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ΤΤΑΑ ΣΣΦΦΑΑΚΚΙΙΑΑΤΤΑΑ ΣΣΦΦΑΑΚΚΙΙΑΑ
ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

«ΚΡΗΤΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Ημέρες μνήμης και τιμής
Ω ς γνωστόν, κάθε λαός που λησμονεί την Ιστορία του, είναι αφενός

μεν καταδικασμένος να επαναλάβει τα λάθη του, και αφετέρου δε ο-
δεύει με μαθηματική ακρίβεια στην ισοπέδωση, την αλλοτρίωση και

τον εξανδραποδισμό από τα σχέδια κάθε λογής επίδοξων «κυβερνητών της
Νέας Τάξης Πραγμάτων» και της παγκοσμιοποίησης. Η «Ένωση των Απαντα-
χού Σφακιανών», διανύοντας πλέον την όγδοη δεκαετία της ύπαρξής της, α-
ποτελεί ένα κρητικό σωματείο, το οποίο φέρει μια «βαριά» σφραγίδα της ι-
στορίας και της κληρονομιάς που αυτή συνεπάγεται, μόνο και μόνο από την
επωνυμία του. Μέσα από την συνεχή δράση της, και ανάμεσα στις υπόλοιπες
πολιτιστικές δραστηριότητες και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της, η Ένωσή
μας, πάντοτε προσπαθούσε να προωθεί και να τιμά την ένδοξη ιστορία όχι
μόνο της επαρχίας μας, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης.

σσυυννέέχχεειιαα  σσττηη  σσεελλίίδδαα  1155

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

Στις 21-2-2010 το μεσημέρι η Ένωση των Απανταχού Σφακιανών Αττικής  πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία τον ε-
τήσιο χορό της και τη κοπή της Αγιοβασιλιάτικης πίτας στο Κέντρο «Γαλάζιο».

Αρκετοί φίλοι μας τίμησαν με τη παρουσία τους από τα Σφακιά καθώς και το χορευτικό συγκρότημα του μουσικοχο-
ρευτικού συλλόγου «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ» με τον πρόεδρό του κον Μανώλη Φασουλάκη τον οποίο η Ένωση μας τίμησε για την
προσφορά του συλλόγου στη διάδοση της Σφακιανής κουλτούρας εντός και εκτός συνόρων  επί είκοσι και πλέον έτη. Ο

πρόεδρος κος Παύλος Πολάκης στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στη νέα δραστηριό-
τητα της Ένωσης μας για την εκπόνηση μελέτης από το Ε.Μ.Π και το Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών για την περιβαλλοντική βιώσιμη ανάπτυξη των Σφακίων και ζήτησε την συν-
δρομή όλων για τη επίτευξη του στόχου μας. Καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης σε γι-
γαντοοθόνη προβαλλόταν εικόνες από τις δραστηριότητες της Ένωσης και εικόνες από τα
Σφακιά. Ο Σφακιανός λυράρης και τραγουδιστής Μαγγελάκης Γιώργος και το υπέροχο συ-
γκρότημα του για μια ακόμα φορά αφιλοκερδώς ήλθε από τα Σφακιά και μας κράτησε  το
κέφι στα ύψη. Όλα ήταν υπέροχα, πολύς χορός και καλή περιποίηση, από τα Σφακιά ήλθαν
αρκετοί φίλοι με επικεφαλής τον Δήμαρχο κον  Σήφη Λύκο, οι φίλοι της  Μακεδονικής  συ-
νομοσπονδίας, ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων με τον πρόεδρο κο Πατεράκη, η Παγκρή-
τιος με τον πρόεδρο κο Μαριδάκη, κος Παλάσσαρος Κρητικής Εστίας, ο κος Τρούλης Πολι-

τιστικής Κίνησης Μυλοποτάμου, πολιτικοί και πολιτευτές, η Μιλένα Αποστολάκη, Μανούσος  Βολουδάκης, Μανώλης Κελαι-
δής και πολλοί πρόεδροι Κρητικών Σωματείων.  Η Ένωση ευχαριστεί όλους που παραβρέθηκαν καθώς και όσους μας προ-
σέφεραν δώρα, τον Μάρκο Δουρουντάκη και Γιάννη Ορφανουδάκη για τα Σφακιανά παξιμάδια, τους αδελφούς Γιανναράκη
Πέτρο και Θανάση για τη τσικουδιά, τον Σωτήρη Κολομβούνη, τον εκδοτικό οίκο του Γεωργίου Αναστασάκη και όλους που
συντέλεσαν για την επιτυχία της εκδήλωσης Η Ένωση ευχαριστεί από καρδιάς όλους που μας τίμησαν και εύχεται μια κα-
λή και δημιουργική χρονιά  με υγεία.

Σήφης Μανουσογιάννης  
Γ. Γραμματέας της Ένωσης
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ΑΑδδεελλφφοοπποοίίηησσηη  δδήήµµωωνν  
ΣΣφφαακκίίωωνν  κκααιι  ΣΣφφαακκιιωωττώώνν  ΛΛεευυκκάάδδααςς

Σκέψεις εν µέσω οικονοµικής κρίσης
Toν καιρό της κρίσης όλα γκρεμίζονται,

και αφού την πληρώνουν δίκαιοι και άδικοι,
μια καινούργια κατάσταση καλείται να ανθί-
σει μέσα από τα ερείπια. Πιθανόν να είμα-
στε ήδη σε αυτό το στάδιο, πιθανόν και ό-
χι ακόμα. Δεν ξέρω όμως πια τι είναι το κα-
λύτερο: Η συντριβή του σαπισμένου παλιού
μέσα από μια καταστροφή, καταντά προ-
σμονή όπου η κοινωνία δεν έχει την δύνα-
μη να αντιστρέψει την πορεία προς αυτήν. 

Είμαστε μια οικονομία που δεν παράγει
πράμα. Που έχει 16 δις εξαγωγές έναντι 60
δις εισαγωγών. Που καλύπτει το κενό με
ναυτιλία, τουρισμό, επιδοτήσεις και δάνεια,
πολλά δάνεια. Μια κοινωνία που δεν θέλει
να στερηθεί, δηλαδή να γίνει πιο ανεξάρτη-
τη από τις πλασματικές ανάγκες που δημι-
ουργούνται και για αυτό είναι διατεθειμένη
να κάνει κάθε παραχώρηση ηθική. 

Η παραγωγή μας η αγροτική έχει πέσει
στο 3% και αυτά που παράγουμε δεν πιά-
νουν τιμή. Και πώς να πιάσουν, αφού εμείς
φροντίσαμε για αυτό. Φρόντισαν οι αγρό-
τες μας, που καλλιεργούν με φυτοφάρμα-
κα και χημικά, τη στιγμή που όχι μόνο λό-
γοι υγείας και αρχών, αλλά και οικονομικοί

μας στρέφουν στα βιολογικά. Γιατί τέτοια
προιόντα άλλες χώρες έχουν φθηνότερα.
Έχουμε όμως το συγκριτικό πλεονέκτημα
στην ποιότητα, στο κλίμα. Μπορούμε εκεί
να συγκριθούμε και να κερδίσουμε, με προι-
όν καλής ποιότητος και ακριβό. Μπορούν α-
κόμα να τυποποιούν οι παραγωγοί τα προι-
όντα τους. Μπορούν να τα διαθέτουν με η-
λεκτρονικό εμπόριο και σε ξένες αγορές.
Εκεί όμως έρχεται η ευθύνη του κράτους.
Ποιος θα δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο
για τα βιολογικά; Ποιος θα συνδράμει τους
παραγωγούς στα πρώτα τους βήματα στο
ηλεκτρονικό εμπόριο; Πώς θα ανοίξουν οι
ξένες αγορές δίχως την συνδρομή των ε-
μπορικών ακολούθων, δίχως τη συμμετοχή
σε εκθέσεις διεθνείς; Οι λίγοι που έχουν
προσπαθήσει να ακολουθήσουν αυτό το
δρόμο, παρά τις μεγάλες δυσκολίες από το
κράτος μας το ίδιο, έχουν δικαιωθεί. 

Παραγωγή σημαίνει αξιοπρέπεια, αυτάρ-
κεια, σημαίνει ότι θα είμαστε κύριοι του ε-
αυτού μας και της πατρίδας μας. Σημαίνει
και καλύτερες οικονομικές απολαβές στον
καθένα μας, αλλά αυτό είναι τελικά δευτε-
ρεύον μπροστά στα υπόλοιπα. 
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�Ιδιοκτήτης
Ένωση των Απανταχού Σφακιανών

Εμμανουήλ Μπενάκη & Ζαλόγγου 15 108 78 Αθήνα 
τηλ.: 210-3845143, www.tasfakia.gr

Εκδότης Διευθυντής
Μανώλης Εγγλέζος - Δεληγιαννάκης

e-mail: paxulits@otenet.gr

Επιστημονικοί συνεργάτες
Πολάκης Παύλος, Τζαρδής Περικλής. 

Γουμενάκης Βαγγέλης

Συντακτική επιτροπή
Βαγγέλης Γουμενάκης, Αντρέας Κούνδουρος

Επιμέλεια φωτογραφιών: Νίκος Κάντας

Επιταγές - εμβάσματα
Προς Ένωση Απανταχού Σφακιανών

Εμμανουήλ Μπενάκη & Ζαλόγγου 15, 108 78 Αθήνα

Επιμέλεια εντύπου - Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
Αθηναϊκό Κέντρο Τύπου & Ενημέρωσης

τηλ. 210 9212315, 210 9212574
fax: 210 9226970

Προς τους
συνεπαρχιώτες 
του εξωτερικού

Αγαπητοί συνεπαρχιώτες, πολ-
λές φορές λαµβάνουµε την οι-
κονοµική ενίσχυσή σας µε µορ-
φή επιταγής την οποία αποστέ-
λετε µε ταχυδροµείο. ∆υστυχώς
είναι δυσχερής και ορισµένες
φορές αδύνατη η ρευστοποίησή
της µε αποτέλεσµα να αναγκα-
ζόµαστε να σας την επιστρέ-
φουµε. Προτιµότερος τρόπος να
στέλνετε την οικονοµική σας ε-
νίσχυση είναι να κάνετε έµβα-
σµα στον παρακάτω τραπεζικό
λογαριασµό σε δολάρια:
Τράπεζα:
EFG Eurobank-Ergasias AE
Swift code: EEFFGGBBGGRRAAAA
Λογαριασµός: (µορφή ΙΒΑΝ)
GGRR33770022660022444400000000117711110000006655001166
∆ικαιούχοι:   
Εγγλέζος Μανώλης 
(Γ. Γραµµατέας)
Γιάνναρης Στέλιος (Ταµίας)

ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε  
γγιιαα  ττηηνν  κκααττααννόόηησσήή  σσααςς
ΈΈννωωσσηη  ττωωνν  ααππααννττααχχοούύ  

ΣΣφφαακκιιααννώώνν

Αργυρώ Καγιαδάκη

ΑΠ'ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΝΟ
Κ ΟΝΤΕ ΓΡΟΙΚΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ
ΝΤΕΛΟΓΟ ΚΑΜΑΡΩΝΩ

ΟΙ ΘΥΜΙΣΕΣ ΜΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝΕ
ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΕΡΓΙΑΝΙ

ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΡΟΥΜΑΙ ΗΡΩΕΣ 
ΣΑΝ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΔΟΥΛΩΤΟ ΑΠ'ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ
ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΟ ΧΩΜΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΣΦΑΚΙΩ 
ΩΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑ

Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ 
ΕΓΡΑΨΕ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΑΨΗΦΙΣΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Μ.Δ.ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

Βοτζάκης  Δαμουλής ..............................................................50 ευρώ

Κατσανεβάκης Λεωνίδας και Ιωάννα, USA ......................................200$

Χατζιδάκης –Πάτερος Νίκος ..................................................1000 ευρώ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι Μουριώτες
γιόρτασαν με κάθε λαμπρότητα τον προστάτη τους
άγιο Γεώργιο τον οποίο τιμούν το Νοέμβριο μήνα
που όπως γινόταν παλιά άνοιγαν τα κρασιά. 

Εφέτος αν και οι καιρικές συνθήκες ήταν δύ-
σκολες, κρύος αέρας που σε έκανε να σκεφτείς αν
πρέπει να πας, ο κόσμος ήρθε στο πανηγύρι με αρ-
κετή παρουσία ήταν περίπου 70-80 άτομα. Άναψαν
το κερί τους προσευχήθηκαν στον άγιο και κατό-
πιν απόλαυσαν κάτω από την περιμετρική πέργκο-
λα που τοποθετήθηκε φέτος ,το βραστό το πιλάφι,

αλλά και τα μακαρόνια με το τυρί όπως θέλησε φέ-
τος να βάλει στο μενού ένα ρεθυμνιωτης με κατα-
γωγή φυσικά από το Μουρί.

Ο Νίκος Κοπάσης συνεχίζει το έργο της αποκα-
τάστασης της εκκλησίας με ζήλο και αυτό το βλέ-
πουμε με τα έργα τα οποία έχουν γίνει, όπου η εκ-
κλησία έχει -σουβαντιστεί -βαφτεί - νέες πόρτες -
πέργκολα - και άλλα.

Αυτός μέσα από την αγάπη του για το Μουρί
και την προσπάθεια του να μην χαθεί η επαφή με
τον τόπο καταγωγής του, ευχαριστεί όλους όσους

συνέβαλαν και έστειλαν χρήματα για την κατα-
σκευή της πέργκολας και όλους όσους προσήλθαν
και πρόσφεραν στο πανηγύρι. 

Η ενορία από την θέση της εύχεται την ευλογία
του άγιου Γεωργίου και να παραδειγματίζονται και
άλλοι ώστε να μην ξεχαστούν τόποι όμορφοι αλλά
απομακρυσμένοι. 

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΧΩΡΑΣ
ΣΦΑΚΙΩΝ – ΜΟΥΡΙ ΠΡΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΙ ΣΦΑΚΙΩΝ 3 - 11 – 2009
(Το πανηγύρι έγινε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου)

ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΦΙΑΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ
Επειδή μια κύρια η οποία κατοικεί αρκετά χρόνια στην ενορία
Χώρας  Σφακίων και αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας το ο-
ποίο έχει και οικονομικό κόστος, το εκκλησιαστικό συμβούλιο α-
ποφάσισε να πραγματοποιηθεί έρανος υπέρ αυτής.

Αυτοί οι οποίοι πρόσφεραν είναι οι εξής
Ανώνυμη ....................................................................40 �
Αννα Βοτζακη ..............................................................30 �
Κλεονίκη Βαρδουλακη ................................................100 �
Ενορία Χωράς Σφακίων ..............................................150 �
Μαρία Βαρδουλακη ......................................................70 �
Δέσποινα Κελαιδη ........................................................50 �
Ελένη Αμοιραδακη........................................................50 �
Νικόλαος Παύλου Βοτζακης (πιλότος) ..........................100 �
Νταμουλης Τσιριντανης (κρεοπώλης)..............................50 �
Αγγελική Δουρουντακη ................................................50 �
Βαγγελιώ Φασουλακη ..................................................50 �
Ιερέας Αθανάσιος Κουκουναρης ....................................50 �
Μανουσος Κελαιδης ....................................................50 �
Νίκη-Μάρκος Δουρουντακη (φούρνος) ............................50 �
Μανουσος Δουρουντακης (βενζινάς) ..............................50 �
Γιώργος Ντουρουντους (Λυβικο) ....................................50 �
Παναγιώτης & Αθηνά Αμοιραδακη..................................50 �
ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ................................60 �
ΛΥΚΟΡΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ..........................60 �
ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΗΝΑ ..................................30 �
ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ....................................30 �

Ευχαριστούμε την κ. Κλεονίκη Βαρδουλακη Νικόλαο Αμοιραδα-
κη που ουσιαστικά έκανε Τις ευχόμαστε δια πρεσβειών του α-
γίου και ιαματικού Παντελεήμονος να έχει υγεία και καλή πο-
ρεία στη ζωή της  για την πρωτοβουλία και τον τον έρανο

Μετά τιμής το εκκλησιαστικό συμβούλιο 
της ενορίας Χώρας Σφακίων

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΜΠΗΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας χώρος Σφακίων και ο εφημέριος ευ-
χαριστεί και επαινεί αυτούς που προσφέρουν στο έργο της ενορίας και κατ’ ε-
πέκταση στην τοπική κοινωνία.

Ανώνυμος από Μουρνιες Χανίων δωρεά πορτοκάλια στην ενορία χώρας Σφα-
κιών και στη Μητρόπολη για το συσσίτιο

Ιωσήφ Αμοιραδακης δωρεά ένα προσκυνηιάρι στον άγιο Γεώργιο (Ξενία)
Μανόλης Ξηράς δωρεά ενορία 30 ε
Ελένη Βοτζακη για αγορά λουλούδια επιταφίου 50 ε
Αγγελική Δουρουντακη αντί στεφάνου και εις μνήμη Σακελαρη Ελένη (από

Λουτρό) 50 ε
Γεώργιος Ντουρουντους δωρεά κατασκευή τοιχοποιία με πέτρα εξωτερικά την

αυλή του I. Ν. Αγιου Κωνσταντίνου (Μεσοχώρι)
ιερέας Αθανάσιος Κουκουναρης δωρεά στον αγ. Παντελεήμονα στο ιερό α-

γιογραφία του «παντοκρατορος»
Τους προσφέροντας στην ιερά πανήγυρη αγίου Χαραλάμπους οικογένειες

Κουρηδων
τους προσφέροντας στην ιερά πανηγύρι Ζωοδόχου πηγής και ιδιαιτέρως τον

κ. Νικόλαο Βοτζακη όπου πρόσφερε ένα «χασάπικο»
Η Ενορία ευχαριστεί και εύχεται ευλογία πάντων των αγίων
Ο Εφημέριος Χώρας Σφακίων πρωτ. Αθανάσιος Κουκουναρης

ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Στις 2 Μαρτίου μας τίμησε με την παρουσία του ο σεβασμιότατος μητροπο-

λίτης μας κ.κ. Ειρηναίος ο όπου τέλεσε προηγιασμένη θεία λειτουργία στον ιε-
ρό ναό του Αγίου Παντελεήμονα Χώρας Σφακίων και έδωσε ευλογία στον τόπο
μας.

Διαμένοντας περίπου μια εβδομάδα στο επισκοπείο και γραφεία που διατηρεί
στη Χώρα Σφακίων τέλεσε ακολουθίες σε όλες σχεδόν τις ενορίες του δήμου
Σφακιών.

Ευχόμαστε ο Αναστας Χριστός να του δίνει δύναμη και υγεία ώστε να
μπορεί να επιτελεί το εκκλησιαστικό του καθήκον
Μετά τιμής 
Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Σφακίων
Πρωτ. Αθανάσιος Κουκουναρης Εφημέριος Χώρας Σφακίων

ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Στις 2 Μαρτίου μας τίμησε με την παρουσία του ο σεβασμιότατος μη-

τροπολίτης μας κ.κ. Ειρηναίος ο όπου τέλεσε προηγιασμένη θεία λειτουρ-
γία στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα Χώρας Σφακίων και έδωσε ευ-
λογία στον τόπο μας.

Διαμένοντας περίπου μια εβδομάδα στο επισκοπείο και γραφεία που δια-
τηρεί στη Χώρα Σφακίων τέλεσε ακολουθίες σε όλες σχεδόν τις ενορίες του
δήμου Σφακιών. Ευχόμαστε ο Αναστας Χριστός να του δίνει δύναμη και υ-
γεία ώστε να μπορεί να επιτελεί το εκκλησιαστικό του καθήκον

Μετά τιμής 
Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Σφακίων

Πρωτ. Αθανάσιος Κουκουναρης Εφημέριος Χώρας Σφακίων

ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
Στις 5 Φεβρουάριου στο κέντρο « Κονταρος» ο μουσικοχορευτικος σύλ-

λογος Σφακίων πραγματοποίησε την καθιερωμένη κοπή πίτας του συλλό-
γου.  Η διοργάνωση ήταν άψογη και πάρα πολύς κόσμος ήταν παρών ,τι-
μώντας με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και να επαινέσουμε τον πρόεδρο Εμμανου-
ήλ Φασουλακη για το μεράκι που δείχνει για τον σύλλογο, τον χοροδιδά-
σκαλο Σήφη Παπασηφακη για το έργο που προσφέρει στον δήμο γενικά
μαθαίνοντας τα παιδιά μας κρητικούς χορούς.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο πρώην βουλευτής Μανου-
σος Βολουδακης.

Επίσης χαρήκαμε και το κρητικό συγκρότημα του Αντρέα Μανουσελη α-
πο Φραγκοκαστελλο (έπαιξε λαούτο) και Κατσιγιαννάκη Μανόλη (λύρα) ό-
που έδωσαν κέφι και ζωντάνια στην εκδήλωση.

Ευχόμαστε υγεία ευλογία και καλή σταδιοδρομία στους διοργανωτές και
τους μετέχοντας στην εκδήλωση

Μετά τιμής Πρωτ. Αθανάσιος Κουκουναρης 
Εφημέριος Χώρας Σφακίων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Ο σύλλογος συνεχίζοντας την δραστηριότητα του αγόρασε έναν και-
νούργιο Υπολογιστή και ένα «ROUTER» (για ασύρματο internet) για τις
ανάγκες του σχολείου. Τοποθετήθηκε στην βιβλιοθήκη του σχολείου, ώ-
στε να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές, αλλά και
να ελέγχεται από την διεύθυνση του σχολείου.

Ευχαριστούμε αυτούς που συμβάλλουν στο έργο του συλλόγου ώ-
στε κάθε χρόνο να προσθέτουμε κάτι παραπάνω προς όφελος μαθη-
τών και σχολείου.

Εκ μέρους του συλλόγου
Ο Πρόεδρος Ιερέας Αθανάσιος Κουκουνάρης

ΕΝΩΣΗ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΣΗΦ Πρόεδρος
2.ΑΘΗΤΑΚΗΣ  ΧΑΡΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ Ταμίας
3.ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ Α’ Αντιπρόεδρος
4.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Β’ Αντιπρόεδρος
5.ΜΠΟΛΙΩΤΗ  ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΙΩΣΗΦ Γενικός Γραμματέας
6.ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ Ειδικός Γραμματέας
7.ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Έφορος 
8.ΚΑΡΚΑΝΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ - Μέλος 
9.ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΑΝΑΚΗ- Μέλος
10.ΑΘΗΤΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ -Μέλος
11.ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ- Μέλος 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1.ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2.ΚΑΡΝΑΛΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3.ΠΟΛΕΝΤΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Εγκαίνια κλειστού 
δηµοτικού γυµναστηρίου

ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΚΑΙ ΤΗ ΛΥΡΑ
Του Μανώλη Εγγλέζου Δεληγιαννάκη http://metotoufekikaitilyra.wordpress.com

Γάζα και γραικύλοι
Τ

ο νέο έγκλημα του Ισραήλ, η πειρα-
τική απόβαση και κατάληψη σκαφών
σε διεθνή ύδατα, έδωσε αφορμή για
εξαγωγή πολλών χρήσιμων συμπε-

ρασμάτων: Ένας λαός, όπως οι Παλαιστίνιοι,
που πιστεύει στο δίκαιο του και μάχεται γι’
αυτά, και θα νικήσει, και δημιουργεί μεγάλο
κίνημα συμπαράστασης σε διεθνή κλίμακα. 

Είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση της
κίνησης «Ένα πλοίο για τη Γάζα»: Απ’ όλο τον
κόσμο, συνειδητοποιημένοι πολίτες που εμπνέ-
ονται από την παλαιστινιακή αντίσταση έχουν
φορτώσει ένα στολίσκο με βοήθεια για τους ε-
λεύθερους πολιορκημένους της μαρτυρικής πε-
ριοχής. Κι αυτοί δέχτηκαν την επίθεση του
Ισραηλινού ναυτικού, κάποιοι έπεσαν νεκροί α-
πό τα Ισραηλινά πυρά κα περισσότεροι τραυ-
ματίστηκαν, δημιούργησαν όμως πια ένα διε-
θνές ζήτημα εκεί που πριν υπήρχε μια – βολι-
κή για τους ισχυρούς – Αραβοεβραϊκή διένεξη.

Μια άλλη συνιστώσα είναι η δυναμική πα-
ρέμβαση της Τουρκίας υπέρ των καταπιεζομέ-
νων. Με τη στάση της κερδίζει συνεχώς πό-
ντους στη διεθνή σκακιέρα ως περιφερειακή υ-
περδύναμη, και πετυχαίνει να προσβλέπουν σ’
αυτήν οι Άραβες αλλά και ευρύτερα ο μου-
σουλμανικός κόσμος, η ανερχόμενη δύναμη πα-
γκοσμίως. Παρ’ όλο που επικαλείται το διεθνές
δίκαιο, είναι σαφές ότι απλά το χρησιμοποιεί ως
εργαλείο άσκησης αυτοκρατορικής πολιτικής ε-
κεί που τη συμφέρει, ενώ το καταπατά την ίδια
στιγμή στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στο Κουρδι-
στάν, στην άρνηση να αποδεχτεί το γενοκτόνο

παρελθόν της. Αυτή όμως τη διάσταση την α-
ποκρύπτει επιμελώς, και εμείς που θα μπορού-
σαμε να την αναδείξουμε τη συγκαλύπτουμε.

Πράγματι, απέναντι στη στάση του Ισραήλ
και της Τουρκίας, μόνο μια πολιτική βασισμένη
σε αρχές κι όχι σκοπιμότητες θα μπορούσε να
αποτελέσει αξιόπιστο αντίπαλο δέος. Ποιος ό-

μως θα την κάνει; Εμείς;
Τα δύο ελληνικά κράτη της περιοχής μας, η

Ελλάδα και η Κύπρος, συναγωνίζονται μεταξύ
τους σε οσφυοκαμψία προς τους Τούρκους και
τους Ισραηλινούς. Η Κύπρος απαγόρεψε τον α-
πόπλου ακτιβιστών που ήθελαν να ενωθούν με
το στολίσκο βοήθειας στην Γάζα. Η Ελλάδα, με

μια φαιδρή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξω-
τερικών, απολογούνταν στο Ισραήλ ότι είχε
προειδοποιήσει τους Έλληνες συμμετέχοντες
για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει το
σπάσιμο του εμπάργκο της Γάζας. Κι αυτά τη
στιγμή που η Τουρκία απήυθυνε αυστηρότατες
συστάσεις στο Ισραήλ και προωθούσε τη διε-
θνή του καταδίκη.

