
Τριµηνιαία έκδοση της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ Ζαλόγγου 13-15 ΤΚ 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΦΥΛΛΟ 135 Έτος 45 ∆εκ. 2010 - Φεβρ. 2011 Τιµή φύλλου € 0,01

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ∆.Σ. ΣΤΗΝ
ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ

Την Κυριακή 28 Νοεµβρίου 2010, έγιναν
στην αίθουσα της Ένωσης, οι εκλογές για την
ανάδειξη του νέου ∆.Σ. Οι εκλεγέντες, αφού
συγκροτήθηκαν σε σώµα, εξέλεξαν το ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο της Ένωσης.
● Προέδρος: Σήφης Μανουσογιαννάκης
● Α’ Αντιπροέδρος: Βαγγέλης Γουµενάκης
● Β’ Αντιπροέδρος: Άννα Σεϊµένη
● Γενικός Γραµµατέας: Βασίλης Θωµάς
● Ειδικός Γραµµατέας: Ανδρέας Κούνδουρος
● Ταµίας: Νίκος Κωνσταντουδάκης
● Βοηθός Ταµία: Αντιγόνη Χατζηδάκη
● Κοσµήτορας: Γιώργος Βοτζουράκης
● Μέλη: Γιάννης Πολυράκης, Λυκούργος
Τζαρδής, Νίκος Μανουσέλης, Πέτρος Γιανναρά-
κης
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ΚαλλικράτηΚαλλικράτη (σ.5)(σ.5)
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●●  ΤΤοο  γγλλέέννττιι  ττηηςς  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  
σσττοονν  ‘‘‘‘ΖΖΟΟΡΡΜΜΠΠΑΑ’’’’

●●  ΚΚοοππήή  ππίίττααςς
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ( σ. 16 )( σ. 16 )

ΚΡΗΤΗ - ΚΡΗΤΗ - 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

19451945
Του Σήφη Μανουσο-

γιαννάκη - Αντιναύαρ-
χου ΠΝ ε.α. ( σ. 7 )

Αγαπητοί  συνεπαρχιώτες 
και φίλοι       

µια νέα προσπάθεια, έχει ξεκινήσει
για την εφηµερίδα µας ! Θα διαπιστώσατε κιό-
λας, το νέο της σχήµα, τα καινούργια λογό-
τυπα, την τακτοποίηση της ύλης σε θεµατικές
ενότητες.  Η ηλεκτρονική σελιδοποίηση και το
“χτίσιµο” της εφηµερίδας, για εξοικονόµηση χρη-
µάτων, γίνεται πλέον από µας. Ζητούµε πρωτί-
στως, την κατανόηση και την επιείκεια σας, για
το αποτέλεσµα, µια και υπολείπεται του προσδο-
κώµενου... Κάθε νέο φύλλο θα γίνεται καλύτερο.
Θέλουµε, ωστόσο τη βοήθεια σας µε ανταπο-
κρίσεις, ιδέες, προτάσεις,  γνώµες, υποδεί-
ξεις. Τόσο για τη µορφή, όσο και για το
περιχόµενο. Εµείς, σας υποσχόµαστε πως η προ-
σπάθεια θα συνεχιστεί. Θέλουµε να κάνουµε «ΤΑ
ΣΦΑΚΙΑ», πιο όµορφα, πιο πλούσια, πιο δυνα-
µικά, πιο αγωνιστικά. 

Η ανταπόκριση, ωστόσο στο κάλεσµα, για στή-
ριξη της έκδοσης της εφηµερίδας - µε ετήσια
συνδροµή 10€, ήταν φτωχή... 

Εσωκλείουµε ξανά Ταχυδροµική Επιταγή,
για όσους  το αµέλησαν,  το ανέβαλαν ή  δεν
υπήρχε στο προηγούµενο φύλλο ( από λάθος του
τυπογραφείου ), το ∆ελτάριο. 

Συµπληρώστε ευκρινώς τα στοιχεία και το
ποσόν της ετήσιας συνδροµής σας και ταχυδρο-
µήστε την.

Η συντακτική επιτροπή

Τα Σφακιά αλλάζουν...
Ενεργός πολίτης, δεν είναι αυτός, που λέει, ότι το ποτάµι είναι βρώµικο. 

Ενεργός πολίτης είναι αυτός, που καθαρίζει το ποτάµι+

Ζούµε µια ζοφερή πραγµατικότητα. Φόβος για το µέλ-
λον µας, θλίψη και απογοήτευση, βλέποντας να σκοτώ-
νουν τις ελπίδες µας.  Άνθρωποι κάθε ηλικίας, µα κυρίως
οι νέοι, βλέπουν τη ζωή και τα οράµατά τους να λεηλα-
τούνται από τους νέους δυνάστες της πατρίδας µας. 

Τρόικα, αγορές, µνηµόνια, ∆ΝΤ, Ε.Ε., παγκοσµιοποί-
ηση: Οι λέξεις στοίχειωσαν στο υποσυνείδητό µας.
Θέλουν να παραλύσουν το στοχασµό και βούλησή µας.
Θέλουν να διαλύσουν κάθε κοινωνικό, ηθικό, ταξικό και
εθνικό έρεισµα. Θέλουν να χειραγωγήσουν τη σκέψη µας
και να αποδεχτούµε τη µοίρα µας… (Μαζί τα φάγαµε…)

Μας θέλουν δειλούς, φοβισµένους, άβουλους, να πι-
στέψουµε ότι όλοι φταίµε για τα δεινά, που µας ετοιµά-
ζουν. Μας θέλουν να καθόµαστε τροµαγµένοι µπροστά
στην τηλεόραση, κλεισµένοι ερµητικά στο καβούκι µας,
παρακολουθώντας τα σενάρια της δυστυχίας, στα οποία
µας έβαλαν κοµπάρσους. 

Θέλουν να πολτοποιήσουν κάθε αµφισβήτηση, κάθε
ιδέα, κάθε πρωτοβουλία, κάθε διαµαρτυρία, κάθε διαφο-
ρετικότητα. Θέλουν να διαφεντεύουν τη ζωή µας, στε-
ρώντας µας το αναφαίρετο δικαίωµα στην εργασία,
αφήνοντάς µας ένα ξεροκόµµατο ψωµί. Θέλουν να ξε-
πουλήσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο του Ελληνικού
λαού, τις βασικές υποδοµές της ενέργειας, της υγείας,
του ορυκτού πλούτου, του περιβάλλοντος.

Υποθήκευσαν τις ζωές µας και τις ζωές των παιδιών
µας, στα γρανάζια του πιο βάρβαρου και απάνθρωπου
συστήµατος του νεοφιλευθερισµού, των µνηµονίων, του
δανεισµού, της χρεωκοπίας. (Μαζί τα φάγαµε…)

ΑΑρρκκεεττάά  ππιιαα  !! Ας µην τους κάνουµε το χατίρι. ∆εν είµα-
στε ανακυκλώσιµα υλικά. Ας µην ξεπουλήσουµε τις προσ-
δοκίες, τις κατακτήσεις, τα δικαιώµατα, τα ιδανικά µας.
Μην τους αφήσουµε να σφετεριστούν τους αγώνες και
τις θυσίες τόσων γενεών, για να µας κάνουν δουλοπάροι-
κους. 

Ας αντισταθούµε στο καρκίνωµα του ωχαδερφισµού,
της µοιρολατρίας, της παθητικότητας :«∆εν γίνεται τί-
ποτα»…  Ας µην τους αφήσουµε να νιώθουν δυνατοί,
επειδή µας βλέπουν γονατισµένους.

Ας γίνουµε δηµιουργικοί, παραγωγικοί, συµµετοχικοί.
Να ενώσουµε τη φωνή µας σήµερα µε την κραυγή εκα-
τοµµυρίων Ελλήνων αύριο. Κοντά είναι... 

Ο τόπος µας, τόπος αδούλωτος, περήφανος, φιλόξε-
νος, υποφέρει καθηµαγµένος από την εγκατάλειψη και
την ερήµωση. Όµως, ένας δυνατός άνεµος ααλλλλααγγήήςς
πνέει,, στα ΣΣφφαακκιιάά τελευταία ...

Επιλέξαµε µια ννέέαα  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΑΑρρχχήή, µε µιά υπόσχεση
που έδωσε και που τη κάνει πράξη:  ο ααγγώώννααςς, η δδιιεεκκδδίί--
κκηησσηη, η δδρράάσσηη. Είναι αποφασισµένη να σσυυγγκκρροουυσσττεείί µε
κατεστηµένα, µε συµφέροντα, µε την ολιγωρία και την
αδιαφορία. 

Παράλληλα, ννέέεεςς  µµοορρφφέές, πρωτόγνωρες για τον τόπο
µας, ααυυττοοοορργγάάννωωσσηηςς πολιτών εµφανίζονται, όπως η 

««ΠΠρρωωττοοββοουυλλίίαα  ∆∆ηηµµοοττώώνν  ΣΣφφαακκίίωωνν»». Αναπτύσσονται µι-
κρές συλλογικότητες στα χωριά µας, πρωτοβουλίες και κι-
νήσεις πολιτών, που αγκαλιάζουν όλους τους τοµείς της
κοινωνικής δραστηριότητας: πολιτιστική µας  κληρονο-
µιά,αθλητισµό, λαϊκή παράδοση, οικολογία – περιβάλ-
λον, ανάπτυξη.

Σύλλογοι και φορείς δηµιουργούνται. Νέοι δρόµοι
ανοίγονται, που αποτελούν ακτίνα φωτός και δύναµη ελ-
πίδας: ααννττίίσστταασσηη, δδιιεεκκδδίίκκηησσηη, ααγγώώννααςς..

Ας µετατρέψουµε το θυµό, την οργή και την αγανά-
κτηση σε δύναµη δηµιουργική µε τη συλλογικότητα και τη
συµµετοχή. ΤΤοο  µµέέλλλλοονν  ττοο  κκρρααττάάµµεε  σστταα  χχέέρριιαα  µµααςς..

Ας γίνουν οι Σφακιανοί γι’ ακόµα µια φορά, πρωτοπόροι
στον αγώνα ενάντια στη νέα κατοχή !!

“...Όλοι µαζί και µοναχός κανένας! Σα φτάσ’ η εσχάτη ανάγκη
να σωθείς, ενωµένος Λαός θα σηκωθείς.’’ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ
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Tριµηνιαία έκδοση της 
’’’’  ΈΈννωωσσηηςς  ττωωνν  ΑΑππααννττααχχοούύ  ΣΣφφαακκιιααννώώνν  ’’’’

ΙΙδδιιοοκκττήήττηηςς
‘’Ένωση των Απανταχού Σφακιανών’’

ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ & ΖΑΛΟΓΓΟΥ 15  -  Αθήνα 
ΤΚ 108 78

Τηλ.: 210 3845143  wwwwww..ttaassffaakkiiaa..ggrr
E-mail: iinnffoo@@ttaassffaakkiiaa..ggrr

ΕΕκκδδόόττηηςς  --  ∆∆ιιεευυθθυυννττήήςς
Βαγγέλης Γουµενάκης
E-mail: vvggss@@ootteenneett..ggrr

ΣΣυυνντταακκττιικκήή  εεππιιττρροοππήή
Βαγγέλης Γουµενάκης, Αντρέας Κούνδουρος

Γιάννης Πολυράκης, Σήφης Μανουσογιαννάκης  
Γιώργης Βοτζουράκης

ΕΕππιιµµέέλλεειιαα  φφωωττοογγρρααφφιιώώνν  --  ΒΒιιββλλιιοοππααρροουυσσίίαασσηη
Σήφης Μανουσογιαννάκης

E-mail: ssiiffiiss__iimmbbrrooss@@yyaahhoooo..ggrr

ΕΕππιιττααγγέέςς  --  ΕΕµµββάάσσµµαατταα
Προς ΈΈννωωσσηη  ΑΑππααννττααχχοούύ  ΣΣφφαακκιιααννώώνν  

PPOOSSTT  RREESSTTAANNTT  ΚΚ..ΤΤ..ΑΑ..  ΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΥΥ  110000  --  ΑΑθθήήνναα  
ΤΤ..ΚΚ..  1100220000  

ΕΕππιιµµέέλλεειιαα  εεννττύύπποουυ  --  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  σσεελλιιδδοοπποοίίηησσηη
Βαγγέλης Γουµενάκης, Σήφης Μανουσογιαννάκης

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη  --  ∆∆ιιόόρρθθωωσσηη  κκεειιµµέέννωωνν
Χριστίνα Γερολυµάτου

∆∆ιιααχχωωρριισσµµόόςς  --  ΕΕκκττύύππωωσσηη
ΤΤΥΥΠΠΟΟΕΕΚΚ∆∆ΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑ..ΕΕ..  

∆∆∆∆ωωωωρρρρεεεεέέέέςςςς    ----     ΕΕΕΕιιιισσσσφφφφοοοορρρρέέέέςςςς
∆ΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

●  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  ΧΧιιωωττάάκκηη  ––  ΜΜααρριιννάάκκηη στη µνήµη του πα-
τέρα της Νίκου Μαρινάκη €€  5500
● ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  ΠΠέέττρροουυ  ΣΣππλλήήννηη  στη µνήµη του πατέρα
τους €€  110000
●  ΜΜααρρίίαα  ΜΜααννοουυσσέέλληη  του Νικολάου , στην µνήµη του
θείου της Γιάννη Παπαδάκη ( Μπεχτάση ) €€  110000
●  ΧΧooµµππιιττάάκκηη  ΜΜααρρίίαα  --  ππρρεεσσββυυττέέρραα,, στη µνηµη των παι-
διών της Αντρέα και Γιώργου  €€  220000
● ΒΒιιρργγιιννίίαα  ΚΚααττάάκκηη  --  ΜΜααννοουυσσοογγιιααννννάάκκηη  στη µνήµη της
Μαργαρώς Μανουσογιαννάκη  €€  5500  

01. ΓΛΥΝΙΑ∆ΑΚΗΣ Ι.ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΧΑΝΙΑ 1100  €€
02. ΒΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΧΑΝΙΑ  2200  €€
03. ΒΡΕΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. - ΗΡΑΚΛΕΙΟ  3300  €€
04. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ  ΙΣΑΒΕΛΛΑ - ΑΘΗΝΑ 7700  €€
05. ΚΡΙΑΡΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1100  €€
06. ΚΑΤΣΟΥΛΟΓΙΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5500  €€
07. ΚΑΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΑΝΙΑ 4400  €€
08. ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
09. ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1100  €€
10. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
11. ΚΟΝΤΟΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΧΑΝΑ 1100  €€
12. ΧΟΜΠΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΑΝΙΑ 5500  €€
13. ΛΕΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€
14. ΚΑΠΡΙ∆ΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€
15. ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€
16. ΜΕΛΑ∆ΑΚΗ-ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ∆ΑΚΗ ΑΘ. ΧΑΪ∆ΑΡΙ 2200  €€
17. ΜΠΑΪΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€
18. ΠΑΠΑ∆ΟΣΗΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
19. ΜΠΡΑΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΧΑΝΙΑ 5500  €€
20. ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΤΙΤΟΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ 5500  €€
21. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗ-ΚΕΛΑΪ∆Η  ΑΓΛΑΪΑ - ΣΟΥ∆Α ΧΑΝΙΩΝ 5500  €€
22. ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ  5500  €€
23. ∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ  5500  €€
24. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ 5500  €€
25. ΣΑΒΙΟΛΑΚΗΣ Α. ΑΝ∆ΡΕΑΣ-ΣΟΥ∆Α ΧΑΝΙΩΝ 3300  €€
26. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  1100  €€
27. ΜΑΝΤΑ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1100  €€
28. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΙΩΣΗΦ - ΧΑΝΙΑ  1100  €€
29. ΒΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€
30. ΨΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€
31. ΜΠΟΥΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€
32. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ 1100  €€
33. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€
34. ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€
35. ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€
36. ΧΟΜΠΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
37. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
38. ∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΑΘΗΝΑ 1100  €€
39. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
40. ΞΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -ΧΑΝΙΑ 1155  €€
41. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€
42. ΜΠΑΪΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€
43. ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€
44. ΚΟΚΟ∆ΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -ΧΑΝΙΑ 1100  €€
45. ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ Π. ΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
46. ∆ΟΚΙΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ - ΧΑΝΙΑ 5500  €€
47. ΑΣΠΙΩΤΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΘΗΝΑ 110000  €€
48. ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΧΑΝΙΑ  1100  €€
49. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 5500  €€
50. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2200  €€
51. ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΑΝΙΑ 5500  €€
52. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
53, Ιερέας ∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
54 ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΘΗΝΑ 5500  €€
55. ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΘΗΝΑ  2200  €€
56. Καγιαδάκης  Ανδρέας   -  Θεσσαλονίκη 2200  €€
57. ΗΛΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΜΠ/ΚΗΠΟΙ  ΑΤΤΙΚΗΣ 2200  €€
58. Ιερέας ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€
59. ΜΠΟΛΙΩΤΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΘΗΝΑ 1100  €€
60. ΣΕΪΜΕΝΑΚΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ  ΑΤΤΙΚΗΣ 1100  €€
61. ΖΕΡΒΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ -  ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  2200  €€
62. ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5500€€
63. ΚΑΨΑΛΑΚΗ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ  2200  €€
64. ΒΟΥΡ∆ΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ -ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1100  €€
65. ΛΥΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ  1100  €€
66. ΣΗΦΟΣΤΡΑΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. – ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2200  €€
67. Ιερέας ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ  1100  €€
68. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΧΑΝΙΑ  5500  €€
69. ΤΟΥΠΑ∆ΑΚΗ-ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ 1100  €€
70. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΛ - ΑΘΗΝΑ 1155  €€
71. ΡΕΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΑΛΙΜΟΣ  2200  €€
72. ΒΛΗΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1155  €€
73. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΛΥΦΑ∆Α  5500  €€
74. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ  ΚΑΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ  5500  €€
75. ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΑΘΗΝΑ  5500  €€
76. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
77. ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1100  €€
78. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1100  €€
79. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
80. ΜΑΝΤΑ∆ΑΚΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ - ΧΑΝΙΑ  1100  €€
81. ΝΤΑΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
82. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΧΑΝΙΑ 1100  €€
83. ΘΕΟ∆ΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ  1100  €€
84. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ - ΧΑΝΙΑ  1100  €€
85. ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ - ΧΑΝΙΑ  2200  €€
86. ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΧΑΝΙΑ  5500  €€
87. ΤΣΟΝΤΟΣ ΤΑΣΟΣ - ΧΑΝΙΑ 5500  €€
88. ΚΕΛΑΪ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ  1100  €€
89. Αρχιµ. ΚΕΛΑΪ∆ΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - ΧΑΝΙΑ  5500  €€
90. ΠΑΠΑ∆ΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΧΑΝΙΑ  5500  €€

91. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΧΑΝΙΑ 3300  €€
92. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - 5500  €€
93. ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ  ΟΛΓΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ  6600  €€
94. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  110000  €€
95. ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ ΙΩΣΗΦ - ΧΑΝΙΑ 112200  €€
96. ΚαγιαδάκηΑργυρώ  110000  €€
97. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΧΑΝΙΑ  1100  €€
98. ΚΛΑ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΧΑΝΙΑ  1100  €€
99. ΜΑΝΟΥΣΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ  5500  €€
100. ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΙΚ. - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 1100  €€
101. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  3300  €€
102. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΧΑΝΙΑ  2200  €€
103. ΣΦΗΝΙΑΣ Ι. ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΧΑΝΙΑ  1100  €€
104. ΣΦΗΝΙΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ - ΧΑΝΙΑ  1100  €€
105. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΧΑΝΙΑ  4400  €€
106. ΠΑΠΑ∆ΟΣΗΦΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - 110000  €€
107. ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  5500  €€
108. ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ  2200,,€€
109. ΚΑΓΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  5500  €€
110. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
111. ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΟΠΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ  2200  €€
112. ΚΡΙΑΡΑ ΓΙΑΝΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ  1100  €€
113. ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΣΥΡΟΣ  5500  €€
114. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ Ν. ΜΙΧΑΗΛ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ  2200  €€
115. ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Ν.ΣΜΥΡΝΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ 1100  €€
116. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ  ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 1100  €€
117. ΣΤΑΥΡΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
118. ΚΡΙΑΡΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ - ΧΑΝΙΑ 3300  €€
119. ΚΕΛΑϊ∆ΗΣ  Ν. ΠΑΝΑΓΟΣ - ΧΑΝΙΑ  110000  €€
121. ΚΕΛΑϊ∆ΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ -  ΧΑΝΙΑ 1100  €€  
122. HOTEL  VRITΟMARTIS  -  ΧΑΝΙΑ  220000  €€
123. ΚΕΛΑΪ∆ΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ   5500  €€
124. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1100  €€  
125. ΚΑΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  5500  €€  
126. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΓΑΛΑΤΣΙ 1100  €€  
127. ∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
128. ΜΑΡΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ - ΧΑΝΙΑ  1100  €€  
129. Καγιαδάκη  Αθηνά -  Καλύβες Χανίων 5500  €€  
130. ΚΕΛΑΪ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΑΝΙΑ  1155  €€  
131. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α∆ΑΜ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ  5500  €€
132. ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ  2200  €€
133. ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€  
134. ΠΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ 2200  €€
135. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΧΑΝΙΑ  2200  €€
136. ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ   ΓΙΩΡΓΟΣ - ΧΑΝΙΑ 2200  €€  
137. ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΑΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΑΝΙΑ 3300  €€
138. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ Ν. ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€  
139. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ  ΕΜΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
140. ΓΙΑΛΕ∆ΑΚΗ  ΜΑΡΩ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1100  €€  
141. ΣΕΡΕΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1100  €€  
142. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΧΑΝΙΑ  1100  €€
143. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€  
144. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗ Μ. - ΧΑΝΙΑ - 1100  €€
145. ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΡΕΘΥΜΝΟ   1100  €€  
146. ΒΙΓΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΑΙ 1100  €€
147. ΜΑΡΙ∆ΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ 1100  €€  
148. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΙΑ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ  1100  €€  
149. ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ 1166  €€  
150. ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ 2200  €€  
151. ΓΛΥΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -  2200  €€
152. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΧΑΝΙΑ  2200  €€
153. ΚΑΒΡΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΧΑΝΙΑ  2200  €€  
154. ΜΠΑΪΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΧΑΝΙΑ  2200  €€
155. ΑΜΟΙΡΑ∆ΟΙΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΧΑΝΙΑ    3300  €€
156. ΒΟΛΑΝ∆ΑΚΗ    ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ -ΧΑΝΙΑ  5500  €€
157. ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΕΥΒΟΙΑ   5500  €€
158. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ  5500  €€  
159. ΡΕΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΧΑΝΙΑ  5500  €€
160. ΠΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ  5500  €€  
161. ΠΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ   110000  €€  
162. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΧΑΝΙΑ  1155  €€  
163. ∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ - ΧΑΝΙΑ  2200  €€
164. ΒΙΡΒΙ∆ΑΚΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€  
165. ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ - ΣΥΡΟΣ   1100  €€  
166. ΜΠΕΛΙΒΑΝΝΑΚΗ ΓΡ. - ΜΗΛΟΣ   2200  €€
167. ΣΟΛΙΝΤΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   - ΧΑΝΙΑ  2200  €€
168. ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ  ΖΩΗ - ΡΕΘΥΜΝΟ  1100  €€  
169. ΒΑΪΛΑΚΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   - ΧΑΝΙΑ   1100  €€  
170. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3300  €€  
171. ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  2200  €€
172. ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ  110000€€
173. ΚΑΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ  1100  €€
174. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΧΑΝΙΑ 1100  €€
175. ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΘΗΝΑ 5500  €€  
176. Τζιγκουνάκης Ζαχάρης  2200  €€    
177. ΑΝΕΝ∆ΗΚ  - ΧΑΝΙΑ  110000€€
178. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ - ΧΑΝΙΑ  110000€€
179. ΜΠΟΛΙΩΤΗΣ   ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΧΑΝΙΑ   5500€€
180. ΠΑΠΑ∆ΟΣΗΦΟΣ  ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΑΝΙΑ   5500€€
181. HOTEL VRITOMARTIS   NIKOS -  ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ  220000€€
182. ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  5500€€  
183. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ  ΕΛΠΙΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ   110000€€
184. ΚΟΠΑΣΗΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΑΝΩΠΟΛΗ  5500€€  
185. ΣΦΗΝΙΑΣ Ι.  ΣΗΦΗΣ - ΣΦΑΚΙΑ    1100€€  
186. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΦΑΚΙΑ   1100€€  
187. ΞΗΡΑ∆ΑΚΗΣ- ΣΤΡΑΤΙΚΟΣ ΣΗΦΗΣ - ΣΦΑΚΙΑ  2200€€
188. Καντεράκης Γεώργιος – ΧΙΟΣ 2200€€
189. Παττακός  Εµµανουήλ – ΑΘΗΝΑ  330000€€
190. ∆εληγιαννάκης Ιωάννης – ΣΦΑΚΙΑ   5500€€
191. Βοτζάκης Γεώργιος  Χ. Σφακίων  5500€€
192. Βοτζουράκης Μάρκος  5500€€
193. Γλυνιάς  Σταύρος   2200€€
194. Εγγλέζος – ∆εληγιαννάκης Μανώλης 1100€€
195. ∆ασκαλογιάννης  4400€€
196. Πραµατευτάκης Ιωσήφ  4400€€
197. Πολυράκης  Ιωάννης  1100€€
198. Τσαγκαράκη Ευαγγελία  1100€€
199. Ρεµπουλάκη Καλλιόπη   5500€€
200. Πολάκης Παύλος  2200€€
201. Νικολαίδου Χρυσούλα   5500€€
202. Παπαχριστοδούλου Ιωάννα   2200€€
203. Γρυφάκης Νικόλαος   2200€€
204. Γύπαρης Κων/νος   5500€€
205. Ζαχαριά – Σοπάνου Ευαγγελία   1100€€
206. Ζαχαριάς Εµµανουήλ   1100€€
207. Λελάκη Μαρία  4400€€
208. ΚΑΛΟΓΕΡΑ  ΚΛΕΟΝΙΚΗ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ   3300  €€
209. ΚΟΝΤΟΡΙΝΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ  -  ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ   4400  €€  
210. ΓΙΑΛΕ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ  2255  €€

ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΙΙ  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ

αα..  ΓΓιιαα  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ΕΕφφηηµµεερρίίδδααςς  µµααςς
►►ΑΑΠΠΟΟ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟ ( σε  $$  )

SSWWIIFFTT((BBIICC))  EEFFGGBBGGRRAAAA
IIBBAANN  GGRR55220022660000776600000000557711220000002211551177

►►ΑΑΠΠΟΟ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟ ( σε  €€  ) 
SSWWIIFFTT((BBIICC))    EEFFGGBBGGRRAAAA

IIBBAANN  ::GGRR55330022660000776600000000557700220000559900114477
►►ΑΑΠΠΟΟ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟ ( σε €€  )

00002266  ..00007766..5577..00220000559900114477  
☼☼

ββ..  ΓΓιιαα  χχοορρηηγγίίαα  σσεε  κκοοιιννωωφφεελλεείίςς  σσκκοοπποούύςς  
σστταα  ΣΣΦΦΑΑΚΚΙΙΑΑ

►►ΑΑΠΠΟΟ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟ    ( σε  $$  )
SSWWIIFFTT((BBIICC))    EEFFGGBBGGRRAAAA  

IIBBAANN  GGRR66880022660000776600000000551100220000559900007744  
►►ΑΑΠΠΟΟ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟ ( σε €€  )

ΟΟΟΟ2266..00007766..5511..00220000559900007744
☼☼

γγ..  ΓΓιιαα  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς    ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΦΦΑΑΚΚΙΙΑΑΝΝΩΩΝΝ
00002266..00007766..5588..00220000558899995599

Αγαπητοί φίλοι και συνεπαρχιώτες,
η συντακτική επιτροπή της εφηµερίδας και
το ∆.Σ. της ’’  Ένωσης των Απανταχού Σφακια-
νών ’’ , ευχαριστούν θερµά όλους όσους αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσµα µας και έγιναν σ υ ν
δ ρ ο µ η τ έ ς στην εφηµερίδα µας (σας) ‘’ ΤΑ
ΣΦΑΚΙΑ’’. 

