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ΤΟ ΝΕΟ ∆.Σ.
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που προέκυψε από τις πρόσφατες
αρχαιρεσίες της Ένωσης των Απανταχού Σφακιανών έχει ως εξής:
• Πρόεδρος : Μανουσογιαννάκης Σήφης
• Α΄ Αντιπρόεδρος : Γουμενάκης Βαγγέλης
• Β΄Αντιπρόεδρος : Πολυράκης Γιάννης
• Γενικός Γραμματέας : Θωμάς Βασίλης
• Ειδικός Γραμματέας : Κούνδουρος Ανδρέας
• Ταμίας : Κωνσταντουδάκης Νίκος
• Κοσμήτορας : Βοτζουράκης Γεώργιος
• Βοηθ. Γραμματ. Υποστήριξης και οργάνωσης : Κορνιζάκη Ειρήνη
• Βοηθός Πληροφορικής και ψηφιακών Αρχείων : Κριαρά Βάσω
• Βοηθός εφημερίδας, έρευνας και τεκμηρίωσης : Γερωνυμάκη
Καλλιόπη
• Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και εκδηλώσεων : Παπαδογιάννη
Μαρία
• Υπεύθυνος Παραρτήματος Β.Ελλάδος : Παπαδάκης Θεόδωρος

Εξελεγκτική Επιτροπή

• Κατσανεβάκη Ζαμπία
• Πρωτοπαπαδάκη Μαρία
• Πραματευτάκης Εμμανουήλ

Προσεχείς εκδηλώσεις
της Ένωσης µας

Κοπή Βασιλόπιτας: Κυριακή 20 Ιανουαρίου στις
11.00 π.µ., στην αίθουσα της Ένωσης (Εµµ Μπενάκη
και Ζαλογγου 13-15 Αθήνα), µε κάλαντα και µουσικό
πρόγραµµα.
Σας περιµένουµε για να ανταλλάξουµε ευχές, για το
νέο έτος.
Πολιτιστική εκδήλωση µε παρουσίαση βιβλίου:
∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου 19.00, στην Αίθουσα του της
Ένωσης.
Ετήσιος χορός: Κυριακή 17 Μαρτίου 13.00, στο
κέντρο “ΟΡΦΕΑΣ” ( Πατρ. Γρηγορίου 69 - Σταθµός
ΗΣΑΠ Καλλιθέα).

Διετία δράσεων της
“Ενωσης” για την
παιδεία στα Σφακιά

Απόφαση του νέου ∆. Σ. της Ένωσης των Απανταχού Σφακιανών

«Μήγαρις πως έχω άλλο τι στο νού µου, πάρεξ παιδεία και
γλώσσα» ∆ιονύσιος Σολωµός

“ Μέσα σ’ αυτή τη φοβερή στιγμή της παγκόσμιας κρίσης πλήθυνε το κακό, μεγάλωσε η αθλιότητα των
ανθρώπων. Ο εργάτης, ο φτωχός αγρότης, ο μικροεπαγγελματίας, ο υπάλληλος ζούνε μέσα σε μια αδιάκοπη αγωνία.
Από τη μια βλέπουνε το πενιχρό τους μεροδούλι να γίνεται κάθε μέρα λιγότερο, τη στιγμή
που όλα ακριβαίνουν, ή βλέπουνε τα λιγοστά
προϊόντα του ολόχρονου μόχθου τους να μένουν
απούλητα ή να πουλιούνται σε τιμές εξευτελιστικές.
Από την άλλη, κάθε μέρα κρούει την πόρτα
τους το σκιάχτρο της αναδουλειάς με τη συντρόφισσά της, την πείνα.
Μα απ’ όλους τους κυνηγημένους και τους
απόκληρους τα τραγικότερα θύματα είναι τα
παιδιά. Το παιδί του εργάτη, το παιδί του φτωχού αγρότη, το εργαζόμενο παιδί, το παιδί του
βιοπαλαιστή...
Οταν ο εργάτης, ο αγρότης, ο φτωχός εργαζόμενος λαός νιώσει μιαν ολοκληρωτική αλληλεγγύη να τον
ενώνει με όλους τους συντρόφους του στη δυστυχία και μέσα στα σύνορα της χώρας κι όξω απ’ αυτή σ’
όλες τις χώρες της γης και όταν κινηθεί ομόψυχα να βοηθήσει τον εαυτό του και τους άλλους, τότε θα
βρει το δρόμο της ανακούφισης και της σωτηρίας.
Αλληλεγγύη ! Να το σύνθημα μιας καινούργιας δράσης, που μπορεί να φέρει τα πιο χειροπιαστά αποτελέσματα. Αλληλεγγύη οργανωμένη, ενεργητική ζωντανή, θετική και έμπρακτη, είναι ο πρώτος όρος της
σωτηρίας ...” ( Απόσµασµα από ένα κείµενο του ∆ηµήτρη Γληνού που γράφτηκε τον ∆εκέµβρη το 1932, χρο-

νιά της επίσηµης π τ ώ χ ε υ σ η ς της Ελλάδας).

Τα λόγια του µεγάλου δασκάλου, σαν να γράφτηκαν σήµερα, για την Ελλάδα του 2012! Κι όµως
πέρασαν 80 ολόκληρα χρόνια από τότε!
Από τους πρωταρχικούς στόχους και θύµατα
του νεοφιλελευθερισµού, είναι το ανυπέρβλητο σύστηµα αξιών µε το οποίο προάγεται η ανθρώπινη
κοινωνία: η παιδεία.
∆ίπλα στο κοινωνικό ολοκαύτωµα του λαού
µας, από το «Σοκ και δέος» των µνηµονίων, θα
προστεθεί σύντοµα και η αγραµµατοσύνη που θα
γεννήσει η ανυπαρξία σχολείων και το δυσβάστα

χτο κόστος της βασικής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Έρχονται απολύσεις εκπαιδευτικών, µείωση
διορισµών, κλείνουν πανεπιστήµια και 1.500
σχολεία, τέλος τα δωρεάν βιβλία... Η παιδεία,
ο πολιτισµός, το περιβάλλον είναι υπό διωγµόν.
Η ιερή οργή των νέων, για τις χαµένες µέσα στην ανεργία και την ταπείνωση -προοπτικές τους, µπορεί να γεννήσει ένα νέο
κόσµο.
Η Ένωση µας, θα είναι εκεί...

Στις πρόσφατες εκλογές των Σφακιανών αγροτών

Ο “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΣΦΑΚΙΩΝ” είναι εδώ...

Ολοκληρώθηκαν µε µαζική συµµετοχή οι εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού συµβουλίου, του νεοσύστατου αγροτικού συνεταιρισµού Σφακίων.
Εκλέχτηκαν οι: Μπολιώτης Γιάννης, Σαβιολής ∆ηµήτρης, Σκουλούδης Μιχάλης,
Γερονυµάκης Γιώργης, Σφηνιάς Νίκος και για την εξελεγκτική επιτροπή οι: Γερωνυµάκης Βαγγέλης, Γεωργεδάκης Αντώνης και Νταραντουλακης Γεώργιος.
Οι εκλεγέντες συνήλθαν σε σώµα και εξέλεξαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:
Πρόεδρος: Σαβιολής ∆ηµήτρης
Αντιπρόεδρος: Μπολιώτης Γιάννης
Ταµίας: Σκουλούδης Μιχάλης
Γραµµατέας: Σφηνιάς Νίκος
Μέλος: Γερωνυµάκης Γιώργος
Για την Εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν:
Γεωργεδάκης Αντώνης
Γερωνυµάκης Βαγγέλης
Νταραντούλης Γεώργιος
Εκφράζουµε τα θερµά µας συγχαρητήρια στους εκλεγέντες και ευχόµαστε καλή
δύναµη, κουράγιο για πολλή δουλειά, για το καλό όλων µας και προπαντός της
Επαρχίας µας.
Η προσπάθεια αυτή σηµατοδοτεί την απαρχή για ανάπτυξη και πρόοδο µέσω
της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης µεταξύ των κατοίκων της ιδιαίτερης πατρίδας µας. Θα είµαστε όλοι οι απανταχού Σφακιανοί αλληλέγγυοι στην προσπάθεια
τους.

2

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 συνδροµητών και τα ποσά που ο καθένας έστειλε, για την εφηµερίδα.
Ο κατάλογος για τους µελλοντικούς συνδροµητές, θα συνεχιστεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Δεσμευόμαστε 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.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σ’ αυτό το φύλλο (Αρ. 142), στη σελίδα 4, υπάρχει η φωτογραφία, ενός Δελταρίου
ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΕΛ.ΤΑ. Κόψτε το όπως δείχνει ο οδηγός, συμπληρώστε τα στοιχεία
σας και το ποσόν που θέλετε να στείλετε για συνδρομή ή βοήθεια προς την εφημερίδα
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 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ και απλούστερος στην διαδικασία. Σε
κάθε επόμενο φύλλο,θα υπάρχει φωτογραφία, ενός Δελταρίου 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 €.

Tριµηνιαία έκδοση της
Ένωσης των Απανταχού Σφακιανών
Ιδιοκτήτης
‘‘ Ένωση των Απανταχού Σφακιανών’’
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ & ΖΑΛΟΓΓΟΥ 15
ΤΚ 108 78 - Αθήνα
Τηλ. - FAX. : 210 3845143
www.ensfakia.gr
E-mail: info@ensfakia.gr
Εκδότης - ∆ιευθυντής
Βαγγέλης Γουµενάκης
E-mail: vgs@otenet.gr

Συντακτική επιτροπή
Βαγγ. Γουµενάκης, Γερωνυµάκη Καλλιόπη
Γιάν. Πολυράκης, Σ.Μανουσογιαννάκης
Βασ. Θωµάς, Ανδρ. Κούνδουρος
Επιµέλεια φωτογραφιών
Βιβλιοπαρουσίαση
Σήφης Μανουσογιαννάκης
E-mail: sifis_imbros@yahoo.gr

Επιταγές - Εµβάσµατα
Προς : Ένωση Απανταχού Σφακιανών
POSTE RESTANTE 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
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
‘’ΑΠΑΡΣΙΣ’’
Μυκηνών 9 - Κεραµεικός ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 3455226
E-mail: aparsis.publ@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Α.Γ.Σ. ΣΦΑΚΙΩΝ

Οι αθλητές και ο προπονητής του συλλόγου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά
τον πρώην Πρόεδρο και τους συνεργάτες
του, για την άψογη συνεργασία τους και
για όσα προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια
σε καλές και κακές στιγμές, τόσο σε αθλητικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, κάνοντας τους να νιώσουν όλοι, μέλη μιας
μεγάλης οικογένειας.
Παράλληλα εύχονται καλή επιτυχία και
δύναμη στο έργο της νέας διοίκησης.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΦΑΚΙΩΝ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Σφακίων
σας ενηµερώνει για την επανέναρξη των δηµοτικών γυµναστηρίων από τη 01-10-2012.
Το πρόγραµµα λειτουργίας ανά γυµναστήριο έχει ως εξής:
• Νοµικιανά (Τετάρτη – Παρασκευή και
ώρες 18.30 – 22.30)
• Ασκύφου (∆ευτέρα – Πέµπτη και ώρες
18.30 – 22.00)
Το κόστος συµµετοχής είναι συµβολικό για
να καλύπτει κάποια πάγια έξοδα των γυµναστηρίων.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα γυµναστήρια λειτουργούν από το 2000 και έχουν αγκαλιαστεί
από µικρούς και µεγάλους, οι οποίοι βρίσκουν
την ευκαιρία να γυµναστούν και εκτός από
την χαρά της άσκησης, να αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικά προβλήµατα που έχουν να
κάνουν µε την µέση, τα γόνατα, παχυσαρκία
κ.α.
Φέτος ήδη ο αριθµός των αθλούµενων έχει
ξεπεράσει τους 70 δείχνοντας την ανάγκη
του κόσµου για άθληση.
Στα δηµοτικά γυµναστήρια οι αθλούµενοι
έχουν την ευκαιρία να κάνουν αερόβια
άσκηση σε διάδροµο, ελλειπτικό και ποδήλατα, µυϊκή ενδυνάµωση, γράµµωση, καύσιµο λίπους στα µηχανήµατα, αλλά και
οµαδικά προγράµµατα αερόµπικ και ενδυνάµωσης κοιλιακών, ραχιαίων και ποδιών.
Παράλληλα έχουν ξεκινήσει και φέτος µαθήµατα πολεµικών τεχνών µια φορά την
εβδοµάδα στα Νοµικιανά και µια στα Ασκύφου µε πάνω από 60 παιδιά. Το γυµναστήριο
των Ασκύφου φέτος φιλοξενεί επιπλέον µαθήµατα παραδοσιακών χορών και ριζίτικου
τραγουδιού.
Υπεύθ. Γυµναστής: Τζωρτζάκης Μανώλης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ – ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2012

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Γράφει ο Μανώλης Τζωρτζάκης - Προπονητής του Α.Γ.Σ.Σφακίων

ΕΚΛΟΓΕΣ Α.Γ.Σ.ΣΦΑΚΙΩΝ

Την Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου έγιναν οι καθιερωµένες εκλογές του συλλόγου µας και
έπειτα από 8 χρόνια επιτυχηµένης διοίκησης ήρθε η ώρα, µέσα σε φορτισµένο συναισθηµατικά κλίµα, για αλλαγή στην διοίκηση του Α.Γ.Σ.Σφακίων, καθώς ο απερχόµενος
πρόεδρος Γιαννουλάκης Θεόδωρος µαζί µε τους στενούς συνεργάτες του, Σκουλούδη
Μιχάλη (Γενικό Γραµµατέα) και Σφηνιά Νίκο (Ταµία), δεν έθεσαν εκ νέου υποψηφιότητα
για να δώσουν όπως δήλωσαν, την ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους να συµµετέχουν και
να προσφέρουν στο σύλλογο.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αµέσως µετά την ανάληψη των καθηΣυγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του
κόντων του, το ∆.Σ. του Α.Γ.Σ.ΣφαΑθλητικού Γυµναστικού Συλλόγου Σφακίων,αφού ενηµερώθηκε από τους
κίων που προέκυψε από τις εκλογές που
απερχόµενους για τα τεκταινόµενα στο
διενεργήθηκαν την Κυριακή 30 Σεπτεµσύλλογο, ακολούθησε µια εθιµοτυπική
βρίου στο κοινοτικό γραφείο Βουβά Σφασυνάντηση µε τον ∆ήµαρχο Σφακίων, ο
κίων.
οποίος µας δήλωσε, αφού του εκθέσαµε
Το νέο ∆Σ έχει ως εξής:
τις προτεραιότητες και τα προβλήµατα
1. Πρόεδρος: Σοφούλης Χρήστος
που αντιµετωπίζει ο Σύλλογος, ότι παρά
2. Αντιπρόεδρος: Χιωτάκης Ιωάννης
τις πενιχρές οικονοµικές συνθήκες που
3. Γεν. Γραµµατέας: Πασχάλης Κώστας
βιώνουµε όλοι µας, θα στηρίξει τον σύλ4. Ειδικός Γραµµατέας: Λεδάκης Αθανάσιος
λογο µας αναγνωρίζοντας την προσφορά
του στο δήµο.
5. Ταµίας: Αµοιραδάκης Σήφης
Πιο συγκεκριµένα δεσµεύτικε ότι θα
6. Βοηθ. Ταµία: Τσιριντάνης Παύλος
κάνει ότι µπορεί για να υλοποιηθεί το
7. Γενικός Αρχηγός: Χοµπιτάκης Ιωάννης
συντοµότερο δυνατόν το έργο της τοπο8. Γενικός Έφορος: Κουκουνάρης Γιώργος
θέτησης φωτισµού στο γήπεδο Φραγκο9.Έφορος: Σφηνιαδάκης Σήφης.
καστέλου, το οποίο µας έχει υποσχεθεί η
Υπεύθυνος δηµοσίων σχέσεων: Τζωρτζάκης
Αντιπεριφέρεια Χανίων και προσωπικά ο
Μανώλης
κύριος Βουλγαράκης.
Το νέο διοικητικό συµβούλιο µε ανακοίΕπίσης, την παραχώρηση του λεωφονωσή του: «ευχαριστούµε την κοινωνία
ρείου για τους εκτός έδρας αγώνες της
της επαρχίας Σφακίων για την στήριξη
οµάδας και την καταβολή της νόµιµης
που παρέχει τόσα χρόνια στο Σύλλογο
επιχορήγησης από τον δηµοτικό προκαι εµείς υποσχόµαστε ότι θα προσπαϋπολογισµό.
Τέλος, ο δήµος ύστερα από αίτηµα του
θήσουµε το καλύτερο. Επίσης θα θέλαµε
∆.Σ. του συλλόγου µας, προχώρησε ήδη
να ευχαριστήσουµε το προηγούµενο διστην βελτίωση των αποδυτηρίων φτιάοικητικό συµβούλιο για την προσφορά
χνοντας τις ηλεκτρικές και υδραυλικές εγτους στο Σύλλογο».
καταστάσεις, και στο βάψιµο τους.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ Α.Γ.Σ. ΣΦΑΚΙΩΝ

Ο Α.Γ.Σ.Σφακίων σας ενηµερώνει ότι ξεκίνησαν για 5η σεζόν από την 1η Οκτωβρίου 2012, οι
προπονήσεις στα τµήµατα υποδοµής του Συλλόγου µας, οι οποίες γίνονται κάθε Τετάρτη και Σάββατο για την περίοδο 2012-2013 και ήδη έχουν εγγραφή 80 αγόρια και κορίτσια από όλα τα Σφακιά.
Το κόστος της ετήσιας εγγραφής παραµένει σταθερό στα 50 € για όλο το χρόνο συναισθανόµενοι
τις δύσκολες οικονοµικές καταστάσεις που βιώνουµε όλοι µας.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ’ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Την Κυριακή 11/11/2012, ξεκίνησε το πρωτάθληµα Γ’ Τοπικού Χανίων µε την συµµετοχή του
συλλόγου µας, προωθώντας νέους παίκτες από τα τµήµατα υποδοµής µας.
Παρά το νωθρό ξεκίνηµα, όλοι είµαστε αισιόδοξοι για το µέλλον και την πορεία της οµάδας, αφού
οι νέοι παίκτες αρχίζουν να δένουν µε την οµάδα και να βγάζουν στο γήπεδο το ταλέντο τους, το
οποίο έχουν σε αφθονία.
Τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής:
1η Αγωνιστική: Σφακιά – Αστέρας Χαλέπας: 1 - 2
( Η οµάδα του Αστέρα ήρθε στα Σφακιά µαζί µε τα τµήµατα των ακαδηµιών της για φιλικούς αγώνες µε την ακαδηµία µας, όπου οι µικροί ποδοσφαιριστές του συλλόγου µας έδειξαν το ταλέντο
τους επικρατώντας και στους 2 αγώνες ):
Τµήµα Jounior: 6-2
Τµήµα Προ-Παίδων: 6-1
2η Αγωνιστική: Άπτερα – Σφακιά: 1 - 0 3η Αγωνιστική: Ποσειδών – Σφακιά: 0 - 0
4η Αγωνιστική: Σφακιά – Ίκαρος Ταυρωνίτη:

Το ∆.Σ., οι αθλητές και οι προπονητές του Α.Γ.Σ.Σφακίων, σας εύχονται καλή χρονιά µε υγεία και ευτυχία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ

Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας Σφακίων, το Αγροτικό
Ιατρείο Ανώπολης και το Περιφερειακό Ιατρείο Αγίας Ρούμελης
ευχαριστούν θερμά:
• Το Σύλλογο Απανταχού Σφακιανών Αττικής και ιδιαίτερα τον
πρόεδρο κ. Σήφη Μανουσογιαννάκη για τη προσφορά του Υγειονομικού Υλικού και Φαρμάκων, και
• Το Δ.Σ. του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Επαρχίας Σφακίων
«Τα Σφακιά» για τη δωρεά φαρρμακευτικού υλικού αξίας 350 €.

Από την αγορά φαρµάκων του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Σφακίων «Τα Σφακιά», για το
Π.Π. Ιατρείο Σφακίων

Καθώς διανύουμε δύσκολες εποχές και
ο κλάδος της υγείας πλήγεται ανεπανόρθωτα, οι κινήσεις αυτές φορέων και ιδιωτών συμβάλλουν καταλυτικά στην ύπαρξη
και διατήρηση της υψηλής ποιότητας περίθαλψης στην επαρχία Σφακίων.

Ο ετήσιος χορός και η κοπή της Βασιλόπιτας
του Συλλόγου « ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ»

Ο Μουσικοχορευτικός σύλλογος Σφακίων « ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ», εύχεται σε όλους τους συµπατριώτες και φίλους των Σφακιών, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ευτυχισµένο το ΝΕΟ ΕΤΟΣ.
Σας ενηµερώνει ότι ο ετήσιος χορός και η κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου θα γίνει το Σάββατο 9 / 2 / 2013 ώρα 7µ.µ., στο κέντρο “ΚΟΝΤΑΡΟΣ” (Βρύσες Αποκορώνου)
Θα µας διασκεδάσει το συγκρότηµα του Μανούσου Μανουσέλη.
Σάς περιµένουµε να καµαρώσουµε τα παιδιά µας
Για το ∆.Σ: Μανώλης Φασουλάκης - Πρόεδρος

Οι Σύλλογοι µας

“ΝΙΚΗΤΕΙΑ 2012”

Στο Φραγκοκάστελλο Σφακίων

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγµατοποιήθηκαν
µε µεγάλη λαµπρότητα στις 15 Σεπτεµβρίου οι αγώνες
το Αγίου Νικήτα. Για ακόµα µια χρονιά οι αγώνες στέφτηκαν µε επιτυχία χάρης την συµµετοχή µικρών και µεγάλων στους αγώνες.
Οι αγώνες φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία τους
διήρκησαν τρείς ηµέρες. Το πρόγραµµα των αγώνων
περιελάµβανε την πρώτη ηµέρα, (Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου), µια µικρή γιορτή αθλητισµού µε τουρνουά
ποδοσφαίρου, χόκεϋ επί χόρτου, ποδοβόλεϋ, και δοκιµαστικά αγωνίσµατα στίβου (100µ, µήκος, δίσκο,
σφαίρα, Κρητικό βόλι και τοξοβολία), δίνοντας την δυνατότητα σε µικρούς και µεγάλους να διασκεδάσουν και
να προπονηθούν για τους αγώνες του Αγίου Νικήτα.
Μετά το τέλος της πρώτης ηµέρας ακολούθησε µεγάλη
Κρητική βραδιά στο Κάστρο µε το συγκρότηµα του Ψαραντώνη.
Την επόµενη ηµέρα, 15 Σεπτεµβρίου, µετά το τέλος της Θείας λειτουργίας και τις οµιλίες των επισήµων, τελέστηκαν στο δηµοτικό στάδιο Φραγκοκαστέλου οι Αθλητικοί Αγώ-

O αθλητισµός είναι κοινωνικό και πολιτισµικό αγαθό, µε βαθύτατο παιδαγωγικό χαρακτήρα:
“Νους υγιής, εν σώµατι υγιεί”... Το κατάλαβαν νωρίς-νωρίς, αυτοί οι λιλιπούτειοι Σφακιανοί δροµείς...

