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Ιδρυτική Συνέλευση
Νέου Αγροτικού
Συνεταιρισµού

Σφακίων
Θα αποτελέσει σηµαντικό ερ-

γαλείο ανάπτυξης αλλά και οικο-
νοµικής και διοικητικής στήριξης
των παραγωγών της περιοχής
µας.

Μετά από µακροχρόνιες προκαταρτικές
συζητήσεις και την αλλαγή του νοµικού πλαι-
σίου που ισχύει για τις συνεταιριστικές οργα-
νώσεις και την αναδιοργάνωση όλων των
συνεταιριστικών οργανώσεων, ω΄ρ ί µ α σ ε
επιτέλους η ανάγκη, για την ίδρυση ενός ννέέοουυ
ααγγρροοττιικκοούύ  σσυυννεεττααιιρριισσµµοούύ ο οποίος θα δρα-
στηριοποιείται ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  σσττηηνν  ππεερριιφφέέρρεειιαα
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΣΣφφαακκίίωωνν και ο οποίος θα εκπρο-
σωπεί όόλλοουυςς του παραγωγούς των Σφακίων.

Έχοντας ως στόχο την εξυπηρέτηση των
συµφερόντων και την στήριξη των παραγωγών
του τόπου µας, κλήθηκαν όλοι οι αγροτικοί πα-
ραγωγοί των Σφακίων, από τη ΣΣυυννττοοννιισσττιικκήή
οοµµάάδδαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  που έχει δηµιουργηθεί αρ-
κετό καιρό τώρα, σε ΙΙδδρρυυττιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη,, η
οποία έγινε στις 2288  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  στην αίθουσα
του Πατσιανού.

Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα δεκάδες
παραγωγοί, κατέθεσαν και αντάλλαξαν τις
σκέψεις, απόψεις, προτάσεις και προβληµα-
τισµούς τους, σχετικά µε τη λειτουργία και
τους στόχους του νέου συνεταιρισµού.

Τα  θέµατα που συζητήθηκαν ήταν :
11..  ΟΟρριισσµµόόςς  ττιιµµήήςς  µµεερρίίδδααςς  κκααιι  εεγγγγρρααφφήή

µµεελλώώνν
22..  ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  έέγγκκρριισσηη  κκαατταασσττααττιικκοούύ
33..  ΕΕκκλλοογγήή  ππρροοσσωωρριιννήήςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς

Ο ∆ήµος Σφακίων είναι εξ αρχής αρωγός
και συµπαραστάτης της προσπάθειας αυτής,
µια και θεωρεί ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισµός
Σφακίων θα αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο
ανάπτυξης αλλά και οικονοµικής και διοικητι-
κής στήριξης των παραγωγών της περιοχής
των Σφακίων.

∆εδοµένης της διάλυσης και κατάργησης
των σηµερινών “αµαρτωλών” εν πολλοίς, Ενώ-
σεων και µε βάση το νέο νοµικό πλαίσιο που
ισχύει, είναι αδήριτη η ανάγκη όλων όσων εµ-
πλέκονται στην πρωτογενή αγροτική παρα-
γωγή, η δηµιουργία και συµµετοχή σε
Αγροτικούς Συνεταιρισµούς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση
του Αγροτικού Συνεταιρισµού είναι η συγκέν-
τρωση ιδρυτικού κεφαλαίου ύψους 3300..000000  €€..  

Να σηµειώσουµε ότι ότι ηη  εεγγγγρρααφφήή  σσεε
ΑΑγγρροοττιικκόό  ΣΣυυννεεττααιιρριισσµµόό  θθαα  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη
ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  έέννττααξξηη  ττωωνν  ααγγρροοττώώνν  σσττοο
ΟΟΣΣ∆∆ΕΕ και την εεννεερργγοοπποοίίηησσηη  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν
ττοουυςς..

Θεωρούµε ότι συµµετοχή και δραστηριο-
ποίηση, όλων ανεξαιρέτως των παραγωγών
της επαρχίας µας στο νέο Αγροτικό Συνεταιρι-
σµός Σφακίων,είναι µ ο ν ό δ ρ ο µ ο ς. 

Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ,
εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο ελπιδοφόρο
ξεκίνηµα αυτής της συλλογικότητας των συµ-
πατριωτών µας !

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΟΧΙ στις Φαραωνικές εγκατάστασεις στα
Σφακιά ανεµογεννητριών - τεράτων

ΝΑΙ στα µικρά οικολογικά αιολικά πάρκα
ΤΤοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττοουυ

∆∆ήήµµοουυ  ΣΣφφαακκίίωωνν,,  σσεε  ππρρόόσσφφααττηη  σσυυ--
ννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ,,  ααπποοφφάάσσιισσεε  οοµµόό--
φφωωνναα,,  ττηηνν  εεννααννττίίωωσσηη  ττοουυ  σσττηηνν
““ΦΦΑΑΣΣΤΤ  ΤΤΡΡΑΑΚΚ””  εεκκχχώώρρηησσηη  ττωωνν  ΣΣφφαα--
κκίίωωνν  κκααιι  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς  σστταα  µµεεγγάάλλαα
σσυυµµφφέέρροονντταα  πποουυ  θθαα  µµεεττααττρρέέψψοουυνν
ττοο  ττόόπποο  µµααςς  σσεε  µµιιάά  γγιιγγάάννττιιαα  µµηηχχααννήή
ππααρρααγγωωγγήήςς  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  εεννέέρργγεειιααςς,,  

µµεε  ααππίίσσττεευυττεεςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς,,  ππεερριι--
ββααννττοολλλλοογγιικκέέςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκέέςς  εεππιι--
ππττώώσσεειιςς..  

Ολόκληρo το κείµενο της γεν-
ναίας και ρηξηκέλευθρης αυτής
απόφασης του ∆. Σ. είναι η εξής:

1. Συντασσόµαστε µε τους ∆ή-
µους (Καντάνου-Σελίνου, Ιεράπε-
τρας,Αρχανών-Αστερουσίου,
Ανωγείων κ.λπ.), τους συλλογικούς
φορείς και τους χιλιάδες πολίτες 

ης Κρήτης,  που εναντιώνονται στα φαρα-
ωνικά σχέδια της εγκατάστασης από τις
εταιρείες «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
και «ELICA GROUP τεράστιων ανεµογεννη-
τριών συνολικής ισχύος 2.000 MW σε όλο
το νησί που συµπεριλαµβάνονται στο
Φαστ-Τρακ συµµετέχοντας στην κατάθεση
προσφυγής του Παγκρήτιου ∆ικτύου κατά
των Βιοµηχανικών ΑΠΕ,  µέσω της Οικονο

γ) Ότι αλλάζει τον παραγωγικό χαρακτήρα
του νησιού και την περιβαλλοντική του
ισορροπία ανεπίστρεπτα.

2. Ο ∆ήµος Σφακίων θα ξεκινήσει άµεσα
τη διαδικασία σύνταξης µελέτης σε συ-
νεργασία µε Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα µε
ολοκληρωµένη και στοιχειοθετηµένη οικο-
νοµοτεχνικά πρόταση για την  τοποθέτηση
ενός µικρού αριθµού (10-15) µικρών ανε-
µογεννητριών (0,80ΜW) στην κοινοτική
έκταση στον Καλλικράτη και στο Ασκύφου
µετά και από έγκριση ανοιχτής λαϊκής συ-
νέλευσης, µε στόχο:

α) να µην πληρώνει κανείς δηµότης µας
ρεύµα ούτε επιχείρηση ούτε οικιακή κα-
τανάλωση

β) να υπάρξει σύνδεση στο υπάρχον δί-
κτυο χωρίς να χρειαστούν πυλώνες υψη-
λής τάσης
γ) τη δυνατότητα απόκτησης εσόδων από

το ∆ήµο από τη διάθεση του παραγόµενου
ρεύµατος µέσω του δικτύου της ∆ΕΗ σε
όµορες περιοχές

δ) Τη διατήρηση και προφύλαξη του φυ-
σικού µας περιβάλλοντος της αγροτικής
µας παραγωγής  και της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς Στην παραπάνω διαδικασία
ο ∆ήµος θα είναι απαραίτητα συνιδιοκτή-
της µε ποσοστό τουλάχιστον 50% και στην
επένδυση και στην εκµετάλλευση και θα
προσπαθήσει να αντλήσει τα απαραίτητα
κεφάλαια µε δανειοδότηση. 

3. ∆ηλώνουµε προς πάσα κατεύθυνση
ότι παρά τους δύσκολους οικονοµικούς
καιρούς που διανύουµε και στους οποίους
µας έφεραν τα µνηµόνια που επέβαλε η
τρόικα των δανειστών, ∆Ε ΘΑ ΕΠΙΤΡΕ-
ΨΟΥΜΕ σε κανέναν να πατήσει τις κορφές
των βουνών µας το 2012 µε τα χρήµατα,
κάτι που δεν κατάφεραν οι πρόγονοι των
σηµερινών εκβιαστών και δανειστών να
κάνουν το 40-45 µε τα όπλα. 

µικής Επιτροπής του ∆ήµου µας για τους
εξής λόγους :α) ∆εν υπήρξε κανείς χωρο-
ταξικός σχεδιασµός σε όλο το νησί και
στην περιοχή µας παρά µόνο αυθαίρετη
χωροθέτηση των πεδίων που θα τοποθε-
τηθούν οι ανεµογεννήτριες χωρίς να ρω-
τηθεί κανείς από τις τοπικές κοινωνίες
β) ότι η σχεδιαζόµενη επένδυση καταπατά
µε το έτσι θέλω ιδιοκτησίες και πατρογο-
νικές περιουσίες είτε δηµοτικές είτε ιδιω-
τικές των οποίων τα δικαιώµατα δεν
απεµπολούµε

Οι γιγάντιες ανεµογεννήτριες που απεργάζονται να εγκαταστήσουν στα βουνα της Κρή-
της, θα επιφέρουν ανυπολόγιστη οικονοµική, περιβαντολλογική και κοινωνική υποβάθ-

µιση των τοπικών κοινωνιών . 

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑ-
ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ

ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΚΡΗΤΗ  σ.11

∆ ι α β ά σ τ ε:
Θέµα λίγου χρόνου για
τον θεµέλιο λίθο του

νέου Πολυδύναµου 
Ιατρείου Σφακίων σ.5

Κέντρου ∆ια Βίου 
Μάθησης στον ∆ήµο

Σφακίων σ. 5



Tριµηνιαία έκδοση της
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Ιδιοκτήτης
‘‘ Ένωση των Απανταχού Σφακιανών’’

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ & ΖΑΛΟΓΓΟΥ 15
ΤΚ 108 78 - Αθήνα

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

E-mail: info@ensfakia.gr

Εκδότης - ∆ιευθυντής
Βαγγέλης Γουµενάκης
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Συντακτική επιτροπή
Βαγγ. Γουµενάκης, Αντρέας Κούνδουρος
Γιάν. Πολυράκης, Σ.Μανουσογιαννάκης

Επιµέλεια φωτογραφιών
Βιβλιοπαρουσίαση

Σήφης Μανουσογιαννάκης
E-mail: sifis_imbros@yahoo.gr

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

Τ.Κ. 10200 - Αθήνα

Επιµέλεια εντύπου -
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση

Βαγγέλης Γουµενάκης
Σήφης Μανουσογιαννάκης

∆ακτυλογράφηση χειρογράφων
∆ιόρθωση κειµένων
Χριστίνα Γερολυµάτου

∆ιαχωρισµός - Εκτύπωση
Ετικετοποίηση – Συσκευασία
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‘’ΑΠΑΡΣΙΣ’’

Μυκηνών 9 - Κεραµεικός ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 3455226

E-mail: aparsis.publ@gmail.com
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Αγαπητοί φίλοι και Συνεπαρχιώτες
Η Συνταχτική επιτροπή της εφηµερίδας µας και το  ∆. Σ. της   "Ένωσης των

Απανταχού Σφακιανών",
ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ ν  θερµά 

όλους όσους ανταποκρίθηκαν  στο κάλεσµα µας και έγιναν συνδροµητές στην
εφηµερίδα µας (σας) " ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ".

Ευχαριστούµε περισσότερο, εκείνους που µπόρεσαν - πέραν της ετήσιας
συνδροµής των 10 €, να ενισχύσουν την προσπάθεια µας, µε µεγαλύτερα ποσά.
Σ΄αυτό το φύλλο, δηµοσιεύουµε (σελ. 12), τα τελευταία  ονόµατα των συνδρο-
µητών και τα ποσά που ο καθένας έστειλε, για την εφηµερίδα.

Ο κατάλογος για τους µελλοντικούς συνδροµητές, θα συνεχιστεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ “ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ∆.Σ. ΤΗΣ “ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ””

Η Εφηµερίδα µας «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ» δ ε ν  θ α  φ ι µ ω θ ε ί !δ ε ν  θ α  φ ι µ ω θ ε ί !

∆εσµευόµαστε ότι δεν θα σταµατήσουµε να εκδίδουµε την εφηµερίδα  µας, που
αποτελεί µια από τις µακροβιότερες εφηµερίδες πολιτιστικών σωµατείων της Κρητικής
παροικίας. 

Αγωνιζόµαστε µαζί µε όλα τα σωµατεία και τους Πολιτιστικούς συλλόγους της
χώρας µας, για να µην περάσει ο νόµος του σκότους, σε πείσµα όλων αυτών, που
προσπαθούν να απαλλοτριώσουν την εθνική και πολιτισµική µας ταυτότητα, τα ήθη και
έθιµά µας, την ιστορία και την παράδοσή µας, σε πείσµα όλων αυτών, που ονειρεύονται
να µας καταστήσουν µια φοβισµένη, άβουλη και εύκολα χειραγωγήσιµη µάζα!

Σ’ αυτόν µας τον αγώνα, χρειαζόµαστε τη βοήθεια σας. 

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΣΣ  ΟΟ  ΧΧ  ΗΗ  !!  
Σ’ αυτό το φύλλο (Αρ. 141), στη σελίδα 4, υπάρχει η φωτογραφία, ενός ∆ελταρίου

ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΕΛ.ΤΑ. Κόψτε το όπως δείχνει ο οδηγός, συµπληρώστε τα στοι-
χεία σας και το ποσόν που θέλετε να στείλετε για συνδροµή ή βοήθεια προς την εφη-
µερίδα και δώστε το στον ταχυδρόµο ή το Ταχυδροµικό Κατάστηµα των ΕΛ.ΤΑ, χωρίς
να πληρώσετε καθόλου ταχυδροµικά έξοδα (Αυτά θα πληρώνονται από µας και είναι
1,5 ΕΥΡΩ, ανεξαρτήτως ποσού συνδροµής).

Καθιερώσαµε αυτό τον τρόπο είσπραξης των συνδροµών, επειδή είναι αρκετά πιό
οικονοµικός από την απλή ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ και απλούστερος στην διαδικασία.
Σε κάθε επόµενο φύλλο,θα υπάρχει φωτογραφία, ενός ∆ελταρίου ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ
των ΕΛ.ΤΑ .

Κάνουµε έκκληση στους φίλους και αναγνώστες της εφηµερίδας µας, που µέχρι
στιγµή  το αµέλησαν ή έληξε η συνδροµή τους, να ανταποκριθούν στο κάλεσµα µας, για
οικονοµική στήριξη της έκδοσης της, µε ε τ ή σ ι α  συνδροµή 10 €. 

ΙΙΟΟΥΥΝΝΗΗΣΣ  ––  ΑΑΥΥΓΓΟΟΥΥΣΣΤΤΟΟΣΣ  22001122  

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ 
ΑΗ-ΜΑΝΩΛΗ ΣΤ’ ΑΣΚΥΦΟΥ 

Το ΣΣάάββββααττοο  1188  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ στην αυλή του σχολείου, στ’ ΑΑσσκκύύφφοουυ, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος ««ΤΤ’’  ΑΑΣΣΚΚΥΥΦΦΟΟΥΥ»»,, διοργάνωσε  πανηγύρι στη χάρη του Σφακιανού ΑΑγγίίοουυ  ΜΜαα--
ννώώλληη, του οποίου την άλλη µέρα Κυριακή τιµήθηκε η µνήµη σε Αρχιερατική λειτουργία
στο περικαλλή ναό στο Ασκύφου.

Η βραδιά ήταν όµορφη, παραδοσιακή, µουσική από το συγκρότηµα των ΑΑ..και ΜΜ
ΚΚοουυννάάλληη,, που τους ,έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, σε µια µουσική πανδαισία µέχρι
τις πρωινές ώρες .  

Πλούσια τα εδέσµατα που ετοίµασαν  τα παιδιά του συλλόγου, ο κόσµος πολύς

παρά τον αέρα και το λίγο κρύο που µας φόβισε ότι θα δηµιουργήσει πρόβληµα, ο κό-
σµος ζεστάθηκε από το κέφι ,το καλό κρασί και το χορό.

Η ρριιζζίίττιικκηη  οοµµάάδδαα των νέων παιδιών ήταν υπέροχη και απέδωσε τα ριζίτικα τραγού-
δια, σαν τη παλιά καλή εποχή, µεγάλη η συµβολή του φίλου ΝΝεεκκττάάρριιοουυ  ΜΜπποούύχχλληη του
δασκάλου τους. Ευελπιστούµε και ευχόµαστε στα παιδιά να ξεπεράσουν τους παλιούς
ριζίτες, γιατί όντως βιώνουν το τραγούδι και τους ευχαριστούµε γ’αυτό .

Όσο περνούσε η ώρα τόσο το κέφι µεγάλωνε και οι χορευτικές οµάδες, χόρευαν δια-
δεχόµενη η µια την άλλη, προσπαθώντας να δείξουν τον καλλίτερο εαυτό τους 
µε σεµνό συρτό και δυναµικό πεντοζάλη και µαλεβιζιώτη .

Πολλοί νέοι από τα χωριά των Σφακιών αλλά και από τους όµορους δήµους, τίµη-
σαν τη προσπάθεια των παιδιών, αλλά και µεγάλοι .άνδρες και γυναίκες και πολλοί συ-
νεπαρχιώτες από Χανιά και Αθήνα συνδιασκέδασαν στην όµορφη βραδιά.

Την άλλη µέρα Κυριακή ηµέρα εορτής του Αγίου βρεθήκαµε στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Μανουήλ και Ιωάννη των εξ Σφακίων, όπου τελέστηκε η θεία  αρχιερατική λει-
τουργία .

Πλήθος κόσµου παρευρέθηκε όπου µετά τη λειτουργία και την ευλογία του άρτου 
γεύτηκαν κρέας και πιλάφι και καλό κρασί, προσφορά των ενοριτών από τα ταξιµάρια
στον Άγιο.

Ευχόµαστε και του χρόνου µε υγεία να παρευρεθούµε στις όµορφες εκδηλώσεις 
του πολιτιστικού συλλόγου.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΑ∆ΙΚΕΣ 2012
Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες της Γ΄

λυκείου  των πανελλαδικών εξετάσεων
περιόδου 2012. Τους ευχόµαστε η ζωή
τους να έχει πάντα επιτυχίες. Ευχαρι-
στούµε τον ∆ήµο Σφακίων όπου µε την
προσφορά του δωρεάν φροντιστηρίου
στη Χώρα Σφακίων, συνέβαλε στην επι-
τυχία.            

1. Ανδρέας Μπραουδάκης: ∆ιοίκηση
επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης-- Ηράκλειο. .

2. Τζωρτζάκη Αργυρώ: Λογιστικής-
Τ Ε Ι Κ ρ ή τ η ς - Η ρ ά κ λ ε ι ο

3. Χοµπιτάκη Μαρία: ∆ιοίκηση επι-
χειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης - Ηράκλειο.

Ευχόµαστε καλό πτυχίο.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Αθανάσιος  Κουκουνάρης -  Ιερέας

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ
Στον Πρόεδρο της ΕΝΩΣΗΣ µας Σήφη Μανουσογιάννη

από την Π.Ο.Σ.Π.ΕΡΤ

Ο µεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Μανώλη, στ’ Ασκύφου 

ΤΤο ∆.Σ. της  Πανελλήνιας Οµοσπον-
δίας Συλλόγων Προσωπικού Εργαζοµένων
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης
((  ΠΠ..ΟΟ..ΣΣ..ΠΠ..ΕΕ..ΡΡ..ΤΤ..)),,  σε µια σεµνή τελετη που
έγινε στις 6 Ιούλη, απένειµε στον ΣΣήήφφηη
ΜΜααννοουυσσοογγιιάάννννηη,,  Πρό-
εδρο της ΈΈννωωσσηηςς  ττωωνν
ΑΑππααννττααχχοούύ  ΣΣφφαακκιιααννώώνν,,
ΤΤ  ιι  µµ  ηη  ττ  ιι  κκ  ήή  ππ  λλ  αα  κκ  έέ  ττ
αα  ““  γγιιαα  ττηηνν  µµαακκρρόόχχρροοννηη
ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  σσττηηνν
ΕΕΡΡΤΤ,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττοο  ΣΣυυνν--
δδιικκααλλιισσττιικκόό  κκίίννηηµµαα””..

Ο ΣΣήήφφηηςς εργάστηκε
στην ΕΡΤ ως τεχνικός
(Ηλεκτρονικός), σε διά-
φορες υπεύθυνες θέσεις
για µια 25ετία. Συµµε-
τείχε ενεργά στο Συνδι-
καλιστικό κίνηµα των
εργαζοµένων της ΕΡΤ
και δδεενν  σσυυµµββιιββάάσσττηηκκεε  πποοττέέ στον αγώνα
του για τα δίκια των εργαζοµένων.

Πριν δυό χρόνια συνταξιοδοτήθηκε,
συνεχίζοντας τον αγώνα, τη δράση και
την πολύτιµη προσφορά του, από άλλα
µετερίζια...

Η Ένωση µας, µαζί µε τους παλιούς
του συνεδέλφους στην ΕΡΤ,τον σσυυγγχχααίί--
ρροουυµµεε  και του ευχόµαστε νάναι πάντα
δυνατός, ακµαίος, ασυµβίβαστος αγωνι-
στής ... 

Ο χαλκέντερος αγωνιστής Σήφης Μανουσογιάννης - Πρό-
εδρος της Ένωσης µας, την στιγµή της βράβευσης. 

π ο ί η σ η 
ΕΜΠΡΟΣ ΕΛΛΑ∆Α

Εµπρός, στηλώσου Ελλάδα επαναστά-
τισσα,
βάστα γερά στο χέρι τ’ άρµατα σου !
Μάταια δεν ξεσηκώθηκεν ο Όλυµπος,
η Πίνδος, οι Θερµοπύλες - δόξασµα σου.

Απ΄τα βαθιά τους σπλάχνα ξεπετάχτηκε
η Λευτεριά σου ολόφωτη, γενναία
κι απ’ τον τάφο του Σοφοκλή, απ’ τα
µάρµαρα
της Αθήνας, πάντα ιερή και νέα.

Θεών κ’ ηρώων πατρίδα, σπάζεις
άξαφνα
το ζυγό σου και την ενάντια Μοίρα 
µε τον ήχο που βγάνει του Τυρταίου σου
του Μπάυρον και του Ρήγα η άξια λύρα.

Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν 
(1799, Μόσχα – 1837, Αγία Πετρούπολη)

Ρώσος συγγραφέας, θεµελιωτής της νέας Ρωσικής
λογοτεχνίας

( Απόδοση : Kώστας Βάρναλης ) 

Η τιµητική
πλακέτα
που απέ-
νειµε η
Π.Ο.Σ.Π.
ΕΡΤ στον
Πρόεδρο
της Ένω-
σης µας.
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Γράφει ο Μανώλης Τζωρτζάκης - Προπονητής του Α.Γ.Σ.Σφακίων
Στις 10 Ιουνίου, µετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου όπου  η

οµάδα µας κατέλαβε την 3η θέση στο πρωτάθληµα, έγινε ο 2ος φι-
λικός αγώνας της οµάδας µας, µε πρώην ποδοσφαιριστές του συλλόγου µας, οι οποίοι
έχουν αποσυρθεί από την  ενεργό δράση και στελεχώνουν το τµήµα παλαιµάχων του
Α.Γ.Σ.Σφακίων!

Παράλληλα έγινε εσωτερικό τουρνουά ποδοσφαίρου για τα τµήµατα των ακαδηµιών µας
για αγόρια και κορίτσια!

Ακολούθησε η βράβευση από τον πρόεδρο της οµάδας µας Γιαννουλάκη Θεόδωρο,
του µεγάλου χορηγού των ακαδηµιών µας ∆ουρουντάκη Νίκο και το ξενοδοχείο Βριτο-
µάρτις, για την προσφορά του στον Α.Γ.Σ.Σφακίων, ο οποίος µοίρασε στολές ποδοσφαί-
ρου σε όλα τα παιδιά του συλλόγου µας. Η πολύ όµορφη βραδιά ολοκληρώθηκε µε

παραδοσιακό τραπέζι στο
χώρο του γηπέδου για
όλα τα µέλη, τους αθλητές
και τους φίλους του συλ-
λόγου µας.  

Ο σύλλογος µας θέλει
επίσης, να ευχαριστήσει
τον ποδοσφαιριστή και
γιατρό της οµάδας µας
Ιωαννίδη Μάνο για την
προσφορά του στην
οµάδα µας και του ευχό-
µαστε καλή σταδιοδροµία
και καλή επιτυχία στην
επαγγελµατική του κα-
ριέρα.       

Έναρξη
προπονήσεων 
ποδοσφαίρου
Α.Γ.Σ.Σφακίων

Ξεκίνησαν οι
προπονήσεις της οµάδας
π ο δ ο σ φ α ί ρ ο υ τ ο υ
Α.Γ.Σ.Σφακίων για την
νέα αγωνιστική περίοδο
2012-2013, οι οποίες θα
γίνονται κάθε ∆ευτέρα,
Τετάρτη και Παρασκευή
και ώρες 17.30 έως 19.30
στο γήπεδο Φραγκοκα-
στέλου! Ευελπιστούµε

βέβαια να αλλάξουν οι ώρες προπόνησης όταν θα τοποθετηθούν τα φώτα στο γήπεδο
όπως µας υποσχέθηκε η Αντιπεριφέρεια Χανίων µέσω του δήµου µας, έργο που θα δώσει
νέα πνοή στον αθλητισµό της περιοχής µας, αφού οι προπονήσεις θα µπορούν να γίνουν
ώρες που θα βολεύουν όλους µετά τις δουλειές τους!

Το έργο αυτό βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο µετά από τις συντονισµένες προσπά-
θειες του δήµου µας και περιµένουµε άµεσα εξελίξεις!

Τέλος οι εγγραφές και οι προπονήσεις για τα τµήµατα των ακαδηµιών µας θα ξεκινή-
σουν αρχές Οκτωβρίου.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ∆ΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ 2012
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Σφακίων και ο ∆ήµος Σφακίων σε συνερ-

γασία µε τον Α.Γ.Σ.Σφακίων, διοργάνωσαν µε µεγάλη επιτυχία, τις παρακάτω Αθλητικές
δραστηριότητες στα πλαίσια των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων “∆ροσουλίτες
2012”. Στους αγώνες έλαβαν µέρος 52 άτοµα Έλληνες και ξένοι παραθεριστές µαζί µε
Σφακιανούς.

Το πρόγραµµα των αγώνων
●  Πέµπτη 09/08/2012 ( ώρα 17.30-21.00 ) : Τουρνουά Μπάσκετ 3Χ3 στο

Λύκειο Σφακίων
Αποτελέσµατα:

1η Θέση: Χώρα Σφακίων ( ∆ουρουντούς Μανώλης, ∆ουρουντούς Γιώργος, Περράκης
Άρης).
2η Θέση: Καµικάζι ( Τζωρτζάκης Σήφης, Τζωρτζάκης Γιάννης του Εµµ., ∆ελιγιαννάκης Μι-
χάλης).
3η Θέση: Ανακάτεροι ( Τζωρτζάκης Γιάννης του Ιωαν., ∆ουρουντάκης Γιάννης, 

∆ουρουντάκης Μανούσος, Βοτζάκης Νταµουλής).

●  Σάββατο 11/08/2012 ( ώρα 17.00-21.00 ):  Τουρνουά Beach Volley 3X3 στην
παραλία του Φραγκοκαστέλλου

Αποτελέσµατα:
1η Θέση: Κελεπούρια ( Λεδάκης Στράτος, Κουκουνάρης Κωνσταντίνος, Κωστής - Μαρία)

2η Θέση: Καµικάζι ( Τζωρτζάκης Σήφης, Αλιγίζος, ∆εληγιαννάκης Μιχάλης).

3η Θέση: Φραγκοκάστελλο ( Παπαδάκης Ντίνος, Εµµάνιουελ, Ντάνιελ).

●  Κυριακή 12-08-2012 ( ώρα 17.00-21.00 ):  Τουρνουά Beach Soccer 4X4 στην 
παραλία του Φραγκοκαστέλλου

Αποτελέσµατα:
1η Θέση: Άσχετοι ( Τζωρτζάκης Μανώλης, Μπούχλης Μανώλης, Σοφούλης Πέτρος

Γλυνιαδάκης Παντελής, Ιωαννίδης Μάνος )
2η Θέση: Τζώρτζιδες ( Τζωρτζάκης Σήφης, Τζωρτζάκης Γιάννης, Τζωρτζάκης Γιάννης

Νικηφόρος Νίκος, Αλεβύζος ) 
3η Θέση: Ασφέντου ( Γιαννουλάκης Γιάννης, Καγιαδάκης Χρήστος, ∆εληγιαννάκης Μιχά-
λης,  Χοµπιτάκης Γιάννης, Σφηνιαδάκης Αντώνης )

Υπεύθυνος Γυµναστής  -  Τζωρτζάκης Μανώλης

ΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
Σας γνωστοποιούµε την ίδρυση σωµατείου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

την επωνυµία «ΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΣΦΑ-
ΚΙΑ».  

