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Ο ∆ήµαρχος Σφακίων
Πολάκης Παύλος
οι Αντιδήµαρχοι
η πρόεδρος του
δηµοτικού συµβουλίου
οι δηµοτικοί σύµβουλοι
οι διαµερισµατικοί
σύµβουλοι και
οι εργαζόµενοι στο ∆ήµο,

ΑΣΥ∆ΟΤΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ

ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

Στοχοποιούνται για ανεµογεννήτριες και οι Σφακιανές Μαδάρες

Σ’ ολόκληρη την ελληνική επαρχία, εγκατεστηµένης ισχύος στη χώρα
έχει στηθεί µια τεράστια βιοµηχανία και παραµένει ανοιχτό να αυξηθεί κι άλλο
γύρω από την λεγόµενη πράσινη ανά- αφού αιτήσεις για άδειες παραγωγής
πτυξη. Επικρατεί κυριολεκτικά µια φρε- υποβάλλονται συνεχώς.
Σηµειωτέον ότι η µέση ενεργειακή κανίτιδα µε τις Ανανεώσιµες Πηγές
εύχονται
Ενέργειας (ΑΠΕ). Γιγάντιες ανεµογεν- τανάλωση στην Κρήτη είναι της τάξης
σε όλους τους Σφακιανούς
νήτριες που φτάνουν ακόµη και τα 110 των 300-360 MW, µε ανώτερο σηµείο
και φίλους, ευτυχισµένο
µέτρα ύψος, ξεφυτρώνουν στα νησιά και αιχµής το καλοκαίρι περί τα 750 MW,
και δηµιουργικό το
τις βουνοκορφές της χώρας µας. Η όπως προκύπτει από τα στοιχεία που
νέο έτος 2012
άγρια φύση υποδέχεται τους σιδερένιους παρουσιάστηκαν από την ∆ΕΗ.
☼
Η ‘’πράσινη’’ ανάπτυξη σε όλο της το
γίγαντες δίχως κανείς να αναλογιστεί τις
Ο Μουσικόχορευτικός Σύλλοσυνέπειες.
Εκατοντάδες
γος "ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ" και ο πρόεδρος
χιλιάδες στρέµµατα καλτου Μανώλης Φασουλάκης, ευχεται
λιεργήσιµης γης παραµέχρόνια πολλά και ευτυχισµένο το
νέο έτος
νουν ακαλλιέργητα (σε
☼
αγρανάπαυσηK), περιΟ Σύλλογος ριζίτικου
µένοντας την εγκατάΣφακίων "Χρυσοθεµις" ευχεται
σταση φωτοβολταϊκών.
σε όλους τους φίλους ευτυχισµένο
Τελευταία, στοχοποιτο 2012
ήθηκαν
τα βουνά της
☼
Κρήτης
και των ΣφαΟι Πολιτιστικοί σύλλογοι Ανώποκιών,
όντας
ιδανικός
λης, Ασκύφου, Καλλικράτη
τόπος
αιολικού
δυναµικαι η “Πρωτοβουλία
δηµοτών Σφακίων”
κού, από µεγάλες εταιεύχονται
ρείες - Ελληνικών και
σε όλους τους Σφακιανούς και φίξένων
συµφερόντων, Γιγάντιες ανεµογεννήτριες που φτάνουν ακόµη και τα 110 µέτρα
λους αγωνιστικό και δηµιουργικό
για να επενδύσουν στον ύψος, ξεφυτρώνουν στα νησιά και τις βουνοκορφές της χώρας µας
το 2012
κλάδο των ΑΠΕ (παραγωγή ηλεκτρικής µεγαλείο ! Μόνο που, όπως φαίνεται τε☼
ενέργειας). Ο ανεξέλεγκτος αριθµός λικά, η πράσινη ανάπτυξη µόνο πράΟι Ενώσεις Σφακιανών
αδειών που έχει χορηγήσει η Ρυθµιστική σινη δεν είναι. Οι επιπτώσεις της στο
Νοµού Χανίων, Ηρακλείου, ΡεΑρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για τη δηµιουργία περιβάλλον είναι τεράστιες και αρκετοί
θύµνης και το “Παράρτηµα
αιολικών πάρκων και στους τέσσερεις είναι αυτοί που είτε σκόπιµα είτε από
Βορείου Ελλάδος της Ενωσης
Απανταχού Σφακιανών “ σας
νοµούς της Κρήτης, έχει προκαλέσει δι- λανθασµένη αντίληψη, τις αγνοούν. Η
καιολογηµένα, την ανησυχία, τον προ- πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει
εύχονται
βληµατισµό και τις έντονες αντιδράσεις, κατά έναν παράξενο τρόπο αγιοποιευτυχισµένο και δηµιουργικό
σε
µεγάλες οµάδες πολιτών, οι οποίοι ηθεί.
το νέο έτος 2012
Πρόκειται για µια «ψευδαίσθηση»
διαµαρτύρονται για τον βάναυσο και καΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ
ταστροφικό τρόπο µε τον οποίο επιχει- ανάπτυξης, εφόσον τα οικονοµικά, κοιρείται να γίνουν οι τεράστιες αυτές νωνικά και περιβαλλοντολογικά οφέλη
Η «Ένωση των Απανταχού Σφακιανών»
επενδύσεις, δυναµιτίζοντας τον φυσικό των επενδύσεων για τις τοπικές κοινωΠροσκαλεί
πλούτο και το περιβάλλον της Κρήτης. νίες είναι ελάχιστα έως αρνητικά.
τους συµπατριώτες και φίλους των Σφακιών,
Πράσινη ανάπτυξη είναι η ορθολογική
Κανένας χωροταξικός ή ενεργειακός
την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012 και στις
και αειφόρα διαχείριση των φυσικών
σχεδιασµός
δεν
υπάρχει
για
το
νησί
!
11:30 π.µ. στην αίθουσα της Ένωσης (ΖαλόγΕπενδύσεις χωρίς όρια, ενώ παραµέ- πόρων µιας περιοχής, από τους ανθρώγου 13-15 & Εµµ. Μπενάκη, 5ος όρ.) στην
κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας
νει ζητούµενο, πως θα ωφεληθούν οι- πους που ζουν σ’ αυτήν. ∆εν µπορούν
της Ένωσης µας και την εναρκτήρια εκδήκονοµικά οι τοπικές κοινωνίες και οι κάποιοι να παίρνουν απολωση της περιόδου 2012-2013.
φάσεις, µε το δεδοµένο ότι
∆ήµοι που θα τις φιλοξενήσουν!
Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας θα
πρόκειται για εναλλακτικές
συνοδευθεί µε κρητικούς χορούς από παραΤι σχεδιάζουν
µορφές ενέργειας, που έρδοσιακό χορευτικό συγκρότηµα, Ριζίτικο τραΣτην Κρήτη, συνολικά ετοιµάζονται
γούδι από όµιλο ριζιτών.Θα γλεντήσουµε µε
χονται σε αντίθεση µε τα
73 γιγαντιαίοι
αιολικοί σταθµοί,
Κρητική µουσική, από κρητικό µουσικό συγευαίσθητα οικοσυστήµατα,
κρότηµα και µε το πατροπαράδοτο Σφακιανό
ισχύος 2.113 MW. Μαζί µε τις άδειες φωπου αγνοούν τις επιπτώπαραδοσιακό κέρασµα.
τοβολταϊκών, υβριδικών, ηλιοθερµικών,
σεις στους ανθρώπους που
ξεπερνούν τα 4.100 MW ! Το νούµερο
δραστηριοποιούνται στον
Σας περιµένουµε !
αυτό αντιστοιχεί στο 1/3 της συνολικής
τόπο που αγαπούν και επέΤο Κληροδότηµα ΞΕλεξαν για να ζήσουν.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Η συµµετοχή της
ΝΟΥ∆ΑΚΗ θα διαχει∆ιαπιστώνεται ότι δεν
ΑΓΩΝΑ
ΕΝΩΣΗΣ σε εκδηλώσεις
ρίζεται πλέον, από
υπάρχει
σχεδιασµός και
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑστην Θεσσαλονίκη
τον ∆ήµο Σφακίων
όριο
στα
επενδυτικά
σχέδια
ΝΙΚΩΝ Α.Π.Ε.
Σελ. 7
των εταιρειών, προκειµένου
Σελ. 11
Σελ. 9

να µην υπάρξουν καταστροφικής κλίµακας επεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, οι οποίες θα αλλοιώσουν τη µορφή
και τα χαρακτηριστικά του τόπου. Αντιθέτως, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια,
ώστε οι Περιφέρειες, οι ∆ήµοι, οι τοπικές κοινωνίες, να µην έχουν κανένα
ρόλο στα σχέδια τους.
∆εν µπορεί όµως, να γεµίσουν ανεµογεννήτριες οι Σφακιανές µαδάρες και
τα βουνά της Κρήτης, χωρίς να µέτρο,
όρους και προϋποθέσεις.

Οι επιπτώσεις

Το κύριο ζήτηµα που πρέπει να µας
απασχολήσει, είναι οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον, στους φυσικούς πόρους
και στους υφιστάµενους και µελλοντικούς τοµείς της οικονοµίας, της κάθε περιοχής.
Μήπως τελικά τέτοιες επενδύσεις µαζικής και µεγάλης κλίµακας, θα δηµιουργήσουν περισσότερα προβλήµατα και θα
υποβαθµίσουν µεταξύ των άλλων και το
τουριστικό προϊόν της περιοχής;
Θέλουµε να ενισχύσουµε και να
προβάλουµε τις εναλλακτικές µορφές
τουρισµού στα Σφακιά ή να µετατρέψουµε τις Σφακιανές βουνοκορφές, µε
τα απαράµιλλου κάλλους φαράγγια και
µονοπάτια, σε βιοµηχανικές µονάδες
παραγωγής ενέργειας;
Πόσο σοβαρή είναι η πρόταση παραγωγής οικολογικής,( ηλιακής και αιολικής) ενέργειας, σε γη υψηλής
παραγωγικότητας, µε συνέπεια την
απαξίωση της, αφού θυσιάζεται η τροµερά ελλειµµατική διατροφική µας αυτάρκεια και ασφάλεια; Τελικά ποιός θα
είναι ωφεληµένος από όλες αυτές τις γιγάντιες επενδύσεις; Πάντως, ούτε οι κάτοικοι ούτε ο ∆ήµος µαςK
Οι πολίτες θα ωφελούνταν καίρια,
αν ενισχυόταν το σχέδιο (το οποίο υποσκάπτεται διαρκώς από το αιολικό
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∆ωρεές - Εισφορές
Αγαπητοί φίλοι και
Συνεπαρχιώτες

Η Συνταχτική επιτροπή της
εφηµερίδας µας και το ∆. Σ. της "
Ένωσης των Απανταχού Σφακιανών ", ευχαριστούν θερµά όλους
όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα
µας και έγιναν συνδροµητές στην
εφηµερίδα µας (σας) " ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ"
Ευχαριστούµε περισσότερο,
εκείνους που µπόρεσαν - πέραν της
ετήσιας συνδροµής των 10 €, να ενισχύσουν την προσπάθεια µας, µε µεγαλύτερα ποσά.
Σ΄αυτό το φύλλο, δηµοσιεύουµε τα τελευταία ονόµατα των
συνδροµητών και τα ποσά που ο καθένας έστειλε, για την εφηµερίδα.
Ο κατάλογος για τους µελλοντικούς συνδροµητές, θα συνεχιστεί.

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.tasfakia.gr
E-mail: info@tasfakia.gr
Εκδότης - ∆ιευθυντής
Βαγγέλης Γουµενάκης
E-mail: vgs@otenet.gr

Συντακτική επιτροπή
Βαγγ. Γουµενάκης, Αντρέας Κούνδουρος
Γιάν. Πολυράκης, Σ.Μανουσογιαννάκης
Επιµέλεια φωτογραφιών
Βιβλιοπαρουσίαση
Σήφης Μανουσογιαννάκης
E-mail: sifis_imbros@yahoo.gr

Επιταγές - Εµβάσµατα
Προς : Ένωση Απανταχού Σφακιανών
POST RESTANT Κ.Τ.Α. ΑΙΟΛΟΥ 100
Τ.Κ. 10200 - Αθήνα
Επιµέλεια εντύπου Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
Βαγγέλης Γουµενάκης
Σήφης Μανουσογιαννάκης

∆ακτυλογράφηση χειρογράφων
∆ιόρθωση κειµένων
Χριστίνα Γερολυµάτου

∆ιαχωρισµός - Εκτύπωση
ΤΥΠΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. Λεύκης 134
ΤΚ 145 68 Κρυονέρι – Αττικής
Τηλ.: 210 6297600
Ετικετοποίηση – Συσκευασία
GENERAL PACK A.B.E.
21o Κm Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ – Aττικής
Τηλ.: 210 66646820

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2011

Νέοι συνδροµητες της εφηµερίδας µας

● ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Ηπείρου 14 Αλσούπολη Ν.Ιωνίας 10 €
● ΜΠΕΛΙΒΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Αριστείδου 151 Καλλιθέα 20 €
● ΚΑΚΑΒΕΛΑ ΣΤΕΛΛΑ - Φιλίας 31 Μαρούσι 50 €
● ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ - Κ.Βλαχάκη Νεροκούρου Χανιά 20 €
● ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗ ΖΗΝΟΒΙΑ - Λοµβέρδου 28 Π. Άρεως Αθήνα 50 €
● ΜΠΑΜΠΙΩΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - Αθήνα 100 €
● ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Κολοκοτρώνη 52 Πετρούπολη 20 €
● ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Κολοκοτρώνη 52 Πετρούπολη 20 €
●ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ
(στη µνήµη του πατέρα τους Μανώλη ) - Πετρούπολη 400 €
● ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Βασ. Παύλου 50 Πειραιάς 30 €
● ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Κοµητάδες Σφακίων 20 €
● ΠΑΠΑ∆ΟΣΗΦΟΥ - ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - Πεύκη Αττικής 50 €
● ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Ροδάκινο Κρήτης 30 €
● ΚΑΡΑ∆ΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ &' ΝΙΚΗ - Ασκύφου Σφακίων 20 €
● ΚΑΡΑ∆ΑΚΗ ΜΑΙΡΗ - ∆οξογιάνη 4 Λενταριανά Χανιά 20 €
● ΜΑΝΤΑ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Βλαχέρνας 7 Αγ Παρασκευή 20 €
● ΒΛΙΝΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ - Χίου 10 Χολαργός 15 €
● ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΑΣΟΣ - Ελος Λακωνίας 10 €
● ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ ΦΑΝΗ - Κορυδαλός 25 €
● ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ Συγγραφέας - Χανιά 200 €
● ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (µνήµη συζυγ. της Γιώργ.Νικηφοράκη) 200 €
● ΣΟΛΙΝΤΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Χανιά 20 €
● ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ Νάυαρχος - Ιµβρος Σφακιά 50 €
● ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ - Ιµβρος Σφακιά 20 €
● ΜΠΟΛΙΩΤΗ - ΣΦΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - Νέα Σµύρνη Αθήνα 50 €
● ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Βαλαωρίτου 38 Πειραιάς 20 €
● ΧΙΩΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝ. - Χανιά 10 €
● ΠΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αργουλές ΣΦΑΚΙΩΝ 50 €
● ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - (µνήµη συζυγ. του Ανδριανής το γέν. Καβρου
δάκη - Κηφισιά Αττικής 100 €

Οι Σύλλογοι µας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αθλητικός Γυµνασ τ ι κ ό ς
Σύλλογος
Σφακίων σας
ανακοινώνει
ότι έχουν ξεκινήσει από το Σάββατο 8/10/2011 οι
εγγραφές και οι προπονήσεις των
παιδιών, στα τµήµατα εκµάθησης
ποδοσφαίρου,
για την σεζόν
2011-2012.
Ο Α.Γ.Σ.Σφακίων γνωρίζοντας
τις οικονοµικές δυσκολίες που περνάµε, έχει κρατήσει το κόστος των
εγγραφών σταθερό όπως και πέρυσι, στο λιγότερο δυνατό, (περίπου 1 ευρώ ανά µάθηµα), ώστε
να έχουν την δυνατότητα όλα τα
παιδιά να χαρούν τα οφέλη τις
άσκησης και το ποδόσφαιρο.
Φέτος µάλιστα για πρώτη φορά
θα δηµιουργήσουµε τµήµατα ποδοσφαίρου αν συγκεντρωθούν
παιδιά και στα Ασκύφου.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα
28250 92146 - 6947573218
Τζωρτζάκης Μανώλης
Προπονητής Ποδοσφαίρου

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

Η Εφηµερίδα µας «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ»
δεν θα φιµωθεί!

∆εσµευόµαστε ότι δεν θα σταµατήσουµε να
εκδίδουµε την εφηµερίδα µας, που αποτελεί µια από
τις µακροβιότερες εφηµερίδες πολιτιστικών σωµατείων της Κρητικής παροικίας. Θα βρούµε νέους τρόπους διακίνησης της στα µέλη και τους αναγνώστες
µας.
∆εσµευόµαστε ότι θα αγωνιστούµε µαζί µε
όλα τα σωµατεία και τους Πολιτιστικούς συλλόγους
της χώρας µας, για να µην περάσει ο νόµος του
σκότους! Σε πείσµα όλων αυτών, που προσπαθούν
να απαλλοτριώσουν την εθνική και πολιτισµική µας
ταυτότητα, τα ήθη και έθιµά µας, την ιστορία και την
παράδοσή µας, σε πείσµα όλων αυτών, που ονειρεύονται να µας καταστήσουν µια φοβισµένη, άβουλη
και εύκολα χειραγωγήσιµη µάζαK
Σ’ αυτή µας την υπόσχεση, χρειαζόµαστε τη
βοήθεια σας. Στο κάλεσµα µας για οικονοµική στήριξη της έκδοσης της, µε συνδροµή 10 €, από τουςπερίπου 3.000 παραλήπτες, ανταποκρίθηκε µέχρι
τώρα, µόνο ένας στους ενέα ! Κάνουµε έκκληση σ’
όλους τους φίλους αναγνώστες που αµέλησαν, να
συνδράµουν µε τον οβολό τους - Σ υ ν δ ρ ο µ ή 10
€ µε ταχυδροµική επιταγή, στη διεύθυνση:

“ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ”
POST RESTANTE Κ.Τ.Α. ΑΙΟΛΟΥ 100
T Κ 10200 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Σφακίων σας ενηµερώνει για την
επανέναρξη των ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων Σφακίων από την Παρασκευή
07.10.2011.
● Το γυµναστήριο των Νοµικιανών λειτουργεί κάθε Τετάρτη και Παρασκευή
18.00- 22.00 καθώς και Τρίτη (γυναίκες), Πέµπτη (άνδρες) πρωί 10.00-12.00
● Το γυµναστήριο του Ασκύφου λειτουργεί ∆ευτέρα και Σάββατο 18.0022.00.
Το γυµναστήριο είναι διαθέσιµο στις γυναίκες και στους άντρες τις προκαθορισµένες ώρες για να κάνουν αεροβική γυµναστική (διάδροµο, ποδήλατα, ελλειπτικό) και ελεύθερα βάρη µε την βοήθεια και την επίβλεψη του υπεύθυνου γυµναστή.
Παράλληλα γίνονται και οµαδικά προγράµµατα µαζικού αθλητισµού όπου µπορεί να συµµετέχει
χωρίς έξτρα κόστος, κάθε µέλος του γυµναστηρίου
► Για τους άντρες και τα αγόρια τα οµαδικά προγράµµατα είναι:
Μυϊκή Ενδυνάµωση - Γράµµωση - Καύση Λίπους Ανδρών και Εφήβων.
► Για τις γυναίκες και τα κορίτσια τα οµαδικά προγράµµατα είναι:
● Αεροβική Άσκηση Γυναικών και Εφήβων AEROBIC (40min).
● Ενδυνάµωση - Σύσφιξη - Γράµωση Κοιλιακών και Ραχιαίων (30min)
(συστήνεται για άτοµα που έχουν προβλήµατα µέσης).
● Ενδυνάµωση και Σύσφιξη χεριών µε βαράκια (20min).
● Ενδυνάµωση και Σύσφιξη ποδιών και γλουτιαίων (20min).
● Πλατφόρµα δόνησης (15min) (Νοµικιανά) όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες.
Η εγγραφή σας στο Γυµναστήριο κοστίζει το συµβολικό ποσό των 10 ευρώ και η µηνιαία συνδροµή σας, επίσης 10ευρώ
Σε µέλη της ίδιας οικογένειας υπάρχουν και ανάλογες εκπτώσεις.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι, για να αθληθούν, να έχουν κάνει τις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις (καρδιογράφηµα) ώστε να έχουν, την σύµφωνη γνώµη από τον Γιατρό τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τζωρτζάκης Μανώλης (Υπεύθυνος Γυµναστής) Τηλ:2825092146 - 6947573218

Χορωδία στα Σφακιά !