νες του Αγίου Νικήτα µε την συµµετοχή αθλητών και θεατών να ξεπερνάει κάθε
προσδοκία, δείχνοντας ότι οι Σφακιανοί γνωρίζουν να τιµούν την ιστορία του τόπου τους.
Στα αξιοσηµείωτα των αγώνων
ήταν τα δύο νέα αγωνίσµατα που
µαγνήτισαν το ενδιαφέρον των θεατών: το Κρητικό Βόλι στο οποίο οι
αθλητές έπρεπε να πετάξουν την
σφαίρα κάνοντας πέταγµα από ένα
βάθρο ύψους ενός µέτρου και
έχοντας αντίθετη φορά προς την
κατεύθυνση ρίψης. Το δεύτερο
αγώνισµα ήταν αυτό της σκοποβολής µε αεροβόλο πιστόλι και καραµπίνα.
Η
ιστορία
του
αγωνίσµατος της σκοποβολής,
στους αγώνες είναι πολύ σηµαντική καθώς είναι γνωστή η σχέση
των Σφακιανών µε τα όπλα τους.
Το αγώνισµα της σκοποβολής για
πολλά χρόνια έπαψε δυστυχώς να
είναι στο πρόγραµµα των αγώνων
λόγω της µη έκδοσης άδειας για
αγώνες στο χώρο του γηπέδου
από την αστυνοµία, αφού ο χώρος
Ο Πάύλος Πολάκης, διαπρύσιος κήρυκας της άθλησης δεν πληροί κανένα από τους κανόως γιατρός, βραβεύει - ως ∆ήµαρχος Σφακίων, τους νικητές
νες ασφαλείας. Γι’ αυτό το λόγο και
των αγώνων στα ¨ΝΙΚΗΤΕΙΑ 2012”
οι αγώνες έγιναν µε αεροβόλα
όπλα.
Στον πίνακα των µεταλλίων και
την γενική κατάταξη των χωριών
1η ήρθε για δεύτερη συνεχόµενη
χρονιά η Σκαλωτή. Στην 2η θέση
βρέθηκε ο Πατσιανός και 3η η
Χώρα Σφακίων.
Τέλος, στα πλαίσια των αγώνων
του Αγίου Νικήτα την Κυριακή 16
Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε
αγώνας τοξοβολίας στο δάσος της
Ανώπολης.
Στα σχέδια µας είναι από του χρόνου, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να καλέσουµε όλες τις ενώσεις
Σφακιανών και τους δήµους µε τους οποίους έχουµε αδελφοποιηθεί, να φτιάξουν την δική
τους οµάδα και να τιµήσουν µε την συµµετοχή τους, τους αγώνες. Είµαστε ανοιχτοί σε
οποιαδήποτε πρόταση που θα µπορούσε να κάνει τους αγώνες ακόµα καλύτερους.
Τζωρτζάκης Μανώλης
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ
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Του Μανώλη Τζωρτζάκη
Ένας από τους στόχους της νέας δηµοτικής αρχής ήταν η ανάπτυξη του
∆ήµου Σφακίων, εκµεταλλευόµενη την µοναδική µορφολογία των εδαφών
και τον φυσικό πλούτο µας, µε ήπιες παρεµβάσεις και κατασκευές, όπου
χρειαστεί πάντα µε σεβασµό στο περιβάλλον.
Λίγους µήνες µετά, τρία αθλητικά γεγονότα ήρθαν για να δείξουν τον
δρόµο της ανάπτυξης, που θα µπορούσε να κάνει τον δήµο µας, τον πιο δηµοφιλή προορισµό για τον αθλητικό τουρισµό στην Κρήτη.
Έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού, πραγµατοποιήθηκαν τον Σεπτέµβριο δύο σπουδαία αθλητικά γεγονότα, υπό την αιγίδα
του ∆ήµου Σφακίων και την χρηµατοδότηση του Μεσογειακού Αγρονοµικού
Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.). Ο πρώτος αγώνας Τοξοβολίας στο ∆άσος της
Ανώπολης και το πρώτο Sfakia Extreme Trials Mountain Bike σε Ασκύφου
και Ανώπολη.
Οι αγώνες έγιναν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος SylvaMED
«Μεσογειακά ∆άση για Όλους», στόχος του οποίου είναι, ο σχεδιασµός και η
εφαρµογή ανταποδοτικών µηχανισµών που θα αξιοποιούν την κοινωνική διάσταση του δάσους (αναψυχή, εκπαίδευση, αθλητισµός, τουρισµός, κλπ) και
θα χρησιµοποιούν τα έσοδα που παράγονται από τις κοινωνικές χρήσεις του
δάσους για την αειφόρο διαχείριση του δασικού πλούτου.

1ος Α ΓΩ Ν Α Σ ΤΟΞ ΟΒΟΛ ΙΑ Σ

Την Κυριακή 16 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε ο πρώτος αγώνας Τοξοβολίας από τους αθλητές της Σκοπευτικής Λέσχης Κρήτης, στο δάσος της Ανώπολης σε
συνεργασία του ∆ήµου Σφακίων και του Μ.Α.Ι.Χ. µε την
Σκοπευτική Λέσχη Κρήτης, ο οποίος εντάχθηκε στα πλαίσια των αγώνων του Αγίου Νικήτα. Ο αγώνας που διεξήχθη µέσα στο δάσος ανάµεσα στα πεύκα,
περιελάµβανε σεµινάριο γνωριµίας µε το άθληµα της Τοξοβολίας, θεωρία και πράξη στο οποίο οι παρευρισκόµενοι δοκίµασαν τις δυνατότητες τους στην τοξοβολία. Στο
τέλος της εκδήλωσης παρατέθηκε παραδοσιακό Σφακιανό κέρασµα στην Ανώπολη.
Με την οµάδα της ΣΚΟΛΕΚ αγωνίστηκαν οι Ανδρέας Κουµαδάκος, Γιώργος
Σταυρουλάκης, Βασίλης Βλαµάκης, Γιώργος Πιπεράκης, Ανδρέας Γκόγκος και ο
νεαρός Μιχάλης Κοτσιφάκης.
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Στο Φραγκοκάστελλο Σφακίων

Παγκρήτια Συνάντηση
Αλεξίπτωτου Πλαγιάς
και Para motor

Στο Φραγκοκάστελλο, ο δήµος Σφακίων το 2011 κατασκεύασε
δύο πίστες για την ανάπτυξη του αεραθλητισµού. Έτσι µετά τα
εγκαίνια τους και
την συµµετοχή της Αερολέσχης Χανίων και
Ηρακλείου στους αγώνες του Αγίου Νικήτα,
ήρθε η σειρά για την πρώτη διήµερη συνάντηση αλεξίπτωτων πλαγιάς και
paramotor το διήµερο 27 και 28 Οκτωβρίου
που διοργάνωσε η Αθλητική Λέσχη Αλεξίπτωτων Πλαγιάς Χανίων «Ερµής» και η σε-

λίδα στο FACEBOOK
Frangkokastelo Khania
Greese υπό την αιγίδα της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του
∆ήµου Σφακίων.
Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων οι παρευρισκόµενοι
είχαν την δυνατότητα να πετάξουν σε διθέσιες πτήσεις µε
έµπειρους πιλότους, πράγµα
που ενθουσίασε όλους τους
θεατές και τους τολµηρούς
που δοκίµασαν να πετάξουν. Αν και ο καιρός
δεν ήταν σύµµαχος των 15 αιωροπτεριστών,
αφού η βροχή της δεύτερης µέρας χάλασε τα
σχέδια των διοργανωτών, ήταν µια αξέχαστη
εµπειρία για όλους που θα επαναληφθεί σύντοµα!
Όλες οι παραπάνω αθλητικές εκδηλώσεις
εντάσσονται στην προσπάθεια που κάνουµε
για την ανάπτυξη του αθλητισµού στα Σφακιά
και την παράταση της τουριστικής περιόδου
εκµεταλλευόµενοι και αξιοποιώντας τον φυσικό µας πλούτο. Επόµενος στόχος είναι η
καθιέρωση και οργανωτική βελτίωση των εκδηλώσεων αυτών και η ένταξη νέων αθλητικών εκδηλώσεων, όπως είναι θαλάσσιοι αγώνες
σκαφών και αγώνων αυτοκινήτων 4Χ4.
Μαν. Τζωρτζάκης

Μεγάλη διάκριση του φίλου Σταύρου Ψαρουδάκη

Η ευαισθησία για τη φύση και τα πουλιά βραβεύεται

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε και φέτο για 16η
χρονιά ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΤΗΝΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ στο Ηράκλειο Κρήτης. Μεγάλος νικητής του διαγωνισµού ήταν ο συµπαρχιώτης µας Σταύρος Μιχ.
Ψαρουδάκης που κατέκτησε και το βραβείο SOMMER ως
ο καλύτερος εκτροφέας για το 2012 µε τις επτά καλύτερες
βαθµολογίες.
Να σηµειωθεί ότι και πέρυσι στο πανελλήνιο πρωτάθληµα
είχε βραβευθεί πάλι ως ο καλύτερος εκτροφέας για το 2011
επειδή είχε κατακτήσει την υψηλότερη βαθµολογία.
Τον συγχαίρουµε για την ευαισθησία του.

Ο Σταύρος Μ. Ψαρουδάκης µε το
βραβείο SOMMER
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Στην Ανώπολη και στ’ Ασκύφου Σφακίων

1ος ΑΓΩΝΑΣ
M Ο UNTAIN BIKE
SFAKIA
EXTREME TRIALS

Το Σάββατο 29 Σεπτεµβρίου στην διαδροµή Ταύρη – Ασκύφου και την Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου στην διαδροµή Πάχνες – Ανώπολη, πραγµατοποιήθηκε ο πρώτος ποδηλατικός
αγώνας κατάβασης ανώµαλου δρόµου στα
Σφακιά, σε συνεργασία του ∆ήµου Σφακίων και του Μ.Α.Ι.Χ. µε τον ποδηλατικό
σύλλογο Χανίων ΤΑΛΩ, τον Ερυθρό
Σταυρό και τον Φορέα ∆ιαχείρισης του
Εθνικού ∆ρυµού Σαµαριάς. Στον αγώνα
πήραν µέρος 24 από τους καλύτερους Έλληνες αθλητές, έπειτα από πρόσκληση
που έλαβαν από τους διοργανωτές. Το
πρόγραµµα των αγώνων περιελάµβανε
την Παρασκευή, ελεύθερα δοκιµαστικά
στην πίστα Ταύρη – Ασκύφου και παραδοσιακό κέρασµα στα Ασκύφου. Το πρωί του Σαββάτου έγινε ο αγώνας µε δυο δοκιµαστικές
και δυο επίσηµες χρονοµετρηµένες διαδροµές, ενώ το απόγευµα το πρόγραµµα περιελάµβανε επίσκεψη στην γέφυρα της
Αράδαινας και όποιος τολµηρός το
επιθυµούσε µπορούσε να κάνει
bungy jumping, ενώ το βράδυ έγινε
προς τιµή τους παραδοσιακό γλέντι
µε άφθονο φαγητό, κρασί, µουσική
και χορό στην πλατεία της Ανώπολης. Το επόµενο πρωί δόθηκε η ευκαιρία στους µικρούς Σφακιανούς να
συναγωνιστούν µε τα ποδήλατα
τους, σε µία κυκλική διαδροµή στα
σοκάκια της Ανώπολης και να νιώσουν το συναίσθηµα του «εὖ ἀγωνίζεσθαι». Αµέσως µετά, αθλητές,
κριτές και θεατές επιβιβάστηκαν στα οχήµατα της διοργάνωσης µε προορισµό την καρδιά
των Λευκών Ορέων σε υψόµετρο 1960 µέτρα. Μόλις 36 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα εξαντλητικής κατάβασης χρειάστηκε ο πρώτος αθλητής, για να φτάσει στον τερµατισµό στην
πλατεία της Ανώπολης µπροστά στο αγέρωχο άγαλµα του ∆ασκαλογιάννη. Μετά τις απονοµές και τα πλούσια δώρα που µοιράστηκαν στην πλειονότητα των συµµετεχόντων, ήρθε η
σειρά να γευτούν µετά το βουνό και την πεντακάθαρη θάλασσα που δρόσισε τους κατάκοπους αλλά ενθουσιασµένους αθλητές, πριν αναχωρήσουν από τα Σφακιά µε το λεωφορείο
του ∆ήµου.
Τα έσοδα από τις παραπάνω εκδηλώσεις, (οι διαγωνιζόµενοι πλήρωσαν ένα συµβολικό
ποσό για την συµµετοχή τους) θα διατεθούν για την χρηµατοδότηση ενεργειών προστασίας
– διατήρησης του δάσους που θα αναληφθούν από το ∆ήµο Σφακίων µε την σύµφωνη
γνώµη της ∆/νσης ∆ασών.
Όλοι οι συµµετέχοντες έφυγαν µε τις καλύτερες εντυπώσεις για την Σφακιανή Φιλοξενία
και το µαγευτικό τοπίο που αντίκρισαν. Με δηλώσεις τους ανέφεραν ότι οι πίστες ήταν από
τις πιο δύσκολες και συνάµα όµορφες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη καθώς και ότι µε την
κατάλληλη προβολή και οργάνωση, θα µπορούσε να γίνει ο πιο δηµοφιλής προορισµός για
όσους ασχολούνται µε την κατάβαση βουνού µε ποδήλατα, ενώ τέλος εξέφρασαν την επιθυµία τους, οι αγώνες αυτοί να γίνουν θεσµός για να µπορέσουν να επισκεφτούν ξανά τον
τόπο µας. Αξίζει να τονιστεί η συµµετοχή των εθελοντών και η συµβολή τους στην επιτυχία
των αγώνων, χάρις τους οποίους πέρα από την άψογη συµπεριφορά και υπευθυνότητα
που υπέδειξαν στους αγώνες, έδειξαν στους αθλητές τι θα πει Σφακιανή Φιλοξενία. Μ. Τζωρτζάκης
Κόψτε µε ψαλίδι πάνω
στη διακεκοµµένη

Τη λήξη των αγώνων, διαδέχθηκε ένα τρικούβερτο
γλέντι για τους αθλητές και τους φίλους τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
«ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ»

Το ∆.Σ του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου,
αποφάσισε το χρηµατικό ποσό που δαπανεί
κάθε χρόνο για την κατάθεση στεφάνων στις
επετείους και στις επίσηµες εκδηλώσεις που
πραγµατοποιούνται στην Επαρχία µας, να το
διαθέσει για την αγορά φαρµάκων, προκειµένου
να ενισχύσει τις πάγιες ανάγκες των Ιατρείων
µας σε φαρµακευτικό υλικό.
Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 350 Ευρώ και
ελπίζουµε η κίνηση αυτή να αποτελέσει παράδειγµα προς µίµηση και για τους άλλους συλλόγους και φορείς της Επαρχίας µας.
Για το ∆.Σ: Μανώλης Φασουλάκης - Πρόεδρος
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Απόφαση του ∆ήµου Σφακίων

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΕ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
ΤΗΣ ΣΟΥ∆ΑΣ ΣΕ
Ι∆ΙΩΤΕΣ

Υποβλήθηκαν οι προσφυγές για τα έργα Β-ΑΠΕ
στην Κρήτη που εντάχθηκαν στο ΦΑΣΤ ΤΡΑΚ

Γράφει ο Βαγγέλης Γερωνυµάκης

Κατατέθηκαν στο Σ.Τ.Ε. µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στον πληθυσµό και το νησί, στις 11 Οκτώβρη
2012, οι πολυπληθέστερες προσφυγές που έχουν
ποτέ κατατεθεί στην Ελλάδα.
Η ανταπόκριση ήταν πρωτοφανής και δηµιουργήθηκε τεράστια δυναµική.
Τον Ιούνιο, µόλις δηµοσιεύτηκαν οι αποφάσεις της
∆ιυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων,
για τα τρία έργα Β-ΑΠΕ, που τα εντάσσουν στο ΦΑΣΤ
ΤΡΑΚ, δηλώσαµε ότι θα προσφύγουµε κατά των
αποφάσεων και καλέσαµε τα πολιτικά κόµµατα, την
τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους Κρητικούς να συµπαραταχθούν στον αγώνα, για να αποτρέψουµε αυτό
το έγκληµα.

Τις προσφυγές συνυπέγραψαν, µε πληρεξούσια προς τους δικηγόρους µας:
• 1275 πολίτες από κάθε γωνιά της Κρήτης!
• 10 ∆ηµοτικά Συµβούλια των ∆ήµων:
Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Οροπεδίου
Λασιθίου, Αρχανών Αστερουσίων, Ανωγείων, Μυλοποτάµου, Αµαρίου. Αγίου Βασιλείου, Σφακίων, Καντάνου - Σελίνου
• 2 Πανελλήνιοι φορείς: Ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων
Σχολών (ΣΑ∆ΑΣ) – Πανελλήνια Ένωση
Αρχιτεκτόνων και Η Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Οµοσπονδία
• 4 Παγκρήτιοι φορείς: Το Γεωτεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) – Παράρτηµα Κρήτης, Η Ένωση Αγροτουρισµού Κρήτης, Ο Σπηλαιολογικός Όµιλος
Κρήτης, Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Κρήτης
• 78 επαγγελµατικοί, περιβαλλοντικοί
και πολιτιστικοί φορείς απ’ όλη την
Κρήτη.
Οι προσφυγές υποβλήθηκαν κατά των
υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Πολιτισµού και Τουρισµού, και της ∆ιυπουργικής
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
(∆.Ε.Σ.Ε.), µε αίτηµα την ακύρωση των
αποφάσεων που υπέγραψαν.
Οι λόγοι προσφυγής, περιληπτικά,
είναι:
Για τα έργα: Α) “Κρήτη Πράσινο Νησί”,
που περιλαµβάνει κατασκευή 36 αιολικών σταθµών, συνολικής ισχύος
1.005,10MW στην Κρήτη και διασύνδεσή
τους µε το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µέσω κοινού υποβρυχίου καλωδίου» κυριότητας
του Οµίλου «ELICA GROUP» (πρώην
ΣΑΡΡΑΣ) και Β) “Αιολικό Σύστηµα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας“(Α.Σ.Π.Η.Ε.),
που περιλαµβάνει κατασκευή 33 αιολικών
σταθµών, συνολικής ισχύος 1.077MW,
στους τέσσερις νοµούς της Κρήτης και
κοινή διασύνδεσή τους µε το Εθνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Ενέργειας µέσω
υποβρυχίου
καλωδίου»
κυριότητας
της«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»,
1. Κατά το χρόνο έκδοσης των αποφάσεων της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, δεν υπήρχε
εγκεκριµένος Στρατηγικός Σχεδιασµός
∆ιασυνδέσεων Νησιών, ούτε είχε ενσωµατωθεί το οποιοδήποτε έργο διασύνδεσης της Κρήτης µε το Σύστηµα στη Μελέτη
Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς
(ΜΑΣΜ), ούτε και υπήρχε οποιοσδήποτε
εγκεκριµένος προγραµµατισµός όσον
αφορά στην ανάπτυξη της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας (συµβατικής και
ΑΠΕ) στην Κρήτη, πόσω δε µάλλον για
έργα τέτοιου µεγέθους.
2. Η διασύνδεση η οποία προτείνεται όχι
µόνο είναι εκτός οποιουδήποτε σχεδιασµού για τη διασύνδεση της Κρήτης
αλλά προβλέπει την κατασκευή διασύνδε

σης µονάχα των έργων των συγκεκριµένων
εταιρειών µε το ηπειρωτικό σύστηµα και όχι
και την κατασκευή διασύνδεσης του δικτύου
του νησιού.
3. Τα συγκεκριµένα έργα, για 33 και 36 αιολικούς σταθµούς, δεν αποτελούν «έργα»
αλλά «σχέδια», δεν µπορεί να εγκριθεί η ένταξή της στις διατάξεις του ν.3894/2010 και
επιβάλλεται η υπαγωγή τους σε διαδικασία
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης.
4. Η υπαγωγή των έργων είναι αόριστη,
αφού στην απόφαση δεν περιλαµβάνονται οι
θέσεις των έργων αλλά µόνο η συνολική
ισχύς τους σε MW. Έτσι δεν γνωρίζουµε
ποιοι από τους αιολικούς σταθµούς που σχεδιάζει γενικότερα η κάθε εταιρεία στην Κρήτη
εντάσσονται ή δεν εντάσσονται στη διαδικασία του ν. 3894/2010. Είναι προφανές ότι δεν
µπορούν να αδειοδοτηθούν µε τη διαδικασία
του ν. 3894/2010 ούτε όποιο έργο επιθυµεί η
κάθε εταιρεία στην Κρήτη έως ότου επιτευχθεί η επιδιωκόµενη ισχύς, ούτε αν κάποια
έργα της Εταιρείας δεν αδειοδοτηθούν (για
λόγους περιβαλλοντικούς, αρχαιολογικούς
κ.λπ), να «συµπληρώνονται» άλλα απροσδιόριστα έργα µέχρις ότου συµπληρωθεί η
επιδιωκόµενη ισχύς.
5. Η ισχύς των αιολικών που επιτρέπεται
να εγκατασταθούν στην Κρήτη µε απ΄ευθείας
εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, υπερβαίνει
κατά πολύ το στόχο ολόκληρης της χώρας για
το 2020.
Η επενδυτική αυτή λαίλαπα καθιστά επιτακτική την αξιολόγηση του Περιφερειακού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης του µόνου χωροταξικού
εργαλείου το οποίο µπορεί να συγκεράσει τις
απαιτήσεις των Ειδικών Πλαισίων από την
µία πλευρά και τις ευρύτερες προοπτικές τις
Περιφέρειας για βιώσιµη ανάπτυξη από την
άλλη.
Για το έργο: : Ένταξη του επενδυτικού
σχεδίου “Κατασκευή ηλιοθερµικού σταθµού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής
ισχύος 70 MW” στη θέση Φουρνιά, ∆.Ε. Ιτά
νου του ∆ήµου Σητείας του Νοµού Λασιθίου
Κρήτης ενεργειακής παραγωγής 378.306
MWh ετησίως», κυριότητας της «ΣΟΛΑΡ ΠΑΟΥΕΡ ΠΛΑΝΤ ΛΑΣΙΘΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»
Το έργο χωροθετείται σε έκταση 1800
στρεµµάτων µέσα σε περιοχή που προβλέπεται από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Κρήτης ως «περιοχή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης» και έρχεται σε ακραία αντίθεση µε το
χαρακτήρα της περιοχής. Στην περιοχή έχουν
ήδη υλοποιηθεί δράσεις προς την κατεύθυνση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της
περιοχής, όπως το έργο ΓΕΩ.ΤΟΠΙ.Α.
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός του
έργου, µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, ανέρχεται στο
ποσό των 890.000,00 ευρώ και η προοπτική
είναι να ενταχθεί στο ∆ίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων.
Στη Σητεία σήµερα είναι εγκατεστηµένοι και

Ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Σφακίων, εκφράζει την αντίθεσή του στην παραχώρηση του
Λιµανιού της Σούδας σε ιδιώτες και συµπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζοµένων στα Λιµενικά Ταµεία.
Το Λιµάνι της Σούδας αποτελεί την
πύλη εισόδου και εξόδου προϊόντων και
επισκεπτών, δίνει πνοή σε όλο το νοµό
Χανίων και εποµένως η παραχώρηση
των υποδοµών της χερσαίας ζώνης, αντίκειται στην αναπτυξιακή δυναµική που
έχει ο Νοµός Χανίων.
Η διαχείριση των λιµανιών δεν είναι δυνατόν να γίνεται αποκλειστικά µε οικονοµικά κριτήρια.

λειτουργούν αιολικοί σταθµοί ισχύος 95 MW,
έχουν δοθεί άδειες παραγωγής για έργα ΑΠΕ
διαφόρων τεχνολογιών, ισχύος 621,15 MW
και εκκρεµεί η αξιολόγηση αιτήσεων για έργα
ισχύος τουλάχιστον 750 ΜW. Σε όλη την
Κρήτη λειτουργούν εγκαταστάσεις ΑΠΕ
234,84 MW (Μάρτιος 2012), που συµµετέχουν στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 20%.
Και για τα τρία έργα
Ένας από τους βασικούς λόγους της ανάγκης αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης είναι η κύρωση της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για το Τοπίο.
Η υλοποίηση τέτοιων έργων στην Κρήτη
πριν από την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης, υπονοµεύει την αξία
διάφορων τοπίων της Κρήτης τα οποία,
στην κατάσταση που βρίσκονται σήµερα,
κατά την κοινή πορεία των πραγµάτων θα χαρακτηριστούν ως «ζώνες τοπίου» διεθνούς,
εθνικής ή περιφερειακής αξίας σύµφωνα µε
την ΥΑ 10106/2011. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις το Γεωπάρκο Ψηλορείτη όπου προγραµµατίζονται 210 MW (70 ανεµογεννήτριες
των 3 MW) και 223,1 MW, (97 ανεµογεννήτριες των 2,3 MW) και το οροπέδιο στα
Φουρνιά.
Όλοι όσοι τρέξαµε, όλοι όσοι υπογράψαµε, γνωρίζουµε πολύ καλά ότι είναι µόνο
µια από τις πολλές µεγάλες µάχες, που πρέπει να δώσουµε για να µη γίνει η Κρήτη ενεργειακό εργοστάσιο.
Συνολικά οι προγραµµατιζόµενες «επενδύσεις» είναι 6.518 MW!.
Ωστόσο η επιβολή µε ΦΑΣΤ ΤΡΑΚ διαδικασία εγκατάστασης αιολικών Β-ΑΠΕ σε 69
βουνοκορφές της Κρήτης, µε 796 ανεµογεννήτριες, που απαιτούν χιλιάδες τόννους µπετόν για τη θεµελίωσης τους και χιλιόµετρα
νέων δρόµων και δικτύων και ενός ηλιοθερµικού εργοστασίου σε οροπέδιο της Σητείας,
έπρεπε να απαντηθεί µαζικά, ηχηρά και
άµεσα, όπως και έγινε.
Ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΠΟΛΗΣ

Μια πράξη
ευαισθησίας
για τους
µαθητές

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Ανώπολης Σφακίων αποφάσισε φέτος να διαθέσει το σεβαστό ποσό των 1000 € και
αγόρασε πετρέλαιο για τις
ανάγκες του δηµοτικού σχολείου Ανώπολης.
Κάθε χρόνο ο Σύλλογος προσέφερε δωράκια στα παιδιά,
αλλά φέτος ήταν επιτακτική
ανάγκη τα παιδιά να κάνουν
µάθηµα σε ζεστό περιβάλλον.
Εύγε .στο σύλλογο. Ευχόµενοι να βρει µιµητές σ’αυτή τη
µεγάλη ευαισθησία που έδειξε.
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ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ο ∆ήµος Σφακίων συµπαραστέκεται
στον αγώνα του ∆ήµου Κισσάµου και των
πολιτών της Κισσάµου για την απόκρουση της κατάργησης της ∆ηµόσιας
Οικονοµικής Υπηρεσίας και του Ειρηνοδικείου Κισσάµου, που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση στα πλαίσια
των περικοπών που περιγράφονται στο
µνηµόνιο.
Ο ∆ήµος Σφακίων θεωρεί ότι η ανάπτυξη δεν µπορεί να έρθει στην πατρίδα
µας µέσα από την αποψίλωση των υπηρεσιών η οποία αποµακρύνει τους κατοίκους από τον τόπο τους.
Ο ∆ήµος Σφακίων δηλώνει ότι θα στηρίξει κάθε ενέργεια του ∆ήµου Κισσάµου
προς αυτή την κατεύθυνση.

