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Η Ένωση µας
έχει το δικό της

site:
www.ensfakia.gr

Σύντοµα
και σελίδα στο

facebook

∆ιακοπές φέτος πάµε Σφακιά!
«Σ΄αυτόν τον τόπο όλα είναι καµωµένα από πέτρα.
Από πέτρα η γη από πέτρα κι οι άνθρωποι.
Κι οι χαρές και οι λύπες, από πέτρα σκληρή» Π. Παναγιωτούνης – Τ. Παπαστεφάνου

Τα σχολεία χτίστε !
... Με τη φλόγα που ψαίνει και που πλάθει,
με της καρδιάς τη φλόγα, με του Λόγου
τη δύναμη, ξεσκέπαστα, καθάρια,
και με τα χέρια, και με τα μαχαίρια,
τον τόπο πάρτε.

Κάτου σημάδια που έμπηξε το ψέμα!
Τα ταξίματα φέρτε στης Αλήθειας
τα σκολειά χτίστε!

Λιτά χτίστε τα, απλόχωρα, μεγάλα,
γερά θεμελιωμένα, από της χώρας
ακάθαρτης, πoλύβοης, αρρωστιάρας
μακριά μακριά τ' ανήλιαγα σοκάκια,
τα σκολειά χτίστε!

Και τα πορτοπαράθυρα των τοίχων
περίσσια ανοίχτε, νάρχεται ο κυρ Ηλιος,
διαφεντευτής, να χύνεται, να φεύγει,
ονειρεμένο πίσω του αργοσέρνοντας
το φεγγάρι.

Γιομίζοντάς τα να τα ζωντανεύουν
μαϊστράλια και βοριάδες και μελτέμια
με τους κελαϊδισμούς και με τους μόσκους
κι ο δάσκαλος, ποιητής και τα βιβλία
να είναι σαν κρίνα.

Του τραγουδιού τη γλώσσα αντιλαλώντας,
και τα βιβλία σαν τα τραγούδια να είναι!
Στη γη της ομορφιάς, αρματωμένη
την Επιστήμη, η Ομορφιά, χαρά της!
αρχή σοφίας!

Τα σκολειά χτίστε, υψώστε τα πλατάνια
για το δροσό στης ρεματιάς τη χάρη,
για τον καρπό σπάρτε τα αμπέλια, ας είναι
τ' αγαθά τους αγνά κρασιά, και ας είναι
γούρμα σταφύλια,
λογής, κεχριμπαρένια, άλικα, μαύρα.

Και βαθιούς τράφους γύρω γύρω σκάφτε
και πύργους πολεμόχαρους υψώστε
και βαρδιατόρους βάλτε να κρατάνε
μακριά μακριά τον ψεύτη και τον πλάνο
της Ρωμιοσύνης.

Κωστής Παλαμάς ( 1859 - 1943)

Απλωμένα στα μαγευ-
τικά Λευκά όρη, τα ομορ-
φότερα βουνά της
Κρήτης, αρωματισμένα
από πεύκα, αγριοκυπά-
ρισσους, πρίνους, θυ-
μάρι, μαλοτήρα,
φασκόμηλο, δίκταμο,
μέντα και θρούμπη.

Βουνά άγρια, αφιλό-
ξενα, με τη μοναξιά των
αιγάγρων και του γυπαε-
τού, με ακτές τρυπημέ-
νες από δεκατέσσερα
φαράγγια.

Χαράδρες άγριες και
μαγευτικές , διαμαντέ-
νιες παραλίες του Λυβι-
κού, με καθαρές και
καταγάλανες θάλασσες.

Εδώ θα βρείτε τα
ύστερα απομεινάρια του παλιού Κρητικού πολιτισμού.
Άνθρωποι φιλικοί και γενναιόδωροι, κάποτε σπου-
δαίοι ναυτικοί και ακόμη σπουδαιότεροι έμποροι. Στην
Τουρκοκρατία ήταν πλούσιοι και ανεξάρτητοι. Κι όμως
επαναστάτησαν αμέτρητες φορές, πρώτοι αυτοί το
1770 με τον Δασκαλογιάννη.

Και μετά ξανά και ξανά...Μια ζωή στα όπλα και στα
αίματα. Ράτσα ανυπότακτη, επιβλητική στήν όψη,
«ζωντανά αγάλματα θεών».

Επιλέξτε φέτος τα
Σφακιά, για τις διακο-
πές σας!

Είτε ψάχνετε για μια
ήσυχη παραλία, είτε για
ορειβασία και περπά-
τημα στα γοητευτικά
μονοπάτια, είτε για κο-
λύμπι, για καταδύσεις,
για ψάρεμα.

Ο ήλιος εδώ, λάμπει
ολοχρονίς: Τα Σφακιά
είναι το πιο ηλιόλουστο
κομάτι της Ευρώπης !

Θα βρείτε φιλόξενα
καταλύματα, πλούσιο
και καλό φαγητό με το-
πικά εδέσματα, φρέσκα
ψάρια, αγνά προ-
ϊόντα για να γευτείτε
και να αγοράσετε: Θυ-

μαρίσιο μέλι, γραβιέρα, αφεψήματα, καλό λάδι, σφακιανές πίτες και
παξιμάδια.

Στα γραφικά χωριουδάκια, θα ζήσετε τα όμορφα πανηγύρια του κα-
λοκαιριού και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Φραγγοκάστελλο.

Μα πάνω απ’όλα, θα βρείτε φιλοξενία και καλή καρδιά! Μάθετε πε-
ρισσότερα στο site του Δήμου Σφακίων.

Σας περιμένουμε!
Καλό Καλοκαίρι - Καλές διακοπές !

Το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ

Παιδεία: Ο ήλιος της
άνοιξης για τα Σφακιά

Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια αλλά δεν µπορείς να εµποδίσεις
τον ερχοµό της Άνοιξης (Π. Νερούντα)

Πέρασαν τρία χρόνια, µε τρία απανωτά
Μνηµόνια. Ο απολογισµός για τον Ελλη-
νικό λαό: λιτότητα, ανεργία, φτώχια, αβε-
βαιότητα.

Οι υποσχέσεις τους, ότι η ανάκαµψη θα
ερχόταν στο τέλος του 2010, ότι η Ελλάδα
θα ήταν στις αγορές το 2012 και θα έµ-
παινε σε τροχιά ανάπτυξης, ήταν ένα κα-
λοστηµένο ψέµα/

∆εν είναι µόνον η συρρίκνωση του –
όποιου - κράτους πρόνοιας είχε µείνει, της
δηµόσιας υγείας, της δηµόσιας Παιδείας,
της εργατικής νοµοθεσίας.

∆εν είναι µόνον η ανεργία, η γενικευµένη
φτώχεια, η πείνα, οι αυτοκτονίες.

∆ηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµοί κοι-
νής ωφέλειας, κτίρια, νησιά, παραλίες,
ορυκτός πλούτος, λιµάνια, αεροδρόµια,
µνηµεία, αρχαιολογικοί χώροι, βγαίνουν
στο σφυρί και πωλούνται κοψοχρονιά.

Η κοινοβουλευτική δηµοκρατία µετατρέ-
πεται βαθµιαία σε ένα αυταρχικό αστυνο-
µικό κράτος, που διοικείται µε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου και κοινές
υπουργικές αποφάσεις.

Στα πέτρινα χρόνια του ’50-’60, χάθηκε

µια ολόκληρη γενιά Ελληνόπουλων -
από την αγροτιά κυρίως, που ξενιτεύτη-
καν σ’ όλο τον πλανήτη, για να δουλέ-
ψουν εργάτες στις φάµπρικες.

Στις µέρες µας, χάνεται µια νέα γενιά
επιστηµόνων, τεχνικών, νέων µε υψηλή
µόρφωση και ικανότητες, που άρχισαν
κιόλας να µεταναστεύουν για να δουλέ-
ψουν και να επιβιώσουν, αφού το µέλ-
λον στην πατρίδα τους, προδιαγράφεται
ζοφερό.

Μια, µεγαλύτερης κλίµακας επίθεση,
συντελείται ήδη στην δηµόσια παιδεία, την
εκπαίδευση, την υγεία και τον πολιτισµό.
Κάποτε έκαιγαν βιβλία, τώρα «καίνε» τον
δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό, τον γιατρό, τον
φαρµακοποιό, τον αγρότη, τον εργάτη, τον
εργαζόµενο.

Παράπλευρα θύµατα απ’ αυτό τον ακή-
ρυκτο πόλεµο, είναι κυρίως οι νέοι, που
βλέπουν τα όνειρα τους να σβήνουν!

Η παιδεία όµως και η µόρφωση, είναι
αναφαίρετο δικαίωµα,
είναι ανάγκη και υπο-
χρέωση όλων των αν-
θρώπων, µικρών και
µεγάλων και όχι προ-
νόµιο των λίγων.
Η κοινωνία, πρέπει

να εξασφαλίζει ισό-
τιµα για όλους, την
πρόσβαση στη
γνώση και στον
πλούτο της ανθρώπι-
νης σκέψης και του
πολιτισµού. Ο µεγα-
λύτερος πλούτος σε
κάθε κοινωνία, είναι η

παιδεία της, τα σχολειά της, τα πολιτι-
στικά αγαθά της.

Εµείς οι Σφακιανοί το ξέρουµε καλά
αυτό...

Ο µεγάλος µας ευεργέτης, ο ευπατρίδης
Γ. Ξενουδάκης, δεν ήταν δάσκαλος ή κα-
θηγητής. ∆εν δίδασκε από πανεπιστηµια-
κές έδρες, δεν κατείχε ακαδηµαϊκούς
θώκους...

Κατάλαβε όµως, πως η µεγαλύτερη προ-
σφορά που θα µπορούσε να κάνει στον
τόπο καταγωγής του, δεν ήταν ούτε κουµ-
πούρια, ούτε µέγαρα, ούτε ακίνητα... Θέ-
λησε, η περιουσία του να τεθεί στην
υπηρεσία της ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ στα Σφακιά.

Ας αναλογιστούµε πόσα Σφακιανόπουλα
έµαθαν γράµµατα, σπούδασαν, µορφώ-
θηκαν, πρόκοψαν, από την ανθρωπιά, την
γενναιοδωρία και τη σοφία αυτού του αν-
θρώπου.

Όπως έλεγε ένας Βρετανός φιλόσοφος,
“ Ο κυριότερος στόχος της παιδείας, δεν
είναι η γνώση, αλλά η δράση”.

Ας αντισταθούµε µε κάθε τρόπο σ΄ αυ-
τούς που θέλουν να κοντύνουν, όχι µόνο
την οικονοµική και κοινωνική µας ύπαρξη,
αλλά και τη σκέψη, τις Ιδέες, τη βούλησή,
την παιδεία, τον πολιτισµό µας.

Ας αντισταθούµε σ΄ αυτούς που µας θέ-
λουν ανθρώπους δειλούς, άβουλους, υπο-
ταγµένους, µοιραίους, για να ανεχόµαστε
τα πάντα, µε καµένα µυαλά και συνείδηση.

Μην τους αφήσουµε να µας κλέψουν το
µέλλον µας. Ας το πάρουµε στα δικά µας
χέρια «Στη γη της οµορφιάς B µακριά από
τον ψεύτη και τον πλάνο της Ρωµιοσύνης»
που έλεγε κι µεγάλος µας ποιητής, Κωστής
Παλαµάς.

Σκοτώνουν τα όνειρα µας, ας µην τους αφήσουµε να σκοτώσουν
τα όνειρα των παιδιών µας...



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
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Αγαπητοί φίλοι και 
Συνεπαρχιώτες

Η Συνταχτική επιτροπή της εφημε-
ρίδας μας και το  Δ. Σ. της   "Ένωσης των
Απανταχού Σφακιανών",

ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ ν  θερμά 
όλους όσους ανταποκρίθηκαν  στο κά-
λεσμα μας και έγιναν συνδρομητές στην
εφημερίδα μας (σας) " ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ".

Ευχαριστούμε περισσότερο, εκεί-
νους που μπόρεσαν - πέραν της ετήσιας
συνδρομής των 10 €, να ενισχύσουν την
προσπάθεια μας, με μεγαλύτερα ποσά.
Σε κάθε φύλλο, (σελ. 12), δημοσιεύουμε
τα τελευταία  ονόματα των συνδρομη-
τών και τα ποσά που ο καθένας έστειλε,
για την συνδρομή και οικονομική ενί-
σχυση της εφημερίδας. 

Ο κατάλογος για τους μελλοντικούς
συνδρομητές,θα συνεχιστεί. 

Αγαπητοί φίλοι
Δεσμευόμαστε και αγωνιζόμαστε γι

αυτό, ότι δεν θα σταματήσουμε να εκδί-
δουμε την εφημερίδα  μας, σε πείσμα
όλων αυτών, που προσπαθούν να απαλ-
λοτριώσουν την εθνική και πολιτισμική
μας ταυτότητα, τα ήθη και έθιμά μας,
την ιστορία και την παράδοσή μας, που
ονειρεύονται να μας καταστήσουν μια
φοβισμένη, άβουλη και εύκολα χειρα-
γωγήσιμη μάζα… 

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

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  συν-
δρομή 10 €.  

Σε κάθε φύλλο της εφημερίδας,
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 ταχυ-
δρόμο ή το Ταχυδρομικό Κατάστημα
των ΕΛ.ΤΑ, χωρίς να πληρώσετε καθό-
λου ταχυδρομικά έξοδα 

Συµπληρώθηκε ένας
χρόνος από την ίδρυση

του σωµατείου µη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, µε την επωνυµία «ΟΜΑ∆Α ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ» και
διακριτικό τίτλο «ΣΦΑΚΙΑ».

Σκοπός του σωµατείου µας είναι, γενικώς
η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης, πνεύ-
µατος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που
διέπεται από αλτρουιστικά, φιλανθρωπικά
αισθήµατα προσφοράς, προς το κοινωνικό
σύνολο. 

Η Εθελοντική ∆ράση σε κάθε τόπο, µπο-
ρεί να προσφέρει ΠΟΛΛΆ! Κι ειδικά όταν οι
δυσκολίες των καιρών είναι µεγάλες, το πεί-
σµα και η θέληση ΠΡΕΠΕΙ ν' αναλαµβά-
νουν πρωτοβουλίες! Σίγουρα στην αρχή
δεν λείπουν ούτε οι ανασφάλειες ούτε οι αµ-
φιβολίες... Χρειάζεται χρόνος... Μα πιο
πολύ όρεξη και θέληση να παλέψει κανείς
για να παραδώσει στους νεότερους ένα κα-
λύτερο µέλλον! 

Οι νεότεροι αυτοί είναι τα παιδιά µας, τα
ανήψια µας, τα γειτονάκια µας, τα χωριανά-
κια µας... 

Είναι οι νέοι που οι συνθήκες τους έχουν
µουδιάσει και πιστεύουν ότι δεν µπορούν να
κάνουν τίποτα, για να καλυτερέψουν την
πραγµατικότητά τους... ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΜΩΣ!   

Κι αυτό είναι το πιο δύσκολο εγχείρηµα...
Να τους πείσουµε γι’ αυτό! Ας προσπαθή-

σουµε... Ας προστατέψουµε... Ας αναδεί-
ξουµε... Ας βοηθήσουµε τον Τόπο µας!
Είµαστε ΕΜΕΙΣ!!! 

Ευχόµαστε να στηρίξετε υλικά και ηθικά,
την προσπάθεια που κάνουµε για την ανά-
πτυξη του Εθελοντισµού στο δήµο µας, ο
οποίος µπορεί µε την µαζική συµµετοχή του
κόσµου να δώσει λύσεις σε αρκετά προβλή-
µατα της καθηµερινότητας µας.

Το ∆.Σ. της “Οµάδας Εθελον-
τών του ∆. Σφακιών”

Πρόεδρος: Μανώλης Τζωρτζάκης
Αντιπρόεδρος: Μανούσος Παν. Καγιαδά-

κης
Γενική Γραµµατέας: Χρυσούλα Τσουπάκη
Ταµίας: Μιχάλης Σκουλούδης

Η “ΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ”Η “ΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ”
Γράφει ο  Μανώλης Τζωρτζάκης - Πρόεδρος της “ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ”

Έφορος ∆ηµοσίων Σχέσεων: Γιάννης
Εµ.ΤζωρτζάκηςΈφορος Εκπαίδευσης:
Μανούσος Βασ. Καγιαδάκης

Έφορος Υλικού & Εγκαταστάσεων:
Παναγιώτης Χιωτάκης

Υπεύθυνοι ∆ιαχείρησης της σελίδας: 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Οµάδα Εθελοντών του ∆ήµου Σφα-
κίων καλεί κάθε ενδιαφερόµενο που θέλει
να ενταχθεί στη λίστα των µελών της, να
έρθει σε επαφή µε τον υπεύθυνο εγγραφής
του χωριού του για περισσότερες πληρο-
φορίες...

Υπεύθυνοι εγγραφών:
Σκαλωτή - Αργουλές: Τζωρτζάκης Γιάννης
Τηλ: 697 91 13 944
Φραγκοκάστελλο - Πατσιανός - Καψοδά-
σος: Καγιαδάκης Μανούσος Τηλ: 697 99 66
167
Βουβάς - Αγ. Νεκτάριος: Καγιαδάκης Χρή-
στος Τηλ: 697 04 17 494"
Κοµιτάδες - Χώρα Σφακίων: Τζωρτζάκης
Μανώλης Τηλ: 694 75 73 218 "

Αγορά οχήµατος για 
πυροπροστασία από τον

∆ήµο Σφακίων
Η Οµάδα Εθελοντών του ∆ήµου Σφα-

κίών, έχοντας µια επιτυχηµένη δράση την
προηγούµενη χρονιά πάνω στο σοβαρό
θέµα της πυροπροστασίας, ζήτησε από
το ∆ήµο Σφακίων, την αγορά ενός µεταχει-
ρισµένου οχήµατος που θα χρησιµοποιεί-
ται γι' αυτόν το σκοπό, την κάλυψη των
ετήσιων πάγιων εξόδων του, καθώς και
την επιδιόρθωση ζηµιών, στο ήδη υπάρ-
χον υλικό πυροπροστασίας. 

Με την θερµή υποστήριξη του ∆ηµάρ-
χου Πολάκη Παύλου, το ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο, ψήφισε οµόφωνα και δεσµεύτηκε
για την αγορά του αυτοκινήτου, από το
κονδύλι της πυρασφάλειας που λαµβάνει
ο ∆ήµος για φέτος. 

““ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ”ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ”

ΓΓράφει ο ΒΒ αγγέληςαγγέλης ΓΓ ερωνυμάκηςερωνυμάκης

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ...ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ...
Με ένα µικρό παρεάκι, δώσαµε συ-

νέχεια στην προηγούµενη πορεία µας
προς το "ΚΑΣΤΡΙ" (αρχαία οχυρή το-
ποθεσία στο τέλος της κορυφογραµ-
µής της ανατολικής πλευράς του
Ασφενδιώτικου φαραγγιού ). 

Αυτή την φορά περπατήσαµε τις

κορυφογραµµές ανάµεσα στην δυτική
πλευρά του Ασφεδιώτικου φαραγγιού
και την ανατολική του φαραγγιού του
Κάπνη. 

Τόπους που στο χάρτη της Ρ.Α.Ε.
έχουν παραχωρηθεί πολλές θέσεις
για εγκατάσταση ανεµογεννητριών σε
διάφορες πολυεθνικές εταιρείες.  

Εκτός του ότι αυτές οι περιοχές
έχουν χαρακτηριστεί “ ΝΑΤΟΥΡΑ".

Παραθέτω κάποιες φωτογραφίες
για να υποψιαστούµε σε τι τόπο η
Τρικοµµατική και η Τρόικα θέλουν να
εγκαταστήσουν ΒΑΠΕ µε διαδικασίες
ΦΑΣΤ ΤΡΑΚ ...

Ένα τόπο
που αποτελείται
από προϊστορι-
κές βραχογρα-
φίες στη θέση
"ΣΚΟΡ∆ΟΛΑ-
ΚΙΑ", από οχυ-
ρές θέσεις όπως
το " Καστρί” µε
αναµφίβολο αρ-
χαιολογικό εν-
διαφέρον, από
αρχαίους κού-
µους και άλλες
κατασκευές πι-
θανότατα από
Μινωικές φρυ-
τωρίες.
Ένας τόπος

αχαρτογράφητος
που επιχειρείται
να δοθεί στα
σύγχρονα “τρω-
κτικά" ατουφέκι-
στος!!! 

Αρχαίοι κούµοι, πιθανότατα από Μινωικές φρυτωρίες, στην περιοχή
“Καστρί”, πάνω από τα Κολοκάσια. 

Μαγευτική θέα από το “Καστρί”. Οι περιοχές
έχουν χαρακτηριστεί “ ΝΑΤΟΥΡΑ".

∆∆ενδροφύτευσηενδροφύτευση
στην Αγία Αικατερίνη στην Αγία Αικατερίνη 

ΑΑνώποληςνώπολης
Από τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλό-

γου Ανώπολης, έγινε δενδροφύτευση
στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης στην
Ανώπολη Σφακίων.

ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ

∆ωρεά πολυµηχανή-
µατος προς το Νηπια-
γωγείο Ασκύφου 

Στη µνήµη του αγαπηµένου µας φίλου,
του ακούραστου εργάτη για το καλό του
τόπου, Γιώργη  Ζακυνθινάκη, που χά-
σαµε τόσο άδικα, µε τη βάρβαρη δολο-
φονία του, το ∆.Σ. της Ένωσης µας,
δώρησε έναν έγχρωµο Laser επαγγελ-
µατικό εκτυπωτή - scanner , στο Νηπια-
γωγείο Ασκύφου Σφακίων.  

Μ η ν  κ α ρ τ ε ρ ά τ ε
Μην καρτεράτε  να  λυγ ίσουµε
µήτε  γ ια  µια  στ ιγµή,
µηδ ’ όσο στην  κακοκαιρ ιά
λυγάε ι  το  κυπαρίσσι .
Έχουµε  τη  ζωή πολύ,
πάρα πολύ,  αγαπήσε ι .

Φ ώ τ η ς  Α γ γ ο υ λ έ ς
Έ λ λ η ν α ς  π ο ι η τ ή ς  ( 1 9 1 1 − 1 9 6 4 )
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Οι Σύλλογοι µαςΟι Σύλλογοι µας

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Καθαρισµός της παρα-
λίας στο Φραγκοκάστελλο

ΜΜΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣ  --  ΜΜΑΑΗΗΣΣ    22001133

ΕΝΩΣΗ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 25ης  Μαρτίου,
η Ένωση Σφακιανών Ηρακλείου, παρέστη στις εκδηλώσεις
του εορτασµού, και κατέθεσε στεφάνι στο µνηµείο του Αγνώστου
Στρατιώτη. 

Στο σχετικό µήνυµα της, η Ένωνη αναφέρει, µεταξύ των
άλλων: “  Στις δύσκολες µέρες που βιώνουν όλοι οι Έλληνες, στο
πλαίσιο της εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας, της οικονοµικής κρί-
σης, της διαφθοράς των ηθών και της γενικότερης απαισιοδοξίας
κρίνεται υποχρέωση και καθήκον µας, περισσότερο από ποτέ να
θυµηθούµε, να διαλογιστούµε και να τιµήσουµε εκείνους οι οποίοι
µε µεγαθυµία, παραµερίζοντας τις προσωπικές τους φιλοδοξίες,
χάριν του Έθνους, αγωνιστήκαν ανιδιοτελώς, θυσιάστηκαν υπε-
ρασπιζόµενοι τα ιερά και όσια της πατρίδος, την ενότητα και την
ελευθερία της Ελλάδος ”.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης  Σφακιανών Ηρακλείου κ. Νίκος Προκοπάκης κα-
ταθέτει στεφάνι στο µνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη κατά την επέτειο της

25ης Μαρτίου.

Μουσικοχορευτικός
Σύλλογος Σφακίων

« ΣΦΑΚΙΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ »
Την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013

στον περίβολο χώρο του Γυµνα-
σίου  Χώρας Σφακίων, θα πραγµα-

τοποιηθεί η µεγάλη γιορτή του
Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Σφα-
κίων, « ΣΦΑΚΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ »

Σας περιµένουµε σε µια όµορφη
πολιτιστική βραδιά. 

4ος ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ
ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ “ΣΑΜΑΡΙΑ”

‘Ενας όμορφος αγώνας σε ένα υπέροχο φυσικό καταπράσινο περιβάλλον.’
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων διοργάνωσε για

τέταρτη συνεχόµενη χρονιά, µε µεγάλη επιτυχία την Κυ-
ριακή 12 Μαΐου 2013 τον 4o Aγώνα Ορεινού Τρεξίµα-
τος “Σαµαριά” - SAMARIA RUN. 

Ο αγώνας αυτός ήταν µία διαφορετική προσέγγιση
του φαραγγιού της Σαµαριάς. H διαδροµή που έτρεξαν
οι συµµετέχοντες στον αγώνα ήταν η ακόλουθη: Μαχί
Οµαλού (Εκκίνηση) – Ξυλόσκαλο – Νερούτσικο –

Άγιος Νικόλαος – Καλυβάκι – Ποτιστήρια – Ποριά –
Καταφύγιο Καλλέργη – Ξυλόσκαλο Οµαλού, όπου
έγινε ο τερµατισµός. 

Η εκκίνηση του αγώνα έγινε στις 08:30 π.µ. και η
απόσταση ήταν 17,6 χιλιόµετρα. Στην διοργάνωση δή-
λωσαν συµµετοχή 170 άτοµα, από τα οποία στην
γραµµή της εκκίνησης βρέθηκαν τα 163.

Ο αγώνας εξελίχθηκε οµαλά, χωρίς απρόοπτα, ενώ
τη γραµµή του τερµατισµού, στο χρονικό όριο των
πέντε ωρών που όριζε ο κανονισµός, πέρασαν 155
αθλητές, µεταξύ αυτών πολλοί από το νοµό Χανίων,
αρκετοί από την υπόλοιπη Κρήτη και την ηπειρωτική
Ελλάδα, και για δεύτερη χρονιά συµµετείχαν αθλητές
από το εξωτερικό.

Οι ακούραστοι εθελοντές-µέλη του Συλλόγου παρα-
κολουθούσαν την οµαλή διεξαγωγή του, από τα προ-
καθορισµένα σηµεία ελέγχου και τροφοδοτούσαν
τους αθλητές µε τα απαραίτητα ισοτονικά ροφήµατα
και οι εθελοντές
Σαµαρείτες του
Περιφερειακού
Τµήµατος Χα-

νίων του Ε.Ε.Σ. βοήθησαν πολύ µε
την εµπειρία τους σε τέτοιες διοργα-
νώσεις. Η Κλινική ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.-
Θεραπευτήριο IASIS διέθεσε ένα από
τα ασθενοφόρα της, το οποίο στάθ-
µευσε στο Ξυλόσκαλο Οµαλού, καθ’

όλη τη χρονική διάρκεια της διοργάνωσης.      Η Πε-
ριφερειακή Ενότητα Χανίων, ο ∆ήµος Πλατανιά και η
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Πλατανιά-Κ.Ε.∆Η.Π.,
η ∆ιεύθυνση ∆ασών Χανίων και ο Φορέας ∆ιαχείρι-
σης Εθνικού ∆ρυµού, υποστήριξαν την προσπάθεια
αυτή.   

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Λάκκων – Οµαλού διευκό-
λυνε την διοργάνωση, διαθέτοντας χώρους από τις
εγκαταστάσεις της. 

Η µικρή γιορτή µε τις απονοµές στους νικητές
του αγώνα, έγινε στις 13:00 µετά το µεσηµέρι της
Κυριακής και συγκέντρωσε εκτός από τους συµµετέ-
χοντες και αρκετούς φίλους του βουνού και της
φύσης. 

Στη γραµµή εκκίνησης βρέθηκαν τα 163 εθελοντές απ’ όλη την Ελλάδα και
το εξωτερικό.

Στο Ξυλόσκαλο Οµαλού

Χανιώτες αθλητές που συµµετείχαν στον αγώνα, µετά τον
τερµατισµό τους. Κύπελα και µετάλλια για τους νικητές...

ΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ    
ΕΝΩΣΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Το νέο ∆.Σ. που προέκυψε µετά τις αρχαιρεσίες της 10ης

Μαρτίου 2013, είναι: 
•  Προκοπάκης Νικόλαος του Μιχαήλ -  Πρόεδρος 
•  Μανταδάκης Εµµανουήλ του Κων/νου - Αντιπρόεδρος 
•  Σπληνάκης Νικόλαος του Πέτρου -  Γ. Γραµµατέας 
•  ∆ασκαλάκης Γεώργιος του Αντωνίου - Ταµίας 
•   Μαµαλάκης Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου - Κοσµήτορας 
•  Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος του Μιχαήλ -  Μέλος (Υπ/  

νος Τύπου / Επικοινωνίας)     
•   Ξενάκης Νικόλαος του Ανδρέα - Μέλος         

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
•  Ιερωνυµάκης Σταµάτιος του Πριάµου 
•   Σαµαριτάκης ∆ηµήτριος του Στεφάνου 
•   Χιωτάκης Ιωσήφ του Ιωσήφ

Με πρωτοβουλία του προπο-
νητή της οµάδας  του Αθλητικού
Γυµναστικού Συλλόγου Σφακίων
Μανώλη Τζωρτζάκη, µερικά απο
τα νέα "φυντάνια" του Συλλόγου,
γεµάτα ενθουσιασµό, κατέβηκαν
µε τον προπονητή
τους στην παραλία
του Φραγκοκάστελ-
λου για τον καθαρι-
σµό της! 

Η δράση ολοκλη-
ρώθηκε σύντοµα,
µιας κι η παραλία
ήταν αρκετά καθαρή
και ακολούθησε πο-
δοσφαιρικός αγώ-
νας.

Έτσι µεταφέρθηκε
το µήνυµα στα παι-
διά ότι η Προσφορά 

και  η Ψυχαγωγία, µπορούν να
συνυπάρξουν! 