Παρέα τραγουδάµε!
Η Χορωδία Σφακίων αναλαµβάνει δράση! Κάθε Κυριακή 6.00-7.30 µµ
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ασκύφου στο Γωνί, µικροί και µεγάλοι, γυναίκες, άντρες και παιδιά, ελάτε να ενώσουµε τις φωνές µας σ’ ένα τραγούδι αδερφικό,έντεχνο,παραδοσιακό
& κλασσικό, ελληνικό µα και του κόσµου όλου!
Με την Ελισάβετ Βερούλη-Καρκάνη Τηλ.: 6977429201
E-mail: verlisabeth@gmail.com

Συµµετοχή δωρεάν!

Οι Σύλλογοι µας
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και
ώρα 21:30 µ.µ. το Παράρτηµα Βορείου
Ελλάδας της Ένωσης των Απανταχού
Σφακιανών διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία την πρώτη χοροεσπερίδα του στο εξοχικό κέντρο «Σταύρος» στη Νέα Ευκαρπία
Θεσσαλονίκης.
Μας τίµησαν µε την παρουσία τους
πάνω από 200 καλεσµένοι, µέλη του Παραρτήµατος αλλά και φίλοι των Σφακιών
που κατοικούν στη Μακεδονία, παρά το
γεγονός ότι η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε Παρασκευή βράδυ και ακολουθούσε εργάσιµη ηµέρα για πολλούς. Για το
σκοπό της ανωτέρω εκδήλωσης, το Προεδρείο της Ένωσης των Απανταχού
Σφακιανών κυριολεκτικά «µετακόµισε»
στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρόεδρος (Σήφης
Μανουσογιάννης), ο Αντιπρόεδρος
(Βαγγέλης Γουµενάκης), ο Γενικός
Γραµµατέας (Βασίλης Θωµάς) και ο Ταµίας (Νίκος Κωνσταντουδάκης) του ∆.Σ.
έδωσαν το παρόν.
Φυσικά, το γενικό πρόσταγµα της
βραδιάς είχε η ∆ιοικούσα Επιτροπή του
Παραρτήµατος, ήτοι ο Θοδωρής Παπαδάκης (που είναι και τακτικό µέλος του ∆Σ
της Ένωσης), ο Νίκος Καγιάς και ο Μαρίνος Παπουτσάκης, οι οποίοι εκτέλεσαν
στο έπακρο τα καθήκοντά τους ως οικοδεσπότες.
Την βραδιά άνοιξε µε ένα σύντοµο χαιρετισµό ο Υπεύθυνος του Παραρτήµατος
Θ. Παπαδάκης, ενώ µετά παρέλαβε τη
σκυτάλη ο Πρόεδρος της Ένωσής µας,
Σήφης Μανουσογιάννης, ο οποίος µε µια
εµπνευσµένη και συγκινητική οµιλία
έδωσε το «στίγµα» του χαρακτήρα και των
δράσεων της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών, ως µαζικού φορέα πολιτισµού και
κοινωνικών παρεµβάσεων, διακοπτόµενος αρκετές φορές από τα έντονα χειροκροτήµατα των παρευρισκοµένων.
Σειρά έλαβε µετά ο τ. Πρόεδρος της
Ένωσης Κρητικών Συλλόγων Μακεδονίας
και Σφακιανός στην καταγωγή Στρατής
Ξηρουδάκης, ο οποίος µίλησε µε πολύ
συγκινητικά και επαινετικά λόγια για την
έως τώρα πορεία του Παραρτήµατος Β.
Ελλάδας και την Ένωση Απανταχού Σφακιανών. Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι
και παρέες από πολλά κρητικά σωµατεία
της Μακεδονίας, όπως της «Ένωσης
Κρητικών Συλλόγων Μακεδονίας», του
Συλλόγου Κρητών ν. Κιλκίς «Το Αρκάδι», του Συλλόγου Κρητών ν. Πιερίας
«Οι Σταυραετοί», του Συλλόγου Κρητικών ν. Ηµαθίας, της Κρητικής Αδελφότητας ν. Σερρών «Το Αρκάδι», της
«Ένωσης Κρητών Φοιτητών Θεσσαλονίκης», του Συλλόγου Κρητών Ωραιοκάστρου & Φίλων «Ερωτόκριτος», του
Συλλόγου Έρευνας και ∆ιάσωσης της
Κρητικής Παράδοσης «Ιδαία Γη» κ.α.
∆εν θα µπορούσε επίσης να λείπει
από µια τέτοια παραδοσιακή βραδιά η αεικίνητη κάµερα του Θεοδόση Βουβάκη,
δηµοσιογράφου του τηλεοπτικού σταθµού
«ΕΓΝΑΤΙΑ TV», ο οποίος καταγράφει και
προβάλλει ανελλιπώςκάθε κρητική εκδήλωση στην Μακεδονία τα τελευταία 20
χρόνια.Μάλιστα, για την συνολική του
προσφορά στην προβολή των δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος Β. Ελλάδας,
αποφασίστηκε οµόφωνα από το Προεδρείο να ανακηρυχθεί ο Θ. Βουβάκης τιµητικό µέλος της «Ένωσης των
Απανταχού Σφακιανών» (καίτοι Σελινιώτης
στην καταγωγή).
Τη βραδιά έντυσε µουσικά ο Σφακιανός
λαουτιέρης Σταύρος Βούρβαχης, ο
οποίος ζει και δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 20 χρόνια, µε
«ζυγιά» τον Ρεθυµνιώτη λυράρη Ηλία Ανδρεουλάκη. Το κέφι και ο χορός συνεχίστηκαν µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες,
ώσπου η βραδιά ολοκληρώθηκε µε τα παραδοσιακά ριζίτικα από τις Σφακιανές παρέες, ως είθισται σε κάθε γνήσιο Σφακιανό
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Αθλητικοί αγώνες ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ 2011 στα Σφακιά

Όπως κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεµβρίου στο
πανηγύρι του Αγίου Νικήτα, που λαµβάνει χώρα
στο Φραγκοκάστελο εδώ και πολλά χρόνια, αναβιώνουν οι Αθλητικοί Αγώνες στίβου στα Σφακιά.
Φέτος τους αγώνες συνδιοργάνωσαν, ο δήµος
Σφακίων και η Κοινωφελής Επιχείρηση δήµου
Σφακίων µε τον Αθλητικό Γυµναστικό Σύλλογο
Σφακίων (Α.Γ.Σ.Σφακίων).
Οι αγώνες έγιναν δίπλα στην εκκλησία, στο ∆ηµοτικό Στάδιο Σφακίων. Φέτος περιελάµβαναν τα
εξής αγωνίσµατα:
1. 100m Κοριτσιών 6-9 χρονών
2. 100m Κοριτσιών 9-12 χρονών
3. 100m Κοριτσιών 12-15 χρονών
4. 100m Αγοριών 6-9 χρονών
5. 100m Αγοριών 9-12 χρονών
6. 100m Αγοριών 12-15 χρονών
7. 100m Εφήβων κ Ενηλίκων ανδρών
8. 1500m δρόµο ηµιαντοχής εις µνήµη του
αθλητή Τσουπάκη Αντρέα.
9. Άλµα εις Μήκος Κοριτσιών 12-15 χρονών
10. Άλµα εις Μήκος Αγοριών 12-15 χρονών
11. Άλµα εις Μήκος Εφήβων και Ενηλίκων Ανδρών
12. Σφαιροβολία Εφήβων και Ενηλίκων ανδρών
13. Σφαιροβολία Αγοριών 12-15 χρονών
14. ∆ισκοβολία Εφήβων και Ενηλίκων ανδρών
Φέτος οι αγώνες έγιναν µε την µορφή οµάδων όπως και παλιά, οι οποίες ήταν οι παλιές Κοινότητες του δήµου µας, αυξάνοντας κατακόρυφα
τον υγιή ανταγωνισµό ανάµεσα στα χωριά και τους
αθλητές, κρατώντας το ενδιαφέρων του κόσµου
αµείωτο από το πρώτο έως το τελευταίο αγώνισµα.
Για την Ιστορία Κυπελλούχος ήταν η Κοινότητα Σκαλωτής µε 22 βαθµούς, δεύτερη η Κοινότητα Ασφέντου µε 19 βαθµούς και τρίτη η
Κοινότητα Πατσιανού µε 18 βαθµούς.
Οι αθλητές που ξεχώρισαν για την απόδοση
τους ήταν πολλοί όπως, ο Τζωρτζάκης Γιάννης από
την Σκαλωτή κερδίζοντας 4 µετάλλια (2χρ κ 2 αρ),
ο Μανουσέλης Νίκος από τον Πατσιανό µε 2
χρυσά, οι Σφηνιαδάκης Αντώνης και Μπολιώτης
Γιώργος από τα Ασφέντου κερδίζοντας από 2 µετάλλια ο καθένας, τα Βοτζάκια από την Χώρα Σφακίων µε 5 µετάλλια, οι αδερφές Φασουλάκη από
την Ανώπολη µε 2 χρυσά και πολλοί ακόµα που,
είτε πήραν µετάλλιο είτε όχι, έδωσαν ένα όµορφο
αγώνα τιµώντας την ιστορία του τόπου τους.
Αξίζει να σηµειωθεί και η συµµετοχή της Αερολέσχης Χανίων και Ηρακλείου, οι οποίες την
ώρα των αγώνων πραγµατοποιούσαν εναέριες
πτήσεις πάνω από τα γήπεδο εντυπωσιάζοντας
όλους τους παρευρισκόµενους. Οι πτήσεις αυτές
έγιναν εγκαινιάζοντας τους αεροδιαδρόµους και την
πίστα απογείωσης που κατασκεύασε ο δήµος Σφακίων στα πλαίσια κατασκευής, υποδοµών για την
ανάπτυξη του εναλλακτικού, αθλητικού τουρισµού,
στον τόπο µας.
Στο τέλος του εκκλησιασµού, ο δήµος Σφακίων
προσέφερε στους παραβρισκόµενους Σφακιανό
κέρασµα, βραστό κρέας και τυρί.
Τζωρτζάκης Μανώλης
Υπεύθυνος Γυµναστής

γλέντι.

Η περιποίηση του κέντρου ήταν
κάτι παραπάνω από άψογη, όπως και το
παραδοσιακό βραστό µε πιλάφι, που ετοίµασε ο καλός φίλος των Σφακίων από τα
Μυριοκέφαλα Μάρκος Κελαράκης. Κατά
γενική οµολογία, η ανωτέρω εκδήλωση
έβαλε των Σφακίων από τα Μυριοκέφαλα
Μάρκος Κελαράκης. Κατά γενική οµολογία, η ανωτέρω εκδήλωση έβαλε το Παράρτηµα Β. Ελλάδος της Ένωσης
Σφακιανών «για τα καλά» στον χάρτη των
µαζικά δραστήριων φορέων της κρητικής
παροικίας στην Μακεδονία, προετοιµάζοντας το έδαφος και δηµιουργώντας προσδοκίες για ακόµη µεγαλύτερες και
αρτιότερα οργανωµένες εκδηλώσεις στο
µέλλον, όχι µόνο ψυχαγωγικής φύσης,
αλλά και βαθύτατα πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα.
( Φωτογραφίες από την εκδήλωση, στην
τελευταία σελίδα ).

Οι Αθλητές µε τον Γυµναστή τους και τον ∆ήµαρχο. Κι άλλες ΦΩΤΟ
στην επόµενη σελίδα
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“Μία αξιέπαινη προσπάθεια”
Οι εργαζόµενοι της "ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E." στα Σφακιά

Μετά από µία πρόσφατη εκδροµή των εργαζοµένων στην "ΚΑΒΑΛΑ OIL
A.E." στην Κρήτη,πέρασαν και από τα Σφακιά, όπου µεταξύ των άλλων, ξεναγήθηκαν στο Ιστορικό Πολεµικό Μουσείο του Ανδρέα Χατζηδάκη στ’ Ασκύφου.
Εκφράσανε την επιθυµία τους να καταχωρηθεί στην εφηµερίδα µας "ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ" το κείµενο και η αναµνηστική φωτογραφία που ακολουθεί .

Λένε πως κάποιος Πέρσης αξιωµατούχος, λίγο πριν την µεγάλη και κρίσιµη µάχη των Πλαταιών, είπε στον Μαρδόνιο: «Μαρδόνιε, πώς είναι δυνατόν να νικήσουµε τους Έλληνες, αυτούς τους παράξενους ανθρώπους, οι οποίοι δεν αγωνίζονται για να κερδίσουν χρυσάφι, αλλά
µονάχα ένα κλαδάκι αγριελιάς;»

Από την ξενάγηση των εργαζοµένων της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. στο Ιστορικό Πολεµικό Μουσείο του Ανδρέα Χατζηδάκη στ’ Ασκύφου

Ο ∆ήµαρχος απονέµοντας τον “ κότινο” σε
µια όµορφη Σφακιανοπούλα, νικήτρια στους
αγώνες.

Η Αερολέσχη Χανίων, την ώρα των αγώνων
πραγµατοποιούσαν εναέριες πτήσεις πάνω
από τα γήπεδο εντυπωσιάζοντας όλους τους
παρευρισκόµενους.

“Στο δρόµο και στο πάλαιµα και το λιθάρι,
στων ευγενών αγώνων λάµψε την ορµή...”

“Λίγο ακόµα, να σηκωθούµε, λίγο ψηλότερα ... Λίγο ακόµα να δούµε τα µάρµαρα να
λάµπουν, να λάµπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυµατίζει... “

"Εµείς οι εργαζόµενοι της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. στην εκδροµή µας στην Κρήτη
και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή των Σφακίων, εκτός από τη ζεστή φιλοξενία,
µείναµε ιδιαίτερα εντυπωσιασµένοι από τη ξενάγησή µας στο Ιστορικό Πολεµικό
Μουσείο Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου (1941-1945), τόσο από τα εκθέµατα αλλά πιο
πολύ το µεράκι του Ανδρέα Χατζηδάκη, που συνεχίζει την παράδοση του πατέρα του και κυριολεκτικά µόνος συντηρεί κάτω από αντίξοες συνθήκες ένα τόσο
πλούσιο σε εκθέµατα µουσείο.
Η εικόνα που µας παρουσιάστηκε δηµιούργησε σε όλους εµάς την
ανάγκη να πούµε ένα µεγάλο Μπράβο στον σύντεκνο Αντρέα και να του ευχηθούµε κουράγιο για το µεγάλο έργο που συνεχίζει ....."
Οι σύντεκνοι εργαζόµενοι της ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.

Μεγάλη διάκριση για το
Πανεπιστήµιο Κρήτης

Συγκαταλέγεται στα καλύτερα Ιδρύµατα του κόσµου

Το µοναδικό ελληνικό εκπαιδευτικό
Ιδρυµα στον φετινό κατάλογο των «Τάιµς
του Λονδίνου» µε τα καλύτερα Πανεπιστήµια, είναι το Πανεπιστήµιο Κρήτης,
διάκριση που σκορπά ικανοποίηση στην
τοπική ακαδηµαϊκή κοινότητα σε καιρούς,
που η ∆ηµόσια Παιδεία αντιµετωπίζει µεγάλες δυσκολίες.
Το Πανεπιστήµιο Κρήτης, είναι µέσα
στα καλύτερα 300 Ιδρύµατα του κόσµου
(στις θέσεις 276 - 300), ενώ πρώτο στη
σχετική λίστα έρχεται το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια που άφησε δεύτερο
το Χάρβαρντ. Μαζί µε το Χάρβαρντ στη
δεύτερη θέση βρίσκεται το Στάνφορντ και
ακολουθούν η Οξφόρδη, το Πρίνστον και
το Κέµπριτζ καθώς στην πρώτη δεκάδα
κυριαρχούν αµερικανικά και βρετανικά
ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα.
∆ΙΚΑΙΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σχολιάζοντας την είδηση, στην εφηµερίδα “Χανιώτικα Νέα” ,ο αντιπρύτανης
του Πανεπιστηµίου Κρήτης Γιώργος Σταθάκης, δήλωσε ικανοποιηµένος τονίζοντας

ότι είναι «µια εξαιρετική διάκριση για το
Πανεπιστήµιό µας και ιδιαίτερα για τους
φοιτητές που δείχνει ότι το επίπεδο των ελληνικών δηµοσίων Πανεπιστηµίων είναι
ιδιαίτερα υψηλό», ενώ µίλησε για δικαίωση «του ακαδηµαϊκού προσωπικού
που κάνει ερευνητικό έργο και των υπαλλήλων του Ιδρύµατος που στηρίζουν τη διδασκαλία και την έρευνα».
Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν
για τη δηµιουργία του καταλόγου αφορούν
την έρευνα, τη διεθνή απήχηση, τη χρηµατοδότηση και τις αναφορές σε εργασίες καθηγητών, τοµέας στον οποίο
ξεχώρισε ιδιαίτερα το Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη συγκεκριµένη λίστα έχουν βρεθεί ξανά ελληνικά
Ιδρύµατα. Πέρυσι στα πρώτα 400 περιλαµβανόταν το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (286η θέση), ενώ στις
θέσεις 451 - 500 υπήρχαν το Αριστοτέλειο
και το Πανεπιστήµιο της Πάτρας.

Εν Σφακίοις...

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
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Μνήµη Ολοκαυτώµατος
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Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε στον µαρτυρικό Καλλικράτη η

επέτειος της καταστροφής και του ολοκαυτώµατος του 1943, από τα ναζιστικά
στρατεύµατα κατοχής . Παρά τη δυνατή βροχή, πλήθος κόσµου βρέθηκε στο
χωριό προκειµένου να τιµήσει τα 29 θύµατα της ναζιστικής θηριωδίας -ανάµεσα
τους και 9 γυναίκες- το διάστηµα 6 έως 9 Οκτωβρίου του 1943, όταν τα γερµανικά στρατεύµατα κατέλαβαν και λεηλάτησαν το χωριό και έκαψαν 100 από τα 120
σπίτια που είχε εκείνη την εποχή.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε αντιπροσωπία από τον ∆ήµο Ανατολικής Μάνης,
µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο της κ. Πέτρο Αδρεάκο, ο πρώην βουλευτής κ. Μ. Βολουδάκης, ο αντιδήµαρχος Αποκόρωνα κ. Μ. Νικολούδης, ο περ. σύµβουλος κ. Κ.
Γύπαρης, δηµοτικοί σύµβουλοι και πλήθος κόσµου.
Το Μνηµείο των 29 εκτελεσθέντων στoν Καλλικράτη

«Την εποχή εκείνη οι Γερµανοί εξαπέλυσαν
ένα πογκρόµ καταστροφών όλων των χωριών που υπήρχαν ψήγµατα αντίστασης
απέναντι στη βάρβαρη κατοχή τους σε όλη
την Ελλάδα. Ενα από αυτά ήταν και ο Καλλικράτης», ανέφερε ο δήµαρχος Σφακίων
Παύλος Πολάκης στον σύντοµο χαιρετισµό
του.
Στη συνέχεια επισήµανε πως «λήστεψαν, λεηλάτησαν και σκότωσαν τον ανθό του
χωριού προσπαθώντας να παραδειγµατίσουν και να καταστείλουν το κίνηµα της αντίστασης, που εκείνη την εποχή φούντωνε σε
όλη την Ελλάδα. Όπως δεν τα κατάφεραν
τότε, δεν θα τα καταφέρουν και σήµερα.
Ζούµε τις συνθήκες µιας νέας κατοχής που
δεν είναι µε τα όπλα, αν και τίποτα δεν είναι
βέβαιο ότι σε λίγο καιρό αυτή µε αυτή την
κρίση δεν θα ξεσπάσει και ένα θερµό επεισόδιο µε τους εξ ανατολάς γείτονες µας. Γιατί
ένας λαός που εξαθλιώνεται οικονοµικά και
ηθικά αδυνατίζει το φρόνηµά του, δίνει χώρο
σε κάποιους άλλους να προσπαθήσουν να
κερδίσουν πράγµατα που νοµίζουν ότι τους
ανήκουν και τα έχασαν µέσα από τους συλλογικούς αγώνες των προγόνων µας. Ο,τι
λοιπόν δεν κατάφεραν τότε, δεν τα καταφερουν ούτε σήµερα».
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος, επισήµανε
πως «έρχεται η ώρα να συγκροτηθεί αυτό
το λαικό µέτωπο των σηµερινών καιρών
που θα πει επιτέλους ένα 'όχι' σε αυτούς
που θέλουν να αγοράζουν αέρα, γη και
θάλασσα από την πατρίδα µας και να φέρουν µισθούς, µεροκάµατα, και συνθήκες
Ινδοκίνας».
Στο ιστορικό του Ολοκαυτώµατος αναφέρθηκε ο λαογράφος κ. Κανάκης Γερωνυµάκης. Αφού επισήµανε πως οι
παρενοχλήσεις που είχαν οι Γερµανοί κατά
τη διάρκεια της κατοχής στην ευρύτερη

περιοχή των Σφακίων «έβαλαν στο µάτι
τους» τον Καλλικράτη, στον οποίο και εκστράτευσαν µε 2.000 άνδρες, ανάµεσα τους
και 80 «Σουµπερίτες» Κρητικοί συνεργάτες τους. Ο κ. Γερωνυµάκης αναφέρθηκε
στις λεηλασίες σε λάδια, µέλια, ζωντανά, στο
κάψιµο 100 σπιτιών αλλά και στη δολοφονία
29 κατοίκων. Αναφέροντας µερικά περιστατικά ενδεικτικά τις βαρβαρότητας των Ναζί
σηµείωσε: «Πήραν από την Επισκοπή Ρεθύµνου δύο ανθρώπους για να τους δείξουν τον
δρόµο για το χωριό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν
είχαν σχέση µε τον Καλλικράτη και µόλις τους
έφεραν εδώ τους εκτέλεσαν. Μια γυναίκα
επειδή δεν έδινε τα χρυσαφικά που είχε στην
κατοχή τη σκοτώσαν επιτόπου και τον σκύλο
που πήγε να γλείψει το αίµα από κάτω και
αυτόν τον σκότωσαν. Συνολικά σκότωσαν 9
γυναίκες και ηλικιωµένους ανθρώπους πάνω
στο κρεβάτι τους».
ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε αντιπροσωπία από τον ∆ήµο Ανατολικής
Μάνης που έχει αδελφοποιηθεί µε την κοινότητα Ασή Γωνιάς. Φορώντας τις παραδοσιακές τους στολές ορισµένοι εξ αυτών
απέδωσαν τιµές πυροβολώντας στον αέρα
µε παλιά όπλα. «Ερχόµαστε πάντα σε αυτές
τις εκδηλώσεις όπως και οι αδελφοί µας από
την περιοχή εδώ των Χανίων έρχονται στη
Μάνη για τις δικές µας καθώς εδώ και µια
10ετία έχουµε αναπτύξει σχέσεις µε την περιοχή των Σφακίων και ιδιαίτερα µε την τέως
κοινότητα Ασή Γωνιάς, µε την οποία και αδελφοποιηθήκαµε», ανέφερε ο δήµαρχος Ανατολικής Μάνης κ. Πέτρος Αδρεάκος.
Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν, επίσης,
ο πρώην βουλευτής κ. Μ. Βολουδάκης, ο
αντιδήµαρχος Αποκόρωνα κ. Μ. Νικολούδης, ο περ. σύµβουλος κ. Κ. Γύπαρης, δηµοτικοί σύµβουλοι κ.ά. Στη συνέχεια
προσφέρθηκε παραδοσιακό κέρασµα.