Ευχαριστίες από τον
∆ΗΜΟ ΣΦΑΚΙΩΝ

Ο ∆ήµος Σφακίων εκφράζει τα θερµά
του συλλυπητήρια και ευχαριστεί θερµά
τις οικογένειες και τους συγγενείς των
πρόσφατα εκλιπόντων συνεπαρχιωτών
µας
Μανούσου Μπολιώτη
Μαραγκουδάκη Αννα
Αργυρώς Νανάκη
Μάρκου Μαρκουτσάκη-∆ράκου
Ιωσήφ Μπολιώτη
οι οποίοι αντί για στέφανα στις κηδείες
τους κατέθεσαν ένα σεβαστό ποσό το
οποίο διατέθηκε για τις ανάγκες του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Σφακίων του οποίου την οργάνωση, τον
εξοπλισµό και τη λειτουργία έχουµε αναλάβει σχεδόν ολοκληρωτικά ως ∆ήµος.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΦΑΚΙΑΝΟΠΟΥΛΩΝ
ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

Σφακιανόπουλα που πέτυχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις 2012:
1. Χαιρέτης Γεώργιος του Μιχαήλ, σχολή Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου
Κρήτης ( Χανιά )
2. Χαιρέτης Εµµανουήλ του Μιχαήλ, Παιδαγωγικό
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης ( Ρέθυµνο )
Τα δύο παιδιά είναι δίδυµα, γιοί του Μιχάλη Χαιρέτη (παλαιότερα προέδρου του Συλλόγου Σφακιανών νοµού Χανίων ).
3. Σοφούλη Μαρία του Πέτρου, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Ρέθυµνου.
4. Παπαδάκη Πηγή του Ανδρέα, Νοσηλευτική του
Πανεπιστηµίου Ηρακλείου
Η Ένωση µας εκφράζει τα θερµά της συγχαρητήρια στα παιδιά για την επιτυχία τους.
Θερµά συγχαρητήρια στον Λευτέρη Τσιριντάνη
του Στυλιανού για τον επιτυχή τερµατισµό των σπουδών του. Ο Λευτέρης είναι Πτυχιούχος Bachelor
New Castile ως Naval Architecture did (Θαλάσσια
Αρχιτεκτονική) και Master Marine Engineering (Μηχανολόγος Μηχανικός στα πλοία ).
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Λαογραφία

Ο Νεραϊδοβόλακας

(Σφακιανό παραµύθι)
Της Χρυσής Μανταδάκη - Μανουσογιαννάκη - ∆άσκάλας

Στις Κοµητάδες Σφακίων νοτιοδυτικά του χωρίου βρίσκεται ένας µεγάλος ογκόλιθος διαστάσεων περίπου 4 µέτρων,σχήµατος κύβου.Κείται ανάµεσα σε πυκνούς ελαιώνες και κινεί την περιέργεια πως βρέθηκε εκεί λες και έπεσε από τον
ουρανόν.Τον λένε Νεραϊδοβόλακα.Ανήκει εις την γράφουσαν από κληρονοµίαν
της µητέρας της το γένος Νικολάου Μουζουράκη.
“Στις Κοµητάδες το νερό µε το κλειδί κλειδώνει
κι όποιος περάσει και το πιει αγάπη θεµελιώνει”.
Στις Κοµητάδες δεν υπάρχει φυσική πηγή νερού παρά µόνο στο νοτιότατο σηµείο του χωριού.Το φθινόπωρο το νερό ήτο λίγο και πήγαιναν τη νύκτα γυναίκες
και άντρες και γέµιζαν τις στάµνες τους συντροφιές-συντροφιές ή και µόνες προπάντων οι ηλικιωµένες που δεν είχαν κίνδυνον απαγωγής.
Αρχίζει το παραµύθι:
Μια νύκτα πριν κράξει ο πετεινός ξύπνησε η μαμή η γριά Νταμούλενα. Πήρε το
σταμνί της και κατέβηκε στη βρύση για νερό.
Δίπλα στο σταμνοστάτη, δηλαδή εκεί που ετοποθετείτο το σταμνί για να ανοίξει το κλειδί να το γεμίσει, εστέκετο μια μεγάλη γουρούνα (θηλυκός χοίρος) έγγυος και η κοιλιά της έγκιζε σχεδόν χάμω στη γης και την εμπόδιζε να βάλει το
σταμνί στη θέση του.
Η μαμή τση λέει χαϊδευτικά “τσο κακομοίρα, τσο και όντε θα γεννήσεις θάρθω να
σου πιάσω τα παιδάκια σου”.
Η γουρούνα κινήθηκε και η μαμή εγέμισε το σταμνί της νερό και έφυγε.
Δεν πέρασαν πολλές μέρες. Μια νύκτα γρικά δυνατούς κτύπους στην πόρτα τση.
- Ποιος είναι? ρωτά από μέσα.
- Κερά μαμή,κερά μαμή σήκω νάρθεις να ξεγεννήσεις τη γυναίκα μου.
Σηκώθηκε αμέσως η μαμή βάνει στην τσέπη τση ποδιάς τση ένα κομάτι κερί, κλωστή, ψαλίδι κι ότι άλλο θα μπορούσε να τση χρειαστεί στην περίπτωση. Ανοίγει
την πόρτα και θωρεί ένα γιγαντόσωμο άνθρωπο να την περιμένει.
- Γρήγορα, τση λέει και προχωρεί προς τα κάτω,το δρόμο για τη Χώρα των Σφακιών.
- Ποιος είναι? σκέφτεται. Στην Χώρα θάναι το σπίτι του.
Ξαφνικά τσ΄αρχίζει κουβέντα και τση λέει: “κερά μαμή, άνε κάμει η γυναίκα μου
αρσενικό παιδί θα σου γεμίσω τη μποδιά σου λίρες. Ανε κάμει θηλυκό θα σε φάω”.
- Οτι θέλει ο Θεός παιδί μου.
Ενοιωσε η μαμή ήντα την επερίμενε μα δεν εφοβήθηκε. Ηρθε η ώρα τση γέννας,
ήβρε καιρό εζέστανε το κερί και με πολύ τέχνη έπλασε για καλό και για κακό ένα
λιλί (αρσενικό γεννητικό όργανο).
Εκανε η νεράιδα θηλυκό, μα η μαμή με πολύ μεγάλη τέχνη εθρόνιασε στη θέση
απού πρεπε το κερένιο αρσενικό. Υστερα εφαλόκοψε το παιδί, το καθάρισε και
φώναξε τον πατέρα του να το δη. Αυτός εχάρηκε πολύ και όντε θελα φύγη τση
δωκε του κόσμου τα καλά και όπως τσ’ ήχε τάξει, τση γέμισε και την ποδιά τση
λίρες.Την εσυνόδεψε ως το μισό δρόμο για το σπίτι τση κι ύστερα γύρισε πίσω για
να μην αφήση τη λουχούνα μοναχή.
Η μαμή πρίχου ν' ανοίξη την μπόρτα τση βγάνει την μποδιά τση και την αδειάχει
στην αυλή. Την ετίναξε καλά να μην μείνει ούτε ελάχιστο πράμα να το βάλη μέσα.
Μπαίνει στο σπίτι και σφυχτομανταλώνει την πόρτα τση. Πίσω από την πόρτα
εκρέμασε από μέσα την κνισάρα, ένα μαχαίρι κι ένα πηρούνι σταυρωτά κι ένα
σκοινί με πολλούς κόμπους και έλεγε διάφορα ξόρκια για καλό και για κακό.
Προτού να ξημερώσει γρικά δυνατούς κτύπους στη μπόρτα και άγριγες φωνές
- Κερά μαμή, κερά μαμή κερένιο ήταν το λιλί κι έπεσε στο γουρνί.
Μιλιά η μαμή...Φοβάται μη μπάη η πόρτα μέσα απού τσοι χτύπους. Ανοίξετέ μου
λίρες μου φωνάζει ο πατέρας νεράιδος.
- Οξω μας άφηκε, φωνάζουν οι λύρες.
- Ανοίξετέ μου καλορίζικα.
- Οξω μας άφηκε, φωνάζουν κι αυτά.
Ετσι έφυγε ο νεράιδος άπρακτος. Μα που να ξανακατέβουν οι γυναίκες στη
βρύση για νερό?
Σηµ. Είδα σε πολλές πόρτες τα σύνεργα που έβαλε η µαµή στην πόρτα της και
γελούσα µε την καρδιά µου."

Επιστήμονες αρχιτέκτονες
αρχαιολόγοι και φοιτητές
στη Αράδαινα Σφακίων

Επιστηµονική οµάδα αποτελούµενη από αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες και φοιτητές, επισκέφτηκαν την περιοχή της Αράδαινας και κατέγραψαν την αρχαιολογική, οικιστική και γεωλογική κατάσταση της περιοχής.
Η έρευνα και καταγραφή αυτή της περιοχής - που χρονολογείται η κατοίκηση της από
την Προµινωική εποχή, µέχρι την εποχή της εγκατάλειψης του οικισµού, ευελπιστούµε, ότι θα
έχει θετικά αποτελέσµατα και θα γίνει αφορµή ν’
αρχίσουν να προβληµατίζονται οι αρµόδιοι φορείς, ώστε να αναδειχθεί αυτός τόπος µε την
υπέροχη θέα και αγριάδα, να γίνει ένας ζωντανός οικισµός και να αναδειχθεί η Ιστορία του και
η αρχιτεκτονική της περιοχής στο πέρασµα των
αιώνων.
Το επειπωµένο και εγκαταλειµένο µικρό αλλά γραΤο βράδυ η οµάδα των επιστηµόνων,βρέθηκε
φικό χωριό Αράδαινα. Κτισµένο στα ερείπια της αρστην
αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανώχαίας πόλης Αραδήν, η οποία είχε δικό της νόµισµα.
Τους πρώτους αιώνες µ. Χ.ήταν έδρα εκκλησιαστικής πολης και έγινε εποικοδοµητική συζήτηση µε τους
κατοίκους.
Επισκοπής.
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1900: Έκθεση εγκληµατικότητας
της εισαγγελίας Κρήτης

Του Σήφη Μανουσογιάννη

Στις 28 Οκτωβρίου το βράδυ βρεθήκαµε στο σπίτι του φίλου Γιώργη Ψαρουδάκη. Μας είχε καλέσει στο φιλόξενο
χώρο του και µας δεξιώθηκε σε ένα
πλουσιοπάροχο τραπέζι, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.
Ο Γιώργης είχε όµως στο νου του
πέραν από την εξαιρετική φιλοξενία του,
να καλέσει τους φίλους και συµπατριώτες και να παραδώσει στο δήµαρχο την
έκθεση του απολογισµού της εισαγγελίας Κρήτης κατά την χρονική περίοδο
του 1900.
Τα Σφακιά, όπως αναφέρει το ιστορικό
έγγραφο σε παραβατικότητα “είχαν
φθάσει στο κόκκινο” κάτι αδιανόητο

για την σηµερινή εποχή. Οι παραβάσεις
που αναφέρεται το έγγραφο ήταν σε ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονιών, ζωοκλοπές και πολλές άλλες
Μόνο σε θέµατα τιµής η παραβατικότητα ήταν σχετικά µικρή...
Βέβαια µπορώ να πω µε βεβαιότητα
ότι τώρα στα Σφακιά η παραβατικότητα
είναι σχεδόν µηδενική και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί απ’αυτό φαίνεται ότι υπάρχει σεβασµός στην ανθρώπινη ύπαρξη
και στη περιουσία του άλλου.
Ευχαριστούµε το φίλο Γιώργη για το
ιστορικό ντοκουµέντο που παραχώ
ρησε στο δήµο, που αυτό θα γίνει οδηγός για καλύτερη κοινωνία.
Παραβρέθηκαν στην
παρέα µας, η οικογένεια του
φίλου Γιώργη, ο δήµαρχος
Σφακίων Πολάκης Παύλος,
ο κ. Βολουδάκης Μανούσος
υφυπουργός ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης, ο κ. Μπελιβάνης Σταµάτης Ιατροδικαστής, ο κ. Μανούσος Χιωτάκης αντιδήµαρχος, ο κ.
Μπούχλης Νεκτάριος ∆ηµο
τικός Σύµβουλος, ο Γρηγ.
Παπαδογρηγοράκης Ιατρός, ο δηµ. σύµβουλος
Η έκθεση της Εισαγγελίας Κρήτης της 5ης Φεβρουαρίου
Βοτζάκης Παύλος, πρό1901. Αναφέρει την κάθε µορφής παραβατικότητα κατα το
εδρος της ριζίτικης οµάδας
Πρώτο εξάµηνο του 1900. Τότε υπήρχε χωριστή Εισαγγελία
Σφακίων (µια από τις πέντε της Κρήτης).
Χρυσόθεµις και ο Πρόεδρος
Μεταξύ των άλλων, ο Πίνακας αναφέρει: Φόνοι 17, Απόπειτων Απανταχού Σφακιανών
ρες φόνων 10, Ληστείες 17, Κλοπές-διαρρήξεις 21, Εμπρησμοί Σήφ. Μανουσογιάννης.
8 κλπ.

Προβολή ντοκιµαντέρ για
τον Γεώργιο Ξενουδάκη
Στην αίθουσα της παλαιάς Βουλής

Εγινε το βράδυ της 21 Νοεµβρίου, η προβολή ντοκιµαντέρ, του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Φώτη Κωνσταντινιδη, για τον Γεώργιο Ξενουδάκη στην αίθουσα
της παλαιάς Βουλής, στην ίδια αίθουσα
που µίλησε και υποστήριξε τα δίκαια της
Κρήτης ο Ξενουδάκης .
Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι πολλών
κρητικών σωµατείων, υπουργοί, βουλευτές
και πολλοί Κρητικοί και φίλοι της Κρήτης.
Από την Ένωση των Απανταχού Σφακιανών, παρακολούθησαν την εκδήλωση
πολλά µέλη του ∆.Σ. µε επικεφαλής τον
Γ. Ξενουδάκης: «...Η Κρήτη ουδέν έχει,
πρόεδρο Σήφη Μανουσογιάννη.
εάν µη έχη την ένωσιν µετά της ελευθέρας ΕλΕκ µέρους του ∆ήµου Σφακίων, παρέλάδος.Μάτην λοιπόν κοπιώσιν οι ανανεούντες
στη
ο ∆ηµοτικός σύµβουλος Γιάννης Ζερτας αλύσεις της δουλείας. Εκ της τέφρας των
οστών των µαρτύρων της νέοι µάρτυρες ανα- βό ς, ο οποίος έκανε ένα σύντοµο
γεννώνται».
χαιρετισµό.
Σύντοµο χαιρετισµό έκανε
και εκ µέρους της Ένωσης µας,
το µέλος του ∆.Σ. καθηγητής
ΕΜΠ Γιάννης Πολυράκης.
Κύριος οµιλητής ήταν ο υφυπουργός και βουλευτής Χανίων
Μανούσος
Βολουδάκης,
ο
οποίος σκιαγράφησε µε λεπτοµέρειες τον βίο και την πολιτεία
του Γεωργίου Ξενουδάκη, του µεγάλου αυτού ευεργέτη, οραµατιστή και πρώτου βουλευτή
Η αίθουσα της παλαιάς Βουλής, στην οποία, ως ο
Κρήτης (1816 - 1888).
Παρών ήταν, επίσης και ο δη- πρώτος Κρητικός Βουλευτής, µίλησε και υποστήριξε
τα δίκαια της Κρήτης, ο Γ. Ξενουδάκης.
µιουργός του ντοκιµαντέρ, γνωστός σεναριογράφος και σκηνοθέτης Φώτης Κωνσταντινιδης. Την προβολή είχε
οργανώσει η Εταιρεία Πολιτιστικών Οπτικοακουστικών Εργων «Σέραπις».
Η επέµβαση του ∆ήµου Σφακίων στις αρµόδιες Αρχές, για να νοµιµοποιηθεί ο ∆ήµος και να θεωρηθεί εκτελεστής της ∆ιαθήκης του Ξενουδάκη, ήταν σωτήρια.
Για την πραγµατοποίηση του ντοκιµαντέρ εργάσθηκαν πολλοί, περισσότερο
όµως από όλους ο συνταξιούχος τραπεζιτικός κ. Νικόλαος Νταµπακάκης, ο οποίος
εφοδίασε τον σκηνοθέτη µε πολύ ιστορικό υλικό. συνδεδεµένο µε τον Ξενουδάκη.

Ατέλιωτες οι ευεργετικές ιδιότητες του

Ελαιόλαδο: Tο φάρµακο
του µέλλοντος

Το ελαιόλαδο αποτελεί φάρµακο
καθώς λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας εµφ ά ν ι σ η ς
ασθενειών,
όπως αρθρίτιδα και νεοπλασία.
Το
ποιοτικό ελαιόλαδο περνάει
µέσα από σύγχρονες µεθόΑπό τις εργασίες του ∆ιεθνούς Συνεδρίου Ελαιολάδου, που πραγµα- δους έκθλιψης
τοποιεί η εταιρεία Terra Creta στην Αγ. Μαρίνα στο ξενοδοχείο Iolida. του
καρπού,
παραγωγής και αποθήκευσης.

Αυτό τονίστηκε µεταξύ άλλων στις εργασίες του ∆ιεθνούς Συνεδρίου Ελαιολάδου, που πραγµατοποιεί η εταιρεία Terra Creta στην Αγ. Μαρίνα στο ξενοδοχείο Iolida.
Παρουσία ειδικών επιστηµόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανθρώπων της αγοράς και
τυποποιητών συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις σε θέµα παραγωγής και ποιότητας ελαιολάδου. Τον χαρακτηρισµό «λειτουργικό τρόφιµο» για το ελαιόλαδο τόνισε ο κ. Α. Κυριτσάκης
πρόεδρος του Ελληνικού Παρατηρηρίου οξειδωτικού στρες. Ο κ. Κυριτσάκης επισήµανε πως ως
λειτουργικά τρόφιµα διεθνώς αναγνωρίζονται τα τρόφιµα που είναι πολύ καλά για την υγεία και
ένα τέτοιο είναι σίγουρα το ελαιόλαδο.
Τη σηµασία της προώθησης του ελαιόλαδου από κοινού µε τα παραδοσιακά προϊόντα της
Κρήτης επισήµανε η καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών κα Α. Τριχοπούλου. Χαρακτηριστικά σηµείωσε πως «η προώθηση του ελαιολάδου δεν µπορεί να γίνει αν ταυτόχρονα δεν αναδειχθούν και τα δικά µας παραδοσιακά τρόφιµα».
Για το ελαιόλαδο ως φάρµακο σηµειώνοντας πως «µια σειρά από σύγχρονες µελέτες καταδεικνύουν ότι το ελαιόλαδο µε την ελαιοκανθύνη και την ελαιοκαυσύνη, δύο δείκτες που µετριούνται επιµελώς πλέον, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα τόσο για την αρθρίτιδα όσο και για την
ανάπτυξη νεοπλασίας»,αναφέρθηκε ο κ. Π. Μαγιάτης Επ. καθηγητής Φαρµακογνωσίας και Χηµείας φυσικώνπροϊόντων. Στην καθοριστική συµβολή του ελαιολάδου στην ρύθµιση της χοληστερίνης στάθηκε ο Ιταλός καθηγητής E. Luigi Iorio, ενώ στην παρουσία του ελαιολάδου στην
Αµερική η κα Liz Tagami σύµβουλος επιχειρήσεων.
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΟΞΥΤΗΤΑ
Από µεριά των διοργανωτών ο διευθύνων σύµβουλος της Terra Creta κ. Μ Αναγνωστάκης
υπογράµµισε πως «έχουµε αντιληφθεί ως εταιρεία ότι η ποιότητα του ελαιολάδου δεν είναι µόνο
η οξύτητα, οι παράµετροι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και οι αγορές έχουν γίνει πολύ απαιτητικές. Η Κρήτη έχει όλα τα δεδοµένα, ώστε να προσφέρει το ποιοτικό ελαιόλαδο που έχουν ανάγκη
οι καταναλωτές».
Στις επιµολύνσεις τροφίµων αναφέρθηκε ο κ. Π. Πασχάλης, στη χηµική σύσταση του ελαιολάδου η κα Μ. Τσιµίδου, ενώ ο ερευνητής του Ινστιτούτου Υποτροπικών και Ελιάς κ. Γ. Μετζιδάκης στάθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής του Κολυµπαρίου.
Τέλος, ο πρόεδρος της Terra Creta κ. Ευάγγελος Καλούσης, τόνισε τον σηµαντικό ρόλο που
θα έχει ο τοµέας των τροφίµων στην ανάπτυξη της χώρας σε µια πορεία διεξόδου από την κρίση.

Αύξηση περιστατικών µέθης,
πνιγµών, χρήσης ουσιών και
αυτοκτονιών στην Κρήτη το 2012

Αυξημένα περιστατικά αυτοκτονιών, μέθης, πνιγμών και χρήσης ουσιών κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ΕΚΑΒ στην Κρήτη το τελευταίο πεντάμηνο. Σύμφωνα
με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το προσωπικό του ΕΚΑΒ, έσπευσε συνολικά σε 19.439 περιστατικά που σημειώθηκαν στην Κρήτη το διάστημα Μάιος Σεπτέμβριος 2012. Οπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία, τα τροχαία παραμένουν μάστιγα για το νησί. Συνολικά το τελευταίο πεντάμηνο το ΕΚΑΒ έσπευσε
σε 1.685 τροχαία στην Κρήτη.
Ανησυχητική είναι και η αύξηση των
πνιγµών που έφτασαν τους 120 από τον
Μάιο (ένας κάθε µέρα), ενώ αύξηση 50%,
συγκριτικά µε την περασµένη χρονιά, καταγράφεται και στη χρήση ουσιών (90 περιστατικά συνολικά).
Καλά... κρατεί µια ακόµη κακή συνήθεια
στην Κρήτη καθώς αυξηµένα είναι και τα
περιστατικά οξείας µέθης, που κατά µέσον
όρο είναι τρία καθηµερινά. Συνολικά 484
άτοµα χρειάστηκαν τη βοήθεια του Κέντρου Αµεσης Βοήθειας µετά από µεγάλη
κατανάλωση αλκοόλ.
Οι αριθµοί επιβεβαιώνουν και την ανησυχητική αύξηση στις απόπειρες αυτοκτονίας καθώς το ΕΚΑΒ καλείται κατά µέσο
όρο σε 23 περιστατικά κάθε µήνα. Συνολικά 114 συµπολίτες µας επιχείρησαν να
βάλουν τέλος στη ζωή τους από τον περασµένο Μάιο µέχρι τον Σεπτέµβριο.

Τον έντονο προβληµατισµό του για τα
υψηλά ποσοστά τροχαίων ατυχηµάτων, κατάχρησης ουσιών και αλκοόλ, πνιγµών
καθώς επίσης και αυτοκτονιών, εξέφρασε ο
προϊστάµενος του ΕΚΑΒ Κρήτης, ∆ηµήτρης
Βουρβαχάκης. «Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η
αύξηση των χρηστών ουσιών κατά 50%,
όπως επίσης και ο αριθµός των 120 πνιγµών
µέσα σε πέντε µήνες. Θεωρούµε ότι είναι
υπερβολικά µεγάλο ποσοστό», ανέφερε ο κ.
Βουρβαχάκης και επεσήµανε ότι απαιτείται
καλύτερη οργάνωση των παραλιών µε υποδοµές και εκπαιδευµένους ναυαγοσώστες.
Οσον αφορά τη ραγδαία αύξηση των
προσπαθειών αυτοχειρίας (23 απόπειρες
αυτοκτονίας κατά µέσο όρο κάθε µήνα) το τελευταίο πεντάµηνο στην Κρήτη, τόνισε ότι
πρόκειται για ένα σοκαριστικό στοιχείο, επισηµαίνοντας ότι σε σχέση µε πέρυσι καταγράφεται σηµαντική αύξηση.
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Έξαρση ρατσιστικών
επιθέσεων στα Χανιά

∆ιαστάσεις παίρνουν και στα Χανιά τα κρούσµατα ανοµίας και ξυ
λοδαρµών, µε ρατσιστικά κίνητρα καθώς κάποιοι Νεοναζί λόγω της
µισαλλόδοξης ιδεολογίας
τους θεωρούν ότι µπορούν
να βιαιοπραγούν ενάντια
σε όποιους οι ίδιοι χαρακτηρίζουν ως ανεπιθύµητους...

