών παγκο-
σµίως;

► Μπορούµε να µην παίρνουµε υπόψη µας σήµερα τα κυ-
βερνητικά σχέδια ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΗ, των θυγατρικών της
και των δικτύων διανοµής ενέργειας; 

Ψήφισµα ενάντια στην υλοποίηση του Προγράµµατος  “Ψήφισµα ενάντια στην υλοποίηση του Προγράµµατος  “HELIOS”HELIOS”
"Ούτε µία σπιθαµή κρητικής γης στο πρόγραµµα Ηλιος"

Στην  εκδήλωση που έγινε τη ∆ευ-
τέρα 16 του Γενάρη, στο Τ. Ε.Ε. ∆υτι-
κής Κρήτης, που  συνδιοργάνωσαν: η
Συνέλευση των κατοίκων του Ακρωτη-
ρίου, το Παγκρήτιο ∆ίκτυο Αγώνα κατά
των Βιοµηχανοποιηµένων Α.Π.Ε. και η
Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων, κα-
τέληξαν στη σύνταξη ενός Ψηφίσµα-
τος το οποίο απευθύνεται στο σύνολο
των ∆ήµων και την Περιφέρεια Κρήτης. 

∆εν δέχονται να εκχωρήσουν ούτε τε-
τραγωνικό µέτρο ∆ηµόσιας και ∆ηµοτι-
κής περιουσίας στο Πρόγραµµα
Helios.

Συµµετείχαν µε παρεµβάσεις τους,
οµάδες και επιτροπές πολιτών από το
Σέλινο, τα Σφακιά, η “Σπίθα”- Αποκό-
ρωνα, το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο
Χανίων, ο επικεφαλής του Συνδυα-
σµού ∆ήµος Ενεργών Πολιτών των
Χανίων Τάσος Βάµβουκας, ο πρ. ∆ή-
µαρχος Ινναχωρίου κ. Κουκουράκης
και εκπρόσωποι από όλες τις 

συνελεύσεις γειτονιών των Χανίων, της
Επιτροπής Πολιτών ενάντια στα χαρά-
τσια και πολλοί πολίτες.

Οι συµµετέχοντες, συµφώνησαν στη
δηµιουργία επιτροπής που θα αναλά-
βει την ενηµέρωση των κατοίκων όλων
των περιοχών που εντάσσονται στα σχέ-
δια εκχώρησης τους από τις ∆ηµοτικές
Αρχές  στο “ΗΛΙΟΣ” και αποφάσισαν να
προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις µε
παρουσίες στα ∆ηµοτικά Συµβούλια,
όπου θα συζητηθούν οι εκχωρήσεις
εκτάσεων. 

Το ψήφισµα έχει ως εξής:
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙ--
ΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HELIOSHELIOS

Οι φορείς και οι Hολίτες Hου συγκεντρω-
θήκαµε τη ∆ευτέρα 16 Γενάρη στο ΤΕΕ ∆υτι-
κής Κρήτης, αφού συζητήσαµε για το
Hρόγραµµα Helios και τους κινδύνους Hου
ελλοχεύουν αHό την εφαρµογή του για το
φυσικό Hεριβάλλον, την τοHική οικονοµία
και κοινωνία, οµόφωνα διακηρύσσουµε ότι
δεν διαθέτουµε ούτε ένα τετραγωνικό µέτρο
δηµοτικής έκτασης γι' αυτό το Hρόγραµµα,

Hου αHοτελεί µέρος της συµφωνίας αναδιάρ-
θρωσης χρέους και µόνιµης εHοHτείας της
χώρας Hου υHέγραψαν χωρίς καµία δια-
Hραγµάτευση ο ΠρωθυHουργός Γ. ΠαHαν-
δρέου και ο ΥH. Οικονοµικών Ευ. Βενιζέλος
στις 26/10/2011. Είµαστε ενάντια στο νέο
µονόδροµο της αναHτυξιακής Hολιτικής Hου
Hροτείνει το ΥHουργείο ΑνάHτυξης Hρο-
ωθώντας την δηµιουργία αHοικιακού τύHου
Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών στη Χώρα µας.
ΕHίσης,  καλούµε σε συντονισµό δράσης τους
∆ήµους, την αιρετή Hεριφέρεια και φορείς
της Hεριοχής µας και της Κρήτης γενικότερα
ώστε η ανάHτυξη των Ανανεώσιµων

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) να γίνει υHέρ
των Hολιτών, χωρίς εHιζήµιες Hεριβαλ-
λοντικές εHιHτώσεις και όχι για την εξυ-
Hηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων,
ξένων ή ντόHιων. Συνακόλουθα, ζητάµε
αHό τα δηµοτικά συµβούλια να  αHορρί-
ψουν το µαζικό, βιοµηχανικού τύHου
µοντέλο ανάHτυξης των ΑΠΕ και να εν-
θαρρύνουν δράσεις µικρής κλίµακας,
εναρµονισµένες µε το Hεριβάλλον.

☺ Συντονιστική επιτροπή Συνέλευσης
κατοίκων του Ακρωτηρίου

☺ Παγκρήτιο ∆ίκτυο Αγώνα κατά των
Βιοµηχανοποιηµένων ΑΠΕ

☺ Οικολογική Πρωτοβουλία
☺ Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας,
Φλωρίων, Παλαιών Ρουµάτων και

Σέµπρωνα – Αποπηγάδι
☺ Πρωτοβουλία ∆ηµοτών

Σφακίων
☺ ∆ηµοτική Κίνηση Πανσελινιώτικη

Συνεργασία
☺ Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο Χανίων

☺ Σπίθα Αποκορώνου"Ούτε µία σπιθαµή κρητικής γης στο πρόγραµµα
Ηλιος" διατράνωσαν κάτοικοι και φορείς στην εκδή-

λωση στο ΤΕΕ  ∆υτικής Κρήτης

Θα  αφήσουµε να λεηλατηθεί όλη η Κρήτη  και να µετατραπεί σε ένα απέ-
ραντο εργοστάσιο ενεργείας; Να γίνει η “πρίζα” της Γερµανίας; 

Ξεπερνά τα 5.500 MW η ισχύς των αιολικών, υβριδικών και ηλιοθερµικών
σταθµών για τους οποίους δόθηκε άδεια παραγωγής, όταν η Κρήτη χρειάζε-

ται µέχρι στιγµής, 700-750 MW στο ανώτερο σηµείο αιχµής κατανάλωσης.



∆∆ΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΗΗΣΣ  22001111  --  ΓΓΕΕΝΝΑΑΡΡΗΗΣΣ  --  ΦΦΛΛΕΕΒΒΑΑΡΡΗΗΣΣ  22001122 55

Πρωτοβουλία ∆ηµοτών ΣφακίωνΠρωτοβουλία ∆ηµοτών Σφακίων
Συνάντηση µε θέµα: “ΣΤΗ ∆ΙΝΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ” στην Αίθουσα του  Πολιτιστικού ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ
Γράφει ο Βαγγελης Γερωνυµάκης

Ερευνητές ανακάλυψαν

Σπάνιο είδος νυχτερίδας
ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ

∆ιαπίστωσαν ότι το φαράγγι αποτελεί καταφύγιο για πολλά είδη 
νυχτερίδας, µεταξύ των οποίων και το σπάνιο “Pipistrellus hanaki”

Η ερευνητική αποστολή πραγματοποι-
ήθηκε τον Σεπτέμβρίο του 2011, με τη συμ-
μετοχή 15 ερευνητών από την Αγγλία, την
Αμερική αλλά και την Ελλάδα, κατόπιν σχε-
τικής άδειας από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Επικεφαλής ήταν ο Βρετανός Geoff

Billington, ενώ από το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης
συμμετείχε, 0 Παναγιώτης Γεωργιακά-
κης.           

Κατά τη διάρκεια της αποστολής εντοπί-
στηκαν και μελετήθηκαν 12 από τα 17 είδη νυ-
χτερίδων του Νομού Χανίων και της Κρήτης
στο σύνολό της, με τον κ. Γεωργιακάκη να
επισημαίνει ότι «από τα σημαντικότερα ευ-
ρήματα της αποστολής -η οποία επιβεβαίωσε
τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών του
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης- ήταν η
υψηλή αφθονία της νανονυχτερίδας του
Hanák (Pipistrellus hanaki) στο φαράγγι
της Σαμαριάς».

Όπως μας εξήγησε ο ερευνητής του
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, «το
είδος αυτό, που είναι από τα μικρότερα θηλα-
στικά του πλανήτη (3 έως 5 γραμμάρια) περι-
γρά-φηκε μόλις το 2007 από Τσέχους
ερευνητές».    

Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι
«υπάρχει μόνο στη Κυρηναϊκή της Λιβύης και
στην Κρήτη, όπου προτιμάει ημιορεινές περιο-
χές με πουρνάρια, κυπαρίσσιακαστανιές και
πλατάνια αλλά και γλυκό  νερό. Σύμφωνα λοι-
πόν με όλες τις ενδείξεις» συμπληρώνει ο κ.

Γεωργιακάκης, «τα Λευκά Όρη με τα δασω-
μένα φαράγγια τους είναι από τις σημαντικό-
τερες περιοχές για το είδος, σε παγκόσμιο
επίπεδο».

Ο κ. Γεωργιακάκης  εξηγεί: «Οι νυχτε-
ρίδες εξασφαλίζουν την “υγεία” των οικο-
συστημάτων καθώς ελέγχουν τους
πληθυσμούς των εντόμων. Κάθε νυχτερίδα
τρώει εκατοντάδες ή και χιλιάδες έντομα κάθε
βράδυ, κυρίως νυχτοπεταλούδες (ψυχάρες),
σκνίπες, κουνούπια και ιπτάμενα σκαθάρια». 

Δυστυχώς η εσφαλμένη εικόνα του κό-
σμου για τις νυχτερίδες, έχει θέσει το ζώο σε
κίνδυνο. Όλα τα είδη της Ελλάδας είναι προ-

Στο φαράγγι της Σαµαριάς ανακαλύφτηκε πρόσφατα από ερευνητές, 
το σπάνιο είδος  νυχτερίδας “Pipistrellus hanaki” 

Mε ικανοποιητική συµµετοχή  κόσµου έγινε η εκδήλωση-συζήτηση της  Πρωτοβουλίας ∆ηµοΠρωτοβουλίας ∆ηµο--
τών Σφακίων, τών Σφακίων, στον Πολιτιστικό Πολυχώρο του ∆ήµου, µε θέµα: «Στη δίνη της κρίσης»

Με ικανοποιητική προσέλευση κό-
σµου πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση-
συζήτηση στις 4 Φλεβάρη στον
Πολιτιστικό Πολυχώρο του ∆ήµου
µας, µε θέµα: «Στη δίνη της κρίσης»

Από τις τοποθετήσεις αρκετών συµ-
πολιτών µας, φάνηκε πως η κρίση που
µε γρήγορους και δραµατικούς ρυθ-
µούς έχει ξεσπάσει στη χώρα µας και
που όπως φαίνεται αγγίζει και την το-
πική µας κοινωνία, έχει κάποια χαρα-
κτηριστικά όπως:

► Είναι πρωτοφανής σε µέγεθος. 
► Αγγίζει κυρίως τη νεολαία και την

Τρίτη ηλικία .
► Καταρρέουν βασικές δοµές της

κοινωνίας µας που έχουν σχέση µε την
υγεία, την παιδεία την κοινωνική πρό-
νοια κ.λπ.

► Οι πολιτικές που εφαρµόζονται
οδηγούν σε πρωτοφανή ανεργία και
υπανάπτυξη.

► Σε πολλές περιπτώσεις αγνοούν-
ται, παραβιάζονται και καταργούνται,
εργατικά δικαιώµατα και συνταγµατικές
κατακτήσεις του λαού µας.

Όσον αφορά την τοπική µας κοινω-
νία, τονίστηκε ότι, πρέπει να φυλά-
ξουµε ως «κόρη οφθαλµού» µερικά
κεκτηµένα του τόπου µας: 

Πάσχα συνάντηση της νεολαίας  του
∆ήµου µας, όπου θα συζητηθούν
προβλήµατα και προοπτικές.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο
∆ήµαρχός µας Παύλος Πολάκης, ο
οποίος κατέθεσε τις ιδέες και τις από-
ψεις του και άκουσε τις τοποθετήσεις
των δηµοτών.

Οι παραπάνω επιτροπές συγκρο-
τήθηκαν  και συνεδρίασαν :

- H µεν Επιτροπή Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης  στις 9/2, όπου σε πρώτη
φάση αποφασίστηκε να γίνει µία κατα-
γραφή των προβληµάτων καθώς και
των συντοπιτών µας που χρήζουν
βοήθειας σε συνεργασία µε την εκκλη-
σία και το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι»,

- H δε Επιτροπή Πολιτισµού συνε-
δρίασε στις 12/2, όπου αποφασίστηκε
να γίνει στοιχειώδης αποκατάσταση
του Πολιτιστικού Πολυχώρου, µε εθε-
λοντική εργασία και ίδια µέσα. Επίσης
έγινε εκτενής συζήτηση σχετικά µε τον
προγραµµατισµό των εκδηλώσεων
του Πάσχα καθώς και όλων των πολι-
τιστικών εκδηλώσεων της άνοιξης και
του καλοκαιριού. Συγκεκριµένα απο-
φασίσαµε να περιληφθούν στις εκδη-
λώσεις τα τοπικά συγκροτήµατα, µία
εκδήλωση για τους ηλικιωµένους, ο
τρόπος και το είδος των εκθέσεων, η
λειτουργία των περιπτέρων καθώς και
του κυλικείου του Φραγκοκαστέλλου
και ακούστηκαν πολλές καινούριες
ιδέες σε σχέση µε τη διευθέτηση του
χώρου του Φραγκοκαστέλλου.

●  Τις δοµές της υγείας και πρώτα
από όλα το Πολυδύναµο Περιφερει-
ακό Ιατρείο της Χώρας Σφακίων.

● Την αναβάθµιση της Παιδείας του
τόπου µας, πλαισιώνοντας και στηρί-
ζοντας δράσεις, όπως του ∆ηµοτικού
Φροντιστηρίου και των Σχολικών Επι-
τροπών.

● Των Πολιτιστικών δράσεων µε
αιχµή του δόρατος την ολοκλήρωση
του Πολιτιστικού Πολυχώρου και την 

αναβάθµιση των πολιτιστικών πε-
πραγµένων του περυσινού καλοκαι-
ριού στο Φραγκοκάστελλο και αλλού.

● Την ενεργοποίηση της νεολαίας
µας σκύβοντας πάνω στα προβλήµατά
της.

Στο τέλος της συζήτησης έγιναν κά-
ποιες προτάσεις, όπως  δηµιουργία
Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Επιτροπής Πολιτισµού και η
ιδέα να πραγµατοποιηθεί µέσα στο  

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

““Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν µπορείς να
εµποδίσεις την Άνοιξη να 'ρθει”. Pablo Neruda

Ο αρχιτέκτονας Γεώργιος Βαρουδάκης αφιλοκερδώς εκπόνησε τα σχέ-
δια για την ανάπλαση και αναδιαµόρφωση του κτηρίου (εξωτερικά και εσωτερικά),
του Πολιτιστικού Πολυχώρου Σφακίων στον Πατσιανό. Τον ευχαριστούµε
θαρµά για την προσφορά του !

Ένα φιλόδοξο σχέδιο, που θα δώσει στα Σφακιά την υλικοτεχνική υποδοµή
ενός σύγχρονου, πολλαπλών χρήσεων, Πολιτιστικού κέντρου, η εµβέλεια του
οποίου θα ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια του ∆ήµου µας !

Σας δίνουµε παρακάτω, µερικές εικόνες από τις εκπληκτικές µακέτες, του αρ-
χιτέκτονα Γεωργίου Βαρουδάκη.

Επάνω : Τρισδιάστατη απεικόνιση της κ ά τ ο ψ η ς του Πολιτιστικού Πολυχώρου Σφακίων.
Κάτω :  Εικονικές απεικονίσεις τµηµάτων του εσωτερικού του .
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Γεώργιος Ξενουδάκης
Μια αναφορά στη Ζωή και το έργο του µεγάλου Ευεργέτη (Μέρος 1ο)   

ΙστορίαΙστορία

«...Ευχαριστών υµάς επί τούτο, σπεύδω συγχρόνως να σας δηλώσω, ότι τα κα-
θήκοντα εµού, ως προϊσταµένου της Εθνικής Τραπέζης, είναι ασυµβίβαστα µε
εκείνα του Βουλευτού. Το κατ` εµέ, µάρτυς ων των όσα εµόχθησεν ο φίλος κ.
Ξενουδάκης υπέρ της υποθέσεως ταύτης, δεν διστάζω να συστήσω το όνοµα
αυτό εις τας ψήφους των συµπατριωτών. Ο κ. Ξενουδάκης είναι άνθρωπος
ανεξάρτητος, κ` εν τη ενεργεία των καθηκόντων είµαι βέβαιος θα επιδιώκει τα
κοινά συµφέροντα, και ουχί ιδιοτελείς σκοπούς. Η εκλογή αύτη θα αντηχήση
ευχαρίστως και εν Κρήτη». Έγιναν εκλογές µε µοναδικό υποψήφιο το Γ.
Ξενουδάκη ο οποίος εκλέγεται παµψηφεί. Ακυρώθηκε όµως η εκλογή του
γιατί κατά την αντιπολίτευση δεν δόθηκε αρκετός χρόνος να εκτεθούν και
άλλοι υποψήφιοι. ∆ιατάχθηκε αµέσως νέα εκλογή αλλά και πάλι µοναδικός
υποψήφιος ήταν ο Ξενουδάκης. Στο µεταξύ όµως παραιτήθηκε ο Κου-
µουνδούρος, ανέλαβε ο Τρικούπης και η εκλογή ανεστάλη.

Γιατί όµως βρίσκονταν Σφακιανοί στον Αδάµαντα της Μήλου;
Όπως και πολλοί άλλοι Κρήτες και Σφακιανοί σε άλλα νησιά τη Πελοπόν-
νησο και αλλού; Γιατί η κατάσταση στη Κρήτη ήταν δραµατική. Οι συνε-
χείς επαναστάσεις στη Κρήτη είχαν αποδεκατίσει και εξουθενώσει το
πληθυσµό και ιδιαίτερα τον ανδρικό. Παιδιά αρπάζονταν και πουλιούνταν
στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής και της Αιγύπτου. Φτώχια, κακουχίες,
πείνα και αµάθεια έδερναν τους Κρητικούς. Για να γλιτώσουν απ` όλα αυτά
αλλά κυρίως από τη βάναυση συµπεριφορά και τις συνεχείς λεηλασίες των
Τούρκων, πολλοί Κρητικοί, οικογένειες ολόκληρες, έφυγαν από τη Κρήτη.

Χαρακτηριστικά για τον τρόπο και τη ποιότητα ζωής των Κρητικών,
είναι τα όσα έγραψαν οι κατά καιρούς Ευρωπαίοι περιηγητές ή φυσιοδίφες,
όπως ο Pashley και άλλοι. Αν και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν κατά-
σκοποι και µόνο για κάλυψη είχαν την ιδιότητα του περιηγητή ή του φυ-
σιοδίφη, άφησαν σηµαντικά κείµενα από τα οποία φαίνεται η δραµατική
κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι Κρητικοί, αλλά κυρίως η φιλοπατρία
και η υπερηφάνεια που τους διακατείχε και ο υπερήφανος τρόπος που αν-
τιµετώπιζαν τις δυσκολίες και τις κακουχίες που τους έδερναν.

Το 1880 ο Ξενουδάκης έρχεται στη Κρήτη, επισκέπτεται τη γενέτειρα
του Ίµβρο και περιοδεύει σ` όλα τα χωριά της Επαρχίας Σφακίων. Επισκέ-
πτεται επίσης και προσκυνά τα ερείπια του σπιτιού του ∆ασκαλογιάννη.
Βλέπει όλα τα δεινά, αλλά κυρίως την αµάθεια των Σφακιανών που έχουν
αποµείνει στο τόπο τους. Σκέφτεται ότι εκτός από την απελευθέρωση και
την ένωση της Κρήτης, ο τόπος αυτός χρειάζεται παιδεία. Αποφασίζει σαν
πρώτο βήµα να χτίσει σχολείο στην Ίµβρο. Υπόσχεση που πολύ σύντοµα
πραγµατοποιεί.   

Το 1883 περιοδεύει για δύο µήνες σε αρκετές Ευρωπαϊκές Πρω-
τεύουσες για να επηρεάσει την Ευρωπαϊκή κοινή γνώµη υπέρ της Ελλάδας
και της Κρήτης. Ξοδεύοντας πάνω από 4.000 Φράγκα, πηγαίνει στη Γερ-
µανία, Βαυαρία, Πρωσία, Σαξωνία, Βέλγιο, Ιταλία και Γαλλία. Στις 24 Μαΐου
1885 ο Βασιλιάς εκδίδει νέο διάταγµα και ορίζει την Κυριακή 21 Ιουλίου
ηµέρα εκλογής βουλευτού Κρητών Αδάµαντα.  Μοναδικός υποψήφιος και
πάλι όπως και τέσσερα χρόνια πριν, ο Γ. Ξενουδάκης. Βγαίνει Βουλευτής
και αυτή τη φορά επικυρώνεται η εκλογή του.

Ήταν Βουλευτής των Κρητών του Αδάµαντα αλλά και βουλευτής εκ-
πρόσωπος όλης της Κρήτης. Στα Χανιά εκδίδεται ψήφισµα από τη Βουλή
της Κρήτης υπέρ του δικαιώµατος της εκλογής Βουλευτού Κρητών του Αδά-
µαντα και στέλνεται στον Πρωθυπουργό Τρικούπη. 

Στις 25 Οκτωβρίου 1885 επικυρώνεται η εκλογή του και µπαίνει πάλι
στη Βουλή. Ήταν βουλευτής των Κρητών του Αδάµαντα της Μήλου, αλλά
και βουλευτής εκπρόσωπος των 250.000 Χριστιανών της Κρήτης. 

Εκεί, ο φλογερός αυτός πατριώτης ο ένθερµος κήρυκας και αγωνιστής,
εκφωνεί σειρά λόγων για την ελευθερία της Κρήτης και την Ένωση της µε τη
Μητέρα Ελλάδα.

Οι λόγοι του δηµοσιεύτηκαν στις εφηµερίδες της εποχής «Αγώνα», «Νέα
Εφηµερία» και «Χρόνο των Αθηνών».
Οι λόγοι του αυτοί συντάρασσαν την τότε κοινή γνώµη σε τέτοιο βαθµό, ώστε
ο Τρικούπης που ήθελε την Ελλάδα να πειθαρχεί σ` αυτόν, και µη µπο-
ρώντας να καταργήσει τον Ξενουδάκη, κατάργησε τα προνόµια των Κρητών

της Μήλου.
Για να κάµει ακόµα πιο γνωστά

τα επιχειρήµατα του και να επηρεά-
σει όσο το δυνατό περισσότερους,
στην Ελλάδα και το εξωτερικό εκδίδει
τους λόγους του αυτούς σε πρώτη έκ-
δοση χιλίων αντιτύπων, και σε δεύ-
τερη έκδοση τριών χιλιάδων
αντιτύπων, τα οποία στέλνει σε Κρήτη,
Ελλάδα και Ευρώπη. Επίσης στέλνει
επιστολές υπέρ των δικαίων της Κρή-
της προς τον Αυτοκράτορα Πασσών
των Ρωσσιών, Αλέξανδρο τον Γ΄, τους
προέδρους των βουλών των αντιπρο-
σώπων της Μεγάλης Βρετανίας, της
Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερµανίας
και της Αυστρίας. Προς τον διάσηµο
πολιτικό   της Αγγλίας φιλέλληνα Κά-
ρολο ∆ίλκε και άλλους.

Συνέχεια στη διπλανή σελίδα

Ο Γ. Ξενουδάκης γεννήθηκε στην Ίµβρο Σφακίων. Οι περισσότερες
και εγκυρότερες µαρτυρίες µας δηλώνουν ότι γεννήθηκε το 1816. Υπάρ-
χουν όµως και άλλες που µας λένε ότι γεννήθηκε το 1820, το 1821 ή το
1823.