Συγχαρητήρια στον προπο-
νητή της οµάδας Μανώλη Τζωρ-
τζάκη, για την πρωτοβουλία! 

Μερικά απο τα νέα "φυντάνια" του Α.Γ.Σ.Σφακίων
µε τον προπονητή τους Μανώλη Τζωρτζάκη, που
ανέλαβαν φέτος, τον καθαρισµό της παραλίας του

Φραγκοκάστελλου. 

«ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΣΚΡΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΣΚΡΑ
Την Κυριακή 12 Μαϊου το Παράρτηµατος  Βορείου Ελλάδας της   

Ένωσης των Απανταχού Σφακιανών, συµµετείχε στις εκδηλώσεις  
για την 95η επέτειο από την Μάχη του Σκρα.
Μέλη του Παραρτήµατος ταξίδεψαν, παρά την οικονοµική κρίση 

για την εκδήλωση στο ακριτικό χωριό του Σκρά. Κατάθεση στεφά- 
νου, έκανε ο Ταµίας του Παραρτήµατος Βορείου Ελλάδος, Νίκος 
Καγιαδάκης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ 72ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗΤΗΣ 72ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Την Κυριακή 26 Μαϊου το Παράρτηµα  

Βορείου Ελλάδας της Ένωσης των  
Απανταχού Σφακιανών, συµµετείχε στις 
εκδηλώσεις για την 72η επέτειο από την 
Μάχη της Κρήτης. Εκ µέρους του Πα-
ραρτήµατος, κατάθεση στεφάνου, έκανε ο  
Πρόεδρος Θοδωρής Παπαδάκης.

Παράλληλα µέλη του Παραρτήµατος, εξουσιοδοτηµένα από τον 
∆ήµο Σφακίων, ταξίδεψαν στο χωριό ∆αµασκηνιά του Ν. Κοζάνης 
όπου κατέθεσαν στέφανα για τον δήµο Σφακίων αλλά και του Πα-
ραρτήµατος στην προτοµή του Σφακιανού Αρχηγού του Μακεδο-
νικού Αγώνα Γεώργιου Τσόντου (Βάρδας). 
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Μνήµες του τοπίου
Τα βουνά των Σφακίων στα χρόνια
της βενετικής κυριαρχίας (Μέρος ∆εύτερο)

Της Καλλιόπης Γερωνυµάκη - Πτυχιούχου Φιλοσοφικής Παν/µίου Αθήνας - Μεταπτυχ. Φοιτήτριας

Ποια ήταν η σφακιανή «κοινωνία του βουνού»;

Κόψτε µε ψαλίδι πάνω στη διακεκοµµένη

ΜΜΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣ  --  ΜΜΑΑΗΗΣΣ    22001133

Το Σεπτέµβριο του 1669, πέντε βενετικά πλοία σήκωναν άγ-
κυρα από το λιµάνι του Χάνδακα (σηµ. Ηράκλειο), µε προορισµό
τη Βενετία. Ο πόλεµος µε τους Οθωµανούς είχε πια τελειώσει,  και
οι Βενετοί, µετά την ήττα τους έσπευδαν να στείλουν ολόκληρο το
κρατικό αρχείο της αποικίας τους στη µητρόπολη.   

Μέσα σε εκείνη τη συγκυρία, η διάσωση των φακέλων είχε
κριθεί απαραίτητη, καθώς η Γαληνοτάτη ήλπιζε ακόµα σε µια προ-
σεχή επανακατάληψη του νησιού. Παρά τις τρικυµίες, τα τρία από
αυτά τα πλοία επρόκειτο να φθάσουν σώα στην Κέρκυρα και στη
Βενετία. Και µαζί µε αυτά ένα πολύ µεγάλο µέρος της γνώσης µας
για τη βενετοκρατούµενη Κρήτη.

Αν και οι φάκελοι των Βενετών αξιωµατούχων διασώθηκαν
από τη λήθη, λίγα µπορούν να µας πουν για το πώς ζούσαν οι
άνθρωποι σε µια αποµακρυσµένη περιοχή της αυτοκρατορίας,
όπως ήταν τα Σφακιά. Οι επίσηµες πληροφορίες για την περιοχή
προέρχονται µόνο από περιόδους κοινωνικών ταραχών και συ-
νήθως είναι φιλτραρισµένες µέσα από τα συµφέροντα των Βενε-
τών στην περιοχή.   

Όµως πώς ζούσε στ’αλήθεια η σφακιανή κοινωνία; Γύρω
από ποιες συνήθειες και αξίες οργάνωνε την ύπαρξή της; Τα τα-
ξιδιωτικά κείµενα καθώς και τα λιγοστά χειρόγραφα που διασώ-
θηκαν αντιγραµµένα χέρι µε χέρι απαντούν σε µερικά από τα
ερωτήµατά µας.

Καταρχήν, οι θέσεις και οι ονοµασίες πολλών σηµαντικών
σφακιανών οικισµών µας εντυπωσιάζουν για την αντοχή τους στο
χρόνο. Στα µέσα του 17ου αιώνα, το Χρονικό του Βενετού Anto-
nio Trivan απαριθµούσε τα παρακάτω είκοσι χωριά: Castel
Sfachia, Giorgici, Comittadhes, Paciano, Limgià, Vurà[< Βουβά],
Frasca, Francocastello, Calocassia, Cabia,Aschifu, Anapoli, Agio-
giani, Tripites, Scalla, Agià Rumeli, Aradhena, Samargià, Cabo,
Agio Dimitri. 

Αν άλλες πηγές της ίδιας περιόδου αναφέρουν µόνο δέκα από
αυτά τα χωριά, είναι ίσως επειδή εστιάζουν στη διοικητική τους
σπουδαιότητα.Από την άλλη πλευρά, οι πληροφορίες για τη δη-
µογραφική κατάσταση των Σφακίων είναι περιορισµένες. Το 1608,
ένας Βενετός αξιωµατούχος απαριθµούσε 3.000 κατοίκους στην
περιοχή, από τους οποίους οι 1.000 ήταν άνδρες ικανοί να πολε-
µήσουν ή να δουλέψουν. Ο αριθµός δεν είναι µεγάλος· την ίδια
εκείνη χρονιά, ο συνολικός πληθυσµός της Κρήτης, αγγίζοντας
µια πρόσκαιρη ευηµερία, ανερχόταν σε 220.000 σύµφωνα µε τις
κρατικές απογραφές. 

Γύρω στο 1546, ένας Γάλλος φυσιολάτρης και βοτανολόγος, ο
Pierre Belon, ξεκίνησε για µια µεγάλη περιοδεία στην Ανατολική
Μεσόγειο και την Ασία. Ο πρώτος του προορισµός ήταν η Κρήτη.
Σταθµεύοντας για λίγες µέρες στα Σφακιά, επισκέφθηκε µαζί µε
κάποιους ντόπιους ευγενείς ένα σφακιανό γλέντι. Αργότερα, στο
βιβλίο του, που εκδόθηκε το 1553 µε βασιλική αρωγή στο Παρίσι,
σηµείωνε: « Στο χωριό του ευγενούς Τζοάν Αντόνιο Μπαρότζο,
όχι µακριά από τη χώρα των Σφακίων, είδαµε τους χωρικούς των
γύρω χωριών, συγκεντρωµένους σε µια γιορτή, άλλους µε τις

κόρες τους και άλλους µε τις συζύγους τους, τόσοι που η παρέα ήταν
µεγάλη. Και αφού είχαν πιει καλά, άρχισαν να χορεύουν µέσα στον
πιο µεγάλο καύσωνα, όχι στον ίσκιο, αλλά στον ήλιο, παρότι ήταν η πιο
καυτή ηµέρα του Ιουλίου. Οι χωρικοί αυτοί, αν και φορτωµένοι µε
όπλα, δεν έπαυσαν να χορεύουν µέχρι τη νύχτα». Και λίγο παρακάτω
συµπλήρωνε: «Οι κάτοικοι αυτού του χωριού [ενν. τα Σφακιά] είναι οι
πιο πολεµοχαρείς και εξαιρετικοί σκοπευτές στο τόξο […]· επίσης θέ-
λουν τα δικά τους τόξα να είναι πιο γερά από εκείνα των κατοίκων σε
άλλα µέρη». 

Επιπλέον, ο ίδιος συγγραφέας έγραφε πως οι Σφακιανοί προτι-
µούσαν να εκτελούν τα άλµατα τους ζωσµένοι µε το τόξο και τη φαρέ-
τρα τους, που περιείχε περίπου 150 βέλη. Στην πράξη, αυτές οι
επιδείξεις ανδρείας και πολεµικής ετοιµότητας πήγαζαν από την ενα-
σχόληση µε την κτηνοτροφία, την αδιάκοπη µετακίνηση στα βουνά
και τη συνεχή έκθεση σε κινδύνους. Η ποιµενική οικογένεια ήταν µια

µικρή παραγωγική µονάδα, η οποία στηριζόταν στην αυτοκατανά-
λωση όλων των κτηνοτροφικών προϊόντων από το κρέας έως το µαλλί.
Ασφαλώς, τα κοπάδια, σαν οικονοµική βάση, ήταν µια αβέβαιη περι-
ουσία: µπορούσε να χαθεί τόσο εύκολα, όσο εύκολα µπορούσε να
πληθύνει, αφού ήταν ανά πάσα στιγµή εκτεθειµένη στη φυσική ή την
ανθρώπινη απειλή.

Έτσι, µια οικογένεια µε πολλά αρσενικά παιδιά ήταν πιο ικανή να
εξασφαλίσει την επιβίωσή της ή ακόµη και να πλουτίσει. Χρειαζόταν
κοντά της όλα τα άρρενα µέλη της, όχι µόνο για να εκτρέφει περισσό-
τερα πρόβατα. Εκπαιδευµένοι στο τόξο, οι άνδρες ήταν σε θέση να
υπερασπίζονται καλύτερα τα βοσκοτόπια της ή την πρόσβαση σε δια-
φιλονικούµενους φυσικούς πόρους, όπως το πόσιµο νερό.  

Κατ’ επέκταση, η σηµασία των ανδρών στη σφακιανή κοινωνία εκ-
φραζόταν µέσα από την οργάνωση σε φατρίες ή γένη, δηλαδή σε µε-
γάλες οικογένειες που συνδέονταν µε ισχυρούς δεσµούς αίµατος. 

Τα πιο γνωστά γένη τα συναντούµε στις πηγές από τον 16ο αιώνα 

και εξής. Ήταν οι Καψοκαλύβηδες, οι Νοµικοί, οι Παπαδόπουλοι,
οι Πάτεροι, οι Ψαροµήλιγγοι, οι Μέδικοι, οι Κόντηδες. ηδες. 

Οι ίδιες αυτές οικογένειες προσδιόριζαν την καταγωγή
τους µε ιδιαίτερο τρόπο, καθώς αυτοπαρουσιάζονταν ως πα-
ρακλάδια του αρχοντικού οίκου των Σκορδύληδων.

Οι Σκορδύληδες, σύµφωνα µε την ιστορικά βάσιµη, πλην
όµως µυθοποιηµένη, παράδοση, ήταν µια από τις δώδεκα αρ-
χοντικές οικογένειες του Βυζαντίου που είχαν εγκατασταθεί
στην Κρήτη το 1092 ή το 1182. Ένα επίσηµο έγγραφο του
1192, µας µαρτυρεί ότι το βυζαντινό κράτος είχε παραχωρήσει
στην αρχοντική οικογένεια την περιοχή της Ανώπολης. Τα όριά
της φαίνεται πως έφταναν µέχρι τον οικισµό του Πατσιανού,
δηλαδή το τότε ανατολικότερο σύνορο των Σφακίων. 

Οι επίγονοι του οίκου εξακολούθησαν να κατοικούν την
περιοχή τουλάχιστον µέχρι το 1669, διατηρώντας το οικονο-

µικό και κοινωνικό τους κύρος. Άλλωστε πολλοί
από αυτούς έλαβαν µέρος σε κρητικές εξεγέρσεις
κατά των βενετικών αρχών.  Εποµένως, καθεµία
φατρία διεκδικούσε µε θεµιτά ή αθέµιτα µέσα µία
γεωγραφική ζώνη κυριαρχίας, από την οποία
αντλούσε πόρους επιβίωσης αλλά και σύµβολα
κατοχύρωσης της τιµής των αρσενικών µελών
της. 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλέγµα κοινωνικών σχέ-
σεων οι ζωοκλοπές και οι βεντέτες ήταν πολύ
συχνό φαινόµενο. Για άλλη µία φορά, οι οικογε-
νειακές µνήµες της κοινότητας για αυτά τα θέµατα
έµειναν στην πλειοψηφία τους άγραφες.
.     Παρ’όλα αυτά, σήµερα είµαστε σε θέση να
αντλήσουµε σηµαντικές πληροφορίες για τις αν-
τιπαλότητες των Σφακιανών οικογενειών, από
δύο έγγραφα χρονολογηµένα το 1435. Πρόκειται
για τη διευθέτηση του ανταγωνισµού µεταξύ δύο

εύπορων συγγενικών οικογενειών, των Βαλεριανών (Σερη-
γιάννηδων) και των Σκορδύληδων. Η διχόνοια είχε ξεσπά-
σει µετά από τις αµοιβαίες καταπατήσεις των περιοχών
βόσκησης γύρω από την περιοχή ∆ιχαλωτό Λαγκό (σηµ. Σφα-
κιανός Λαγκός), ένα φαράγγι ανάµεσα στη Χώρα Σφακίων και
τους Κοµητάδες. Οι αυθαιρεσίες εξελίχθηκαν σε αρπαγές
ζώων και πολύ γρήγορα οδήγησαν στο φόνο του Ανδρέα
Σκορδύλη από τους αδερφούς Πέτρο και Νικόλαο Σερηγιάννη. 

Προκειµένου να δώσουν τόπο στην οργή, οι δύο πλευρές
αποφάσισαν να λύσουν τη διαµάχη µε έναν γάµο, δηλαδή µε
συµπεθεριό. Στο εξής, οι δυο βοσκότοποι θα ήταν κοινό κτήµα
τους. 

Πάντως, στο έγγραφο της συµφωνίας του γάµου, υπάρ-
χουν ορισµένα σηµεία που µας βάζουν σε σκέψεις. Κάθε µία
από τις δύο οικογένειες υπογράφει συνοδευόµενη από τους
ανθρώπους της και τους συγγενείς της, όπως αναφέρεται χα-
ρακτηριστικά. Η επανάληψη αυτής της φράσης θυµίζει ίσως τη
σηµασία που είχε η συσπείρωση των οικογενειών σαν πράξη
συνεργασίας και συνυπευθυνότητας απέναντι σε όλες τις δυ-
σχέρειες.  

Ένα δεύτερο ενδιαφέρον σηµείο παρουσιάζεται στο κλεί-
σιµο της συµφωνίας: «Λοιπόν δια τούτο συµφωνήσαµε τα δύο
µέρη και υπογραφόµεστε και τα δύο µέρη όλοι και συγγενείς
και ξένοι του καθενός και πρωτόγεροι και δια τούτο κάνοµε
δύο όµοια απαράλλακτα να κρατή ο καθένας το ένα δια πάντα
και ασφάλεια καθεµιανού». Άραγε η µνεία των πρωτόγερων
δεν µας υποψιάζει για την ύπαρξη γεροντικού συµβουλίου,
αποτελούµενου από τους αρχηγούς ορισµένων οικογενειών; 

Κι αν πράγµατι υπήρχε, πώς λειτουργούσε; Τελικά, ίσως
οι µηχανισµοί του εθιµικού δικαίου να ήταν υπόθεση πιο πε-
ρίπλοκη απ’όσο θα φανταζόµασταν αρχικά. Σε αρκετές ορει-
νές κοινωνίες, φαινόµενα όπως ο φατριασµός, η ισχύς των
άγραφων νόµων και τα κρούσµατα της βίας διαπερνούν το
βάθος των αιώνων. Με την πάροδο του χρόνου η άυλη προ-
φορική παράδοση χάθηκε, στήνοντας εµπόδια στο έργο των
ιστορικών. Για το λόγο αυτό, καθώς πλησιάζουµε στο τέλος,
και παρά τα όσα θίξαµε, το αρχικό µας ερώτηµα παραµένει.
Ποια ήταν η σφακιανή «κοινωνία του βουνού»; Χρειάζεται
χρόνος για να πάρουµε απαντήσεις.    

Στο µεταξύ µπορούµε να εξετάσουµε ένα άλλο ζήτηµα: τη
ζωή των Σφακιανών, αυτή τη φορά όµως µέσα από τα συµ-
φραζόµενα που δηµιουργούσε η υποτέλεια σε µια επίσηµη
εξουσία, τη βενετική. 

Εκπαιδευµένοι στο τόξο, οι Σφακιανοί άνδρες ήταν σε θέση να υπερασπίζονται καλύτερα τα βο-
σκοτόπια ή την πρόσβαση σε διαφιλονικούµενους φυσικούς πόρους, όπως το πόσιµο νερό.  
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Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός
του 2013 του Κληροδοτήμα-

τος Ξενουδάκη 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΟΥ∆ΑΚΗ

ΧΧρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ααππόό  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ««ΜΜππααλλττααττζζήήςς»»

Συνεχίζεται το έργο ανάπλασης 
των Σφακιανών οικισμών

Τα Σφακιανά χωριά
αλλάζουν όψη. Οι εργα-
σίες συνεχίζονται. 
Ο ∆ήµος Σφακίων, εφαρ-
µόζοντας µε γοργούς
ρυθµούς το πρόγραµµα
«Μπαλτατζής», προχωρά
στις αναπλάσεις των
χωριών Καψοδάσος, Πα-
τσιανός, Βουβάς, Ιµβρος
και Ασκύφου.

Ξεκίνησε ήδη και στη
Χώρα Σφακίων η ανά-
πλαση του παράλληλου
µε τον παραλιακό δρόµο.

ΗΗµµεερρίίδδαα    ααππόό  ττοο  ∆∆ήήµµοο  ΣΣφφαακκίίωωνν  κκααιι  ττηηνν        ΗΗµµεερρίίδδαα    ααππόό  ττοο  ∆∆ήήµµοο  ΣΣφφαακκίίωωνν  κκααιι  ττηηνν        
ΑΑσσττυυννοοµµιικκήή  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΧΧααννίίωωννΑΑσσττυυννοοµµιικκήή  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΧΧααννίίωωνν

«Τροχαία Ατυχήµατα και
εξαρτησιογόνες ουσίες»

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία είχαµε στα Σφακιά µε την   
πραγµατοποίηση Ηµερίδας, µε θέµα τα ««ΤΤρροοχχααίίαα  ΑΑττυυχχήήµµαατταα  κκααιι    
εεξξααρρττηησσιιοογγόόννεεςς  οουυσσίίεεςς»»,, µε σκοπό την ενηµέρωση και την ευαισθη
τοποίησή των µαθητών και των γονέων τους.

Η ηµερίδα διοργανώθηκε από το ∆ήµο Σφακίων µε την επιµέ-
λεια του Αντιδηµάρχου ΓΓιιώώρργγοουυ  ΠΠρρωωττοοππααππααδδάάκκηη  και της Αστυ-
νοµικής ∆ιεύθυνσης Χανίων, παρουσία του Αστυνοµικού
∆ιευθυντή κ. ΑΑρρττέέµµηη  ΚΚοουυττσσααυυττάάκκηη..  

Η ηµερίδα έγινε στο Λύκειο της Χώρας Σφακίων µε την συµ-
µετοχή µαθητών του Γυµνασίου και του Λυκείου και οµιλητές ήταν
ο ∆/της της Τροχαίας κ. ΒΒλλααχχάάκκηηςς  ΙΙωωάάννννηηςς, ο ∆/ντης της ∆ίω-
ξης Ναρκωτικών κ. ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  ΘΘεεοοδδωωρροογγλλάάκκηηςς, η υπαστυνόµος
ΣΣοοφφίίαα  ΛΛοογγααρρίίδδοουυ, ο Ιατροδικαστής ∆. Κρήτης κ. ΣΣττααµµάάττηηςς  ΜΜππεε--
λλιιββάάννηηςς, , ο αρχιφύλακας ΜΜααννώώλληηςς  ΣΣττααµµααττοουυλλάάκκηηςς και ο ψυχο-
λόγος της ΕΛ.ΑΣ. υπαστυνόµος ΓΓρρηηγγόόρρηηςς  ΜΜααυυρριιδδάάκκηηςς..

Ίσως είναι η πρώτη φορά που η Ελληνική Αστυνοµία κάνει την
παρουσία της στο ∆ήµο Σφακίων για εκπαιδευτικό χαρακτήρα και
ειδικά µε ένα θέµα που αφορά στους νέους και είναι τόσο ευαί-
σθητο για την εποχή µας.

Πάνω: Η Ίµπρος µετά τα έργα ανά-
πλασης. Κάτω (αριστ.) Ο Πατσιανός
µετά τα έργα και (δεξιά) Άρχισαν τα

έργα και στη Χ. Σφακίων.  

Ηµερίδα µε θέµα τα «Τροχαία Ατυχήµατα και εξαρτησιογόνες ου-
σίες»,  διοργανώθηκε στα Σφακιά για µαθητές και γονείς. Ίσως είναι η
πρώτη φορά που η Ελληνική Αστυνοµία κάνει την παρουσία της στο ∆ήµο
Σφακίων για εκπαιδευτικό χαρακτήρα...

΄Οπως ανακοινώθηκε από τον ∆ήµο
Σφακίων,  εγκρίθηκε ο Προϋπολογι-
σµός έτους 2013, του Κληροδοτήµα-
τος Γ. Ξενουδάκη.  

∆ιασφαλίζεται έτσι και συνεχίζεται
για τη φετινή χρονιά, η χρηµατοδό-
τηση και υλοποίηση των δράσεων
που έχει ξεκινήσει ο ∆ήµος από πέ-
ρυσι, όπως το ∆ηµοτικό Φροντιστή-
ριο από Γ΄ Γυµνασίου έως και Γ΄
Λυκείου, εφάπαξ χρηµατικά βρα-

βεία στους φοιτητές και µαθήµατα
Πληροφορικής για τους µαθητές
Β΄ Λυκείου, τα οποία έχουν ήδη ξε-
κινήσει. Φέτος ενόψει και των εκδη-
λώσεων των 100 χρόνων από την
Ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα,
θα τιµήσει ο ∆ήµος ιδιαίτερα τον
ευεργέτη Γ. Ξενουδάκη. 

Παρά και ενάντια τις αντιξοότη-
τες, ο ∆ήµος παράγει σηµαντικό
έργο, σε κάθε τοµέα. 

Ο ∆ήµος Σφακίων, καλεί όλους τους
φοιτητές- σπουδαστές, δηµότες Σφακίων
µε Σφακιανή καταγωγή, προκειµένου να
τους χορηγηθεί το εφ’ άπαξ χρηµατικό βρα-
βείο, του Κληροδοτήµατος Γ. Ξενουδάκη. 

Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να προσκοµί-
σουν µέχρι την 10 / 06 / 2013, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος
Ακαδ. έτους 2012 - 13.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-
στασης (Εκδίδεται από το ∆ήµο Σφακίων).

Να θυµίζουµε ότι δικαίωµα έχουν µόνον
ενεργοί φοιτητές κρατικών Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.
ενώ δεν δικαιούνται το παραπάνω χρη-
µατικό βραβείο όσοι φοιτητές έχουν ξεπε-
ράσει κατά 50% τον κανονικό χρόνο
σπουδών τους, καθώς και όσοι είναι φοι-
τητές µεταπτυχιακών - διδακτορικών
σπουδών ή Ι.Ε.Κ., ιδιωτικών κολλεγίων και
ανοικτών Πανεπιστηµίων.

Γιά περισσότερες πληροφορίες,στα τη-
λέφωνα του ∆ήµου Σφακίων: 28250
91540 -1

Βλέποντας τη θέα απο τη φωτογραφία πιο κάτω, το
µυαλό µου πετάει µακρυά ...σε µια εποχή που τα Σφακιά
και η Αγία Ρουµέλη, θα έχουν ένα ασφαλές λιµάνι για να
διακινούνται αξιοπρεπώς οι χιλιάδες των επισκεπτών
αλλα και οι ντόπιοι χειµώνα καλοκαίρι.

Σε µια εποχή που τα Σφακια θα έχουν αποκτήσει το
πολυπόθητο Κέντρο Υγείας, µε µόνιµο προσωπικό και ο
∆ήµος θα έχει µετακινηθεί στο κτίριο που ανακατα-
σκευασαµε και λειτουργεί σηµερα ως πολυδύναµο Ια-
τρειο, µε έξοδα δικά µας και της Ένωσης Σφακιανών.

Σε µια εποχή που τα Σφακια θα έχουν αναδειχθεί ως
ο ιδανικός προορισµός για κάθε µορφής εναλλακτική
δραστηριότητα, απο ορεινό τρέξιµο, πεζοπορία, σκι, διά-
σχιση φαραγγιών, παραπέντε αναρρίχηση, παρατήρηση
άγριας ζωής, αγώνες καγιάκ και φουσκωτών, καταδυσης
σε ναυάγια, φέρνοντας κόσµο που ξέρει να εκτιµήσει και
να προσέχει τις οµορφιές του µοναδικού µας τόπου.  

Σε µια εποχή που θάχουν µπει στο πανεπιστήµιο τε-
λειώνοντας στο Λύκειο της Χώρας Σφακιων µε τη βοήθεια
του ∆ηµοτικού Φροντιστηρίου, τα Σφακιανόπουλα που
ειναι σηµερα 15 -17 χρόνων, φτιάχνοντας µια καινούρ-
για γενιά ανοιχτόµυαλων και µορφωµένων Σφακιανών,
που θα βάλουν τη σφραγίδα της στον τόπο µας σε λίγα
χρονια. 

Σκέφτοµαι µια εποχή που θα έχουν ολοκληρωθεί οι
βιολογικοί καθαρισµοί σε όλους τους παράλιους οικι-
σµούς και οι αναπλάσεις σε όλα τα χωριά της επαρχίας,
αλλάζοντας τους όρους ζωής των ανθρώπων και την ει-
κόνα της στεριάς και της θάλασσας.

Σκέφτοµαι µια εποχή που ο Αγροτικός Συνεταιρισµός
Σφακίων, θα έχει πιστοποιήσει βιολογικό λάδι, το µέλι, το
κρέας και το γάλα των παραγωγών του δήµου µας, αυξά-
νοντας το εισόδηµα τους µέσα απο την αξία του προϊόντος
και όχι απο την επιδότηση. 

Την εποχή που θα λειτουργεί το ορεινό Τυροκοµείο της
µαδάρας της Ανώπολης, που θα επεκταθούν µαζικά οι καλ-
λιέργειες φασκοµηλιάς, µαλοτήρας, αλόης κλπ φέρνοντας
νέο άνεµο παραγωγής και µεταποίησης, δουλειάς και προ-
κοπης.

Μιά εποχή που θα έχουµε αναπτύξει υποδοµή ιατρικού
τουρισµού στα Σφακιά, µε µονάδα χρονιάς αιµοκάθαρσης
και Κλινική µιας µέρας χειρουργικων περιστατικών, που θα
φέρει κύκλο εργασιών όλο το το χρόνο και όχι µόνο τους θε-
ρινούς µήνες.

Σκέφτοµαι αυτά και άλλα πολλά και παίρνω κουράγιο
γιατί τον τελευταίο µήνα, αντιµετωπίσαµε πολλές µικρότητες
και αηδίες, που σου χαλάνε το κέφι και την όρεξη, ειδικά όταν
έρχονται µετά το δραµατικό περιστατικό του Ασκύφου και
την ατιµία στου Ασφέντου, σε αυτή την εποχή του µνηµονίου
και της κοινωνικής λεηλασίας.

Άλλα απ’ αυτά που σκέφτοµαι, υλοποιούνται ήδη, άλλα
είναι στην έγκριση και άλλα στο σχεδιασµό.

Για να γίνουν όµως ΟΛΑ αυτά, πρέπει να ξαναπάρουµε
την πατρίδα µας στα χέρια µας απο τις δυνάµεις κατοχής
δηλαδή να αλλάξουµε πολιτική κατεύθυνση.

Παράλληλα πρέπει ως τοπική κοινωνία, να πάρουµε δια-
ζύγιο από αντιλήψεις, νοοτροπίες και πρακτικές άλλων επο-
χών, που σκοτεινιάζουν και δηλητηριάζουν την Άνοιξη που

ΠΡΕΠΕΙ να φέρουµε στο τόπο µας και στην Ελ-
λάδα.

Όπως λέει και ο αδερφός µου ο Γιώργης, το
χέρι που κινεί την ιστορία, ειναι το χέρι που σχε-
διάζει το µέλλον.

Πιστεύω ότι επειδή κάποιοι µπορούµε να ονει-
ρευόµαστε µπορούµε και να σχεδιάσουµε.

Γι αυτό δε θα λυγίσουµε και θα τα καταφέ-
ρουµε.    Το χρωστάµε σε προγόνους ηρωικούς,
το οφείλουµε στα παιδιά µας που πρέπει να ζή-
σουν και να δηµιουργήσουν ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΩ-
ΜΑΤΑ και όχι σε µια νέα ξενητιά.
( Υ.Σ. “Έχεις ακόµη να κλάψεις πολύ ώσπου
να µάθεις τον κόσµο να γελάει”- Γ. Ρίτσος)

σκέψεις ενός δημάρχου...
Από τον Παύλο Πολάκη, ερανισμένο από το facebook 

π ο ί η σ η
Παιδί, το περιβόλι μου που θα κληρονομήσεις,
όπως το βρεις κι όπως το δεις να μην το παρατήσεις.
Σκάψε το ακόμα πιο βαθιά και φράξε το πιο στέρεα...
Και πλούτισε τη χλώρη του και πλάτυνε τη γη του...