Καταδικάζουµε τα βάρβαρα
χτυπήµατα κατά των µεταναστών,
που ολοένα και πυκνώνουν στον
τόπο µας και καλούµε όλους τους
Σφακιανούς, όλους τους Χανιώτες
συµπολίτες µας, όλους τους φορείς,
Ο ρατσισµός στην πιο επιθετική του µορφή δεν αναόλες τις υπηρεσίες, να σταµατήπτύσσεται µόνο στην περιοχή γύρω από τον Αγιο Παντεσουν ΤΩΡΑ τα κρούσµατα ρατσιστιλεήµονα Αττικής. ∆υό Παλαιστίνιοι µετανάστες θύµατα
κής βίας.
ρατσιστικής επίθεσης από κουµπουροφόρους συµπατριώτες µας... δέχτηκαν πυροβολισµούς και µια άγρια επίΟι εργαζόµενοι και οι Έλληνες
θεση. Ξυλοκοπήθηκαν και αφέθηκαν αιµόφυρτοι.
πολίτες, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα µε τους µετανάστες εργαζόµενους στις περιουσίες τους. Αντίθετα και οι δυο έχουν
να κερδίσουν πολλά από την καλή συνεργασία και την αξιοπρεπή συµβίωση.

ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΑΥΡΗΣ 1992-2012

Οκτώβριος ήτανε του 1992 όταν ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων
εγκαινίασε το Καταφύγιο της Ταύρης, πάνω από τα Ασκύφου στα
Σφακιά. Την ίδια μέρα των εγκαινίων έγινε και η 13η Παγκρήτια Συνάντηση Ορειβατών στο καταφύγιο με την συμμετοχή εκατοντάδων πεζοπόρων από όλη την Κρήτη.
βοήθεια του, στην αποπεράτωση του Καταφυγίου, και
• τον συμβολαιογράφο κ. Αναστάσιο
Τσόντο, για τη νομική,
αλλά και ουσιαστική
συμβολή του.
Το Καταφύγιο από
τότε έχει φροντιστεί,
έχει συμπληρωθεί, έχει
αναμορφωθεί και έχει
φιλοξενήσει μικρούς
Το καταφύγιο Ταύρης, εγκαινιάστηκε το 1992. Οι εργασίες κακαι μεγάλους ορειβάτες
τασκευής του, είχαν ξεκινήσει πριν από 4 χρόνια. Βρίσκεται
πάνω από τον συνοικισµο Αµµουδάρι του οροπεδίου Ασκύφου και όχι μόνο.
Πρωτομάστορας,
Σφακίων, σε υψόµετρο 1.200 µ.
Τα εδέσματα που προσφέρθηκαν αλλά και πρώτος εργάτης ο Χρήστος
τότε στους συμμετέχοντες ήταν πλού- Χουλιόπουλος δού λεψε αμέτρητες
σια, όπως πλούσια ήταν και η προ- ώρες για τη συντήρηση και τη σωστή
σφορά των εθελοντών νέων μελών, λειτουργία του Καταφυγίου. Ηταν και
από την προετοιμασία μέχρι το μαγεί- ο εμπνευστής των κατασκηνώσεων,
ρεμα, και από την οργάνωση ως την παιδικών ορειβατικών κέντρων, με
λήξη της εκδήλωσης.
βάση αυτό το Καταφύγιο, το οποίο
Βέβαια θα μείνουν αξέχαστες οι δια- ακόμα και σήμερα προσφέρει τις υπηνυκτερεύσεις μας στο υπόγειο του κτι- ρεσίες του.
ρίου, όταν αυτό ήταν κτίσμα «στα
Βέβαια δεν πρέπει να παραλείψουμε
μπετά», όπως επίσης χαρακτηριστικές τις ευχαριστίες σε όλους τους Ασκυήταν οι πεζοπορίες με κατάληξη το φιώτες που προστάτεψαν και αγκάγιαπί - Καταφύγιο ένα χρόνο πριν την λιασαν το Καταφύγιο και ιδιαιτέρως
ολοκλήρωσή του.
στον γείτονα κτηνοτρόφο Γιώργη ΚαρΕπειδή στον Ορειβατικό Σύλλογο Χα- κάνη.
νίων τιμούμε τους παλαιότερους φίΤέλος να συγχαρώ όλα τα μέλη του
λους - ευεργέτες και παίρνουμε δύναμη Δ.Σ. που τα τελευταία 20 χρόνια με μια
από τις πράξεις τους, θέλω και με αυτό θαυ-μαστή συνέπεια και συνέχεια έδωτο σημείωμα να ευχαριστήσω εκ μέ- σαν από τον πολύτιμο χρόνο τους για
ρους όλων των ορειβατών του Συλλό- να συντηρηθεί και να διατηρηθεί αυτό
γου:
το ιδιαίτερο κτίσμα πάνω στα βουνά.
• την οικογένεια Χρήστου ΧριΤο χρονικό διάστημα που διανύουμε
στοδουλάκη (Χριστοδούλης) από τα
βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκτεταμένη
Ασκύφου για την δωρεά της έκτασης
συντήρηση στην Ταύρη και μέσα στον
(πολύ πριν γίνει το καταφύγιο),
• τον τότε υφυπουργό Αθλητι- Νοέμβριο θα γίνει μια σεμνή - οικογεσμού κ.Ιωσήφ Βαλυράκη για τη σοβαρή νειακή επετειακή γιορτή σε ανάμνηση
των είκοσι γεμάτων χρόνων από τη
και απότελεσματική υποστήριξή του.
• τον κατόπιν Γενικό Γραμματέα λειτουργία αυτού του Κατάφυγίου.
Αθλητισμού και νυν βουλευτή κ. ΚυΣταύρος Μπαδογιάννης
ριάκο Βιρβιδάκη για την καθοριστική
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
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Κοινωνικά

Γάµοι

Ανθοφορέσαν τα δεντρά
κι ως µολογά τ’αγέρι
Απόψε κάνει ο Αυγερινός
τη ροδαυγούλα ταίρι
Το Σάββατο στις 20 του 0κτώβρη στον Ι. Ναό της Αγίας
Ζώνης στα Νοµικιανά Σφακίων,
ένα όµορφο ζευγάρι, η Αφροδίτη και ο Μιχάλης ένωσαν την ζωή τους, παρουσία
γονέων, αδελφών, συγγενών και φίλων, σε µια όµορφη
και συγκινητική τελετή.Τους συνόδευσαν οι θερµές
ευχές όλων όσων παρευρέθηκαν στο µυστήριο.

Μετά την ευλογία της Εκκλησίας, µεταβήκαµε στο κέντρο “ Έσπερος”, όπου το όµορφο ζευγάρι δεξιώθηκε
τους προσκεκληµένους.
Το κέφι αµείωτο, ο χορός ατέλιωτος, µια και η λεβέντισσα νύφη είναι πρωτοχορεύτρια. Ριζίτες Σφακιανοί ευχήθηκαν µε το δικό τους λεβέντικο τρόπο στο όµορφο
ζευγάρι να ζήσουν και να ευτυχίσουν.
Το γλέντι κράτησε µέχρι το πρωί, µε τραγούδι και
χορό. Εµείς να ευχηθούµε από καρδιάς στο ζευγάρι
κάθε ευτυχία. Στην όµορφη κουµπάρα ∆έσποινα Αθητάκη να είναι πάντα άξια, στους γονείς Κωνσταντίνο
και Άννα Τερεζάκη και Ιωσήφ και Ελένη Σφηνιά, να
χαίρονται τα παιδιά τους και να κανακίσουν εγγόνια.
Σ. Μ.
*****
Εύχοµαι το στεφάνι σας, διαµάντια να γεµίσει
να σας σε τρέχουν τα καλά σαν το νερό στη βρύση.
Την Παρασκευή στις 2 του Νοέµβρη, στον Ι.Ν. του
Αγίου Εµµανουήλ στ’ Ασκύφου Σφακίων, ο φίλος Γιώργης και η όµορφη Μαρία, ένωσαν τη ζωή τους σε µια
σεµνή τελετή, παρουσία των γονιών, αδελφών, συγγενών, φίλων και συχωριανών.
Μετά το µυστήριο όλοι οι καλεσµένοι µεταβήκαµε στο
κέντρο Έσπερος, όπου οι πολυπληθείς κουµπάροι
µπήκαν µε ριζίτικο τραγούδι, αγκαλιασµένοι, προκαλώντας το θαυµασµό όλων. Το όµορφο ζευγάρι άνοιξε
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Στις 26 του Οκτώβρη και στον Ι.Ν.του Αγίου Εµµανουήλ στ’ Ασκύφου, ο φίλος Νεκτάριος Μπούχλης και η
Μαρία βάφτισαν το στερνοπούλι τους, σε µια τελετή
Καλά εξάµωσε ο ξανθοµάλλης µικρός έρωτας και
οι χρυσοστόλιστες σαίτες του επέτυχαν κέντρο, στις όµορφη σε γνήσιο Κρητικό περιβάλλον.
Οι νονοί ντύθηκαν µε Κρητικές φορεσιές: ο Γιάννης
καρδιές του Μανούσου και της Ειρήνης.
Παλήκαρης,
καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε
Αγαπηθήκασι κι οι δυο κι ένας τον άλλο θέλει. Γι’
τα
σαλβάρια
του
και η Βαρβάρα Τερεζάκη, µε επίσηµη
αυτό τση 5 Σεπτέµβρη στην Παναγιά την ΠρωτοΣφακιανή
στολή
αρχόντισσας. Τον ονοµάτησαν Ιωσήφ
σεπτεµβριανή στού Πετρέ, ο Μανούσος Μανουκαι
Ιωάννη.
σέλης του Νικήτα και της Αριάδνης από τον
Μετά τη βάφτιση φιλοξενηθήκαµε στο κέντρο ΕΣΠΕΚαλλικράτη και η όµορφη Ρεθεµιωτοπούλα Ειρήνη
ΡΟΣ,
όπου το ριζίτικο, ο χορός και οι γλεντζέδες καλεΚυριακάκη του Γεωργίου και της Καλλιόπης.
σµένοι,
κράτησαν το κέφι αµείωτο όλο το βράδι.
Ενώπιον Θεού, φίλων, εδικών, συγγενών µε
Ο
νεοφώτιστος
άρχισε το χορό µε σοβαρότητα όπως
κουµπάρους την Γλυκερία Κλάδου και τον Μααρµόζει
στη
περίσταση,
νώλη Μαθιουδάκη, έδωσαν υπόσχεση αµοιβαίας
κατανόησης ,αγάπης , αλληλοεκτίµησης.
Η συνέχεια δόθηκε στο κέντρο Έσπερος που περιττό να αναφέρω τι γλέντι εγίνη... Γνωστός καλλιτέχνης ο Μανούσος, είχε καλεσµένη την
αφρόκρεµα του κρητικού καλλιτεχνικού στερεώµατος. Το γλέντι κράτησε µέχρι την ανατολή του ηλίου.
Πολλά µεγάλη δύναµη, πολλά µεγάλη χάρη
έχει το ολόγδυµνο παιδί που παίζει το δοξάριC.

Και εδώ ας µου επιτραπεί να αναφέρω την χαρά
µου. Γιατί ο ξαδερφός µου εκράτησε όλη τη σφακιανή αρχοντιά και µεγαλοπρέπεια, από την αρχή
του γάµου έως το τέλος, από τα προικιά δηλαδή
έως τη στέψη, µε πλούσια στρωµένες τάβλες
(πρόγαµος Βίγλες, γάµος Έσπερος), µε πολύ τραγούδι, χορό και µπαλωτές µόνο εκεί που το καλούσε η περίσταση, καλές και λίγες π.χ πάρσιµο
προικιών, αναχώρηση γαµπρού από το σπίτι, πάρσιµο νύφης, Ησαία χόρευε, και εκεί λίγες.
Εγώ πάντος το χάρηκα, ήµουν και εγώ εκεί και
ότι γράφω είναι αλήθεια.
Ως είν’ το ρόδι σιόγεµο να’ ναι το σπιτικό σας
όλη η ζωή σας ζάχαρη και µέλι το ονειρό σας.

Να ζήσετε ευτυχισµένοι.
Στους γονείς των παιδιών ευχόµαστε να τους ζήσουν οι νεόνυµφοι και να τους αξιώσει ο Θεός και
στα υπόλοιπα κοπέλια τους.
Ο ξαδερφός σας Νικόλαος Γ Μανουσέλης

Βαφτίσεις

νουέλα.

το χορό και η πίστα πήρε φωτιά µέχρι τις πρωινές
ώρες.
Τα εδέσµατα ήταν πλουσιότατα και οι φίλοι και συγγενείς πολλοί, δείγµα της αγάπης του κόσµου στα παιδιά
και τις οικογένειες τους.
Εµείς να ευχηθούµε στο Γιώργη και τη Μαρία να ζήσουν ευτυχισµένοι. Στους λεβέντες κουµπάρους
Γιώργη ∆ουρουντάκη και Ιωάννη Ζακυνθινάκη να
είναι πάντα άξιοι. Στους ευτυχείς γονείς Μανούσο και
Σταυρούλα Νικηφοράκη (Πατσουµά) και Γιώργη και
Σταυρούλα Καπριδάκη, να χαίρονται τα παιδιά τους
και να αξιωθούν να κανακίσουν πολλά εγγόνια.
Σ. Μ.

Στις 7 του Σεπτέµβρη στον
Μανικά Σφακίων στο γραφικό
εκκλησάκι του Αη Μανώλη, η οικογένεια Γιάννη και Κατερίνας
Γλυνιαδάκη, βάφτισαν το
µικρό τους κοριτσάκι Μα-

Νονά της είναι η Μαρία Παπαδογιάννη απο τον
Αργουλέ, “νεοφώτιστη” κι αυτή στο ∆. Σ. της Ένωσης µας...
Ακολούθησε όµορφο παραδοσιακό γλέντι κάτω
από τις καρυδιές του Μανικά, µε άφθονα Σφακιανά
φαγητά µε αρχιµάγειρα τον Μανώλη Γλυνιαδάκη
τον Λιµενικό.
Ευχόµαστε, η νεοφώτιστη, να ζήσει ευτυχισµένη
και στη νονά πάντα άξια.

ενθουσιάζοντας τους νονούς, αλλά κι όλους τους παρευρισκόµενους. Συνέχισε η πρωτοχορεύτρια µάνα του,
τ’ αδέλφια του - µε τους νεαρούς και τις νέες από τ’
Ασκύφου και στη συνέχεια οι κουµπάροι και συγγενείς,
.
Το Ριζίτικο είχε τη τιµητική του, τόσο από τους κουµπάρους, όσο και από τον πατέρα του, πρωτοριζίτη Νεκτάριο.
Να ευχηθούµε στο νεοφώτιστο Ιωσήφ να είναι τυχερός και να προοδεύει στη ζωή του, στους γονείς να τον
χαίρονται και να τον καµαρώνουν και στους νονούς να
είναι πάντα άξιοι.
Σ. Μ.

Μνηµόσυνα

Στις 30 του Σεπτέµβρη έγινε µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του Σήφη Βαρδή Καραδάκη στ’ Ασκύφου Σφακίων.
*****
Την Κυριακή 25 Νοεµβρίου στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στα
Κατσιφαριανά Χανίων, τελέστηκε 40-ήµερο µνηµόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του Νικολάου Μπούχλη.
*****
Στις 21 Οκτωβρίου,η αδελφότης της Ιεράς Μονής Σταυροπηγιακής Οδηγήτριας Γωνιάς Κολυµβαρίου,τέλεσε 3-µηνο Αρχιερατικό µνηµόσυνο, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
µακαριστού Πανοσιολογιότατου Αρχιµανδρίτη Χρύσανθου
ΚελαΪδή.
*****
Στις 21 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό του Αγ.Γεωργίου στην
Ανώπολη Σφακίων, εψάλη ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Παύλου Ορφανουδάκη.
*****
Στις 21 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου, στον
Αργουλέ Σφακίων,εψάλη 6-µηνο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Ελένης Γεωρ. Γλυνιαδάκη (το γένος
Μπερτσελή ).
*****
Την Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων
Μαρτύρων στο Βουβά Σφακίων,τελέστηκε µνηµόσυνο για
την ανάπαυση της ψυχής του Νικολάου Σφηνιά.
*****
Μνηµόσυνο στην Αγία Ζώνη στα Νοµικιανά Σφακίων, τελέστηκε από την οικογένεια των Πέρρηδων και τρισάγιο στο
µνηµείο του Ηρώα καπετάν Γιώργη Πέρρου.
Ο Γεώργιος Πέρρος Αρχηγός από το Ασφένδου Σφακίων
γεννήθηκε το 1875. Ήταν από τους πρώτους ανιχνευτές Μακεδονοµάχους. ∆ιέπρεψε στους αγώνες από το 1903-8, όσο
και κατά τη διάρκεια των απελευθερωτικών Πολέµων του 1213 επικεφαλής πολυάριθµου εθελοντικού Σώµατος. Σκοτώθηκε στο Πυθί της Χίου στις 11 Νοεµβρίου το 1913, όπου
πολεµούσε επικεφαλής 150 εθελοντών για την απελευθέρωση του Νησιού.
Η ανώνυµη λαϊκή µούσα έψαλε τη µεγάλη απώλεια:
Κλάψε γλυκιά πατρίδα µου, κλάψε τον ήρωα σου
που τον κρατείς αθάνατο,νεκρό στην αγκαλιά σου.
Κλάψε Κρήτη τον Ήρωα, κείνο που σ’αγαπούσε.
το τιµηµένο σ’ όνοµα πολύ ψηλά κρατούσε.
Κλάψτε το χώρες και χωριά, χωριά και βιλαέτια
µα κατορθώµατα λαµπρά, άλλος δεν κάνει τέτοια.
Τώρα γλυκά, τώρα σιγά, εγώ θα τραγουδήσω
κι απ’τον χρυσό τον Πέρρο µας συγνώµη θα ζητήσω.
Γονατιστός προσεύχοµαι και κλαίω ήρωα µου
δάφνες και φοίνικες κρατώ για σε στην αγκαλιά µου.
Να σε στολίζω αθάνατε Γιωργάκη νύχτα – µέρα
και να σου πω πως σε θρηνεί η Κρήτη πέρα ως πέραC

Αυτοί που έφυγαν
Σαµαριτάκης Στυλιανός

Έφυγε τον Αύγουστο από τη ζωή, ένας εξαίρετος επιστήµονας
από την Ίµβρο Σφακίων. Χρόνια στο Ηράκλειο όπου έµενε, µάθαινε γράµµατα σε εκατοντάδες παιδία, σαν φιλόλογος που ήταν.
Ετάφη στην Ιµβρο στην Παναγία, στο χωριό του που τόσο αγαπούσε και πάντα ερχόταν όταν του εδίδετο ευκαιρία Η κουβέντα
µαζί του ήταν πάντα ωφέλιµη
και επικοδοµητική. Στην οικογένεια του, εκφράζουµε τα θερµά µας
συλλυπητήρια.

Μπολιώτης Ιωσήφ

Την Παρασκευή 16 Νοεµβρίου και ώρα 3.30 µµ στον Ιερό Ναό
των Τεσσάρων Μαρτύρων στα Νοµικιανά Σφακίων, εψάλη η νεκρώσιµος ακολουθία και ετάφη στο εκεί νεκροταφείο, ο Ιωσήφ
Μπολιώτης, καλός φίλος, εργατικός, ευγενής και αγαπητός χωριανός.
Στη σύζυγο τα παιδιά και συγγενείς εκφράζουµε τα θερµά µας
συλλυπητήρια καθώς και τις ευχαριστίες µας για τη προσφορά οικονοµικής βοήθειας στο Ιατρείο Σφακίων αντί στεφάνου στη µνήµη
του.

Μανουσέλης Γιώργος

Στις 30-10-2012 στον Ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στο Πατσιανό εψάλη η εξόδιος ακολουθία, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του Γιώργη. Ετάφη στο νεκροταφείο Πατσιανού.
Ο Γιώργης στα νιάτα του, ήταν ριζίτης άριστος, χορευτής και
πάντα πρώτος στα γλέντια και στις παρέες. Ας είναι ελαφρύ το
Σφακιανό χώµα του τον σκέπασε. Στην οικογένεια του, τα παιδιά,
εγγόνια και αδέλφια του, εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Ορφανουδάκης Γιάννης

Χτυπηµένος από την επάρατο νόσο, έφυγε από κοντά µας ένας
καλός συµπατριώτης,ο Γιάννης. Ποιός δεν θυµάται µε πόση καλοσύνη υποδεχόταν τους συµπατριώτες του κατά το ταξίδι τους
από Σφακιά στα Χανιά και πόσο κόσµο είχε εξυπηρετήσει.
Η µοίρα του φέρθηκε σκληρά. Ας είναι αιωνία η µνήµη του. Στην οικογένεια του εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Μαρκουτσάκης Μάρκος (∆ράκος)

Σαν κεραυνός έπεσε η είδηση του θανάτου από ατύχηµα, στη
µαδάρα που τόσο αγάπησε, ο αγαπητός σε όλους τους Σφακιανούς, Μάρκος. Θα µας λείψει το υπέροχο χαµόγελο του και τη καλοσύνη του.
Την Πέµπτη 15 Νοεµβρίου έγινε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό
Ναό της Παναγίας Καλλικράτη και ετάφη στο νεκροταφείο του
Αγίου Ιωάννη.
Φίλε Μάρκο να είναι ελαφρύ το χώµα της Σφακιανής γης που σε
δέχτηκε. Θα σε θυµόµαστε πάντα.
Στην οικογένεια του, εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια
και ευχαριστούµε δικούς και φίλους του, που αντί στεφάνων, διέθεσαν αξιοσέβαστο ποσό για το Ιατρείο Σφακίων.

Βρανάς Ρούσσος

Έφυγε ένας αγωνιστής από τα φοιτητικά χρόνια, ένας καλός
φίλος και καλός συνάδελφος, ο Ρούσσος. Ήταν υπέροχος άνθρωπος και σπουδαίος δηµοσιογράφος. Αγωνιστής σε όλη του τη ζωή
και ασυµβίβαστος, νικήθηκε χτυπηµένος από την επάρατο νόσο.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στο νεκροταφείο Καλλιθέας και
ετάφη στα Χανιά που τόσο αγάπησε.
Αυτό που άφησε ο λεβέντης Ρούσσος, είναι η προτροπή για συνεχή αγώνα και η αγάπη για το συνάνθρωπο. Αντίο φίλε... Σ.Μ.