Έτσι, εμείς καταγραφόμαστε ως οι εύκολοι
δέκτες πιέσεων των ισχυρών, οι πρόθυμοι μόνο
για υποταγή κι όχι για αντίσταση, ενώ οι Τούρ-
κοι ως η σοβαρή και αξιόπιστη δύναμη που δεν
υποχωρεί, και επομένως αξίζει σεβασμό. Εμείς
είμαστε για την καρπαζιά μόνο.

Και μην προτείνει κανείς ότι δεν έχουμε επι-
λογές. Αν οι ηρωικοί αποκλεισμένοι της Γάζας
αντιστέκονται με σφεντόνες απέναντι στις βόμ-
βες φωσφόρου, εμείς θα μπορούσαμε να έχου-
με κάνει θαύματα. 

Να έχουμε μια πολιτική ανεξάρτητη, με γνώ-
μονα τι μας εξυπηρετεί κι όχι να είμαστε ευχά-
ριστοι στους εχθρούς μας. Παλιά αυτό το κά-
ναμε. Οι ξυπόλητοι που ξεσηκώθηκαν το 1821
και κατέκτησαν τον ουρανό, οι Κρητικοί επανα-
στάτες του 1866, οι Κύπριοι ενωτικοί του 1955
αυτό κάνανε. Και γελοιοποίησαν αυτοκρατο-
ρίες.

Τώρα, με μελαγχολία βλέπουμε το ραγιαδι-
σμό να επανακάμπτει. Από τους πολιτικούς,
τους διανοούμενους, τις επιχειρηματικές ελίτ, η
υποταγή προπαγανδίζεται ως η μόνη διέξοδος.

Παλιά δείχναμε ότι αυτό δεν ισχύει. Τώρα ά-
ραγε μπορούμε;  

Το νέο δημοτικό γυμναστήριο του Δήμου
Σφακίων στα Ασκύφου εγκαινιάστηκε προ-
χθές το μεσημέρι παρουσία αρκετών δημοτι-
κών συμβούλων, του βουλευτή Χανίων Ευτύ-
χη Δαμιανάκη, του αντινομάρχη Χανίων Γε-
ωργίου Γρυλάκη, κατοίκων αυτού του ορεινού
χωριού, των κληρικών που τέλεσαν τον αγια-
σμό και πολλών άλλων από κοντινά χωριά.
Το γυμναστήριο δημιουργήθηκε σε χώρο που
παραχώρησε η εκκλησία. Σε δήλωσή του στα
“ Χ.Ν.”, λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγια-
σμού των εγκαινίων, ο δήμαρχος κ. Ιωσήφ
Λύκος επεσήμανε μεταξύ άλλων, τα εξής:
“Αυτή η προσπάθεια θα λειτουργήσει με υ-
ποδομές για να μπορεί ο κόσμος να κάνει ά-
θληση ανεξαρτήτου ηλικίας. Πριν από δέκα
χρόνια λειτούργησε το γυμναστήριο του Βου-
βά, σήμερα είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε
την προσπάθεια σύντομα σε άλλα διαμερί-
σματα του Δήμου μας. Είναι αίτημα των δη-
μοτών και το έχει αγκαλιάσει όλη η κοινωνία
με πολύ ζεστό τρόπο. Είναι ένα δείγμα ότι
στην περιφέρεια, η ενδοχώρα δεν κοιμάται,
αλλά είναι αφυπνισμένη και ζητάει και αυτή
πράγματα τα οποία είναι αναγκαία και χρήσι-
μα για την κοινωνία. Ο κόσμος θα έρχεται ε-
δώ, μικρά παιδιά, γυναίκες και άντρες για ά-
θληση αλλά και για εμπέδωση κοινωνικών
σχέσεων για μια κοινωνία συνοχής. Είναι, ε-
παναλαμβάνω ένα δείγμα ότι και οι δήμοι της
ενδοχώρα παρά του ότι δεν έχουν τα χρή-
ματα που έχουν οι μεγάλοι δήμοι, μπορούν
να δημιουργούν τέτοια έργα, στολίδια για την
περιοχή. Το έργο έχει ενταχθεί στο «Θησέα»
και η δαπάνη του ανέρχεται γύρω στις 85 με
90 χιλιάδες ευρώ. Οφείλω επίσης να ευχαρι-
στήσω από αυτό το βήμα και το εκκλησια-

στικό συμβούλιο Ασκύφου που μας παραχώ-
ρησε την αίθουσα που ήταν μια παλιά απο-
θήκη και την μετατρέψαμε σε αυτό το στο-
λίδι. Η όλη διαχείριση θα γίνεται από την κοι-
νωφελή επιχείρηση του Δήμου και θα παρέ-
χεται γυμναστής ο οποίος θα καταρτίσει προ-
γράμματα για όλες τις ηλικίες”. 

Για τον σκοπό και τη χρησιμότητα του έρ-
γου αναφέρθηκαν όλοι οι προσκεκλημένοι
στο σύντομο χαιρετισμό τους επαινώντας την
ενέργεια της δημοτικής αρχής υποσχόμενοι
άμεση συμβολή σε αυτή την ωραία προσπά-
θεια. Εκ μέρους τώρα του Μητροπολίτου Λά-
μπης Σιβρίτων και Σφακίων, ο εφημέριος της
ενορίας Σφακίων, διάβασε χαιρετισμό του Μη-
τροπολίτη. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε
από αθλητές της σχολής πολεμικών τεχνών
του κ. Αντωνίου Καπαδουκάκη σχετική επί-
δειξη που κατενθουσίασε τους παρευρισκο-
μένους. Συμμετείχαν η Χριστίνα Λεοπούλου
με τους συναθλητές της Παντελή Σταυρου-
λάκη και τον γιο του, υπό την καθοδήγηση
του δασκάλου τους Αντωνίου Καπαδουκάκη,
ο οποίος σε ηλικία 18 ετών απέκτησε τη μαύ-
ρη ζώνη. Στη συνέχεια προσφέρθηκε πλου-
σιότατο κέρασμα εντός της αιθούσης, αλλά
και γεύμα στο σπίτι του αντιπροέδρου του
δημοτικού συμβουλίου Δήμου Σφακίων κ.
Σταύρου Καυκαλά που είναι και πρόεδρος της
νέας δημοτικής επιχείρησης. 

Γιάννης Κάκανος, 29.03.2010
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Οι Γερµανοί στην Κρήτη
Στο χωριό Καλλικράτης της επαρχίας Σφακίων

ζούσε ένας χωρικός που το επάγγελμά του ήταν
πλανόδιος έμπορος. Το 1943 επέστρεφε από τον
Αποκόρωνα, που είχε πάει για να ψωνίσει διάφο-
ρα μανάβικα για να μεταπουλήσει στο χωριό του.
Ερχόμενος λοιπόν και περνώντας από την Αση Γω-
νιά του λένε «που πάεις Γιώργη, που πριν από λί-
γο περάσανε Γερμανοί προς τον Καλλικράτη;».

Ο Γιώργης σκέφτηκε και συνέχισε προς το χω-
ριό του, διότι εκεί ήταν ή οικογένειά του.

Δεν υπολόγισε καθόλου τον κίνδυνο για τον ε-
αυτό του. Φτάνει στο σπίτι του και ξεφορτώνει τον
γάιδαρό του. Εκείνη τη στιγμή φτάνουν οι Γερμα-
νοί.

Η γυναίκα του τους κάλεσε, τους κάνει μια ντο-
ματοσαλάτα, που της τις είχε φέρει εκείνη την ώ-
ρα και μόλις την έφαγαν λένε του Γιώργη «κομάν».

Τον πάνε εκεί που είχαν και άλλους χωριανούς,
που τους είχαν για εκτέλεση.

Την ίδια μέρα έβαλαν φωτιά και άρχισαν να καί-
νε τον Καλλικράτη. Περνώντας έξω από το εκτε-
λεστικό απόσπασμα η πεθερά του Γιώργη μαζί με
το κοπέλι του, βλέπει το παιδί τον μπαμπά του και
του λέει «δώσε μου μπαμπά το χέρι σου να το φι-
λήσω».

Κάποιος από τους Γερμανούς του αποσπάσμα-
τος συγκινήθηκε και κάνοντας ότι αδιαφορεί, ο
Γιώργης το σκάει και πάει εκεί που κρύβονταν άλ-
λοι συγχωριανοί του.

Έτσι αυτός γλίτωσε την εκτέλεση από τους Γερ-
μανούς, που τη μέρα εκείνη εκτέλεσαν 30 άτομα
και έκαψαν πολλά σπίτια στον Καλλικράτη.

Μετά από λίγες ημέρες ο Γιώργης ξαναφορτώ-
νει τον γάιδαρό του και πηγαίνει στην Ανώπολη.

Φτάνοντας εκεί, τον βρίσκουν Γερμανοί,
του παίρνουν τον γάιδαρο και στέλνουν τον
Γιώργη για εκτέλεση μαζί με άλλους Ανω-
πολίτες. Αλλά και πάλι, κάποια στιγμή το
βράδυ, βρίσκει την ευκαιρία, το σκάει και
γυρίζει με μεγάλη ταλαιπωρία στο χωριό
του.

Λίγες ημέρες μετά μαθαίνει ότι γίνεται η
οπισθοχώρηση, ότι οι Γερμανοί φεύγουν και
αποφασίζει να πάει να ψάξει τον γάιδαρό
του, τον οποίο και βρήκε.

Αυτή ήταν η περιπέτεια αυτού του φτω-
χού ανθρώπου στη γερμανική κατοχή, σω-
στά σύμφωνη με το γνωμικό «αν έχεις τύχη
διάβαινε και ριζικό περπατά...».

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΑΡΟΛΙΘΙΑΝΑΚΗΣ
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Κρητική διατροφή: Το πιάτο του φτωχού. Σηµερινή διατροφή : Το φτωχό πιάτο.

Τ
α τελευταία χρόνια η Κρητική διατροφή αποτελεί α-
ντικείμενο πολλών συζητήσεων και εκτίμησης από
όσους ασχολούνται με τη διατροφή. Παρότι οι ση-
μερινοί Κρήτες δεν είναι λάτρεις της Κρητικής δια-

τροφής, άλλες περιοχές της Μεσογείου προσπαθούν  ακό-
μα και να την μιμηθούν ενώ διαθέτουν άλλες παραδοσιακές
συνταγές, αλλά όχι τόσο υγιεινές συνήθως λόγω της πα-
ρουσίας λίπους. Βασικό χαρακτηριστικό της Κρητικής δια-
τροφής είναι η πολύ περιορισμένη ποσότητα κρέατος. Ψά-
χνοντας τα είδη κρέατος, βλέπουμε να κυριαρχούν το κοτό-
πουλο, το κουνέλι, το αιγοπρόβειο κρέας και τέλος το χοι-
ρινό ενώ το μοσχάρι είναι σπάνιο.

Πολλοί τρόποι μαγειρέματος προκύπτουν από την ανά-
γκη που υπήρχε για συντήρηση των τροφίμων. Επειδή τότε
δεν υπήρχε η δυνατότητα ούτε ψύξης ούτε κατάψυξης των
τροφίμων, οι άνθρωποι μη μπορώντας να καταναλώσουν ά-
μεσα ένα χοίρο για παράδειγμα, έκαναν μεταποίηση του
σφαγίου. Με διάφορους τρόπους όπως το κάπνισμα πάνω
από την παραθιά, γινόταν αφυδάτωση του κρέατος ή το τη-
γάνισμα στο λίπος του, και το τελικό προϊόν προέκυπτε α-
ποστειρωμένο από τη θερμότητα, και συντηρούταν σε πήλι-
να δοχεία σκεπασμένο πάντα από το στερεοποιημένο λίπος. 

Επίσης αξιοποιούταν όλα τα μέρη του ζώου με διαφορε-
τικό τρόπο ψησίματος και διαφορετικό τελικό έδεσμα. Πα-
ράδειγμα οι ομαθιές, τα σπληνάντερα, κ.α. εξαιρετικούς με-
ζέδες, που σήμερα έχουν απαγορευθεί διότι είναι πλέον επι-
κίνδυνα. 

Η ποικιλία των τροφών ήταν ένα χαρακτηριστικό της Κρη-
τικής διατροφή και όχι η ομογενοποιημένη τροφή. Κυριαρ-
χούν τα όσπρια, τα λαχανικά, για τα δε αγριόχορτα που κά-
θε νοικοκυρά μάζευε από τον αγρό, μπορούμε να μιλάμε για
πολλές ημέρες. Πάντως στην πλειοψηφία του οι τροφές ή-
ταν ελαφριές και περιορισμένης θερμιδικής αξίας. Από πλευ-
ράς ενεργειακής ήταν σχετικά φτωχές τροφές, δεδομένου
μάλιστα και τις απαιτήσεις για χειρωνακτική εργασία που ή-
ταν ιδιαίτερα αυξημένες. Αυτές οι λιτές τροφές, δεν χρεια-
ζόταν dressing με κάποια σάλτσα βουτύρου, λίπους, αυγού
ή κρέμα γάλακτος. 

Υπήρχε μεγάλη ποικιλία στις γεύσεις αλλά και στην υφή
του κάθε φαγητού, ανάλογα την εποχή, τα διαθέσιμα υλικά
και πάντα με την προσωπική σφραγίδα της κάθε νοικοκυ-
ράς. 

Το ψάρι παρότι δεν ήταν πάντα διαθέσιμο, είχε το δικό
του ξεχωριστό χώρο στο τραπέζι.

Ο ελαιόκαρπος ήταν τρόφιμο καθημερινό και μάλιστα ό-
λες τις ώρες της ημέρας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι παρα-
σκευής της βρώσιμης ελιάς. Το ελαιόλαδο ήταν η κύρια πη-
γή λιπαρής ουσίας, ήταν το ενεργειακό νόμισμα στον αν-
θρώπινο οργανισμό. Το λάδι χρησιμοποιούταν παντού, από
τη σαλάτα μέχρι και τα γλυκά που έφτιαχναν. Το σπορέλαιο
ήταν άγνωστη λέξη ενώ το ζωικό λίπος αποτελούσε πολυ-
τέλεια. 

Το τυρί παρασκευασμένο από μη αποστειρωμένο πλήρες
γάλα, και ζυμωμένο από φυσικές ζύμες, είχε γεύση ασύγκρι-
τη από τα τυριά που προέρχονται από αποβουτυρωμένο γά-
λα. 

Όλα τα παραπάνω συνοδευόταν καθημερινά με ένα πο-
τήρι κρασί, συνήθως κόκκινο, όταν υπήρχε και η κατάλληλη
περίσταση, έπιναν και κάτι παραπάνω. 

Η Κρητική διατροφή αποτελούνταν 100% από βιολογικά
προϊόντα. Βέβαια τότε δεν υπήρχαν τέτοιοι χαρακτηρισμοί
προϊόντων ούτε καμία πιστοποίηση. Ήταν τα καθημερινά
τρόφιμα από μόνα τους βιολογικά. 

Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι το φαγητό ήταν μια ιερή

στιγμή που ολόκληρη η οικογένεια κάθονταν μαζί στο τρα-
πέζι, και μαζί με το φαγητό γινόταν συζήτηση και οικογενει-
ακός προγραμματισμός. Δεν ήταν μόνο διατροφική διαδικα-
σία αλλά επιβεβαιωνόταν καθημερινά η συνοχή της οικογέ-
νειας, και συνήθως διδόταν και έπαινος στη νοικοκυρά που
μαγείρεψε. 

Όλα τα παραπάνω, οι συνταγές, τα υλικά, αυτό που χα-
ρακτηρίζουμε σαν Κρητική διατροφή, δεν προέκυψε μέσα α-
πό κανένα επιστημονικό εργαστήριο, ούτε από κανένα επι-
δοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα, ούτε μέσα από κανένα
κυριλάτο σαλόνι, με σεφ, διατροφολόγους, ροτόντες και πο-
λύχρωμα μπαλόνια. Αντίθετα ήταν ένας τρόπος ζωής σε πε-
ριόδους πολέμων, πραγματικής φτώχιας και κακουχίας. Η
ποικιλία των τροφών, των συνταγών κτλ, ήταν αποτέλεσμα
αγώνα για επιβίωση. Τα λαχανικά, τα σαλιγκάρια και η κά-
παρη, δεν ήταν για στόλισμα του πιάτου. Όμορφο πιάτο ή-
ταν τότε, το ΓΕΜΑΤΟ πιάτο. Οι εμπνευστές της Κρητικής δια-
τροφής, δεν ήταν καλήγραμμα φωτομοντέλα. Συνήθως ήταν
ηλιοκαμένες γυναίκες με ροζιασμένα χέρια, που έχοντας χη-
ρέψει, λόγω πολέμων, βεντετών, ασθενειών κτλ, προσπα-
θούσαν να χορτάσουν την συνήθως πολυμελή οικογένεια. 

Από την άλλη πλευρά η Δυτική διατροφή έχει άλλα χα-
ρακτηριστικά. Καταρχήν η παρουσία του κρέατος είναι δε-
δομένη στην συντριπτική πλειοψηφία των εδεσμάτων, αφού
το κρέας είναι και εύκολη και φτηνή λύση. Οι τροφές αυτού
του μοντέλου είναι πλούσιες σε λίπος και σε ζάχαρη, τα ο-
ποία βρίσκονται στις σάλτσες που είναι απαραίτητες για να
αποκτήσει γεύση το φαγητό, αλλά ακόμα και στο ζυμάρι που
χρησιμοποιείται στη συνταγή.

Άλλο χαρακτηριστικό είναι η ομοιογένεια των τροφίμων
αυτών. Μπορούν να καταναλωθούν με ευκολία, χωρίς να εί-
ναι απαραίτητη πολλές φορές η παρουσία ούτε πιάτου. Το

κρέας είναι αποστεωμένο, πάντα μαλακό μετά από συγκε-
κριμένη επεξεργασία, ενώ είναι πολλές φορές δύσκολο να
καταλάβει ο καταναλωτής τι υλικά περιέχει το φαγητό του.
Οι τροφές αυτές έχουν τη λογική των μιγμάτων ζωοτροφών,
όπου το εργοστάσιο παρασκευάζει μια ομοιόμορφη τροφή,
εύπεπτη και εύκολα καταναλώσιμη. 

Ο αριθμός των διαφορετικών γεύσεων έχει περιορισθεί, ε-
νώ η ζάχαρη υπάρχει σχεδόν παντού, σε πολύ μικρή ποσό-
τητα, και δεν γίνεται αντιληπτή. Επίσης τα σύγχρονα συ-
στήματα διασφάλισης ποιότητας, σε συνδυασμό με την βιο-
μηχανική μεταποίηση που δέχεται το τρόφιμο, μειώνουν ε-
κτός από την φρεσκάδα και την θρεπτική του αξία, μεγάλο
μέρος της γεύσης του. 

Δεν απαιτείται χρόνος προπαρασκευής του φαγητού α-
φού πλέον από την κατάψυξη μπαίνει στο φούρνο μικροκυ-
μάτων μαζί με την πλαστική του συσκευασία, και σε δέκα λε-
πτά έχομε ένα «φρεσκότατο» προϊόν κατάψυξης.

Το κρασί έχει αντικατασταθεί από αποστάγματα αποβλή-
των, προερχόμενα από αποπλύματα διαλυτών της βιομηχα-
νίας χρωμάτων και της μεταλλουργίας (γνωστές μπόμπες),
και έχει το ρόλο παραισθησιογόνου και όχι του ποτού. 

Τα φρούτα αντικαθίστανται από αναψυκτικά και χυμούς
φρούτων, που όμως δεν περιέχουν χυμό φρούτων. Στους χυ-
μούς αυτούς οι βιταμίνες έχουν οξειδωθεί, και τα φυσικά α-
ρώματα έχουν εκφυλιστεί.

Οι τεχνητές χρωστικές των τροφίμων δίδουν το επιθυμη-
τό χρώμα, οι γαλακτωματοποιητές την άριστη υφή, τα ενι-
σχυτικά γεύσης την πρέπουσα γεύση, τα υποκατάστατα των
συστατικών συμπληρώνουν τη συνταγή. Έτσι παρασκευάζε-
ται φαγητό πλούσιο σε ενέργεια αλλά φτωχό σε θρεπτική α-
ξία. Γεμάτα πιάτα, άδεια όμως από θρεπτικές ουσίες. Γεμά-
τα στομάχια αλλά με λιπαρές και άλλες ουσίες που μας προ-

καλούν τα γνωστά προβλήματα υγείας. 
Πρόκειται για ένα μοντέλο διατροφής που εξυπηρετεί το

σύγχρονο τρόπο ζωής, εξυπηρετεί τη βιομηχανία τροφίμων,
δεν καλύπτει όμως τις ανάγκες του καταναλωτή ούτε σε θρε-
πτικά συστατικά αλλά αντίθετα κάνει την τροφή επιβαρυντι-
κό για την υγεία του παράγοντα. Παράλληλα εξαφανίζει κά-
θε τοπική ιδιαιτερότητα και μετατρέπει την ιεροτελεστία του
φαγητού, σε μια βουλιμική διαδικασία κορεσμού. 

Επιλέγοντας όμως την κατανάλωση βιολογικών προϊό-
ντων, υποβάλλουμε τον εαυτό μας σε μια επαναξιολόγηση
της τροφής. Απαιτούμε πλέον τη γεύση στην τροφή και σε-
βόμαστε περισσότερο τα τρόφιμα. Περίπου ένα 20% της τρο-
φής που σήμερα πετάμε στους κάδους απορριμμάτων επει-
δή αγοράζουμε με το κιλό, μπορούμε να το γλιτώνουμε, α-
γοράζοντας πιο έξυπνα.  Λαμβάνουμε υγιεινή τροφή, πρέπει
όμως πάντα να έχομε μέτρο στην ποσότητα που κατανα-
λώνουμε. Το ζωικό λίπος ή η ζάχαρη προκαλεί τα ίδια προ-
βλήματα είτε βιολογικά είναι είτε συμβατικά. Σεβόμαστε τους
κανόνες του δίκαιου εμπορίου αφού τα βιολογικά προϊόντα
παράγονται και διακινούνται τηρώντας όλες τις νομοθεσίες.
Ιδιαίτερα πρέπει να προτιμάμε τα ντόπια βιολογικά προϊόντα
διότι εκτός του ότι στηρίζουμε την ντόπια οικονομία, δεν σπα-
ταλάμε ενέργεια στην μεταφορά των τροφίμων. Προστα-
τεύουμε εκτός από την υγεία τη δική μας, και το περιβάλ-
λον, αφού περιορίζεται η χρήση των φυτοφαρμάκων. 

Δεν αρκούν όμως αυτά για να έχομε τα ευεργετήματα
της Κρητικής διατροφής. Ίσως δεν πρέπει να μιλάμε για Κρη-
τική διατροφή αλλά για κριτική διατροφή και Κρητικό τρόπο
ζωής. Συνολική μετατροπή του σημερινού καταναλωτή από
το ρόλο του θύματος, σε ολιγαρκή και απλό άνθρωπο.  

Ζαχαρίας Τσιριντάνης 
Τεχνολόγος γεωπονίας ΕΑΣ Ρεθύμνης

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΡΙΟΥ
Με δύο βραβεία γεύσης επέστρεψε

στα Χανιά η γνωστή εταιρεία γαλακτο-
κομικών προϊόντων “Υιοί Βασ. Μπαλαντί-
νος ΟΕ” που συμμετείχε στο  2ο φεστι-
βάλ ελληνικού γάλακτος και τυριού, που
πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο
του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς το
τριήμερο από την Παρασκευή 16 έως την
Κυριακή 18 Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα η γνωστή Χανιώτικη ε-
ταιρεία κέρδισε το δεύτερο βραβείο γεύ-
σης στη γραβιέρα και το δεύτερο βρα-
βείο γεύσης στον ξηρό ανθότυρο. Πριν
δύο χρόνια, το 2007, είχε κερδίσει και πά-
λι στο ίδιο φεστιβάλ το πρώτο βραβείο
γεύσης στη γραβιέρα. 

Φέτος συμμετείχαν συνολικά περίπου
150 εκθέτες από όλες τις βιομηχανίες και
βιοτεχνίες γάλακτος της Ελλάδας.

Την ίδια ώρα η Χανιώτικη εταιρεία κα-
τευθύνεται στη δημιουργία μιας νέας
σύγχρονης, δυναμικής μονάδας γαλακτο-
κομικών και τυροκομικών προϊόντων στα
Χανιά και ετοιμάζεται να ανοίξει “πλώρη”
για τις αγορές του εξωτερικού. 

Όπως ανέφερε στα “Χ.Ν.” ο μέτοχος
στην εταιρεία “Υιοί  Βασ. Μπαλαντίνος
ΟΕ” κ. Στράτος  Μπαλαντίνος  “η εται-
ρεία μας είναι μια οικογενειακή επιχείρη-
ση που μετρά περίπου έναν αιώνα ζωής
στα Χανιά. Εμείς είμαστε οι τρίτη γενιά
και τα ανίψια μας η τέταρτη κατά σειρά
που δραστηριοποιείται στην επιχείρηση.

Η συμμετοχή μας φέτος στο φεστιβάλ

ήταν πολύ δυναμική και μας δόθηκε για
άλλη μια φορά η ευκαιρία να προβάλου-
με τα ντόπια Χανιώτικα προϊόντα. Θεω-
ρώ πως αυτή τη φορά ήμασταν πιο ορ-
γανωμένοι και γνωρίζαμε πώς να κινη-
θούμε, ίσως επειδή είχαμε αποκομίσει ή-
δη την εμπειρία της πρώτης μας συμμε-
τοχής το 2007 όταν κερδίσαμε το χρυσό
βραβείο γεύσης στη γραβιέρα.