Σε ηλικία 8 χρονών είδε τον πατέρα του να θανατώνεται µε βάρβαρο
τρόπο από τους Τούρκους, - «ανασκολοπιζόµενον υπό των τυράννων της
Πατρίδος», όπως µας λέει ο Πωλογεωργάκης -, ενώ ο ίδιος οδηγήθηκε
σκλαβάκι στην Αίγυπτο.Σαν σκλάβο τον εξαγόρασε ο Γάλλος Μερσιέ, και
µετά ελευθερώθηκε αφού πληρώθηκαν τα ανάλογα λύτρα από το κυβερ-
νήτη της Ελλάδας Καποδίστρια.

Ίσως µαζί µε άλλα Ελληνόπουλα, όπως είχε γίνει και άλλη φορά, γιατί
δεν µπορώ να φανταστώ ότι ο Καποδίστριας θα ενδιαφερόταν ειδικά και
µόνο για ένα σκλαβάκι από την Ίµβρο.Όπως µας λέει πάλι ο Πωλογεωργά-
κης στον επικήδειο που εκφώνησε στον Ιερό Ναό των Εισοδείων στα Χανιά
στις 15 Σεπτεµβρίου του 1888 µε χορηγία του Καποδίστρια «...επεδόθη εις
την σπουδήν των εγκυκλίων µαθηµάτων και βραδύτερον στην εκµάθυνση του
∆ικαίου ου εγένετο εγκρατέστατος».

Το 1841 τελειώνει τις σπουδές του. Όταν την ίδια χρονιά ξεκίνησε στη
Κρήτη η επανάσταση του Χαιρέτη, φτάνει εκεί από τους πρώτους µαζί µε
τούς Κουµουνδούρο και Χαιρέτη και διορίζεται γραµµατέας της Επανα-
στατικής Συνέλευσης.

Το πραγµατικό-πατρικό όνοµα του Ξενουδάκη ήταν κατά πάσα πιθα-
νότητα Ταµπάκης ή Ταµπακάκης, γιατί στη διαθήκη του αναφέρει συγ-
γενή του το Νικόλαο Ταµπακάκη και στον Αδάµαντα της Μήλου όπου είχε
ισχυρούς δεσµούς, υπήρχε οικογένεια µε το όνοµα Ξενουδάκης ή Ταµπά-
κης, ο τελευταίος από την οποία ήταν ο Μηνάς Ξενουδάκης ή Ταµπάκης,
ο οποίος βρέθηκε πνιγµένος κοντά στη βάρκα του όπως µας πληροφορεί το
34 φύλλο της εφηµερίδας «Μήλος» της 1 Φεβρουαρίου 1925. Επίσης ο Φα-
φουτάκης λέει στον επικήδειο του ότι το όνοµα Ξενουδάκης το απέκτησε
σκλαβάκι.Στην ιστορία του Μουρέλου όµως, βρίσκουµε και το όνοµα Ξε-
νουδάκης στην Ίµβρο.     

Ο Ξενουδάκης µε τις γνώσεις, την εµπειρία και την οξύτητα του πνεύ-
µατος του, εξελίχθηκε σε µεγαλοδικηγόρο της εποχής, και έτυχε µεγάλων
τιµών και θέσεων εκ µέρους του Βασιλιά. Με πολύ και συστηµατική δου-
λειά σχηµάτισε µε τα χρόνια µεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία.

Το 1843 µπαίνει στη Βουλή των Ελλήνων σαν Βουλευτής µεταναστών
Κρητών.

Το 1845 επί Πρωθυπουργίας Ιωάννη Κωλέττη, κατόρθωσε µε ενέργειες
του να ιδρυθούν και να αναγνωρισθούν ∆ήµοι Κρητών µεταναστών στον
Αδάµαντα Μήλου και στη Μινώα Ναυπλίας. Μάλιστα το όνοµα Αδάµαντας
του οµώνυµου ∆ήµου του το έδωσε ο ίδιος ο Ξενουδάκης, επειδή ήταν και
είναι το στολίδι του κόλπου της Μήλου που µοιάζει µε δαχτυλίδι. Προφα-
νώς η αγάπη του για τη Κρήτη, τους Κρητικούς και ιδιαίτερα τους Σφακιώ-
τες (όπως τότε αποκαλούσαν τους Σφακιανούς), αλλά και επειδή είχε
συγγενείς και φίλους τον έκαµε να ενδιαφέρεται και να υποστηρίζει τη Μήλο
και ιδιαίτερα τον Αδάµαντα στον οποίο κατοικούσαν όλοι αυτοί.

Επί σειρά ετών δίνει πολλούς αγώνες µέσα και έξω από τη Βουλή, για
να αναγνωριστεί το δικαίωµα των Κρητών του ∆ήµου Αδάµαντα να εκλέγουν
δικό τους Βουλευτή. Επιστολή προς το Πρόεδρο της Βουλής στέλνει ο Αρ-
χηγός Χατζηµιχάλης Γιάνναρης και άλλη οι Αρχηγοί και πληρεξούσιοι
Κρήτες.  Τελικά το πολυπόθητο διάταγµα, περί εκλογής ιδίου Βουλευτού
Κρητών εκ του ∆ήµου Αδάµαντος, εκδίδεται από το Βασιλιά των Ελλήνων
Γεώργιο τον Α΄ την 25 Νοεµβρίου του 1881.

Οι Κρητικοί της Μήλου και της Σύρου, παρακάλεσαν τον τότε διοικητή
της τράπεζας της Ελλάδας, επιφανή Κρητικό και φίλο του Ξενουδάκη,
Μάρκο Ρενιέρη, να είναι υποψήφιος. Ο Ρενιέρης τους απαντά και µεταξύ
άλλων λέει:

Γεώργιος Ξενουδάκης : Μεγάλος πατριώτης, ισχυρός Αγωνιστής, έντιµος Πολιτι-
κός,  θερµός υποστηρικτής της Ένωσης της Κρήτης µε τη Ελλάδα,

µεγάλος Ευεργέτης της επαρχίας Σφακίων.

Ο αντριάντας του Γ. Ξενου δάκη 
στη Ιµβρο Σφακίων
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Στη δεύτερη έκδοση των λόγων του συµ-
περιλαµβάνει επιστολές που έλαβε ή έστειλε
ο ίδιος και ολόκληρο κεφάλαιο για τον « εκ
Σφακίων της Κρήτης ∆ασκαλογιάννη», στην
µνήµη του οποίου όπως γράφει, αφιέρωσε
«τη µικρή προς τη πατρίδα υπηρεσία  του».
Εκεί γράφει µεταξύ πολλών άλλων :
«...Πρό τεσσάρων ετών, περιηγούµενος την
Κρήτην και φθάσας εις την Ανώπολιν των
Σφακίων, εσπευσα να πλησιάσω το ερειπωµέ-
νον µέγαρον του πρώτου αποστόλου της εξε-
γέρσεως της δούλης Ελλάδος ∆ασκαλογιάννη.
Εγονάτισα ενώπιον του, επροσκήνησα κ` εφί-
λησα τους ένθεν κ` ένθεν ερριµµένους ιερούς
λίθους. Το περιφανές τούτο ερείπιον, είπον,
είνε αγιότερον και οσιότερον των ανακτόρων,
εν οίς ενοικούσι βασιλείς και αυτοκράτορες,
διότι εκ του οίκου τούτου εξήλθεν η πρώτη
κλαγγή της ελευθερίας των λαών. Εκ του
οίκου τούτου εξήλθεν η θεία εµπνευσις.-έγρεο
φίλα µάτερ-, ενώ εκ των ανακτόρων των ισχυ-
ρών δίδεται το πρόσταγµα της σφαγής των πο-
λιτών, δια να κορέσουν τα πάθη και την
απληστίαν των οι άρπαγες των δικαιωµάτων
του πολίτου. Συγκινηθείς απεχόρησα µετά δα-
κρύων, επικαλούµενος την θείαν τιµωρίαν
κατ` εκείνων, οι οποίοι κρατούν την Κρήτην
δούλην, ελευθερώνοντες αντ` αυτής πολεµού-
σης άλλους µηδέν υπέρ της ελευθερίας απο-
λέσαντας.....και συνεχίζει παρακάτω...Η
Κρήτη από της εποχής του πρωταθλητού ∆α-
σκαλογιάννη, ήτοι από του 1769, επιδιώκει
διά πάσης θυσίας να υπαχθή εις την εθνικήν
κυριαρχίαν, θέλει να ίδη την κυανόλευκον
σταυροφόρον Ελληνικήν σηµαίαν κυµατίζου-
σαν από άκρου εις άκρον αυτής, θέλει να τεθή
υπό τον αιµατόπλαστον θρόνον της Ελλάδος.
Η Κρήτη ουδέν έχει, εάν µη έχη την ένωσιν
µετά της ελευθέρας Ελλάδος.Μάτην λοιπόν
κοπιώσιν οι ανανεούντες τας αλύσεις της δου-
λείας. Εκ της τέφρας των οστών των µαρτύρων
της νέοι µάρτυρες αναγεννώνται».

Πολλοί ήταν αυτοί που έστειλαν επιστο-
λές στο Ξενουδάκη, από το Παρίσι, το Λον-
δίνο, το Βερολίνο αλλά και από την Κρήτη
και την Ελλάδα ολόκληρη αφού διάβασαν
τους λόγους του που αφορούσαν τη Κρήτη. 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
Στις 29 Αυγούστου 1888 , µπαίνει στο

θεραπευτήριο Ευαγγελισµός της Αθήνας , µε
τυφοειδή πυρετό , και την εποµένη 30 Αυ-
γούστου, πεθαίνει. Την 1η του Σεπτέµβρη
εψάλει νεκρώσιµος ακολουθία στο Μητρο-
πολιτικό Ναό των Αθηνών.

Παραβρέθηκαν όλες οι αρχές και οι επί-
σηµοι της πρωτεύουσας , εκπρόσωποι Κρη-
τών και πλήθος λαού , όπου και
εκφωνήθηκαν θερµοί λόγοι και κατατέθηκαν
τρία µεγαλοπρεπή στεφάνια.

Εκ µέρους των Σφακιωτών, από τον Μίνω
Ζωγράφο , εκ µέρους του ∆ήµου Αδάµαντα ,
από τον Εµµανουήλ Βαρβίδη και από τον
εκπρόσωπο των Κρητών Αθήνας και Πειραιά
, οπλαρχηγό Νικολούδη.

Την κηδεία συνόδευσε απόσπασµα Μη-
χανικού και η µουσική της φρουράς µέχρι
την πλατεία των Στυλών , αποδίδοντας τιµές
στο νεκρό και στο Παράσηµο του Σωτήρος ,
µε το οποίο είχε τιµηθεί ο Ξενουδάκης.

Μετά ο νεκρός τοποθετήθηκε στο νεκρο-
φυλάκειο, για να ταριχευτεί και να µεταφερ-
θεί, σύµφωνα µε την επιθυµία του, στο χωριό
της γεννήσεως του, την Ίµβρο και να ταφεί
δίπλα στο σχολείο που µε δική του δαπάνη
είχε ανεγερθεί µετά την επίσκεψη του το
1881.

Όταν στην Κρήτη και κυρίως στα Σφακιά
πληροφορήθηκαν τηλεγραφικά το θάνατο
του Γεωργίου Ξενουδάκη, κατέλαβε τους
πάντες απερίγραπτη συγκίνηση, ανάµικτη
µε αισθήµατα ευγνωµοσύνης, καθώς έτρε-
φαν όλοι, όχι µόνο εκτίµηση αλλά πραγµα-
τική λατρεία για αυτόν τον φλογερό και
ενθουσιώδη πατριώτη.

(Το 2ο και τελευταίο µέρος στο επό-
µενο φύλλο 140 της εφηµερίδας)

ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ;

του Μανώλη Εγγλέζου-∆εληγιαννάκη ( 1ο µέρος)
www.metotoufekikaitilyra.wordpress.com

Αείµνηστε αρχηγέ Πετρονικόλα, απερχόµενος του κόσµου τούτου σήµερον µε το µύχιον και πικρόν παρά-
πονον ότι δεν επέζησες να ιδείς πλήρες τετελεσµένον το έργον το οποίον ήτο το µόνον σου όνειρον και υπέρ
του οποίου τοσούτον ηγωνίσθης καθ όλην σου την ζωήν, ήτοι την Ενωσιν της πατρίδος σου µετά της µητρός
Ελλάδος, απερχόµενος γενναίε πρόµαχε των δικαίων και της ελευθερίας της Πατρίδος σου, ανήγγειλον εις τας
ιεράς σκιάς των συναγωνιστών σου ότι το ευγενές και ποθητόν όνειρόν των δεν συνετελέσθη εισέτι, και ότι πι-
στοί και αφοσιωµένοι ηµείς οι απόγονοί των εις το υπέρ της Ενώσεως πρόγραµµά των, θεωρούµεν ιερόν και
απαράβατον καθήκον και έχοµεν στερεάν και αµετάτρεπτον απόφασιν να υποστηρίξοµεν και επιδιώξοµεν
παντί σθένει την πραγµατοποίησιν του ονείρου των, ήτοι την Ενωσιν της Κρήτης µετά της µητρός Ελλάδος

Αυτά τα λόγια περιέχονται στον επικήδειο που αποχαιρέτησε
τη σωρό του Ασηγωνιώτη καπετάνιου Νικολάου Πετράκη το
1905. Ο οµιλητής Μάρκος ∆εληγιαννάκης, νεότερός του αγωνι-
στής και αργότερα Ηπειροµάχος, απέδωσε έτσι µε τον πιο γλα-
φυρό τρόπο τα συναισθήµατα των Κρητών κατά το διάστηµα της
«ηµιελευθερίας», όπως σε άλλη αποστροφή του ίδιου αποχαιρετι-
σµού αποκαλούσε την περίοδο της αυτονοµίας.

Σήµερα, οι σηµαίες της επικυριαρχίας του Σουλτάνου υψώ-
νονται στους ιστούς αυτών που λησµονούν, αυτών που δεν ξέ-
ρουν, που δε θυµούνται, που προτάσσουν το ατοµικό
βραχυπρόθεσµο µικροσυµφέρον απέναντι στο κοινό µεσοπρόθε-
σµο συλλογικό. Προς αυτές αλληθωρίζουν κι άλλοι, ακάτεχοι και
συνάµα απελπισµένοι σε µια πατρίδα που έχει χάσει από καιρό
το όραµα και την προωθητική ενοποιητική της δύναµη. Και τις εξε-
λίξεις παρακολουθούν κι όσο µπορούν διαµορφώνουν ξένα συµ-
φέροντα και δυνάµεις, κοντινές και µακρινές, µε παρελθούσα ή/και
επιθυµητή νέα παρουσία στο νησί.

Η Κρήτη είναι ελληνική
Από µόνη της η κατάφαση αυτή συνιστά ήττα. Αυτό που δεν

έχει ξεκαθαρίσει είναι αν πρόκειται για ήττα σε µάχη ή σε πόλεµο.
Όπως ήττα συνιστά η συγγραφή αυτού του κειµένου. Γιατί τα αυ-
τονόητα δεν τα δηλώνεις. Ξεκινάς από αυτά και πας παραπέρα.
Έτσι πήγαµε στη Μακεδονία, έτσι προσφέραµε έναν ηγέτη στην
πατρίδα, καθιστάµενοι η αιχµή του ελληνικού δόρατος στην τε-
λευταία φυγή προς τα µπρος που θάφτηκε τελικά στις στάχτες της
Σµύρνης. 

Σήµερα τα αυτονόητα είναι ζητούµενα σ΄ αυτό τον τόπο σε
όλους τους τοµείς. Έτσι, είναι και στο θέµα της Κρήτης. Θα αναγ-
καστούµε λοιπόν να κάνοµε µια σύντοµη αναφορά στο πώς εκδη-
λώθηκε η ελληνική ψυχή της Κρήτης ανά τους αιώνες, από τη
στιγµή που αποκόπηκε από τον εθνικό κορµό του Βυζαντίου το
1204 µέχρι την επανένωσή της µε την κρατική υπόσταση του νέου
ελληνισµού το 1913. 

Με την παράδοση της Κρήτης στους Ενετούς το 1204, οι κά-
τοικοι του νησιού ξεκίνησαν αντίσταση ενάντια στους Ενετούς. Κι
επειδή η Πόλη ήταν φραγκεµένη στράφηκαν στη διάδοχη κρατική
υπόσταση του Ελληνισµού, την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Ο αυ-
τοκράτορας Ιωάννης Βατάτζης έστειλε πλοία και πολεµοφόδια που
δε στάθηκαν αρκετά να αντιµετωπίσουν τη θαλασσοκράτειρα Βε-
νετία, κατεγράφη όµως ποιοι ήταν µε ποιους και ποιο σηµείο ανα-
φοράς είχαν οι Κρητικοί, ποιους θεωρούσαν αδέρφια τους. Η
αυτοκρατορία της Νίκαιας αποτελούσε σηµείο αναφοράς για όλο
τον υπόδουλο ελληνισµό αφού και οι υπόδουλοι της Μικράς Ασίας
σ’ αυτήν προσέβλεπαν, όπως µαρτυρούν χρονολογήσεις εικονο-
γραφιών στην Καππαδοκία µε βάση τον βασιλεύοντα στη Νίκαια
και όχι το Σελτζούκο σουλτάνο που κατείχε την περιοχή.

Με την απελευθέρωση της Πόλης, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος
υποκίνησε επανάσταση στην Κρήτη και έκτοτε όλες οι επαναστά-
σεις κατά των Ενετών ήταν υποστηριζόµενες και σε συνεννόηση µε
την ανασυσταθείσα Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όλες καταπνίγονται,
ενώ οι Τούρκοι πλησιάζουν και οι Κρητικοί αποτυπώνουν στα τρα-
γούδια τους τη µυθική διάσταση που έχει γιαυτούς το Βυζάντιο:

Όντεν εθεµελιώνασιν οι άγγελοι την Πόλη, 
απ' τ' Άγιον Όρος το νερό κι από τη Χιό το χώµα 
κι απού την Avτριανoύπολη φέρνουν τα κεραµίδια:

Παρακολουθούν µε αγωνία την τουρκική προέλαση και πρώτοι
αυτοί απ’ όλους τους Έλληνες θρηνούν το κούρσος της Αντρια-
νούπολης:

Τα χελιδόνια τση Βλαχιάς και τα πουλιά τση ∆ύσης
Κλαίσιν αργά κλαίσιν ταχιά κλαίσιν το µεσηµέρι
Κλαίσιν την Αντριανούπολη τη βαροκουρσεµένη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο χρόνο κατά τον οποίο γράφονται

αυτά, η Κρήτη ανήκει σε άλλο κράτος, όµως θεωρεί εαυτήν µέρος
του ελληνικού λαού, όπου και αν αυτός βρίσκεται και µαζί του θρη-
νεί την πτώση της Ρόδου, αγωνιά για την έκβαση της συνόδου
Φερράρας Φλωρεντίας («όντεν εδικονίζεντο ο Κωνσταντής στα
ξένα»), αφηγείται τον γάµο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου («κά-
λεσµα κάνει ο Κωνσταντής το γάµο του να κάµει»).

Είναι επίσης άξιο αναφοράς ότι κατά την Ενετοκρατία, οι Κρη-
τικοί διεκδικούν προνόµια από τους Ενετούς στη βάση της βυζαν-
τινής προέλευσής τους, ως Αρχοντορωµαίοι, µε χαρακτηριστική
την αναγωγή της καταγωγής τους στα 12 αρχοντόπουλα του Βυ-
ζαντίου που κατά την παράδοση έστειλε ο Αλέξιος Κοµνηνός στο
νησί.

Ακολούθως, µε την πτώση της Κωνσταντινούπολης, πολλοί
οραµατίστηκαν την αναβίωση του Βυζαντίου µε κέντρο την Κρήτη
αλλά οι απόπειρες εξέγερσης κατανικήθηκαν από τους Ενετούς,
µέχρι τελικά η Κρήτη να ενωθεί µε το υπόλοιπο γένος κάτω από
την Οθωµανική κυριαρχία.

Η ενότητα του υπόδουλου ελληνισµού φάνηκε στα
Ορλωφικά, όταν η συντονισµένη εξέγερση εγκαταλεί-
φθηκε από τους Ρώσους αλλά πιστοποίησε την αί-
σθηση του ανήκειν στην ίδια συλλογικότητα, από τις
Παραδουνάβιες ηγεµονίες µέχρι τα Σφακιά.
«Ο Μπέης από τη Βλαχιά κι ο Μπέης απ’ τη Μάνη
κρυφοκουβέντες είχασι µε το ∆ασκαλογιάννη».

Η ίδια αίσθηση οδήγησε τους Κρητικούς στη Φιλική
Εταιρεία και στην προετοιµασία και συµµετοχή στην
Επανάσταση του 21, η οποία δεν αφορά µόνο το
Μωριά και τη Ρούµελη αλλά και τη Θράκη, τη Μακεδο-
νία, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τα νησιά. Συµµετέχουν
στις εθνοσυνελεύσεις που έδωσαν τα Συντάγµατα της
επανάστασης και εθελοντές πηγαινοέρχονται στις επα-
ναστατηµένες περιοχές, τόσο κρητικοί στην ηπειρωτική
Ελλάδα όσο και µη κρητικοί στην Κρήτη. 

Όταν το ελλαδικό κρατίδιο δηµιουργείται, ζητούν µε
πείσµα να συµπεριληφθεί σ’ αυτό η Κρήτη και αποτυγ-
χάνουν. Από τότε, ο 19ος αιώνας είναι αιώνας επανα-
στάσεων µε µόνιµο αίτηµα το «Ένωση ή θάνατος»,
κοινό αίτηµα του υπόδουλου ελληνισµού από τη Βό-
ρειο Ήπειρο µέχρι την Κύπρο. Κι όταν το 1897 αποτι-
νάσσεται ουσιαστικά ο τουρκικός ζυγός, αυτοί
επιµένουν για την Ένωση και µόνο όταν την επιτυγχά-
νουν το 1913 θεωρούν ότι ολοκλήρωσαν τον αγώνα.

Στη διάρκεια της ζωής της Κρητικής Πολιτείας
συµβαίνουν πολλά: Οι κρητικοί πηγαίνουν να πολεµή-
σουν εκεί που η πατρίδα τους χρειάζεται και ενώνουν
τη Μακεδονία µε την Ελλάδα πριν την Κρήτη. Η εξέ-
γερση του Θερίσου επισφραγίζει τον πόθο της Ένω-
σης και αναδεικνύει ένα εθνάρχη. Οι βουλευτές της
Κρητικής πολιτείας εισβάλλουν στο ελλαδικό κοινο-
βούλιο για να συνεδριάσουν µε τους Παλαιοελλαδίτες
βουλευτές σε µια συµβολική επίδειξη της ενότητας των
πληθυσµών. Οι κρητικοί κληρωτοί σε κάθε περίσταση
δίδουν τον όρκο του Έλληνα στρατιώτη. Όλα τα δηµο-
τικά συµβούλια των τότε δήµων µε ψηφίσµατά τους κή-
ρυτταν την Ένωση και καλούσαν τον Αρµοστή να ασκεί
τα καθήκοντά του εν ονόµατι του βασιλέως της Ελλά-
δος.Ο πόθος για την Ένωση είναι πανταχού παρών.

Αντίστροφα, στο Ελλαδικό κρατίδιο, οι προβλη-
µατισµένοι για την παρακµή και σήψη του στην Κρήτη
προσβλέπουν για να ανανεώσει το ελληνικό όραµα και
να εµφυσήσει νέα ορµή και πίστη στα δίκαια του
έθνους. Καλούν το Βενιζέλο και η Κρήτη βρίσκεται στην
πρωτοπορία στην περιπέτεια που αρχίζει µε τους Βαλ-
κανικούς και τελειώνει το 22, σε µια περίοδο όπου κά-
ποια χρόνια δεν ανήκε καν στην Ελλάδα! Η Κρήτη,
εκτός από εθνάρχη, χαρίζει στην Ελλάδα και µπαρου-
τοκαπνισµένους πολεµιστές µε κορυφαίο το στρατάρχη
Μανουσογιαννάκη. 