Ευχαριστούµε περισσότερο, εκείνους που
µπόρεσαν - πέραν της ετήσιας συνδροµής των
10 €, να ενισχύσουν την προσπάθεια µας, µε
µεγαλύτερα ποσά.

Αρχίζοντας απ’ αυτό το φύλλο, δηµοσιεύουµε
τα ονόµατα και τα ποσά που ο καθένας
έστειλε, για συνδροµή στην εφηµερίδα µας.
Αν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις,  παρακα-
λούµε επικοινωνείστε µαζί µας για να διορθω-
θούν στο επόµενο φύλλο.

Ο κατάλογος θα συνεχιστεί και στα επό
µενα φύλλα. 

Η συντακτική επιτροπή
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Σύλλόγος Σφακιανών
Ν. Ηρακλείου

Το νέο ∆ιοικητικό συµβούλιο
που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες
του Συλλόγου Σφακιανών Ν. Ηρα-
κλείου, είναι: 
Πρόεδρος: Προκοπάκης Νίκος του
Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος: Κοτσαµπασάκη
Ζαµπία του Γεωργίου
Γραµµατέας:Σαµαριτάκης ∆ηµή-
τριος του Στεφάνου
Ταµίας:Σπληνακης Γεωργιος του
Στυλιανού
Μέλη:  Ιερωνυµάκης Πρίαµος του
Σταµατίου,  Κατσουλάκης ∆ηµή-
τριος του Χαράλαµπου, Κριαράς
Μανούσος του Πάυλου

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

΄΄ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ΄΄
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή των

εκλογών για την ανάδειξη των µελών
του ∆Σ του συλλόγου, την Τρίτη 11
Ιανουαρίου 2011 και µετά την συ-
νεδρίαση συγκρότησης του σε σώµα
( 18/01/2011), το 5-µελές ∆Σ του
Μουσικοχορευτικού συλλόγου
‘’ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ’’, που πρέκυψε, για
την θητεία των ετών 2011 έως και
2014, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Καταστατικό, είναι:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΣΟΥ-
ΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΟΠΑ-
ΣΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΥ-
ΤΣΑΚΗΣ  
ΑΝ..ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ : ΧΡ. ΝΙΚΗΦΟ-
ΡΑΚΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 

Δραστηριότητες συλλόγων

Πολιτιστικός  Σύλλογος «Τ'ΑΣΚΥΦΟΥ»
Ο Πολιτιστικός  Σύλλογος « Τ'ΑΣΚΥΦΟΥ» ιδρύθηκε  το

περασµένο  καλοκαίρι  (14-07-2010). Στις  12-02-2011,
έγινε η πρώτη Γενική Συνέλευση των µελλών του, στον Γωνί
– Ασκύφου  Σφακίων, στην οποία εκλέκτηκε το πρώτο  ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο του συλλόγου, µε την εξής σύνθεση:
• ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Στρατής  Βαλυράκης
• ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Αντρέας Λεντάρης
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελική Λεφάκη
• ΤΑΜΙΑΣ : Φανή  Κατσούλη
• ΑΝ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νεκτάριος Τσιτσιρίδης
• ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :Αντρέας Πολέντας
• ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ : Μανώλης Καυκαλάς
• ΜΕΛΟΣ : Σταύρος Λεφάκης

Στόχος του συλλόγου είναι «… Να θυµηθούν  οι πα-
λιοί και να γνωρίσουν οι νεώτεροι , την παράδοση, τα
ήθη και έθιµα του τόπου µας». 

Για τον λόγο αυτό ξεκινήσαµε κατ’ αρχήν, µαθήµατα
χορού και Ριζίτικου τραγουδιού. Στην πορεία προσδο-
κούµε να έχουµε περισσότερες δραστηριότητες γύρω από
την παράδοση, για µικρούς και µεγάλους! 

Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του χωριού µας και η
σωστή προβολή του σε άλλους τόπους!

Για ενηµέρωση και εγγραφές , τηλεφωνήστε στο Τηλ.
6975608002

Η ετήσια συνδροµή είναι 25 €.
Καλοδεχούµενη κάθε βοήθεια Οικονοµική  ή Υλική,

για επιτυχίες στους στόχους µας !
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ   89299701-0

ΣΑΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !

Σφακιανόπουλα – Φοιτητές 
Τα νιάτα είναι το καµάρι, η χαρά και η ελπίδα,

πρώτα βέβαια της οικογένειάς τους, κατ’ επέκταση
όµως και του κοινωνικού περιβάλλοντός τους. Όσα
επαρχιωτάκια µας, φοιτούν σε διάφορες σχολές και
πέσουνε στην αντίληψή µου , το γράφω στην εφηµε-
ρίδα µας και τους εύχοµαι καλή πρόοδο και καλή
τύχη. 

1. Η Χρυσή Περράκη, από τα Νοµικιανά,
κόρη του Γεωργίου και της Κυριακής, απεφοίτησε
από την Ακαδηµία της Αστυνοµίας στην Ξάνθη και το-
ποθετήθηκε στο Α.Τ. Αγίου ∆ηµητρίου Νοτιοανατολι-
κής Αττικής. 

2. Η Βενάκη Σοφία του ∆ηµητρίου και της
Μαρίας, από τον Βουβά, σπουδάζει αρχιτεκτονική
στην Ιταλία Ascoli Piceno Camerino και είναι στο
τρίτο έτος. 

3.  Ο Τσιριντάνης Ελευθέριος του Στυλια-
νού, από τη Χώρα Σφακίων, σπουδάζει στην Αγγλία
ναυπηγός στο New Castle.

Καλή πρόοδο, καλή καριέρα, καλή τύχη σε
όλα τα Σφακιανάκια, όπου κι αν βρίσκονται.

Κανάκης Ι. Γερωνυµάκης

Στο Στέφανο Μακράκη , γιό του φίλου µου και
φίλου των Σφακιανών, ∆ηµήτρη Μακράκη, που πέ-
τυχε στη Σχολή Καλών Τεχνών  του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (τµήµα Εφαρµοσµέ-
νων τεχνών), εκφράζουµε τα πιο θερµά µας συγχα-
ρητήρια, κι   ευχόµαστε κάθε ευτυχία και επιτυχίες
στη ζωή του. 

Σ-ΜΑΝ

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Την Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011 το
βράδυ,  το νεοσύστατο Παράρτηµα Βορείου Ελλάδος
της «Ένωσης Απανταχού Σφακιανών» έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτά, του στο κέντρο «Σταύ-
ρος» στη Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Ήταν η πρώτη
επίσηµη εκδήλωσή του, από την ηµεροµηνία που ιδρύ-
θηκε.

Ο υπεύθυνος και η διοικούσα επιτροπή του Πα-
ραρτήµατος Βορείου Ελλάδος είχαν ετοιµάσει µια
ζεστή βραδιά για τα µέλη του Παραρτήµατος, η οποία,
πέραν από την κοπή της πίτας, περιελάµβανε παραδο-
σιακό σφακιανό τραπέζι µε όλα τα προϊόντα της σφα-
κιανής γης και µαδάρας (τσικουδιά, µέλι, γραβιέρα,
κρέας κτλ), αλλά και παραδοσιακή κρητική µουσική µε
το συγκρότηµα του σφακιανού λαουτιέρη Σταύρου
Βούρβαχη (ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται στη
Θεσσαλονίκη τα τελευταία 20 χρόνια) και της δεξιοτέ-
χνιδας στο βιολί Αρετής Καµηλάκη.

Την βραδιά πλαισίωσαν εκ µέρους της «Ένωσης
Απανταχού Σφακιανών», ο Γεν. Γραµµατέας Βασίλης
Θωµάς και ο Ταµίας Νίκος Κωνσταντουδάκης, οι
οποίοι ταξίδεψαν από Αθήνα για τον σκοπό αυτό, ενώ
το γενικό πρόσταγµα το είχε ο υπεύθυνος του Παραρ-
τήµατος Θοδωρής Παπαδάκης, συνεπικουρούµενος
από τα υπόλοιπα µέλη της διοικούσας επιτροπής Νίκο
Καγιά και Μαρίνο Παπουτσάκη.

Μετά την κοπή της πίτας  ξεκίνησετο γλέντι που κρά-
τησε µέχρι τις πρωϊνές ώρες, µε µουσική, χορούς και
ριζίτικα τραγούδια, όπως ακριβώς προστάζουν τα έθιµα
των Σφακιών, τα οποία τηρούνται ευλαβικά από τους
Σφακιανούς, όσες εκατοντάδες χιλιόµετρα και να τους
χωρίζουν από τον τόπο της ρίζας τους! 

ΟΟ  υυππεεύύθθυυννοοςς  ττοουυ  ΠΠααρρααρρττήήµµααττοοςς  ΒΒ..  ΕΕλλλλάάδδααςς  ΘΘοοδδωωρρήήςς  ΠΠααππαα--
δδάάκκηηςς  σσττοονν  ......ττεεµµααχχιισσµµόό  ττηηςς  ππίίττααςς..

Ένωση Σφακιανών  Ν.Χανίων
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο

1.ΠΑΠΑ∆ΟΣΗΦΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΣΗΦ - Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

2.ΑΘΗΤΑΚΗΣ  ΧΑΡΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ - Ταµίας .
3.ΘΕΟ∆ΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ - Α’ Αντιπρόεδρος του

∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - Β’ Αντιπρόεδρος του ∆ι-

οικητικού Συµβουλίου.
5.ΜΠΟΛΙΩΤΗ  ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΙΩΣΗΦ - Γενικός Γραµµατέας
6.∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ 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 ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2.ΚΑΡΝΑΛΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3.ΠΟΛΕΝΤΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Ένωσης Σφακιανών  

Ν.Χανίων

H Ένωση Σφακιανών νοµού Χανίων
διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία και
φέτος την ετήσια εκδήλωση κοπής της
πρωτοχρονιάτικης  Βασιλόπιτας στο κέν-
τρο       " Πορτοκάλι " στο Πλατανιά Χα-
νίων, την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011
και ώρα 13.00.

Μας διασκέδασαν οι Σφακιανοί καλλι-
τέχνες:
- Κατσίγιαννακης Μανώλης
- Μανουσέλης Ανδρέας
- Μανουσέλης Μανούσος µε το συγ-
κρότηµα του
- Χαιρέτης Γιώργος µε το συγκρότηµα
του.

Στην εκδήλωση βραβευτήκαν οι αρι-
στεύσαντες µαθητές του γυµνασίου και
του λυκείου των Σφακίων:
•  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕ-
Ο∆ΩΡΟΥ
•  ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του IΩΑΝ. 

Επίσης  τιµήθηκε ο διακεκριµένος επι-
στήµονας και συνεπαρχιώτης µας 
Κριαράς Ιωάννης - Ιατρός εντατικολό-
γος- πνευµονολόγος

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ:
∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΞΕΝΟΥ∆ΑΚΗ

Την ∆ευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19µµ στο
Πολιτιστικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και
Αποκορώνου, η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Αποκορώνου,
η Περιφερειακή Ενότητα, ο ∆ήµος Σφακίων και η Ένωση Σφα-
κιανών Ν.Χανίων, διοργάνωσαν εκδήλωση – αφιέρωµα, σε δύο
ξεχωριστές µορφές των Σφακίων: 

● Στον εθνικό ήρωα Ι. ∆ασκαλογιάννη, και
● Στον µεγάλο πολιτικό και εθνικό ευεργέτη  Γεώργιο

Ξενουδάκη
Τον συντονισµό της εκδήλωσης είχε  η Ιατρός και λογοτέ-

χνης  κ. Πηνελόπη Ντουντουλάκη, ενώ κεντρικός οµιλητής
ήταν ο σεναριογράφος –λογοτέχνης κ. Φώτης Κωσταντινί-
δης

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΟΟΣΣ    ΧΧΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΜΜοουυσσιικκοοχχοορρεευυττιικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ‘‘’’  ΤΤΑΑ  ΣΣΦΦΑΑΚΚΙΙΑΑ’’’’

Ο  ‘‘’’ΜΜοουυσσιικκοοχχοορρεευυττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς    ΣΣφφαακκίίωωνν’’’’ πραγµατοποίησε  τον ετήσιο
Χορό του στο κέντρο ‘‘’’ΚΚοοννττααρρόόςς’’’’..  Κόσµος πολύς  και η βραδιά αξέχαστη. Οι
δάσκαλοι και τα παιδιά, έδωσαν το καλλίτερο εαυτό τους. Όλος ο κόσµος τα κα-
µάρωσε και τα καταχειροκρότησε. ΕΕκκααττόό  εεξξήήνντταα  ππααιιδδιιάά  ανέβηκαν στη πίστα
διαδοχικά  και χόρεψαν, δείχνοντας  σε όλους µας, πόσο καλή δουλειά κάνει ο
σύλλογος, οι δάσκαλοι του, αλλά και οι γονείς που έχουν αγκαλιάσει αυτή την
συγκινητική προσπάθεια των παιδιών τους . 

Η βραδιά ήταν υπέροχη µε πολλές συγκινήσεις και εκπλήξεις. Εµείς  ευχόµα-
στε στο σύλλογο και στα παιδιά, πάντα επιτυχίες, προβολή του τόπου µας και
καλή πρόοδο .                                                                                      Σ. ΜΑΝ.
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Ανάδειξη του δάσους 
της Ανώπολης

ΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η βελτίωση του πλαισίου διαχεί-

ρισης των δασών είναι ο στόχος
ενός νέου Ευρωπαϊκού προγράµ-
µατος, στο οποίο η Ελλάδα εκπρο-
σωπείται από το Μεσογειακό
Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων
(Μ.Α.Ι.Χ.). Στη χώρα µας, ως πιλο-
τική περιοχή επιλέχτηκε το δάσος
της Ανώπολης Σφακίων, για το
οποίο σκοπός είναι η ανάδειξη της
βιοποικιλότητάς του και η καλύτερη
διαχείρισή του.

Το πρόγραµµα ξεκίνησε τον πε-
ρασµένο Σεπτέµβριο και έχει την
ονοµασία: ‘'SylvaMed - Μεσογει-
ακά ∆άση για Όλους'’. Το έργο

που συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (MED 2007 -
13) και εθνικούς πόρους, συντονίζε-
ται από το Κέντρο Τεχνολογίας
∆ασών της Καταλονίας στην Ισπα-
νία, ενώ συµµετέχουν σ’ αυτό φο-
ρείς (∆ηµόσιες Υπηρεσίες,
Ερευνητικά Κέντρα, Οργανισµοί
Ιδιοκτητών ∆ασών) που εµπλέκον-
ται στη διαχείριση των δασών από
άλλες Μεσογειακές χώρες (Γαλλία,
Ιταλία και Σλοβενία). 

Σύµφωνα µε τους ερευνητές του
Μ.Α.Ι.Χ., το έργο SylvaMED, που
θα διαρκέσει µέχρι το 2013, επικεν-
τρώνεται στην ενσωµάτωση δασι-
κών περιβαλλοντικών πολιτικών
στις περιφερειακές πολιτικές µε
στόχο τη βελτίωση του πλαισίου
διαχείρισης των δασών (ιδιωτικών
και δηµόσιων) και την ανάδειξη και
αξιοποίηση διαφόρων υπηρεσιών
και προϊόντων που αναπτύσσονται
σε σχέση µε το δάσος. Τα δασικά
οικοσυστήµατα παρέχουν πληθώρα
αγαθών και υπηρεσιών και έχουν
µεγάλη συνεισφορά στην κοινω-
νικο-οικονοµική ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών και την ευηµε-
ρία των αστικών πληθυσµών.     
Πολλά από αυτά τα αγαθά είναι
υψίστης σηµασίας για την αειφορία
του περιβάλλοντος, αλλά συχνά δεν
τυγχάνουν της ανάλογης αναγνώρι-
σης. Το SylvaMed επιχειρεί να πο-
σοτικοποιήσει τις αξίες αυτών των
αγαθών και υπηρεσιών και να προ-
άγει τον συνυπολογισµό τους στην
διαµόρφωση περιφερειακών πολιτι-
κών µέσω κυρίως του σχεδιασµού
και εφαρµογής µηχανισµών πληρω-

µής των περιβαλλοντικών αγα-
θών και υπηρεσιών. 
Η πρώτη συνάντηση του έργου

υλοποιήθηκε στη Μασσαλία -
Γαλλίας, στις 17 - 19 Νοεµβρίου
2010, µε τη συµµετοχή ερευνη-
τών από το Μ.Α.Ι.Χ.   

Οι δράσεις που θα υλοποιήσει
το Μ.Α.Ι.Χ. στο πλαίσιο του συγ-
κεκριµένου έργου επικεντρώνον-
ται στην αναγνώριση,
προσδιορισµό και αξιοποίηση
των κοινωνικών χρήσεων -
αξιών των δηµόσιων και ιδιωτι-
κών δασών και στη διερεύνηση
των δυνατοτήτων ανάπτυξης

διαφόρων δραστη-
ριοτήτων σε σχέση
µε τις αξίες αυτές
(φυσιολατρικός,
ορειβατικός, οικο-
τουρισµός κ.λπ.). 

Η ΑΝΩΠΟΛΗ
Σύµφωνα µε

τους ερευνητές, ‘'η
περιοχή του δά-
σους της Ανώπο-
λης του ∆ήµου
Σφακίων επιλέ-
χτηκε ως πιλοτική
περιοχή ενώ η

υλοποίηση του έργου προϋποθέ-
τει τη συνεργασία µε τοπικούς
φορείς, καθώς και µε τη ∆ιεύ-
θυνση ∆ασών Χανίων. Μέσω του
προγράµµατος θα επιχειρηθεί η
ανάδειξή της βιοποικιλότητας και
η διαχείριση του δασικού αυτού
συστήµατος ως ζώνη αναψυχής,
εκπαίδευσης, µελέτης, τουρι-
σµού, αθλητισµού’’. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο
δάσος καλύπτει µεγάλο εύρος
υψοµέτρων µε διαφορετικούς τύ-
πους βλάστησης και αναµφίβολα
είναι υψηλής περιβαλλοντικής
αξίας. Οι δράσεις που θα υλο-
ποιηθούν στην περιοχή της
Ανώπολης, αναµένεται να αυξή-
σουν την επισκεψιµότητα και να
ενισχύσουν την επιχειρηµατική
δραστηριότητα στην περιοχή,
δηµιουργώντας επιπλέον πηγή
εσόδων και απασχόλησης για
την τοπική κοινωνία παράλληλα
µε τις δραστηριότητες του πρω-
τογενή τοµέα που ασκούνται σή-
µερα (γεωργία, κτηνοτροφία,
µελισσοκοµία). Υπολογίζεται ότι
µέχρι το πέρας του προγράµµα-
τος το 2013, θα έχουν υποστη-
ριχθεί τέτοιες δραστηριότητες
στην περιοχή, συνοδευόµενες
από βιώσιµο οικονοµικό σχεδια-
σµό, λαµβάνοντας υπόψη τις θέ-
σεις των αρχών, του τοπικού
πληθυσµού αλλά και των επισκε-
πτών, και θα αποτελέσουν πρό-
τυπο για την ανάπτυξη
παρόµοιων δραστηριοτήτων
στην υπόλοιπη χώρα αλλά και
σε άλλες Μεσογειακές χώρες. 

Σφακιανάκια
του 

Τάε Κβο Ντο
Μέσα σε κλίµα ενθουσια-

σµού και συγκίνησης, βραβεύ-
τηκαν χθες το µεσηµέρι στο
κλειστό γυµναστήριο Ασκύ-
φου οι µικροί µαθητές και µα-
θήτριες της ∆ηµοτικής
Περιφέρειας Σφακίων, για τις
ικανότητές τους στο άθληµα
του Taekwondo, το οποίο δι-
δάχτηκαν από τον δάσκαλο του
αθλήµατος και προπονητή, Αν-
τώνη Καπαδουκάκη.

Στα παιδιά απένειµαν βεβαι-
ώσεις και  ζώνες, η πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
∆ήµου Σφακίων, κα Νεκταρία
Γλυµενάκη - Κριαρά, ο πρό-
εδρος του Τοπικού Συµβουλίου
Ασκύφου, κ. Μανούσος Χιωτά-

κης, ο νέος αντιδήµαρχος, κ. 
Γεώργιος Πρωτοπαπαδάκης, ο
κ. Αρτέµης Καρκάνης, µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Κοινωφελούς Επιχείρησης,
ο κ. Παναγιώτης Χιωτάκης,
µέλος του Τοπικού Συµβου-
λίου Βουβά για τον νέο ∆ήµο
µε αρµοδιότητα σε αθλητικά
θέµατα, ο κ. Νεκτάριος Μπού-
χλης δηµοτικός σύµβουλος
στον απερχόµενο ∆ήµο και
εκλεγµένος στον νέο ∆ήµο, ενώ
παραβρέθηκαν πολλοί δηµοτι-
κοί σύµβουλοι και αρκετός κό-
σµος. Στο τέλος της εκδήλωσης
αναφερόµενος στη σηµασία του
αθλητισµού ο πρόεδρος της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του
∆ήµου, κ. Σταύρος Καυκαλάς,
επεσήµανε, µεταξύ άλλων, τα
εξής: ‘‘'Η Κοινωφελής Επιχεί-
ρηση κατέβαλε µεγαλύτερη προ-
σπάθεια στον τοµέα που έχει να
κάνει µε τα παιδιά, στα οποία
ήµουν υπεύθυνος. Στο διάστηµα
που είχαµε αναλάβει την ευ-
θύνη στα πολιτιστικά και τα
αθλητικά θέµατα του ∆ήµου, πι-
στεύω ότι κάναµε µια καλή
αρχή πάνω σε στέρεες βάσεις
που θα βρει η νέα ∆ηµοτική
Αρχή Σφακίων, για να την προ-
χωρήσει και να την βελτιώσει
ακόµα καλύτερα. Αισθανόµαστε
περήφανοι που καταφέραµε,
παρά τις όποιες αντιξοότητες, να
προγραµµατίσουµε πολλές εκ-
δροµές και να γνωρίσουν τα
παιδιά µας τα µέρη της επαρ-
χίας µας’’.

“Αγαπώ το βιβλίο”
Γιορτή - συνάντηση Νηπια-
γωγείων στον Πολυχώρο

του ∆ήµου Σφακίων!
Με µεγάλη επιτυχία και ατέλειωτο ενθουσιασµό,

πραγµατοποιήθηκε την τετάρτη 2 Μαρτίου στον πο-
λυχώρο του δήµου η γιορτή- συνάντηση για τα νηπια-
γωγεία όλης της επαρχίας, µε τίτλο "Αγαπώ το
βιβλίο’'. Ο ενθουσιασµός και η χαρά των νηπίων
ήταν απερίγραπτη! Τα παιδιά για πρώτη φορά βρέθη-
καν όλα µαζί, διασκέδασαν και συµµετείχαν πλήρως
και ουσιαστικά σε όλη την εκδήλωση. 

Η εκδήλωση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τον
∆ήµο, σε συνεργασία µε τα νηπιαγωγεία και την
‘'Πρωτοβουλία’'. Είναι πραγµατικά µεγάλη η χαρά
όλων µας, γιατί επιτέλους ο δήµος µας αρχίζει να
ζωντανεύει, ενεργοποιώντας τους δηµότες και δίνον-
τάς τους ευκαιρίες έκφρασης και ψυχαγωγίας. Αυτή
ήταν η πρώτη από µια σειρά παρεµβάσεις, οι οποίες
θα ακολουθήσουν, σε θέµατα παιδείας.

Αντίστοιχες δράσεις ετοιµάζονται για το δηµοτικό,
γυµνάσιο και λύκειο, προσαρµοσµένες στις αντίστοι-
χες ηλικίες. Ευχαριστούµε όλους όσους βοήθησαν για
την πραγµάτωση της εκδήλωσης.

Η αίθουσα γέµισε από τις φωνές των µικρών φιν-
τανιών των Σφακίων! Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει
για τον καλλιτέχνη Κλόουν της '’Πρωτοβουλίας δη-
µοτών’', Υβ, ο οποίος µε πολύ µεράκι και πάθος διορ-
γάνωσε την γιορτή  αφιλοκερδώς και πραγµατικά
ξετρέλανε τα νήπια καθώς και τους γονείς που παρα-
βρέθηκαν στη γιορτή. Υπήρξε µπουφές µε κεράσµατα
και σπιτικά γλυκά για τα παιδιά, καθώς και ξεχωρι-
στός για τους µεγάλους. Στο τέλος µοιράστηκαν βι-
βλία σε όλα τα νήπια, προσφορά της κοινωφελούς
επιχείρησης του ∆ήµου Σφακίων.

Η αίθουσα γέµισε από τις φωνές των µικρών φιντανιών των
Σφακίων!