Κωστής Παλαµάς
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Σκέψεις από τη Μάχη της Κρήτης
Του Σήφη Μανουσογιαννάκη -  Αντιναύαρχου Π.Ν. εα ( Μέρος 2ο  - Τελευταίο )  

ΜΜΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣ  --  ΜΜΑΑΗΗΣΣ    22001133

Η επιχείρηση ΜΑΡΙΤΑ ξεκίνησε στις 6 Απριλίου και τερ-
µατίσθηκε µε την συνθηκολόγηση της Ελληνικής πλευράς στις
21 Απριλίου 1941. Οι Γερµανοί επιτέθηκαν µε έξη µεραρχίες πε-
ζικού, δύο µηχανοκίνητες µεραρχίες ,και δύο τεθωρακισµένες
µεραρχίες.  Στις 22 Απριλίου τα Βρετανικά στρατεύµατα  που
είχαν µεταφερθεί στην Ελλάδα διετάχθησαν να υποχωρήσουν
και µέρος τους  να µεταφερθεί  στην Κρήτη. Στις 25 Απριλίου ο
Χίτλερ εξέδωσε την υπ αριθµόν 28 ∆ιαταγή γενικών κατευθύν-
σεων σχετικά µε την επιχείρηση ΕΡΜΗΣ (κατάληψη της Κρή-
της).

Στο τέλος Απριλίου στις βρετανικές  δυνάµεις που βρισκόταν
στην Κρήτη  προσετέθησαν και περίπου 25.000 άνδρες των
κρατών της Κοινοπολιτείας  που είχαν οπισθοχωρήσει από την
ηπειρωτική Ελλάδα. Ο οπλισµός τους ήταν ελλιπής και το ηθικό
τους χαµηλό. Την παραµονή της γερµανικής επίθεσης, ο στρα-
τηγός  Φράιµπεργκ είχε στην διάθεση του συνολικά 28.614 άν-
δρες από την Βρετανική κοινοπολιτεία ( 15.063 Άγγλους, 7.541
Αυστραλούς, και 7.100 Νεοζηλανδούς) και περίπου 11.500 Έλ-
ληνες,  νεοσύλλεκτους, άνδρες της Χωροφυλακής, επίστρατους
και τους µαθητές της Σχολής Ευελπίδων.   

Ο εξοπλισµός των Ελληνικών µονάδων των οποίων την δι-
οίκηση είχε εκχωρήσει στους Άγγλους  ο βασιλιάς Γεώργιος πριν
από την αναχώρηση του από την Κρήτη, ήταν ανεπαρκής.
Καµία προσπάθεια δεν έκαναν οι Άγγλοι για τον εξοπλισµό τους.
Το ένα τρίτο των νεοσυλλέκτων δεν έλαβε ατοµικό εξοπλισµό
ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν 20 - 25 σφαίρες ανά τυφέκιον. Αλλά,
ελάχιστα πράγµατα έκαναν οι Άγγλοι για την άµυνα της Κρήτης
σε όλο το διάστηµα των έξη µηνών από τον Οκτώβριο του 1940
έως τον Μάιο του 1941 που είχαν την ευθύνη για την άµυνα της
και οι θαλάσσιες γραµµές επικοινωνιών για τον ανεφοδιασµό
της ήταν ανοικτές. 

Την άµυνα του νησιού συµπλήρωναν  περίπου 40 αερο-
πλάνα και βέβαια ο Αγγλικός στόλος της Μεσογείου. Κατά την
εκδήλωση της Γερµανικής επιθέσεως στον τοµέα του Μάλεµε
είχαν αναπτυχθεί  10.000 άνδρες. Στον τοµέα Σούδας-Χανίων

10.000, ενώ οι διατιθέµενες εφεδρείες στην ευρύτερη περιοχή
ήταν  10.000 άνδρες. Στον τοµέα Γεωργιουπόλεως - Ρεθύµνου
7.000 άνδρες και στον τοµέα Ηρακλείου 8.000 άνδρες.

Από  τα 18 άρµατα µάχης MATILDA που βρισκόταν στο νησί
είχαν διατεθεί δύο σε κάθε αεροδρόµιο. Υπήρχαν ακόµα  18 τε-
θωρακισµένα µεταφοράς προσωπικού καθώς και δύο πυροβο-
λαρχίες βαρέων αντιαεροπορικών πυροβόλων, τρείς
πυροβολαρχίες ελαφρών αντιαεροπορικών πυροβόλων, και
επάκτια πυροβόλα στην διάθεση των αµυνοµένων.

Ένας άλλος παράγων επιβοηθητικός για την άµυνα της Κρή-
της θα µπορούσε να ήταν η δράση της  SOE (Special Operation
Executive). H δράση των Βρετανών πρακτόρων της SOE άρ-
χισε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 1940. Αποστολή τους ήταν η ορ-
γάνωση και εκπαίδευση οµάδων του ντόπιου πληθυσµού σε
επιχειρήσεις δολιοφθοράς εναντίον των Γερµανών στην περί-
πτωση καταλήψεως του νησιού. Για τον σκοπό αυτό στρατολο-
γήθηκαν κυρίως αρχαιολόγοι που είχαν εργαστεί στην Ελλάδα
ή την Κρήτη. Φαίνεται ότι οι Βρετανοί αυτοί συνετέλεσαν στην
δηµιουργία οµάδων αντιστάσεως στις πόλεις του Ηρακλείου,
του Ρεθύµνου και των Χανίων. ∆υστυχώς η συνεργασία τους µε
τον στρατηγό Φράυµπεργκ δεν ήταν η αναµενόµενη καθώς ο
στρατηγός δεν συµφώνησε ούτε µε τον εξοπλισµό των ανταρ-
τών που του πρότειναν ούτε και µε την δηµιουργία Πολιτοφυ-
λακής. Οι ανταρτικές αυτές οµάδες διαδραµάτισαν κύριο ρόλο
κατά την διάρκεια της κατοχής. 

Ο Γερµανικός σχεδιασµός προέβλεπε δύο κύµατα επιθέ-
σεων. Στις 07:15 της 20ης Μαΐου 1941 θα δεχόταν επίθεση ο
διάδροµος προσγειώσεως του Μάλεµε από ένα σύνταγµα αλε-
ξιπτωτιστών (περίπου 3.000 άνδρες ), όπως επίσης µε άλλο ένα
σύνταγµα η πόλη των Χανίων και ο όρµος της Σούδας που απο-
τελούσαν την κύρια προσπάθεια στο σχέδιο επιθέσεως . Αµέ-
σως µετά την κατάληψη του αεροδροµίου θα προσγειωνόταν
αεροσκάφη που θα µετέφεραν ένα σύνταγµα της 5ης ορεινής
µεραρχίας πεζικού.                                                         

Στις 15:15 το δεύτερο κύµα θα προσέβαλε µε ένα σύνταγµα
αλεξιπτωτιστών  το Ρέθυµνο και µε άλλο ένα  το Ηράκλειο.
Μετά την κατάληψη του αεροδροµίου του Ηρακλείου από τους
αλεξιπτωτιστές θα µεταφερόταν ακόµα ένα σύνταγµα πεζικού.
∆υνάµεις της 5ης ορεινής µεραρχίας καθώς και βαρύς οπλι-
σµός που θα έφθαναν στην Κρήτη δια θαλάσσης θα ενίσχυαν
την αρχική Γερµανική δύναµη. 

Τις δυνάµεις των Γερµανών αποτελούσαν η 7η αεροµετα-
φερόµενη Μεραρχία µε 15.000 άνδρες και η 5η ορεινή Μεραρ-
χία µε 8.500 άνδρες. Την όλη προσπάθεια θα υποστήριζαν
περίπου 600 αεροσκάφη διαφόρων τύπων. 

Στον σχεδιασµό προβλεπόταν ακόµα η συγκρότηση δυο
«µοιρών ελαφρών σκαφών» που αποτελούνταν συνολικά από
εξήντα τρία µηχανοκίνητα σκάφη (καΐκια) 100-400 τόνων και
δύο µοίρες ατµόπλοιων µε επτά ακτοπλοϊκά σκάφη. Κάθε µοίρα
ελαφρών σκαφών θα µετέφερε ένα τάγµα ορεινών κυνηγών,
τον βαρύ οπλισµό των αλεξιπτωτιστών, τα υποζύγια και τον
οπλισµό των ορεινών κυνηγών, πυροµαχικά και τρόφιµα. 

Τα ατµόπλοια που σηµειωτέον ποτέ δεν απέπλευσαν,  θα
µετέφεραν αντιαεροπορικά πυροβόλα, στοιχεία πυροβολικού,
άρµατα µάχης και βαρύ οπλισµό. Τέλος την 21η Μαΐου ζητή-
θηκε και η βοήθεια των Ιταλών οι οποίοι αποβίβασαν ένα ενι-
σχυµένο σύνταγµα από 2.500 άνδρες  προερχόµενο από τα
Ιταλοκρατούµενα ∆ωδεκάνησα, στη Σητεία στις 28 Μαΐου.

Το βασικό πλεονέκτηµα των Συµµαχικών δυνάµεων ήταν οι
ακριβείς πληροφορίες που διέθεταν. Οι Άγγλοι είχαν κατορ-
θώσει να σπάσουν τους κώδικες κρυπτογραφήσεως των Γερ-
µανών κατά την διάρκεια του πολέµου. Έτσι κατόρθωσαν να
αναπτύξουν το σύστηµα υποκλοπών ULTRA αποκτώντας την
δυνατότητα να γνωρίζουν τους σχεδιασµούς των αντιπάλων
τους. 

Η πρώτη ακριβής πληροφορία µεταδόθηκε στον στρατηγό
Φράιµπεργκ στις 6 Μαΐου και του περιέγραφε επακριβώς,
τόσο την ηµεροµηνία όσο και το σχέδιο επιθέσεως των Γερ-
µανών στην Κρήτη. Είχαν όµως προηγηθεί και άλλες αναφο-
ρές που του έδιναν πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων και των
προθέσεων  των Γερµανών. Πέραν αυτού στάλθηκε ειδικός
Αξιωµατικός στην Κρήτη για να εξηγήσει στον Φράιµπεργκ ότι
οι αποβατικές επιχειρήσεις ήταν δευτερεύουσας σηµασίας και
ότι ο γερµανικός επιχειρησιακός σχεδιασµός βασιζόταν στην
κατάληψη των αεροδροµίων. Τέλος ότι την απόκρουση των
Γερµανικών αποβατικών δυνάµεων θα αναλάµβανε το Αγγλικό
Ναυτικό. Οι πληροφορίες αυτές επέβαλαν την άµεση αναδιά-
ταξη τουλάχιστον εκείνων των συµµαχικών δυνάµεων που
είχαν αναπτυχθεί για να προστατεύσουν τις ακτές πράγµα που
δυστυχώς δεν έγινε.

Ο στρατηγός Φράιµπεργκ ήρωας του Πρώτου Παγκο-
σµίου Πολέµου πίστευε ότι η επίθεση των Γερµανών θα γίνει
από την θάλασσα και µε αυτή την λογική διέταξε τις δυνάµεις
του. Οι Γερµανοί είχαν απόλυτη υπεροχή στον αέρα ενώ οι
Βρετανοί έλεγχαν µε τον στόλο τους την θαλάσσια περιοχή
γύρω από την Κρήτη κατά την διάρκεια της νύχτας όταν δεν
υπήρχε Γερµανική αεροπορική δραστηριότητα. 

Η έκβαση της µάχης κρίθηκε το βράδυ της 20ης προς την
αυγή της 21ης Μαΐου όταν οι Γερµανοί κατέλαβαν αµαχητί  ένα
κρίσιµο ύψωµα (ύψωµα 107) νότια του αεροδιαδρόµου του Μά-
λεµε, από όπου τα συµµαχικά στρατεύµατα είχαν αποσυρθεί,
αποκτώντας έτσι τον έλεγχο του αεροδροµίου και την δυνατό-
τητα  να προσγειώνουν και να απογειώνουν αεροσκάφη µε ενι-
σχύσεις και µεταφορές βαρέως οπλισµού από την 21η Μαΐου
και µετά. Μια αναγκαία αντεπίθεση των Συµµαχικών δυνάµεων
διατάχθηκε δύο µέρες µετά και δεν είχε κανένα αποτέλεσµα.  

Στο σηµείο αυτό θα µπορούσε να διατυπωθεί το ερώτηµα
γιατί οι συµµαχικές δυνάµεις δεν κατέστρεψαν τα αεροδρόµια
αφού τα διατεθέντα αεροσκάφη είτε είχαν καταστραφεί είτε
είχαν επιστρέψει στην Αίγυπτο.

Μέσα σ’ όλα τα προβλήµατα που είχαν ήταν και το γεγο-
νός ότι  είχαν ανεπαρκείς επικοινωνίες µεταξύ τους. Το γεγονός
ότι ο Αγγλικός στόλος από τις πρώτες πρωινές  έως τις απο-
γευµατινές ώρες της 22ας Μαΐου απέτρεψε την άφιξη στην 

Κρήτη της πρώτης και δεύτερης µοίρας ελαφρών σκαφών που
είχαν συγκροτήσει οι Γερµανοί βυθίζοντας µερικά καΐκια νότια
της Μήλου δεν επηρέασε τις επιχειρήσεις των Γερµανών ση-
µαντικά αφού πλέον ήλεγχαν το αεροδρόµιο του Μάλεµε.

Οι απώλειες των αντιµαχοµένων ήταν µεγάλες. Οι Βρετα-
νικές δυνάµεις είχαν συνολικά απώλειες περίπου 3.500 άν-
δρες, µεταξύ των οποίων και 1,828 άνδρες  του Βρετανικού
Ναυτικού. Στον αριθµό αυτό πρέπει να προστεθούν και περί-
που 450 Έλληνες. Συνελήφθησαν 12.245 Βρετανοί και 5.255
Έλληνες  αιχµάλωτοι . Τριανταπέντε αεροσκάφη κατεστρά-
φησαν και βυθίστηκαν 3 καταδροµικά, και 7 αντιτορπιλικά. Οι

Γερµανικές δυνάµεις είχαν συνολικές απώλειες  (νεκρούς,
αγνοουµένους και τραυµατίες )  6.580 άνδρες, ενώ κατερ-
ρίφθησαν ή υπέστησαν ζηµιές περίπου τα 300 από τα 600
αεροσκάφη που έλαβαν µέρος στις επιχειρήσεις. 

Οι κάτοικοι της Κρήτης πιστοί στις παραδόσεις τους
ήταν αποφασισµένοι να υπερασπιστούν τον τόπο τους.
Ενώ είχε αποφασιστεί από το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο
στην Αθήνα η συγκρότηση Πολιτοφυλακής, οι  Άγγλοι δεν
εξόπλισαν τους άνδρες που εντάχθηκαν σ’ αυτήν.     

Η συγκρότηση Πολιτοφυλακής επιδιώχθηκε γιατί το
Γενικό Επιτελείο στην Αθήνα γνώριζε τις επιπλοκές που θα
προέκυπταν από την δράση των ανταρτικών οµάδων. Οι
µονάδες Πολιτοφυλακής ήταν σύµφωνες µε τα άρθρα της
Σύµβασης της Χάγης για το δίκαιο του κατά ξηράν πολέµου.
Τα µέλη τους αναγνωριζόταν ως εµπόλεµοι και προστα-
τευόταν από αντίποινα. Σε µερικές περιπτώσεις λίγες µέρες
πριν από την επίθεση, Βρετανοί διοικητές ζήτησαν την βοή-
θεια των κατοίκων προκειµένου να φρουρηθούν ορισµένα
σηµεία.  Είχε αρχίσει επίσης η οργάνωση κάποιων οµάδων
αντιστάσεως από Εγγλέζους πράκτορες της  Special Op-
erations Executive ( SOE) όπως ο αρχαιολόγος  John

Pendlebury που βρισκόταν στο νησί. Η εκδήλωση όµως της
επιθέσεως έδωσε το σύνθηµα του συναγερµού στην αρχή
στους κατοίκους των πόλεων και των εγγύτερα προς τα σηµεία
των συµπλοκών χωριών και στην συνέχεια και των περισσό-
τερο αποµακρυσµένων.

Σε όλους τους νοµούς του νησιού σχηµατίστηκαν οµάδες
ανταρτών που εξοπλίστηκαν  από διαρπαγές αποθηκών οπλι-
σµού, ή από τους τοπικούς διοικητές ή παρέµειναν άοπλοι
προκειµένου να συµβάλουν στον αγώνα. 

Μετά την εξέγερση του Αυγούστου  του 1938 κατά της δι-
κτατορίας του Μεταξά, οι Κρητικοί είχαν αφοπλιστεί πλήρως.
Για πρώτη φορά στα πλαίσια του Β’ Πολέµου σώµατα «ατά-
κτων», είχαν ενεργό συµµετοχή στις εχθροπραξίες σε µεγάλη
κλίµακα από την πρώτη κιόλας µέρα. 

Η δράση των κατοίκων του νησιού που είχαν υποστεί
τις καταστρεπτικές συνέπειες των αεροπορικών βοµβαρ-
δισµών, είχαν θρηνήσει νεκρούς στην Αλβανία, και έβλε-
παν να απειλείται η ελευθερία τους, ήταν άµεση και
λυσσώδης γεγονός  που προκάλεσε  την µήνη των Γερ-
µανών. 

Παρά το γεγονός ότι η εκτέλεση αµάχων παράβαινε και το 

20 Απριλίου 1941: O στρατηγός Τσολάκογλου υπέγραψε την άνευ
όρων παράδοση του ελληνικού στρατού στους Γερµανούς. Λίγες µέρες
αργότερα ( 30 Απριλίου 1941), ο Τσολάκογλου διορίστηκε πρωθυ-
πουργός από τις αρχές Κατοχής. 

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941: O Βασιλιάς Γεώργιος B' και η κυβέρνηση του Τρα-
πεζίτη Εµµανουήλ Τσουδερού επιβιβάζονται σε αγγλικό υδροπλάνο στον
όρµο Ελευσίνας και µεταφέρονται στη Κρήτη κι από κει στη Μέση Ανα-
τολή.

Τα Γερµανικά στρατεύµατα εξοργισµένα από την τόσο απρόβλεπτη
και αποτελεσµατική αντίσταση του λαού της Κρήτης, επιδόθηκαν σε ένα
βρόµικο και κτηνώδη αγώνα αντιποίνων, εκτελώντας εκατοντάδες αµά-
χων πολιτών σ όλη την έκταση του νησιού.

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα

Στη Μάχη της Κρήτης, έλαβαν µέρος χιλιάδες άµαχοι, µε ό,τι
όπλο είχε στη διάθεσή του ο καθένας, από µαχαίρια ως όπλα από
την εποχή της Κρητικής Επανάστασης. 

Η πρώτη µέρα της Μάχης της Κρήτης έληξε µε µεγάλες απώλειες
για τους Γερµανούς και αβέβαια έκβαση.  Το βράδυ της ίδιας µέρας,
µετά από µεγάλες περιπέτειες, ο βασιλιάς Γεώργιος Β' και η “ ελλη-
νική κυβέρνηση”, µεταφέρθηκαν µε βρετανικό πολεµικό στην Αίγυ-
πτο...
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Σκέψεις από τη
Μάχη της Κρήτης

Συνέχει από την προηγούµενη σελίδα

∆ιεθνές ∆ίκαιο και τον Γερµανικό νόµο 3/13 της
εποχής που προέβλεπε συγκρότηση στρατοδι-
κείων για την εξέταση τέτοιων γεγονότων, τα Γερ-
µανικά στρατεύµατα εξοργισµένα που σκόνταψαν
σε µια τόσο απρόβλεπτη όσο και αποτελεσµατική
αντίσταση «ατάκτων», επιδόθηκαν σε ένα βρό-
µικο και κτηνώδη αγώνα εφαρµόζοντας  ανε-
λέητα αντίποινα, εκτελώντας δεκάδες αµάχων
πολιτών σ όλη την έκταση του νησιού. 

Οι οµαδικές αυτές εκτελέσεις δεν θα ήταν
παρά οι πρώτοι κρίκοι µιας αιµατηρής αλυσίδας
που θα έσπαζε µε την απελευθέρωση ακριβώς
τέσσερα χρόνια µετά. 

Η Γερµανική πλευρά µειονεκτούσε αριθµη-
τικά. Οι αλεξιπτωτιστές διέθεταν µόνο το πιστόλι
τους και µερικές χειροβοµβίδες κατά την πτώση
τους (ο κύριος οπλισµός έπεφτε σε κιβώτια και
έπρεπε να τον αναζητήσουν µετά την προσγεί-
ωση τους ).   

∆εν είχαν ιδέα σχετικά µε τις δυνάµεις των
αµυνοµένων και την διάταξη των δυνάµεων τους.
Κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν ένα αντίπαλο, ο
οποίος γνώριζε επακριβώς τα σχέδια της επίθε-
σης. Παρόλα αυτά οι Γερµανοί κατάφεραν να κερ-
δίσουν. 

Οι λόγοι  µπορούν να συνοψιστούν σε δύο: Ο
πρώτος λόγος ήταν η αδιαµφισβήτητη γερµανική
αεροπορική υπεροχή. Ο δεύτερος λόγος ήταν το
διαφορετικό µοντέλο διοίκησης. Ο Βρετανικός
στρατός  ακολουθούσε την αρχή της διαταγής και
της συνακόλουθης εκτέλεσης της . Αντίθετα στον
Γερµανικό στρατό κυριαρχούσε η λεγόµενη δια-
τεταγµένη υπηρεσία η οποία ωθούσε όλους τους
στρατιώτες σε αυτόνοµη σκέψη και δράση. Με
άλλα λόγια κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης
τους µάθαιναν να δρουν βασισµένοι στις δικές
τους δυνάµεις και να µην περιµένουν διαταγές. 

Μετά την προσγείωση δεν υπήρχαν προϊστά-
µενοι ή υφιστάµενοι. Αρχικά  εξασφάλιζαν τους
εαυτούς τους  και αµέσως µετά αναζητούσαν τους
υπόλοιπους. Σχηµάτιζαν έτσι µικρές οµάδες που
γνώριζαν τι πρέπει να κάνουν χωρίς να αναµέ-
νουν διαταγές.

Παρόλα αυτά το νησί θα µπορούσε να κρα-
τηθεί. Ο Τσόρτσιλ σηµείωσε στα αποµνηµονεύ-
µατα του « Το νησί ήταν στην διάθεση µας έξη
µήνες9.όλα θα έπρεπε να ήσαν έτοιµα9Πα-
ρόλα αυτά δεν υπήρχε σχέδιο ούτε παρόρ-
µηση για εργασία. Μέσα σε έξη µήνες
διορίστηκαν έξη διοικητές της Φρουράς Κρή-
της. Το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής θα
έπρεπε να έχει µελετήσει προσεκτικότερα τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες θα ήµασταν
υποχρεωµένοι να υπερασπιστούµε κάποια
στιγµή την Κρήτη σε περίπτωση επίθεσης
από αέρα και από θάλασσα. ∆εν προβλέ-
φθηκε όχι µόνο η ύπαρξη ενός λιµανιού αλλά
ούτε η ύπαρξη ευκολιών απόβασης στα Σφα-
κιά ή στο Τυµπάκι στα νότια του νησιού και η
κατασκευή ενός δρόµου από εκεί έως τον
κόλπο της Σούδας και τα αεροδρόµια από
όπου θα ήταν δυνατή η ενίσχυση της Κρήτης
από την Αίγυπτο».

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η προετοιµασία της
άµυνας της Κρήτης από πλευράς των Βρετανών
υπήρξε ανεπαρκής.   

Υπεύθυνο ήταν το Στρατηγείο της Μέσης Ανα-
τολής. Το γεγονός µπορεί να οφειλόταν στις προ-
τεραιότητες και τις δυνατότητες του, αφού είχε την
ευθύνη της Μέσης Ανατολής µέχρι και τον Περ-
σικό κόλπο αλλά και της Βόρειας Αφρικής. Ενδε-
χοµένως ακόµα να είχε εκτιµήσει ότι εφόσον
καταλαµβανόταν η ηπειρωτική Ελλάδα και τα
νησιά του Αιγαίου από τους Γερµανούς (τα ∆ω-
δεκάνησα τελούσαν υπό Ιταλική κατοχή) η Κρήτη
δεν µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σαν αεροπο-
ρική ή ναυτική βάση  λόγω της Γερµανικής αερο-
πορικής υπεροχής στην περιοχή.

Οι Ελληνικές, Αυστραλιανές, και Νεοζη-
λανδικές δυνάµεις υπό τον στρατηγό Φράιµ-
περγκ πολέµησαν ηρωικά έναν εχθρό που
κατείχε καλύτερα την τέχνη του πολέµου και δεν
δίσταζε να εκτελέσει καινοτόµες στρατιωτικές
επιχειρήσεις.

Για τους Γερµανούς η νίκη ήταν «πύρρειος».
Οι επίλεκτες δυνάµεις των Αλεξιπτωτιστών δεν
ξαναχρησιµοποιήθηκαν  µέχρι το τέλος, ενώ ο
ανεφοδιασµός των δυνάµεων της Αφρικής δεν
επιχειρήθηκε ποτέ να εκτελεστεί µέσω της Κρή-
της.             Σήφης Μανουσογιαννάκης

Αντιναύαρχος ΠΝ εα.

Στο Οθωµανικό Κτηµατικό Σύστηµα η γη χω-
ρίζεται σε κρατική (Miri) και ιδιωτική (Mulk).
Ιδιωτική περιουσία θεωρούνταν τα σπίτια, οι
κήποι, τα αµπέλια, τα περβόλια, ο χώρος δη-
λαδή που φρόντιζε ο κάθε ιδιοκτήτης και µπο-
ρούσε να τον κληροδοτήσει στους απογόνους
του. 

Όλη η υπόλοιπη γη εκτός από τα αφιερώ-
µατα (Vakf = βακουφικά, εκκλησιαστική περι-
ουσία µιλώντας µε σηµερινούς όρους), ήταν
Miri και ανήκε στο Θεό, δηλαδή στον Σουλτάνο
αφού αυτός ήταν ο εκπρόσωπος του Θεού επί
της γης.

Ολόκληρη η γη της κατακτηµένης Κρήτης
είναι Miri - κρατική και ο Σουλτάνος απαιτεί από
τους κατοίκους να του πληρώνουν σαν φόρο,
ένα ποσοστό από τα έσοδά τους. Οι Κρητικοί
δηλαδή είναι reaya- «υπόχρεοι σε κατά βούλη-
σην πολιτικούς φόρους», για τις ιδιοκτησίες
τους και το αγροτικό τους εισόδηµα το οποίο
βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια τους, έτσι
ώστε, αν οι ραγιάδες σταµατήσουν να καλλιερ-
γούν τις περιουσίες τους τότε το κράτος θα
πάψει να έχει εισοδήµατα από τους τόπους
που κατάκτησε. 

Οι ραγιάδες είναι ιδιοκτήτες της γης τους και
χωρίς ιεροδικαστική πράξη δεν µπορεί κανένας
να τους την πάρει. Ο Σουλτάνος σαν επικυ-
ρίαρχος της γης τη χωρίζει σε τεµάχια υπόχρεα
σε φόρο υποτέλειας, τα τιµάρια - Timar που το
µέγεθός τους το µετράει ανάλογα µε το πόσα
χρήµατα περιµένει να εισπράξει από καθένα
από αυτά, και όχι ανάλογα µε την έκταση του.
Για κάθε τιµάριο παραχωρεί τα δικαιώµατα εί-
σπραξης µε αυτοκρατορική διαταγή, το berat -
Ιερόν Μπεράτιον (6), σε εκείνους που
κατάκτησαν τη γη «του», στους σπαχήδες
(στρατιώτες ιππικού – sipah i= ιππέας) και τους
αξιωµατικούς του δηλαδή, και τους καθιστά έτσι
τιµαριούχους -Timariot. Αυτοί ονοµάζονται τι-
µαρλί σπαχήδες. Οι φοροεισπράκτορες - τιµα-
ριούχοι µπορεί ανάλογα µε το ύψος του ποσού
είσπραξης, να είναι Βοϊβόδες, Αγάδες, Ζαίµη-
δες, Σουµπάσηδες, Ρείσηδες κ.α. 

Οι στρατιωτικοί βαθµοί συνδυάζονται και µε
τίτλους ευγενείας. Έτσι ένας Αγάς, πρού-χων
δηλαδή, µπορεί να είναι ταυτόχρονα διοικητής
µίας στρατιωτικής µονάδας ενώ ο Βοϊβόδας
είναι ο φοροεισπράκτορας ενός τιµαρίου που
ανήκει σε ανώτατο αξιωµατούχο όπως ο πασάς
και είναι και αυτός προύχων. Ένας Σούµπα-
σης είναι λοχαγός µιας µονάδας ιππικού Σπα-
χήδων σε περίοδο πολέµου και ταυτόχρονα
φοροεισπράκτορας ενός µεγάλου τιµαρίου. Ο
απλός σπαχής είναι ο φοροεισπράκτορας του
µικρότερου ποσού χρηµάτων.

Οι τιµαριούχοι, οφείλουν, να εισπράττουν
από τους ραγιάδες που είναι οι νόµιµοι ιδιοκτή-
τες της γης ... την δεκάτην, τους κατά βούλησην
πολιτικούς φόρους και πάσας τας προσόδους
τας χορηγουµένας εις τους Σπαχήδες (7) ... Η
δεκάτη είναι το 1/10 από τα έσοδα του τιµαρίου
και ο κατά βούλησην φόρος είναι ένα συγκεκρι-
µένο και κατά περίπτωση συµφωνηµένο ποσό
χρηµάτων για το κάθε τιµάριο.