Μετά την Ένωση, η κατοχή έδωσε την ευκαιρία
στην Κρήτη να διεξαγάγει τον αντιστασιακό αγώνα εξ
ονόµατος όλου του ελληνισµού και να αντισταθεί στις
αγγλικές προτροπές περί αυτονοµίας τις οποίες οι σύµ-
µαχοί µας έκαναν τη στιγµή του κοινού αγώνα και που
είχαν την κατάληξη να συλληφθεί ο Γουντχάουζ, βιο-
γράφος του Καραµανλή αργότερα, από τους αντάρτες. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξε έµπρακτη στή-
ριξη από τους κρητικούς του ενωτικού αγώνα του λαού
µας στην Κύπρο, ενώ γράφτηκαν και σχετικά ριζίτικα
τραγούδια. Ο Παύλος Γύπαρης, µεγάλος πια, επέ-
στρεψε στην Αγγλία τα παράσηµα που του είχαν απο-
νεµηθεί για τη δράση του στο β’ παγκόσµιο πόλεµο και
κάλεσε το Χάρντινγκ σε µονοµαχίαJ

Τα παραπάνω έχουν µιαν αντίφαση: λέγονται για
να αποδείξοµε ότι δε χρειαζόταν να λεχθούν. Ότι το αυ-
τονόητο δε χρειάζεται να διατυπώνεται. Όµως από τότε
πέρασε πολύς καιρός και πολλές καταστάσεις. Το
πρώτο που ήρθε, ήταν η διάθεση να καταστρέψοµε το
χώρο µας, τα χωριά µας, για να χτίσοµε δωµάτια και
να σερβίροµε τους τουρίστες, αυτούς που µέχρι χτες
πολεµούσαµε. Κι ακολούθησε η ηθική εξαχρείωση ενός
ολόκληρου λαού, που στην Κρήτη ήρθε µε την παροχή
της δυνατότητας σε πληθυσµούς µε περιορισµένα
µέσα να προσποριστούν εύκολα έσοδα όχι µε την ερ-
γατικότητα, βασική αξία του λαού µας, αλλά µε τις επι-
δοτήσεις βάσει ψευδών στοιχείων που δεν
κατευθύνθηκαν στο σκοπό για τον οποίο προορίζον-
ταν.                                                        Συνεχίζεται      
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Μνηµόσυνο στη µνήµη του µεγάλου
ευεργέτη και πολιτικού

Γεωργίου Ξενουδάκη
Την Πέµπτη 8 ∆εκέµβρη 2011 στον

Ιερό Ναό της κοιµήσεως της Θεοτόκου
στην Ίµβρο Σφακίων, πραγµατοποι-
ήθηκε  αρχιερατικό µνηµόσυνο στη
µνήµη  του µεγάλου ευεργέτη και πολιτι-
κού Γεωργίου Ξενουδάκη.

Παρευρέθηκαν η µαθητιώσα νεολαία
της επαρχίας µας µε τους εκπαι

δευτικούς, οι κληρικοί των Σφακιών, οι
δηµοτικοί σύµβουλοι µε τον δήµαρχο
Πολάκη Παύλο, οι αρχές του νοµού Χα-
νίων και της περιφέρειας και πλήθος
συµπατριωτών µας.

Μετά την επιµνηµόσυνη τελετή, µε-
ταβήκαµε στο χώρο του Σχολείου Ίµ-
βρου που βρίσκεται ο τάφος και η
προτοµή του µεγάλου τέκνου των Σφα-
κίων. Εκεί εψάλει τρισάγιο στη µνήµη
του και στη συνέχεια κατατέθηκαν στε-
φάνια από όλους τους φορείς που συµ-
µετείχαν στη σεµνή τελετή.

Χαιρετισµό έκανε ο ∆ήµαρχος Σφα-
κίων  Πολάκης Παύλος, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στη σηµασία της  µεγάλης       

Γεωργίος  Ξενουδάκης

Στον Ι. Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου στην Ίµβρο Σφακίων,
έγινε  αρχιερατικό µνηµόσυνο στη µνήµη  του µεγάλου ευερ-

γέτη και πολιτικού Γεωργίου Ξενουδάκη.

Ο ∆άσκαλος και Πρόεδρος της Ένωσης  Σφακιανών Ν.Χανίων  Γιάννης
Παπαδόσηφος µίλησε για τη ζωή και το έργο του µεγάλου Ανδρός.

Τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασκύφου, τραγούδησαν ένα 
όµορφο ριζίτικο για το µεγάλο άνδρα. 

προσφοράς του για την παιδεία στα
Σφακιά καθώς και στην απεµπλοκή
του κληροδοτήµατος του και την αξιο-
ποίηση του .
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός και Πρό-
εδρος της Ένωσης  Σφακιανών Ν.Χα-
νίων κ. Γιάννης Παπαδόσηφος
αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο του
µεγάλου Ανδρός.

Μετά την οµιλία  τα παιδιά του πο-
λιτιστικού συλλόγου Ασκύφου, απέδω-
σαν ένα ωραίο ριζίτικο για το µεγάλο
άνδρα και η σεµνή τελετή τελείωσε µε
την φιλοξενία του ∆ήµου σε όλους
τους καλεσµένους, στο κέντρο του
Σήφη Ζερβού.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ-
ΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΦΑΚΙΩΝ

Η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Σφακίων, µετά από επίµονες προσπάθειες,
πέτυχε την απεµπλοκή και επαναλειτουργία του Ξενουδάκειου Κλη-
ροδοτήµατος. Η διαχείριση των πόρων του, θα κινηθεί  στην κατεύθυνση
διεύρυνσης των συνθηκών εκπαίδευσης στα Σφακιά,  µε προοπτική την αύ-
ξηση του αριθµού των εισακτέων Σφακιανών µαθητών και µαθητριών
σε κάθε ανώτερη και ανώτατη εκπαιδευτική δοµή της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος
Πρωτοπαπαδάκης - Αντιδήµαρχος
υπεύθυνος για θέµατα Παιδείας του
∆ήµου Σφακίων, “... από σήµερα, οι
µαθητές των τριών τάξεων Λυκείου
θα παρακολουθούν ένα πλήρες
πρόγραµµα φροντιστηριακών µα-
θηµάτων εβδοµαδιαίως, ενώ οι µα-
θητές της Γ΄ Γυµνασίου θα
παρακολουθούν ένα πρόγραµµα
στα βασικά µαθήµατα...¨” και συνεχί-
ζει στην ανακοίνωση του, “... µέρος
των πόρων του Κληροδοτήµατος,
θα αφιερωθεί άµεσα στην φροντι-
στηριακή διδασκαλία της µαθητικής
νεολαίας µας από διπλωµατούχους
καθηγητές των θετικών και θεωρητι-
κών επιστηµών εδώ στα Σφακιά και
όχι πλέον, µόνο στα Χανιά. Και αυτό
το κάνουµε προκειµένου να δηµι-
ουργηθούν στο ∆ήµο µας ίσες εκ-
πειδευτικές ευκαιρίες για το σύνολο
των µαθητών και µαθητριών µας 

στην ήδη δύσκολη εκπαιδευτική πο-
ρεία  τους  προς την κατάκτηση π ν ε
υ µ α τ ι κ ώ ν - πολιτισµικώνκαι πο-
λιτιστικών αξιών  για ένα  καλύτερο
µέλλον των ίδιων, των Σφακιών, της
Ελλάδας, όπως ο Κληροδότης τους
ορίζει στη διαθήκη του”. Και καταλήγει
ο Αντιδήµαρχος: ”... Για να φτάσουµε,
εντούτοις, στην υλοποίηση αυτού του
σκοπού, απαιτείται η στήριξή του από
γονείς-µαθητές-µαθήτριες και βε-
βαίως της ∆ηµοτικής µας Αρχής.

Με την ευχή να συµβάλλουµε όλοι,
Γονείς-Μαθητές-Μαθήτριες-∆ηµοτική
Αρχή, ώστε να λειτουργήσει αποτελε-
σµατικά το πρόγραµµα φροντιστη-
ριακής διδασκαλικής στήριξης της
σφακιανής µαθητιώσας νεολαίας µας
στην εκπαίδευση της οποίας αφιερώ-
νει ο Ξενουδάκης τους πόρους του
κληροδοτηµατός  του, αλλά και για να
αναδειχτούµε όλοι οι εµπλεκόµενοι
φορείς αντάξιοι του Κληροδότη µας”.

Η διαθήκη του  Γ. Ξενουδάκη 
Παραθέτουµε ολοκληρο τιο κείµενο της διαθήκης          
του µεγάλου ευπατρίδη, ευεργέτη και πολιτικού.

«Εγκαθιστώ γενικόν και µερικόν κληρονόµον
µου εφ' όλης της πριουσίας µου , κινητής και
ακινήτου την Επαρχία της γεννήσεως µου εν
Κρήτη , τα Σφακιά της Κρήτης , υπό τον όρον ,
να συγκεντρωθεί η όλη περιουσία µου , είς µε-
τοχάς της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και
εκ του εισοδήµατος αυτής να ανεγείρει δηµο-
τικά καταστήµατα εις όλους τους ∆ήµους της
Επαρχίας Σφακίων (ήτοι εκπαιδευτικά σχολεία
ήτοι καταστήµατα σχολείων) να συντηρεί εκ του
εισοδήµατος αυτών τα σχολεία ταύτα πληρώ-
νουσα τακτικώς οι κληρονόµοι µου τους µι-
σθούς των δασκάλων , εις δε το χωρίον Ίµβρον
, όπου εγεννήθη , να διατηρεί όχι µόνον ∆ηµο-
διδάσκαλον αλλά και Ελληνοδιδάσκαλον. Εκ της
περιουσίας µου να δοθώσιν 5000 δραχµές εις
την εκκλησίαν «Η Παναγία» του αυτού χωρίου
Ίµβρου της γεννήσεως µου διά να αυξηθή. Να
δοθώσιν εις τους συγγενείς µου Νικόλαον Ταµ-
πακάκην, κάτοικον ίµβρου δραχµαί 500, εις
τους αδελφούς Ψαρουδάκη κατοίκους επίσης
Ίµβρου ανά δραχµαί 200 εις έκαστον. Εις δε
την χήραν Εµµανουήλ Ψαρουδάκη να δοθώσιν
300 δραχµαί. Ο τάφος µου ν` ανεγερθή πλη-
σίον του Σχολείου το οποίον ο ίδιος ήγειρα. Εις
την εξαδέλφην µου Αικατερίνην χήραν Ρεβε-
λάκη αφήνω δραχµάς 500, να δοθώσιν εις δε
τα ορφανά τα οποία επροστάτευσα, ήτοι τον
Εµµανουήλ Βαφιάδην και Σταύρον Ρεβελάκην,
Νικόλαον Ρεβελάκην, Ιωσήφ Ρεβελάκην και Γε-
ώργιον Γωνιώτην αφήνω ανά δραχµάς 100 εις
έκαστον. Ο νεκρός µου µετα του κοιµητηρίου
να φροντίσει ο εν Αθήναις Ανδρέας Κορδέλας,
τον οποίον διορίζω εκτελεστήν της παρούσης
µου να αποσταλλή καταλλήλως εις την Κρήτην
δια να µεταφερθεί εις τον τόπον της γεννήσεως 

µου και πλησίον του Σχολείου µου ως άνω εί-
ρηται να ταφή.Την δ` αγαπητήν µου Ζαµπιώ
Ρεβελάκη η οποία έµεινε από τα 1866 να µε
υπηρετή µέχρι σήµερον φιλοτίµως και προ-
θύµως ικανοποίησα αυτήν διά µετοχών λα-
χειοφόρου της Τραπέζης τεσσαράκοντα τας
οποίας παρέδωκα εις χείρας της, δια τους
υπηρετικούς µισθούς της τους οποίους επί εί-
κοσι δύο έτη δεν επλήρωσα. 
Αφήνω δε προς την ιδίαν αυτήν Ζαµπιώ Ρε-
βελάκη όλα τα έπιπλα της οικίας µου , εκτός
του γραφείου µου το οποίο θέλω να σταλεί εις
το σχολείο του χωρίου Ίµβρου των Σφακίων.
∆εν επιτρέπω να την εξώσουν της οικίας µου
πρό ενός έτους ήτοι µετά έν έτος από τον θά-
νατον µου. Τα µνηµόσυνα να γίνονται εκ της
περιουσίας µου, ο δε Νικόλαος Ταµβακάκης
κάτοικος Ίµβρου, να φροντίζει δια τα µνηµό-
συνα µου, και αυτός ο ίδιος ο Νικόλαος Ταµ-
βακάκης εκτός των δραχµών τας οποίας ως
άνω αφήνω εις αυτόν, παραγγέλω να δίδον-
ται 300 γρόσια κατά µήνα εις αυτόν εν όσω
ζή.

Τα µερίσµατα των µετοχών της Εθνικής
Τραπέζης , αίτινες ως άνω θ` αγορασθώσει ,
ως και των υπαρχουσών τεσσαράκοντα τεσ-
σάρων ονοµαστικών µετοχών µου παρά τη
Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος θα αποστέλλον-
ται εις την Επαρχία Σφακίων , εις τους κατά
καιρόν αρµοδίους διαχειριστάς, δια τα σχο-
λεία όπως χρησιµεύσωσι δια τους ανωτέρω
εκτεθέντας σκοπούς της ιδρύσεως των σχο-
λείων και της συντηρήσεως αυτών.
Αύτη είναι η τελευταία µου θέλησις και θέλω
να εκτελεσθή κατά γράµµα και µετά πάσης
ακριβείας»
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ΑΑνναακκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  ΑΑνναακκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  
∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣφφααγγεείίοουυ  ΣΣφφαακκίίωωνν∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣφφααγγεείίοουυ  ΣΣφφαακκίίωωνν
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατά-

στασης και εκσυγχρονισµού του ∆ηµοτι-
κού Σφαγείου Σφακίων, που βρίσκεται
στο χωριό Βουβάς. Όπως ανακοίνωσε ο
∆ήµαρχος Π. Πολάκης “ Είµαστε στην ευ-
χάριστη θέση να ανακοινώσουµε ότι µε τις
οδηγίες και την επίβλεψη της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας Χανίων - την οποία ευχαρι-
στούµε θερµά- το Σφαγείo απέκτησε σή-
µερα 17/01/2012 την επίσηµη και οριστική
άδεια λειτουργίας και από την Τρίτη 24 Γε-
νάρη 2012 ξεκινάει η σφαγή των ζώων. 

Ο ∆ήµος Σφακίων προχώρησε στην ανα-
κατασκευή µε ίδιους πόρους, προσφέ-
ροντας στους κτηνοτρόφους της περιοχής
µας και των Χανίων και Ρεθύµνου ευρύ-
τερα, ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό
∆ηµόσιο Σφαγείο, που θα αποτελέσει ένα
αναπτυξιακό εργαλείο για την κτηνοτροφία
καθώς τα ζώα που θα σφάζονται πλέον
εδώ θα µπορούν να πωλούνται οπουδή-
ποτε στην Ελλάδα και όχι µόνο εντός Κρή-
της όπως µέχρι τώρα”. 

Τα ανακαινισµένα και εκσυγχρονισµένα ∆ηµοτικά σφαγεία των Σφακίων

Εξετάσεις από οµάδα Εξετάσεις από οµάδα 
γιατρών του  Ι. Σ. Χανίωνγιατρών του  Ι. Σ. Χανίων

στο Ιατρείο Σφακίων  στο Ιατρείο Σφακίων  
Όπως ανακοίνωσε ο Αγροτικός Ια-

τρός Σφακίων κ. Ιωαννίδης Εµµα-
νουήλ, το Σάββατο 14 Ιανουαρίου
2012 πραγµατοποιήθηκαν εξετάσεις
από οµάδα ειδικών ιατρών του Ιατρι-
κού Συλλόγου Χανίων (ΙΣΧ) στο Πολυ-
δύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της
Χώρας Σφακίων. Η προσέλευση στο
ιατρείο ήταν µαζική και συνολικά εξε-

τάστηκαν πάνω από 50 δηµότες των
Σφακίων. Αναλυτικά οι ιατροί που
προσέφεραν α φ ι λ ο κ ε ρ δ ώ ς τις
υπηρεσίες τους είναι:  O κ. Βουλγαρί-
δης Μηνάς - Πνευµονολόγος, η κ. Βε-
γ λ ι ρ ή . Χ ρ υ σ ή - ∆ ε ρ µ α τ ο λ ό γ ο ς
-Αφροδισιολόγος, η κ.Ορφανουδάκη 

Παρασκευή - Παιδοχειρούργος και  ο
κ. Πούλιος Γεώργιος - Ορθοπαιδι-
κός. 

Νέο ραντεβού δόθηκε για τον µήνα
Μάρτιο, όπου θα επισκεφτεί ξανά το
ιατρείο µας η οµάδα ιατρών από τον
Ι.Σ. Χανίων και µε άλλους ιατρούς
άλλων ειδικοτήτων ανάλογα µε τις
ανάγκες της περιοχής. Η συνεργασία,
η επικοινωνία και οι τακτικές επισκέ-
ψεις ιατρών από τον ΙΣΧ αναβαθµίζει
σε µεγάλο βαθµό το έργο που γίνετε
στο Π.Περιφερειακό Ιατρείο µας,
καθώς και στις υπηρεσίες που προ-
σφέρουµε στους δηµότες των Σφα-
κίων.  

Αξίζει να υπενθυµίσουµε στους
απανταχού Σφακιανούς  την προσπά-
θεια που κάνουµε για την συλλογή
φαρµάκων από δωρεές πολιτών
για τις ανάγκες της περιοχής, αφού
δυστυχώς στην περιοχή δεν λειτουρ-
γεί φαρµακείο. Με αυτή την προσπά-
θεια εξυπηρετούµε τις άµεσες
ανάγκες ασθενών που δεν έχουν πρό-
σβαση σε φαρµακευτικό υλικό. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο
επικοινωνίας 28250 91214 Π.Π.Ια-
τρείο Χώρας Σφακίων.

Από τα περυσινά εγκαίνια του Π.Π.
Ιατρείου Χώρας Σφακίων.

ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ...

∆ιάσωση ασθενών µε
το νοσοκοµειακό σκάφος 

Ανήµερα  Πρωτοχρονιάς κατά τις εννέα το
βράδυ, ένας δηµότης µας που διαµένει στο
Λουτρό, παρουσίασε οξεία αναπνευστική
ανεπάρκεια σε έδαφος χρόνιου προβλήµα-
τος,  µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει άµεσα η
ζωή του. 

Το νοσοκοµειακό σκάφος µε το χειριστή
και το γιατρό του ∆ήµου, έπεσε άµεσα στο
νερό, έφτασε στο Λουτρό προσφέρθηκαν οι
αναγκαίες πρώτες βοήθειες και ο ασθενής
µεταφέρθηκε υπό άσχηµες καιρικές συνθή-
κες στη Χώρα Σφακίων.Εκεί, τον παρέλαβε
το ασθενοφόρο του δήµου και τον µετέφερε
σε βάρια κατάσταση αλλά ασφαλή στην
Κράπη απ΄ όπου µεταφέρθηκε µε ασθενο-
φόρο του κέντρου υγείας Βάµου στο νοσο-
κοµείο Χανιών, οπού και νοσηλευεται.

Ο ∆ήµαρχος Σφακίων - Γιαρτός Π. Πολά-
κης, µας δήλωσε : “Ωφείλω να πω ένα µε-
γάλο µπράβο και συγχαρητήρια στο χειριστή
του νοσοκοµειακού σκάφους Τσιριντάνη
Νταµουλή, στο γιατρό του δήµου Μπουγά
Αλέξανδρο και στον οδηγό του ασθενοφό-
ρου µας Κοπάση Νίκο για την επιχείρηση
που έφεραν σε πέρας”.

Όµως για άλλη µια φορά αποδείχθηκε  

σωτήρια η ύπαρξη του φουσκωτού νοσο-
κοµειακού σκάφους, που διαθέτει επαρκή
ιατρικό εξοπλισµό, το οποίο δώρησε η
Ένωση Απανταχού Σφακιανών στον
∆ήµο Σφακίων. Την ζωή του κινδύνευσε να
χάσει ένας 22-χρονος αλλοδαπός ο οποίος
τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην
Αγία Ρουµέλη Σφακίων. Ο νεαρός βράδυ
τις 21 Γενάρη, αποκοιµήθηκε µε αναµµένο
µαγκάλι,γεγονός που του προκάλεσε δηλη-
τηρίαση απο µονοξείδιο του άνθρακος, µε
αποτέλεσµα να πέσει σε κώµα.

Οι κάτοικοι της Αγίας Ρουµέλης, αναζη-
τώντας τον 22-χρονο,  τον βρήκαν λιπόθυµο
ενώ η ατµόσφαιρα ήταν αποπνικτική απο τις
αναθυµιάσεις του µαγκαλιού. Αµέσως ενη-
µέρωσαν το ΕΚΑΒ και όπως δήλωσε στο ο
δήµαρχος Παύλος Πολάκης: "Χωρίς χρονο-
τριβή και παρά την θαλασοταραχή, ρίξαµε το
φουσκωτό νοσοκοµειακό σκάφος µε τον χει-
ριστή ∆ηµήτρη Γλεντούση και τον αγροτικό
γιατρό Μάνο Ιωαννίδη, παρέλαβαν τον
ασθενή τον οποίο  µετέφεραν στην Χώρα
Σφακίων, όπου περίµενε ήδη ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ". Ο 22χρονος διεκοµίσθει στο Νο-
σοκοµείο Χανίων όπου νοσηλεύτηκε.

∆εκάδες διασώσεις συνανθρώπων µας έχει κάνει τα τέσσερα περίπου χρόνια 
που αρµενίζει στις Σφακιανές θάλασσες το πλωτό ασθενοφόρο µας “∆ΟΞΑ”...

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΞΕΝΟΥ∆ΑΚΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΟΥ∆ΑΚΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ 
Απόφαση του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου ∆. Σφακίων  

για τους φοιτητές - σπουδαστές δηµότες Σφακίων 

Ο  ∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ, καλεί όλους τους φοιτητές- σπουδαστές δηµότες
Σφακίων, µε σφακιανή καταγωγή, προκειµένου να τους χορηγήσει εφ’άπαξ
χρηµατικά βραβεία από τον Προϋπολογισµό του έτους 2012, του Ξενουδά-
κειου Κληροδοτήµατος. Πρέπει να  να προσκοµίσουν µέχρι 20/01/2012, τα
παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος ακαδ.έτους 2011-12.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Eπικοινωνία µε ∆ήµο Σφακίων:  Τηλέφωνο 28250 91540-1  
FAX: 28250 91543 

Οι δρόµοι στα Σφακά,δεν κλείσανε ούτε µία µέρα!

Ιδιαίτερα βαρύς ο φετεινός 
χειµώνας!

Μέσα σε διάστηµα τριών µηνών, έχουν πλήξει τα ορεινά Χανιά, τέσσερις µε-
γάλες χιονιές! Ελάχιστοι παλιοί θυµούνται στο παρελθόν, τέτοια βαρυχειµωνιά.    

Από µέσα ∆εκέµβρη,κάθε 20 περίπου µέρες παρουσιάζονται έντονες χιονο-
πτώσεις στα ορεινά των Σφακίων, στο Ανατολικό Σέλινο, σε περιοχές της Κισά-
µου, και φυσικά στη ρίζα των Λευκών Ορέων και του Οµαλού.

ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ

Ο Αντιδήµαρχος Μανούσος
Χιωτάκης 

Η Ιµβρος στολίστηκε αρκετές φορές φέτος στα λευκά!

Τα χιόνια στα Σφακιά, κα-
τεβήκανε µέχρι τα Κολοκά-
σια.  Οι δρόµοι, παρά τις
σφοδρές χιονοπτώσεις, δεν
κλείσανε ούτε µία µέρα. Τα
αυτοκίνητα του ∆ήµου δού-
λευαν νυχθηµερόν . Φρόν-
τισε γι’αυτό ο Αντιδήµαρχος
Μανούσος Χιωτάκης. Στη
τελευταία χιονιά του Φλε-
βάρη, “έριξε πάρα πολύ χιόνι 

αλλά δεν έκλεισε ο δρόµος
γιατί βάλαµε δικά µας µηχα-
νήµατα από τη νύκτα κιόλας.
Από τον "Λευκορείτη" µέχρι
τα τούνελ έριξε πάρα πολύ
χιόνι και µετά το έριξε και
στις νότιες πλαγιές» αναφέ-
ρει ο αντιδήµαρχος  
Μανούσος Χιωτάκης και
επεσήµανε πως «αναθέ-
σαµε σε ένα εργολάβο, τον

Νίκο Λιµογιάννη
το δρόµο από
Αλίκαµπο προς
Κράπη. Ο άν-
θρωπος δούλεψε
ακόµα και τη
νύκτα  και έτσι ο
δρόµος έµεινε
ανοικτός.Το πρωί
ξεκίνησαν και τα
τα µηχανήµατα
της Περιφέρειας
και καθάρισαν το
δρόµο».