Φέτος κερδίσαμε το δεύτερο βραβείο
γεύσης στη γραβιέρα και επίσης το δεύ-
τερο βραβείο γεύσης στον ξηρό ανθότυ-

ρο. Για εμάς οι διακρί-
σεις αυτές θεωρούμε ό-
τι είναι σημαντικές επι-
τυχίες γιατί αποτελούν
μια αναγνώριση της ποι-
ότητας των προϊόντων
μας. Βέβαια όλοι οι συμ-
μετέχοντες στον διαγω-
νισμό ήταν αξιόλογοι ε-
παγγελματίες και παρα-
γωγοί. Συνολικά συμμε-
τείχαν περίπου 150 εκ-
θέτες από όλες τις βιο-
μηχανίες και βιοτεχνίες
γάλακτος της Ελλά-
δας”. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι: “Τα κρητικά προϊό-

ντα είναι άριστης ποιότητας και μπορούν
να σταθούν επάξια όχι μόνο στην αθη-
ναϊκή αγορά αλλά και σε αγορές εκτός
των ορίων της χώρας μας, όπως αποδεί-
χθηκε στο 2ο φεστιβάλ ελληνικού γάλα-
κτος και τυριού”. 

Για την παραγωγή και κατανάλωση
των γαλακτομικών και τυροκομικών προϊ-
όντων στον νομό Χανίων και στην Κρήτη
γενικότερα,  ο κ. Μπαλαντίνος ανέφερε
ότι από πέρυσι παρατηρείται μια καθοδι-
κή κάμψη που οφείλεται κυρίως στην οι-
κονομική κρίση. Το καταναλωτικό κοινό
λόγω της κρίσης που έχει επέλθει είναι
πιο συγκρατημένο όσον αφορά την κα-
τανάλωση. Ο σκοπός της δικής μας επι-
χείρησης και κάποιων άλλων επιχειρήσε-
ων ομοειδών με εμάς είναι να αναπτύ-
ξουμε την πώληση πέρα από τα όρια της

Κρήτης, πιο συστηματικά και οργανωμέ-
να. Στο πλαίσιο αυτό κατευθυνόμαστε
στη δημιουργία μιας νέας σύγχρονης, δυ-
ναμικής μονάδας γαλακτοκομικών  και τυ-
ροκομικών προϊόντων στα Χανιά. Παρά
το γεγονός ότι η υπάρχουσα μονάδα που
έχουμε είναι ήδη αρκετά σύγχρονη και
πληροί  όλες τις κατάλληλες προδιαγρα-
φές, στα σχέδιά μας είναι η δυναμικότε-
ρη ανάπτυξη όχι μόνο στην Κρήτη με α-
πώτερο στόχο το εξωτερικό. Μάλιστα
στο φεστιβάλ είχαμε αρκετές προτάσεις
για εξαγωγή των προϊόντων μας στο ε-
ξωτερικό, κάτι που εξετάζουμε πολύ σο-
βαρά. Οι χώρες για τις οποίες υπάρχει εν-
διαφέρον είναι η Μέση Ανατολή, Ολλαν-
δία, Γερμανία κ.α. Ωστόσο για να αντε-
πεξέλθουμε σε αυτές τις απαιτήσεις πρέ-
πει να είμαστε ακόμη καλύτεροι ποιοτικά
και πιο οργανωμένοι”. 

Τέλος όσον αφορά τα μέτρα που πρέ-
πει να λάβει η νέα κυβέρνηση για τη στή-
ριξη των παραγωγών και εμπόρων γάλα-
κτος και τυροκομικών προϊόντων ο κ.
Μπαλαντίνος τόνισε ότι “ο κλάδος μας α-
ντιμετωπίζει πολλά προβλήματα γι’ αυτό
και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όμως
αυτό που κρίνεται αναγκαίο είναι η πολι-
τεία να στηρίξει τον κρητικό κτηνοτρόφο,
με καλύτερες τιμές στα προϊόντα του,
στις ζωοτροφές, ώστε να μπορεί να συ-
νεχίσει να παράγει και να μην έχει φθί-
νουσα παραγωγή. Διότι μέχρι σήμερα δεν
έχουν βρεθεί τρόποι στήριξης των ντό-
πιων κτηνοτρόφων που βλέπουν τον κό-
πο τους να πηγαίνει χαμένος. Και για ε-
μάς οι κτηνοτρόφοι αποτελούν την πρώ-
τη ύλη. Από την άλλη πλευρά στον το-
μέα του εμπορίου ίσως θα έπρεπε να δη-
μιουργηθεί ένας ισχυρός ενιαίος φορέας
για την πολιτική πώλησης και προώθησης
των γαλακτοκομικών προϊόντων”. 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε από τη Νομαρχία Πειραιά 
και τις Νομαρχίες Κρήτης η εκδήλωση Πανόραμα Τυριού

στον ΟΛΠ στον Πειραιά η συμμετοχή ήταν καλή και έγιναν
γνωστά τα προιόντα μας πανελλαδικά. 

Επίσης έγινε επίδειξη σύγχρονης παραγωγής 
γαλακτοκομικών και σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας 

γάλατος με όρους υγιεινής . 
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Στον Καλλικράτη στα
Σφακιά αν βρεθεί κάποιος

θα τύχει της φιλοξενίας
των αδελφών Γιανναράκη

και θα παρακολουθήσει το
καζάνι για την απόσταξη
της τσικουδιάς. Η μάνα

των αδελφών Πέτρου και
Σπύρου και των άλλων

παιδιών με τη καλή της
καρδιά θα σε υποδεχτεί

και θα νομίσεις ότι βρίσκε-
σαι στο δικό σου σπίτι ,

έτσι και το Νοέμβρη
που βρεθήκαμε στο Καλλι-

κράτη γευτήκαμε της
πλούσιας φιλοξενίας και

της καλοσύνης και παρα-
κολουθήσαμε την απόστα-
ξη, σημειώνω δε ότι σε ό-

λες τις εκδηλώσεις μας τα
φιλότιμα αδέλφια μας

προμηθεύουν άφθονη τσι-
κουδιά αφιλοκερδώς για

τις ανάγκες της Ένωσης 
Σ-ΜΑΝ

Στις 26 του Γενάρη έγιναν τα εγκαίνια
του γηπέδου στο Φραγκοκάστελλο

μετά τη δοξολογία έγινε ποδοσφαιρικός
αγώνας της ποδοσφαιρικής ομάδας  των
Σφακιών με την ομάδα του του ΙΝΚΑ στο
νέο χλοροτάπιτα  που παρακολούθησαν
πολλοί συνεπαρχιώτες .

Το βράδυ της ίδιας μέρας οι φίλοι όλοι
βρεθήκαμε στου Χριστόφορου του Μα-
νουσέλη το κέντρο όπου γιορτάσαμε  με
τους αθλητές τα παιδιά και τους γονείς
τους τον εκσυγχρονισμό του γηπέδου  ο
πρόεδρος κος Γιανουλάκης Θεόδωρος α-
φού μοίρασε φόρμες στα παιδιά  ανα-
φέρθηκε στον αγώνα που γίνεται ώστε τα
παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό
καθώς και το μεγάλο έργο που προπονη-

τή Κου Τζωρτζάκη επίσης οφείλομε να το-
νίσομε την μεγάλη συμβολή του συμπα-
τριώτη μας Κου Μονούσο Βολουδάκη πο-
λιτευτή για την ουσιαστική συμβολή του
για την εξοικονόμηση των οικονομικών
πόρων ώστε να γίνει πραγματικότητα το
έργο.

Εξάλλου  είναι γνωστή η συνεχής βοή-
θεια του και το ενδιαφέρον του για τη νε-
ολαία των Σφακιών, εμείς θα ευχηθούμε
να συνεχιστεί η προσπάθεια να βοηθη-
θούν τα παιδιά σε κάθε αθλητική δρα-
στηριότητα και να γίνει συνείδηση όλων
μας ότι η νεολαία είναι το μέλλον της ε-
παρχίας και εκεί πρέπει να στραφούν ό-
λη η φροντίδα μας και το ενδιαφέρον

Σ-ΜΑΝ

Ιδιοκτησία Αφοί
Χιωτάκη ΕΠΕ

Σφακιανές 
πίτες,
καλιτσούνια,
ξεροτήγανα
κ.λ.π.

Εργοστάσιο παραγωγής
Κορακιές - Χανιά Τ.Κ. - 73100
Τηλ.: 28210 64515 Fax: 2821069431
Πρατήριο Αθηνών: Δεκελείας 119
Αχαρναί «Πήγασος Α.Ε.»
Τηλ. 210 2476476
Πρατήριο Χανίων: Αποκορώνου 14
Τηλ.: 28210 87707
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ΜΜΝΝΗΗΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΣΣΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΥΥΝΝ∆∆ΟΟΥΥΡΡΟΟΥΥ
Για το λόγο αυτό η κυρία Λίτσα Κούνδουρου – Χατζηλία έστειλε στα

‘’Χανιώτικα νέα’’ επιστολή – ευχαριστήριο προς τους ανθρώπους που
συνετέλεσαν στην υλοποίηση του μνημείου.

Συγκεκριμένα αναφέρει:
‘’Θα ήθελα να ευχαριστήσω και δια του Τύπου τον Νομάρχη κ. Γρη-

γόρη Αρχοντάκη, τον τέως Αντινομάρχη κ. Κων/νο Γύπαρη, την κ. Πό-
πη Βαλυράκη πολιτικό μηχανικό, τον κ. Πάρι Κελαϊδή για την υπενθύ-
μιση και όλους όσοι με βοήθησαν υλικά και ηθικά να πραγματοποιηθεί
η επιθυμία του ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ αρχηγού της
Κρητικής επανάστασης του 1895, που  είχε σαν αποτέλεσμα να φύ-
γουν από την Κρήτη τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής. Ο Σφακιανός
δικαστής φύτεψε έξω από την αυλή του πατρικού σπιτιού τους στο
Ασκύφου, ένα πλατάνι.

Ήταν τότε Σεπτέμβριος του 1895 δηλαδή πρώτες μέρες της επανά-
στασης. Και όπως σημειώνει στο Ημερολόγιό του, ενώ το φύτεψε ευ-
χήθηκε:

1. Να γίνει αιωνόβιο, 2. Να είναι τυχερό και από τους Αγώνες που
τότε ξεκινούσαν να έλθει η ελευθερία της Κρήτης, 3. Αν πραγματο-
ποιηθούν οι δύο προηγούμενες ευχές, τότε ευχήθηκε: το δέντρο να χα-
ρακτηρισθεί από τους μεταγενέστερους Σφακιανούς, ως μνημείο της
τελευταίας επανάστασης των Κρητικών εναντίον των Τούρκων (1895).

Το μνημείο έγινε και περατώθηκε με την βοήθεια των φορέων που
προανέφερα, για την ιστορική υπενθύμιση της επιθυμίας του
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ, τους ευχαριστώ για άλλη μία φορά όλους
όσοι βοήθησαν γνωστούς και άγνωστους.

Λίτσα Κούνδουρου – Χατζηλία’’.

Μνηµείο 
για τον αρχηγό 

της Κρητικής 
επανάστασης 

του 1895 Μανούσο
Κούνδουρο περατώθηκε
στην αυλή του πατρικού

του σπιτιού 
στ’ Ασκύφου 

του ∆ήµου Σφακίων

Συνεχίζονται τα γυρίσµατα του ντοκιµαντέρ 
για το µεγάλο πολιτικό και ευεργέτη Γ.Ξενουδάκη

Ένα έργο του Φώτη Κωνσταντινίδη, συγγραφέα και σκηνοθέτη  που α-
ποτελεί φόρο τιμής στο μεγάλο Σφακιανό οραματιστή και ευεργέτη.

Στην παλιά βουλή των Ελλήνων ξαναζωντάνεψε η φωνή του φλογερού
πατριώτη μετά από 125 χρόνια στο πρόσωπο του καλού ηθοποιού και φίλου
Γρηγόρη Βαλτινού ενώ ο αγαπητός δάσκαλος και επί χρόνια καλός μου συ-
νεργάτης  Κώστας Καζάκος διηγείται τα γεγονότα της ταραγμένης εποχής . 

Ο Αδαμάντινος χαρακτήρας του μεγάλου οραματιστή και επαναστάτη ,η
δωρική  του σκέψη και η ρομαντική ψυχή του εξ ου και οι λόγοι του στη βου-
λή των Ελλήνων ήσαν φλογεροί ,μεστοί ,ουσιαστικοί.

«Άνευ της Κρήτης και της Μακεδονίας η Ελλάς πολιτικώς δεν ζη» Αναφέ-
ρει ο κος Κωνσταντινίδης

«Γεώργιος Ξενουδάκης, ο μεγάλος ευεργέτης και οραματιστής της Κρήτης
»απεικονίζουν ,εκτός των άλλων την αγάπη ,τη βαθιά εκτίμηση και το πάθος
με το οποίο οι συνεργάτες μου, οι ηθοποιοί μου και εγώ επιχειρούμε να προ-
βάλλουμε το πρότυπο αυτό ανθρώπου και πολιτικού. Γιατί πως αλλιώς θα μέ-
ναμε ασυγκίνητοι όταν ο αγέρωχος αυτός Κρητικός μετά το πολύχρονο μό-
χθο του να ιδρύσει Δήμους Κρητών στον Αδάμαντα της Μήλου και τη Μινώα
της Ναυπλίας για να μπορέσει να εκπροσωπήσει την έτι υπόδουλη Κρήτη
στη Βουλή των Ελλήνων μπαίνει ασθμαίνοντας, επί τέλους ως βουλευτής στη
βουλή και λέει. «παρακαλώ κκ Βουλευταί να μη δώσετε κομματική χροιά στους
λόγους μου, διότι η αποστολή μου δεν είναι ν’ ανήκω σε πολιτικά κόμμα-
τα,αλλά να παρακολουθώ το γενικό συμφέρον του Ελληνισμού και της Πα-
τρίδος μου της Κρήτης….»

«τα μεγάλα κράτη εργάζονται για να κατακτούν και όχι να απελευθερώ-
νουν. Μη λοιπόν περιμένουμε απ’αυτά, αλλά απ’ τον πατριωτισμό και την ο-
μόνοια.

Αφήστε τη φιλαρχία και την ιδιοτέλεια. Οι ασχολούμενοι με την προσωπι-
κή πολιτική, για να τηρήσουν την εξουσία η ν’ανέλθουν σ’αυτήν, 

είναι μικροί και μικρότεροι θ’αποθάνουν.»
«…μη λοιπόν περιμένετε από την άπληστη πολιτική της Ευρώπης, αλλά α-

πό τη δική μας αυταπάρνηση και γενναιότητα»
«…Άνευ της Κρήτης και της Μακεδονίας η Ελλάς πολιτικώς δεν ζη».
Πόσο επίκαιρα είναι τα λόγια του μεγάλου Ανδρός σήμερα.

Σήφης  Μανουσογιάννης
Γ.Γραμματέας της Ένωσης  Απανταχού Σφακιανών
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Στις 2-5-2010 στην πλατεία 1ης Μάη στην ο-
δός Πειραιώς 155 και Πέτρου Ράλλη στην Αθή-
να εκεί που βρίσκεται ο ανδριάντας του με-
γάλου Κρητικού Σταύρου Καλλέργη του πρω-
τεργάτη της εργατικής πρωτομαγιάς στην
Ελλάδα το 1893 στο παναθηναϊκό στάδιο  ,το
Ίδρυμα  Σταύρος Καλλέργης και όλα τα Κρη-
τικά Σωματεία έκαμαν μια σεμνή αλλά ουσια-
στική εκδήλωση προς τιμή του μεγάλου επα-
ναστάτη και οραματιστή  Σταύρου Καλλέργη.

Με συμμετοχή της Νομαρχίας Αθηνών ,του
Δήμου Αθήνας και όλου του πολιτιστικού κι-
νήματος της Κρήτης πραγματοποιήθηκε η εκ-

δήλωση.Το Πρόγραμμα παρουσίασε ο Νίκος
Βερλέκης ηθοποιός και κεντρικός ομιλητής ή-
ταν ο Πρόεδρος του Ιδρύματος τ. Πρύτανης
του ΕΜΠ κος Νικόλαος Μαρκάτος, .ριζίτικο για
το μεγάλο Κρητικό ερμήνευσε η ριζίτικη ομά-
δα «ΡΙΖΊΤΕΣ» ενώ ο Γιάννης Βόγλης  σκηνο-
θέτης ηθοποιός ερμήνευσε αποσπάσματα α-
πό τις διακηρύξεις του. Μετά τους χαιρετι-
σμούς ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από
τους φορείς και από τον γιό του τον Λυκούρ-
γο Καλλέργη και ακολούθησε καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από το συγκρότημα του Διονύση
Κορνιλάκη και το χορευτικό συγκρότημα του
Γιώργη Φραγκάκη.

«Ο Σταύρος Καλλέργης υπήρξε ένας ιδεο-
λόγος, οραματιστής. Διώχτηκε, φυλακίστηκε,
βασανίστηκε, θυσίασε όλη του τη περιουσία
για τις ιδέες του.

Αν ζούσε σήμερα θα αισθανόταν λύπη και
απογοήτευση ,γιατί πίστευε στον άνθρωπο ,σε
μια κοινωνία δικαίου σ’ένα κόσμο με ανθρώπι-
νο πρόσωπο, σ’ ένα δημοκρατικό σοσιαλισμό».

Σ-ΜΑΝ

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΗ ΚΕΛΑΙ∆Η
ΤΤοουυ  ΓΓιιάάννννηη  ΠΠοολλυυρραακκηη

Πρίν  μήνες στην αίθουσα εκδηλώσεων του   Πολεμικού Μουσείου  η Ένωση των Απανταχού  Σφα-
κιανών  οργάνωσε μια εκδήλωση προς τιμή του Πάρη Κελαϊδή. Εκείνη τη βραδιά σαν ένας από τους
ομιλητές έδωσα μια ομιλία που κινήθηκε σ’ ένα βασικό άξονα που είχα προετοιμάσει αλλά το μεγαλύ-
τερο μέρος ήταν από μνήμης που οδηγήθηκε από το συναρπαστικό κλίμα τα βραδιάς  και τον Υπέ-
ροχο Άνθρωπο που καθόταν στα πρώτα καθίσματα του αμφιθέατρου.

Δεν θα προσπαθήσω να επαναλάβω αυτή την ομιλία μου. Θα πω μόνο λίγα λόγια για τον Πάρη Κε-
λαϊδή, έναν άνθρωπο που αγαπώ και εκτιμώ βαθειά. Όπως και εκείνη τη βραδιά αρχίζω μ’ ένα από-
σπασμα από τον πρόλογο της Εγκυκλοπαίδειας των Σφακιών  στον οποίο ο  Πάρης αρχίζει ως εξής:

«Να λοιπόν που ήθελε ο Θεός να φτάσω στην εκτύπωση του 42ου Σφακιανού Βιβλίου μου που θα
είναι το τελευταίο. Καθώς επί μισό αιώνα συγκέντρωνα υλικό και συγχρόνως διηύθυνα τη Σφακιανή
Εφημερίδα, βρέθηκα τελικά  σε μια ευχάριστη θέση: να κατέχω πολύτιμες  για το τόπο μας γνώσεις
και πληροφορίες. Έτσι είμαι σε θέση να αναφερθώ στις μοναδικές ιδιαιτερότητες και προτερήματα που
διαθέτουν οι Σφακιανοί από τη προϊστορική εποχή μέχρι σχεδόν πρόσφατα.» 

Δεν θα μπορούσε  να βρεθεί  κάτι καλύτερο  από  αυτή τη λιτή εξομολόγηση-αυτοπροσδιορισμό
του Πάρη που σε λίγες γραμμές να
περιγράφει τη ζωή και το έργο του.
H  φοβερή φράση  «Να λοιπόν που
ήθελε ο Θεός..» με την οποία αρχίζει
τον απολογισμό  του, δείχνει ότι  ή-
ταν αφιερωμένος σε ιερό σκοπό και
ιδανικά, και ότι το έργο  που στο ξε-
κίνημα φαινόταν δύσκολο και ακα-
τόρθωτο, τώρα ολοκληρωμένο φαί-
νεται ακόμη και στον ίδιο σαν κάτι υ-
περφυσικό  σαν μια απροσδιόριστη
κινητήρια δύναμη  να συνέβαλε απο-
φασιστικά για να πραγματοποιηθεί. 

Ο Πάρης στη ζωή του είχε ένα ό-
ραμα: Να αγωνιστεί για τα Σφακιά αλ-
λά κυρίως να συγκεντρώσει και να υ-
πενθυμίσει στους σύγχρονους αλλά
και να παραδώσει στο μέλλον την ι-
στορική αλήθεια (για τα Σφακιά) που με τη πάροδο των χρόνων ξεχνιέται από τον κόσμο και παρα-
γνωρίζεται όλο και περισσότερο από τους σύγχρονους  ιστορικούς. Πραγματικά ενώ η ιστορία  της Κρή-
της του Β. Ψιλλάκη (που δεν ήταν Σφακιανος) είναι ένας ύμνος  για τους αγώνες και θυσίες και το κυ-
ρίαρχο ρόλο των Σφακιών στην απελευθέρωση της Κρήτης  από τους Τούρκους, στις σύγχρονες ιστο-
ρίες και ιστορικά κείμενα το έργο και η συμβολή των Σφακιών  παραγνωρίζεται και ελαχιστοποιείται. Κά-
τι αντίστοιχο συμβαίνει δυστυχώς και με τη συμβολή των Κρητών στο Μακεδονικό Αγώνα.  

Ο Πάρης Κελαϊδής έχει επιτελέσει ένα δύσκολο και σημαντικό συγγραφικό  έργο. Συγκέντρωσε από
τα διάφορα ιστορικά κείμενα  και πηγές σχεδόν τα πάντα που αφορούν τα Σφακιά  και τα κατέγραψε
σ’ ένα μεγάλο αριθμό «Σφακιανών Βιβλίων» όπως ο ίδιος τα αποκαλεί. Επίσης ένα σημαντικό μέρος του
έργου του είναι λαογραφικό. Και ας μη ξεχνάμε ότι  ο άγραφος ηθικός νόμος, η παράδοση, τα ήθη και
τα έθιμα  είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που στηρίχτηκε ο πολιτισμός και η δύναμη των Σφακιών.

Χαρακτηριστικό του έργου του Πάρη  είναι η απλή και γλαφυρή γλώσσα  ώστε να είναι κατανοητό
από στο ευρύ κοινό (κυρίως των Σφακιανών) και επίσης ότι τα βιβλία διανέμονται δωρεάν. Εκείνος φρο-
ντίζει (και σε δύσκολους  χρόνους πάντοτε  εφρόντιζε) να  φτάνουν τα βιβλία  ακόμη και στη πιο α-
πομονωμένη γωνιά των Σφακιών αλλά και στους Σφακιανούς της διασποράς. Επίσης ένα σημαντικό ε-
πιστημονικό στοιχείο του έργου του Πάρη είναι η Τεκμηρίωση. Έχει συγκεντρώσει πολύτιμα ιστορικά
στοιχεία για τα Σφακιά  τα οποία παρουσιάζει τεκμηριωμένα, τα στηρίζει σε στοιχεία και παραθέτει τις
ιστορικές πηγές. Ενδεικτικά στο βιβλίο του «Κληροδοτήματα για τα Σφακιά» (που φαίνεται βιβλιογρα-
φικά απλό) έχει  48 βιβλιογραφικές αναφορές από τις οποίες  16 είναι πριν το 1900,  18 αναφέρονται
στο διάστημα 1900-1950  και 12 μετά το 1950.  Δεν σκοπεύω όμως εδώ να προχωρήσω σε μια εμπε-
ριστατωμένη ανάλυση του έργου του τιμώμενου. Όμως αναφέρω, επίσης ενδεικτικά,  παρακάτω κάποια
ιστορικά-λαογραφικά στοιχεία που σε αντίθεση με τα καθαρά ιστορικά που είναι και περισσότερο γνω-
στά, είναι θησαυρός της λαογραφίας και του πολιτισμού μας.

Επίσης και εδώ τίποτα δεν είναι αυθαίρετο αλλά στηρίζεται σε στοιχεία. 
Στη σελίδα 20 του βιβλίου «Κληροδοτήματα για τα Σφακιά» περιγράφεται η επίσκεψη του Ξενουδάκη

στην Ίμβρο (το χωριό του) το 1880. Παραθέτει το παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο του Σφακιανού
γιατρού Ιωσήφ Χατζηδάκη που ήταν εγκατεστημένος στη Σύρο «Περιήγησις εις Κρήτην» (1881).

«Πριν την Ίμβρο μας υποδέχτηκαν έφιπποι μετά πυροβολισμών οι συγγενείς του κ. Γ. Ξενουδάκη. Σε
όλας τας οικίας του χωρίου παρετέθηκαν γεύματα από χοιρίδια για να μας περιποιηθούν. Παντού στη
Κρήτην η φιλοξενία θεωρείται ιερό καθήκον. Εν Σφακίοις όμως θεωρείται περιφρόνησις να εξέλθει ο ξέ-
νος της οικίας χωρίς να γευθεί τι. Επί ώρας λοιπόν ηναγκάσθημεν να τρώγωμεν και να πίνωμεν» 

Στο βιβλίο «Ριζίτικα για τα Σφακιά» (Τόμος Α) παραθέτει απόσπασμα από το ημερολόγιο του Ιωσήφ
Λεκανίδη, Γενικού Γραμματέα της μεταπολιτευτικής επιτροπής,  που περιγράφει την επίσκεψη της επι-
τροπής στον Άϊ- Γιάννη των Σφακιών, την εποχή που η επιτροπή διωκόμενη άλλαζε συνεχώς θέσεις. 