Φριτς Σούµπερτ και ”Σουµπερίτες”

Ο Ναζί επι-

Φριτς
Σ ο ύ µ π ε ρ τ
λοχίας

συγκροτούσε τάγµατα συνεργατών
( Σουµπερίτες ),των
γερµανών κατακτητών.
Καθοδηγούσε
΄Ελληνες να δολοφονούν Έλληνες,
διέπραξε φρικαλεότητες µε δεκάδες
θύµατα. Σε πολλά
χωριά της Κρήτης
και της Μακεδονίας ο άµαχος πληθυσµός µπήκε στο στόχαστρό του και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως του Χορτιάτη και των Γιαννιτσών, η βαρβαρότητά του παρέµεινε αξεπέραστη.
Έδρασε στο Ρέθυµνο (¨Όρος), στο Ηράκλειο και στη Μακεδονία (Χορτιάτης)
Συγκρότησε το “Σώµα των Κυνηγών” που στελεχώθηκε από γερµανόφιλους, δωσίλογους και βαρυποινίτες από φυλακές της Κρήτης.
Σουµπερίτες σήµερα είναι συνώνυµο της προδοσίας και της βαναυσότητας
Ο Φριτς Σούµπερτ έγινε το συνώνυµο του τρόµου κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Το κυριότερο είναι ότι η δράση του
Σούµπερτ συνδέεται µε µια από τις πιο
σκοτεινές όψεις του δωσιλογισµού,
επειδή η οµάδα του είχε επανδρωθεί µε
Ελληνες.
Τον Σεπτέµβριο του '45, επέστρεψε αεροπορικώς στην Ελευσίνα, µαζί µε οµήρους που επέστρεφαν από στρατόπεδα
συγκεντρώσεως. Παρουσιάστηκε σαν
Τάκης Κωνσταντινίδης, από τη Βέροια,
αλλά αναγνωρίσθηκε, µεταφέρθηκε στον
Πειραιά
και πέρασε από δίκη. Ως µάρτυρες υπεράσπισης ζήτησε τέσσερις Κρητικούς, καταδικασµένους για ποινικά κακουργήµατα.
Στις 5 Αυγούστου 1947 καταδικάσθηκε
σε θάνατο εκτελέσθηκε στις 22 Οκτωβρίου
στην Αθήνα.

Νεοριζίτικο

Το Καλλικράτη καίουνε

Προβέρνω στου Βλαστού τ΄άρµί
στο δροσερό τ’αγέρι.
Θωρώ αντάρα στα βουνά
µαύρο καπνό στο λάκο.
Τό Καλλικράτη καίουνε
Γερµανικά φουσάτα.
Κάθοµαι κι αφρουκάζοµαι,
κι’ακούω µοιρολόγια,
τσ’άνδρες εσκοτώσανε .
Σταύρος Ιωσήφ Γουµενάκης
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Ιστορία

ΑΡΚΑ∆Ι HNTA ‘ΧΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ;

Του Μανώλη Εγγλέζου-∆εληγιαννάκη
http://metotoufekikaitilyra.wordpress.com

Συνηθίζουµε στον κύκλο του χρόνου, να

τιµούµε επετείους γεγονότων όπου οι παλιοί
µας έδειξαν απαράµιλλη ανδρεία, αυτοθυσία
και ηρωισµό. Ακούµε δυο – ή περισσότερα –
λόγια για το γεγονός, βλέπουµε και κανένα
χορευτικό, και φεύγουµε ήσυχοι ότι τιµήσαµε
την επέτειο, επιστρέφοντας στην καθηµερινή
µας βολή. Καµία επέτειος δεν ξεφεύγει από
αυτή τη διαδικασία, αλλά και καµία δεν αξίζει
να ΄΄τιµάται΄΄ έτσι.

ακόµα φορά η ψυχή κι οι αξίες του λαού µας,
µε κορυφαία την αυτονόητη επιλογή του θανάτου από όλους τους πολιορκηµένους, προκειµένου και να αποφύγουν την ατίµωση και
να πάρουν µαζί τους όσους εχθρούς µπορούσαν. ∆εν είναι η απόφαση του ηγούµενου
Γαβριήλ µόνο, ούτε µια παρόρµηση του Γιαµπουδάκη που ανατινάζει τη µπαρουταποθήκη, τη µπαλωτή τη ρίχνουν όλοι κι αυτός
απλά πατά τη σκανδάλη.
Αυτή η πίστη στην αξία της ελευθερίας
και το πνεύµα αντίστασης, που υψώνονται

Η Ιστορική Μονή Αρκαδίου στο Ρέθεµνο

Το Αρκάδι αποτελεί το πιο εµβληµατικό
γεγονός του Σηκωµού του 1866, της πιο
σκληρής και µαχητικής επανάστασης στην
Κρήτη, µετά τη δηµιουργία του Ελλαδικού
κράτους. Όχι της µόνης, αφού από τη στιγµή
που η Κρήτη δεν επιτράπηκε να αποτελέσει
τµήµα του πρώτου κράτους µας, συνεχείς
είναι οι επαναστάσεις του 19ου αιώνα που
στόχο δεν έχουν πια την ελευθερία, αυτή πια
δεν αρκεί: Ένωσις ή θάνατος, το σύνθηµα
όλου του υπόδουλου Ελληνισµού, από τη
Βόρειο Ήπειρο ως την Κύπρο, αυτό είναι το
αίτηµα των χαϊνηδων, αυτό επιγράφεται στις
ελληνικές σηµαίες που διαλέγουν για µπαϊράκια οι καπετάνιοι.
Οι εξεγερµένοι που κλείνονται στο Αρκάδι αψηφούν το θάνατο, την αριθµητική
υπεροχή του εχθρού, συνεχίζουν την Αντίσταση µέχρι τέλους, και από κοινού επιλέγουν το θάνατο από την ατίµωση. ∆ε θα
σταθούµε στην αναφορά των γεγονότων,
που είναι σε γενικές γραµµές γνωστή στο Πανελλήνιο, θα κοιτάξοµε όµως να επισηµάνοµε
ορισµένα στοιχεία της εποχής και κάποια µηνύµατα που µας πέµπουν οι ελεύθεροι νεκροί
µας:

Ένα στοιχείο είναι η σύγκρουση µε τους
Τούρκους, δηλαδή τους τουρκοκρητικούς.
Γιατί στην Κρήτη οι επαναστάσεις µας ήταν
απέναντι στα µέχρι χτες αδέρφια µας, που
είχαν όµως περάσει συνειδητά από την απέναντι πλευρά. Απέναντι λοιπόν σ’ αυτούς
τους εξισλαµισµένους έγιναν οι συγκρούσεις
µας, η αντίστασή µας, κι αυτούς αντιµετωπίσαµε και στο Αρκάδι, όπου φάνηκαν για µιαν

πάνω από την –προσωρινή- ζωή, είναι το
πρώτο µήνυµα που µας πέµπουν οι αγωνιστές του 1866. Οι ξυπόλητοι που κοίταξαν
τον ήλιο κατάµατα, που δεν υπολόγισαν
ζωές, οικογένειες, περιουσίες για µιαν ιδέα,
για κάποιες αξίες. Αυτοί που κι όταν πνιγόταν
µια επανάσταση, ξεκινούσαν να ετοιµάζουν
την επόµενη.
Οι αδιάκοπες εξεγέρσεις του 19ου αιώνα
στην Κρήτη, είναι από αυτές που οι σηµερινοί
διανοούµενοι της υποταγής θα θεωρούσαν
µη ρεαλιστικές. Πράγµατι, τα νούµερα δεν
έβγαιναν. Ο αριθµητικός συσχετισµός, η δύναµη πυρός, η έλλειψη χρηµατοδότησης, θα
οδηγούσαν καθένα από αυτούς να επιλέξουν
αυτό που και σήµερα κάνουν: Την υποταγή
αντί για την αντίσταση, τον κατευνασµό αντί
τη διεκδίκηση. Κι όµως εδώ είναι το πνεύµα
των παλιών µας, αυτών που µε όπλο την
ψυχή και την αποφασιστικότητα, την πίστη
στα δίκαιά τους, ζήτησαν το αδύνατο και δικαιώθηκαν, κι αυτό είναι ακόµα ένα παράδειγµα που έχοµε από αυτούς, ότι η όποιος
πιστεύει στα δίκαιά του τα κατακτά.
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Τότε βέβαια, γιατί σήµερα τους αφήνουµε
αδικαίωτους, η φοβική µας συµπεριφορά
απέναντι στους ίδιους εχθρούς ακυρώνει τις
δικές τους θυσίες.
Σήµερα, οι προτεραιότητές µας έχουν αλλάξει. Οι αξίες που µας έφεραν µέχρι εδώ για
αιώνες δια πυρός και σιδήρου, υποχωρούν,
γίνονται αντικείµενο χλευασµού, ευτελίζονται.Η αγάπη στην ελευθερία, η εργατικότητα,
το πνεύµα Αντίστασης, η σεµνότητα, η αλληλεγγύη, ο κοινοτισµός, έχουν αντικατασταθεί
από το συµβιβασµό, τον ανταγωνισµό, την
επίδειξη, την τεµπελιά.
Το προσωπικό βόλεµα έχει σήµερα νικήσει το πνεύµα Αντίστασης, σε µια περίοδο
που µπορεί πραγµατικά να είναι η τελευταία
της ιστορίας µας σα λαού. Γιατί σαν απρόσωπες µονάδες µπορεί να συνεχίσοµε να
επιβιώνοµε, σαν ταυτότητα όµως, αν δεν αντισταθούµε, θα χαθούµε.
Πώς λοιπόν τιµούµε το Αρκάδι όταν ανεχόµαστε την αµφισβήτηση των κυριαρχικών
µας δικαιωµάτων από αυτούς που Εκείνοι
έδιωξαν;
Πώς ανταποκρινόµαστε στις ευθύνες που
έχοµε απέναντί τους κι απέναντι σε µας τους
ίδιους και στα κοπέλια µας, όταν ανεχόµαστε
κάθε µέρα την προσβολή της αξιοπρέπειάς
µας από τους ∆υτικούς και τους εγχώριους
υπηρέτες τους, από τους ∆υτικούς που πρώτοι κατέλυσαν το Βυζάντιο και µας παρέδωσαν µετά στους Τούρκους, κι αυτό το
επαναλαµβάνουν και σήµερα;
Πως φτάσαµε να καταστρέψοµε την παραγωγή µας εµείς οι ίδιοι, που η ολιγαρκής τότε
κοινωνία µας µπορούσε να έχει αυτάρκεια
στη διατροφή και τα χρειαζούµενα, ώστε να
µην εµποδίζεται από ανάγκες κι εξαρτήσεις
στην αναζήτηση της ελευθερίας;
Πώς οι γειτονιές και τα χωριά µας κατάντησαν να µην είναι πια δικά µας, να µη γνωρίζοµε ποιος µένει δίπλα µας και να
φοβούµαστε να πορήσοµε έξω από την
πόρτα µας;
Πώς ταιριάζουν όλα αυτά που ζούµε σήµερα,
κάθε µέρα χειρότερα, µε τα οράµατα αυτών
που ονειρεύτηκαν, που έκαµαν το όνειρο
πραγµατικότητα; Ποιες είναι οι ευθύνες οι
δικές µας;
Κι εδώ έρχεται πάλι το Αρκάδι, ο ∆ασκαλογιάννης, οι Μακεδονοµάχοι κι η Εθνική Αντίσταση, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και οι
αδελφοί Καλλέργη, οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ κι
οι ήρωες του Φραγκοκάστελλου, έρχεται η
αδιάκοπη αντιστασιακή µας παράδοση, απέναντι σε Ανατολή και σε ∆ύση. Έρχονται οι
παλιοί µας να µας ταρακουνήσουν, από κει
ψηλά που µας κοιτούν µε βλέµµα αυστηρό
και να µας πουν «αυτά έκαµε ο λαός µας
δίχως καµία στήριξη, δίχως προϋποθέσεις,
τότε. Εσείς γιατί δε µπορείτε να τα κάµετε;»
Κι εµείς τι θα απαντήσοµε; Θα παραµείνοµε
ζωντανοί νεκροί ή θα γίνουµε κι εµείς αθάνατοι; (Από οµιλία που εκφωνήθηκε σε εκδήλωση

του Συλλόγου Κρητών Ηλιούπολης Αττικής για
το Αρκάδι στις 11-11-11)
Η σφοδρή επιθυµία των Κρητών
για ένωση µε την Ελλάδα εκφράστηκε µε µεγάλο αριθµό εξεγέρσεων
εναντίον της οθωµανικής κυριαρχίας
καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αι. Σηµαντικότερη από αυτές υπήρξε η Μεγάλη Κρητική Επανάσταση
(1866-1869).
Στην εικόνα: Ελαιογραφία του Ιταλού ζωγράφου Γκαττέρι, που απεικονίζει σκηνή από το Ολοκαύτωµα
της Μονής Αρκαδίου (8 Νοεµβρίου 1866) και προκάλεσε ισχυρή
συγκίνηση στην παγκόσµια κοινή
γνώµη (Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη).

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

Τιµήθηκαν οι
νεκροί αγωνιστές
στη µάχη του
Νοέµβρη του 1944
Παραυρέθηκε αντιπροσωπεία
του ∆ήµου Σφακίων

Στην Παναγιά των Κεραµειών, τελέστηκε η επιµνηµόσυνη δέηση στο
µνηµείο των πεσόντων και έγιναν χαιρετισµοί και καταθέσεις στεφάνων στους
νεκρούς ήρωες που έπεσαν για την πατρίδα στις 12 και στις 14 Νοεµβρίου
1944. Αρκετός, παρά τη βροχή, ήταν ο
κόσµος που τίµησε µε την παρουσία
τους την καθιερωµένη εκδήλωση.
Παραυρέθηκε αντιπροσωπεία του
∆ήµου Σφακίων µε επικεφαλής τον
∆ήµαρχο Π. Πολάκη και δύο Αντιδηµάρχους και κατάθεσαν στεφάνι.

Το µνηµείο των πεσόντων στη µάχη της Παναγιάς, στις 12 και 14 Νοεµβρίου 1944

Εκ µέρους του ∆ήµου Χανίων ο αντιδήµαρχος Ελευθέριος Αµπαδιωτάκης, επεσήµανε: «Η µάχη αυτή
αποτέλεσε κορυφαίο αντιστασιακό γεγονός στην Κρήτη και υπήρξε µια από τις
πιο σηµαντικές µάχες που έδωσε ο
Ε.Λ.Α.Σ., µε διοικητή του τον αξιωµατικό
του Ελληνικού Στρατού Συνταγµατάρχη
Στέλιο Σφακιωτάκη και τη συµµετοχή
δυνάµεων του Ε.Λ.Α.Σ ατό Ρέθυµνο και
Ηράκλειο καθώς και κατοίκων της περιοχής των Κεραµειών που πολέµησαν δίπλα
στους Ε.Λ.Α.Σίτες, θυσιάζοντας τη ζωή
τους. Η δική µας ιερή υποχρέωση απέναντι στη θυσία τους είναι να διαφυλάξουµε αυτά τα ιδανικά της ελευθερίας και
της δηµοκρατίας».
Με µεγάλη συγκίνηση ο ηλικιωµένος
αγωνιστής Λευτέρης Ηλιάκης πρόεδρος της ΠΕΑΕΑ, ως βασικός οµιλητής,
αναφέρθηκε στον ηρωισµό των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης στη Μάχη
της Παναγιάς, επισηµαίνοντας, µεταξύ
άλλων: «Στη διάρκεια τριάντα και πάνω
χρονών υπηρέτησα κι εγώ, όσο µου ήταν
δυνατόν τον ιερό θα έλεγα σκοπό της διατήρησης ζωντανής της µνήµης των αθανάτων ιδανικών της ηρωικής εθνικής µας
Αντίστασης και της µεταλαµπάδευσής
τους στις νεότερες γενιές. Συνέβαλα όσο
µπορούσα... µε άλλα στελέχη της Αντίστασης, ώστε το παράρτηµα Χανίων της
ΠΕΑΕΑ να ανακοινώσει σηµαντική δραστηριότητα... µε αποκορύφωµα την κατασκευή του εντυπωσιακού µνηµείου
που έχετε µπροστά σας, του συµπατριώτη
µας Χανιώτη καλλιτέχνη κ. Μαρκαντωνάκη...». Ο Μπάµπης Πετράκης, εκ
µέρους του Συλλόγου Απογόνων και
Φίλων της ΕΑ και του ∆ΣΕ, τιµώντας τους
αγωνιστές της ΕΑ και του ∆ΣΕ, κάλεσε
τους απογόνους των αγωνιστών και τους
φίλους να πλαισιώσουν τον Σύλλογο,
ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας για τα ιδανικά και τα οράµατα της Αντίστασης.

∆ραστηριότητες
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Η Συµµετοχή της ΕΝΩΣΗΣ σε εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη

Η «Ένωση των Απανταχού Σφακιανών» και το Παράρτηµα Βορείου
Ελλάδος, κατά το τριήµερο 21 - 23 Οκτωβρίου 2011, πραγµατοποίησαν
και συµµετείχαν σε τρεις πολύ σηµαντικές εκδηλώσεις στην Μακεδονία.
Παραυρέθηκαν από την Ένωση: Ο Πρόεδρος (Σήφης Μανουσογιάννης),
ο Αντιπρόεδρος (Βαγγέλης Γουµενάκης), ο Γενικός Γραµµατέας (Βασίλης Θωµάς) και ο Ταµίας (Νίκος Κωνσταντουδάκης) του ∆.Σ.

Α. ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, το Παράρτηµα Βορείου Ελλάδας της Ένωσης των
Απανταχού Σφακιανών, διοργάνωσε µεγάλη
χοροεσπερίδα, στο εξοχικό κέντρο «Σταύρος» στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.
(Περισσότερα για την εκδήλωση στην
σελίδα 3) .