Σκοπός του σωµατείου µας είναι, γενικώς η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης,
πνεύµατος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από αλτρουιστικά, φι-
λανθρωπικά αισθήµατα προσφοράς, προς το κοινωνικό σύνολο, όπως είναι οι
αναδασώσεις, οι εθελοντικές αιµοδοσίες, η πυρασφάλεια κ.α.

Λαµβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα ενεργοποίησης εθελοντών για την αντιµε-
τώπιση αρκετών προβληµάτων στο δήµο µας και κρίνοντας ως ένα από τα πλέον ση-
µαντικά την πυρασφάλεια τους καλοκαιρινούς µήνες, φέτος το καλοκαίρι σε συνεργασία
µε τον δήµο Σφακίων αναλάβαµε εθελοντικά την πυρασφάλεια του δήµου µας.

Επανδρώσαµε µε 60 εθελοντές τα τµήµατα άµεσης επέµβασης για την πυρασφά-
λεια από τον Ιούνιο έως τέλος Σεπτεµβρίου, αξιοποιώντας µε τον καλύτερο τρόπο το
αυτοκίνητο του δήµου και τα 3 συστήµατα πυρόσβεσης που µας παραχώρησε ο δήµος.

Τα αποτελέσµατα ήταν άµεσα, αφού οι 7 φωτιές που µπήκαν στον δήµο µας αντιµε-
τωπίστηκαν άµεσα από την έγκαιρη επέµβαση των εθελοντών περιορίζοντας της ζηµιές
στο ελάχιστο δυνατόν και µάλιστα τις περισσότερες φορές χωρίς την βοήθεια της πυ-
ροσβεστικής. 

Αξίζει να σηµειωθεί και η συνδροµή των εθελοντών µας σε 2 µεγάλες πυρκαγιές
στον δήµου Αγίου Βασιλείου. Για πρώτη χρονιά η παρουσία µας ήταν πολύ σηµαντική
αλλά κάναµε πολλά λάθη τα οποία θα προσπαθήσουµε να διορθώσουµε ώστε να γί-
νουµε πιο αποτελεσµατικοί και να εκπαιδεύσουµε τους εθελοντές για την µεγαλύτερη
ασφάλεια τους. Φυσικά χρειαζόµαστε περισσότερα µέσα (αυτοκίνητα) και πυροσβε-
στικά υλικά (στολές, ασύρµατους, µάσκες, µάνικες, κ.α.) τα οποία ελπίζουµε να απο-
κτήσουµε µέσω του δήµου ή από χορηγούς. 

Τέλος θέλουµε να ευχαριστήσουµε τον ∆ήµαρχο κ. Πολάκη και τον υπεύθυνο Αν-
τιδήµαρχο κ. Χιωτάκη, για την στήριξη και την βοήθεια που µας παρείχαν, αλλά πάνω
από όλα θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους τους εθελοντές που επάνδρωσαν τα τµή-
µατα άµεσης επέµβασης και καλούµε για την νέα χρονιά όσους ενδιαφέρονται να συµ-
µετάσχουν στα ανοιχτά συµβούλια που θα κάνουµε και στις ασκήσεις ετοιµότητας.

Εκ µέρους του ∆.Σ.
Ο πρόεδρος

Τζωρτζάκης Μανώλης

Όπως κάθε χρόνο - τα τελευταία 13
χρόνια, µαζεύτηκαν στην παραλία του
Φραγκοκαστέλου 170 παιδιά, πιστοί στο
ραντεβού µας για το πρόγραµµα “Παιδί
και Θάλασσα”. Το πρόγραµµα, συγκεν-
τρώνει τα παιδιά από όλο το ∆ήµο Σφακίων
µε τα λεωφορεία του δήµου, για να τα µάθει
κολύµπι και άλλα παιδαγωγικά παιχνίδια
στη θάλασσα και στη παραλία.

Φέτος παρά τις οικονοµικές δυσκολίες
του δήµου, µε πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου
και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Σφα-
κίων, το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε
δίνοντας την ευκαιρία σε πολλά παιδιά που
αλλιώς δεν θα την είχαν, να χαρούν ην θά-
λασσα. 

Παράλληλα µπήκε για πρώτη φορά µια
µικρή αλλά πολύ σηµαντική συνδροµή
στους συµµετέχοντες, για να µπορεί να κα 

λυφτεί ένα µέρος των εξόδων.
Θέλουµε να ευχαριστήσουµε τα παιδιά

και τους γονείς τους για την στήριξη- ηθική
και υλική που µας έδωσαν, αφού παρά την
συνδροµή, όχι µόνο δεν µειώθηκε ο αριθµός
των συµµετεχόντων αλλά αυξήθηκε για λίγο,
δείχνοντας την αγάπη που έχουν τα παιδιά
για το συγκεκριµένο πρόγραµµα που έµαθε
σε όλους τους µικρούς Σφακιανούς να κο-
λυµπούν. 

Στο πρόγραµµα δούλεψαν 2 γυµναστές:
Τζωρτζάκης Μανώλης και Μαλιάσα Άρτε-
µις και 2 οδηγοί λεωφορείων, µε δίπλωµα
Ναυαγοσωστικής:Τζωρτζάκης Σήφης και
Γιάννης, ενώ για πρώτη φορά το πρό-
γραµµα ήταν χρηµατοδοτούµενο από την
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, αναλαµ-
βάνοντας ένα µικρό µέρος του κόστους του
προγράµµατος. 

ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2012

Η βράβευση του Νίκου ∆ουρουντάκη,  από τον πρόεδρο
της οµάδας ποδοσφαίρου του Α.Γ.Σ.Σφακίων ΘεόδωροΓιαν-
νουλάκη, για την προσφορά του ως µεγάλου χορηγού των
ακαδηµιών ποδοσφαίρου του Α.Γ.Σ.Σφακίων. Ο  Νίκος ∆ου-
ρουντάκης µοίρασε στολές  σε όλα τα παιδιά του συλλόγου.

Η Ποδοσφαιρική οµάδα του  Α.Γ.Σ.Σφακίων, µε τον Πρόεδρο και τον προπονητή της

Πάνω από 170 παιδιά µαζεύτηκαν και φέτος στην παραλία του Φραγκοκαστέλου, στο κα-
θιερωµένο πλέον πρόγραµµα “Παιδί και Θάλασσα”.
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Κόψτε µε ψαλίδι πάνω
στη διακεκοµµένη.

Το ∆ηµοτικό
Φροντιστήριο 
στα ΣΦΑΚΙΑ

Τη  ∆ευτέρα 20 Αυγούστου 2012,
έγινε η έναρξη των καλοκαιρινών
µαθηµάτων του ∆ηµοτικού Φροντι-
στηρίου του ∆ήµου, µέχρι το
άνοιγµα των σχολείων. 

Απευθύνεται σε οι µαθητές της
Α΄Λυκείου 9 -11 π.µ. και της Β’ και Γ’
Λυκείου 11 -13 π.µ.

ΓΡΗΓΟΡΟ ΙNTERNET 
ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ

Ενηµερώνουµε τους κατοίκους των χωριών Κοµητάδες, Βουβάς, Νο-
µικιανά, Άγιος Νεκταρίος, Φραγκοκάστελο, Πατσιανός, Σκαλωτή και Αρ-
γουλές, ότι ενεργοποιήθηκε το INTERNET (ADSL) και µπορούν πλέον
να κάνουν αιτήσεις στον ΟΤΕ τηλεφωνόντας στο 13 888. 

Για τα χωριά Σκαλωτή και Αργουλέ, ίσως το σήµα να είναι πιό αδύ-
ναµο σε σχέση µε των υπολοίπων- λόγω της απόστασης, αλλά όταν ο
αριθµος των αιτήσεων αυξηθεί σηµαντικά, το µηχάνηµα θα αντικατα-
σταθεί µε µεγαλύτερο και το προβληµα θα αποκατασταθεί.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις “∆ΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ”

Φραγκοκάστελλο - Αύγουστος 2012

Σε µια εποχή που προσπαθούν να
απαξιώσουν τον πολιτισµό, τη παιδεία και
τη κουλτούρα κάθε λαού, εµείς στα Σφα-
κιά αντιστεκόµαστε, προσπαθώντας να
δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις, ώστε τα
παιδιά µας να µείνουν µακριά από την
αδράνεια και παραίτηση και να έχουν
συµµετοχή στην πολιτιστική ανάπτυξη της
επαρχίας µας. 

Πολλές οι εκδηλώσεις και φέτος, στο
Φραγκοκάστελλο.

Άρχισαν µε την αιγίδα της ““ΠΠρρωωττοοββοουυ--
λλίίααςς  ∆∆ηηµµοοττώώνν  ΣΣφφαακκίίωωνν””, µε τη θεατρική
παράσταση ‘ΤΤσσιιρριιττσσάάννττσσοουυλλεεςς’’..  Παρά-
σταση µουσικοχορευτική, που ενθουσίασε
µικρούς και µεγάλους

Συνεχίστηκαν στις 27 του Ιουλίου οι εκ-
δηλώσεις, µε την “ΟΟΚΚΤΤΑΑΒΒΑΑ””,,  (( ΣΣττααύύρροοςς  και
ΓΓιιώώρργγηηςς  ΨΨααρροουυδδάάκκηηςς και οι συνεργάτες
τους ), σε µια µουσική πανδαισία στο επι-
βλητικό κάστρο.   

Με την αιγίδα του ∆ήµου Σφακίων και
διοργάνωση από την της  Κοινωφελή Επι-
χείρηση του ∆ήµου, παρουσιάστηκαν,
στις 6 Αυγούστου ««ΟΟιι  ννέέοοιι  εεκκφφρραασσττέέςς  ττηηςς
ΣΣφφαακκιιααννήήςς  ππααρράάδδοοσσηηςς  »»..  

Παρουσίασαν το ταλέντο τους νέοι
Σφακιανοί µουσικοί και οργανοπαίχτες:,
ΜΜααγγγγεελλάάκκηηςς    ΓΓιιώώρργγηηςς, ΧΧααιιρρέέττηηςς  ΓΓιιώώρργγηηςς,,

ΨΨααρροουυδδάάκκηηςς  ΣΣττααύύρροοςς,,  ΑΑννδδρρέέααςς και ΜΜαα--
ννοούύσσοοςς  ΜΜααννοουυσσέέλληηςς και οι συνεργάτες
τους.

Συµµετείχαν: ο µουσικοχορευτικός σύλ-
λογος ““ΤΤΑΑ  ΣΣΦΦΑΑΚΚΙΙΑΑ””, η οµάδα ριζίτικου
““ΧΧρρυυσσόόθθεεµµιιςς”” και ο “οοµµάάδδαα  ρριιζζίίττιικκοουυ  ΑΑσσκκύύ--
φφοουυ””..  

Πρέπει να συγχαρούµε όλα τα παιδιά
για την όµορφη βραδιά που µας χάρισαν
και τους δασκάλους τους ΣΣήήφφηη  ΠΠααππαασσηη--
φφάάκκηη που είχε και την επιµέλεια της εκδή-
λωσης, ΠΠααύύλλοο  ΒΒοοττζζάάκκηη  και ΝΝεεκκττάάρριιοο
ΜΜπποούύχχλληη,, καθώς και τον ακούραστο πρό-
εδρο του µουσικοχορευτικού συλλόγου
ΜΜααννώώλληη  ΦΦαασσοουυλλάάκκηη.

Αξιοσηµείωτη είναι η βράβευση από τον
∆ήµαρχο των Σφακίων κ. ΠΠααύύλλοο  ΠΠοολλάάκκηη--
συµπατριωτών µας, που δδιιαακκρρίίθθηηκκαανν  γγιιαα
γγεεννααιιόόδδωωρρεεςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  ττοουυςς  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο
κκααιι  σσττηηνν  εεππααρρχχίίαα  µµααςς..    

Μετά τη σύντοµη οµιλία του, για το πο-
λιτισµό και την προσπάθεια πολιτιστικής
αλλά και βιοτικής ανάπτυξης της περιοχής
µας , ο ∆ήµαρχος βράβευσε:

● Tην κυρία ΜΜααρρίί  ΚΚααρρυυώώττηη  --  ΝΝααξξάάκκηη
για την ανάδειξη - σε πίνακες, της Σφακια-
νής δεσιάς και  τη παραχώρηση δωρεάς
140 πινάκων στο ∆ήµο.

● Τον ΚΚααννάάκκηη  ΓΓεερροοννυυµµάάκκηη, για τη παρα-
χώρηση των πινάκων λαϊκής  ζωγραφικής
( έργων του ) στο ∆ήµο  καθώς και για την 

πολύτιµη προσφορά του στη λαϊκή παρά-
δοση και το πολιτισµό στα Σφακιά και

● Τον ΣΣττααύύρροο  ΚΚααππρριιδδάάκκηη, για την απο-
φασιστική συµβολή του - ως ανώτατο δι-
ευθυντικό  στέλεχος του Ο.Τ.Ε, στη
ανάπτυξη στα Σφακιά, σύγχρονης ηλε-
κτρονικής υποδοµής πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών ( οπτικές ίνες ).  

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στις 8 Αυ-
γούστου,, µε τη συναυλία  του  ΜΜααννώώλληη
ΚΚοοννττααρροούύ και του συγκροτήµατος του,
στις 11 Αυγούστου µε τους ΑΑδδεελλφφοούύςς
ΠΠααννττεερρµµάάκκηη  και στις 13 Αυγούστου µε το
Νίκο Ζωιδάκη. 

Οι εκδηλώσεις  συνεχίζονται και το Σε-
πτέµβριο. 

Εκατοντάδες Σφακιανοί κάθε ηλικίας, ξένοι επισκέπτες και παραθεριστές, ξεφάντωσαν στο
Φραγγοκάστελο, στις Πολιτιστηκές εκδηλώσεις “∆ΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ 2012”  

Αν θες να δεις όλο τον κόσµο
µέσα σ’ ένα κόκκο άµµου

Αν θες ν’ αντικρίσεις ολόκληρο τον ουρανό
στην όψη ενός αγριολούλουδου

Κλείσε στη χούφτα σου το άπειρο
και την αιωνιότητα µέσα σε µιαν ώρα.

Ουίλλιαµ  Μπλέηκ  (1757 – 1827)
Άγγλος Ποιητής και ζωγράφος

☺

∆εν µιλώ γι αυτόν που βάζει φωτιές την ίδια
στιγµή στον Λίβανο ή στην Αγκόλα, που δια-
στρέφει συνειδήσεις στην Καµπότζη, στη Χιλή,
στο Ιράν.

Ανήκει σε όλους µας αυτός και τον έχουµε
προικιστεί δια βίου. 

Τον άλλον εννοώ, τον “ιδιωτικής χρήσεως”,
που µόλις καταφέρω κάτι καθαρό µου το µαγαρί-
ζει. Εµένα, που και το πιό ταπεινό πράγµα εάν τ’
αγαπώ, τ’ ονειρεύοµαι να φτάνει την τελειότητα
ενός κιονόκρανου. 

Οδυσσέας Ελύτης  ( 1911 - 1996)          
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Θέµα λίγου χρόνου για τον θεµέλιο λίθο
του νέου Πολυδύναµου Ιατρείου Σφακίων

Οι ∆ήµοι της Κρήτης έβαλαν
“λουκέτο”την Τετάρτη και Πέµπτη 

29 και 30 Αυγούστου
Με οµόφωνη απόφαση των δηµαρχών της Κρήτης, οι δήµοι του νησιού παρέµει-

ναν  κλειστοί την Τέταρτη και Πέµπτη 29 και 30 Αύγουστου, ως προειδοποιητική κί-
νηση διαµαρτυρίας προς την κυβέρνηση για τις δραµατικές περικοπές στη
χρηµατοδότηση των δήµων που οδηγούν σε χρεωκοπία την τοπική αυτοδιοίκηση.

Την Πέµπτη 29 Αυγούστου, έγινε έκτακτο συνέδριο της ΚΕ∆Ε στην Αθήνα και
πραγµατοποιήθηκαν συγκεντρώσεις των ∆ηµοτικών συµβουλίων, των εργαζοµένων
των δήµων και  δηµοτών. 

Συγκεντρώσεις έγιναν και στις έδρες των αποκεντρωµένων διοικήσεων, στις πρω-
τεύουσες των νοµών της Κρήτης (Χανιά - Ρέθυµνο -  Ηράκλειο - Άγιος Νικόλαος) . 

Λουκέτο κινδυνεύει άµεσα να µπει στο 10% και πλέον, των ∆ήµων της χώρας. 
Σαράντα από τους 325 δήµους αδυνατούν να πληρώσουν ακόµη και τους µισθούς
των υπαλλήλων τους για τους µήνες Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και Νοέµβριο, όπως ανα-
φέρει η  Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας.

Σε ανάλογη κατάσταση αναµένεται να βρεθεί το 90% των δήµων µέχρι το τέλος
του 2012. Μαζί µε τους δήµους όµως κινδυνεύουν και 250.000 πολίτες που απολαµ-
βάνουν τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων, αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες
τους. 

Τη χαριστική βολή στα χρόνια οικονοµικά προβλήµατα των δήµων έδωσε η µεί-
ωση 29% στην κρατική επιχορήγηση τον περασµένο Ιούλιο, η οποία θα συνεχι-
στεί..

Όπως µας δήλωσε ο ∆ήµαρχος Σφακίων Παύλος Πολάκης, “ ΑΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
∆ΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΝΑ ΖΟΦΕΡΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΜΕ ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ “.

Σε οικονοµικό στραγγαλι-
σµό και ο ∆ήµος Σφακίων

Κέντρου ∆ια Βίου Μά-
θησης στον ∆ήµο

Σφακίων
Όπως ανακοίνωσε ο ∆ήµαρχος Σφακίων Παύλος Πολάκης, υπογράφηκε το

Σύµφωνο Συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου ∆ια Βίου
Μάθησης του ∆ήµου Σφακίων, µε σκοπό την υλοποίηση επιµορφωτικών προ-
γραµµάτων για ενήλικες. 

Σκοπός των προγραµµάτων αυτών, είναι η προώθηση της ανάπτυξης, της
επιχειρηµατικότητας, της τοπικής οικονοµικής κοινωνικής, της καινοτοµίας
καθώς και η επιµόρφωση για την υγεία, πολιτισµό, αθλητισµό, περιβάλλον, σχο-
λές γονέων κ.λπ.

Σύντοµα θα δοθούν λεπτοµέρειες για τα πρόγραµµα των µαθηµάτων.

Μετά τον επίπονο αγώνα της δηµοτικής αρχής Σφακίων και προ-
σωπικά του ∆ηµάρχου Παύλου Πολάκη, ενάντια στις γραφειοκρατικές
καθυστερήσεις και την ολιγωρία των αρµοδίων, δόθηκε τελικά η έγ-
κριση από το Υπουργείο Υγείας, της κατασκευής του Πολυδύναµου
Περιφερειακού Ιατρείου Σφακίων, τελειώνοντας από τις τεχνικές
υπηρεσίες και την υπογραφή του Υπουργού.

Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρό-
γραµµα Κρήτης στο Ε.Σ.Π.Α  2012-13 για απόφαση, ώστε ν’  αρχί-
σουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι εργασίες κατασκευής του
κτηρίου και   ο εξοπλισµός του.
Η συνολική δαπάνη του έργου είναι  885.975 € 

Στα τέλη του 2013 ελπίζει ο ∆ήµαρχος
Σφακίων Παύλος Πολάκης, να αποκτήσει η
επαρχία µας, το νέο πολυδύναµο περιφε-
ρειακό ιατρείο, που πρόκειται να δηµιουρ-
γηθεί από την Υγειονοµική Περιφέρεια
Κρήτης και χρηµατοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α.,
σε δηµοτικό οικόπεδο που παραχωρήθηκε γι’
αυτό τον σκοπό, στην είσοδο της Χώρας
Σφακίων.

Αξίζει να σηµειωθεί ως προς την ανάγκη
του νέου πολυδύναµου ιατρείου ότι το υφι-
στάµενο ιατρείο, που δηµιούργησαν οι Σφα-
κιανοί, µέσα στον έναν µόλις χρόνο
λειτουργίας του έχει αντιµετωπίσει πάνω
2.500 περιστατικά!

Με αυτό τον τρόπο η ∆ηµοτική Αρχή, µε τη
συµπαράσταση και την εθελοντική προ-
σφορά πολλών Σφακιανών, κατάφερε να
δώσει ένα τέλος στην τεράστια ταλαιπωρία
των ασθενών, που ήταν αναγκασµένοι να κα-
ταφεύγουν στα Χανιά προκειµένου να έχουν
την πρωτοβάθµια ιατρική περίθαλψη που
χρειάζονταν. «Εχουµε οργανώσει µια καλή
κατάσταση µε ίδια µέσα και µε έναν καλό εξο-
πλισµό που προµηθευτήκαµε µε τη βοήθεια
της Ενωσης Σφακιανών», δήλωσε, ο δή-
µαρχος Σφακίων Παύλος Πολάκης, ο οποίος
επεσήµανε τη συµβολή στο έργο που γίνεται
του δηµοτικού γιατρού και της νοσηλεύ-
τριας - που ήταν από πέρυσι- αλλά και των
δύο αγροτικών γιατρών που προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους το τελευταίο χρονικό διά-
στηµα στην περιοχή.

Μάλιστα, όπως τόνισε, οι αγροτικοί για-
τροί κάνουν από κοινού περιοδεία κάθε εβδο-
µάδα στα χωριά, παρότι η υποχρέωσή τους
είναι για κάθε 15 ηµέρες, εξυπηρετώντας µε
αυτό τον τρόπο ακόµα καλύτερα τους ηλικιω-
µένους που έχουν το πρόβληµα. «Ο ∆ήµος
βέβαια καλύπτει τα έξοδα µετακίνησης των
γιατρών, διότι, δυστυχώς, έτσι όπως τους
έχουν 'κουτσουρέψει' τους µισθούς δεν θα
τους έµενε ούτε το µισό µηνιάτικο», µας λέει ο
Π. Πολάκης και υπογραµµίζει: «Υπάρχει ένα
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, που πραγµατοποι-
ούνται τακτικές αιµοληψίες σε περίπου 30 -
35 άτοµα για τον τακτικό τους έλεγχο διαφό-
ρων πραγµάτων και την παρακολούθηση των
παθήσεων που έχουν. Επίσης, υπάρχει πλή

ρης 24ωρη ιατρική κάλυψη όλες τις ηµέρες
της εβδοµάδας και  ειδικά τώρα µε την του-
ριστική περίοδο που οι ανάγκες είναι αυξηµέ-
νες. Μάλιστα, µε την ευκαιρία που µου δίνεται
θα ήθελα να πω και να δώσω συγχαρητήρια
στον αγροτικό ιατρό της Ανώπολης, τον ∆η-
µήτρη Οικονόµου, ο οποίος κατάφερε και
ανέταξε ένα πολύ βαρύ περιστατικό στο φα-
ράγγι της Αράδαινας και ο άνθρωπος τελικά
σώθηκε, αφού µεταφέρθηκε στη συνέχεια µε
το νοσοκοµειακό φουσκωτό». 

Με τη βοήθεια γιατρών από τα Χανιά
πραγµατοποιούνται µια σειρά σηµαντικών
εξετάσεων: «Γίνονται ακτινογραφίες και έρ-
χονται ανά δύο µήνες µια οµάδα γιατρών από
τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων που είναι είτε
ιδιώτες είτε γιατροί του Νοσοκοµείου (ορθο-
πεδικοί, ουρολόγοι, καρδιολόγοι, πνευµονο-
λόγοι, δερµατολόγοι κ.ά.) -τους οποίους
ευχαριστώ πάρα πολύ- και οι οποίοι βλέπουν
κάποιες συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού µε
βάση τα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζουν.Επίσης, πραγµατοποιούνται επισκέψεις
από το προσωπικό του Κέντρου Ψυχικής
Υγείας, που παρακολουθούν ψυχιατρικά πε-
ριστατικά, ενώ στηρίζουµε τη λειτουργία του
'Βοήθεια στο σπίτι' που λειτουργεί πολύ καλά.
Παράλληλα, έχουν γίνει δύο αιµοδοσίες και
προγραµµατίζεται ακόµα µια, ενώ έχει ξεκινή-
σει πέρυσι -και συνεχίζεται φέτος- το πρό-
γραµµα προληπτικής ιατρικής για τον καρκίνο
του τραχήλου της µήτρας στο πλαίσιο του
οποίου γίνονται τεστ Παπανικολάου», ανέ-
φερε οΠ. Πολάκης, ο οποίος, µάλιστα, ως
γιατρός, παρέχει και ίδιος µια φορά την εβδο-
µάδα τις υπηρεσίες του στο πολυδύναµο ια-
τρείο.  
«Εγώ κάνω µια σειρά από µικροεπεµβάσεις
και από όταν ξεκίνησε το ιατρείο έχουν γίνει
πάνω από 130 - 140 που αφορούσαν κύστες,
λιπώµατα, ελιές, τραύµατα κ.ά., αλλά και βα-
ρύτερες επεµβάσεις όπως αποστήµατα, δια-
πυηµένα κοιλιακά τραύµατα κ.λπ., τα οποία
αντιµετωπίστηκαν καλά», σηµείωσε και πρό-
σθεσε καταλήγοντας ότι µε τη λειτουργία του
πολυδύναµου ιατρείου ουσιαστικά ο συντρι-
πτικός αριθµός των περιστατικών που µέχρι
πριν από έναν χρόνο αναζητούσε ιατρική πε-
ρίθαλψη στα Χανιά πλέον µπορεί να δεχθεί
τις υπηρεσίες που έχει ανάγκη στα Σφακιά... 

Ο “Αλµπερτ Σβάιτσερ” των Σφακιανών - και όχι µόνο, ∆ήµαρχος Σφακίων, γιατρός Παύλος
Πολάκης. Το(α) οραµα(τα) του, γίνονται οσονούπω πραγµατικότητα...

Σε οικονοµική «ασφυξία» έχει οδηγηθεί ο
∆ήµος Σφακίων, εξαιτίας της δραµατικής
µείωσης της κρατικής χρηµατοδότησης. 

Ο ∆ήµαρχος Σφακίων ΠΠααύύλλοοςς  ΠΠοολλάάκκηηςς  κα-
τήγγειλε ότι ο δήµος ττοο  22001122  δδεενν  έέχχεειι  ππάάρρεειι
αακκόόµµαα  οούύττεε  έένναα  ΕΕυυρρώώ  ααππόό  ττηη  ΣΣΑΑΤΤΑΑ, ενώ οι
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) είναι µει-
ωµένοι φέτος κατά 35%.

Συγκεκριµένα ο ∆ήµος Σφακίων έχει ει-
σπράξει το πρώτο εξάµηνο του 2012 από
Κ.Α.Π. 320.000 Ευρώ λιγότερα σε σχέση µε
το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα.

Η υποχρηµατοδότηση αυτή,όπως λέει ο
∆ήµαρχος, δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα
στην εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Σφα-
κίων.

Στα  µέσα Ιουλίου, ο ∆ήµαρ-
χος Σφακίων είχε συνάντηση µε
τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων
ΑΑππόόσσττοολλοο  ΒΒοουυλλγγααρράάκκηη..

Στη συνάντηση συζητήθηκε
η πορεία µιας σειράς έργων
που έχουν δροµολογηθεί στα
Σφακιά και συµφωνήθηκε, η Αν-
τιπεριφέρεια να χρηµατοδοτή-
σει δύο νέες µελέτες: µια για
έργα ύύδδρρεευυσσηηςς και µία για αανναα--
ππλλάάσσεειιςς  οοιικκιισσµµώώνν του ∆ήµου
Σφακίων.Από τη σηνάντηση του ∆ηµάρχου και Αντιδηµάρχου Σφα-

κίων µε τον Αντιπεριφερειάρχη Απ. Βουλγαράκη.
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Παράλληλα, παρακολουθούµε µια κλιµά-
κωση επιχειρηµάτων και θεωριών που συνο-
δεύονται κι από έξωθεν προβοκάτσιες που
παρουσιάζονται σα λάθη και καθόλου αθώες
δεν είναι.  Η κεντρική και εµβληµατική έκ-
φραση της τάσης αυτής είναι η χρήση της ση-
µαίας της κρητικής πολιτείας ως συµβόλου
της Κρήτης και της αυτόνοµης πορείας της.
Εδώ πρέπει να πούµε ότι η διείσδυση της
ιδέας της αυτονοµίας έχει επενδύσει πολύ
στην παθολογική αγάπη των Κρητικών για
την ιδιαίτερη πατρίδα τους και την περηφά-
νια που νοιώθουν γιαυτή.    