Στο έγγραφο 1429, 3 Απριλίου του 1696 δια-
βάζουµε για παράδειγµα ότι ο Αχµέτ µπέης υιός
Αλή, τέως Σπαχής του χωριού Κριτσά Μεραµ-
πέλλου, ενάγει τον παπά Μανώλη υιό παπά
Μιχάλη που είναι εγγεγραµένος στους ραγιάδες
αυτού του χωριού ότι ... ο παπά Μανώλης είναι
από τους ραγιάδες που µου ανήκουν και µου
καθυστερεί από τη δεκάτη του λαδιού που πα-
ράγει αυτό το χωριό 14 µιστάτα λάδι (δηλαδή
140 οκάδες-168 κιλά) που αναλογούν στη δική
µου χρονική περίοδο ... αρνείται την παράδοση
.... ενώ ο παπά Μανώλης απαντά ... τη χρονιά
που ήταν Σπαχής στο χωριό µας ο Αχµέτ
Μπέης δεν είχαµε παρέγει ούτε 1 δράµι λάδι και
συνεπώς αρνούµαι την παράδοση ... και κερδί-
ζει τη δίκη όταν παρουσιάζει τρείς µάρτυρες.

Οι πρόσοδοι που χορηγούνται στους Σπα-
χήδες δηλαδή, είναι η προµήθεια τους από
την είσπραξη των φόρων των τιµαρίων τους
για λογαριασµό του Κράτους. Από τα έσοδα
των φόρων χρηµατοδοτούνται επίσης και οι
Μισθοδοσίες των Γενιτσάρων που σταθ-
µεύουν µόνιµα στο νησί. 

Μέσα από αυτή τη δοµή λοιπόν αυτοχρη-
µατοδοτείται η συντήρηση του Οθωµανικού
στρατού που παραµένει και φρουρεί την
Κρήτη. Έτσι, σε περίπτωση πολέµου, τα τιµά-
ρια ανάλογα µε το µέγεθός τους, προσφέρουν
άµεσα ένα προκαθορισµένο αριθµό ιππέων
µε τα άλογα και τον εξοπλισµό τους. Οι πα-
σάδες αντίστοιχα µαζεύουν τον στρατό και
µέσα σε µερικούς µήνες οι Σαντζάκ µπέηδες
έχουν στη διάθεσή τους ένα ετοιµοπόλεµο
στράτευµα έτοιµο να αντιµετωπίσει οποιαδή-
ποτε πρόκληση.(8)

Για παράδειγµα ένα τιµάριο, ποσού από
20.00-100.000 άσπρα αποτελεί ένα Ζιαµέτι-
zeamet, όπου ο Τιµαριούχος είναι Ζαίµης-
zaim και οφείλει για κάθε 5.000 άσπρα που
εισπράττει, να συντηρεί ένα Σπαχή, ενώ ένα
τιµάριο µέχρι 20.000 άσπρα οφείλει να συν-
τηρεί ένα Σπαχή για κάθε 3.000 άσπρα εσό-
δων. 

Το Γεράνι Ρεθύµνης, επί παραδείγµατι,
είναι Ζεαµέτ και έχει ένα Ζαίµη, τον Χουσείν
Αγά (9), ενώ ο Ζαίµης Κρασούνας Μυλοπο-
τάµου αντίστοιχα είναι ο Αλή αγάς µπίν Αµ-
πντουλλάχ. Από το επώνυµο του Αλή Αγά,
(bin Abdullah=∆ούλος του Θεού) συνάγεται
επιπλέον ότι είναι νεοµουσουλµάνος (10),
εξισλαµισµένος χριστιανός ο οποίος µάλιστα
έχει αποκτήσει και το αξίωµα του Αγά.

Σχετική µε την οθωµανική θρησκεία και
κάτω από ειδικό νοµικό καθεστώς, είναι η
κάθε περιουσία που ορίζεται σαν εξαρτώµενη
από κάποιο αφιέρωµα. Το τζαµί που χτίζει, για
παράδειγµα, µε δικά του έξοδα ο Χατζή Ιµ-
πραχήµ Αγάς υιός Μουσταφά, µέσα στην
πόλη του Ρεθύµνου αποτελεί ένα αφιέρωµα.
Αυτός ορίζει µε αφιερωτήρια ειδική ιεροδικα-
στική πράξη ότι τα έσοδα από τους φόρους
των χωριών Μαρουλά (11) και Πρινέ, Ρεθύ-
µνου αποτελούν µεταξύ άλλων εξαρτήµατα
του αφιερώµατος. Με παρόµοια διαδικασία
έχει οριστεί και ολόκληρη η επαρχία Σφα-
κίων ως βακουφικό αφιέρωµα των δύο
ιερών πόλεων της Μέκκας και της Μεδί-
νας. Σε αυτή τη γη, δεν έχει
εξουσία ούτε ο ίδιος ο Σουλτά-
νος, επειδή αφιερώνεται, τα
έσοδά της δηλαδή χαρίζονται
πρακτικά στον Θεό µέσω της
αγαθοεργίας που οφείλει να
ασκεί κάθε ευσεβής Μου-
σουλµάνος, δηλαδή ο αφιε-
ρωτής. 

Ο εκάστοτε αφιερωτής ορίζει
πάντοτε µέσα στο αφιερωτή-
ριο όλες τις σχετικές λεπτοµέ-
ρειες καθώς και έναν επί
µισθώ ειδικό εισπράκτορα, εκ-
πρόσωπό του, τον Μουτεβελή
- Mutevelli. 

Το αφιέρωµα κληροδοτείται
στους νόµιµους απογόνους και των δύο
φύλων και µόνο αν εκλείψουν αυτοί, η γη πη-
γαίνει στο κράτος, το ίδιο ισχύει και για τους
Μουτεβελήδες που και αυτοί κατέχουν κληρο-
νοµικά το δικαίωµα εκπροσώπησης  του αφιε-
ρωτή. 

Από την εξαρτηµένη περιουσία πληρώνον-
ται όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησής
του αφιερώµατος, οι υπάλληλοι, οι ιµάµηδες,
οι µουεζίνηδες, ελεούνται οι φτωχοί, και, πλη-
ρώνονται και οι Μουτεβελήδες. Σε κάποιες πε-
ριπτώσεις και οι Μουτεβελήδες των
Μουτεβελήδων.

Όλες οι συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο, οι
αγοραπωλησίες περιουσιών, οι διαφορές
µεταξύ των πολιτών, οι εµπορικοί συνεται-
ρισµοί, οι γάµοι, τα διαζύγια, οι θάνατοι, οι
εξισλαµισµοί όπως και κάθε σουλτανικό
φερµάνι ή έγγραφη διαταγή του Πασά
(buyurultu) αποτελούν ιεροδικαστικές
πράξεις που αποκτούν νοµιµότητα και
κύρος µέσα από τις καταχωρήσεις τους στο
Ιερό Βιβλίο του Ιεροδικείου (kadi kitab).

Ο Ιεροδίκης αποτελούσε µέλος του Συµ-
βουλίου (Ντιβάν) του Πασά στον οποίο
απαντούσε εγγράφως όταν ζητούσε τη
γνώµη του σε περιπτώσεις ποινικού, κλη-
ρονοµικού ή εµπράγµατου δικαίου όντας ο
απόλυτος εκτελεστής του Ιερού Νόµου της
Σαρία.

Ο τόπος και τα πρόσωπα
Ο τόπος

Η δίκη του εγγράφου µε αριθµό µετά-
φρασης 139, εξελίσσεται στο Ιεροδικείο Ρε-
θύµνης. Στο έγγραφο αναφέρονται µε
συγκεκριµένο τόπο καταγωγής οι κάτοικοι
του χωριού Σελλί, η Σοφία που κατάγεται
από τα Σφακιά και ο Μουσλή Αγάς που
είναι Βοϊβόδας Ρεθύµνης. Αν ρίξουµε µια
µατιά στον χάρτη θα δούµε ότι στο κέντρο
περίπου και προς τα βόρεια του Νοµού Ρε-
θύµνης υπάρχει το χωριό Σελί στη σηµε-
ρινή επαρχία Αγίου Βασιλείου, το οποίο
µάλιστα βρίσκεται αρκετά κοντά στα νότια
του Πρασσέ που ήταν όπως προαναφέ-
ραµε τσιφλίκι του Μουσλή Αγά. Είναι λογικό
εποµένως να ταυτίσουµε το Σελλί του εγ-
γράφου µας µε το Σελί του παρακάτω
χάρτη. 

Σύµφωνα µε το έγγραφο, ο Μπούρµπα-
γης έφερε τη Σοφία από τα Σφακιά, την εγ-
κατέστησε στο Σελί, έφευγε, ξαναγύριζε και
ξανάφευγε στα βουνά. Εποµένως την
έκλεψε από ένα Σφακιανό χωριό, η από-
σταση του οποίου θα πρέπει να επιτρέπει
πεζοπορικά αυτό το πήγαινε-έλα, Σελί-Σφα-
κιά. 

Τα χωριά της επαρχίας Σφακίων που βρί-
σκονται κοντινότερα (µε τα πόδια µιάς και
δεν επιτρεπόταν να καβαλάει άλογο ή µου-
λάρι ραγιάς εκτός αν είχε ειδικό Μπεράτ)
στο Σελί, είναι ο Καλλικράτης και τ’ Ασφέν-

του. Ο Μπούρµπαγης είναι σύµφωνα µε
τους Τούρκους ληστής, η Σοφία όµως που
τώρα κατοικεί αστεφάνωτη στο Σελί, τι
έφταιξε ? Ποιος είναι ο Μουσλή Αγάς που
την κατηγορεί ?

(6) Υποσηµείωση 3 σελ. 11, σχετική µε το
έγγραφο αρ. 11 (ΣΤΑΥΡ. Α’)

(7) Έγγραφο αρ. 17 (ΣΤΑΥΡ. Α’)
(8) (Murphey, 2001)  Στοιχείο που προκύ-

πτει από το έγγραφο αρ. 68 (ΣΤΑΥΡ. Α’) 
(10) Υποσηµείωση 1 σελ. 4, σχετική µε το

έγγραφο αρ. 6 του (ΣΤΑΥΡ. Α’) 
(11) Σχετική αναφορά στο έγγραφο αρ. 17

(ΣΤΑΥΡ. Α’)

Εικόνα 4 - Τµήµα Νοµού Ρεθύµνης από απόσπασµα σύγ-
χρονου χάρτη της Κρήτης – (Πηγή- Internet)
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ΓάµοιΓάµοι Αυτοί που έφυγαν...Αυτοί που έφυγαν...
“Εύχοµαι το
στεφάνι σας 
διαµάντια να

γεµίσει 
να σας ‘σε τρέχουν  τα καλά, 

σαν το νερό στη βρύση”.
Το Σάββατο 16 Μαρτίου στον Ι. Ν. Με-

ταµορφώσεως του Σωτήρος, στις Βρύσες
Αποκορώνου, ένωσαν την ζωή τους, ενώπιον
θεού, συγγενών και φίλων, ο Γιώργης και η
Στέλλα.

Πλήθος κόσµου παρευρέθηκε στο µυστή-
ριο, µιας και το όµορφο ζευγάρι, είναι πολύ
αγαπητό στη Σφακιανή κοινωνία, όπως και οι
οικογένειες τους. Κουµπάρος ήταν ο φίλος
Νικόλαος Μαρκουτσάκης.

Μετά την στέψη, το ζευγάρι δεξιώθηκε τους
παρευρισκόµενους  στο κέντρο «Κονταρός»,
όπου το κέφι κράτησε αµείωτο, µέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες.

Εµείς να ευχηθούµε στο Γιώργη και τη
Στέλλα, να ζήσουν ευτυχισµένοι και στους γο-
νείς Νικόλαο και Μαρία Ορφανουδάκη και
∆έσποινα Παντελή ΚελαΪδή να χαίρονται τα
παιδιά τους και να κανακίσουν εγγόνια. Στον
κουµπάρο, να είναι πάντα άξιος.

••  ••  ••  ••  ••  ••
Την Παρασκευή 31 του Μάη στον Ι.Ν. του

Σωτήρος, στις Βρύσες Αποκορώνου, ο Χρη-
στός  Γιαννακάκης και η Ειρήνη Κοπάση
σε µια όµορφη τελετή, έδωσαν  αµοιβαία
υπόσχεση αιώνιας αγάπης, ενώπιον γονέων
- συγγενών και φίλων. 

Κουµπάροι στο γάµο των παιδιών ήταν  η
Παυλίνα Τσιριντάνη και ο  ∆ηµήτρης  Γύ-
παρης. Αρκετοί οι καλεσµένοι, µιας και οι γο-
νείς των παιδιών καθώς και τα ίδια και οι
κουµπάροι, είναι ιδιαίτερα αγαπητοί  στην
κοινωνία των Σφακιών και όχι µόνο.

Μετά τη στέψη ακολούθησε γλέντι στο κέν-
τρο “ΕΣΠΕΡΟΣ”, όπου οι πολυπληθείς
κουµπάροι  αγκαλιασµένοι, µπήκαν µε το ρι-
ζίτικο,που συνέχισαν να τραγουδούν µαζί µε
τους συγγενείς, καθ όλη τη διάρκεια του γλεν-
τιού.

Τη µουσική διασκέδαση είχε αναλάβει ο
Μαγγελής ο Γιώργης µε τους συνεργάτες
του. Το χορό ξεκίνησε ο φίλος Χρήστος µε την
όµορφη νύφη και πολλά κορίτσια που τους
συνόδευαν. Πλούσια τα εδέσµατα, άφθονο το
Κρασί και πολύ το κέφι.

Να ευχηθούµε από καρδιάς στα παιδιά να
είναι ευτυχισµένα. 

Στους γονείς Στέλιο  και Πόπη Γιανακάκη
καθώς και Γιώργη και Κατερίνα Κοπάση, να
χαίρονται τα παιδιά τους και να κανακίσουν
εγγόνια. Στους κουµπάρους να είναι πάντα
άξιοι.     Σηφ. Μαν. 

Βασιλική Σαλή 
το γένος Πρωτοπαπαδάκη

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου στο
κοιµητήριο Περιστερίου, στις 2/3/2013 εψάλη
η εξόδιος ακολουθία και ετάφη  η Βασιλική
Σαλή.

Στα παιδιά της εκλιπούσας και στους συγ-
γενείς της, εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυ-
πητήρια.

Ουρανία Κατεχάκη 
το γένος Πρωτοπαπαδάκη

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά στα Χανιά,
εψάλη η εξόδιος ακολουθία της Πρεσβυτέρας
Ουρανίας Κατεχάκη. Στα παιδιά της εκλι-
πούσας και  στους συγγενείς της, εκφρά-
ζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Ελένη Νικολάου Παπαδάκη 
Στις 16 Μαρτίου στον Ιερό Ναό του Αγίου

Γεωργίου Γλυφάδας, εψάλη η εξόδιος ακο-
λουθία της  Ελένης Παπαδάκη και ετάφη
στο εκεί νεκροταφείο. Στα παιδιά, εγγόνια και
λοιπούς συγγενείς εκφράζουµε τα θερµά µας
συλλυπητήρια.

Ευάγγελος Φραδελάκης 
Το Σάββατο 16 του Μάρτη, στον Ιερό Ναό

Ζωοδόχου  Πυγής στην Ανώπολη Σφακίων
,εψάλη η εξόδιος ακολουθία του Ευαγγέλου
Φραδελάκη. Στην οικογένεια του εκφρά-
ζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Καντιράκης Νικόλαος (Κοκόλης)
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Πνεύµατος στο

Καλλικράτη Σφακίων, έγινε  η εξόδιος ακο-
λουθία του Νικολάου Καντιράκη, στις 20
του Μάρτη.

Στην οικογένεια του εκφράζουµε τα θερµά
µας συλλυπητήρια, στους δε συγγενείς και
φίλους, την ευαρέσκεια µας για την δωρεά
χρηµατικού ποσού για το Ιατρείο  Σφα-
κίων, αντί στεφάνων.

Γιάννης Κριαράς 
(Αξιωµ. Χωροφυλακής ε.α.)

Στις 23 του  Μάρτη στην Ανώπολη Σφα-
κίων, έγινε η εξόδιος ακολουθία και κηδεύ-
τηκε ο Γιάννης Κριαράς. Στους συγγενείς
του εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Καντιράκης Γιάννης 
Έφυγε από το µάταιο τούτο κόσµο µόλις 42

ετών ο φίλος Γιάννης Καντιράκης.
Πάλεψε όσο µπορούσε µε την επάρατο

νόσο αλλά τελικά νικήθηκε.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Αγ.Παντε-

λεήµονα και ετάφη στο εκεί νεκροταφείο στον
Καλλικράτη Σφακίων.
Στη σύζυγο, στους γονείς και τ’ αδέλφια του,

εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια και
την ευαρέσκεια µας για το µεγάλο χρηµα-
τικό ποσόν που δώρισαν για το Π.Π.Ια-
τρείο Σφακιών αντι στεφάνων στη µνήµη
του.

Να είναι ελαφρύ το Σφακιανό χώµα που
σκεπάζει το φίλο Γιάννη 

Εµµανουήλ Ζαχαριάς
Την Παρασκευή 12 Απρίλη, στον Ιερό Ναό

του Αγίου Ιωάννου στην Ανώπολη Σφακίων,
εψάλη η εξόδιος ακολουθία και ετάφη στο εκεί
νεκροταφείο, ο Εµµανουήλ Ζαχαριάς.

Στα παιδιά και τους συγγενείς του, εκφρά-
ζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια. 

Κοπασάκη Μαρία 
Την Μ. ∆ευτέρα, στον Ιερό Ναό του Αγίου

Γεωργίου στην Ανώπολη Σφακίων, εψάλη η
εξόδιος ακολουθία της Μαρίας Κοπασάκη
και ετάφη στο εκεί νεκροταφείο.

Στα παιδιά της, τ’ αδέλφια και εγγόνια της,
εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Σαµαριτάκης Ξενοφ. Ανδρέας  
Μεγάλη Παρασκευή στον Ιερό ναό του

Αγ.Γεωργίου στην Σκαλωτή Σφακίων, εψάλη
η εξόδιος ακολουθία του φίλου Ανδρέα Σα-
µαριτάκη, που έφυγε τόσο νέος. Στους οι-
κείους του, εκφράζουµε τα θερµά µας
συλλυπητήρια.

Μπούχλης Νικόλαος του Μιχαήλ
Το Μ. Σάββατο στις 4/5/2013, στον Ιερό

Ναό του Τίµιου Σταυρού στις Καρές Ασκύ-
φου, εψάλη η εξόδιος ακολουθία και ετάφη
στο εκεί νεκροταφείο ο Νικόλαος Μπού-
χλης. Στα παιδιά, τ’ αδέλφια και τους λοιπούς
συγγενείς του,  εκφράζουµε τα θερµά µας
συλλυπητήρια.

Ζακυνθινάκης  Γεώργιος 
(Πρόεδρος Τοπ. Ασκύφου)

Σαν κεραυνός έπεσε στην κοινωνία των
Σφακιών, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης,
η άνανδρη και σκοτεινή δολοφονία του
αγαπηµένου µας φίλου Γιώργη Ζακυνθι-
νάκη, του ακούραστου εργάτη για την
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας αλλά και
των Σφακιών γενικότερα.

Η τελευταία πράξη της τραγωδίας εξε-
λίχτηκε την Κυριακή 31 του Μάρτη, στον
Ιερό Ναό του Τίµιου Σταυρού στις Καρές
Ασκύφου, όπου όλοι µε ένα βουβό κλάµα
συνοδέψαµε το φίλο Γιώργη στη τελευταία
του κατοικία.  

Με τι λόγια να απαλύνεις  το πόνο της
χαροκαµένης µάνας, για το λεβέντη γιό
της ...   Σε µας όλους ο πόνος είναι µεγά-
λος.

Στα αδέλφια του, στ’ ανίψια και τους
συγγενείς του, εκφράζουµε τα θερµά µας
συλλυπητήρια.

Να είναι ελαφρύ το χώµα της Σφακια-
νής γης που σε σκεπάζει φίλε Γιώργη.

Θεόδωρος Τζατζιµάκης
Στις 27/3/2013, εψάλη στον Ιερό Ναό

της Αγίας Τριάδας στην Αγία Ρούµελη
Σφακίων και ετάφη στο εκεί Νεκροταφείο,
ο Θεόδωρος Τζατζιµάκης.

Στην σύζυγο,τα παιδιά και τους συγγε-
νείς του, εκφράζουµε θερµά συλλυπητή-
ρια.

Νικόλαος Σφουγγατάκης
Έφυγε, στην Αµερική που ζούσε,ένας

καλός και αγαπητός φίλος, ένας εξαίρετος
επιστήµονας, ο Νικόλαος Σφουγγατά-
κης.

Τον πρόδωσε η καρδιά του...τοΝ φίλο
µας το Νίκο,που αγαπούσε τα Σφακιά µε
όλη του τη δύναµη του και ήθελε την πρό-
οδο τους. Καλό ταξίδι φίλε Νίκο...

Σηφ. Μαν.

Ειρηναίος Γαλανάκης 
( Ειρηναίος της ειρήνης - Ο Χριστιανός )

ι

Κοιµήθηκε σε
ηλικία 102 ετώνο
πρώην Μητρο-
πολίτης Κισσά-
µου και  Σελίνου
Ειρηναίος. 

Ο ταπεινός ερ-
γάτης της ορθο-
δοξίας, ο µεγάλος
οραµατιστής και
αναµορφωτής
της παιδείας.

Μεγάλη η
θλίψη αλλά και
η συγκίνηση
που διακατείχε
όλους µας τις
Άγιες µέρες της
Μεγάλης Εβδο

µάδας, όταν πληροφορηθήκαµε το δυσάρε-
στο γεγονός .

Άλλη µια µεγάλη µορφή ,έφυγε από κοντά
µας, αλλά άφησε ένα τεράστιο κοινωνικό, πο-
λιτιστικό και εκπαιδευτικό έργο.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό
της Παναγίας στο Καστέλι Κισσάµου, µετά
από τριήµερη παραµονή του Ιερού σκηνώµα-
τος του σε λαϊκό προσκύνηµα. Ενταφιάστηκε
στο περίβολο της Εκκλησίας.

Ο σεµνός  Ιεράρχης, γεννήθηκε στο Νεο-
χώρι  Αποκορώνου το 1911 και έλαβε το
όνοµα Μιχαήλ. Μετά τη στοιχειώδη εκπαί-
δευση, φοίτησε στην Αγία Τριάδα (Ιερατική
Σχολή) Ακρωτηρίου και στη συνέχεια στη θε-
ολογική σχολή του πανεπιστηµίου Αθη-
νών.∆ιορίστηκε καθηγητής και υπηρέτησε σε
διάφορα γυµνάσια των Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της Γερµανικής κατοχής,
µετά από  επαναστατικό κήρυγµα στον µη-
τροπολιτικό Ναό Χανίων, συλλαµβάνεται

από τις Γερµανικές αρχές
κατοχής  και διασώζεται
από την εκτέλεση, µε πα-
ρέµβαση την τελευταία
στιγµή.

Συνεχίζει τις σπουδές του
στο εξωτερικό, στο πανεπι-
στήµιο του Παρισιού και της
Λίλλης και το 1957 εκλέγε-
ται Επίσκοπος Κισσάµου
και Σελίνου.

Αρχίζει αµέσως το µεγάλο
έργο του, ιδρύοντας  πνευ-
µατικά και εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, όχι µόνο στο Κα-
στέλι αλλά όπου υπήρχε γυµνάσιο, για να
µπορούν τα παιδιά να µάθουν γράµµατα την
εποχή της κοινωνικής και πνευµατικήςφτώ-
χιας.

Ο µέγιστος ιεράρχης έπρεπε να µεταλαµ-
παδεύσει το φως που είχε µέσα του, σε χιλιά-
δες παιδιά και γι αυτό ίδρυσε τόσα ιδρύµατα
και σχολές.

Εκτός των πολυάριθµων οικοτροφείων και
σχολών οικοκυρικής, ξυλογλυπτικής, µηχα-
νουργίας, ηλεκτρολογίας, αγγειοπλαστικής,
Βυζαντινής µουσικής κ.α. σκέφτηκε και τους
άπορους φοιτητές, προσφέροντας τους στέγη
και φαγητό στην Αθήνα .

Ίδρυσε την Ορθόδοξη Ακαδηµία  Κολυµ-
βαρίου, Συνεδριακό Κέντρο παγκόσµιας εµ-
βέλειας, το Ανουσάκειο  Θεραπευτήριο -
Γηροκοµείο κ.α

Πάλι όµως ο Ειρηναίος έπρεπε να υποστεί
την εξορία, γιατί η πνευµατική του δράση ήταν
αντίθετη µε  το τυραννικό καθεστώς της δικτα-
τορίας. Με δάκρια στα µάτια αποχωρίστηκε το
ποίµνιο και τα πνευµατικά του παιδιά και έφυγε
για τη Γερµανία.

Το ∆ηµιουργικό πνεύµα του σεµνού Ιεράρχη,
δεν σταµάτησε καταφέρνοντας ν’ αναβαθµίσει
τη µητρόπολη της Γερµανίας, να σπουδάσει
αρκετά παιδιά και να είναι ο µεγάλος πατέρας
και οδηγός στους εργαζόµενους  και στις οικο-
γένειες τους.

Γύρισε στη µητρόπολη του µετά από µεγάλο
αγώνα το 1981, όπου συνέχισε το µεγάλο έργο
του, δηµιουργώντας το πνευµατικό ίδρυµα  Αγ.
Σοφία και το Ίδρυµα Ελ.Βενιζέλος.

Στον επιχειρηµατικό τοµέα µετά το θλιβερό
ναυάγιο του Ηρακλείου το 1966 Ιδρύει την
Α.Ν.Ε.Κ. την ΕΤΑΝΑΠ αργότερα και προσπα-
θεί µε κάθε τρόπο να καλλιεργήσει τη συλλο-
γική προσπάθεια για την ανάπτυξη του τόπου
που τόσο αγάπησε .

Το 2005 λόγω προχωρηµένης ηλικίας απο-
χωρεί από τη Μητρόπολη και αποσύρεται στο
σπίτι του στη Χαλέπα, φτωχά και ταπεινά όπως
ζούσε πάντα.

Το έργο του µεγάλου και σεµνού ιεράρχη θα
µείνει αιώνιο, θα προκαλεί το θαυµασµό και
παράδειγµα για όλους µας 

Αιωνία σου η µνήµη σεβαστέ Ιεράρχη.
Σήφης Μανουσογιάννης

Ειρηναίος - ο άνθρωπος
που λατρεύτηκε όσο κανείς
άλλος, ο ταπεινός εργάτης

του πνεύµατος και των
έργων,ο άνθρωπος που κα-
τάφερε να σπουδάσει χιλιά-
δες παιδιά  θα µείνει πάντα
στη σκέψη και στη καρδιά

µας.

“Άφετε τα παιδία ελθείν προς µε...” Τα παιδιά πλησίαζαν τον σεβα-
σµιότατο µε χαρά.Άκουγαν, άγγιζαν το ράσο του, πρόσεχαν,
“χόρταιναν” από το νέκταρ των λόγων και της σοφίας του...

Στον αδικοχαµένο 
Γιώργη Ζακυνθινάκη

Αγαπητέ Γεώργιε, όλοι παρακαλούμε
από τα βάθη της καρδιάς, να πληροφορηθούμε
ποιός είν’ αυτός ο άνανδρος, που τράβηξε σκανδάλη, 
κι αφαίρεσε σου το δικαίωμα, απ΄της ζωής την πάλη.
Θέλομε να το μάθομαι, να τον αποστραφούμε

να δώσωμε το μύνημα κι όλοι μαζί να πούμε...
πως τόλμησες ανάξιε να κάνεις τέτοια πράξη

και ν’ αφαιρέσεις τη ζωή, απ’ αυτό το παλικάρι
που ήταν τόσο χρήσιμος, σάυτόν εδώ τον τόπο

κι αδιάκοπα εσκέπτετο, προς χάριν των ανθρώπω
να βελτιώνει τη ζωή με έργα και θυσίες

χωρίς αμοιβή κι αντάλλαγμα ή κάποιες προσδοκίες.
Είναι βαρύ το πένθος μας κι λύπη μας μεγάλη...

Σταυρούλα Ζακυνθινάκη

ΓέννησηΓέννηση
Η Στέλλα Κωνσταντινίδη (το

γένος Βρετουδάκη) κόρη του φίλου και
για αρκετά χρόνια στο διοικητικό συµ-
βούλιο της Ένωσης µας Στρατή Βρε 

τουδάκη, γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι.
Το ∆.Σ της Ένωσης  µας εύχεται στο ευτυχές ζευ

γάρι Λάζαρο και Στέλλα, να χαίρονται το παιδάκι 
τους και να το καµαρώσουν όπως ποθούν, στο δε 
φίλο Στρατή να καµαρώνει µε υγεία  το εγγονάκι 
του τρισευτυχισµένος και σε άλλα εγγόνια µε υγεία. 
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Ετυµολογικές προσεγγίσεις 
Σφακιανών τοπωνυµίων

Του Ράµνου Ραµνώτη ( Ελευθ. Εµµ. Γεωργουδάκης)

ΙΕΡΑ ΒΟΥΝΑ : ΚΟΡΥΦΕΣ
Μελινταού : Σύνθετη λέξη από το μέλας = σκοτεινός και Νταού ή Ντιάου ή deus = Δίας. <Κορυφή των Λευκών

Ορέων, ύψους 2.133 μέτρων>. 
Κριαρικός : Κορυφή ύψους 1.800 μέτρων, πιθανώς αφιερωμένη στον Τιτάνα Κρίον, ο οποίος λατρεύτηκε ως

θεός των αγροτών και ποιμένων. Ο θεός Ηλιος δηλαδή και αργότερα  ως Απόλλωνας. 
Ταύρη :  Τοπωνύμιο στις Σφακιανές Μαδάρες, προς τιμήν της Ταυροπόλου ή Ταυρούς ή Ταυριώνης Αρτέμιδος.