Τα Σφακιά τους
ευχαριστούν για
την ετοιµότητα
και αποτελεσµα-
τικότητα τους.
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

Για την επιβολή προστίµων για το θέµα του πλοίου 
ΣΑΜΑΡΙΑ και του  εγκλωβισµού των 650 επισκεπτών 

της  Αγ. Ρουµέλης  στις 6/9/2011

Χώρα Σφακίων Τετάρτη 28-12-2011
ΠΡΟΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Κεντρικό Λιµενάρχη Χανίων

κ. ∆ασκαλάκη Αντώνη 
ΚΟΙΝ. :  1. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

κ.Καρούτζο Αθανάσιο
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ    κ. Αρναουτάκη Σταύρο
3. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

κ. Γεωργιάδη Σπυρίδωνα-Άδωνι
4. ΥΠτΠΠ/Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/ Γραφείο ΑΡΧΗΓΟΥ
5. Βουλευτές Ν. Χανίων
6. ΜΜΕ

Μετά από απόφαση και εξουσιοδότηση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σφα-
κίων στις 10/12/2012,  έχω να δηλώσω τα
εξής:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ∆ΗΜΟΣΙΑ την απαράδεκτη
και προκλητική επιβολή προστίµων από το
Λιµενάρχη Χανίων κ. ∆ασκαλάκη σε εµένα
προσωπικά στον πρόεδρο της ΑΝΕΝ∆ΥΚ και
σε πολλούς κατοίκους της τοπικής κοινότη-
τας Αγίας Ρουµέλης.

Συγκεκριµένα ο κ. ∆ασκαλάκης επέβαλλε
πρόστιµο σε µένα και στον κ. Μπραουδάκη
(Πρόεδρος της ΑΝΕΝ∆ΥΚ):

Α) 3.000 € «γιατί προσεγγίσαµε µε φου-
σκωτό σκάφος το πλοίο ΣΑΜΑΡΙΑ ενώ βρι-
σκόταν εν κινήσει και πραγµατοποιήσαµε
επιβίβαση σε αυτό οδηγώντας το τελικά στη
Σούγια και όχι στη Παλαιόχωρα όπως είχε
διατάξει για να «ακινητοποιηθεί». 

Β) 3.000 € «διότι την 06-09-2011 και ώρα
19:00 στη θαλάσσια περιοχή Σούγιας σύµ-
φωνα µε ηµερολογιακή εγγραφή του Πλοιάρ-
χου και από µαρτυρικές καταθέσεις,
επιβιβάσθηκε στο Ε/Γ – Ο/Γ – ∆/Ρ «ΣΑΜΑ-
ΡΙΑ Ι» Ν.Χ. 16 ζητώντας από τον Πλοίαρχο
να αποπλεύσει ενώ το πλοίο τελούσε υπό
απαγόρευση απόπλου από τις Λιµενικές
Αρχές και µη συµµορφούµενος α) µε τις οδη-
γίες των αρµόδιων του πλοίου ως προς την
ευταξία και την ασφάλεια του και β) µην υπα-
κούοντας στις ∆/γες και υποδείξεις της Λιµε-
νικής αρχής για την τήρηση της ∆ηµόσιας
τάξεως και ασφάλειας.»

Επίσης επέβαλλε σε περίπου 20 κατοί-
κους της Αγ. Ρουµέλης πρόστιµο 3.000 €
στο κάθε ένα για το δεύτερο λόγο.

Είναι πράγµατι εντυπωσιακά λυπηρό και
αποτελεί άλλο ένα δείγµα γραφής της αγκύ-
λωσης που διέπει ένα τµήµα των δηµόσιων
υπηρεσιών αυτή η εξέλιξη. Αντί ο κ. Λιµενάρ-
χης (και οι πολιτικοί του προϊστάµενοι): 

- Να αναγνωρίσει το λάθος -έστω σιω-
πηρά- που διέπραξε εκείνη την ηµέρα εφαρ-
µόζοντας πιστά τις οδηγίες από την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας το οποίο για λό-
γους µιας απίστευτης γραφειοκρατίας και εν
µέσω τουριστικής περιόδου απαγόρευσε
τον απόπλου σε 80 πλοία από την Κέρ-
κυρα µέχρι τα ∆ωδεκάνησα και από τη Σα-
µοθράκη µέχρι την Κρήτη οδηγώντας σε
οικονοµική καταστροφή πολλές περιοχές της
χώρας. 

- Να εκτιµήσει την πρωτοβουλία της ∆η-
µοτικής Αρχής, των κατοίκων της Αγ. Ρουµέ-
λης και της ΑΝΕΝ∆ΥΚ να προχωρήσουν σε
ένα δροµολόγιο απεγκλωβισµού 650 επισκε-
πτών του φαραγγιού της Σαµαριάς, που είχαν
µείνει όµηροι στην παραλία της Αγ. Ρουµέλης
λόγω της αλλοπρόσαλης απαγόρευσης από
το Υπουργείο, σώζοντας τον τουρισµό της
περιοχής µας και της Κρήτης από µια άνευ
προηγουµένου δυσφήµηση. Μια πρωτοβου-
λία η οποία πάρθηκε στη παραλία της Σού-
γιας όταν µετά από έξι ώρες προσπαθειών
του ∆ηµάρχου Σφακίων, του Γενικού Γραµ-
µατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρή-
της κ. Καρούτζου, όλων των βουλευτών του
Νόµού Χανίων στάθηκε αδύνατον να πειστεί
ο Υπουργός κ. Χρυσοχοϊδης να επιτρέψει
αυτό το ένα δροµολόγιο καθώς θεωρούσε ότι
«διακυβεύεται η ασφάλεια των επιβατών»!!!

- Να µετρήσει το εύρος της θετικής απή-
χησης που είχε η ενέργεια µας σε παγκρή-

τιο και πανελλαδικό επίπεδο και η οποία κα-
ταγράφηκε στον τύπο και στα ΜΜΕ µέσα
από δεκάδες δηλώσεις και ψηφίσµατα συµ-
παράστασης και επιδοκιµασίας ∆ηµοτικών
Συµβουλίων, µαζικών φορέων, εκπροσώ-
πων του τουρισµού, βουλευτών και ξεχωρι-
στών προσωπικοτήτων.

- Να λάβει υπόψη του το αποτέλεσµα της
νέας εξέτασης από το νηογνώµονα που έγινε
τις αµέσως επόµενες ηµέρες από το επεισό-
διο που έδειξε ότι το “ΣΑΜΑΡΙΑ” ήταν και
είναι ασφαλές και αξιόπλοο και ΚΑΚΩΣ  ΑΠΑ-
ΓΟΡΕΥΤΗΚΕ Ο ΑΠΟΠΛΟΥΣ εκείνη την
ηµέρα (γι’ αυτό άλλωστε και µε βάση το ίδιο
θετικό πόρισµα της επιθεώρησης εµπορικών
πλοίων που ίσχυε και την ηµέρα της απαγό-
ρευσης απόπλου είχε πάρει την άδεια να
εκτελεί το δροµολόγιο για τη Γαύδο). 

- Να κατανοήσει ότι όπως η τήρηση του
συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό
των Ελλήνων έτσι και η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ και αν-
τίκρουση στην πράξη παράλογων αποφά-
σεων της πολιτείας οι οποίες δυσκολεύουν –
δυσφηµούν και καταστρέφουν τοπικές κοι-
νωνίες, αποτελεί υποχρέωση των πολιτών
και των τοπικών τους αρχόντων.

ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο κ. ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ (και οι
πολιτικοί του προϊστάµενοι) ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙ
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, προχωράει ως ο τέ-
λειος γραφειοκράτης στην επιβολή ενός
ΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟΥ προστίµου απέναντι στην
κοινωνία των Σφακίων για να αποδείξει ποιος
ξέρει τι J

Ως ∆ήµαρχος Σφακίων ∆ΗΛΩΝΩ ΕΥΘΑΡ-
ΣΩΣ ότι ούτε εγώ, ούτε οι κάτοικοι της ακριτι-
κής Αγ. Ρουµέλης, ούτε ο Πρόεδρος της
ΑΝΕΝ∆ΥΚ, πρόκειται να πληρώσουµε το
πρόστιµο και θα προχωρήσουµε σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες γι’ αυτό.

Καλώ τον κ. ∆ασκαλάκη έστω την τελευ-
ταία στιγµή να συναισθανθεί το λάθος του και
να ακυρώσει την επιβολή του προστίµου.

Καλώ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας να πάρει επίσηµη θέση για το αν καλύ-
πτει πολιτικά την ενέργεια αυτή του
υφισταµένου τους. 

Ζητώ από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης, τους βου-
λευτές και τους ∆ηµάρχους της Κρήτης να
πάρουν θέση. 

Μετά τιµής
Ο ∆ήµαρχος Σφακίων

Πολάκης Παύλος

Υ.Γ. Σύντοµα ο ∆ήµος Σφακίων θα γίνει
ιδιοκτήτης του κύτους του παροπλισµένου
πλοίου ΣΦΑΚΙΑ το οποίο βρίσκεται στο λιµάνι
της Παλαιόχωρας και από το οποίο έχουν
αφαιρεθεί οι µηχανές, τα καύσιµα, τα λάδια
και όλα τα κινητά µέρη. 
Έχουµε σκοπό αυτό το πλοίο να το βουλιά-
ξουµε σε περιοχή της ακτογραµµής του
∆ήµου Σφακίων δηµιουργώντας έτσι ένα
ναυάγιο και µια προστατευµένη περιοχή που
θα αναδειχθεί ως καταδυτικός προορισµός
βοηθώντας έτσι την ανάπτυξη του τόπου
µας.

Είµαστε περίεργοι αν το Λιµεναρχείο Χα-
νίων θα διευκολύνει αυτή την προσπάθεια
(στην οποία θα προσπαθήσουµε να τηρή-
σουµε όλες τις νόµιµες διαδικασίες) ή θα οχυ-
ρωθεί πίσω από γραφειοκρατικά εµπόδια
συνεχίζοντας αυτή την ιδιότυπη βεντέτα που
φαίνεται να έχει ξεκινήσει µε τα Σφακιά και η
οποία ελπίζουµε να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ε∆Ω."

Νίκος Ψαρός

Ευθυτενής, σοβαρός, διαβασµένος, άν-
θρωπος µε πολλή αγάπη για τον τόπο του,
φυσιολάτρης, χαρισµατικός. Αυτός ήταν ο
Νίκος ο Ψαρός που την εποµένη των Χρι-
στουγέννων χτυπήθηκε ύπουλα από τον
Χάρο. Σε γιορτινό τραπέζι του Αγίου Σήφη,
τραγουδώντας µε τους φίλους του. Σίγουρα
έναν τέτοιο θάνατο θα ονειρευόταν η µερα-
κλίδικη ψυχή του. Απλά έφυγε περήφανα,
όπως έζησε. 

Μέλος του Συλλόγου Κρητών Στιχουρ-
γών “Μιχ. Καυκαλάς”, αλλά και ιδρυτικό
µέλος του Συλλόγου Στιχουργών Ν. Χα-
νίων, από την αρχή της δηµιουργίας του.
Στέλεχος των κριτικών επιτροπών στους
λογοτεχνικούς διαγωνισµούς που διοργα-
νώνει ο Σύλλογός µας, εξειδικευµένος στο
Ριζίτικο τραγούδι, το αγαπηµένο του είδος.
Ουσιώδης και ακριβοδίκαια πάντα η γνώµη
του, σε καθήλωνε µε τις πλούσιες γνώσεις
του πάνω σε ιστορικά θέµατα και σε λε-
πτοµερή περιγραφή των γεγονότων που
δεν άφηναν περιθώρια αµφισβήτησης. 

Αυτοδίδακτος λαογράφος που άφηνε
µακράν πίσω ορισµένους “ειδικούς σπου-
δαγµένους” µε τις πολύτιµες γνώσεις και
την κατάρτισή του. Λάτρης και θεµατοφύ-
λακας της ντοπιολαλιάς, την οποία υπηρέ-
τησε µε σθένος µέχρι το τέλος της ζωής
του. ∆εινός χειριστής του κρητικού λό- γου,
δηµιουργός στιχουργηµάτων, ιδιαίτερα Ρι-
ζίτικων τραγουδιών, όπως προανέφερα.   
Αυστηρός κριτής µε τους άλλους, αλλά και
µε τον εαυτό του. Μελετητής σε οτιδήποτε
είχε σχέση µε την κρητική παράδοση,
ακούραστος ερευνητής της ιστορίας της
Κρήτης. 

Βαθιά µέσα του πίστευε στη συνέχεια
και δηµιουργία Ριζίτικου. Οι απόψεις µας
στο συγκεκριµένο θέµα ταυτιζόταν απόλυτα
και όπως συχνά έλεγε όσο υπάρχουν άν-
θρωποι θα υπάρχουν και µεγάλα γεγονότα,
οπότε πάνταθα υπάρχει κίνητρο για δηµι-
ουργία Ριζίτικου. Φυσικά, πάντοτε µε τα-
πεινοφροσύνη και σεβασµό, όσον αφορά  

την αυστηρότητα  και το λιτό, δωρικό ύφος
που χαρακτηρίζει το κορυφαίο αυτό είδος
της δηµοτικής µας ποίησης. 

Νέος ακόµα, ο Νίκος Ψαρός, κυνηγη-
µένος από τη φτώχεια όπως εκατοντάδες
χιλιάδες Έλληνες, εγκατέλειψε τη γονατι-
σµένη από τους πολέµους πατρίδα και
πήρε τον δρόµο της µετανάστευσης, ψά-
χνοντας για µια καλύτερη τύχη. Η Κρήτη
όµως και τα αγαπηµένα του Σφακιά όπου
ανδρώθηκε, τον τραβούσαν πίσω σαν µα-
γνήτης. Ετσι, λίγα χρόνια αργότερα επέ-
στρεψε και αγωνιστής  καθώς ήταν από τη
φύση του, πάλεψε σκληρά µε τη ζωή. Το
1980 εκδόθηκε το πρώτο και µοναδικό του
βιβλίο µε τίτλο “Τα Ριζίτικα του καιρού
µας”. 

Αν και είχε πολύ υλικό για επόµενα βι-
βλία, δεν κατάφερε να υλοποιήσει άλλη έκ-
δοση γιατί, όπως ο ίδιος έλεγε, “δεν είχε
την µπόρεση”. ∆είγµα γραφής του όµως
ήταν η 20ετής και πλέον συνεργασία του
µε τον τοπικό Τύπο, ειδικά µε την εφηµε-
ρίδα “Χανιώτικα νέα”.

Με την αγαπηµένη του σύντροφο
Ελένη, δηµιούργησε µια εξαιρετική οικογέ-
νεια αφήνοντας φεύγοντας πίσω του τρία
παλικάρια, τρεις νέους λαµπρούς επιστή-
µονες, που τον έκαναν να νιώθει και να
είναι υπερήφανος. Η απώλειά του µεγάλη,
το κενό που αφήνει δυσαναπλήρωτο. 

Ο Νίκος ο Ψαρός, ένας πολύτιµος φίλος
και συνεργάτης, δεν είναι πια κοντά µας.
Κατεχάρης και λάτρης της αυθεντικής µας
γνήσιας παράδοσης, υπερήφανος για την
καταγωγή του, σεµνός και καταξιωµένος
λαϊκός ριµαδόρος παγκρήτιας αποδοχής.

Αυτή ήταν η εικόνα του Νίκου Ψαρού.
Αυτή θα παραµείνει στη µνήµη µας, µε
αυτή θα έρχεται πάντα στις αθιβολές µας.
Καλό κατευόδιο φίλε Νίκο. Ας είναι ελαφρύ
το αγαπηµένο χώµα του χωριού σου που
σε σκεπάζει.

Με απέραντο σεβασµό, όπως σου ται-
ριάζει, έγραψα ένα Ριζίτικο και το αφιε-
ρώνω στη µνήµη σου, αφού είµαι βέβαιος
ότι αυτό θα ήθελες να πράξω.
Χαίρετ’ ο ήλιος στα βουνά
κι ο αετός στα όρη
ψηλά στο δώµα τ’ ουρανού
τ’ αρέσει να βιγλίζει
να ’χει τα νέφη συντροφιά
και το Θεό αντάµα.
Κι ένας αετός περήφανος
εβγήκε παραπάνω
µα ο Χάρος παραµόνευε
σε σκοτεινό ληµέρι.
Εζήλεψέ ντου τ’ αετού
εις τη λεβεντοσύνη
κι έπιασε το δραπάνι ντου...
Οποιος περνά ’που το Γωνί
κάνει µεγάλο κρίµα
σα δεν ανάψει ένα κερί
εις του Ψαρού το µνήµα...

Θανάσης Πατεράκης,
πρόεδρος του Συλλόγου
Στιχουργών Ν. Χανίων

Το Μνηµόσυνο του Γ. Ξενουδάκη
Πάντα αναγνωρίζω την υποχρέωσή

µας στους ήρωες, που µας κληροδότη-
σαν την ελευθερία. Ειδικά για τους µε-
γάλους της επαρχίας µου, τον
∆ασκαλογιάννη και τον Γ. Ξενου-
δάκη, έχω για τον καθέναν τους ογ-
κώδη φάκελο στο αρχείο µου, µα και
έχω ασχοληθεί συχνά δια του τύπου
και δια της τηλεόρασης. 

Για κάποια πράγµατα άλλοι έχουν
την ευθύνη και την αρµοδιότητα. Ας
µου επιτραπεί όµως να αναφέρω µια
άποψή µου. 

Ο αείµνηστος Γ. Ξενουδάκης απε-
βίωσε στις 31-8-1888. Ενδείκνυται να
γίνεται το µνηµόσυνό του σε παραπλή-
σια Κυριακή. Επειδή ο Ξενουδάκης
είναι µέγας ευεργέτης των Σφακίων,
νοµίζω ότι µπορεί να γίνεται το µνηµό-
συνό του την πρώτη Κυριακή µετά
την έναρξη του σχολικού έτους

και οι εκπαιδευτικοί (που θεωρούν αγ-
γαρεία τη συµµετοχή τους στις εθνικές
γιορτές), ειδικά για τον Ξενουδάκη ας
θυσιάζουν µια Κυριακή το χρόνο, να τι-
µούνε τα µνηµόσυνα µε τα σχολεία
τους.

Επίσης άποψή  µου: Μπροστά στα
παιδικά µάτια του Γεωργίου Ξενου-
δάκη, εσκοτώσανε και κακοποιήσανε
τον πατέρα του Νικόλαο το 1824. Νο-
µίζω ότι µπορεί συγχρόνως να µνηµο-
νεύεται, επειδή σκοτώθηκε από τους
Τούρκους και επειδή κακοποιήθηκε και
ως νεκρός (που ίσως να είχανε ειδι-
κούς λόγους), µα και επειδή ήτανε πα-
τέρας του µεγάλου ευεργέτη θα µπορεί
να µνηµονεύεται Γεώργιος και Νικό-
λαος.

Κανάκης Ι. Γερωνυµάκης 
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Υπογραφή - µάρκα και 
ανταγωνιστικότητα

Του  ΜΑΝΩΛΗ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ( Μέρος 2ο - Τελευταίο ) 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΜΑΡΚΑ, Κ.Π.Ε., ΧΑΝΙΑ

Προϋπόθεση είναι η δηµιουργία µιας ορ-
γανωτικής δοµής όπου θα συµµετέχουν στις
αποφάσεις: το Κράτος και η Τ.Α. µε ¼ των δι-
καιωµάτων (ως ρυθµιστές όχι ως επιχειρη-
µατίες), ο οργανισµός «Το Σπίτι της
Ελλάδας» (1/4) το οποίο θα αποτελείται από
όλα τα σωµατεία επαγγελµατιών και τα επι-
µελητήρια του τουρισµού και 50% οι εκπρό-
σωποι των µνηµείων της περιοχής που
εξετάζουµε, Χανιά, όπως το ΚΑΜ, αξιοθέα-
των (Παλιά Πόλη Χανίων),τοπίων (Φαράγγι
Σαµαριάς, Γαύδος).

Ας δούµε τώρα πως µπορεί να λειτουργή-
σει το ως άνω πρότυπο που εφαρµόζουµε
στις υπογραφές και µάρκες για την Υπο-
γραφή Χανιά και τη Μάρκα Φαράγγι Σαµα-
ριάς εντός της γκάµας µε Concept (έστω ):
αξιοθέατα και ήπιος αθλητισµός. Θέλει πολύ
ποιοτική έρευνα η εξεύρεση του Concept. 

Η διαδικασία που θα επακολουθήσει έχει
σαν σκοπό και στόχο αφενός την προστασία
του τοπίου και (για να µην ξεχνάµε τον mer-
cantilisme µας) αφετέρου τη δηµιουργία ενός
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που θα εξα-
σφαλίσει την συνεχή και µακροπρόθεσµη
εισροή χρηµατοοικονοµικών πόρων. Πρέπει
για αυτό να δηµιουργήσουµε έναν Κύριο Πα-
ράγοντα Επιτυχίας (Κ.Π.Ε.) προερχόµενο
από την αγορά.

Εφαρµογή της 1ης αρχής του στρατηγι-
κού marketing µάρκας, εκείνη του ΚΟΡΕ-
ΣΜΟΥ (Principe de Saturation).

Προσδιορισµό ανά έτος ενός περιορισµέ-
νου αριθµού ατόµων που θα περάσουν το
Φαράγγι. Έστω το 2012 ένα Ν<20%/2011.
Επίσης να προκαταβάλλουν οι T.O. ή οι εκ-
πρόσωποι τους το 20% της αξίας των κρατή-
σεων του περάσµατος. 

Μια ανάλυση Αλυσίδας Αξίας (Porter) σε
συνδυασµό µε την δύναµη των Πελατών
(5FM Porter) θα µας έδειχνε ότι κάθε από-
φαση που σχετίζεται µε την αναβάθµιση µιας
γκάµας προϊόντων και υπηρεσιών (καθοδόν
προς Toscana, Chateaux de La Loire, La
Rochelle, Luebeck, k.a.) απαιτεί την αναβάθ-
µιση όλου του περιβάλλοντος χρήσης τους σε
ανώτερα επίπεδα παράγωγης του.

Αυτό σηµαίνει ότι οι σχεδιασµοί και ο προ-
γραµµατισµός για την προστασία και την κερ-
δοφορία της µάρκας Φαράγγι Σαµαριάς (ή
Ενετικό Λιµάνι Χανίων) προϋποθέτει όλη την
αναβάθµιση των προϊόντων και υπηρεσιών
του Νοµού µέσω επενδύσεων σε ποιότητα
και εξάλειψη ρίσκου επιλογής: κατανάλωσης
ή χρήσης ή ενασχόλησης. 

Μερικές Συνέπειες
• παντού πληροφορίες, υποδοχή, συνοδεία.

Οπως λένε oι Γάλλοι: le service Accueil est
l’element le plus important en matiere touris-
tique.

• managers έµπειροι και µε πολιτισµικά δι-
πλώµατα (6) 

• κανένα γκαρσόνι, barman, µάγειρας εκτός
σχολών

• σήµανση και πρόσβαση 
• τα πάντα µε Haccp & ISO 
• εκπαίδευση οδηγών 
• Συνέπεια σε ωράρια
• ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΣΗΣΤΗΜΑΤΗΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ CONCEPTS
& MARKETING POSITIONNING ΓΙΑ BUSI-
NESS DEVELOPMENT ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ. 
∆εν λέµε χειµερινό τουρισµό, καταδυτικό του-
ρισµό, θρησκευτικό τουρισµό, 3 S, klp χωρίς
προσδιορισµό 

• ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ και πως θέλουµε να είναι
αυτή, 

• µαρκών και τη θα συµπεριλαµβάνουν,
• γκάµες, σειρές στις µάρκες και ποιες ανάγ-

κες θα ικανοποιήσουµε, κ.ά. 

Παράδειγµα: Εστω το Φαράγγι της Σαµα-
ριάς.

- Σε αθλητικό τουρισµό, και τότε σε ποιες
προσωπικότητες ανθρώπων απευθυνόµα-
στε; Ποιο θα είναι το µίγµα παράλληλων δρα-
στηριοτήτων;

- Σε ένα σύµπλεγµα φαραγγιών (Ιµβρου
κ.λπ.) µε ποιο στόχο και σκοπό; Εδώ απευ-
θυνόµαστε σε εντελώς διαφορετική κατηγο-
ρία από την προηγούµενη.
Ποια θα είναι η πληροφόρηση, η µύηση,
κ.λπ.