Η ιδέα αυτή όµως ήταν πάντα συνυφα-
σµένη µε την ιδέα της Κρήτης ως γης ελληνι-
κής και την ξεχωριστή θέση που αυτή κατά
τους Κρητικούς και άλλους Έλληνες έχει στην
ιστορία και στη συλλογική µας παράδοση.
Σιγά σιγά καλλιεργήθηκε η ιδέα για µια Κρήτη
τόσο ιδιαίτερη, που αποτελεί χωριστή ταυτό-
τητα πολιτιστική κι όχι συνιστώσα στις ελλη-
νικές παραδόσεις. Κι η σηµαία της
αυτονοµίας ήταν η µόνη που µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί ως σύµβολο, αφού όλες οι
κρητικές σηµαίες ήταν οι ελληνικές των χαί-
νηδων µε το «Ένωσις ή Θάνατος», η ση-
µαία του Καγιαλέ η Ελληνική, που αυτήν
αναρτούσαν σε κάθε ευκαιρία επί Κρητικής
Πολιτείας αποκαθηλώνοντας την άλλη µε το
τουρκάστερο. Η τελευταία λοιπόν, κατάντησε
να θεωρείται σύµβολο της Κρήτης από τους
σύγχρονούς µας Κρητικούς, ακόµα κι αν
αυτοί δεν τάσσονται υπέρ της ιδέας της αυ-
τονοµίας. Από την άλλη, η µετάπτωση και
µέσω της σηµαίας σε θέσεις στήριξης της αυ-
τονοµίας, αρχικά µέσα από το χαβαλέ και
στην πορεία συνειδητά, συντέλεσε στην αύ-
ξηση του κύµατος αυτού σε πρώτη φάση. 

Προς ενίσχυση και ουσιαστική επιβολή
του θέµατος, επινοήθηκε η απάτη µε το δη-
µοψήφισµα που δήθεν θα λάβει χώρα το
2012 µε βάση τη διεθνή συνθήκη που ανα-
γνώρισε αυτό που de facto είχαν επιβάλει οι
Κρητικοί: την Ένωση µε την Ελλάδα. Το δη-
µοψήφισµα ήταν µια πολύ έξυπνη τακτική
που είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία συ-
ζήτησης επί του ανύπαρκτου θέµατος. Μας
ανάγκασε λοιπόν να συζητούµε επ’ αυτού, να
παίρνοµε θέση, να το αναγνωρίζοµε ως
υπαρκτό. Το επέβαλε πιέζοντάς µας να το-
ποθετηθούµε εν όψει του 2012.

Παράλληλα, οι προβοκάτσιες στους αγώ-
νες των µεσογειακών νησιών µε την ανάρ-
τηση της σηµαίας της κρητικής πολιτείας για
την Κρήτη αντί για την ελληνική, η αναφορά
της Κρήτης ως ξεχωριστού κράτους σε ιστο-
σελίδες δυτικών οργανισµών, η ανάρτηση
πανώ σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Ηράκλειο
για την αυτονοµία, οι αναφορές στο ανύπαρ-
κτο δηµοψήφισµα του 2012, η ανάρτηση της
σηµαίας σε ιστούς δήµων, δηµιούργησαν µια
δυναµική αλληλοτροφοδοτούµενη µε το θέµα
να συζητιέται κανονικά ανάµεσά µας.

Τους δυο αυτούς άξονες προπαγάνδας,
το δηµοψήφισµα και τη σηµαία, θα πρέπει να
µην τους υποτιµούµε ως γελοίους, γιατί ο
στόχος δεν ήταν να πείσουν, αλλά να ανοί-
ξουν το θέµα. Κι αυτό το κατάφεραν, µ’ εµάς
να είµαστε σε θέση άµυνας, µη ξέροντας τι
να κάνοµε, αφού θέλαµε να µη δίδουµε δια-
στάσεις σ’ ένα θέµα που δεν υπάρχει. Η
απουσία µας όµως συντέλεσε στην απρό-
σκοπτη ανάπτυξη του  προβλήµατος.

Σε δεύτερη φάση, ήρθε η αντίδραση και
η ενηµέρωση του κόσµου. Το έµβληµα που
είχαν επιλέξει ήταν εύκολος στόχος, αφού
µας έδινε τη δυνατότητα να αναφερθούµε
στην ιστορία και τους συµβολισµούς της επι-
κυριαρχίας του Σουλτάνου, το δηµοψήφισµα
µπορούσαµε να το αναιρέσοµε µε µιαν απλή
ανάγνωση της Συνθήκης. Όµως η άλλη
πλευρά σιγά σιγά έχει ήδη εγκαταλείψει το
εργαλείο του δηµοψηφίσµατος, αφού δεν της
είναι πια χρήσιµο, και είναι εύκολο να βρει
εναλλακτικό σύµβολο τώρα που υπάρχει η
κρίσιµη µάζα εκείνη που θα το υιοθετήσει εκ
του µηδενός.

Η εξέλιξη των επιχειρηµάτων των αυτονο-
µιστών παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς µε-
τατοπίζεται πλέον σε πιο συναινετική και
τεχνοκρατική φρασεολογία. Έτσι, προβάλλε-
ται αφενός η αυτάρκεια της Κρήτης σε πλου

τοπαραγωγικούς πόρους και ως οικονοµία, η
οποία µπορεί να συντηρήσει το νησί δίχως τη
βοήθεια της Ελλάδας.    Από την άλλη, τα ιδε-
ολογήµατα περί χωριστής ταυτότητας των
Κρητών έχουν σιωπήσει. Στη θέση τους προ-
βάλλεται από τη µια το κοινό ελληνοτουρκικό
παρελθόν και ο πληθυσµός των κάποτε αδελ-
φών µας Τουρκοκρητικών κι από την άλλη, η
τραγική κατάσταση της Ελλάδας που τρώει τα
παιδιά της και το αίτηµα της αυτοδιοίκησης ως
διέξοδος στην κακοδιοίκηση της κεντρικής
εξουσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πια το αί-
τηµα για ανεξαρτησία υποστέλλεται, έµφαση
δίδεται στο ότι η Κρήτη είναι τελικά κοµµάτι της
Ελλάδας, απλά είναι καλό για όλους µας να
έχοµε ένα νοικοκύρεµα βρε αδερφέ, µια διοι-
κητική ή οικονοµική αυτονοµία, τίποτα άλλο. 

Το αίτηµα αυτό, όπως εµφανίζεται στη ση-
µερινή του µορφή, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο,
αφού παρουσιάζεται αθώο και µάλιστα έχει
αναφορές στην αυτοδιοικητική µας παρά-
δοση. Αυτό που αποκρύπτεται όµως είναι το
ότι οι σηµερινές αυτοδιοικητικές δοµές του
Καλλικράτη δεν έχουν καµιά σχέση µε την κοι-
νοτική µας αµεσοδηµοκρατική παράδοση. ∆η-
µιουργούν απλά τις προυποθέσεις
αναπαραγωγής της κοµµατικής κυριαρχίας σε
όλα τα επίπεδα, γιγαντώνοντας τη µικρότερη
βαθµίδα αυτοδιοίκησης από την κοινότητα
γνωστών µεταξύ τους προσώπων στον απρό-
σωπο Καλλικρατικό δήµο, στραγγαλίζοντας
την προοπτική κάθε ανεξάρτητης συλλογικής
προσπάθειας παρέµβασης. Επιπλέον, άλλο η
αυτοδιοίκηση εντός ενός «κοινού Ελλήνων»,
κι άλλο η αυτοδιοίκηση στη βάση της ετερότη-
τας των Κρητών σε σχέση µε τους (άλλους)
Έλληνες.

Έτσι, ο µύθος της αυτάρκειας καταρρέει
από την ίδια τη διατύπωσή του: Αστείρευτους
υδάτινους πόρους ανακαλύπτει σε µια Κρήτη
που µε την αλλαγή του κλίµατος απειλείται µε
ερήµωση, ενώ η δυνατότητα παραγωγής
αγροτικών προϊόντων δε συνεπάγεται και αυ-
τάρκεια στην ενέργεια και στις κατασκευές,
ούτε πολύ περισσότερο στην άµυνα.

Όµως, δεν είναι ενωµένες οι ελληνικές πε-
ριοχές επειδή στερούνται αυτάρκειας καθεµιά
ξεχωριστά. Ούτε σηµαίνει αυτό ότι αν είναι αυ-
τάρκεις φεύγουν, δεν είναι η ανάγκη που τις
κρατάει ενωµένες αλλά η κοινή συνείδηση, η
αίσθηση του ανήκειν στην ίδια συλλογικότητα,
στον ίδιο λαό. Γιαυτό άλλωστε στο παρελθόν
αγωνίστηκαν για την Ένωση, όχι µόνο οι Κρη-
τικοί, αλλά όλοι οι Έλληνες που βρέθηκαν
εκτός ελλαδικού κράτους στα 1830: Σαµιώτες,
∆ωδεκανήσιοι, Κύπριοι, Επτανήσιοι, Μικρα-
σιάτες, Μακεδόνες, Θρακιώτες, Βορειοηπει-
ρώτες.

Είναι ακόµα χαρακτηριστικό ότι το ζήτηµα
της άµυνας υποβαθµίζεται συστηµατικά από
τους υποστηρικτές της αυτονοµίας. Η γεωπο-
λιτική απουσιάζει από την ανάλυσή τους, κι
αυτό όχι απαραίτητα από άγνοια. Κάποιοι
όντως παραγνωρίζουν την απειλή της Τουρ-
κίας, και αφελώς παρουσιάζουν ως παρά-
δειγµα προς µίµηση την Κύπρο, το
µεγαλύτερο ελληνικό νησί που κατέληξε ανε-
ξάρτητο µετά από έναν αγώνα για την Ένωση
που γελοιοποίησε τη µεγαλύτερη αποικιοκρα-
τική δύναµη του κόσµου, τη Βρετανία, και που
σήµερα βιώνει ακριβώς τις συνέπειες της µη
ολοκλήρωσης του στόχου της Ένωσης. Επι-
καλούνται το οικονοµικό θαύµα της Κύπρου,
αλλά αυτό µόνο ως παράδειγµα του τι θα µπο-
ρούσε να κάµει ο Ελληνισµός ενωµένος µπο-
ρεί να χρησιµεύσει, δηλαδή µε τα θετικά µιας
παραγωγικής ανάπτυξης, συνδυασµένης
όµως µε αποτρεπτική ισχύ και όραµα, όχι ως
κίνητρο για απόσχιση.

Κάποιοι άλλοι όµως αποσιωπούν το θέµα
της άµυνας συνειδητά. Είναι αυτοί που ανα-
φέρονται µε νοσταλγία στην τουρκική παρου-
σία στο νησί, που στις εφηµερίδες και τις
επιχειρήσεις τους βάζουν το µπλέ και το κόκ-
κινο σε αναλογία τρία προς ένα, παραπέµ-
ποντας ευθέως και ρητά στην παρουσία της
τουρκοκρητικής µειονότητας στο νησί. ∆εν έχει
θέση εδώ η ανάλυση της προέλευσης των
τουρκοκρητικών από εξισλαµισµένους δικούς
µας πληθυσµούς, ούτε η επισήµανση ότι όσοι
φτάσαµε να αποκαλούµαστε Έλληνες σήµερα
είµαστε οι απόγονοι αυτών που δεν εξισλαµί-
στηκαν τότε. 

Αλλά πρέπει να µας θορυβήσει το γεγονός ότι
οι αυτονοµιστές εµµέσως πλην σαφώς έχουν και
µια προοπτική τουρκικής εµπλοκής στην Κρήτη,
την οποία διεκδικούν µε την προβολή µιας κοινής
ταυτότητας που ενώνει χριστιανούς και µουσουλ-
µάνους του νησιού και η οποία βεβαίως δεν είναι
ελληνική: είναι µόνο κρητική και αυτήν προβάλ-
λουν, αντίθετα µε το παρελθόν µας και την ιστορία
µας, αποσιωπώντας ότι οι αγώνες µας ήταν ενάν-
τια σ’ αυτούς µε τους οποίους γίνεται σήµερα επί-
κληση κοινής ταυτότητας.

Το θέµα βέβαια ενδιαφέρει την Τουρκία πάρα
πολύ. Η διεκδίκησή της εµφανίζεται από πλευράς
της µέσα από διάφορες ατραπούς, από τις αερο-
φωτογραφίσεις των περιοχών µας µέχρι την
έρευνα στα υποθηκοφυλακεία για τις περιουσίες
των Τουρκοκρητικών και την ανάρτηση νοσταλγι-
κών βίντεο στο γιουτιούµπ µε καρτ-ποστάλ του
καιρού της τουρκικής κατοχής µε υπόκρουση κρη-
τικής µουσικής και λεζάντες στα τουρκικά και στα
αγγλικά για την κοινή πατρίδα όλων µας, χριστια-
νών και µουσουλµάνων. 

Επιπλέον, η αποδοχή της τουρκικής υπηκοό-
τητας των ιεραρχών της Κρητικής Εκκλησίας,
αποτελεί ήττα στο συµβολικό επίπεδο και τερά-
στια απειλή την οποία έχοµε υποβαθµίσει: Ο
όρκος πίστης στο τουρκικό σύνταγµα δεν έρχεται
µόνο σε ευθεία αντίθεση µε την αντιστασιακή πα-
ράδοση της εκκλησίας µας, αυτής που χρηµατο-
δότησε τον αγώνα του λαού µας στην Κρήτη και
πρόσφερε σειρά µαρτύρων και ηγετών. ∆ηµιουρ-
γεί µιαν οµάδα πίεσης υπέρ των τουρκικών θέ-
σεων στο έδαφός µας, κρατώντας σε οµηρία τους
ιεράρχες µας και αναγκάζοντάς τους να ταυτίσουν
τις φιλοδοξίες τους µε την τουρκική εξωτερική πο-
λιτική. Αποδέχεται την παραβίαση της συνθήκης
της Λωζάννης που διαπράττουν οι Τούρκοι χαρα-
κτηρίζοντας το οικουµενικό Πατριαρχείο τουρκικό
ίδρυµα στο οποίο προσβλέπουν να ηγηθούν, κι
όλο αυτό παρουσιάζεται ως κίνηση µεγαλοψυχίας
της Άγκυρας και εποικοδοµητική στάση που απαι-
τεί ως αντάλλαγµα την αναγνώριση των ψευδο-
µουφτήδων (προφανώς γιατί µέχρι κι οι Τούρκοι
καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα είναι ενιαία από την
Θράκη ως τη Γαύδο).

Τις αυτονοµιστικές θέσεις εκφράζουν σε γενι-
κές γραµµές τα εξής συµφέροντα: των οικονοµικά
ισχυρών του νησιού µας, οι οποίοι δε θέλουν να
µοιράζονται τον πλούτο που παράγουν µε τους
υπόλοιπους Έλληνες µέσω της φορολογίας και
θεωρούν ότι πρέπει να διαχειρίζονται οι ίδιοι την
παραγόµενη υπεραξία. Των παραβατικών, που
επιζητούν µια τοπική κυβέρνηση που δε θα µπο-
ρεί να αντιπαρατεθεί µαζί τους, και που µπορεί να
ελέγχουν κιόλας. Επιπλέον, σε µια µικρής κλίµα-
κας κρατική οργάνωση, θα ελέγχουν και την οικο-
νοµική ζωή µέσω της «προστασίας» σε βάρος
των οικονοµικά ισχυρών, οι οποίοι δε θα είναι
τόσο ισχυροί ώστε να τους ελέγξουν αλλά αρκετά
εύποροι ώστε να τους συντηρούν µ’ αυτό τον
τρόπο. Των εκκολαπτόµενων πολιτικών του Καλ-
λικράτη, που προσδοκούν αξιώµατα και τιµές αρ-
χηγού κράτους και κυβερνητικών αξιωµατούχων.
Και νεφελωδώς των απόκληρων του σηµερινού
συστήµατος που απλά ταυτίζουν την κρίση µε την
Ελλάδα και αφελώς θεωρούν ότι θα τους σώσει
από το Μνηµόνιο η αυτονοµία.

Το ετερόκλητο µέτωπο των αυτονοµιστών έχει
αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα, τα οποία η
κάθε διακριτή οµάδα εντός του δεν αντιλαµβάνε-
ται ότι ακυρώνουν τις δικές της επιδιώξεις. Έτσι, οι
οικονοµικοί παράγοντες δεν αντιλαµβάνονται ότι
τυχόν αυτονοµία θα σηµάνει τον έλεγχο του νη-
σιού από τις δυνάµεις της παραβατικότητας, των
ναρκωτικών και της προστασίας. Καµιά τοπική κυ-
βέρνηση δε θα είναι σε θέση να αντιπαρατεθεί
µαζί τους, εκτός του ότι µάλλον θα ελέγχεται από
αυτές εκούσα άκουσα. Αντίστοιχα, οι δυνάµεις της
παρανοµίας, παραγνωρίζουν ότι αργά ή γρήγορα
η Κρήτη θα περάσει υπό Τουρκικό έλεγχο, ο
οποίος δε θα ανεχτεί τέτοιες δραστηριότητες που
θα εµπνέουν ανασφάλεια στα συµφέροντά του
που θα αναπτυχθούν στο νησί. Θα στραφεί εναν-
τίον τους, είτε για να τις υποκαταστήσει µε δικές
του δυνάµεις είτε για να εξαλείψει τις δραστηριό-
τητες αυτές. Και στις δυο οµάδες αυτές βέβαια,
υπάρχει και η προοπτική της τουρκοποίησής τους
για να διατηρήσουν τη θέση τους στην τοπική κοι-
νωνία, δηλαδή θα δούµε να επαναλαµβάνεται το
φαινόµενο του γενιτσαρισµού µε νέο τρόπο. 
Μπορεί να αντιλέξει κάποιος ότι αυτά δε γίνονται
εντός της Ευρωπαικής Ένωσης. 

Όµως, αυτά µπορούν να γίνουν δίχως
στρατιωτική επέµβαση, µε κατάλληλους χει-
ρισµούς και θέση της τοπικής κυβέρνησης
σε οµηρία. Τα παραδείγµατα της Κύπρου,
της Ελλάδας πια, που δεν τολµάει να ανα-
κηρύξει ΑΟΖ, είναι εδώ για να µας αφαιρέ-
σουν κάθε αµφιβολία. Και αν η Ελλάδα δεν
κηρύσσει ΑΟΖ, η Κρήτη µόνη της πώς θα
τολµήσει να εκµεταλλευτεί τα περιβόητα κοι-
τάσµατα που θα την καταστήσουν ενεργει-
ακά αυτάρκη;

Την αυτόνοµη Κρήτη θέλει διακαώς και το
δυτικό µπλόκ, ώστε να την εντάξει στη σειρά
των αβύθιστων αεροπλανοφόρων της Με-
σογείου, που ξεκινούν από το Γιβραλτάρ και
κορυφώνονται στην Κύπρο, στις βρετανικές
βάσεις, που αποτελούν επικράτεια της Βρε-
τανίας, όχι παραχωρηµένο χώρο από την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία, όπως η Σούδα. Θυ-
µίζω ότι ο Ελληνισµός δεν θεωρείται από
τους θεωρητικούς της Νέας Τάξης ως µέρος
του ∆υτικού κόσµου.

Θα προσθέσω ότι συµφωνώ µε αυτή
την ανάλυση, πλην όµως η δυτική προσέγ-
γιση γίνεται στη βάση της σύγκρουσης των
πολιτισµών κατατάσσοντάς µας σε αντίπαλο
στρατόπεδο, ενώ µια προσέγγιση οικουµε-
νικότητας θα έβλεπε σ΄ αυτή τη διαφορετι-
κότητα την ευκαιρία γιαδιάλογο µεταξύ των
διακριτών ταυτοτήτων σε βάση αµοιβαίου
σεβασµού. Ακόµα περισσότερο, το ελληνικό
πολιτισµικό πρότυπο θα µπορούσε να απο-
τελέσει διέξοδο στην κρίση του ∆υτικού πο-
λιτισµού, αλλά αυτό δεν το έχοµε ούτε εµείς
οι ίδιοι ακόµα καταλάβει, µιµούµενοι αυτούς
µε το κόµπλεξ του επαρχιώτη, υποτιµώντας
τη δική µας παράδοση.

Έτσι λοιπόν, ντόπια και ξένα συµφέ-
ροντα, το καθένα για τους δικούς του λό-
γους, πολλές φορές αντίθετους µεταξύ τους,
επιζητούν την απόσχιση της Κρήτης από την
Ελλάδα. Το θέµα είναι να προλάβοµε αυτές
τις εξελίξεις, κι όχι να περιµένοµε να δικαιω-
θούµε από το τι θα συµβεί αφού γίνουν
αυτά.

Απαραίτητο στοιχείο γιαυτό είναι να δου-
λέψοµε σε δύο επίπεδα, τοπικά και πανελ-
λαδικά. Τοπικά, η ενηµέρωση του κόσµου
πρέπει να είναι συνεχής και αποφασιστική.
∆ε µιλούµε όµως για ενηµέρωση ιστορικών
στοιχείων µόνο. Γιατί αυτά είναι κοινός
τόπος σε τελευταία ανάλυση.

Κι επιπλέον δεν είναι και δεσµευτικά για
το σήµερα και το αύριο. Αυτό που µας λείπει
σήµερα, και γιαυτό καταντήσαµε εδώ που εί-
µαστε τώρα, είναι η κρίση αξιών της πατρί-
δας µας συνολικά, η απουσία οράµατος, η
βούληση να συνεχίσοµε όλοι µαζί.

Πρέπει λοιπόν η απάντησή µας να
απαντά και στις προκλήσεις του σήµερα µαζί
µε τα ιστορικά µας στοιχεία. Γιατί αλλιώς θα
γίνει αυτό που είδαµε στα Ίµια, όπου ο πρω-
θυπουργός µας µιλούσε για αήττητα νοµικά
όπλα της Ελλάδας και η Τουρκία επέβαλε
την καθιέρωσή τους ως γκρίζας ζώνης. 

Πανελλαδικά, πρέπει να έρθουν σε
επαφή όλες οι ελληνικές περιφέρειες µεταξύ
τους, παρακάµπτοντας την Αθήνα, να γνω-
ρίσουν η µια τα προβλήµατα και ιδιαιτερότη-
τες της άλλης και να συνειδητοποιήσουν ότι
είναι η µια πιο παραµεληµένη από την άλλη,
ότι τα θέµατα είναι κοινά, ότι µόνο µε κοινή
δράση µπορούνε πράγµατι να λυθούνε. Οι
περιφέρειες µαζί, οφείλουν να ξαναδούν την
κρίση από τη σκοπιά της έλλειψης οράµα-
τος και να δουλέψουν για να δηµιουργήσουν
µια νέα προοπτική, µια νέα ιδεολογία του ελ-
ληνισµού, µε εργαλεία που µας έρχονται
από την αντιστασιακή µας παράδοση.

Αυτό σηµαίνει κι ότι οι σύλλογοί µας θα
πρέπει να γίνουν πιο ιδεολογικοί. Να σκύ-
ψουν όχι µόνο πάνω από τα έθιµα, αλλά και
από τα ήθη. Και πρέπει ο καθένας µας να
απαντά αποφασιστικά µόλις εγείρεται το
θέµα. Με επιχειρήµατα και δίχως να αφήνει
περιθώριο για αµφιβολίες. 

Ο αγώνας δεν είναι εύκολος γιατί το
όραµα δεν υπάρχει. Το όραµα εµείς µόνο θα
το ξαναφτιάξοµε, ο καθα-γεις από µας, και
όλοι µαζί. Κι αν δεν τα καταφέροµε θα δούµε
πράµατα πολύ χειρότερα από όσα έχουν
ήδη εµφανιστεί. 
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Εµµανουήλ Μανουσογιαννάκης (1853-1916)  
Στρατιωτικός και πολιτικός

Γράφει ο Ζ. Ε. ΤZΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ο ΕΕµµµµ..  ΜΜααννοουυσσοουυγγιιααννννάάκκηηςς, γόνος ιστορι-
κής οικογένειας της Νίµπρου Σφακίων, γεννή-
θηκε το 1853, φοίτησε στη Στρατιωτική σχολή
Ευελπίδων και κατετάγη στο πυροβολικό. ∆ια-
κρινόµενος για το ήθος και τις ικανότητές του,
Συνταγµατάρχης ων, έγινε Υπουργός Στρατιωτι-
κών το 1909 και το 1912 και 1913 ως στρατη-
γός «διεκρίθη δια τας νικηφόρους µάχας που
διηύθυνε».

Εδώ θ’ αναφέρω µόνο δυο περιπτώσεις από
την πολυσχιδή δράση του, που πήρα από περι-
γραφές δυο εκλεκτών δηµοσιογράφων: Ενός πα-
λαιότερου του Ιωάννου Κονδυλάκη και ενός των
ηµερών µας του Γ. Παπαδηµητρίου.

11.. Ο Κονδυλάκης της εφηµερίδας ΣΚΡΙΠ µε-
τέσχε της τριµήνου πορείας του Τιµολέοντος
Βάσσου στο Νοµό Χανίων το 1897 και από τις
αναποκρίσεις του θα περιορισθεί στην κατά-
ληψη του ΠΠύύρργγοουυ  ττηηςς  ΜΜααλλάάξξααςς που πήρε µέρος.

22.. Ο Παπαδηµητρίου στην εφηµερίδα ΕΣΤΙΑ
της 28.5.2012 γράφει για συµβολή του Μανου-
σογιαννάκη στην σύναψη ανακωχής του Ελλη-
νοΒουλγαρικού Πολέµου 28/9/13.

ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΛΛΑΑΞΞΑΑΣΣ
Στο χωριό µου, Μαλάξα, υπήρχε Τουρκικός

στρατιωτικός πύργος από τους σπουδαιότερους
της Κρήτης, επιβλέπων το λιµάνι της Σούδας, τον
κάµπο των Χανίων και τα Κεραµειά.

Οι Πύργοι υπήρξαν έµπνευση του ΧΧοουυσσεεΐΐνν  ΑΑββννίί
ΠΠαασσάά, όταν το 1867 διορίσθηκε Γενικός ∆ιοικη-
τής Κρήτης. Ηξερε ότι οι µεγάλες Τουρκικές εκ-
στρατίες προς καταστολήν των αλλεπαλλήλων
Κρητικών Επαναστάσεων ακόµη και επιτυγχά-
νουσες δεν έφεραν σπουδαίο όφελος και γι' αυτό
κατέλαβε τα µάλλον επίκαιρα σηµεία, κτίζοντας
Πύρ-
γους µε µόνιµη φρουρά για να κατάπνιξει τις
επαναστάσεις. Ο Πύργος της Μαλάξας ευρισκό-
µενος στην περιοχή όπου βρίσκεται το εστιατό-
ριο, εστέγαζε πλέον των 150 νιζάµηδων, είχε
δύο πατώµατα και υδρευόταν από µεγάλη δε-
ξαµενή σε µια γωνιά της εκτεταµένης αυλής.

Η κατάληψη του Πύργου αυτού υπήρξε ίσως
το µεγαλύτερο επίτευγµα του Συνταγµατάρχη Τι-
µολέοντα Βάσσου, ο οποίος στις 2 Φεβρουαρίου
1897 αποβιβάσθηκε επίκεφαλής 1.500 στρα-
τιωτών στο Κολυµπάρι, "καταλαβών την Κρήτη
επ’ ονόµατι του βασιλέως των Ελλήνων". Βέβαια
η Κρήτη είχε ήδη καταληφθεί από τις Ευρωπαϊ-
κές ∆υνάµεις που την απελευθέρωσαν και οι
οποίες ειδοποίησαν τον Βάσσο, βαδίζοντα προς
Χανιά ότι του απαγορεύουν την προέλαση σε
ζώνην 6 χλµ πέριξ της πόλεως όπου είχαν ήδη
υψώσει τις σηµαίας τους. Ετσι ο Βάσσος στρα-
τοπεδεύοντας στον Αλικιανό, επιχειρούσε να κα-
ταλάβει εστίες Τούρκων στρατιωτών για να
δικαιολογήσει κάπως την αποστολήν του. Οι
Τούρκοι στρατιώτες που βρίσκονταν σ’ αυτές τις
εστίες ήταν προστατευόµενοι των Ευρωπαϊκών
∆υνάµεων οι οποίες όταν ανακοίνωσαν στον
Σουλτάνο ότι καταλαµβάνουν την Κρήτη και του
απαγορεύουν να στέλνει εφεξής στρατόν τουν
υποσχέθηκαν ότι θα προστατεύσουν "τον ήδη εις
την νήσον ευρισκόµενον, µέχρι της αποποµπής
του".Ο Πύργος της Μαλάξας ήταν επί του πα-
ρόντος εστία Τούρκων στρατιωτών και δικαιο-
λογία δράσεως του Βάσσου. Αποφάσισε την
κατάληψη του Πύργου της Μαλάξας και διότι 

η οδός είναι εκ των µάλλον δυσβάτων της Κρή-
της  ανέθεσε την επιχείρηση στον ταγµατάρχη
Μανουσογιαννάκη. Ο Κονδυλάκης µετέσχε της
επιχειρήσεως και παραθέτοµε την ανταπόκρισή
του προς το ΣΚΡΙΠ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο
""ΑΑπποοµµννηηµµοοννεεύύµµαατταα  ΚΚοοννδδυυλλάάκκηη"" εκδοθέν από
τον Βασ. Τωµαδάκη: «Το πυροβολικό µετά µε-
γάλης δυσκολίας έφθασε εις Κοντόπουλα, Ο
ταγµατάρχης ανιχνεύσας την περιοχήν έταξε τα
πυροβόλα εις την κορυφήν Κεφάλα, απέχουσαν
1500 µ. εκ του Πύργου δια κανονιοβολισµόν την
εποµένην πρωίαν.