Ο καλλιτέχνης - Κλόουν Υβ, διοργάνωσε την γιορτή  αφι-
λοκερδώς και ξετρέλανε τα νήπια καθώς και τους γονείς

Ο ενθουσιασµός και η χαρά των νηπίων ήταν απερίγραπτη!
Τα παιδιά για πρώτη φορά βρέθηκαν όλα µαζί

ΕΕΕΕνννν    ΣΣΣΣφφφφαααακκκκίίίίοοοοιιιιςςςς.... .... ....

Τα µικρά Σφακιανόπουλα του Taekwondo
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Ο Ορειβατι-
κός 

Σύλλογος
Χανίων 

στο καταφύ-
γιο της Ταύ-

ρης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ

ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
Ο Ορειβατικός

Σύλλογος Χανίων
την Κυριακή 23 Ια-
νουαρίου 2011,
έκοψε την πίτα του
στο καταφύγιο της
Ταύρης πάνω από το
οροπέδιο Ασκύφου.
Στη δραστηριότητα
αυτή συµµετείχαν µι-
κροί και µεγάλοι πε-
ζοπόροι, που
περπάτησαν από το
χωριό µέχρι το κατα-
φύγιο µε καλό καιρό
και µε εκδροµική
διάθεση. Επίσης, αρ-
κετοί προσέγγισαν το
καταφύγιο µε µικρά
αυτοκίνητα, τα οποία
στάθµευσαν 300
µέτρα πριν το κατα-
φύγιο σε προκαθορι-
σµένο χώρο.

Το καταφύγιο της Ταύρης

Στήθηκε µπουφές
µε πλούσια κερά-
σµατα από ψητό στον
φούρνο µέχρι γλυκά
και φρούτα. Στην εκ-
δήλωση παραβρέθηκε
ο δήµαρχος Σφακίων,
Παύλος Πολάκης
και οι αντιδήµαρχοι
Ν. Πρωτοπαπαδά-
κης και Μ. Χιωτά-
κης. 

Στον σύντοµο χαιρε-
τισµό του ο πρόεδρος
του Ορειβατικού ευ-
χήθηκε υγεία και
πολλές ορειβατικές
ανησυχίες στους συµ-
µετέχοντες, ακόµα
κάλεσε κάθε Χανιώτη
να γνωρίσει τα υπέ-
ροχα βουνά µας και
να προσπαθήσει να τα
προστατέψει.  

''Πρωτοβουλία ∆ηµοτών Σφακίων''
Καθαρισµός του Καλλι-
κρατιανού φαραγγιού 

“ Σε µια εποχή που όλοι κοµπάζουν για
κρίσεις οικονοµικές, συστηµικές πολιτικές,
οικολογικές κ.λπ. εµείς ως ΠΠρρωωττοοββοουυλλίίαα
ΣΣφφαακκιιααννώώνν  ∆∆ηηµµοοττώώνν,, πιστεύουµε πως ο
δρόµος είναι ένας: ΑΑµµεεσσηη  εεννεερργγοοπποοίίηησσηη
ττοουυ  δδηηµµόόττηη  --  πποολλίίττηη  σσεε  όόλλαα  εεκκεείίνναα  πποουυ
ππρραακκττιικκάά  ήή  δδυυννηηττιικκάά  ττοονν  ααφφοορροούύνν.

Ενα από τα πιο τρανταχτά, είναι η οικο-
λογική υποβάθµιση - άλλως αθλιότητα- του
κρητικού τοπίου και του φυσικού περιβάλ-
λοντος γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό και ως πρώτο βήµα
στον τοµέα της διαχείρισης των απορριµ-
µάτων και της περιβαλλοντολογικής εκπαί-
δευσης, κάποιοι άνθρωποι µέλη της
πρωτοβουλίας κάναµε µια πρώτη εξόρ-
µηση στο Καλλικρατιανό φαράγγι (στην εί-
σοδο από Καλλικράτη) και συλλέξαµε από
ένα σηµείο περίπου 110000  σσαακκιιάά  σσκκοουυππίίδδιιαα.
Η δράση µας αυτή έχει δύο στόχους: 

αα))  ΤΤηηνν  ααννααββάάθθµµιισσηη  κκααιι  ττοονν  εεξξωωρρααϊϊσσµµόό
ττοουυ    ττοοππίίοουυ  κκααιι  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  µµααςς και

ββ))  ΤΤηηνν  ππεερριιββααλλλλοοννττοολλοογγιικκήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη
κκααιι  εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττηηςς
ππεερριιοοχχήήςς..

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν παρεµ-
βάσεις σε σχολεία, καφενεία, Συλλόγους
κ.λπ.

Μέσα στο ίδιο πνεύµα, δηλώνουµε ότι
θα υπάρξουν ανάλογες παρεµβάσεις µας
και στους υπόλοιπους τοµείς (πολιτισµός,
υγεία, παιδεία, ανάπτυξη…), για τους οποί-
ους έχουν κατατεθεί ολοκληρωµένες 

προτάσεις  και έχει γίνει ήδη αρχή για την
υλοποίησή τους.

Στο πνεύµα αυτό της ενεργητικότη-
τας, της παρέµβασης και της αντίστασης
σε όλα τα κακώς κείµενα, ευελπιστούµε σε
προσεχείς και  ουσιαστικές ενηµερώσεις
και ανταποκρίσεις’’.

ΓΓιιαα  ττηηνν  οοµµάάδδαα  ππρρωωττοοββοουυλλίίααςς
ΒΒααγγγγέέλληηςς  ΓΓεερρωωννυυµµάάκκηηςς

“ ...Η γη δεν ανήκει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ανήκει στη γη. ∆ιδάξτε
στα παιδιά σας αυτό που διδάξαµε κι εµείς στα δικά µας, ότι η γη είναι η
µητέρα µας, ό,τι συµβαίνει στη γη συµβαίνει και στους γιούς της.... Μολύ-
νετε το κρεβάτι σας, και µια νύχτα θα πάθετε ασφυξία από τα ίδια σας τα
απορρίµµατα...’’ Απόσπασµα από την επιστολή που έστειλε ο αρχηγός των Ινδιάνων Σήατλ,
στον πρόεδρο των Η.Π.Α. Φράνκλιν Πήρς, το Ι854, όταν ο τελευταίος πρότεινε στους Ινδιάνους,
να αγοράσει µια µεγάλη ζώνη από τις εκτάσεις τους.

∆ύσκολο να βρεί κανείς κουβέντες πιό µεστές και πιό αισιόδοξες, απ’ αυτές που επέ-
λεξε η ίδια η ‘’ΠΠρρωωττοοββοουυλλίίαα  ΣΣφφαακκιιααννώώνν  ∆∆ηηµµοοττώώνν’’’’,,  µε τη γραφίδα του ΒΒααγγγγέέλληη  ΓΓεερρωωννυυ--
µµάάκκηη,,  για να δώσει το νόηµα αυτής της δράσης τους. Εµείς αρκεστήκαµε σε δυό λόγια
ενός ‘’απολίτιστου’’...

Ο πυρήνας της οµάδας Πρωτοβουλίας ∆ηµοτών Σφακίων

Πολιτιστικός Πολυχώρος
του ∆ήµου Σφακίων

''Πρωτοβουλία ∆ηµοτών Σφακίων''

Τα Σφακιά έχουν πλέον
στην κατοχή τους,τον
Πολιτιστικό Πολυχώρο
∆ήµου Σφακίων, στον
Πατσιανό. Οι µέχρι τώρα
κάτοχοι της αίθουσας
(ΚΥ∆ΕΠ, Ε.Γ.Σ. ΑΠΟΚΟ-
ΡΩΝΟΥ-ΣΦΑΚΙΩΝ, ΑΤΕ
κλπ), µέχρι και πέρσι, ει-
σέπρατταν µεγάλα κον-
δύλια από την ΕΕ και το
κράτος, στο όνοµα της
δήθεν αξιοποίησης της,
προς όφελος των ντό-
πιων  κατοίκων. Η υπο-
κρισία σ’ όλο της το
µεγαλείο ! 

Όσα δε λύνονται, κό-
βονται... Την αίθουσα κα-
τέλαβαν οι κάτοικοι και
την παραχώρησαν στους
πραγµατικούς της ιδιο-
κτήτες: Tους Σφακια-
νούς πολίτες, για τους
οποίους και είχε φτιαχτεί!

Η ‘’Πρωτοβουλία  ∆η-
µοτών Σφακίων’’ έχει
πλέον Στέγη και στόχους:
εκπαιδευτικά σεµινάρια
(νέων, ενηλίκων, γονέων,
επαγγελµατιών ανά
τοµέα), πολιτιστικά και
ψυχαγωγικά δρώµενα,
δηµιουργική απασχό-
ληση όλων των ηλικιών,
µέριµνα και εκδηλώσεις
για την τρίτη ηλικία,
συνέδρια και εκθέσεις.
Θα είναι ανοιχτή 

σε προτάσεις, σε όλους
τους δηµότες, επιχειρη-
µατίες, αγρότες, κτηνο-
τρόφους, συλλόγους και
φορείς της επαρχίας µας,
που θέλουν να δράσουν,
να εκφραστούν. 

Πλήθος Σφακιανών,
απ’ όλα τα χωριά, συνέ-
ρευσε και στήριξε αγωνι-
στικά την ‘’επίσηµη
πρώτη’’ της κατάληψης.
Παρών και ο ∆ήµαρχος
Παύλος Πολάκης, που
στην οµιλία του έδωσε
πλήρη υποστήριξη και
αλληλεγγύη  στην δράση
της Πρωτοβουλίας
καθώς και την παρό-
τρυνση για περαιτέρω
συνέχιση του αγώνα και
των προσπαθειών!

Το σύνθηµα που κερ-
δίζει πλέον έδαφος ειναι :
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΡΟΣΤΑ!
Ούτε λεπτό αδράνεια,
συνεχής εγρήγορση
και άµεση δράση!

Σήµερα γίναµε ακόµα
περισσότεροι, ακόµα πιό
δυνατοί. Ολοταχώς για
νέες κατακτήσεις! Ο δρό-
µος είναι ακόµα 
µακρύς5

Έµπνευση και ψυχή
της ‘‘Πρωτοβουλίας  ∆η-
µοτών Σφακίων’’,είναι ο
Βαγγέλης Γερονυµάκης.

Λίγο ακόµα να σηκωθούµε , λίγο ψηλότερα...

Σήµερα γίναµε ακόµα περισσότεροι, ακόµα πιό δυνατοί ...

Οι εικόνες µιλούν από µόνες τους...
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Τον καιρό της Τουρκοκρατίας, όποιον ήξερε να
γράφει και να διαβάζει τον έλεγαν «αναγνώστη». 

Το πραγµατικό όνοµα του Στρατάρχη Μανουσο-
γιάννη ήταν Μανούσος. Επειδή ήταν  εγγράµµατος
του καιρού εκείνου, τον λέγανε όπως συνήθιζαν, Ανα-
γνώστη. Παππούς του Καπετάνιου, ήταν ο θρυλικός
Μανούσακας, Αρχηγός Νίµπρου, συµπολεµιστής του
∆ασκαλογιάννη. Τολµώ να πω, ότι ήταν το δεύτερο
πρόσωπο, µετά τον ∆ασκαλογιάννη. Ήταν, επίσης,
Αρχηγός των Σφακιανών, στον εξολοθρεµό του Ιµ-
πραήµ Αλιδάκη, στον Μπρόσνερο. Ο Μανούσακας
είχε έναν γιό, τον Γιάννη, ολόφτυστος το πατέρας του.
Πανέξυπνος, λεβέντης και λεοντόκαρδος. Από το
Γιάννης (συνδυάζανε τότε το όνοµα και το επίθετο)
βγήκε το Μανουσογιάννης.

ΜΑΝΟΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ( 1787 - 1881 )  Γενικός
στρατάρχης Κρήτης, Φιλικός

Ο Γιάννης ήταν γενάρχης των Μανουσογιάννηδων.
Ήταν παντρεµένος µε παιδιά. Ένα καλοκαίρι, η Ίµ-
προς είχε λίγο νερό. Οι Μανουσάκοι είχαν ένα πηγάδι
στο λιβάδι, στ’ Ασκύφου και κατέβαζαν κάθε χρόνο τα
οζά τους από τη µαδάρα να τα ποτίσουν. Μια µέρα
εκεί που τραβούσε νερό, θέλησε η µαύρη µοίρα των
Σφακιών να στερήσει τα Σφακιά από έναν τέτοιο
άντρα. Ένα απόβρασµα  είχε στήσει µια σατανική πα-
γίδα: είχε πριονίσει την τράβα, αφήνοντας λίγη
άκοπη, και µόλις πάτησε ο γιγαντόσωµος Μανουσο-
γιάννης βρέθηκε µέσα στο πηγάδι και µη ξέροντας
κολύµπι πνίγηκε. Την τράβα (ξύλινο δοκάρι), την έβα-
ζαν όταν το πηγάδι ήταν πλατύ, για να πατάνε σε
αυτήν και να τραβούνε νερό.

Οι Ασκυφιώτες το πήρανε πολύ βαριά, να
χαθεί ένας τέτοιος άνθρωπος στο χωριό τους. Ψά-
ξανε, βρήκανε το δράστη και τον εξαφάνισαν. ∆εν
ήταν Σφακιανής καταγωγής, είχε έρθει από άλλο
τόπο.  Όλοι λέγανε ότι ζήλευε τα νιάτα και τη λεβεντιά
του.  Η λαϊκή µούσα δεν άργησε να θρηνήσει το χαµό
του Μανουσογιάννη µ’ ένα ριζίτικο:

‘’ Απ’  ειν’ αψύς και γλήγορος, περίσσια προκοµµένος
να πάει του Μανούσακα στην Ίµπρο το µαντάτο.

Ο γιός του ο Γιάννης πνίγηκε στ’ Ασκύφου στο πηγάδι
Κλαίντον’ οι πάντες, κλαίντονε, κλαίντονε κι οι διαβάτες.
Στην Ίµπρο ΄πως τον κλαίσινε, αλλού δεν τονε κλαίνε. 

Μανουσογιάννη άρχοντα, Γιάννη Μανουσογιάννη
ορφάνεψές τα τα Σφακιά. ‘’

Ο Μανουσογιάννης είχε πολλά παιδιά, άλλα ένα
απ’ αυτά ξεχώριζε. Ήταν λεβέντης, πολύ έξυπνος και
µε ηγετικά χαρίσµατα. Αυτός ήταν ο Μανούσος, ο µελ-
λοντικός Στρατάρχης Κρήτης, ο  Μανουσαναγνώ-
στης. Μόλις ξέσπασε η επανάσταση του 1821,
αρχηγός των Νιµπριωτών ήταν ο Παύλος Βολουδά-
κης (Κωστόπολο τονε γροικάς). Είχε πάει µαζί του ο
νεαρός, τότε, Μανουσογιάννης, καθώς ήτανε και στε-
νός συγγενής του Βολούδη. Με την οµάδα του έτρεχε
όλη την Κρήτη, όπου γινόταν µάχη. Έχοντας δίπλα
του το νεαρό Μανουσογιάννη του ΄δινε συνεχώς ορ-
µήνιες και συµβουλές. Ο Βολούδης έλεγε:  «Αυτό το
κοπέλι θα πάει µπροστά µε τόσα χαρίσµατα που έχει.
Και σας λέω και τούτο, αν σκοτωθώ, αυτός θα είναι ο
αντικαταστάτης µου».

Σε µια µάχη, που έγινε ανάµεσα Καλλικράτη
και Ασφένδου, σκοτώθηκε ο Κωστόπολος, αρχηγός
της Νίµπρου, και παίρνει αµέσως την αρχηγία ο Μα-
νουσογιάννης. Τότε έδειξε τον πραγµατικό του εαυτό.
Ήταν ατρόµητος, έκανε µεγάλη φθορά στους Τούρ-
κους για να εκδικηθεί το θάνατο του συγγενή του Βο-
λουδάκη. Έτρεχε σαν αίγαγρος µε την οµάδα του και
συµµετείχε όπου γινόταν µάχη. Μετά από λίγο καιρό
το όνοµά του έγινε θρύλος, όπως και του παππού του.
Όλοι οι αρχηγοί τον συµβουλεύονταν και έπαιρναν ορ-
µήνιες από τον καπετάνιο. Γύριζε όλη την Κρήτη και
εµψύχωνε τους επαναστάτες. Μετά από λίγο καιρό
τον έκαναν γενικό αρχηγό Κρήτης. Έκανε αγώνα
µέχρι τα βαθιά του γεράµατα. 

Για να γραφτεί η ιστορία του καπετάνιου χρει-
άζονται τόµοι. Αυτά που γράφω εγώ τα άκουσα από
τον πατέρα µου Βαρδή Καγιαδάκη, που κι αυτός τ’
άκουσε από πρώτο χέρι από τον πατέρα του Κανάκη.
Έλεγε κι άλλα που δεν τα θυµούµαι. Το ριζίτικο τ’
άκουσα πολλές φορές, από τον πατέρα µου, που το
τραγουδούσε. Η γιαγιά µου, Χρυσή Βολουδάκη –
Μανουσογιάννη, έλεγε πολλές ιστορίες για τον στρα-
τάρχη. Στη µνήµη µου έρχεται µια, που την έλεγε πολ-
λές φορές κι έχει λίγη πλάκα. Έλεγε λοιπόν:

”Εν καιρώ ειρήνης οι Τούρκοι ήθελαν να τα ΄χουν
καλά µε τους καπετάνιους, για τα δικά τους βέβαια
συµφέροντα. Είχαν από κοντά τους καπετάνιους. Μια
φορά, ο πασάς των Χανίων, κάλεσε το Μανουσο-
γιάννη στα Χανιά να τον φιλοξενήσει. Πήγε λοιπόν ο
καπετάνιος στο σεράι του πασά και του έκανε µια
άψογη φιλοξενία. Ο πασάς είχε πει σε µια γυναίκα που
σέρβιρε: «Πρόσεξε. Το τελευταίο σερβίρισµα θα είναι
ο καφές. Κοίταξε όµως  ο δικός µου ο καφές να είναι
κρύος, ενώ του καπετάνιου να καίει πολύ.» Πήγαν οι
καφέδες. Ο καπετάνιος δεν είχε ξαναδεί καφέ. Αυτοί
πίνανε για αφέψηµα µαλοτίρα και λιβανόχορτο. Βλέπει
µια στιγµή τον Τούρκο και θέτει µια του καφέ και τον
πίνει µονορούφι. Πιάνει κι αυτός και κάνει το ίδιο µε
τον καφέ του, που έκαιγε και του έκαψε τη γλώσσα. Ο
καπετάνιος κατάλαβε την πλάκα και έκανε το κορόιδο.
Φεύγοντας έδωσε µεγάλες ευχαριστίες στον πασά και
τον κάλεσε κι αυτός στη Νίµπρο να του ανταποδώσει
την φιλοξενία. Κάποια µέρα φτάνει ο πασάς στη Νίµ-
προ µε µεγάλη συνοδεία. Ο αρχηγός µε τους χωρια-
νούς του του έκαναν µια Σφακιανή φιλοξενία. Ο
καπετάνιος καθόταν στο σπίτι του σ’ ένα τραπέζι µε τον
πασά. Αλλά είχε πει σε µια γυναίκα συγγενή του, που
µαγέρεψε, ότι το τελευταίο σερβίρισµα θα είναι η στάκα
ανθόγαλου. Της είπε: «Κοίταξε  να είσαι πολύ προσε-
κτική σ’ αυτό που θα σου πω. Το δικό µου πιάτο στά-
κας θα το σερβίρεις κρύο,  ενώ εκείνο του πασά,

να καίει σαν του παπά την κατάρα.» 
Σερβίρεται η στάκα, γεµίζει µια µεγάλη κουταλιά ο

καπετάνιος και την τρώει. Κάνει το ίδιο και ο πασάς,
δεν χαµπαριάστηκε  την παγίδα διότι ούτε αυτός είχε
ξαναδεί τέτοιο φαγητό. Και καθώς η στάκα καίει σαν
τα κάρβουνα, έκαψε άσχηµα τη γλώσσα του. Γυρίζει
τότε και λέει στον αρχηγό: «Καπετάν Μανουσογιάννη,
σου την έφερα µια, µα εσύ µου την έφερες πέντε.»

Γράφουν και τούτο, γιατί η οικογένεια Μανου-
σογιάννηδων έβγαλε πολλούς καπετάνιους και αξιό-
λογα πρόσωπα. Επίσης όλοι οι Μανουσογιάννηδες
ξεχωρίζουν πάντοτε από τους άλλους γιατί είναι λε-
βεντάνθρωποι. Τώρα τελευταία βγάλανε έναν
ναύαρχο,  τον Μανώλη, γιο του λεβέντη Μανούσου,
που ήταν εγκατεστηµένος στο Ρέθεµνος, που τιµά
την οικογένειά τους. Τέλος του 19ου αιώνα το επί-
σηµο κράτος προς τιµήν του Στρατάρχη, πήρε ένα
παιδί από τους Μανουσογιάννηδες και το έβαλε στη
σχολή Ευελπίδων. Αυτός έφτασε στα ανώτατα στρα-
τιωτικά αξιώµατα. Στους Βαλκανικούς πολέµους ήταν
το καλύτερο στέλεχος του ελληνικού στρατού. Ήταν ο
στρατηγός Εµµανουήλ Μανουσογιαννάκης. Πάν-
τοτε, ο τότε Βασιλιάς Κωνσταντίνος,  αρχιστράτηγος
του ελληνικού στρατού, τον συµβουλευότανε.  Αυτό
το άκουσα από πρώτο χέρι από ανθρώπους που
είναι σήµερα µακαρίτες και τότε υπηρετούσαν τη
στρατιωτική τους θητεία.         

ΜΑΝΟΥΣΑΝΑΓΝΩΤΗΣ (1787-1881)
ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Γράφει ο Βασίλης Καγιαδάκης - Βουβάς

ΚΡΗΤΙΚΑ
∆ΗΜΩ∆Η ΑΣΜΑΤΑ

Μια πρόταση
του Συλλόγου µας
Στα  πλαίσια των προσπαθειών του Συλ-

λόγου για αναβίωση των παραδόσεων, καθώς
και ανάπτυξη δεσμών φιλίας και αμοιβαιότη-
τας μεταξύ των μελών του, θεωρούμε ότι είναι
αναγκαιότητα η δημιουργία ομάδων δραστη-
ριοτήτων, σε τομείς της λαϊκής μας παράδο-
σης, η οποία βάλλεται δυστυχώς από τους
κανόνες της παγκοσμιοποίησης. 

Ωφείλουμε να συνεχίσουμε μια κληρονομιά
αιώνων, όσον αφορά στα κρητικά τραγούδια,
μια και ο τόπος καταγωγής μας, αποτελεί, τον
πυρήνα γέννησης και εξάπλωσής τους, την κι-
βωτό διαφύλαξης στίχων και σκοπών (μελω-
διών). Δεν θα αποτελούσε λοιπόν ουτοπία, η
ιδέα δημιουργίας μιας ομάδας εργασίας και
διερεύνησης αρχικά, με σκοπό την ιστορική
εμβάθυνση και κατανόηση των αναγκών,
που δημιούργησαν το τοπικό τραγούδι. Εάν
από κει και πέρα είναι εφικτή η δημιουργία χο-
ρωδίας, που να τα αποδίδει, θα ήταν ευχής
έργον. 

Καλούνται λοιπόν όλοι οι Σφακιανοί του Λε-
κανοπεδίου Αττικής, όπου δραστηριοποιείται ο
Σύλλογός μας, με γνώσεις, πληροφορίες και
βιώματα, να αγκαλιάσουν αυτήν την προσπά-
θεια. Αλλά και οι εκτός Αθηνών να συνδρά-
μουν με κάθε στοιχείο, για καταγραφή και
συμβουλές. 

Οποιος  ενδιαφερθεί, ας τηλεφωνήσει
στον Γιώργη Βοτζουράκη,  στο τηλ.
6947 585013 
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ΚΡΗΤΗ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 1945
Γράφει ο Σήφης Μανουσογιαννάκης - Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.

Αφορµή για την συγγραφή αυτού του κειµένου
µου έδωσε η ανάγνωση µερικών άρθρων στο δια-
δίκτυο αλλά κυρίως η ανάγνωση του βιβλίου της
Μάρως ∆ούκα « Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ». Το
κυρίαρχο ερώτηµα που προέκυπτε, ήταν γιατί
Γερµανικά στρατεύµατα παρέµειναν στην Κρήτη
από τότε που απελευθερώθηκε η υπόλοιπη Ελ-
λάδα τον Οκτώβριο του 1944 µέχρι τον Μάιο του
1945, διατηρώντας όλο τον οπλισµό τους και
συµπεριφερόµενοι ως στρατός κατοχής. 

Κατά την διάρκεια του πολέµου ο αντιχιτλερι-
κός   συνασπισµός, πρόβαλε τον αγώνα του ως
απελευθερωτικό και δίκαιο έναντι του κατακτητι-
κού και ληστρικού πολέµου της Γερµανίας, Ιαπω-
νίας, Ιταλίας και των δορυφόρων τους, εις βάρος
των άλλων λαών. Στην ουσία ο πόλεµος αυτός
έµελλε να αποδειχθεί ως σύγκρουση των ισχυρών
για την κυριαρχία τους πρώτα στον Ευρωπαϊκό
χώρο και ύστερα στον παγκόσµιο. Η µεταπολε-
µική πορεία της ανθρωπότητας έρχεται να επιβε-
βαιώσει, ως αποτέλεσµα, τα αίτια της έκρηξής
του. 

Το 1944 είχε γίνει πλέον φανερό ότι η Γερµα-
νία θα έχανε τον πόλεµο. Η προέλαση των Σοβιε-
τικών προς δυσµάς και νότια απειλούσε σοβαρά
τα Γερµανικά στρατεύµατα των Βαλκανίων.