«7 Σεπτεμβρίου 1896 Σάββατον, αφικνούμεθα εις το ορεινό χωρίο Άγιος Ιωάννης και καταλύομεν  εις
την οικίαν του γέροντος Ιωάννη Βαρδινογιάννη,  χρηματίσαντος γενικού αρχηγού της επαρχίας Σφα-
κίων κατά την επανάσταση του 1878, όπου τυγχάνομεν μεγάλης περιποιήσεως και διανυκτερεύομεν. 

8 Σεπτεμβρίου 1896 Κυριακή, εξακολουθούμε φιλοξενούμενοι της οικογένειας Βαρδινογιάννη όπου
παραθέτουν ημίν πλούσια γεύματα  εξ αρίστων κρεάτων, γαλακτερών, μέλιτος  και εγχωρίου οίνου. 

Με εκπλήσσει ο όγκος του σώματος του γέροντος Βαρδινογιάννη. Πληροφορούμαι ότι  διά την κα-
τασκευήν των υποδημάτων του απαιτούνται διπλάσια δέρματα. από ότι των άλλων ανθρώπων. Παρα-
τηρώ ότι κάθεται επί καθέκλας εγχωρίου κατασκευής  εχούσης πλάτος υπερδιπλάσιο των συνήθων κα-
θεκλών. Είναι πολύ υψηλός. Μας λέγουν ότι έχει βάρος 145 οκάδων (185,6 κιλά). Εντούτοις κατά τη
νεότητά του, ότε  ως μας λέγουν, εζύγιζε 122 οκάδας (148 κιλά), ήτο ευκίνητος και κυνηγός αγριμίων
εισδύων εις τας μάλλον αποκρήμνους φάραγγας». Ο Πάρης στη ζωή του είχε ένα όραμα. Να  αγω-
νιστεί για τα Σφακιά  και να συγκεντρώσει την ιστορία τους. Το πέτυχε  με κατάθεση ψυχής, θέληση,
αφοσίωση σε υψηλά ιδανικά και με αγώνα.  Αυτή ήταν η υπερφυσική κινητήρια δύναμη.  Αυτή  είναι
που κίνησε τους Σφακιανούς αγωνιστές της ελευθερίας και τους αγωνιστές του καθήκοντος και της
επιστήμης. Το έργο του Πάρη Κελαϊδή τον κατατάσσει στο πάνθεο των μεγάλων Σφακιανών  αγωνι-
στών. Προσωπικά τον ευχαριστώ για τη σημαντική προσφορά του, για τις γνώσεις που   κατέχω ε-
ξαιτίας του  και για το πολύτιμο συγγραφικό του έργο. 

∆∆ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΜΜΕΤΡΗΣ ΣΑΤΙΡΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ»

Η Ένωση Πνευματικών Δημιουργών νομού Χανίων προκηρύσσει Πανελλήνιο Λο-
γοτεχνικό Διαγωνισμό Έμμετρης Σατιρικής Ποίησης, με βραβείο ύψους 2000 € για
τον πρώτο νικητή.

Εμπνευστής του διαγωνισμού, που θα προκηρύσσεται κάθε Απρίλιο, αλλά και μό-
νιμος χορηγός του χρηματικού ποσού του πρώτου βραβείου, είναι ο συγγραφέας
και σατιρικός ποιητής Παύλος Πολυχρονάκης, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Πνευ-
ματικών Δημιουργών.

Η καθιέρωση του διαγωνισμού αυτού γίνεται για να δοθεί η δυνατότητα ν’ ανα-
δειχθούν (σε πανελλήνια κλίμακα) νέοι άνθρωποι, που ασχολούνται με το είδος. Τα
κείμενα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2010 στη διεύθυνση:

ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
8ης Δεκεμβρίου 44
Χανιά 73132
Τα αποτελέσματα θ’ ανακοινωθούν τον Οκτώβριο.
Η απονομή των βραβείων θα γίνει από την Ένωση Πνευματικών Δημιουργών σε

ειδική επίσημη τελετή. Στην ίδια τελετή θα αναγνωστούν καί τα βραβευμένα ποιή-
ματα.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
-Το θέμα είναι ελεύθερο. (Μπορεί να αφορά σε πρόσωπα, πράγματα, ή κατα-

στάσεις).
-Οι στίχοι πρέπει να είναι ισοσύλλαβοι και ομοιοκατάληκτοι. Όμως δεν πρέπει

να ξεπερνούν τους 50 και να μην έχουν πάνω από 13 συλλαβές.
-Ποιήματα υβριστικά, συκοφαντικά ή με αισχρό περιεχόμενο θα αποκλείονται.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ 
ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΛΛΕΡΓΗ
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Βιβλιοπαρουσίαση

ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Παρουσίαση βιβλίου Σήφη Παπασηφάκη 13.04.2010

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων έγινε χθες το
βράδυ η παρουσίαση του νέου βιβλίου από τον καταξιωμένο συγγραφέα Σήφη Παπα-
σηφάκη από τα Σφακιά, το οποίο αφιέρωσε στον πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημο-
κρατίας κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, που τίμησε με την παρουσία του τη γη των η-
ρώων της επαρχίας Σφακίων. 

Ερωτηθείς ο συγγραφέας για το νέο του βιβλίο απάντησε τα εξής: “Απόψε παρουσιά-
ζομε το Ανθό-Κρητών λόγιο αφιερωμένο στον τέως Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας τον κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο μετά από πέντε χρόνια που είχε κατέβει -το 2004-
και είχε τιμήσει τα Σφακιά, τους νεκρούς και την Ιστορία. Το βιβλίο είναι 1200 μαντινά-
δες και κάνει διαδρομή όλα τα στάδια της ζωής μας”. Εξάλλου για την παρουσίαση του
βιβλίου ο δήμαρχος Σφακίων κ. Ιωσήφ Λύκος δήλωσε: “Τιμούμε σήμερα και θα τιμήσου-
με ξανά πάλι τον Σήφη τον Παπασήφη για μια καινούργια του δουλειά, η οποία είναι και
αξιόλογη αλλά και πρωτότυπη. Του εύχομαι να είναι γερός, να συνεχίσει σε αυτήν την
κατεύθυνση που έχει ξεκινήσει”. Απευθυνόμενος ο φίλος Σήφης  Παπασήφης στο πρό-
εδρο της Δημοκρατίας με τον ωραίο του έντεχνο ποιητικό  λόγο αναφέρει 

Ένα από τα δεκάδες ποιήματα του συγγραφέα και το ακόλουθο αφιερωμένο στον έρωτα: 

ΕΡΩΤΑΣ

Επιστολές του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 
στο ΧΑΤΖΗ ΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ.

Ο Αντώνιος Ν.Γιάνναρης αποτελεί ένα φωτεινό μετέωρο ,το οποίο έλαμψε
στους χαλεπούς για την Κρήτη καιρούς και στην α-
ποφασιστικότερη καμπή της Ιστορίας της ,σε χρόνους
όπου η τύχη των τέκνων της –παρά τους αγώνες και
τις θυσίες τους – κρινόταν από τις διαθέσεις ,τα αλ-
ληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και την τακτική ισορ-
ροπιών των Μεγάλων Δυνάμεων και το Κρητικό Ζήτη-
μα βρισκόταν απόλυτα συνδεδεμένο με το Ανατολικό.
Το έτος 2009 συμπληρώθηκαν εκατόν έτη από το θά-
νατο του Αντωνίου Γιάνναρη και προσφέρονται οι επι-
στολές του στην παρούσα έκδοση προς τον θείο του
,τον περιώνυμο Χατζή  Μιχάλη Γιάνναρη, ως  ελάχι-
στον   αντιδώριμα προς τον μεγάλο φιλόλογο, ό ο-
ποίος προσέφερε τον εαυτό του στην υπηρεσία της
Κρήτης με τους αγώνες του ,στην επιστήμη της Ελλη-

νικής Γλώσσας και φιλολογίας με το έργο και την ζωντανή διδασκαλία του στο
πανεπιστήμιο του Saint Andrews της Σκωτίας και στην Εκπαίδευση με την δι-
δασκαλία του στο Γυμνάσιο Χανίων και τη θητεία του ως  Γενικού Επιθεωρητού
Εκπαιδεύσεως  Κρήτης.

ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Η αναγέννηση είναι ένας σταθμός στη πορεία του ανθρώπου στη γη .Τα ι-
δανικά που συντάραξαν τον κόσμο με τις αλλαγές και
τις επαναστάσεις που προκάλεσαν χαρακτηρίζουν την
ατμόσφαιρα του Ερωτόκριτου. Η ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια, η ελεύθερη προσωπικότητα, η άνεση στοχασμού
και λόγου, η προσωπική και κοινωνική απελευθέρωση
είναι μερικά από αυτά. Ο Κορνάρος είναι ένας πνευ-
ματικός άνθρωπος που τολμά να αρνιέται τα υπάρ-
χοντα κατεστημένα  και να μοιράζεται οράματα, ελ-
πίδες και όνειρα. Στο κέντρο της  σκέψης του είναι ο
άνθρωπος. Χωρίς να υμνεί και να δοξολογεί ο ίδιος
ο Ερωτόκριτος είναι επανάσταση και ποίηση και ο
Κορνάρος επαναστάτης στη τέχνη του.

Ένα θεατρικό έργο, μια φιλότιμη προσπάθεια του
Θεάτρου Κρήτης με αξιόλογους ηθοποιούς   και μουσικούς που πρέπει να α-
γκαλιαστεί από όλους μας

Καλωσορίζει το νησί τη σεβαστή 
μορφή σας 
Τιμή νεκρών και ζωντανών 
είναι η επίσκεψη σας
Δάσκαλε Γιάννη ο πρόεδρος
Ήρθε να σε τιμήσει
Τον τόπο που σε γέννησε 
Θα πάει να γνωρίσει
Ζωντάνεψε  να’ρθεις  μαζί
Εσύ να του μιλήσεις

Τιμά εμάς και τα Σφακιά να τον καλωσορίσης
Να διηγηθείς τα της Τουρκιάς 
Τα χρόνια τα δικά σου
η ΚΡΗΤΗ είναι λεύτερη
κάθουνται τα παιδιά σου
να πορπατείς ξαρμάτωτος
τη λευτεριά να ζήσεις
να δεις και τα’ απογόνους σου να μας
(ε)χαιρετήσεις

Δεν θέλω να σκεφτείς ποτέ 
πως ήρθα για να παίξω
καρδιά δεν έκανα ποτέ
πίστα για να χορέψω. 
Ζηλεύει ο ήλιος την αυγή 
τα κάλλη τα δικά σου 
γιατί θωρώ στη λάμψη σου 
ούλη την ομορφιά σου. 
Δεν έσμιξα στη ζήση μου
κάλλη σαν τα δικά σου 
τση Παναγίας την μορφή
θωρώ στην ομορφιά σου. 
«Τσή ’λεγα πως την αγαπώ 
κι αυτή με βλαστημούσε 
ποιος μου ’πε να την ερωτευτώ
συνέχεια με ρωτούσε 
Τση ξαναλέω: «Βρε Λενιώ 
έλα στα λογικά σου. 
με ποιο καλλιά από τα ’με 
θα κάνεις τα παιδιά σου;». Σ-ΜΑΝ

Σοφοκλής Βενιζέλος
Ο Σοφοκλής Βενιζέλος  έζησε και πέθανε κάτω από τη βαριά σκιά του πα-

τέρα του. Οι σχέσεις τους πέρασαν από κάποιες μικροκρίσεις, όμως οι στιγμές
τρυφερότητας και αγάπης ήταν αυτές που τους έδεσαν περισσότερο. Ο ίδιος
αισθανόταν υπερηφάνεια για τον πατέρα του και ο-
μολογούσε ότι ολόκληρη η ζωή όλες οι εκδηλώσεις
του Ελευθερίου Βενιζέλου αποτελούσαν σημείο ανα-
φοράς για αυτόν. Οι αντίπαλοι του και ο λαός τον
θεωρούσαν συνέχεια του πατέρα του και τον συνέ-
κριναν ,όχι πάντοτε καλόπιστα ,με αυτόν , γεγονός
βέβαια συχνά όχι ευνοϊκό για την πολιτική σταδιο-
δρομία .Όπως εκ των υστέρων αποδείχτηκε ,η α-
πουσία του στέρησε τη χώρα από ένα ικανό και έ-
μπειρο πολιτικό στο χειρισμό των διεθνών και των ε-
θνικών θεμάτων .η κυβερνητική θητεία του Σοφοκλή
Βενιζέλου στις αρχές της δεκαετίας του 50 στις θέ-
σεις του πρωθυπουργού, του αντιπροέδρου της κυ-
βέρνησης και του υπουργού των Εξωτερικών αλλά και
η σύντομη θητεία στην κυβέρνηση του Κέντρου το 1963 ,είχε καταδείξει τις ι-
κανότητες του να χειρίζεται επιτυχώς, με τον απαιτούμενο ρεαλισμό ,κρίσιμα
ζητήματα διεθνούς πολιτικής . Πάντοτε με υπερκομματική προσέγγιση ανα-
λάμβανε σημαντικές πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα
και τη διεθνή θέση της χώρας στη δύσκολη μετεμφυλιακή συγκυ-
ρία……..ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΕΜΜ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Αξιόλογο βιβλίο για τη ζωή και το έργο του Σοφοκλή Βενιζέλου έκδοση από
το Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος .

Σ-ΜΑΝ

«Άνθρωποι στην Κρήτη πριν 13.000 χρόνια»
Η εύρεση των παλαιολιθικών εργαλείων, που κατασκευάστηκαν στη Κρήτη πριν 13000

χρόνια  τουλάχιστον, προκάλεσε αίσθηση στη παγκό-
σμια επιστημονική κοινότητα καθώς ανατρέπει όλα τα
δεδομένα για τις ναυτικές δεξιότητες αλλά και τη νοη-
μοσύνη των προγονικών μορφών του ανθρώπου.

Η θάλασσα δεν αποτελούσε αξεπέραστο εμπόδιο
για τον προϊστορικό άνθρωπο. 

«Η Κρήτη τα τελευταία πέντε εκατομμύρια χρόνια
δεν υπήρξε ποτέ ενωμένη με κοντινή ξηρά. Αν και
τις εποχές των παγετώνων η στάθμη της θάλασσας
ήταν πολύ χαμηλότερη από την σημερινή, ενδεχο-
μένως και 120 μ πιο χαμηλά – Η Κρήτη ήταν πάντα
νησί επισημαίνει η αρχαιολόγος κα Παναγοπούλου.

Μια ακόμα σοβαρή επιστημονική ανακάλυψη από
το Κρητικό Πανόραμα του συμπατριώτη και φίλου
Κου Γεωργίου Πατρουδάκη, ένα περιοδικό που δεν
πρέπει να απουσιάζει από κανένα Κρητικό, για με-
λέτη και επιστημονική έρευνα.

Γιώργη να είσαι πάντα καλά και να συνεχίσεις την πολύτιμη και φιλότιμη
δουλειά που κάνεις.

Σ-ΜΑΝ
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Βιβλιοπαρουσίαση

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΒΟΥΛΗ
24/10/09 

Εκδήλωση για το Μικρασιατικό  Παρουσίαση βιβλίου του ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου  Σβολόπουλου από το Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”

Γράφει ο Δρ Νίκος Πετρουλάκης  
Η κρητική παροικία της Αθήνας έζησε, τη Δευτέρα 19 Οκτω-

βρίου 2009. συγκινητικές στιγμές, κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης που έγινε στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, όπου πα-
ρουσιάσθηκε το βιβλίο του ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Σβολό-
πουλου, με τον τίτλο “Η απόφαση για την επέκταση της ελλη-
νικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία: Κριτική επαναψηλάφηση”. 

Η  εκδήλωση είχε διοργανωθεί από το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευ-
θέριος Κ. Βενιζέλος» και τις εκδόσεις Ικαρος με την υποστήρι-
ξη της Παγκρητίου Ενώσεως Αθηνών και της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας  Κρητικών Σωματείων. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη με
την παρουσία εκπροσώπου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του
πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, των πρώην
προέδρων της Βουλής Απόστολου Κακλαμάνη και Άννας Μπε-
νάκη - Ψαρούδα, Ακαδημαϊκών, καθηγητών Α.Ε.Ι., βουλευτών,
προέδρων και μελών  κρητικών σωματείων και πλήθους κό-
σμου. Την έναρξη έκαμε ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος
Νίκος Παπαδάκης, ο οποίος ευχαρίστησε  τους προσελθόντες
και τους ομιλητές τους οποίους στη συνέχεια παρουσίασε. Δη-
λαδή τον ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, γεννηθέντα
στη Σμύρνη, τον δημοσιογράφο Γιάννη Καψή, πρόσφυγα δευ-
τέρας γενεάς και τον πρέσβη ε.τ. Ιωάννη Μπουρλογιάννη - Τσα-
γκαρίδη. Αρχίζοντας την ομιλία του ο πρεσβύτης ακαδημαϊκός
σημείωσε ότι ο τίτλος του βιβλίου έπρεπε να είναι «Η απελευ-
θέρωση της Ιωνίας». Τα λόγια του αυτά έδειξαν και το κέντρο
της ομιλίας του. Αφού έκαμε μια εκτεταμένη αναφορά στα γε-
γονότα υπεστήριξε ότι η απόφαση του Βενιζέλου να δεχθεί να

αποστείλει στρατεύματα στην Μ. Ασία, ήταν συνέχεια των απε-
λευθερωτικών πολέμων, του νεότερου ελληνισμού που άρχισαν
το 1821 και συνεχίσθηκαν στους βαλκανικούς πολέμους, στον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο και στα επακολουθήσαντα πολεμικά γεγο-
νότα. Η αποβίβαση ελληνικών στρατευμάτων στη
Σμύρνη δεν ήταν επέκταση της ελληνικής κυριαρ-
χίας, αλλά προσπάθεια απελευθέρωσης  του ελ-
ληνισμού της Ιωνίας. Ο Γιάννης Καψής, που δια-
δέχθηκε τον Κων. Δεσποτόπουλο στο Βήμα, α-
φού έκαμε εκτενή αναφορά στα γεγονότα της ε-
ποχής εκείνης, τόνισε ότι, εν όψει των επιτυχιών
του ελληνικού στρατού o Κεμάλ είχε προτείνει
στο Βενιζέλο συζήτηση για ανακωχή και δημι-
ουργία μιας ελληνικής περιοχής γύρω από τη
Σμύρνη και πέραν αυτής, με υψηλή μόνο κυ-
ριαρχία των Τούρκων. Ο Βενιζέλος του απή-
ντησε ότι το πνεύμα θα το συζητούσε μετά τις
εκλογές, τις οποίες  ήταν βέβαιος πως θα κέρ-
διζε. Δυστυχώς ο Βενιζέλος είχε υποκύψει στις
πιέσεις της αντιπολίτευσης και δέχθηκε να κά-
μει τις εκλογές, τις οποίες έχασε. Ο Καψής ή-
ταν βέβαιος ότι αν ο Βενιζέλος βρισκόταν στην κυβέρνηση οι
σύμμαχοι θα εξακολουθούσαν να βοηθούν και μετά την αλλα-
γή της κυβέρνησης στη Γαλλία και παρά την αντίθετη γνώμη
του Τσώρτσιλ .

Ο πρέσβης ε.τ. Ι. Μπουρλογιάννης, επόμενος ομιλητής, ως
διπλωματικός, έπλεξε το εγκώμιο του Βενιζέλου στο διπλωματι-

κό πεδίο. Με το Βενιζέλο ,μπόρεσε η Ελλάδα να παίξει το ρό-
λο της στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Η καλύτερη δια-
φήμιση της Ελλάδος ήταν ο Βενιζέλος και ο σεβασμός που α-
πολάμβανε ως σημαντική πολιτική προσωπικότητα. Ο Βενιζέλος
ήταν ένας από τους αστέρες της συνδιάσκεψης των Παρισίων.

Είχε μεγάλο κύρος. Ο Βενιζέλος και ο Λένιν ήταν οι
μόνες πραγματικά μεγάλες φυσιογνωμίες της
Ευρώπης τότε. Τελευταίος μίλησε ο συγγρα-
φέας, ακαδημαϊκός Κων. Σβολόπουλος, ο ο-
ποίος και σημείωσε τα δέκα σημεία της συγ-
γραφής του, που εξηγούν την αποδοχή του Βε-
νιζέλου να δεχθεί την πρόταση των Συμμάχων
να αποβιβάσει στρατό στη Μ. Ασία. Στο πλαίσιο
της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απο-
νομή του βραβείου “Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλά-
κης” που είχε προκηρύξει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-
νών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” για
τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
των Τμημάτων Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης
(ακαδ. έτος 2007 -2008) με θέμα την Ελληνική
Ιστορία 19ου - 20ού αι. Το Ά βραβείο, ύψους 3.000,
επέδωσε στην Άννα Ιωαννίδου, απόφοιτο Τμ. Πο-

λιτικών Επιστημών της Σχολής ΝΟΠΕ, ΑΠΘ και φοιτήτρια Τμ.
Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Δε-
σποτόπουλος. Χορηγός του βραβείου είναι ο μεγάλος ευεργέ-
της του Ιδρύματος, Εμμανουήλ Μιχαηλάκης.

“Ο έρωτας και η επανάσταση στα χρόνια της
παγκοσμιοποίησης είναι το τελευταίο μας οχυ-
ρό”. Αυτό τονίστηκε κατά την επίσημη παρου-
σίαση του μυθιστορήματος του Λευτέρη Κου-
λιεράκη: “Η θέα του χρόνου - άνθη του έρω-
τα και της επανάστασης”, το βράδυ της πε-
ρασμένης Πέμπτης στην κατάμεστη αίθουσα
πολιτισμού του “Ιανού” από τον εκδοτικό οίκο
“Λιβάνη”. Άνθρωποι των γραμμάτων, της πολι-
τικής και της δημοσιογραφίας, φίλοι και ανα-
γνώστες του συγγραφέα ήταν παρόντες σε αυ-
τή τη βραδιά πολιτισμού. Ο κ. Κουλιεράκης ευ-
χαρίστησε από καρδιάς όλο τον κόσμο που α-
νταποκρίθηκε στο κάλεσμά του, καθώς και έ-
ναν - έναν τους ομιλητές του πά-
νελ που έσπευσαν να μιλή-
σουν με τα καλύτερα λόγια
για τον ίδιο και το βιβλίο του.
Συγκινημένος μίλησε για την
πρωτοφανή εμπειρία που γνώ-
ρισε γράφοντας τη “Θέα του
χρόνου”, λέγοντας ότι ήταν έ-
να ταξίδι μεγάλο, γοητευτικό
μα και επώδυνο. Είπε χαρακτη-
ριστικά, «Σας ευχαριστώ όλους
εσάς εδώ στον “Ιανό”, μα και αυ-
τούς, τους μεγάλους απόντες
στα Χανιά, που χρόνια τώρα στη-
ρίζουν τις δυσκολες επιλογές
μου. Κυρίως αυτούς που με ε-
μπνέουν, με ανέχονται και με υπομένουν. Το
βιβλίο ανήκει στα θυμωμένα παιδιά του Δεκέμ-
βρη 2008» και συνεχίζει, «Εδώ κλείνει ένα ακό-
μα δικός μου κύκλος και εύχομαι στο βιβλίο μου
να είναι καλοτάξιδο στα ζεστά χέρια του υπέ-
ροχου αναγνωστικού κοινού. Για εμένα αφήνω
την ελπίδα, την προσδοκία να ανοίξει ένα νέ-
ος και συναρπαστικός κύκλος ζωής, σαλπάρο-
ντας επιτέλους για πατρίδες αταξίδευτες».
Έκλεισε με μια προτροπή σε όλους αυτούς
που ονομάζει στο βιβλίο του αλήτες, μικρούς

διανοούμενους των δρόμων «Πάμε για τα με-
γάλα και τα ωραία;».

Οι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν: η βουλευ-
τής και π. υπουργός Μ. Αποστολάκη, ο καθη-
γητή εγκληματολογίας και π. πρύτανης Γ. Πα-
νούσης, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μ.
Λεονάρδου και ο ίδιος συγγραφέας. Εκτός α-
πό τον συντονισμό της συζήτησης, η τηλεπα-
ρουσιάστρια Κ. Καραβάτου διάβαζε αποσπά-
σματα από το βιβλίο. Την έναρξη και τη λήξη
της εκδήλωσης πολιτισμού έκανε ο Β. Χατζη-
ιακώβου εκπροσωπώντας τον “Ιανό” και τον
“Λιβάνη”.

Ξεκινώντας την ομιλία της, η Μιλένα Απο-
στολάκη χαρακτήρισε το βιβλίο έ-
να μυθιστόρημα ποταμός, με πο-
λύπλευρη αφήγηση και ομόκε-
ντρους κύκλους, που απαιτούν τη
συνεχή διανοητική, πνευματική και
συναισθηματική εγρήγορση του
αναγνώστη. Αναφέρθηκε στις εν-
διαφέρουσες πολιτικές, ιδεολογι-
κές και κοινωνικές αναφορές του
βιβλίου, στον ακτιβισμό καθώς
και στον χαφιεδισμό και τις δου-
λείες που εκδηλώνονται γύρω
και μέσα στα κέντρα εξουσίας.
Στην ομιλία της υπογράμμισε ό-
τι μέσα σε συνθήκες σύγκρου-

σης και διαπλοκής, οι επώδυνες ανατροπές και
αλήθειες που προκαλεί με μια προφανή ευρη-
ματικότητα ο συγγραφέας, την ιντρίγγαρε τό-
σο ώστε να την κάνει με μιας να το ρουφήξει
ολόκληρο. Κλείνοντας δανείστηκε μια ρήση
του Ακτιβιστή: «χάνοντας γνώρισα το μεγαλείο
μια υπέροχής ήττας», για να εξηγήσει ότι αυ-
τή είναι η φράση ‘κλειδί’ του συγγραφέα που
υπερβαίνει το Νιτσεϊκό στερεότυπο. Για την ί-
δια το βιβλίο είναι γνήσιο γέννημα των ημερών
μας, είναι απότοκο μιας πολιτικής, κοινωνικής
και θεσμικής πραγματικότητας. Μιας πραγμα-

τικότητας που γνωρίζει πολύ καλά ο Λευτέρης
και που μας καλεί με μαχητικότητα να την υ-
περβούμε.