Στον Στρατή ∆εληγιαννάκη

Δώδεκα μήνες π’ έφυγες, παιδί μου από κοντά μου
κι ναι η φωτογραφία σου, μόνη παρηγοριά μου.
*****

Στέκω κοιτάζω σιωπηλός, την αποκαμαρώνω
γίνετ’ ο πόνος μου θεριό, δεν τον ‘νε μανταλώνω.
*****

Χαρά ψυχής δε νιώθω μπλιό, δεν έχω πιά ελπίδα
σαν αστραπή η ζωή σου έσβησε, τσ’ αυγής τη καταιγίδα.
*****

Και το Θεό παρακαλώ, σύντομα να με πάρει
να ΄ρθω να ανταμώσομε, Στρατή μου ένα βράδυ.
*****

Να πιάσεις το λυράκι σου, να σφιχταγγαλιαστούμε
του χάρου μερακλίδικο, τραγούδι να του πούμε.
*****

Να ξεχωρίζει τσοι καλούς, τσοι άντρες, τσοι λεβέντες
μάνες μη ξανακλάψουνε σαν τη δική σου μάνα...
Μανώλης ∆εληγιαννάκης

Πένθη

Κοινωνικά

Να πάεις φίλε στο καλό και στην καλή την ώρα
και να γεμίσει η στράτα σου τριαντάφυλλα και ρόδα.
Αετός της µαδάρας ήτανε ο Μάρκος (Μάρκος Ν.
Μαρκουτσάκης - ∆ράκος) ετών 68. Σκοτώθηκε
µετά από ατύχηµα στη µαδάρα.
Πέτρα τη πέτρα την είχε περπατήξει εκεί σε εκείνα
τα βουνά ανατράφηκε και όµως εκειά του στέξε
µποσκάδα ο χάρος, µε σύµµαχο την οµίχλη. Εγλίστρηξε; επαραπάτησε; δεν είχε ορατότητα; Άλλος
κανείς, µονάχα αυτός και ο Θεός ξέρουν. Προσπαθώ να βάλω τσι σκέψεις µου σε γραµµή µα δε
τα καταφέρνω. Τι να πρωτοπώ, τι να πρωτογράψω;
Για το Μάρκο το φίλο, το συγγενή, το χωριανό, το
δουλευτή, τον οικογενειάρχη, τον γλεντζέ, τον µερακλή, τον καλοδεχτηκό, αυτόν που δεν έλεγε όχι,
τον καλόκαρδο, ότι και να πείς για το Μάρκο είναι
οι τάβλες να τον υποδεχτούνε.
Καλό ταξίδι, καλή στραθιά Μάρκο, χαιρέτα τσι
εδικούς και φίλους, ο Μεγάλος ∆ηµιουργός αυτός
που κρατά τη ζωή και το θάνατο, να σου χαρίσει
στον νέο κόσµο τον αιώνιο που πάεις, όλα τα καλά
και να διαγράψει κάθε παράπονο του. Το ΑΞΙΖΕΙΣ.
Θέλω να σου ζητήσω µια µεγάλη συγνώµη που
δεν έτυχε, δεν αξιώθηκα στον αποχαιρετισµό σου.
Τα θερµά µου συλλυπητήρια στη χαροκαµένη την
µάνα σου. Το ‘πιε κι αυτό το ποτήρι. Στην αρχόντισσα τη γυναίκα σου, στο λεβέντη το γιό σου το Νικολή, στις κόρες σου, στα χαριτωµένα τα εγγόνια
σου, στον αδελφό σου, στις αδελφές σου, στους
συγγενείς.
Θα µείνεις πάντα στη µνήµη και στη καρδιά µας
ο Μάρκος µας ο δικός µας Μαρκος. Αιωνία σου η
µνήµη.
Φαίνεται ο χάρος εζήλεψε τη λεβεντιά του Καλλικράτη, τη Σφακιανή λεβεντιά και κάθε τόσο περνά.
Νικόλαος Γ. Μανουσέλης
Πάει και αυτός αποχαιρέτησε τον ψεύτη τούτο
κόσµο. Εκτύπησε την πόρτα ο αρχάγγελος στον
µπάρµπα Γιώργη το Μανουσέλη το χονδρό, 84
χρόνων έγραφε ο χρονοδείκτης του.
Εγλέντησε, έκλαψε, πικράθηκε, εµάλωσε, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια.
Νέος εγνώρισε τον πόνο του αδελφικού χαµού,
χάνοντας τον αδελφό του Στέλιο. Μεγάλωσε τη πολύτεκνη οικογένεια του µαζί µε την εξαιρετική και
µακαρίτισσα Αυγερώ, πρίν από χρόνια.
Τα συλλυπητήρια από εµένα, από την ένωση
Σφακιανών στο γιό του, τσι κοπελιές του, στους
γαµπρούς του, τα αδέρφια του, σε συγγενείς και
εδικούς .
Νικόλαος Γ. Μανουσέλης
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Στον Βουβά Σφακίων

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Την Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2012 στον Ι. Ν. των Τεσσάρων Μαρτύρων στον Βουβά Σφακίων, όπου είναι και το κοιµητήριο, εγκαινιάστηκε αίθουσα µνηµοσυνών, υπο την
χορηγία της κυρίας Αικατερίνης Τσιριντάνη - Μπολιώτη,
εις µνήµη του συζύγου της Μιχαήλ Τσιριντάνη.
Ο αείµνηστος Μιχαήλ Τσιριντάνης, είχε δωρίσει στην ενορία Ασφένδου - Βουβά, το οικόπεδο της επέκτασης του κοιµητηριού Βουβά, µέσα στο οποίο στεγάστηκε και η αίθουσα.
Μετά την τέλεση του τριετούς µνηµόσυνου του εκλιπόντος,
από εκπρόσωπο του σεβασµιωτάτου µητροπολίτου Λάµπης

Στη φωτογραφία, από αριστερά: Π’’ - Aγγαθάγγελος
Kουµής, κ. Aικατερίνη Τσιριντάνη - Μπολιώτη, π’’ - Ιωσήφ Περράκης, π’’ - Νικόλαος Γιαννουλάκης, έξω από την αίθουσα "Μιχαήλ Τσιριντάνης", στον Βουβά Σφακίων.

Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, πρωτοσυγκελεύων αρχιµανδρίτου π. Αγγαθαγγέλου Κουµή, εγκαινιάστικε η αίθουσα
"Μιχαήλ Τσιριντάνης".
Μετά την τέλεση του αγιασµού των εγκαινίων, η κυρία Αικατερίνη Τσιριντάνη - Μπολιώτη έκοψε την κορδέλα και παρέδωσε τα κλειδιά στον εφηµέριο της ενορίας π. Ιωσήφ Χ.
Περράκη.
Εκ της ενορίας και του εκκλησιαστικού συµβουλίου ευχαριστούµε θερµά για την πολύτιµη βοήθεια της, χωρίς την
οποία δεν καταφέρναµε να επιτευχθεί ένα τόσο θεάρεστο
έργο. Η ενορία µας προσεύχεται υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του αειµνήστου Μιχαήλ Τσιριντάνη και υπέρ υγείας της
συζύγου του Αικατερίνης.
Με εκτίµηση
Η Ενορία Ασφένδου - Βουβά Σφακίων

ΣΤΟ ΚΛΕΦΤΟΠΕΡΑΜΑ ΘΕΡΙΣΟΥ

Εκδήλωση τιµής και µνήµης για τους
πεσόντες της µάχης τον Νοέµβριο 1944

Τοποθετήθηκε Μνηµειακή στήλη µε τα ονόµατα των Σφακιανών πεσόντων

Εκδήλωση τιµής και µνήµης για τους πεσόντες στο Κλεφτοπέραµα, στη µάχη της Παναγιάς µεταξύ Ελλήνων ανταρτών του ΕΛΑΣ και ισχυρών γερµανικών δυνάµεων. ∆εξιά η
Μνηµειακή πλάκα µε τους πεσόντες Σφακιανούς.

Εκδήλωση τιµής και µνήµης για τους πεσόντες
στο Κλεφτοπέραµα, στη µάχη της Παναγιάς µεταξύ
Ελλήνων ανταρτών του ΕΛΑΣ και ισχυρών γερµανικών δυνάµεων, πραγµατοποιήθηκε στις 12 Νοεµβρη 2012. Την εκδήλωση διοργάνωσαν η
Πανελλήνια Οργάνωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο ∆ήµος
Χανίων, στην περιοχή του Κλεφτοπεράµατος, στον
δρόµο προς το Θέρισο, όπου έχει τοποθετηθεί µνηµειακή στήλη µε τα ονόµατα των τριών πεσόντων.
Ο εκ των οµιλητών, πρώην διευθυντής του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων, οικονοµολόγος Γιώργος
Κουτρούλης αναφέρθηκε περιληπτικά στα
ιστορικά γεγονότα, σηµειώνοντας ότι «τον Οκτώβριο
του 1944 απελευθερώθηκαν η ηπειρωτική Ελλάδα
και τα νησιά. Από την Κρήτη τα γερµανικά στρατεύµατα συγκεντρώθηκαν στα Χανιά. Ο γερµανός διοικητής της Φρουράς της Κρήτης αποφάσισε
να επιτεθεί κατά του 14ου Τάγµατος του ΕΛΑΣ µε
στόχο τη διάλυση και εκµηδένιση του ΕΛΑΣ για να

τροµοκρατήσει τους Χανιώτες και να αναπτερώσει το πεσµένο ηθικό των Γερµανών, που
µε τα νέα τα οποία µάθαιναν από τα άλλα µέτωπα είχαν αρχίσει να παραλύουν και να αυτοµολούν. Η επίθεση άρχισε το πρωί της 12ης
Νοεµβρίου από τους Κάµπους µέχρι το Κλεφτοπέραµα».
Ο πρώην βουλευτής Χανίων, δικηγόρος
Σήφης Μιχελογιάννης επεσήµανε ότι «η
Μάχη της Παναγιάς είναι η µεγαλύτερη εκ παρατάξεως µάχη µεταξύ ανταρτών και Γερµανών, στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Είχε ένα µέτωπο περίπου 15 χιλιόµετρα. Ήταν
2.000 Γερµανοί και 600 αντάρτες, µε υπεροχή
στα πολεµοφόδια των Γερµανών. Το Κλεφτοπέραµα είναι ένα κοµµάτι αυτής της µάχης, που το υπερασπιζόταν ο ανεξάρτητος 8ος Λόχος των Σφακιανών µε
επικεφαλής τον Μπολιώτη. Στη µάχη υπήρξαν τρία θύµατα
από την πλευρά των ανταρτών. Ο Χαράλαµπος Κουτρούλης, ο Μανούσος Μανουσέλης και ο Σήφης Μανούσακας».
Σε σύντοµο χαιρετισµό της, η πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Σφακίων Αφροδίτη Σφηνιά σηµείωσε ότι «η
µάχη που έγινε εδώ πριν από 68 χρόνια αποτελεί λαµπρό σηµείο αναφοράς της µάχης της Παναγιάς. Μια µάχη που
υπήρξε ξεχωριστό γεγονός στην Εθνική Αντίσταση, η οποία
συγκροτήθηκε στα Σφακιά και που µοναδικό και ξεκάθαρο
σκοπό είχε την αντίσταση στον κατακτητή. Στη µάχη της Παναγιάς, τον Νοέµβρη του 1944, οι Σφακιανοί συµµετείχαν µε
τον 8ο Λόχο Σφακίων και φύλαγαν το Κλεφτοπέραµα».
Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης επεσήµανε ότι «η µάχη στο Κλεφτοπέραµα είναι ένα
κοµµάτι της µάχης της Παναγιάς. Θεωρώ, λοιπόν, ότι φέτος
αποκαθίσταται όλη η ιστορία για τη µάχη της Παναγιάς».
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Ελεύθερο Βήµα - Επιστολές

Ο ∆ασκαλογιάννης στην τουρκοκρητική λογοτεχνία

του Κανάκη Γερωνυµάκη - Λαογράφου

Οταν οι βάρβαροι Τούρκοι εβάλανε στο
χέρι τη δύσµοιρη Κρήτη, τόσο βάρβαρα και
απάνθρωπα εµεταχειρίζονταν τους ‘'ραγιάδες’' ώστε, ενώ πολλοί επροτιµούσανε τον
θάνατο από τον εξιλαµισµό, κάποιοι άλλοι
όµως για να αποφύγουνε αυτές τις βάρβαρες κακοποιήσεις εδήλωναν αλλαξοπιστία
και ετουρκεύανε.
Πολλοί όµως και απ’ αυτούς έµεναν ‘'κρυπτοχριστιανοί’'. Πάντως και όσοι ασπάστηκαν τον ισλαµισµό και µεταφερθήκανε στην
τουρκική εθνική συνείδηση επαραµείνανε
στην κρητική διάλεκτο και στον κρητικό
λαϊκό πολιτισµό και ακόµα το κρασάκι το πίνανε και τα γουρουνάκια τα τρώγανε και τα
ήθη και έθιµα δεν άλλαξαν, όσα δεν αντιτίθενται στο Κοράνιο.
Και λογοτέχνες και στιχουργός είχαµε
Τουρκοκρητικούς. Ενα τραγούδι που αφορά
τον ∆ασκαλογιάννη γραµµένο από Τουρκοκρητικό, το διάβασα στο βιβλίο ‘'Τουρκοκρητική λογοτεχνία, ανθολόγιο’' του Σ.
Πλανάκη σελ. 73. Αυτός που το στιχούργησε ήτανε ανιστόρητος. Πρώτα - πρώτα
γράφει ότι ο Πρωτόπαπας επρόδοσε τον
∆ασκαλογιάννη, ενώ είναι αναµφισβήτητο
ότι ο ∆.Ι. επαρουσιάστηκε για να σταµατήσει
το µακελειό σε βάρος των Σφακιανών,
παρά το γεγονός ότι όλα τα στελέχη του, µεταξύ των οποίων και ο Πρωτόπαπας, προσπάθησαν µε επιµονή να τον εµποδίσουνε.
Είναι επίσης αναµφισβήτητο ότι ο Πρωτόπαπας δεν ήτανε ‘'προδότης και δόλιος'’
όπως τον παρουσιάζει ο Τουρκοκρητικός.
Είχε τη διορατικότητα ότι µόνο στην καταστροφή των Σφακίων θα κατέληγε η επανάσταση και µε επιµονή προσπάθησε να
εµποδίσει, µα αφού δεν εισακούσθηκε επολέµησε ηρωικά αυτός ο συνετός, ο διορατικός, ο ηρωικός και φλογερός πατριώτης και
στην επανάσταση αυτή έδωσε και τη ζωή
του.
Επίσης δεν είναι αλήθεια ότι ζητούσαν
τον αδελφό του ∆.Ι. Νικόλαο που ήτανε γνωστός ως 'Σγουροµάλλης'. Αυτό τον είχανε
πιάσει πολύ πριν παρουσιαστεί ο ∆.Ι. και
µάλιστα ο πασάς τον υποχρέωσε και
έγραψε ως κρατούµενος, γράµµα στον
αδελφό του και τον 'παρότρυνε' τάχα να παρουσιαστεί.
Ακόµα ο Τουρκοκρητικός ριµαδόρος, για
να µετριάσει τις εντυπώσεις από το βάρβαρο γδάρσιµο του ∆.Ι., γράφει ότι του κόψανε το κεφάλι. Ιδού το ποίηµα:
Τρεις Τούρκοι στέκουνε κι αποκλαψιάρου
τη χώρα τω Σφακιώ θέλου να πάρου
τη χώρα τω Σφακιώ πα να πατήσου
µηδέ µωρό παιδί να µην αφήσου.
Και µό(λις) εφτάσα τα τσαντάρια στέσα
στο Ματσαλµάν εβγήκα κ’ εγυρέψα.
∆εν εθωρούσα, µόνο γρες κι αµπέλια.
'Μωρέ σταθήτε σεις, µωρέ κοπέλια.
Μωρέ σταθήτε σεις και µη φοβάστε
µόνο το Σγουροµάλλη να µας πιάστε'.
'Μωρέ δεν είν’ επά ο Σγουροµάλλης
µον’ είναι πα ο ∆άσκαλος ο Γιάννης'.

Λορέντζος Μαβίλης
(1860-1912)

Ο Ιππότης των Εθνικών µας
αγώνων και της ποίησης Λορέντζος
Μαβίλης γεννήθηκε στα επτάνησα
το 1860 και πήρε το 1890 στην
Βαυαρία το δίπλωµα της φιλοσοφίας. Εκλέχτηκε βουλευτής στην
Κέρκυρα αλλά ανήσυχο και ελεύθερο πνεύµα πολέµησε σαν εθελοντής στην Κρήτη το 1896. Μετά
κατατάγηκε στο Γαριβαλδινό σώµα
σαν Λοχαγός και 53 χρονών διάσχισε πολεµώντας πεζός την Θεσσαλία, Μακεδονία και Ήπειρο, όπου
πολεµώντας για την απελευθέρωση
των Ιωαννίνων, σκοτώθηκε εκεί.
Τα αισθήµατα του για το νησί των
ηρώων, την Κρήτη, εκφράζει σε µερικά ποιήµατά του ένα από τα
οποία που αναφέρεται στην Ίµβρο
και τους ανθρώπους της, είναι το
παρακάτω :

'Να ’τανε ποιος να µας τον καεβάσει
απ’ όλους µπαξίσι θέλ’ αρπάξει'.
Γροικά το ο Πρωτόπαπας ο σκύλος
που ’τανε του Γιαννάκο πρώτος φίλος.
Σηκώνεται και πάει και του λέει:
'Κατέβα Γιαννακή να χαιρετήξεις
του σερασκέρη χέρι να φιλήσεις'.
'Παπά κιανέν κατέχεις πως φοβούµαι
να πάροµε τσικίνια να βαστούµε'.
Πλανά τονε το Γιάννη, κατεβαίνει
σε τέτοιο ασκέρι µέσα πάει και µπαίνει.
Τ’ ασκέρι ως τον είδενε εχάρη
καλώς το τω Σφακιώ το παλληκάρι.
Καλώς το τω Σφακιώ το παλληκάρι
απού πενε τη χώρα µας θα πάρει.
Γλυκύ καφέ του δώκανε στο χέρι
και το τσιµπούκι τ’ άφτουσι, τ’ ασκέρι.
Σαν είδεν ο Γιαννάκης τέτοιο ραέτι
σηκώνεται και βγάνει το κεµέρι.
Τσικίνια φωτικλιά τωνε φκαιραίνει
'Μωρέ, µα µεις δε θέλοµε τσικίνια
µονό δα σου περάσαµε αλυσίδα'.
Και τότες το δαχτύλι ντου δακάνει
'Αχι το σκύλο τον Παπά είντα κάνει'.
'Αφήστε µε να πάω καβαλάρης
γιατί ’µαι µαθηµένος στα καρτσόνια
και δε µπορώ να τα πατώ τα χιόνια'.
'Εσύ δα πας εδά µε των ποδιώ σου
και µε την αλυσίδα στο λαιµό σου'.
Γονατιστό την κεφαλή ντου εκόψα
και το κορµί τση θάλασσας το δώκα
εφτά φορές εβγήκεν η ψυχή του
γιατί δεν ήφταιγενε το κορµί του.

Από τη διάλεκτο είναι φανερό ότι εγράφτηκε από Tουρκοκρητικό της ∆υτικής
Κρήτης.
Μόνο η λέξη 'ήφταιγε' είναι της Ανατολικής Κρήτης. Από το γεγονός ότι θέλει ο στιχουργός να καλύπτει την τεράστια τουρκική
βαρβαρότητα βγαίνει το συµπέρασµα ότι ο
Τουρκοκρητικός αυτός άλλαξε και την πίστη
του µα ακόµα άλλαξε και τη συνείδησή του.
Ακόµα µας λέει ότι τον ∆ασκαλογιάννη τον
αποκεφάλισαν και όχι ότι τον γδάρανε ζωντανό. Αποφεύγει δε να αναφερθεί στις
µάχες και στο µακελειό και τις υλικές καταστροφές και τις άλλες τουρκικές βαρβαρότητες.
Γράφει: ‘'6 τη χώρα τω Σφακιώ πα να
πατήσου6'’ ως εάν επρόκειτο για ξένο κράτος. Ο ∆ασκαλογιάννης είχε πρώτο θείο τον
Πρωτόπαπα όχι φίλο. Σαν απολογία για την
πελώρια βαρβαράδα παρουσιάζεται στο
ποίηµα ήπια η συµπεριφορά των βαρβάρων.
Οταν µας λέει στην αρχή το ποίηµα:
‘'Τρεις Τούρκοι στέκουνε κι αποκλαµάρου'’
εννοεί τους πασάδες Χανίων, Ρεθύµνου και
Ηρακλείου.
Γλωσσάρι
Μπατσαλµάν = αλώνι
Φωτικλιά = φωτερά τα τσικίνια
Τσικίνια = ενετικά νοµίσµατα
Ασκέρι = στρατός
Ραέτι = περιποίηση
Σερασκέµης = αρχηγός του στρατεύµατος

Excelsior!

Κρύο κρούσταλλο νερό τα ηλιοφρυμένα
χείλια θα ογράνει. Εβγενικιά ανθρωπότη
θα τους φιλέψει πλούσιο φαγοπότι.
Κορμιά από την πλήθια χάρη αλαφρημένα,

Αγάλματα θεών ζωντανεμένα
θ΄ αγναντέψουν στη Νίμπρο εκεί την πρώτη
της λεφτεριάς αστραφτερή λαμπρότη.
Τα στήθια θα χαρούν τα πονεμένα.

Και ανηφορούν οι βλάμηδες λεβέντες
στ΄ ατέλειωτο φαράγγι όλο χαλίκι
Μονοσκοίνι με γέλοια και κουβέντες.

Μα έχουν ποδάρια και καρδιές τσελίκι
μα τους θεριέβει η ελπίδα του θανάτου
με τ΄ αγιασμένα δαφνοστέφανά του.

Περιοδικό Γράµµατα, Τόµος 2, αρ. 13 (1913)

Το ποίηµα αυτό δηµοσιεύτηκε -µε µόνη υπογραφή το Μ.στο τρίτο τεύχος του περιοδικού «Η τέχνη», µε την ένδειξη
1895 σε παρένθεση,και αργότερα στο περιοδικό Γράµµατα της
Αλεξάνδρειας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ – ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2012
Σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, είχαμε φιλοξενήσει ένα δοκίμιο του διπρεπούς Χανιώτη Φιλολόγου
και δασκάλου μας Αντώνη Β. Ξανθινάκη, συγγραφέα του βιβλίου «ΛΕΞΙΚΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ και ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ του
δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος», για την ετυμολογική προέλευση του τοπωνυμίου Σαμαριά.
Παραλήψεις δικές μας στην ακριβή απόδοση του τονισμού, αλλά και συμπληρωματικά στοιχεία του ίδιου, μας
υποχρεώνουν να ξαναδημοσιεύσουμε το επιστημονικό δοκίμιο του καθηγητή.