Β. ΑΠΟΝΟΜΗ
ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ

στον Καθηγητή Εµµ. Κριαρά

Την επόµενη ηµέρα, Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011, η 4µελής αντιπροσωπεία της
Ένωσης Απανταχού Σφακιανών και ο Υπεύθυνος του Παραρτήµατος Β. Ελλάδας επισκέφθηκαν στην κατοικία του στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης, τον ακαδηµαϊκό και καθηγητή
νέας ελληνικής γλώσσας Εµµανουήλ Γ.
Κριαρά, γνήσιο τέκνο των Σφακίων, από την
Ανώπολη, ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη για παραπάνω από 55
χρόνια.
Ο Εµµανουήλ Γ. Κριαράς, οµότιµος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών και
τιµηµένος µε πολλά µετάλλια και διακρίσεις
εντός και εκτός συνόρων, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις.
Οι αγώνες του για την επιβολή της δηµοτικής γλώσσας, η συµµετοχή του στην καθιέρωση του µονοτονικού συστήµατος, και
βέβαια το µνηµειώδες έργο του «Λεξικό της
Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας», τον έχουν καταστήσει µια από τις
σηµαντικότερες πνευµατικές µορφές της σύγχρονης Ελλάδας. Αυτό που δεν είναι ίσως ευρέως γνωστό, είναι ότι ο Εµµανουήλ Κριαράς
είχε οριστεί από τον ίδιο τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη ως ένα από τα µέλη του πρώτου
∆Σ του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών,
όπου και διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας από
το 1958 έως το 1968, οπότε και η Χούντα των
συνταγµαταρχών τον απέλυσε από το Πανεπιστήµιο για τα δηµοκρατικά του φρονήµατα.
Στην σχετική επιστολή της Ένωσης
Απανταχού Σφακιανών, που τον ενηµέρωνε
ότι επιλέξαµε να τον τιµήσουµε εν ζωή,
όπως όλα τα «άξια τέκνα» των Σφακίων, ο
µεγάλος αυτός πνευµατικός άνθρωπος
απάντησε ότι «Αισθάνοµαι µεγάλη τιµή για
την τόσο ευνοϊκή για µένα απόφαση της Ένωσής σας και εκφράζω θερµότατες ευχαριστίες
για την εξαιρετική τιµή που µου γίνεται», και
κατέληγε «Και πάλι θέλω να εκφράσω τη
βαθιά µου ευγνωµοσύνη για την τόσο τιµητική
απόφαση της Ένωσης για εµένα». Συνεπώς,
µετά από ανταλλαγή τέτοιων λέξεων, δεν θα
µπορούσε παρά να είναι η ατµόσφαιρα της
επίσκεψης της αντιπροσωπείας µας, έντονα
συγκινησιακά φορτισµένη.

Όµως, ούτε ο πιο ευφάνταστος νους δεν
µπορεί να συλλάβει την απέραντη ζωντάνια
και την κρυστάλλινη πνευµατική διαύγεια του
ανθρώπου αυτού, ο οποίος διάγει ήδη το
106ο έτος της ζωής του, έχοντας γεννηθεί το
1906 (!). Φανταστείτε την έκπληξη της αντιπροσωπείας της Ένωσής µας όταν, αντί για
έναν καταπονηµένο υπερήλικα, µας υποδέχθηκε ένας «αιωνόβιος» έφηβος, ο οποίος
σηκώθηκε και χαιρέτησε ένα – ένα τα µέλη
του συµβουλίου µας, συζήτησε µαζί µας επί
παντός επιστητού, διηγήθηκε τα νεανικά του
χρόνια στη Μήλο και τα Σφακιά, είχε προλάβει να διαβάσει το τελευταίο τεύχος της
εφηµερίδας µας, γνώριζε τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή των Σφακίων, αλλά και
είχε πλήρη επίγνωση της απελπιστικής και
κρίσιµης κατάστασης που έχει περιέλθει
τώρα τελευταία η πατρίδα µας, σηµειώνοντας στο τέλος µε πικρία ότι «δεν ήθελα να
φτάσω 105 ετών και να δω την χώρα µου σε
έναν τέτοιο βαθµό κατάντιας», αφήνοντάς µας
κυριολεκτικά άφωνουςK
Φυσικά, όταν ήρθε η ώρα της απονοµής
της τιµητικής πλακέτας, κανένας µας δεν µπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, ούτε βέβαια και ο Εµµ. Κριαράς. Μάλιστα, όταν πήρε
την πλακέτα από τα χέρια του Προέδρου µας,
Σήφη Μανουσογιάννη και την διάβασε «Η
Ένωση των Απανταχού Σφακιανών, τιµής
ένεκεν, στον συµπατριώτη µας ακαδηµαϊκό, καθηγητή και δάσκαλο, για τη µέγιστη προσφορά του στην Ελληνική
Γλώσσα, τον Ελληνικό Πολιτισµό και την
παίδευση της νεολαίας», έδωσε συγκινηµένος την «ευχή» του να συνεχίσει ακµαιότατη και ακάθεκτη η Ένωση των Απανταχού
Σφακιανών να επιτελεί το πολιτιστικό και κοινωνικό της έργο, σε πείσµα των σηµερινών
καιρών, που επιτάσσουν την απάρνηση της
ταυτότητας, της ιστορίας και του πολιτισµού
µας, και θέλουν να µας µετατρέψουν σε µια
άβουλη, πολύ-πολιτισµική και «χειραγωγήσιµη» µάζα που θα καταναλώνει σιωπώντας,
χωρίς να αντιδρά.
Αποχωρήσαµε, λογίζοντας τους εαυτούς
µας προνοµιούχους και τυχερούς, που συναντήσαµε και συνοµιλήσαµε µε έναν τέτοιου
σπάνιου µεγέθους πνευµατικό άνθρωπο,
που παραµένει ευγενικός, απλός, αφοπλιστικά καταδεκτικός, αλλά και τόσο εµφατικά
επίκαιρος.
(Φωτογραφίες από τη συναντηση, στην τελευταία σελίδα)

Γ. ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ «ΤΟ ΑΡΚΑ∆Ι»

Μετά την απαραίτητη «περιήγηση» στις
οµορφιές της πόλης της Θεσσαλονίκης, η αντιπροσωπεία της Ένωσης των Απανταχού
Σφακιανών, µαζί µε αρκετά µέλη του Παραρτήµατος Β. Ελλάδας, ετοιµάστηκε και ξεκίνησε για την ακριτική πόλη του Κιλκίς, όπου
θα διεξάγονταν η χοροεσπερίδα του Συλλόγου Κρητών ν. Κιλκίς «Το Αρκάδι» το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011. Η εκδήλωση αυτή
έγινε στο κέντρο «Θέατρο», το οποίο βρί-

σκεται λίγο έξω από την πόλη του Κιλκίς.
Μας υποδέχθηκε η αεικίνητη και δραστήρια Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών ν. Κιλκίς, Μαρία Αλεβιζάκη, η οποία είχε φυσικά
παραστεί το προηγούµενο βράδυ στη χοροεσπερίδα του Παραρτήµατος Β. Ελλάδας της
Ένωσής µας. Το µεγάλο αµφιθεατρικού σχήµατος κέντρο ήταν κατάµεστο από εκατοντάδες Κρήτες της Μακεδονίας και φίλους της
Κρήτης. Η Πρόεδρος των Κρητών του Κιλκίς
άνοιξε την βραδιά, απευθύνοντας έναν σύντοµο χαιρετισµό και εκφράζοντας τις ευχαριστίες της σε όλα τα κρητικά σωµατεία που
παραστάθηκαν, καθώς επίσης και στους χορηγούς και τους συντελεστές της εκδήλωσης
Ύστερα, και υπό τους ήχους του συγκροτήµατος του γνωστού Ανωγειανού καλλιτέχνη
∆ηµήτρη Σταυρακάκη, ανέβηκε στην πίστα

το χορευτικό συγκρότηµα του Συλλόγου Κρητών Κιλκίς, αποτελούµενο από µικρούς και
µεγάλους στην ηλικία χορευτές, και το οποίο
απέδωσε συρτό, µαλεβυζιώτη, πεντοζάλι,
σούστα, αλλά και «ξεχασµένους» κρητικούς
χορούς, όπως τον λαζώτη και τον τριζάλη, καταχειροκροτούµενο από τους όλους παριστάµενους στο κέντρο. Μετά, το γλέντι άνοιξε
µε τον επιβλητικό χανιώτικο συρτό που έσυραν οι Πρόεδροι των παρευρισκόµενων κρητικών σωµατείων και φορέων της
Μακεδονίας, µεταξύ των οποίων και ο Υπεύθυνος του Παραρτήµατός µας στην Β. Ελλάδα, Θεόδωρος Παπαδάκης. Το γλέντι του
Κιλκίς συνεχίστηκε αµείωτο µέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες της Κυριακής, οπότε και είχε
έρθει η ώρα της επιστροφής της αντιπροσωπείας µας στην Αθήνα

Εµµανουήλ Κριαράς
(Πειραιάς 1906)

Εµµανουήλ Κριαράς - Οµότιµος καθηγητής
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ
∆ιανύει ήδη το 106ο έτος της ζωής του! Η
ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ, του
απένειµε τιµητική πλακέτα.

Φιλόλογος, νεοελληνιστής, οµότιµος
καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Μετά τις σπουδές
του στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παρακολούθησε στο Μόναχο
µαθήµατα βυζαντινολογίας και παράλληλα
ασκήθηκε σε θέµατα λεξικογραφίας ως συνεργάτης στο Θησαυρό της λατινικής γλώσσας.
Το 1938 έγινε διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στα 1938 -39 και 1945-48 παρακολούθησε
στο
Παρίσι
µαθήµατα
βυζαντινής φιλολογίας και ιστορίας, νεοελληνικής γλώσσας και φιλολογίας και συγκριτικής γραµµατολογίας. Στην Κατοχή κλείστηκε
σε γερµανικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως
(Μάιος-Σεπτ. 1944) για τη συµµετοχή του στην
Αντίσταση. Από το 1930 και ως το 1950 εργάστηκε στο Μεσαιωνικό Αρχείο της Ακαδηµίας Αθηνών, στην αρχή ως συντάκτης και
από το 1939 ως διευθυντής του.
Το 1950 ο Κριαράς διορίστηκε τακτικός
καθηγητής της Μεσαιωνικής Ελληνικής
Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου δίδαξε επίσης (κατ' εντολήν) Βυζαντινή Ιστορία, Γενική
Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Γενική και Συγ

κριτική Γραµµατολογία. ∆ιατέλεσε επίσης
γενικός γραµµατέας του διοικητικού
συµβουλίου του Ιδρύµατος Μ. Τριανταφυλλίδη και πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών
Ερευνών.
Κατά τη διάρκεια της Απριλιανής δικτατορίας απολύθηκε (1968). Τον
ίδιο χρόνο διορίστηκε από το γαλλικό Υπουργείο Παιδείας στο Παρίσι «professeur associé», για το µάθηµα της Νέας Ελληνικής
Λογοτεχνίας. Η χούντα όµως του απαγόρευσε
την έξοδο από την Ελλάδα. Μετά τη Μεταπολίτευση έδωσε διαλέξεις και δίδαξε σε διάφορα πανεπιστήµια του εξωτερικού.
Είναι
µέλος πολλών φιλολογικών εταιρειών και
ξένος εταίρος των Ακαδηµιών Ρώµης και Παλέρµου, αντεπιστέλλον µέλος της Ακαδηµίας
Αθηνών και κάτοχος πολλών ελληνικών και
ξένων τιµητικών διακρίσεων.
Σε όλο το διάστηµα της σταδιοδροµίας
του ο Κριαράς αγωνίστηκε για την επικράτηση
της δηµοτικής γλώσσας και του µονοτονικού
συστήµατος. Υπήρξε µέλος της επιτροπής για
την τελική έγκριση της σχολικής γραµµατικής (1976), πρόεδρος της επιτροπής για τον
καθορισµό του είδους του µονοτονικού που
θα εφαρµοζόταν, πρόεδρος της επιτροπής
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για τη µεταγλώττιση των δικαστικών κωδίκων και µέλος
της επιτροπής για την επιµέλεια της γλώσσας
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση).
Στο ευρύ φάσµα των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Κριαρά ξεχωρίζει η ενασχόληση του µε κείµενα της µεσαιωνικής
δηµώδους καθώς και της κρητικής λογοτεχνίας (14ος-17ος αι.), όπως και το ενδιαφέρον του για νεότερες µεγάλες µορφές της
λογοτεχνίας µας και του δηµοτικισµού (19ος
αι.). Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο
(που τιµήθηκε κατά καιρούς µε τα βραβεία:
«Zappas», «Γουλανδρή», «Γεωργίου Φωτεινού», «Herder», «Desrousseaux») διακρίνονται
τα
αυτοτελή
δηµοσιεύµατα:
Μελετήµατα περί τας πηγάς του Ερωτοκρίτου (1938), Ο Κατσαϊτης (1950), Βυζαντινά ιπποτικά µυθιστορήµατα (1955),
Το ανακάληµα της Κωνσταντινόπολης
(1956 και 1965), ∆ιονύσιος Σολωµός (1957
και 1970), Ψυχάρης (1959 και 1981), Γεωργίου Χορτάτση, Πανώρια (1975),
Άρθρα και σηµειώµατα ενός δηµοτικιστή
(1979), Φιλολογικά µελετήµατα (1979), Η
σηµερινή µας γλώσσα (1984), καθώς και
το Μεγάλο Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας.
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«ΣΦΑΚΙΑ : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Εκδήλωση της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ

Την ∆ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 19:00 µ.µ., η Ένωσή µας πραγµατοποίησε στην αίθουσά της (Ζαλόγγου 13-15 & Εµµ. Μπενάκη, Αθήνα) µια πολύ
σηµαντική εκδήλωση µε τίτλο «ΣΦΑΚΙΑ : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Η εκδήλωση κινήθηκε σε δύο κύριους άξονες:
Πρώτον στην παρουσίαση και ανάδειξη των εθελοντικών αναπτυξιακών δράσεων που αναπτύσσονται στα Σφακιά από την «Πρωτοβουλία ∆ηµοτών Σφακίων», µε ιδιαίτερη έµφαση στο φλέγον ζήτηµα της σχεδιαζόµενης εγκατάστασης
βιοµηχανικού τύπου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην περιοχή των Σφακίων
(ιδίως µέσω µεγάλης κλίµακας αιολικών πάρκων και ανεµογεννητριών), και
∆εύτερον στην ανάδειξη του πολιτισµού που παράγεται στην περιοχή των Σφακίων, είτε από πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, είτε από τα αρµόδια όργανα της
τοπικής αυτοδιοίκησης (ιδίως της νέας δηµοτικής αρχής), είτε πάλι από εθελοντι-

Μας τίµησαν µε την παρουσία τους πάρα πολλοί φορείς και εκπρόσωποι κρητικών
σωµατείων και φορέων της Αττικής
Ενόψει της µεγάλης σηµασίας και επικαιρότητας που παρουσίαζαν τα θέµατα που πραγµατεύτηκε η εκδήλωση της Ένωσης, προσκλήθηκαν
πάρα πολλοί φορείς και εκπρόσωποι κρητικών σωµατείων και φορέων της Αττικής. Πράγµατι, µας τίµησαν µε την παρουσία τους, ο Πρόεδρος του
Παραρτήµατος Αθηνών του Ιδρύµατος «Ελευθέριος Βενιζέλος», τ. Πρόεδρος της «Παγκρήτιας
Ένωσης» και τ. βουλευτής κ. Πρασιανάκης, ο
Πρόεδρος της «Παγκρήτιας Ένωσης» κ. Μαριδάκης µε τον Αντιπρόεδρό του κ. Καµπουράκη, ο
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Κρητικών Σωµατείων κ. Πατεράκης, ο Πρόεδρος της
Οµοσπονδίας Σωµατείων Αποκορώνου κ. Τερεζάκης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής
Ένωσης Μυλοποταµιτών κ. Τρούλης, ο Πρόεδρος
του σωµατείου «∆ροσουλίτες» κ. Εγγλέζος-∆εληγιαννάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Ελληνικού κ. Σταµατάκης, η Πρόεδρος του Συλλόγου
Νιππιανών κ. Βελεσιώτου και πλήθος συµπατριωτών µας και φίλων της Κρήτης, οι οποίοι γέµισαν ασφυκτικά την αίθουσα της Ένωσής µας. Από
την πλευρά των κρητικών ΜΜΕ, παρέστη το περιοδικό «Κοντυλιές» και το διαδικτυακό κανάλι
«Κοντυλιές TV» των φίλων των Σφακιών Περικλή
και Αντώνη Κατσούγκρη.
Η εκδήλωση άνοιξε µε τον χαιρετισµό του
Προέδρου της Ένωσής µας, Σήφη Μανουσογιάννη, ο οποίος εξήρε την προσπάθεια της
«Πρωτοβουλίας ∆ηµοτών Σφακίων», τόνισε την
µεγάλη σηµασία της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής µας, αλλά και έδωσε ξεκάθαρα το στίγµα της «Ένωσης Απανταχού
Σφακιανών» ως ενός µαζικού φορέα ενεργής παρέµβασης στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισµό, το οποίο την κάνει να ξεχωρίζει παράσάγγας από ένα «συνηθισµένο» πολιτιστικό σωµατείο, που απλά αναπαράγει στοιχεία «φολκλορικού» χαρακτήρα. ∆ιαβάστηκε και χαιρετισµός του

∆ηµάρχου Σφακίων (και τ. Προέδρου της Ένωσής µας) Παύλου Πολάκη, ο οποίος δεν µπόρεσε να παρευρεθεί την τελευταία στιγµή λόγω
επειγόντων οικονοµικών θεµάτων του ∆ήµου
Σφακίων που ανέκυψαν.
Μετά ξεκίνησε την εισήγησή του ο κύριος οµιλητής και εκπρόσωπος της «Πρωτοβουλίας ∆ηµοτών Σφακίων» Βαγγέλης Γερωνυµάκης, ο
οποίος κατ’ αρχάς τόνισε ότι” η Πρωτοβουλία ∆ηµοτών Σφακίων είναι µια ανεξάρτητη κίνηση πολιτών χωρίς τύπους και ιεραρχία”, και ότι
“στηρίζεται στην εθελοντική πρόθεση για προσφορά κάθε κατοίκου των Σφακίων”. Ο κ. Γερωνυµάκης ανέπτυξε το ιστορικό συγκρότησης και
δραστηριοποίησης της πρωτοβουλίας και έθεσε
τους στόχους και τα ιδανικά που διέπουν τα
µέλη της, ήτοι την αµέριστη αγάπη για τον τόπο
που κατοικούν και την πρόθεσή να παρεµβαίνουν θετικά και να αναδεικνύουν και -ει δυνατόννα διορθώνουν τα κακώς κείµενα. Ο κ. Γερωνυµάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην έµπρακτη στήριξη
και ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας από τον ∆ήµαρχο Σφακίων Παύλο Πολάκη και τη νέα δηµοτική αρχή εν γένει, σε όλες σχεδόν τις
δραστηριότητες που ανέλαβε αυτό το σύντοµο
χρονικό διάστηµα, από τον ∆εκέµβριο του 2010
έως και σήµερα. Κατόπιν, έκανε µια µικρή αναδροµή στο φλέγον θέµα της σχεδιαζόµενης εγκατάστασης
βιοµηχανικού
µεγέθους
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην περιοχή
των Σφακίων, αλλά και ανέφερε περιστατικά που
έχουν συµβεί σε όµορους ορεινούς δήµους της
Κρήτης που έχει προχωρήσει η εγκατάσταση τέτοιων ΑΠΕ. Κλείνοντας, έκανε ιδιαίτερη µνεία για
την πρόσφατη συγκρότηση στην Κρήτη του
«Παγκρήτιου ∆ικτύου Αγώνα κατά των Βιοµηχανικών ΑΠΕ», και παρουσίασε σύντοµα τα
αποτελέσµατα της πρώτης συνδιάσκεψης των
φορέων που απαρτίζουν το µέτωπο, η οποία
πραγµατοποιήθηκε στον Πάνορµο Ρεθύµνου

κές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών.
Οι κύριοι οµιλητές της εκδήλωσης στο πρώτο µέρος της, ήταν εκ µέρους της
«Πρωτοβουλίας ∆ηµοτών Σφακίων» οι κ.κ. Β. Γερωνυµάκης και Ν. Μπουρτάχας,
εκ µέρους της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών ο Αντιπρόεδρος κ. Β. Γουµενάκης,
και εκ µέρους του ΕΜΠ ο καθηγητής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Μπελαβίλας.
Στο πολιτιστικό κοµµάτι της εκδήλωσης, οµιλητής ήταν ο σκηνοθέτης και παραγωγός της ΕΤ-3 κ. Τσάβαλος, αλλά και ο Πρόεδρος της Ένωσής µας, κ. Μανουσογιάννης. Οι οµιλίες και παρεµβάσεις θα διανθίζονταν µε προβολή οπτικού και
ακουστικού υλικού στο πρώτο µέρος της εκδήλωσης, ενώ στο δεύτερο µέρος, µετά
τις σύντοµες εισηγήσεις θα ακολουθούσε η προβολή του ντοκυµαντέρ µε τίτλο «Ο
Χατζη-Μιχάλης Νταλιάνης και οι ∆ροσουλίτες» της σειράς «Ελλήνων ∆ρώµενα»
που προβάλλεται από την ΕΤ-3.