Τον λόγο πήρε ο Γιάννης Πανούσης. «Αγα-
πητοί φίλοι, ήμουν κι εγώ φίλος του Λευτέρη
μέχρι πριν διαβάσω το βιβλίο του. Μόλις το διά-
βασα το ζήλεψα», είπε χαριτολογόντας ο κα-
θηγητής εγκληματολογίας. «Είναι μια πολύ κα-
λή ιδέα, μια καταπληκτική επεξεργασία και όχι
κεντροαρίστερη. Όμως όλα αυτά δεν γίνονται
στην Ελλάδα, γιατί ούτε έρωτας υπάρχει ούτε
επανάσταση σε μια ενοχικής και συμψηφιστι-
κής δημοκρατίας». Ο καθηγητής προσέγγησε
το μυθιστόρημα σαν ένα πολιτικό νουάρ, αφού
όπως είπε είναι και αστυνομικό και πολιτικό και
κοινωνικό, που όμως δεν απέχει πολύ από την
πραγματικότητα. Μάλιστα ελπίζει πως εάν γί-
νει κάποτε σήριαλ ή ταινία, γιατί όπως είπε το
αξίζει, θα έβαζε υπαρκτά και αναγνωρίσιμα ο-
νόματα του πολιτικού σκηνικού. «Το μυθιστό-
ρημα του Λευτέρη αντανακλά μια αλλαγή στο
πεδίο της εγκληματικότητας, αυτής με τα πο-
λιτικά χαρακτηριστικά στον σύγχρονο κόσμο.
Ο συνδυασμός δουλειάς και έμπνευσης, οι αλ-
ληλεπιδράσεις ιδεών και πλάγιες χρήσεις γνώ-
σεων που συναντά σε κάθε σελίδα ο αναγνώ-
στης, καθώς και η αναλυτική του ικανότητα κά-
νει το σκάκι του εγκλήματος να έχει κανόνες
χωρίς όμως με μοντέλο σίγουρης έκβασης. Ο
λαβύρινθος των σχέσεων είναι περισσότερος
περίπλοκος και σκοτεινός από ότι αρχικά νομί-
ζαμε διαβάζοντας τις πρώτες σελίδες του. Το
μυθιστόρημα προσεγγίζει την πραγματικότητα
μέσα από τα καλά κρυμμένα μυστικά που βρί-
σκουν χώρο στην ελληνική πολιτική παθογέ-
νεια, δηλαδή στην κρυφή πλευρά της εξου-
σίας. Η θέα του χρόνου δεν είναι μυθιστόρη-
μα, είναι ημιμυθιστορία γιατί η μυθοπλασία του
απέχει μια ανάσα από την πραγματικότητα.
«Το βιβλίο του Λευτέρη», τόνισε ο εγκληματο-
λόγος, «θέλει να μας αφυπνίσει, θέλει είτε να

μας κάνει να μιλήσουμε είτε να ενεργήσουμε
ώστε να αλλάξουμε τα ίδια τα πράγματα». Ο
κ. Πανούσης έκλεισε την ομιλία του με μια πα-
ράφραση του αστυνομικού συγγραφέα Ρέιμον
Τσάτλερ «αθώες πια στον χώρο της πολιτικής
είναι μόνο οι πέτρες». Ακολουθώντας η συγ-
γραφέας Μάρω Λεονάρδου, μίλησε επιγραμ-
ματικά για τα καυτά θέματα που καταπιάνεται
το βιβλίο όπως τα Εξάρχεια, την πολιτική, τον
ακτιβισμό, για τα παιδιά που τα σπάνε, όμως
τον μεγαλύτερο χρόνο της ομιλίας της τον διέ-
θεσε σε αυτό που όπως ισχυρίζεται το κάνει ό-
χι μόνο ένα πολιτικό βιβλίο αλλά κυρίως ένα
βαθιά ερωτικό μυθιστόρημα. Είπε ότι είναι δέ-
κα βιβλία σε ένα και ότι αξίζει όχι μόνο για την
καταπληκτική ιστορία του, αλλά αυτό που το
κάνει ξεχωριστό είναι το ύφος και η αρρενο-
πότητα της γραφής. Είπε ότι το κάνει χειμαρ-
ρώδες, όσο άλλωστε χείμαρρος είναι και ο ί-
διος ο συγγραφέας. «Το βιβλίο είναι τόσο δυ-
νατό και ελεύθερο που νομίζεις ότι θα βγουν
μέσα από τις σελίδες και θα περπατήσουν
μπροστά σου. Επίσης πρέπει να πω ότι με ε-
ξέπληξε η επιμονή του συγγραφέα που με μια
λογοτεχνική επιδεξιότητα δεν αφήνει τίποτα να
τελειώσει, είτε στη δράση με επίκεντρο τον πο-
λιτικό του ακτιβισμό, είτε στα πεδία του έρωτα
και της επανάστασης.

Τελειώνοντας η εκδήλωση της παρουσίασης
και πριν τη συνήθη υπογραφή του συγγραφέα
στα βιβλία των αναγνωστών του, ο κ. Χατζη-
ιακώβου κάλεσε την κα Καραβάτου να διαβά-
σει ένα τελευταίο απόσπασμα, λέγοντας ότι
αυτό το κομμάτι δείχνει έντονα πόσο ανατρε-
πτικό είναι το βιβλίο του Λευτέρη Κουλιεράκη. 

«Ο έρωτας και η επανάσταση στα χρόνια
της παγκοσμιοποίησης είναι το τελευταίο μας
οχυρό. Ας το υπερασπιστούμε, όσο ψεύτικο ή
λάθος κι αν είναι. Αξίζει, γιατί όταν ο έρωτας
επαναστατεί, τότε μόνο η επανάσταση γίνεται
ερωτεύσιμη».                      Καλά ταξίδια!  

Η θέα του χρόνου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ “ΙΑΝΟ” 17/12/09 Παρουσίαση του βιβλίου του Λευτέρη Κουλιεράκη
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Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν οι Αρχές και οι
κάτοικοι του Δήμου Σφακιωτών Λευκάδας
στους εκπροσώπους του Δήμου Σφακίων με ε-
πικεφαλής τον δήμαρχο Σήφη Λύκο, την αντι-
δήμαρχο Πολιτισμού Ιωάννα Ποποδάκη – Ψα-
ράκη, τον πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης Σταυρό Καυκαλά, τον εκπρόσωπο του Μη-
τροπολίτη Λάμπης – Σιβρύτου και Σφακίων πα-
νοσιολογιότατο πατέρα Αθανάσιο, τον πατέρα
Αθανάσιο Κουκουνάρη εφημέριο της Χώρας
Σφακίων  τον πρόεδρο του μουσικοχορευτικού
συλλόγου Σφακίων Μανώλη Φασουλάκη συνο-
δεύοντας τα παιδιά του Συλλόγου τους φίλους
ριζίτες της ριζίτικης ομάδας «ΡΙΖΙΤΕΣ» πολλών
δημοτικών συμβούλων και αντιπροσωπείας κα-

τοίκων των Σφακίων, της Ενωσης Απανταχού
Σφακιανών Αθηνών της Προέδρου Ηρακλείου
καθώς και στην αντιπροσωπεία της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων με επι-
κεφαλής τον πρόεδρο Μανώλη Πατεράκη ε-
μπνευστή της εκδήλωσης, οι οποίοι έφθασαν
οδικώς στη Λευκάδα το Σάββατο 10 Απριλίου
το μεσημέρι.

Στην πλατεία στα Λαζαράτα όπου η έδρα
του Δήμου Σφακιωτών (περιλαμβάνει 7 χωριά)
ο δήμαρχος Γεώργιος Κούρτης, το Δημοτικό
Συμβούλιο, οι κάτοικοι του Δήμου, κοπέλες και
αγόρια με τοπικές ενδυμασίες, υποδέχθηκαν
τους Κρητικούς αδελφούς προσφέροντας λου-
λούδια και ντόπια καλούδια.

Στη συνέχεια όλοι μαζί καθίσαμε για φαγητό
όπου ριζίτικα και καλό Λευκαδίτικο κρασί συ-
ντέλεσαν ώστε από την πρώτη στιγμή να γίνει
και στην πράξη η αδελφοποίηση των 2 Δήμων

και των κατοίκων τους.
Στις 8 μ.μ. του Σαββάτου σε πομπή όλοι οι

Σφακιανοί και φίλοι με τα Λάβαρα του Δασκα-
λογιάνη και τη σημαία της Ομοσπονδίας και
των Σφακιωτών τραγουδώντας ριζίτικα φθάσα-
με στο χώρο όπου   άρχισε η τελετή αδελφο-
ποίησης των 2 Δήμων στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Δημοτικού Σχολείου Λαζαράτων.

Το πρόγραμμα άρχισε με ομιλίες των δύο
δημάρχων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα ιστορι-
κά στοιχεία της καταγωγής των κατοίκων των
Σφακιωτών Λευκάδας και για τα αποτελέσμα-
τα της αδελφοποίησης και αφού διαβάστηκαν
οι αποφάσεις των 2 Δημοτικών Συμβουλίων υ-
πεγράφη το πρωτόκολλο αδελφοποίησης των
2 Δήμων (Δήμος Σφακίων Χανίων και Δήμος
Σφακιωτών Λευκάδας).

Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμούς ο Μη-
τροπολίτης Λευκάδας κ. Θεόφιλος, ο βουλευ-
τής Σπύρος Μαργέλης, ο νομάρχης Κωνστα-
ντίνος Αραβανής και έκλεισε με τον χαιρετισμό
του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Κρητικών Σωματείων κ. Μανώλης Πατε-
ράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο και
στις ενέργειες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Κρητικών Σωματείων, για να πραγματοποιηθεί
η Αδελφοποίηση και τόνισε επίσης ότι δεν πρέ-
πει να μείνει στα χαρτιά το γεγονός αλλά να
συνεχιστεί και μετά την επίσκεψη και την πραγ-
ματοποίηση ανάλογης τελετής στα Σφακιά, σε
βάθος χρόνου με πολιτιστικές ανταλλαγές –
κοινά προγράμματα και οτιδήποτε άλλο ήθελε
προκύψει για να διατηρηθεί και να γίνει επα-
νασύνδεση των δυο περιοχών.

Στη συνέχεια έγινε ανταλλαγή δώρων και α-
πονομή αναμνηστικών πλακετών και ακολού-
θησε εμπεριστατωμένη ομιλία του Διευθυντού
της Eurobank Θεόδωρου Γεωργάκη με ιστορι-
κά στοιχεία του περασμένου και προπερασμέ-
νου αιώνα που αποδεικνύουν την καταγωγή
των Σφακισάνων (έτσι αποκαλούνται σήμερα οι
ντόπιοι κάτοικοι) καθώς και την ιστορική πορεία
των κατοίκων και της περιοχής μέχρι σήμερα.
Και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ριζίτικα α-
πό την ομάδα «ριζίτες» και τοπικούς χορούς α-
πό το συγκρότημα του Πολιτιστικού Κέντρου
Σφακιωτών καθώς και Κρητικά από τον μουσι-
κοχορευτικό Σύλλογο Σφακίων με το μουσικό
συγκρότημα  του Μάνου Μανουσέλη, στην έ-
ξοδο από τον χώρο της τελετής υπήρχε μπου-
φές με τσικουδιές και Κρητικά καλούδια από τα
Σφακιά όλοι μαζί μετά καθίσαμε στις τάβλες και
ακολούθησε φαγητό και γλέντι ως τις πρωινές
ώρες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν:
Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λευκάδας

κύριος Θεόφιλος
Ο βουλευτής Λευκάδας κύριος Σπύρος Μαρ-

γέλης
Ο νομάρχης Λευκάδας κύριος Κωνσταντίνος

Αραβανής
Οι δήμαρχοι των όμορων Δήμων και πάρα

πολύς κόσμος από τα γύρω χωρία.
Την επόμενη μέρα Κυριακή 11.4.2010 στο εκ-

κλησάκι του Αγίου Θωμά στο κτήμα των
ΓΕΩΡΓΑΚΗΔΩΝ έγινε λειτουργία με αρτοκλα-
σία και τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλά-
κας σχετικής με την αδελφοποίηση καθώς και
το φύτεμα ενός πλατάνου για να ριζώσει το γε-
γονός.

Κατόπιν ακολούθησε κέρασμα με τοπικά
γλυκά, άρτους, κουλουράκια και αναψυκτικά,
πάλι με ριζίτικα τραγούδια  αποχωριστήκαμε
τους αδελφούς Σφακιώτες,  στη συνέχεια επι-
βιβαστήκαμε στο λεωφορείο που μας έκανε το
γύρω της Λευκάδας με άριστο Ξεναγό τον δή-
μαρχο Σφακιωτών κ. Γεώργιο Κούρτη ολοκλη-
ρώνοντας έτσι το διήμερο της αδελφοποίησης
με αποχαιρετισμό στη γέφυρα της Λευκάδας
και υπόσχεση για σύντομα αντάμωμα.

Τελειώνοντας ευχαριστούμε θερμά τον δή-
μαρχο Σφακιωτών Γεώργιο Κούρτη, τον αντι-
δήμαρχο Σπύρο Γεωργάκη, τον Διευθυντή της
Eurobank Θεόδωρο Γεωργάκη όπως και όλο το
προσωπικό του Δήμου και των γύρω τοπικών
διαμερισμάτων για την ζεστή υποδοχή και φι-
λοξενία που μας παρείχαν.

Σήφης Μανουσογιαννάκης

Στις 9 Απριλίου ξεκίνησε μια καλή παρέα από τα Σφακιά με το δήμαρχο Σήφη Λύκο, την Ιωάννα
Ποποδα (αντιδήμαρχο-οργανώτρια), με αντιδημάρχους, με εκπροσώπους της μητρόπολης τον πρω-
τοσύγκελο π. Αθανάσιο Καραχαλιο, τον αρχιερατικό Σφακιών π. Αθανάσιο Κουκουναρη, ομάδα α-
πό τον μουσικό χορευτικό σύλλογο Σφακιών με τον πρόεδρο τους τον Μανώλη Φασουλάκη, αντι-
πρόσωποι συλλόγων και άλλοι, με προορισμό το πανέμορφο νησί της Λευκάδας οπού θα συνα-
ντούσαμε πατριώτες, Σφακιανους με καταγωγή, για να γίνει και επίσημα η αναγνώριση και αποδο-
χή ότι όλοι έχουμε την ίδια ρίζα, τα Σφακιά, και να γίνουμε αδέλφια.

Χαιρόμαστε πράγματι διότι αυτοί οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τη ρίζα τους και επιδιώκουν την ε-
παφή με την πατρίδα τους τα Σφακιά.

Φθάνοντας στο νησί της Λευκάδος, στα Λαζαρατα του δήμου Σφακιωτων, μας περίμεναν με πα-
ραδοσιακές φορεσιές οι Σφακιωτες και η υποδοχή ήταν θερμότατη. Το βράδυ έγινε επίσημα η α-
δελφοποίηση των δήμων Σφακιων-Σφακιωτων. Όλοι οι ομιλητές εκφώνησαν τους λόγους τους με
θέρμη και φάνηκε πράγματι η αμοιβαία θέληση για αδελφική ενότητα των 2 δήμων.

Χόρεψαν τοπικούς χορούς οι Σφακιωτες, και έπειτα χόρεψαν και οι Σφακιανοι οι οποίοι πρέπει να
ομολογήσουμε εντυπωσίασαν με τις φιγούρες και την παρουσίαση. Σε όλη την διάρκεια της πα-
ραμονής μας τόσο στο χωριό Λαζαρατα, έδρα του δήμου Σφακιωτων, όσο και στην πόλη της Λευ-
κάδος οπου φιλοξενηθήκαμε, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι το ενδιαφέρον και η φιλοξενία από
πλευράς δημάρχου και Σφακιωτων ήταν άψογο, και μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι πέρα από τα
λόγια θα είμαστε εμείς οι Σφακιανοι καλοδεχούμενοι και αγαπητοί στον τόπο τους, την Λευκάδα.
Την Κυριακή λειτουργηθήκαμε όλοι στο εξωκλήσι του αποστόλου Θωμά όπου εόρταζε. Θα θέλαμε
να εκφράσουμε ένα ευχαριστώ και στον μητροπολίτη κ.κ. Θεόφιλο και στους ιερείς οπού μας α-
ποδέχθηκαν με χριστιανική αγάπη και συλλειτουργήσαμε. Φεύγοντας ανταλλάξαμε ευχές και δώ-
σαμε υπόσχεση ότι θα υπάρξει και άλλη επαφή μεταξύ μας, τους περιμένουμε με καλό στον τόπο
καταγωγή τους, τα Σφακιά.

Επιβραβεύουμε αυτή την προσπάθεια και λέμε άξιοι και αυτοί που είχαν την ιδέα και αυτοί που
την πραγματοποίησαν. Ευχόμαστε ο αναστάς Ιησούς Χριστός να ευλόγησει την αδελφοποίηση ώ-
στε να αποδώσει καρπούς πνευματικούς.

Μετά τιμής 
Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Σφακίων

Πρωτ. Αθανάσιος Κουκουναρης Εφημέριος Χώρας Σφακιών

ΑΑδδεελλφφοοπποοίίηησσηη  ∆∆ήήµµωωνν  ΣΣφφαακκίίωωνν  --  ΣΣφφαακκιιωωττώώνν
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Ο Μουσικοχορευτικός σύλλογος  ¨ΤΑ ΣΦΑ -
ΚΙΑ¨  στις 10-04-2010, συμμετείχε στην α-
δελφοποίηση μεταξύ του Δήμου Σφακίων
και του Δήμου Σφακιωτών Λευκάδας όπου
και η ρίζες τους είναι από τα Σφακιά, στην
αδελφοποίηση αυτή συμμετείχε ενεργά
και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών
Σωματείων.
Ο σύλλογος θέλει να ευχαριστήσει τον Δή-
μο Σφακιωτών για την άριστη φιλοξενία
που μας παρείχαν, επίσης τον πρόεδρο
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Σω-
ματείων, κ. Πατεράκη, το Δημο Σφακίων
για την πρόσκλησή τους στον σύλλογο να
συμμετέχει στην αδελφοποίηση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ
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∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 
∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΤΡΙ∆Α 

Τα μέτρα επιβλήθηκαν. Και το Δημόσιο προσπαθεί να ει-
σπράξει. Όμως, η δομή της χώρας είναι τέτοια, που η παρα-
γωγική δραστηριότητα έχει εκμηδενιστεί. Έχει πάψει η Ελλά-
δα να παράγει. Τρώει από τα έτοιμα, από τα με ημερομηνία
λήξεως επιδοτούμενα προγράμματα, τη ναυτιλία και τον του-
ρισμό. Κοντολογίς, εξαρτώμαστε από την διεθνή συγκυρία για
τα δύο τελευταία, κι από την ελεημοσύνη για τα δύο πρώτα. 

Κάθε παραγωγική απόπειρα στραγγαλίζεται από ένα διε-
φθαρμένο και γραφειοκρατικό κρατικό τομέα, που θεωρεί τις
προσπάθειες αυτές ως πηγή πρόσθετων αφανών εισοδημά-
των, επίορκο ως προς την υποχρέωση του να προωθεί τις
κρατικές υποθέσεις, την πρόοδο των πολιτών αυτής της χώ-
ρας. Κι όμως, αυτό το κράτος είναι δικό μας. Κομμάτι μας.
Εμείς εκλέγουμε τις κυβερνήσεις μας, εμείς συναλλασσόμα-
στε μ’ αυτό. Και δεν αντιστεκόμαστε στην αυθαιρεσία του,
γιατί θέλουμε κι εμείς να κάνουμε την δουλειά μας σε ατο-
μικό επίπεδο, γιατί κι εμείς θέλουμε να βολευτούμε λίγο.
Όμως λίγο εμείς, λίγο ο άλλος, φτάσαμε να έχουμε ένα δι-
κό μας κράτος που δεν αγαπούμε, σχέσεις αντιπαλότητας με
το διπλανό μας, χάσαμε δηλαδή την αίσθηση του κοινοτι-
σμού, της συλλογικότητας, την αντίληψη ότι ανήκουμε στον
ίδιο λαό, στην ίδια πατρίδα, ότι έχουμε κοινά συμφέροντα.
Για το μικρό του καθενός χάσαμε το μεγάλο όλων. 

Το ίδιο το μοντέλο του κράτους πρέπει να αλλάξει. Τα ει-
σπρακτικά μέτρα δεν αρκούν, τα λεφτά αργά ή γρήγορα θα
τελειώσουν και δεν θα υπάρχουν άλλα. 

Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να ξαναγίνει η Ελλάδα
χώρα που παράγει. Αγροτικά προιόντα, υψηλού επιπέδου υ-
πηρεσίες, βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή ποιότητας
που να μπορεί να ανταγωνιστεί τις φτηνότερες αλλά μη ποι-
οτικές λύσεις του εξωτερικού. 

Οι δυνατότητες υπάρχουν: Mπορούμε να παράγουμε βιο-
λογικά αγροτικά προιόντα αρίστης ποιότητας και καλές τιμές.
Να δημιουργήσουμε παραγωγή στο δευτερογενή και τριτο-
γενή τομέα κρατώντας εδώ το επιστημονικό μας δυναμικό,
που μεταναστεύει, η Ελλάδα είναι χώρα που ενώ υποδέχεται
ανειδίκευτο δυναμικό, εξάγει ειδικευμένο. Χρειάζεται ένα κρά-
τος που να βοηθάει την προσπάθεια αυτή και που να μην την
αντιμετωπίζει ως αγελάδα προς άρμεγμα. 

Τώρα, εδώ που φτάσαμε, ίσως το καταλάβει αυτό κι ο κρα-
τικός τομέας. Γιατί δεν θα υπάρχουν σε λίγο λεφτά να τον
συντηρήσουν, είτε εμφανή είτε αφανή. 

Μ.Ε.-Δ.

Κάποιες παραλείψεις στα Σφακιά
Τους τοπικούς μας άρχοντες, παλιούς και καινούριους, τους αγαπώ και τους εκτιμώ και, προ-

σωπικά, δεν έχω κανένα παράπονο, απεναντίας έχω υποχρέωση διότι, και με έχουνε τιμήσει,
και με έχουνε εξυπηρετήσει. Όμως θα γράψω μικροπαραλείψεις που πέφτουνε στην αντίληψή
μου και που χρονίζουνε για δεκαετίες και δεν βαρύνουνε ειδικά την παρούσα δημοτική αρχή.
Η παροιμία λέει: «εξ όνυχος τον λέοντα», και από μικροπράματα βγαίνουνε συμπεράσματα.

1) Ο ξένος που έρχεται στα Σφακιά, στην Κρήτη, θα δει ένα τσιμεντένιο κατασκεύασμα. Δεν
θα καταλάβει τι συμβολίζει. Δεν θα θαυμάσει την καλλιτεχνία του. Όμως αφού το έχουνε εκεί
και για να φαίνεται ότι από εκεί αρχίζει ο ιστορικότατος Κατρές, τα Δερβενάκια της Κρήτης,
πρέπει να το καλλωπίσουνε λίγο ή να το αντικαταστήσουνε με κάτι καλύτερο. Όμως δεν πρέ-
πει να φαίνεται εκεί ρημάδι.

2) Προχωρώντας ο ξένος στο Ασκύφου θα δει μεταξύ Αμμουδάρι και Πετρέ ένα άλλο μνη-
μείο εγκαταλειμμένο και αυτό δεκάδες χρόνια. Γεμάτο γαϊδουράγκαθα. Γιατί δεν βάζουνε εκεί
καλλωπιστικά δέντρα και καλλωπιστικούς θάμνους έστω, που δεν θέλουνε ταχτική παρακολού-
θηση. Ακόμα ούτε πικροδάφνες που βάλανε στους δρόμους δεν βάλανε εκεί.

3) Του Ξενουδάκη το μνημείο πρέπει να το έχομε σε υπόληψη. Όταν πήγαμε στο μνημό-
συνό του, είδα πως εκεί ήτανε φυτρωμένα αυτοφυή αγριόχορτα. Ήτανε ντροπή ειδικά για τους
ξένους που τύχανε εκπροσωπώντας τις υπηρεσίες τους. Ας βρούνε τρόπο να δίνουνε κάτι α-
πό το κληροδότημα για να είναι πάντα περιποιημένο και καλλωπισμένο το μνημείο του. Για μας
«Η συνήθεια καλύπτει την ατέλεια» μα όποιος ξένος θα περάσει μια φορά, και τα προσέχει, και
τα αξιολογεί.

Για κάποια πράματα δεν είναι τόσο υπεύθυνος ο Δήμαρχος, όσο οι πρόεδροι των τοπικών
συμβουλίων που δεν ενεργούνε.

Δεν ξέρω τους νέους κανονισμούς του Κ.Δ.Κ. μα νομίζω ότι κάθε δήμος, μικρός ή μεγάλος,
πρέπει να έχει Δημοτική Αστυνομία, έστω ένα ή δύο άτομα. Αυτοί, περισσότερο και από τον
δήμαρχο θα μπορούσανε να παρεμβαίνουνε και στους δημότες όταν κάνουνε παραβατικότητες
και παραλείψεις σε βάρος του Δήμου. Θα μπορούσανε να ενδιαφέρονται για παραλείψεις και
καθαριότητα.