- Σε ένα σύµπλεγµα φυσικών τοπίων και
τι θα προσφέρουµε επιπλέον; Concept; Po-
sitioning; ∆ύναµη ονοµασίας, τι θα τονίσουµε 

και σε τι θα επενδύσουµε. ∆εν είµαστε πλέον
στην εποχή του mass market αλλά σε 1 to 1,
έστω και εάν απευθυνόµαστε σε πληθυ-
σµούς. ∆εν πρέπει να ξεχάσουµε µια άλλη
αρχή των µεγάλων µαρκών: πάντα το κοινό
σου µικρότερο από τη φήµη σου. Ολόκληρο
πρόγραµµα και πολιτική ανάπτυξης.

Πριν φτάσουµε στον χειµερινό τουρισµό ή
στο ανώτατο τουριστικό επίπεδο που είναι ο
Ιατρικός Τουρισµός, χρειάζεται µεγάλη προ-
σπάθεια επενδύσεων στη διαφοροποίηση.

Εάν δεν γίνει συστηµατικά η προσέγγιση
του τουρισµού και εάν περιµένουµε από το
δηµόσιο τότε θα καταστρέψουµε την ιστορική
και γεωγραφική κληρονοµία µας. ∆ηλαδή
µελλοντικά δεν θα υπάρχει αυτή η δραστη-
ριότητα. Οπως έγινε µε την αποβιοµηχανο-
ποίηση.

∆εν µπορεί να είναι υψηλού επίπεδου π.χ.
το Terra Maris ή το Galaxy και να βγαίνεις
από εκεί και να συναντάς ένα άλλο κόσµο µε
χαµηλότερες προδιαγραφές.

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Οι µεµονωµένες προσπάθειες µονάδων
παραγωγής και διάθεσης δεν µπορούν να
καλύψουν την έλλειψη συντονιστικών οργά-
νων (όχι συνεταιριστικών).

Το ελαιόλαδο της Κρήτης πρέπει µε τα ανά-
λογα στρατηγικά εργαλεία, συστηµατικά και
οργανωµένα, µε τα κατάλληλα έµπειρα στε-
λέχη, να προσδιορίσει ανά περιοχή και ανά
τύπο, στρατηγική ανάπτυξη για: Υπογραφές
(όπως π.χ. Ελαΐς), Μάρκες (Χωριό), γκάµες,
σειρές, Positioning & Concepts (τι θα πωλεί-
ται, πως, στα εστιατόρια Grande Carte της
Lyon, στα µεσαία του Αµβούργου, στην επί-
λεκτη διανοµή της Γαλλίας του Ατλαντικού
Ωκεανού; 

Οι αναφορές πηγάζουν από προσωπική
εµπειρία και συγκεκριµένο κοινό - στόχο. Π.χ.
Ο Paul Bocuse και πολλοί µαθητές του είναι
εγκατεστηµένοι στη Lyon και στον νοµό
Rhone.
∆εν µιλάµε για διαφήµιση. Το καλό προϊόν, µε
δυνατότητες υψηλού positioning στο επίλεκτο
εµπόριο και στην αντίληψη των καταναλω-
τών, έχει ανάγκη από εµπορική στρατηγική
(µάρκετινγκ και πωλήσεις), µια ή δυο τεχνι-
κές στοχοποιηµένης εµπορικής επικοινωνίας
(π.χ. Merchandising, PR), κάλους πωλητές
και τίµιους παραγωγούς (µια παρτίδα γύρισε
πίσω από την Γαλλία προ 3 εβδοµάδες για
συγκεκριµένους λόγους).

Η ως άνω ανάλυση και εφαρµογή µπορεί
να πραγµατοποιηθεί µε όποιο προϊόν, υπη-
ρεσία ή περιοχή. Η αναπτυξιακή στρατηγική
µιας περιοχής όπως τα Χανιά θα µπορούσε
να µετατρέψει αυτό το όνοµα σε Υπογραφή
και Εγγύηση µαρκών, προϊόντων και υπηρε-
σιών, µε αυξητικούς οικονοµικούς κερδοφό-
ρους ρυθµούς. 

Ολα τα υπόλοιπα είναι συνέπειες αυτής της
θέλησης αναπτυγµένων ανθρώπων και πο-
λιτικών προσωπικοτήτων. Τόσο επαγγελµα-
τικά όσο και πολιτισµικά.

Ο Sarkozy έχει ήδη σχεδιάσει µε πολλά αρ-
χιτεκτονικά γραφεία (Zaha hadid, De Meuron,
N. Foster, k.a.) το Παρίσι του 2035, και ήδη
έχουν ξεκινήσει τα έργα.
Η κρίση είναι ευκαιρία όταν, όµως, υπάρχει
du volontarisme politique όπως έλεγε o De
Gaulle. 

*καθηγητής Στρατηγικής στο Conservatoire 
national des Arts et Métiers τµήµα Αθηνών
και Certified Business Consultant 

1) Focus strategy
2) Βιοµηχανική λογική = λογική της παραγω-

γής και της διάθεσης.
3) Ένα παράδειγµα. Στην παλιά πόλη της La

Rochelle (7.000 ιστιοφόρα το καλοκαίρι) δεν
παίρνεις άδεια για εστιατόριο εάν δεν σεβα-
στείς κτίσιµο µε συγκεκριµένα υλικά και σε συγ-
κεκριµένο στυλ. Έλεγχος υπάρχει και
αυστηρότατος. 

4) Κ,Ο,Χ,Π= Καταναλωτής (λαδιού) , Χρήστης
(πχ. Αθλητικών εγκαταστάσεων), Οπαδός (πχ
Impressionistes), Πελάτης (πχ. Ξενοδοχείου
Vritomartis στα Σφακιά). Οι τεχνικές Στρατηγι-
κής Ανάπτυξης εφαρµόζονται σε προϊόντα,
υπηρεσίες, περιοχές, µνηµεία, τοπία, κλπ. 
5) Εnarques= τελειόφοιτοι της ΕΝΑ 
6) Ο πρώην και επί 15ετιας ∆.Σ. της L’Oreal, κ.

Owen Jones ήταν MBA του INSEAD και πτυχι-
ούχος φιλολογίας της Οξφόρδης. 

Ελεύθερο Βήµα - ΕπιστολέςΕλεύθερο Βήµα - Επιστολές

Κύριε ∆ιευθυντή,

1. Στην έγκριτη
εφηµερίδα σας
(“Χανιώτικα Νέα ”
φύλλο της 1-12-
2011), εδιάβασα

ότι επιτέλους υπήρξε έµπρακτο ενδια-
φέρον για την αξιοποίηση του κληρο-
δοτήµατος Γ. Ξενουδάκη.

Μα γιατί έναν αιώνα δεν ενδιαφέρ-
θηκε έντονα κανείς άλλος, µε περιµέ-
ναµε να έρθει ο κ.  Παύλος Πολάκης;
Τώρα είµαστε βέβαιοι, ότι το κληροδό-
τηµα θα προσφέρει στην παιδεία, έτσι
όπως επιθυµούσε ο αείµνηστος µέγας
ευεργέτης µας.

2. Τα θέµατα της υγείας στην επαρ-
χία µας, η νέα δηµοτική αρχή αξιοποί-
ησε το υπάρχον νοσοκοµείο της Χώρας
Σφακίων και ετοίµασε τις προϋποθέσεις
για την ανέγερση νέου κτιρίου για πολυ-
δύναµο νοσοκοµείο στα Σφακιά. 

Γενικά, αντιµετωπίζει τέλεια όλα τα
προβλήµατα του τόπου µας ο κ. Πολά-
κης, µα ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι ζω-
τικοί τοµείς της υγείας και της παιδείας,
που τα δροµολογεί. 

Σαν Σφακιανός, θέλω να συγχαρώ
τη νέα δηµοτική αρχή, για ό,τι κατα-
φέρνει και να την ευχαριστήσω για ό,τι
µας προσφέρει.

Ας µου επιτραπεί όµως να παρατη-
ρήσω, ότι η επαρχία Σφακίων έχει και
παραµεληµένα χρέη, που έστω και σε   

Για τον ∆ήµαρχο Σφακίων
δύσκολες συγκυρίες, πρέπει να θυµό-

µαστε:     ∆ιάφοροι παράγοντες συνετέ-
λεσαν και η πάντα µικρή σε πληθυσµό
επαρχία Σφακίων  ήταν η µεγάλη δύ-
ναµη της Κρήτης στις επαναστάσεις.
Και ορµητήριο ήταν τα Σφακιά και συ-
χνότατα έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Σε όλη την Κρήτη ήταν ήρωες και πα-
τριώτες, µα στα Σφακιά ήταν άλλες
προϋποθέσεις.     

Όλο το νησί  πότισαν µε το αίµα
τους οι Σφακιανοί (µα και στην Ηπειρω-
τική Ελλάδα). Τουλάχιστον, όπου έπε-
σαν κορυφαίοι ήρωες Σφακιανοί,
πρέπει να τοποθετήσουµε κολωνάκια
και σε µαρµάρινες πλάκες να γράφονται
τα στοιχεία τους. 

Ακόµα για τον Τσελεπή, που ήταν
κορυφαίος ήρωας και εγγονός του
πρωτοµάρτυρα ∆ασκαλογιάννη, δεν βά-
λαµε µια πινακίδα στην Κάντανο, που
σκοτώθηκε. Κάτι έγραψα σχετικά πρό-
σφατα και έλαβα τηλεφωνήµατα επιδο-
κιµασίας. 

Ακόµα, από την πιο πρόσφατη
ιστορία µας, στο Κλεφτοπέραµα, που
πέσανε ηρωικά µαχόµενοι ο καπετάνιος
Μανούσος Μανουσέλης και ο έφε-
δρος ανθυπολοχαγός Σήφης Μανού-
σακας µαζί µε τον επίσης ήρωα
καπετάνιο Χαράλαµπο Κουτρούλη
από τους Λάκκους, πρέπει να γίνει ένα
µνηµείο. Ο δήµαρχός µας πρέπει να
έρθει σε επαφή µε τους αρµόδιους δη-
µάρχους για να γίνει κάτι. 

(Εστάλη και στα “Χανιώτικα Νέα ”)
Κανάκης Ι. Γερωνυµάκης 

Ριζίτικο 
για την έναρξη της εHανάστασης του 1821 στη Θυµιανή Πανα - 

γία στα Σφακιά (την Αγία Λαύρα της Κρήτης)

Οι Σφακιανοί µονοµεριούν και φέρουν τ΄ άρµατά τους, στην Παναγιά 
τη Θυµιανή πέρα τσι Κοµιτάδες!
Καλέσανε σταυραετούς τσι Κρήτης τσ’ αντρειωµένους, απόφαση 
εβγάλανε  ούλοι βουλή επήραν:
Πόλεµο να ντρακάρουνε του σκύλου του Σουλτάνου. ∆εν τονε νταγιαν  
τούνε µπλιό!

Εις τα Σφιακιά όσοι περπατούν και κάτσουν στα χωριά του, 
φιλοξενία, ανθρωπιά ποτέ δε θα ξεχάσου!

Θα δουν χιλιάδες οµορφιές, κορίτσια σαν αγγέλους, 
θα δουν και νιούς, λεβεντονιούς, σ’ αρχόντες τσι γέρους!

Θα δουν και γράδες γνωστικές µε τας νοικοκυράτα 
να σιούνται, να λυγίζονται σα βιόλες µες τη γλάστρα.

Ο ξένος που τσι περπατεί των Σφακιανών τσι τόπους, 
δε λογαριάζει τίποτα σ’ έξοδα και σε κόπους.

Βασίλης Καγιαδάκης - Βουβάς

Η έδρα της Επαρχίας Σφακίων το 1899
∆ΙΑΤΑΓΜΑ

προσδιορισµού εδρών Επαρχιών

ΗΜΕΙΣ ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Έχοντες υ&΄όψιν τα άρθρα 111 και 113 τουΣυντάγµατος και 20 του ∆ιοικητικού Ορ-
γανισµού, &ροτάσει δε του ηµετέρουε&ί των Εσωτερικών Συµβουλίου

Α�οφασίζοµεν και διατάσσοµεν
Ορίζοµεν ως έδρα του ΕHαρχείου Σφακίων...... χειµερινήν µεν 

την Χώρα Σφακίων, θερινήν δε(αHό 10 Ιουνίου µέχρς 20 ΣεHτεµβρίου) 
το χωρίον Ασκύφου ...

Εν Χανίοις 27 Ιουνίου 1899 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Εσωτερικών Σύµβουλος
Μ. Ρ. Κούνδουρος

∆ιά την αντιγραφήν
Κανάκης Ι. Γερωνυµάκης 
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ΒιβλιοπαρουσίασηΒιβλιοπαρουσίαση∆ράσεις∆ράσεις
Σφακιά: Ιστορία - Πολιτισµός

Παρουσίαση του βιβλίου της συγγραφέως ΜΑΡΩΣ ∆ΟΥΚΑ :
«Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ»«Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ»

Την ∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 19:00, η Ένωσή µας πραγµατοποίησε στην κατάµεστη αίθουσά της την παρου
σίαση   του βιβλίου της διεθνώς αναγνωρισµένης συγγραφέως Μάρως ∆ούκα µε τίτλο «Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ». Πέρα
από πολλά µέλη της Ένωσης, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τόσο εκπρόσωποι και άλλων Κρητικών πολιτιστικών σωµατείων,
όσο και αρκετοί άνθρωποι του πνεύµατος και της τέχνης, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Η λεβέντισα πατριώτισα µας 
συγγραφέας Μάρω ∆ούκα

Εκλεκτοί φίλοι και Σφακιανοί, µας τίµησαν µε την παρουσία τους, µα πιό πολύ τίµησαν την
µεγάλη Σφακιανής καταγωγής συγγραφέα Μάρω ∆ούκα.

Το βιβλίο, που έχει την μορφή ενός
ιστορικού μυθιστορήματος, αναφέρεται
στην ταραγμένη περίοδο των ετών 1944-
1945 και τοποθετείται στην περιοχή του
νομού Χανίων, ρίχνοντας φως στα δραμα-
τικά γεγονότα της εποχής εκείνης, καθώς
επίσης απαντώντας στο αμείλικτο ερώ-
τημα γιατί παρατάθηκε η γερμανική κα-
τοχή στα Χανιά έως τον Μάιο του 1945,
ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα είχε απελευθερω-
θεί ήδη από τον Οκτώβριο του 1944. 

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης
Το πρόγραμμα περιελάμβανε έναν σύν-

τομο χαιρετισμό του Προέδρου της Ενωσης
Σήφη Μανουσογιάννη, κατόπιν ακολού-
θησε η κυρίως παρουσίαση του βιβλίου
από τον Γενικό Γραμματέα της Ενωσης Βα-
σίλη Θωμά και μετά πραγματοποιήθηκαν
παρεμβάσεις από τον συγγραφέα Δημή-
τρη Παπαχρήστο και τον καθηγητή του
ΕΜΠ (και μέλος του ΔΣ της Ενωσής μας)

Γιάννη Πολυ-
ράκη. Μετά τις
παρεμβάσεις, η
ίδια η συγγρα-
φέας ανέβηκε
στο βήμα για
να εκφράσει
τις σκέψεις της
επάνω στο
έργο της,  δί-
νοντας το έναυ-
σμα για την
έναρξη διαλογι-
κής συζήτησης,

με την ενεργή συμμετοχή των παρευρι-
σκομένων. 

Ο χαιρετισµός του Προέδρου
Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της

Ενωσης αναφέρθηκε στον παρεμβατικό
και πολιτιστικό χαρακτήρα τον οποίο επι-
διώκει η Ενωση να προσδίδει στις εκδηλώ-
σεις που πραγματοποιεί, και ιδίως σε
επώδυνα και ευαίσθητα κοινωνικά και
ιστορικά θέματα, γεγονός που την κάνει να
ξεχωρίζει από πολλά κρητικά σωματεία. “
Στην δύσκολη εποχή που ζούμε, τόνισε η
έννοια της «αντίστασης»,  έχει για εφαλ-
τήριό της την σκέψη και τον πολιτισμό. Ο
πολιτισμός είναι στενά συνυφασμένος με
την γνώση και η κατοχή της γνώσης δίνει
στον σκεπτόμενο άνθρωπο ελευθερία.
Ελευθερία να σκέφτεται και να πράττει
ανεξάρτητα και χωρίς κηδεμονεύσεις. Ενα
καλό βιβλίο είναι πάντα ένα παράθυρο στη
γνώση’’. Τελειώνοντας, ο Πρόεδρος της
Ενωσης δεν παρέλειψε φυσικά να ανα-
φερθεί στην Σφακιανή καταγωγή της
Μάρως Δούκα (επώνυμο Γεωργεδάκη,
από τον Αι-Γιάννη Σφακιών), και να δια-
βάσει ένα σύντομο βιογραφικό της συγ-
γραφέως.

Η παρουσίαση του βιβλίου από
τον Γ. της Ένωσης  Βασ. Θωµά

Η κυρίως παρουσίαση του βιβλίου
από τον Γ.Γ της Ενωσης  ξεκίνησε με ένα
δίστιχο του τραγικού ποιητή Αισχύλου
«στάζει δ’ ανθ’ ύπνου προ καρδίας μνησι-
πήμων πόνος, και παρ’ άκοντας ήλθε σω-
φρονείν», το οποίο κοσμεί την πρώτη
εσωτερική σελίδα του βιβλίου και ανα-
φέρεται στον πόνο που δεν αφήνει να ξε-
χάσουμε τις συμφορές μας, δημιουργώντας
θλίψη και αίσθημα εκδίκησης. 

Οπως το δίστιχο του Αισχύλου προέρ-
χεται από την τριλογία «Ορέστεια», έτσι
και το βιβλίο της Μ. Δούκα «Το δίκιο είναι
ζόρικο πολύ» αποτελεί το δεύτερο μέρος
μιας τριλογίας βιβλίων, που αναφέρονται
στα νεώτερα χρόνια της ιστορίας των Χα-
νίων και της δυτικής Κρήτης, μέσα από
όλες τις συγκρούσεις και τους πολέμους.

Ο Βασίλης Θωμάς, αναφέρθηκε στα
ιστορικά γεγονότα που αποτελούν τον
πυρήνα του βιβλίου, από τον θάνατο του
Εθνάρχη Ε. Βενιζέλου  και την εγκαθίδρυση
της δικτατορίας Μεταξά το 1936, έως την
οριστική απελευθέρωση των Χανίων από
τους Γερμανούς τον Μάιο του 1945, οι
οποίοι, σε συνεργασία με τις «συμμαχικές»
δυνάμεις των Βρετανών, κράτησαν το δυ-
τικό τμήμα της Κρήτης επί οκτώ (8) μήνες
σε μια ιδιότυπη «αγγλογερμανική» κα-
τοχή, την ίδια ώρα που το υπόλοιπο
τμήμα της Κρήτης και η υπόλοιπη Ελλάδα
είχαν απελευθερωθεί ήδη από τον Οκτώ-
βριο του 1944.  

Το βιβλίο της Μ. Δούκα βρίθει ιστορι-
κών στοιχείων, μαρτυριών, εγγράφων,
επιστολών και άρθρων εφημερίδων, γε-
γονός το οποίο δεν αφήνει πολλά περι-
θώρια αμφισβήτησης για την σαφήνεια
και την αλήθεια των ιστορικών γεγονό-
των της εποχής, όπως τα παραθέτει η
συγγραφέας στις σελίδες του. Μέσα στο
βιβλίο παρελαύνουν πάμπολλα επώνυμα
Χανιώτικων οικογενειών, οι σημερινοί
«κάτοχοι» των οποίων είτε θα έπρεπε να
ντρέπονται, είτε να είναι περήφανοι, είτε
και τα δυο μαζί. Μάλιστα, το βιβλίο μπο-
ρεί να παραλληλιστεί με την τραγωδία
«Μιλήτου Αλωσις» του Φρύνιχου, η οποία
απαγορεύθηκε στην αρχαία Αθήνα, ακρι

βώς επειδή θύμιζε στους Αθηναίους «οι-
κεία κακά». Ακριβώς το ίδιο μπορεί να ει-
πωθεί και για το βιβλίο της Μ. Δούκα, ότι
δηλαδή θυμίζει τα «οικεία κακά» στους
Χανιώτες, για την συγκεκριμένη χρονική
περίοδο. ο

Κατόπιν, αναγνώστηκαν χαρακτηρι-
στικά χωρία του βιβλίου, έτσι ώστε να
αποτελέσουν έναυσμα για την συζήτηση
που θα επακολουθούσε. Ο Γ. Γραμματέας
της Ενωσης έκλεισε την παρουσίασή του
τονίζοντας ότι, σκοπός της Ενωσης σε
αυτές τις εκδηλώσεις, είναι ο διάλογος,
που μέσα από την θέση και την αντίθεση,
οδηγεί στην σύνθεση.

Ο συγγραφέας ∆ηµ. Παπαχρήστος
Κατόπιν, ξεκίνησε την παρέμβασή του

ο συγγραφέας Δημήτρης Παπαχρήστος,
τονίζοντας εξ αρχής ότι «σήμερα δεν είναι
μόνο το δίκιο ζόρικο, αλλά τα πράγματα
είναι ζόρικα για όλους». Το δίκαιο, σαν την
απόλυτη έννοια της δικαιοσύνης, πολλές
φορές ανατρέπει το νόμο, άρα και αυ-
τούς που το επιβάλλουν.   

Ο καθηγητής Μαθηµατικών στο ΕΜΠ και µέλλος του ∆Σ της Ένωσης µας Γιάννης Πολυρά-
κης, ο συγγραφέας ∆ηµήτρης Παπαχρήστος και ο Γ.Γ. της Ένωσης δικηγόρος Βασίλης Θωµάς,
µίλησαν για την συγγραφέα και το έργο της.

Η ιστορία, είπε ο κ. Παπαχρήστος, γράφε-
ται από τους νικητές, η πολιτική γίνεται
παιχνίδι, και στα τερτίπια της πολιτικής γι-
νόμαστε όλοι μας, έκοντες άκοντες, συμ-
μέτοχοι. Οταν συμβαίνουν όλα αυτά, η
λογοτεχνία καταλήγει να είναι σανίδα σω-
τηρίας. Η Κρήτη γίνεται ένα καράβι που
ταξιδεύει στους αιώνες, και ο αγώνας γί-
νεται κλωστή δεμένη που μας πάει σε ένα
ταξίδι μνήμης στην ιστορία όχι μόνο της
Κρήτης, αλλά της Ελλάδας ολόκληρης
(ιδίως τη νεώτερη ιστορία του 20ου
αιώνα). Το μυθιστόρημα της Μ. Δούκα
«ανατρέπει» την ευθύγραμμη αφήγηση
της ιστορίας και μαζί με αυτήν τον 

«ορθό» πολιτικά λόγο της κυρίαρχης αν-
τίληψης  και ιδεολογίας. Αυτά που ζούμε
στο παρόν, εξηγούνται πλήρως από τα
συμβάντα του παρελθόντος. Στο μυθι-
στόρημα της Μ. Δούκα παρελαύνουν και
αναμειγνύονται μεταξύ τους κατακτητές,
γερμανοτσολιάδες, Αγγλοι, αριστεροί, βε-
νιζελικοί και στο φόντο διαφαίνεται ο
επερχόμενος εμφύλιος. Ο κ. Παπαχρήστος
τελειώνοντας, συνέδεσε το μήνυμα του
βιβλίου με την σημερινή κατάσταση της
ιδιότυπης «οικονομικής κατοχής» που
διέρχεται η χώρα μας, υποστηρίζοντας ότι
η μνήμη μαζί με την γνώση που μας προ-
σφέρει ένα καλό βιβλίο (όπως αυτό της Μ.
Δούκα), αποτελεί ένα πρώτης τάξης «αν-
τίδοτο» ενάντια στην φθορά του χρόνου,
αλλά και στην στοχευμένη «ιστορική
λήθη», την οποία προσπαθεί να επιβάλλει
η κάθε μορφής εξουσία.