Ισως υπήρξε και βωμός.
Θωδορής Κορυφή : Ρίζα εκ του Θωδ = τρισμέγιστου Ερμού. Ηλθε από την Αίγυπτο, όπως πολύ αργότερα και ο

θεός Σάραπις ή Σέραπις, επί Πτολεμαίων τον 3ον αιώνα π.Χ. και λατρεύτηκε στην πόλη Ποικιλασσόν <Αρχαία
πόλη κείμενη κοντά στο φαράγγι της Τρυπητής>

Θωδ : Θείος λόγος, Θευδ – Θεύδερος = το Δώρο του Θεού. <Είναι εκείνος, που πρώτος ίδρυσε τα Μυστήρια  το
2600 π.Χ. περίπου>. Είχε και το όνομα Αμμων ή Αμμούς, που σημαίνει Φως.

Τριαμάτης Κορυφή : Υψους 1.820 μέτρων, αφιερωμένη στον Τριόπα Δία, ο οποίος στην πρωτόγονη λατρεία
είχε τρία μάτια για να επιτηρεί τον αέρα, στη στεριά και τη θάλασσα ή Ουρανόν,  Γη και Θάλασσα. Τα δύο μάτια
ήταν φυσικά, το τρίτο βρισκόταν στο μέτωπο. Υπάρχουν αρκετές κορυφές βουνών αφιερωμένες στους θεούς
και πάνω από 100 ιερά Σπήλαια στην Κρήτη. 

Ιερεύς Καρμάνωρ : Πατέρας του Ευβούλου και της Χρυσοθέμιδος, ήταν ιερέας του θεού Απόλλωνα στην πόλη
Τάρρα και ο πρώτος νικητής στους Ωδικούς Αγώνες στους Δελφούς. Στον Καρμάρωνα ήρθαν προς καθαρμόν ο
Απόλλωνας και η αδερφή του Αρτεμις «επί φόνω των Πύθωνι» στο σπίτι του δε «ο Απόλλων έγημε την Ακακκα-
λίδα Νύμφη» (Παυσανίας β’ 7.30 Ι.7.16 ).

Αγυιά Ρουμέλη: Τοπωνύμιο και Χωριό στο Φαράγγι της Σαμαρειάς. Αγυιά = οδός ή και λεωφόρος.  Αγυιος = ο
άνευ μελών, ο αδύνατος στα μέλη. Αγυιεύς = επίθετο του Απόλλωνα ως φρουρού των δρόμων. Ρους = ρόος ή
ροή (ρεύμα υδάτων). Μέλ-ος-η= Αρχική ρίζα από το ρήμα μελίζω με την έννοια διαμελίζω, κομματιάζω. Εχει και
την έννοια του σκοτεινού.

Συνεπώς Αγυιά Ρουμέλη = Δρόμος του διαμελισμένου ή και σκοτεινού Ρεύματος (νερού). Και επειδή το ρεύμα
του νερού διακόπτεται πολλές φορές και τρέχει υπογείως πάνω από 37 φορές και έχουμε και τη λατρεία του
θεού Απόλλωνα - ίσως ως Αγιεύς – πιστεύω ότι η ερμηνεία είναι σωστή.  

Στην πόλη Τάρρα, όπως μας πληροφορεί ο Στησίχορος, ξέζεψε τ’ άλογά του και με την χρυσή (γολέτα) γόν-

δολά του τραβούσε προς τα βάθη της ιερής Νυκτός … «ποτί ιεράς Βένθεα νυκτός ερεμνάς» …

Νέο ∆.Σ. στον Πολι-
τιστικό Σύλλογο στ’ 
Ασκύφου Σφακίων
Στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασκύφου, έγιναν    

αρχαιρεσίες των µελών του, για την ανάδειξη ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου. 

Η σύνθεση του νέου συµβουλίου και ης ελεκτικής επι-
τροπής, που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες έχει ως εξής:

∆ιοικητικό συµβούλιο
Πρόεδρος : Νεκτάριος Τσιτσιρίδης
Αντιπρόεδρος : Σήφης Λύκος του Σταµάτη 
Γραµµατέας : Γιώργος Γλυνιαδάκης 
Αναπλ. Γραµµατέας : Νίκος Μανουσουδάκης 
Αναπλ.Προέδρου : Νεκτάριος Βαϊλάκης 

Ελεγκτική  επιτροπή
Νεκτάριος Μπούχλης,  Ανδρέας Λεντάρης,  Μαρία
Νικηφοράκη

Ευχόµαστε στους εκλεγέντες καλή δύναµη και προκοπή
για το καλό του τόπου, την ανάδειξη της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς και του πολιτισµού,της παιδείας και του αλ-
ληλοσεβασµού µεταξύ των συµπατριωτών µας.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΠΕΙΡΟΣ ΓΑΙΑ"

Ο Ηπειρώτης ήρωας Χατζηµιχάλης
Νταλιάνης και οι ∆ροσουλίτες 

Εκδήλωση - Οµιλία µε θέµα: " Ο Ηπειρώτης Ήρωας  Χατζηµιχάλης
Νταλιάνης και οι ∆ροσουλίτες - Η Μάχη του Φραγκοκάστελλου"

Το Σαββατο 18 Μαίου 2013
στην αίθουσα του Συνεδριακού
Κέντρου του ∆ήµου Νέας , πραγµα-
τοποιήθηκε απο τον Εκπολιτιστικό,
Μορφωτικό & Λαογραφικό Σύλλογο
Ηπειρωτών Ν. Ιωνίας Αττικής
"Απειρος γαία", σε ανάµνηση της
Μάχης του Φραγκοκάστελου (18
Μαίου 1828), εκδήλωση - οµιλία,µε
θέµα:  " Ο Ηπειρώτης Ήρωας
Χατζηµιχάλης Νταλιάνης και οι
∆ροσουλίτες - Η Μάχη του Φραγκο-
κάστελλου", µε οµιλητή τον εκπαι-

δευτικό  Ματθαίο Βαβουράκη, ο οποίος αναφέρθηκε στα
πολεµικα γεγονότα της Μάχης του Φραγκοκαστέλλου και
τους ∆ροσουλίτες, µε παράλληλη προβολή ντοκιµαντέρ
για το θέµα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Γεωργαλής Ιωάννης 

στην οµιλία του αναφέρθηκε στην ζωή και τη δράση του
Ηπειρώτη πολέµαρχου. Όπως είπε, µεταξύ άλλων: “...
Κανένας ιστορικός µελετητής δεν έγραψε κάτι για τον
Ήρωα Ηπειρώτη  Χατζηµιχάλη Νταλιάνη και για τον
θανατο του, ώστε να ξέρουµε εµείς οι νεώτερες γεννιές
ποιός ήταν. Ο Χατζηµιχάλης Νταλιάνης θεωρείτε ισά-
ξιος του Παπαφλέσσα,του Αθανασίου ∆ιάκου,του Λεω-
νίδα και τόσων άλλων ηρώων που έπεσαν ηρωικά
µαχόµενοι για την ελευθερία της πατρίδας...”. 

Στη συνέχεια, χόρεψαν τα χορευτικά των Συλλόγων
Ηπειρωτών Πετρούπολης και Κρητών Ν. Ιωνίας.

Την εν εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσια τους, πλή-
θος εκπροσώπων από Σωµατεία, Συλλόγους και Οµο-
σπονδίες. 

Παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της Ένωσης
των Απανταχού Σφακιανών µε τον Πρόεδρο Σήφη Μα-
νουσογιάννη που χαιρέτισε την εκδήλωση. 

Ο Ηπειρώτης ήρωας
Χατζηµιχάλης Ντα-

λιάνης

ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων

στην προσπάθειά του να ανεβάσει όλο
και περισσότερα παιδιά στο βουνό,
διοργανώνει δύο υπαίθρια Παιδικά
Ορειβατικά Κέντρα, για παιδιά (αγόρια
και κορίτσια) ηλικίας 10 µέχρι 15 χρο-

νών, το πρώτο  από 29 Ιουνίου έως και 7 Ιουλίου 2013 και το
δεύτερο από 7 Ιουλίου έως και 11 Ιουλίου 2013.

Η διαβίωση στο βουνό, µαθαίνει στα παιδιά να γνωρί-
σουν την πανέµορφη φύση, να σέβονται το περιβάλλον,
να ξεπερνούν τους φόβους τους, να επικοινωνούν θετικά,
να συνεργάζονται αρµονικά µε άλλα παιδιά, να ανακαλύ-
πτουν τις αντοχές τους, να περπατούν και να προσανατο-
λίζονται µε ασφάλεια στο άγριο τοπίο.

Επίσης θα κάνουν τα πρώτα τους βήµατα µε ασφάλεια
στην αναρρίχηση στην τεχνητή πίστα αναρρίχη-σης του
καταφυγίου.

Με έδρα το καταφύγιο της Ταύρης, πάνω από το ορο-
πέδιο Ασκύφου, στην επαρχία Σφακίων, τα παιδιά θα ζή-
σουν µια διαφορετική εµπειρία, µακριά από τις ανέσεις
της πόλης. ∆εν θα είναι τόσο καθαρά και φρεσκοπλυµένα
όσο στην πόλη, αλλά θα µυρίσουν το άρωµα του αγριο-
λούλουδου, του θυµαριού και του κυπαρισσιού …  το
άρωµα της ίδιας της ζωής! 

Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρό-
γραµµα της κάθε διοργάνωσης, καθώς και δηλώσεις συµ-
µετοχής, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στα
γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90 Χανιά, κάθε βράδυ
από τις 21:00 έως τις 23:00, εκτός Σαββάτου και Κυρια-
κής, τηλ. 28210 44647.  

Το καταφύγιο της Ταύρης στ΄Ασκύφου 

Η άνανδρη και κτηνώδης
δολοφονία του προέδρου της

τοπ. κοινότητας  Ασκύφου 
Γιώργη Ζακυνθινάκη 

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα, και µέσα στην δίνη της οικο-
νοµικής και κοινωνικής κρίσης των απανωτών µνηµονίων που
έχουν σαρώσει τα πάντα στην ελληνική κοινωνία, έχει γίνει «συ-
νήθεια» σε όλους µας να διαβάζουµε ή να βλέπουµε δυσάρε-
στες ειδήσεις. Ακόµη πιο ανησυχητικό, είναι ότι πολλοί από
εµάς αρχίζουµε να τις αντιµετωπίζουµε πλέον µε απάθεια, ένα
συναίσθηµα µουδιάσµατος. Μπροστά όµως σε περιστατικά τέ-
τοιας αγριότητας, όπως αυτό που συνέβη το βράδυ της Παρα-
σκευής, 29 Μαρτίου 2013, στ’ Ασκύφου, ο νους του ανθρώπου
σταµατά, «φιµώνεται» από το µέγεθος της ωµότητας και της
κτηνωδίας. 

Εκείνο το βράδυ, ο συµπατριώτης µας και Πρόεδρος του Το-
πικού Συµβουλίου Ασκύφου, Γ. Ζακυνθινάκης, ένας άνθρωπος
που ξεχώριζε για το ήθος του, την εργατικότητά του, την συµµε-
τοχή του στα κοινά και την αγάπη του για τον συµπολίτη, αλλά
κυρίως ένας άνθρωπος που δεν είχε δώσει ποτέ αφορµή σε κα-
νέναν, φεύγει από καφενείο στο Αµµουδάρι, µε προορισµό το
σπίτι του. Οι δολοφόνοι του, τον περιµένουν στο σκοτεινότερο
σηµείο της διαδροµής. Ακινητοποιεί το όχηµά του (δεν υπάρ-
χουν ίχνη εξωτερικής παρέµβασης), γιατί πιθανόν (;) δεν του
είναι άγνωστα πρόσωπα. Πλησιάζουν από την πλευρά του οδη-
γού και πριν προλάβει το θύµα να αντιδράσει , τον πυροβολούν
3 φορές –σχεδόν εξ επαφής. Το όχηµα διαφυγής των δραστών,
εντοπίζεται αργότερα καµµένο ολοσχερώς σε περιοχή του Απο-
κόρωνα, και διαπιστώνεται ότι είχε προηγούµενα κλαπεί από
περιοχή του Ηρακλείου.

Όλοι µας όταν πληροφορηθήκαµε το τραγικό γεγονός µεί-
ναµε άναυδοι µε ανάµικτα αισθήµατα, µεγάλης λύπης, για το
χαµό του παλικαριού και αγαπηµένου φίλου, αγανάκτηση και
θυµό για πράξεις που συµβαίνουν στη περιοχή µας στην αρχή
του εικοστού πρώτου αιώνα, που µας χαρακτηρίζουν σαν κοι-
νωνία άγριας ζούγκλας και γυρνούν τη κάποια πρόοδο στη πε-
ριοχή δεκάδες χρόνια πίσω.

Κι αναρωτιώµαστε:ποιος έχει το δικαίωµα να αφερεί τη ζωή
και να βυθίζει στο βαρύ πένθος µια οικογένεια, µια κοινωνία
ολόκληρη και  στερεί  τις πολύτιµες  υπηρεσίες του αγαπητού
µας φίλου για την οικογένεια του και  για το καλό του τόπου
µας.

Μετά την δολοφονία, οι έρευνες της Αστυνοµίας ξεκίνησαν
από το απόλυτο σκοτάδι και αρκέστηκαν στον χαρακτηρισµό
της πράξης ως «καλοστηµένη δολοφονική επίθεση». Οι έρευ-
νες των αρχών κινούνται προς πάσα κατεύθυνση, αφής στιγµής
το θύµα δεν είχε ποτέ προσωπικές διαµάχες µε κανέναν συντο-
πίτη του ή ξένο, που να δικαιολογούν την εκτέλεση ενός τέτοιου
«συµβολαίου θανάτου», στα πρότυπα της µαφίας.

Πρέπει επιτέλους  να ανακαλυφθούν, συλληφθούν και προ-
σαχθούν ενώπιον της ∆ικαιοσύνης οι δράστες, το  δε θλιβερό
συµπέρασµα που προκύπτει από όλη αυτή την υπόθεση, δεν
µπορεί παρά να είναι ένα: Μια κοινωνία, η οποία «ανέχεται»,
«αδιαφορεί» ή ακόµη και «υποθάλπει» τέτοιες βάρβαρες, αντι-
κοινωνικές ενέργειες και τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς
τους σε καθεστώς «οµερτά», δεν µπορεί παρά να είναι µια κοι-
νωνία που νοσεί και µάλιστα βαθύτατα. Και αυτή η «νόσος» δεν
µπορεί να θεραπευθεί, ούτε µε εισαγγελείς, ούτε µε αστυνοµίες,
ούτε µε δίκες και καταδίκες. Η θεραπεία θέλει πολύ χρόνο και
κόπο, και ονοµάζεται «ΠΑΙ∆ΕΙΑ» (ηθική, κοινωνική και πνευµα-
τική).
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ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ 
ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΚΑΚΑ

∆∆υό λόγια αξίζει να γραφτούν για σένα Κάπτεν-Γιάννη 
στ' αµέτρητα ταξίδια σου, που το χαρτί δε βάνει.
ΓΓνωρίζω σε πολύ καλά, µ' ακούω και τσι φήµες 
που µε παρακινήσανε, να γράψω πέντε ρίµες.
ΤΤσι θάλασσες που όργωσες, στο κάθε το λιµάνι 
το όνοµα του Σφακιανού, του Κόρκακα του Γιάννη.
ΓΓια την τιµή, το σεβασµό και για την αρχοντιά σου 
µιλεί όποιος κι αν είναι αυτός, π' ακούει τ' όνοµα σου.
ΒΒοήθησες πολλά παιδιά, από την επαρχία
για να µπαρκάρουν και να βρουν, δουλειά σε τόσα πλοία.
ΚΚαι εχορτάσανε ψωµί κι αυτά κι οι φαµελιές τους 
γεράσανε µα δε ξεχνούν, Γιάννη µου τσ' ορµηνιές σου.
ΑΑντρεία και φιλότιµο και παλικαροσύνη
όποιο και αν’ ε πρωτοπώ στο όνοµα σου κλείνει.
ΚΚαράβια µε τη θάλασσα είχες συµφιλιώσει 
γι αυτό αυτή δεν τόλµησε, ποτέ να σε λαβώσει.
ΈΈφυγες απ' τη θάλασσα που ήταν η γωνιά σου 
κι ερήµωσαν τα πέλαγα που ‘ταν η γειτονιά σου.
ΚΚαι τι να πρωτοπεί κανείς για τη ζωή σου όλη 
που πάντα ήσουνα εκεί, καθηµερνή και σκόλη.
ΟΟ Καπετάνιος στη στεριά χάνει τη δυναµή του 
όµως εκειά που εσάλπαρε, υπάρχει η θύµησή του.
ΟΟσος καιρός και αν περνά εγώ δεν σε ξεχνάω 
τα χρόνια και τις εποχές ποτέ δεν τα µετράω.
ΑΑναστορούµε τα παλιά κι όλα τα περασµένα 
χρόνια καλά, µα δύσκολα, χρόνια αγαπηµένα.
ΠΠαντού µια λύση έβλεπες κι ας µη τη βλέπαν άλλοι 
γιατί πυξίδα στη ζωή, το δίκιο είχες βάλει.
ΜΜ’ έναν αγώνα πάντοτε, κοιµόσουν και ξυπνούσες 
νάχεις ταξίδια ήρεµα, πάντα σου πεθυµούσες.
ΑΑπό γενιά ιστορική και αρχοντικό κλωνάρι 
λεβέντικο παράστηµα, µεγάλο παλικάρι.
ΣΣε καµαρώνει η θάλασσα και ξέρω αν µπορούσε 
το κύµα θάκανε φωνή και θα το µολογούσε.
ΕΕγώ δεν είµαι ποιητής να γράφω µαντινάδες 
όµως για σένα φίλε µου, έγραψα δυό αράδες.
ΞΞάδελφε φίλε µου καλέ, εύχοµαι στη ζωή µας 
συχνά να κάνει η χαρά, ταξίδια στη ψυχή µας.
ΜΜιά καληµέρα όµορφη στου κόσµου το σεριάνι 
κι ένα θερµό χαιρετισµό απ’ το Τζαρδή το Γιάννη.

Χώρα Σφακιών 11/ 05/ 2013

Οικογένεια Κόρκακα: Ιστορική οικογένεια  από την Αγ Ρου-
µέλη  Σφακίων.Τα νεότερα µέλη της οικογένειας, ασχολήθηκαν µε
την θάλασσα, µε πρωτεργάτη τον αιωνόβιο Καπετάν -Γιάννη,που
είχε αναπτύξει ναυτιλιακή εταιρεία µε έδρα την Ν.Υόρκη.

Βοήθησε πολλά Σφακιανόπουλα να βρουν δουλειά στα καράβια
του, τόσο αυτός, όσο και τα αδέλφια του, σ’ όλες τις βαθµίδες  της
ναυτικής τέχνης: µηχανικούς, καπετάνιους κ.λ.π.

Σε ένδειξη αγάπης, φιλίας και ευγνωµοσύνης γι αυτή του τη προ-
σφορά, ο φίλος και συγγενής του  καπετάν Γιάννης Τζαρδής,
έγραψε τους παραπάνω στίχους.            Σήφ. Μανουσ.  

ΕΝΩΣΗ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ

Με την θλιβερή αγγελία του θανάτου του ιδρυτικού µέ-
λους της Ένωσης Σφακιανών Ηρακλείου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ, καταγόµενου εξ Ασφένδου -
Βουβά, το ∆.Σ. της Ένωσης Σφακιανών Ηρακλείου, συνε-
δρίασε εκτάκτως και αποφάσισε οµόφωνα:

-  Να παραστεί σύσσωµο στην κηδεία του εκλιπόντος.
-  Να κατατεθεί στεφάνι στη µνήµη του.
-  Να εκφωνηθεί επικήδειος χαιρετισµός από τον Πρό-

εδρο του ∆.Σ.
-  Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια

του εκλιπόντος και να δηµοσιευθεί το παρόν στην εφηµε-
ρίδα «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ»

Ο Πρόεδρος : Νικόλαος Μιχ.Προκοπάκης 
Ο Γεν. Γραµµατέας: Νίκος Πετρ. Σπλήνης

ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΚΑΙ ΤΗ ΛΥΡΑ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΣΕ 
ΕΛΛΑ∆Α, ΚΥΠΡΟ, ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Του Μανώλη Εγγλέζου ∆εληγιαννάκη www.metotoufekikaitilyra.wordpress.com
Το Κυπριακό ΟΧΙ στην Τρόικα γέµισε ελπίδες το

χειµαζόµενο Νότο της Ευρώπης. Η Γερµανία έδειξε
τα δόντια της γι’ άλλη µία φορά, κι αποκάλυψε ότι
αυτό που την ενδιαφέρει είναι µόνο η υποταγή των
µεσογειακών εταίρων της. Η Κύπρος ήταν ένα αγ-
κάθι στα µάτια τους.

Αν και ηµικατεχόµενη (ή ίσως και γι’ αυτό), κατά-
φερε να εξελιχθεί σε χρηµατοπιστωτικό κέντρο της
περιοχής, να αναπτύξει ναυτιλία και να προσελκύ-
σει καταθέσεις και ναυτιλιακές εταιρείες, πολλές
γερµανικές.

Η προσεκτική της εξωτερική πολιτική, πολυδιά-
στατη και αξιοποιώντας τις αντιθέσεις των διαφόρων
δυνάµεων σε έναν πολυπολικό κόσµο, µπόρεσε να
ελιχθεί προς όφελος του Κυπριακού Ελληνισµού, κυ-
ριολεκτικά βαδίζοντας σε τεντωµένο σχοινί. Οι υδρο-
γονάνθρακες προσέφεραν ελπίδα κι αναβάθµισαν το
γεωπολιτικό της ρόλο, όµως αύξησαν κι αυτούς που
την εποφθαλµιούν.

Έτσι, η καταστροφική πολιτική Χριστόφια, του πρώ-
του παγκοσµίως αριστερού ηγέτη που στήριξαν
ασµένως η Βρετανία και οι ΗΠΑ, δηµιούργησε δηµο-
σιονοµικό παθητικό που έπρεπε να καλυφθεί.    

Από την άλλη, η έκθεση των Κυπριακών Τραπεζών
στα Ελλαδικά οµόλογα, συσσώρευσε τεράστιες ζη-
µιές σ’ αυτά µετά το κούρεµα, κι αυτό οδήγησε σε κα-
ταστροφή το τραπεζικό σύστηµα στην Κύπρο,
στέλνοντάς την από ακόµα πιο δύσκολη θέση να δια-
πραγµατευτεί µε την Τρόικα.

Η µεγάλη έκπληξη βέβαια ήταν η απαίτηση των
δανειστών να επιβληθεί κούρεµα στις καταθέσεις.
Αυτό έσπασε ένα ταµπού παγκόσµιο, ότι οι καταθέ-
σεις δεν πειράζονται, αφού έχουν φορολογηθεί ως ει-
σόδηµα, ενώ µπορεί να αντιστοιχούν σε άλλα
κονδύλια, όπως δαπάνες κτλ. Μέχρι τώρα οι τόκοι επ’
αυτών φορολογούνταν, αλλά όχι οι ίδιες. Ήδη, ο κό-
σµος νοιώθει ανασφαλής. Ήδη η τάση είναι να απο-
συρθούν οι καταθέσεις από την Κύπρο και να πάνε
πού; Η δήλωση ότι το συγκεκριµένο µέτρο αφορά
µόνο την Κύπρο δεν είναι πιστευτή.       

Ανοίγει το θέµα και σε άλλες χώρες που δυσκο-
λεύονται, όπως η Ισπανία. Και στο βάθος, απειλητική
και κουνώντας το δάκτυλο, η Γερµανία υπαινίσσεται
ότι οι συνθήκες είναι βολικές µόνο για να µεταφέ-
ροµε τις καταθέσεις µας εκεί, µόνο εκεί δε θα κινδυ-
νεύουν από την ίδια. 

Εκτός από δυνάστης µας, θα πρέπει να γίνει και το
καταφύγιο των αποταµιεύσεών µας.

Το ΟΧΙ λοιπόν της Κυπριακής Βουλής, σε πλήρη
αντιστοιχία µε το λαϊκό αίσθηµα, έδωσε χαστούκι
στις πολιτικές του µνηµονίου και διεκδίκησε το δι-
καίωµα του λαού µας στην Κύπρο να έχει την αξιο-
πρέπειά του.

Εξέθεσε επίσης τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ανα-
στασιάδη, υπέρµαχο του σχεδίου Ανάν και πειθή-
νιο όργανο αυτών που θέλουν τον εξανδραποδισµό
της Κύπρου. Εξέθεσε βέβαια και τους Ελλαδίτες
πολιτικούς, που εφαρµόζουν τις πολιτικές της
Τρόϊκας αν κυβερνούν, ενώ ζητούν ακρόαση από
τον Σόιµπλε και χαµηλόβαθµους αξιωµατούχους
των ΗΠΑ αν αντιπολιτεύονται. Ακόµα κι αν στην
πορεία το ΟΧΙ αυτό παρακαµφθεί, θα έχουµε κερ-
δίσει πολλά: Χρόνο για εναλλακτικές λύσεις, όσο
µπορούν να υπάρξουν, όπως το ταµείο Αλληλεγ-
γύης, προστασία των αποταµιεύσεων των µικρο-
καταθετών, και το κύµα αντίστασης στο Γερµανικό
Βορρά να απλώνεται στη Μεσόγειο, αφού όλοι
τώρα ξέρουµε τι µας περιµένει. 

Η εξέλιξη στην Κύπρο θα είναι δύσκολη, η Κύ-
προς θα οδηγηθεί µε την πλάτη στον τοίχο σε πολύ
άσχηµες καταστάσεις, µε στόχο να εκχωρήσει και
τα κοιτάσµατα στους δανειστές της. 

Ο λαός µας στην Ελλάδα και Κύπρο και οι λαοί
των χωρών του Ευρωπαϊκού νότου, θα πρέπει να
αντισταθούν επιτέλους, είναι ο µόνος δρόµος να
αντιµετωπίσουµε αυτούς που επιβουλεύονται τις
ζωές µας και µας θέλουνε ξανά ραγιάδες.

Ευχαριστίες
για την δωρεά απο την ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ πολυµηχανή-
µατος, προς το Νηπιαγωγείο Ασκύφου

Σφακίων
Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του ∆ηµοτικού Σχολείου και

Νηπιαγωγείου Ασκύφου, µε την επιστολή αυτή και εκ-
προσωπώντας τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το µαθη-
τικό δυναµικό της σχολικής µας κοινότητας, θα θέλαµε
να ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα την ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ, για την ευγενική προσφορά ενός πολυ-
µηχανήµατος - εκτυπωτή, προς το νηπιαγωγείο µας,
εις µνήµην του αδικοχαµένου προέδρου του Ασκύφου,
Γεώργιου Ζακυνθινάκη, δείχνοντας έτσι την στήριξη
καθώς και την θετική ανταπόκριση τους, στις εκπαιδευτι-
κές µας ανάγκες .

Με εκτίµηση
Ο σύλλογος ∆ιδασκόντων

του ∆ηµ. Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ασκύφου

Το βιβλίο «∆ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ»
του κ. Νίκου Γρυλλάκη

Ένας φίλος µε πληροφόρησε ότι εξεδόθη ένα βιβλίο µε τον παρα-
πάνω τίτλο και ότι αδικεί τα Σφακιά.Το βρήκα το βιβλίο και το διά-
βασα και δεν παρατήρησα ανακρίβειες µα παρατήρησα παραλείψεις.

Α) Στη σελ.35 διαβάζοµε: «…Στο Βάµο  Αποκορώνου δηµιουργεί-
ται, ένας πυρήνας από καταξιωµένους και µορφωµένους ανθρώπους
Αποκορωνιώτες και όχι µόνο...».  Αφού δεν αναφέρει την ακτινοβο-
λούσα φυσιογνωµία του Μανούσου Κούνδουρου, που ήτανε εµ-
πνευστής και δηµιουργός αυτής της κίνησης, παρουσιάζει µια
ακέφαλη φωτογραφία του γεγονότος. Το "όχι µόνο" δεν καλύπτει τη
συµµετοχή των Σφακίων και των άλλων Κρητών. Στην πολιορκία του
Βάµου, ήτανε και ο Στ.Πολέντας - "Σισανές", µεγαλοκαπετάνιος και
µάλιστα µε τα χέρια του σκότωσε ένα Τούρκο ταγµατάρχη. 

Συµµετείχανε και οι Ασφενδιώτες µε δυο "µπαϊράκια", που στο ένα
ήτανε οπλαρχηγός ο Μανούσος Μπολιώτης και στο άλλο ο Ανα-
γνώστης ∆εληγιαννάκης. ∆εν ξέρω να αναφέρω οπλαρχηγούς από
τα άλλα σφακιανά χωριά σ’ αυτή τη µάχη. 

Β) Στη σελ.133 και 141, κατονοµάζει πλειάδα µαρτυρικών χωριών
από τους Ναζί στον Ν. Χανίων και δεν αναφέρει τον Καλλικράτη που
εκεί σκοτώσανε 25 ανθρώπους,  το 1943,ενώ λεηλατήσανε και κά-
ψανε πάνω από 100 σπίτια.

Γ) Στη σελ.139 αναφέρει για περίθαλψη Άγγλων κατά την κατοχή
στις επαρχίες Κισάµου, Σελίνου και Αποκορώνου. Εξαιρεί τα Σφακιά!!
Μα σε όλα τα χωριά περιθάλψαµε Άγγλους. Στο χωριό µου για ένα
διάστηµα, είχαµε τρεις Άγγλους και ένα Κύπριο. Στ’ Ασκύφου, είχανε
οι Καρκάνηδες πολλούς Άγγλους. Τους είδα µια φορά. Τον ένα τον
κάνανε εδώ "Γιάννη". Αυτοί πέσανε στην αντίληψή µου µα είχανε και
στα άλλα: χωριά. 