Κανάκης Ι. Γερωνυμάκης
Λαογράφος – Συγγραφέας
τ. Γραμματέας Κοινότητας

1. Σφακιά μου υπερήφανα στο κόσμο
ξακουσμένα, με γράμματα ολόχρυσα
τάχει ο Θεός γραμμένα!
2. Ο Σφακιανός όπου βρεθεί όπου
κιανε προβάλη έχει λεβέντικη θωριά
και τσ’αρχοντιάς την χάρη!
3. Σφακιά μου υπερήφανα με τα Λευ-
κά τα Όρη και με το Φραγκοκάστε-
λον της Κρήτης το ξαθόρη!
4. Τα Σφακιά ανε λείπανε Κρήτη μου
ξακουσμένη τσι αγαρινούς θα είχαμε
θα ‘μαστε σκλαβωμένοι.
5. Δεν θίγω τσ’ άλλους Κρητικούς και
αυτοί ήταν ανδριωμένοι! Μα τι να κά-
νουν οι φτωχοί που ήταν σκλαβωμέ-
νοι. 
6. Τότε που ξεσηκώθηκαν δείξανε
την αντρειά τους κι όλος ο κόσμος
θαύμαξε η την παληκαριά τους

1. Τα Σφακιά ήταν πάντοτε της λευ-
τεριάς τα κάστρα εχθροί δεν τα πα-
τούσανε όλους τους κάνα πάστρα.
2. Ότα στην Κρήτη ήτανε Τούρκοι
και Βενετσάνοι άμα ακούγανε Σφα-
κιά  φόβος τρόμος τους πιάνει. 
3. Αρματωμένοι γύριζα στα όρη και
τα πλάγια τις δυο ποδάρες του ε-
χθρού σ’ενός παπούτση εβάνα.
4. Φόρους δεν πλήρωνα ποτέ χαρά-
τσι δεν εδίδα τον Τούρκον τονε γρά-
φουνε δεν τον υπολογίζα. 
5. Στο Καλλικράτη μια φορά ένας με-
μέτης φτάνει βαστά παραδοσάκουλο
φόρους πολλούς να πάρη.
6. Κι οι Σφακιανοί κινήσανε να τονε
καταλύσουν κρύφτηκε σε χοιρόκου-
μον ψάχνουν και δεν το βρίσκουν!
7. Κι απής εκαλοβράδιασε εγλάκα σα
αγρίμι και όρκο έκανε βαρύ να μην
ξαναγαίρη!

Βασίλης Καγιαδάκης

"ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΣΤΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Καµία αλλαγή
στο χωροταξικό

Αναδημοσίευση από τα Χανιώτικα Νέα
Χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή και με μοναδική προ-
σθήκη τον χαρακτηρισμό του Βάμου ως ιστορικής έδρας
του δήμου Αποκόρωνα κατατέθηκε χθες στη Βουλή το
νομοσχέδιο για τον «Καλλικράτη», το οποίο προβλέπει
τελικά ότι ο συνολικός αριθμός των δήμων σε όλη τη
χώρα διαμορφώνεται σε 325 από 1034. 
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το πρόγραμμα προβλέπει τη
δημιουργία 24 δήμων στην Κρήτη. Αναλυτικότερα:
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Στο Νομό Χανίων συνιστώνται οι δήμοι: 
1. Δήμος Χανίων με έδρα τα Χανιά αποτελούμενος από
τους δήμους: Χανίων, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου,
Νέας Κυδωνίας, Σούδας, Ακρωτηρίου και Κεραμείων.
2. Δήμος Αποκορώνου με έδρα τις Βρύσες Αποκορώνου
και ιστορική έδρα τον Βάμο, αποτελούμενος από τους
δήμους: Φρε, Βάμου, Γεωργιούπολης, Κρυονέριδας,
Αρμένων και την κοινότητα Ασή Γωνιάς. 
3. Δήμος Πλατανιά με έδρα το Γεράνι αποτελούμενος α-
πό τους δήμους: Κολυμπαρίου, Μουσούρων, Βουκολιών
και Πλατανιά. 
4. Δήμος Κισάμου με έδρα την Κίσαμο αποτελούμενος
από τους δήμους: Κισάμου, Μηθύμνης, Ιναχωρίου.
5. Δήμος Καντάνου - Σελίνου με έδρα την Παλιόχωρα
και ιστορική έδρα την Κάντανο, αποτελούμενος από τους
δήμους: Καντάνου, Ανατολικού Σελίνου και Πελεκάνου.
6. Η κοινότητα Γαύδου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνο-
μα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά της τέως κοινό-
τητας. 
7. Στον δήμο Σφακίων δεν επέρχεται καμία μεταβολή. 
Οι δήμοι Σφακίων και Καντάνου - Σέλινου χαρακτηρίζο-
νται ως ορεινοί. 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Στο Νομό Ρεθύμνου συνιστώνται οι δήμοι: 
1. Δήμος Ρεθύμνης με έδρα το Ρέθυμνο αποτελούμενος
από τους δήμους: Αρκαδίου, Λαππαίων, Νικηφόρου Φω-
κά και Ρεθύμνου.
2. Δήμος Μυλοποτάμου με έδρα το Πέραμα αποτελού-
μενος από τους δήμους: Γεροποτάμου, Κουλούκωνα και
την κοινότητα Ζωνιανών.
3. Δήμος Αμαρίου με έδρα την Αγία Φωτεινή και ιστορι-
κή έδρα τον Φουρφουρά, αποτελούμενος από τους δή-
μους: Σιβρίτου και Κουρητών.
4. Δήμος Αγίου Βασιλείου με έδρα το Σπήλι αποτελού-
μενος από τους δήμους: Λάμπης και Φοίνικα.
5. Στο δήμο Ανωγείων δεν επέρχεται καμία μεταβολή. 
Οι δήμοι Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου και Ανωγείων χαρα-
κτηρίζονται ως ορεινοί. 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Στο Νομό Ηρακλείου συνιστώνται οι δήμοι: 
1. Δήμος Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο αποτελούμε-
νος από τους δήμους: Ηρακλείου, Γοργολαΐνης, Τεμέ-
νους, Παλιανής και Νέας Αλικαρνασσού. 
2. Δήμος Μαλεβιζίου με έδρα το Γάζι αποτελούμενος α-
πό τους δήμους: Γαζίου, Κρουσώνα και Τυλίσου. 
3. Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων με έδρα τα Πεζά και
ιστορική έδρα τον Πύργο αποτελούμενος από τους δή-
μους: Αρχανών, Νίκου Καζαντζάκη και Αστερουσίων.
4. Δήμος Φαιστού με έδρα τις Μοίρες και ιστορική έδρα
το Τυμπάκι αποτελούμενος από τους δήμους: Μοιρών,
Τυμπακίου και Ζαρού. 
5. Δήμος Γόρτυνας με έδρα τους Άγιους Δέκα αποτε-
λούμενος από τους δήμους: Κόφινα, Αγίας Βαρβάρας,
Γόρτυνας και Ρούβα. 
6. Δήμος Χερσονήσου με έδρα τις Γούρνες αποτελού-
μενος από τους δήμους: Χερσονήσου, Γουβών, Μαλίων
και Επισκοπής. 
7. Δήμος Μινώα Πεδιάδας με έδρα τον Ευαγγελισμό Κα-
στελίου και ιστορική έδρα το Καστέλλι αποτελούμενος
από τους δήμους: Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θρα-
ψανού, οι οποίοι καταργούνται. 
8. Στον δήμο Βιάννου, που χαρακτηρίζεται ορεινός, δεν
επέρχεται καμία μεταβολή. 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Στο Νομό Λασιθίου συνιστώνται οι δήμοι: 
1. Δήμος Μιραμπέλου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και ι-
στορική έδρα τη Νεάπολη αποτελούμενος από τους δή-
μους: Αγίου Νικολάου, Νεάπολης και την κοινότητα Βρα-
χασίου. 
2. Δήμος Σητείας με έδρα τη Σητεία αποτελούμενος α-
πό τους δήμους: Ιτάνου, Λεύκης και Σητείας. 
3. Δήμος Ιεράπετρας με έδρα την Ιεράπετρα αποτελού-
μενος από τους δήμους: Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού 
4. Στο δήμο Οροπέδιου Λασιθίου, ο οποίος χαρακτηρί-
ζεται ορεινός, δεν επέρχεται καμία μεταβολή.
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
(Με αφορµή την Τουρκική φρεγάτα έξω από τον Σαρωνικό)

Ο
στόχος του άρθρου αυτού δεν είναι
να καταδείξει ποιος έχει δίκιο ή ά-
δικο στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Στόχος είναι να παρουσιάσει συνο-

πτικά τις Τουρκικές βλέψεις και  τις διαφορές
των δυο κρατών στο πλαίσιο στρατηγικών ε-
πιδιώξεων που έχει η Τουρκία και σχετίζονται
με τα «εθνικά της συμφέροντα» όπως εκείνη
τα καταλαβαίνει, και που μοιραία, αυτές οι ε-
πιδιώξεις, αποβαίνουν εις βάρος της Ελλάδας. 

Οι σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία
αποτέλεσαν ανέκαθεν τη βάση της εξωτερι-
κής και αμυντικής μας πολιτικής. Οι ρίζες αυ-
τών των σχέσεων έχουν ιστορικό βάθος χω-
ρίς να θέλει να ισχυρισθεί κανείς ότι η ιστο-
ρία ενός λαού και των σχέσεων του με έναν
άλλο προδιαγράφει την παρούσα ή την μελ-
λοντική συμπεριφορά του. Δεν υπάρχει όμως
αμφιβολία ότι οι ιστορικές μνήμες κάθε λαού
διαρκούν πάρα πολύ. Πρώτιστα πρέπει να εί-
μαστε βαθείς γνώστες των προβλημάτων, των
δυνατοτήτων και της ψυχολογίας των Τούρ-
κων. Πρέπει να γνωρίζουμε άριστα τους πα-
ράγοντες που διαμορφώνουν την στάση τους
απέναντι στη χώρα μας. Όλη αυτή τη γνώση
πρέπει να τη συσχετίζουμε και να την συνε-
ξετάζουμε με τα δικά μας δεδομένα και δυ-
νατότητες.

Βασικό ρόλο στην διαχείριση των διαφορών
μας με τους Τούρκους έπαιξαν και παίζουν το
Ηνωμένο Βασίλειο (παλαιότερα) εκτός από
την Κύπρο που συνεχίζεται και οι ΗΠΑ σήμε-
ρα. Η πολιτική και των δύο αυτών κρατών α-
νέκαθεν υπήρξε σταθερή και αναλλοίωτη (ε-
νίοτε με διαφορετικές αποχρώσεις) και έτσι α-
ναμένεται να είναι και στο προβλεπτό μέλλον.
Συνοψίζεται στο ότι «Η Τουρκία πρέπει να θε-
ωρείται σημαντικότερη για τα στρατηγικά
συμφέροντα της Δύσης από την Ελλάδα. Εάν
πρέπει να πάρουμε κάποιο ρίσκο αυτό πρέπει
να είναι το ρίσκο της έντασης  των σχέσεων
της Δύσεως με την Ελλάδα και όχι με την
Τουρκία».    

Ο διαμελισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας μέχρι τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του
1922  άφησε στους Τούρκους την αίσθηση του
θανάσιμου κινδύνου αποσυνθέσεως της χώ-
ρας τους. Η Ελληνική επανάσταση του 1821
ήταν η αρχή των γεγονότων που επακολού-
θησαν με κατάληξη τον διαμελισμό της αυτο-
κρατορίας. Η Μεγάλη Ιδέα των Ελλήνων είναι
το πρίσμα κάτω από το οποίο  οι Τούρκοι έ-
βλεπαν και βλέπουν όλα τα θέματα των σχέ-
σεων τους με την Ελλάδα, ανεξαρτήτως  του
γεγονότος ότι η Μεγάλη Ιδέα έπαψε να υ-
πάρχει σαν όραμα για τους Έλληνες από το
1922.

Η αγωνία για την ασφάλεια της χώ-
ρας τους ήταν ίσως ο βασικότερος λόγος που
κινούμενοι διαχρονικά με σταθερή στρατηγική
επέτυχαν, τόσο τον εξοβελισμό της Αρμενικής
και Ελληνικής μειονότητας από την Τουρκία,
όσο και την διχοτόμηση της Κύπρου, ενώ, ε-
πιχειρούν την αλλαγή των δεδομένων στο Αι-
γαίο. Και επέτυχαν τους δύο πρώτους στό-
χους, παρά το ότι, υφίσταντο τις ίδιες πιέσεις
από το ΝΑΤΟ και τους δυτικούς συμμάχους εν
ονόματι της συνοχής της συμμαχίας με εμάς
που υπήρξαμε περισσότερο ευάλωτοι και α-
σθενείς στις πιέσεις. Ίσως δεν μπορέσαμε πο-
τέ να διακρίνουμε την σταθερή επιμονή για
την επίτευξη των δύο αυτών Τουρκικών στό-
χων και δεν καταλάβαμε ότι η συνέχεια και συ-
νέπεια της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής εί-
ναι αποτέλεσμα μιας αντιλήψεως που δίνει
προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των εθνι-
κών της συμφερόντων και δεν χρησιμοποιεί,
αντίθετα με εμάς, την εξωτερική πολιτική ως
όπλο ή σύνθημα στις εσωτερικές πολιτικές α-
ντιθέσεις. Είναι μεγάλο λάθος να πιστεύουμε

ότι κουμάντο στην εξωτερική και αμυντική πο-
λιτική της Τουρκίας κάνουν οι στρατιωτικοί. Οι
διάφορες εξουσίες στην Τουρκία δρουν συ-
ντονισμένα και σε αρμονία.  

Ο στόχος του εξοβελισμού της Ελληνικής
μειονότητας που είχε απομείνει στην Τουρκία
(Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο) άρχισε
να υλοποιείται κατά παράβαση των προβλέ-
ψεων της Συνθήκης της Λοζάννης όταν η διε-
θνής συγκυρία υπήρξε ευνοϊκή για την Τουρ-
κία. Έτσι σταδιακά και μεθοδικά το 1941 μετά
την κατάρρευση της Ελλάδας επέβαλαν την
στράτευση των Ελλήνων ομογενών στα «τάγ-
ματα εργασίας». Το 1942/1943 τους επέβαλαν
το φόρο περιουσίας {Varlik Vergisi ). Το 1955
με το Κυπριακό στην κορύφωση του, Τούρκος
πράκτορας τοποθέτησε βόμβα στο σπίτι που
γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλο-

νίκη ώστε να επακολουθήσει η επίθεση του
Τουρκικού όχλου στην Ελληνική μειονότητα
της Κωνσταντινούπολης, το Ελληνικό Προξε-
νείο και τα σπίτια των Ελλήνων Αξιωματικών
στην Σμύρνη. Το 1958 διέλυσαν την Ένωση
Ελλήνων Κωνσταντινουπόλεως. Το 1964 με
πρόσχημα τα γεγονότα στην Κύπρο απέλασαν
σε 48 ώρες 1500 ομογενείς από την Ίμβρο και
Τένεδο αφού τους  χαρακτήρισαν ως επικίν-
δυνους για την δημόσια ασφάλεια. Παράλλη-
λα έκλεισαν τα μειονοτικά σχολεία, δήμευσαν
τις περιουσίες και ίδρυσαν εκεί φυλακές για
βαρείς εγκληματίες. Το 1971 έκλεισαν τη Θε-
ολογική Σχολή της Χάλκης. Σήμερα η Ελληνι-
κή μειονότητα στην Τουρκία αριθμεί 1500 αν-
θρώπους έναντι 200.000 χιλιάδων που ήταν.

O στόχος της διχοτόμησης της Κύπρου τέ-
θηκε το 1956 από τον καθηγητή και μετέπει-
τα Πρωθυπουργό Νιχάτ Ερίμ παρά το γεγο-

νός ότι με την Συνθήκη της Λοζάννης είχαν
παραιτηθεί από κάθε διεκδίκηση για το νησί
.Η πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου και των
ΗΠΑ στο Κυπριακό καθώς και ο μη σεβασμός
τους στις προβλέψεις της Συνθήκης της Λο-
ζάννης έχει καταγραφεί στην ιστορία. Στην
μελέτη που είχε υποβάλλει ο Ν. Ερίμ κατ’ ε-
ντολή του τότε Πρωθυπουργού Α.Μεντερές
είχε διατυπώσει την θεωρία « Δεν μπορεί να
επιτραπεί η ύπαρξη και η μετεξέλιξη μιας α-
πειλής της οποίας ο αντίχειρας ακουμπά στον
Έβρο τα δάκτυλα της εκτείνονται στα νησιά
του Αιγαίου ο καρπός της εγκαταστάθηκε
στην Κρήτη και στη Ρόδο, (απειλή), η οποία έ-
θεσε ως στόχο την πολιτική της περικύκλω-
σης της Μικράς Ασίας από νότια και δυτικά
καθώς και την απομόνωση της από την Με-
σόγειο και η οποία τεντώνει τώρα τον δείκτη

της στην Κύπρο ως εάν να ήθελε να σφίξει το
λαρύγγι του Τουρκικού έθνους». Καθόριζε ε-
πίσης την συλλογιστική που πρέπει να ακο-
λουθηθεί από την πλευρά της  Τουρκίας στην
διεκδίκηση της για την Κύπρο ως ακολούθως:

α. Η διεκδίκηση της απόδοσης της Κύπρου
στην Τουρκία στηρίζεται σε πολιτικούς λό-
γους. Παρά ταύτα προκειμένου να μην δηλη-
τηριάζονται οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου-
Τουρκίας –Ελλάδας, αν παραχωρηθεί αυτοδι-
οίκηση στο νησί, η καλύτερη λύση είναι η μέ-
ση λύση διχοτόμησης.

β. Στην Κύπρο διαβιούν δυο διαφορετικές
κοινότητες, δυο διαφορετικές ολότητες δυο ο-
ντότητες η κάθε μια από τις οποίες έχει το δι-
καίωμα της αυτοδιάθεσης. Το μέλλον των δύο
οντοτήτων των δύο λαών, ανεξαρτησία, ένω-
ση με την μητέρα-πατρίδα, συνέχιση της Βρε-
τανικής διοίκησης ή κάτι άλλο θα αποφασισθεί

κατόπιν δημοψηφίσματος σε κάθε μια απ’ αυ-
τές.

γ. Η αρχή της αυτοδιαθέσεως θα εφαρμο-
σθεί με την μετακίνηση Ελληνικών πληθυσμών
έτσι ώστε να υπάγονται στη διακυβέρνηση
της αρεσκείας τους. Η εν λόγω μετακίνηση
δεν συνιστά άσκοπη ταλαιπωρία αλλά θα βοη-
θήσει να μην καταπατηθούν τα δικαιώματα
της Τουρκικής κοινότητας που σήμερα είναι
μειοψηφική, θα διασφαλιστεί η ασφάλεια της
Τουρκίας και θα αποφευχθεί μια μελλοντική
κρίση.

δ. Η Τουρκία θα πρέπει να καθορίσει την
προσφορότερη γι’ αυτήν μορφή διχοτόμησης
λαμβάνοντας υπ’ όψη τα οικονομικά και στρα-
τιωτικά της συμφέροντα καθώς και τα συμ-
φέροντα των Τουρκοκυπρίων. Στην ασφάλεια
της περιοχής που θα παραχωρηθεί στους Ρω-
μιούς της Κύπρου θα πρέπει να συμμετέχει και
η Τουρκία γιατί το θέμα σχετίζεται με την α-
σφάλεια της καθώς και της Μέσης Ανατολής.
Η Ελλάδα δεν δύναται να ζητήσει το ίδιο δι-
καίωμα για την Τουρκική περιοχή διότι το νη-
σί απέχει από την Τουρκία 45 ν.μ ενώ από την
Ελλάδα 600 ν.μ.

ε. Πρέπει να επιδιωχθεί η ελεύθερη μετά-
βαση Τούρκων προς την Κύπρο. Υπό την προ-
ϋπόθεση ότι θα λάβουμε τα μέτρα μας το σύ-
νολο του Τουρκικού πληθυσμού μπορεί να αυ-
ξηθεί στο ποσοστό που ανερχόταν επί Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Τότε δεν θα ανησυ-
χούμε για την έκβαση του δημοψηφίσματος
που θα γίνει είτε για τον καθορισμό του συ-
νόλου της νήσου είτε της διχοτόμησης.( Τα
στοιχεία για την μελέτη Ν.Ερίμ είναι παρμένα
από κείμενο του  κ. Γ.Αγγελετόπουλου Διευ-
θυντού Γραφείου Τύπου Ελληνικής Πρεσβείας
Λευκωσίας).

Η επίσημη υιοθέτηση του στόχου υπέρ της
διχοτόμησης έγινε από τον ίδιο τον
Α.Μεντερές στην ομιλία που εκφώνησε στην
Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση στις 28 Δε-
κεμβρίου 1956. Η σημερινή πραγματικότητα α-
ποδεικνύει την καταπληκτική στρατιωτική και
διπλωματική επιτυχία των Τούρκων για την ε-
πίτευξη αυτού του στόχου.

Από το 1964 που η Ελλάδα έλαβε μερικά
περιορισμένης εκτάσεως μέτρα για την α-

Πρέπει επιτέλους να ενοποιήσουμε λειτουργικά 
τις διπλωματικές μας επιδιώξεις με την δράση 

των ενόπλων μας δυνάμεων και να πάψουν τα πο-
λιτικά κόμματα να χρησιμοποιούν τα θέματα της 
εξωτερικής πολιτικής για εσωτερική κατανάλωση.
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σφάλεια των νησιών εξ αιτίας των κρίσεων
στην Κύπρο κατηγορήθηκε από την Τουρκία
για καταπάτηση των Συνθηκών και εξοπλισμό
των νησιών. Οι κατηγορίες εντάθηκαν μετά το
1974. Στο τέλος του 1973 η Τουρκία διεκδίκη-
σε επίσημα για πρώτη φορά  την μισή υφα-
λοκρηπίδα του Αιγαίου. Η διεκδίκηση αυτή ε-
μπεριείχε δύο ζητήματα: Το πρόβλημα της ο-
ριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και το πρό-
βλημα του καθορισμού της αιγιαλίτιδας ζώνης
των δύο κρατών. Το 1974 η Τουρκία αμφι-
σβήτησε τα όρια του Ελληνικού FIR καθώς και
τις αρμοδιότητες στην έρευνα και διάσωση
που είχαν καθορισθεί από τον ICAO το 1952,
και λίγο μετά την κρίση στην Κύπρο τον ίδιο
χρόνο έθεσε θέμα και ζήτησε τον περιορισμό
του εθνικού εναέριου χώρου σε 6ν.μ. Από το
1975 οι Τούρκοι άρχισαν συστηματικά να πα-
ραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας στην έκτα-
ση μεταξύ 6 και 10ν.μ. και δημιούργησαν την
4η Στρατιά ή Στρατιά του Αιγαίου με έδρα την
Σμύρνη. Το 1982 αμέσως μετά την υπερψήφι-
ση της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της
Θάλασσας η Άγκυρα δήλωσε ότι θεωρεί αιτία
πολέμου την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης
στα 12ν.μ αν το επιχειρήσει η Ελλάδα στο Αι-
γαίο. Στις 8 Ιουνίου 1995 η Τουρκική Εθνοσυ-
νέλευση έλαβε απόφαση με την οποία εξου-
σιοδοτούσε την κυβέρνηση να λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα συμπεριλαμβανομένων και
στρατιωτικών για την περίπτωση επεκτάσεως
των Ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα
10 ν.μ.  Από τις αρχές του 1990 άρχισαν να
επεξεργάζονται το θέμα των «γκρίζων ζωνών»
το οποίο προέβαλαν με αφορμή την κρίση στα
Ίμια στην αρχή και στη συνέχεια το 1998 ό-
ταν εξέδωσαν τεκμηριωμένη μελέτη του Ανω-
τάτου Ιδρύματος Κουλτούρας Γλώσσας και
Ιστορίας Ατατούρκ, με την οποία τεκμηριώ-
νουν με ιστορικά, γεωγραφικά και νομικά επι-
χειρήματα τις απόψεις τους επί του θέματος.

Είναι πρόδηλο ότι έχουν μελετήσει τα δε-
δομένα και έχουν θέσει νέο στρατηγικό στό-
χο ή στόχους για το Αιγαίο. Εξ άλλου οι επι-
διώξεις τους είναι καταγεγραμμένες και κοι-
νοποιημένες τουλάχιστον προς κράτη των ο-
ποίων υπολογίζουν την ισχύ. Δεν θα πρέπει
να ξεχνούμε ότι το 1977 ο νεοδιορισθείς Αμε-
ρικανός πρέσβης στην Ελλάδα Ουίλιαμ Σόφλι
κατά την παρουσίαση του στην Επιτροπή Εξω-
τερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας
διατύπωσε μια διφορούμενη άποψη που θα
μπορούσε να εκληφθεί ως έμμεση αμφισβή-
τηση της κυριαρχίας της Ελλάδας σε Ελληνι-
κά νησιά του Αιγαίου. Η Ελληνική κυβέρνηση
ζήτησε διόρθωση της δήλωσης του Σόφλι που
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε κατ’ αρχήν απο-
δεκτή. Η διόρθωση έλεγε ότι «η κυριαρχία της
Ελλάδας επί των Ελληνικών νησιών βασίζεται
σε από μακρού χρόνου διεθνείς Συμφωνίες
που οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκρίνουν πλή-
ρως». Στη συνέχεια όμως η διατύπωση της
διόρθωσης απαλείφθηκε από τα πρακτικά της
κατάθεσης του διορισθέντος πρεσβευτή. Ο
πρωθυπουργός  Κ. Καραμανλής εξοργίσθηκε
και έκρινε τον Σόφλι ανεπιθύμητο. Ακόμα δεν
πρέπει να ξεχνούμε ότι την 1η Φεβρουαρίου
1996 μετά τα γεγονότα στα Ίμια ο εκπρόσω-
πος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε «Οι ΗΠΑ
δεν αναγνωρίζουν Ελληνική ή Τουρκική κυ-
ριαρχία στα Ίμια και πιθανολογείται ύπαρξη
και άλλων νησίδων στην ίδια κατάσταση».