Ο καθηγητής  Γιάννης Πολυράκης
Αμέσως μετά ήρθε η σειρά του καθη-

γητή ΕΜΠ και μέλους του ΔΣ της Ενωσής 

Γιάννη Πολυράκη, να λάβει το λόγο. Ο κ.
Πολυράκης χαρακτήρισε την συγγραφέα
ως εξέχον μέλος της σύγχρονης ελληνικής
διανόησης, τονίζοντας και την Σφακιανή
της καταγωγή. Μάλιστα, ανέφερε ότι είχε
την τύχει να μεγαλώσει στο ίδιο χωριό που
γεννήθηκε η Μ. Δούκα, και να γαλουχηθεί
με τις ίδιες διαχρονικές σφακιανές αξίες.
Το  βιβλίο της Μ. Δούκα αποπνέει μια αλή-
θεια που σοκάρει, αποδομεί ήρωες και αν-
τιστρέφει ρόλους στην «κατεστημένη»
ιστορία, η οποία διδάσκεται στα σχολεία
και «σερβίρεται» στον πληθυσμό.

Ο κ. Πολυράκης συνεχάρη την Μάρω
Δούκα, η οποία κατάφερε να συμπυκνώ-
σει όλο το νόημα του βιβλίου σε έναν
τόσο δυνατό τίτλο. Προσέθεσε ότι οι τα-
ραγμένες εποχές που εκτυλίσσεται η
πλοκή του βιβλίου, εμφανίζουν μια ανη-
συχητική αναλογία με την σημερινή κατά-
σταση, και ιδίως με τις δύσκολες εποχές
που προδιαγράφονται για την ελληνική
κοινωνία. Τόνισε τελειώνοντας ότι, πρέ-
πει όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των
περιστάσεων και να αγωνιστούμε, έτσι
ώστε να μην αφανιστούν οι «αντι-ήρωες»
που περιγράφονται στο βιβλίο.

Η συγγραφέας
Τέλος, ανέβηκε -καταχειροκροτού-

μενη- στο βήμα η ίδια η συγγραφέας, η
οποία δεν μπορούσε να κρύψει την συγ-
κίνησή της, ευχαριστώντας την Ενωση
των Σφακιανών, που της έδωσε την ευ-
καιρία να παραστεί στην εκδήλωση
«πρωτίστως ως Σφακιανή». Χαρακτήρισε
τα Σφακιά ως «το πένθος και την δόξα της
ψυχής της», αναστορούμενη τον τόπο κα-
ταγωγής του πατέρα της, το δάσος του
Αι-Γιάννη, και τις μνήμες που ξυπνά
αυτός ο τόπος. Επιμένει, είπε, να είναι
πρωτίστως μυθιστοριογράφος, παρά να
είναι ιστορικός. Το μυθιστόρημα οφείλει
να συμπράττει και να συνδιαλέγεται με την
ιστορία, αν θέλει να σέβεται τον ορισμό
του. Μέλημά της με την συγγραφή του βι-
βλίου δεν ήταν τόσο να αναπαραστήσει
εκείνη την ιστορική περίοδο, αλλά να
αναδείξει τους ήρωες του βιβλίου επάνω
στον «καμβά» των ιστορικών γεγονότων
της εποχής που τοποθετείται χρονικά το
βιβλίο. 

Πρόθεσή της ήταν να εστιάσει όχι στην
ιστορία της Κρήτης, αλλά περισσότερο
στις «σιωπές» και τις «αποσιωπήσεις» της
ιστορίας, δηλαδή στις κρυφές πτυχές της. 

Η συγγραφέας έκανε μια εκτενή ανα-
φορά στην μεθοδολογία που ακολού-
θησε για την συγγραφή του
μυθιστορήματος. 

Συνέχεια στη σελίδα  Συνέχεια στη σελίδα  1313
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Παρουσίαση του βιβλίου
της συγγραφέως 
ΜΑΡΩΣ ∆ΟΥΚΑ : 
«Το δίκιο είναι «Το δίκιο είναι 
ζόρικο πολύ»ζόρικο πολύ»

Συνέχεια από τη σελίδα  12Συνέχεια από τη σελίδα  12
Η ιστορική έρευνα που μετήλθε η συγ-

γραφέας περιελάμβανε επίπονη και χρο-
νοβόρα μελέτη στο Ιστορικό Αρχείο
Κρήτης, στα αρχεία των εφημερίδων της
εποχής, σε βιβλία και μονογραφίες άλλων
συγγραφέων και σε μαρτυρίες προσώ-
πων. Απεδείχθη εξαιρετικά δύσκολο να
ταξινομηθούν χρονικά τα πυκνά
και συχνά μεταξύ τους διαπλεκόμενα-
ιστορικά γεγονότα της εποχής εκείνης
στην περιοχή των Χανίων. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα που ανέφερε η συγ-
γραφέας, ήταν ότι λ.χ. για να μπορέσει να
περιγράψει στο βιβλίο της σε λίγες σελί-
δες την μάχη στο Κουστογέρακο ή στην
Παναγιά Κεραμειών, χρειάστηκε μελέτη
των ιστορικών αρχείων για περίπου οκτώ
(8) συνεχείς μήνες ! 

Η συγγραφέας ανέφερε ότι στο τέλος
της συγγραφής του βιβλίου και πριν πα-
ραδώσει το χειρόγραφο για έκδοση,
έπρεπε να αφαιρέσει περίπου 100 σελίδες
γεγονότων και πλοκής, έτσι ώστε να τηρη-
θεί η «οικονομία» της έκτασης των σελί-
δων του βιβλίου, αλλά και για να μπορέσει
να ισορροπήσει μεταξύ των φανταστικών
και πραγματικών χαρακτήρων του βι-
βλίου. 

Τελειώνοντας την ομιλία της και συμ-
πυκνώνοντας το νόημα του έργου της, η
συγγραφέας τόνισε ότι, «στον δρόμο μας
προς το δίκιο, αν δεν παραμείνουμε ακέ-
ραιοι ως χαρακτήρες και δεν σεβαστούμε
τις πανανθρώπινες αξίες, τελικά θα κατα-
λήξουμε να διαπράξουμε το άδικο. Οποιος
τελικά ισχυρίζεται ότι κατέχει την «από-
λυτη» γνώση και την «απόλυτη» αλήθεια,
στην πραγματικότητα βρίσκεται σε καθε-
στώς «απόλυτης» τύφλωσης».

Η συζήτηση
Μετά από τον κύκλο των παρεμβά-

σεων, ξεκίνησε η διαλογική συζήτηση, με
την συμμετοχή πολλών από τους παρευ-
ρισκόμενους, με την συγγραφέα να
απαντά στις ερωτήσεις και τα θέματα που
έθιγαν οι ερωτώντες, ενώ υπήρχε και ο
κατάλληλος συντονισμός της συζήτησης
από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμμα-
τέα της Ενωσης Απανταχού Σφακιανών.      

Οι παρευρισκόμενοι έθιξαν τόσο ιστο-
ρικά θέματα στις ερωτήσεις τους, αλλά
και θέματα μεθοδολογίας της συγγραφής
του βιβλίου, ειδικά όσον αφορά στον
«φωτισμό» των χαρακτήρων και της δρά-
σης τους. Ακούστηκαν πολλές και αντι-
κρουόμενες απόψεις, χωρίς να λείπουν οι
ευθείες αναφορές (τόσο από τους ερωτών-
τες, όσο και από την συγγραφέα) σε πολι-
τικά και ιδεολογικά θέματα, τόσο του
παρελθόντος, όσο και του παρόντος. Το
επίπεδο της συζήτησης, αν και έφτασε να
θίγει εξαιρετικά ευαίσθητα πολιτικά θέ-
ματα και επώδυνες ιστορικές περιόδους,
παρέμεινε υψηλό και πολιτισμένο. Οι πα-
ριστάμενοι, ακόμη και όσοι δεν έθεσαν
ερωτήσεις στην συγγραφέα και τους συμ-
μετέχοντες στο τραπέζι, διατήρησαν αμεί-
ωτο το ενδιαφέρον τους στην συζήτηση,
πολλές φορές επιδοκιμάζοντας ή ακόμη
και αποδοκιμάζοντας τα λεγόμενα. 

Μετά το πέρας της συζήτησης, και ως
είθισται, ο Πρόεδρος κάλεσε τους παρι-
στάμενους σε ένα παραδοσιακό σφακιανό
κέρασμα, με το οποίο και έκλεισε επιτυ-
χημένα η εκδήλωση.

Λογοτεχνική-Μουσική βραδιάΛογοτεχνική-Μουσική βραδιά
Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ και οι «Εκδόσεις  Ιβί-

σκος», διοργανώνουν 
Λογοτεχνική - Μουσική βραδιά

στην Αίθουσα της Ενωσης µας
(ΕΜΜΑΝ. ΜΠΕΝΑΚΗ  & ΖΑΛΟΓΓΟΥ

15  - Αθήνα)
µε την Παρουσίαση  του Βιβλίου

της ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ :
Ασ’ το κι ας αποθάνει

Θα σ υ µ π ρ ά ξ ο υ ν 
( Εν χορδαίς, µε «φυσές» και ρακές ): 
●  Αντωνία Μποτονάκη, συγγραφέας 
●  Ειρήνη  ∆ερέµπεη, µουσικός

(«φυσές» και τραγούδι) 
● Κάρολος  Κουκλάκης, µουσικός

(µπουλγαρί κ.ά.) 
Την Παρασκευή   2  Μάρτη Την Παρασκευή   2  Μάρτη 

2012 στις 7 µ.µ.2012 στις 7 µ.µ.

Ένα Σφακιανόπουλο
στο τιµόνι της Google

Μεγάλωσε στον Καναδά, αλλά
έφυγε από το σπίτι σε νεαρή ηλικία για
να ταξιδέψει. Η ζωή του άλλαξε όταν
πήρε το πρώτο του Mac. Αργότερα,
όταν άρχισε να πειραµατίζεται µε το δια-
δίκτυο, ξεκίνησε ένας µεγάλος «έρω-
τας». Από τότε, εστιάζει κυρίως στο
χώρο των ψηφιακών εφαρµογών και της
διάδρασης.

Ο λόγος για τον κρητικής καταγω-
γής Στιβ Βρανάκη ,ο οποίος σήµερα
είναι στο τιµόνι της Google Creative Lab
ως καλλιτεχνικός διευθυντής για την Ευ-
ρώπη, Μέση Ανατολή και την Αφρική.
Η οικογένεια του Στιβ Βρανάκη κατάγε-
ται από τα το Πατσιανό Σφακίων και
µετανάστευσε στο Βανκούβερ στα τέλη
της δεκαετίας του ’60.

Στη διαδροµή του έως τώρα o Στιβ
Βρανάκης δηµιούργησε τη δική του εται-
ρία, ενώ συνεργάστηκε µε ορισµένες
από τις µεγαλύτερες παγκόσµιες φίρµες
(McDonalds, Coca Cola, BMW, Levis,
Playstation, Ολυµπιακοί Αγώνες του
Λονδίνου). Επιπλέον, συνέβαλε στην
καθιέρωση εξαιρετικών νέων ονοµάτων
στην αγορά, µεταξύ των οποίων η O2,
το Amazon και το iPhone στη Βρετανία.

∆ηµιουργικός διευθυντής της VCCP, ο
Στιβ Βρανάκης, άφησε το 2011 την εται-
ρία για να δουλέψει στην Google Cre-
ative Lab. 

Ο ιδρυτής της VCCP Adrian Cole-
man, δήλωσε για την συνεργασία του
Βρανάκη µε την Google : «Όταν µία από
τις πιο σεβαστές µάρκες στον κόσµο, η
Google ενδιαφέρεται για συνεργασία,
µόνο ως φιλοφρόνηση µπορεί να το
λάβει κανείς. ∆εν µπορούσα να σκεφτώ
κανέναν καλύτερο για τη δουλειά».

Μέχρι τώρα o ίδιος θεωρεί ως πιο
σηµαντικό του επίτευγµα στην Google
το πρόγραµµα που στέλνει πειράµατα
µικρών παιδιών στο διάστηµα. Στην
ερώτηση τι αγαπά περισσότερο στην
δουλειά του απαντά «µας δίνεται η ευ-
καιρία να αλλάξουµε τον κόσµο».

Στη ίδια συνέντευξη όταν τον ρωτούν
χαριτολογώντας τι θέλει να γίνει όταν µε-
γαλώσει απαντά χαρακτηριστικά: «Ο
Έλληνας µάγκας που δεν µεγάλωσε
ποτέ». Ο ίδιος εκτός από αγγλικά µιλά
ελληνικά και γαλλικά.  

O Βρανάκης ζει πλέον και εργάζεται
στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας
ενώ είναι παντρεµένος µε την Άννα Φυ-
γετάκη και έχουν δύο παιδιά.

Ο Σφακιανής καταγωγής Στιβ Βρανάκης
στο τιµόνι της  GoogleΠαρουσίαση του βιβλίου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΜΠΗΙΑ : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΜΠΗΙΑ : Το   Το   
χρονικό µιας προαναγγελθείσαςχρονικό µιας προαναγγελθείσας

χρεοκοπίαςχρεοκοπίας
του Οικονοµολόγου  ∆. Καζάκη∆. Καζάκη

στα Χανιά 
“O  ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει: ή θα πρέ-

πει να γίνει αφεντικό σε αυτόν τον τόπο ή να τον παρα-
δώσει αµαχητί όπως κάνουν οι πολιτικοί του. Αλλά δεν
έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στην ελληνική ιστορία. Θα εί-
µαστε η πρώτη γενιά που θα το κάνει αυτό; Αν είµαστε η
πρώτη γενιά, θα είµαστε και η τελευταία σε αυτόν τον 

Το βιβλίο του ∆. Καζάκη από τις 
εκδόσεις “ΠΟΝΤΙΚΙ”

τόπο”. Αυτό, µεταξύ άλλων, επεσήµανε, στο περιθώριο της παρουσίασης του βιβλίου του,
στις 6 Φλεβάρη στα Χανιά, ο οικονοµολόγος ∆. Καζάκης.

Το βιβλίο «Η Ελληνική Ποµπηία - Το
χρονικό µιας προαναγγελθείσας χρεο-
κοπίας» του ∆ηµήτρη Καζάκη, το οποίο
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ποντίκι»,
περιλαµβάνει τα κείµενά του που δηµοσιεύ-
θηκαν στην εφηµερίδα «Το Ποντίκι» από
τον Μάρτιο του 2010 έως τον Νοέµβριο του
2011.

Τα άρθρα του προειδοποιούν εγκαίρως
και από ένα σηµείο και ύστερα, αποτυπώ-
νουν πλήρως – το οικονοµικό και πολιτικό
αδιέξοδο της Ελλάδας και τα µεγέθη της κα-
ταστροφής, αλλά δεν περιορίζονται εκεί:
Εκτός από την έγκαιρη και επιτυχή πρό-
βλεψη των εξελίξεων στη χώρα µας, επε-
κτείνονται στο περιβάλλον της ευρωζώνης
και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ∆ηµήτρης Καζάκης ενέταξε µε επιµονή
την ελληνική κρίση σε αυτό που ελάχιστοι
τολµούσαν να διατυπώσουν: στη χρεοκο-
πία της ευρωζώνης και του ίδιου του
ευρώ. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για
την πληρέστερη ανάλυση της ελληνικής και
ευρωπαϊκής κρίσης που έχει γραφτεί στην
Ελλάδα...

ένα κατοχικό καθεστώς µόνο καλό
µπορεί να σου φέρει, έστω και αν
έχεις δυσκολίες, έστω και αν στην
αρχή περάσεις δύσκολα”.

Παρεµβάσεις στην παρουσίαση του
βιβλίου, έκαναν, µεταξύ άλλων, ο δή-
µαρχος Σφακίων Π. Πολάκης, ο επί-
κουρος καθηγητής της Α.Ε.Ν. Κρήτης,
Μ. Χουρδάκης, ο οικονοµολόγος - κα-
θηγητής Μέσης Εκπαίδευσης, Γ. Κυρια-
κάκης, ο επίκουρος καθηγητής
Φιλοσοφίας Πολυτεχνείου Κρήτης, ∆.
Πατέλης, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Σφακιανών Σήφης Μανουσογιάννης.

Από την παρουσίαση του Βιβλίου στα Χανιά. Στο
βήµα ο ∆ήµαρχος Σφακίων Π. Πολάκης

Ο οικονοµολόγος υπογράµµισε πως
µε τη συµφωνία που επιχειρείται να υπο-
γραφεί “εγκλωβίζεται η χώρα  στον νέο
µηχανισµό ευρωπαϊκής στήριξης”.
Αυτό, σύµφωνα µε τον κ. Καζάκη, “δεν
σηµαίνει µόνο νέα µέτρα, αλλά την κα-
τάργηση της αυθυπαρξίας του ελληνι-
κού κράτους. Αλλωστε ζητούν τα
«µαλλιοκέφαλά» τους ακόµα και την
αλλαγή των κωδίκων απόδοσης δι-
καιοσύνης. Μετατρεπόµαστε σε κάτι
παραπάνω από αποικία, σε ένα υπό αί-
ρεση κράτος. Με αυτήν την έννοια ο κα-
θένας µπορεί να καταλάβει τι µέλλει
γενέσθαι”. 

Κληθείς να σχολιάσει εκείνους που υπο-
γραµµίζουν πως, αν δεν ολοκληρωθεί η
διαδικασία µε το PSI, η ζωή για τους πολί-
τες θα µετατραπεί σε 'κόλαση', ο κ. Καζά-
κης ανέφερε πως “η ελληνική κοινωνία
δεν έχει βιώσει ανάλογη κρίση ούτε σε
συνθήκες πολέµου' και τόνισε ότι 'το να
σπάσεις τα δεσµά και το να ανατρέψεις 

Κακόµοιρη ∆ηµοκρατία, κλωτσηµένη σα σκύλα απ΄τους κλέφτες
αλυχτώντας µονάχη στους δρόµους, δαρµένη απ΄την αστυνοµία.
Κακόµοιρο έθνος, προδοµένο, πεταµένο απ΄τους απατεώνες
στο ξερατό του καταδότη,
ξεπουληµένο στις ύποπτες γωνιές, βγαλµένο στο σφυρί.
Κακόµοιρη ∆ηµοκρατία, στα χέρια αυτουνού που
πούλησε την ίδια του τη θυγατέρα, την ίδια του τη πατρίδα, 
λαβωµένη, βουβή και δεµένη χειροπόδαρα…!
∆ε νιώθω µόνος µες στη νύχτα,
µες στο σκοτάδι της γης.
Είµαι λαός, λαός αναρίθµητος.
Έχω τη φωνή, τη γνήσια δύναµη
να διαπεράσω τη σιωπή
και βλαστήσω µες στις αντάρες! 

Θάνατοι, µαρτύρια, ζόφοι, παγωνιά σκεπάζουν ξάφνου το σπόρο.
Και µοιάζει σα θαµµένος ο λαός! 
Όµως το αραποσίτι ξαναγυρίζει στη γη.
Μες απ΄το θάνατο ξαναγεννιόµαστε!

ΠΑΜΠΛΟ ΝΕΡΟΥ∆Α - Χιλιανός ποιητής
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Λεβέντη απού κατέβηκες απ’ τον απάνω
κόσµο
Για κάτσε να ξεκουραστείς να σε ρω-
τήξω θέλω
Για πες µου ανε βαστά ουρανός κι α
στέκει απάνω κόσµος
Κι ανε βαφτίζουνε παιδιά κι α χτίζου µο-
ναστήρια

Οι παλιοί µας είχαν και στην αιώνια ζωή
τις αγωνίες της προσωρινής. Γι’ αυτό, κάθε
καινουργιοφερµένο τον ρωτούν τι γίνεται
στον πάνω κόσµο. Οι αγωνίες τους είναι χα-
ρακτηριστικές: Η πρώτη, η γενική, είναι αν
ακόµα υπάρχει η ζωή που άφησαν: Αν ο ου-
ρανός εξακολουθεί να σκεπάζει τη γη, κι αν
αυτή ακόµα υφίσταται. Είναι προϋπόθεση η
θετική απάντηση στην πρώτη ερώτηση, για
να καταλήξουµε στη δεύτερη, αυτή που
πραγµατικά ενδιαφέρει τους νεκρούς µας και
που εκφράζεται µε δυο αγωνίες:
Η µία είναι: ΄΄Ανε βαφτίζουνε παιδιά΄΄. ∆εν
είναι τυχαίο ότι για βαφτίσεις (κι όχι για γά-
µους) ρωτά ο παλιός κάτοικος του Άδη τον
καινούργιο. Γιατί η βάφτιση δεν είναι απλά µια
ονοµατοδοσία. Σηµατοδοτεί την είσοδό του
νεοφώτιστου στην ορθοδοξία και κατ’ επέ-
κταση, την είσοδό του στην Ρωµιοσύνη, στο
λαό µας, στην ταυτότητα τη δική µας. Ξε-
περνά τα θρησκευτικά πλαίσια ακριβώς λόγω
ταύτισης Ελληνισµού και Ορθοδοξίας, και κα-
ταλήγει στην απονοµή πολιτιστικής ταυτότη-
τας.

Εξ αντιδιαστολής, τα αδέλφια µας εκείνα
που επέλεγαν να µουτίσουν, δηλαδή να µην
είναι πια αδέλφια αλλά δυνάστες µας, άλλα-
ζαν τα ονόµατά τους σε ισλαµικά, απεκδυό-
µενοι έτσι τη δική µας ταυτότητα και
προσχωρώντας στην ταυτότητα των κυρίαρ-
χων. Γι’ αυτό άλλωστε και στην ορθόδοξη
Ανατολή, την προσανατολισµένη στη συλλο-
γικότητα, γιορτάζαµε πιο πολύ τη γιορτή
παρά τα γενέθλια: Γιατί η γιορτή, σηµατοδο-
τούσε κάθε χρόνο, ότι σε απίστευτες συνθή-
κες τυραννίας, ο λαός µας κρατούσε την
πίστη του, άρα τη ρωµέϊκη ταυτότητά του, και
αυτό ήταν από µόνο του λόγος γιορτής, πα-
ράλληλα προς την επιβαλλόµενη τιµή στον
εορτάζοντα άγιο. Κι ακόµα, η γιορτή δεν είναι
άγνωστη σαν τα γενέθλια. Όλοι γνωρίζουν 

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΞΑ∆ΕΛΦΟΥ ΜΟΥ
ΣΤΡΑΤΗ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΕΤΩΝ 20

πότε πέφτει, κι όσοι θέλουν, πάνε να πουντη
γιορτή στον εορτάζοντα, να τον τιµήσουν.
Προσκλήσεις  δε χρειάζονται στη γιορτή, αν-
τίθετα µε τα ατοµοκεντρικά γενέθλια των ∆υτι-
κών, όπου µόνο όσοι είναι καλεσµένοι του
εορτάζοντος πάνε να σβήσουν τα κεράκια.
Και βέβαια, ο επελαύνων εκδυτικισµός τείνει
να δώσει και σε µας προτεραιότητα στα γενέ-
θλια.

Η ονοµαστική γιορτή όµως είναι η γιορτή
της κοινότητας, της παρέας, η νίκη απέναντι
στην καταπίεση και στην εξώθηση προς απο-
βολή της ταυτότητάς µας. Φάνηκε στους δύ-
σκολους καιρούς της Τουρκοκρατίας, φαίνεται
και τώρα στους επίσης δύσκολους καιρούς
της παγκοσµιοποίησης.

Ρωτά όµως και κάτι άλλο, ο παλιός νεκρός
µας τον καινούργιο έχει κι άλλην αγωνία: ́ ΄Αν
χτίζουν µοναστήρια΄΄. Φυσικό επακόλουθο
της προηγούµενης ερώτησης, αφού εκεί θα
βαπτιστεί το κάθε παιδί, κι αν µοναστήρια δεν
υπάρχουν, δεν εξασφαλίζεται η πολιτιστική
συνέχεια του λαού µας. Απηχεί και µιαν
ακόµα αγωνία η ερώτηση: αντανακλά τη µε-
γάλη δυσκολία που είχαν οι ραγιάδες (από το
δυνάστη) να ανεγείρουν ναούς, το κυνηγητό
των χώρων λατρείας του λαού µας. ∆ίχως αυ-
τούς δεν υπάρχει η Ρωµιοσύνη.

Μέσα σε τέσσερις στίχους λοιπόν, έκλεισε
ένα τραγούδι µιαν ολόκληρη στάση ζωής, µια
ταυτότητα που για το χατήρι της υποµείναµε
τα πάνδεινα και δικαίως, και η οποία ξεπερνά
τα όρια της ζωής αυτής, επεκτεινόµενη και
στην άλλη.