Η κατάσταση στην Ελλάδα αρχίζει να περιπλέ-
κεται. Η Αγγλία φοβάται µήπως η Ελλάδα διολι-
σθήσει µεταπολεµικά σε κοµουνιστική επιρροή,
κατάσταση που θα απειλούσε τα ζωτικά της συµ-
φέροντα. Άλλωστε διαχρονικός στρατηγικός στό-
χος των Άγγλων για την Ελλάδα ήταν η διατήρηση
της  Αγγλικής επιρροής στον Ελληνικό χώρο, ώστε
να διασφαλίζονται στο διηνεκές τα συµφέροντα
της Αυτοκρατορίας στην ανατολική Μεσόγειο. Το
πολιτικό σκηνικό το οποίο οι Άγγλοι θέλουν να
διαµορφώσουν και να  επιβάλουν, προβλέπει την
επιστροφή του ανεπιθύµητου για την συντριπτική
πλειοψηφία των Ελλήνων Βασιλιά Γεωργίου,
προσώπου όµως ιδιαίτερης προσήλωσης στις Αγ-
γλικές επιδιώξεις και απολύτου εµπιστοσύνης για
τον Τσόρτσιλ. Γράφει ο ταξίαρχος Έντυ Μάερς
στο έργο του “Ελληνική Περιπλοκή’’, ότι σύµφωνα
µε τις πολιτικές οδηγίες που έλαβε τον Απρίλιο
του 1943 «Ο Βασιλεύς της Ελλάδος Γεώργιος είναι
και θα εξακολουθήσει να θεωρείται ο νόµιµος Ανώ-
τατος Άρχων του Ελληνικού  Κράτους µέχρι της
στιγµής κατά την οποίαν το Ελληνικό Σύνταγµα
τυχόν θα ετροποποιήτο ως αποτέλεσµα της ελευθέ-
ρας εκφράσεως της θελήσεως του Ελληνικού λαού
υπό συνθήκας ηρεµίας. Η Βρετανική Κυβέρνηση
οφείλει προφανώς στον Βασιλέα της Ελλάδος µε-
γάλη ευγνωµοσύνη διότι παρέµεινε σταθερά πιστός
Σύµµαχος ιδίως κατά το 1941 οπότε αν η Ελλάς
συνθηκολογούσε θα απέφευγε την κατάληψη της
µικράς χώρας της από τας Γερµανικάς ορδάς».

Οι πολεµικές ενέργειες των Άγγλων συντονί-
ζονταν από ένα πολυσύνθετο πλέγµα υπηρεσιών
και ήταν –το Υπουργείο Αµύνης, το Υπουργείο
Εξωτερικών, η Υπηρεσία Ειδικών Επιχειρήσεων
(SΟΕ) οι αρχηγοί του Επιτελείου και οι υφιστάµε-
νοι τους. Πολλές φορές διαπιστώθηκαν ασυµφω-
νίες µεταξύ των φορέων αυτών που αφορούσαν
µόνο σε θέµατα τακτικής. ∆εν παρεξέκλιναν όµως
από τον στρατηγικό στόχο. Η SOE (Special Oper-
ations Executive) δηµιουργήθηκε το 1940 µετά
την καταστροφή στην ∆ουνκέρκη και είχε ως
αποστολή το σαµποτάζ και την ανατρεπτική
δράση στις κατεχόµενες από τους Γερµανούς
χώρες καθώς και την ενίσχυση των ανταρτικών
και των κινηµάτων αντίστασης των χωρών αυτών.
Οπωσδήποτε η αποστολή αυτή προϋπέθετε και
πολιτικές κατευθύνσεις. Γι’αυτό ακριβώς τον λόγο
πράκτορες της SΟΕ στάλθηκαν και στην χώρα
µας κατά την διάρκεια της κατοχής. Από τις
αρχές του 1944 εντάθηκε η πολιτική τους δράση.  

Σε’ αυτή την περίοδο οι Άγγλοι ενέτειναν τις
προσπάθειες τους ώστε να εξασφαλίσουν µια
ισορροπία δυνάµεων στην Ελλάδα, όταν θα απο-
χωρούσαν οι Γερµανοί, καθώς δεν ήταν καθόλου
βέβαιοι ότι το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ, θα επέτρεπαν
την επιστροφή της κυβέρνησης Παπανδρέου από
την Αίγυπτο. Η γιγάντωση του ΕΑΜ που ελεγχό-
ταν πλήρως από το ΚΚΕ, δεν δηµιουργούσε ευ-
νοϊκές προοπτικές για τους Εγγλέζους. Στα µέσα
του 1944 έγιναν ορισµένες επαφές ανάµεσα σε
βρετανούς πράκτορες και διοικητές γερµανικών
στρατιωτικών µονάδων στην Ελλάδα, που έδειχναν
διατεθειµένοι να παραδοθούν. Γράφει ο Lars
Baerentzen στο ‘’Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ
1940-1950 ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ’’ :«Μια έκθεση
που συντάχθηκε στο στρατηγείο της Force 133
(SOE) στις 13 Αυγούστου περιγράφει τρεις τρόπους
ενεργείας. Αφού( η έκθεση) αναλύει το θέµα της
παράδοσης των Γερµανών, µε ή χωρίς επακόλουθη
εκκένωση αναφέρεται στον τρίτο τρόπο ως εξής:

« µια µυστική συµφωνία, µε την οποία οι Γερµανοί
διοικητές δέχονται να διατηρήσουν το status quo και
να υπακούουν στις διαταγές µας. Πλεονεκτήµατα:
Καµία αλλαγή στην εσωτερική κατάσταση της Ελλά-
δας. Οµαλή µετάβαση της εξουσίας στους Συµµάχους
στην κατάλληλη στιγµή. ∆υνατότητα αµέσου ελέγχου
των ελληνικών υποθέσεων. Αυξηµένες διευκολύνσεις
για πληροφορίες. Μειονεκτήµατα: ∆υσκολία να διαφυ-
λαχθεί η µυστικότητα. Πολιτικές επιπτώσεις αν η συµ-
φωνία γίνει γνωστή: Ζηµιά στην προπαγάνδα». Το
έγγραφο τελειώνει µε την ακόλουθη παρατήρηση:
«Εννοείται ότι αν δεν υπήρχε αντίρρηση να αποκτήσει
το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ τα όπλα και το πολεµικό υλικό των γερ-
µανικών µονάδων που παραδίδονται θα µπορούσαν
να βρεθούν άλλοι και απλούστεροι τρόποι δράσης».        

Ποιοί χαιρετούν ναζιστικά το στρατό κατοχής, τον Μάη του ‘45, 
στα Χανιά ;

Στις αρχές του Σεπτέµβρη 1944 άρχισε η
απαγκίστρωση του Γερµανικού στρατού από τα
νησιά του Αιγαίου την Κρήτη και την Πελοπόν-
νησο µε κατεύθυνση προς βορρά. Η περίπτωση
απελευθέρωσης της Πελοποννήσου είναι χαρα-
κτηριστική και οπωσδήποτε επηρέασε τις εξελί-
ξεις. Οι Γερµανικές δυνάµεις κατά την
αποχώρηση τους κατέστρεψαν σιδηροδροµικές
γραµµές και γέφυρες αφήνοντας όµως µεγάλες
ποσότητες πολεµικού υλικού, όπλα και τρόφιµα,

για τα Τάγµατα Ασφαλείας. Μετά την αποχώ-
ρηση των Γερµανών ο ΕΛΑΣ επετέθη και µε αιµα-
τηρές µάχες και µαζικές εκτελέσεις, διέλυσε τα
Τάγµατα Ασφαλείας και κυριάρχησε στην Πελο-
πόννησο.  

Στην Κρήτη τα στρατεύµατα κατοχής συγκεν-
τρώθηκαν στα Χανιά, µε σηµεία αναχωρήσεως την
Σούδα και το αεροδρόµιο του Μάλεµε. Η αναχώ-
ρηση τους γινόταν  αεροπορικώς αλλά και µε καΐ-
κια και πλοία.. Ξαφνικά και ενώ είχαν φύγει οι
50.000 από τις 67.000 Γερµανοιταλών της Κρή-
της, η φυγή διακόπηκε, γιατί τα Γερµανικά αε-
ροπλάνα καταστράφηκαν από τους Άγγλους στα
αεροδρόµια της ηπειρωτικής Ελλάδας .Οι αποµεί-
ναντες περί τις 17.000 (11.800 Γερµανοί και
4.700 Ιταλοί), υπό τον Υποστράτηγο Μπέντακ
(Hans Georg Benthack), αναπτύχθηκαν στην πα-
ραλιακή λωρίδα που είχε µήκος 65 χιλµ. από
Γιωργιούπολη µέχρι Πλακάλωνα  Κισσάµου
και βάθος 16χιλµ. προς νότο. Την λωρίδα αυτή
ονόµασαν ‘’ΟΧΥΡΑ ΘΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ’’ . Γερµα-
νικά στρατεύµατα δεν αποµακρύνθηκαν επίσης
από τα ∆ωδεκάνησα που ήταν τότε υπό Ιταλική
κατοχή, παρά το γεγονός ότι µε καταδροµικές
ενέργειες ο Ιερός Λόχος είχε αποβιβαστεί σ’
αυτά. Τον Μάιο 1945 που οι Γερµανοί συνθηκο-
λόγησαν και παρά τις Ελληνικές προσδοκίες, οι
Ελληνικές στρατιωτικές δυνάµεις αποµακρύνθη-
καν από τα ∆ωδεκάνησα σε αναµονή των αποφά-
σεων της τελικής διασκέψεως για την ειρήνη. Οι
∆ωδεκανήσιοι θα έπρεπε να περιµένουν έως το
1947 για την ενσωµάτωση τους στην Ελλάδα.

Η φυγή των Γερµανών από την Κρήτη αλλά και
από όλη την Ελλάδα ήταν µαζική και ανεµπόδι-
στη από τις δυνάµεις των Άγγλων. Όπως προ-
έκυψε µεταγενέστερα είχε συναφθεί
Αγγλογερµανική συµφωνία µε αντάλλαγµα την
παράδοση από τους Γερµανούς της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης αµαχητί. Να, πώς περιγράφει
το γεγονός ο Άλµπερτ Σπέερ υπουργός της Πο-
λεµικής και Βιοµηχανικής Παραγωγής του Χίτλερ
σε συνέντευξη του στον Β.Μαθιόπουλο που είχε
δηµοσιευτεί στο “Βήµα” στα 1976 (το απόσπασµα
είναι από το βιβλίο του ίδιου “Ο ∆εκέµβριος του
1944”: "Είµαι αυτήκοος µάρτυρας ενός γεγονότος,
που µας είχε προκαλέσει πολύ µεγάλη εντύπωση το
φθινόπωρο του 1944. Θυµάµαι συγκεκριµένα ότι ο
στρατηγός Γιόντλ, αρχηγός του Γενικού (γερµανι-
κού) Επιτελείου, ήρθε µια µέρα και µου ανέφερε
ότι επήλθε συµφωνία σε υψηλό επίπεδο µεταξύ Αγ-
γλίας και Γερµανίας, που αφορούσε την Ελλάδα. Η
συµφωνία αυτή, πρωτοφανής µέχρι τότε και όπως
γνωρίζω ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ σε όλο τον Β` Παγκόσµιο
Πόλεµο, αφορούσε - όπως, τουλάχιστον, µου είπε ο
Γιόντλ - την εκκένωση της Ελλάδας από τα γερµα-
νικά στρατεύµατα χωρίς βρετανική ενόχληση. Η
συµφωνία αυτή έγινε στη Λισσαβόνα και το ποιός
είχε την πρωτοβουλία δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι
δεν έγινε σε διπλωµατικό επίπεδο, αλλά πολύ ψη-
λότερα, για να µην υπάρξουν ακριτοµυθίες. Η πλη-
ροφορία για το περίεργο αυτό "τζέντλεµαν
αγκρίµεντ" ,µεταξύ Λονδίνου και Βερολίνου προκά-
λεσε σε όσους το έµαθαν κατάπληξη. Και, πράγ-
µατι, οι Άγγλοι την τήρησαν. Τα γερµανικά
πολεµικά και µεταγωγικά σκάφη φορτώθηκαν
στρατό από τα ελληνικά νησιά - που εκκένωσαν -
πέρασαν, το φθινόπωρο του 1944, ανενόχλητα
µπροστά από τα µάτια των Βρετανών και ανάµεσα
από τα βρετανικά υποβρύχια στο Αιγαίο και τη Με-
σόγειο. Το τίµηµα της συµφωνίας, κατά τη γνώµη
µου, ήταν να παραχωρήσουν οι Γερµανοί τη Θεσ-
σαλονίκη στους Άγγλους αµαχητί και µ' αυτόν το
τρόπο η Ελλάδα να περιέλθει στο δυτικό στρατό-
πεδο. Και, βέβαια, ο Χίτλερ θα διατηρούσε ανέπα-
φες τις δικές του δυνάµεις, που κατείχαν το
ελληνικό χώρο. ).

Συνέχεια στο επόµενο φύλλο

ΙΙΙΙσσσσττττοοοορρρρίίίίαααα

Οι τελευταίοι Γερµανοί στην Κρήτη. Φόρτωση µοτοσυκλέτας σε
αεροσκάφος της Λουφτβάφε. 
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«To ∆ηµοτικόν Συµβούλιον, συνελθόν εν πλήρει αυτού απαρτία εν τη έδρα του
∆ήµου, αποφασίζει παµψηφεί, συνεχίζον το προαιώνιον πρόγραµµα του Κρητικού Λαού,
κηρύττει, εν ονόµατι της Οµοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, την ανεξαρτησίαν της Κρή-
της και την Ένωσίν της µετά της µητρός Ελλάδος, όπως µετά ταύτης αποτελέσει εν ανα-
πόσπαστον και αδιαίρετον Βασίλειον. Προσκαλεί τον Βασιλέα των Ελλήνων να
αναλάβει την διακυβέρνησιν του τόπου. Επιδοκιµάζει τας εθνικάς ενεργείας της Κυβερ-
νήσεως του τόπου και προσκαλεί αυτήν να διοικεί την Νήσον εν ονόµατι του Βασιλέως
των Ελλήνων Γεωργίου του Α’, µέχρις ού ούτος ονοµάσει αντιπρόσωπόν του»

Με αυτό το περιεχόµενο, το Σεπτέµβριο του 1908, τα δηµοτικά συµβούλια όλων
των δήµων της τότε Κρητικής Πολιτείας, ζητούσαν ξανά την Ένωση µε την Ελλάδα.
Ήταν µια συντονισµένη ενέργεια που σκοπό είχε να ασκήσει πίεση για να επιτευχθεί
επιτέλους ο στόχος της Ένωσης, που τελικά ήρθε πέντε χρόνια αργότερα, το ∆εκέµ-
βριο του 1913.

Η Ένωση µε τον υπόλοιπο Ελληνισµό ήταν σκοπός και πόθος ήδη από το
1204, όταν η Κρήτη αποκόπηκε από το φραγκεµένο Βυζάντιο πέφτοντας στα χέρια
της Βενετίας. Από τότε µέχρι πρόσφατα, η ισχυρή ταυτότητα του πληθυσµού του νη-
σιού µας αντιστέκεται στους κατακτητές και αγωνίζεται στην πρωτοπορία του εθνικού
οράµατος, φέρνοντας την Κρήτη στην πρωτοπορία του ελληνισµού όχι µόνο προσφέ-
ροντάς του ηγέτες, αλλά κυρίως φρόνηµα και πίστη στα δίκαιά µας.

Σήµερα, 97 χρόνια µετά την Ένωση, ο λαός µας δεν έχει όραµα, δεν έχει πίστη
στο δίκιο του και χάνει σιγά σιγά και την ταυτότητά του. Σήµερα αφηνόµαστε να µας
παρασέρνει η λαίλαπα της Νέας Τάξης, του «ρεαλισµού» των υποχωρήσεων προς την
Τουρκία, των εκβιασµών του µνηµονίου. Αφήνοµε την Πατρίδα δίχως παραγωγή,
ανεχόµαστε αργυρώνητους πολιτικούς να ψηφίσουν την υποτέλεια, χάνοµε την αί-
σθηση του ανήκειν σε ένα σύνολο µε κοινό παρελθόν και προοπτική. Γινόµαστε µο-
νάδες καταναλωτών, που δεν έχουν πια συνεκτικό στοιχείο άλλο εκτός από την
ικανοποίηση πλαστών αναγκών µε εισαγόµενα προϊόντα. Γινόµαστε πάλι δούλοι,
αυτή τη φορά µε τη θέλησή µας κι η ισχυρή µας ταυτότητα, αυτή που κάποτε µας
κράτησε ζωντανό σα λαό, σήµερα δεν υπάρχει. Εµείς που είµαστε οι απόγονοι αυτών
που αντιστεκόµενοι σε µια τυραννία αβάσταχτη παρέµειναν Έλληνες και δεν τούρκε-
ψαν, σήµερα είµαστε έρµαια των δυνατών, εκλογικοί πελάτες, αν όχι γλείφτες πολιτι-
κών που δεν ενδιαφέρονται για τα κοινά, εθισµένοι στις επιδοτήσεις που δεν
προώθησαν την παραγωγικότητα αλλά αξασφάλισαν τη σιωπή µας. Εµείς δεν έχοµε

σήµερα όραµα, βλέποµε γύρω µας την κατάρρευση αλλά παριστάνοµε ότι δε συµ-
βαίνει τίποτα.   

Το σηµερινό νόηµα της επετείου
Ποια νοήµατα µπορεί λοιπόν σήµερα η επέτειος της Ένωσης να στείλει; Τι είµαστε

διατεθειµένοι ν’ ακούσοµε σε µια χώρα που πια οι περιφέρειές της κοιτούν τις Βρυ-
ξέλλες και το κοινό όραµα έχει εκτραπεί σε ανταγωνισµό ποιά θα αρπάξει περισσό-
τερα κονδύλια από την άλλη; Σε ποιο εθνικό κέντρο προσβλέποµε, όταν η Αθήνα
είναι αυτή που αποµυζά την υπόλοιπη Ελλάδα και την κάνει να περιστρέφεται γύρω
της;  Κι όµως η Ένωση στέλνει σήµερα τα µηνύµατά της πιο ηχηρά από ποτέ, γιατί
σήµερα είναι που αυτά, µέσα στην κρίση αξιών και (δευτερευόντως) οικονοµίας, κα-
θίστανται επίκαιρα. Η Ελλάδα µεγαλούργησε µε την Κρήτη επικεφαλής, σε µια πε-
ρίοδο που η Αθήνα ήταν αρκούντως µικρή και το φρόνηµα αρκούντως υψηλό, ώστε
να είναι πράγµατι ένα εθνικό κέντρο που συντόνιζε αγώνες στους οποίους συµµετεί-
χαν όλοι. Ο Μακεδονικός αγώνας, οι Βαλκανικοί πόλεµοι, είναι τέτοια παραδείγ-
µατα. Η αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής και η
ραγδαία αύξηση της παραγωγής κατά το µεσοπόλεµο, προσφέρουν κι άλλο ένα
δείγµα του τι µπορεί να γίνει αν έχοµε κοινό στόχο και προσήλωση σ’ αυτόν, σε αντί-
θεση µε το πόσο χαµηλά µπορεί να µας φέρει ο διχασµός, όπως το 22.

Για να ξαναβρούµε τις αξίες µας όµως, αυτό που παλιά ήταν αυτονόητο, σήµερα
προϋποθέτει ρήξη µε το βόλεµα και τον εφησυχασµό µας. Η αξίες της εργατικότητας
και της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και της εντιµότητας, της συνέπειας και της
σεµνότητας, έχουν δώσει τη θέση τους στο επιδοτούµενο καθισιό, τα παρακάλια στην
εξουσία, την επιβολή στο διπλανό µας, τη φιγούρα και τη γκλαµουριά. 

ΜΕ  ΤΟ  ΤΟΥΦΕΚΙ  ΚΑΙ  ΤΗ  ΛΥΡΑ
Του Μανώλη Εγγλέζου ∆εληγιαννάκη   www.metotoufekikaitilyra.wordpress.com

ΕΝΩΣΗ - 97 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Κι αυτά πολλές φορές ντυµένα µε λέξεις και ιδεολογήµατα της παλιάς εποχής,
αυτής που τόσο εύκολα παρατούµε τώρα.

Ακόµα υπάρχουν εστίες αντίστασης, ταυτότητες και συνειδήσεις διατηρηµέ-
νες είτε φανερά είτε λανθάνουσες, περιµένοντας την αφορµή να εκδηλωθούν. Για να
γίνει αυτό, θα πρέπει να παρακαµφθεί η Αθήνα, που βάζει πια ταφόπλακα σε κάθε
προσπάθεια του Ελληνισµού, να συναντηθούν οι ελληνικοί τόποι, που σήµερα µόνο
µέσω της Αθήνας επικοινωνούν, µιας Αθήνας µε δυτικό πολιτισµικό πρόσηµο. Να
συναντηθούµε και να µιλήσοµε µεταξύ µας, για τη φτώχια της Ηπείρου και την
τουρκοποίηση της Θράκης, για την αποµόνωση των νησιών και την εγκατάλειψη των
καλλιεργειών. Να εκπονήσοµε ένα σχέδιο όπου η µια επαρχία θα συµπληρώνει την
άλλη, όπου θα κατακτήσοµε ξανά την παραγωγή µας, δηλαδή την αξιοπρέπειά µας
που σήµερα ο παρασιτισµός την έχει καταρρακώσει. Και µετά να πάµε κι άλλα σκα-
λιά ψηλά, υποκαθιστώντας και παρακάµπτοντας ένα κράτος και µια πρωτεύουσα
που αγνοεί την Ελλάδα και τους Έλληνες, που λειτουργεί ως ιµάντας µεταβίβασης
εντολών και σχεδίων κατακερµατισµού εδαφικού και εξαφάνισης της ταυτότητάς
µας.

Τότε θα ξαναποκτήσει τα νοήµατά της η Ένωση κι οι αγώνες γιαυτήν. Γιατί σί-
γουρα οι παλιοί µας δεν αγωνίστηκαν για ένα κράτος που θα σκότωνε την Ελλάδα,
αλλά για µιαν Ελλάδα που θα προχωρούσε ενωµένη όλο και πιο µπροστά. Η σηµε-
ρινή κατάντια µπορεί να µας κάµει να ξανασκεφτούµε µερικά πράµατα µε τον
παλιό τρόπο, κι όχι αυτόν που µας ήρθε απ’ έξω και µας έχει φέρει εδώ.

‘’Πουλάκι ‘ν εκελάηδησε στου Γαλατά τον Πύργο
τση ματζιοράνας τη κορφή, στου ροζμαριού τη φούντα.
Δεν εκελάηδε σαν πουλί, γ’ ως κελαηδούν τα’ αηδόνια, 
μον’ εκελάηδε κ΄ήλεγε για τα ξενητεμένα. 
Ξενητεμένο μου πουλί κι αλέργο μου γεράκι,Ι 
η ξενηθιά σε χαίρεται κι εγώ πίνω φαρμάκι.
Ξενητευτώ θέλω κι εγώ, γ’ ή   μ(π)νήμα θα με βάλει… ‘’

Με την έναρξη της δυναστείας των Παλαιολόγων, ο Μιχαήλ Η’ (βασίλευσε από
το 1258 έως το 1283), πρωτότοκος γιος του Ανδρόνικου Παλαιολόγου, το 1267 πα-
ραχωρεί τον Γαλατά στους Γενουάτες. Προηγουμένως, το 1262 (15 Αυγούστου) έχει
ανακτήσει την Κωνσταντινούπολη από τους Φράγκους. Η παραχώρηση αυτή συνο-
δεύεται και από φορολογικές απαλλαγές αλλά και από ελεύθερο εμπόριο στις υπόλοι-
πες πόλεις της αυτοκρατορίας. Κάτι ανάλογο έχουν καταφέρει να επιτύχουν και οι
Βενετοί. Ολα αυτά δημιουργούν ένα ιδιαίτερο καθεστώς μέσα στο οικονομικό περι-
βάλλον της εποχής. Το εμπόριο περνάει ουσιαστικά στα χέρια των ιταλικών πόλεων
(Γένουα, Βενετία, Φλωρεντία), ύστερα από τη Συνθήκη του Νυμφαίου. Ο Εύξεινος
Πόντος, από μια κλειστή ελληνική θάλασσα, μετατρέπεται σε στίβο εμπορικού αντα-
γωνισμού των Ιταλών. Οι Γενουάτες γίνονται παντοδύναμοι κι ενώ η συνθήκη τους με
τον Μιχαήλ Παλαιολόγο αναφέρει, ότι ο Γαλατάς πρέπει να παραμείνει ατείχιστος, το
1303 δε διστάζουν πλέον να τον οχυρώσουν με κάστρο και να τον περιβάλουν με οχυ-
ρωματική τάφρο. Δε διστάζουν ακόμα να οικοδομήσουν φιλικές σχέσεις με διαφό-
ρους Τούρκους ηγεμόνες αλλά και τους Τατάρους.                 

Ιστορικές αναδρομές, μέσ’ από
τους στίχους ενός Ριζίτικου

Το τραγούδι αυτό εμπεριέ-

χεται σε όλες σχεδόν τις συλλογές δη-
μωδών ασμάτων της Κρήτης. Στη
συλλογή του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΡΙΑΡΗ
(έκδ. 1909) παραθέτεται με τον τίτλο:
«Η ΚΟΡΗ ΑΝΑΜΕΝΟΥΣΑ ΤΟΝ
ΕΡΑΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΝΤΑ».
Το έχει δε κατατάξει στα άσματα: αλ-
ληγορικά, πλαστά, αληθινά, ερωτικά,
γάμου, βαπτίσεως, τάβλας και διά-
φορα. Προσωπική μου άποψη είναι
ότι θα πρέπει να καταχωρηθεί στα
ιστορικά, όπως θα αναλύσω παρα-
κάτω. Αρχικά, όχι απολύτως αβασά-
νιστα, παίρνουμε ως δεδομένο ότι το
τραγούδι αναφέρεται γεωγραφικά
στην περιοχή της Βασιλεύουσας και
συγκεκριμένα στη συνοικία του
«Πέραν» ή «Γαλατά». Ας κάνουμε
μια μικρή ιστορική αναδρομή:

Ο Πύργος του Γαλατά στην Κωνσταντινούλολη

Η επίσηµη τελετή της Ενωσης.  Ο Ελ. Βενιζέλος αποθεώνεται.
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Με τους  Δροσουλίτες στον ίσκιο του Φραγκοκάστελλου
Γράφει η Σταυρούλα Παπαδοµαρκάκη - ∆ικαστικός

Λίγα μέτρα από την ακτή πού ξεψυχά μουρμουρίζοντας το
κύμα του Λιβυκού, στο μικρό κάμπο π' απλώνεται κάτω από
τις υπερήφανες μαδάρες, πάνω από 6οο χρόνια σε τούτη την
απροσκύνητη γωνιά της γης, υψώνεται σιωπηλό μα αγέρωχο
το ρημαγμένο Φραγκοκάστελλο. Δυό σειρές πολεμίστρες πε-
ριζώνουν τα γερά τείχη και τούς τέσσερις οχυρούς τους πύρ-
γους. Κι η πύλη του με τα Βενετικά οικόσημα και το λιοντάρι
είναι ανοιχτή προς τη θάλασσα σαν στόμα αγριεμένου θεριού.