Από την εξέταση της φύσεως των Τουρκι-
κών διεκδικήσεων αλλά κυρίως από την μελέ-
τη του θέματος των «γκρίζων ζωνών» που εί-
ναι και το σοβαρότερο, όπως το έχει παρου-
σιάσει η Τουρκία, προκύπτει ότι έχει στόχο ε-
δαφικές διεκδικήσεις σε νησιά του Αιγαίου
προσδοκώντας εκτός των άλλων σε οικονομι-
κές και άλλες ωφέλειες που θα αποκομίσει ό-
ταν στην συνέχεια καθορισθούν τα  θαλάσσια
σύνορα. Γι’ αυτό τον λόγο αμφισβητεί και την
ισχύ της συμφωνίας που είχε κάνει με την Ιτα-
λία για τα θαλάσσια σύνορα των Δωδεκανή-
σων πριν η τελευταία τα παραδώσει στην
Ελλάδα. Σημειώνεται ότι πουθενά αλλού δεν
έχουν οριοθετηθεί τα θαλάσσια σύνορα μας
με την Τουρκία. Μας απειλεί με πόλεμο στην

περίπτωση που επεκτείνουμε την χωρική μας
θάλασσα γιατί στην χωρική του θάλασσα ό-
πως και στον εναέριο του χώρο, το κάθε κρά-
τος ασκεί κυριαρχία. Το θέμα της αποστρατι-
κοποίησης των νησιών το προβάλει σε μια
προσπάθεια να αποδείξει ότι η Ελλάδα είναι
εκείνη που δεν σέβεται τις Διεθνείς Συνθήκες.
Η άρνηση της Τουρκίας να  συμμορφώνεται

με τους κανόνες του ICAO μέσα στο Ελληνι-
κό FIR είναι συζητήσιμο αν είναι σωστή ή λά-
θος. Επιδιώκει η οριοθέτηση της υφαλοκρηπί-
δας και της οικονομικής ζώνης  των δύο κρα-
τών να διχοτομεί το Αιγαίο σε δυο ίσα κατά
το δυνατόν τμήματα με βάση μια δική της λο-
γική που έχει καταστήσει γνωστή στη Διεθνή
κοινότητα . 

Η Τουρκία έχει αποδείξει ότι συγκαταλέγει
τη χρήση ή την απειλή βίας μεταξύ των μέ-
σων με τα οποία επιδιώκει την λύση των προ-
βλημάτων ιδίως με αντιπάλους που θεωρεί α-
σθενείς. Διεύρυνε το πεδίο διαφορών με την
Ελλάδα. Η τάση της πολιτικής της είναι μια
τάση συνεχούς προωθήσεως και προβολής
ευρύτερων αξιώσεων. Θεμελιώνει την εξωτε-
ρική και διπλωματική συμπεριφορά της στην
επίδειξη ισχύος  έναντι των γειτόνων της με
την  μορφή του δικαίου του ισχυρού. Στην πε-
ρίπτωσή μας η συμπεριφορά που έχει επιλέ-
ξει η Τουρκία περιλαμβάνει την διπλωματική
συμπεριφορά που επιδιώκει να συνομιλεί με
την Αθήνα αλλά ταυτοχρόνως ενισχύει την
διαπραγματευτική της θέση τονίζοντας την πι-
θανότητα προβολής στρατιωτικής ισχύος. Πι-
στεύει ότι η πίεση, όπου μπορεί να την ασκή-
σει, είναι πιο πρόσφορο μέσο από τις διαδι-
κασίες του Διεθνούς Δικαίου. Γι’ αυτό και
στους τρίτους που θέλουν να παρέμβουν με-
σολαβητικά στα Ελληνοτουρκικά θέματα λέει
«Αφήστε μας να λύσουμε μόνοι με τους Έλλη-
νες τα προβλήματα μας».  Είναι πεποίθηση
τους ότι η Δύση τους έχει ανάγκη ενώ εκεί-
νοι δεν την έχουν. Ευελπιστεί στην σύγκληση
των Ελληνικών και των Τουρκικών συμφερό-
ντων με υποχώρηση της Ελλάδας σε μείζονα
εθνικά θέματα και παραχώρηση κυριαρχικών
δικαιωμάτων της εν ονόματι της αποφυγής πι-
θανής στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των
δυο χωρών.

Η Ελλάδα υποστηρίζει διαχρονικά την επί-
λυση των προβλημάτων με βάση το Διεθνές
Δίκαιο το οποίο όμως επιδέχεται διάφορες ερ-
μηνείες. (Αλλά τότε γιατί διαμαρτυρήθηκε για
τον πλου της Τουρκικής φρεγάτας τελευταία
μέχρι τον Σαρωνικό αφού το πλοίο κινήθηκε
σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της θάλασ-
σας;). Υποστήριξε ακόμα την Ευρωπαϊκή προ-

οπτική της Τουρκίας χωρίς κανένα όφελος Εί-
ναι αναγκαίο κατά συνέπεια να επαναπροσ-
διορίσουμε την γενικότερη πολιτική μας και να
καθορίσουμε μια στρατηγική που θα κάνει σα-
φές στην Τουρκία ότι ο στόχος που έχει βά-

λει δεν μπορεί να επιτευχθεί και μπορεί να γί-
νει υπόθεση πολύ δαπανηρή γι’ αυτήν, ώστε
να διερωτηθεί αν το κόστος που θα κληθεί να
πληρώσει με τέτοια πολιτική αντισταθμίζει την
ωφέλεια.

Πρέπει επιτέλους να ενοποιήσουμε λει-
τουργικά τις διπλωματικές μας επιδιώξεις με
την δράση των ενόπλων μας δυνάμεων και να
πάψουν τα πολιτικά κόμματα να χρησιμοποι-
ούν τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής για
εσωτερική κατανάλωση. Πρέπει να κινητοποι-
ήσουμε τους ομογενείς στα διάφορα κράτη.
Πρέπει να πείσουμε τους συμμάχους μας για
την ορθότητα των θέσεων μας. Τις Ελληνο-
τουρκικές σχέσεις δεν τις διαμορφώνει μόνο
η Τουρκία  Τις διαμορφώνουμε και εμείς. Η ευ-
ρωστία ή μη της οικονομίας μας η σταθερό-
τητα ή η αστάθεια της πολιτικής μας ζωής η
γαλήνη ή η αναταραχή στον κοινωνικό μας
χώρο είναι στοιχεία που έμμεσα επηρεάζουν τις
σχέσεις. Η φροντίδα ή η παραμέληση των ε-
νόπλων μας δυνάμεων, η ενίσχυση ή η απο-
δυνάμωση της διπλωματίας μας επηρεάζουν
την σχέση αυτή άμεσα.

Πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι εν-
δέχεται στο μέλλον η Τουρκία να δημιουργή-
σει νέα προβλήματα:

α. Στη μεθόριο του ΄Έβρου όπου καθυστερεί
η οριστική σήμανση της ορίου γραμμής, η κοί-
τη του ποταμού μετατοπίζεται συχνά και υ-
πάρχουν περιορισμένης εκτάσεως μεθοριακά
επεισόδια.

β. Εξ αιτίας της μουσουλμανικής μειονότη-
τας στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης που σή-
μερα δημιουργεί  δημοσιογραφικό θόρυβο για
την μεταχείριση της. Στο μεταξύ όμως προ-
σπαθεί να χαλκεύσει τον τουρκισμό στο εθνο-
λογικά ανομοιογενές στοιχείο της περιοχής.

γ. Εξ αιτίας πιθανής διεκδίκησης κάποιας
μορφής ελέγχου στο ελεύθερο τμήμα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας με πρόσχημα την α-
σφάλεια της Τουρκίας ή τέλος

δ. Εξ αιτίας των διεκδικήσεων που προβά-
λει τελευταία στην υφαλοκρηπίδα και την οι-
κονομική ζώνη της Κύπρου.

Ο κύκλος των προβλημάτων μας με αυτή
την χώρα δεν φαίνεται να τελειώνει, και τού-
το γιατί τα δύο μέρη διαφωνούν όχι μόνο επί
της ουσίας των προβλημάτων τους αλλά και
επί του τρόπου της επιλύσεως τους.          

Σήφης Μανουσογιαννάκης
Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α

Επίτιμος Υπαρχηγός ΓΕΝ

«Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν Ελληνική ή Τουρκική
κυριαρχία στα Ίμια και πιθανολογείται ύπαρξη 

και άλλων νησίδων στην ίδια κατάσταση».
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Βάφτιση
Στίς 9-10-2010 στον Ιερό

ναό της Παναγίας  στην
Ιμβρο  Σφακίων ο φίλος  και
συχωριανός  Μπάμπης  Τσι-
κουράκης και η σύζυγος του
Καρολίνα  βάφτισαν τα αγ-
γελούδια τους το Στρατή,
τον Αντώνη και τη Μαρία.

Ανάδοχοι ήταν ο Λυκογιαν-
νάκης Νίκος ,ο Χατζιδάκης
Ιωάννης και ο Θωμαίδης
Θωμάς .

Μετά το μυστήριο όλοι οι
καλεσμένοι μεταβήκανε στο
κέντρο «Κονταρός » .που έ-
γινε τρικούβερτο γλέντι με το
συγκρότημα του Μαγγελάκη
Γιώργη και τα πλούσια εδέ-
σματα που  συμπλήρωναν
την ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Εμείς ευχόμαστε στους ευ-
τυχείς γονείς να  τα βλαστά-
ρια τους να μεγαλώνουν με
υγεία ,ευτυχία και προκοπή
και στους  δε νονούς να εί-

ναι πάντα άξιοι ,σε όλους δε
που παραβρέθηκαν να είναι
καλά και να  παραβρεθούν σε
άλλες χαρές των νεοφώτι-
στων.

Σ-ΜΑΝ

Γάμος
Στον Ιερό Ναό της Αγίας

Μαγδαληνής στα Χανιά έγινε
η στέψης της Ζαμπίας Τσι-
κουράκη με τον εκλεκτό της
καρδιάς της Νεκτάριο Θερ-
μιώτη. Το όμορφο ζευγάρι συ-
νόδευαν οι φίλοι και χωριανοί
Γιώργης και Αργυρό και οι γο-
νείς του γαμπρού, πολλοί
συγγενείς φίλοι χωριανοί και
παπουδογιαγιάδες των νεό-
νυμφων .

Μετά την στέψη η δεξίωση
δόθηκε στο κέντρο «Κοντα-
ρός » όπου το συγκρότημα
του Καραγεώργη –Μεσσαρι-
τάκη διασκέδασαν τούς πα-
ρευρισκόμενους.

‘όμορφες στιγμές όλοι συγ-
γενείς και φίλοι και κουμπάροι
με επικεφαλής τον κουμπάρο
Νίκο Μπικάκη συδιασκέδαδαν
με το όμορφο και ταιριαστό
ζευγάρι μέχρι τις πρωινές ώ-
ρες .στις ευτυχισμένες του
στιγμές.

Εμείς ευχόμαστε στους νε-
όνυμφους κάθε ευτυχία στους
φίλους Γιώργη και Αργυρό να
κανακίσουν  εγγόνια και στο
παππού Στρατή να είναι καλά
και να αγκαλιάσει υγιής δι-
σέγγονα.

Σ- ΜΑΝ

Μνημόσυνα
Στίς 21 Μαρτίου στόν Ιερό

Ναό της Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου τελέστηκε το 40ήμερο
Μνημόσυνο του Ανδρέα Σα-
μαριτάκη

Στις 21 Μαρτίου επίσης έγι-
νε στόν Ιερό Ναό του Αγίου

Ιωάννου στην Ανώπολη Σφα-
κίων τελέστηκε 40ήμερο μνη-
μόσυνο του Ανδρέα Κριαρά.

Κηδείες
Έφυγε από τη ζωή η Ελπί-

δα Μανουσογιαννάκη στα παι-
διά της Γιάννη και Μανούσο
εκφράζομε τα συλλυπητήρια
μας.

****

Η Μαργαρώ Μανουσογιαν-
νάκη έφυγε από τη ζωή πλή-
ρης ημερών κα η εξόδιος α-
κολουθία έγινε στο Βρασκά
Σφακίων

Έβαλ’ ο Θεός σημάδι 
παλικάρι στα Σφακια 

Μεγάλο πλήγμα  για την
Ιμβρο Σφακίων  ο απρόσμενος
και αιφνίδιος χαμός ενός αγα-

πημένου φίλου ενός άρχοντα
του Γιώργη Νικηφοράκη.

Ο Γιώργης φίλος αγαπητός
σε όλη τη κοινωνία των Σφα-
κιών των Χανίων αλλά προ-
παντός στην Ελληνική παροι-
κία της Αμερικής

Έφυγε ο Γιώργης προδομέ-
νος από τη καρδιά του, ενώ
αυτή η καρδιά είχε μέσα της

τόση καλοσύνη τόση αγάπη
και ο λεβέντης Γιώργης πάντα
χαμογελαστός καλοσυνάτος
και ευγενής.

Έφυγες φίλε Γιώργη αλλά
όταν η μνήμη είναι ζωντανή
με αναμνήσεις λεβεντιάς  και
ευχάριστες στιγμές από το
παρελθόν ο πόνος σε όλους
είναι μεγάλος αλλά η λήθη
δεν θα μπορέσει να σε βγάλει
από τη ζωντανή σκέψη μας α-
πό τα βήματα μας στο Χωριό
μας στα φαράγγια και στη μα-
δάρα που έζησες τα νεανικά
σου χρόνια.

Τώρα μας άφησες μόνους
δεν προλάβαμε  να τελειώσο-
με με τους άλλους μας φίλους
το ριζίτικο που τραγουδούσα-
με στη Ιμβρο από τότε που
ήλθες πρώτη φορά από την
Αμερική μέχρι πέρισυ και ενώ
περιμέναμε να συνεχίσομε φέ-
τος στη γιορτή σου εσύ έφυ-
γες για να τραγουδήσεις με
άλλους φίλους που σε είχαν
εγκαταλείψει νωρίτερα σε άλ-
λους κόσμους, αλλά μια μέρα
θα βρεθούμε μαζί πάλι να συ-
νεχίσομε το γλέντι.

Να είναι ελαφρό το ηρωικό
χώμα της Ιμβρου που σε δέ-
χτηκε και η ψυχή σου να είναι
πάντα κοντά μας.

Στα παιδιά σου στη γυναίκα
σου και σε όλους τους συγ-
γενείς εκφράζουμε τα πιο
θερμά μας συλλυπητήρια

Ο φίλος 
και κουμπάρος σου 

Σήφης Μανουσογιάννης

Κοινωνικά

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ∆ΑΚΗ

Στις 31 Αυγούστου 2009 έφυγε από κοντά μας ο Σταύρος
Στεργίου Σταυριανουδάκης.

Γεννήθηκε το 1936 στα Χανιά της Κρήτης και τελείωσε το
Δημοτικό Σχολείο στο Αμμουδάρι
Ασκύφου απ’ όπου και η καταγω-
γή του.

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο
αρρένων Χανίων και κατόπιν ήλθε
στην Αθήνα και σπούδασε οικο-
νομικά στην Ανωτάτη Βιομηχανι-
κή Σχολή Πειραιά (σημερινό Πα-
νεπιιστήμιο Πειραιά.). Το 1965 πα-
ντρεύτηκε με την Ευγενία το γέ-
νος Δημητρίου Βερελή και απέ-
κτησε δύο παιδιά τον Στέργιο και
την Ελένη. Υπήρξε σε όλη του την
ζωή άνθρωπος με μεγάλη ψυ-
χραιμία και αξιοπρέπεια αντιμετωπίζοντας με πρωτοφανές
κουράγιο και στωϊκότητα μέχρι και την τελευταία του στιγ-
μή όλες τις μακροχρόνιες και δύσκολες αρρώστιες του από
την ηλικία των 37 ετών, δίνοντας ο ίδιος δύναμη στην οικο-
γένειά του.

Όλοι όσοι τον γνώριζαν, τον θαύμαζαν για την πλήρη ε-
πιστημονική και εγκυκλοπαιδική του κατάρτιση, τον ακέραιο
χαρακτήρα του, την πνευματική του διαύγεια, αλλά και την
αγάπη του για την ΖΩΗ.

Στην Μνήµη του Γεωργίου Νικηφοράκη

Θλιβερόν καθήκον μας μάζεψε περίπου 2000 χιλιάδες κό-
σμο στο ιερόν χώρον της Παναγίας στην Νίμπρο των Σφα-
κίων μια σκοτεινή και άραχνον μέρα την 30-3-2010, για να
πούμε το τελευταίο
αντίο σ’ έναν εκλε-
κτόν άνδρα των
Σφακίων: στο Γιώρ-
γη το Νικηφοράκη
(Πατσουμά).

Ο Γιώργης ήτανε
από τους καλύτε-
ρους των Σφακια-
νών, λεβέντης, ψύ-
χραιμος, φιλότιμος
και άνθρωπος: ό-
πως θα έπρεπε να
είναι ο κάθε Σφα-
κιανός. Αυτή τη
στιγμή έχομε δύο
μαρτυρίες για την
αξία του εκλιπό-
ντος. Έχουν μαζευ-
τεί 2000 λαός Σφα-
κιανοί και από την
υπόλοιπη Κρήτη
για να τιμήσουν το
νεκρόν. Η δεύτερη
μαρτυρία είναι ότι ήλθανε από την Αμερική 50 Στέφανα. Ο
Γιώργης πήγε από νεαρός στην Νέα Υόρκη. Έγινε πετυχη-
μένος επιχειρηματίας, έκανε μια καλή οικογένεια, αποκατέ-
στησε τα παιδιά του, πήρε την σύνταξή του, ήλθε στην Κρή-
τη, έφτιαξε σπίτι στα Χανιά και κάθισε με την καλή του σύ-
ντροφο. Ο Γιώργης σ’ όποιο περιβάλλον κι αν βρισκόταν κου-
βαλούσε μαζί του τις αξίες του, έχαιρε πάσης εκτιμήσεως
και αγάπης και στον τόπο του και στην Αμερική, που έζησε
αρκετά χρόνια. Τα 50 Στέφανα που του στείλανε οι φίλοι
του είναι κάτι που δεν ξανάγινε! Νομίζω ότι δεν υπάρχει άν-
θρωπος που να τον έχει βαροκαρδίσει. Στον καθένα μιλού-
σε πάντα με το γέλιο στα χείλη και την καλή του την καρ-
διά. Όπου κι αν βρισκόταν έκανε μόνο φίλους και ποτέ ε-
χθρούς. Αυτό το προσόν το κληρονόμησε από τον πατέρα
του, Πατσουμαδόχρηστο, που άφησε κι αυτός όνομα.

Αιωνία σου η Μνήμη
Φίλε και ξάδελφε

Βασίλειος Καγιαδάκης

1) Χάροντα πως ετόλμησες να κάνεις αδικία και πήρες πάλι
κορυφή τσι Σφακιανή Επαρχίας. 

2) Χάροντα με τους Σφακιανούς μεγάλη αμάχη έχεις και θα
σου κάνουν πόλεμο μόνο να το κατέχεις.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ

Πριν λίγο καιρό έφυγε από την ζωή ένας συμπολίτης μας με κατα-
γωγή από τα Σφακιά, ο Μιχάλης Τσιριντάνης ο οποίος έμενε στον Πει-
ραιά. Άνθρωπος ο οποίος όπως δείχνουν τα πράγματα αγαπούσε τον
τόπο του τα Σφακιά και ιδιαίτερα έδειχνε σεβασμό στον ιερό ναό του
άγιου Παντελεήμονα Xώρας Σφακίων. Έτσι λίγο πριν φύγει από τη ζωή,
με ιδιόγραφη διαθήκη, αφήνει δωρεά στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα Χώ-
ρας Σφακίων ένα διαμέρισμα ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στον Πει-
ραιά (οδός Υψηλάντου 65-69, 3ος όροφος) διότι όπως αναφέρει στην
διαθήκη το είχε ταμένο στον άγιο Παντελεήμονα, (εις μνήμη των γονέ-
ων του, και θείων του Τζαρδήδων).

Αυτό θα έρθει στην νόμιμη κατοχή στον άγιο Παντελεήμονα φεύγο-
ντας από τη ζωή και η σύζυγος του η οποία ωστόσο θα έχει την επι-
καρπία. Η Ενορία από τη θέση αυτή, εύχεται υγεία και μακροζωία στην
σύζυγο του Αικατερίνη Τσιριντάνη. Εύχεται δε όπως δια πρεσβειών του
αγίου και ιαματικού Παντελεήμονος ανάπαυση της ψυχής του δούλου
του θεού Μιχαήλ και αιωνία η μνήμη του.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 
ΠΡΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ

EKΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΛΑΪΔΗ

Μυτιλήνης 51 – Αθήνα, 11256 
•Τζανακάκη 40, Χανιά, 73134 

Τηλ: 28210-43399, Fax : 23185
Κιν: 6973050061

E-mail : ekel13@otenet.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συλλυπητήριο Δημοσίευμα   
Χανιά, Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Λόγω αιφνιδίου θανάτου του αγαπητού σε όλους μας
ΚΕΛΑΪΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Ιωάννη, Χρυσοχόου, κατοίκου
Αθηνών και εκλεκτού μέλους της Οικογενείας μας και του
συλλόγου μας και ευεργέτη αυτού, την Μ. Τρίτη 29 Μαρ-
τίου 2010, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε:

1. Να παραστεί στην κηδεία στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών
την Μ. Τετάρτη, δια των Μελών του της Αθήνας.

2. Να εκφράσει στην αγαπητή μας ΕΛΕΝΗ, σύζυγό του,
αλλά και στα ευλογημένα Παιδιά του: ΑΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΗ, και
ΤΑΤΙΑΝΑ, τα πιο εγκάρδια συλλυπητήριά μας.

3. Να καταθέσει ένα ποσό, αντί στεφάνου, στον Οργα-
νισμό Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, στην Αθήνα.

4. Ειδικά στο γιο του ΑΛΕΞΗ και Μέλος του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μας, εύχεται να κρατήσει ψηλά τα ιδανικά του Πα-
τέρα του και να τον βοηθήσει ο Θεός να γίνει αντάξιος συ-
νεχιστής της ιστορικής οικογενείας τους, τιμώντας και την
μνήμη του Παππού του ΚΕΛΑΪΔΗ Ιωάννη του Εμμανουήλ,
που τίμησε τον κλάδο αυτό της Οικογένειας μας, ως ο-
πλαρχηγός  στους Απελευθερωτικούς αγώνες, στην Ήπει-
ρο και την Μακεδονία και ως ευεργέτης των Κρητών πα-
σχόντων στα Νοσοκομεία της Αθήνας μετά το Αλβανικό μέ-
τωπο και στην Κατοχή. 

Ευπατρίδη Κρητικό της Αθήνας, που ξεκίνησε από τα
Χανιά, διέθεσε τα νιάτα του και τις οικονομίες του στην Πα-
τρίδα και τον τίμησαν με την φιλία τους οι Πρωθυπουργοί
Ν. Πλαστήρας και Σοφ. Βενιζέλος. 

1. Να δημοσιεύσει τα παραπάνω στον Τοπικό Τύπο και
στον Κρητικό Τύπο της Αθήνας.  

Ο Πρόεδρος 
Εμμανουήλ Νικ. Κελαϊδής 

Πτέραρχος ε.α.

Η Γραμματέας 
Παγώνα Αρ. Κελαϊδή – Χαριτάκη 

Υπάλληλος ΥΠΑ
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Την 4.12.2009, η «Ένωση των Απανταχού Σφακιανών», α-
πηύθυνε την ακόλουθη επιστολή προς τα σωματεία, τα
πνευματικά ιδρύματα και τους φορείς της κρητικής παροι-
κίας του νομού Αττικής που έχουν σχέση με την ιστορία
του Μακεδονικού Αγώνα:

«ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ»

Ζαλόγγου 13-15 & Εμμ. Μπενάκη ΤΚ 108 78, Αθήνα Αρ.
πρωτ. 97 Τηλ./Fax 210 3845 143 Αθήνα, 4.12.2009

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκδήλωσης μνήμης Κρητών Μακε-
δονομάχων – Επέτειος θανάτου Μ. Αλεξάνδρου

Αξιότιμοι κύριοι,
Η προσφορά των Κρητικών σωματείων στην διαφύλαξη

της τεράστιας παράδοσης του τόπου μας, αλλά και στην
διατήρηση της ιστορικής μνήμης είναι από πολλών ετών
γνωστή και χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιώδους σημασίας για
το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το Κρητικό Πολιτι-
στικό Κίνημα στην σημερινή εποχή της αλλοτρίωσης και της
πολιτιστικής ισοπέδωσης.

Όπως μας διδάσκει η Ιστορία, η 13η Ιουνίου ως ημερο-
μηνία έχει διττή σημασία από πολιτικής και στρατιωτικής
πλευράς: Είναι αφενός μεν η ημερομηνία, κατά την οποία
για πρώτη φορά εισήλθαν στην τότε τουρκοκρατούμενη
Μακεδονία τα πρώτα τμήματα των Κρητών Μακεδονομάχων
(13.6.1903), αφετέρου δε είναι και η ημερομηνία θανάτου
του Μ. Αλεξάνδρου στην Βαβυλώνα (13.6.323 π.Χ.).

Η Ένωση των Απανταχού Σφακιανών, σε συνεργασία με
τον «Σύνδεσμο Αλέξανδρου Φιλίππου Έλλην Μακεδών», το
οποίο είναι ένα σωματείο με κυριότερους σκοπούς την α-
νάδειξη της κληρονομιάς του μεγάλου Έλληνα Στρατηλά-
τη και της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής της Μακεδο-
νίας, θέλοντας συγχρόνως να τιμήσουν την μνήμη των Κρη-
τών αγωνιστών της ελευθερίας και αυτή του Μ. Αλεξάν-
δρου, έχουν ως σκοπό να διοργανώσουν μια μεγάλη, κε-
ντρική υπαίθρια εκδήλωση μνήμης στην ιστορική πόλη της
Έδεσσας (και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Πέλ-
λας), η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Ιουνί-
ου του προσεχούς έτους 2010.