Η ετυμολογική προέλευση
του τοπωνυμίου Σαμαριά

Γράφει ο Αντώνιος Β. Ξανθινάκης, Φιλόλογος - Συγγραφέας

Την άποψη ότι το τοπωνύμιο <<Σαμαριά>>
του Φαραγγιού μας προήλθε από το όνομα ναϋδρίου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο φαράγγι και
είναι αφιερωμένο στην Οσία Μαρία (την Αιγυπτία), επιβάλλεται να εξετάσουμε με επιμελημένη ετυμολογική έρευνα αλλά και με
επιστημονική βάσανο, δεδομένου ότι πρόκειται
για κατ’εξοχήν δυσετυμολόγητο λήμμα. Αρχικά,
απαντά η ιωνική λέξη αμάρη (Ιλιάδος Φ. 259)
και η δωρική αμάρα (Θεόκριτος, 3ος αιώνας
π.χ., <<Ειδύλλια >> 27,52)= <<αύλαξ, διώρυξ,
οχετός>>.
Παράβαλε και σήμερα ιατρικό αλλά και ορνιθολογικό όρο <<αμάρα>>= εκβολή του πεπτικού
και ουρογεννητικού συστήματος. Ετυμολογία:
Πρώτα-πρώτα, επισημαίνω ότι η ψίλωση της ιωνικής λέξης αμάρη (δωρικά αμάρα) οφείλεται
στο γεγονός ότι οι Ίωνες έπαψαν νωρίς να προφέρουν και να γράφουν τη δασεία. << Ίωνες Ψιλωτικοί>>, έλεγαν οι αρχαίοι γραμματικοί.
Σημειώνω ότι τα όρια της ελληνικής γραφής
είναι από τον 10ο π.Χ. αιώνα έως σήμερα. Αλλά,
και μετά τους Ίωνες, Αιολείς και Δωριείς έγιναν
ψιλωτικοί. Βλέπε: 1) <<Λεξικό Νέας Ελληνικής
γλώσσας>> Γ. Μπαμπινιώτη, Αθήνα 1998, σελ.
447 και 1447 (γλωσσικά σχόλια) και 2) <<Μέγα
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης>> HENRY LIDDELL-ROBERT SCOTT, τόμος 4, σελ. 686,
λήμμα ψιλωτικός, ή, όν. Έχουμε λοιπόν: Αρχ.
επίρρ. άμα (=συγχρόνως, μαζί, διαμιάς)+
ροή(<αρχ. ρέω)=αμάρη (δωρικά αμάρα) με συναρπαγή. (Βλέπε λέξη στο <<γλωσσάριο
όρων>>, σελ. επ55 στο <<ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ>> Γ.
Μπαμπινιώτη, Αθήνα 2009.
Επομένως, αμάρα σημαίνει συρροή, συνένωση
πολλών ροών νερού, δηλ. παραχειμάρρων.
Βλέπε και στο βιβλίο <<Προσεγγίσεις ιστορίας>>
του Γ. Κορναράκη τα ίδιας ετυμολογίας λήμματα
Αμάρι (Ρεθύμνου) και Αμαριανό (Πεδιάδος Ηρακλείου)= περιοχές με πολλές υδάτινες ροές. Αλλ’
υπάρχει και αρχ. επίθετο Αμάριος <<επώνυμον
του Διός εν Αρκαδία>> και Αμάριον, τό = ο ναός
αυτού εν ω συνήρχοντο τα μέλη της Αχαϊκής
Συμμαχίας>> (βλέπε <<Στράβων, 65 π.Χ. – 23
μ.Χ., <<Γεωγραφικά>> 385 και εξής>> και
<<Μέγα Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης>>
HENRY LIDDELL-ROBERT SCOTT, τόμος 1,
σελ. 126, λήμματα Αμάριος, Αμάριον, τό).
Επομένως, είναι προφανές ότι από τη φράση
<<Αμαρία φάραγξ>> με την πάροδο του χρόνου
σιγήθηκε το ουσιαστικό φάραγξ, δεδομένου ότι
και μόνο του το επίθετο Αμαρία δήλωνε με σαφήνεια χείμαρρο, αφού, ως γνωστό, με τα επίθετα προσδιορίζουμε ιδιότητες ή
χαρακτηριστικά των ουσιαστικών.
Τη λέξη όμως Σαμαρία ή Σαμαριά (με προθεματικό σ-_ ή με συνίζηση) δεν μπορεί κανείς να
βρει σε κείμενα της αρχαίας εποχής, δεδομένου
ότι το προθεματικό σ- και η συνίζηση (στον πεζό
λόγο) δεν είναι αρχαία αλλά μεσαιωνικά γλωσσικά φωνητικά φαινόμενα. ( Βλέπε στο παραπάνω ετυμολογικό Λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη:
1) λήμμα σ- προθεματικό (σελ. 1236), 2) λήμμα
ανασυλλαβισμός (στο <<γλωσσάριο όρων>>
σελ. Επ 50) και 3) λήμμα συνίζηση (σελ.1372).
Κατά συνέπεια, αφού μεσαίωνας είναι η περίοδος ανάμεσα στον 5ο και 15ο περίπου αιώνα
(τέλος του δυτικού ρωμαϊκού κράτους μέχρι την
άλωση της Κων/λης) η λέξη Σαμαρία (με συνίζηση Σαμαριά) είναι μεσαιωνική.
Αφού όμως το αφιερωμένο στην Οσία Μαρία
εκκλησάκι χτίστηκε το έτος 1379, δηλ. περί τα
τέλη του μεσαίωνα, συμπεραίνεται ότι από πολύ
προγενέστερα ονομαζόταν το Φαράγγι Σαμαριά
και ότι απ’ αυτό επομένως προήλθε και το όνομα
του ξωκκλησιού, που ήταν χτισμένο στο μέσο
του φαραγγιού. Το αντίθετο, ότι δηλ. προήλθε το
τοπωνύμιο Σαμαριά από το όνομα του ξωκκλησιού αυτού, θα ήταν παράλογο, διότι τότε πρέπει
να δεχτούμε ότι το κοσμοξακουστό αυτό φαράγγι μας δεν είχε προγενέστερα, πριν δηλ. από
το 1379, όνομα.
Άλλωστε, είναι γνωστό ότι στην ιταλική γλώσσα, την οποία χρησιμοποιούσαν οι Βενετοί, όταν

τονίζεται το τελικό φωνήεν λέξης, παίρνει βαρεία. Παραδείγματα: pietà=συμπάθεια, misertà=φτώχεια, città=πόλη, acidità=οξύτητα,
Forli=όνομα πόλης, Virtù=αρετή, Corfù=Κέρκυρα. Επομένως, η μεταγραφή του ονόματος
Σαμαριά με λατινικούς χαρακτήρες, σύμφωνα
με την ιταλική γραφή, έπρεπε να είναι
Samarià.
Να φέρει δηλ. βαρεία στο τονιζόμενο ληκτικό φωνήεν α. Διαφορετικά, η γραφή
Samaria προφέρεται από τους Ιταλούς Σαμαρία και όχι Σαμαριά. Παραδείγματα: Ο καθηγητής Χαράλ. Συμεωνίδης στο εξαιρετικό
πόνημά του << ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝΥΜΙΩΝ (έκδοση Ιεράς
Μονής Κύκκου) τόμος Β’, σελ. 1238, αναφέρει
το τοπωνύμιο Samaria (όχι Samarià) σε μεσαιωνικό ιταλικό κείμενο του έτους 1577.
Επίσης, δύο διαπρεπείς Βενετοί συγγραφείς,
ο Francesco Barozzi στο περιγραφικό βιβλίο
του <<Descriptione dell isola di Creta>> 1577
και ο Antonio Trivan στο αφηγηματικό σύγγραμά του <<Vari cose di Candia 1182-1669>>
αναφέρουν τον οικισμό Σαμαριά ως Samaria
(όχι Samarià).
Βλέπε και <<το φαράγγι της Σαμαριάς>>
στην σελ. 94. Έκδοση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. Χανιά 2008. Αντίθετα, στο βιβλίο <<ΜΝΗΜΕΙΑ>> του ιταλού συγγραφέα
Basilica βλέπουμε μεταγεγραμμένο το όνομα
του χωριού Σαμωνάς Αποκορώνου Χανίων ως
Samonà (με βαρεία στο τελικό α).
Αν δεν είχε τον τόνο στη λήγουσα, οι Ιταλοί
θα πρόφεραν Σαμόνα. Να σημειωθεί επιπλέον
και το γεγονός ότι η ονομασία Οσία Μαρία δεν
θα έδιδε τύπο Σαμαριά, αλλά Σιαμαριά σύμφωνα με την προφορά που επικρατεί στον
νομό Χανίων, όπου το σι δεν χάνει το ημίφωνο
ι προ φωνήεντος, παραβαλε. ίσια και όχι ίσα,
σιόκαιρος και όχι σόκαιρος, τα κεράσια και όχι
τα κεράσα.
Αντίθετα, στην κεντρο-ανατολική Κρήτη,
μετά τη σίγηση του ι αυτού, έχουμε απουράνωση, απώλεια δηλ. της ουρανικής προφοράς
(βλ. <<γλωσσάριο όρων>>, σελ. Επ51 στο θαυμάσιο <<ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ>> Γ.
Μπαμπινιώτη, Αθήνα 2009. Επίσης, πρέπει να
σημειωθεί ότι ουδέποτε ακούγεται στην Κρήτη
ο τύπος Μαριά του ονόματος Μαρία, ακούγεται όμως ο τύπος ουδετέρου γένους, ως υποκοριστικό, το Μαριώ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι Samaria,
όχι Samarià λεγόταν και γραφόταν στη διάρκεια του μεσαίωνα το τοπωνύμιο Σαμαριά και
ότι είναι προγενέστερο του αφιερωμένου στην
Οσία Μαρία εκκλησακιού, αφού αυτό χτίστηκε το έτος 1379.
Επομένως, θα ήταν παράλογος ο ισχυρισμός
ότι το τοπωνύμιο Σαμαριά δεν προήλθε από
την ονομασία Samaria, αλλά ότι αγνοήθηκε η
ονομασία αυτή και καθιερώθηκε απότομα μετά
το 1379 ονομασία προερχόμενη από το όνομα
Οσία Μαρία.
Αποδεικνύεται επομένως ότι ο τύπος
Samaria των ιταλικών κειμένων ανάγεται στην
ομηρική λέξη Αμάρα, τόπος στον οποίο συρρέουν πολλά νερά προερχόμενα από διάφορα
μέρη στα οποία αναβλύζουν. Το επίθετο δηλ.
Αμαρία, παράγωγο του Αμάρα, διαρκούντος
του μεσαίωνος, έγινε αρχικά Σαμαρία με προθεματικό σ- και τελικά Σαμαριά με συνίζηση,
γλωσσικό φωνητικό φαινόμενο σύνηθες στα
νέα ελληνικά.
Αξίζει όμως να αναφερθεί ακόμη ότι κατά
τη διάρκεια της βενετοκρατίας (1204-1669) οι
Βενετοί, όπως είναι επιβεβαιωμένο ιστορικά,
πήγαιναν συχνά στο φαράγγι της Σαμαριάς,
ενδιαφερόμενοι προφανώς για την άφθονη και
εκλεχτή ξυλεία του. Είναι επομένως πιθανό,
μολονότι δεν μπορεί να αποδειχτεί, ότι η ονομασία Samaria του φαραγγιού θα τους θύμιζε
το όνομα της προσφιλούς αγίας των Santa
Maria, ώστε να αποφασίσουν να χτίσουν τότε
(1379) μέσα στο φαράγγι το γνωστό εκκλησάκι
προς τιμή Της.

Παρουσίαση στον Αη-Γιαννη Σφακίων
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Ανταπόκριση: Ευτύχης Τζιρτζιλάκης
Την Κυριακή 23 του Σεπτέμβρη έγινε στον ΑηΓιάννη Σφακίων, μιά κλειστή εκδήλωση σε μορφή
σεμιναριου, για τα ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
‘21.
Εγινε σε απόλυτα φυσικό χώρο, σε ενα καθαρισμένο λιόφυτο δίπλα στον φιλόξενο ξενώνα
"Αλώνια" του Αντώνη και της Αννας Γιωργεδάκη,
που φρόντισαν έτσι ώστε όλη η περιποίηση να
είναι τέλεια!
Χωρίς επισήμους, κορδέλες και προσφωνήσεις,
50 καλεσμένοι από την Σφακιανή επαρχία, αλλά
και από μουσεία και παραδοσιακούς συλλόγους
όλης της Κρήτης, μπόρεσαν να ακούσουν εκπληκτικές λεπτομέρειες από ειδικούς πάνω στα όπλα
της εποχής, να δουν και να πιάσουν αυθεντικά
όπλα, παρελκόμενα και φορεσιές και στο τέλος
να δοκιμάσει ο καθένας για να δει πως λειτουργούσαν!
Ο καθένας ρωτούσε ότι ήθελε, ή πρόσθετε τη
γνώση του πάνω στο αντικείμενο.
Στην εκδήλωση μίλησαν οι 2 από τους πιο ειδικούς στην Ελλάδα γύρω από τα όπλα και τη καθημερινότητα του ‘21, ο Θόδωρος Κωτσάκης και ο
Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλόπουλος, από τους
ιδρυτές του συλλόγου “Φίλων των παλαιών
όπλων” της Πάτρας.
Μαζί και ο Γιώργος Αλεξανδράτος αντιπροσωπεύοντας τις ομάδες που τιμούν την έξοδο του
Μεσολογγίου παρελαύνοντας στο Μεσολόγγι με
τις παραδοσιακές φορεσιές και τα όπλα της εποχής.
Ο Ευτύχης Τζιρτζιλάκης μίλησε για τις ιδιαιτερότητες των Κρητικών όπλων, ενώ ο Σταύρος Πα

O Ευτύχης Τζιρτζιλάκης (τρίτος από αριστερά) στην
επίδειξη “σισανέ”. Στα δεξιά του, ο βιολάτορας Αντώνης
Μαρτσάκης.

τεράκης έδειξε πως κατασκευάζεται το παραδοσιακό κρητικό μαχαίρι.
Πραγματοποιήθηκε βολή από όλους όσους ήθελαν και μετά το φαγητό και το τραγούδι μας, ο
Χρήστος Μπονάτος, μας έδειξε πως καλεμίζεται η
θήκη του κρητικού μαχαιριού. Η επίδειξη έγινε όχι

Συνεχίζονται παρά την οικονοµική ένδεια τα έργα
στα Σφακιά !

Κατασευή γέφυρας
στην Αγ. Ρουµέλη
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Κατασκευάστηκε επιτέλους η γέφυρα στις εκβολές του φαραγγιού της Σαµαριάς, στη Αγ Ρουµέλη, η οποία λύνει ένα
χρόνιο πρόβληµα εξυπηρέτησης των κατοίκων ειδικά τους χειµερινούς µήνες, που εξαιτίας των ορµητικών νερών του ποταµού η προσπέλαση ήταν αδύνατη.
Η γέφυρα είναι µεταλλική, µε ξύλινο δάπεδο, έχει µήκος 18
µ. πλάτος 1,11 µ. και έχει τρεις κολώνες.

Όπλα και φορεσιές της εποχης του ∆ασκαλογιάννη
και του ΄21, παρουσιάστηκαν στιν Αη-Γιάννη Σφακίων

σε ασήμι, αλλά σε χαλκό για να μπορεί να δοκιμάσει ο καθένας!
Στο τέλος και πριν προλάβει ο Δημήτρης Σκαρτσιλάκης να μιλήσει για τα κρητικά τόξα, άναψε η
συζήτηση γι’ αυτά, βλέποντας παλιά αυθεντικά
τόξα και με το Μανώλη Φρονιμάκη να δίνει λεπτομέρειες για τις προσπάθειες που κάνει, για
ανακατασκευή σύνθετου τόξου!
Η μέρα μας τέλειωσε με ένα συναίσθημα ευφορίας, πληρότητας και ενθουσιασμού.
Τιμήσαμε αλλά και μάθαμε για (τα πρωτόγονα
για σήμερα) αυτά όπλα, τα οποία όμως μας εδωσαν την ελευθερία μας!
Η εκδήλωση έγινε χάρη στην προθυμία των καλεσμένων να έρθουν απο την Πάτρα και την
Αθήνα με δικά τους έξοδα, κάποιων συλλεκτών
να διαθέσουν τα αντικείμενα και με την οικογένεια Γεωργεδάκη στην ουσία να ειναι χορηγός με
τις χαμηλές τιμές που μας έκανε.
Με δυό λόγια, με καλή διαθεση, προσφορά και
μια απλή συμμετοχή μπορούν να γίνουν πολλά!
Η σκέψη είναι να ξαναγίνει αυτή η εκδήλωση, το
Μάιο, ίσως υπό την αιγίδα του Δήμου, πιό ανοιχτή
για να μπορέσει να παρευρεθεί περισσότερος κόσμος, κοντά στις εκδηλώσεις για την επανάσταση
στην Κρήτη και την έναρξη της στη Θυμιανή Παναγιά.

ΜΕ ΤΟΝ “ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ”

Σφακιανά προϊόντα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με το μήνυμα ότι «η Αυτοδιοίκηση στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και στο πλαίσιο αυτό
ο Δήμος Χανίων, η Αντιπεριφέρεια και το Ε.Β.Ε.Χ. δίνουν μία χείρα βοηθείας σε αυτήν τη δραματική οικονομική κρίση στις επιχειρήσεις της Κρήτης» εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012 , στην Πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα, η παγκρήτια έκθεση Κρητικών προϊόντων
και ειδών λαϊκής τέχνης “Αγροτικός Αύγουστος 2012. Ενδιαφέρουσα η συμμετοχή Σφακιανών
παραγωγών.

Παρόντες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης, ο περιφερειάρχης
Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βουλευτές, εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας και του
Ε.Β.Ε.Χ., ενώ την έκθεση εγκαινίασε ο πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε. Κώστας Ασκούνης.
Στην οµιλία του ο δήµαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης, τόνισε ότι σήµερα, περισσότερο από ποτέ, επιβάλλεται «να επιστρέψουµε
στη γη µας, στις ρίζες µας, να επαναφέρουµε τα
αγνά προϊόντα µας στα ελληνικά ράφια, που
δυστυχώς εκτοπίζονται από εισαγόµενα και όχι
καλύτερης ποιότητας προϊόντα, να καταναλώνουµε κατά προτεραιότητα αυτά που παράγουµε και να µετατρέψουµε σε θετικό το
εµπορικό ισοζύγιο των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων της χώρας µας έναντι των εισαγωγών.
«Ο Αγροτικός Αύγουστος έχει καταξιωθεί ως
ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα του Νοµού
Χανίων και της Κρήτης, µε απόηχο σε όλη την
Ελλάδα, µετά τις επιτυχηµένες περυσινές εκδηλώσεις τόσο εδώ στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Περικλείει και αναδεικνύει
παράλληλα το τρίπτυχο πολιτισµός, τουρισµός
και υγιεινή κρητική διατροφή, που προωθεί σε
κάθε ευκαιρία ο ∆ήµος Χανίων, που από την
ανάληψη των καθηκόντων µας ήταν από τους
βασικούς µας στόχους.
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Είναι µια γιορτή της κρητικής γης,
ένα φεστιβάλ γεύσεων, που στέλνει το
µήνυµα ότι η ελληνική περιφέρεια µπορεί, έχει τη θέληση και τις δυνατότητες
για ανάπτυξη και πρόοδο», επεσήµανε
ακόµη ο κ. Σκουλάκης, ο οποίος, αναφερόµενος ιδιαίτερα στο κρητικό ελαιόλαδο, σηµείωσε χαρακτηριστικά:
«Πριν µερικά χρόνια το λάδι µας θεωρούνταν για τους Ελληνες παραγωγούς -τους Ελληνες αγρότες- χρυσή
λίρα, δυστυχώς, αυτή η λίρα έχασε

την αξία της λόγω της µη τυποποίησής
του και τις αθρόας εµπορίας και εξαγωγής του ως χύµα, που είχε ως αποτέλεσµα τη νόθευση µε άλλα χαµηλότερης
αξίας και ποιότητας ελαιόλαδα.
Το στοίχηµα είναι να µπει το ελαιόλαδο
στις ελληνικές επιχειρήσεις και να τυποποιηθεί προκειµένου να λάβει θέση στα
ράφια της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας
αγοράς. Η ποιότητά του το αξίζει, ας το
προσπαθήσουµε».

Η νέα γέφυρα στις εκβολές του φαραγγιού της Σαµαριάς, στη Αγ Ρουµέλη, έλυσε ένα χρόνιο πρόβληµα των κατοίκων ειδικά τους χειµερινούς µήνες, που εξαιτίας των ορµητικών νερών του ποταµού η
προσπέλαση ήταν αδύνατη.

Το έργο πραγµατοποιήθηκε ύστερα από τις άοκνες προσπάθειες του τοπικού προέδρου κ. Μαθιού Σταυρουδάκη,
του αντιδηµάρχου Σφακίων Μανούσου Χιωτάκη και όλων
των συµπατριωτών που δούλεψαν µε κέφι και κατάφεραν
πολύ γρήγορα την κατασκευή του.

ΠΟΙΗΣΗ

“Στην αρχή ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους.
Δεν ήμουν Εβραίος και δεν φώναξα.
Μετά ήρθαν να πάρουν τους κομμουνιστές.
Δεν ήμουν κομμουνιστής και δεν φώναξα.
Έπειτα ήρθε η ώρα των σοσιαλδημοκρατών.
Δεν ανήκα σ΄ αυτό το κόμμα και δεν έβρισκα λόγο να διαμαρτυρηθώ.
Ακολούθησαν οι ομοφυλόφιλοι.
Ούτε κι αυτό σκέφτηκα ότι με αφορούσε.
Στο τέλος ήρθε η σειρά των τσιγγάνων.
Ούτε και τότε βρήκα λόγια για να εκφράσω την αντίθεσή μου.
Ο επόμενος στη σειρά ήμουν εγώ.
Αλλά δεν υπήρχε κανείς για να φωνάξει”

Μάρτιν Νίµελερ (Martin Niemöller, 1892 –1984)
Γερµανός λουθηρανός πάστορας και αντι-ναζί θεο
λόγος.
*****

“...Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα.
Τόσα κορμιά ριγμένα
στα σαγόνια της θάλασσας στα σαγόνια της γης·
τόσες ψυχές
δοσμένες στις μυλόπετρες, σαν το σιτάρι.
Κι οι ποταμοί φούσκωναν μες στη λάσπη το αίμα
για ένα λινό κυμάτισμα για μια νεφέλη
μιας πεταλούδας τίναγμα το πούπουλο ενός κύκνου
για ένα πουκάμισο αδειανό για μιαν Ελένη.
Κι ο αδερφός μου;
Αηδόνι αηδόνι, αηδόνι,
τ’ είναι θεός; τι μη θεός; και τι τ’ ανάμεσό τους;
«Τ’ αηδόνια δε σ’ αφήνουν να κοιμηθείς στις Πλάτρες.»
Δακρυσμένο πουλί,
στην Κύπρο τη θαλασσοφίλητη
που έταξαν για να μου θυμίζει την πατρίδα,
άραξα μοναχός μ’ αυτό το παραμύθι,
αν είναι αλήθεια πως αυτό είναι παραμύθι,
αν είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι δε θα ξαναπιάσουν
τον παλιό δόλο των θεών·
αν είναι αλήθεια
πως κάποιος άλλος Τεύκρος, ύστερα από χρόνια,
ή κάποιος άλλος Αίαντας ή Πρίαμος ή Εκάβη
ή κάποιος άγνωστος, ανώνυμος, που ωστόσο
είδε ένα Σκάμαντρο να ξεχειλάει κουφάρια,
δεν το ‘χει μες στη μοίρα του ν’ ακούσει
μαντατοφόρους που έρχουνται να πούνε
πως τόσος πόνος τόση ζωή
πήγαν στην άβυσσο
για ένα πουκάμισο αδειανό για μιαν Ελένη “.
Γιώργος Σεφέρης Απόσπασµα από την «Ε λ έ ν η»
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ΝΕΟΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ

Μαλαµαδάκης Ευστράτιος - Χανιά 50 €
Αµοιραδάκης Νικόλαος - Χώρα Σφακίων 60 €
Ντουρουντούς Νίκος - U.S.A 50 €
∆αλιδάκης Γεώργιος - Αυστραλία 10 €
Καπριδάκης Σταύρος - Αθήνα 20 €
Μανουσογιαννάκης Σήφης (Ναύαρχος ε.α.) - Αθήνα 10 €
Χιωτάκης Εµµανουήλ Ιωσήφ - Χανιά 50 €
Παπαδογιωργάκης Γρηγόρης - Χανιά 50 €
Πολάκης Γιώργης - Αργουλές Σφακίων 50 €
Ζακυνθινάκη Σταυρούλα - Ασκύφου Σφακίων 30 €
Σανδαλάκης Γεώργιος - Αγ.Ι. Ρέντης Αθήνα 50 €
Μαράκη Ελένη - Χώρα Σφακίων 15 €
Μπελιβάνης ∆ηµήτριος - Καλλιθεα Αθήνα 20 €
Κοτσίφης Ανδρέας - Αθήνα 100 €
Χατζιδάκης - Πάτερος Νίκος - Αθήνα 30 €
Νικηφοράκης Ιωάννης - Αθήνα 25 €
Νικηφοράκης Κωσταντίνος - Αθήνα 25 €
Πραµατευτάκης Ιωσήφ - Αθήνα 30 €
Παυλάκου - Μανουσέλη Στέλλα - Αθήνα 10 €
Χατζιδάκης - Πάτερος Νίκος - Αθήνα 100 €
Λουκάκης Ιωάννης - Αθήνα 25 €
Λουκάκης Παύλος - Αθήνα 25 €
Πολυχρονάκης Μιχάλης - Αθήνα 60 €
Καπριδάκης Στέλιος - Αθήνα 20 €
Καπριδάκης Αλέκος - Αθήνα 20 €
Βαρδουλάκη Σοφία - Αθήνα 10 €
Ψαρρός Στυλιανός - Αθήνα 15 €
Πραµατευτάκης Μανώλης - Αθήνα 10 €
Πάτερου - Σταυριανέα Μαρία - Αθήνα 50 €
Παπαδηµητρίου Νίκος - Αθήνα 30 €
Κακουδάκη Γ. - Αθήνα 10 €
Μανταδάκη Στέλλα - Αθήνα 10 €
Μπολιώτη Γεωργία - Αθήνα 40 €
Μπερτσελής Γιώργος - Αθήνα 40 €
Ρεµπουλάκη Καλιόπη - Αθήνα 30 €
Παττακός Μανώλης - Αθήνα 100 €
Περράκης Ανδρέας - Κοµητάδες Σφακίων 20 €
Μπραουδάκη Αργυρώ - Γιακουµάκης Εµµανουήλ - Ηράκλειο
Κρήτης 30 €
Αλεξανδράκης Γεώργιος - Χολαργός 10 €
Ανδρουλακάκης Μανώλης - Λουτρό Σφακίων 20 €
Μοσχοβάκη-Λαρεντζάκη Ζαµπελία - Μοσχάτο 50 €
Γιαννούλης Ιωάννης-Ανδριανή - Μαρούσι 25 €
Χατζηδάκης Ιωάννης - ΠΑΝΕΠΙΣΤ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 50 €
Σιταρένιου ∆ήµητρα - Νηπιαγωγείο Σκαλωτής Σφακίων 30 €
Κριαράς Σταύρος - Ιµπρος Σφακίων 20 €
Καγιαδάκης Νικόλαος - Θεσσαλονίκη 100 €
Ξηρουδάκης Ευστράτιος - Κιλκίς 20 €
Κατσιάς Ιωσήφ - Χανιά 15 €
Μανουσέλης Μανούσος - Περιστέρι 15 €
Πατεράκης Σταµάτης - Αθήνα Μαρασλείου 15 €
Μπριλλάκη-Καραγιάννη Αγγελική - Ρέθυµνο 30 €
Βοτζάκη Αννα - Χώρα Σφακίων 30 €
Αθητάκης Ανδρέας - Λουτρό Σφακίων 50 €
Μανουσέλη Μαρία - Αγ.Παρασκευή 10 €
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ
∆εληγιαννάκης Μανώλης - Κοµητάδες 200 € (στη µνήµη του
γιού του Στρατή)
Βαµιεδάκης Νότης - Μαρούσι Αθήνα 20 € (στη µνήµη των γονέων του)