Αφορµή γι’ αυτό το κείµενο έδωσε η υπο-
δοχή που έκαµαν οι παλιοί στον κάτω κόσµο,
λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, σε ένα πολύ νέο
παιδί, καµάρι της οικογένειάς του και της Σφα-
κιανής επαρχίας. Που σίγουρα τους είπε ότι
γίνονται βαφτίσεις ακόµα, είχε τύχει κι ο ίδιος
σε µια λίγο πριν ξεκινήσει το δρόµο προς τα
‘κει. Για τις χάρες του Στρατή θα µιλήσουν και
θα γράψουν πολλοί, γιατί το άξιζε. Το τρα-
γούδι που πιάσαµε, µε αφορµή το ταξίδι που
έκαµε, κοιτάζει µιαν άλλη παράµετρο του θα-
νάτου για το λαό µας, και δίδει την προοπτική
της συνέχειας της ύπαρξής µας σε άλλη διά-
σταση, αλλά δίχως να ξεχνάµε (ούτε στην αι-
ώνια ζωή) ποιοι είµαστε.

Ξάδερφε Στρατή, καλήν αντάµωση 

Στρατής ∆εληγιαννάκης, ετών 20

Ποιο χέρι έχει τη δύναµη να γράψει, Hοιο
µυαλό µHορεί να συγκεντρωθεί, Hοια µάτια
βουρκωµένα µHορούν να σταµατήσουν να
κλαίνε, γι’αυτό  Hου έγινε στην αλλαγή του
χρόνου στα Σφακιά.

Ένα Hαλικάρι είκοσι µόλις χρόνων, σαν τον
άγγελο µε τέτοια καλοσύνη, λεβεντιά, µας
άφηνε για να Hάει σε άλλους κόσµους Hιο δί-
καιους, Hιο ήρεµους, Hιο γαλήνιους,  αφή-
νοντας Hίσω του εµάς να λέµε ένα µεγάλο
γιατί. 

Και η αHάντηση δεν είναι µHορετή µε την
ανθρώHινη λογική, οι Άγγελοι HρέHει να βρί-
σκονται στον ουρανό. Ναι ό Στρατής είναι
ένας άγγελος και το γνωρίζαµε καλά όλοι
µας την σύντοµή ζωή του σ’αυτό το µάταιο
κόσµο.    

Η λεβεντιά του, η καλοσύνη του η αγάHη
του για όλους, το θάρρος  του Hου HροσHα-
θούσε µε τη µεγάλη του καρδιά  να δώσει σε
µας κουράγιο, στους γονείς του, στους φίλους
και αυτό φαίνεται  αHό αυτό Hου µας έστειλε
δέκα µέρες Hριν µας εγκαταλείψει.   

Άρχοντας µέχρι και τη τελευταία Hράξη
της αρχαίας τραγωδίας Hου έγινε στη Θυ-
µιανή Παναγία στις Κοµητάδες. Όλοι δεν θα
δεχθούµε Hοτέ τη σκληρή Hραγµατικότητα
γιατί ο Λεβέντης είναι δίHλα µας κοντά µας
.το τραγούδι του αντηχεί στις Σφακιανές µα-
δαρές και γαληνεύει τα Αγρίµια, ο λεβέντι-
κος χορός του γίνεται ζηλευτός αHό τα
γεράκια των φαραγγιών και τα όµορφα γα-
λανά του µάτια γαληνεύουν τη φουρτουνια-
σµένη θάλασσα του Λυβικού όταν αγριεύει 

Καλό ταξίδι λεβέντη σου υ&όσχοµαι ότι θα χο-
ρέψοµε µαζί &άλι, το λεβέντικο χορό &ου κάναµε
στα βήµατα του λεβέντη &α&&ού σου του Μ&ικο-
στρατή. Μαν. Σήφης

Φουριάρες αίγες οι χαρές 
φεύγουνε σα µε δούνε
κι οι πόνοι σκύλοι µπιστικοί
στα πόδια µου κλουθούνε!

*
εστόλισε µου το δεντρό
η µοίρα µου οφέτος
και µου 'πε ξέχνα τις χαρές 
µε το καινούργιο έτος

*
µου 'πε στο στόλισα καλά
το γέµισα και δώρα
πίκρες καηµούς και βάσανα
θα 'χεις όλη την ώρα

*
µα είπα κι εγώ τσί µοίρας µου
µε 'µενα µην τα βάνει
γιατί άντρες ορίζουν τα Σφακιά
σαν τον ∆ασκαλογιάννη ...

Τις µαντινάδες αυτές, µας τις έστειλε ο 
Στρατής, λίγες µέρες πριν πεθάνει !

«ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΥ 
ΞΑ∆ΕΛΦΟΥ ΣΤΡΑΤΗ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ»

ΡΙΖΙΤΙΚΟ
Μάνα µου σ’ αποχαιρετώ µάνα γλυκιά µου µάνα 
στον κάτω κόσµο µε καλούν και πρέπει να κατέβω 
ο χάροντας µε κάλεσε µάνα και αντροκαλιέται 
πως θα σηκώσει τσι νεκρούς για να τσι καµαρώσει 
βάνει µπροστά τσι µορφονιούς τσι αδικοχαµένους 
µάνα και µένα διάλεξεJ

ΜΑΝΤΙΝΑ∆Α
΄Ανε υπάρχει άλλη ζωή Στον Άδη και γλεντίζουν
Θα στρώσουν τάβλες αργυρές να σε καλωσορί-
ζουν!                           Αντώνης Βενάκης

Στρατής ∆εληγιαννάκης
Στην Παναγιά τη Θυµιανή, πού ’ναι στσοι Κοµητάδες,
κόσµος εσυγκεντρώθηκε, µπορεί και δυο χιλιάδες.
Οµορφονιό εκηδεύανε κ’ ήτανε µέγα θρήνος,
γιατ’ ήτανε ξεχωριστός ο µορφονιός εκείνος.
Πόνος µεγάλος ήτανε σ’ εκείνη την κηδεία,
βλαστός που πρόσφατα έφυγε από την εφηβεία.
Είκοσι δυο χρονώ ’τ’ ανε εκείνο το βλαστάρι,
χρυσό κορµί, χρυσή καρδιά, κρίµα στο παλικάρι.
Ενα κοµµάτι µάλαµα εβάλανε στο µνήµα,
κρίµα για κείνο το παιδί, κρίµα και πάλι κρίµα.
Καρκίνος τον εθέρισε την ύστερη του χρόνου,
τέλος µιας ακριβής ζωής, πηγή µεγάλου πόνου.
Οφου κακή αρχιχρονιά για όλα τα χωριά µας,
φίλων και ξένων και δικών επόνεσε η καρδιά µας.
Ετσι ήτανε το τυχερό Μανώλη ∆εληγιάννη,
όποιος πονεί υποµονή µόνο µπορεί να κάνει.
Ετσι ήταν πεπρωµένο σου να χάσεις τον Στρατή σου,
να ζήσουν τ’ άλλα σου παιδιά να τα ’χεις στη ζωή σου.
Εφυγε το χρυσό παιδί, το καλαναθρεµµένο
κι ένα ωραίο σπιτικό έµεινε πληγωµένο.
Σ’ αυτό τον πόνο επόνεσε όλη η κοινωνία,
ας είν’ το χώµα ελαφρό κ’ η µνήµη αιωνία.

Κ.Ι.Γ.
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Αφιέρωµα στον 
Στρατή ∆εληγιάννη

Ευχή µη σώσω στη ζωή και ξαναγράψω λόγια,
για οµορφονιό ή οµορφονιά θανάτου µοιρολόγια.

*
Γράµµα του Χάρου έµπεψα στον Αδη να διαβάσει, 
απ’ τα Σφακιά τον απειλώ να µην ξαναπεράσει.

*
Να µη θωρεί τη λεβεντιά, των κοπελιών τη χάρη
και να ζηλεύει να ζητά στον Αδη να τα πάρει.

*
Του γράφω πως είναι φονιάς που πήρε τη ζωή σου
κι ένα δέντρο εµάρανε κι έσπασε το κλαδί σου.

*
Ενα κλαδί σ' ένα δεντρό να µη µπορεί ν' ανθίσει,
Θεέ µου κατάρα στα Σφακιά ποιος θα τη σταµατήσει;

*
Γιατί 'ν΄αµέτρητοι οι νιοι που πήρε απ' τα Σφακιά µας
κι είναι κατάµαυρες οι ψυχές όπως κι η φορεσιά µας.

*
Να µαζωχτείτε ούλοι οι νιοι µε τον ∆ασκαλογιάννη 
και µε πρωτοπαλλήκαρο τον Στράτο ∆εληγιάννη.

*
Που τίµησε τον τόπο µας. την οικογένεια του,
στον Αδη υπερήφανος να 'σαι µε τ’ όνοµα του.

*
Τον Χάρο να σκοτώσετε, πάρετε τα κλειδιά του 
και να τη διαγουµίσετε την οικογένεια του.

*
Να φύγετε ούλοι οι νιοι, τη σκάλα ν' ανεβείτε, 
ν' αναστηθούνε τα Σφακιά τη µέρα που θα 'ρθείτε.

Σήφης - Μιχαήλ Παπασηφάκης

Για τον εικοσάχρονο Ευστράτιο ∆εληγιαννάκη
Τον πόνο κάνω δύναµη για να κρατώ την πένα
δίνω κουράγιο στην καρδιά γιατί πονεί για σένα.

*
Του δύο χιλιάδες έντεκα την τελαυταία µέρα, 
ο Χάρος βγήκε  µ' όρεξη και πήρε σε απ'τη χέρα.

*
Εσένα διάλεξε Στρατή, σε πήρε από κοντά µας
µα όσο θα υπάρχουµε θα είσαι στην καρδιά µας.

*
Μέρα χωρίς χαµόγελα, χωρίς χαρές και γέλια,
σειστήκαν τσ' οικογένειας, τα πιό γερά θεµέλια.

*
Πένθος βαρύ απλώθηκε πάνω τσι Κοµιτάδες,
το κλάµα κάνει αντίλαλο ψηλά εις τσι Μαδάρες.

*
Και το γιατί; µαύρο, θολό, µα ποιός να τ΄απαντήσει
τέτοιο παιδί πως βιάστηκε τον κόσµο αυτό ν' αφήσει;

*
Πρέπει πως ήθελ΄ ο Θεός, µπαξέ να εγκαινιάσει
κι ήθελε ρόδο όµορφο να εντυπωσιάσει.

*
∆εν γίνέται να έφυγες, όχι δεν το πιστεύω
απ' το χωριό µας σαν περνώ πάντα θα σε γυρεύω.

*
Ασφεδιανέ µου αητέ και κάτασπρε µου κρίνε,
φάρσα πρωταπριλιάτικη µου φαίνεται πως είναι!

*
Ο αετοί πετούν ψηλά, δεν µπαίνουνε στο χώµα
δεν πίστεψα πως έφυγες, είπα πως είναι ψόµα!

Σταγόνες µες στη θάλασσα, στον ουρανό που βρέχει
και µεσ τα δάση χρώµατα η θύµηση θα σ΄έχει.

*
Ορεξη είχες για ζωή, λαχτάραγες να ζήσεις
µα όµωσ είπε ο άγγελος να τον ακολουθήσεις. 

*
Γονείς, αδέλφια, συγγενείς, φροντίδα, αγάπη τόση,
δεν ήταν όµως δυνατό, κανείς να σε γλυτώσει.

*
Εφυγες κι έτσι έµεινε άδεια η αγκαλία τους,
στην κρύα τη ταφόπλακα σκαλώσαν τα φιλιά τους.

*
Σαν το κεράκι που ΄σβησε στο φύσηµα τ΄αέρα
έφυγε η ζωούλα σου, πριν µπει καινούργια µέρα.

*
Ας ήταν Θέ µου να γενεί αστέρι η ψυχή του,
να το θωρεί η µάνα του και να µιλεί µαζί του.

*
Να το θωρεί ο πατέρας του να στέλνει µε τ΄αγέρι
νέα και λόγια τρυφερά, να του τα µεταφέρει.

*
Τ΄αδέλφια του να το θωρούν,κουράγιο για να παίρνουν
γιατί η µοίρα άδικα τα χτύπησε και γέρνουν.

*
Είναι παιδί και σκιάζεται να µένει µοναχό του
βάλε του ένα Αγγελο να είναι στο πλευρό του.

*
Στη σκέψη των γονέων σου θα είσαι νύχτα µέρα
ώσπου να ΄ρθουν αγόρι µου, εκεί που είσαι ...πέρα. 

Ελένη Μαράκη - Καβρουδάκη

Ήθελε νιό και µερακλή ο χάροντας να πάρει,
τη λεβεντιά σου ζήλεψε και τη περίσια χάρη!

*
Ποδαρικό εδιάλεξε µε σένανε να κάνει,
στο περιβόλι τ΄ουρανού κουµπάρε ∆εληγιάννη !

*
Πως να το πώ “Καλή χρονιά”κουµπάρε του θανάτου,
που σε δυό µέρες δυό χρονιές σ΄έχει στην αγκαλιά του.

*
Το έντεκα κοιµήθηκες το δώδεκα µισεύεις,
Αρχάγγελος στον ουρανό είσαι και βασιλεύεις !
(Τις µαντινάδες αυτές έγραψε και διάβασε σαν 

επικήδειο στον Στρατή, ο  Σήφης ∆οκιµάκης)

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙ∆Ι  ΣΤΡΑΤΟ...
Γιώργο µου, Ακη και Σταυρή,πιάσετε το τραγούδι, 
υποδεχτείτε τω Σφακιώ,το όµορφο λουλούδι.... 
Κάµετε τόπο βάλτε τον,Βαγγέλη στη καθιά σας, 
τον µερακλή που έφυγε κι ήρθε στη γειτονιά σας...
Νίκο,καλοσορίσετε,το έρµο χωριανάκι,
πέταξε πάλι άδικα,ένα παλικαράκι... 

Προσέχετε µας τον Στρατή,γιατί ήταν παλικάρι
κι ήρθενε έτσι άναντρα, ο χάρος να τον πάρει...
Αναντρα πάλι έπαιξες, χάρε µε τα χωριά µας,
σκόρπισες πόνο και πληγές, µέσα εις τη καρδιά µας...
Γιάντα να παίρνεις τις ψυχές, νέων καλών ανθρώπω,
εζήλεψες τα κάλη τους, χτυπάς µ'αυτό το τρόπο...

Μα στάσου χάρε µια φορά, να δεις τι χάλι φέρνεις, 
τη µάνα δες,το κύρη τους,π'αλύπητα τσι δέρνεις...
Βγήκες και πήρες ξαφνικά,τον Ήλιο,το Φεγγάρι, 
σκοτείνιασε το σπίτι τους,λείπει το παλικάρι...
Ανάθεµα σε χάροντα,πράµα δε λογαριάζεις,
δεν έχεις φαίνεται καρδιά κι έτσι των άλλων σφάζεις... 
Έφυγε,πέταξε ο Αητός κι ο νούς µου δε το βάνει, 
τι πως εµπήκε άλλη χρονιά,το νόηµα τση χάνει...
Ένα παιχνίδι άσχηµο,και φέτος τέτοια µέρα, 
ο Αϊ Βασίλης έµπεψε,κι είπε µας καληµέρα...."

Ιωσιφίνα Λεφάκη
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Ένα απροσδόκητο ατύχηµα στέρησε τη ζωή
από το καλό συµπατριώτη, τον ακούραστο
Μακρέ -Κωστή. Πάντα ευγενικό τον θυµούµαστε
από τα παιδικά µας χρόνια, όταν συγκέντρωνε
το γάλα από τα χωριά µας, για το τυροκοµείο
του.  

Η µοίρα φάνηκε σκληρή µαζί του. Έχασε τη
ζωή του στο δρόµο που είχε διαβεί χιλιάδες
φορές και κάτω από τις πιό δύσκολές συνθήκες.

Στον Ι. Ν. της Παναγίας, στο Αµουδάρι Ασκύ-
φου, στις 29 ∆εκέµβρη 2011, έγινε η κηδεία του
φίλου Κωστή. Nα είναι ελαφρύ το χώµα  της
Σφακιανής γης που τον δέχτηκε.   

Στη σύζυγο και τα παιδιά του, εκφράζουµε τα
θερµά µας συλλυπητήρια.  

ΣΣηηφφ..  ΜΜαανν..

Αφιέρωµα στον φίλο µου
Κωστή Πολέντα

Πρεπιά ήσουν στο σόι σου πλούσιος σε καλοσύνη,
ο άδικος σου θάνατος πόνο και πίκρα αφήνει.

■  
Πίκρα σε φίλους και δικούς και ποιοι δεν σ' αγαπού-
σαν; 
Ποιος µέτρησε στον θάνατο πόσοι σε προσκυνούσαν;

■
Όταν αφήνουν τα Σφακιά άντρες µε τέτοια χάρη,
καυχιέται ο Χάρος και θαρρεί πως είναι παλληκάρι.

■
Σ' ανήµενε ξηµέρωµα και πήρε τη ζωή σου 
και άφησε πολλές πληγές απάνω στο κορµί σου.

■
Τα δεκατρία εγγόνια σου και τα πέντε παιδιά σου, 
είναι τα πλούτη π΄ άφησες  στην οικογένεια σου.

■
∆ύο εγγονάκια αρσενικά γράφουνε Πολεντάκια 
Κωστήδες και πεσίχαρα αµούστακα αντράκια.

■
Θα ακλουθούνε στη ζωή τα ζάλα τα δικά σου 
και θα βαφτίζουνε παιδιά µη σβήσει τ΄ όνοµα σου.

■
Στον Αδη, όταν κατεβείς, θα βρεις τον αδελφό σου 
τον Στέλιο σας,που έλειπε στη ζήση απ΄το πλευρό σου.

■
Αµούστακο στα δεκαεπτά είδε τον θάνατο του,
χρόνους περίµενε αδελφό, στον Αδη µοναχό του.

■
Καλό ταξίδι φίλε µου και θα σ' αναζητούµε
και γω όσο στέκω στο µυαλό πάντα θα σε θυµούµαι.

Σήφης - Μιχαήλ Παπασηφάκης

Πέθανε ο 
αγωνιστής
Βαγγέλης

Βολουδάκης
Την Παρασκευή 6 Ιανουα-

ρίου, πέθανε σε ηλικια 89 χρονών και κηδεύτηκε
την Κυριακή, στ’ ΑΑσσκκύύφφοουυ  ΣΣφφαακκίίωωνν, ο αγωνιστής
της Εθνικής Αντίστασης και του ∆ηµοκρατικού
Στρατού Ελλάδος, βετεράνος κοµµουνιστής, επί
σειρά ετών ∆ηµοτικός Σύµβουλος Χανίων και µέλος
της ∆ιοίκησης του Εργατικού Κέντρου Χανίων, ΒΒααγγ--
γγέέλληηςς  ΒΒοολλοουυδδάάκκηηςς..

Η νεκρώσιµη ακολουθία έγινε στην Μητρόπολη
Χανίων και την παρακολούθησεα πλήθος κόσµου,
συναγωνιστές, σύντροφοι, συγγενείς και φίλοι.

Ο Βαγγέλης Βολουδάκης ένας από τους τελευ-
ταίους της ηρωικής γενιάς κοµµουνιστών, γεννή-
θηκε στη ΧΧώώρραα  ΣΣφφαακκίίωωνν.. Από τα νεανικά του
βήµατα, εµπνευσµένος από τη µεγάλη Οκτωβριανή
Σοσιαλιστική Επανάσταση, ασπάστηκε την ιδεολο-
γία του Μαρξισµού - Λενινισµού και εντάχτηκε στην
παράνοµη τότε ΟΟ..ΚΚ..ΝΝ..ΕΕ.. (Οµοσπονδία Κοµµουνιστι-
κών Νεολαίων Ελλάδας). Άριστος µαθητής παρά τις
οικονοµικές και γενικότερα βιοποριστικές δυσκο-
λίες της οικογένειάς του, πέρασε στο Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο στην Αθήνα (Ανωτάτη Εµπορική) και
παράλληλα δούλευε σαν δηµόσιος υπάλληλος στη
Σταφιδική. Η εισβολή της φασιστικής Ιταλίας και
Γερµανίας στην Ελλάδα, τον βρίσκει στην Αθήνα.
Εντάσσεται στις γραµµές της ΕΕΠΠΟΟΝΝ  και αργότερα
στον ΕΕΛΛΑΑΣΣ  και έγινε µέλος του ΚΚΚΚΕΕ. Κατέβηκε στα
Χανιά και έλαβε µέρος στις σηµαντικότερες µάχες
που έδωσε η ΕΕΑΑΜΜ-ική Εθνική Αντίσταση, ενάντια
στους κατακτητές και στους ντόπιους συνεργάτες
τους. Με την απελευθέρωση της χώρας, είχε την
πορεία που είχαν και οι περισσότεροι αγωνιστές της
ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης: διώξεις, κατατρεγ-
µούς, φυλακίσεις, εξορίες, εκτελέσεις. Απολύεται
από τη δουλειά του, χάνει τη φοιτητική του ιδιότητα,
διώκεται. Εντάσσεται στον ∆∆ηηµµοοκκρρααττιικκόό  ΣΣττρρααττόό  ΕΕλλ--
λλάάδδςς,, δίνοντας τη µάχη στην κορυφαία στιγµή του
ταξικού κινήµατος που δόθηκε στη χώρα µας, κόν-
τρα στην αστική τάξη και τους Εγγλέζους και Αµε-
ρικάνους ιµπεριαλιστές.

Το 1948 συλλαµβάνεται, οδηγείται σε δίκη µε την
κατηγορία ότι απευθύνθηκε για οικονοµική ενί-
σχυση για το ΚΚΕ, καταδικάζεται και κλείνεται στις
επανορθωτικές φυλακές Χανίων και από εκεί στις
φυλακές Καλαµίου ((ΙΙττζζεεδδίίνν))..

Αγάπησε τα Σφακιά και τα τίµησε !
Θα µείνει φωτεινό παράδειγµα, για τους αγώνες
και τη συνέπεια του !

ΑΑρργγυυρρώώ    ΤΤσσιικκοουυρράάκκηη
Χτυπηµένη από την επάρατο νόσο, την πά-

λεψε  µε όλες τις δυνάµεις της και την υπο-
µονή της. Συµπαραστάτης της στον άνισο
αγώνα, ο αγαπηµένος της σύζυγος  Γιώργης. Ο
αγώνας ήταν σκληρός και ύπουλος και µόλις
ο χρόνος πέρασε και µε την ανατολή του και-
νούργιου, δεν άντεξε άλλο. 

Στις 2 του Γενάρη,  στον Άγιο Λουκά στα
Χανιά έγινε η νεκρώσιµη ακολουθία της Αργυ-
ρώς.

Στο Γίωργη, φίλο και συχωριανό καθώς και
στα παιδιά της, εκφράζουµε τα θερµά και
ειλικρινά µας συλλυπητήρια.

ΣΣηηφφ..  ΜΜαανν..

Αντώνης Ριτζάκης
Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης  Ριτζάκης

µέλος του διοικητικού συµβουλίου της
Ένωσης  Σφακιανών  Ν.Ρεθύµνου .Η κη-
δεία του έγινε στο Χωριό Άγιος Ανδρέας Ρέ-
θυµνου. Στην οικογένεια του  εκφράζουµε
τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Ανδρέας Πατρουδάκης
Την Τετάρτη 18 του Γενάρη, στο Λουτρό

Σφακίων εψάλη η εξόδιος ακολουθία του Αν-
δρέα Πατρουδάκη και ετάφη στο εκεί νε-
κροταφείο. Στα αδέλφια του και συγγενείς
τοτ, εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητή-
ρια.

Γεώργιος Ιωσ. Κοντορινάκης
Την Τετάρτη 4/1/2012, στον Ιερό Ναό της

Ζωοδόχου Πηγής έγινε η εξόδιος ακολουθία
του Γεωργίου Κοντορινάκη. Στη σύζυγο και
τα παιδιά εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυ-
πητήρια. 

Στις 12 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν.της Πανα-
γίας στην Ανώπολη Σφακίων, έγινε το
40ήµερο µνηµόσυνο του.

Αµαλία Παπαδοµαρκάκη 
(το γένος Βουλιούκαλου)

Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου  2012 και ώρα
3µµ,  στον Ιερό Ναό του Σωτήρος, στη Σκα-
λωτή Σφακίων, εψάλη η εξόδιος ακολουθία  
της Αµαλίας Παπαδοµαρκάκη. Στα παιδιά
της Σταυρούλα και Πέτρο, εκφράζουµε τα
θερµά µας συλλυπητήρια.