Τό 'χτισαν οι Βενετοί κατακτητές στα 1371 – 1374 για  προ-
στασία από τούς πειρατές, αλλά κυρίως για να ελέγχουν τούς
ανήσυχους πάντα ντόπιους. Φέραν μαστόρους, σωστό μελισ-
σολόι, γιά να το τελειώσουν μιά ώρα γρηγορότερα, γιατί φο-
βούνταν σ' αυτό τον επικίνδυνο τόπο. Και είχαν δίκιο, γιατί οι
ανυπότακτοι Σφακιανοί τούς ρίχτηκαν και έσφαζαν αρκετούς.
Το ζώσαν τότε με στρατό να το φυλάει τη μέρα, και τα βράδια
τα περνούσαν στ αγκυροβολημένα — στ’ ανοιχτά — καράβια
τους. Οι Σφακιανοί, με μπροστάρηδες τα έξι αδέλφια, τούς
Πατσούς, γκρέμιζαν τη νύχτα ό,τι οι Βενετοί έχτιζαν τη μέρα.
«Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ το γκρέμιζαν».

Φέρανε τότε πιο πολύ στρατό. Πιάσαν τα έξι αδέλφια και
τα κρέμασαν ένα σε κάθε πύργο και στην πύλη του τ' άλλα
δύο. (Το κοντινό χωριό Πατσιανός πήρε τ1 όνομα των μαρτύ-
ρων αδελφών).

Χατζή Μιχάλης Νταλιάνης ( 1775 - 1828 ) 

Κι ήρθε ο Μάης και σημάδεψε μ' αίμα θυσίας αδελφικής
το Κάστρο. Και το 'κανε ολοκαύτωμα, βωμό Ιερό της ακριβο-
θώρητης Κρητικής λευτεριάς.Στα 1828 φθάνει αρωγός για την
επαναστατημένη Κρήτη ο από το Δελβινάκι της Ηπείρου,
στρατηγός Χατζή Μιχάλης Νταλιάνης, ήρωας αγωνιστής
στο πλευρό του Καραϊσκάκη στην Πελοπόννησο και αλλού.
Είχε συγκροτήσει με δικά του έξοδα σώμα από 736 πεζούς και
καβαλάρηδες. Εχοντας και 4 μικρά πυροβόλα οχυρώθηκε
στο φρούριο κι απ' εκεί εξορμούσε κατά των Τούρκων.

Ο Μουσταφάς βέης με 8.οοο πεζούς, 400 Ιππείς και 6 πυ-
ροβόλα, φθάνει στο Φραγκοκάστελλο. Μάταια οι Σφακιανοί
καπετάνιοι προσπαθούν να πείσουν τον Νταλιάνη, να ταμπου-
ρωθεί μαζί τους στα βουνά. Πόλεμος στον ανοιχτό κάμπο θα
ναι χαμένος στα σίγουρα. Μα ο Νταλιάνης είναι ανένδοτος. 

«Φίλοι Σφακιανοί, σεις μου γράψετε ότι δεν είσθε μαθημένοι,
ούτε έχετε άλογα να πολεμάτε εις τον κάμπον. Λοιπόν φυλάγετε
τους (τούς Τούρκους) από τα όρη σας να μη φύγουν και αφή-
σατε εμάς εδώ κάτω και κοιτάζετε να μας βλέπετε πώς πολε-
μούμε εμείς»,τους άπαντα. Και μηνά αγέρωχα στο Μουσταφά:
«Ηλθα στην Κρήτη να πολεμήσω Τούρκους με τα παλληκάρια
μου και εις όποιον θέλει ο Θεός ας δώσει τη νίκη».

Στις 18 του Μάη ο Μουσταφάς με λίγο στρατό του απασχο-
λεί τούς Ελληνες στα γύρω χωριά και με την κύρια δύναμη του
επιτίθεται στον Νταλιάνη. Σε μάχη-μακελειό, σώμα με σώμα
αγωνίστηκε με λύσσα το Ηπειρώτικο λιοντάρι.

Μα περικυκλωμένος από χιλιάδες εχθρούς του, έπεσε
μαζί με 338 από τούς άνδρες του. Η κεφαλή του προσφέρ-
θηκε τρόπαιο μακάβριο στον πασά. Ορμησαν άλλοι, οχυρω-
μένοι προς το φρούριο. Κι εκεί μπροστά του έγινε άλλη
ανθρωποσφαγή. Κι οι πολεμίστρες του Κάστρου είδαν ηρωι-
σμούς φρικτούς στο άγριο χαροπάλεμα. Τελικά οι Ελληνες
πήραν το Κάστρο κι έκλεισαν την πόρτα του με τα πτώματα
των σφαγμένων άλογων τους. Παρ ' όλη την πείνα και τη
μπόχα από τα άθαφτα κουφάρια μηνάνε στον, πασά: «Για
όλοι λεύτεροι, για όλοι νεκροί».

Ο Μουσταφάς φοβισμένος από τούς Κρητικούς, πού
είχαν πιάσει θέσεις στα γύρω βουνά, αφήνει ελεύθερους τους
πολιορκημένους και φεύγει από τα Σφακιά. Οι Σφακιανοί
τον καταδίωξαν, τον κατατρόπωσαν και πήραν την εκδίκηση
του αδικοχαμένου Τουρκοφάγου Ηπειρώτη.

Μια μονάχη, η Μαγδαληνή, αναζήτησε με σεβασμό το
σκελετό του ήρωα Ιππάρχου. Σαν τον βρήκε, τον έθαψε με
ευλάβεια και θρήνους μαζί με τη γδαρμένη κεφαλή του σε
ιδιαίτερο τάφο, στο μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπη εκεί
κοντά.

Εκατό χρόνια μετά το δράμα του Φραγκοκάστελλου, η
εθνική ευγνωμοσύνη έστησε την προτομή του λίγο έξω από
το Φρούριο. Εκεί οπού κάτω από τον ίσκιο του κοιμάται μαζί
με τόσους Ηπειρώτες αδελφούς το γλυκό της αθανασίας
ύπνο. Μα κάθε Μάη με τις δροσιές του ξυπνούν. Και οι ευ-
γνώμονες καρδιές των ντόπιων τούς θωρούν μέσα στ' άυλο
του μυστήριου συννέφιασμα και τους γροικούν μέσα στις μυ-
στικές φωνές των θρύλων. 

Στο Μαγιάτικο αντιφέγγισμα, όταν οι σκιές των θυμα-
ριών παιχνιδίζουν με την πρωινή δροσούλα (γι' αυτό και
«Δροσουλίτες», τούς λένε), ένας άυλος από ίσκιους στρα-
τός, πεζοί και καβαλαρέοι με τα ξίφη τους π' αστράφτουν,
παρελαύνουν μπρος στο Φραγκοκάστελλο:

«Μ' ακόμα και στο σήμερα τση I7 του Μάη
ούλο τ' ασκέρι φαίνεται με το Χατζημιχάλη.

Και πολεμούν στα σύννεφα 
κι ακούγονται οι μπομπάρδες

φωνές κι αλογοπεταλιές
στου καστελιού τση μπάντες...»

Και το μυστήριο εξηγείται με την άδολη μυθοπλαστική
φαντασία των Σφακιανών: «Οι ψυχές των σκοτωμένων ανε-
βαίνουν στο χώμα πού ζήσανε και πεθάνανε, ν' ανασάνουν την
ευωδιά του θύμου και του φασκόμηλου... να νιώσουνε την αυ-
γινή δροσιά...».

Εκεί στον ίσκιο του Φραγκοκάστελλου, όπου το τότε με το
τώρα, η Ιστορία με το θρύλο, ζουν αγκαλιασμένοι τρυφερά.
Βοηθήματα:     ι.  «Ιστορία τηςς Κρήτης», Β. Ψιλάκη

2.  «Η Κρήτη τών θρύλων», Β. Χαρωνίτη

‘’...Μ' ακόµα και στο σήµερα τση I7 του Μάη
ούλο τ' ασκέρι φαίνεται µε το Χατζηµιχάλη...’’

Αργότερα πέφτει στα χέρια των Τούρκων κατακτητών. Και
στη ματωμένη επανάσταση στα 1770, εδώ ο πρωτομάρτυρας
Δασκαλογιάννης, με τις 70 κεφαλές του ξεσηκωμού, παρα-
δόθηκαν στους Τούρκους, «για να γλυτώσουν τα Σφακιά».
«Φτάνουν στο Φραγκοκάστελλο... και τσοι μπισταγκωνί-
ζουν και τότες δα το νιώσει πώς δε ξαναγυρίζουν» (Αργό-
τερα τον έγδαραν ζωντανό στο Ηράκλειο).

σπίτια, αποθήκες, δικαιούνται, βάση συμφωνιών, να
εμπορεύονται  με δικά τους μέτρα και σταθμά
και να εκδικάζουν τις υποθέσεις τους στα δικά τους δι-
καστήρια. παρουσία των Γενουατών στο Γαλατά είναι
έντονη και διαρκής έως το 1462, όπου με την πτώση
της Λέσβου, ενός από τα εμπορικά τους προπύργια,
αρχίζει να φθίνει. Εξακολουθούν βέβαια να δρουν εκεί
με την προστασία του «Ποντέστα» τους και συμμα-
χώντας με τους ισχυρότατους Φλωρεντινούς εμπόρους
έως ότου στα τέλη του 17ου αιώνα τίθενται κάτω από
την προστασία των Γάλλων. 

Κι ερχόμαστε στον περίφημο πύργο του Γαλατά,
που κτίστηκε από τους Γενουάτες το 1348, με την ονο-
μασία «CHRISTEA TURRIS” (Πύργος του Χρι-
στού). Εχει ύψος 63 μέτρα και διάμετρο 9 μέτρα.
Διαθέτει 12 ορόφους, με πάχος τοίχων 3,75 μέτρων.
Κατά τους πρώτους αιώνες της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας χρησιμοποιήθηκε από το Τάγμα των MEVLEVI
ΔΕΡΒΙΣΗΔΩΝ για τις τελετές του (SEMA). Επίσης
υπήρξε φυλακή αιχμαλώτων πολέμου, που αποστέλ-
λονταν ως σκλάβοι στα μαγειρεία, στο οπλοστάσιο
(KASIMPASA) κι αλλού.  Το ότι υπήρξε φυλακή μπο-
ρεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα, όσον αφορά
στην αποστροφή του άσματος, που μας ενδιαφέρει
(«πουλάκιν εκελάηδησε στου Γαλατά τον πύργο…», ότι
κάποιος έγκλειστος είναι ο δημιουργός του. Γνωρί-
ζουμε άλλωστε ότι στους χώρους εγκλεισμού γενικά
δημιουργήθηκαν κι άλλα τραγούδια. Αρκετά αναφέ-
ρονται στην τύχη εκείνων που ακολούθησαν το Δα-
σκαλογιάννη στην αιχμαλωσία στον τρομερό Κουλέ
στα 1770, άλλα πάλι αφηγούνται τις περιπέτειες των
υπόχρεων σε αγγαρείες στα μακάβρια κάτεργα της 

Οι εμπορικοί δρόμοι προς τη Ρωσία και την Κεντρική
Ασία είναι στη διακύβευσή τους. Ελληνικές πόλεις, αρ-
χαιότατες, όπως ο Κάφφας, η Σινώπη, η Σεβαστού-
πολη, η  Αμισός, η Κριμαία και άλλες καταλαμβάνο-

νται από τους Ιταλούς. 
Η σχέση Γενουατών και Βενετών δε βελτιώθηκε ποτέ.

Η μια πόλη προσπαθούσε να επιβληθεί οικονομικά και
διπλωματικά της άλλης. Ούτε, όταν η Βασιλεύουσα
κινδύνευε να χαθεί κάτω από την λαίλαπα των Οθω-
μανικών ορδών, κατόρθωσαν να ομονοήσουν ή έστω
να επιτύχουν την ελάχιστη συνεννόηση. Ο ΝΙΚΟΛΟ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟ, στο χρονικό του της πολιορκίας της
Κωνσταντινούπολης, ονομάζει τους Γενουάτες «Εχ-
θρούς της Χριστιανικής Πίστης», ο δε Γεώργιος
Φραντζής τους κατηγορεί και κυρίως τον «Ποντέ-
στα» τους, (τίτλος που υποδηλώνει τον ανώτατο πολι-
τικό και στρατιωτικό δικαστή), Αγγελο Ζαχαρία, ότι
διέρρευσαν στον Μωάμεθ το σχέδιο των Βυζαντινών
και Βενετών, να κάψουν με πυρπολικά το στόλο των
Τούρκων, που βρισκόταν εντός του Κεράτιου κόλπου.
Οποια κι αν είναι η αλήθεια πάντως, το ηθικό δίδαγμα
είναι, ότι το εμπόριο δεν έχει φιλίες, παρά συμφέ-
ροντα.

Επανερχόμενοι στην οικονομική και πολιτική ανά-
πτυξη του Γαλατά, είναι απαραίτητο να τονίσουμε, ότι
η συγκεκριμένη περιοχή είναι πόλος έλξης, εκτός των
Ιταλών και για πολλούς Ελληνες, διαφόρων οικονομι-
κών στρωμάτων, που προτιμούσαν την ασφάλεια και
την ευημερία του Γαλατά από την ανασφάλεια και την
ένδεια της πρωτεύουσας.Οι «PEROTI” (κάτοικοι του
Πέραν στα Ιταλικά) διέθεταν πλούτο και συνεπώς προ-
σέφεραν εργασία. Εχουν δική τους αγορά, εκκλησίες, 

«ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΗΣ»  ή και εκείνων ακόμη των Αλτζερι-
νών πειρατών. Οπως και να ΄χει, διαχρονικά, η ανάγκη
του καταπιεσμένου ανθρώπου να τραγουδήσει τον πόνο
του, την αγανάκτησή του και μέσα από τη δραστηριό-
τητα αυτή να πάρει κουράγιο και να συνεχίζει να ελπίζει
είναι έκδηλη. 
Πολλές φορές επικαλείται και τη θεία παρέμβαση 

(«Χριστέ να σπούσαν οι Φλακές…») έστω και κεκα-
λυμμένα («Ηλιε μου απου ΄σαι στα ψηλά…» ( Ηλιος
=> Ζωοδότης => Ο τα πάντα ορών, άρα με θεϊκές ιδιό-
τητες). 

Αλλά ας δούμε και τη δομή του τραγουδιού. Ξεκι-
νάει με έναν ανθρωπομορφισμό της φύσης. «Το που-
λάκι» (όχι το μεγάλο πουλί, όπως ας πούμε ο αητός)
«… που κελαηδεί στον πύργο», όχι πάνω στον πύργο,
στην κορυφή, αλλά μέσα.                           

Το 2ο µέρος, στο επόµενο φύλλο
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Η εφηµερίδα µας, θα φιλοξενεί -΄οπως έκανε πάντα - επιστολές των αναγνω-

στών της. Παρακαλούµε να είναι σύντοµες, δακτυλογραφηµένες και µε ου-
σιαστικό περιχόµενο. 
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Προς την Εφηµερίδα «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ» 
Αγαπητοί Συνεπαρχιώτες 

Οι εκλογές τελείωσαν!
Οι Σφακιανοί εξέλεξαν την επόµενη ∆ηµοτική Αρχή, στην

οποία εύχοµαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της για το
καλό της Επαρχίας µας. Εγώ, όπως είχα καθήκον, άσκησα
το εκλογικό µου δικαίωµα στο χωριό µου στην Ανώπολη. 

Αυτό που µου έκανε πολύ καλή εντύπωση ήταν ότι το
βράδυ των εκλογών, ύστερα από προηγούµενη συνεν-
νόηση, µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, όλοι
πήγαν στα σπίτια τους χωρίς «κορναρίσµατα» και µπαλω-
τές». Πολύ καλό, πάµε µπροστά.

Με την ευκαιρία, προτείνω στην νέα ∆ηµοτική Αρχή, µέσα
στα τόσα σηµαντικά που έχει να κάνει στην επαρχία µας,
να καθιερώσει τον «∆ασκαλογιάννειο ∆ρόµο», µε αφετη-
ρία το φαράγκι της Αράδαινας, όπου ο ∆ασκαλογιάννης µε
τους άνδρες του έδωσε την τελευταία µάχη και τέρµα στον
ανδριάντα του στην πλατειά της Ανώπολης, από όπου ξεκί-
νησε την επανάσταση και να διεξάγεται την ηµέρα της
γιορτής του.

Σε επόµενο στάδιο για διεύρυνση της γιορτής µπορούν
να διεξάγονται και µη ολυµπιακά αθλήµατα όπως «κρητικό
βόλι», «λιθάρι», «άλµα σε ύψος» και «µήκος άνευ
φοράς» και άλλα, ενδεχοµένως «τοξοβολία» στην οποία οι
Σφακιανοί ήσαν ξακουστοί τους περασµένους αιώνες.

Για την διεξαγωγή των αθληµάτων αυτών υπάρχει υπο-
δοµή και δεν χρειάζονται δαπανηρά έργα.

Αθήνα 20/11/2010 
Ευχαριστώ για την φιλοξενία

Παντελής Κριαράς 

Επιστολή προς τη Νέα ∆ηµοτική Αρχή Σφακίων

Πρώτα πρώτα εύχοµαι ολόψυχα στη νέα µας δηµοτική
αρχή να πραγµατοποιήσει προόδους και επιτυχίες για τον
τόπο µας και το νέο έτος 2011 να είναι τυχερό και καρπο-
φόρο. Ξέρουµε ότι οι συγκυρίες είναι αρνητικές, µα ελπί-
ζουµε σε κάτι καλύτερο. 

Στη συνέχεια, επειδή έχω εµπειρία πάνω από 40 χρό-
νια από τα τοπικά µας (ως Αντιπρόεδρος και Γραµµατέας
Κοινότητας) µα και υπερογδοήκοντα χρόνια ζωής σε αυτόν
τον τόπο, τολµώ να γράψω κάποιες απόψεις µου, τις
οποίες έχω ξαναγράψει σε χανιώτικες εφηµερίδες, µα και
στην εφηµερίδα µας «Τα Σφακιά». 

1. ∆εν έχει το δικαίωµα ένας ∆ήµος, που τον απαρτί-
ζει η πλουσιότατη σε ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά
επαρχία, να στερείται ένα ιστορικό – λαογραφικό µουσείο.
Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες, µα δεν είναι αξεπέραστες,
αν υπάρξει η ανάλογη ευαισθησία και η αποφασιστική βού-
ληση. Ευτυχώς, ο µακαρίτης Γ. Χατζηδάκης, διέσωσε πολυ-
τιµότατο µουσειακό υλικό, και ναι µεν ιδιοκτησιακά ανήκει
σήµερα στο γιο του, µα πολιτιστικά ανήκει στην επαρχία.
Κάποια πράγµατα, που σήµερα τα πετάµε σαν άχρηστα,
ύστερα από ένα διάστηµα δεκαετιών θα αποτελούν πολύ-
τιµο µουσειακό υλικό. Ας τα φυλάξουµε5
2. Κάθε ζωντανό χωριό έχει την εφηµερίδα του και µια
επαρχία που κάποτε ήταν η ζωή και η ψυχή των επαναστά-
σεων και που σήµερα αποτελεί ∆ήµο, δεν έχει εφηµερίδα.
Έστω θα µπορούσε να συµµετέχει στη δαπάνη της εφηµε-
ρίδας «Τα Σφακιά», που εκδίδει η Ένωση των Απανταχού
Σφακιανών στην Αθήνα, και να έχει δύο – τρεις σελίδες στη
διάθεσή του ο ∆ήµος, δια των οποίων να επικοινωνεί µε το
λαό. ∆εν επιτρέπεται στον 21ο αιώνα, µια επαρχία - δήµος
να είναι βουβή. Για να αντιδρά αποτελεσµατικά και στην κα-
ταπάτηση της ιστορίας της επαρχίας, που φθάσανε κάποιοι
στο σηµείο να παρουσιάζουνε «υποβοηθούς» τους Σφακια-
νούς στην εξόντωση του Αλιδάκη!!! Που αυτοί δεν είχανε
«υποβοηθό» κανένα.
3. ∆ιαβάζουµε σε όλες τις ιστορίες για το θάνατο δεκατριών
πεντακοσιάρχων (στρατηγών) που πέσανε στο πεδίο της
µάχης (δύο εκτός Κρήτης, Ναυαρίνο και Γαλάτσι της Βλα-
χιάς, δύο µέσα στην επαρχία και οι άλλοι δέκα σε διάφορες
επαρχίες της Κρήτης). Μα γίνονται δεκατέσσερις, διότι και ο
Μανουσάκης από το Ασκίφου, ετραυµα-τίστηκε στον Γάλου
και πέθανε αργότερα από το τραύµα του. Γράφει ο Παπα-
δοπετράκης, στην ιστορία των Σφακί-ων, ότι στο ίδιο διά-
στηµα στην επανάσταση του 1821, δεν σκοτώθηκε κανείς
µε το βαθµό του πεντακοσιάρχου στο πεδίο της µάχης από
όλη την άλλη Κρήτη. Εν µέρει µπορεί να είναι σύµπτωση,
εν πολλοίς όµως είναι µια απόδειξη ότι οι Σφακιανοί και οι
απλοί τυφεκιοφόροι µα και οι µεγαλοκαπετάνιοι αψηφού-
σανε τον κίνδυνο και µπαίνανε στη φωτιά. Έχουµε την υπο-
χρέωση να ψάξουµε και όταν θα βρούµε το µέρος, που
πέσανε αυτοί οι ήρωες (τουλάχιστον οι µεγαλοκαπετανέοι),
να βάλουµε µια στήλη, και µε µια µαρµαρένια πλάκα, να
γράφουµε τα στοιχεία τους.

Είναι µεγάλη ντροπή της επαρχίας που δεν έχει
εντοιχισµένη µια πλάκα έστω στην Κάντανο, στο σπίτι που
σκοτώθηκε ο Τσελεπής, ο εγγονός του ∆ασκαλογιάννη. 
4.  Είχα γράψει πριν χρόνια στα «Χανιώτικα Νέα» για διατη-
ρητέα µνηµεία, όσα έχουνε πέσει στην αντίληψή µου, όπου
ήρθε µετά µια κυρία Τούλα Πιµαντήλη και συνεργαστήκαµε
από την αρµόδια υπηρεσία (δεν είµαι βέβαιος, αν αποδίδω
σωστά το επίθετο). Ειδικά στο νερόµυλο του Ζιέρη απέ-
δωσε µεγάλη σηµασία.                                                             

α. Το σπίτι του ∆ασκαλογιάννη στην Ανώπολη δεν
κατοικείται τώρα από οικογένεια. Επιβάλλεται να καταβάλ-
λουµε κάθε προσπάθεια να αγοραστεί και να γίνει µουσείο
∆ασκαλογιάννη. 

β.  Τα κελιά του Αγίου Χαραλάµπη, στο Φραγκοκά-
στελο, για ιστορικούς λόγους, αφού εφιλοξενήσανε κατά
καιρούς, επαναστατικές δυνάµεις, µα και για λόγους πολιτι-
στικούς, αφού παρουσιάζουνε αξιόλογη τεχνοτροπία, πρέ-
πει να αναστυλωθούν. 

γ. Ο νερόµυλος του Ζιέρη στα νοτιοανατολικά σύ-
νορα της επαρχίας, άρχισε να χαλιέται µα πρέπει να µην
αφήσουµε τις καιρικές συνθήκες να τον διαλύσουν.

δ.  Το «Γυριστό» - έτσι λέγανε το µιτάτο των µεγα-
λοκαπετάνιων ∆εληγιαννάκηδων – έχει αρχίσει να χαλιέται
και αυτό. Επιβάλλεται να χαρακτηριστεί διατηρητέο και
µόνο για τη µοναδική του τεχνοτροπία, µα παράλληλα για
την ιστορία των τότε ιδιοκτητών του. 

ε. Στο Βουβά είναι τα ερείπια του σπιτιού του
Ιωσήφ Λιάπη. Ο Λιάπης ήτανε µοναδικός, φλογερός πα-
τριώτης. ∆εν επεδίωξε ούτε ηθικά ούτε υλικά οφέλη. Περιέ-
τρεχε όλη την Κρήτη και σκότωνε όλους τους Τούρκους,
πάντα µε µικρή µα ηρωική οµάδα, επήγαινε στην Αθήνα και
έµενε λίγο και ξανακατέβαινε στην Κρήτη για να συνεχίσει
τη δράση του. Οφείλουµε να αγοράσουµε, να αναστηλώ-
σουµε το σπίτι του Λιάπη και να το κάνουµε µουσείο. Ένας
λόγος που συνηγορεί, είναι ότι οι Λιάπηδες, αν και έξι αδελ-
φοί, δεν άφησαν απογόνους.

στ. Τα υπάρχοντα µνηµεία στην επαρχία, πρέπει να
τα έχουµε σε υπόληψη. Του Ξενουδάκη το άγαλµα στην
Ίµβρο δεν πρέπει να το βλέπουνε οι άνθρωποι που πάνε
στα µνηµόσυνά του, ανάµεσα σε αγριόχορτα, µα πρέπει
εκεί να µπούνε άνθη. Στην Κράπη, στο ιστορικότατο αυτό
σηµείο, που είναι στην έξοδο του Κατρέ (στα ∆ερβενάκια
της Κρήτης) είναι ένα κατασκεύασµα, ανάµεσα στους
ασπαλάθους. ∆εν ξέρω αν αρέσει ή δεν αρέσει, όµως για
ότι συµβολίζει δικαιούται εξωραϊσµό. Στο Ασκύφου, ανά-
µεσα Αµµουδάρι και Πετρές, είναι ένα µνηµείο, που περι-
βάλλεται από γαϊδουράγκαθα. Αφού υπάρχει εκεί και το
µνηµείο σε περιορισµένο χώρο επιβάλλεται να γεµίσει ο
χώρος από πολυετή καλλωπιστικά φυτά, θάµνους και δέν-
τρα. 

5. Τους προέδρους των τοπικών διαµερισµάτων, πρέπει
ο ∆ήµος να τους δραστηριοποιεί και να τους συµπαρίστα-
ται, διότι από τότε που καταργήθηκαν οι κοινότητες, επικε-
φαλής της τοπικής κοινότητας είναι ο πρόεδρος του τοπικού
συµβουλίου, ενώ δήµαρχο δεν βλέπουν συχνά οι πολίτες.
Έχω την εντύπωση ότι κάποια πράγµατα δεν παρακολου-
θούνταν. Παραδείγµατος χάριν µπροστά από το φούρνο
του Χοµπίτη στο Βουβά, ένα  τοιχίο  άρχισε πριν από 25 –
30 χρόνια.  Έµεινε στη µέση και τώρα δε χωράνε δυο αµά-
ξια και άµα συναντηθούνε εκεί σταµατάει το ένα. ∆εν πιέ-
στηκε η Νοµαρχία. ∆εν φταίει µόνο ο απερχόµενος
∆ήµαρχος. 