στις 14/11/2011, αλλά και ευχαρίστησε θερµότατα
την Ένωση Απανταχού Σφακιανών για την συµπαράστασή της και συνδροµή της στον αγώνα της
Πρωτοβουλίας ∆ηµοτών Σφακίων.
Ύστερα έλαβε το λόγο ο έτερος εκπρόσωπος
της Πρωτοβουλίας ∆ηµοτών Σφακίων κ. Μπουρτάχας, ο οποίος έκανε την παρουσίαση του πλουσιότατου οπτικού και ακουστικού υλικού από τις
δράσεις και συµµετοχές της πρωτοβουλίας, εξηγώντας κάθε φωτογραφία που προβαλλόταν και
διηγώντας περιστατικά από τις δραστηριότητες.
Μπροστά στα µάτια των παρευρισκόµενων «παρήλασαν» καθαρισµοί των φαραγγιών Καλλικράτη, Αράδαινας, Ασφέντου και Μανικά,
δενδροφύτευση σε παραλίες των Σφακιών,
αποκατάσταση-καθαρισµός παραλιών και θαλασσίου περιβάλλοντος, κατάληψη και διαµόρφωση της εγκαταλελειµµένης αίθουσας
στον Πατσιανό Σφακίων ως «Πολυχώρος Πολιτισµού» µε συνακόλουθη διοργάνωση εκδήλωσης
για το βιβλίο και τα παιδιά των Σφακιών, παρέµβαση και δυναµική παρουσία µε οργανωµένο
περίπτερο στο χώρο του στρατοπέδου Μαρκοπούλου στα Χανιά, προσφορά εθελοντικής
εργασίας στην ανακατασκευή του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Χώρας Σφακίων,
συνδιοργάνωση µε το ∆ήµο στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις «Φραγκοκάστελο 2011», µε εκθέσεις λαϊκής τέχνης, οµιλίες και συναυλίες, διοργάνωση αγώνων αιωροπτερισµού και αθλητικών
δραστηριοτήτων στο Φραγκοκάστελο, επισκευές
και αναδείξεις ορεινών µονοπατιών και διαδροµών στις Σφακιανές Μαδάρες, συµπαράσταση στους διωκόµενους κατοίκους του
γειτονικού ∆ήµου Σελίνου για την αντίδρασή τους
στην υποβάθµιση του τοπίου τους από την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση µεγάλων µονάδων ΑΠΕ και
συµµετοχή στην ίδρυση του «Παγκρήτιου ∆ικτύου
Αγώνα κατά των Βιοµηχανικών ΑΠΕ».

Μετά την παρουσίαση των εικόνων και των
βίντεο της πλούσιας δράσης της «Πρωτοβουλίας
∆ηµοτών Σφακίων», η οποία κράτησε αµείωτο το
ενδιαφέρον του κοινού, ακολούθησε η εξαιρετικά
εµπεριστατωµένη επιστηµονικά εισήγηση του Αντιπροέδρου της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών
Βαγγέλη Γουµενάκη , ο οποίος ανέλυσε στο πλήρες φάσµα του το θέµα της εγκατάστασης ΑΠΕ
στην Κρήτη συνολικά, θίγοντας µεταξύ άλλων τα
θέµατα της διασύνδεσης µε το δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας, της υπερπληθώρας σχεδιαζόµενων
µονάδων ΑΠΕ για την Κρήτη, των οικονοµικών
σχεδιασµών των µεγάλων ευρωπαϊκών κοινοπραξιών και της συνακόλουθης εκµετάλλευσης του
φυσικού δυναµικού της Κρήτης προς όφελος
τρίτων και όχι των Κρητικών, των πραγµατικών
αναγκών του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια κατά
τους µήνες αιχµής και χαµηλής ζήτησης, των άµεσων και έµµεσων οικονοµικών συνεπειών για την
τοπική οικονοµία των κοινοτήτων της Κρήτης, των
σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε τοπίο,
χλωρίδα και πανίδα που έχει η εγκατάσταση βιοµηχανικού τύπου ΑΠΕ στο µοναδικό και ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον της Κρήτης, και
πλείστα άλλα ζητήµατα που άπτονται µε την ανεξέλεγκτη και χωρίς σχέδιο εγκατάσταση µονάδων
ΑΠΕ µεγάλης ισχύος.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε και η παρέµβαση του καθηγητή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Νίκου
Μπελαβίλα, ο οποίος τόνισε τα µεγάλα λάθη και
τις εγκληµατικές παραλείψεις των οργάνων της
Πολιτείας σχετικά µε την χωροθέτηση των
ΑΠΕ,στάθηκε στις µεγάλες αρνητικές επιπτώσεις
που συνεπάγεται η ανεξέλεγκτη και χωρίς µέτρο
εγκατάσταση βιοµηχανικού τύπου µονάδων ΑΠΕ
τόσο για το φυσικό περιβάλλον, όσο και για την τοπική οικονοµία και κοινωνία, και εξέφρασε –καταχειροκροτούµενος από τους παρευρισκόµενους-

Οι κύριοι οµιλητές της εκδήλωσης στο πρώτο µέρος της, ήταν εκ µέρους της
«Πρωτοβουλίας ∆ηµοτών Σφακίων» οι κ.κ. Β. Γερωνυµάκης και Ν. Μπουρτάχας

την πλήρη συµπαράστασή του (και άλλων συναδέλφων του της ακαδηµαϊκής κοινότητας)
από επιστηµονικής πλευράς στον δίκαιο αγώνα
των κατοίκων όλης της Κρήτης για ορθολογική, δίκαιη και µη βλαπτική χρήση των ΑΠΕ.
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ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Ε.

Οι τοπικές επιτροπές αγώνα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς και πολίτες που µαζεύτηκαν την ∆ευτέρα

14 Νοεµβρίου 2011, στο Πάνορµο Ρεθύµνου, από κάθε γωνιά της Κρήτης για να συντονίσουντις δράσεις τους
κατά των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων γιγαντιαίας κλίµακας Α.Π.Ε. (Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας) που
σχεδιάζονται στην Κρήτη, αποφάσισαν από κοινού και συγκρότησαν Παγκρήτιο ∆ίκτυο Αγώνα, εκδίδοντας το παρακάτω Ψήφισµα. ∆ραστήρια συµµετοχή σ’ αυτό τον αγώνα, έχει και δικιά µας Πρωτοβουλία ∆ηµοτών Σφακίων
Ο καθηγητής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
του ΕΜΠ κ. Μπελαβίλας.

Μετά από τον τόσο µεγάλο όγκο πληροφοριών, εικόνων και παρεµβάσεων του πρώτου µέρους της εκδήλωσης, πραγµατοποιήθηκε ένα
σύντοµο διάλειµµα για ένα παραδοσιακό Σφακιανό
κέρασµα προς τους παρευρισκόµενους, για την
απαραίτητη αποφόρτιση του κοινού και την προετοιµασία για το πολιτιστικό κοµµάτι της εκδήλωσης.
Στο δεύτερο µέρος της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Ένωσής µας, αφού έκανε µια µικρή εισαγωγή για τον πολιτισµό στην επαρχία Σφακίων
και τους φορείς που ασχολούνται µε αυτόν, κάλεσε
στο µικρόφωνο τον σκηνοθέτη και παραγωγό Αντώνη Τσάβαλο, δηµιουργό της σειράς «Ελλήνων
∆ρώµενα» της ΕΤ-3, η οποία εστιάζει σε πλείστα
ιστορικά, πολιτιστικά και λαογραφικά θέµατα ανά
την Ελλάδα, παρουσιάζοντάς τα µε ένα ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα και ζωντανό τρόπο.
Στην συγκινητικά φορτισµένη οµιλία του ο κ.
Τσάβαλος εκµυστηρεύτηκε στο κοινό ότι, αν και
Θεσπρωτός στην καταγωγή, νιώθει µέσα του
περισσότερο Σφακιανός, έχοντας περισσότερα
κοινά µε τα Σφακιά και τους ανθρώπους τους,
τα οποία διαπίστωσε και κατά την διάρκεια της
έρευνας και των γυρισµάτων για το ντοκυµαντέρ
«Ο Χατζη – Μιχάλης Νταλιάνης και οι ∆ροσουλίτες».
Αναφέρθηκε στις προσπάθειες µεµονωµένων
–δυστυχώς- επαγγελµατιών στα σύγχρονα ΜΜΕ
για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών θεµάτων, ενάντια στην «λαίλαπα» της κακογουστιάς
και των «εύπεπτων» προγραµµάτων, τα οποία
αποπροσανατολίζουν και αποχαυνώνουν τον
θεατή, αντί να βοηθούν να ανέλθει το πολιτιστικό
του επίπεδο.
Τέλος, εξήρε τον χαρακτήρα, τα ήθη και έθιµα,
τον πολιτισµό και την φιλοξενία των Σφακιανών
που έζησε εκ του σύνεγγυς, και διηγήθηκε περιστατικά κατά την έρευνα και τα γυρίσµατα του ντοκυµαντέρ. Μετά, τα φώτα της αίθουσας
χαµήλωσαν και ξεκίνησε η προβολή του ντοκυµαντέρ «Ο Χατζη – Μιχάλης Νταλιάνης και οι
∆ροσουλίτες», µεταφέροντας τους παρευρισκό

Ο σκηνοθέτης και παραγωγός
Αντώνης Τσάβαλος
µενους σε ένα ταξίδι στο χρόνο µε φόντο τις Σφα
κιανές Μαδάρες και τον κάµπο του Φραγκοκάστελου.
Οι επιβλητικές εικόνες των Σφακιών, οι διηγήσεις του ντοκυµαντέρ από Σφακιανούς, οι αποδόσεις των παραδοσιακών Σφακιανών χορών, οι
παραδοσιακές ενδυµασίες και τα όπλα της εποχής
δηµιούργησαν ένα πλήρως αρµονικό σύνολο, ένα
άρτιο οπτικό και ακουστικό αποτέλεσµα, το οποίο,
για 40 περίπου λεπτά, συνεπήρε όποιον το παρακολούθησε. Ακόµη και µετά το τέλος της προβολής
παρέµενε αρκετός κόσµος στην αίθουσα, συζητώντας και µοιράζοντας γνώµες και απόψεις για τα
θέµατα της βραδιάς, κλείνοντας άλλη µια άκρως
πετυχηµένη εκδήλωση της Ένωσης µας.

Ψήφισµα της 1ης Συνάντησης Πανόρµου

Η Κρήτη σήµερα κινδυνεύει να µετατραπεί σε ένα απέραντο
ενεργειακό εργοστάσιο, χωρίς όριο ισχύος, µε έργα βιοµηχανικής
κλίµακας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, ηλιοθερµικά, αντλησιοταµιευτήρες )
όπως συµβαίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Πρόκειται για µια ολοκληρωτική, βάναυση και ισοπεδωτική επέλαση µεγάλων οικονοµικών οµίλων και συµφερόντων, που θα έχει µόνιµες, καθοριστικές επιπτώσεις στην οικονοµία, την κοινωνία, τους
φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους του νησιού.
Η επέλαση αυτή, που εξελίσσεται στη συγκυρία της οικονοµικής
κρίσης αγνοώντας την τοπική κοινωνία, έρχεται να ολοκληρώσει την

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

► Να σταµατήσουν όλα όσα σχεδιάζονται ερήµην των
τοπικών κοινωνιών.
► Να ανακληθούν όλες οι άδειες παραγωγής που
έχουν δοθεί για ενεργειακά έργα βιοµηχανικής κλίµακας.
► Να µην υποδείξει κανένας ∆ήµαρχος χώρους για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών του προγράµµατος
«Ήλιος», όπως ζήτησε να κάνουν ο υπουργός ΠΕΚΑ.

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ

► Να εµποδίσουµε από κοινού, την εγκατάσταση ενεργειακών εγκαταστάσεων βιοµηχανικής κλίµακας.
► Να υπερασπιστούµε:
● Τις ντόπιες παραγωγικές δραστηριότητες και τους
παραγωγούς του τόπου µας που επιβιώνουν µε κόπο και
εµπόδια.
● Τις δραστηριότητες που επανεπενδύουν τα κέρδη
στον τόπο.
► Να αγωνιστούµε για ένα παραγωγικό πρότυπο που
θα ταιριάζει στην Κρήτη και θα σέβεται τους φυσικούς και πολιτιστικούς της πόρους και το απαράµιλλο κρητικό τοπίο.

Πάνορµο, 14 Νοεµβρίου 2011

Καλούµε όλους τους κρητικούς, φορείς, δηµάρχους και περιφέρεια όπως στηρίξουν το δίκτυο, ώστε να αποτρέψουµε την
καταστροφή του νησιού µας, πριν να είναι αργά.

Συνολικά στην Κρήτη, σχεδιάζονται 73 αιολικοί σταθµοί, ισχύος
2.113 MW. Μαζί µε τις άδειες φωτοβολταϊκών, υβριδικών, ηλιοθερµικών, ξεπερνούν τα 4.100 MW! Το νούµερο αυτό αντιστοιχεί στο 1/3
της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος στη χώρα, και θα αυξηθεί κι
άλλο αφού αιτήσεις για άδειες παραγωγής συνεχίζουν να υποβάλλονται!

ανατροπή του παραγωγικού προτύπου του νησιού.
Η άναρχη ανάπτυξη, η πολιτική υποβάθµισης του πρωτογενή
τοµέα, η καταστροφή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και
των παραγωγικών δυνάµεων του τόπου µας χρόνια τώρα δυναµιτίζουν και αποδυναµώνουν αυτό το πρότυπο.
Τα ενεργειακά έργα που δροµολογούνται καµιά σχέση δεν έχουν µε
την έννοια και τα πλεονεκτήµατα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ), πλεονεκτήµατα που εξασφαλίζονται µόνο µε την αυτοπαραγωγή, τη άµεση διάχυση των ωφεληµάτων στην τοπική κοινωνία,
την υποστήριξη και όχι την υποκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, την εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων.
Για την ανεξέλεγκτη χωροθέτηση των έργων αυτών έχει ψηφιστεί νοµοθεσία (Χωροταξικό ΑΠΕ, Νόµος για την Επιτάχυνση των ΑΠΕ κ.ά.)
που επιτρέπει την εγκατάστασή τους σχεδόν παντού, σε βάρος όλων
των παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε δασικές εκτάσεις, στις κορυφογραµµές, στη γη υψηλής παραγωγικότητας, στις περιοχές του δικτύου Natura, σε αρχαιολογικούς χώρους όπου δεν υπάρχει κήρυξη
ζωνών Α’ απόλυτης προστασίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία τους αποτελεί η πόντιση
υποβρύχιων καλωδίων διασύνδεσης µε το ηπειρωτικό σύστηµα της
χώρας και µάλιστα από κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία χωριστά, διαδικασία που στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας δεν
έχει όρια, πέρα από αυτά που θα θέσει η ζήτηση και η κερδοφορία των
επιχειρήσεων.
Ο καθορισµός των έργων αυτών ως έργων «εθνικής ωφέλειας»,
που επιτρέπει τη χωροθέτησή τους σε δασικές εκτάσεις, αναδεικνύει
το τεράστιο ζήτηµα επίλυσης των ιδιοκτησιακών ζητηµάτων, αφού
σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε κατάληψη ιδιωτικής γης για εγκατάσταση των έργων χωρίς τη συναίνεση των ιδιοκτητών της, που οδηγούνται σε µακρόχρονες δικαστικές διαµάχες για να αποδείξουν ότι
η γη είναι δική τους, ενώ αυτή έχει ήδη διατεθεί σε χρήση που οι ίδιοι
δεν επέλεξαν.

Εως τώρα συµµετέχουν:

☺ ∆ίκτυο Συλλόγων Μεσαράς
☺ Επιτροπή Αγώνα Κριτσάς
☺ Επιτροπή Αγώνα Κρούστα
☺ Κίνηση Πολιτών Ασηµίου
☺ Κίνηση Πολιτών Εθιάς Αστερουσίων
☺ Κίνηση Πολιτών Μεσαράς για το Περιβάλλον
☺ Οικολογική Κίνηση Μεραµβέλλου
☺ Οικολογική Παρέµβαση Ηρακλείου
☺ Οικολογική πρωτοβουλία Χανίων
☺ Οµάδα Αλληλέγγυας Συνεργατικής ∆ιαχείρισης, Ηράκλειο
☺Παγκρήτιο ∆ίκτυο περιβαλλοντικών Οργανώσεων Οικο-Κρήτη
☺ Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ιτάνου
☺ Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρουλά Ρεθύµνου
☺ Πολιτιστικός Σύλλογος Μέρωνα Αµαρίου
☺Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύµνου
☺ Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρµου ο Επιµενίδης
☺ Πρωτοβουλία ∆ηµοτών Σφακίων
☺ Πρωτοβουλία Κατοίκων Πρασέ, ∆. Μουσούρων
☺Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας, Φλωρίων, Παλαιών Ρουµάτων
και Σέµπρωνα
☺ Πρωτοβουλία Πολιτών ∆. Αµαρίου
☺Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ρεθύµνου
☺ Σύλλογος Επαγγελµατιών Κτηνοτρόφων Ν. Ηρακλείου
☺ Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Φαραγγιανών
☺ Φοίνιξ ΑΜΚΕ Εφαρµογών Βιώσιµης Ανάπτυξης
και πλήθος πολιτών από κάθε γωνιά της Κρήτης.
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Ελεύθερο Βήµα
Επιστολές

Γ.ΣΟΥΡΗΣ: ∆ιαχρονικός
και τόσο επίκαιρος

Γεννήθηκε στη Σύρο το 1853 και πέθανε
στην Αθήνα, στο Φάληρο το 1919. Είχε σατιρική φλέβα και η σάτιρα του ήταν ανεξάντλητη! Εξέδιδε µόνος του την εβδοµαδιαία
σατιρική εφηµερίδα του "ΡΩΜΙΟΣ", µε
στίχους που γελοιογράφουσε την
κοινωνία
της
εποχής του,
όπως το 1892
που ο τότε Πρωθυπουργός της
Ελλάδος Χ. Τρικούπης είχε αναφωνήσει
στην
βουλή των Ελλήνων το περίφηµο
« ∆Υ Σ Τ Υ Χ Ω Σ
ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ». Σε προΓεώργιος Σουρής ( 1853 - ηγούµενο φύλλο
1919). Ήταν ένας από τους
της εφηµερίδας
σπουδαιότερους
σατιριµας, είχα δηµοσικούς ποιητές της νεότερης
Ελλάδας, έχοντας χαρακτη- εύσει λίγους στίριστεί ως «σύγχρονος Αρι- χους που έγραψε
τότε ο Σουρής.
στοφάνης».
Βρήκα ολόκληρο
το ποίηµα και το δηµοσιεύω για χάρη των
αναγνωστών µας... Είναι τόσο επίκαιρο και
τόσο σηµερινό που νοµίζει κανείς ότι δεν
γράφτηκε πριν 120 χρόνια, αλλά τώρα στις
µέρες µας.
ΣΤΡ. ΒΡΕΤΟΥ∆ΑΚΗΣ

Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη µοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να µαζεύει;

Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά ‘χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταµείο δίχως χρήµατα
και δόξης τόσα µνήµατα;
Νά ‘χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

Όλα σ’ αυτή τη γη µασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι µούρες µας µουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέροµε τί λέγεται ντροπή.

Σπαθί αντίληψη, µυαλό ξεφτέρι,
κάτι µισόµαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως µπούφος και αλεπού.
Θέλει ακόµα -κι αυτό είναι ωραίονα παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που ‘χει
στο ‘να λουστρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι.
Σουλούπι, µπόϊ, µικροµεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτοµοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο µαγκούφης, λίγο µουρντάρης.

Και ψωµοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς.