Αλλά την εσπέραν ο αξιωµατικός Επαµ. Ζυµ-
βρακάκης ελθών εξ Αλικιανού µήνυµα του Αρ-
χηγού Βάσσου ότι οι Ευρωπαίοι ναύαρχοι
επέδωκαν ∆ιακοίνωσιν δι ης ηπείλουν ότι θα
εκανονιοβόλουν τους χριστιανούς εάν προσέ-
βαλον τον Πύργον της Μαλάξας. Ο Αρχηγός
όµως έδινε εις τον Μανουσογιαννάκη την δια-
κριτικήν ευχέρειαν αν έπρεπε να δράσει.

““ΘΘαα  κκττυυππήήσσωω,,  εείίππεε  οο  ΜΜααννοουυσσοογγιιααννννάάκκηηςς,,  κκααιι
ααςς  µµααςς  ββοοµµββααρρδδίίσσοουυνν  οοιι  ΕΕυυρρωωππααίίοοιι,,  γγιιααττίί  αανν  

ααννααββλληηθθεείί  δδεενν  θθαα  γγίίννεειι  πποοττέέ""
Εκάλεσε µετά τούτο τους Κεραµειανούς ο

πλαρχηγούς ΚΚααλλοογγεερρήήνν, ΧΧννααρράά  και ππααππππάά  ΓΓαα--
ββρρίίλληη,, για να δει την γνώµη των.

Ο Μανουσογιαννάκης εξετίµησε την σύνεσιν
και την ανδρικήν στάσιν του Καλογερή, τον
οποίον εθεώρει ως τον κάλλιστον των νεωτέρων
οπλαρχηγών της ∆. Κρήτης και ο οποίος είπε,
συµφωνούντων και Χναρά Παπά-Γραβρίλη ότι
"ουδείς λόγος αναβολής υπήρχε διότι µε την
συρροήν τόσων επαναστατών η νίκη ήτο εξη-
σφαλισµένη".

Ενισχυθείς ούτω εις την απόφασίν του ο Μα-
νουσογιαννάκης την πρωίαν της 13ης Μαρτίου
1897 ήρχισε τον επιτυχή κανονιοβολισµόν του
Πύργου. Σηµειωτέον ότι εν τω Πύργω οι Τούρκοι
εστερούντο και ύδατος διότι δυο νύκτες πρωτύ-
τερα ο ΛΛοουυρρήήςς κάτοικος Μαλάξας, συνοδευό-
µενος από τον ΚΚοοττζζιιάά εκ Πύργου Ηλείας,
µετέφεραν τορπίλην 50 κιλών, παρασκευασθεί-
σαν από τον µηχανικόν ΚΚοοννδδύύλληη και την έριψαν
εις την δεξαµενήν του Πύργου. Το βουνό εσεί-
σθη, ο κρότος ήτο τροµακτικός και η δεξαµενή
κατεστράφη. Ηδη εις τους κορακιασµένους νι-
ζάµιδες έπεφταν και τα τοιχώµατα του Πύργου
από τις οβίδες του ελληνκού πυροβολικού. Εν τη
απελπισία των οι Τούρκοι αντεπυροβόλουν ζωη-
ρώς από τις πολεµίστρες του Πύργου, αλλά και
οι επαναστάτες επλησίασαν πυροβολούντες.
Γύρω στις 2µ.µ. ηκούσθησαν φωνές ""ΕΕσσήήκκωωσσαανν
άάσσππρρηη  σσηηµµααίίαα"" Ο υπολοχαγός Κουκουλάκης
πλησιάζει την πόρτα του Πύργου και ο Τούρκος
λοχαγός του φωνάζει από µέσα "Παραδίδοµαι,
αλλά στον τακτικό στρατό".

Οι ευρισκόµενοι αξιωµατικοί Κουκουλάκης, Ρί-
τσης, Μουρούζης, Κριάρης, Ζυµβρακάκης µπή-
καν στον Πύργο και διαπραγµατεύθηκαν την
παράδοσιν των αιχµαλωτισθέντων Τούρ-
κων.Μετά την εκκένωση του Πύργου ήρχισε
άγριος βοµβαρδισµός από τα ναυλωχούντα εις
Σούδα πολεµικά των Μ. ∆υνάµεων.

Εγώ (Κονδυλάκης) µετέβην εις το πυροβο-
λείον όπου συνήντησα αρκετούς συγχαίροντας.
Ο Μανουσογιαννάκης ολίγην προσοχήν δίδων
εις τα συγχαρητήρια είπε: 

""ΟΟιι  ΕΕυυρρωωππααίίοοιι  κκααννοοννιιοοββοολλοούύνν  χχάάρριινν  ""ααγγρρίίααςς
ττέέρρψψεεωωςς""..

Επανελθόντες εις Κοντόπουλα εύροµεν όλους
τους Τούρκους αιχµαλώτους εν οις εις λοχαγός
και εις υπολοχαγός οι οποίοι οδηγήθησαν εις
Αλικιανό και παρεδίθησαν εις τους Ευρωπαί-
ους».

ΗΓΕΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 1912-1913
Αντιγράφω από την ΕΣΤΙΑ της 28-5-2012 τον

διακεκριµένο ιστοριογράφο Γ. Παπαδηµητρίου
αναπτύσσοντα την ιστορία του Βαλκανικού Πο-
λέµου 1912-1913: «Ο Μανουσογιαννάκης είχε
διακριθεί εις τας µάχας Ελασσόνος, Σαραντα-
πόρου, Γιαννιτσών, Θεσσαλονίκης, Φλωρίνης,
εναντίον των Τούρκων. 

Ο Αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος είχε επιση-
µάνει, τις ικανότητες του και του είχε µεγάλη
εκτίµηση και εµπιστοσύνη. Εις τον Ελληνοβουλ-
γαρικό πόλεµο του 1913 ας επιτυχίαι του στο
Λαχανά, Ντεµίρ Ισάρ, Κρέσνα, Τζουµαγιά και Σι-
µιτλή του επέσυραν την αρχηγίαν του µετώπου,
το οποίο προώθησε εις απόστασιν 30 χλµ από 

την Σόφια. Ο Κωνσταντίνος ενθουσιασµένος
ήθελε να συντρίψει τον Βουλγαρικό στρατό. Η
Ρουµανία άρχισε να ανησυχεί γιατί οι Ελληνικές
επιτυχίες επλησίαζαν τα σύνορα της και ο βασι-
λιάς Κάρολος εζήτησε την ανακωχήν των αντι-
µαχόµενων. Ο Κωνσταντίνος απέρριπτε την
ανακωχήν ενώ ο Βενιζέλος πιεζόµενος από την
διεθνή διπλωµατία εδέχετο την ανακωχήν. 

Ο Κωνσταντίνος εζήτησε και την γνώµην του
Μανουσογιαννάκη, ο οποίος µε θάρρος και ειλι-
κρίνεια, είπε: ""ΜΜεεγγααλλεειιόόττααττεε,,  οο  σσττρρααττόόςς  έέχχεειι
κκοουυρραασσθθήή..  ΕΕννεεκκαα  ααππωωλλεείίααςς  µµεεγγίίσσττοουυ  µµέέρροουυςς
ττωωνν  ααρρίίσσττωωνν  σσττεελλεεχχώώνν  ττοουυ  ηη  µµααχχηηττιικκόόττηηςς  ττοουυ
έέχχεειι  εελλααττττωωθθεείί  σσηηµµααννττιικκώώςς..  ΕΕίίννααιι  ααννάάγγκκηη  νναα
γγίίννεειι  αανναακκωωχχήή"".. Ο βασιλεύς Αρχιστράτηγος
απήντησε: "Κι εσύ διστακτικός. ∆εν το περίµενα
από σένα Μανουσογιαννάκη. Πρέπει να υπο-
γράψουµε την ειρήνη εις την Σόφια, όχι εις το
Βουκουρέστι". Και ο ηρωικός στρατηγός είχε την
τόλµη να αποκριθή: ""ΟΟχχιι  ΜΜεεγγααλλεειιόόττααττεε..  ΑΑςς  µµηη
µµααςς  ππααρραασσύύρροουυνν  οο  ππααττρριιωωττιισσµµόόςς  κκααιι  οοιι  εεππιιππόό--
λλααιιοοιι  εεννθθοουυσσιιαασσµµοοίί..  ΕΕγγωω  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδεενν  έέχχωω
όόρρεεξξηη  νναα  ππάάωω  σσττηη  ΣΣόόφφιιαα  µµεε  κκοουυδδοούύννιιαα  σσττοονν
λλααιιµµόό""..

Η θαρραλέα αυτή άποψη του Μανουσογιαν-
νάκη έκανε µεγάλη εντύπωση στον Βασιλέα και
συνετέλεσε να τηλεγραφήσει την νύχτα στον Βε-
νιζέλο για την αναστολήν των εχθροπραξιών
αποδεχόµενος την ανακωχή. 

Αυτός ήτο ο Μανουσογιαννάκης! Γενναίος,
εχέφρων, σοβαρός, ειλικρινής. ∆εν είχε χάσει
µάχη απ' όσες διεξήγαγε όπως ο Ναπολέων. Απε-
βίωσε το 11991166».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
●  H “Ένωση των Απανταχού Σφα-

κιανών” και ο ∆ήµος Σφακίων, ευχαρι-
στούν τον κύριο Χιωτάκη Νικόλαο
κάτοικο Αθηνών για τη µεγάλη προσφορά
του, σε φωτιστικά, για την κάλυψη των
αναγκών ,των Ιατρείων Σφακίων, Γυµνα-
σίου, ∆ηµοτικών σχολείων και δηµοτικού
καταστήµατος .

●  Ο Σύλλογος διδασκόντων και οι
µαθητές του 6-θέσιου ∆ηµοτικού σχο-
λείου Βουβά Σφακίων, ευχαριστούν την
οικογένεια της κας Ανδριάνας Μανου-
σέλη – Γυπαράκη, για τη προσφορά εκ-
παιδευτικού υλικού, στη µνήµη του
συζύγου της Σήφη.

∆ΙΠΛΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ 

Θερµά συγχαρητήρια στον αγαπητό
µας εξάδελφο και ανιψιό Πέτρο Μανού-
σου Κουριδάκη,που επάξια προήχθη
στον βαθµό του Γενικού Αρχιάτρου (Συν-
ταγµατάρχου) ,και παραµένει ∆ντης Χει-
ρουργικής κλινικής του 424 ΓΣΝΕ στην
Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης, θερµά συγ-
χαρητήρια για την απόκτηση του ∆ιδα-
κτορικού τίτλου του τµήµατος
Ιατρικής του ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης (∆ΠΘ) µε βαθµό "Άριστα".

Σου ευχόµαστε από την ψυχή µας να
ζεις πάντα τέτοιες ευτυχισµένες επαγγελ-
µατικές, οικογενειακές και προσωπικές
στιγµές.

Μας κάνεις όλους αρκετά περήφανους. 

Τα ξαδέλφια σου: Μανόλης ,Νίκος ,Κατε-
ρίνα Κουριδάκη, Μάρκος Μυγιάκης
Η θεία σου :  Αγλαΐα Κουριδάκη

● Προσπαθώ να βγω από το ψυχολο-
γικό αδιέξοδο, αλλά δε µπορώ να θυ-
µηθώ από που µπήκα. 

●  ∆ιασκέδαση είναι η τέχνη να κουράζε-
σαι τις ώρες ανάπαυσης. 

●  Η πείρα είναι µια χτένα που την απο-
κτάς όταν είσαι πια φαλακρός! 

●  ∆ηµοκρατία είναι τέσσερις λύκοι και
ένα πρόβατο να ψηφίζουν για φαγητό. 

●  Αυτοί που κάνουν πως ξέρουν τα
πάντα εκνευρίζουν εµάς που τα ξέρουµε. 

●  Η τεχνητή νοηµοσύνη δεν µπορεί να
κερδίσει τη φυσική ηλιθιότητα. 

●  Η ζωή χωρίζεται σε τρεις φάσεις: επα-
νάσταση, περισυλλογή, τηλεόραση. ξεκι-
νάς να αλλάξεις τον κόσµο και καταλή-
γεις να αλλάζεις κανάλια. 

●  Ακόµα και µια κοινωνία ηλιθίων είναι
ταξική. έτσι ένας ηλίθιος πλούσιος είναι
απλά πλούσιος ενώ ένας ηλίθιος φτωχός
είναι απλά ηλίθιος. 

●  Η τύχη κτυπάει την πόρτα σου µόνο
µια φόρα, αλλά η ατυχία έχει πολύ µεγα-
λύτερη υποµονή. 

●  Εχω διαβάσει τόσα πολλά γύρω από
το κάπνισµα και το ποτό που αποφά-
σισα να κόψω το διάβασµα. 

ΑΡΚΑΣ

“...  Όλοι του κόσµου οι αφεντάδες, κι αυτοί εκεί και τούτοι εδώ
ρίχτηκαν πάνω µας στρατιές και στόλοι. 

Καταραµένοι νάστε βασίλεια και δηµοκρατίες µουχλιασµένες
µ’ όλη σας “αδελφοσύνη, ισότητα”, που παίρνουνε πολύ νερό.

... Μονάχα πλαγιασµένος σε τέτοια παγωνιά γυµνή
τρίζοντας όλος, µ’όλα τα δόντια σου µαζί, θα καταλάβεις ένα τέτοιο βράδυ

τι θα πει να τσιγγουνεύεσαι στους άλλους την κουβέρτα και το χάδι...”   
Βλαδίµηρος Μαγιακόφσκι 

Ρώσος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας (1893 –  1930)  

ΟΟ  σσττρρααττηηγγόόςς    ΕΕµµµµ..  ΜΜααννοουυσσοουυγγιιααννννάάκκηηςς

Το πυροβολικό του Ελληνικού στρατού στις επιχειρήσεις των Βαλκανικών πολέµων.
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Γάµοι
Το Σάββατο 14

του Ιουλίου και
ώρα 8µµ στον Ι. Ν.
Παναγίας Φανερω-
µένης Χολαργού,

παρουσία φίλων και συγγενών, τελέστηκε
ο γάµος του Γιάννη και της ∆ιονυσίας.

Το όµορφο ζευγάρι µετά την τελετή δε-
ξιώθηκε τους φίλους ,συγγενείς και συνα-
δέλφους  στο κτήµα “Ποταµίδα” στα
Σπάτα.   

Ευχόµαστε στους νεόνυµφους βίο αν-
θόσπαρτο και ευτυχισµένο, στους γονείς 
Νικόλαο και Ελένη Γιανουλάκη και Κω-
σταντίνο και Κυριακή Παπαδοπούλου, 
να χαίρονται τα παιδιά τους και µε το καλό
να κανακίσουν εγγονάκια. Στους κουµπά-
ρους Αλέξανδρο και Αναστασία να είναι
πάντα άξιοι.

*********
Είναι χαρά στον άνθρωπο µα και

τιµή µεγάλη, 
στις πιο ωραίες του στιγµές να’ναι
µαζί του κι άλλοι. 

Το Σάββατο 7 Ιουλίου 2012 και ώρα
19.00 στο Ίδρυµα Θεοτόκου, έγινε ο γάµος
του Ανδρέα Ηλιάκη και της Σοφίας Φι-
λίππου.

Το όµορφο ζευγάρι, βάφτισε συγχρό-
νως  µετά τη στέψη και τα αγγελούδια τους 
δυό χαριτωµένα αγοράκια. 

Κουµπάροι του ζευγαριού ήταν ο Κου-
τσάκος  Μιχάλης και ο Σκορδίλης Αν-
τώνης και νονοί των µικρών, η Αλεξία
Φαντάκη και ο Αντώνης Μίχος του
Τζανή - Ανδρέα και η Λίτσα Σκορδίλη και
ο Περικλής Κατσούγρης του Μανώλη.

Μετά το µυστήριο ακολούθησε δεξίωση
στο περιβάλλοντα χώρο του ιδρύµατος, 
που διασκέδασαν φίλοι συγγενείς και γνω-
στοί  µέχρι το πρωί.

Έχει µεγάλη σηµασία ότι το αγαπηµένο
µας ζευγάρι διάλεξε το χώρο του ιδρύµα-
τος για τη µεγάλη του χαρά, προσφέρον-
τας ένα µεγάλο ποσό στο ίδρυµα, για τις
ανάγκες των παιδιών που φιλοξενεί.Παδιά
που η µοίρα τους φέρθηκε σκληρά και θέ-
λουν τη βοήθεια µας για να ζήσουν µε
αξιοπρέπεια. 

Γι’ αυτή τους τη πράξη, τους ανήκει ένα
µεγάλο εύγε και ελπίζω να τους µιµηθούν
κι άλλοι συνάνθρωποι µας .

Ευχόµαστε από καρδιάς κάθε ευτυχία
στο ζευγάρι και να καµαρώσουν τα παιδά-
κια τους όπως ποθούν, στους κουµπά-
ρους νάναι πάντα άξιοι και στους γονείς
του φίλου  Ανδρέα και Σοφίας, να είναι
πάντα χαρούµενοι. µε τα παιδόγγονα
τους.

**********
Στην αρχή … αγαπηθήκαµε 

Κατά τη διάρκεια η αγάπη µας δο-
κιµάστηκε ...
Τώρα ξέρουµε πως η αγάπη µας αν-
τέχει. 
Γι’αυτό το αποφασίσαµε.

Μ’αυτά τα λόγια το όµορφο ζευγάρι  ο
Πέτρος και η Μαρία, µας κάλεσαν να πα-
ρευρεθούµε στη χαρά τους την Παρα-
σκευή 29 Ιουνίου 2012 και ώρα  21.00,
στον Ι. Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου στη
Ηλιούπολη.

Βρεθήκαµε όλοι οι φίλοι και συγγενείς
κοντά στο ζευγάρι. Τα συναισθήµατα όλων
ήταν έντονα, γιατί στην Εκκλησία αυτή
όσοι ζούµε στη Ηλιούπολη, παντρευτή-
καµε, βαφτίσαµε τα παιδιά µας µε τις ευ-
λογίες του µακαριστού παππού της
Μαρίας, του αγαπηµένου σε όλους µας
Παπά-Γιάννη.   Κουµπάροι των παιδιών
ήταν ο Ιωάννης Μυλωνάκης και ο Πανα-
γιώτης Γκέλης.Μετά τη στέψη το ζευγάρι
δεξιώθηκε τους καλεσµένους στο κέντρο
“Coast-ViveMar” στη Βούλα.

Ευχόµαστε στο ζευγάρι να είναι πάντα
ευτυχισµένοι και στους γονείς των παιδιών
- τον φίλο µας Κωνσταντίνο Πρωτοπα-
παδάκη και τη σύζυγο του Ελένη, καθώς
και στους γονείς του Πέτρου, Γιώργο και
Ελένη Αθανάσαινα, να χαίρονται τα παι-
διά τους  και να κανακίσουν εγγόνια.

Ήρθε ο καιρός, οι παιδικές µας υποσχέσεις να γίνουν τώρα όρκοι
παντοτινής πίστης και αγάπης…
στη πιο ευτυχισµένη µέρα της χαράς µας σας καλούµε, να µοιρα-
στείτε τη χαρά µας .

Μ’ αυτά τα λόγια την Παρασκευή 13-7-2012 και ώρα 20.00µµ κάλεσε το
όµορφο ζευγάρι  ο Γιάννης και η Σταυρούλα, φίλους, συγγενείς και συχωρια-
νούς, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Γεράνι  στο Ρέθυµνο.

Μετά τη στέψη στο κέντρο “Γεράνι Παλλάς”, έγινε πλουσιότατο γλέντι, όπου
το ζευγάρι δεξιώθηκε τους καλεσµένους .

Εµείς να ευχηθούµε στα παιδιά να είναι ευτυχισµένα, στους γονείς, Χρήστο
και Σοφία  Γλυνιαδάκη και Ανδρέα και Ελένη Καβρουδάκη, να χαίρονται τα
παιδιά τους και να αξιωθούν να κανακίσουν εγγόνια.

Στους κουµπάρους Κουγιουµτζή Μανώλη, Γενεράλη Γιάννη και Ιερωνυ-
µάκη ∆ηµήτρη, να είναι πάντα άξιοι.

*********
Άσπρα λουλούδια τσι χαράς εντύθηκε η φύση

του γάµου µας τα στέφανα όµορφα να στολίσει.
Ο Μανούσος και η Άννα µ’ αυτή την  όµορφη µαντινάδα και µε τους ήχους

του βιολιού και του λαούτου, ήλθαν την Κυριακή 19 Αυγούστου και ώρα 7µµ
στον Ι. Ν. της Παναγίας στη Χρυσοπηγή Χανίων .

Έδωσαν ενώ-
πιον Θεού,
σ υ γ γ ε ν ώ ν
,φίλων και
σ υ µ πα τ ρ ι ω-
τών, όρκο αι-
ώνιας αγάπης.
Μετά τη στέψη
το όµορφο ζευ-
γάρι µας δε-
ξιώθηκε στο
κέντρο “Πορτο-
κάλι”,σε ένα
πλούσιο γλέντι
που κράτησε
µέχρι το πρωί,
µε ριζίτικα και
χορό από τους

φίλους κουµπάρους και τους καλεσµένους φίλους του ζευγαριού.
Εµείς να ευχηθούµε στα παιδιά κάθε ευτυχία. Στον αγαπητό µας φίλο Σήφη

Ξηραδάκη και τη σύζυγο του Ιωάννα, αλλά και στη Κατερίνα Χατζησταυράκη,
να χαίρονται τα παιδιά τους και να καµαρώσουν εγγόνια.
Στο λεβέντη κουµπάρο ∆ηµήτρη Αρτεµάκη να είναι πάντα άξιος.

**********
Ένα χαµόγελο και µια ευχή από τα αγαπηµένα µας πρόσωπα, 

είναι αυτό που θέλουµε για την οµορφότερη στιγµή της ζωής µας.
Μ’αυτά τα λόγια µας προσκάλεσε το όµορφο ζευγάρι ο Λάζαρος και η Στέλλα,

στην πιο όµορφη στιγµή της ζωής τους  και µοιραστήκαµε την ευτυχία τους στις
19 Αυγούστου στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στα Χανιά .

Όλοι οι φίλοι χωριανοί παρευρεθήκαµε και συµµετείχαµε στην ευτυχία του ζευ-
γαριού, σε µια κατανυκτική τελετή στην οποία ο φίλος µας και µέλος της διοίκη-
σης της Ένωσης µας Στρατής κατασυγκινηµένος παρακολουθούσε το µυστήριο
της πιο ευτυχισµένης στιγµής της αγαπηµένης του κόρης Στέλλας .

Ο Παπα-
Γιώργης - ο
ακούραστος,
π ρ ω τ ο σ τ α -
τούσε στο µυ-
στήριο του
γάµου του
αγαπηµένου
µας ζευγα-
ριού.   Μετά τη
στέψη ακολού-
θησε γλέντι
στο κέντρο
“Λεβέντης” τον
άνω Σταλό,
που δεξιώθηκε
το ζευγάρι
τους καλεσµέ-

νους .
Εµείς να ευχηθούµε στο ζευγάρι να είναι πάντα ευτυχισµένο, στους γονείς Ευ-

στράτιο και Χρυσούλα Βρετουδάκη αλλά και Μενέλαο και Ανθούλα  Κων-
σταντινίδη, να καµαρώνουν ευτυχισµένοι τα παιδιά τους και να κανακίσουν
εγγόνια.      

Στην όµορφη κουµπάρα Θάλεια  Τσιχριτζή, ευχόµαστε να είναι πάντα άξια. 
***********

Την ώρα που δειλά ο ήλιος θα αρχίσει να δύει και ο ουρανός θα
φωτίζεται από το µενεξεδένιο δειλινό,

Μια βαθιά αγάπη θα επικυρώνεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων…
Η βαθιά αγάπη επικυρώθηκε ενώπιον Θεού και ανθρώπων στον Ι.Ν.των Τεσ-

σάρων Μαρτύρων στο Ρέθυµνο,το Σάββατο 25 Αυγούστου και ώρα 7µµ.
Ο Γιάννης και η Κατερίνα ένωσαν τη ζωή τους σε µια σεµνή τελετή, παρουσία
φίλων, συγγενών και συµπατριωτών. Ήταν πολλοί οι φίλοι πού παρευρέθηκαν,
τόσο στη στέψη αλλά και στο κέντρο “Έσπερος”, που έγινε η δεξίωση, γιατί τα
παιδιά είναι ιδιαίτερα αγαπητά στη κοινωνία της επαρχίας µας αλλά  και σε
όλους, για την ευγένεια,την εργατικότητα και τη καλοσύνη τους.

Στο κέντρο έγινε πλούσιο γλέντι, πολλοί οι γνωστοί και φίλοι, µε τα ριζίτικα
τραγούδια να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, µια και οι κουµπάροι, ο Μανούσος
∆ουρουντάκης και ο Μανώλης Φλεµετάκης, συνοδευόταν από πολλούς λε-
βέντες ριζίτες, που κράτησαν το γλέντι αµείωτο. Ο χορός κράτησε µέχρι τις πρωι-
νές ώρες,  τα εδέσµατα πλούσια και το κέφι µεγάλο.

Εµείς να ευχηθούµε στο ζευγάρι να είναι ευτυχισµένο και τυχερό, στους δε
γονείς  Αικατερίνη Χατζηδάκη και Ευάγγελο και Γεωργία Παπαδάκη, να τα
χαίρονται ευτυχισµένοι και να αξιωθούν να κανακίσουν εγγόνια. Στους λεβέν-
τες κουµπάρους, να είναι πάντα άξιοι.

Βαφτίσεις        
Γαϊτάνι πλέκει η χαρά 

που έχουν οι γονείς µου 
να δούνε τα βλαστάρια τους 
να γίνουν χριστιανάκια,
να λαδωθούν, να διαβαστούν
να τα κρατούν σαντούλοι,
στη Παναγιά την Πετριανή,
το Άγιο Εκκλησάκι
απου το αγιάσανε πρωτοκαπετανέοι
να γίνει το µυστήριο όπως το επιτάσουν
παράδοση και αρχοντιά και Σφακιανές αξίες
κι απόης ούλοι να βρεθούν και να µονοµεριάσουν,
να τραγουδήσουν να γευτούν και χωρατά να κάνουν, 
να ευχηθούν και στους νονούς να είναι πάντα άξιοι,
να τις χιλιάσουν τις  φιλιές να ‘ναι θεµελιωµένες. 

Έτσι µας κάλεσαν οι όµορφες κορούλες Καλλιόπη και
Μαριαλένα στη βάφτιση τους που έγινε την Τετάρτη 15
Αυγούστου στη Πετριανή εκκλησία της Παναγίας στ’Ασκύ-
φου Σφακίων, κόρες του φίλου Βοτζουράκη Γιώργη Κο-
σµήτορα της Ενωσης και της Μαρίας.

Νονοί των όµορφων κοριτσιών: της Καλλιόπης η Σταυ-
ρούλα Κορνιζάκη και της Μαριαλένας, ο Γιώργης Κα-
γιαδάκης.

Μετά τη βάφτιση πήγαµε όλοι οι καλεσµένοι στην Ασή
Γωνιά, στη θέση “Ποτιστήρι”, όπου µας περίµενε πλούσιο
τραπέζι που διοργανώθηκε από το φίλο µας το Γιώργη και
τη Μαρία. Με αρκετά ριζίτικα και µε την όµορφη µουσική
του µέλους µας Πολυχρονάκη Μιχάλη µε το συγκρότηµα
του, κράτησετο κέφι αµείωτο µέχρι τις πρωινές ώρες.

Μια βάφτιση σε όλα της άψογη, σε κέφι, χορό, τραγούδι
και µε πλούσια εδέσµατα.

Από πλευράς δικής µας αλλά και της οικογένειας, αι-
σθανόµαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουµε τον Πο-
λιτιστικό σύλλογο της Ασή Γωνιάς και τον πρόεδρο του
για τη παραχώρηση του χώρου, των σκευών, των τραπε-
ζοκαθισµάτων, για τη βοήθεια τους, την άψογη περιποί-
ηση και την καλοσύνη τους.

Ευχόµαστε στα νεοφώτιστα να είναι τυχερά, στους γο-
νείς να τα χαίρονται και στους οι νονούς, να είναι πάντα
άξιοι και να τα στεφανώσουν.

**********
Το Σάββατο  21 Ιουλίου και ώρα 19.00 στον Ιερό

Ναό του Αγ ∆ηµητρίου στο Λαγονήσι (Γαλάζια Ακτή),
έγινε η βάφτιση της κορούλας, του Μάρκου και της
Βάσως Μανουσογιαννάκη. Νονές ήταν η Ρόζα  Πολύ-
ζου και η ∆έσποινα Σαλκπιτζόγλου και ονοµάτησαν τη
βαφτιστήρα τους Ζωή, το όνοµα της γιαγιάς της.