Κανάκης Ι. Γερωνυµάκης 

Ευχαριστήριο 
Ο Σωτήρης Σκεπάρνης αισθάνεται την υποχρέωση να

ευχαριστήσει δια µέσου της εφηµερίδας µας,   τον χει-
ρουργό εντατικολόγο Ιατρό κ. Πολάκη Παύλο και την πα-
θολόγο ιατρό κα ∆ελή  ∆έσποινα καθώς και όλο το
προσωπικό Ιατρικό και νοσηλευτικό του Πειραϊκού Θερα-
πευτηρίου για την αρίστη επιστηµονική και νοσηλευτική
φροντίδα στη µητέρα του κατά την παραµονή και τη νοση-
λείας της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Μουσικοχορευτικός σύλλογος ¨ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ ¨

θέλει να ευχαριστήσει την ΑΝΕΚ  LINES, για την
έκπτωτική της προσφορά, στις µετακίνησης  του
συλλόγου στο χορό των Απανταχού Σφακιανών
Νοµού Αττικής  στις 21 Νοεµβρίου όπως και όλο το
∆.Σ του συλλόγου για την άριστη φιλοξενία τους
που µας  παρείχαν

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ -  ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ
ΣΦΑΚΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΦΑΚΙΩΝ
Κάθε χρόνο αποστέλλεται στα σχολεία έγγραφο

από το δηµοτικό περιφερειακό θέατρο για την πα-
ρακολούθηση θεατρικής παράστασης!  Αν και οι πε-
ρισσότεροι µαθητές µας δεν έχουν παρακολουθήσει
ούτε µια θεατρική παράσταση και, αν και είναι γνω-
στό σ' όλους πως η έλλειψη πολιτισµικών βιωµάτων
διαιωνίζει την τραχύτητα του θυµικού, ποτέ δεν αντα-
ποκρίθηκε το σχολείο µας στο κάλεσµα του, λόγω του
κόστους της µεταφοράς, η οποία αθροιζόµενη µε το
αντίτιµο του εισιτηρίου κι ένα µικρό χαρτζιλίκι, υπερ-
βαίνει τις δυνατότητες των µαθητών µας! 

Φέτος, όµως, συνέβη το εκπληκτικό: η νέα δηµοτική
αρχή ανέλαβε τα έξοδα της µεταφοράς µας προς και
απο τα Χανιά για να µπορέσουµε επιτέλους να ξενα-
γήσαµε τους µαθητές µας σ' ένα καθαρτήριο ψυχής!
Η θέα των ξαναµµένων προσώπων και των βουρκω-
µένων µατιών των παιδιών από τη συγκίνηση της
νέας εµπειρίας, είναι το ευχαριστήριο των µαθητών,
των καθηγητών και των διευθυντών του σχολείου
µας, του γυµνασίου και του λυκείου Χώρας Σφακιών
και είµαστε σίγουροι µετά απ’ αυτήν την κίνηση, πως
έχουµε αρωγό και συµπαραστάτη το ∆ήµο Σφακίων
στο τόσο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης των
µαθητών µας

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Παπαστυλοπούλου Ειρήνη

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Γιακουµάκης Παναγιώτης

Σατυρικοί Στίχοι
Η ΑΓ-ΕΛΛΑ∆Α

Οι ποιητές τρελάθηκαν γράφουνε ν’ ακουστούνε
Ένας λαός ψυχοµαχεί πεινά κι αυτοί πονούνε

∆ώσετε γάλα στο λαό γιατί θα ξηµερώσει
Μέρα χωρίς ήλιο και φώς και ποιος θα σας γλυτώσει

Αρµέξανε κ επήρανε το γάλα, όχι να πιούνε
Μα να το πήξουν να ‘χουνε, να τρώνε και να ζούνε

Κλέφτες θρασείς και «έµπιστοι» ήτανε τσ’αγελάδας
Όπως αυτούς που βουλευτές θωρούµε τση Ελλάδας

Και ο βοσκός την τάιζε και τση µοιρολογούσε
Σα να ’τανε αρρωσταρέ στ’ αυτί τζη τση µιλούσε:

‘’Ήντα ‘παθες κι εστέρεψες, πού ’σουν  η δύναµή µου
Και µου ανάθρεψες γενιές πολλές εις τη ζωή µου’’;

Εκάλεσε πολλούς γιατρούς για να την εξετάσουν
Παράδες εγυρεύανε για να τον ξεγελάσουν

Μια χαραυγή δεν πίστευε ό,τι τα αυθιά  (ν)του ακούνε
Η αγελάδα του µιλεί, τα σπλάχνα του πονούνε

Του λέει: «Αρµέγουνε καιρούς το βιός σου µα κ’ εµένα
Γ’αυτό θωρρείς τα  τα βυζιά και είναι στερεµένα

Σταγόνα δεν αφήνουνε, πονούνε τα βυζιά µου
Με µίσος κι αγανάχτηση εβγήκεν η λαλιά µου

Να τσοι ζυγώξεις τσοι γιατρούς αν θέλεις το καλό µου
Ν’αρµατωθείς και άρµεγε το γάλα το δικό µου

Τσοι κλέφτες βάλε φυλακή κορδίζουν και γελούνε
Να µη µε ξαναρµέξουνε κι άλλοι να φοβηθούνε

Τσοι κλέφτες πού ’καναν τυριά το γάλα το δικό µου
Και βρές το, πάρτο, πούληστο είναι από το βιός µου

Και µοίρασέ το στο λαό πρέπει να ξεπεινάσει
Για θ’ αποθάνουνε µικιοί, κιαείς δε θα γεράσει.

Όταν δικάζεις πάρεµε κι εµέ την αγελάδα
Ν’ ακούσουνε ζώου φωνή ν’ αναστηθεί η Ελλάδα!

Σήφης Μ. Παπασηφάκης - Συγγραφέας Κρητικής
Λαϊκής Ποίησης
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Ο  Σήφης Μανουσογιάννης,  σταχυολόγησε τους
παρακάτω στίχους του µεγάλου µας σατυρικού ποιητή
Γ. Σουρή. Η όποια σχέση µε το σήµερα, είναι εντελώς
συµπτωµατική...

Ποιός είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη µοναδικό,

εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να µαζεύει;

Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά’χει επτά πρωθυπουργούς,

ταµείο δίχως χρήµατα
και δόξης τόσα µνήµατα;

Νά ’χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε; 

*******
Κλέφτες φτωχοί και άρχοντες µε άµαξες και άτια,

κλέφτες χωρίς µια πήχυ γη και κλέφτες µε παλάτια,
ο ένας κλέβει όρνιθες και σκάφες για ψωµί,

ο άλλος το έθνος σύσσωµο για πλούτη και τιµή. 
*******

Ο Έλληνας δυό δίκαια ασκεί πανελευθέρως,
συνέρχεσθαί τε και ουρείν εις όποιο θέλει µέρος. 

*******
Και των σοφών οι λόγοι θαρρώ πως είναι ψώρα,

πιστός εις ό,τι λέγει κανένας δεν εφάνη...
αυτός ο πλάνος κόσµος και πάντοτε και τώρα,

δεν κάνει ό,τι λέγει, δεν λέγει ό,τι κάνει. 
******* 

Σουλούπι, µπόϊ  µικροµεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτοµοιραίο.

Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο µαγκούφης, λίγο µουρντάρης.

Σπαθί αντίληψη, µυαλό ξεφτέρι,
κάτι µισόµαθε κι όλα τα ξέρει.

Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως µπούφος και αλεπού.

Και ψωµοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».

Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγας.

Θέλει ακόµα -κι αυτό είναι ωραίο-
να παριστάνει τον ευρωπαίο.

Στα δυό φορώντας τα πόδια που’χει
στο ’να λουστρίνι, στ’αλλο τσαρούχι. 

Γεώργιος Σουρής (1853-1919) 

ΣΦΑΚΙΑ ΜΟΥ ΠΕΝΤΑΠΛΟΥΜΙΣΤΑ

Ψηλές µαδάρες και κορφές µε χιόνια σκεπασµένες
π’ όσο ο ήλιος κι αν χτυπά, είναι κρουσταλλιασµένες.

Μόνο αητοί τσι κατοικούν απάνω στα χαράκια
βιτσίλες χτίζουνε φωλιές παρέα µε γεράκια.

Εκειά τ’ αγρίµια βρήχνουνται π’ άνθρωπος δε σιµώνει
µε τσι δροσούλες τρέφονται κι η καταχνιά τα ζώνει.

Έχεις φαράγγια ξακουστά σ’ ούλη την οικουµένη
χιλιάδες κόσµος τα περνά κατενθουσιασµένοι.

Μέσα στον κάµπο στέκεται κάστρο µε ιστορία
αντίσταση γερή βαστά στου χρόνου την πορεία.

Ετούτες δα τσι οµορφιές µια θάλασσα στολίζει
που µε πινέλο ο Θεός χαντάς τσι ζωγραφίζει.

Είναι τα λόγια µου φτωχά κι όσο κι αν προσπαθήσω
να περιγράψω τα Σφακιά, πάλι πολλά θ’ αφήσω.

Ο τόπος µου είναι τα Σφακιά, γι’ αυτό και καµαρώνω
γιατί έχει ρίζες λεβεντιάς, βαθιές µέσα στο χρόνο.

∆ουρουντάκη Μαρία -  Σφακιά

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το τριήµερο 11-12-13 Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκαν δδωω--

ρρεεάάνν  ιιααττρριικκέέςς  ππααθθοολλοογγιικκέέςς  κκααιι  κκααρρδδιιοολλοογγιικκέέςς  εεξξεεττάάσσεειιςς στο ια-
τρείο της Χ.Σφακίων στους χχοορρεευυττέέςς  του Μουσικοχορευτικού
Συλλόγου «Τα Σφακιά» και στους αθλητές του Αθλητικού Γυµνα-
στικού Συλλόγου Σφακίων. Στο τριήµερο αυτό εξετάστηκαν
γύρω στους 200 χορευτές και αθλητές. 

Οι ιατρικές εξετάσεις πραγµατοποιήθηκαν µετά από την
πρωτοβουλία των δύο Συλλόγων και του Συλλόγου Εθελοντών
Επαρχίας Σφακίων.

Ο µουσικοχορευτικός και ο Αθλητικός σύλλογος Σφακίων και
τα µέλη τους, εκφράζουν τις θερµές τους ευχαριστίες στους πα-
ρακάτω ιατρούς για την άµεση ανταπόκρισή τους και για την
ευγενική και ανιδιοτελή προσφορά τους καθώς και τον ∆∆ήήµµοο
ΣΣφφαακκίίωωνν,, για την οικονοµική του ενίσχυση για την κάλυψη του
κόστους της διαµονής και διατροφής των ιατρών.

Ευχαριστούµε θερµά τους ιατρούς:
1. ∆∆ΙΙΑΑΚΚΑΑΚΚΗΗ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟ -  ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Γ.Ν.Χ
2. ΜΜΙΙΧΧΕΕΛΛΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΗΗΛΛ - ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Γ.Ν.Χ
3. ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤΑΑΚΚΗΗ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟ -  ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Κ.Υ.ΒΑΜΟΥ
4. ΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑΚΚΗΗ    ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ -  ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ Γ.Ν.Χ
5. ΘΘΕΕΟΟ∆∆ΩΩΡΡΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΟ Χ.ΣΦΑΚΙΩΝ
6. ΜΜΠΠΟΟΥΥΝΝΤΤΖΖΟΟΥΥΚΚΑΑ  ΧΧΡΡΥΥΣΣΣΣΑΑ  --  ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΟ Κ.Υ.ΒΑΜΟΥ
Για τον Μουσικοχορευτικό Σύλλογο «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ»

Ο Πρόεδρος  ΦΦΑΑΣΣΟΟΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΗΗΛΛ

ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Το εκκλησιαστικό συµβούλιο της Ενορίας Χώρας Σφακίων

εύχεται υγεία και ευλογία στους προσφέροντας στα ιερά πα-
νηγύρια της ενορίας

Του Αγιου Γεωργίου στο Μουρί Σφακίων, την οικογένεια
Νικολάου Κοπάση.
Του Αγίου Σπυρίδωνος τις οικογένειες  Σταύρου, Αριστο-
τέλη, Γεωργίου, Περράκη ,Φασούλη Στέλλα.
Του Αγίου Χαρλάµπους τις οικογένειες Σήφη , Κωνσταντί-
νου Κουρή.
Της Εορτής της Υπαπαντής της οικογένειες Σοφίας Μπρα-
ουδάκη , Γεωργίας Μπραουδάκη.
Επίσης εύχεται σ’ όλους τους πιστούς που ευλαβικά προ-
σήλθαν και προσέφεραν ό,τι µπόρεσαν στα ιερά πανηγύρια

Ο Εφηµέριος    Αθανάσιος Κουκουνάρης

ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για όποιν ενδιαφέρεται, παραδίδονται δω-
ρεάν µαθήµατα Βυζαντινής µουσικής
κάθε ∆ευτέρα και Πέµπτη στις 7 το βράδυ
στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήµoνα
Χώρας Σφακίων                               

Αθανάσιος Κουκουνάρης 
Εφηµέριος Χώρας Σφακίων

ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Το εκκλησιαστικό συµβούλιο της ενορίας χώρας Σφα-

κίων ευχαριστεί αυτούς που προσφέρουν στο έργο της
ενορίας: 
● Ελένη Καγιαφτάκη (συµβολαιογράφο) για δωρεάν εργα-
σία συµβολαιογραφικής πράξεως της ενορίας.
● Θεόδωρος & Μαρία –Ανδροµάχη Τζατζιµάκη εικόνα
στον ι.ν. Παναγίας πλατεία.
● Ιερέας Αθανάσιος Κουκουνάρης είδος εξοπλισµού για
τα εξωκλήσια της ενορίας.
● Ελένη Μανουσουδάκη (Ασκύφου) 2 κουρτίνες ωραίας
πύλης και αλλά είδη.
● ∆έσποινα Κελαίδη είδος εξοπλισµού (πανέρι) ι.ν. Αγίου
Παντελεήµoνα.
● Γεώργιος Ντουρουντούς λάδι για τους ιερούς ναούς της
ενορίας.
● Ελένη Καβρουδάκη ενα πολυέλαιο στον ι.ν. Παναγίας
πλατεία.
● Κλεονίκη Βαρδουλάκη στον Αγιο Παντελεήµoνα πλή-
ρωσε για καθαριότητα 50 ε.
● Σοφία Σταµατάκη συνέβαλε στην καθαριότητα του Αγίου
Παντελεήµoνα.
● Ιερά Μητρόπολη Λάµπης Συβρίτου & Σφακίων , πρό-
σφερε τρόφιµα στην ενορία και µοιράστηκαν σε όλους, µε
την βοήθεια του Γιάννη Βοτζάκη.
● Ελένη Βοτζάκη δωρεά στην ενορία 50 € .
● Κυριακάκης (χρυσοχοείο Χανίων) ένα δαχτυλίδι για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ενορίας.
● Ιωαννα Καγιαφτάκη (πρεσβυτέρα) 50 € και ένα χρυσό
σταυρό αφιέρωµα στον Άγιο Παντελεήµoνα.
● Νικόλαος Αµοιραδάκης δωρεά τρία εκκλησιαστικά χαλιά
στον Άγιο Παντελεήµoνα.
●  Αµοιραδάκης ένα προσκυνητάρι στην Αγία Παρασκευή
(Γεωργίτση).
● Μπασδάνη στον Άγιο Αντώνιο 50€
● ∆έσποινα Κελαίδη πλήρωσε για καθαριότητα 40€
● Ανδριάννα Παπαλυµπερίου για εκκλησιαστικά χαλιά
Άγιου Παντελεήµονα 50€.
● Ελένη Κελαίδη για εκκλησιαστικά χαλιά Άγιου Παντελεή-
µωνα 20€
● Χαραλ. Μποσινάκη (εις µνήµη Γεωργίου & Ελένης ∆αµα-
νάκη) για εκκλησιαστικά χαλιά στον Άγιο Παντελεήµωνα
100€
● Βοτζάκη Άννα για τα εκκλησιαστικά χαλιά Αγίου Παντελε-
ηµονα 20€
Επίσης η ενορία Χωράς Σφακίων πρόσφερε τρόφιµα προς
«Το Χαµόγελο του παιδιού».

Στην Αγιογράφηση του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεη-
µονα αφιέρωσαν εικόνα:
● Ιερέας Νικόλαος Φρονιµάκης, τον ιεράρχη  Άγιο Νικόλαο
● Ιερέας Εµµανουήλ Καγιαφτάκης, τον ιεράρχη  Μέγα Βα-
σίλειο
● Ιερέας Κωνσταντίνος Χοµπιτάκης, τον ιεράρχη  Ιερό
Χρυσόστοµο
● Ιερέας Αθανάσιος Κουκουνάρης, τον  ιεράρχη  Μέγα
Αθανάσιο

Ευχόµαστε υγεία και ευλογία στους προσφέροντας.
Ο Εφηµέριος Χώρας Σφακίων

Πρωτ. Αθανάσιος Κουκουνάρης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Γυµνασίου – Λυ-

κείου και η ενορία Χώρας Σφακίων,  αισθάνονται την
ανάγκη να ευχαριστήσουν τη  ∆ηµοτική αρχή του ∆ήµου
Σφακίων που µε ενδιαφέρον αφουγκράζεται και  δίδει λύ-
σεις στα προβλήµατα που ανακύπτουν.

Η εταιρεία ΑΝΕΝ∆ΥΚ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα δροµολόγια του πλοίου της   Ε/Γ-
Ο/Γ « ΣΑΜΑΡΙΑ Ι » για την θερινή περίοδο.Το παραπάνω πλοίο είναι σε διαδικασία µετασκευής και θα
µπορεί να µεταφέρει για τη Γαύδο 320 επιβάτες και 45 ΙΧ ή 8 φορτηγά 15 τόνων.Η δέσµευση της εται-
ρείας είναι από 15/6/2011 αλλά υπολογίζουµε ότι το πλοίο θα είναι έτοιµο από 1/5/2011. 
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΓΑΥ∆ΟΣ : 
• 4 – 5 δροµολόγια εβδοµαδιαίως µε αναχώρηση ώρα 09.30 και επιστροφή στης 18.30. Παραµονή του
πλοίου µέχρι και 5 ώρες στη Γαύδο.
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΓΑΥ∆ΟΣ :
• 2 δροµολόγια εβδοµαδιαίως µε αναχώρηση ώρα 08.30 και επιστροφή στις 19.00. Παραµονή του πλοίου
µέχρι και 3 ώρες στη Γαύδο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΟΥ∆ΑΚΗΣ  -  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΟΟ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΣΣΦΦΑΑΚΚΙΙΑΑΝΝΩΩΝΝ  ΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ
Κατέβαλε στο Ταµείο της  Θυµιανής Παναγίας – Κο-

µητάδων Σφακίων, το ποσόν των διακοσίων ΕΥΡΩ ( €
200 )  στη µνήµη:

Α. του ΠΠάάρρηη  ΚΚεελλααϊϊδδήή ( € 100 )
Β. του ΠΠέέττρροουυ  ΣΣππλλήήννηη ( € 100 )
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Τα εν ∆ήµω...Τα εν ∆ήµω...

Ορκωµοσία του
νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ήµου Σφακίων
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: “Να µπουν τα Σφακιά σε τροχιά ανάπτυξης”

Από την ορκοµωσία του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας

ΠΠροεξάρχοντος του σ. µητροπολίτη Λάµπης, Συ-
βρίτων και Σφακίων, κκ..  ΕΕιιρρηηννααίίοουυ, του πρωτοπρεσβυτέ-
ρου ΑΑθθαανναασσίίοουυ  ΚΚοουυκκοουυννάάρρηη και πολλών Σφακιανών
ιερέων,  έγινε η τελετή ορκωµοσίας του νέου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Σφακίων.
Στην τελετή  παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης κκ..  ΑΑπποο--
σσττόόλληηςς  ΒΒοουυλλγγααρράάκκηηςς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κκ..  ΕΕυυττύύ--
χχηηςς  ∆∆ααµµιιααννάάκκηηςς, ο πολιτευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κκ..
ΜΜααννώώλληηςς  ΚΚεελλααϊϊδδήήςς, ο δήµαρχος Αποκορώνου κκ..  ΓΓρρηηγγόό--
ρρηηςς  ΜΜααρρκκάάκκηηςς και αρκετός κόσµος.  

Στην οµιλία του ο µητροπολίτης κ. Ειρηναίος συνεχάρη
τη νέα ∆ηµοτική Αρχή, τονίζοντας στον νέο δήµαρχο, κ.
ΠΠααύύλλοο  ΠΠοολλάάκκηη, µεταξύ άλλων: “Με πολλή χαρά ως επί-
τροπος και ποιµενάρχης αυτής της περιοχής, σας υπο-
δεχόµαστε µε την ιδιότητα του δηµάρχου στον τόπο
τούτο από τον οποίο κατάγεστε.Και νιώθουµε ιδιαίτερη
ικανοποίηση για το γεγονός ότι µε τον νέο νόµο όσον
αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Μητρόπολή µας πα-
ρέµεινε ακραιφνής επειδή κατ’ αγαθή συγκυρία και σύµ-
πτωση και ευλογία Θεού, κάθε επαρχία σχεδόν έχει το
δήµαρχό της. Έτσι, λοιπόν, η Μητρόπολή µας δεν εισχώ-
ρησε σε άλλες Μητροπόλεις ούτε σε άλλες µεγαλύτερες
περιοχές. Ο ∆ήµος Σφακίων είχε πάντοτε έναν δήµαρχο
και πάλι ένας δήµαρχος θα υπάρχει. Γνωρίζουµε την
προσωπικότητά σας και ως  επιστήµονα και µάλιστα για-
τρού. Και θέλω να προτρέψω την αγάπη σας ότι ίσως 

µερικές φορές θα χρειαστεί να  επέµβει και η επι-
στήµη σας στα θέµατα του ∆ήµου όπου υπάρχουν
ασθενείς να θεραπευθούν…”.  

Αµέσως µετά ο νέος δήµαρχος, κ. Παύλος Πολάκης,
στην οµιλία - χαιρετισµό του, ευχαρίστησε τον µητρο-
πολίτη, τα πολιτικά πρόσωπα που παραβρέθηκαν, τον
απερχόµενο δήµαρχο, τους δηµοτικούς συµβούλους
και όλο τον κόσµο, για να επισηµάνει τα εξής: '’Σας ευ-
χαριστώ όλους που παραβρεθήκατε σήµερα στην ορ-
κωµοσία, σε αυτό το καινούργιο ξεκίνηµα που κάνει ο
∆ήµος Σφακίων, µε µια ιισσχχυυρρήή  λλααϊϊκκήή  εεννττοολλήή Στους δύ-
σκολους καιρούς που µπαίνει η χώρα µας, πιστεύω ότι
όλοι πρέπει να δείξουµε τον καλύτερό µας εαυτό. Πρέ-
πει και θα προσπαθήσουµε νναα  ββάάλλοουυµµεε  τταα  ΣΣφφαακκιιάά  σσεε
µµιιαα  ττρροοχχιιάά  ααννάάππττυυξξηηςς,, για την οποία έχουµε καθυστε-
ρήσει πολλά χρόνια. 

Σε αυτό δδεενν  ππεερριισσσσεεύύεειι  κκααννέέννααςς. Θέλουµε, επανα-
λαµβάνω, τη βοήθεια όλου του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, όλων των δηµοτικών συµβούλων. Θέλουµε τη
βοήθεια των τοπικών βουλευτών. Θέλουµε τη βοήθεια
του περιφερειάρχη. Θέλουµε τη βοήθεια της Εκκλη-
σίας. Εµείς, από τη µεριά µας, για το µερίδιο της ευ-
θύνης που µας αναλογεί, επιλέξαµε να πάρουµε και
παίρνουµε και ήδη ξεκινάµε µέσα από τον Γενάρη την
ανακατασκευή του ΠΠοολλυυδδύύννααµµοουυ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΙΙαα--
ττρρεείίοουυ  ΣΣφφαακκίίωωνν και την προσπάθεια για την επάν-
δρωσή του και τον εξοπλισµό του…”.  

∆ίπλα σ’ ένα ισχυρό άνδρα, βρίσκεται µια δυναµική γυναίκα...
Ο γιατρός  ∆ήµαρχος Σφακίων µε την γιατρό σύζυγο του

∆ώρα,  την ηµέρα της ορκωµοσίας.

Ο νέος ∆ήµαρχος, δίπλα στον απερχόµενο, στην τελετή της
ορκοµωσίας 

www.dimos-sfakion.gr

Ανακατασκευή Ανακατασκευή 
του ιατρείου του ιατρείου 

Χώρας Σφακίων Χώρας Σφακίων -
Ενταξη του Ενταξη του 

Πολυδύναμου Πολυδύναμου 
ΠεριφερειακούΠεριφερειακού

Ιατρείου Σφακίων στο Ιατρείου Σφακίων στο ΕΣΠΑΕΣΠΑ
ΣΣτο ττέέλλοοςς  ττοουυ  ΜΜάάηη, ολοκληρώνονται  οι εργασίες

ανακατασκευής του ιατρείου της Χώρας Σφακίων. Ένα
έργο πνοής που τόσο  το έχει ανάγκη η περιοχή, δεδο-
µένου ότι δδεενν  υυππάάρρχχεειι  µµέέχχρριι  σσήήµµεερραα  κκααµµίίαα  ππρρωωττοοββάάθθ--
µµιιαα  ππεερρίίθθααλλψψηη  ττωωνν  ΣΣφφαακκιιααννώώνν. 

Στην επικείµενη προκήρυξη για προσλήψεις ιατρών,
ο ∆ήµος Σφακίων θα διεκδικήσει την κάλυψη ττοουυλλάάχχιι--
σσττοονν  δδύύοο  θθέέσσεεωωνν σε πρώτη φάση, καθώς και άλλες
ττρρεειιςς  εεππιικκοουυρριικκώώνν..  

Την προσπάθεια για τη δηµιουργία του ιατρείου,
έχουν αγκαλιάσει όλοι οι κάτοικοι των Σφακίων, προ-
σφέροντας µάλιστα εεθθεελλοοννττιικκήή  εερργγαασσίίαα,, ώστε να ολο-
κληρωθεί το δυνατόν συντοµότερα.