∆υστυχία σου, Ελλάς,
µε τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2011

Οι Σύλλογοι µας

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012

Ο Α.Γ.Σ.Σφακίων την αγωνιστική περίοδο 2011-2012 αγωνίζεται στο Γ’ τοπικό
Χανίων. Το ρόστερ της οµάδας αποτελείται από αθλητές του δήµου µας και παιδιά
από διάφορα µέρη, που αφιλοκερδώς συµµετέχουν στην οµάδα µας.
Για πρώτη φορά φέτος έχουν προωθηθεί παιδιά και από τα τµήµατα υποδοµής του
συλλόγου µας, ο οποίος ήταν και ο µεγάλος µας στόχος την τελευταία 5-ετία.
Έτσι το ρόστερ της οµάδας µας ξεπερνάει τα 30 άτοµα µε την πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών η ηλικία τους, να µην ξεπερνάει τα 20 χρόνια.
Τα αποτελέσµατα των αγώνων είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά για την πορεία της
οµάδας. Πέρα του ότι τα παιδιά αθλούνται, έχουν και µια αξιοπρεπέστατη παρουσία
και πρωταγωνιστούν στο πρωτάθληµα που αγωνίζονται, εκπροσωπώντας τον ∆ήµο
µας µε τον καλύτερο τρόπο στα αθλητικά δρώµενα των Χανίων .
Παρά το µουδιασµένο ξεκίνηµα µε τρείς συνεχόµενες ισοπαλίες, που αν και είχαµε
τον πρώτο λόγο, χάσαµε πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουµε τους πρώτους αυτούς
αγώνες. Τα επόµενα δύο παιχνίδια όµως ήταν αυτά που φανέρωσαν και τις δυνατότητες αυτής της οµάδας. ∆υο νίκες που συνοδεύτηκαν µε εντυπωσιακή απόδοση, µε
οµάδες αήττητες µέχρι τότε και που έχουν ως στόχο την άνοδο στη
µεγαλύτερη κατηγορία.
Ευχόµαστε στην οµάδα καλή συνέχεια και καλά αποτελέσµατα µε υγεία πάνω
απ’ όλα.
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της οµάδας µας µέχρι την 6η αγωνιστική:
1η Αγωνιστική: Ίκαρος Ταυρωνίτη – Α.Γ.Σ.Σφακίων: 0-0
2η Αγωνιστική: Α.Γ.Σ.Σφακίων – Νέοι Περιβολίων: 1-1
3η Αγωνιστική: Άπτερα – Α.Γ.Σ.Σφακίων: 2-2
4η Αγωνιστική: Α.Γ.Σ.Σφακίων – ΙΝΚΑ: 2-0
5η Αγωνιστική: Νέοι Μινωταύρου – Α.Γ.Σ.Σφακίων: 0-3
6η Αγωνιστική: Α.Γ.Σ.Σφακίων – Υρτακίνα: 1-1 οι µεγάλοι και
4-1 ο αγώνας των ακαδηµιών.
Έως τώρα έχουν αγωνιστεί οι παρακάτω ποδοσφαιριστές:

Τα βότανα του τόπου µας

Αναπτυξιακή προοπτική στην τοπική οικονοµία των Σφακιών, µπορεί να
δώσει η προώθηση των άγριων βοτάνων, όπως το δίκταµο.

Η κ. Γιαννίνα Σόρενσεν - Ψαρουδάκη - Φυτοφαρµακολόγος, κατάγεται από την ∆ανία. Ζει δεκαοκτώ χρόνια στα Χανιά - τα τέσσερα τελευταία στον Καλλικράτη Σφακίων και ασχολείται µε τις
θεραπευτικές ιδιότητες των Κρητικών βοτάνων τα οποία µαζεύει από περιοχές της δυτικής Κρήτης.
Κατά την διάρκεια εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στο χώρο του «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» στα
Χανιά, στο πλαίσιο του τριήµερου φεστιβάλ «Τέχνη µε τα χέρια», η κα Σόρενσεν αναφέρθηκε στις “ευεργετικές
ιδιότητες της φασκοµηλιάς, στο άγριο
θυµάρι της Κρήτης µε την µεγάλη αντιβιοτική δράση, τη µαλοτήρα, το δίκταµο
(ή έρωντας) που αποτελεί ένα από τα
πολλά ενδηµικά φυτά που φύονται στο
νησί. Αυτό για το οποίο ξεχωρίζουν τα
άγρια βότανα της Κρήτης είναι η ποιότητα
τους και οι σπάνιες θεραπευτικές ιδιότητές τους. Εδώ και αιώνες φύονται και
επιβιώνουν στην άγρια φύση χωρίς να
χρειάζονται πότισµα ή φροντίδα".
Η κ. Γιαννίνα Σόρενσεν - Ψαρουδάκη
Ωστόσο όπως επεσήµανε η ίδια: "Τα
Φυτοφαρµακολόγος
θεραπευτικά βότανα της Κρήτης χρειάζονται µεγαλύτερη προώθηση προκειµένου να τα γνωρίσουν
καλύτερα οι ξένοι επισκέπτες και να τα διαφηµίσουν στις αγορές του εξωτερικού. ∆ιότι τα βότανα της
Κρήτης είναι γνωστά χιλιάδες χρόνια τώρα για την ποιότητα τους. Σύµφωνα µε ιστορικές πηγές,
ακόµη και πριν τρεις χιλιάδες χρόνια οι αρχαίοι Κρήτες, έκαναν εξαγωγή τα άγρια βότανα της Κρήτης στην Αίγυπτο".
"Τα άγρια βότανα της Κρήτης έχουν ποιότητα που είναι µοναδική. Πολλά από αυτά είναι ενδηµικά
και δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο µέρος στον κόσµο. Κι αυτό το συγκριτικό πλεονέκτηµα θα έπρεπε
να εκµεταλλευτούν οι τοπικές κοινωνίες σήµερα " τόνισε η κα Σόρενσεν. Και πρόσθεσε πως: "Ταυτόχρονα απαιτείται να δείχνουµε τον κατάλληλο σεβασµό στη φύση και το περιβάλλον. ∆ιότι λόγω της
καταστροφής του περιβάλλοντος και της σπάνιας χλωρίδας καθώς και της µοναδικότητάς τους, µερικά από τα φυτά του Νοµού Χανίων θεωρείται ότι κινδυνεύουν άµεσα µε εξαφάνιση. Όταν τα κόβουµε, πρέπει να προσέχουµε να τα κλαδεύουµε µόνο, αφήνοντας περιθώρια στο φυτό να
αναπτυχθεί και όχι να τα καταστρέφουµε. Εµείς κάθε φορά, που επισκεπτόµαστε τους βιότοπους της
Κρήτης και µαζεύουµε άγρια βότανα και φυτά επι δεκαοκτώ χρόνια, τα βρίσκουµε να έχουν αναπτυχθεί όλο και καλύτερα κάθε χρόνο".
Όπως επεσήµανε η κα Σόρενσεν, για την συλλογή άγριων βοτάνων µαζί µε τον σύζυγό της,
έχουν γυρίσει όλη τη δυτική Κρήτη και κυρίως περιοχές όπως τα Σφακιά, το Αµυγδαλοκεφάλι, τον
Φρε στον Αποκόρωνα.

Τζωρτζάκης Μανώλης
Προπονητής του Α.Γ.Σ.Σφακίων

Ο ακούραστος ∆ηµοτικός Γιατρός

Ο άκουραστος
δηµοτικός Γιατρός
Αλέξανδρος
Μπουγάς προσφέρει τις υπηρεσιές του σε όλους
που βρίσκονται
στα Σφακιά, οποαδήποτε ώρα και µε
οποιεσδήποτε συνθήκες.
Του χρωστάµε
ένα µεγάλο ευχαριστώ.

Υπογραφή - µάρκα και ανταγωνιστικότητα

Του ΜΑΝΩΛΗ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ( Μέρος 1ο )

Στην ανάλυσή µας θα εξετάσουµε δύο
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών - τουρισµός και ελαιόλαδο - και ως περίπτωση
εφαρµογής τα Χανιά της Κρήτης. Η µεθοδολογία µπορεί να εφαρµοστεί σε όλη την Ελλάδα και σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία.
Μετά από δεκάδες άρθρα και βιβλία ο µεγάλος ∆ΑΣΚΑΛΟΣ MICHAEL PORTER, ο
οποίος ανάλυσε δεκάδες περιπτώσεις επιτυχίας και αποτυχίας επιχειρήσεων και εθνών,
κατέληξε στο συµπέρασµα, το οποίο εµείς οι
managers βιώσαµε σε όλη µας την καριέρα
εντός και εκτός Ελλάδας: ”Σε τελική ανάλυση
υπάρχουν 3 στρατηγικές: ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ και εκείνη της
ΕΣΤΙΑΣΗΣ” (1). Για πρακτικούς λογούς θα
περιοριστούµε στις 2 πρώτες.
Απλοποιώντας θα πούµε ότι η 1η περίπτωση είναι εκείνη της υπογραφής ΓΕΡΜΑΝΙΑ της µάρκας GUCCI ή της µάρκας
SOFITEL (υπογραφή groupe ACCOR) ή της
υπογραφής Chateaux de la LOIRE, µε µάρκες όπως το Chateau de Chambord.
Η 2η είναι η υπογραφή προϊόντων made
in China και βέβαια χωρίς µάρκα εφόσον
είναι cost killers και χαµηλότερης πραγµατικής ποιότητας.
Η 1η, δεν έχει ως πρωταρχικό στόχο όγκους, αλλά τη διαφοροποίηση και διάκριση
ως Κύριων Παραγόντων Επιτυχίας (ΚΠΕ) και
εδραίωσης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος
(ΑΠ). Η πεµπτουσία του Marketing είναι η µετατροπή µιας Υπογραφής, Μάρκας ή Προϊόν
(τουρισµού ή FMCG, π.χ.) σε όσο το δυνατόν ποιο συµβολικό, δηλαδή σε µελλοντικό
χρηµατοοικονοµικό πόρο. Με βάση όχι µόνο
τη διαφήµιση, αλλά τη µακροχρόνια προσπάθεια παραγωγής και επένδυσης στην Ε
& Α προϊόντων και υπηρεσιών συνδεδεµένες
µε το προϊόν. Ετσι ώστε να αποφύγεις τον
πόλεµο τιµών και τον συγκρίσιµο ανταγωνισµό.
Στην 2η κατηγορία: πόλεµος τιµών και
µόνιµη εκποίηση. Yπάρχουν βεβαία και επιτυχείς εξαιρέσεις (όπως το Hard Discount
Lidl), οι οποίες µε βάση βιοµηχανική λογική
(άριστη παράγωγη σε σχέση µε την τιµή) (2)
δεν κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑ

Κάποτε (δεκαετία του 60) ο Αγ. Νικόλαος
και η Μύκονος συγκρίνονταν µε το Saint
Tropez και το Biarritz. Τώρα µε την Τουρκία
και την Τυνήσια.
Σήµερα το St Trop είναι ακόµα πιο ψηλά
στην αντιληφθείσα αξία των χρηστών του, µε
υπογραφή: Γαλλία, κατηγορία προϊόντος:
εξελιγµένη Μεσόγειο (δεν θα αναλύσω product concept και marketing positioning), µάρκα
PACA (Provence, Alpes, Cote d’Azur). Αυτή η
µάρκα έχει πολλές γκάµες και σειρές, από
θάλασσα έως σκι στα χιόνια, περνώντας από
το Festival du Cinema de Cannes.
Οποια και να είναι η γκάµα και η σειρά
δραστηριότητας, προϊόν, υπηρεσίας, δηλαδή:
συνεδριακός τουρισµός, θρησκευτικός
τουρισµός, 3 S, όλα τα προηγούµενα
+shopping, γαστρονοµικός τουρισµός,
αυτής της µάρκας και υπογραφής (PACA),
υπάρχει µια σταθερή: ο σεβασµός: στην ποιότητα, στην παράδοση της παραγωγής και
υπηρεσίας, στην ιστορία, την κουλτούρα (αρχιτεκτονική, εθνολογία, κοινωνιολογία, ιστορία, φυσικό περιβάλλον). Η διατήρηση αυτών
των αξιών έχει ως συνέπεια τη µετατροπή
ενός τουριστικού προϊόντος σε συγχρόνως
Star + Cash Cow (του γνωστού BCG) µε συνεχή ανανέωση (σπάνια αλλά κερδοφόρα περίπτωση). ∆ηλαδή χωρίς να περάσει στο
στάδιο της παρακµής µε αποκεφαλαιοποίηση, που για τον τουρισµό σηµαίνει φθορά
της ιστορίας και των φυσικών τοπίων. Βέβαια
το γαλλικό Κράτος ασκεί καταπιεστικά τη
ρυθµιστική και ελεγκτική του εξουσία. (3)
Ανάλογα µε τη δύναµη µιας µάρκας και
της υπογραφής της, την κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, υπάρχει είτε κάλυψη ευρέως φάσµατος αναγκών (πραγµατικών ή
ψυχολογικών ή συµβολικών) είτε περιορισµένου. Το ιδεώδες είναι να έχεις αφενός
εκλεκτικό τουρισµό (συνέδρια, υγεία κ.ά.) και
αφετέρου ποιοτικό µαζικό τουρισµό.

Όπως έχει η Γαλλία που δεν είναι τυχαία ο 1ος τουριστικός προορισµός και ο
1ος συνεδριακός προορισµός.
Συνοψίζοντας και απλοποιώντας, θα
πούµε ότι τα χαρακτηριστικά µιας υπογραφής και µιας µάρκας είναι:
- µακροχρόνια προσπάθεια µέσω επενδύσεων σε καινοτοµίες, marketing kai business
development
- συνεχείς επενδύσεις σε ποιότητα και υπηρεσίες
- συνεχή εξέλιξη των χαρακτηριστικών τους
για να ανταποκρίνονται στην αντιληφθείσα
αξία των Χ, Ο, Κ, Π (4)
Ο σκοπός τους, υπογραφής και µάρκας,
είναι η διαφοροποίηση και η διάκριση (Bourdieu, Baudrillard) µέσω της εκµετάλλευσης
των υπαρχουσών πόρων (Hamel, Prahalad)
για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µη αναπαραγωγήσιµο (5 forces model
& competitive advantage, Porter).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΜΑΡΚΑ

Το 1980, τελειόφοιτος ΜΒΑ Paris 1, διάβασα στην Le Figaro, 2 αγγελίες. Η µια ζητούσε ∆ιευθυντή Στρατηγικής Ανάπτυξης
Τουρισµού για την PACA και η άλλη για την
περιοχή του Παρισιού (Ile de France). Και οι
δυο από την αγορά. Στην συνέχεια έµαθα ότι
ο ένας ήταν ο ∆/της Marketing Ευρώπης της
1ης εταιρείας ποτών και ο 2ος o Εµπορικός
∆/της Γαλλίας της 1ης εταιρείας τροφίµων
στον κόσµο.
Η επιλογή αυτών των ανώτατων επαγγελµατιών είχε σαν στόχο την εφαρµογή εντατικών, επεκτατικών στρατηγικών ή
στρατηγικών συγκράτησης θέσεων ανάλογα
µε την κατηγορία προϊόντων (µουσεία, εκθέσεις, κλπ), την µάρκα (Villette, Bastille, klp),
τις χρηµατοοικονοµικές ροές της, την συνολική πολιτική της υπογραφής: Paris, PACA
κ.λπ.
Για να εφαρµόσουν στρατηγικές υπογραφής και µάρκας χρειάζονται οι ανάλογες
δοµές για το πέρασµα (ή την διατήρηση)
στην εκλεκτική αντιληφθείσα αξία τόσο των
Κ, Χ, Ο, Π, όσο και των Τour Operators. ∆ηλαδή την ανατροπή της δύναµης των αγοραστών υπέρ της δύναµης των παραγωγών. Η
κορυφή αυτής της διαδικασίας είναι η επιλογή
έµπειρων καταξιωµένων επαγγελµατιών για
την εφαρµογή της, µέσω του συντονισµού
πολλών άλλων επαγγελµατιών. Βέβαια προϋπόθεση είναι το Κράτος (όπως στη Γαλλία)
να ασκεί τον ρυθµιστικό και ελεγκτικό του
ρόλο, όχι τον ρόλο στον οποίο έχει αποτύχει:
τον επιχειρηµατικό.
Η διαφήµιση, µια εκ των τεχνικών επικοινωνίας, δεν µπορεί να σώσει ένα µη προσδιορισµένο προϊόν ή υπηρεσία στον χάρτη
της ανταγωνιστικότητας και της αντιληφθείσας αξίας. Απλοποιηµένα, ένα κακό προϊόν
ή/και υπηρεσία: ποιοτικά ή/και ψυχοκοινωνιολογικά.
H αλλαγή πολιτικής στην εκµετάλλευση και
την προστασία εθνικών πόρων από τους πεφωτισµένους ENARQUES (5) προήρθε από
το γεγονός ότι αντιλήφθηκαν ότι ένας κλάδος
άκρως δυναµικός, µε ταχύτατες αλλαγές, οξύ
ανταγωνισµό, στρατηγικός για τη γαλλική οικονοµία, ακριβός στη συντήρηση και την
προβολή, δεν µπορούσε να ακολουθήσει τον
ρυθµό του δηµοσίου.
Είχε προηγηθεί µια εξέλιξη του θέµατος: ανάδειξη και διατήρηση της Υπογραφής Γαλλία,
µε την σύσταση και δηµιουργία εκτός του
γαλλικού ΕΟΤ (OFT), εκατοντάδων Syndicats d’Initiative Touristique (σε κάθε χωριό)
και της Maison de France (αργότερα Atout
France).
Περιληπτικά θα πούµε ότι η υπογραφή Γαλλία και οι µάρκες της, συντηρούνται µε µια
συνεχή επένδυση στις άυλες αξίες που έχουν
σαν βάση την κουλτούρα και την ποιότητα, µε
την συνδροµή ανθρώπων της αγοράς που
γνωρίζουν την ευλυγισία και τη δυναµική που
απαιτεί η διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων και η αναπαραγωγή τους.
Η συνέχεια στο επόµενο φύλλο
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ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

Συνέχεια από την Πρώτη σελίδα

λόµπι), για εγκατάσταση ηλιακών, οικιακών σταθµών που συνιστούν µικρές
επενδύσεις, δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν προσβάλλουν το τοπίο.
Σύµφωνα µε µελέτες, η εγκατάσταση τέτοιων σταθµών στις στέγες των σπιτιών,
θα µπορούσαν να καλύψουν ένα τεράστιο ποσοστό των ενεργειακών αναγκών, ενώ ταυτόχρονα θα ενίσχυαν
ουσιαστικά τη µικροοικονοµία.
∆εν πρέπει σε καµιά περίπτωση, και
στο όνοµα οποιασδήποτε κρίσης, να επιτραπεί η δηµιουργία τέτοιων έργων στην
Κρήτη, από επιχειρηµατικούς οµίλους,
χωρίς να ενηµερωθούν και να ερωτηθούν οι κατοίκους της.
Οι ∆ήµοι και οι τοπικές κοινωνίες,
θα πρέπει να παίξουν καθοριστικό και
πρωτεύοντα ρόλο στη επιλογή µεγέθους,
τη χωροθέτηση και τη τήρηση αυστηρών
περιβαλλοντολογικών κανόνων, σ’ αυτές
τις τεράστιες επενδύσεις, ώστε να µην
υποβαθµιστούν οι φυσικοί πόροι, το µικροκλίµα των Σφακιών και οι άλλοι τοµείς της οικονοµίας, όπως ο τουρισµός,
η γεωργία, η κτηνοτροφία.
Η πρώτη και κύρια επίπτωση στο περιβάλλον, είναι η δηµιουργία άνυδρων
χειµώνων. Η λειτουργία των γιγαντιαίων
ανεµογεννητριών σε συνθήκες υψηλών
µποφόρ δεν επιτρέπει τη δηµιουργία χιονιού στις βουνοκορφές. Το αποτέλεσµα
είναι να µειώνεται σηµαντικά ο ήδη επιβαρυµένος υδροφόρος ορίζοντας των
Σφακιών. Πολύτιµοι υδροφόροι πόροι θα
χαθούν, όχι από φυσικά, αλλά τεχνητά
αίτια. Και το πλέον οξύµωρο, από µορφές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον. Η λειψυδρία θα πρέπει να
θεωρείται δεδοµένη.
Μία άλλη επίπτωση στον επηρεασµό
του µικροκλίµατος, είναι και η συχνή εµφάνιση ανεµοστρόβιλων. Η περίπτωση των χωριών του Παναχαϊκού
Όρους είναι χαρακτηριστική.
Αλλά η αλόγιστη εγκατάσταση των
ανεµογεννητριών - τεράτων στις Σφακιανές βουνοκορφές, θα έχει ως αποτέλεσµα την αισθητική υποβάθµιση τους.
Τα Σφακιά, διαθέτουν µοναδικά
τοπία, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης
για χιλιάδες επισκέπτες. Φανταστείτε τη
θέα των βουνών µας, µε εγκατεστηµένες
τις τεράστιες ανεµογεννήτριες. Η όψη
τους και µόνο είναι µια ύβρις στην ανθρώπινη αισθητική.
Εξ άλλου, η βιοποικιλότητα της περιοχής των Σφακιών, θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Σπάνια και ευαίσθητα είδη
ζώων και φυτών, θα οδηγηθούν στον
αφανισµό. Η τροφική αλυσίδα και τα οικοσυστήµατα των περιοχών θα διαταραχθούν µε ανυπολόγιστες συνέπειες..
Σηµαντικές επιπτώσεις στους πληθυσµούς που βρίσκονται σχετικά κοντά
σε αιολικά πάρκα, προκαλεί επίσης και ο
θόρυβος, τόσο στο φάσµα των ακουστών συχνοτήτων, όσο και των µη ακουστών
(υπόηχοι και υπέρηχοι) από τη
λειτουργία των ανεµογεννητριών.