∆) Είναι σοβαρή παράλειψη που δεν αναφέρεται το όνοµα του κο-
ρυφαίου ήρωα Άνδρέα Πολέντα, αυτού του Σφακιανο-αποκορωνιώτη
που ήτανε από τους ιδρυτές της Ανωτάτης Επιτροπής Αγώνος Κρήτης
(Α.Ε.Α.Κ.). Τον βάλανε Γ. Γραµµατέα της Επιτροπής, µα αυτός ήτανε
και η ψυχή και η καρδιά της Επιτροπής. Τον τουφεκίσανε στην Αγιά
στις 21-12-1942 και ο θάνατός του, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, ήτανε
εθνική απώλεια.                 Κανάκης  Γερωνυµάκης

B A Ρ ∆ Ι Ν Ο Γ Ι Α Ν Ν Ε Ι Ο Ν  Ι ∆ Ρ Υ Μ Α

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΑΚΑ∆. ΕΤΟΥΣ 2013-2014

1. Το Βαρδινογιάννειο Ίδρυµα παρέχει για το ακαδηµαϊκό
έτος 2013 -2014 προγράµµατα υποτροφιών για προπτυ-
χιακές και µεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού και εξωτε-
ρικού, διαρκείας ενός έτους.
2. Τα προγράµµατα προβλέπουν:

α. Μία µεταπτυχιακή υποτροφία στο εξωτερικό
Αντικείµενο: Πληροφορική Σχολή

β. ∆ύο  µεταπτυχιακές υποτροφίες στο εσωτερικό
Αντικείµενο:  ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων   

γ. ∆ύο προπτυχιακές υποτροφίες στο εσωτερικό
Αντικείµενα:  Ιατρική

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

3. Οι υποτροφίες παρέχονται σε πρόσωπα που έχουν
Ελληνική Ιθαγένεια, ηλικίας µέχρι 25 ετών και για γιατρούς
30 ετών ( η ηµεροµηνία συµπληρώσεως του ορίου ηλι-
κίας θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του έτους προκηρύξεως
της υποτροφίας ) και γεννήθηκαν στην Κρήτη ή γεννήθη-
καν από γονείς των οποίων ένας τουλάχιστον είναι Κρη-
τικής καταγωγής ή των οποίων ένας παππούς ή µία γιαγιά
γεννήθηκε στην Κρήτη. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω
απαιτούνται τα ανάλογα έγγραφα. Επίσης απαιτείται να
κατατεθούν µετά της αιτήσεως: Απόσπασµα ποινικού µη-
τρώου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστο-
ποιητικά σπουδών αναλόγως της επιδιωκόµενης
υποτροφίας, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαµβάνεται υπο-
τροφία γιά τις αυτές σπουδές εξ άλλης πηγής και επιπρό-
σθετα δικαιολογητικά, ως ορίζονται στους Κανονισµούς
Υποτροφιών του Ιδρύµατος και ως αναγράφονται στην αί-
τηση.

4. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο χωρίς διαγωνισµό, µε βάση τις αιτήσεις που
έγιναν κατ'αρχήν αποδεκτές, και µε συνεντεύξεις των υπο-
ψηφίων, εφ' όσον ήθελε κριθούν αναγκαίες.

Η προθεσµία υποβολής της υποψηφιότητος λήγει
την ∆ευτέρα 15 Ιουλίου 2013.

5. Τα ποσά των υποτροφιών είναι εντός των ορίων των
καθοριζοµένων εκάστοτε µε απόφαση του Υπουργείου Οι-
κονοµικών. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2013 -2014 είναι, για
τις µεταπτυχιακές υποτροφίες εξωτερικού: Εις ΗΠΑ € 320,
εις Ευρωπαϊκές χώρες € 210. Μεταπτυχιακές υποτροφίες
εσωτερικού € 150 µηνιαίως και προπτυχιακές υποτροφίες
εσωτερικού  € 120 µηνιαίως.
6. Τα έντυπα υποβάλλονται  µε συστηµένο ταχυδροµείο

στο Ίδρυµα, στην διεύθυνση  Ηρώδου Αττικού 12Α, 1ος
όροφος, Μαρούσι, Αθήνα 151-24. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site
www.vardinoyianneio.gr 

Μαρούσι, Ιούνιος 2013
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ΠΟΙΗΣΗΠΟΙΗΣΗ
Η Ελληνική Γλώσσα

Οταν κάποτε φύγω από  τούτο το
φως,
θα ελιχθώ προς τα πάνω
όπως ένα ρυάκι που μουρμουρίζει.

Κι αν κάπου ανάμεσα
στους γαλάζιους διαδρόμους
συναντήσω αγγέλους
θα τους μιλήσω ελληνικά,
επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες.
Μιλάνε μεταξύ τους με μουσική.

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος
Βρεττάκος

(1912 - 1991)
Κορυφαίος

Έλληνας ποι-
ητής και πεζο-

γράφος.

Η δυναµικότητα της
κρητικής διαλέκτου 

Γράφει ο Αντώνης Β. Ξανθινάκης - Φιλόλογος, Συγγραφέας του βιβλίου “ Λεξικό ερµηνευτικό και ετυµολογικό του ∆υτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώµατος” 

Η δυναμικότητα της κρητικής δια-
λέκτου, μιας γλώσσας απλών ανθρώπων, είναι τόσο
μεγάλη και αποτελεσματική, που μόνο σε εξαιρετικά
έργα καταξιωμένων λογοτεχνών μπορεί κανείς να
ανεύρει. 

Κι όμως η κρητική διάλεκτος έχει να επιδείξει όχι
μόνο προφορική, αλλά και γραπτή λογοτεχνική πα-
ράδοση αιώνων πολλών. Το λεξιλόγιό της είναι πλου-
σιότατο και έχει ρίζες αρχαιοελληνικές, παρά το
γεγονός ότι περιλαμβάνει βέβαια, για τους γνωστούς
ιστορικούς λόγους, και λέξεις βενετσιάνικες, ιταλικές
και τούρκικες. 

Αναφέρω παραδείγματα κρητικών λέξεων με αρ-
χαιοελληνική προέλευση: αναχώνω, ανασπώ, αναχέω,
αναλείχω, βρουχούμαι, βουλιούμαι, βρωματίζω, διάω,
κορυζώ, λαγάζω, λαπιώ, λάφτω, μανίζω, μύσω, ρέγομαι,
τρυχώνω, περαίρνομαι, αναβάλλουσα, λασιά, όμπιος, όρ-
μιγγας, ορνιός και έχνος, λέξη η οποία ανάγεται στην
ομηρική λέξη έθνος, που σήμαινε σύνολο ατόμων,
ομάδα. 

Σημειώνω εδώ ότι ένας μεγάλος αριθμός κρητικών
λέξεων ανάγεται σε τύπους της δωρικής διαλέκτου,
όπως η λέξη χαχάλα, οι ομόρριζές της χαχαλέ και χα-
χαλώνω, η λέξη σαμά ή σαμέ, οι παράγωγές της σα-
μώνω και σαρμάδι, και οι λέξεις σακάζω, βρακούμαι,
α(μ)πούρανος και σκανέα < δωρ. σκάνος>.

Η ευρωστία και η δυναμικότητα της κρητικής δια-
λέκτου διαφαίνεται από τη μορφολογική, σημασιολο-
γική και συνωνυμική ποικιλία των λέξεων, την
αφθονία των νεολογισμών και το μεγάλο πλήθος των
σύνθετων λογοτεχνικών τύπων που έχει.

Ενδεικτικώς αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα: Η περιγραφή της κρητικής χλωρίδας είναι ιδιαί-
τερα εντυπωσιακή. Ο αβόραντος, ο αγγέλαμος, ο
αγόγλωσσος, ο αδύσκυαμος, ο αζίλακας, ο ακρόκλαστος,
ο (α)μπούρανος, ο άρτυκας, ο αστύρακας, ο βουϊδάμα-
τος, ο γοργογιάνης, ο καλάμουρας, ο κουρνάγκαθος, ο
όρπυλας, η αγκαλονιά, η γρηγοριά, η λουτσιά, η βυζοσυ-
ρίδα, η κατσασφεντιλιά, η κουρνοσυκιά, η μελισσαν-
τρούς, η μαδαροσυρίδα, η μαζοχορταρίδα, η πιτυρίδα, η
ραδικαστοιβίδα, η σερνάμενη, η τσιτοκλαδέ, το περδι-
κομέταξο και το ποντόχορτο είναι μερικά από τα 250
περίπου είδη φυτών και βοτάνων, που υπάρχουν στην
κρητική γη.

Οχι λιγότερο εντυπωσιακή είναι άλλωστε και η πε-
ριγραφή της κρητικής πανίδας: Ο ατζόκωλος, ο γιδοβυ-
ζάστακας, ο κοκκινομπέτης, ο βαροκέφαλος, ο
τρουλίτης, ο κουκλοπετεινός, ο μυγιοχάφτης, ο χου-
φτραλός, η βιτσίλα, η καλογρίδα, το ζιγαρδέλι, η καλίκα,
η πλατίνα, η καλιγιαννού, η καπελώνα, ο μελίποδας, ο
τζούρμπος, η κοπανίδα, ο πλατσίκουρας, η αρωγαλού
και η μπαρμπαρόλα ή καντηνέλα είναι ένα μικρό δείγμα
από τα είδη των ζώων, τα οποία περιγράφονται στην
κρητική διάλεκτο. 

Εξάλλου, οι σύνθετες λογοτεχνικές λέξεις αφθο-
νούν στην κρητική διάλεκτο: δερνοκοπανίζω, δροσο-
κοκκαλιάζω, κορδομουσταριάζω, κουροσφεντυλίζω,
κουρφαναντρανίζω, λιγνομεσιάζομαι, μαυροτζεμπερί-
ζομαι, πονοβυζιάζω, σελοκατινιάζω, σηκωνογέρνομαι,
σποροβυζαίνω, χαμοκουκουβίζω, χυθομυαλίζομαι, χι-
λιομουζουριάζω, καπαροξαθός, κυνηγαροβούργιαλο,
μαννοκυρουδάτος, μερμηγκομέσης, πασπαλόποδας,
πλατανοδροσιός, ρουσοτράγανος, σεβνταλόριγος, τουρ-
τουροσεντόνα, περδικοχυμίστρα, μελοσκούτελο, πα-
στρικοσάκουλο, σακουλοτινάματα, χεροποδάνυχα,
σελοσκαλοχάλινα, αρισμαροβιτσόβεργα, κατσουλοπαι-
γνιδάματος. 

Ας θαυμάσουμε τώρα στα παραδείγματα που ακο-
λουθούν την ακριβολογία, τη σαφήνεια και την εκ-
φραστική πληρότητα της κρητικής διαλέκτου: Το
σημάδι αναγνώρισης, που γινόταν στο αφτί αιγοπρο-
βάτου και λεγόταν σαμά ή σαμέ, χαρακτηρίζεται ανά-
λογα με το σχήμα του και τη θέση που έχει. Ετσι,
μπροσκόκαρο ή μπροσκόκι είναι αυτό που γίνεται με
μια κόκα, δηλ. τομή, στο εμπρός, το μπροστινό μέρος
του αφτιού, αλλά στο μέσο.    Αν η τομή είναι μπροστά
και δεξιά ή μπροστά και αριστερά, λέγεται δεξιό ή
ζερβό μπροσκόκαρο, αντίστοιχα.

Η ίδια ονοματοδοσία ισχύει και για τα άλλα σημάδια,
το πισωκόκαρο, το τρυπάφτι, το ξιφάφτι, το ξυράφτι, το
ψαλιδάφτι, το πιρούνι, το σκλαβέρι κ.ά.

Οι ασθένειες των ζώων επισημαίνονται παραστατικά:
Το αβδέλιασμα, το μαντάκιασμα, το ανεμογάλιασμα ή νε-
ρογάλιασμα, το σπλήνιασμα, το ’γγαλονάμιασμα, το μο-
νορώγιασμα, το μέδιασμα, το απαλοπόδιασμα, το
τσίλασμα ή τσιλατό, το κοράκιο ή κοράκι, η ζαβέλα, η ψυ-
μάγρα, ο περίδρομος, η χάλαζα, η φράντζα, η πατσάγρα,
ο φάρμακας, ο ντουγρουτζάς, ο μπαγάς, οι διόθοι, οι κο-
δέλες, τα ’γγαλομάμουνα και οι βροντότριχες.

Το λέρι, ανάλογα με το ιδιαίτερο γνώρισμά του ή
ανάλογα με την ηλικία και το είδος του ζώου που το
φέρει, είναι καμπανέλα, καμπανέλι ή καμπανελάκι, ρε-
μαηδόνι, ψιλολεράκι, λερόπουλο, χοχλιδολεράκι, χαρχα-
λόλερο, τσάφαρο, γερακοκούδουνο, αρνολεράκι,
σκλαβέρι, κριγιαροσκλάβερο, τραοσκλάβερο, γεργερές
και τσαπαρδόλερο.

Η ποικιλία και η ονοματοδοσία των ποιμενικών ερ-
γαλείων και σκευών μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα: Το
αρμεγάρι, ο αραγός, το αράι, το πορόκουρνο, το αθοτυ-
ροτούπι, το τσιφίδι, το τουπί, το τυροτούπι ή τυροβόλι,
το θυλάκι, το μπουζιακλιαστήρι ή μπουζιακλιόσκοινο,
το πληγοδούρι, ο αϊδόνησος, η τυροσανίδα, η τυρό-
πλακα, η ξεπεταριά, η τσαντίλα και η ασβαχαρέ είναι
μερικά  από τα σύνεργα των βοσκών. 

Παράλληλη είναι και η περιγραφή των εργαλείων
και σκευών, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι νοικοκυ-
ρές. Η αλεκάτη, η τυλιγάδα, το θρομύλι, ο ανεμόποδας,
ο άρδαχτος, το αρδάχτι, η μπουγαδοτσιφίδα, η αθομαν-
τίλα ή αθόπανο, το βρασκί, το αναραφτερό, το ζυμοπί-
νακο, η ψωμομαντίλα ή ψωμοκαλάθα, η κνησάρα, το
φουρνόφκυαρο, ο πανιστής ή πάνιστρο, το τοξάρι, τα
χειρόχτενα, η βολίστρα ή βόλιστρας, η καλαντάρα, το
αργαστήρι ή τελάρο και τα εξαρτήματά του, δηλ. οι
μίτοι, οι πατητήρες, οι σύγγλες ή ξύγγλες, ο γκάρδιος, ο
σφίχτης, τα σκουντιά και το κωλοσάνιδο ή τελαροσά-
νιδο είναι ένα μικρό μέρος από τα εργαλεία και τα
σκεύη αυτά.

Η λεπτομερής και ακριβής περιγραφή των μερών
της κούρτας προκαλεί τον θαυμασμό μας. Κούρτα
είναι η κύρια μάντρα του μιτάτου, ξώκουρτα είναι η
εξωτερική βοηθητική κούρτα, ποροκούρτι είναι ο
πόρος δηλ. η έξοδος της κούρτας, κωλοκούρτι είναι το
πίσω, δηλ. το τελευταίο μέρος της κούρτας. Μπροστά
στην είσοδο της κούρτας βρίσκεται ο αρμεγαρόλακος,
για να στερεώνεται σ’ αυτόν το αρμεγάρι, ώστε να
μην υπάρχει κίνδυνος ανατροπής του. 

Η ποικιλία και η ακριβολογία των χαρακτηριστικών
επιθέτων, με τα οποία αποδίδονται τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά των αιγοπροβάτων, μας αφήνει κατάπλη-
κτους:  Μαυροματσάδος, μαυρομπρατσάτος,
μαυροκεφάλωπος, μπαλωματσάδος, ρουσόματος, στα-
λιδομούρης, τζεμπεράτος, μαυρόκουρνος, σκανόρου-
πος, ρουπόκουρνος, νερατζόφρογος, φρογόζωνος,
φρογοκέφαλος ή φρογοκεφάλωπος, φρογόκουρνος,
φρογομασκαλάτος, φρογορόδωπος, φρογόψαρος,
ατζοκωλάτος, κοκαραχείλικος,  κουργιαλόμαυρος,
ασπρόκουρνος, αστεράτος, χοχλιδομαυρόματος, καηλο-
μαυροπόδης. 

Ο Καθηγητής και
Συγγραφέας 
Αντώνης Β. 
Ξανθινάκης Ιδιαίτερα η έγγαλη αίγα ή προβατίνα, ανάλογα με το

χαρακτηριστικό γνώρισμα που έχουν οι ρώγες του μα-
σταριού της, διακρίνεται σε παλουκορώγα, τζιμπορώγα,
στυφορώγα, αχαμνορώγα, χαχαλορώγα ή χαχαλοβύζα και
διχαλομουσταρέ. Ανασυρτογάλα ή ανασυρτογαλούσα
είναι αυτή που ανασύρει το γάλα της, για να μην αρμε-
χτεί, και κωλοκαθιαρέ αυτή, η οποία, επειδή γαργαλιέται
με το άρμεγμα, καθίζει. 

Με β’ συνθετικό την αρχαία ελληνική λέξη κέρας, που
σημαίνει κέρατο, έχουμε ένα πλήθος επιθέτων, τα
οποία χαρακτηρίζουν τη θέση ή το σχήμα των κεράτων
των αιγοειδών και κυρίως των τράγων: πισωκέρης,
μπροστοκέρης, σκορδοκέρης, σπαθοκέρης, στεφανοκέ-
ρης, πλατσοκέρης, πλακουδοκέρης, κουτσοκέρης, κουλου-
ροκέρης κ.ά. 

Εκπληκτικές είναι εξάλλου οι συνωνυμικές δυνατό-
τητες της κρητικής διαλέκτου. 

Ο ολιγόμυαλος είναι βαρονούσης, φυρονούσης, χασο-
νούσης, αχαμνονούσης, λειπονούσης, στριψονούσης, μπα-
κιρονούσης, αλαφροκαμπανούσης, δραμισίτης, δρούβαλης
ή ντρούβαλης, φυρομυαλιασμένος, χοιρομυαλιασμένος,
μυαλοκομμένος και χουμαδοκέφαλος.

Ο κοντόχοντρος άνθρωπος ονομάζεται κοντομπύθια-
χτος, κοντομπίκης, κοντοκούβαρος, κοντοστίβαρος, κομ-
πορόζος, φούσκης και μπόμπολος.

Ο λιπόσαρκος και καχεκτικός ονομάζεται ζενές, τσιλι-
μίγκος, ζουδερός, ζουφός, λειψανάβατος, λιγόξιγγος, κολ-
λημένος, γλειμμίτζουρας, απόφτενος, παϊδα και
λειξόδερμα.

Τα εντόσθια ζώου λέγονται απομεσικά, απομεσούδια,
γκουφικά, κοιλιδάντερα, κοιλοβέδουρα, κοιλιόμπουχα
και σακάθια.

Τέλος, το χωρίς κύρος και προσωπικότητα παιδί χαρα-
κτηρίζεται τροζοκόπελο, κουζουλοκόπελο, μωροκόπελο,
τσουροκόπελο και ανεμοκόπελο.

Το τελικό συμπέρασμα, που αβίαστα βγαίνει απ’ όσα
ειπώθηκαν, είναι ότι η κρητική διάλεκτος είναι γλώσσα
πλούσια, εκφραστική, δυναμική, λογοτεχνική. Πάνω απ’
όλα όμως είναι η γλώσσα που μας μιλεί στην ψυχή, γιατί
είναι η γλώσσα των προγόνων μας. Σ’ αυτή γράφτηκαν
ο Ερωτόκριτος, η Θυσία του Αβραάμ και τα άλλα περιώ-
νυμα έργα της κρητικής λογοτεχνίας. Μ’ αυτή ζυμώθη-
καν αιώνες πολλούς οι γενιές των Κρητικών. Αυτή
χρησιμοποιούσαν στις καθημερινές σχέσεις τους. Σ’
αυτή συνέθεταν οι κρητικοί επαναστάτες τα πολεμικά
τους τραγούδια, τα οποία τραγουδούσαν στη χλαλωή
των αναρίθμητων μαχών που έδωσαν για να ζούνε λεύ-
τεροι. Σ’ αυτή συνταίριαζαν οι κρητικοί χαροκόποι τα
ξακουστά ριζίτικα, που τα γλυκοτραγουδούσαν στις ξε-
φαντώσεις, στις συντεκνιές και στις άλλες χαροκοπιές
τους. Μ’ αυτή οι κρητικές μανάδες νανούριζαν και κανά-
κιζαν τα παιδιά τους. Μ’ αυτή οι χαροκαμένες Κρητικές,
μοιρολογούσαν τους νεκρούς τους. Σ’ αυτή οι ντελικα-
νήδες της Κρήτης εξέφραζαν με τις μαντινάδες τον
έρωτά τους. 

Είναι μια βαριά κληρονομιά, την οποία μας κληροδό-
τησαν οι παππούδες και οι πατεράδες μας. Και μας βα-
ραίνει το χρέος μας να διαφυλάξουμε το πολυτίμητο
αυτό αγαθό και να το παραδώσουμε στα παιδιά μας με
την εντολή να το μεταλαμπαδεύσουν στις επερχόμενες
γενιές των Κρητικών.

Στον Δάσκαλο! 
Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές! 
Κι ότι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου, 
Μην τ' αρνηθείς! Θυσίασέ το 
ως τη στερνή πνοή σου! 
Χτισ' το παλάτι, δάσκαλε σοφέ! 
Κι αν λίγη δύναμη μεσ' το κορμί σου μένει, 

Μην κουρασθείς. Είν' η ψυχή σου ατσαλωμένη. 
Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθειά, 
Ο πόλεμος να μη μπορεί να τα γκρεμίσει. 
Σκάψε βαθειά. Τι κι' αν πολλοί σ’ έχουνε λησμονήσει; 

Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί 
Τα βάρη που κρατάς σαν Άτλαντας στην πλάτη, 
Υπομονή! Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι!     

Κωστής Παλαµάς 
(Το αφιερώνουµε µε σεβασµό και ευγνωµοσύνη, στον  

δάσκαλο µας Αντώνη Ξανθινάκη! ) Β.Γ.      
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∆ Ω Ρ Ε Ε Σ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΦΑΚΙΩΝ
Nέοι συνδροµητές  

και δωρεές προς την 
εφηµερίδα µας

• ΚΚααττάάκκηη--ΜΜααννοουυσσοογγιιααννννάάκκηη  ΒΒιιρργγιιννίίαα  --  Κισάµος 2200  €€
••  ΚΚαακκααββεελλάάκκηηςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  --  Αθήνα 1155  €€
••  ΓΓοουυµµεεννάάκκηηςς  ΣΣττααύύρροοςς  --  Αµάρυνθος Εύβοιας 2200  €€
••  ΛΛυυκκοοββααρρδδήήςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς  --  ΚΚοορρυυδδααλλλλόόςς  1100  €€
••  ΠΠάάττεερροοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  --  Ηράκλειο Κρήτης 3300  €€
••  ΚΚοοππάάσσηηςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς  --  Ανώπολη 5500  €€
••  ΜΜιιχχααλλάάκκηη  ΓΓεεωωρργγίίαα  -- Άνω Γλυφάδα 5500  €€
••  ΓΓυυππααρράάκκηηςς  ΚΚυυρριιάάκκοοςς  --  Θρακοµακεδόνες 5500  €€
••  ΜΜααννοουυσσέέλληηςς  ΕΕµµµµααννοουυήήλλ  -- Ίλιον 1155  €€
••  ΣΣααµµααρριιττάάκκηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  --  Πέραµα Πειραιά 5500  €€
••  ΓΓααρρααφφααλλάάκκηηςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς  - Ίλιον Αττικής 2200  €€
••  ΤΤζζοουυγγααννάάκκηηςς  ΑΑγγγγέέλλοουυ  ΑΑννδδρρέέααςς  --  Ασκύφου 2200  €€
••  ΠΠρρωωττοοππααππααδδάάκκηη  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  --  Ανώπολη 3300  €€
••  ΚΚοοττσσίίφφηηςς  ΝΝίίκκοοςς  --  Αθήνα 2200  €€
••  ΜΜααννοουυσσέέλληη  --  ΣΣοουυλλααδδάάκκηη  ∆∆ιιοοννυυσσίίαα  --  ΜΜααρρίίαα  -- Άγιος      

Νικόλαος Κρήτης 5500  €€
••  ΠΠοολλάάκκηηςς  ΧΧααρράάλλααµµπποοςς  --  Ρέθυµνο 3300  €€
••  ∆∆οουυρροουυννττάάκκηη  ΑΑγγγγεελλιικκήή  --  Χώρα Σφακίων 2200  €€
••  ΚΚααππρριιδδάάκκηηςς  ΙΙωωσσήήφφ  --  Αχαρνές Αττικής 2200  €€
••  ΠΠεεττρράάκκηηςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  --  Ν.Ιωνία 1155  €€
••  ΒΒεεννιιεερράάκκηηςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  --  Άνω Βασαλµόνερο 2200  €€
••  ΞΞεερροουυδδάάκκηηςς  ΠΠααύύλλοοςς  --  Χανιά 1155  €€
••  ΣΣεειιµµεεννάάκκηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  --  Καλαµάκι 2200  €€
•• ΧΧιιωωττάάκκηηςς    ΙΙωωσσήήφφ  του Ιωσήφ (Φούρνος)  5500  €€
••  ΠΠοολλέέννττααςς  ΕΕµµµµααννοουυήήλλ  του Γεωργίου  2200  €€
••  ΣΣααµµααρρεειιττάάκκηη  ΣΣοοφφίίαα  --  Χανιά 1100  €€
••  ΚΚοουυκκοουυννάάρρηηςς  ΚΚώώσσττααςς  - Φραγκοκάστελλο 1155  €€
••  ΜΜααλλααµµααδδάάκκηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  --  Αγ. Ρουµέλη 2200  €€
••  ΧΧιιωωττάάκκηηςς  ΕΕµµµµααννοουυήήλλ  του Ιωσήφ - Βουβάς 2200  €€
••  ∆∆ααλλιιδδάάκκηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  -- Μελβούρνη 4400  €€
••  ΚΚρριιααρράάςς  ΣΣττααύύρροοςς  --  Ιµπρος 1155  €€
••  ΑΑσσππιιώώττηη  ∆∆έέσσπποοιινναα  --  ΑΑχχιιλλλλέέααςς  - Αθήνα 2200  €€

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΣΤΕΙΛΑΝ

ΓΙΑ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ-
∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ 

• ΝΝιικκηηφφοορράάκκηη  ΖΖααφφεειιρρέέννιιαα - Χανιά 5500  €€ στη µνήµη του
συζύγου της ΓΓεεωωρργγίίοουυ
• ΚΚααττεεχχάάκκηη--  ΘΘεεοοδδοοσσοοπποούύλλοουυ  ∆∆έέσσπποοιινναα-Ν.Πεντέλη 5500  €€
στη µνήµη της µητέρας της ΟΟυυρρααννίίααςς (Πρεσβυτέρας)
•∆∆ααµµαασσκκηηννάάκκηη ΑΑρργγυυρροούύλλαα - Περιστέρι 5500  €€  στη

µνήµη της µητέρας της ΒΒαασσιιλλιικκήήςς  ΣΣααλλήή και της θείας
της ΟΟυυρρααννίίααςς  ΚΚααττεεχχάάκκηη  
••  ΣΣαακκεελλλλααρρίίοουυ  ΆΆρργγηη  - Αθήνα 110000  €€  στη µνήµη ΚΚοούύλλααςς
ΣΣααλλήή και ΟΟυυρρααννίίααςς  ΚΚααττεεχχάάκκηη
••  ΖΖαακκυυννθθιιννάάκκηη  ΣΣττααυυρροούύλλαα  --  Ασκύφου 110000  €€  στη µνήµη
του αδικοφονευθέντα φιλήσυχου και σεµνού Ασκυφιώτη
ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΖΖαακκυυννθθιιννάάκκηη,,  µε ενέδρα,από αδίστακτο σχιζο-
φρενή δολοφόνο! 
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Εισφορές για το Π.Π.Ιατρείο Σφακίων  
στη µνήµη του Κανδηράκη  Ιωάννη

•  Η σύζυγος, η µητέρα και τ’ αδέλφια - 200 €
•  Οικογέν. Κανδηράκη Ερασµίας - 100 €
•  Καούδης Θανάσης - 50 €
•  Μαρκουτσάκης Νικόλαος - 50 €
•  Μπαντουβάκης Κωνσταντίνος - 20 €
•  Καγιαδάκης Παναγιώτης του Μανούσου - 50 €
•  Λεδάκη Χρυσούλα του Νικολάου - 50 €
•  Γερονυµάκης Θεοδώρος - 50 €
•  Λεδάκης Θανάσης του Ευστρατίου - 50 €
•  ∆ιαµάντω & Μανώλης Μανουσέλης - 50 €
•  Χιωτάκης Μανούσος του Ιωσήφ - 50 €
•  Λεδάκη Βαρβάρα - 50 €
•  Μπαραδάκη Μάρω - 50 €
•  Ηλιάκης Φίλιππας - 50 €
•  ∆αµανάκης Πέτρος - 50 €
•  Μιχάλ. Μανουσέλης&Ειρήνη Μανούσακα -100 €
•  ∆ελληγιαννάκης Θεόδωρος - 50 €
•  Κανδηράκης Ανδρέας - 50 €
•  Βρανάς Γεωργίος του Ανδρέα - 50 €
•  Γυπαράκης Βαρδής - 50 €
•  Μαρκουτσάκης Μανώλης - 50 €
•  Σποντιδάκη Αννα - 50 €
•  Χιωτάκης Ιωσήφ του Ιωσήφ - 30 €
•  Μανουσέλης Νικήτας - 50 €
•  Παπαδάκη Βαγγέλη (Σελλιά) - 50 €
•  Παπαδάκη Βαγγέλα - 50 €
•  Παπαδάκης Ανδρέας - 50 €
•  Λουκογιαννάκης Στέλιος - 50 €
•  Σαρτζετάκη Ράνια - 20 €
•  Σερτζετάκης Μανώλης & Χρυσούλα - 50 €
•  Λουπασάκης Παύλος & Αικατερίνη - 50 €
•  Κουκουλιτάκης Γιώργος & Κολλιόπη - 50 €
•  Βρανάς Στέλιος - 50 €
•  Αιµιλίος & Αγγέλα (Αθήνα) - 50 €
•  Καούδη - Παπαγεωργίου Σοφία - 50 €
•  Κουκουνάρης Κώστας - 50 €

• Ο αγαπητός µας Γιώργης Πολάκης πρόσφερε, αντί
τριµήνου µνηµόσυνου της συζύγου του, µακαρ.  Μαρίας
Πολάκη, για τις ανάγκες του Περιφερειακού Ιατρείου Σφα-
κίων και του νοσοκοµειακό σκάφους, δύο φιάλες οξυγό-
νου µε τα παρελκόµενα τους, αξίας 400€ 
•  Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Σφακίων, αντι

στεφάνου στη 72η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, πρό-
σφερε χρηµατικό ποσό για τις ανάγκες του Π.Π.Ιατρείου 
•  Στη  µνήµη Μαρίας Γεώργιου Κοπασάκη, η οικογέ-

νεια της, προσέφερε το ποσόν των 250 €, για τις ανάγκες
του Αγροτικού Ιατρείου Ανώπολης Σφακίων 
•  Ο ∆αλιδάκης Γιώργος (Αυστραλία), για τις ανάγκες

του Π.Π.Ιατρείου Σφακίων, πρόσφερε  100 €

Εισφορές για το Π.Π.Ιατρείο Σφακίων,  
στη µνήµη του Κανδηράκη  Νικολάου

•  Οικογ. Κανδηράκη Νικολάου - 200 €
•  Κανδηράκης Μιχαήλ (Πατσιανός ) - 50 €
•  Κανδηράκη Αθηνά - 50 €
•  Λεδάκη Βαρβάρα - 50 €
•  Μπαραδάκη Μάρω & Γεώργιος - 50 €
•  Κανδηράκη Ερασµία - 50 €
•  Καούδης Θανάσης - 50 €
•  Παπαδάκης Ανδρέας (Σελλιά) - 50 €
• Μανουσέλης Μιχάλης του Χαρ/µπου - 50 €
•  Μανούσακα Ειρήνη 50 €
•  Παπαδάκης Βαγγέλης (Σελλιά) - 50 €
•  Λουκογιαννάκης Στέλιος & Ηρακλεία - 50 €
•  Παπαδάκη Βαγγέλα (Σελλιά) - 50 €
•  ∆αµανάκης Πέτρος - 50 €
•  Χοµπιτάκης Ιωάννης του Γεωργίου - 50 €
•  Παπα-Χοµπίτης Κωνσταντίνος - 100 €
•  Μπαραδάκης Λευτέρης - 100 €
•  Τσουπάκης Ιωάννης & Ζαµπία -  50 €

Εισφορές για το Π.Π.Ιατρείο Σφακίων  
στη µνήµη του Γεωργίου Θεοδώρου Κοπάση

•  Οικογ. Γεωργίου Κοπάση & παιδιά - 350 €
•  Ζαχαριάς Γεώργιος του Μανούσου - 100 €
•  Ζαχαριά Παγώνα του Ιωάννου - 100 €
•  Κοπάσης Λευτέρης του Νικολάου - 50 €
• Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Σφακίων, για το
Π.Π.Ιατρείο Σφακίων, στη Μνήµη του Ζακυνθινάκη Γε-
ωργίου (Προέδρου τοπ. Ασκύφου )  -  500 €

Το Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο Χ. Σφακίων.