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ
Ντουρουντούς Νίκος - U.S.A 20 €
∆αλιδάκης Γεώργιος - Αυστραλία 40 €
Μανουσογιαννάκης Σήφης (Ναύαρχος ε.α.) - Αθήνα 20 €
Παττακός Μανώλης - Αθήνα 300 €

Το Νοσοκοµειακό σκάφος
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Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ

Ευχαριστεί

Η Ένωση των Απανταχού Σφακιανών ευχαριστεί όλους που µε οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν το Π.Π Ιατρείο Σφακίων, µε χρηµατικά ποσά, ιατρικό εξοπλισµό και φαρµακευτικό υλικό. Το Ιατρείο Σφακίων, χάρις στη
βοήθεια και τις δωρεές τους, δεν στερείται από τον αναγκαίο εξοπλισµό πρωτοβάθµιας περίθαλψης.
Ιδιαίτερα ευχαριστούµε τις φαρµακευτικές εταιρίες:
- Ιωαννίδης Ι. Γεώργιος, ANATS Πασχάλης Αναστάσιος, IATROKAL Kαλαθιανάκης Παύλος,
DUCASCO ( ∆ουρµούσογλου Θεώδορος), MEDICAL HELLAS A.E (Βογδανέρης Ντίνος), DEMO (Σταύρος και Ιωάννα Demo).
Ιδιαίτερα ευχαριστούµε ακόµα:
- τον Καρκαβάτσο Γεώργιο - νοσηλευτή, µέλος της Ένωσης µας, για τη συνεχή βοήθεια του,
- τον Μακράκη Τάκη για τη συνεχή προσφορά του .
- τους Αδελφούς Γιάννη και Κωσταντίνο Νικηφοράκη για την χρηµατική εισφορά τους στη µνήµη των
γονιών τους, καθώς και
- το Μανώλη και Μαρτίνα ∆ουρουντακη.
Στο Ιατρείο Σφακίων νοσηλευτηκαν µετά την επαναλειτουργία του, εκατοντάδες συνεπαρχιώτες µας, καθώς
και πολλοί τουρίστες και επισκέπτες των Σφακίων.
Το Νοσοκοµειακό σκάφος, στα τρία περίπου χρόνια λειτουργίας του, έκανε πάνω από 100 σωτήριες επεµβάσεις.
Ευχαριστούµε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ιατρείου,για την µεγάλη βοήθεια και τον ζήλο που
διακρίνει το λειτούργηµα τους.
Ευχαριστούµε ακόµα και όλους τους εργαζόµενους στην “Βοήθεια στο σπίτι”. Τέλος κάνουµε έκλυση σε
όλους τους Σφακιανούς όπου γης, να αγκαλιάσουν µε θέρµη την προσπάθεια µας, ώστε να επιτύχουµε την
µέγιστη ιατρική φροντίδα για τους συµπατριώτες µας, που τόσο την έχουν ανάγκη.
Η υγεία είναι το µέγιστο αγαθό. Ας γίνουµε όλοι αρωγοί αυτής της ευγενικής - ανθρωπιστικής προσπάθειας.
Για το ∆.Σ. της Ένωσης
Σήφης Μανουσογιάννης

Σύγχρονος εξοπλισµός και επάρκεια σε ιατροφαρµακευτικό υλικό για την πρωτοβάθµια περίθαλψη στο Ιατρείο

∆ΩΡΕΕΣ
ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΦΑΚΙΩΝ

Σφακίων, από τις ∆ωρεές και τη βοήθεια των κατοίκων και των φίλων των Σφακιανών.

● Χιωτάκης Μανούσος (στη µνηµη Αργυρώς Νανάκη-Μπούχλη) 50€
● Μανώλης και Μαρτίνα ∆ουρουντάκη (για φάρµακα) 200€
● Μακράκης Τάκης (φαρµακευτικό υλικό)
● Παπαδογιωργάκης Γρηγόρης (Ιατρός) 100 €
● Καρκαβάτσος Γεώργιος (φαρµακευτικό υλικό)
● Νικηφοράκης Ιωάννης (στη µνήµη των γονέων του Εµµαν. και Χρυσαυγής, το γένος Λαµπροπούλου) 250€
● Ιωαννίδης Ι. Γεώργιος (Ιατρικά ειδη)
● Εταιρεία ANATS - Πασχάλης Αναστάσης (Ιατρικό υλικό)
● Εταιρεία IATROKAL- Καλαθιανάκης Παύλος (Ιατρικό υλικό)
● Εταιρεία DUCASCO - ∆ουρµούσογλου Θεόδωρος (Ιατρικό εξοπλισµό)
● Εταιρεία MEDICAL HELLAS A.E. - Βογδανέρης Ντίνος (Ιατρικό εξοπλισµό)
● Εταιρεία DEMO - Σταύρος και Ιωάννα DEMO (Φαρµακευτικό υλικό)
● Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Σφακίων (Φαρµακευτικό υλικό)
● Ένωση των Απανταχού Σφακιανών (Φαρµακευτικό υλικό και Ιατρικό εξοπλισµό)
● Βοτζάκης Νίκος του Παύλου (Αξ.Αεροπορίας ) 200 €

Αντί στεφάνου στη µνήµη Μαρκουτσάκη Μάρκου (∆ράκου) και Ιωσήφ Μπολιώτη

● Οικ Ανδριάνας Μαρκουτσάκη 400 €
● Οικ Νικήτα ∆αραντούλη 100 €
● Οικ Αθηνάς Κανδηράκη 50 €
● Οικ Κοκόλη Κανδηράκη 50 €
● Οικ. Ανδρέα Γιάναρη 50 €
● Οικ .Μανώλη Τσουπάκη 50 €
● Οικ Βαρβάρα Λεδάκη 50 €
● Οικ Σπύρου Βρανά 50 €
● Οικ Μιχάλη Αλεξανδράκη 50 €
● Οικ Θανάση Καούδη 50 €
● Οικ Στρατή Μανουσέλη 50 €
● Οικ Μανώλη Μαρκουτσάκη 100 €
● Νίκος Νικήτα Μανουσέλης 50 €
● Γιώργος Κουκουνάρης 50 €
● Οικ Χαράλαµπου Περάκη & Πατήρ Ιωσήφ 70 €
● Οικ Γιάννη Αναστασάκη 50 €
● Οικ Παύλου Βοτζάκη 50 €
● Οικ Στέλιου και Ηρακλεία Λυκογιαννάκη 50 €
● Ανδρέας Παπαδάκης (Σελιά) 50 €
● Οικ Γιάννη Αλεξάκη 50 €
● Οικ. Μανούσου (λυράρη) Μανουσέλη 50 €
● Ερασµία Καντηράκη 50 €
● Γεώργιος Κονταρός 50 €

● Οικ Κατίνας Κουκουβιτάκη 50 €
● Μάρκος Μάρκου Μαρκουτσάκης 50 €
● Οικ Μάρκου Πολάκη 50 €
● Οικ Παύλου Πολάκη 100 €
● Οικ Αθανασίου (Αµερικάνου ) Λεδάκη 50 €
● Οικ Κωστούλας Κουτσάκη 50 €
● Οικ Μανώλη (Βαγιονια) Μαρκουτσάκη 50 €
● Οικ Ιωάννη Λουράκη 50 €
● Οικ Στέλιος Κοκολογιάννης 50 €
● Οικ Γιώργης Γερωνυµάκης 50 €
● Οικ Ελένης Ζερβού 50 €
● Οικ εκλιπόντος Ιωσήφ Μπολιώτη 500 €
● Οικ Εµµανουήλ Χιωτάκη 50 €
● Οικ Ιωσήφ Μπολιώτη του Μανούσου 50 €
● Οικ Γεωργίου Μπολιώτη του Μανούσου 50 €
● Οικ Προκόπη Μπολιώτη του Μανούσου 50 €
● Οικ Μαλεφάκη Μανώλη 50 €
● Οικ Προκόπη Μπολιώτη του Προκοπίου 50 €
● Ελένη Ορφανουδάκη 50 €
● Οικ Μανταδάκη Μάρκου 50 €
● Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων 50 €
● Κατσουλουδάκη - Παπαθεοφάνους 50 €
● Οικ Τζωρτζάκη Σήφη (Σταλός) 50 €

Τα εν ∆ήµω...

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ – ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2012

Εκδήλωση µνήµης για τις ναζιστικές θηριωδίες
Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Γράφει ο Νίκος Μανουσέλης

Και φέτος 14 Οκτώβρη, γιορτάστηκε το ολοκαύτωµα του Καλλικράτη. Πέρασαν 69 χρόνια από κείνη την Παρασκευή 8 του Οκτώβρη του 1943,που τα παιδιά του Χίλτερ οι Ναζί,

Την επέτειο των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας στον Καλλικράτη τίμησε και φέτος ο
Δήμος Σφακίων.

Ασκύφου Σφακίων

Εκδήλωση μνήμης για
την καταστροφή του
Αληδάκη το 1774

Την Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου 2012 στις Καρές στ’ Ασκύφου, τελεστηκε επιµνηµόσυνη
δέηση, στη µνήµη των Ηρωικών Σφακιανών, που τέσσερα χρόνια µετά από την καταστροφή που είχαν πάθει τα Σφακιά µε την επανάσταση του θρυλικού ∆ασκαλογιάννη το
1770, συγκεντρώθηκαν στο Αρχοντικό στις Καρές - άνδρες γυναίκες και κλήρος και πήραν
απόφαση να επιτεθούν στον αιµοσταγή Γενίτσαρο Ιµπραήµ Αληδάκη στο Εµπρόσνιερο
Αποκορώνου.

Ενα όμορφο ριζίτικο τραγούδησε η ριζίτικη ομάδα από το Ασκύφου για το ηρωικό γεγονός, υπό
τη καθοδήγηση του φίλου Νεκτάριου Μπούχλη.

Τα παιδιά του μουσικοχορευτικού συλλόγου Σφακίων πού έφεραν την τιμημένη στολή των Σφακιανών
εκείνης της εποχής και τον οπλισμό τους, χόρεψαν λεβέντικο πεντοζάλη και συρτό.
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ακολουθούµενοι από Έλληνες προδότες (Σουµπερίτες), έκαψαν τον Καλλικράτη. Γιατί οι
κάτοικοι του Καλλικράτη δεν “καθότανε φρόνιµα”, γιατί αγαπούσαν την λευτεριά...
Έγινε το λοιπόν µνηµόσυνο στον Ιερό Ναό της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, παρουσία
όλων των Σφακιανών ιερέων. Στον ίδιο ναό όπου 69 χρόνια πριν, πλάνταξε η εκκλησία,
από το αναφώνι σύµφωνα µε τον λαϊκό ποιητή Γιάννη Ψαρρό.
Τότε που οι “πολιτισµένοι” Γερµανοί, έπιαναν για εκτέλεση τα περισσότερα θύµατα.
“Μετά πνευµάτων δικαίων τετελειωµένων” έψαλε ο παπα - Νικολής, αναφερόµενος ονοµαστικά και δεόµενος υπερ αναπαύσεως, στους 29 εκτελεσθέντες: 20 άντρες, 9 γυναίκες.
Οι γεροντότεροι, µικρά παιδιά τότε που ορφάνεψαν - τώρα ογδοντάρηδες, έκλαψαν από
συγκίνηση, ξανάζησαν τη µαύρη µέρα.
Συνέχεια όλοι µαζί, λαός και επίσηµοι πήγαµε στο Ηρώο. Ο ∆ήµαρχος Σφακίων Παυλής Πολάκης απηύθηνε χαιρετισµό. Έξω από τα δόντια τα είπε ο Παυλής ως συνηθίζει.
Είπε ότι “ παρά τη δεινή οικονοµική κατάσταση που υπάρχει, δεν το βάλαµε (;;) κάτω,
καυτηρίασε την προσκυνηµένη πολιτική του Μνηµονίου, για τις γερµανικές αποζηµιώσεις
των 550 δις και άνω, που δυστυχώς οι πολιτικοί µας αποσιωπούν.
Συνέχεια τη µνήµη µας ξύπνησε ο δηµοτικός σύµβουλος Γιάννης Ζερβός όπου αναφέρθηκε στην µαύρη εκείνη µέρα.
Έγινε κατάθεση στεφάνων από τον αντιπεριφεριάρχη κ. Βουλγαράκη, τον δήµαρχο κ.
Π. Πολάκη, τον αντιπρόσωπο του αντιπρόεδρου της Βουλής κ. Μαρκογιαννάκη, αντιπροσωπεία των φίλων και αδερφών από Μάνη, από Ένωση Απανταχού Σφακιανών
που είχα την τιµή να καταθέσω, από τον σύλλογο Καλλικράτη ο πρόεδρος Γεώργιος Χαιρέτης, από την Ένωση Σφακιανών Χανίων ο Ιωάννης Παπαδόσηφος και από άλλους
πολιτιστικούς συλλόγους εκτός Σφακίων (Αση Γωνιά, Μυριοκέφαλα, Αργυρούπολη κλπ.)
Συνέχεια έγινε τραπέζι στο Αρµί του Καλλικράτη από τον ∆ήµαρχο. Πρέπει να ευχαριστήσουµε όλους τσι Καλλικρατιανούς που διαθέσανε οζά, για το βραστό.
Κόντρα του µνηµονίου και κόντρα του χάρου, γλεντήσαµε µέχρι αργά έτσι για να δείξουµε ότι δεν γονατίζουµε. Ο Καλλικράτης, τα Σφακιά δεν έχουν µνηµόνιο... Γιατί ακόµη
υπάρχουµε... Ο Καλλικράτης ζεί και θα ζεί.

Στον χαιρετισµό του, ο ∆ηµάρχος Παύλος Πολάκης, αναφέρθηκε εν συντοµία στην αυτοθυσία των ηρωικών µορφών της εποχής εκείνης και έστειλε το µήνυµα ότι,τα Σφακιά παραµένουν όρθια σε κάθε επιβολή ξένη και ντόπια.
Στα γεγονότα αναφέρθηκε ο στρατιωτικός Μανούσος Πολέντας, ο οποίος µεταξύ των
άλλων, είπε: “...Στο πέρασμα των αιώνων, οι αγώνες του λαού μας έγιναν, αψηφώντας τους
δυσμενείς συσχετισμούς δυνάμεων.
Εγιναν με βάση την πίστη στο δίκιο, στην αγάπη για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Εγιναν,
γιατί είχαμε τη θέληση όλοι μαζί να φτιάξουμε μια δική μας πατρίδα, ελεύθερη και περήφανη.
Συνηθίζουμε στον κύκλο του χρόνου, να τιμούμε επετείους γεγονότων, όπου οι παλιοί μας, έδειξαν απαράμιλλη ανδρεία, αυτοθυσία και ηρωισμό.
Ενα τέτοιο γεγονός, ήταν και η επίθεση των Σφακιανών, εναντίον του πύργου του Αληδάκη, το
1774.
Ο αριθμητικός συσχετισμός, η δύναμη πυρός, η έλλειψη χρηματοδότησης, θα οδηγούσαν καθένα
από αυτούς, να επιλέξουν την υποταγή αντί για την αντίσταση, τον κατευνασμό αντί για τη διεκδίκηση. Κι όμως, εδώ είναι το πνεύμα των παλιών μας, αυτών που με όπλο την ψυχή και την αποφασιστικότητα, την πίστη στα δίκαιά τους, ζήτησαν το αδύνατο και δικαιώθηκαν, κι αυτό είναι
ακόμα ένα παράδειγμα που έχομε από αυτούς, ότι όποιος πιστεύει στα δίκαιά του, τα κατακτά.
Οι εξεγερμένοι παρά την αριθμητική υπεροχή του εχθρού, περιφρονούν το θάνατο, μπρος στην
τιμή και το χρέος και αποφασίζουν να δώσουν ένα καλό μάθημα στο δυνάστη...” και συνεχισε:
“... Τη στρατιωτική δύναμη του τόπου, αποτελούσαν τα πεζά τάγματα των Γενιτσάρων και τα
έφιππα, των Σπαχήδων. Οι γενίτσαροι, έγιναν με τη πάροδο του χρόνου, η φοβερή μάστιγα της
Κρήτης...
Ο πληθυσμός των Σφακίων επί Ενετών, όπως και σήμερα, αριθμούσε περίπου τις 2500 ψυχές.
Επί Τουρκοκρατίας έφθασε τις 11.000. Αυτό και μόνο δείχνει το μέγεθος της συμφοράς των πεδινών Χριστιανών, οι οποίοι αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν την εστία τους και να κατοικήσουν
στα Σφακιά. Οι Σφακιανοί, παρά το γεγονός ότι μέχρι τότε ευημερούσαν, βλέποντας ότι σε μικρό
χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει χριστιανός στο νησί, έλαβαν την μεγάλη απόφαση του ξεσηκωμού.
Ενας μεγάλος βράχος είναι τα Σφακιά, όμως αυτός
ο βράχος θα δημιουργήσει τις συνθήκες της ελευθερίας. Μετά το ξεσηκωμό αυτό, υπήρξε η καταστροφή των Σφακίων. Από τους 11.000, οι 3600
σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν. Οι 1500 πέθαναν
από τις κακουχίες. Εκπατρίστηκαν 2.000 στα Επτάνησα, στη Βενετία και το Τριέστι.
Τη κατάσταση αυτή εκμεταλλευόμενος ο γενίτσαρος Αληδάκης, πίεζε όλο και περισσότερο, τόσο τους
Αποκορωνιότες, όσο και τους Σφακιανούς.
Αλλά ποιος ήταν ο Αληδάκης: Ητανε απόγονος
Τα ερείπια του πύργου Αλιδάκη, στέκονται
Eνετού φεουδάρχη, ο οποίος όταν καταλάβανε οι ακόμα σήμερα για να μας θυμίζουν ένα ακόμα
Τούρκοι την Κρήτη, τούρκεψε για να διατηρήσει τα τόπο θυσίας των Σφακιανών.
φέουδά του και τα προνόμιά του. Ητανε από τους πλουσιότερους της Κρήτης και ίσως ο σκληρότερος γενιτσαραγάς στο νησί μας. Προσωπική φρουρά είχε 120 άντρες. Εμαθαν οι Σφακιανοί τις
προετοιμασίες του Αληδάκη για επίθεση στα Σφακιά και χωρίς να χάσουν καιρό, συγκεντρώθηκαν
στο χώρο που σήμερα βρισκόμαστε, στο αρχοντικό, δηλαδή τα υπολείμματα, που είχε κτίσει εδώ,
ο άρχοντας του Βυζαντίου Σκορδύλης.
Οι Σφακιανοί, για να αποφύγουν τα θύματα από την μεριά τους, έστειλαν δύο από τους καλύτερους σκοπευτές τους, το Καραβάνο και το Μπουζή, για να εκτελέσουν τον Αγά, το πρωί που
έβγαινε στο παράθυρο. Ομως και των δύο τα όπλα λόγω υγρασίας δεν πυροβόλησαν. Ο Αγάς,
άκουσε τα χτυπήματα που έκαναν οι επικτουστήρες των όπλων και αμέσως κατάλαβε περί τίνος
πρόκειται και τρέχει στον οντά να βάλει τα άρματά του.
Στο Πύργο ευρίσκοντο περί τους 200 αράπηδες και Αγάδες. Αντάλλαξε βαριά λόγια με τους Σφακιανούς, οι οποίοι χωρίς να χάσουν χρόνο επετέθησαν, αναγκάζοντας τον Αληδάκη να κλειστεί
στο πύργο, οι δε Τούρκοι που βρισκόντουσαν έξω από το πύργο το έβαλαν στα πόδια, πηγαίνοντας
στο Βαφέ, στο Νίππος και στο Βάμο, απ’ όπου παρακολουθούσαν την εξέλιξη της μάχης. Μέχρι το
κολατσιό, τους είχαν σκοτώσει όλους. Αμέσως μετά, άρχισε η λεηλασία του πύργου. Και όταν τελείωσε η μεταφορά των λαφύρων, έγινε και η διανομή εξ’ ίσου σε όλους δίχως χατίρια...”.
Μετα τη κατάθεση στεφάνων και το ριζίτικο για το ηρωικό γεγονός, από την ριζίτικη οµάδα
του Ασκύφου, µε τη καθοδήγηση του φίλου Νεκτάριου Μπούχλη, τα παιδιά του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Σφακίων πού έφεραν την στολή και τον οπλισµό των Σφακιανών εκείνης της εποχής, µας χόρεψαν λεβέντικο πεντοζάλη και συρτό.
Την εξαιρετική φροντίδα και επιµέλεια της εκδήλωσης και της φιλοξενίας, από το ∆ήµο,
είχε ο τοπικός πρόεδρος του Ασκύφου ο Γιώργης Ζακυνθινάκης.
Σ. Μαν.
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∆ραστηριότητες

Πανηγύρι της Παναγίας στον
Πετρέ και μνημόσυνο Ξενουδάκη
από μαθητές του γυμνασίου
Σφακίων που φοίτησαν 1963-65

Γράφει ο Σήφης Μανουσογιάννης

Ασκύφου 8 Σεπτεµβρίου 2012. Βρεθήκαµε στο πανηγύρι της Παναγίας στο
Πετρέ ,στη τελευταία συνοικία του χωριού. Μετά τη θεία λειτουργία και τη διανοµή
άρτου, τυριού και βραστού κρέατος µε πιλάφι και άφθονο κρασί, καθίσαµε παρέα
στο περίβολο της εκκλησίας, µια µεγάλη παρέα µε χωριανούς, φίλους και συντοπίτες, από άλλα χωριά της επαρχίας.
Πολύ κέφι και πλούσια εδέσµατα. Οι Ασκυφιώτες µας περιποιήθηκαν όπως επιτάσσουν τα έθιµα της Σφακιανής φιλοξενίας. Όλα τα σπίτια ανοικτά περιµένοντας
τους φίλους και συγγενείς να τα επισκεφτούν,
Σύµφωνα µε την παράδοση, παρέες - παρέες, πήγαµε από σπίτι σε σπίτι, όπου
ο σπιτονοικοκύρης και η νοικοκυρά κάθε σπιτιού, µας περίµεναν µε µεγάλη ευγένεια
και ευχαρίστηση και ετοίµαζαν ότι καλύτερο για να µας υποδεχτούν και να περιποιηθούν.Το έθιµο αυτό υπάρχει ακόµα στα µέρη µας και είναι δείγµα της παράδοσης
και του πολιτισµού µας. Στις γιορτές και τα πανηγύρια, τα σπίτια είναι πάντα ανοικτά.
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Τεράστια η συµβολή για την
παιδεία στα Σφακιά το
Εκδήλωση τιµής στη µνήµη του Γιώργου Ξενουδάκη

Κληροδότηµα Ξενουδάκη

Εκπαιδευτική ανάσα για τα παιδιά των Σφακίων αποτελεί το Κληροδότηµα Ξενουδάκη, η διαχείριση του οποίου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σφακίων έχει φέρει σηµαντικές αλλαγές στο θέµα της µόρφωσής τους.

Στη εκδήλωση τιµής στη µνήµη του Γιώργου Ξενουδάκη που έγινε στις 30 Οκτώβρη
στην Ίµπρο τα παιδιά που χάρις στο Κληροδότηµα έµαθαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Ο ανδριάντας του Γ. Ξενουδάκη στην ‘Ιµπρο ( Αριστερά ). Οι µαθητές του Γυµνασίου και του
Λυκείου Σφακίων, κατέθεσαν στεφάνι στην εκδήλωση τιµής στον µεγάλο Ευεργέτη. ( ∆εξιά )

Συµµαθητές και συµµαθήτριες του Γυµνασίου Σφακίων, αρχές τις δεκαετίας του ‘60, συναντήθήκαµε στην Ίµπρο και κάναµε στον Ιερό Ναό της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, µνηµόσυνο στη
µνήµη του µεγάλου πολιτικού και ευεργέτη Γ. Ξενουδάκη.