Μετά το µυστήριο ακολούθησε στον όµορφο περίβολο
της Εκκλησίας δεξίωση για τους καλεσµένους, µε πλού-
σια εδέσµατα, που είχαν ετοιµάσει οι συγγενείς και βέ-
βαια η γιαγιά Ζωή. Παράλληλα για τους µικρούς φίλους
έπαιζε κουκλοθέατρο που είχε επιµεληθεί η Βάσω, µη-
τέρα της µικρής.

Αυγερινός παντρεύεται τη Πούλια κάνει ταίρι 
κι όλα τ’στέρια του ουρανού γίνονται συµπέθεροι 

Χίλια πουλάκια κελαηδούν εις τα παράθυρα
σας 

και λένε καλορίζικα νάναι τα στέφανα σας

Το όµορφο ζευγάρι, ο Σπύρος και η Μερόπη, συγκέν-
τρωσε στον Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας στις Μουρνιές, την Κυ-
ριακή 22 Ιουλίου, φίλους συγγενείς και συχωριανούς, στην
ευτυχέστερη στιγµή της ζωής τους, όπου έδωσαν υπό-
σχεση αιώνιας αγάπης, ενώπιον Θεού συγγενών και
φίλων,σε µια όµορφη τελετή.   Μετά τη στέψη οι νεόνυµφοι
δεξιώθηκαν συγγενείς φίλους και συµπατριώτες στο κέντρο
“ΕΣΠΕΡΟΣ”, σε ένα πλούσιο σε µουσική, εδέσµατα και δια-
σκέδαση γλέντι. Όλοι οι παρευρισκόµενοι, συµµετέχοντες
στη χαρά και ευτυχία των παιδιών, τους ευχηθήκαν κάθε
ευτυχία, υγεία και προκοπή.

Εµείς να ευχηθούµε στο  Σπύρο και τη Μερόπη να είναι
ευτυχισµένοι, στους γονείς τους Γεώργιο και Καλλιόπη
Χοµπιτάκη και Ανδρέα  Τζουτζουράκη και Μαρία Γερο-
νυµάκη, να χαίρονται τα παιδιά τους και να κανακίσουν εγ-
γόνια. Στον κουµπάρο Φάνη Φουντουλάκη να είναι πάντα
άξιος.
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ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ∆ΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ
Γιορτάστηκε και φέτος στις 29 του Ιουλίου, ο Άγιος Ιωσήφ. Την παραµονή µετά τον εσπερινό στο περίβολο της

Εκκλησίας, στρώθηκε πλούσιο τραπέζι, για όσους παρευρέθηκαν, του οποίου την επιµέλεια είχε η οικογένεια του
φίλου Σήφη Χιωτάκη µε τη βοήθεια χωριανών του, που προσέφεραν και τα πλούσια εδέσµατα. Ανήµερα της
γιορτής του Αγίου, έγινε η λειτουργία, χοροστατούντως του σεβ.  µητροπολίτη Ειρηναίου και πολλών Σφακιανών
Ιερέων.  Μετά τη θεία λειτουργία µοιράστηκε άρτος και εδέσµατα, που επιµελήθηκε ο φίλος Μακράκης Τάκης και
η σύζυγος του Αµαλία. Εµείς να ευχηθούµε σε όλους χρόνια πολλά και του χρόνου να βρεθούµε και να συνεορ-
τάσουµε.

Ευχαριστούµε τους συγχωριανούς µας για τη προσφορά και τις δωρεές τους για τον Αγιο Ιωσήφ.
α. Για αγορά καρεκλών 

● Ενορία Ασφένδου  240 €
● Γερονυµάκης Θεόδωρος  55 €
● Χοµπιτάκης  Ιωάννης.Γεωργίου 100 €
● ∆εληγιαννάκης Ιωάννης Ευστρατίου 20 €
● Περράκης Γεώργιος Στυλιανού 10 €
● Πατήρ Χιωτάκης Γεώργιος 10 €
● Χιωτάκης Εµµανουήλ  Μανούσου 10 €
● Βοτζάκης Νίκος (γιδάρης ) 50 € 

β. Για το πανηγύρι    
● Σηφαλουδάκης Σήφης
● Χιωτάκης Μανώλης  
● Γερονυµάκης Γιώργος
● Χοµπιτάκης Γιάννης
●  Μαρινάκης Γιάννης
● Μαρινάκης Σπύρος
● Σφηνιαδάκης Νίκος

Βρεθήκαµε όλοι εκεί φίλοι, συγγενείς του ζευγαριού καθώς και
φίλοι του αγαπηµένου µας ξάδερφου Μανούσου, που ήταν ο µεγά-

λος απών από τη σεµνή τελετή ,αλλά η σκέψη µας στη ευχάριστη
και συγκινητική τελετή ήταν κοντά του.

Να ευχηθούµε στη µικρή Ζωή να είναι υγιής, τυχερή και να τη
χαίρονται οι γονείς της. Στις νονές να είναι πάντα άξιες.

**********
Στις 20 Ιουνίου, ο εκπρόσωπος του Παραρτήµατος της Ένωσης

Απανταχού Σφακιανών Βορείου Ελλάδος, Θοδώρης Παπαδάκης θέ-
λοντας να τιµήσει το χωριό της καταγωγής του και  να τιµήσει την οι-
κογένεια του, βάφτισε τον γιό του στον Ιερό Ναό της Παναγίας στον
Καλλικράτη. Παράλληλα γιορτάστηκαν και τα γενέθλια του νεοφώτι-
στου... 

Ο νεοφώτιστος Γιώργης πήρε το όνοµα του παππού του, αλλά και
του νονού του Γιώργη Καγιαδάκη από την Ίµπρο, κάτοικου Βουβά.

Συγκινητικότατη ήταν η στιγµή που σύσσωµη η οικογένεια, έβγαλε
αναµνηστική φωτογραφία. Μέλη της από τα Σφακιά και την Θεσσα-
λονίκη είχαν την ευκαιρία να ανταµώσουν.

Για  τη βάφτιση, ήρθε κόσµος από όλη την επαρχία Σφακίων, από
άλλα µερη της Κρήτης, από Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Βέροια και Αθήνα. 

Ακολούθησε γνήσιο Σφακιανό γλέντι µε πλούσια εδέσµατα στην τα-
βέρνα «Βίγλες» του Χριστόφορου Μανουσέλη στον Καψοδάσο. 

Την βραδιά στόλισε µουσικά  ο Αντώνης Μαρτσάκης µε το συγ-
κρότηµα του, το οποίο έδωσε τον καλύτερό του εαυτό και το γλέντι
κράτησε ως το πρωί. 

Αεικίνητη φιγούρα στην εκδήλωση, ήταν η γιαγιά του Θοδώρη,
Μαρία Παπαδάκη (Μπεχτάση) Μανουσέλη, η οποία απέδειξε ότι η
Σφακιανή καρδιά δεν λογαριάζει χρόνια και προβλήµατα υγείας!
Ο πατέρας του νονού, Βασίλης Καγιαδάκης για την ηµέρα έγραψε
πλήθος από µαντινάδες και το παρακάτω ριζίτικο τραγούδι:

T’ Αρχόντου ο γιος βαφτίστηκε κ’ έγινε χριστιανάκι, 
Αγγέλους εκαλέσανε και µε τους Αρχαγγέλους 

και στο φιλιότσο Αη Στράτηγος µπέµπει ευχή µεγάλη, 
νάναι πάντα χαρούµενος και πάντα ντου αξιωµένος.

**********
Σα ντου παλιού καλού ζευγά το δροσερό σπαρµένο 

νάνε Χριστέ  τ’αντρόγυνο καλό και ευλογηµένο
Στις 31 του Αυγούστου στον Ι. Ν. του Προφήτη Ηλία, στο Ακρω-

τήρι ένωσαν τη ζωή τους και επισφράγησν την αγάπη τους, ο Θανά-
σης και  η Χρυσούλα.

Μετά τη στέψη παρουσία πολλών φίλων και συγγενών, το όµορφο
ζευγάρι δεξιώθηκε τους καλεσµένους, στο κέντρο «Πορτοκάλι» σε ένα
πλούσιο γλέντι σε µουσική, εδέσµατα και µε αµείωτο το κέφι οι προ-
σκεκληµένοι διασκέδασαν µέχρι τις πρωινές ώρες για χάρη του ευτυ-
χισµένου ζευγαριού. 

Ευχόµαστε στα παιδιά να είναι ευτυχισµένα, στους γονείς τους
∆ηµήτρη και Μαρία Χήρα καθώς και Ιωσήφ και Αργυρώ Αγγανά
(το γένος Μπούχλη), να χαίρονται τα παιδιά τους ευτυχισµένα και να
αξιωθούν και σε εγγόνια.ΣτοΝ δε κουµπάρο Θανάση Αργυρόπουλο
να είναι πάντα άξιος 

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ...
Αργυρώ Νανάκη (γένος Μπούχλη)

Έφυγε από τη ζωή στις 2 του Σεπτέµβρη η Αργυρώ Να-
νάκη. Η  εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό του Τίµιου
Σταυρού στο Ασκύφου.

Ευχόµαστε να είναι ελαφρύ το χώµα του σκέπασε την αγα-
πητή  Αργυρώ. Στο σύζυγο, τα παιδιά, εγγόνια και συγγενείς
εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια. Επίσης εκφρά-
ζουµε την ευαρέσκεια µας στους συγγενείς της εκλιπούσης,
για την µεγαλόκαρδη πράξη τους, να διαθέσουν ένα σεβα-
στό ποσό στη µνήµη της αντί στεφάνων, για το Ιατρείο
Σφακίων, πράξη που δηλώνει τον σεβασµό στη µνήµη της
και την αγάπη στο συνάνθρωπο. Να είναι αιωνία η µνήµη της
.                                   *****
Σήφης  Καραδάκης  του Βαρδή 

Αύγουστο µήνα έφυγε από το µάταιο τούτο κόσµο ο
Σήφης  Καραδάκης. Στην οικογένεια του, σύζυγο, παιδιά και
εγγόνια,  εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.  Να ευ-
χαριστήσουµε τους .συγγενείς του Σήφη για προσφορά ση-
µαντικού ποσού στη µνήµη του του, σε ιδρύµατα .

*****
∆ουρουντάκης  Γιάννης του Μανούσου

Έφυγε ένας Ιδιαίτερα αγαπητός και καλός φίλος, ο Γιάν-
νης. Ζούσε χρόνια στην Αµερική, επέστρεψε στα Χανιά όπου
δηµιούργησε την οικογένεια του και την επαγγελµατική του
πορεία. Ήταν και καλός ριζίτης, ιδρυτικό µέλος στις «Μαδά-
ρες». Έφυγε απροσδόκητα  µια µέρα του Αυγούστου γεµί-
ζοντας θλίψη την οικογένεια και τους φίλους  του. Ας είναι
ελαφρύ το Ακρωτηριανό Χώµα  που σε σκέπασε φίλε Γιάννη
.     Στην οικογένεια σου εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυ-
πητήρια.

*****
Μαραγκουδάκη Άννα 

Μια αρχόντισσα όλο ζωή και προσφορά, έφυγε απροσ-
δόκητα από τη ζωή. Πρόεδρος του Συνδέσµου Κρητών Νέου
Ηρακλείου Αττικής, µε πλούσια δραστηριότητα, κατάφερε να
οργανώσει το Κρητικό στοιχειό και να πρωτοστατήσει στην
αγορά αίθουσας όπου πραγµατικά µεταλαµπαδεύεται, η
Κρητική παράδοση.

Με το άγγελµα του θανάτου της  Άννας, ο φίλος και αγα-
πητός πρόεδρος, καθώς και η οικογένεια της και φίλοι, αντί
στεφάνου, διέθεσαν ένα σεβαστό ποσόν στο Ιατρείο .Σφα-
κίων στη µνήµη της. 

Εµείς ευχαριστούµε µε όλη τη δύναµη της καρδιάς µας
τους φίλους και συγγενείς. Παρευρεθήκαµε στο µνηµόσυνο
της Άννας και εκφράσαµε την συµπάθεια µας  στους συγγε-
νείς και στους φίλους καθώς και στον πρόεδρο κον Περπι-
ράκη Χαρίλαο. Ελαφρύ το χώµα της Αττικής γης που σε
σκεπάζει αγαπητή Αννα.

Σ-ΜΑΝ

Μνηµόσυνο
Την Κυριακή 26 Αυγούστου στον Ιερό Ναό του Αγ.Χαραλάµπους

στο Φραγγοκάστελο Σφακίων, τελέστηκε 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ
αναπαύσεως της ψυχής της Άννας  Ιωσήφ Παπαδάκη,(το γένος
Στυλιανού Ζερβού). 

**********
Η Ενορία Χώρας Σφακίων εύχεται ανάπαυση τας ψυχάς των δού-

λων του θεού, Αικατερίνης Βαρδουλάκη-∆ουρουντάκη από το Ρέ-
θυµνο και Μανούσου Κελαϊδη, ο οποίος έµενε τα τελευταία χρόνια
στην Χώρα Σφακίων. Εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια στις
οικογένειες τους. 

Κοινωνικά

● Ιερονυµάκης Πρίαµος
● Βοτζάκης Νίκος (γιδάρης)
● Χοµπιτάκης Μανουσος 
● Χιωτάκης Σηφης(µουσάς)
● Βαρουξάκης Γιώργος
● Σταυρανιουδάκης Σταύρος

Σήφης  Καραδάκης 
Νιώθω καθήκον θλιβερό, να γράψω δύο λόγια
σε αξιόλογο νεκρό, αντί για µοιρολόγια.

☼
Στου 12 τον Αύγουστο, στις είκοσι εφτά του,
για ταξιδάκι αγύριστο, άνοιξε τα φτερά του.

☼
Έφυγ’ ο Σήφης ο Καράς,να πάει για σεργιάνι,
ηθέλησε να πα’να βρεί ,το Σταύρο και τοΓιάννη.

☼
Γιατ΄ ήτανε και στη ζωή, αδέρφια αγαπηµένα,
και δεν αντέχουν πιό πολύ, να είναι χωρισµένα.

☼
Τέσσερις ήσαν οι αδερφοί, όλοι ξεδιαλεγµένοι,
στη κοινωνία ήσανε άξιοι και τιµηµένοι.

☼
Είχανε και µιά αδερφή, µα έφυγε και κείνη, 
ο Γιώργης ολοµόναχος εµέλετο να µείνει.

☼
Μα ο Σήφης ο ξεχωριστός, ο διαλεχτός του τόπου
υπόδειγµα αξιοπρεπούς και τίµιου ανθρώπου.

☼
Με προτερήµατα πολλά και µεγάλη αξία
περνά και κείνος δυστυχώς εις την ανυπαρξία.

☼
Επόθανε το σώµα του και πιά δεν αναπνέει
όµως του Σήφη η ζωή, διδάσκει και εµπνέει.

☼
Το σώµα του θα βάλουνε, στο βάθος του µνηµάτου
περήφανο και άψογο, αφήνει τ’ όνοµα του.

☼
Σ’ ανώτατα Ιδρύµατα, καθηγητής ο γιός του
µοναδικός εις τη ζωή. ο τρόπος ο δικός του.

☼
Με το κεφάλι του ψηλά πέρασε τη ζωή του
η µοίρα του υστέρησε ένα καλό παιδί του.

☼
Χρόνια από τη Πάρκισον ήτανε χτυπηµένος

δίχως δραστηριότητες, ήταν καθηλωµένος.
☼

Τιµούσε και τιµώτανε σε όλη τη ζωή του
έφυγε προς τους ουρανούς, η αγαθή ψυχή του.

☼
Στ’ Αυγούστου τσ’ είκοσι οχτώ του κάµαν τη κηδεία
στον τάφο κοσµοσυρροή, τον πείγε συνοδεία.

☼
Οι τέτοιοι άντρες όπου ζουν τιµούν τη κοινωνία
ας είν’ το χώµα ελαφρύ κι η µνήµη αιωνία.

ΚΚααννάάκκηηςς  ΓΓεερρωωννυυµµάάκκηηςς

ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
ΣΦΑΚΙΑΝΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

●  Χοµπιτάκη Ισµήνη (κόρη της Αργυρούλας Σεϊµένη) στο Τµ. Πολιτικής Επιστήµης και
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

●  Μπατζέλης Στέλιος του Ιωάννη στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης
( Χανιά )  

●   Κορνιζάκη Σταυρούλα του Ιωσήφ στη Νοµική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσ/νίκης

Το εκκλησάσι του Αγίου Ιωσήφ, που έκτισε µια 
παρέα Σφακιανοί Σήφηδες...  
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ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ  Ι.Ν.ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΕΣΟΧΩΡΙ) ∆ευτέρα 20/8/2012

Το εκκλησιαστικό συµβούλιο και ο εφηµέριος της ενορίας, βρισκόµαστε στην ευχάρι-
στη θέση να ευχαριστήσουµε όλους όσους µας τίµησαν µε την παρουσία τους στα εγ-
καίνια του ιερού ναού Αγίου Νικολάου που πραγµατοποιηθήκαν στις 20 Αυγούστου
2012 από τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη µας κ.κ. Ειρηναίο.

Ευχόµαστε η ευλογία  του Αγίου Νικολάου να µας δώσει υγεία και δύναµη σε όλους ,
και η χάρις των αγίων µαρτύρων, όπου µέρος των λειψάνων τους, τοποθετηθήκαν και
σφραγίστηκαν στην εγκαινιασµένη πλέον αγία τράπεζα, να µας δίνουν υγεία και χαρά και
να µας εµπνέουν ώστε να έχουµε περισσότερη πίστη στον Χριστό και Σωτήρα µας.

Πρώτα ευχαριστούµε τον Μητροπολίτη µας κ.κ. Ειρηναίο για την τιµή και την άψογη ιε-
ροτελεστία των εγκαινίων, και τους συλλειτουργούς αυτού,τον Πρωτοσύγκελο της Μη-
τροπόλεως µας Αρχιµανδρίτη Αθανάσιο Καραχάλιο, και τον Αρχιµανδρίτη  Χρυσόστοµο
Νικάκη, επίσης  τους ιερείς της περιφερείας µας που ήταν παρόντες. 

Έπειτα ευχαριστούµε αυτούς που προσέφεραν για να µπορέσουµε να πραγµατοποι-
ήσουµε τα εγκαίνια του ναού, συµπληρώνοντας τον κατάλογο των δωρητών του Αγίου Νι-
κολάου.

Ευχόµαστε Υγεία ευλογία στους δωρητές, προσκυνητές και προσφέροντας στο έργο
της εκκλησίας.   

Με τις καλύτερες ευχές
Ο εφηµέριος Χώρας Σφακίων
π. Αθανάσιος Κουκουνάρης

1. Γεώργιος Νικ. Ντουρουντούς - δωρεά
ένα ευαγγέλιο και το σέτ δισκοπότηρα αξίας
550 € 
2. Βοτζάκης ∆αµουλής του Γεωργίου -
δωρεά µια εικόνα Αγ. Νικολάου και 100 € 
3. Νικόλαος ∆ουρουντάκης από Αµερική-
1.000 $ όπου µε αυτά τα χρήµατα αγορά-
σαµε το σέτ εγκαινίων 370 €, το προσκυνη-
τάρι 290 € και κεριά. 
4. Γιώργος ∆ουρουντάκης από Αθήνα -
πλήρωσε το βάψιµο του ναού, το χτίσιµο
του αριστερού εξωτερικού τοίχου 350 €, το-
ποθέτηση και κατασκευή νέου ηλιακού ρο-
λογιού, και δούλεψε προσωπικά για την
καλλωπισµό  του περιβάλλοντα εξωτερικού
χώρου.
5. Τα αδέλφια Νίκος- Μαρία - Γιώργος
∆ουρουντάκη - ένα έσοδο από κάποιο
χωράφι 60 € δωρεά στον Αγ. Νικόλαο.
6. Μαρία Μπίκου από Αθήνα - το κάλυµµα
στο προσκυνητάρι αξίας 150 €.
7. Ευχαριστούµε τον Λυκειάρχη Χώρας
Σφακίων κ. Στουπάκη Κωνσταντίνο που
µας έδωσε την µικροφωνική εγκατάσταση,
και τον κ. Γιανναράκη Σπύρο που µας
έκανε την τοποθέτηση της στον ναό .
8. Σοφία Σταµατάκη δωρεά ένα σέτ πλε-
κτά τα οποία κληρώσαµε.
9. Παναγιώτης  Κελαϊδής δωρεά ένα αρνί
το οποίο µπαίνει και αυτό στην κλήρωση.
10.  Νίκος Βοτζάκης (Γιδάρης) ένα χασά-
πικο.

11. Γεώργιος Καγιαδάκης ένα χασάπικο
το οποίο το είχε κερδίσει πέρυσι στην
πρώτη λειτουργία που κάναµε στο ναό το
πρόσφερε σήµερα στα εγκαίνια  
12. Μαρία Μπίκου-∆ουρουντάκη εις
µνήµη της µητέρας της Χρυσής και αντί
µνηµοσύνου δωρεά 50 €.
13. Ιωάννης Βοτζάκης για την βοήθεια
που πρόσφερε.
14. Ευχαριστούµε το ∆ήµο Σφακίων για
το ξεµπάζωµα και ότι χρειάστηκε τότε στο
ξεκίνηµα τις ανοικοδόµησης του ναού (να
µας συχωρήσουν αν δεν το αναφέραµε
την προηγουµένη φορά ) και για τις οµ-
πρέλες που µας παραχώρησαν στα εγκαί-
νια για σκιά και την παρουσία του
αντιδηµάρχου κ. Μανούσου Χιωτάκη.
15.  Επίσης πρέπει να ευχαριστήσουµε
τον εργολάβο Χρήστο Σηφαλό για την
άριστη δουλειά που έκανε στο χτίσιµο του
ναού.

Προς ενηµέρωση τα δώρα από την
κλήρωση κέρδισαν οι εξής: 
α) Εικόνα Αγίου Νικολάου (δώρο της

ενορίας),ο Νικόλαος Κοπάσης (Ανώ-
πολη) 
β) Σέτ πλεκτό (δώρο Σοφίας  Σταµα-

τάκη), η Ρούλα ∆ουρουντάκη από
Αθήνα.
γ) Αρνί (δώρο Παναγιώτης Κελαϊδής) η

Άννα ∆ουρουντάκη.

ΕΝΟΡΙΑ  ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Tο εκκλησιαστικό συµβούλιο και ο εφηµέριος της Ενορίας Χώρας Σφα-

κίων για άλλη µια  φορά ευχαριστεί και επαινεί αυτούς που προσφέρουν
στο έργο της εκκλησίας :

1) Ανώνυµος δωρεά στον Αγ. Παντελε-
ήµων 50 €.
2)  Εµµαν. Βαρδουλάκης εις µνήµη της
µητέρας του ∆έσποινας  100 €.
3)  ∆έσποινα Κελαϊδη εις µνήµη και αντί
στεφάνων Μανούσου Κελαϊδη 50 €.
4)  Αντρέας και Μαρία Σαβιολή-Κε-
λαϊδη εις µνήµη και αντί στεφάνων Μα-
νούσου Κελαϊδη 50 €.
5) Τα αδέλφια ( Αικατερίνης ∆ουρουν-
τάκη-Βαρδουλάκη) εις µνήµη της,  φο-
ρητή εικόνα στον ιερό ναό του Χριστού.
6)  Γεώργιος Κουκουνάρης απο Αθήνα
Αγ. Αντώνιο 50 €.
7)  Ελένη Μπασδάνη από Αθήνα Αγ.
Αντώνιο 50 €.
8) Στους προσφέροντας στην εορτή του
Προφήτη Ηλία οικογένεια Γεωργίου και
Χρυσής Βοτζάκη 
9) Στους προσφέροντας στην εορτή της
Αγίας Παρασκευής ,Τσιριντάνη Αθηνά,
Ελένη Καβρουδάκη και άλλους.

Εορτή Αγίου Παντελεήµωνα
Χώρας Σφακίων

Ευχαριστούµε πρώτα από όλα τον
Μητροπολίτη µας κ.κ. Ειρηναίο που µας
τίµησε µε την παρουσία του και χοροστά-
τησε στην θεία λειτουργία.

Έπειτα ευχαριστούµε όλους όσους
βοηθήσαν στην εορτή, όπως : 

●  Εµµαν Βαρδουλάκη 200 €. 
●  ∆έσποινα Κελαϊδη 50 €.
●  Μαρία Βαρδουλάκη (είχε την φρον-
τίδα αγοράς λουλουδιών και το στόλι-
σµα της εκκλησίας ) , 
● Κλεονίκη Βαρδουλάκη 
● Κατίνα Περράκη 25 € και  όλους
όσους βοήθησαν.

Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής
●  Μαρία Βαρδουλάκη δωρεά Ι.Ν.
Ζωοδόχου Πηγής (πλησίον Αγ. Παντε-
λεήµωνα) 80 € τοποθετήθηκε σίτα στο
παράθυρο.
●  Κλεονίκη Βαδουλάκη 100 € και 
●  Παντελή Βαρδουλάκη απο Αµερική,
έστειλε 1.000 δολάρια στην κ. Κλεονίκη
Βαρδουλάκη,(εις µνήµη της αδελφής
τους ∆έσποινας Βαρδουλάκη –∆ου-
ρουντάκη) τα οποία διαχειρίστηκε η ίδια
για την συντήρηση Ι. Ν. Ζωοδόχου
Πηγής .

Ευχαριστούµε την οικογένεια του ιε-
ρέως Εµµανουήλ Καγιαφτάκη για την
γενική προσφορά τους προς την ενορία
µας.   

Ευχόµαστε Υγεία και Ευλογία Θεού
σε όλους

Ο Εφηµέριος Χώρας Σφακίων
Αθανάσιος Κουκουνάρης

Περιπέτειες της παιδείας σε
περιόδους ξένης κατοχής

της Κρήτης
Από το 1204 η Κρήτη είχε την ατυχία να πέσει στα χέρια των Ενετών. Ήτανε βάρ-

βαρος ο τρόπος διοικήσεως των Ενετών, µα όµως εκτιµούσανε τον πολιτισµό. Και έργα
πολιτισµού εδηµιούργησαν και το πολιτιστικό κέντρο του Ελληνισµού ήτανε η Κρήτη,
αν και διετελεί υπό ξένη κατοχή, από τότε που έπεσε η Κων/πολη.  Επί των Ενετών εδη-
µιουργηθήκανε πνευµατικά µνηµεία. Ερωτόκριτος, Κατσούρµπος, Βοσκοπούλα,
Η Θυσία του Αβραάµ κ.α. Επίσης επί Ενετών αναπτύχθηκε η Κρητική Σχολή Ζωγρα-
φικής και ακόµα όσοι νέοι ήτανε ελπιδοφόροι για σπουδές, τους διευκόλυναν αν θέλανε
να πάνε στο εξωτερικό.

Μα από το 1669 που οι Τούρκοι εκατάλαβαν την Κρήτη οριστικά, έσκαψαν λάκκο
και θάψανε γενικά τον πολιτισµό. Ειδικά δεν θέλανε να µαθαίνουνε γράµµατα οι
«γκιαούρηδες», γιατί πιστεύανε ότι όσο είναι καθυστερηµένος ένας λαός, τόσο ευκολό-
τερα τιθασσεύεται, και τόσο δυσκολότερα µπορεί να οργανωθεί και να παρουσιάσει αν-
τίσταση.Ήταν υπό διωγµό η παιδεία στην υπόλοιπη Κρήτη, στα Σφακιά όµως, ούτε
υπηρεσίες είχε ο εχθρός µα ούτε εχθρικός πληθυσµός δεν κατοικούσε εκεί και άµα θέ-
λανε οι γονείς επλήρωναν δασκάλους για τα παιδιά τους.

Τα συµβόλαια στην άλλη Κρήτη τα συντάσσανε οι Καντήδες (ιεροδίκες) µα στα
Σφακιά που δεν έδρευε καντής τα συµβόλαια τα συντάσσανε οι δάσκαλοι και οι πα-
πάδες. Ένα συµβόλαιο της 3/1/1762 που έγινε στον Αγ. Ιωάννη Σφακίων και που βρί-
σκεται τώρα στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, µας δίνει αξιόλογες πληροφορίες. Στο τέλος
ο «γραφέας» γράφει: «Εγώ ο δάσκαλος Μανώλης Τζισαµητάκης όπου διαβάζω τα παιδιά,
µάρτυρας και γραφέας στο παρόν. Έµπροσθεν τα πρόσωπα πουλητάδες και αγοραστές».

Είχανε λοιπόν σχολεία τότε στα Σφακιά. Έχω διαβάσει απόψεις ότι ίσως να διάβαζε
τα παιδιά ο ∆ασκαλογιάννης και του έδωσαν το όνοµα. Ίσως κάπου – κάπου να µάθαινε
γράµµατα στα παιδιά αµισθί. Κατά τον περιηγητή FW Sieber θα πρέπει να λειτουρ-
γούσε σχολείο στα Χανιά ακόµα στον 18ο αιώνα µε πρωτοβουλία Γάλλων εµπόρων.    