Αιµοδοσία στα 
Σφακιά! 

Την Τετάρτη 24 του Απρίλη, ο Σύλλογος Εθελοντών
Αιµοδοτών Χανίων “ Άγιος Ιώαννης”, σε συνεργασία
µε το ∆ήµο Σφακίων και το προσωπικό του Πολυδύ-
ναµου Ιατρείου της Χ. Σφακίων, διοργάνωσαν Εθελον-
τική Αιµοδοσία στο χώρο του Ιατρείου.

Ευχή όλων που συµµετείχαν είναι να εδραιωθεί αυτή
η κίνηση, που γίνεται για 3η φορά, και να αυξάνεται όλο
και περισσότερο ο αριθµός των ατόµων που κατανοούν
την Αξία αυτής της κίνησης.... 

Υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν και το έχουν
άµεση ανάγκη!  Ας δείχνουµε την Ανθρωπιά και το Φι-
λότιµό µας σε κάθε τέτοια ∆ράση! 

Για τρίτη φορά οι Σφακιανοί αν-
ταποκρίθηκαν µαζικά στο κάλεσµα
ανθρωπιάς και αληλεγγύης.  

Στην τελική ευθεία η κατασκευή 
του νέου Ιατρείου Σφακίων 

Προκήρυξη ΔιαγωνισμούΠροκήρυξη Διαγωνισμού
για την κατασκευή τουγια την κατασκευή του

Π. Π. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝΠ. Π. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

Η συµµετοχή τους στην Εθελοντική Αιµοδοσία, ήταν εν-
τυπωσιακή. 

∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Μαθήµατα Ελληνικής γλώσσας σε

αλλοδαπούς µετανάστες
Στο  ∆ήµο Σφακίων, πρόκειται να ξεκινήσει η εκµάθηση της

Ελληνικής γλώσσας, µέσω του προγράµµατος“Οδυσσέας”,
που απευθύνεται σε αλλοδαπούς µετανάστες.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να µάθουν ελληνικά, να το
δηλώσουν στα γραφεία του ∆ήµου, προκειµένου να ξεκινή-
σουν τα µαθήµατα. 

Επιτέλους Δημοπρατείται στις 18 Ιουνίου 2013, το
Π.Π. Ιατρείο Χώρας Σφακίων, “...  κόντρα  στην απί-
στευτη γραφειοκρατία, στα μνημόνια, στις κασσάνδρες
και σε όσους το υπονόμευσαν.  Για ν' ανατείλει ο ήλιος
θέλει δουλειά πολύ...και δουλεύουμε δεν κάνουμε τουρι-
σμό ...”  όπως λέει ο εμπνευστής του Παύλος Πολάκης
, ο Δήμαρχος - Γιατρός των Σφακιανών... 

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων, ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει τη
διενέργεια ανοιχτού Διαγωνισμού μεταξύ Εργοληπτι-
κών Επιχειρήσεων,  προκειμένου να αναδειχθεί ανά-
δοχος κατασκευής του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ”
προϋπολογισμού 717.312,80 ευρώ με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.

Δημοπρατούσα Αρχή είναι η  Διεύθυνση Τεχνικών
Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και το αν-
τικείμενο του έργου είναι η μελέτη εργασιών κατα-
σκευής νέου ισογείου κτηρίου, που θα χρησιμοποιη-
θεί ως Π. Π.  Ιατρείο στη Χώρα Σφακίων Ν. Χανίων. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), στο πλαί-
σιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα
μήνες (12) από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ∆ήµαρχος Σφακίων για τη δολο-
φονία του Γιώργη Ζακυνθινάκη

Κηδέψαµε το Γιώργη Ζακυνθινάκη, τον πρόεδρο της τοπι-
κής κοινότητας Ασκύφου, ο οποίος έπεσε θύµα µιας άναν-
δρηs και µαφιόζικηs δολοφονίας στο χωριό του.

Ο Γιώργης ήταν ένας καλός συγγενής ένας τίµιος σφακια-
νός, ένας ντρέτος άνθρωπος, ένας άντρας από τους λίγους
του τόπου µας, χωρίς επιδείξεις και φανφαρονισµούς.

Υπήρξε ένας απο τους πιο δραστήριους προέδρους και
δύο χρόνια τώρα ασχολήθηκε µε όλα τα προβλήµατα του χω-
ριού του µε επιτυχία (απο τους δρόµους µέχρι τις αναπλά-
σεις,  από τα ξεχιονίσµατα µέχρι το νερό, από το γιατρό µέχρι
το διαδίκτυο, από την κοινωφελή εργασία µέχρι τις οικογένειες
που είχαν ανάγκη)

Η θλίψη µας είναι ανείπωτη και το ΓΙΑΤΙ µας βασανίζει
όλους.

Φίλε Γιωργη καλό ταξίδι και νάσαι σίγουρος ότι ο ∆ήµος
Σφακίων, θα συνεχίσει το έργο σου και θα κάνει τα πάντα για
να βρεθούν και να τιµωρηθούν οι άτιµοι δολοφόνοι, για να
σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της ΚΑΤΑΡΑΣ που βασανίζει
την επαρχία µας.

Παύλος Πολάκης .
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Ο Εορτασµός της Μάχης της
Κρήτης στα Σφακιά

Την ∆ευτέρα 20 Απρίλη 2013 έγινε στη
Χώρα Σφακίων,η εκδήλωση για τη 72η επέ-
τειο  της  Μάχης της Κρήτης, παρουσία
στρατιωτικών αρχών, της  Περιφέρειας Κρή-
της, εκπροσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης
όµορων ∆ήµων, πολιτιστικών Ενώσεων Σφα-
κίων, εκπαιδευτικών και µαθητών των  Σφα-
κιανών σχολείων  και δηµοτικών συµβούλων
µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο Σφακίων Πο-
λάκη Παύλο. 

Στον σύντοµο χαιρετισµό του ο δήµαρ-
χος, αναφέρθηκε στην αντίσταση του Κρητι-
κού Λαού και την ανάγκη αφύπνισης σήµερα

ενάντια στη νέα µνηµονική κατοχή που ζούµε.  
Η εκδήλωση άρχισε µε επιµνηµόσυνη

δέηση από τον µητροπολίτη Σφακίων – Συβί-
του και Λάµπης κ.κ.Ειρηναίο και τους κληρι-
κούς των Σφακίων.  

Μετά το χαιρετισµό του ∆ηµάρχου, το λόγο
έλαβε ο Σήφης Μανουσογιαννάκης Ναύαρ-
χος ε.α υπαρχηγός Γ.Ε.Ν, που αναφέρθηκε

λεπτοµερώς στα γεγονότα της περιόδου
εκείνης (αναφέρουµε σε δύο  συνέχειες, φύλο
133 και 134, στη εφηµερίδα “ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ”, το
πλήρες κείµενο της οµιλίας του, για τα δρα-
µατικά γεγονότα της περιόδου 1940-45 ).

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια, ο Νέοζηλαν-
δός Ροΐ Χάµοντ - 95 ετών, αγωνιστής της
Μάχης της Κρήτης, ο οποίος εξιστόρησε το
πως βρέθηκε στα Σφακιά και εξέφρασε την
ευγνωµοσύνη του για τους Σφακιανούς που
τους βοήθησαν για δύο χρόνια στα βουνά,
µέχρι που έφυγαν για Μέση Ανατολή από το
φαράγγι της Τρυπητής. 

Τιµές απέδωσε η µουσική µπάντα της 5ης
µεραρχίας στρατού.

Μετά την
κ α τ ά θ ε σ η
σ τ ε φ ά ν ω ν
στο µνηµείο,
από τους φο-
ρείς και το σε-
βασµό στη
µνήµη των
αγωνιστών,
ακολούθησε
µουσικοχο-
ρευτικό πρό-
γραµµα, από
τους νέους
από τα Σφα-
κιά, µέλη του
Μουσικοχο-
ρ ε υ τ ι κ ο ύ
σ υ λ λ ό γ ο υ
Σφακίων.

Μετά από
το κέρασµα,
οµάδα Νεο-
ζ η λ α ν δ ώ ν ,

συνοδευόµενη από ιερείς, την ∆ηµοτική αρχή
Σφακίων, καθώς και από εκπρόσωπους της
περιφέρειας,  αναχώρησαν µε φουσκωτά

σκάφη, για το  Φαράγγι της
Τρυπητής. 

Εκεί, έχει στηθεί µεταλλική
αναµνηστική πλάκα, για να
θυµίζει την επιβίβαση των
αγωνιστών σε πλοία του Βρε-
τανικού πολεµικού ναυτικού
και την µεταφορά τους στην
Μέση Ανατολή, µετά από δύο
χρόνια που τους έκρυβαν οι
ντόπιοι στα απόκρηµνα βουνά
των Σφακιών.

Έγινε επιµνηµόσυνη δέηση
και ο δήµαρχος Παύλος Πολά-
κης, αναφέρθηκε στο χρονικό
της φυγάδευσης από την Τρυ-
πητή. 

Οι παρευρισκόµενοι Αυ-
στραλοί και Νεοζηλανδοι εξέ-

φρασαν τις ευχαριστίες τους στον Κρητικό
λαό για τη βοήθεια τους που τους παρείχαν
κείνα τα σύσκολα χρόνια.

Μετά την τελετή, συνεχίστηκε ο πλούς
µέχρι την Αγία Ρουµέλη, όπου ο τοπικός
Πρόεδρος Ματθαίος Σταυρουδάκης, φιλο-
ξένησε τους παρερισκόµενους.

Σ.σ. Η µεταλλική πλάκα που στήθηκε
στην Τρυπητή, γρά-
φει:

«ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΘΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑ-

ΝΑΝ, ΠΑΡΑΧΩ-
ΡΩΝΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑ-
ΦΥΓΙΟ ΣΕ ΠΟΛ-

ΛΟΥΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΟΥΣ,

ΝΕΟ ΖΗΛΑΝ∆ΟΥΣ,
ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ  ΚΑΙ
ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΣΤΡΑ-

ΤΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο

1941-1945.
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΟΜΑ∆Α ΣΤΡΑΤΙΩ-
ΤΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕ
ΤΗΝ ΤΡΥΠΗΤΗ,

ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ,ΣΤΙΣ 7-8

ΜΑΪΟΥ 1943.
ΕΝΕΓΕΡΘΗ ΕΙΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥ-

ΝΗΣ, ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑ-
ΤΙΩΤΩΝ.»

Κεντρικός οµιλητής στον φετινό εαρτασµό της Μαχης της Κρήτης στα
Σφακιά, ήταν ο Σήφης Μανουσογιαννάκης - Ναύαρχος ε.α υπαρχηγός Γ.Ε.Ν.

Ο δήµαρχος Σφακίων Παύλος Πολάκης, αναφέρθηκε
στην αντίσταση του Κρητικού Λαού και την ανάγκη αφύπνι-
σης  ενάντια στη νέα µνηµονική κατοχή που ζούµε σήµερα.

Ο Νέοζηλανδός Ροΐ Χάµοντ - 95 ετών, αγωνιστής στη Μάχη της Κρήτης,
εξιστόρησε το πως βρέθηκε στα Σφακιά και εξέφρασε την ευγνωµοσύνη
του για τους Σφακιανούς που τον βοήθησαν για δύο χρόνια στα βουνά. 

Εκδήλωση µνήµης και τιµής στη Θυµιανή Παναγία 

Η επέτειος της κήρυξης της  επα-    
νάστασης του 1821 στην Κρήτη  

Παρουσία πλήθους κόσµου τιµή-
θηκε και φέτος στα Σφακιά, η επέτειος
από την κήρυξη της επανάστασης του
1821 στην Κρήτη. Η εκδήλωση πραγ-
µατοποιήθηκε στον Ι. Ν. της Θυµια-
νής Παναγιάς στις Κοµητάδες. Για τα
γεγονότα του ξεσηκωµού, µίλησε ο
Πτέραρχος ε.α Μανώλης Κελαϊδής. 

Στο σύντοµο χαιρετισµό του, στην
εκδήλωση, ο ∆ήµαρχος Σφακίων
Παύλος Πολάκης, σηµείωσε, µεταξύ
άλλων, ότι “...σιγά σιγά θ’ ακούσουµε
ότι κατά λάθος εκπυρσοκρότησε και η
πιστόλα του Γιαµπουδάκη και ανατι-
νάχθηκε το Αρκάδι το 1866...” 

Λίγο αργότερα, στις 15 Απριλίου, επαναλαµ-
βάνεται η συνέλευση στην Θυµιανή Παναγία,
που γίνεται η Αγία Λαύρα της Κρήτης. 
Στη συνέλευση παίρνουν µέρος 1500 επανα-

στάτες από όλη την Κρήτη και στις αρχές Ιου-
νίου αρχίζει επίσηµα πια ο κρητικός αγώνας.

Η Επανάσταση του 1821 εξαπλώνεται αµέ-
σως και στην Κρήτη, παρά τη στρατιωτική υπε-
ροχή του τουρκικού στοιχείου, την παντελή
έλλειψη όπλων και εφοδίων και την άγρυπνη
επιτήρηση των τουρκικών αρχών. Οι αγώνες
της Κρήτης, που κινούνται στο ίδιο ιστορικό
πλαίσιο µε τον ξεσηκωµό της υπόλοιπης Ελ-
λάδας, διαρκούν 10 χρόνια και περνούν από
φάσεις επιτυχίας, αλλά και οδυνηρών συνε-
πειών, µέσα από συνεχείς αναζωπυρώσεις και
σκληρές απόπειρες καταστολής και µε ποτα-
µούς αιµάτων ηρώων αγωνιστών.

Ο αγώνας όµως των Κρητών το 1821 για την
ένταξή τους στο νέο Ελληνικό κράτος δεν δι-
καιώθηκε. Το 1830 υπογράφεται στο Λονδίνο
το «Πρωτόκολλο», µε το οποίο παρέχεται
στην Ελλάδα η ανεξαρτησία της. Έξω όµως
από τα 
όριά της µένει το νησί, που εξακολουθεί να βρί-
σκεται στην απόλυτη δικαιοδοσία του Σουλτά-
νου. Με το ίδιο "Πρωτόκολλο" και σε
αντάλλαγµα των υπηρεσιών που είχε προσφέ-
ρει ο αντιβασιλέας της Αιγύπτου Μεχµέτ Αλής
στον Σουλτάνο, του παραχωρείται η Κρήτη
στην τιµή των 21 εκατοµµυρίων γροσίων. 

Αρχίζει πάλι µια νέα περίοδος «εστιλβωµέ-
νης δουλείας», όπως χαρακτηριστικά την
αποκαλεί ο ιστορικός Β. Ψιλάκης, η οποία
διαρκεί ως το 1840, όταν η Κρήτη επανέρχεται
στην τουρκική κυριαρχία για αρκετές δεκαετίες
ακόµα...

( Από κείµενο του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης στο
facebook)

Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Η Επανάσταση του 1821 βρήκε στην Κρήτη
µεγάλη απήχηση, παρ’ όλες τις δυσκολίες
που συνάντησε, εξαιτίας της µεγάλης συγ-
κέντρωσης Τούρκων στο νησί (σχεδόν το
40% του συνολικού πληθυσµού κατά το
1821) και της φοβερής καταπίεσης που επι-
κρατούσε.

Η Κρήτη βρισκόταν υπό τον έλεγχο τριών
πασάδων που είχαν τις έδρες τους στο Ηρά-
κλειο, στο Ρέθυµνο και στα Χανιά και η πα-
ραµικρή αντίδραση του ελληνικού
πληθυσµού στις τουρκικές απαιτήσεις είχε ως
συνέπεια µεγάλες σφαγές. 

Οι επαναστατικές εξεγέρσεις αρχίζουν από
τα Σφακιά. Στις 7 Απριλίου 1821, πραγµατο-
ποιείται επαναστατική συνέλευση στη θέση
Γλυκά Νερά στο Λουτρό.

Παρουσία πλήθους κόσµου τιµήθηκε και φέτος στα Σφακιά, η επέτειος από την κήρυξη
της επανάστασης του 1821 στην Κρήτη. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στην Θυµιανή
Παναγία στις Κοµητάδες

ΠΟΙΗΣΗΠΟΙΗΣΗ
Την ώρα που αεροκοπανάνε  οι άρχοντες περί            

δημοκρατικής τάξης,
ανάμεσά μας οι αμίλητοι ζούνε.

Κι όσο σαν δούλοι εμείς μένουμε σιωπηλοί,
οι ηγεμόνες δυναμώνουν,
ξεσκίζουν, βιάζουν, ληστεύουν,
των ανυπόταχτων τα μούτρα τσαλακώνουν.

Ετούτων των αμίλητων το πετσί,
περίεργα θα ’λεγες είναι φτιαγμένο.

Τους φτύνουνε καταπρόσωπο κι αυτοί σκουπίζουνε σιωπηλά
το πρόσωπο το φτυσμένο.

Να αγριέψουνε δεν το λέει η ψυχούλα τους,
και που το παράπονό τους να πούνε;

Απ’ του μισθού τα ψίχουλα, πώς να αποχωριστούνε;
Μισή ώρα, κι αν, βαστάει το κόχλασμά τους,

μετά αρχινάνε το τρεμούλιασμά τους.
Ει! Ξυπνήστε κοιμισμένοι!
Από την κορυφή ως τα νύχια ξεσκεπάστε τους, άλλο δε μας μένει.

Βλαντιµίρ Μαγιακόφσκι - Καζάν 1914

Βλαντίµιρ Μαγιακόφσκι
(1893 – 1930)  Ρώσος ποι-
ητής και θεατρικός συγγρα-

φέας
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΕΣΤΟΡΑ ΚΟΥΡΑΚΗ ΣΤΗΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Μια ιδιαίτερη τιµή έγινε
πρόσφατα από την Ακαδη-
µία Αθηνών στον Καθηγητή
του Πανεπιστηµίου Αθηνών
µε καταγωγή από τους
Κοµιτάδες Σφακίων, κ. Νέ-
στορα Κουράκη, ∆ιευθυντή
του Εργαστηρίου Ποινικών
και Εγκληµατολογικών
Ερευνών. 

Συγκεκριµένα, ο Ακαδη-
µαϊκός και Στρατηγός κ.
∆ηµ. Σκαρβέλης παρου-
σίασε προς τα µέλη της
Ακαδηµίας Αθηνών και
προς άλλους προσκεκληµέ-
νους το νέο έργο του Καθη-

γητή, που έχει τον τίτλο «∆ιαχρονικές αρχές βυζαντινής
στρατηγικής και τακτικής, µε έµφαση στο έργο Τα-
κτικά του Λέοντος Στ΄ του Σοφού», µε Προλεγόµενα
Βασ. Μαρκεζίνη και Επιλεγόµενα Σπ. Τρωιάνου, Αθήνα: εκδ.
Ποιότητα, 2012, σσ. 181. 

Ο Στρατηγός έκανε µια µεστή σε περιεχόµενο παρουσίαση
του βιβλίου, επιµένοντας στην τεκµηριωµένη, πρωτότυπη και
διεισδυτική ανάλυση που το χαρακτηρίζουν. 

Στην εν συνεχεία συζήτηση, µε θετικά σχόλια για το ίδιο το
έργο, ως προς το οποίο, µάλιστα, ειπώθηκε ότι θα άξιζε να µε-
ταφρασθεί και στα αγγλικά. Την εκδήλωση παρακολούθησαν,
πέρα από τους Ακαδηµαϊκούς, ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
κ. Θεοδ. Πελεγρίνης, ο Πρόεδρος του Τµήµατος Νοµικής κ.
Θεόδ. Φορτσάκης, πολλοί Καθηγητές, όπως οι κ.κ. Σπ. Τρωιά-
νος, Αργ. Καρράς, ∆ιον. και Καλλ. Σπινέλλη, Νικ. Αλιβιζάτος,
Παν. Πανταζάκος κ.ά., καθώς επίσης νέοι επιστήµονες και φοι-
τητές.

Το θέµα του βιβλίου
Οπως επισηµαίνει και ο συγγραφέας του έργου στον πρό-

λογό του, κύρια πηγή του υπήρξαν τα 294 αξιώµατα που πα-
ρατίθενται στο τέλος του βιβλίου “Τακτικά” του βυζαντινού
αυτοκράτορα Λέοντα Στ' του Σοφού (περί το 900 µ.Χ.) και που
ασχολούνται µε το πώς µπορεί να κερδηθεί ένας πόλεµος µε
τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Πρόκειται για αξιώµατα τα
οποία, παρά τη διαχρονική τους αξία, ελάχιστα έχουν µελετηθεί
έως τώρα. 

Ο συγγραφέας του έργου επιχειρεί λοιπόν να τα ταξινοµή-
σει, να εντοπίσει τις αρχικές τους πηγές, κυρίως, όµως, να τα
αποκαθάρει από το περιστασιακό τους περίβληµα και να τα
αναγάγει  σε βασικές αρχές «αναίµακτης επικράτησης» κάθε
σηµαντικού αγώνα ή αντιπαράθεσης. 

Φιλοδοξία του βιβλίου αυτού υπήρξε, εποµένως, να αποβούν
τα αξιώµατα αυτά, ως κλασικοί κανόνες στρατηγικής και τακτι-
κής, χρήσιµα και σε κάθε σύγχρονο άνθρωπο ο οποίος αντιµε-
τωπίζει δυσκολίες στην καθηµερινή του ζωή, ιδίως µάλιστα υπό
το κράτος των σηµερινών αντίξοων συνθηκών που όλοι δια-
νύουµε.

Τα βασικά ζητήµατα που προσεγγίζονται 
Χρήσιµο είναι να παρατεθούν ορισµένα αποσπάσµατα από

τον Πρόλογο του Καθηγητή και Ακαδηµαϊκού κ. Βασίλειου
Μαρκεζίνη, όπου αναλύονται τα βασικά ζητήµατα του βιβλίου:

Μερικοί από τους παρευρεθέντες στην εκδήλωση Καθηγητές: Ο κ. ∆ιον. Σπι-
νέλλης, ο κ. Σπ. Τρωιάνος, ο συγγραφέας κ. Ν. Κουράκης, η Ακαδηµαϊ-

κός κ. Αννα Μπενάκη και η κ. Καλλ. Σπινέλλη  

«Ο Νέστωρ Κουράκης είναι Καθηγητής Ποινικού ∆ικαίου, µε ει-
δικότητα στην Εγκληµατολογία, στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών. Μεταξύ των κυριότερων έργων του συγκαταλέγεται
το ∆ίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων (2004), το οποίο αναδεικνύει
εναργώς την πνευµατική ευρύτητα και την ικανότητα του συγγρα-
φέα να συνθέτει τις γνώσεις του από διάφορους κλάδους του επι-
στητού, προκειµένου να φωτίσει την ανάλυση του εξεταζόµενου
θέµατος. Το σηµαντικό αυτό έργο, το οποίο ήταν και το πρώτο έργο
του Καθηγητή Κουράκη που διάβασα, µε βοήθησε να κατανοήσω,
χάρις στην παρουσίαση ιδεών, αλλά και πραγµατολογικών και
αριθµητικών δεδοµένων, µερικά από τα µειονεκτήµατα του εκπαι-
δευτικού µας συστήµατος -µη εξαιρουµένης της ανατροφής των
παιδιών στο σπίτι- και του τρόπου κατά τον οποίο αυτά επηρεά-
ζουν τη µετέπειτα συµπεριφορά των νέων και την επαγγελµατική
τους επιτυχία...”  ...“’Ως δάσκαλος, αισθάνοµαι να µε ενθουσιάζουν
αυτού του είδους οι συµβουλές, οι οποίες µε βάζουν στον πειρα-
σµό να τις «δοκιµάσω» στο πεδίο της σύγχρονης καθηµερινής αν-
ταγωνιστικότητας και να κρίνω - τολµώ δε να διατυπώσω αµέσως
και το συµπέρασµά µου- και να κατακρίνω τους σηµερινούς αντιµα-
χόµενους πολιτικούς, διότι στερούνται, σχεδόν κατά κανόνα, αυτών
των αρετών, εφόσον στο µυαλό τους κυριαρχούν οι κοµµατικές
ισορροπίες και τα επικοινωνιακά τεχνάσµατα που οι καλοπληρωµέ-
νοι πολιτικοί κηφήνες -αναφέροµαι στους επικοινωνιολόγους- κα-
θηµερινά τούς βάζουν στο κεφάλι.  Πόσα από αυτά άραγε
αναλογίστηκε, το καλοκαίρι του 2009, ο τότε πρωθυπουργός ή,
έστω, τολµά να τα ξανασκεφτεί τώρα; ∆εν θα ήταν άραγε διαφορε-
τική η υστεροφηµία του αν είχε κάνει τότε -όπως έπραξε στο Βου-
κουρέστι- ό,τι απαιτούσαν οι περιστάσεις, και όχι ό,τι του
υπαγόρευσαν κάποιοι ως αναγκαίο για το οδεύον προς την κατα-
στροφή κόµµα του;” ...  “ Εξέτασα αυτόν τον πειρασµό, τον οποίο
δεν απέφυγε η Αµερική των δεκαετιών του 1990 και του 2000, στο
βιβλίο µου Μια Νέα Εξωτερική Πολιτική για την Ελλάδα (εκδ.
Α.Α. Λιβάνη, 2010) και αφήνω τους αναγνώστες να θαυµάσουν
ξανά τις σκέψεις και συµβουλές σοφών ανθρώπων -Ελλήνων,
προσθέτω- προτού φτάσουµε στο ατυχές σηµείο να τους απαρνη-
θούµε και αυτούς στον βωµό του θνήσκοντος -ελπίζω- «νεωτεριστι-
κού» κινήµατος το οποίο τόσο υπονόµευσε «το υπερήφανο
αίσθηµα του ανήκειν» που κάποτε είχαµε σε αυτόν τον τόπο και
που «πάλι µε χρόνια και καιρούς, πάλι δικό µας θα 'ναι».                                      

Η επιστηµονική γνώση συναντά την αρχαία λαική σοφία της υπαίθρου

Το “Πανεπιστήμιο των Ορέων”

Γιάννη Γ. Κούνδουρου: «Το
γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας
των Κουνδούρων. Συσχέτιση με την
ιστορία, τον τόπο, την παράδοση,
την πολιτική, τον πολιτισμό και τις
τέχνες»,Εκδ. ΑΡΓ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ 2013

Κυκλοφόρησε, από τις εκδόσεις του Θεσ-
σαλονικιού Αργύρη Καραµήτσου, το βιβλίο
του Γιάννη Γ. Κούνδουρου, «Το γενεαλογικό
δένδρο της οικογένειας των Κουνδούρων. Συ-
σχέτιση µε την ιστορία, τον τόπο, την παρά-
δοση, την πολιτική, τον πολιτισµό και τις
τέχνες», που προλογίζει ο οµότιµος καθηγη-
τής του Πανεπιστηµίου Κρήτης Θεοχάρης ∆ε-
τοράκης.