Πέτρος Γεωργ. Γιαννακάκης
Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, στον Ιερό

Ναό του Αγίου Χαραλάµπους στα Λενταριανά
Χανίων, εψάλη η νεκρώσιµος ακολουθία, του
Πέτρου Γιαννακάκη. Στη συνέχεια στον Ιερό
Ναό του Αγίου Ιωάννου, στον Καλλικράτη
Σφακίων,έγινε η ταφή του.

Στη σύζυγο, τα παιδιά, αδέλφια και συγγε-
νείς του, εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυ-
πητήρια. 

Αργυρώ  Γουµενάκη
Έφυγε τον ∆εκέµβριο, πλήρης ηµερών,η

Αργυρώ Γουµενάκη. Η νεκρώσιµη ακολου-
θία και η ταφή της, έγινε στον Αργουλέ Σφα-
κίων, το χωριό που γεννήθηκε και µεγάλωσε,
ανταµώνοντας για πάντα τον αγαπηµένο της
σύζυγο και αγαπηµένο µας µπάρµπα -Σήφη.

Η θεία Αργυρώ, ήταν υποδειγµατική µάννα
και σύζυγος. Στάθηκε παλικαρίσια και µε πε-
ρισσή αγάπη, στο πλευρό του µπάρµπα -
Σήφη, που ταλαιπωρούσαν την υγεία του, τα
τραύµατα και οι κακουχίες του πολέµου
του΄40. Ανάθρεψε µε τις αξίες και τα ιδανικά
µιας Σφακιανής µάννας, τέσσερα παιδιά, το
ένα καλύτερο από τ΄άλλο. Αγκάλιασε και χά-
ρηκε εγγόνια και δισέγγονα.

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στον Ι.Ν. Αγίου
Πέτρου στον Αργουλέ, έγινε το  40ήµερο
µνηµόσυνο της. 

Στα παιδιά της Σταύρο, Βαγγέλη, Γιάννη
και Μαρία, στα εγγόνια και δισέγγονα της, εκ-
φράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια !

Μανώλης  Ιωάν. Βρεττουδάκης
Στις 8 Φεβρουαρίου 2012, στον Ιερό Ναό

της Παναγίας στη Χερσόνησο Ηρακλείου
εψάλη η εξόδιος  ακολουθία του Μανώλη
Βρεττουδάκη και ετάφη  στο εκεί νεκροτα-
φείο.

Ο Μανώλης από το Ασφένδου  Σφακίων,
ήταν καλός οικογενειάρχης, αγαπητός σε
όλους τους Σφακιανούς του Ηρακλείου αλλά
και στα Σφακιά, που συχνά επισκεπτόταν.
∆είγµα της µεγάλης του αγάπης για το χωριό
του, ήταν ότι αγόρασε ένα παλαιό κτίσµα, για
να κτίσουν τα παιδιά του κατοικία στο Ασφέν-
δου. Αυτή ήταν και επιθυµία του.

Ο Μανώλης, φίλος της Ένωσης και της
εφηµερίδας µας, υπήρξε ενεργό µέλος της
Ένωσης Σφακιανών Ηρακλείου.

Στην οικογένεια του, τη σύζυγο, τα παιδιά
και στον αδελφό του φίλο Στρατή, µέλος της
διοίκησης της Ένωσης µας, εκφράζουµε τα
θερµά µας συλλυπητήρια.

Νίκος Ψαρός
«Κορφή και αγγελοκορφή που είσαι µε τα ρόδα

του ουρανού αυλήµονα, πορίστρα των Αγγέλων
Αγγελος νάµουνα κι εγώ πάνω σου να πορίζω
γη κι ουρανό να χαίρονται .»

(Από το βιβλίο του Νίκου Ψαρού: Ριζίτικα του και-
ρού µας)

Τη Τετάρτη στις 28 -12 - 2011, από τον I.N.
Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στο Γωνί  Ασκύ-
φου ,εψάλη η εξόδιος ακολουθία του τροβα-
δούρου της γνήσιας  Σφακιανής παράδοσης
του Νίκου Ψαρού.

Στην σύζυγο, τα παιδιά και τους συγγενείς
του, εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

ΣΣττοονν  ΝΝίίκκοο  ΨΨααρρόό
∆εκέµβρη είκοσι επτά, ήτανε µέρα Τρίτη
κι ένας σπουδαίος στιχουργός έφυγε από τη Κρήτη.
Το δυο χιλιάδες έντεκα κόντευε να περάσει
κι έφυγε ο Νίκος ο Ψαρός προτού καλογεράσει.
Ήτανε στον Νοµό Χανιών ο στιχουργός ο πρώτος,
στον στίχο πιο καλύτερο δεν έβγαλε ο τόπος.
Σε µια ζωή εκράτησε ψηλά την κεφαλή του,
έφυγε κ’ είχε ήσυχη και τη συνείδησή του.
Απ’ τους ωραίους ήτανε πνευµατικούς ανθρώπους
από αυτούς που σέβονται κι όπου τιµούν τους τόπους.
∆εν ήταν τα πτυχία του, του Πανεπιστηµίου,
πρώτευσε διαγωνισµού σάτιρας παγκοσµίου.
Επρόσφερε στην ποίηση και στη λαογραφία,
ενέπνεε εκτίµηση από την κοινωνία.
Εδηµιούργησε σωστά την οικογένειά του,
σε λούκια επιστηµονικά έβαλε τα παιδιά του.
Στα εβδοµήντα δύο του τον άρπαξε ο Χάρος,
µα έδινε στο σπίτι του πολλή χαρά και θάρρος.
Τα τρία λεβεντόπαιδα π’ άφησε µορφωµένα,
µαζί µε τη µητέρα τους, τ’ άφησε πληγωµένα.
Ας ζούσε τους λεβέντες του να αποκαµαρώνει,
µα µε την απουσία του το σπίτι του πληγώνει.
Ξάδελφε στην επιτροπή µαζί δεν ξαναπάµε,
µ’ αγάπη και συγκίνηση πάντα θα σε θυµάµαι.
Εφυγες Νίκο κι άφησες κενό στην κοινωνία,
ας είν’ το χώµα ελαφρό κ’ η µνήµη αιωνία.

ΚΚ..ΙΙ..ΓΓ

ΜΕ ΤΟΝ ΞΑΦΝΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΨΑΡΟΥ 

Φτωχότερα πνευµατικά τα Χανιά

Του Σήφη Χιωτάκη - Συγγραφέα, Αντιπρο-
έδρου του Συλλόγου Στιχουργών Ν. Χανίων

Πιστό αντίγραφο τον παλιών Σφακιανών, προ-
ικισµένος µε όλα τα χαρίσµατά τους ήταν ο Νίκος.
Ντόµπρος, σοβαρός, µε λίγα λόγια και φιλοσοφη-
µένη σκέψη, χαρισµατικός ποιητής κυρίως στις µαν-
τινάδες και στα ριζίτικα τραγούδια του, µε πολλά
πρώτα βραβεία σε διαγωνισµούς.

Οικονοµικός µετανάστης στη Γερµανία στα νιάτα
του και µόνιµος κάτοικος Χανίων τα τελευταία χρό-
νια. Αγαπούσε τους ανθρώπους και αγαπήθηκε από
όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Λάτρευε και
υµνούσε τις ΣΣφφαακκιιααννέέςς  ΜΜααδδάάρρεεςς και διάλεξε για τε-
λευταία του κατοικία το χωριό του, τ΄ Ασκύφου.

Πιστός στη λαϊκή παράδοση, ποτέ δεν σκέφτηκε
να εκµοντερνίσει τη συµπεριφορά του και κατόρ-
θωσε να διατηρήσει ατόφια τη γλώσσα της, µόνος
του στον προφορικό και γραπτό λόγο του. Πριν από
λίγες µέρες συναντηθήκαµε µπροστά στον ∆ήµο Χα-
νίων και εντελώς τυχαία βρέθηκε µπροστά µας ο κοι-
νός φίλος µας ο ΑΑννττώώννηηςς  οο  ΞΞααννθθιιννάάκκηηςς, ο γνωστός
συγγραφέας του βιβλίου ‘’Γλωσσικά Ιδιώµατα της
∆υτ. Κρήτης’’ και εκεί έγινε ο διάλογος όπως τον πε-
ριγράφει ο Νίκος, που δυστυχώς έτσι θέλησε ο θεός
και δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα ‘’Χανιώτικα νέα’’
την ηµέρα της κηδείας του στις 28-12-2011. Την ίδια
µέρα σε καφενείο της Πλατείας Αγοράς ανταλλά-
ξαµε απόψεις - για πολλοστή φορά- για το βιβλίο που
επί πολλά χρόνια ετοίµαζε και χαρούµενος µου είπε
ότι, τα 2000 ευρώ που κέρδισε στον διαγωνισµό του
Π. Πολυχρονάκη µε το σατιρικό του ποίηµα, που
πήρε το Α΄ Βραβείο, θα τα δώσει του Βενιανάκη στο
Ρέθυµνο για την έκδοση του.

Αγαπητέ Νίκο, γνωρίζω πως άφησες τρεις γιους,
άριστους στα γράµµατα και στην κοινωνία και µαζί
µε την εκλεκτή σύντροφο της ζωής σου,  δεν θα επι-
τρέψουν να χαθεί ο πνευµαακός πλούτος που κλη-
ρονοµήσανε. Σε κάθε περίπτωση -και αφού πρώτα ο
χρόνος απαλύνει τον πόνο τους- δηλώνω διατεθειµέ-
νος σε συνεργασία µε την οικογένεια σου και µε τους
φίλους σου -που είναι πάρα πολλοί- να ταξινοµή-
σουµε τα γραφτά σου, και να καλύψουµε τη δαπάνη
για την έκδοση του βιβλίου σου.

Πολλές φορές αγαπητέ Νίκο µου εκµυστηρεύτη-
κες ότι αυτή ήταν η έντονη επιθυµία σου. Ας ανα-
παύεται η ψυχή σου στον καλό τόπο που όπως
πιστεύω ο θεός την τοποθέτησε και αυτό που δεν
πρόλαβες να το ολοκληρώσεις θα το κάµουµε εµείς
οι φίλοι σου. Γιατί θεωρούµε ότι οι βαθειά φιλοσο-
φηµένες σκέψεις σου, πρέπει να γίνουν βιβλίο για να
διδάξουν τη δική µας αλλά και τις επόµενες γενιές.
Ανήκω ο' αυτούς που πιστεύουν πως οι καλοί άν-
θρωποι δεν πεθαίνουν και αυτό θα αποτελέσει το κα-
λύτερο µνηµόσυνο στη µνήµη σου.

Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Α 

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στον Ι.Ν.
Αγίου Λουκά Χανίων τελέστηκε  40-ήµερο
µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπηµένου µας συζύγου, αδελφού, παπ-
πού και θείου ΑΝ∆ΡΕΑ ΖΕΡΒΟΥ

■  
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στον Ι.Ν.

Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Καλαµί-
τσι Αµυγδάλι Αποκορώνου, τελέστηκε
6-µηνο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής του αγαπηµένου µας συζύγου, πα-
τέρα, αδελφού, παππού και θείου ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΑΝ∆. ΒΟΤΖΑΚΗ (συνταξιούχου
ιδρύµατος Κρητικής Εστίας)

Γ Α Μ Ο Ι
Όµορφος  γάµος έγινε

στις 26 του ∆εκέµβρη
το 2011 στον Ι. Ν. Με-
ταµορφώσεως του Σω-
τήρος (στις Βρύσσες
Αποκορώνου).

Ο ΝΝίίκκοοςς    ΑΑννδδρροουυλλαακκάά--
κκηηςς  έδωσε ενώπιον

Θεού και ανθρώπων, υπόσχεση αιωνίας αγά-
πης, στην εκλεκτή της καρδιάς του ∆∆έέσσπποοιινναα
ΧΧιιωωττάάκκηη.  Κουµπάρος στην τελετή ήταν ο Ευρι-
πίδης Μπαουδάκης. Μετά την στέψη το ζευ-
γάρι δεξιώθηκε φίλους, κουµπάρους και
συγγενείς στο κέντρο « Έσπερος », όπου όλοι
διασκέδασαν µέχρι τις πρωινές ώρες, όπως αρ-
µόζει  σε τέτοιες ευτυχισµένες στιγµές.

Στους νεόνυµφους ευχόµαστε, ευτυχία, υγεία
και καλούς απογόνους, στους δε ευτυχείς γο-
νείς Σταύρο και Ζαφειρένια Ανδρουλακάκη και
Εµµανουήλ και Ελένη Χιωτάκη, να χαίρονται τα
παιδιά τους και να κανακίσουν εγγόνια. Στο
κουµπάρο, πάντα άξιος. 

☺
Το Σάββατο στις 14 του Γενάρη στον Ιερό

Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος στην Γεωργιού-
πολη, µαζευτήκαν όλα τα Σφακιά για να ευχη-
θούν στο όµορφο ζευγάρι, που ένωνε τη ζωή
του µε τα δεσµά του γάµου, να είναι ευτυχι-
σµένοι σε όλη τους τη ζωή.

Ο ΘΘόόδδωωρροοςς  ΓΓεερροοννυυµµάάκκηηςς και η ΕΕυυσσττρρααττίίαα  ΛΛεε--
δδάάκκηη,,  έδωσαν την αµοιβαία υπόσχεση αιώνιας
αγάπης. Κουµπάρα στο µυστήριο, ήταν η
όµορφη Ελένη Γλυνιαδάκη, περιστοιχισµένη
από πολλούς κουµπάρους που κράτησαν το
κέφι αµείωτο στο κρητικό κέντρο « Έσπερος »
που δεξιώθηκε το ζευγάρι τους φίλους και συγ-
γενείς µετά το µυστήριο. Όλα ήταν υπέροχα
όπως αρµόζει  σε τέτοιες ευτυχισµένες στιγµές 

Στα παιδιά ευχόµαστε από καρδιάς κάθε ευ-
τυχία και αιώνια αγάπη, στους γονείς Ανδρέα
και Φρειδερίκη Γερονυµάκη και Βαρβάρα Λε-
δάκη να χαίρονται τα παιδιά τους και να κανα-
κίσουν εγγόνια, στη δε κουµπάρα να είναι
πάντα άξια.

☺
Την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011 στον Ι. Ν.

Αγ.Φανουρίου έδωσαν αµοιβαία  υπόσχεση αι-
ώνιας αγάπης ο ΠΠέέττρροοςς    ΚΚααττσσοουυλλόόςς µε την
εκλεκτή της καρδιάς του  ΕΕιιρρήήννηη  ΖΖάάρραα. Κουµ-
πάρος ήταν ο Σήφης Τσαπάκης.

Μετά τη στέψη το ζευγάρι δεξιώθηκε τους
συγγενείς και φίλους στο κέντρο « Έσπερος».
Στο ζευγάρι ευχόµαστε  από καρδιάς να είναι
ευτυχισµένοι και µε πολλούς  απογόνους ,στους
δε γονείς Γιώργη και ∆έσποινα  Κατσουλουδάκη
και Βασιλική το γένος Τσελίκα,  να τα καµαρώ-
νουν ευτυχισµένοι.

☺

Στις 7 Οκτωβρίου 2011 στον Ι. Ν. του Αγ Φα-
νουρίου ο ΓΓυυππααρράάκκηηςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  και η ∆∆ήήµµηηττρραα
ΒΒρρααννάά, ενώπιον Θεού, συγγενών και φίλων
έδωσαν αµοιβαία υπόσχεση αιώνιας αγάπης.
Κουµπάροι ήταν οι Ανδρέας Καντηράκης και
Άρτεµις Κουλάκη. Μετά το γάµο,  το όµορφο
ζευγάρι δεξιώθηκε τους συγγενείς και φίλους
στο κέντρο « Έσπερος» σε πλούσιο Σφακιανό
γλέντι.

Στα παιδιά ευχόµαστε κάθε ευτυχία και
στους γονείς  Παύλο και Σοφία  Γυπαράκη και
Σταύρο και Ευτυχία να τα καµαρώνουν ευτυ-
χισµένοι  και να κανακίσουν πολλά εγγόνια.

Γ Ε Ν Ν Η Σ Η

Στις 18 Αυγούστου οι
φίλοι µας  Σπύρος και
Ασπασία  Γιανναράκη
απέκτησαν κοριτσάκι.
H Ένωση µας εύχεται  να

τους ζήσει και να το καµαρώνουν ευτυχισµέ-
νοι.



∆∆ΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΗΗΣΣ  22001111  --  ΓΓΕΕΝΝΑΑΡΡΗΗΣΣ  --  ΦΦΛΛΕΕΒΒΑΑΡΡΗΗΣΣ  220011221166
∆ραστηριότητες

Το ΄χει, λέει, σε καλό ο Πρόεδρος της Ένωσης Σήφης Μανουσογιάννης, να κόβει κάθε χρόνο την πίτα,
µ΄ ένα παλιό κρητικό µαχαίρι - κειµήλιο. Φέτος πάντως δεν θα ΄ναι αρκετή η καλοτυχιά του µαχαιριού,

χωρίς τους δικούς µας αγώνες...     

Μας τίµησαν µε την παρουσία τους πολλοί συµπατριώτες Σφακιανοί, Κρήτες και φίλοι των Σφακιών,
φίλοι από άλλα διαµερίσµατα της Ελλάδας, εκπροσωπώντας τα πολιτιστικά τους σωµατεία, εκπρόσω-
ποι του Κρητικού Τύπου και πάµπολλοι εκπρόσωποι κρητικών σωµατείων της Αττικής.

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΓΙΝΕ

Την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11:30 π.µ.,
πραγµατοποιήθηκε στην κατάµεστη αίθουσα της Ένωσης των
Απανταχού Σφακιανών, η εκδήλωση για την κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης βασιλόπιτας.

Μας τίµησαν µε την παρουσία τους πολλοί συµπατριώτες Σφα-
κιανοί, Κρήτες και φίλοι των Σφακιών, αλλά και φίλοι από άλλα γεω-
γραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας, εκπροσωπώντας τα πολιτιστικά
τους σωµατεία.          

Επίσης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Κρητικού Τύπου και
πάµπολλοι εκπρόσωποι κρητικών σωµατείων της Αττικής. Όλοι οι κα-
λεσµένοι κλήθηκαν και έκοψε ο καθένας ένα κοµµάτι από τη σφα-
κιανή βασιλόπιτα, κάνοντας µια ευχή και µια αφιέρωση για το νέο
έτος.

Μετά την κοπή της βασιλόπιτας, ακολούθησε ειδική προβολή
ντοκυµαντέρ για την περιοχή των Σφακίων, το οποίο έχει γυριστεί
υπό την αιγίδα του ∆ήµου Σφακίων. Το ντοκυµαντέρ περιελάµβανε
εκθαµβωτικά πλάνα από όλες τις φυσικές οµορφιές του ∆ήµου Σφα-
κίων, όπως των µαδάρων, των φαραγγιών, των παραλιών κτλ., αλλά
και όλων των αρχαίων, βυζαντινών και βενετσιάνικων µνηµείων, κτι-
ρίων και εκκλησιών της περιοχής.  Το ντοκυµαντέρ έκλεινε µε πα-
ρουσίαση των παραδοσιακών χορών και των ριζίτικων τραγουδιών
που κάνουν τα Σφακιά να ξεχωρίζουν ως περιοχή. Κατά γενική οµο-
λογία, το ντοκυµαντέρ ταξίδεψε κυριολεκτικά τους παριστάµενους
σε µια περιήγηση στις οµορφιές του τόπου µας, ξυπνώντας µνήµες
νοσταλγίας στους Σφακιανούς της διασποράς.

Στο τέλος, τα µέλη του ∆Σ της Ένωσης είχαν ετοιµάσει ένα απλόχερο
σφακιανό κέρασµα για τους παρευρισκόµενους, µε όλα τα προ-
ϊόντα της σφακιανής γης και µαδάρας. Η Ένωση των Απανταχού
Σφακιανών ευχαριστεί από καρδιάς όλους όσους µας τίµησαν µε την
παρουσία τους, και εύχεται σε όλους ένα δηµιουργικό και αγωνιστικό
νέο έτος, σε πείσµα του κλίµατος της  γενικότερης απαισιοδοξίας και
ηττοπάθειας, που καλλιεργείται στις µέρες µας.

‘Χρόνε κι αν ήρθες δίσεκτος, θηλιά δε θα µας ζέψεις,
φτερά θα σ΄αρµατώσουµε στο φως να ταξιδέψεις’ .

Στην Ταβέρνα του Σπ.Καρναλάκη στη Γλυφάδα
Συνεστίαση για τα µέλη και τους φίλους 
της Ένωσης, ενόψει των Χριστουγέννων

Γλέντι χωρίς Ριζίτικο, θα ΄ταν φαγητό χωρίς αλάτι...

Μας τίµησαν µε την παρουσία τους, µεταξύ των άλλων, ο ∆ήµαρχος Σφακίων 
Παύλος Πολάκης και  ο φίλος των Σφακιανών Πρέσβης της Αυστρίας.

Το Σάββατο 17 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 21:30 µ.µ., η Ένωσή µας
πραγµατοποίησε στην φιλόξενη αίθουσα του συµπατριώτη µας από την Ανώ-
πολη Σφακιών Σπύρου Καρναλάκη (Σφακιανή Ταβέρνα «ο Σπύρος», Ελ.
Βενιζέλου 10, Γλυφάδα), µια συνεστίαση για τα µέλη και τους καλούς φίλους
της Ένωσης, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και σε πείσµα του γε-
νικότερου κλίµατος απαισιοδοξίας και ηττοπάθειας, που κάποιοι προσπα-
θούν να επιβάλλουν και να εδραιώσουν.

Την µουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβε µε
άψογο τρόπο και µε σεβασµό στην παράδοση το
συγκρότηµα του γνωστού λυράρη Γρηγόρη
Αλυσσανδράκη, ενώ απέδωσαν λεβέντικα τους
κρητικούς χορούς τα µέλη του Λαογραφικού Χο-
ρευτικού Οµίλου «Κρήτες», του χοροδιδάσκαλου
σφακιανής καταγωγής Γιώργη Πετράκη.

Πέραν από τους φίλους και τα µέλη της Ένω-
σης από τα νότια προάστια (ως επί το πλείστον)
που κατέκλυσαν την αίθουσα, µας τίµησαν µε την
παρουσία τους ο ∆ήµαρχος Σφακίων (και πρώην
Πρόεδρος της Ένωσής µας) Παύλος Πολάκης,
αλλά και από τον χώρο του θεάτρου και της τέχνης
ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης , ο συγγραφέας ∆η-
µήτρης Παπαχρήστος,ο φίλος των Σφακιανών
Πρέσβης της Αυστρίας, ο ναύαρχος Σήφης  Μα-
νουσογιαννάκης και ο πρόερδος Κρητών Ελλη-
νικού ∆ηµήτρης Σταµατάκης 

Ο συµπατριώτης µας Σπύρος Καρναλάκης
ετοίµασε ένα παραδοσιακό Ανωπολίτικο µενού, το
οποίο άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων
στους παριστάµενους µε την υψηλή ποιότητα και
την απλόχερη ποσότητά του, αλλά και µε την
άµεση και άψογη εξυπηρέτηση του καταστήµατος. 

Το γλέντι κράτησε αµείωτο έως τις πρώτες πρωι
νες ώρες, όταν και οι τελευταίοι συνδαιτηµόνες 

αποχαιρέτησαν την εκδήλωση µε παραδοσιακά
σφακιανά ριζίτικα τραγούδια, όπως γίνεται πολλές
φορές στις εκδηλώσεις και τις συνεστιάσεις της
Ένωσής µας.

Η Ένωση των Απανταχού Σφακιανών επιθυµεί
να ευχαριστήσει όλους όσους τίµησαν µε την πα-
ρουσία τους την εκδήλωσή µας, τα συγκροτήµατα
του Γρηγόρη Αλυσσανδράκη και του Γιώργου Πε-
τράκη, αλλά και τον Σπύρο Καρναλάκη για την
άψογη φιλοξενία του.

Λυγερόκορµα κορίτσια λικνίστηκαν  µε τις δοξαριές
του λυράρη µας  Γρηγόρη Αλυσσανδράκη.  