Επίσης παρατηρούµε ότι βγαίνανε αρκετοί ιεράρχες από τα Σφακιά και ακόµα, ξέ-
ροµε ότι το όνοµα «Αναγνώστης», που δεν ήτανε από τη βάφτιση, µα Αναγνώστη λέ-
γανε όποιον ήξερε να αναγνώθει και επαραµερίζανε το βαφτιστικό του: Αναγνώστης
Βουγιούκαλος από Καλλικράτη, Α. Πωλογιώργης Ίµβρος, Α. Μπιράκης Κοµιτάδες, Α.
∆ασκαλάκης Ανώπολη, Α. Παπαγεωργίου Αράδαινα, Α. Βαρδουλές Λειβανιανά, Α. Κα-
βρός Μουρί, Α. Γερωνυµάκης Ασφένδου, Α. Σηφοδασκαλάκης Ασφένδου, Α. ∆εληγιαν-
νάκης Ασφένδου, Α. Μανουσογιαννάκης Ίµβρος, Α. Μανουσέλης Καλλικράτης. ∆εν
ήτανε απαραίτητο να ξέρει πολλά για να ονοµαστεί «Αναγνώστης». Ο Α. Γερωνυµάκης
π.χ. ήτανε 300αρχος και εχρηµάτισε Φροντιστής Πολέµου στην Επαναστατική Κυβέρ-
νηση και όµως υπέγραφε ανορθόγραφα «αναγνόστις γερονιµάκις». 

Επίσης επαρουσίαζε µορφωµένους η µικρή επαρχία Σφακίων όπως ο διάσηµος ιε-
ροκήρυκας του Πατριαρχείου Ιερεµίας Κακαβέλος από το Μουρί και ο επίσης από το
Μουρί Ευστάθιος Κελαϊδής και ο Αδελφός του Παρθένιος, ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ζ’,
ο Μητροπολίτης Συµ. Ξηρουδάκης από Ανώπολη, ο Επίσκοπος Ιερόθεος Μπραουδάκης
από Χ. Σφακίων, ο Επίσκοπος Γρ. Παπαδοπετράκης από Καλλικράτη κ.α. 

Θα πρέπει να παραδεχτούµε ότι τα Σφακιά λόγω των τοπικών ειδικών συνθηκών
είχανε καλό ποσοστό εγγραµµάτων, µα και λόγω της ναυτιλίας και του εµπορίου είχανε
ασυγκρίτως καλύτερες επαφές µε τον πολιτισµένο κόσµο από όσο οι άλλοι Κρήτες. Επί-
σης είναι γνωστό ότι µε την συνθήκη παραδόσεως της Κρήτης ορίζετο ότι η Εκκλησία
θα χαίρει το δικαίωµα να ιδρύει και να διευθύνει σχολεία. Ακόµα είναι αναµφισβήτητο
ότι κατά καιρούς επί τουρκοκρατίας, εδιαβάζονταν τα παιδιά των Ελλήνων σε καθε-
στώς «κρυφού Σχολείου».           

Όπως διαβάζοµε στην Ιστορία της Κρήτης του Β. Ψιλάκη τ.∆’σ.2094-95: «…Επί του
Βακίµ Πασά πάσαι δε αι χριστιανικαί των πόλεων κοινότητες, ως και πολλαί εν τη υπαί-
θρω χώρα ηδυνήθησαν να συστήσωσιν σχολεία τίνα ιδιαις δαπάναις, διότι πρότερον ο
Μουσταφά πασάς δεν ηυνοεί τέτοια ιδρύµατα, όθεν και δεν υπέφεραν ολίγα οι επ’ αυτού
Σχολάρχαι…» «Μετατεθέντος του Βακίµ πασά, οι µετ’ αυτόν και ιδίως ο φρενήρης Χουζνή
πασάς, έθυσεν και απώλεσεν ως οψόµεθα, και ως προς το σπουδαίον τούτο ζήτηµα…»
«Το 1864 οι Σφακιανοί έκλεψαν νυκτωρ διδάσκαλον τηνά εκ Χανίων διότι ο Ισµαήλ
πασάς, µε όλη του την επιδεικνυοµένη φιλοµουσίαν, ουδενί επέτρεπεν να υπάγει εις τα
Σφακιά να διδάξει εκεί».  Το 1841.

Ειδικά µετά την επανάσταση του 1821, και η Παιδεία ευρέθηκε υπό διωγµό, όµως
µε τον Οργανικό Νόµο του 1969 επαρουσιάστηκε λίγη λασκάδα. Με τη Σύµβαση της Χα-
λέπας το 1878 άλλαξε καθεστώς. Επίσηµη γλώσσα πια ήτανε η ελληνική στα δικαστή-
ρια και στις συνελεύσεις. Εβόλευε αυτό και στους µουσουλµάνους γιατί, στους πιο
πολλούς ήτανε η µητρική τους γλώσσα, αφού οι πιο πολλοί προήρχοντο από αλλαξο-
πιστία. Η παιδεία ήτανε υποχρεωτική. Οργανώθηκαν τα σχολεία, µε το 1889 ο Γενικός
∆ιοικητής Σαρτίνσκι καθιέρωσε για τα χριστιανικά σχολεία: Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Ελ-
ληνικά Σχολεία, Γυµνάσια, Παρθεναγωγεία. Όσα είχανε άνω από 80 µαθητές ήτανε
πρωτοβάθµια, όσα είχανε άνω των 40 µαθητών δευτεροβάθµια και όσα είχανε άνω των
20 τριτοβάθµια. Μα τώρα πια επιτρεπότανε η έκδοση εφηµερίδων, η δηµιουργία φι-
λεκπαιδευτικών συλλόγων και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες.

Μα µε τη Σύµβαση της Χαλέπας µπορούσε να είναι Έλληνας διοικητής της Κρήτης
και ακόµα, ενώ µέχρι τότε οι «ζαφτηγέδες» (οι αστυνοµικοί) ήτανε µόνο Τούρκοι και
Αλβανοί, µετά την Σύµβαση η αστυνοµία αποτελείτο από κατοίκους της Κρήτης, ασχέ-
τως εθνικότητος ή θρησκεύµατος. Από τη Σύµβαση της Χαλέπας µέχρι την ίδρυση της
Κρητικής Πολιτείας δεν έγιναν µεγάλες αλλαγές. Στη συνέχεια εφαρµόζανε σύστηµα
όπως στην ελεύθερη Ελλάδα.

Στα Σφακιά ήτανε προνοµιούχος περιοχή και για την Παιδεία. Επί Τουρκοκρατίας
οι Σφακιανοί, µε τα Λευκά τους Όρη κρατούσανε σε απόσταση τον εχθρό και στη συ-
νέχεια είχανε τα µεγάλα κληροδοτήµατα Γ. Ξενουδάκη και Λουκίας Ζαµπελίου, και εί-
χανε εγγράµµατους. 

Στην επανάσταση του 1841 είχανε γραµµατέα τον Γεώργιο Ξενουδάκη από την
Ίµβρο και στην Επανάσταση του 1858 είχανε τον Στυλ. Σταυρουδάκη από Αγ. Ρουµέλη
και τον Εµµ. Βαρδίδη από το Μουρί Σφακίων.

Μέχρι την 10ετία του 1930, στο ∆. Σχολείο που πήγαινα είµαστε µέχρι 50 µαθη-
τές. Είχαµε ένα δάσκαλο. Ελλιπέστατα εποπτικά όργανα. Κάναµε σχολείο πρωί και
απόγευµα. Προβιβάσιµοι βαθµοί ήτανε από 5 και άνω µε άριστα το 10. Πολλά παιδιά
κάνανε 2 ή 3 χρόνια την ίδια τάξη. Τιµωρίες είχαµε κυρίως ορθοστασία, ξυλιές, νηστεία
(µας κράταγαν 1-2 ώρες άµα σχόλαγε η τάξη µας) και ακόµα να γράψωµε κάµποσες
φορές ένα κείµενο.

Κανάκης Ι. Γερωνυµάκης
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ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Ανατριχιαστικά στοιχεία σχετικά µε τη σχέση των ανηλίκων µε το αλκοόλ φέρνουν στο φως πρόσφα-
τες επιστηµονικές έρευνες στην Κρήτη. Ειδικότερα, στα Χανιά οι µισοί µαθητές, ηλικίας 15 - 19 ετών (50,9%),
που συµµετείχαν σε πρόσφατη έρευνα, ανέφεραν ότι ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον
µιά φορά τον τελευταίο µήνα (υπερβολική χρήση).   

Σε αντίστοιχη έρευνα στην Ανατολική Κρήτη προέκυψε ότι πάνω από το 50% των µαθητών ήρθαν για
πρώτη φορά σε επαφή µε το αλκοόλ πριν τα 13! 

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της πανελλήνιας έρευνας ESPAD,

που υλοποιήθηκε για τον Νοµό Χανίων από το Κέντρο Πρόληψης
Εξαρτησιογόνων Ουσιών, σε συνεργασία µε τον ΟΚΑΝΑ και
συµµετείχαν 622 µαθητές από ένα τυχαίο δείγµα 13 σχολικών µο-
νάδων (6 Γυµνάσια και 7 Γενικά Λύκεια - ΕΠΑ.Λ.), προέκυψε πως
η πλειονότητα των µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα
(63,7%) ήπιαν κάποιο οινοπνευµατώδες ποτό τον τελευταίο µήνα
πριν από την έρευνα και 1 στους 10 ήπιε τουλάχιστον 10 φορές
τον τελευταίο µήνα. 

Παράλληλα, σύµφωνα πάντα µε τα ερευνητικά πορίσµατα, το
16,3% των µαθητών απάντησε ότι έχει µεθύσει τουλάχιστον 3
φορές στη ζωή του, ενώ το 50,9% των µαθητών, ηλικίας 15 - 19
ετών, ήπιε 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά
τον µήνα πριν από την έρευνα (υπερβολική χρήση).

Σε ό,τι αφορά το φύλο προέκυψε ότι τα ποσοστά των αγοριών
που καταναλώνουν οινοπνευµατώδη και µεθούν είναι σηµαντικά
υψηλότερα από τα αντίστοιχα των κοριτσιών. 

Αναλυτικότερα, η πλειονότητα των αγοριών (71,8%) και των
κοριτσιών (54,9%) ήπιαν κάποιο οινοπνευµατώδες ποτό τον τε-
λευταίο µήνα πριν από την έρευνα και το ίδιο διάστηµα τουλάχι-
στον 10 φορές ήπιαν το 14,1% των αγοριών και το 6,1% των
κοριτσιών. 

Επίσης, έχουν µεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το
23% των αγοριών και το 9,2% των κοριτσιών που συµµετείχαν
στην έρευνα και τουλάχιστον 1 φορά µέσα στον τελευταίο µήνα
έκανε υπερβολική κατανάλωση οινοπνευµατωδών η πλειονότητα
των αγοριών ηλικίας 15 - 19 ετών (65,6%) και το 34,2% των κο-
ριτσιών αντίστοιχων ηλικιών.

Σχετικά µε τις ηλικιακές διαφοροποιήσεις προέκυψε πως
ήπιαν κάποιο οινοπνευµατώδες ποτό τον τελευταίο µήνα πριν
από την έρευνα το 38,3% των εφήβων, ηλικίας 13 - 14 ετών και
η πλειονότητα των µαθητών των άλλων δύο ηλικιακών οµάδων
(69,9% ηλικίας 15 - 16 ετών και 79,6% ηλικίας 17 - 18 ετών).
Επίσης, τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο µήνα πριν από την
έρευνα ήπιαν κάποιο οινοπνευµατώδες ποτό το 4,6% των εφή-
βων ηλικίας 13 - 14 ετών, το 10,8% ηλικίας 15 - 16 ετών και το
12,5% ηλικίας 17 - 18 ετών. 

Εντύπωση πάντως προκαλούν και τα στοιχεία σχετικά µε την
κατάχρηση αλκοόλ, αφού το 3,6% των µαθητών ηλικίας 13 - 14
ετών, το 15,4% ηλικίας 15 - 16 και το 25,6% ηλικίας 17 - 18 ετών,
ανέφεραν ότι έχουν µεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους,
ενώ σε ανάλογο ερώτηµα περισσότεροι από τους µισούς εφή-
βους ηλικίας 15 - 16 ετών (53,3%) και το 47,8% ηλικίας 17 - 18
ετών απάντησαν ότι έχουν κάνει υπερβολική κατανάλωση οινο-
πνευµατωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο µήνα.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Τη σηµασία της πρόληψης και της κατάλληλης παρέµβασης

σε σχέση µε τη χρήση αλκοόλ από τους εφήβους επεσήµανε η
κοινωνική λειτουργός και αναπληρώτρια υπεύθυνη του Κέντρου
Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Χανίων, Ιωάννα Νυστα-
ζάκη. : «H επικινδυνότητα της χρήσης αλκοόλ δεν είναι µόνο ότι
µπορεί να οδηγήσει σε µια από τις πιο ισχυρές µορφές εξάρτησης
από ουσίες, αλλά και στην αντίληψη που επικρατεί ότι τα οινο-
πνευµατώδη δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των εξαρτησιογόνων 

ουσιών,  ουσίες, όπως το αλκοόλ, 'πύλες εισόδου στις παράνοµες'
γιατί είναι κοινωνικά αποδεκτές (υπάρχουν µέσα στην κουλτούρα
και στην παράδοση της ενηλικίωσης), είναι πολύ εύκολα προσβά-
σιµες (συνήθως υπάρχουν στα περισσότερα σπίτια) και συνήθως
προηγούνται της χρήσης των παράνοµων». 

Η κα Νυσταζάκη επεσήµανε ακόµα ότι «διεθνείς έρευνες έχουν
συσχετίσει το πρόβληµα της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ
στους εφήβους τόσο µε την εξάρτηση από το αλκοόλ στην ενήλικη
ζωή όσο και µε άλλες συµπεριφορές κινδύνου στην εφηβεία, όπως
παραβατικότητας και επιθετικής συµπεριφοράς».

«Με βάση, λοιπόν, τα ερευνητικά στοιχεία, τα οποία δεν στο-
χεύουν σε καµιά περίπτωση στη δηµιουργία εντυπώσεων ή πανι-
κού, αλλά στοχεύουν στο να µας δώσουν πολύτιµες πληροφορίες
για το πώς και το πότε χρειάζεται νααν και αποδεδειγµένα προκα-
λούν και σωµατική και ψυχολογική εξάρτηση. Επίσης, διάφοροι µε-
λετητές αποκαλούν τις νόµιµες  παρέµβουµε, υπάρχει πλέον η
γενική οµολογία ότι η µάχη σε σχέση µε το αλκοόλ χρειάζεται να
κερδηθεί στα χρόνια της  έναρξής της -που ταυτίζετα ι µε τα

πρώτα χρόνια της εφηβείας- πριν δηλαδή εγκαθιδρυθεί η εξάρ-
τηση. Το θέµα της χρήσης και της κατάχρησης του αλκοόλ,  όπως
και των υπόλοιπων εξαρτήσεων, είναι ένα πρόβληµα 'πολυπαρα-
γοντικό'. Η συνύπαρξη και η στενή σχέση των συναισθηµατικών -
ψυχολογικών καθώς και κοινωνικο-πολιτιστικών παραγόντων µάς
οδηγούν σε µεθόδους αντιµετώπισης που χρειάζεται να στοχεύουν
στην  αλλαγή των κοινωνικών παραγόντων (κοινωνική αποδοχή,
πρότυπα, διαφήµιση, τελετουργία διασκέδασης και  ενηλικίωσης
κ.ά.) », ανέφερε η κα Νυσταζάκη. 

Στην Ανατολική Κρήτη αλκοόλ από τα 13 !

Τις διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόµενο της κατανάλωσης
αλκοόλ από εφήβους στην Κρήτη έρχεται να καταδείξει έρευνα
που διενεργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2011 - 2012 σε 20 Γυµνά-
σια και Λύκεια του Νοµού Ηρακλείου και σε 1 στον Νοµό Λασιθίου,
στο πλαίσιο της παρέµβασης σε εφήβους µαθητές, σε επίπεδο
Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, του Αλκοολογικού Ιατρείου
ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

Παράλληλα, έντονο προβληµατισµό προκαλεί το γεγονός ότι
πάνω από τους µισούς µαθητές ανέφεραν ότι ήπιαν για πρώτη
φορά πριν τα 13, ενώ σχεδόν όλοι οι έφηβοι έχουν πιει.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από την έρευνα, περίπου 1 στους 3
εφήβους που απάντησαν στα ερωτηµατολόγια κάνει συχνή κατα-
νάλωση, µε διαφορά από τους υπόλοιπους, ενώ όπως προέκυψε
οι έφηβοι καταναλώνουν εξίσου µπίρες, κρασί και απεσταγµένα
ποτά, όπως και αλκοπόπς (αλκοόλ µε αναψυκτικό τύπου smirnoff
ice), τα οποία πωλούνται χωρίς έλεγχο στα περίπτερα και είναι το
προϊόν της βιοµηχανίας αλκοόλ που φτιάχτηκε ειδικά για νέους και
γυναίκες.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το στοιχείο ότι, σύµφωνα
πάντα µε την έρευνα, οι έφηβοι δεν πίνουν για να γλυτώσουν από
τα προβλήµατα, αλλά γιατί το αλκοόλ έχει πλέον ενταχθεί στον
τρόπο ζωής τους και έχει απενοχοποιηθεί.

Το παλιό µνηµόνιο
του 1843

∆ιαβάστε τι έγινε στην ελληνική οικονοµία το 1843,
συγκρίνετε το µε το σήµερα και θα αντιληφθείτε τι συµ-
βαίνει στην παγκόσµια και στην ελληνική ιστορία, ανε-
ξαρτήτως εποχών, προσώπων και ονοµάτων. Η
σύγκριση, µόνο ανατριχίλα µπορεί να προκαλέσει.

Έχουµε και λέµε:
Το καλοκαίρι του 1843, η Ελλάδα έπρεπε να κατα-

βάλει στις τράπεζες της Ευρώπης τα τοκοχρεολύσια πα-
λιότερων δανείων που είχε πάρει η χώρα. ∆υστυχώς τα
λεφτά δεν είχαν πάει σε υποδοµές που θα βοηθούσαν
την κατεστραµµένη ελληνική οικονοµία, αλλά είχαν σπα-
ταληθεί στους εµφυλίους της επανάστασης και στα
λούσα του παλατιού και των Βαυαρών συµβούλων του
στέµµατος. (Σας θυµίζει τίποτα;)

Οι τόκοι που έπρεπε να καταβάλλονται κάθε χρόνο
ήταν 7 εκατοµµύρια δραχµές και ισοδυναµούσαν µε το
µισό των συνολικών εσόδων του ελληνικού κράτους που
έφταναν µετά βίας τα 14 εκατοµµύρια ετησίως. Στην
πραγµατικότητα, µε την καταβολή των τόκων δεν περίσ-
σευε τίποτα να επενδυθεί προς όφελος του ελληνικού
λαού. (Αυτό µήπως;)

Την άνοιξη του 1843, η κυβέρνηση παίρνει µέτρα λι-
τότητας, τα οποία όµως δεν αποδίδουν τόσο ώστε να
συγκεντρωθούν τα απαιτούµενα για την ετήσια δόση
χρήµατα. Έτσι, τον Ιούνιο του 1843, η ελληνική κυβέρ-
νηση ενηµερώνει τις ξένες κυβερνήσεις ότι αδυνατεί να
καταβάλει το ποσό που χρωστάει και ζητά νέο δάνειο
από τις µεγάλες δυνάµεις, ώστε να αποπληρώσει τα
παλιά. Αυτές αρνούνται κατηγορηµατικά. (Βρε κάτι συµ-
πτώσεις.)

Αντί να εγκρίνουν νέο δάνειο, εκπρόσωποι των τριών
µεγάλων δυνάµεων (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) κάνουν µια
διάσκεψη στο Λονδίνο για το ελληνικό χρέος και κατα-
λήγουν σε καταδικαστικό πρωτόκολλο. Οι πρεσβευτές
των µεγάλων δυνάµεων µε το πρωτόκολλο στο χέρι, πα-
ρουσιάζονται στην ελληνική κυβέρνηση και απαιτούν την
ικανοποίηση του.

Αρχίζουν διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στα δύο
µέρη και µετά από έναν µήνα υπογράφουν µνη-
µόνιο (!), σύµφωνα µε το οποίο η Ελλάδα πρέπει
να πάρει µέτρα ώστε να εξοικονοµήσει µέσα στους
επόµενους µήνες το αστρονοµικό επιπλέον ποσό
των 3,6 εκατοµµυρίων δραχµών, που θα δοθούν
στους δανειστές της. (Πάµε πάλι απ' την αρχή. Σας
θυµίζει τίποτα;)

Για να είναι σίγουροι ότι το µνηµόνιο θα εφαρ-
µοστεί κατά γράµµα, οι πρεσβευτές απαιτούν να
παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του Υπουργι-
κού Συµβουλίου που θα εγκρίνει τα µέτρα και να
παίρνουν ανά µήνα λεπτοµερή κατάσταση της πο-
ρείας εφαρµογής τους, αλλά και των ποσών που
εισπράττονται. (Τι µου θυµίζει, τι µου θυµίζει.)

Για να µην πολυλογώ, σας αναφέρω τα βασικά
µέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση µέσα στο 1843
σε εφαρµογή του τότε µνηµονίου. Κάθε οµοιότητα
µε την εποχή µας είναι εντελώς τυχαία και πέραν
των προθέσεων του ιστορικού:

1. Απολύθηκε το ένα τρίτο των ∆ηµοσίων υπαλ-
λήλων και µειώθηκαν 20% οι µισθοί όζων παρέ-
µειναν.

2. Σταµάτησε η χορήγηση συντάξεων, που τότε
δεν δίνονταν στο σύνολο του πληθυσµού αλλά σε
ειδικές κατηγορίες.

3. Μειώθηκαν κατά 60% οι στρατιωτικές δαπά-
νες, µειώθηκε δραστικά ο αριθµός των ένστολων
και αντί για µισθό οι στρατιωτικοί έπαιρναν χωρά-
φια.

4. Επιβλήθηκε προκαταβολή στην είσπραξη του
φόρου εισοδήµατος και της "δεκάτης", που ήταν ο
φόρος για την αγροτική παραγωγή.

5. Αυξήθηκαν οι δασµοί και οι φόροι χαρτοσή-
µου.

6. Απολύθηκαν όλοι οι µηχανικοί του ∆ηµοσίου
και σταµάτησαν όλα τα δηµόσια έργα.

7. Καταργήθηκαν εντελώς όλες οι υγειονοµικές
υπηρεσίες του κράτους.

8. Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του εθνικού τυ-
πογραφείου, όλοι οι δασονόµοι, οι δασικοί υπάλ-
ληλοι και οι µισοί καθηγητές πανεπιστηµίου.

9. Καταργήθηκαν όλες οι διπλωµατικές αποστο-
λές στο εξωτερικό.

10. Νοµιµοποιήθηκαν όλα τα αυθαίρετα κτί-
σµατα και οι καταπατηµένες "εθνικές γαίες" µε
την πληρωµή προστίµων νοµιµοποίησης.

11. Περαιώθηκαν συνοπτικά όλες οι εκκρεµείς
φορολογικές υποθέσεις µε την καταβολή εφάπαξ
ποσού.

∆εν είναι ανατριχιαστικά όµοια µε την εποχή
µας; Είδατε που οι οικονοµικές συνταγές λιτότη-
τας είναι σαν το παλιό καλό κρασί; Ίδιες, αιώνιες,
ανυπόφορες. Κι επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσετε "τι
πέτυχαν µε όλα αυτά;", σας απαντώ: Ο κόσµος
εξαθλιώθηκε για µεγάλο διάστηµα, οι ξένοι πήραν
ένα µέρος των χρηµάτων τους, η χώρα είδε κι
έπαθε να συνέλθει, αλλά φαλίρισε ξανά µετά από
πενήντα ακριβώς χρόνια, µε το "Κύριοι, δυστυχώς
επτωχεύσαµεν" του ΧΧααρριιλλάάοουυ  ΤΤρριικκοούύππηη  το 1893.

Πάντως, το συγκεκριµένο µνηµόνιο του 1843,
από πολλούς ιστορικούς θεωρείται µία από τις σο-
βαρότερες αφορµές για το ξέσπασµα της επανά-
στασης της 3ης Σεπτέµβρη 1843, που έφερε
Σύνταγµα στη χώρα.
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ΝΕΟΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ

● Γερονυµάκης  Σπύρος - Φραγκοκάστελο  Σφακιά  50 €
● Γερονυµάκης  Βαγγέλης - Αγ.Νεκτάριος  Σφακιά  30 €
● Βούρβαχης Γεωργίου  Ιωάννης  -  Αγ ∆ηµήτριος  Αθήνα  15 €
● Νικηφοράκης  Ιωάννου Χρήστος -  Ρίο  Αχαίας  20 €
● Νικηφοράκη -Μαυροµάτη Γεωργία  - Πάτρα 50 €
● ΦασουλάκηςΜανώλης - Χάνσεν 37 Αθήνα 50 €
● Γουµενάκης Σταύρος - Αµάρυνθος  Εύβοιας 50 €
● ΚελαΪδή  Σοφία - Μεγάλα Χωράφια  Χανιά  50 €
● Λυκογιαννάκης  Εµµανουήλ  -  Αγ Ρουµέλη  Σφακιά  20 €
● Σαβιολής  Γεωργίου Ανδρέας -  Λουτρό Σφακίων  20 €
● Μαράκη Ελένη -  Χ.Σφακίων Σφακιά 15 €
● Λυκογιαννάκης  Γεώργιος  - Χ.Σφακίων Σφακιά  30 €
● ∆ουρουντάκη  Αγγελική  -  Χ.Σφακίων Σφακιά  10 €
● Κριαράς  Γεωργίου  Νικόλαος  -  Χ.Σφακίων  Σφακιά  10 €
● Γιανναράκης Ανδρέας  - Καλλικράτης  Σφακιά  10 €
● Κανδηράκη  Βιργινία  -  Πατσιανός  Σφακιά  20 €
● Γλυνιαδάκης Ιωάννου  Γεώργιος  -  Σκαλωτή (Λάκοι)  Σφακιά 20 €
● Βούρβαχης Γεώργιος  -  Μοίρες  Ηρακλείου 50 €
● Ζαφειρίου  Γεωργία  -  Ταύρος  Αθήνα  50 €
● Κωσταντουδάκης  Νικόλαος  -  Πειραιάς  20 €
● Κωσταντουδάκη  Κλεάνθη  -  Πειραιάς  10 €
● Χατζηδάκης   Αλέξ. Ιωάννης  -  Βάµος  Αποκορώνου  20 €
● Σαµαριτάκης Γεώργιος  -  Πειραιάς  30 €
● Χιωτάκης  Πέτρος  -  Χανιά  20 €
● Μανουσέλης   Μανώλης  -  Μεταµόρφωση  Αττικής  30 €
● Ζαχαριάς  Εµµανουήλ  -  Ανώπολη  Σφακίων
● Τσιριντάνης  Νικολ. Μιχάλης  -  Αγ.Σύλλας  Ηράκλειο  Κρήτης 20 €
● Γεωργεδάκη Ευαγγέλ. Γιάννης  -  Αγ.Ιωάννης  Σφακιά 20 €
● Κατεχάκη  Ουρανία  -  Νέα Πεντέλη  Αττικής 20 €
● Ζερβού  Μάρκου Σοφία  -  Χανιά  50 €
● Γαµπάς  Εµµανουήλ -  Γ. Ξεπαπαδά 22  Χανιά  20 €
● ∆εληγιαννάκης  Γιώργος  - Κοµητάδες  Σφακιά  25 €
● Βουγιούκαλος  Γιώργος  -  Μύρθιος  Αγ Βασιλείου Ρέθυµνο  50 €
● Μανουσέλη  Πέτρου Αδαµαντία  -  Πατσιανός Σφακιά  20 €
● Μαλεφάκης Εµµανουήλ  -  Αγ.Ιωάννης  Σφακιά  20 €
● Σταυγιανουδάκης  Μανώλης  -  Σύρος  Κυκλάδων  50 €
● Μπολιώτης  Μανούσου  Μανώλης  -  Βρύσσες  Αποκορώνου 30 €
● Κουράκης  Νέστωρ  -  Τσαµαδού 39 Αθήνα 50 €
● Αγνωστος  50 €
● Μπονάτος  Χρήστος Γεωργίου  -  Ξέπαπα 21 Χανιά  10 €
● Αποστολάκης  ∆ηµήτρης  -  Αργυρούπολη  Αττικής  20 €
● Σεϊµενάκης  Γεώργιος  -  Καλαµάκι  Αττικής  20 €
● Γλυνιαδάκης  Ιωάννου  Γεώργιος  -  Σκαλωτή (Λάκοι) Σφακιά 20 €
● Σφηνιάς  Σήφης  -  Βουβάς  Σφακίων 10 €
● Καγιαδάκης Βασίλης  -  Βουβάς  Σφακίων  10 €
● Καγιαδάκης Νικολ. Παναγιώτης  -  Χανιά  20 €
● Καγιαδάκης Νικολ. Παναγιώτης  -  Ίµβρος Σφακίων   50 €
● Βαρυδάκης Χρηστος  -  N.Y USA  100 €
● Μανουσέλη  Γεωργιου  Μαρία  - Αθήνα  20 €
● ∆ανδιλάκης Γεώργιος  - Αυστραλία 50 €
● Καρκάνης  Γεωργίου  Ευάγγελος  -  Ν. Χαλκιδόνα  Αττικής  20 €
● Γερονυµάκης  Κανάκης  -  Βουβάς Σφακίων  20 €
● Χοµπιτάκη  Καλιόπη -  Βουβάς  Σφακίων  20 €
● Πολάκης  Μάρκος  - Ρέθεµνος  50 €