Στις 463 σελίδες του ξετυλίγεται ένα απέ-
ραντο υλικό που ο συγγραφέας συνέλεξε τα τε-
λευταία χρόνια, µε τη µεθοδικότητα του
πολιτικού µηχανικού και τη σχολαστικότητα
του φιλοτελιστή.

Με αφετηρία τα Σφακιά και ασίγαστο µεράκι
ο Γιάννης Κούνδουρος όργωσε την Κρήτη απ’
άκρου σ’ άκρο, αναζητώντας και καταγράφον-
τας ιστορικά και προσωπογραφικά στοιχεία
και πληροφορίες που έφτασαν τα γεωγραφικά
όρια της έρευνάς του ως τη Σικελία, τη Μικρα-
σία και τη µακρινή Γεωργία. 

Σε βιβλιοθήκες και αρχεία, συναντήσεις και
συνοµιλίες εντόπισε και συνέδεσε τελικά τις
εκατοντάδες ψηφίδες ενός πολύχρωµου µω-
σαϊκού, µε συνεκτικό ιστό ένα επώνυµο που
εβλάστησε στα Σφακιά και απλώθηκε ως εκεί
που ακτινοβολεί η Επαρχία.   

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί στην αίθουσα
της Ένωσης, στις 26 Ιουνίου, µε κύριο οµιλητή
τον Αντιπρόεδρο Γιάννη Πολυράκη και πα-
ρόντα τον συγγραφέα.

Το εξώφυλλο του βιβλίου του Γιάννη Γ.
Κούνδουρου. ( Φωτογραφία της Χώρας

Σφακίων, πριν το 1900 ).

Το “Πανεπιστήµιο των Ορέων” είναι Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία που ξεκίνησε από µια πρωτο-
βουλία του Πανεπιστηµίου Κρήτης και ιδρύθηκε µε
σκοπό να επιτύχει ένα δυναµικό άνοιγµα της ακαδηµαϊ-
κής κοινότητας προς την κοινωνία, τους ανθρώπους της
υπαίθρου, την αγνή λαϊκή γνώση και ευγένεια.

Γενέθλιος τόπος του (18 Ιανουαρίου 2008 ) είναι η
Ιερά Μονή Βωσάκου και από τότε έχει θέσει στο κέντρο
της προσοχής του, τις ορεινές περιοχές της Κρήτης και
νησιά του νοτίου Αιγαίου. 

Στη διάρκεια της λειτουργίας του, µε την ευγενική συµ-
µετοχή 5.000 εγγεγραµµένων εθελοντών - µελών, όλων
των ηλικιών, επαγγελµάτων και βαθµίδων εκπαίδευσης,
έχει πραγµατοποιήσει 54 ιατρικές, εκπαιδευτικές και κοι-
νωνικές εξορµήσεις, καθώς και παρεµβάσεις συµβιωµα-
τικής παιδείας σε σύνολο 91 δράσεων σε 27 δήµους και
πάνω από 80 χωριά ορεινών και αποµακρυσµένων πε-
ριοχών της Κρήτης και του νοτίου Αιγαίου διανύοντας
περισσότερα από 15.000 χιλιόµετρα.

Έχοντας ως σκοπό του να αφουγκράζεται τις ανάγ-
κες της τοπικής κοινωνίας, έχει αναπτύξει τέσσερις πυ-
λώνες δράσης, οι οποίοι αντανακλώνται στις τέσσερις
οµάδες εργασίας του: 
1. Υγεία  2. Κοινωνία / Πολιτισµός  3. Οικονοµίες /

Περιβάλλοντα και  4. Παιδεία.
Οι πιο άµεσες δράσεις του έχουν να κάνουν µε την

οργάνωση δηµοσίων διαλέξεων, συναντήσεις, εκδηλώ-
σεις, σεµινάρια ενισχυτικά της διδασκαλίας σχολικών
µαθηµάτων και ιατρικές εξορµήσεις. 

Παράλληλα, επεκτείνει διαρκώς τη δράση του στους
τοµείς της οικονοµικής συµβουλευτικής, των συνεργιών
και συµπράξεων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το εγχείρηµά
του για τη διεξαγωγή ερευνών στις δεδοµένες περιοχές,
µε σκοπό να µελετηθούν σε βάθος τα προβλήµατά
τους, όπως τα αντιλαµβάνονται, τα βιώνουν και τα αρ-
θρώνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών.

Το Πανεπιστήµιο των Ορέων υποστηρίζεται µόνο από
τα εκλεκτά µέλη - εθελοντές του. Από την επίσκεψη το 2011 στα Σφακιά, κλιµακίου γιατρών του  

“Πανεπιστηµίου των Ορέων”
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Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ 
ΜΕ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Ο  ∆ήµαρχος Σφακίων και το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου, σας προσκαλούν να τι-
µήσετε µε την παρουσία σας, την εκδήλωση αδελφοποίησης του δήµου Σφακιών µε
το δήµο Πωγωνίου Ιωαννίνων, που θα γίνει το Σάββατο 22 Ιουνίου 2013 και ώρα 19.30
στο Φραγκοκάστελο Σφακίων.  

Ως γνωστό το ∆ελβινάκι του δήµου Πωγωνίου, είναι ο τόπος καταγωγής του Χατζή -
Μιχάλη Νταλι’ανη, ο οποίος ηγήθηκε της επανάστασης των κρητών κατά του τούρκικου
ζυγού και άφησε την τελευταία του πνοή στη µάχη του Φραγκοκαστέλου στις 18 Μάιου του
1828 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
-  Επιµνηµόσυνη δέηση στη προτοµή του Χατζή-Μιχάλη Νταλιάνη
- Υπογραφή πρωτόκολλου αδελφοποίησης δήµου Σφακίων και δήµου Πωγωνιου
- Xαιρετισµός διοργανωτών  - Oµιλία από τον κ. Πολέντα Μανούσο Υποστράτηγο εα,

πρόεδρο Ένωσης Απόστρατων Αξιωµατικών Χανιών   -  Ανταλλαγή δώρων

Εκδήλωση µνήµης και τιµής από την 
ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

72η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πολλές εκδηλώσεις, µνήµης και τιµής,

στους ηρωικούς νεκρούς και επιζήσαντες της
Μάχης της Κρήτης, που δίκαια χαρακτηρί-
στηκε η πιο παράδοξη όλων των εποχών, γί-
νονται κάθε χρόνο από τα Κρητικά Σωµατεία
της Αττικής και όχι µόνο.               

Με  αυτή την αφορµή, και µε µεγάλη επι-
τυχία πραγµατοποιήθηκε η 72η  επέτειος της
ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  από την ΕΝΩΣΗ
ΚΡΗΤΩΝ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. 

Ελάχιστοι σύλλογοι, µεταξύ των οποίων
και ο παραπάνω, έχουν ανεγείρει Μνηµείο
της Μάχης της Κρήτης. Σε ένα πολύ 

όµορφο σηµείο της Παραλιακής, στο ύψος
του Λαγονησίου, έχει στηθεί  περίλαµπρο
Μνηµείο, σύµβολο τιµής στους αγωνιστές
της Μάχης. Η ανέγερση του παραπάνω
Μνηµείου έδωσε την αφορµή να έρθει στην
µνήµη µας το εξής τετράστιχο : «Λιονή µε τα
Μνηµεία σου, ανέ τα παρατάξεις, ούλους τσι
Κρήτες τα’ Αττικής, πολλά θα τους διδάξεις». 

Εκεί τελέστηκε σύµφωνα µε το πρό-
γραµµα, επιµνηµόσυνη δέηση και κατάθεση
στεφάνων, µε τον πρέποντα σεβασµό στους
αθάνατους νεκρούς.

Η  εκδήλωση συνεχίστηκε στο θέατρο Πα-
λαιάς Φώκαιας µε σύντοµο χαιρετισµό από
τον δραστήριο Πρόεδρο της Ένωσης, Νίκο
Λιονή και τον Αντιδήµαρχο Π. Φώκαιας κ.
Μανώλη Τσαλικίδη.

Ακλούθησε οµιλία, για την Μάχη και την
Αντίσταση του Κρητικού Λαού, ενάντια
στον Γερµανό κατακτητή, από τον Στρα-
τηγό κ. Αντώνη Μυτιληνάκη.

Μετά το τέλος της οµιλίας ακολούθησε
µουσικοχορευτικό πρόγραµµα από τον
Λαογραφικό Όµιλο «ΚΟΥΡΗΤΕΣ» του Πατ-
τακοµανώλη , ο οποίος µε αφορµή τα 100
χρόνια από την Ένωση της Κρήτης, απέ-
νειµε στον πρόεδρο Νίκο Λιονή, το πρώτο
σκαλιστό µαχαίρι όπου κατασκευάστηκε µε
εντολή του, και  φέρει  την µορφή του Ελευ-
θερίου Βενιζέλου, αναφέροντας λίγα από

τα επιτεύγ-
µατα του,
όπως οι
α ν δ ρ ι ά ν -
τες, οι ονο-
µατοθεσίες
δ ρ ό µ ω ν
και πλα-
τειών, στα
24 χρόνια
δ ρ ά σ η ς
του στο
Πολιτιστικό
Κρητικό Κί-
νηµα και
σ τ ο ν
αγώνα του
για την διά-
δοση της
π α ρ ά δ ο -

σης και τον συγκρητισµό.
Χορούς της Κρήτης παρουσίασε επίσης

το χορευτικό συγκρότηµα του Μίνωα Σω-
πασή µε την συνοδεία του µουσικού συγ-
κροτήµατος του Γιώργη Λαγουδάκη, ενώ
ακούστηκαν Ριζίτικα για την Μάχη της Κρή-
της από την  Οµάδα Ριζίτικου τραγουδιού “
Ο ΑΙΓΑΓΡΟΣ”.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρό-
σωποι των αρχών του ∆ήµου Σαρωνικού,
εκπρόσωποι Κρητικών Σωµατείων και
πλήθος κόσµου.

Στους παρευρισκόµενους προσφέρθηκες
παραδοσιακό Κρητικό κέρασµα µε τσικου-
διά. Το πρόγραµµα της εκδήλωσης παρου-
σίασε το µέλος της Ένωσης  κ. Γεώργιος
Πετρινόλης. 

Από την εκδήλωση της ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΗΤΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ για την 72η επέτειο 
της Μάχης της Κρήτης

Τα Σπήλαια των Σφακιών
Πάνω από 260 σπήλαια βρίσκονται στην περιοχή των Σφακιών.  Από αυτά, ελάχι-

στα έχουν εξερευνηθεί, ενώ τα περισσότερα περιμένουν τους σπηλαιολόγους, για
να φέρουν στο φως τα μυστικά τους. Τα σπουδαιότερα γνωστά σπήλαια είναι τα
εξής:  

Αγιασμάτσι: Στην περιοχή Καψοδάσους. Από
τα ωραιότερα σπήλαια των Χανίων, με υπέ-
ροχο διάκοσμο και μεγάλη αρχαιολογική
αξία. Είχε χρησιμοποιηθεί ως κρυσφήγετο
στην περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Δρακολάκκοι: Στην περιοχή Αράδαινας, προς
τα Λευκά Ορη. Εχει μήκος ένα χιλιόμετρο, ενώ
στο εσωτερικό του υπάρχει λεπτή λευκή
άμμος και νερό.

Σχιστή: Στην περιοχή Πατσιανού. Ιστορικό
κρησφύγετο από την εποχή της Τουρκοκρα-
τίας.

Γύπες ή Κομιθανών: Το σπήλαιο αυτό βρί-
σκεται στο φαράγγι της Ιμβρου. Σ’ αυτό κρύ-
φτηκαν τα γυναικόπαιδα του χωριού
Κομητάδες κατά το 1897, για να γλιτώσουν τη
σφαγή μετά την επίθεση του Ομάρ Πασά. Το
κλάμα όμως ενός μωρού τους πρόδωσε και οι
Τούρκοι τους εξόντωσαν με φωτιά και κα-
πνούς. Μια ωραιόκορμη κόρη που γλίτωσε
την προσέφεραν δώρο στον Πασά.

Δασκαλογιάννη: Στη χώρα Σφακίων. Κατά
την επανάσταση του Δασκαλογιάννη λει-
τούργησε ως νομισματοκοπείο.

Τση Λαγκονιάς ο Νταφκός: Βάραθρο στη πε-
ριοχή Ανώπολης, σε υψόμετρο 2.000μ.

Βάραθρο: Ανώνυμο, στην περιοχή Γκίγκιλου,
κατακόρυφου βάθους 109μέτρων.

Αρογαλούδων: Παραθαλάσσιο σπήλαιο στην
περιοχή του Βουβά, με καλυμμένη την οροφή
του από ιστούς άγνωστου ίσως είδους αρά-
χνης.

Βάραθρο στο Κάστρο: Ανήκει στην περιοχή
Ασκύφου και έχει κατακόρυφο βάθος
110μέτρα. Στην ίδια περιοχή υπάρχουν ακόμη
τριάντα βάραθρα, ύψους 65,55,43μέτρων.

Λουτρών Δετής: Βάραθρο στο Βρασκά.
Φιδά: Βρίσκεται στο χωριό Ιμβρος κι είναι

γνωστό από ένα θρύλο για ένα τεραστιο φίδι
που έτρωγε τους ανθρώπους.

Περυσινάκη: Αξιόλογο βάραθρο κοντά στον
Καλλικράτη.

Του Καλόγερου: Βάραθρο στην Κράπη Ασκύ-
φου με ιστορίες για σκοτωμούς ζώων που
έχουν ριφθεί σε αυτό.

Σκορδαλάκκια, στην περιοχή του ορεινού
χωριού Ασφένδου. Το κοίλωμα αυτό βρίσκε-
ται σε υψόμετρο 770μέτρων κι εκεί υπάρχουν
οι μοναδικές βραχογραφίες που έχουν ανα-
καλυφθεί στη Δυτική Κρήτη.

Εγκαίνια Ιερού ΝαούΕγκαίνια Ιερού Ναού
στα Νοµικιανά Σφακίωνστα Νοµικιανά Σφακίων

Στις 24 Μαίου 2013, στον Ιερό Κοιµητηριακό Ναό
Ευαγγελίστριας στα Νοµικιανά Σφακίων έγινε αρ-
χιερατικός Εσπερινός.

Την εποµένη,  έγινε Ορθρος και τα Ιερά Εγκαίνια
του ως άνω Ναού, χοροστατούντος του µητροπολί-

του µας κ. Ειρηναίου της Μητροπόλεως Λάµπης, Συ-
βρίτου και Σφακίων. Μετά εδόθησαν τιµητικές
πλακέτες:

• Στον συνταξιούχο τώρα παπα-Νικόλαο Γιαν-
νουλάκη, για την άψογη εξυπηρέτηση της Ενορίας 

του και για ένα διάστηµα πρωτοπρεσβύτερος της
επαρχίαςΣφακίων και διότι πρωτοστάτησε για την
ανοικοδόµηση του Ναού Αγ. Νεκταρίου και Αγίου
Ραφαήλ εις Αγιο Νεκτάριο και του Ναού Τεσσάρων
Μαρτύρων και Ευαγγελίστριας στα Νοµικιανά. Μισό

αιώνα ιερουργούσε στην ενορία Ασφέν-
δου.

• Στον ιατρό Γεώργιο Πέρρο που σ’
αυτόν σχεδόν εξ ολοκλήρου οφείλεται η
ανοικοδόµηση του εγκαινιαζόµενουΝαού.

• Και στην Αικατερίνη Τσιριντάνη - Μπο-
λιώτη που διέθεσε τα χρήµατα για την
ανοικοδόµηση αίθουσας τελετών στον ως
άνω Ναό.

Στη συνέχεια προσεφέρθη περιποίηση-
στους εκκλησιαζόµενους. 

Το βράδυ της ίδιας ηµέρας Αρχιερατικός
Εσπερινός.

Στις 26-5-13, ηµέρα Κυριακή, έγινε αρχιερατικό
µνηµόσυνο για όλους τους κεκοιµηµένους του κοι-
µητηρίου µας.

Κανάκης Γερωνυµάκης

Επάνω: H είσοδος της σπηλιάς στα Σκορδαλάκκια στο χωριό Ασφένδου Σφακίων. Κάτω: Τα
εγχάρακτα σχέδια και οι βραχογραφίες της σπηλιάς, από τη νεολιθική εποχή της Κρήτης

(6500 - 5500 π.Χ.)

Ο εορτασµός της Επανάστασης του 
∆ασκαλογιάννη στην Ανώπολη Σφακίων
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο ∆ήµος Σφακίων, σας προσκαλούν να τιµήσετε

µε την παρουσία σας τον Εορτασµό της Επανάστασης του 1770 στην Κρήτη «Επα-
νάσταση ∆ασκαλογιάννη» που θα γίνει την Κυριακή 23 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:30 το
πρωί, στην Ανώπολη Σφακίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.00 π.µ. Αρχιερατική Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ανωπόλεως, χορο-

στατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Λάµπης  - Συβρίτου & Σφακίων κ.κ. Ειρη-
ναίου.

10.30 π.µ. Επιµνηµόσυνη ∆έηση στο Ηρώο της πλατείας Ανωπόλεως.
- Χαιρετισµός ∆ιοργανωτών.
- Οµιλία από τον Σήφη Μανουσογιαννάκη, Ηλεκτρονικό Μηχανικό, Πρόεδρο της Ένω-
σης Απανταχού Σφακιανών.
- Κατάθεση στεφάνων (Η κατασκευή και µεταφορά των στεφάνων είναι ευθύνη των φο-
ρέων).
- Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
- Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου.
- Πεντοζάλι από τον µουσικοχορευτικό σύλλογο «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ»
- Φιλοξενία από το ∆ήµο Σφακίων.

Εγκώµιο στη µάθηση - Μπ. Μπρεχτ

Μάθαινε και τ' απλούστερα!
Γι' αυτούς που ο καιρός τους ήρθε
ποτέ δεν είναι πολύ αργά!
Μάθαινε το αβγ, δε σε φτάνει, µα συ
να το µαθαίνεις! Μη σου κακοφανεί!
Ξεκίνα! Πρέπει όλα να τα ξέρεις!
Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία.

Μάθαινε, άνθρωπε στο άσυλο!
Μάθαινε, άνθρωπε στη φυλακή!
Μάθαινε, γυναίκα στην κουζίνα!
Μάθαινε, εξηντάχρονε!
Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία.

Ψάξε για σχολείο, άστεγε!
Προµηθεύσου γνώση, παγωµένε!
Πεινασµένε, άρπαξε το βιβλίο: είν' ένα όπλο.
Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία.

Μην ντρέπεσαι να ρωτήσεις
Μην αφεθείς να πείθεσαι
µάθε να βλέπεις συ ο ίδιος!
Ό,τι δεν ξέρεις ο ίδιος
καθόλου δεν το ξέρεις.
Έλεγξε το λογαριασµό
εσύ Θα τον πληρώσεις.
Ψάξε µε τα δάχτυλα κάθε σηµάδι
Ρώτα: πώς βρέθηκε αυτό εδώ.
Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία.

Π ο ί η σ η
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Αξιόλογη η παρουσία Σφακιανών παραγωγών

Τα Κρητικά προϊόντα κατακτούν 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη

ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ
Οι εκθέσεις Κρητικών προϊόντων άρχισαν

στο Ζάππειο (17 µέχρι 21 Απρίλη), τόσο
στον περιβάλλοντα χώρο, όσο και µέσα στο
µέγαρο. Ήταν  ένα όµορφο πανηγύρι, µε
πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραµµα, αλλά και
µε µεγάλη συµµετοχή παραγωγών και Κρη-

τών εµπόρων, µε τα προϊόντα τους:
Mέλι,λάδι,κρασί,τσικουδιά,παξιµάδια κτηνο-
τροφικά,τυροκοµικά,βότανα. 

Ο κόσµος, παρά την οικονοµική ένδεια που
τον µαστίζει, αγκάλιασε µε αγάπη την έκθεση
και προτίµησαν τα τα αγαθά της Κρητικής
γης. Πάντα τα αγνά προϊόντα έχουν πρωτε-
ραιότητα στις προτιµήσεις των συµπολιτών
µας του λαού µας.

Την έκθεση εµπλούτιζε καθηµερινά, πλού-
σιο µουσικοχορευτικό πρόγραµµα, ενώ οι
παραγωγοί πρόσφεραν απλόχερα το κέρα-
σµα τους στους επισκέπτες. 

Η ΕΝΩΣΗ ΣΦΚΙΑΝΩΝ
Η Ένωση µας, στήριξε την προσπάθεια

των Κρητικών παραγωγών και ειδικότερα των
Σφακιανών. Συµµετείχε και βοήθησε έµ-
πρακτα όλη την προσπάθεια προβολής των
Σφακιανών προιόντων προϊόντων.

Μετά το πέρας της έκθεσης διοργανώσαµε
ένα όµορφο γλέντι στην αίθουσα µας και φι-
λοξενήσαµε αρκετούς παραγωγούς και φί-
λους των Σφακιανών. Ήταν µια όµορφη
µουσικοχορευτική αποσπερίδα, µε πλούσια 

εδέσµατα, προσφορά των µελών του ∆.Σ. και
φίλων µας.   Την επιµέλεια της βραδιάς, είχε ο
ακούραστος ταµίας της Ένωσης  Νίκος
Κωνσταντουδάκης. Κρητική µουσική και
τραγούδια, ακούσαµε από τον φίλο µας λυ-
ράρη Μιχάλη Πολυχρονάκη  (µέλος της
Ένωσης ) και τον λαγουτιέρη  Γιώργη Παπα-

δάκη. Ριζίτικα τραγουδήσαµε µε τους φί-
λους, της ριζίτικης οµάδας  ¨Ριζίτες¨ και
φίλους Σφακιανούς.

ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ
Οι εκθέσεις συνεχίστηκαν  στις 17-18-19

του Μάη,στη Τεχνόπολη στο Γκάζι (4ον
agro-festival), µε διοργανωτη τον ∆ήµο Αθη-
ναίων.

Συµµετείχαν εκθέτες από όλη την Ελλάδα,
σε περίπου 300 περίπτερα. 

Η συµµετοχή των δικών µας παραγωγών
και εδώ ήταν εµφανής. Συµµετείχαν 22

Κρητικές επιχειρήσεις και παρα-
γωγοί, προβάλλοντας τα προ-
ϊόντα της γης µας. 

ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ
24 - 27 Μάη “Κρήτη η µε-

γάλη  συνάντηση” 
Η καρδιά της Κρήτης χτύπησε

στο στάδιο Tae  kwon doστο Φά-
ληρο, στην έκθεση:”Κρήτη η
µεγάλη συνάντηση”.

Συνδιοργανωτής στο µεγάλο
αυτό γεγονός, ήταν η Περιφέρεια
Κρήτης, µε αρκετούς δήµους από

τη Κρήτη, πολλούς φορείς, επιµελητήρια και

τουριστικούς παράγοντες.
Πολλά τα περίπτερα, µε µεγάλη συµµετοχή

παραγωγών και εµπόρων, µε όλα τα προ-
ϊόντα που παράγει  Κρητική γη.

Εµφανής κι εδώ η Σφακιανή παρουσία,
µεµέλι, αφέψηµα, παξιµάδια, γραβιέρακαι ότι
άλλο παράγει η ευλογηµένη γη µας.

Συµµετείχαν και αρκετά εµπορικά επιµελη-
τήρια ξένων χορών, δείχνοντας µεγάλο εν-
διαφέρον για τα προϊόντα µας,καθώς και
αντιπρόσωποι τουριστικών επιχειρήσεων,
διανοµείς και ταξιδιωτικοί πράκτορες.

Έδωσαν το παρόν επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγι-
κής διαδικασίας, µονάδες µεταποίησης
αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων,
συνεταιριστικές οργανώσεις και εταιρίες από
τον ευρύτερο χώρο του τουρισµού καθώς και
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τοµέα
της βιοµηχανικής παραγωγής.

Εκτός από το εµπορικό µέρος, έγιναν και
καθηµερινές επιστηµονικές ηµερίδες ενηµέ-
ρωσης πάνω στην παραγωγή, την µεταποί-

ηση και την εξαγωγή, µε ειδικούς εισηγητές.
Πλούσιο ήταν και
καλλ ιτεχν ικό
πρόγραµµα. 

Τέλος, εξέ-
χουσα  θέση
στην έκθεση,  
είχε το Ιστορικό
Λαογραφικό Οι-
κοµουσείο του
φίλου Γιάννη
Περάκη.

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝ ΙΚΗ 

Το όµορφο πα-
νόραµα Κρητι-
κών προϊόντων,

«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013»,ταξίδεψε
για τρίτη συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη,
στην µεγάλη έκθεση στην πλατεία της Αρ-
χαίας Αγοράς,που διοργάνωσε ο ∆ήµος Χα-
νίων,υπό την αιγίδα του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης, µε συνδιοργάνωση την Περι-
φέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων και το Εµποροβιοµηχανικό Επιµελη-
τήριο Χανίων.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε το απόγευµα της
Τετάρτης 29 Μαΐου 2013, από τον ∆ήµαρχο 

Θεσσαλονίκης,Γιάννη Μπουτάρη, παρου-
σία του υφυπουργού Αθλητισµού Γιάννη
Ιωαννίδη και στελεχών της αυτοδιοίκησης
και διήρκησε µέχρι και την Κυριακή 2 Ιου-
νίου.

Αντιπροσωπευτικά δείγµατα Κρητικών
Αγροτικών προϊόντων µε κεντρικό σηµείο
αναφοράς τα Κρητικά Πιστοποιηµένα και
Τυποποιηµένα Αγροτικά Προϊόντα:  Βιο-
λογικά - Προστατευόµενης Ονοµασίας Προ-
έλευσης - Προστατευόµενης Γεωγραφικής
Ένδειξης, παρουσιάστηκαν στην έκθεση και
οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης είχαν την ευ-
καιρία να τα γνωρίσουν και να τα γευτούν.

Χαρακτηριστικό της επιτυχίας της έκθεσης
ήταν η πολύ µεγάλη συµµε-
τοχή του κόσµου, όπου χι-
λιάδες πολίτες πέρασαν
από τα περίπτερα των εκθε-
τών, προτίµησαν και επαίνε-
σαν τα µοναδικά σε γεύση
και ποιότητα κρητικά προ-
ϊόντα διατροφής όπως ελαι-
όλαδο, µέλι, τσικουδιά,
ρακόµελο, κρητικά τυριά και
κρέατα.

Οι εκθέτες είχαν την ευκαιρία
να εξαντλήσουν τα προϊόντα
τους αλλά και να έρθουν σε
επαφή µε την αγορά της

συµπρωτεύουσας. Η συµµετοχή και εδώ
των Σφακιανών παραγωγών µε περί-
πτερα, ήταν εµφανής.

Αξιοσηµείωτη υπήρξε η φιλοξενία του
∆ήµου Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα του  ∆ή-
µαρχου Γιάννη Μπουτάρη, αλλά και η προ-

βολή της έκθεσης, από τα Μ.Μ.Ε. της
Μακεδονίας που την
αγκάλιασαν από την
πρώτη στιγµή.  

Όλες αυτές οι προ-
σπάθειες, δίνουν την
ελπίδα, ότι τα ελληνικά
προϊόντα, θα ξαναµ-
παύν στα ράφια των
σούπερ µάρκετ, γιατί τα
τελευταία χρόνια εκτο-
πίζονται από εισαγό-
µενα προϊόντα
αµφιβόλου ποιότητας. 

Πρέπει όλοι να στη-
ρίξουµε και να βοηθή-
σουµε τον πρωτογενή
τοµέα, να γίνουµε αρω-

γοί των παραγωγών µας, γιατί είναι η µόνη ελπίδα
για να αντιµετωπίσουµε την οικονοµική ένδεια και
κατήφεια που µας οδήγησε η µνηµονιακή λαί-
λαπα.. 

Ας βοηθήσουµε  τους καλλιεργητές της
γης µας, τους µελισσοκόµους και τους κτη-
νοτρόφους να ορθοποδήσουν, προτιµών-
τας τα αγνά και γνήσια προϊόντα τους, που
τόσο έχουµε ανάγκη.

Η Ενωση µας, στηρίζει αυτή την προ-
σπάθεια,  µε όλες της τις δυνάµεις.

Φωτο επάνω και κάτω: Περίπτερα Σφακιανών παραγωγών
στο Ζάππειο.

Ένα όµορφο γλέντι στην αίθουσα µας και φιλοξένησε
αρκετούς παραγωγούς και φίλους των Σφακιανών, µε
πλούσια εδέσµατα, προσφορά των µελών του ∆.Σ. και
φίλων µας.  Ξεφαντώσαµε µε τη λύρα του Μιχάλη Πο-
λυχρονάκη  και το λαγούτο του Γιώργη Παπαδάκη.
Τραγουδήσαµε Ριζίτικα  µε τους φίλους, της ριζίτικης
οµάδας  ̈ Ριζίτες  ̈και φίλους Σφακιανούς.

Η καρδιά της Κρήτης χτύπησε στο στάδιο Tae  kwon do στο Φάληρο, στην                     
έκθεση:”Κρήτη η µεγάλη συνάντηση”.

Περίπτερο Σφακιανών προιόντων στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. 

Η είσοδος της έκθεσης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013» στη 
Θεσσαλονίκη

Σφακιανά προιόντα στην έκθεση του
Ζαππείου.