Κι ύστερα, ο χρόνος ζωής των ανεµογεννητριών, δεν ξεπερνά τα 20 µε 25
χρόνια. Τι θα συµβεί τις επόµενες δεκαετίες στην ελληνική ύπαιθρο. Τεράστιες
εκτάσεις θα βρεθούν ξαφνικά µε άχρηστους τόνους σκουριασµένων σιδερικών
και τσιµέντου. µε δραµατικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον. Κανείς δεν πρόκειται να
απ-εγκαταστήσει από τις βουνοκορφές
αλλά και τις γεωργικές εκτάσεις όλες
αυτές τις άχρηστες κατασκευές.

Ανάπτυξη - όχι ξεπούληµα

Θέλουµε να τονίσουµε κατηγορηµατικά ότι δεν είµαστε ενάντια στις ΑΠΕ
και άλλες µορφές εναλλακτικής διαχείρισης.
∆εν τις δαιµονοποιούµε, αλλά ούτε
και τις καθαγιάζουµε K
► Λέµε ΝΑΙ στις Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας, ΟΧΙ στην ληστρική εκµετάλλευση του φυσικού πλούτου της Κρήτης
και των Σφακιών, από πολυεθνικές,
που θα κερδίζουν αµύθητα ποσά, αλλά
τα κέρδη τους θα φεύγουν από το νησί
και από τη χώρα µας.
► Υποστηρίζουµε τα συστήµατα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όταν
αποδεδειγµένα είναι αποτελεσµατικά,
αλλά και κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά αποδεκτά. Θεωρούµε επιτακτική την ανάγκη, την σωστή και πλήρη
ενηµέρωση των τοπικών κοινωνιών,
για κάθε σχέδιο εγκατάστασης ανεµογεννητριών και φωτοβολταικών πάρκων.
► Πάση θυσία, πρέπει να προστατεύσουµε τη χλωρίδα, την πανίδα και την
οµορφιά που απλόχερα η φύση χάρισε
στον τόπο µας, τα Σφακιά - και όχι µόνο
από την καταστροφή που θα προκαλέσουν άµεσα ή έµεσα, τα αιολικά και φωτοβολταικα πάρκα.
► Πρέπει να παλέψουµε ενάντια στις
οδυνηρές επιπτώσεις που θα δηµιουργήσουν οι µεγαλοεργολάβοι της
ενέργειας, στον τουρισµό, στην οικονοµία, στη ποιότητα ζωής των ανθρώπων,
στην υγεία, στην αρµονική συµβίωση
τους µε το φυσικό περιβάλλον, στην περιβαλλοντική υποβάθµιση (όπως η διάβρωση, η µόλυνση των υδάτων, η
λειψυδρία, οι πυρκαγιές, η θανάτωση
σπάνιων πουλιών, ο εξοστρακισµός των
αποδηµητικών πτηνών).
► Συζητάµε µόνο για τις µικρής κλίµακας επενδύσεις σε συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Αιολικά και
Φωτοβολταικά πάρκα), που θα βρίσκονται σε αρµονική συνύπαρξη µε το περιβάλλον και µε τη προϋπόθεση ότι θα
συµµετέχουν άµεσα, οι τοπικές κοινωνίες (χωριά, φορείς, ∆ήµοι) και σε
κάθε περίπτωση, ένα µεγάλο µέρος των
εσόδων, να επιστρέφει ανταποδοτικά
στους κατοίκους.
“Η γη είναι η µητέρα µας. Ό, τι συµβαίνει στη γη
συµβαίνει και στους γιους της. Όταν οι άνθρωποι
περιφρονούν το χώµα, περιφρονούν τον ίδιο τον
εαυτό τους. Η γη δεν ανήκει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ανήκει στη γη’’.
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Τα εν ∆ήµω...

Επιτέλους

www.dimos-sfakion.gr

το Κληροδότηµα ΞΕΝΟΥ∆ΑΚΗ
θα διαχειρίζεται από τον
∆ήµο Σφακίων

Με γνωµοδότηση του Νοµικού συµβούλου του κράτους κ. Αλεξανδράκη, θα διοικείται και θα αξιοποιείται από εδώ και εξής από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την οικονοµική επιτροπή του ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

Όπως µας ενηµέρωσε ο ∆ήµαρχος

Σφακίων Π. Πολάκης, στα τέλη του Νοέµβρη,«... επέστρεψε επικυρωµένη από
την Αποκεντρωµένη διοίκηση Κρήτης, η
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µας, η οποία ορίζει - µε βάση την πρό-

Ο Εθνικός Ευεργέτης
Γεώργιος Ξενουδάκης

σφατη γνωµοδότηση του Νοµικού συµβούλου του Κράτους κ.Αλεξανδράκη
τον οποίο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ∆ΗΜΟΣΙΑ - ότι το
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ ΞΕΝΟΥ∆ΑΚΗ θα διοι

κείται και θα αξιοποιείται από εδώ καικαι
εξής απο το ∆ηµοτικό συµβούλιο και την
Οικονοµική επιτροπή του ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ. Έτσι δίνεται πλέον ΟΡΙΣΤΙΚΗ και
ΜΟΝΙΜΗ λύση στο πρόβληµα της χρήσης του κληροδοτήµατος το οποίο κρατάει απο το 1974, µε αποκορύφωµα την
τελευταία εµπλοκή, που είχε ως συνέπεια
απο το 2007 να µην µπορούµε να ακουµπήσουµε στα χρήµατα που υπήρχαν.
Ειλικρινά νιώθω ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ και ΕΥΤΥΧΗΣ, που η νέα πλειοψηφία του
∆ήµου Σφακίων κατάφερε να ΛΥΣΕΙ
σε πέντε µήνες ένα θέµα που καρκινοβατούσε 35 χρόνια.
Άµεσα µετά από έρευνα του κόστους
διαφόρων δράσεων θα προχωρήσουµε
σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου, για να κάνουµε ένα διετη-τριετη
προγραµµατισµό για τα χρήµατα που
υπάρχουν αυτή τη στιγµή (περιπου
270.000 ευρω), για να υλοποιήσουµε
αυτά που έχουµε υποσχεθεί για την ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ.(υποτροφίες, δηµοτικό
φροντιστήριο, εκπαίδευση σε υπολογιστές, σεµινάρια νέων αγροτών κ.λ.π.)
Ωφείλω ένα ευχαριστώ, στον Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης διοίκησης Κρήτης, κ. Καρούντζο και στο Βουλευτή κ.
∆αµιανάκη, για τη συµβολή τους στη
λύση του... Συνεχίζουµε κόντρα στους
καιρούς και στην υποταγή....»

Σχολείο
∆εύτερης Ευκαιρίας
στο ∆ήµο Σφακίων

Ο ∆ήµος Σφακίων σας ενηµερώνει ότι κατά την συνεδρίασή του της
30/09/2011 αποφάσισε µε την 122/2011 απόφασή του, την ίδρυση παραρτήµατος Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας στο ∆ήµο µας.

Το πρόγραµµα αυτό παρέχει την ευκαιρία σε άτοµα (ντόπιους και αλλοδαπούς), ηλικίας 18 και άνω, που είχαν εγκαταλείψει το σχολείο, να ολοκληρώσουν την 9χρονη Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Γυµνάσιο). Το
Σχολείο είναι απογευµατινό, διάρκειας 18 µηνών, ολοκληρώνεται σε
δύο(2) έτη και η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής παρακαλούµε
να επικοινωνήσετε ΑΜΕΣΑ στο τηλ. του ∆ήµου 28250-91541 ή κιν.
6978007678.
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Ανάπλαση
Σφακιανών χωριών

Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα «Α. Μπαλτατζής».

Την ανάπλαση χωριών των Σφακίων

µε πεζοδροµήσεις, πλατείες και ανάδειξη του δηµόσιου χώρου είναι ο στόχος του ∆ήµου, που έχει καταθέσει τη
σχετική πρόταση για χρηµατοδότηση από
το πρόγραµµα «Α. Μπαλτατζής».
Οι αναπλάσεις αφορούν έξι χωριά του
∆ήµου. «Επιλέξαµε τα χωριά αυτά µε βάση
τις προδιαγραφές του προγράµµατος που
απαγορεύει να είναι παραδοσιακοί και παράλιοι οικισµοί. Τα χωριά στα οποία θα
προχωρήσουµε τις αναπλάσεις είναι συγκεκριµένα τα: Ασκύφου, Ανώπολη, Πατσιανός,
Βουβάς,
Καψοδάσος,
Αργουλές», ανέφερε ο δήµαρχος Σφακίων Παύλος Πολάκης .
Οι παρεµβάσεις, όπως τόνισε, αφορούν
«τον δηµόσιο χώρο, µε τη δηµιουργία πλατειών, πεζοδροµήσεων, καλντεριµιών, πεζουλιών, πλακόστρωτων. Θέλουµε να
αρχίσουµε να διαµορφώνουµε ένα οικιστικό χαρακτήρα στα χωριά µας που
υπήρχε ως τη δεκαετία του ’70 αλλά άρχισε να καταστρέφεται µε το µπετόν και το
αλουµίνιο. Πρόκειται για µια σειρά από
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις, που θα αλλάξουν το πρόσωπο των οικισµών.
Έχουµε προτείνει την ανάπλαση του κτηρίου του Μπικουβάρη στ’ Ασκύφου, ώστε

να γίνει Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού ∆ρυµού των Λευκών Ορέων και θα
χρησιµοποιείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Επίσης, είναι πολύ σηµαντικές και οι παρεµβάσεις που θα
κάνουµε στο θέµα της ύδρευσης: Αξιοποίηση της υδροληψίας µέσα στο φαράγγι της
Σαµαριάς στα "Κεφαλοβρύσια" µε κατασκευή δικτύου, αξιοποίηση της γεώτρησης
στο χωριό Βρασκάς για να υδρεύσουµε
Ασφένδου, Ίµπρο, Ασκύφου, σύνδεση του
δικτύου του Πατσιανού µε τη γεώτρηση
στον Αργουλέ. ».
Την ίδια στιγµή, ολοκληρώνεται από το
Ελεγκτικό Συνέδριο ο έλεγχος του έργου
της Πράσινης Ανάπτυξης, που έχει προτείνει ο ∆ήµος Σφακίων και αφορά το
Φραγκοκάστελλο, ενώ προχωράει και η
µελέτη για τον Βιολογικό Καθαρισµό του
Λουτρού. Πολύ σηµαντική είναι η παρέµβαση που θα γίνει µέσω των Ολοκληρωµένων Σχεδίων Ανάπτυξης Περιοχών
Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) στο Φραγκοκάστελο
και σε Καλλικράτη και Ασφένδου
Στους σχεδιασµούς του ∆ήµου είναι η
δηµιουργία σταθµού µεταφόρτωσης
απορριµµάτων, που θα µειώσει πάρα
πολύ τα δροµολόγια µεταφοράς προς το
ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου.

∆ωρεάν ∆ηµοτικό
φροντιστήριο στα Σφακιά

Από το νέο έτος φιλοδοξεί ο ∆ήµος Σφακίων να ξεκινήσει τη λειτουργία του
∆ηµοτικού Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης για τους µαθητές των τριών τάξεων
του Λυκείου. Στο φροντιστήριο, το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από το κληροδότηµα
Ξενουδάκη, θα παρέχονται δωρεάν µαθήµατα στα παιδιά των Σφακίων, τα οποία
µέχρι σήµερα δεν έχουν καµία δυνατότητα πρόσθετης εκπαιδευτικής στήριξης στην
περιοχή τους, µε συνέπεια να αναγκάζονται - όσα έχουν την οικονοµική δυνατότητα- να µεταβαίνουν στα Χανιά. Ταυτόχρονα θα προχωρήσει η διαδικασία για την
παροχή µαθηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (και απόκτησης διπλώµατος
ECDL) σε µαθητές, αλλά και το θέµα των υποτροφιών σε σπουδαστές από τα Σφακιά.
Ο δήµαρχος Σφακίων Π. Πολάκης, µας ενηµέρωσε ότι, ο σχετικός προγραµµατισµός που γίνεται, έχει ορίζοντα 2,5 χρόνων, ενώ όλες οι παραπάνω δράσεις
θα χρηµατοδοτηθούν από το κληροδότηµα Ξενουδάκη, από το οποίο αυτή τη
στιγµή υπάρχουν διαθέσιµα περίπου 270.000 ευρώ. Αν χρειαστεί και κάτι ακόµα, θα
χρηµατοδοτηθεί από τον ∆ήµο. Το φροντιστήριο θα στεγαστεί πιθανόν είτε στο Γυµνάσιο είτε σε κάποιες αίθουσες των Πολιτιστικών Συλλόγων που υπάρχουν στα
Σφακιά. Τα παιδιά που θα συµµετέχουν είναι µαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου.
Εννοείται φυσικά ότι δεν πρόκειται να πληρώνουν.

Ο ∆ήµαρχος
Σφακίων Π. Πολάκης, έξω από τα
Γραφεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων,
ανάµεσα σε γονείς
και µαθητές του Λυκείου Σφακίων.
Έκαναν όλοι µαζί,
διάβηµα διαµαρτυρίας για την διακοπή της Ενισχυτικής διδασκαλίας
στο Λυκείο Σφακίων.

Τα εν ∆ήµω...

Νέα %ίστα
αιωρο%τερισµού στο Φραγκοκάστελλο!
“ Όταν κοιτάς από ψηλά, µοιάζει ο κόσµος ζωγραφιά...”

Ο ∆ήµος Σφακίων έδειξε ενδιαφέρον για
το άθληµα Αλεξιπτωτισµού Πλαγιάς και πιο
συγκεκριµένα ο Πρόεδρος της κοινωφελούς
επιχείρησης του ∆ήµου Σφακίων, Πέτρος
Σοφούλης.
Με την πρωτοβουλία του και µε τη βοήθεια των αεραθλητών Μανώλη Καλαθάκη
(από Αρχάνες Ηρακλείου) και Γιάννη Κατσανδρεδάκη (από Χανιά), έγινε µια πολύ
αξιόλογη προσπάθεια να αναβαθµιστεί ο αιωροπτερισµός στην περιοχή και να γίνει
πλέον πόλος έλξης για ηµεδαπούς αλλά και
αλλοδαπούς αιωροπτεριστές!
Όπως γνωρίζετε, στην περιοχή των Σφακίων, υπάρχουν δραστηριότητες για όλους
τους λάτρεις της φύσης, είτε αφορά το βουνό
είτε τη θάλασσα!

Επαγγέλµα τα
που δεν έσβησε ο χρόν ος. ..
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2011
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Εδώ και λίγο καιρό έχει πάρει τη θέση του
στον τόπο αυτόν, το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς. Για
απογείωση χρησηµοποιήθηκε µια πλατιά
στροφή στο δρόµο προς Καλλικράτη. Για
προσγείωση υπάρχουν αρκετές επιλογές!
Αρχικά διαµορφώθηκε µια καλύτερη και
ασφαλέστερη απογείωση δίπλα στην προηγούµενη και έπειτα διαµορφώθηκαν περίπου
14 Στρέµατα (120µ Χ 120µ) για χώρο προσγείωσης!
Ο χώρος προσγείωσης είναι ιδανικός για
Paramotor και Τrike! ∆εν υπάρχουν εµπόδια
από πλέγµατα ή από καλώδια ∆ΕΗ.

Παρακάτω δείτε φωτογραφίες της απογείωσης, της προσγείωσης και πτήσεις
που έγιναν στο διήµερο του Αγίου Νικήτα.
Εντυπωσιακή φωτογραφία του
Ενετικού κάστρου του
Φραγκοκάστελλου,
όπως το
είδαν από
ψηλά (από τη
µεριά του Λυβικού), οι αιωροπτεριστές

Ο Νικόλας ο Γιαλές στο εργαστήρι του στο Αµµουδάρι στ’ Ασκύφου. Χιλιάδες θα
‘ναι τα πόδια που καλύκωσε, µε στιβάνια, αρβύλες και “σκαρπίνια”, ο ακάµατος δεξιοτέχνης της υπόδυσης... Οι µερακλήδες Σφακιανοί, ξέρουν πως τα “έργα τέχνης “
του Νικόλα, δεν συγκρίνονται µε τα φτηνιάρικα βιοµηχανοποιηµένα “τζαγκαριά “
της πλαστικουριάς.

Μια άλλη
άποψη του
Φραγκοκάστελλου
από ψηλά !
∆ιακρίνεται
η Ορθή Αµµούτσα!

Ο Μιχάλης Μανουσέλης, ανάµεσα στις στα πατροπαράδοτες θερµαντικές “µηχανές” του: Στόφες και ξυλόσοµπες ... ∆οκιµασµένη, σίγουρη και ανέξοδη λύση για
τις βαρυχειµωνιές της κρίσης και της φτώχιας, που µας έφεραν...

Νέες προσφορές για το
Π. Ιατρείο Σφακίων

Για απογείωση, χρησηµοποιήθηκε µια πλατιά στροφή στο
δρόµο προς Καλλικράτη.

Ο κ. Μανώλης Καλαθάκης (αριστερά) και ο κ. Πέτρος Σοφούλης
(δεξιά).

► ΚελαΪδή Βάλια (στη µνήµη του συζύγου της Κύρκου Γεωργίου - Ιατρού
Χειρουργού ) 1.000 €
► Πασχαλίδης Νίκος - Ιατρός χειρουργός (στη µνήµη του κουµπάρου του
Γεωργίου.Κύρκου ) 100 €
► Μανουσάκης Στυλιανός 1.000 €
► Καρκαβάτσος Γεώργιος - Υλικά
νοσοκοµείου
► Πολάκης Γεώργιος (στη µνήµη των
αδελφών του Ευαγγελίας και Μαρίας
200 €
► ∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ( στη µνήµη
Από τα εγκαίνια του Π. Ιατρείου Σφακίων
του Στρατή ∆ελληγιαννάκη ) 500 €
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ΤΟΥΦΕΚΙ
ΚΑΙ ΤΗ ΛΥΡΑ

ΜΕ ΤΟ

Του Μανώλη Εγγλέζου - ∆εληγιαννάκη
www.metotoufekikaitilyra.wordpress.com

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

Φέτος περισσότεροι από πέρσυ µαζεύουν
τις ελιές τους οι ίδιοι, σηµάδι κι αυτό του βαθέµατος της κρίσης και των αναγκων που
αυτή δηµιουργεί. Κι ακόµα πολλοί, βάζουνε
περιβόλι όπου µπορούν, ενώ ο αριθµός των
επίσηµα καταγεγραµµένων ως κατ' επάγγελµα αγροτών έχει αυξηθεί για πρώτη φορά
µετά από χρόνια.
Η ενασχόλησή µας ξανά µε δραστηριότητες που είχαµε φτάσει να θεωρούµε ταπεινές,
που τις προσπερνούσαµε επικεντρώνοντας
σε ένα καταναλωτικό τρόπο ζωής, δείχνει µε
δραµατικό τρόπο ότι ένας κύκλος κλείνει.
Στους λόγους και στους υπεύθυνους έχοµε
αναφερθεί κι άλλες φορές, και θ' αναφερθούµε και στο µέλλον. Επειδή όµως η κάθε
κρίση είναι και ευκαιρία για περισυλλογή και
αυτοκριτική, µπορούµε να κάνουµε µερικές
σκέψεις µε αφορµή αυτή την τελευταία τάση
που παρατηρείται.
Η κρίση προσγείωσε την αντίληψή µας για
την οικονοµία. Κοιµόµασταν στο χρηµατιστήριο και στην οικονοµία του αέρα και ξυπνήσαµε στην αβεβαιότητα του τί θα µαγειρέψοµε
σήµερα. ∆ραστηριότητες που µας χαρακτήριζαν πάντα και τελευταία περιφρονούσαµε,
όπως η ενασχόληση µε τη γη µας, εµφανίστηκαν ξανά στη ζωή µας ως διέξοδος επιβίωσης. Όπως παλιά, που κάθε µέρα ήταν
ένας καινούργιος αγώνας, που η σπατάλη
ήταν λέξη άγνωστη, που κάθε τι το χαρακτήριζε µια ισορροπία και ένα µέτρο.
Τα χωράφια µας είναι µια διέξοδος στο
πρόβληµα της διατροφής. Σε πρώτο στάδιο,
να αποφύγοµε την πείνα, καλλιεργώντας κάθε
τι που µπορεί να µας προσφέρει η γη µας, µη
αφήνοντας ούτε µια πατέ ανεκµετάλλευτη. Κι
αυτό µπορεί να είναι η αρχή, κι όχι απλά η
στόχευση µιας προσπάθειας.
Την ίδια στιγµή πρέπει να δούµε τί καλλιεργούµε και πώς: Καλλιέργειες προσαρµοσµένες στο κλίµα και τις συνθήκες της
πατρίδας µας, τις παλιές παραδοσιακές αλλά
και καινούργιες που προσφέρονται, και
στροφή στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Καθώς η διατροφή φαίνεται κάθε µέρα και