Σκοπός μας είναι να ενημερωθεί και να συμμετάσχει κά-
θε Κρητικό σωματείο (τόσο εντός Αττικής, όσο και της Κρή-
της, πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο), το οποίο να έχει σχέ-
ση με την κληρονομιά αγωνιστών του Μακεδονικού Αγώνα
(που κατάγονταν από την ιδιαίτερη περιοχή της Κρήτης, που
εκπροσωπεί το σωματείο), κάθε Κρητικός πνευματικός φο-
ρέας, καθώς και προσωπικότητες των γραμμάτων και της
επιστήμης που έχουν ασχοληθεί με την ιστορία του Μακε-
δονικού Αγώνα. Επίσης, η παρούσα επιστολή θα σταλεί σε
όλα τα Κρητικά σωματεία της ευρύτερης περιοχής της Μα-
κεδονίας, καλώντας τα να δώσουν ενεργό παρών στην εν
λόγω εκδήλωση, δίνοντας πραγματικά μαζικό χαρακτήρα. 

Επειδή όμως ακριβώς η διοργάνωση μιας εκδήλωσης σε
τόσο μεγάλη κλίμακα δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτω-
ση να αποτελέσει έργο λίγων προσώπων, θα θέλαμε με την
παρούσα να καλέσουμε το ΔΣ του Σωματείου σας –μέσω

ενός ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένου μέλους του- να
συμμετέχει ενεργά με την κατάθεση εμπειριών, ιδεών και
προτάσεων για τα πολυάριθμα θέματα που ανακύπτουν με
μια τέτοια διοργάνωση, ή ακόμη και αν επιθυμεί, να κατα-
στεί συνδιοργανωτής της όλης εκδήλωσης. 

Η Ένωση των Απανταχού Σφακιανών και ο «Σύνδεσμος
Αλέξανδρου Φιλίππου Έλλην Μακεδών» καλούν τους εκ-
προσώπους των Σωματείων σε συνάντηση για την διοργά-
νωση της εκδήλωσης μνήμης, η οποία θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα της Ένωσης των Απανταχού Σφακιανών (Ζα-
λόγγου 13-15 & Εμμ. Μπενάκη, 5ος όροφος, Αθήνα) την Πέ-
μπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 19:30 μ.μ. 

Ελπίζουμε και προσβλέπουμε στην θετική ανταπόκριση
και ενεργή συμμετοχή σας.

Με τιμή, Για την Ένωση Απανταχού Σφακιανών
Ο Πρόεδρος Παύλος Πολάκης

Ο Γενικός Γραμματέας Σήφης Μανουσογιαννάκης»

Λίγες ημέρες πριν την ημερομηνία που είχε οριστεί για
την πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων των σωματείων και
των φορέων, είχαν ήδη να έρχονται τα πρώτα «ενθαρρυ-
ντικά» μηνύματα σχετικά με την συμμετοχή των εκπροσώ-
πων των σωματείων στην συνάντηση. Και πράγματι, το βρά-
δυ της Πέμπτης, 17 Δεκεμβρίου 2009, τα γραφεία της Ένω-
σής μας γέμισαν από την συντριπτική πλειοψηφία των πα-
ραληπτών της ανωτέρω επιστολής, οι οποίοι ανταποκρίθη-
καν με συγκινητικό τρόπο στο κάλεσμά μας. 

Πέρα από την σύσσωμη παρουσία όλων των μελών του
εννεαμελούς ΔΣ της Ένωσης των Απανταχού Σφακιανών
και του πενταμελούς ΔΣ του «Συνδέσμου Αλέξανδρος Φι-
λίππου Έλλην Μακεδών» (με Πρόεδρο τον κ. Ε. Στόγιο, τ.
Πρόεδρο της «Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας»),
μας τίμησαν με την παρουσία τους οι κάτωθι: ο κ. Μ. Πα-
τεράκης, Πρόεδρος της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητι-
κών Σωματείων» και Αντιπρόεδρος του «Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Κρητών», ο κ. Γ. Αθανασιάδης, Πρόεδρος της «Παμ-
μακεδονικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας», ο κ. Γ. Τερεζάκης,
Πρόεδρος της «Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου» με
μέλη του ΔΣ, ο κ. Δ. Σταματάκης, Ταμίας της «Παγκρητίου
Ένωσης» και Πρόεδρος του «Συλλόγου Κρητών Ελληνικού»,
ο κ. Σ. Παλάσσαρος, Πρόεδρος του Πνευματικού Ιδρύματος
«Κρητική Εστία», ο κ. Σ. Τρούλης, Πρόεδρος της «Πολιτι-
στικής Κίνησης Μυλοποτάμου», ο κ. Γ. Ανδριανάκης, Πρόε-
δρος της «Ένωσης Κρητών Αλίμου» και της «Ένωσης Λακ-
κιωτών Αττικής», η κ. Ε. Παπαδογιαννάκη, Αντιπρόεδρος
του «Συλλόγου Αργυρουπολιτών Ρεθύμνης», ο κ. Γ. Χρι-
στοδουλάκης, Πρόεδρος του «Συλλόγου Καλαμιτσιανών
Αττικής» (και ιδιοκτήτης γνωστού κρητικού κέντρου) και ο
κ. Φ. Πλατανίδης, έμπορος και κύριος διανομέας των προϊ-
όντων της επαρχίας Σφακίων στην Αττική και σημαντικός
χορηγός σε κάθε εκδήλωση της Ένωσής μας και όχι μόνο.
Μηνύματα συμπαράστασης στην ανωτέρω συνάντηση απέ-
στειλαν και οι κάτωθι αντιπρόσωποι σωματείων και φορείς
της Κρητικής Παροικίας του ν. Αττικής: ο κ. Θ. Τσόντος,
Πρόεδρος της «Αδελφότητας Κρητών Πειραιά η Ομόνοια»,
ο κ. Λ. Λουπασάκης, Πρόεδρος της «Ένωσης Κισσαμιτών
Αττικής», ο κ. Κ. Ξυλούρης, τ. Πρόεδρος της «Παγκρητίου

Ένωσης», ο κ. Γ. Περράκης, τ. Πρόεδρος του «Συλλόγου
Κρητών Αιγάλεω», ο κ. Κ. Γύπαρης, Πρόεδρος του «Συλλό-
γου Ασή Γωνιάς», και ο κ. Χ. Ξεζωνάκης, Πρόεδρος του
«Συλλόγου Κρητών Αιγάλεω», οι οποίοι δεν κατέστη δυνα-
τόν να παραστούν στη συνάντηση λόγω ανειλημμένων υ-
ποχρεώσεων.

Το κλίμα στην συνάντηση όλων αυτών των ανθρώπων υ-
πήρξε κάτι παραπάνω από εγκάρδιο και ενθουσιώδες, θα
μπορούσε να πει κανείς. Όλοι οι παριστάμενοι επαίνεσαν
την πρωτοβουλία για την διοργάνωση της εκδήλωσης και
εξέφρασαν την θερμή επιθυμία τους να συμμετέχουν ενερ-
γά, έτσι ώστε η εκδήλωση αυτή «να αφήσει εποχή» (όπως
χαρακτηριστικά τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΟΚΣ, κ. Πατερά-
κης). Συγκινητική υπήρξε και η τοποθέτηση του Προέδρου
της «Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας», κ. Αθα-
νασιάδη, ο οποίος μάλιστα πρότεινε –εν μέσω επιδοκιμα-
σιών- την «επίσημη αδελφοποίηση των δευτεροβάθμιων και
τριτοβάθμιων ομοσπονδιών των σωματείων Κρητών και Μα-
κεδόνων». Ως επίσημη ημερομηνία πραγματοποίησης της
εκδήλωσης στην Έδεσσα και την Πέλλα αποφασίστηκε να
είναι το σαββατοκύριακο μεταξύ 18-20 Ιουνίου 2010, με το
σκεπτικό να έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες εκδηλώ-
σεις για την επέτειο της «Μάχης της Κρήτης» από τα σω-
ματεία του λεκανοπεδίου Αττικής. Μετά από την λήψη της
ανωτέρω απόφασης για το χρόνο της εκδήλωσης, οι διά-
φοροι παριστάμενοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το περιεχό-
μενο της εκδήλωσης και την αντιμετώπιση των πολλών ορ-
γανωτικών προκλήσεων που ανακύπτουν. Η εποικοδομητι-
κή συζήτηση κράτησε σχεδόν για τρεις (3) ολόκληρες ώ-
ρες, και το πνεύμα που διακατείχε τους εκπροσώπους ήταν,
η εκδήλωση αυτή να απευθύνει ένα μήνυμα ιστορικής μνή-
μης, πολιτιστικής ανταλλαγής και συναδέλφωσης δύο ακρι-
τικών περιοχών της Ελλάδας, της Κρήτης και της Μακεδο-
νίας (αμφότερες οι οποίες έχουν να επιδείξουν αιώνες ι-
στορικών αγώνων και μαρτυρικών θυσιών), απορρίπτοντας
τα «διχαστικά» κηρύγματα και τις ακραίες «κορώνες».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την εκλογή της εξαμε-
λούς Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία και θα αναλάβει την
διεκπεραίωση και την επίλυση όλων των θεμάτων που σχε-
τίζονται με την οργάνωση της εκδήλωσης, όπως ενδεικτικά
την κατάρτιση του προγράμματος, την συνεννόηση με τις
τοπικές αρχές, την ενημέρωση του κοινού και την προβο-
λή της εκδήλωσης, την διευθέτηση των θεμάτων μεταφο-
ράς και διαμονής κτλ. Ως μέλη της Οργανωτικής Επιτρο-
πής εκλέχθηκαν: ο κ. Αθανασιάδης (Πρόεδρος «Παμμακε-
δονικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας»), ο κ. Πατεράκης (Πρό-
εδρος ΠΟΚΣ και Αντιπρόεδρος «Παγκοσμίου Συμβουλίου
Κρητών»), η κ. Μαραθάκη (Γεν. Γραμματέας «Ομοσπονδίας
Σωματείων Αποκορώνου»), ο κ. Παντής (Κοσμήτορας «Συν-
δέσμου Αλέξανδρος Φιλίππου»), ο κ. Σταματάκης (Ταμίας
«Παγκρητίου Ένωσης, Πρόεδρος «Συλλόγου Κρητών Ελλη-
νικού») και ο κ. Θωμάς (Οργ. Γραμματέας «Ένωσης Απα-
νταχού Σφακιανών») ως Συντονιστής της Επιτροπής. Ανα-
πληρωματικά μέλη ορίστηκαν ο κ. Τερεζάκης (Πρόεδρος
«Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου») και ο κ. Τρούλης
(Πρόεδρος «Πολιτιστικής Κίνησης Μυλοποτάμου»). Η Οργα-
νωτική Επιτροπή δεσμεύθηκε να συνέλθει για πρώτη φορά

αμέσως μετά τις γιορτές, προκειμένου να ξεκινήσει το έρ-
γο της.

Πράγματι, την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010, συνήλθε για
πρώτη φορά η Οργανωτική Επιτροπή στην αίθουσα της
«Ένωσης Απανταχού Σφακιανών», με πλήρη απαρτία τόσο
των έξι (6) τακτικών, όσο και των δύο (2) αναπληρωματικών
μελών της. Η Οργανωτική Επιτροπή είχε ως θέματα της η-
μερησίας διάταξης τα κάτωθι: α. Επίσκεψη Οργανωτικής
Επιτροπής στην Έδεσσα, β. Αρχική κατάρτιση Προγράμμα-
τος Εκδήλωσης και γ. Επίλυση επιμέρους θεμάτων οργά-
νωσης. Αποφασίστηκε κατ’ αρχάς η Οργανωτική Επιτροπή
να μεταβεί στην πόλη της Έδεσσας εντός του Φεβρουαρί-
ου 2010, προκειμένου να έχει μια πρώτη συνάντηση με τις
τοπικές αρχές, για να τις ενημερώσει και να εξασφαλίσει
την αμέριστη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της
εκδήλωσης. Όσον αφορά στο Πρόγραμμα της εκδήλωσης,
αποφασίστηκε η κύρια ημέρα της εκδήλωσης να είναι το
Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010, η οποία θα περιλαμβάνει το πρωί
δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Έδεσσας, επιμνη-
μόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του
Μακεδονικού Αγώνα στους καταρράκτες της πόλης. Ακο-
λούθως η αποστολή θα μεταβεί οδικώς στην Πέλλα, όπου
θα πραγματοποιηθεί τελετή κατάθεσης στεφάνων στον έ-
φιππο ανδριάντα του Μ. Αλεξάνδρου. Το απόγευμα θα ξε-
κινήσει η μεγάλη εκδήλωση στο υπαίθριο δημοτικό θέατρο
της Έδεσσας, η οποία θα αποτελείται από τρεις (3) ομιλίες
(με αντίστοιχα θέματα: «Η συμβολή των Κρητών στον Μα-
κεδονικό Αγώνα», «Η συμβολή των Κρητών στην εκστρατεία
του Μ. Αλεξάνδρου» και «Το Μακεδονικό Ζήτημα από την
σκοπιά του διεθνούς δικαίου»), οι οποίες θα πλαισιωθούν α-
πό συγκροτήματα κρητικών, ποντιακών και μακεδονικών χο-
ρών, από ριζίτικο τραγούδι και στο τέλος θα καταλήξουν σε
ένα κρητικό παραδοσιακό κέρασμα και γλέντι. Στην εκδή-
λωση θα συμμετάσχουν και πολλά κρητικά σωματεία της
περιοχής της Μακεδονίας (π.χ. Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη, Κο-
ζάνη, Σιάτιστα, Έδεσσα κλπ), αλλά και τοπικά σωματεία, α-
πό Έδεσσα, Δράμα, Κιλκίς, Χαλκιδική κτλ. Τέλος, αποφασί-
στηκε η εκδήλωση να καλυφθεί τηλεοπτικά από τοπικά και
πανελλήνιας εμβέλειας κανάλια, να υπάρξει ραδιοφωνική με-
τάδοση, να ενημερωθούν τόσο τα τοπικά ΜΜΕ, αλλά και
αυτά της κρητικής παροικίας στην Αττική και γενικά να προ-
ετοιμαστούν όλες οι ενέργειες προβολής της εκδήλωσης
στο μεσοδιάστημα έως την πραγματοποίησή της.

Η Οργανωτική Επιτροπή, ήδη έχει ξεκινήσει τις απαραί-
τητες επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες,
και έχει προγραμματίσει τις επόμενες κινήσεις της, έτσι ώ-
στε αυτή η εκδήλωση μνήμης και τιμής να πετύχει απόλυ-
τα, να καθιερωθεί στην συνείδηση της κρητικής παροικίας
(αλλά και των αδελφών μας Μακεδόνων), και να καταλήξει
να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, φιλοδοξώντας να εγκαι-
νιάσει μια νέα εποχή ανταλλαγών και συναδέλφωσης στο
ευρύτερο πολιτιστικό κίνημα.

Βασίλης Θωμάς

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕ Ε∆ΕΣΣΑ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ
ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Διοργανωτές:
- Παμμακεδονική Συνομοσπονδία Σωματείων
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων
- Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου
- Σύνδεσμος «Αλέξανδρος Φιλίππου Έλλην Μακεδών»
- Σύλλογος Κρητών Ελληνικού
- Πολιτιστική Κίνηση Μυλοποταμιτών
- Ένωση των Απανταχού Σφακιανών
Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010:
- 07:00 π.μ.: Αναχώρηση πρώτου «κύματος» εκδρομής α-
πό Πλ. Μεταξουργείου (πλ. Καραϊσκάκη).
- 13:00 μ.μ. (περίπου): Άφιξη στην Έδεσσα πρώτου «κύ-
ματος» εκδρομής, το οποίο έχει ξεκινήσει από Αθήνα
στις 07:00 π.μ. Τακτοποίηση στα ξενοδοχεία. Ελεύθερος
χρόνος και γεύμα σε εστιατόρια της πόλης. Ξεκούραση
και ελεύθερος χρόνος.
- 16:00 μ.μ.: Αναχώρηση δεύτερου «κύματος» εκδρομής
από Πλ. Μεταξουργείου (πλ. Καραϊσκάκη).
- 21:00 μ.μ. (περίπου): Άφιξη στην Έδεσσα δεύτερου «κύ-
ματος» εκδρομής, το οποίο έχει ξεκινήσει από Αθήνα
στις 16:00 μ.μ. Τακτοποίηση στα ξενοδοχεία. 
- 22:30 μ.μ.: Κρητικό γλέντι (χορευτικά συγκροτήματα –
ριζίτικο) σε εστιατόριο της πόλης προς τιμή των κρητι-
κών σωματείων που έχουν έρθει από Αθήνα από την
Ένωση Κρητών Πέλλας.
Σάββατο 19 Ιουνίου 2010 (Πρωί – Μεσημέρι):
- 09:00 π.μ: Δοξολογία στη Μητρόπολη της Έδεσσας.
Συντεταγμένη προσέλευση και παρουσία σωματείων (εν-
δυμασίες, λάβαρα κτλ).
- 10:30 π.μ: Υπαίθρια συγκέντρωση στο Μνημείο Μακε-
δονομάχων (Καπετάν Μίγγα) στους καταρράκτες της
Έδεσσας. Παρουσία μπάντας δήμου και αγήματος του
Γ’ Σ.Σ. Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο υπέρ των πε-

σόντων Κρητών. Απόδοση αρμόζοντος ριζίτικου τρα-
γουδιού. Τήρηση σιγής και κατάθεση στεφάνων από
τους τοπικούς παράγοντες και τους επικεφαλής των σω-
ματείων (πέραν των οργανωτών) που θα συμμετέχουν.
- 12:00 μ.μ: Πέρας εκδήλωσης στο μνημείο Μακεδονο-
μάχων. Πεζή μετάβαση στον έφιππο ανδριάντα του Μ.
Αλεξάνδρου της Έδεσσας.
- 12:15 μ.μ.: Άφιξη στον έφιππο ανδριάντα του Μ. Αλε-
ξάνδρου της Έδεσσας. Κατάθεση στεφάνων από τα σω-
ματεία. Αναχώρηση με κατεύθυνση προς Πέλλα.
- 12:45 μ.μ: Άφιξη στην Πέλλα. Συγκέντρωση στον έ-
φιππο ανδριάντα του Μ. Αλεξάνδρου. Χαιρετισμοί και κα-
τάθεση στεφάνων. Απόδοση αρμόζοντος ριζίτικου τρα-
γουδιού. Σύντομη τελετή παρουσία των τοπικών αρχών
της Πέλλας. Κατόπιν αυτού, σύντομη περιήγηση – ξε-
νάγηση στο μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο.
- 15:00 μ.μ: Επιστροφή στην Έδεσσα. Μεσημεριανό γεύ-
μα σε εστιατόριο στην περιοχή με τους καταρράκτες.
Απογευματινή ξεκούραση και ελεύθερος χρόνος.
Σάββατο 19 Ιουνίου 2010 (Απόγευμα – Βράδυ):
- 19:00 μ.μ: Μετάβαση στον χώρο της κύριας εκδήλω-
σης (Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Έδεσσας). Προσέ-
λευση κόσμου.
- 19:15 μ.μ: Έναρξη της κύριας εκδήλωσης. Παρουσία-

ση προγράμματος. Χαιρετισμοί επισήμων και εκπροσώ-
πων σωματείων που συμμετέχουν.
- 19:25 μ.μ: Ομιλία με θέμα «Η Συμβολή και οι Θυσίες
των Κρητικών στο Μακεδονικό Αγώνα και στους Βαλκα-
νικούς Πολέμους» (Γ. Κακουδάκης).
- 19:40 μ.μ: Απόδοση κρητικών χορών από τα χορευτικά
συγκροτήματα των κρητικών σωματείων και απόδοση ρι-
ζίτικου τραγουδιού (ή αντίστροφα).
- 20:00 μ.μ: Ομιλία με θέμα: «Η Συμβολή των Κρητικών
στην εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου» (Γ. Βαρνάκος).
- 20:15 μ.μ: Απόδοση μακεδονικών και ποντιακών χορών
από τα χορευτικά συγκροτήματα των μακεδονικών σω-
ματείων.
- 20:45 μ.μ: Ομιλία με θέμα: «Το Μακεδονικό Ζήτημα α-
πό την σκοπιά του Διεθνούς Δικαίου» (Δ. Μυλωνάς).
- 21:15 μ.μ: Απονομή τιμητικών πλακετών σε τοπικούς
φορείς από την Οργανωτική Επιτροπή για την συμβολή
τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
- 21:30 μ.μ: Κλείσιμο εκδήλωσης. Κοινή παρουσία όλων
των χορευτικών συγκροτημάτων στην σκηνή, συμμετο-
χή κόσμου κλπ. Προσφορά κρητικών προϊόντων σε ειδι-
κά διαμορφωμένο χώρο, κρητικό κέρασμα.
- 22:30 μ.μ: Πέρας εκδήλωσης. Επίσημη δεξίωση της Νο-
μαρχίας Πέλλας και του Δήμου Έδεσσας προς τιμή των

διοργανωτών και των συμμετεχόντων της εκδήλωσης σε
αίθουσα της πόλης.
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010:
- 10:00 π.μ.: Αποκαλυπτήρια προτομής Ελευθερίου Βενι-
ζέλου στον προαύλιο χώρο της Νομαρχίας Πέλλας. Σύ-
ντομη τελετή, παρουσία αγήματος. Κατάθεση στεφάνων
από τους εκπροσώπους. Απόδοση αρμόζοντος ριζίτικου
τραγουδιού.
- 12:15 μ.μ. Αποχώρηση από τα ξενοδοχεία. Μετάβαση
στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. Περιήγηση και
ξενάγηση όλων των συμμετεχόντων στο μουσείο και
στον αρχαιολογικό χώρο.
- 15:30 μ.μ.: Επιβίβαση στα λεωφορεία με κατεύθυνση
προς Πλαταμώνα Πιερίας.
- 16:30 μ.μ.: Άφιξη στον Πλαταμώνα. Γεύμα σε εστιατό-
ριο στην περιοχή του ενετικού Κάστρου (Αγ. Παντελεή-
μονας).
- 17:30 μ.μ.: Συνέχιση ταξιδίου προς Αθήνα.
- 23:00 μ.μ.: Άφιξη στην Αθήνα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Η τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο είναι € 120. Στην ανωτέ-
ρω τιμή συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 
- Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν από Αθήνα σε Έδεσ-
σα, Πέλλα, Πλαταμώνα και επιστροφή.
- Δύο (2) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία «ΑΛΦΑ»,
«ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ» και «ΕΛΕΝΑ» (όλα Β’ Κατηγορίας) στην
πόλη της Έδεσσας με πρωινό.
- Γεύμα σε επιλεγμένο εστιατόριο με συμμετοχή όλων
των εκπροσώπων της εκδήλωσης.
- Περιήγηση και ξενάγηση στα μουσεία και στους αρ-
χαιολογικούς χώρους της Πέλλας και της Βεργίνας.

18,19 και 20 Ιουνίου 2010

Έδεσσα - Πέλλα
Υπό την αιγίδα της Νοµαρχίας Πέλλας και του ∆ήµου Έδεσσας
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου βραβεύτηκαν από την
Αμερικάνικη Πολιτεία στο Las Vegas 40 επιστήμονες δια-
φόρων ειδικοτήτων μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Ν.
Μιχαλολιάκος ως ο καλύτερος νεότερος επιστήμονας- ε-
παγγελματίας στο χώρο τον κατασκευών στην Πολιτεία
της Νεβάδα. Ο Δημήτρης είναι γιος της Παγώνας Μπο-
λιώτη από το Βουβά Σφακίων  και του Νικόλαου Μιχαλο-
λιάκου από τα Κορογονιάννικα Λακωνίας. Ο Δημήτρης τε-
λείωσε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα με
ειδικότητα στο Construction Management και είναι επικε-
φαλής του Τμήματος Εκτίμησης Κόστους Κατασκευών
της εταιρείας Burke and Associates, μιας από τις μεγα-
λύτερες κατασκευαστικές εταιρείες Casino’s και Εμπορι-
κών Κέντρων στην Nevada.  Παράλληλα διδάσκει στο Πα-
νεπιστήμιο της Nevada. 

Ο Δημήτρης έχει δυο αδέρφια, την Βιβή Μιχαλολιάκου
η οποία εργάζεται στο Πολιτικό Γραφείο του Βασίλη Μι-
χαλολιάκου και ήταν η διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γρα-
φείου του  όταν ήταν Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και
το Γιώργο ο οποίος είναι Τοπογράφος Μηχανικός.

Συγχαίρουμε τους γονείς Παγώνα και Νίκο για την ά-
ξια οικογένειά τους και ευχόμαστε στο Δημήτρη να ανέ-
βει ακόμη πιο ψηλά. 

κ. Μανουσογιαννάκη 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Μουσικοχορευτι-
κός σύλλογος  ¨ΤΑ
ΣΦΑΚΙΑ ¨ θέλει να ευ-
χαριστήσει την ΑΝΕΚ
LINES  για την εκπτω-
τική της προσφορά
στις μετακινήσεις  του
συλλόγου στο χορό
των Απανταχού Σφα-
κιανών Νομού Αττικής
στις 21 Φεβρουαρίου ό-
πως και όλο το  Δ.Σ.
του συλλόγου για την
άριστη φιλοξενία που
μας  παρείχαν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας για τη δεντροφύτευση

που πραγματοποιήθηκε στη Χώρα Σφακίων την Πέμπτη
19/11/2009 επιθυμούν να εκφράσουν θερμές ευχαριστίες
στους εξής φορείς:

α) Το Δασαρχείο Χανίων το οποίο φρόντισε να ενισχύσει
την προσπάθεια αυτή προμηθεύοντάς μας με 110 δενδρύλ-
λια

β) Το Δήμο της Χώρας Σφακίων για την οικονομική του ε-
νίσχυση

γ) Το Γυμνάσιο – Λύκειο Χώρας Σφακίων για την ενεργή
και συγκινητική συμμετοχή των μαθητών στο όλο εγχείρημα

δ) Όλους τους πολίτες της περιοχής των Σφακίων οι ο-
ποίοι εθελοντικά προσέφεραν τη βοήθειά τους στην προ-
σπάθεια αυτή

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ 
Φασουλάκης Μανώλης

Ανδρουλακάκης Γιώργος
Τσιριντάνης Δαμουλής

Μπραουδάκης Ευριπίδης