Εκεί που η εγκατάλειψη και η αδιαφορία έγινε ...κράτος, οι
ενεργοί πολίτες ξαναζωντανεύουν την ελπίδα.   

Η χρηµατοδότηση του έργου, γίνεται από χχοορρηηγγίίεεςς
που έχουν συγκεντρωθεί, από την ΈΈννωωσσηη  ττωωνν  ΑΑππαανντταα--
χχοούύ  ΣΣφφαακκιιααννώώνν, τον ΙΙααττρριικκόό  ΣΣύύλλλλοογγοο  ΠΠεειιρρααιιάά, από χο-
ρηγίες σε εείίδδοοςς  ((  µµηηχχααννήήµµαατταα,,  εεξξοοππλλιισσµµόόςς  )) και σε
χρήµατα από κάποιες εταιρείες και ιδιώτες.

Εξ’ άλλου, µε εισήγηση του νέου ∆ηµάρχου ΠΠααύύλλοουυ
ΠΠοολλάάκκηη, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αποφάσισε οµόφωνα,
να επισπευτούν οι διαδικασίες προς το ΥΥπποουυρργγεείίοο
ΥΥγγεείίααςς, για παραχώρηση της  χρήσης οικοπέδου του
ιατρείου της Χ. Σφακίων, µε όλη τη νόµιµη οδό,  προ-
κειµένου να ενταχθεί σε χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  ΕΕΣΣΠΠΑΑ,, το
ΠΠοολλυυδδύύννααµµοο  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΙΙααττρρεείίοο  ΣΣφφαακκίίωωνν..

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

∆ήµαρχος : ΠΠοολλάάκκηηςς  ΠΠααύύλλοοςς  
Αντιδήµαρχοι : ΠΠρρωωττοοππααππααδδάάκκηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς

ΧΧιιωωττάάκκηηςς  ΜΜααννοούύσσοοςς
Πρόεδρος ∆ηµοτικού συµβουλίου: ΣΣφφηηννιιάά  ΑΑφφρροοδδίίττηη

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΦΦΕΕΛΛΗΗΣΣ  
ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ    

●●  ΣΣοοφφοούύλληηςς    ΠΠέέττρροοςς  (Πρό-
εδρος του ∆.Σ) ––  Αναπλ..  ΓΓλλυυ--
ννιιααδδάάκκηηςς    ΝΝίίκκοοςς
●●  ΒΒοοττζζάάκκηηςς    ΠΠααύύλλοοςς  (Αντιπρό-
εδρος ∆.Σ) ––  Αναπλ. ΜΜπποουυ--
χχλλάάκκηηςς  ΝΝεεκκττάάρριιοοςς
●●  ΧΧααττζζηηδδάάκκηηςς    ΣΣήήφφηηςς  (εκπρ.
µειοψ.) ––  Αναπλ. ΓΓλλυυµµεεννάάκκηη
ΝΝεεκκττααρρίίαα
●●  ΓΓεερρωωννυυµµάάκκηηςς    ΒΒααγγγγέέλληηςς  ––
Αναπλ. ΒΒεερροούύλληη  ΕΕλλιισσάάββεεττ
●●  ΚΚρριιααρράάςς    ΝΝίίκκοοςς  ––  Αναπλ.
ΑΑννδδρροουυλλαακκάάκκηη  ΣΣοοφφίίαα
●●  ΓΓιιααννννοουυλλάάκκηηςς    ΘΘοοδδωωρρήήςς  ––
Αναπλ. ΜΜααννοούύσσαακκαα  ΙΙωωάάνννναα
●●  ΦΦαασσοουυλλάάκκηηςς    ΜΜααννώώλληηςς  –
Αναπλ..      ΜΜααυυρριιγγιιααννννάάκκηηςς  ΑΑνν--
δδρρέέααςς

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  
ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  

∆ήµαρχος  ΠΠοολλάάκκηηςς  ΠΠααύύλλοοςς
Τ α κ τ ι κ ά µέλη :

1. ΣΣοοφφοούύλληηςς  ΠΠέέττρροοςς, ∆ηµ.Σύµ-
βουλος
2. ΟΟρρφφααννοουυδδάάκκηηςς  ΕΕµµµµααννοουυήήλλ,
∆ηµ.Σύµβουλος
3. ΖΖεερρββόόςς  ΙΙωωάάννννηηςς, ∆ηµ. Σύµ-
βουλος,
4. ΜΜπποουυχχλλάάκκηηςς  ΝΝεεκκττάάρριιοοςς,
∆ηµ. Σύµβουλος,
5. ΧΧιιωωττάάκκηηςς  ΙΙωωάάννννηηςς, ∆ηµ.
Σύµβουλος,
6. ΨΨααρράάκκηη--ΠΠοοπποοδδάάκκηη  ΙΙωωάάνννναα,
∆ηµ. Σύµβουλος
Α ν α π λ η ρ ω µ α τ ι κ ά µέλη:
1. ΧΧιιωωττάάκκηηςς  ΜΜααννοούύσσοοςς, ∆ηµ.
Σύµβουλος,
2. ΠΠααππααδδόόσσηηφφοοςς  ΙΙωωάάννννηηςς,
∆ηµ. Σύµβουλος,
3. ΓΓλλυυννιιααδδάάκκηηςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς, ∆ηµ.
Σύµβουλος,
4. ΤΤζζααττζζιιµµάάκκηηςς  ΙΙωωάάννννηηςς, ∆ηµ.
Σύµβουλος,
5. ΚΚοοππαασσάάκκηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς, ∆ηµ.
Σύµβουλος
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από τον Μάιο έως τον Ιούνιο
της ίδιας χρονιάς, βρέθηκε
υπό αγγλογερµανική κα-
τοχή;

Ένας παππούς ανήµπορος
και µια εγγονή µπερδεµένη.
Αντικριστά οι δυο τους. Και
γύρω τους άνθρωποι. ∆ικοί
τους και ξένοι. 

Η µια αφήγηση µέσα στην
άλλη. Πώς το µεγάλο συµπλέ-
κεται µε το µικρό. Το ασή-
µαντο µε το σηµαντικό.
Το σήµερα µε το χθες.
Οι νεκροί µε τους επιζώντες.
Πρωταγωνιστές και κοµπάρσοι
µιας οριακής εποχής. Οι πρό-
θυµοι, οι δωσίλογοι, οι συνερ-
γάτες, οι µαυραγορίτες. 
Οι πράκτορες, οι πατριώτες, οι
αντάρτες. Και η αλήθεια; Και
η ευθύνη; Και η εκδίκηση;
Μνησιπήµων ο πόνος που δεν
µας αφήνει να ξεχάσουµε.
Αλλά και ο πόνος για όσα θυ-
µόµαστε. Γιατί Το ∆ίκιο είναι
ζόρικο πολύ στις γραµµές του
µύθου και της Ιστορίας. 

Τιτλος:’’ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ‘’
(1974-1998)   

Συγγραφέας : Κριαράς Εµ-
µανουηλ

Εκδότης : Ι∆. ΕΚ∆ΟΣΗ
Σελίδες:  301

Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑΣ
δεν είναι µόνο δεινός φιλόλο-
γος, πρωτοπόρος νεοελληνι-
στής και συγκριτικός γραµµα- 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ
Η παρουσίαση του

βιβλίου «Μικρασία,
αγκαλιά και ξενιτιά.
Τουρκοκρητικοί –
Μικρασιάτες – Ιστο-
ρία», του εκπαιδευτι-
κούκαι  συγγραφέα
Κωστή Κεφαλάκη

έγινε την  Κυριακή 31 Ια-
νουαρίου 2011, στο Πολι-
τιστικό Κέντρο της Ι. Μ.
Χανίων. Με το βιβλίο του
αυτό ο συγγραφέας µάς τα-
ξιδεύει αριστοτεχνικά στη
Μικρά Ασία. Μας γνωρίζει
τους Τουρκοκρητικούς
που συναντά στο γυρογιάλι
της,  από την Κωνσταντι-
νούπολη και τον Μαρµαρά,
µέχρι τη µακρινή Αλεξαν-
δρέττα. Στήνει γέφυρες και
απλώνει χέρι φιλίας στο
γειτονικό λαό. Επισκέπτε-
ται τα χωριά και τις πόλεις
των Μικρασιατών, σα σε
προσκύνηµα, και τους
«µνηµονεύει» µέσα από τις
αναµνήσεις των παιδικών
και εφηβικών του χρόνων.
Αναζητά τις ιστορίες των
απλών ανθρώπων, την αθέ-
ατη όψη της νεότερης Ιστο-
ρίας µας στην πιο τραγική
της περίοδο. Προβληµατί-
ζεται και προβληµατίζει…

Τιτλος: ‘‘ Το δίκιο είναι 
ζόρικο πολύ ’’  

Συγγραφέας : ∆ούκα Μάρω
Εκδότης : Εκδ. ΠΑΤΑΚΗ
Σελίδες: 576

Γιατί η γερµανική κατοχή
στα Χανιά παρατάθηκε µέχρι
τον Μάιο του 1945; Και τι
µπορεί να σηµαίνει ότι η πόλη
για δυο µήνες περίπου, 

τολόγος, αλλά ρηξικέλευθος  λεξικογρά-
φος, ο οποίος συνδυάζει την απαραίτητη
βαθιά παιδεία και καλλιέργεια µε τον στέρεο
θεωρητικό και πρακτικό οπλισµό. 

Ως homo universalis, διαθέτει αξιοθαύµα-
στο φιλολογικό υπόβαθρο που του επιτρέπει
να κινείται µε άνεση σε πληθώρα επιµέρους
γνωστικών αντικειµένων και να εποπτεύει το
αχανές φιλολογικό πεδίο µε σιγουριά και αυ-
τοπεποίθηση, η οποία διαφαίνεται πίσω από
τις γραµµές του συνετού και άριστα τεκµηριω-
µένου επιστηµονικού του λόγου. 

Με το εκπληκτικό σε εύρος και ποιότητα
ερευνητικό του έργο, µε το σπάνιο ήθος, την
παρρησία και σεµνότητα του, µε τη νηφάλια
αγωνιστικότητα του για την καθιέρωση της δη-
µοτικής και τη βελτίωση της ποιότητας του
νεοελληνικού λόγου, όπως και µε τη γενικό-
τερη ακαδηµαϊκή, εκπαιδευτική και κοινω-
νική του προσφορά, ανήκει, µε οµόθυµη
επιδοκιµασία, στη χορεία των ∆ιδασκάλων
του Γένους, τιµής που ελάχιστοι απολαύουν
εν ζωή.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

Φίλοι συνδημότες, 
Η Βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας

πρέπει να εμπλουτιστεί, έτσι ώστε να μπο-
ρούμε να την χρησιμοποιούμε και ως   δ α ν
ε ι σ τ ι κ ή.

Λόγω στενότητας χώρου, θα δώσουμε
κατά προτεραιότητα έμφαση σε βιβλία,
που αφορούν τα Σφακιά και γενικότερα
την Κρήτη, χωρίς να αποκλείεται οποιοδή-
ποτε άλλο βιβλίο ή σύγγραμμα, που προ-
άγει τη θετική σκέψη και τον πολιτισμό.

Παρακαλούνται  οι Σφακιανοί και φίλοι
των Σφακιών να συνδράμουν  όπως μπο-
ρούν σ’ αυτή την προσπάθεια, είτε με δω-
ρεές βιβλίων είτε με οικονομική εισφορά. 

Κάθε προσφορά είναι καλοδεχούμενη.
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Γιάννης  Παπαδάκης  (Μπεχτάσης) 
1909-1940
ΧΡΕΟΣ ΤΙΜΗΣ

Γράφει η Σταυρούλα Παπαδοµαρκάκη

M’ αντρειοσύνη ηφαίστειο µες στην καρ-
διά, πάνω στ' άλογου του τα φτερά, ορµά. Για
την πατρίδα οµπρός. Ο έφιππος νιός αετός.
Ξεδιπλώνει τις φτερούγες του, τις γοργοκτυπά
και πετά...

Από τα χαράκια και τις χιονοσκέπαστες
Σφακιανές µαδάρες, για της Κόνιτσας τις
πλαγιές. Από τούς πρώτους στην πρώτη
γραµµή, όπου ή πατρίδα τον καλεί. Χάιδεψε
την κοκκινόξανθη χαίτη τ' αλόγου του, σφί-
χτηκε κολλητός πάνω του, το σπιρούνιασε µε
δύναµη κι ορµά... «Εκεί πού πάν οι δυνατοί κι
οι λίγοι", ωραίος µέσα στων 20 του χρόνων
την ορµή...». Ήταν οι πρώτες µέρες του πολέ-
µου, Νοέµβρης µήνας του  11994400.. Ο νεαρός
λλοοχχίίααςς  ττοουυ  33οουυ  ΣΣυυννττάάγγµµααττοοςς  ιιππππιικκοούύ    ΓΓιιάάννννηηςς
ΠΠααππααδδάάκκηηςς      ((ΜΜππεεχχττάάσσηηςς)),, του µπάρµπα
Μανώλη µε τα 9 παιδιά, ο 3ος γιός. Άφησε
τον όµορφο ΚΚααλλλλιικκρράάττηη,, το ορεινό χωριό των
Σφακιών κι έτρεξε να αναχαιτίσει τον βέβηλο
εχθρό...

Να 'ταν τότε που η ιστορία γράφει: «Τα
τµήµατα της Τζούλια (3η Μεραρχία Αλπινι-
στών) προσπάθησαν να ξεφύγουν προς τα
Γρεβενά και όταν συνειδητοποίησαν ότι ή
δίοδος φυλασσόταν από την ταξιαρχία Ιππι-
κού, εξαπέλυσαν εναντίον της µια τροµερή
επίθεση. Οι ιππείς κινδύνεψαν να αποδεκατι-
στούν, αν δεν επενέβαινε την κατάλληλη
στιγµή η µικρή Ελληνική Αεροπορία, πού
βοµβάρδισε τούς Ιταλούς από χαµηλό ύψος
βοηθώντας τούς Ιππείς...» (1) ; Να 'ταν τότε
πού «µία ηµιλαρχία της 1ης Επιλαρχίας του
3ου Συντάγµατος Ιππικού διετάχθη να κατα-
διώξει τα πεινασµένα αποµεινάρια του 8ου
Συντάγµατος της Τζούλια προς Κόνιτσα...»
(2);

Πότε να 'ταν πού ήρθε γοργή, θανατερή
για τον νιό αετό ή Ιερή στιγµή; Πού το βόλι
κατάστηθα τον βρήκε; Μάζεψε τις φτερού-
γες, κι έγειρε αιµόφυρτος µε τη στερνή κρω-
ξιά. Εκεί στης Κόνιτσας κάποια πλαγιά. Εκεί
έθαψαν το παλληκάρι. Χέρια ΗΗππεειιρρώώττιικκαα, φι-
λόξενα, πονετικά του σφάλισαν τα µεγάλα
µαύρα µατόφρυδα. 

Ο Γιάννης  Παπαδάκης  (Μπεχτάσης) λοχίας του 3ου Συντάγµατος
Ιππικού, έπεσε στο µέτωπο της Αλβανίας το 1940

...Τον κλάψαν οι δικοί
του. Τον µοιρολόγησαν.
Με δίχως την παρηγοριά
να τον δούν για υστερινή
φορά. Μαχαίρι ο πόνος
και διπλός στης µάνας την
καρδιά. Τα σπλάχνα της
µακριά... Αχ! πουν' τον; Να
τον νεκροφιλήσει, να τον
σφίξει αγκαλιά; Να τού
χαϊδέψει τα σγουρά µαύρα
µαλλιά; ∆εν τον καµάρωσε
τον Γιάννη της γαµπρό
(είχε στο νου του την
όµορφη τού χωριού τους,
τη Χρυσούλα, για νύφη...).
Μα ούτε στο µνήµα δεν
τον τίµησε νεκρό...
Πέρασαν χρόνοι. Πέθα-

ναν κι οι γονιοί κι οί  πε-
ρισσότεροι αδελφοί. Κι ο Γιάννης ο λοχίας, ο

ήρωας, είχε µείνει κει πάνω, στης Κόνιτσας τις
πλαγιές.
Μα ή µνήµη του γλυκεία, πονετικιά µες στων
δικών του τις καρδιές.
Κι ήρθε του χρέους ή ώρα. Χρόνια τον είχε
τον καηµό.Και ξεκίνησε προσκυνήτρια, µυρο-
φόρα ή Μαρία, ή εύγνώµονη ανιψιά. Από την
Κρήτη ταξίδι µακρινό. Να παραλάβει τα οστά
τα αγιασµένα. Και να τα θάψει κατά πώς τούς
πρέπει στον τόπο τους. Εδώ ν' αναπαυτεί ό
ήρωας µπάρµπας της.
Κι έγινε ευλαβικά το Τρισάγιο από τον στρα-

τιωτικό ιερέα, τον ∆ιοικητή της Μεραρχίας και
τούς οπλίτες της στο Στρατιωτικό Μαυσωλείο
της ΚΚόόννιιττσσααςς. Και γλυκοφίλησε στοργικά το
ιερό «οστεοκιβωτίδιο» το σκεπασµένο ευγνώ-
µονα µε τη γαλανόλευκη. Το ' βρέξε µε τα
καυτά της δάκρυα. Πώς έτρεµαν τα χέρια,
πώς έπαλλε ή καρδιά πονετικά και υπερή-
φανα!
Κι ήλθε ό Γιάννης στην πατρική του γη. Τη Γή
πού τίµησε µε τη θυσία του. Τώρα εκείνη τον
τιµά, τον υποδέχεται σεβαστικά στην αγκαλιά.
Στις 2244  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  22000088,, έγινε ή ταφή µε
µουσικές και δόξες και τιµές. Τον συνόδεψαν
στην οριστική επίγεια κατοικία του κόσµος
πολύς, συγγενείς, συγχωριανοί. Τιµητικό
άγηµα στρατού απέδωσε τις προβλεπόµενες
τιµές. 

Μέσα στις γαλανόλευκες, τις δάφνες και
τα λούλουδα της Κρητικής Γής. Στο Φραγκο-
κάστελλο, στο µοναστήρι τού Αγίου Χαρα-
λάµπη, πλάι στους δικούς του. Στη Γή πού
µερόνυχτα τού Λιβυκού τα κύµατα φιλούν. Να
τού γλυκοµιλούν. Και από τις Σφακιανές µα-
δάρες περήφανο το αγέρι να τον χαϊδεύει.
Κι ό αετός αναπαυµένος και τιµηµένος κοιµά-
ται πια στης µάνας Γής του την αγκαλιά. Και ή
ψυχή στους δρόµους τ' ουρανού µε των αγγέ-
λων τού φωτός τη σύναξη ελαφροπάτα...

11..ΚΚααλλππάάκκιι--ΠΠίίννδδοοςς,,  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  ΖΖεεννάάκκοουυ..
22..ΤΤµµήήµµαα  ΜΜεελλέέττηηςς  ΣΣττρρααττ..  ΙΙσσττοορρίίααςς,,  ΠΠοολλιιττιι--

σσττιικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς..

ΚΚΚΚοοοοιιιιννννωωωωννννιιιικκκκάάάά
ΕΕππιικκήήδδεειιοοςς  ΛΛόόγγοοςς  σσττοονν  
ΜΜααννώώλληη  ΝΝιικκηηφφοορράάκκηη

Αγαπητέ και αξέχαστε Μα-
νώλη, θα ήταν αµέλεια, αδια-
φορία ίσως και αχαριστία, εάν
µε τον τελευταίο ασπασµό του
αποχαιρετισµού µας από την
επίγεια ζωή σου, δεν θα λέγαµε
την ώρα αυτή δυο λέξεις για
την προσωπικότητά σου. ∆εν
ξέρω όµως, αν θα είναι και εύ-
κολο να γίνει αυτό, σε άν-
θρωπο της δικιάς σου αξίας
και προβολής. Είναι αδύνατο
να µπορέσει κανείς να συλλέξει
όλες τις αξίες, το µεγαλείο της
ψυχής, τον καλόκαρδο και χα-
ρούµενο άνθρωπο και τα τόσα
άλλα χαρίσµατα του αγαπητού
µας Μανώλη.
Αλησµόνητε και πολυαγαπη-
µένε Μανώλη, έκλεισες τον
κύκλο της ζωής σου σε σχετικά
µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Εµείς όµως που σε γνωρίσαµε
και σε ζήσαµε στην επαρχία
Σφακίων αλλά και στην Αθήνα
που έζησες, ουδενός εξαιρου-
µένου, πιστεύω ακράδαντα,θα
θέλαµε αν ήταν δυνατόν και
πενήντα χρόνια ακόµα να βρι-
σκόσουν κοντά µας στην επί-
γεια ζωή (διότι υπάρχει και
άλλη ζωή) να σε βλέπαµε και
να σε θαυµάζαµε και να σε εί-
χαµε υ-πόδειγµα. Να θαυµά-
ζουµε την ευγένειά σου, την
ψυχική σου ηρεµία, την αγάπη
και το σεβασµό σου προς τους
ανθρώπους, την κυπαρισσένια
κορµοστασιά σου και τέλος την
ορθόδοξη χριστιανική σου
πίστη προς τα ιερά και όσια
της πίστεώς µας, για τα οποία
έχω προσωπική αντίληψη διότι
ποικιλοτρόπως µου το είχες
αποδείξει. 
Ο Μανώλης Νικηφοράκης
ήταν µια µεγάλη προσωπικό-
τητα, που τιµούσε όχι µόνο το
χωριό µας αλλά και όλη την
επαρχία Σφακίων.Θα παραµεί-
νει στη µνήµη µας ως ένα φω-
τεινό παράδειγµα ανθρώπου,
που έχει αποδείξει ότι κέρδισε
το έπαθλο της δόξας της αι-
ώνιας ζωής.Θα πρέπει να ξέ-
ρουµε ότι το µοναδικό έπαθλο
της ζωής, που οφείλει να επι-
ζητά και να φροντίζει κάθε άν-
θρωπος να αποκτήσει, είναι το
δώρο και έπαθλο του ουράνιου
Πατέρα και Θεού µας, το δώρο
της Αιώνιας Ζωής,   την οποία
δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι
δεν παραδέχονται και δεν πι-
στεύουν.Για το λόγο αυτό δεν
µεριµνούν, δεν προσπαθούν
εις τη ζωή  αυτή  να εξασφαλί-
σουν τα απαιτούµενα γνωστά
σε όλους µας προσόντα, για να
λάβουν και αυτοί στον στέ-
φανο της ουρανίας δόξης, τον
οποίο πιστεύω ακράδαντα,
έλαβε ο αγαπητός µας και µα-
καριστός Μανώλης. Ας είναι
αγαπητέ µας Μανώλη µακαρία
η οδός  όπως µας λέει η Εκκλη-
σία µας.

Αιωνία σου η Μνήµη
και ας είναι ελαφριά η πλάκα
που θα σε σκεπάσει.

Ίµπρος 12-1-2011

Ο Εφηµέριος

ΠΠααππαα--ΚΚωωσσττήήςς  ΧΧοοµµππίίττηηςς

Εγκαίνια κλειστού ∆ηµο-
τικού γυµναστηρίου

ΣΤ’ ΑΣΚΥΦΟΥ 
Εγκαινιάσθηκε από τον απελθόντα δήµαρχο

Ιωσήφ Λύκο, το νέο ∆ηµοτικό γυµναστήριο στ’
Ασκύφου, παρουσία αρκετών δηµοτικών συµβού-
λων, του βουλευτή Χανίων Ευτύχη ∆αµιανάκη, του
αντινοµάρχη Χανίων  Γεωργίου Γρυλάκη, αρκετών
κατοίκων  του  χωριού, των κληρικών που τέλεσαν
τον αγιασµό και πολλών άλλων από κοντινά χωριά.

Το γυµναστήριο δηµιουργήθηκε σε χώρο που πα-
ραχώρησε η Εκκλησία. 

ΕΕΕΕνννν    ΣΣΣΣφφφφαααακκκκίίίίοοοοιιιιςςςς.... .... ....

Ο τ. ∆ήµαρχος Ιωσήφ Λύκος κόβει την κορδέλα στα εγκαινια
του Γυµναστηρίου

Φυσικοθεραπευτήριο 
στις Κοµιτάδες

Στο κλειστό από χρόνια µονοθέσιο εξατάξιο
∆ηµοτικό Σχολείο Κοµιτάδων, θα λειτουργεί
πλέον από την Κοινωφελή Επιχείρηση του
∆ήµου, στο πλαίσιο του προγράµµατος “Βοήθεια
στο σπίτι”, ένα φυσικοθεραπευτήριο.

Τα εγκαίνια έγιναν από τον τ. ∆ήµαρχο κ.
Σήφη Λύκο και παρέστησαν ο νεοεκλεγείς δή-
µαρχος κ.Παύλος Πολάκης, δηµοτικοί σύµβου-
λοι και οι ιερείς π. Αθανάσιος Κουκουνάρης
Αρχιερατικός Επίτροπος Χώρας Σφακίων και ο
εφηµέριος της ενορίας Σκαλωτής -  Αργουλέ π.
Σπύρος ∆αµανάκης, κάτοικοι του χωριού και
πολλοί άλλοι. 

Φυσικοθεραπεύτρια και υπεύθυνη είναι η κα
Ζαµπίνε Ροζνάου-∆αµανάκη, πρεσβυτέρα και
εξειδικευµένη µε πολύχρονη πείρα στο εξωτε-
ρικό. 

Ο εφηµέριος π. Σπύρος ∆αµανάκης µε την σύζυγό του
κ. Ζαµπίνε, φυσικοθεραπεύτρια. 

Από την τελετή των εγκαινίων και το κέρασµα που ακολού-
θησε στο πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο. 
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Πένθη
Γιάννης Κανδηράκης

Στις 15 του Νοέμβρη έφυγε από τη Ζωή στα 84 του
χρόνια ο Γιάννης Κανδηράκης (Πασάς). Ηταν από τούς
ελάχιστους που ξαναγύρισαν στο τόπο μας, από όσους
πήραν ομήρους οι ναζί στα κολαστήρια.
Παιδί βρέθηκε να οπλοφορεί στις 18-7-43,  ενώ τον
Οκτώβριο σκότωσαν και τον πατέρα του.  Ο Γιάννης δη-
μιούργησε καλή οικογένεια, αλλά είχε την ατυχία να
χάσει τον Νίκο του σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Στις 19
του Δεκεμβρίου έγινε στο Πατσιανό το μνημόσυνο του.
Στην οικογένεια του εκφράζομε θερμά  συλλυπητήρια .