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΓΙΑ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ
● Σαµατιτάκη - Γουµενάκη Ευανθία 50 € (στη µνήµη του συζύγου
της Μανώλη Σαµαριτάκη ) 
● Σκορδίλη  Καλιόπη  -  Χαλάνδρι  Αττικής   100 € ( στη µνήµη του
συζύγου της Γιάννη ) 
● Βρετουδάκης  Ευστράτιος  -  Αθήνα 50 € ( στη µνήµη του αδελ-
φού του Μανώλη )

∆ΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΦΑΚΙΩΝ
► Σύνδεσµος Κρητών Ηρακλείου στη µνήµη Αννας Μαραγκουδάκη 200 €
► Περπιράκης Χαρίλαος Πρόεδρος  100 € 
► Μαραγκουδάκης Κώστας, στη
µνήµη της µητέρας του Αννας Μα-
ραγκουδάκη 300 €
► ΧατζιδάκηςΒασίλης 50 €
► Καπνισάκης  Γεώργιος 100 €
► Ξυλούρης Κώστας 50 €
► Παπαδάκης Ευάγγελος 50 €
► Κάρνος ∆ηµήτριος 50 €
► Παλάσαρος Στέλιος 50 €
► ∆ερµένκης Παύλος 50 €
► Χαλεβατζή 50 €
► Παντερή Μαρία 80 €
► Μήτρου Οικογένεια 20 €
► Γκογκορώτης Βάγγερ 20 €
► Λίγκου Ιωάννα 20 €
► Αγριάκης Παντελής 20 €
► Τελάλης ∆ηµήτριος 25 €
► Καλινάκης 20 €
► Ένωση Απανταχού Σφακιανών - Ιατρικός σάκκος εκστρατείας ( Αξίας 200€ )
►Τσικουράκης Μπάµπης - Αναπηρική καρέκλα, στη µνήνη του Πατέρα του Ευστρατίου
► Καλαθιανάκης Παύλος  - “ Iatrokal” Φαρµακευτικό υλικό
► Ιωαννίδης Ι.Γεώργιος - “IOANNIDIS MEDICALS” - Φαρµακευτικό υλικό 
► Περράκης Νίκος 100 €
► Χριστοφορίδης Παναγιώτης 200 €
► Γερονυµάκης Ευάγγελος 100 €

Κατέθεσαν στη µνήµη της Αργυρώς Νανάκη
το γένος Μπούχλη προς το Πολυδύναµο 

Ιατρείο ∆ήµου Σφακίων
► Μπουχλη - Αγγανά Ρούλα 50 €
► Μπούχλης Γεώργιος του Ιωσήφ 50 €
► Μπούχλης  Νεκτάριος  του Ιωσήφ 50 €
► Μπούχλης Σταύρος του Ευστρατίου 50 €
► Μπούχλης Στρατής του Ιωάννου 50 €
► Μπούχλης Στρατής του Σταύρου 50 €
► Λεφακης Ιωάννης του Συλιανού 50 € .. 
► Βυζιράκης Μιχαήλ 50 €
► Νανάκης Στυλιανός του Ιωσήφ 50 €
► Νανάκης Ιωάννης του Ιωσήφ 50 €
► Βυζιράκης   Γεώργιος του Μανούσου 50 €
► Νανάκης Στυλιανός του Παύλου 50 €
► Νανάκης  Ιωάννης του Παύλου 50 €
► Νανάκης Παύλος  του Ιωσήφ 50 €
► Οικογ.Βαλυράκη Ευστρατίου 

του Γεωργ. 50 €
► Καπριδάκης Γεώργιος του Ιωσήφ 40 €
► Μπούχλης Γεώργιος του Ιωάννου 50 €
► Μπούχλης Ιωάννης του Γεωργίου 100 €
► Καπριδάκης  Σταύρος του Ιωσήφ 50 €
► ∆ρακάκη Αργυρώ 10 €
► Γεµιστού Μαρία 10 €
► Κουταλάς Ευάγγελος 10 €

Κατέθεσαν στη µνήµη της  Μαραγκουδάκη Άννας για το Π. Π. Ιατρείο ∆ήµου Σφακίων:  
► Ανθούλα Φάβα  40 €  ► Οικονοµοπούλου Ιωάννα  80 €                             
► Dongxia Zhu  80 €                           ► Xuxia Zhu  40 € 

Το Π.Π.Ιατρείο Σφακίων

Προσφορές για Ιατρείο Σφακίων
► Τζατζιµάκης Ρούσσος του Ιωάννου 150 €
► Κουκουβιτάκης Λευτέρης 50 €
► ∆ιάφοροι  ανώνυµοι 220 €
► Μανουσέλης  Ανδρέας 100 €
► Πρωτοπαπαδάκη Ευαγγελία 500 €
► Τζατζιµάκης Ιωάννης του Γεωργίου 100 €
► Σταυρουδάκης Ματθαίος 100 €
► Τζατζιµάκης Παύλος τόυ Θεοδώρου 50 €
► Κουνδουράκης Χαρίδηµος 10 €
► Τζατζιµάκης Θεόδωρος του Ιωάννη 50 €
► Τζατζιµάκης Ιωάννης του Ιωσήφ 30 €
► Λυκογιαννάκης Εµµανουήλ 150 €
► Τζατζιµάκης Ρούσσος τ. ∆ιοµατάρη 100 €
► Τζατζιµάκης Ηλίας 50 €
► Τζατζιµάκης Γεώργιος του Ιωάννη 100 €
► Τζατζιµάκης Αντωνία του Προκόπη 50 €
► Βίγλης Ρούσος του Αρτεµίου 50 €
► Βίγλης Σπύρος 50 €
► Τζατζιµάκης Ιωσήφ του Παύλου 50 €
► Σταυρουδάκης Ανδρέας του Θεοχάρη 50 €
► Χιωτάκης Νίκος Αθήνα - Φωτιστικά 

για ανάγκες των Ιατρείων
► Καρκάνης Γεώργιος του Μιχαήλ 1.000 €
στη µνηµη του πατέρα του, ήρωα του 

Ηπειρωτικού αγώνα
► Ένωση Απανταχού Σφακιανών - 

Φαρµακευτικό υλικό ( β’ )
► Σταυροπούλου Χαρά 20 €
► Σιοκοπούλου 20 €

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΕ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ 
Ο Γιατρός Μάνος Ιωαννίδης

Τελείωσε και η παραµονή στα Σφακιά, του φίλου µας γιατρού Μάνου Ιωανίδη, αφού ολοκλήρωσε
την θητεία του σαν αγροτικός γιατρός στην επαρχία µας. Υπηρέτησε το λειτούργηµα του, µε µεγάλη
επαγγελµατική ευσυνειδησία, πρόθυµος κι ακούραστος, χωρίς να υπολογίζει  ωράρια, µέρα και νύχτα
καθηµερινή και σχόλη...   Πάντα µε το χαµόγελο και µε την καλοσύνη που τον διακρίνει. 

Αφού τον ευχαριστή-
σουµε από καρδιάς,
εµείς σαν Ένωση Σφα-
κιανών,
,οι συµπατριώτες από
τα Σφακιά,η ∆ηµοτική
αρχή αλλά και οι Σύλλο-
γοι
Γυµναστικός και Μου-
σικοχορευτικός, να του
ευχηθούµε καλή σταδιο-
δροµία. 
Να ξέρει ότι τα Σφακιά

είναι πάντα γι’αυτόν η
δεύτερη αγαπηµένη του
γωνιά.  

Μάνο σε ευχαρι-
στούµε για την αγάπη
σου και τη βοήθεια
στους συνεπαρχιώτες
µας.

Ο Αγροτικός γιατρός Μάνος Ιωαννίδης µε τον ∆ήµαρχο - γιατρό Παύλο Πο-
λάκη στην είσοδο τουΙατρείου Χ. Σφακίων.

Eπιχείρηση διάσωσης στα Σφακιά 
68χρονου Ολλανδού

Μια ακόµη επιχείρηση διάσωσης ενός τουρίστα περιπατητή χρειάστηκε να
πραγµατοποιηθεί χθες αργά το απόγευµα στα Σφακιά. 

Πρόκειται για 68χρονο Ολλανδό, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ περ-
πατούσε σε ορεινή περιοχή και συγκεκριµένα στο µονοπάτι Ε4 κοντά στα
Μάρµαρα. 

Περίπου στις 7:30 κλήθηκε η Πυροσβεστική υπηρεσία από τις Βρύσες Απο-
κορώνου 7 άνδρες της οποίας πήγαν µε το φουσκωτό ειδικό ασθενοφόρο του
∆ήµου Σφακίων στα Μάρµαρα. 

Στην συνέχεια, µαζί µε γιατρό βρήκαν τον 68χρονο, ο οποίος είχε υποστεί
θερµοπληξία. Μετά τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό και µε την βοήθεια
των πυροσβεστών, κατάφερε να περπατήσει µέχρι τα Μάρµαρα, όπου όλοι
µαζί µε το φουσκωτό ασθενοφόρο σκάφος πήγαν στην Χώρα Σφακίων.

Εκεί ο 68χρονος Ολλανδός διεκοµίσθει στο Περιφερειακό ιατρείο Σφακίων,
όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διαπιστώθηκε πως ήταν καλά
στην υγεία του.
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Τα εν ∆ήµω...Τα εν ∆ήµω...

Γιορτάστηκε η 242η 
επέτειος της Επανάστασης 

του ∆ασκαλογιάννη 

Ο γιορτασµός της επε-

τείου της κήρυξης της 

Επανάστασης του 1821

στην Κρήτη
Εκδήλωση που διοργάνωσε  η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο ∆ήµος

Σφακίων, για τον εορτασµό της επετείου της κήρυξης της Επανάστασης του

1821 στην Κρήτη πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 3 Ιουνίου στις 10.30 π.µ. στον

Ναό της Θυµιανής Παναγίας  Σφακίων.

Στις 8 το πρωί τελέστηκε Λειτουργία χοροστατούντος του µητροπολίτη Λάµπης -

Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου. Χαιρετισµό έκανε ο Αντιδήµαρχος του

∆ήµου Σφακίων Γεώργιος Πρωτοπαπαδάκης,  ενώ τον πανηγυρικό της ηµέρας

εκφώνησε ο κ. Ιωάννης Μπατζέλης, που αναφέρθηκε “στη συµβολή των Σφακια-

νών στην επανάσταση του 1821”. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων  από τους φο-

ρείς,τη στρατιωτική ηγεσία και τη περιφέρεια Κρήτης.  

Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε φυλοξενία από το ∆ήµο Σφακίων. 

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙ∆Η-

ΜΑΡΧΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΣΤΗΝ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΘΥΜΙΑΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Λένε πως όταν ένας λαός λησµονά την

ιστορία του, αδυνατεί να υπερασπιστεί το

µέλλον του. Γι αυτό και εµείς οι Σφακιανοί,

µε οδηγό  αυτή την αξιακή αλήθεια, σήµερα

όπως και κάθε χρόνο  επιµένουµε να τι-

µούµε και να δοξάζουµε όλους εκείνους

τους Κρητικούς ηγέτες που κήρυξαν στα

Σφακιανά χώµατα εδώ στη Θυµιανή Πανα-

γιά Σφακίων την εθνικοαπελευθερωτική

επανάσταση του 1821 ενάντια στον τούρκο

κατακτητή.

Όταν, όµως, ο ∆ήµαρχος Σφακίων  Παύ-

λος  Πολάκης µου ανέθετε τον χαιρετισµό

στη σηµερινή εκδήλωση µνήµης, αισθάν-

θηκα βαρύ το φορτίο. Μία ερώτηση, πυρα-

κτωµένο σίδερο στη συνείδησή µου: Εάν

τότε, µε την εξέγερση των προγόνων µας

ενάντια στον Τούρκο κατακτητή κερδίσαµε

την εθνική µας ανεξαρτησία, γιατί σήµερα ο

ελληνικός λαός αισθάνεται να την χάνει

κάτω από το βάρος εκβιαστικών εντολών

και µνηµονίων και µάλιστα εκπορευόµενων

από τους συµµάχους του, που µας οδηγούν

σε συνεχή δανεισµό, άρα σε συνεχή εξάρ-

τηση, µε βιοτικό επίπεδο για τον εργαζόµενο

λαό των 300 ευρώ σε µισθούς και συντάξεις

και µε ανεργία που σκοτώνει τα όνειρα της

ελληνικής νεολαίας?

Η απάντηση, το ίδιο σκληρή, πύρινη,

όµοια µε την ερώτηση, και, ίσως, δυστυχώς,

αδιαµφισβήτητη.

Γιατί από τότε έως και σήµερα, µετρηµέ-

νοι στα δάκτυλα του ενός χεριού µε, πρώτο

εξ αυτών των λίγων τον Ελευθέριο Βενιζέλο,

είναι εκείνοι οι Έλληνες που κυβέρνησαν

την Ελλάδα µε εργαλείο την ιστορική µνήµη. 

∆ηλαδή, που να στάθηκαν στο ύψος εκεί-

νων των Κρητικών ηγετών που µαζεύτη-

καν εδώ, στην Αγία Λαύρα της Κρήτης, την

Θυµιανή Παναγιά για να κηρύξουν την

Κρητική επανάσταση του 1821, ενάντια

στον Τουρκικό ζυγό δουλείας, θυσιάζοντας

το εγώ τους στο βωµό της υπεράσπισης

λαού και πατρίδας.

Για όλα αυτά, ο φόρος τιµής που αποτί-

νουµε σήµερα στους προγόνους µας Κρη-

τικούς ηγέτες της επανάστασης

ανεξαρτησίας του 1821 δεν µπορεί να είναι

άλλος από την επιταγή να µη λησµονά κα-

νείς  Έλληνας- Ελληνίδα κυρίως το πολι-

τικό προσωπικό της χώρας, την ιστορία

ανεξαρτησίας της πατρίδας µας. 

Εάν θέλουµε να έχουµε  συνέχεια ως Ελ-

λάδα εθνικά ανεξάρτητη, κρατικά κυ-

ρίαρχη, µε παιδεία που να στηρίζει τη

δηµιουργία συνείδησης υπεράσπισης της

πατρίδας και του λαού της, µε οικονοµία

που να στηρίζει και να στηρίζεται στην ντό-

πια παραγωγική βάση  βασισµένη στις

πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας και

όχι στα δανεικά για να καταναλώνουµε τις

εισαγωγές των προϊόντων που µας επιβά-

λουν η  Νέα Τάξη Πραγµάτων των τοκο-

γλύφων τραπεζιτών και πολυεθνικών οι

οποίοι θέλουν την Ελλάδα αποικία τους και

τους έλληνες υποτελείς τους.  

Με όλα αυτά κατά νου η παρακαταθήκη

των ηγετών της Κρητικής επανάστασης

ανεξαρτησίας από τον τουρκικό ζυγό ζων-

τανεύει σήµερα και παίρνει διαστάσεις κα-

θήκοντος. Γι αυτό στη σηµερινή εκδήλωση

προς τιµήν τους, σας καλώ να θυµηθούµε

τον στίχο από τον εθνικό Ύµνο της ανε-

ξαρτησίας µας, ∆ιονύσιου Σολωµού

Απ τα κόκκαλα βγαλµένη

Των Ελλήνων τα ιερά

Και σαν πρώτα ανδρειωµένοι             

Χαίρε, ω,  χαίρε   ΛΕΥΤΕΡΙΑ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΡΙΛΗΣ
Λιώστε τα χιόνια τω Σφακιών απάτητες µαδάρες,

και κάµετε τα αµέτρητες ποτιστικές βρυσούλες,

ξυπνείστε, ρίµες Κρητικές και γύρω στις κιθάρες

χορεύτε  πανευφρόσυνα, του Κάστρου Ελληνοπούλες.

Απάνου στον παλιό σκοπό, το νέο τραγούδι αρχίστε,

αηδόνια , στις πορτοκαλιές, οµηρικοί Κορνάροι,

παντού, όπου γης ελεύτερη και σκλάβα διαλαλείστε

της Αµαζόνας τις χαρές µε το χλωρό Βλαστάρι !

Λακιώτικα ασηµάρµατα, πρωτάκουστα βροντείστε

παντέρµα πετροχώµατα χιλιοφωτοκαµµένα  

βάλτε το πρασινόξανθο των αµπελιώ στολίδι

κι ας απλωθούν τα λιόφυτα κι ας κρύψουν φουντωµένα 

το κάθε ξεθεµέλιωµα, το κάθε αποκαϊδι!

Κι εσύ κορφή, της κρητικής θυσίας, ∆ασκαλογιάννη,

βρόντα απ’ τα βάθια των καιρών την άτρεµη λαλιά σου:

«Πέταξε Σγουροµάλλινη, της λύπης το στεφάνι

και λευκοφόρα ανέµισε τα ολόξανθα µαλλιά σου».

Το αίµα που σε πότισεν ο ξένος µακελλάρης

για δες τι Απρίλης γύρω σου ροδίζει και γελάει!

Τροπαιοφόρος χάραξε µακριάθε καβαλάρης,

αλιά στο µαύρο δράκοντα που σε παραφυλάει! 

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ Απρίλης 1899  «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΞΙΑ»

Η εκδήλωση ξεκίνησε νωρίς το πρωί µε

αρχιερατική λειτουργία στον ναό Αγίου Γε-

ωργίου Ανώπολης χοροστατούντος του µη-

τροπολίτη Λάµπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.

Ειρηναίου και ακολούθησε επιµνηµόσυνη

δέηση στο Ηρώο της πλατείας.

Στον χαιρετισµό του ο αντιπεριφερειάρχης

Απόστολος Βουλγαράκης τόνισε ότι «ο

∆ασκαλογιάννης υπήρξε µια από τις ηρωι-

κότερες  µορφές των αγώνων των Ελλήνων

κατά των Τούρκων» και συνέχισε:

«η Επανάσταση του ∆ασκαλογιάννη, είναι το

ξεκίνηµα µιας αλυσίδας επαναστάσεων µε

απίστευτο πείσµα που συνεχίστηκαν µέχρι

την Ενωση. Προσφέρει και πολύτιµα διδάγ-

µατα στο σήµερα όπως είναι ο συγκρητι-

σµός, η αυτοθυσία, ο ηρωισµός, η

αυταπάρνηση, η αλληλεγγύη, που παραµέ-

νουν επίκαιρα, ειδικά στις δύσκολες ηµέρες

και τον αγώνα που δίνουµε πάλι οι Ελληνες

για να είµαστε και να ζούµε ελεύθεροι».

Εκ µέρους του ∆ήµου Σφακίων  ο αντι-

δήµαρχος Γιώργος Πρωτοπαπαδάκης

στον χαιρετισµό του υπογράµµισε µεταξύ

άλλων: «Η ελληνική ιστορία αρχαίων και νε-

ότερων χρόνων αποτελεί πηγή πολιτισµικού

πλούτου µε ακτινοβολία σε ολόκληρο τον

κόσµο και διδάσκει πως ένας µικρός λαός

µπορεί να υψωθεί σε παγκόσµιο υπόδειγµα

αυτοθυσίας όταν καλείται να υπερασπιστεί

την εθνική του ανεξαρτησία από ξένους επί-

βουλους (...). Μέρος συγκλονιστικό της ιστο-

ρίας αυτής και η Σφακιανή Επανάσταση

του1770 ενάντια στους Τούρκους κατακτητές

υπό την ηγεσία του Ανωπολίτη Ιωάννη Βλά-

χου ή ∆ασκαλογιάννη και των συντρόφων

του καπετανέων από όλα τα µέρη των Σφα-

κίων».

Ο κ. Πρωτοπαπαδάκης τόνισε ακόµα ότι

«η Σφακιανή Επανάσταση δικαίωσε τον

ηγέτη της ∆ασκαλογιάννη, αφού κατάφερε

να ξεσηκώσει την εθνική συνείδηση όλων

των Κρητικών και παράλληλα να γίνει ο

προάγγελος της εθνικής µας Επανάστασης

του 1821».

Στα ιστορικά γεγονότα της Επανάστα-

σης του 1770 καθώς και τον µαρτυρικό θά-

νατο που βρήκε ο ∆ασκαλογιάννης από

τους Τούρκους κατακτητές αναφέρθηκε  

στηνοµιλία του ο δηµοσιογράφος και ιστορι-

κός Κωστής Παπαγεωργίου. «Τον ∆ασκα-

λογιάννη ο Παλαµάς τον αποκαλεί “κορυφή

της κρητικής θυσίας” και είναι αλήθεια ότι το

ήθος, η καρδιά, η αυτοθυσία τον ανεβάζουν

ψηλά στην κορυφή των αγώνων του γένους

µας», επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ο κ. Πα-

παγεωργίου, ενώ εκ µέρους της Ενωσης

Απανταχού Σφακιανών ο Σήφης Μανου-

σογιάννης απήγγειλε τοσχετικό ποίηµα του

µεγάλου Ελληνα ποιητή Κωστή Παλαµά, το

οποίο δηµοσιεύουµε παρακάτω  .

Μετά τους χαιρετισµούς και την οµιλία

ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τους

εκπροσώπους των πολιτικών και στρατιωτι-

κών Αρχών, Συλλόγους Σφακιανών και οι-

κογενειών, ενώ µέλη των Συλλόγων

“Χρυσόθεµις” και “Τα Σφακιά” πλαισίωσαν

την εκδήλωση µε ριζίτικο τραγούδι και πεν-

τοζάλη αντίστοιχα.

Στέφανα κατέθεσαν εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών, Συλλόγων, φορέων κλπ µεταξύ των

οποίων και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης.

Η κορφή, της κρητικής θυσίας,

Γιάννης ∆ασκαλογιάννης

“CΝα πεί τση Σγουροµάλλινης

να µη µε περιµένει,

Και να φορέσει φορεσιά µαύρη

σκοτεινιασµένει, 

να κόψει τα ξανθιά µαλλιάC

( Από το τραγούδι του ∆ασκαλο-

γιάννη του µπάρµπα- Μπατζελιού)

Η Θυµιανή Παναγία στις Κοµιτάδες
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∆ραστηριότητες

Με ε�ιτυχία �ραγµατο�οιήθηκε η
Γιορτή της Γραβιερας στην Ανώ�ολη
Σφακιων την Τετάρτη 15 Αυγούστου, µε την
�αρουσία �λήθος κόσµου α�ο την �ε-
ριοχη αλλά και εκατοντάδων ε�ισκε�τών
α�ο άλλες �εριοχές της Κρήτης και της
Ελλάδας.

Ο Πολιτιστικος Σύλλογος Ανώ�ολης
είχε ετοιµάσει εξαιρετικές κρητικές �αρα-
δοσιακές νοστιµιές, µε σφακιανό κρέας
και �ιλαφι, ενώ η Γραβιέρα α�ο �αραγω-
γούς της �εριοχής υ�ήρξε άφθονη στα
τρα�έζια. Η βραδιά �λαισιώθηκε α�ο το
Χορευτικό Συγκρότηµα ¨Τα Σφακιά¨, ενω
ο Σύλλογος ¨Χρυσόθεµις¨ τραγούδησε Ρι-
ζίτικα.

Ο Αντρέας Μανωλαράκης µε το συγ-
κρότηµα του, διασκέδασαν τους ε�ισκέ-
�τες και ο χορός και το γλέντι ξεκίνησε
α�ο νωρίς και κράτησε µέχρι τις �ρώτες
�ρωινές ώρες.

Πλάι τους, η Σφακιανή Ακτοπλοΐα, αν και ελάχιστη σε όγκο, δηµιουργεί µία τοπική συνέχεια
στα, γνωστά από αιώνες στα Σφακιά, ναυτικά επαγγέλµατα, ενώ τα κοπέλια και οι κοπελιές του
τόπου µας δηµιουργούν εδώ, στα Σφακιά νέες οικογένειες αποτρέποντας την ερήµωσή τους.

∆εν υπάρχει καιρός για χάσιµο. Η κρίση δεν είναι µονόδροµος προς την εθνική υποταγή µας.
Η ανάγκη να την ξεπεράσουµε δίχως να σβήσουµε ως Ελλάδα, ως Έλληνες γίνεται άµεσος στό-
χος.

Έτσι κι εµείς εδώ, στα Σφακιά, υπερασπιζόµαστε την ντόπια παραγωγή µας. ∆ίνουµε τα χέρια
για µία νέα ενότητά µας, που θα υπερασπίζεται αυτό το σκοπό, γι’ αυτό και οι λέξεις συλλογικό-
τητα - δοτικότητα - αλληλεγγύη, παίρνουν και πάλι την αρχέγονη διάσταση της ενότητάς µας ως
έθνους σε δύσκολους καιρούς, ωθώντας µας και σήµερα στο γράψιµο µιας νέας Ιστορίας. Γι΄ αυτό
µαχόµαστε για να κρατήσουµε τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου µας στα χέρια µας. 

Λέµε «ναι» στις σύγχρονες τεχνολογίες δίνοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση πρώτα της
Ελλάδας. Μαχόµαστε να µην κλείσουν τα σχολεία µας, να στεριώσουµε την πρωτοβάθµια παροχή
υγείας στην περιοχή µας µε τη δηµιουργία του ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.
∆ηµιουργούµε ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ υπεράσπισης της παραγωγής µας, µπαίνουµε σε
προγράµµατα διάσωσης του ∆άσους της Ανώπολης, διδάσκουµε την µουσική και χορευτική µας
πολιτιστική παράδοση µαθαίνοντας στη νεολαία µας την άλλη πλευρά της Ιστορίας µας, πως και
στα δίσεκτα χρόνια των απελευθερωτικών µας αγώνων ο λαός µας χόρευε φτιάχνοντας χορούς
λευτεριάς σαν το πεντοζάλη και τραγουδούσε µαχόµενος µε το κεφάλι ψηλά! 

Φυτρώνουν Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Πρωτοβουλίες Πολιτών ως φυτώρια παραγωγής πολιτισµού
µε σεβασµό στις πολιτιστικές και πολιτισµικές αξίες των προγόνων µας, που η πιο βασική ήταν και
αναδεικνύεται και σήµερα από οµολογηµένη πια ανάγκη, η αλληλεγγύη µε υπερηφάνεια και πίστη
στο δίκαιο ότι η γη µας και ο πλούτος της χώρας αν παραµείνουν στα χέρια µας, µπορεί να απο-
δώσουν µια αξιοπρεπή ζωή σε όλους. Ας µην ξεχνιόµαστε: 12 καράβια έδωσε ο πλούσιος καρα-
βοκύρης της Ανώπολης Ιωάννης Βλάχος ή ∆ασκαλογιάννης, µαζί και τη ζωή του, στην πρώτη
επανάσταση του 1770 για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την Οθωµανική κατοχή!

Και µιας κι αναφερόµαστε στη διδαχή της Ιστορίας, θα αναφέρουµε επιγραµµατικά πως στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση η σηµερινή νέα γενιά διδάσκεται την ελληνική ιστορία µέσα από βι-
βλία που, δυστυχώς, οι συγγραφείς των, αφαιρούν το πιο αξιόλογο κοµµάτι της. Εκείνο του δοτι-
σµού από όλους όσοι πονάγανε την Πατρίδα, προς όλους. Με τέτοια, όµως, διδαχή, η Ιστορία δεν
διδάσκεται για παραδειγµατισµό, για να γίνεται η Ελλάδα καλύτερη, δίδαγµα που θα µάθαιναν οι
νέες γενιές, αν διδάσκονταν την ιστορία ενός ∆ασκαλογιάννη, ενός Μακρυγιάννη, αλλά κι ενός Ξε-
νουδάκη. 

Για όλους αυτούς τους λόγους στη σηµερινή µας εκδήλωση, ο Πολιτιστικός µας Σύλλογος ενώ-
πιον όλων σας, δίνει λόγο τιµής, πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να γίνει σε συνεργασία µε τους
αδελφούς σφακιανούς συλλόγους - πολιτιστικούς - µουσικοχορευτικούς - αθλητικούς - παραγωγι-
κούς, καθώς και µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µας, ώστε να απαιτήσουµε από το Υπουρ-
γείο Παιδείας και να επιτύχουµε τη διδαχή της Σφακιανής Ιστορίας µέσα από τα βιβλία εποχής στο
σφακιανό Γυµνάσιο - Λύκειο. 

Κυρίες και Κύριοι, θεσµικοί καλεσµένοι µας, Φίλες και Φίλοι, φέτος τη Γιορτή µας την αφιερώ-
νουµε στη «µέγαιρα πραγµατικότητα», λέγοντας µε τον τρόπο µας «όχι» σ’ αυτούς που µας
«πτωχεύουν» υλικά και πνευµατικά, προτάσσοντας παράλληλα τη δική µας προσπάθεια επα-
νεκκίνησης όλων µας προς τη δοτικότητα - συλλογικότητα - αλληλεγγύη, ως µοναδικού δρόµου για
να µην λειτουργούν οι Έλληνες της εργασίας κάτω από τα όρια των δυνατοτήτων της χώρας, για
να σταθεί η Ελλάδα στα� δικά της «πόδια» . 