Ίµπρος 9 Σεπτεµβρίου 2012. Το πρωί της Κυριακής, µαζευτήκαµε στην Ίµβρο,
όπως κάθε χρόνο, συµµαθητές και συµµαθήτριες περασµένων χρόνων, όπου στον
Ιερό Ναό της κοιµήσεως της Θεοτόκου, τελέσαµε µνηµόσυνο στη µνήµη του µεγάλου πολιτικού και ευεργέτη Γ. Ξενουδάκη και των συµµαθητών και συµµαθητριών
που δυστυχώς έχουν φύγει από τη ζωή, οι περισσότεροι σε νεαρά ηλικία...
Εν συνεχεία µεταβήκανε στο χώρο που είναι η προτοµή του, όπου εψάλη τρισάγιο στη µνήµη του και αναφερθήκαµε στο µεγάλο ευπατρίδη πολιτικό αλλά και µέγιστο ευεργέτη και επαναστάτη στη παιδεία στα Σφακιά. “ ότι έπραξε ο Ξενουδάκης
και το κληροδότηµα του έως το 1930, λύνοντας για την επαρχία Σφακίων το
πρόβληµα της στέγης για την εκπαίδευση των Σφακιανόπουλων, δεν έχει
ακόµα πράξει η πολιτεία ακόµα και τώρα έτος 2012”.

Θυρανοίξια στην
ΑΝΩΠΟΛΗ ΣΦΑΚΙΩΝ

Το Σάββατο 27 του Οκτώβρη στην
Ανώπολη Σφακίων, βρεθήκαµε φίλοι και
συγγενείς την περιοχή Αλωνιάστρα
στου Κηδά. Εκεί ο φίλος και τέως πρόεδρος των οµογενών συµπατριωτών
Αµερικής Οµόνοια, Κριαράς Γιάννης
πραγµατοποιούσε ένα όνειρο ζωής, να
αξιωθεί να οικοδοµήσει περικαλλή ναό
του Αγίου Παύλου.

πήραν και τη γραπτή πιστοποίηση των γνώσεών τους.
Την τιµητική εκδήλωση χαιρέτισε ο δήµαρχος Σφακίων Παύλος Πολάκης, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπικότητα του Γιώργου Ξενουδάκη. «Έδωσε όλη την περιουσία
του για να φτιάξει σχολειά στα τέλη του προπερασµένου αιώνα στα Σφακιά, για να µορφωθούν τα παιδιά της σφακιανής γης. Πάρα πολλοί -ακόµα και από εµάς- χρωστάνε αυτό
που είναι σήµερα στα σχολειά, στο Oικοτροφείο που έφτιαξε ο Ξενουδάκης δίνοντας την
ευκαιρία στα παιδιά να µορφωθούν και να ξεφύγουν από
τη φτωχή µοίρα τους. Ενα
από αυτά τα παιδιά είµαι και
εγώ», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά µε το θέµα του
Kληροδοτήµατος ο Π. Πολάκης τόνισε πως ο ∆ήµος κατάφερε
να
ρυθµιστεί
ολοκληρωτικά το νοµικό
θέµα, που αφορούσε την
αξιοποίησή του από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης. «Αυτό το
θέµα έχει λήξει, από εδώ και
πέρα και εσαεί. Επιτροπή
∆ιαχείρισης του Κληροδοτήµατος Ξενουδάκη είναι το εκάστοτε ∆ηµοτικό Συµβούλιο και
η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Σφακίων»,είπε ο δή
Απονοµή διπλωµάτων υπολογιστών ECDL στους µαθη- µαρχος τονίζοντας πως µε
τές Β΄ και Γ΄ Λυκείου σχ.έτους 2011 - 12 από τον ∆ήµαρχο αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεΠ. Πολάκη.
ται η διαφάνεια στη διαχείρισή του. Αναφορικά µε το πώς αξιοποιήθηκε το Κληροδότηµα Ξενουδάκη για φέτος:
• Δόθηκε ένα ποσό 15.000 ευρώ σε φοιτητές, δημότες Σφακίων, για την οικονομική τους ενίσχυση.
• Λειτούργησε για πρώτη φορά το Δημοτικό Φροντιστήριο Σφακίων καλύπτοντας με πλήρες πρόγραμμα τις 3 τάξεις του Λυκείου και τα βασικά μαθήματα της Γ΄Γυμνασίου. Ξεκίνησε
πέρυσι τον Φλεβάρη και συνεχίζεται και αυτή τη σχολική χρονιά.
• Πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα εκμάθησης για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η απονοµή διπλωµάτων υπολογιστών ECDL στους
µαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου σχολικού έτους 2011 - 12 από τον αντιπεριφερειάρχη Απόστολο
Βουλγαράκη και τον δήµαρχο Σφακίων και η εκδήλωση έληξε µε φιλοξενία από τον ∆ήµο.

Το όµορφο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Παύλου στην Αλωνιάστρα στου Κηδά Ανώπολης Σφακίων, που έκτισε ο φίλος Γιάννης
Κριαράς την ηµέρα που έγιναν τα θυρανοίξια του.

Το τάµα αυτό το πραγµατοποίησε σε ανάµνηση µιας πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει
στην περιοχή και σβήστηκε χωρίς να επεκταθεί στον οικισµό και κάνει µεγάλη καταστροφή. Σ’ εκείνο το σηµείο υπήρχε µικρή
σπηλιά που ευρίσκεται η εικόνα του Αγίου
Παύλου.
Έγιναν τα θυρανοίξια από το µητροπολίτη
Μητρόπολη Λάµπης, Συβρίτου καί Σφακίων
κ. Ειρηναίο και του κλήρου της περιοχής, µε
επικεφαλής τον Αρχιµ. ΠαΪσιο Παπασηφάκη.
Μετά τη θεία λειτουργία και το συγκινητικό
λόγο που εκφώνησε ο φίλος Γιάννης, στρώθηκε πλούσιο τραπέζι για τους παρευρισκόµενους και όλοι ευχηθήκαµε στο φίλο µας να
έχει υγεία ατοµική και οικογενειακή και η
χάρις του Αγίου να τον βοηθά στη ζωή του.
Σ. Μ.

∆ραστηριότητες

Ο γιορτασμός της 28ης Οκτωβρίου
στα Σφακιά

Γράφει ο Σήφης Μανουσογιαννης

Βρισκόµενος στα Σφακιά την 28η Οκτωβρίου σταµάτησα για λίγο στο Βουβά Σφακίων όπου στο µνηµείο του αγνώστου
Στρατιώτη, µε περίµενε µια έκπληξη συγκίνησης. Πήγα αρκετά χρόνια πίσω βλέποντας τα µικρά παιδιά, µετά την επιµνηµόσυνη
δέηση από τους Ιερείς υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των πεσόντων στους αγώνες κατά των ξένων
κατακτητών, να καταθέτουν στεφάνι από δάφνη και µυρτιά και να
απαγγέλουν τα ποιήµατα τους, µε
εθνική περηφάνια και καµάρι...
Είπα ότι µε συγκίνησε, αυτή η
εθνική εορτή στο Βουβά γιατί την
δεκαετία του ‘50, µε δασκάλα την
Χρυσή Μανταδάκη την µάνα µου,
εορτάζαµε στο σχολείο του Βουβά
( που τώρα είναι νηπιαγωγείο), την
28η Οκτωβρίου, στολίζοντας το µε
µυρτιές και σηµαίες, απαγγέλλοντας τα ποιήµατα µας όλο χάρη.
Αφήνοντας το Βουβά φθάσαµε
στη Χώρα Σφακίων, στο µνηµείο
στα πευκάκια - στον τόπο µαρτυρίου, που βρίσκονται τα οστά εκτελεσθέντων Σφακιανών από τους
βάρβαρους Ναζί.
Στον Βουβά Σφακίων, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του ∆ηµοτικού σχολείου γιόρτασαν την
Έγινε παρέλαση από την µαθη- επέτειο του ‘40, µε τους δασκάλους τους και πλήθος κόσµου.
τιώσα νεολαία Γυµνασίου, Λυκείου
και ∆ηµοτικών σχολείων των Σφακίων.
Μετά το τρισάγιο που έψαλαν οι ιερείς, κατέθεσαν στεφάνια, ο ∆ήµαρχος Σφακίων και όλη η µαθητική και
εκπαιδευτική κοινότητα.
Στη συνέχεια µεταφερθήκαµε στο
θεατράκι απέναντι από το µνηµείο
όπου µετά το χαιρετισµό του αντιδηµάρχου κ. Πρωτοπαπαδάκη Γιώργου υπευθύνου παιδείας στο δήµο,
εκφώνησε τον πανηγυρικό της ηµέρα
η κ. Μπλαζάκη Μαρία, προϊσταµένη
του δηµοτικού σχολείου Χώρας Σφακίων, αναφερόµενη στα γεγονότα της
ένδοξης εποποιίας του 40.
Η χορωδία του γυµνασίου Σφακίων
Οι µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου και ∆ηµοτικών σχολείων των Σφακίων στην παρέλαση της
ερµήνευσε
ηρωικά τραγούδια του ΄40.
28ης Οκτωβρίου στα Πευκάκα Χ. Σφακίων.
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Στο Φραγκοκάστελλο

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

“είµαστε δυό”
Την Κυριακή 2 Σεπτεµβρίου, έγινε
στο Φραγκοκάστελλο Σφακίων ,συναυλία του ντουέτου “Είµαστε δυό”
µε την Ελισάβετ Βερούλη: τραγούδι

Η αφίσα της παράστασης “Είµαστε
δυό”µε την Ελισάβετ Βερούλη και τον
Γιώργο Λουτσέτη

- κιθάρα και τον Γιώργο Λουτσέτη:
πιάνο - τραγούδι.
Οι καλλιτέχνες συµµετείχαν αφιλοκερδώς στις εκδηλώσεις που συνδιοργάνωσε
η
“Πρωτοβουλία
∆ηµοτών Σφακίων” και το “Παγκρήτιο ∆ίκτυο Αγώνα κατά των Βιοµηχανικών Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας” (Β.Α.Π.Ε.)
Ήταν µια µουσική παράσταση, συνδυασµού της ενέργειας των πολιτικοκοινωνικών τραγουδιών µε την
εσωτερικότητα των λυρικών.
Ένα µουσικό "∆ίπτυχο", χωρισµένο σε δύο µέρη, ένα για κάθε θεµατολογία. Ακούστηκαν τραγούδια
µεγάλων Ελλήνων και ξένων δηµιουργών. Στη συναυλία συµµετείχε η
Παιδική Χορωδία Ασκύφου Σφακίων.

«Σφακιά: Φωτογραφία-Ποίηση-Μουσική»

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ
Την εβδοµάδα 8 µε 14 Οκτωβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε από την Ένωσή µας
η εκδήλωση µε τίτλο «Σφακιά: Φωτογραφία, Ποίηση, Μουσική». Περιελάµβανε µια
διαρκή έκθεση φωτογραφιών της Νάντιας Τζαρδή µε θέµα τα Σφακιά - «Τα Σφακιά
της Νάντιας» και συνοδεύτηκε µε απαγγελία ποιηµάτων και πεζών, ριζίτικων τραγουδιών και ζωντανή παραδοσιακή µουσική. Το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα της εκδήλωσης, είχε δύο κύριες εκδηλώσεις στην κατάµεστη από κόσµο αίθουσα :
∆ευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 το βράδυ. Η έκθεση
ξεκίνησε µε χαιρετισµό του Προέδρου Σήφη Μανουσογιάννη, που ευχαρίστησε την ερασιτέχνη φωτογράφο και µέλος της Ένωσής µας, Νάντια
Τζαρδή, η οποία προσέφερε ευγενικά τις φωτογραφίες που έχει τραβήξει σε διάστηµα πέντε
ετών από τοπία και ανθρώπους των Σφακίων. Ο
Αντιπρόεδρος, Β. Γουµενάκης, µίλησε για την Νάντια και την ιδιαίτερη σχέση της µε τα Σφακιά. Σε
κλίµα συγκίνησης, η ίδια µας ταξίδεψε στις προσωπικές εµπειρίες της ως επισκέπτη αρχικά και
µετά «οιονεί» κατοίκου των Σφακίων και ιδίως σε
όλα αυτά που την µάγεψαν και την ώθησαν να
αποτυπώσει τον τόπο και τους ανθρώπους των
Σφακίων στο φωτογραφικό φιλµ.
Οι παρευρισκόµενοι ενηµερώθηκαν ότι µπορούν να παραγγείλουν κάθε ένα από τα φωτογραφικά έργα, έναντι ενός συµβολικού τιµήµατος,

Νάντια Τζαρδή : “ Στα Σφακιά κατάλαβα ότι βρήκα τη γωνιά µου...”

βοηθώντας µε τον τρόπο την Ένωση. Η βραδιά συνεχίστηκε µε την ανάγνωση έµµετρων και πεζών λογ οτεχνικών κειµένων από µέλη του ∆Σ της Ένωσης,
τα οποία διανθίζονταν από κοµµάτια παραδοσιακής
κρητικής µο υσικής, παιγµένα µε σεβασµό και µαεστρία από το συγκρότηµα του Σφακιανού λυράρη και
µέλους της Ένωσής µας, Μιχάλη Πολ υχρον άκη και
του λαουτιέρη Λευτέρη Φραγγ ιουδάκη. Στην εκδήλωση απέδωσαν ριζίτικα τραγούδια τα µέλη του οµίλου ριζίτικου τραγουδιού «Οι Ριζίτες».
Ηταν µαγευτική η εναλλαγή έντεχνου λόγου, µουσικής και τα ριζίτικων τραγουδιών, περιστοιχισµένων
από εικόνες των Σφακιών.
Μετά την ολοκλήρωση του κυρίως προγράµµατος,
οι µουσικοί µας συνέχισαν το ταξίδι στην παράδοση
της Κρήτης, ενώ στο τέλος ακολούθησε Σφακιανό κέρασµα στους παρευρισκόµενους.

Ο δικός µας Μιχάλης Πολυχρονάκης, ο λαουτιέρης Λευτέρης Φραγγιουδάκης και η οµάδα του οµίλου ριζίτικου τραγουδιού «Οι Ριζίτες»,,
πλούτισαν την εκδήλωση, την µέρα των εγκαινίων της έκθεσης.

Κυριακή 14 Οκτωβρίου το βράδυ.
Η έκθεση φωτογραφίας συνεχίστηκε
όλη την εβδοµάδα και κάθε απόγευµα η αίθουσα παρέµεινε ανοιχτή
για το κοινό, µεταξύ 18:00 και 21:00.
Την Κυριακή 14.10.2012 έγινε η εκδήλωση λήξης της έκθεσης. Εγινε µε
πολυ γλαφυρό τρόπο ανάγνωση κειµένων για τα Σφακιά από τον Γ. Γραµµατέα της Ένωσης Β. Θωµά και ήρθε
η σειρά της µουσικής να πληµµυρίσει
την αίθουσα της Ένωσης. Ο Κάρολος
Κο υκλάκης και η Ειρήνη ∆ερέ µπεη
µας ταξίδεψαν σε µουσικούς δρόµους παλαιϊκούς µε µπου λγαρί, λαγούτο και θιαµπό λι, θυµίζοντας µας
µια Κρήτη του χθες, αυθεντική, που
την πνίγει η λαίλαπα των σκυλο-κρητικών τραγουδιών της πίστας, της κούπας, του 4Χ4 και της άσκοπης
επίδειξης όπλων και δασύτριχων καδένων.
Σε ένα διάλειµµα της µουσικής,
διαβάστηκε ένα ευθυµογράφηµα από
τον Ειδ. Γραµµατέα Α. Κούν δου ρο,
που µας θύµισε το Σφακιανό κοφτερό
και σκωπτικό πείραγµα. Η µουσική
πανδαισία του Κ. Κουκλάκη και της Ε.
∆ερέµπεη κράτησεµέχρι αργά του
βράδυ, που έκλεισε η εκδήλωση. Ακολούθησε σφακιανό κέρασµα στους
φίλους που µας τίµησαν µε την παρουσία τους. Ανάµεσα τους, αναγνωρίσαµε σηµαίνοντα πρόσωπα από τον
χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, των
σωµατείων και φορέων της κρητικής
παροικίας, τον καλλιτεχνικό χώρο, τον
χώρο της διανόησης, αλλά και από
των κρητικών ΜΜΕ της Αττικής.
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Ο Κάρολος Κουκλάκης και Ειρήνη ∆ερέµπεη µας ταξίδεψαν σε
παλαιϊκούς µουσικούς
δρόµους µε µπουλγαρί,
λαγούτο και θιαµπόλι,
στην κατάµεστη αίθουσα
της Ένωσης
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Στην ιδιαίτερη πατρίδα του ήρωα Χατζηµιχάλη Νταλιάνη

Αδελφοποίηση του ∆ήµου Σφακίων
µε το ∆ελβινάκι της Ηπείρου

∆ιοργανωτής και εµπνευστής αυτής της λαµπρής ιδέας, ήταν ο Αντιδήµαρχος Σφακίων Μανούσος Χιωτάκης, που σε
συνεργασία µε τον οµόλογο του Μιχάλη Μάγκο στο ∆ελβινάκι, την σχεδίασαν, προετοίµασαν και υλοποίησαν.

Σαράντα πέντε
συνεπαρχιώτες
µε πολλά µέλη
του ∆ηµοτικού
Ο Χατζηµιχάλης Νταλιάνης
Συµβουλίου, τον
Αντιδήµαρχο Μανούσο Χιωτάκη και το ∆ήµαρχο Π. Πολάκη, αντπροσωπεία της
Ένωσης των Απανταχού Σφακιανών µε
τους Σήφη Μανουσογιάννη - Πρόεδρο,
Βαγγέλη Γουµενάκη - Αντιπρόεδρο και
Νίκο Κωνσταντουδάκη - Ταµία, συµµετείχαν στο προσκύνηµα.
Η εκδήλωση κορυφώθηκε την ∆ευτέρα
5/11/2012, µε την τελετή αδελφοποίησης
του Δήμου Σφακίων με το Δήμο Πωγωνίου, που έγινε στο χωριό ∆ελβινάκι - ιδιαίτερη πατρίδα του Χατζηµιχάλη Νταλιάνη,
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου µε
την παρουσία πλήθους κόσµου, τοπικών
αρχών, του Μητροπολίτη, εκπροσώπων
του Πανεπιστηµίου και της Ένωσης Κρητών
Ηπείρου.
Μετά την τελετή στον ανδριάντα του ήρωα
Χατζηµιχάλη Νταλιάνη, έγινε κατάθεση στεφάνων και αναµνηστικής πλακέτας.
Η παρουσία µας, ήταν χρέος για µάς
τους µεταγενέστερους, προς τους Ηπειρώτες που έχυσαν το Αίµα τους στη Γη µας,

τα Σφακιά....!
Ανθρώπους που δεν υπολόγισαν τις δυσκολίες των καιρών και ξεσηκώθηκαν από την άλλη άκρη της Ελλάδας µε Αρετή και Τόλµη για
να βοηθήσουν στον Αγώνα για την Ελευθερία... Και δεν δίστασαν να
θυσιαστούν, πέφτοντας ηρωικά µαχόµενοι µαζί µε τον Χατζηµιχάλη
Νταλιάνη, στη Μάχη του Φραγκοκάστελου στις 18 Μαΐου του 1828,
παλεύοντας για την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους
κατακτητές!
Η Εκδήλωση για την Αδελφοποίηση ∆ελβινακίου-Σφακίων, πραγµατοποιήθηκε κάτω απο ένα κλίµα βαριάς συγκίνησης, δέους και περηφάνιας! Μια ουσιαστική συγκέντρωση των Σφακιανών και των
∆ελβινακιωτών που κατάφερε να αναδείξει το Νόηµα και το Σκοπό
της, σε όλο της το Μεγαλείο και να µας δέσει για Πάντα!

Η εκδροµή των Σφακιανών

Στα πλαίσια της τετραήµερης εκδροµής των συµπατριωτών µας
“ Τα Σφακιά ευγνωµονούντα”, τον ήρωα από το ακριτικό ∆ελβινάκι
στην Ήπειρο, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη και στο Μουσείο ΚέριΧατζηµιχάλη Νταλιάνη. Ο ∆ήµαρχος Π. Πολάκης, εκ µέρους όλων
νων Οµοιωµάτων του Παύλου Βρέλλη στα Ιωάννινα, όπου η αποτων Σφακιανών, καταθέτει στεφάνι στην ανδριάντα του.
στολή δώρισε µια εξαιρετική κεντητή προσωπογραφία του ήρωα της
επανάστασης του 1770, Ιωάννη ∆ασκαλογιάννη, που φιλοτέχνησε
η κυρία Κοπάση,η οποία άµεσα τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση του
Μουσείου, δίπλα σε άλλους ήρωες των ελληνικών επαναστάσεων.
Οι Σφακιανοί εκδροµείς της Ηπείρου, δεν παρέλειψαν να επισκεφθούν τα όµορφα Ζαγοροχώρια, το µαγευτικό Φαράγγι Βίκου, το νησί
της κυρά Φροσύνης στη λίµνη των Ιωαννίνων και τον συνοριακό
σταθµό Κακαβιάς.
Αδέρφια απ' το ∆ελβινάκι,σας ευχαριστούµε για όλα όσα µας δώσατε, τότε και τώρα!
Καλώς να κοπιάσετε στα Σφακιά!

Πάνω αριστερά: Στο Μουσείο Βρέλλη, ο δήµαρχος και τα
µέλη του ∆ηµ. Συµβουλίου που συµµετείχαν στο προσκύνηµα.
Πάνω δεξιά: Η συγκινητική στιγµή της ανταλλαγής των επίσηµων εγγράφων αδελφοποίησης, ανάµεσα στους δηµάρχους
Σφακίων και Πωγωνίου.
Κάτω αριστερά: Ο δήµαρχος Σφακίων Π. Πολάκης, µαζί µε
την συντοπίτισα µας κα Κοπάση, παραδίδουν στον κ. Βρέλλη
εξαιρετική κεντητή προσωπογραφία του ήρωα της επανάστασης του 1770, Ιωάννη ∆ασκαλογιάννη, που φιλοτέχνησε η ίδια
και τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση του Μουσείου, δίπλα σε άλλους ήρωες των ελληνικών επαναστάσεων.

ΦΩΤΟ ΠΑΝΩ: Υπό τον ανδριάντα του Χατζηµιχάλη, ο δήµαρχος
Σφακίων Π. Πολάκης, ο δήµαρχος Πωγωνίου Κων/νος Καψάλης, ο αντιδήµαρχος Μιχ. Μάγκος και ο εµπνευστής της εκδήλωσης αντιδήµαρχος Σφακίων Μανούσος Χιωτάκης.
ΦΩΤΟ ΚΑΤΩ: Αντιλάλησαν τα λαγγά στο ∆ελβινάκι από την στεντόρεια φωνή του Νεχτάριου Μπούχλη, που τραγούδησε το ριζίτικο για
τον Χατζηµιχάλη, κατά την διάρκεια της τελετής, κάτω από τον ανδριάντα του.

Στο κέντρο “ΟΡΦΕΑΣ”

ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

Βρεθήκαµε λοιπόν ξανά, το Σάββατο 10 Νοέβρη, στον φιλόξενο¨”ΟΡΦΕΑ” στην Καλλιθέα, στο καθιεωµένο Φθινοπωριάτικο γλέντι της Ένωσης µας.
Γευτήκαµε το νοστιµότατο πιλάφι, το βραστό και το τσιγαριαστό, που µας προµήθευσε ο
αεικίνητος ταµίας µας Νίκος Κωνσταντουδάκηςκαι µας ετοίµασαν οι δεξιοτέχνες Γιώργης
Βοτζούρης και Μανώλης Νιόλης.
Μερακλωθήκαµε µε τις δοξαριές
του Μιχάλη Πολυχρονάκη και της
µουσικής συντροφιάς του.
Απολαύσαµε ένα περίτεχνο ριζίτικο
που µας τραγούδησε ο Νίκος Μανουσέλης και η ριζίτικη παρέα του.
Καµαρώσαµε το λίκνισµα του
χορού, µε την απίστευτη σβελτάδα
και λεβεντιά των παιδιών του Οµίλου
“ΚΡΗΤΕΣ”, µε τον πρωτοχορευτή Γιώργη Πετράκη.
Ήπιαµε µπρούσκο κρασί, τραγουδήσαµε, χορέψαµε, ξεφαντώσαµε.
Γυρίσαµε στο τόπο µας κι ας είµαστε
“ξενιτεµένοι” ...
Νιώσαµε να πατάµε γερά τη γης.
Πήραµε δύναµη και κουράγιο.
“ Όποιος γυρίζει στο τόπο του, δε γυρίζει πάντα νικητής. Μα κανείς δεν είναι νικητής αν δεν γυρίσει στο τόπο του”,όπως
έλεγε και ο µεγάλος Μπρεχτ.
Μας περιµένουν σύσκολες µέρες...
Θ’ αγωνιζόµαστε και θα τραγουδάµε...

Οι φωτογραφίες δεν χρειάζονται επεξηγήσεις... Κέφι, τραγούδι, χορός, γλέντι. ξεφάντωµα. “ Γιατί εµείς δεν τραγουδάµε για να ξεχωρίσουµε απ’ τον κοόσµο. Εµείς τραγουδάµε για να
σµίξουµε τον κόσµο...” που έλεγε, ένας άλλος ποιητής µας.