Γιώργος Δαμανάκης  
Εφυγε από τη ζωή  ο Γιώργης, ο ακούραστος ταχυ-

δρόμος των Σφακιών. Ποιος άραγε δεν περίμενε καρτε-
ρικά ένα γράμμα από τα χέρια του, όταν  άκουγε τα
βήματα του, την εποχή που η μετανάστευση ήταν με-
γάλη στην Επαρχία μας και η κάθε μάνα περίμενε από
το φαντάρο της ή την παντρεμένη κόρη στη ξενιτιά,
ακόμα και από το ναυτικό γιό της .
Ο  Γιώργης, ήταν μιά ζωντανή ανάμνηση για όλους εμάς
που ζήσαμε τα παιδικά μας χρόνια στα Σφακιά. Ας είναι
ελαφρύ το Σφακιανό χώμα που δέχτηκε το Γιώργη. Στα
παιδιά του, εκφράζομε τα εγκάρδια  συλλυπητήρια .

Μάρκος  Ζερβός 
Ενας  λεβέντης από τη Ιμβρο ο Μάρκος, έφυγε από

τη ζωή. Ευγενικός, πάντα με τον καλό λόγο,  αγαπητός
σε όλη την επαρχία, από τους συναδέλφους του,αλλά
και στα Χανιά που ζούσε. Δημιούργησε καλή οικογένεια
και ήταν ο τελευταίος που έκλεισε τον κύκλο της οικο-
γένειας που είχε δημιουργήσει ο σεβαστός σε όλους Δά-
σκαλος μπάρμπα Γιαννάκος Ζερβός. Η ευγενική ψυχή
του αγαπημένου μας  Μάρκου θα βρίσκεται μαζί με
όλους τους χωριανούς, στους άγνωστους  κόσμους που
τους έταξε η μοίρα. Στα παιδιά του και στη σύζυγο του
εκφράζομε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Μανούσος Ψαρουδάκης 
Τη Τρίτη στις 21-12-2010  στον Ιερό ναό του Τιμίου

Σταυρού στο Ασκύφου, εψάλη η εξόδιος  ακολουθία του
αγαπητού Μανούσου. Ποιός δεν ήξερε το λεβέντη, τον
ευγενή και καλό φίλο. Στα γλέντια πρώτος, αλλά και
στις  χαρές  και στις λύπες. Τώρα με το Γιώργη το Χατζή
θα τραγουδούν ριζίτικα και θα γλεντούν στον ουρανό με
τον όμορφο και ευγενικό τρόπο που ήξεραν να γλεντούν.
Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε.

Ιωάννης  Κοπάσης 
Στις 31-12-2010, ημέρα Παρασκευή στον ιερό Ναό

του Αγίου Γεωργίου, έγινε η εξόδιος ακολουθία και ταφή
του Ιωάννη. Στην οικογένεια του εκφράζομε τα θερμά
μας συλλυπητήρια 

Στυλιανός Γ. Κατσανεβάκης
Στον Ιερό Ναό της Παναγίας στο Ασκύφου, στις 21-

12-2010, συνοδέψαμε τον Στέλιο στη τελευταία του κα-
τοικία.,Μεγάλος ο πόνος για τον χαμό του εργατικού και
λεβέντη  που η επάρατος νόσος τον πήρε από κοντά
μας.  Τον στέρησε από την οικογένεια του που τον είχε
τόσο ανάγκη, αλλά και από τη Σφακιανή επαρχία, που
με τα χέρια του έφτιαχνε αριστουργήματα, σμιλεύοντας
τη πέτρα  με τόση μαεστρία. Εμείς ευχόμαστε στην οι-
κογένεια του να βρεί το κουράγιο να παλέψει το μεγάλο
πόνο. Εκφράζομε τα θερμά μας συλλυπητήρια και η
χάρις του Αγίου Ιωσήφ που ήταν ένα από τα όμορφα
έργα του, να δίνει παρηγοριά στους δικούς του.

Νικόλαος Γεωργ Κοπάσης
Την Παρασκευή 31-12-2010, στον Ιερό ναό του Αγίου

Χαραλάμπους, στα  Λενταριανά Χανίων, έγινε η Εξόδιος
ακολουθία του Νικολάου και  η σωρός μεταφέρθηκε
στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ανώπολη, όπου
και έγινε η ταφή. Στη σύζυγο, τα παιδιά, στα αδέλφια
και  συγγενείς του, εκφράζομε τα θερμά μας συλλυπη-
τήρια  

Μαρία Ανδ. Βιζυράκη 
Κηδεύτηκε τη Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, στον Ιερό Ναό

του Τιμίου Σταυρού, στο Ασκύφου, πλήρης ημερών. Στα
παιδιά της εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια

Λυκάκης  Σταύρος
Το Σάββατο 12 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό του Τιμίου

Σταυρού,  έγινε η εξόδιος ακολουθία του Λυκάκη Σταύ-
ρου. Στη σύζυγο, στα παιδιά και τους συγγενείς, εκφρά-
ζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια .

Ανδρέας Κανδηράκης 
Ενας  αγαπητός φίλος έφυγε από τη ζωή. Λεβέντης,

ευγενικός και πάντα  ευχάριστος στη παρέα, αγαπούσε
τους φίλους του και πάντα ήταν γενναιόδωρος  σε αι-
σθήματα και καλοσύνη .
Χρόνια δάμασε τη θάλασσα και όλοι όσοι ταξίδεψαν
μαζί του, είχαν ένα καλό λόγω να πουν. Τον αγαπούσαν
γιατί ήταν πραγματικός φίλος. Για μας που τον γνωρί-
σαμε στα φοιτητικά μας χρόνια, έχομε να πούμε για τη
φιλία του, για τη χουβαρτοσύνη του και τις καλές πα-
ρέες που κάναμε . Καλό ταξίδι φίλε Ανδρέα, θα σε θυ-
μόμαστε πάντα .

Εμμανουήλ Νικηφοράκης
Ενας καλός χωριανός, μέλος της Ενωσης μας με συ-

νεχή παρουσία, έφυγε από τη ζωή. Αγαπητός  στην
επαρχία αλλά και στην Αθήνα, σε όλους τους Κρητι-
κούς. Πάντα με το καλό λόγο και η σκέψη του στο
χωριό του την Ιμβρο. Τα καλοκαίρια, συνεχείς οι περί-
πατοι στο χωριό και ατελείωτες οι συζητήσεις. Τον δέ-
χτηκε η Σφακιανή γη, στην Ιμβρο, την Τετάρτη
12-1-2011.  Ας είναι ελαφρό το χώμα που τον σκέπασε. 
Στην οικογένεια του εκφράζομε τα θερμά μας συλλυ-
πητήρια .

Ιωάννης Κουριδάκης
Εφυγε και ο μπάρμπα –Γιάννης  ο Κουρής, ο λεβέν-

της Σφακιανός, ο συνετός και αγαπητός σε όλους τους
Σφακιανούς αλλά και σε όλη τη κοινωνία της Σούδας
που ζούσε με την οικογένεια του. Ο μπάρμπα –Γιάννης
ήταν από τους τελευταίους  λεβέντες Σφακιανούς, που
τίμησαν τη σφακιανή στολή (σαλβάρια), με τους αεί-
μνηστους  Λέφα, Ψαρό,  Μανουσογιάννη κ.α . Πάντα
θα έχω στη μνήμη μου τον αγαπητό μας μπάρμπα –
Γιάννη, μπροστά στο κρεοπωλείο του, να μας αποχαι-
ρετά όταν ταξιδεύαμε για Πειραιά, κερνώντας μας και
ευχόμενος καλή αντάμωση. Τα τελευταία χρόνια στο
χωριό μου, την Ιμβρο, πρωτοστατούσε στο πανηγύρι
προσφέροντας μεζέδες και καλό κρασί. Να είναι ελα-
φρύ το χώμα της Σφακιανής  γης, που σε σκεπάζει στη
Θυμιανή  Παναγία  στις Κομιτάδες,  αγαπητέ μας θείε.
Στα παιδιά και τη σύζυγο σου, εκφράζομε τα θερμά μας
συλλυπητήρια                                              

Μανώλης Καβρουδάκης
Εφυγε από τη ζωή,  ένας επιφανής Σφακιανός, τ.

Πρόεδρος της Ομόνοιας  και το 1964 μέλος της διοίκη-
σης της Ενωσης μας. Ο εκλιπών, είχε χρηματίσει διευ-
θυντής ασφαλιστικής επιχείρησης στο Πειραιά και
σύμβουλος στο υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας .Το
1980, σαν πρόεδρος της Ομόνοιας, πρωτοστάτησε
στην τοποθέτηση ανδριάντα του Ελ. Βενιζέλου στο
κέντρο του Πειραιά. Είχε δημιουργήσει λόγω του δρα-
στήριου χαρακτήρα του, σειρά γραφείων ασφαλειών
και ήταν πολλά χρόνια  πρόεδρος στην Ομόνοια με
πλούσια δράση πολιτιστική. Στην οικογένεια του, εκ-
φράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια .

Σαμαριτάκης Γιώργος
Ενας  νέος φίλος από την Ιμβρο, που είχε εγκατα-

σταθεί στην Αμερική, έφυγε από τη ζωή. Πολλά τα
χρόνια που ο Γιώργης έζησε στην Αμερική και το χωριό
στερήθηκε τη παρουσία του, τη καλοσύνη του και τη
λεβεντιά του. Αγαπητός σε όλους, δυστυχώς μας εγκα-
τέλειψε, αλλά θα μείνουν οι αναμνήσεις από τα παιδικά
μας χρόνια. Στα παιδιά, τη σύζυγο και τους συγγενείς
του, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 

Βοτζάκης  Παύλος
Ο καλός και αγαπητός σε όλους τους Σφακιανούς

αλλά και στη Κέρκυρα, που ήταν Διοικητής στην
Αστυνομία, έφυγε ξαφνικά από το μάταιο τούτο κόσμο.
Φίλος ο Παύλος, από τα μαθητικά του χρόνια, διακρί-
νετε για τη σοβαρότητα του, τη καλοσύνη του και την
δικαιοσύνη που επέδειξε στη σταδιοδρομία του, σε όλη
τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Καλό ταξίδι φίλε
Παύλο. Στην οικογένεια σου, εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια και στον καλό μας φίλο Νικόλα. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα της Κερκυραϊκής γης που σε δέ-
χτηκε 

Σ. ΜΑΝ.

Μνημόσυνα 

Παπασηφάκης Ηλίας
Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τον άδικο χαμό του Ηλία
Παπασηφάκη. Η οικογένεια του, τέλεσε την 21-11-2010,
στον ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ριγολόγου, στην
Ανώπολη, μνημόσυνο  στη μνήμη του.

Μανουσέλης  Γεώργιος του Ευστρατίου
Στον  Ιερό Ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον Καλ-
λικράτη Σφακίων, τελέστικε στις 21-11-2010, 40-ήμερο
μνημόσυνο,  υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Γεωργίου.
Στη σύζυγο, τα παιδιά και συγγενείς, εκφράζομε τα
θερμά μας συλλυπητήρια.

Γεννήσεις
Η  Snezanna  και ο Μανώλης Μανουσογιαννάκης,

απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο αγο-
ράκι. Να τους ζήσει και να το καμαρώνουν  ευτυχισμέ-
νοι . 

☼☼☼
Ο Παύλος και η Μαριάνθη Ξηραδάκη απέκτησαν ένα

χαριτωμένο αγοράκι. Είναι ο νεότερος Σφακιανός
Σήφης, κατά την ομολογία του φίλου μας, αγαπητού σε
όλους, ευτυχισμένου παππού Σήφη. Ευχόμαστε στους
γονείς, να το καμαρώνουν ευτυχισμένοι.

Βάφτιση
Στις 16 του Αυγούστου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Ζώνης

στο Βουβά, έγινε βάφτιση. Ο Νίκος Καγιαδάκης, μόνιμος κά-
τοικος Θεσσαλονίκης, θέλησε να τιμήσει το χωριό του, βαφτί-
ζοντας το γιό του στα πατρογονικά του μέρη. Ο νεοφώτιστος
Ανδρέας-Κοσμάς, πήρε τα ονόματα των παππούδων του. Μετά
το μυστήριο, επακολούθησε γλέντι στον Κούτελο, στη ταβέρνα
του Μανούσο Χιωτάκη, με πολύ κέφι, πλούσια εδέσματα και
τραγούδι. Εμείς να ευχηθούμε στο νεοφώτιστο, να είναι τυχε-
ρός. Στους γονείς, να το καμαρώνουν και στη νονά Αθηνά Κα-
γιαδάκη-Πέτροβα, πάντα άξια. 

«Ευχή στο νεοφώτιστο, χρόνια πολλά να ζήσει
τ’ όνομα των παππούδων του, που πήρε ,να τιμήσει.»

Σ. ΜΑΝ.
Γάμοι

Την  Παρασκευή  4 του Μάρτη, στον Ιερό Ναό του Αγίου
Δημητρίου στο Πλατανιά, ένωσαν τη ζωή τους με τα ιερά
δεσμά του γάμου, ο Σταύρος Περράκης και η Πόπη Μπο-
λιώτη. Κουμπάροι ήταν ο Γιώργης Κιμιωνής  και η Σοφία Βε-
νάκη. Μετά το μυστήριο, στο κέντρο ( Πόρτοκάλι), έγινε
πλούσιο γλέντι από πολλούς Σφακιανούς, που κατέκλεισαν το
κέντρο. Ολα τα παιδιά του μουσικοχορευτικού συλλόγου,
ήλθαν να τιμήσουν το όμορφο ζευγάρι και χόρεψαν ασταμά-
τητα. Ηταν μια βραδιά αξέχαστη . Οι καλλίτερες ευχές μας, να
συνοδεύουν τα παιδιά, στην νέα τους ζωή. Στους ευτυχείς γο-
νείς Αριστοτέλη –Σοφία Περράκη και Σήφη –Μαρία Μπο-
λιώτη, να τα καμαρώνουν ευτυχισμένοι  και να κανακίσουν
εγγονάκια. Στους κουμπάρους, να είναι πάντα άξιοι και σε
όλους τους παρευρισκομένους, πάντα σε χαρές να βρίσκονται
.

Σ. ΜΑΝ.
Στις 5 του  Φλεβάρη, στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας

στη Χαλέπα, έγινε ο γάμος του Γιάννη  Μιλ. Περράκη από τη
Κίσσαμο, με την Σφακιανοπούλα από το Ασφένδου  Νεκταρία
Ιωσήφ  Χιωτάκη. Τα στέφανα αντάλλαξαν οι κουμπάροι Μα-
νώλης Φραγγιουδάκης και η Αννα Κατσούλη. Ακολούθησε με-
γάλο γλέντι στο κέντρο « Ευτυχία Παλλάς» . Το κέφι αμείωτο
με χορούς και τραγούδια, κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες και
τα εδέσματα άφθονα. Τις καλλίτερες ευχές μας για το ανδρό-
γυνο, με πολλούς και καλούς απογόνους και οι κουμπάροι
πάντα άξιοι.

☼☼☼
Στις 5 του Μάρτη 2011, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης

του Σωτήρος στις Βρύσες, έγινε ο γάμος του Κανάκη Β. Καγια-
δάκη, με τη διαλεχτή της καρδιάς του Μαρίνα  Ανδρ.Ρεμπου-
λάκη . Τα στέφανα αντάλλαξε ο Γιώργης Δερμιτζιάς. Το γλέντι
έγινε στο κέντρο « Εσπερος», με πολύ κέφι, τραγούδι, χορό
και πλούσια εδέσματα και κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες.
Ηταν συνέχεια του μεγάλου γλεντιού του πρόγαμου, που έγινε
στο Πατσιανό στο κέντρο «Βίγλες», με πλούσιο φαγοπότι,
πολύ κέφι και πολλά κανίσκια που έφεραν οι καλεσμένοι,
κατά το έθιμο. Στον αγαπητό Κανάκη και την Μαρίνα,  ευχό-
μαστε να είναι ευτυχισμένοι, με πολλούς απογόνους. Στους γο-
νείς  να τα καμαρώνουν και στον κουμπάρο, μια μαντινάδα
ανάλογη της λεβεντιάς του.

«Για τον κουμπάρο τι να πω, ο νους μου δεν το βάνει
νάναι γερός και μερακλής και κουμπαριές να κάνει »

Στρατ. Βρετουδάκης

ΚΚΚΚοοοοιιιιννννωωωωννννιιιικκκκάάάά
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ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΤΑΣ

Το ΣΣάάββββααττοο,,  1155  ΓΓεεννάάρρηη  22001111,το βράδυ, στην κα-
τάµεστη αίθουσα της Ένωσης µας, κόψαµε την πρω-
τοχρονιάτικη βασιλόπιτα.   

Μας τίµησαν µε την παρουσία τους, πολλοί συµπα-
τριώτες Σφακιανοί, Κρήτες και φίλοι των Σφακιών.

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν: η  ∆∆..  ΠΠααππααδδάάκκηη
πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα, ο  ΜΜ..  ΒΒοολλοουυδδάάκκηηςς
πολιτευτής της Ν∆ στα Χανιά , ο Πρόεδρος της Παµ-
µακεδονικής Συνοµοσπονδίας ΑΑθθαανναασσιιάάδδηηςς, ο Πρό-
εδρος της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας ΑΑλλεεξξίίοουυ,
ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης ΜΜααρριιδδάάκκηηςς, ο
εκπρόσωπος του Προέδρου της Πανελλήνιας Οµο-
σπονδίας Κρητικών Σωµατείων ΣΣττααµµααττάάκκηηςς, ο Πρό-
εδρος της Οµοσπονδίας Σωµατείων Αποκορώνου
ΤΤεερρεεζζάάκκηηςς µε µέλη του ∆Σ του, ο Πρόεδρος της Πολιτι-
στικής Κίνησης Μυλοποταµιτών ΤΤρροούύλληηςς µε µέλη του
∆Σ του, ο Πρόεδρος του «Συνδέσµου Αλέξανδρος Φι-
λίππου Έλλην Μακεδών» ΣΣττόόγγιιοοςς µε µέλη του ∆Σ του,
µέλη του ∆Σ της «Αδελφότητας Κρητών Πειραιά η
Οµόνοια»,ο ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΠΠααππααχχρρήήσσττοοςς, ο στρατηγός
ΝΝίίκκοοςς  ΣΣααρρήήςς ο Ναύαρχος ΣΣήήφφηηςς  ΜΜααννοουυσσοογγιιααννννάάκκηηςς
και ο Πρόεδρος της ΠΑ∆Ε ΜΜΕ και Κοσµήτωρ της
Παγκρήτιας Ένωσης ΒΒααννττααρράάκκηηςς, εκπρόσωποι του
Κρητικού Τύπου και πάµπολλοι εκπρόσωποι κρητικών
σωµατείων της Αττικής.

Μετά την κοπή της πίτας, απονεµήθηκαν ττιιµµηηττιικκέέςς
ππλλαακκέέττεεςς  στα σωµατεία, που συγκρότησαν την ««ΟΟρργγαα--
ννωωττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ΕΕκκδδήήλλωωσσηηςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς»», Τα σωµα-
τεία που τιµήθηκαν ήταν τα εξής: ΠΠααµµµµαακκεεδδοοννιικκήή
ΣΣυυννοοµµοοσσπποοννδδίίαα, ΠΠααννεελλλλήήννιιαα  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίαα  ΚΚρρηηττιικκώώνν
ΣΣωωµµααττεείίωωνν, ΟΟµµοοσσπποοννδδίίαα  ΣΣωωµµααττεείίωωνν  ΑΑπποοκκοορρώώννοουυ, ΠΠοο--
λλιιττιισσττιικκήή  ΚΚίίννηησσηη  ΜΜυυλλοοπποοττααµµιιττώώνν, ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΚΚρρηηττώώνν
ΕΕλλλληηννιικκοούύ, ΣΣύύννδδεεσσµµοοςς  ««ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  ΦΦιιλλίίπππποουυ  ΈΈλλλληηνν
ΜΜαακκεεδδώώνν»» και η ΈΈννωωσσηη  ττωωνν  ΑΑππααννττααχχοούύ  ΣΣφφαακκιιααννώώνν..

Επίσης, απονεµήθηκαν πλακέτες και στους τρεις
κεντρικούς οµιλητές της Εκδήλωσης Μακεδονίας :
στον στρατηγό ε.α.   ΙΙ..  ΚΚαακκοουυδδάάκκηη, στον νοµικό και
συγγραφέα  ΙΙ..  ΒΒααρρννάάκκοο  και στον διεθνολόγο και συγ-
γραφέα ∆ρ. ΘΘ..  ΜΜυυλλωωννάά..

Τα µέλη του ∆Σ της Ένωσης είχαν ετοιµάσει ένα
απλόχερο Σφακιανό κέρασµα για τους παρευρισκόµε-
νους, ενώ την εκδήλωση «έντυσαν» µουσικά ο Σφακια-
νός λυράρης ΜΜ..  ΠΠοολλυυχχρροοννάάκκηηςς και ο λαουτιέρης ΛΛ..
ΦΦρρααγγκκιιοουυδδάάκκηηςς..

Το γλέντι της ΕΝΩΣΗΣ 

Το µεσηµέρι της Κυριακής 27-2-2011,στο κρητικό
κέντρο «Ζορµπάς» του φίλου µας Θωµά Χνάρη, η
Ένωση των Απανταχού Σφακιανών, πραγµατοποί-
ησε γνήσιο Σφακιανό γλέντι, µε πλούσια εδέσµατα
από τη µαδαρίτικη γη των Σφακίων. Μας διασκέδασε
το συγκρότηµα του Γ. Παπαδάκη. Η εκδήλωση αυτή,
όπως και άλλες στο παρελθόν, ήταν αφιερωµένη
στη νεολαία των Σφακίων, η οποία συνεχίζει να δη-
µιουργεί, να εκφράζεται και να αντιστέκεται, σε µια
εποχή που οι αξίες, η πολιτιστική κληρονοµιά και τα
ιδεώδη βάλλονται από παντού.

Την αίθουσα του «Ζορµπά», κατέκλυσαν Σφακια-
νοί συµπατριώτες µας της Αττικής, νεολαία που χό-
ρεψε και διασκέδασε µε τη ψυχή της, συµπατριώτες
µας από τα Σφακιά, µε προεξάρχοντες, τον ∆ήµαρχο
Σφακίων Π. Πολάκη και τον δηµοτικό σύµβουλο  Γ.
Ζερβό, τον βουλευτή Χανίων Ε. ∆αµιανάκη, σύσ-
σωµος ο µουσικοχορευτικός Σύλλογος «Τα Σφακιά»,
µε τον Πρόεδρό του  Μ. Φασουλάκη και τον χοροδι-
δάσκαλό του Σ. Παπασηφάκη, µέλη του «Αθλητικού
Γυµναστικού Συλλόγου Σφακίων» µε τον Πρόεδρό
τους Θ. Γιαννουλάκη, ο χορευτικός όµιλος «ΚΟΥΡΗ-
ΤΕΣ» του φίλου µας Μ. Παττακού, το σωµατείο
«∆ΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ», µέλη του ιατρικού και νοσηλευτι-
κού προσωπικού του «Πειραϊκού Θεραπευτηρίου».

Ο Πρόεδρος της ‘Ενωσης, Σήφης Μανουσογιάν-
νης, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους,
έκανε µια µικρή µνεία για τις δραστηριότητες της νεο-
λαίας στα Σφακιά και µετά ακολούθησε η απονοµή τι-
µητικής πλακέτας στον Πρόεδρο του
Μουσικοχορευτικού Συλλόγου «Τα Σφακιά»  Μ. Φα-
σουλάκη και στον χοροδιδάσκαλο  Σ. Παπασηφάκη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Σήφης Μανουσογιάννης, καλοσωρί-
ζει τους παρευρισκόµενους. 

Κατόπιν, το χορευτικό του συλλόγου έκανε µια
πρώτης τάξης επίδειξη της σφακιανής πρεπειάς και
λεβεντιάς, χορεύοντας πεντοζάλι, συρτό και µαλε-
βυζιώτη. Κλήθηκε µετά, ο ∆ήµαρχος Σφακίων να
απευθύνει ένα σύντοµο χαιρετισµό και ακολούθησε
η βράβευση του «Αθλητικού Γυµναστικού Συλλόγου
Σφακίων», µέσω του Προέδρου του Θ. Γιαννουλάκη.

Ύστερα, οι φηµισµένοι «Κουρήτες», άνοιξαν το
γλέντι µε τους λεβέντικους χορούς τους και η σφα-
κιανή γιορτή συνεχίστηκε έως τις βραδινές ώρες.

Η Ένωση των Απανταχού Σφακιανών ευχαριστεί
όλους όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, τον
βουλευτή Χανίων  ∆αµιανάκη, τον ∆ήµαρχο  Πολάκη
και τον ∆ηµ. Σύµβουλο Γ. Ζερβό, τον Πρόεδρο του
«Πειραϊκού Θεραπευτηρίου» και τα µέλη του ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού, τον Πρόεδρο και τα
µέλη της «Παµµακεδονικής Συνοµοσπονδίας», τους
εκπροσώπους των Κρητικών Σωµατείων της Αττικής,
αλλά και όλους τους Σφακιανούς παραγωγούς, οι
οποίοι έστειλαν εδέσµατα από τα Σφακιά µε προεξέ-
χουσα τη Σφακιανή γραβιέρα και τα Σφακιανά παξι-
µάδια, αλλά και τους δωροθέτες για τη λαχειοφόρα
αγορά.Βράβευση του Αθλητικού Συλλόγου Σφακίων από το

µέλος του ∆.Σ. Λυκούργο Τζαρδή

Βράβευση του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου 
''ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ'' από τον κοσµήτορα Γ.Βοτζουράκη

Σφακιανό γλέντι στον ''ΖΟΡΜΠΑ'' Νοέµβρης του 2010

Γιάννης Γιανουλάκης: Ο νέος Σφακιανός ταλαντούχος 
λυράρης 

Bράβευση του Σήφη Παπασηφάκη από το Πρόεδρο Σήφη 
Μανουσογιάννη

στον “ΖΟΡΜΠΑ”

Αναµνηστικές πλακέτες στους συντελεστές της µεγάλης εκ-
δήλωσης της Μακεδονίας

Από τη κοπή βασιλόπιτας στην Ένωση Απανταχού Σφακια-
νών το Σάββατο 15 Γενάρη 2011