Γιατί όπως γράφει ο συγγραφέας µας Μενέλαος Λουντέµης: 
“ Και τα βιβλία μας αυτά που γράψαμε για τον έφηβο του «Τώρα» και του «Αύριο»

για τον έφηβο του σημερινού και τον έφηβο του αυριανού Αιώνα
αν δεν λέγαμε τα «όχι» και τα «ποτέ» τότε τα βιβλία μας 

θα ΄πεφταν απ’ τα χέρια τους ντροπιασμένα.
Οσο για σένα ωραίε ψαλμωδέ του Στίχου, αν δεν έχεις τη δύναμη,

αν δεν έχεις την τόλμη να δείξεις ένα δρόμο…
Κόψε καλύτερα το χέρι σου! (μα) Μη δείχνεις το γκρεμό! ”

Η Γιορτή της Γραβιέρας 
στην Ανώπολη

H Οµιλία του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ανώπολης Γιώργου Πρωτοπαπαδάκη στη

Γιορτή Γραβιέρας 2012

Εκ µέρους όλων των µελών του Συλλόγου µας, σας καλωσορίζουµε και στη φετινή µας
Γιορτή Γραβιέρας. Σας καλωσορίζουµε από τα βάθη της καρδιάς µας, γιατί γνωρίζοντας τις
οίκον ατοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει κάθε ελληνικό σπιτικό στους χαλεπούς καιρούς
των «µνηµονίων», εσείς, γιορτάζετε µαζί µας! Γι’ αυτό κι εµείς από τη Λευκορίτικη Ανώπολη,
παραφράζοντας τον τραγουδοποιό µας ∆ιονύση Σαββόπουλο, θα υποστηρίξουµε πως όσο
υπάρχουν “των Ελλήνων οι κοινότητες θα σώζουν το δικό τους γαλαξία”, την Ελλάδα µας, 

Αγαπητοί καλεσµένοι µας, φίλες και φίλοι. Στις συνθήκες της παγκόσµιας οικονοµικής κρί-
σης, στην Ελλάδα εδώ και δυόµισι χρόνια γράφονται δύο Ιστορίες:

Την πρώτη τη γράφουν δανειστές και συνοδοιπόροι!
Ο εργαζόµενος και άνεργος ελληνικός λαός τη βιώνει µέρα µε τη µέρα µε τρόπο τραχύ,

άγριο, γιατί πτωχεύει τις ελληνικές οικογένειες, αποεθνικοποιεί το κράτος, την παραγωγική
βάση της χώρας προτάσσοντας ως µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης το εισαγωγικό εµπόριο,
αποεθνικοποιεί το Εκπαιδευτικό Σύστηµα, την παροχή Υπηρεσιών Υγείας, διαλύει την Τοπική
Αυτοδιοίκηση µε τη συρρίκνωση των πόρων που της αναλογούν προορίζοντάς την σε πα-
θητικό εντολοαποδέκτη. 

Τη δεύτερη, τη γράφουµε εµείς οι ίδιοι, ο εργαζόµενος λαός της Πατρίδας µας µε «νύχια
και µε δόντια» απ’ άκρη σε άκρη της, στηριζόµενοι σ’ αυτό που οι δύσκολες συνθήκες προ-
τάσσουν ως τον µοναδικό δρόµο επιβίωσής µας που δεν είναι άλλος από την αλληλεγγύη, την
αλληλοβοήθεια για να µη χαθούµε ως έθνος, ως Πατρίδα. 

∆εν υπάρχει καιρός για χάσιµο. Αν έχουµε κάτι στα χέρια µας που µπορεί να µας κρατή-
σει ζωντανούς και που σε κάθε γωνιά της Ελλάδας γνωρίζουµε να καλλιεργούµε και από αυτό
να παράγουµε διατηρώντας την ταυτότητά µας ως Έλληνες, είναι η ΓΗ µας. Γιατί από αυτή
αιώνες τώρα ο λαός µας θράφηκε και στάθηκε όρθιος στα δύσκολα χρόνια της ιστορίας του. 

Την αλήθεια αυτή την γνωρίζουν πολύ καλά οι ορεινοί Σφακιανοί αγροκτηνοτρόφοι, δί-
νοντας την δική τους απάντηση στην κρίση συνεχίζοντας: -να καλλιεργούν µε τρόπους που
παραδοσιακά γνωρίζουν αγροτικά προϊόντα, κυρίως το λάδι - συνεχίζοντας ν’ ανασταίνουν
τα κοπάδια τους παρά και ενάντια στη µείωση της τιµής των προϊόντων τους, παράγοντας ντό-
πιο κρέας, τα ξακουστά τυριά τους! 

Οι νέοι αγρότες αναλαµβάνουν την παραγωγή του ονοµαστού, πλέον, για την ποιότητα
του, σφακιανού µελιού, οι ντόπιοι φούρνοι φτιάχνουν τα παραδοσιακά αρτοσκευάσµατα αυ-
ξάνοντας παράλληλα τους ντόπιους τεχνίτες του κλάδου, κι όλα αυτά τα τοπικά µας προϊόντα
σιγά, σιγά «ταξιδεύουν» έξω από τον τόπο µας, ενώ παράλληλα οι επιχειρηµατίες στον του-
ριστικό τοµέα της τοπικής µας οικονοµίας επενδύουν στον τόπο, δίνοντας επαγγελµατικές ευ-
καιρίες σε γυναίκες και άντρες του τόπου! Λεβεντόκορµα Σφακιανόπουλα, µάγεψαν τον κόσµο µε την εκπληκτική σβελτάδα τους

στους κρητικούς χορούς  

Απίστευτη κοσµοσυρροή και στη φετεινή Γιορτή Γραβιέρας στην Ανώπολη.

Το έργο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανώπολης και ξεχωριστά του Προέδρου του Γιώργου
Πρωτοπαπαδάκη στη  Γιορτή Γραβιέρας 2012, είναι πρωτοπορειακό.
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ΣΤ ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

Αποκαλυπτήρια της 
προτοµής του οπλαρχηγού 

Μιχαήλ Ι.Καρκάνη
Με την παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών αλλά και

πλήθους κόσµου τελέσθηκε στις 15 Ιούλη 2012 το πρωί, στ’ Ασκύ-
φου Σφακίων,  επιµνηµόσυνη δέηση υπέρ των ψυχών του οπλαρ-
χηγού Μιχαήλ Ι. Καρκάνη, του Παύλου Μ. Καρκάνη, του Ιωάννη
Στ. Καρκάνη και του Ευστρατίου Στ. Καρκάνη και ακολούθησαν τα
αποκαλυπτήρια, από τον ∆ήµαρχο Σφακίων Παύλο Πολάκη, της
προτοµής του οπλαρχηγού και της στήλης των µελών της οικογέ-
νειας Καρκάνη. 

Στον σύντοµο χαιρετισµό του, ο ∆ήµαρχος τόνισε: «Συγκεντρω-
θήκαµε εδώ για να τιµήσουµε ένα πρόγονο της οικογένειας Καρ-
κάνη, του Καρκάνη Μιχαήλ αγωνιστή, αρχηγό του Ηπειρωτικού
Αγώνα του 1914. ... Ο Ηπειρωτικός Αγώνας ήταν η συνέχεια του
Μακεδονικού και των Βαλκανικών αγώνων, δηλαδή της τεράστιας
προσπάθειας της εθνικής ανασυγκρότησης από τις αρχές του 1900
µέχρι το 1922 όταν µετά την ανάληψη της πολιτικής εξουσίας στην
Ελλάδα από τον Ελευθέριο Βενιζέλο παρελήφθη µια Ελλάδα περί-
που στο 1/3 της σηµερινής. ∆ιπλασιάστηκε και τριπλασιάστηκε στη
συνέχεια, παίρνοντας τη Μακεδονία, τη Θράκη, ελευθερώσαµε τη
Βόρειο Ηπειρο  κάναµε ην εκστρατεία στη Μικρά Ασία η οποία 

δυστυχώς είχε το αποτέλεσµα το οποίο είχε και η διαδικασία της εθνι-
κής συγκρότησης  δεν ολοκληρώθηκε µε τον τρόπο που θα θέλαµε
ως έθνος και ως λαός. Αν βγαίνει ένα µήνυµα από τη δραστηριότητα
των προγόνων µας είναι το τι µπορούµε να πετύχουµε ως λαός όταν
δεν φοβόµαστε και όταν τα βάζοµε µε τους ισχυρούς.Και η έννοια της
τιµής και της µνήµης σε προγόνους όπως ήταν ο Καρκάνης ο Μι-
χαήλ, έχει ακριβώς αυτό το νόηµα. ∆εν είναι µία ξερή υπενθύµιση
ενός παρελθόντος αλλά είναι να χρεώσουµε ότι µέσα στο DNA µας,
κουβαλάµε ένα πνεύµα αντίστασης και εξέγερσης που φαίνεται σε
κάθε ιστορική ευκαιρία να το αποδεικνύουµε για να είµαστε αντάξιοι
ως γενιά και των προγόνων µας ».

Αµέσως µετά κλήθηκε στο βήµα ο κεντρικός οµιλητής κ. Πανα-
γιώτης Κλάδος που ανέπτυξε µε πολλά επιχειρήµατα ιστορικές
αλήθειες, τονίζοντας  µεταξύ άλλων, τα εξής:

«Στους σηµερινούς δύσκολους καιρούς για την
πατρίδα µας µε τις ηθικές και πολιτικές αξίες σε
πτώση, την οικονοµική κατάρρευση αλλά και τη µε-
θοδευµένη υποβάθµιση των ιστορικών και πολιτιστι-
κών µας αξιών, εκδηλώσεις τιµής και µνήµης όπως
η σηµερινή στους εθνικούς µας αγωνιστές αποτε-
λούν πηγή έµπνευσης και εθνικής ανάτασης αλλά
και πράξη αντίστασης στους µηχανισµούς που
έχουν στηθεί εδώ και χρόνια, µε στόχο τη διαστρέ-
βλωση της ιστορίας, της αποδυνάµωσης της εθνικής
µας ταυτότητας και την ενοχοποίηση του πατριωτι-
κού λόγου. Η µνήµη όλων αυτών που έτρεξαν στο
σάλπισµα του εθνικού αγώνος, αποτελεί για εµάς
τους νεότερους πηγή έµπνευσης και πίστης για τις
δυνατότητες της φυλής µας. Πιστεύω, λοιπόν, ότι σε
τούτους τους δύσκολους καιρούς που οι πολιτιστι-
κές µας αξίες υποβιβάζονται, που η χώρα µας δέχε-
ται απειλές και προκλήσεις, που τµήµατα του εθνικού
µας χώρου όπως είναι η Κύπρος βρίσκονται κάτω
από ξένη στρατιωτική κατοχή, εκδηλώσεις όπως η
σηµερινή αποτελούν ελπίδα και πίστη για τη δυνα-
τότητα του λαού µας».

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, η οικογένεια Καρ-
κάνη, παρέθεσε γεύµα στους επισήµους και σε πλή-
θος κόσµου.  

Η προτοµή του οπλαρχηγού Μιχ. Καρκάνη

Με την παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών αλλά και πλήθους κόσµου,
έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτοµής του οπλαρχηγού Μιχ. Καρκάνη και της

στήλης των µελών της οικογένειας Καρκάνη. 

Έκθεση φωτογραφίας για τα Λευκά
Όρη του Αντώνη Πλυµάκη

Ο ΑΑννττώώννηηςς  ΠΠλλυυµµάάκκηηςς, ο ξεχωριστός
αυτός δραγάτης της ψυχής του τόπου
µας, αγαπά τα Λευκά Ορη όπως το σπίτι
του. Τα Λευκά Ορη είναι το σπίτι του...
Εκεί έχει “µαδαρώσει”, εδώ και 60 χρό-
νια. Ο νους του και δε λέει να ξεκουνήσει.
Από την ευλογηµένη, κατά δήλωσή του,
εκείνη ηµέρα που άρχισε µε τον “ΟΟρρεειιββαα--
ττιικκόό  ΣΣύύλλλλοογγοο  ΧΧααννίίωωνν “να κάνει κύκλο στο
βουνό, βόλιτα στη Μαδάρα”. Και την
πρώτη του, επίσης ευλογηµένη διάβαση,
του ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΦΦάάρρααγγγγαα  ττηηςς  ΣΣααµµααρριιάάςς. 

Κάποιοι, υποστηρίζουν ότι δεν γνώρισε
στα είκοσι τόσα χρόνια του ο Πλυµάκης
τα Λευκά Ορη, αλλά από τη στιγµή που
άνοιξε τα µάτια του στο φως, απ’ τη
στιγµή που γεννήθηκε. Λέει σε µια ρίµα
του  ο Γ. ∆αρατσιανός

““ΓΓέέννννηησσαανν  οοιι  ΜΜααδδάάρρεεςς  µµααςς  
κκααιι  κκάάννααννεε  ππααιιδδάάκκιι

κκιι  οο  ΓΓκκίίγγκκιιλλοοςς  ττοο  ββάάφφττιισσεε
ΑΑννττώώννιιοο  ΠΠλλυυµµάάκκηη””

.

Παιδί των Λευκών Ορέων από γεν-
νησιµιού του,ο  Αντώνης. Ενα ριζιµιό
χαράκι τους, ένας σταυραετός που
πετά από κορφή σε κορφή και υποδέ-
χεται κάθε πρωί τον ήλιο όταν ανατέ-
λει και τον αποχαιρετά κάθε βράδυ,
όταν δύει...

Χαίρεται να µοιράζεται την οµορ-
φιά µε τους άλλους, έτσι όπως την έχει
ατενίσει κι έτσι όπως την έχει βιώσει
στις αµέτρητες περιπλανήσεις του στη
Μαδάρα, απαθανατίζοντάς τη µε τον
φακό του και καταγράφοντάς τη στα
βιβλία του, ο ανιδιοτελής και ακούρα-
στος αυτός εργάτης της ανάδειξης
και προβολής του τόπου µας και ιδι-
αίτερα των Λευκών Ορέων..

∆ιοργάνωσε λοιπόν µια ακόµα έέκκ--
θθεεσσηη  φφωωττοογγρρααφφίίααςς  γγιιαα  τταα  ΛΛεευυκκάά  ΟΟρρηη,,
µαζίµε τη κόρη του ΣΣοοφφίίαα, στο Με-
γάλο Αρσενάλι (7 - 15 Ιουλίου),

µε τη συµπαράσταση και τη φροντίδα
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτι-
σµού Περιβάλλοντος του ∆∆ήήµµοουυ  ΧΧααννίίωωνν..

Είχαµε την ευτυχία να δούµε τον
κόσµο του Αντώνη, τον κόσµο  των Λευ-
κών Ορέων. Ένα κόσµο άγριας οµορ-
φιάς, ένα άγνωστο κόσµο.     Χιλιάδες οι
φωτογραφίες που έχει τραβήξει και χι-
λιάδες οι σελίδες που έχει γράψει γι’
αυτά. 

Ο Αντώνης Πλυµάκης γνωρίζει πατέ -
πατέ τα Λευκά Ορη και τ’ αγαπά όσο πιο
πλέρια γίνεται. ∆εν του φτάνει ωστόσο
αυτό. Θέλει να κάνει κι εµάς να τα γνω-
ρίσουµε και να τ’ αγαπήσουµε. Να µας
µεταλαµπαδεύσει το δικό του ένθεο
πάθος, τη δική του “φιλάνθρωπη”
µατιά.

Αντώνη, σ’ ευχαριστουµε...

ΝΑ ΖΕΙΣ ( *)

Σκέψου Ταράντα Μπάµπου:
Ο νους κι η καρδιά  και τα µπράτσα τ’ ανθρώπου
µπροστά µας ορθώσαν θεούς

µε µάτια φωτιά  που πετούνε
θεούς τροµερούς 

που µπορούνε να λιώσουν
µε µιά τους γροθιά τους τη γης.

Και όµως το δέντρο που δίνει τα ρόδια
µια µόνο το χρόνο φορά - 
µπορεί να καρπίσειάλλα τόσα

χιλιάδες φορές
κι ο κόσµος ωραίος είν’ τόσο,

γεµάτος χαρές
πλατύς είναι τόσο, 
έχειτόσους γιαλούς γαλανούς
µπορούν να ξαπλώνουν αράδα

ως πέρα οι λαοί
στις χρυσές αµµουδιές

να λένε τραγούδια
στα νερά που γεµίσανε µ’ άστρα.

Ταράντα µου Μπάµπου
τι όµορφη που ‘ναι η ζήση
τι όµορφα που ’ ναι να ζεις !

Να µπορείς να διαβάσεις τον κόσµο σαν ένα βιβλίο
να τον νιώθεις σαν ένα τραγούδι αγάπης

κι ως παιδί ν’ απορείς και να ζεις !

Να ζεις τη ζωή τη δικιά σου
να ζεις µε τον κόσµον οµάδι

σαν το ένα µετάξινο ράµα
που υφαίνει µαγνάδι!

Να ζεις, 
νάν’ η ζήση τραγούδι χαράς 

χαρωπό, ζωηρό
νάναι ύµνος χαράς από χίλια χιλιάδες.
Να ζεις!...

Κι όµως είν’ να θαυµάζεις,
κι όµως είν’ ν’ απορείς

πως αυτό το ωραίο τραγούδι
Ταράντα µου Μπάµπου

πως αυτή η ζωή
η γεµάτη χαρά

έχει γίνει σκληρή
και τραχιά

έχει γίνει φτενή,
στενεµένη

κι αιµατόβρεχτη τόσο, που νάν’ σιχαµένη.
1935

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ (1902 -  1963) Τούρκος ποιητής και
δραµατουργός

( *) Απόσπασµα από το ποίηµα Ταράντα -  Μπάµπου που γράφτηκε 
για   τον αγώνα του λαού της Αβυσσυνίας ενάντια στον Ιταλικό φασισµό.
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Τη ΤΤρρίίττηη  2244  ττοουυ  ΙΙοούύλληη συναντηθήκαµε
φίλοι και συµπατριώτες στη Χώρα Σφακίων,
όπου σε µια όµορφη βραδιά ,ενωθήκαν
µουσικά τα Σφακιά µε το Πόντο ,στη καθιε-
ρωµένη εκδήλωση ““ΣΣΦΦΑΑΚΚΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΆΆΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ
ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ””. 

Ήταν µια βραδιά µε πολύ µουσική, πλού-
σια εδέσµατα και πολύ κέφι, αλλά και µε-
γάλη συγκίνηση βλέποντας να ενώνονται
µουσικά δυό περιοχές, που προσέφεραν
πολύ αίµα, στους συνεχείς αγώνες ενάντια
στους κατακτητές αλλά κράτησαν τις πα-
ραδώσεις και το πολιτισµό τους.

ΣΦΑΚΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
ΒΒοοττζζάάκκηη και η ““ΡΡιιζζίίττιικκηηοοµµάάδδαα  ΑΑσσκκύύφφοουυ”” µε
δάσκαλο το ΝΝεεκκττάάρριιοοΜΜπποούύχχλληη..  

Επίσης έγινε αναφορά στον ΑΑθθλληηττιικκόό  ΓΓυυ--
µµνναασσττιικκόό  ΣΣύύλλλλοογγοο για τη προσφορά του στα
Σφακιανόπουλα και τιµήθηκε  διά του προ-
έδρου του κου ΓΓιιααννοουυλλάάκκηη    ΘΘεεόόδδωωρροουυ. Τι-
µήθηκε επίσης ο ΚΚααννάάκκηηςς  ΓΓεερροοννυυµµάάκκηηςς,, για
τη συνεχή προσφορά του στα Σφακιά στη
διάδοση της παράδοσης και την εικαστική
του δηµιουργία. Και οι δύο οµάδες  τιµήθη-
καν από το µουσικοχορευτικό σύλλογο Σφα-
κίων, όπως και το Ποντιακό χορευτικό
συγκρότηµα  “ΡΡωωµµυυλλίίαα””,,  που συµµετείχε.

Μεγάλη η συµβολή και των καλλιτε-
χνών µας για την επιτυχία της εκδήλωσης,
όπως του ΧΧααιιρρέέττηη  ΓΓιιώώρργγοουυ, του ΜΜααγγγγεελλήή
ΓΓιιώώρργγηη,,  των συγκροτηµάτων τους. όπως
και των µουσικών των Ποντίων.

Η οµορφιά της βραδιάς που συγκίνησε
τους παρευρισκοµένους, ήταν όταν ο
Σήφης Παπασηφάκης τόλµησε χωρίς
πρόβα και πάντρεψε τους λεβέντικους
πυρρίχιους χορούς  του Πόντου (το Κό-
τσαρι), µε το Πεντοζάλη της Κρήτης, που
χορεύτηκαν συγχρόνως αλλά και παράλ-
ληλα  µε την µίξη των µουσικών οργάνων
Πόντου και Κρήτης. Όντως ήταν µια µου-
σική πανδαισία           Σ-ΜΑΝ                                                  

Το ∆.Σ. του ΜΜοουυσσιικκοοχχοορρεευυττιικκοούύ    ΣΣυυλλλλόό--
γγοουυ  ΣΣφφαακκίίωωνν,, θέλει µα ευχαριστήσει θερµά
όλους τους κυρίους που µε τις προσφορές –
δωρεές  τους, µας βοήθησαν να πραγµα-
τοποιηθεί µια αξιόλογη εκδήλωση.   

Θα ζητήσουµε από τους κυρίους που
µας έκαναν της προσφορές – δωρεές  συγ-
γνώµη που τα ονόµατα  τους δεν θα ανα-
γραφούν, διότι είναι πάρα πολλά.

Επίσης ευχαριστούµε θερµά τα µουσικά
σχήµατα των: ΜΜααγγγγεελλάάκκηη  ΓΓιιώώρργγοο  ––  ΧΧααιιρρέέττηη
ΓΓιιώώρργγοο,,  τον ∆∆ήήµµοο  ΣΣφφαακκίίωωνν για το τεχνικό
προσωπικό και την  οικονοµική του προ-
σφορά, καθώς επίσης τους χορηγούς: την
ΝΝέέαα  TTVV και το  ffllaasshhnneewwss..ggrr..

ΕΕπίσης θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλοι
την νεολαία της επαρχίας Σφακίων για το 

στήσιµο αυτής της εκδήλωσης, καθώς και
το µεγάλο πλήθος του κόσµου που συµµε-
τείχε  στην εκδήλωση και ευχόµαστε ότι θα
τα πούµε του χρόνου.    Ζητούµε συγγνώµη
από την Οικογένεια Τζαρδή και συγκεκρι-
µένα από την κα ΝΝάάννττιιαα    ΤΤσσααρρδδήή, διότι ξε-
χάσαµε να την ευχαριστήσουµε στην
εκδήλωση για την προσφορά της στον σύλ-
λογο µας, µε 2222  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς  ––  ππίίνναακκεεςς
που µας δώρισε τον χειµώνα, οι οποίοι
εκτίθενται από τις αρχές του καλοκαιριού
στο κάστρο του Φραγγοκάστελλου - προς
πώληση και τα χρήµατα διαθέτονται στον
σύλλογο για τις ανάγκες του.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ   

Ο “Αγροτικός Αύγουστος”
και οι Σφακιανοί παραγωγοί

Ο ΑΑγγρροοττιικκόόςς  ΑΑύύγγοουυσσττοοςς ξεκίνησε και
φέτος στα Χανιά στη ∆υτική Τάφρο, στις 2
Αυγούστου στην και ολοκληρώθηκε µε µε-
γάλη επιτυχία. Ήταν αφιερωµένος στα
προϊόντα της οορρεειιννήήςς  εεννδδοοχχώώρρααςς. Έδωσε
στη συνέχεια τη σκυτάλη στο ∆∆ήήµµοο  ΠΠλλαα--
ττααννιιάά στη θέση Γεράνι, όπου είχε κι εκεί
µεγάλη επιτυχία. Πλούσιος σε προϊόντα και
µεγάλη συµµετοχή εκθετών, οι οποίοι µε
το χαµόγελο προσέφεραν στους επισκέ-
πτες, τσικουδιά, γραβιέρα, παξιµάδια και
άλλα εδέσµατα,  δείγµα της Κρητικής φι-
λοξενίας.

Ο ΑΑγγρροοττιικκόόςς  ΑΑύύγγοουυσσττοοςς µε προϊόντα της
ευλογηµένης γης των Χανίων, άνοιξε τις
πύλες του, µε µεγάλη συµµετοχή κτηνο-
τρόφων, µε τη παραδοσιακή γραβιέρα και
τα άλλα κτηνοτροφικά προϊόντα.

Αλλά και προϊόντα µε βάση το αγνό οι-
κολογικό λάδι, αφεφήµατα,  αρωµατικά
φυτά, σαπούνια. Άφθονο το αγνό θυµαρί-
σιο µέλι και τα µελισσοκοµικά προϊόντα.
∆εν έλειψαν τα παραδοσιακά υφαντά, τα
κεντήµατα και τα περίτεχνα  προϊόντα της
Κρητικής βιοτεχνίας.

Ο Αγροτικός Αύγουστος έκλεισε τις
πύλες του στο Καστέλι της Κισάµου στη
παραλία, σε ένα όµορφο χώρο, Αρκετοί οι
επισκέπτες και στην Κίσσαµο και µεγάλη η
συµµετοχή των παραγωγων. 

γραβιέρα, µελισσοκόµων µε το αγνό Σφα-
κιανό µέλι, αγροτών µε αγνό λάδi. ∆εν έλει-
ψαν τα  Σφακιανά παξιµάδια, τα αφεψήµατα
µε τα αρωµατικά φυτά και τα βότανα από
τις Σφακιανές µαδάρες. 

Ό ∆∆ήήµµοοςς  ΣΣφφαακκίίωωνν συµµετείχε µε δικό
του περίπτερο στις εκθέσεις Πλατανιά και
Κισάµου, που έστησε  και λειτούργησε µε
τη βοήθεια φίλων, ο ακούραστος Αντιδή-
µαρχος ΜΜααννοούύσσοοςς  ΧΧιιωωττάάκκηηςς..

Στο περίπτερο του ∆ήµου, εκτός από τσι-
κουδιά, παξιµάδια και γραβιέρα που προσέ-
φερε στους επισκέπτες, διέθεταν πλούσιο
ενηµερωτικό  έντυπο υλικό και προβολές
video για  την επαρχία µας: Οι φυσικές οµορ-
φιές, η αγριάδα της µαδάρας, τα επιβλητικά
φαράγγια µε τις όµορφες διαδροµές, οι
όµορφες παραλίες µε τη καταγάλανη θά-
λασσα.

Πολλές Σφακιανές συνταγές µας πρόσφε-

ραν πλουσιοπάροχα νοικοκυρές από τα
Σφακιά. 

Παράλληλα, στον χώρο της έκθεσης, ξε-
τυλίγονταν διάφορα πολιτιστικά δρώµενα
: Xoρός, µουσική,γαστρονοµικές δηµιουρ-
γίες. Μάγειροι και νοικοκυρές, έφτιαχναν
για την τέρψη των επισκεπτών, ποικίλα
εδέσµατα: σφακιανές πίτες, καλτσούνια
κ.α. Οµαλή συνύπαρξη της γαστρονοµι-
κής τέρψης και της πολιτιστικής παράδο-
σης..                     .                Σ-ΜΑΝ

Ικανοποιητική ήταν η συµµετοχή των
Σφακιανών παραγωγών κυρίως στη ∆∆υυττιικκήή
ΤΤάάφφρροο::  Kτηνοτρόφων µε τη παραδοσιακή 

Ο Αγροτικός Αύγουστος ξεκίνησε και φέτος στα Χανιά στη ∆υτική
Τάφρο, στις 2 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία.  

Ο ακάµατος Αντιδήµαρχος Μανούσος Χιωτάκης µε τη συζυγο του
στο περίπτερο του ∆ήµου στην Κίσσαµο.  

Μιά τσικουδιά, ένα παξιµάδι κι ένα χαµόγελο, στη φιλόξενη γωνιά του Σφακιανού 
περίπτερου στον Πλατανιά. 

Τα παιδιά του ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΣΣφφαα--
κκίίωωνν  ,µε τη καθοδήγηση του ακούραστου δα-
σκάλου του ΣΣήήφφηη  ΠΠααππαασσηηφφάάκκηη,, αλλά και
του προέδρου ΜΜααννώώλληη  ΦΦαασσοουυλλάάκκηη, έδωσαν
το καλύτερο εαυτό τους, στους χορούς που
χόρεψαν όλες οι γενιές, από τα µικρά παιδιά
µέχρι  τους µεγαλύτερους, αγόρια και κορί-
τσια εξέπληξαν τους παρευρισκοµένους .

Η όλη εκδήλωση ξεκίνησε µε το ριζίτικο
τραγούδι ,όπως αρµόζει σε αυτή τη περί-
πτωση, µια και βρισκόµαστε στα Σφακιά, στη
γη που γεννήθηκε, στις παρυφές των λευκών
Όρεων. Ριζίτικα απέδωσαν οι ριζίτικη οµάδα
““ΧΧρρυυσσόόθθεεµµιιςς”” , µε τη διδασκαλία του ΠΠααύύλλοουυ  

Το Ποντιακό χορευτικό συγκρότηµα  “Ρωµυλία”, που συµµετείχε στις εκδηλώσεις. 

Τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου Σφακίων, µε τη καθοδήγηση του ακούραστου δασκάλου
του Σήφη Παπασηφάκη, αλλά και του προέδρου Μανώλη Φασουλάκη, κατέπληξαν το κόσµο. 