περισσότερο πόσο ρόλο παίζει στην υγεία
µας και πόσο συνδέεται µε ασθένειες που µαστίζουν τη ζωή µας όπως ο καρκίνος, η βιολογική καλλιέργεια είναι µονόδροµος.
Κι όχι µόνο για την υγεία µας: η ποιοτική
παραγωγή που διαµορφώνει µια τέτοια καλλιέργεια σε συνδυασµό µε τις ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής µας,
µπορούν να δηµιουργήσουν ένα εξαιρετικό
προιόν που θα µπορεί µε την ποιότητά του
να κατακτήσει ξένες αγορές, αφού µε την τιµή
του έτσι κι αλλιώς δε µπορεί. Κι αυτό θα σηµάνει µια προοπτική ζωής στα χωριά µας.
Αυτό δεν έρχεται µόνο του.
Προυποθέτει µιαν αλλαγή στη στάση ζωής
µας, τον εθελούσιο περιορισµό των αναγκών
που νοµίζοµε ότι έχοµε, την τάση για τοπική
δηµιουργία και παραγωγή κάθε χρειαζούµενου, της ενέργειας συµπεριλαµβανοµένης.
Προυποθέτει ακόµα ότι ο παραγωγός θα
προχωρήσει, µόνος του ή µε περισσότερους,
στην προώθηση και συσκευασία των προιόντων του, στην απευθείας επαφή µε τον καταναλωτή. Κι ακόµα ότι το κράτος θα είναι
δίπλα στην προσπάθεια αυτή, όχι ενάντια,
όπως τώρα γίνεται, τόσο σε κεντρικό επίπεδο
µε την αντιµετώπιση των πολιτών ως φοροπαραγωγικά ζώα, όσο και σε ατοµικό, µε την
άσκηση εξουσίας σε βάρος τους από αυτούς
που υποτίθεται ότι στελεχώνουντον κρατικό
µηχανισµό.
Αυτά από µόνα τους αποτελούν µιαν επανάσταση. Που δε µπορούσε να γίνει νωρίτερα, όταν όλοι λίγο πολύ βολευόµασταν µε
τα ψέµατα και αφήναµε πίσω το κοινό µεγάλο
προς όφελος του ατοµικού µικρού συµφέροντος. Τώρα χρειάζεται να συνειδητοποιήσοµε ότι θα καταστραφούµε, οπότε θα
πρέπει να αντιδράσοµε. Κι αυτό σηµαίνει ότι
πρέπει να κάνοµε την αυτοκριτική µας, να
δούµε πού φταίξαµε, που εµείς πρέπει να
βελτιωθούµε. Γιατί αν τα ρίξοµε όλα τα δεινά
µας στους άλλους, δε θα µπορέσοµε ποτέ να
ξεκινήσοµε από κάπου την αντιστροφή της
κατάστασης, θα συνεχίσοµε την κατρακύλα
µέχρι τον πάτο. Θα είναι όµως πάτος απ'
όπου δε θα µπορέσοµε να σηκωθούµε
ποτέ...

Ο εορτασµός της
28ης Οκτωβρίου

Τιµητικές πλακέτες σε ζώντες αγωνιστές του Έπους του ‘40
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο φετινός εορτασµός της 28ης Οκτωβρίου στο ∆ήµο Σφακίων. Στην εκδήλωση τιµήθηκαν µε την απονοµή τιµητικής
πλακέτας, οι παρακάτω εν ζωή αγωνιστές που συµµετείχαν στο Αλβανικό Έπος
του 1940-41:
● Κοπάσης Νικόλαος του Θεοδώρου
● Μαρινάκης Ευάγγελος του Γεωργίου
● Παπαδάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
● Κατσανεβάκης Γεώργιος του Στυλιανού
● Ορφανουδάκης Παύλος του Νικολάου
Ο ∆ήµος Σφακίων δεσµεύθηκε να τιµήσει σε προσεχή εκδήλωση και τους αποθανόντες. Άψογη ήταν εξ άλλου και η παρέλαση των µαθητών, την οποία ακολούθησε
το πρόγραµµα της χορωδίας του Γυµνασίου – Λυκείου Σφακίων. Άξιοι συγχαρητηρίων είναι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι των σχολείων για την εξαίρετη διοργάνωση.

Κοινωνικά

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2011

ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο της Ενορίας Χώρας Σφακιών εύχεται σε όλους
Καλή Χρονιά το 2012, να αντλούµε δύναµη και ελπίδα από την πίστη µας, και
να έχουµε στήριγµα την εκκλησία στην
πορεία της ζωής µας , ευχαριστούµε δε
αυτούς που στηρίζουν το έργο µας :
1) Περράκης Νικόλαος (Πειραιά) εις
µνήµη Μιχαήλ Τζαγκαράκη 50 €
2) ∆ωρεά Ιωάννης Μανούσου ∆ουρουντάκης (Κατσουλός) εις µνήµη Μαρίας Πρωτοπαπαδάκη στον Ι.Ν. Χριστού
1000 €
3) Μαρία Εµ. Μπραουδάκη εις µνήµη
και αντί στεφάνων Ευρυπίδη Μπραουδάκη 50 €
4) Οικογένεια Σοφίας Μπραουδάκη,συγγενείς και φίλοι, εις µνήµη και αντί στεφάνων, Ευριπίδη Μπραουδάκη, στον ιερό
Ναό Χριστού - Παναγίας (για συντήρηση
τέµπλου) 1070 €
5) Ζαχαρένια Βολουδάκη I. Ν. Χριστού
(για το τέµπλο) 100 €
6) Καντεράκη Βούλα (Καθηγήτρια) στην
Ενορία 50 €
7) Νικόλαος Αµοιραδάκης Ι.Ν. Χριστού
Εκκλησιαστικά χαλιά άξιας 630 €
8) Οικογένεια Ιωσήφ ∆αµανάκη (από
Αµερική) Ι.Ν. Αγ. Παντελεήµονα αγιογραφία, Αγίας Οικογένειας (Χριστός Παναγία
Ιωσήφ) εις µνήµη των γονέων τους , Γεωργίου και Ελένης ∆αµανάκη.
9) Ευχαριστούµε της Οικογένειες Περράκηδων, Κουρµούληδων την κ. Στέλλα
Φασουλή και σε όλους που συµµετείχαν
στην Εορτή του Αγίου Σπυρίδωνα.
Με της Καλύτερες Ευχές και την
Ευλογία του Θεού και των Αγίων µας
Ο Εφηµέριος Χώρας Σφακιών
Π. Αθανάσιος Κουκουναρης

Ενορία Χώρας Σφακίων

Ιερός Ναός Αγίου Νικόλαου (Μεσοχώρι)

Στο βιβλίο που κυκλοφορεί µε τίτλο “Αναζητώντας τις 100 εκκλησίες της Χώρας Σφακίων”,
ανάµεσα τους αναφέρεται σαν καταστρεµµένος και
ο Ναός του Αγίου Νικόλαου στο Μεσοχώρι .
Αυτό από τώρα θα πρέπει να το αλλάξουµε ,
διότι ήθελε ο Άγιος Νικόλαος, ακόµα ένας ναός που
είναι αφιερωµένος στο όνοµα του ,να διορθωθεί και
να λειτουργείται.
Έτσι από µια µικρή προτροπή, να κλήρωση η
Ενορία ένα χρυσό Σταυρό, ώστε να µαζευτούν λίγα
χρήµατα ,να διορθώσουµε τους τοίχους και να λέµε
σιγά σιγά θα δούµε παρακάτω τη θα γίνει, Αυτό πυροδότησε µια έντονη προσπάθεια και προσφορά
από όλους ,ώστε µέσα σε λίγους µήνες ,ο Ναός να
διορθωθεί, και τώρα να έχουµε την χαρά να τον λειτουργούµε µε την βοήθεια του Θεού και του Αγίου
Νικολάου.
Ο κατάλογος προσφορών, είναι ο εξής:
1) Βοτζάκης Νίκος 30€ και ένα χρυσό Σταυρό
όπου από την κλήρωση εισπράξαµε 499€
2) Αµοιραδάκης Νίκος 20€
3) ∆ουρουντάκης Νίκος από Αµερική προσωπική προσφορά 5.000 $
4) Γιώργος Ντουρουντούς (Λιβυκό) 1.000€
5) Βοτζάκη Άννα - Κοπάσης Νίκος 100€
6) ∆αλιδάκης Γιώργος 100€
7) Φίλλιπος Σαββάκης από το Ηράκλειο, δώρο
τα πλακάκια
8) Γιώργος Βοτζακης δωρεάν µεταφορά από το
Ηράκλειο τα πλακάκια
9) Γλεντούσης ∆ηµήτρης τοποθέτηση µαρµάρων

10) Ιωάννα Ευαγγελίας Κελαίδή εις µνήµη Εµµανουήλ Μανούσου Κελαίδή και Παύλου Εµµαν.
Κελαίδή έστειλε 1900€ για το Τέµπλο του Ναού.
11) Γιάννης Κουρής δωρεά την πόρτα και τα παράθυρα
12) Νίκος Μπραός από παλαιότερη είσπραξη
700€
13) Γιώργος ∆ουρουντάκης (Καλαφάτης) εις
µνήµη της µητέρας του Φαίδρας 150€
14) Περράκη Παγώνα και Χρήστος 200€
15) Γιάννης Χατζηδάκης (από το νταµάρι) χαλίκι
ψηφίδα
16) Χρήστος Σηφαλός εξωτερική σοβάδες
17) Γιώργος ∆ουρουντάκης από την Αθήνα ,
έβαψε τον Ναό εγκατέστησε ηλιακό ρολόι και διαµόρφωσε εξωτερικά τον χώρο.
18) Νικόλαος ∆ουρουντάκης από Αµερική
έπειτα από έρανο µας έστειλε 2.435 $
Τα έδωσαν οι εξής:
● Νίκος Αθηνά Πιπίνα Νίκη ∆ουρουντάκη 1000$
● Μαίρη Μαράκη ∆ουρουντάκη 300$
● Έλλη Μανουσακάκη ∆ουρουντάκη 300$
● Κατερίνα Μανουσελάκη Ντουρουντάκη 300$
● Άννα κουµπάρα 50$
● Παναγιώτης Γεωργία Μέλιος 100$
● Φραγής Χαδούµης 50$
● Βασιλική Ξυραδάκη 200$
● ∆ηµήτριος Βασταρδής 40$
● Ελένη Πάσχαλ 20$
● Σούλα Πάτρος 20$
● Θεοδώρα Θεοδωροπούλου 10$
● Χρυσούλα Ντεµίρης 20$
● Βίκυ Παπαεµµανουήλ 25$
19) Πολενάκη Άννα έπειτα από κλήρωση ενός
πλεκτού 152€ ,ένα µανουάλι
20) Σοφία Μπραουδάκη 1 καντήλι
21) Ανώνυµη (Σοφία ∆ουρουντάκη) 2 καντήλια
22) Παντελίτσα Τσιριντάνη 1 καντήλι
23) Στο Τέµπλο τις εικόνες έβαλαν
►Αγίου Νικόλαου Πόλα Κελαίδή
►Παναγίας Ελένη Ανδρέας Βοτζάκης
►Χριστού οικογένεια Ελένης και τέκνων Αµοιραδάκη
►Πρόδροµου Παύλος Σταµατάκης
24)Βεατρίκη ∆ουρουντάκη 50€
25) Ελένη ∆ουρουντάκη 50€
26) Σοφία Σταµατάκη ένα σετ πλεκτό
27) καµπάνα δωρεά Έλσα και Κώστας Νικητοπούλου από Αθήνα
28) Αποστολάκης Νίκος µια κούτα κεριά
29) Γιώργος και Ζαφειρένια ∆ουρουντάκη από
Αθήνα το παγκάρι άξιας 400€
30) Ιωάννα ∆ουρουντάκη από την υnisef 6 καρέκλες
31) Χρυσή Κουκουνάρη Πρεσβύτερα,το κουρτινόξυλο και ένα χαλί
32) Ανώνυµη (Ζαφειρένια Αντρουλακάκη) 100€
33) Αγγελική ∆ουρουντάκη 50€
34) Ελένη Βοτζάκη 2 χαλιά
35) Κατερίνα Περράκη ένα τραπέζι αξιας 100€
37) Νίκη ∆ουρουντάκη καθαριότητα του Ναού
38) Ελένη Κελαιδή ένα θυµιατό και τα κηροπήγια Αγίας Τράπεζας
39) Βοτζάκης Νίκος (ο Γιδάρης) προσφέρει ένα
πρόβατο για κλήρωση όπου είσπραξε 1.000 €,το
κέρδισε ο Γιώργος Καγιαδάκης
40) ∆αλιδάκης Γεώργιος (Από Αυστραλία)100 €
41) Αντρέας Φασουλάκης 100€
Με χαρά και συγκίνηση για αυτή την ευλογηµένη προσφορά, ευχόµαστε σε όλους, τους προσφέροντας και µε όποιο τρόπο συνέβαλαν σε
αυτή την ευλογηµένη προσπάθεια, ευλογία κυρίου , ο Άγιος Νικόλαος να είναι προστάτης και
βοηθός στην πορεία της ζωής ,του καθενός .
Αθανάσιος Κουκουνάρης
Εφηµέριος Χώρας Σφακίων

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Ευχόµαστε ο Θεός να ανάπαυση την ψυχή
του δούλου του Θεού Ευριπίδη Μπραουδάκη,
που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Άνθρωπος ο
οποίος δηµιούργησε µια µεγάλη και αξιόλογη οικογένεια ,και αγωνίστηκε για αυτούς ώστε να
έχουν ένα καλύτερο µέλλον. Στην οικογένεια του
ευχόµαστε να έχει στήριγµα την Παναγία, πιστή
στο Θεό και υποµονή.
Ευχαριστούµε όλους όσους πρόσφεραν εις
µνήµη του, υπέρ της εκκλησίας του ιερού ναού
Χριστού - Παναγίας στο Μεσοχώρι για την συντήρηση του τέµπλου.
Ο Εφηµέριος Χώρας Σφακίων
Αθανάσιος Κουκουνάρης

Κοινωνικά
Πένθη

Σφηνιάς Νίκος

Έφυγε από τη ζωή στις ο Σφηνιάς Νίκος του
Ιωάννου, φίλος καλός και εργατικός.
Η κηδεία του έγινε την ∆ευτέρα 5-11-2011 στον
Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων
στα Νοµικιανά Σφακιών.
Στην οικογένεια του εκφράζοµε τα θερµά µας
συλλυπητήρια.

Μπραουδάκης Ευριπίδης

Το Σάββατο 19-11-2011, στον Ιερό Ναό του
Χριστού στη Χώρα Σφακίων, εψάλη η
εξόδιος ακολουθία του Ευριπίδη. Έφυγε απροσδόκητα, όταν η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Να είναι ελαφρύ το χώµα της της
Σφακιανής γης που τον δέχτηκε .
Στα παιδιά, στη σύζυγο και στους συγγενείς, εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Ευαγγελία Σταυρουδάκη
(το γένος Τζατζιµάκη)

Την Τρίτη 29-11-2011, στον Ιερό Ναό της Αγίας
Τριάδος στην Αγία Ρουµέλη Σφακίων, τελέστηκε η
εξόδιος ακολουθία της Ευαγγελίας Σταυρουδάκη.
Στα παιδιά της, τ΄ αδέλφια της και τους λοιπούς
συγγενείς, εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Μανούσος Τσιτσιρίδης

Έφυγε αρχές Νοεµβρίου του 2011 ο Μανούσος Τσιτσιρίδης. Η εξόδιος ακολουθία
τελέστηκε στον ιερό Ναό Παναγίας στο Αµουδάρι Ασκύφου Σφακίων.
Στην σύζυγο του Κλαίρη και στα παιδιά του Ελπίδα και Στρατή καθώς και στα αδέλφια και συγγενείς του, εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Σηφ. Μαν.
Μιχάλης Χ. Τσαγκαράκης

Στις 20 του Σεπτέµβρη 2011, στον Αργουλέ
Σφακίων, εγκατέλειψε τα εγκώσµια, πλήρης ηµερών ο Μιχάλης Τσαγκαράκης.
Καλός οικογενειάρχης, γελαστός, καλόκαρδος,
αψίκορος και χορατατζής, ο µπαρµπα-Μιχάλης !
Φτωχός βιοπαλαιστής, ανάθρεψε τέσσερα παιδιά,
το ένα καλύτερο από το άλλο και τα είδε να προκόβουν.
Η κηδεία του έγινε στον Αργουλέ.
Στα παιδιά του Μιχάλη, Γιωργία, Βαγγελιά και
Μαρία, καθώς και στη γυναίκα του, εκφράζουµε τα
θερµά µας συλλυπητήρια.

Ανδριανή Καβρουδάκη - Τσαρούχη

Την 30η Μαίου 2011 έφυγε από κοντά µας η
Ανδριανή Καβρουδάκη -Τσαρούχη Η κηδεία έγινε
στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Πειραιώς
την 1η Ιουνίου κατά την οποίαν συνόδευσαν την
εκλιπούσα στην τελευταία της κατοικία η οικογένεια
της, συγγενείς και φίλοι και πλήθος κόσµου της
Πειραϊκής κοινωνίας καθώς επίσης και η Πρόεδρος
της "∆ηµοκρατικής Συµµαχίας" Ντόρα Μπακογιάννη, η πρώην Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βουλευτής Έλσα Παπαδηµητρίου και ο
πρώην Υπουργός και βουλευτής Πειραιά, Γεώργιος Καλός ο οποίος εκφώνησε τον επικήδειο αποχαιρετισµό.

Μνηµόσυνα

Την Κυριακή 20-11-2011 στον Ιερό Ναό του Αγ
Χριστόφορου (Καµίνι) τελέστηκε
ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του Μάρκου Ιωάννου Ζερβού.
***
Στις 27-11-2011 στον Ιερό Ναό του Αγ. Γεωργίου στην Ανώπολη Σφακίων, τελέστηκε 40-πενθήµερο µνηµόσυνο στη µνήµη του Παύλου
Ορφανουδάκη
***
Στις 23-1-2011 στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ανώπολη Σφακίων, τελέστηκε τρίµηνο
µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής Ιουλίας
Μαν. Ζαχαριά.

Αυτοί που έφυγαν
Μανώλης Νικηφοράκης

Κάθε φορά που βρίσκοµαι στην Ίµβρο αισθάνοµαι την απουσία του Μανώλη. Θυµάµαι τους περιπάτους
που
κάναµε
κουβεντιάζοντας,
την σοβαρότητα που αντιµετώπιζε τα γεγονότα και
την ευγένεια που συµπεριφερόταν στους συγχωριανούς και συνεπαρχιώτες µας, είτε στα Σφακιά,
είτε στην Αθήνα που ζούσε.
Πάντα ήταν κοντά στη Ένωση µας. Ο λόγος του,
πάντα µεστός, ευγενικός, ενωτικός και ήρεµος.
Τώρα κείτεται
στην αιώνια κατοικία του στη
Ίµβρο, ήρεµος αλλά ευτυχισµένος, µια και αξιώθηκε να δει τα παιδιά του, να ξαναγυρνούν στο
χωριό, κάνοντας του το χατίρι να φτιάξουν σπίτι,
κάτι που ήταν το όνειρο του.

Γιώργης Χρ. Νικηφοράκης

Πλησιάζουν δυό χρόνια από τότε που έφυγε ο
Γιώργης, ο λεβέντης Σφακιανός από την Ίµβρο.
Νέος έφυγε για την Αµερική όπως και τόσοι άλλοι
συνεπαρχιώτες µας για να βρουν µια καλύτερη
τύχη στα πέτρινα χρόνια δεκαετίας 60-70. Ευγε-

νικός και φιλότιµος, αλλά προπαντός, αγαπητός
σε όλη τη κοινωνία που ζούσε, στην Αµερική στα
Χανιά και στο αγαπηµένο του χωριό την Ιµβρο.
Η µοίρα θέλησε απροσδόκητα να τον πάρει από
κοντά µας, όπως και άλλους φίλους και συνοµήλικους του από το χωριό. Πιστεύω ότι βρίσκονται
όλοι µαζί και αναπολούν τις όµορφες στιγµές που
έζησαν στο Χωριό. Εµείς ζούµε µε ζωντανές τις
αναµνήσεις της λεβεντιάς και της ευγένειας που
τους χαρακτήριζε.
Φεύγοντας για την Αµερική, µιλήσαµε µε την
αγαπηµένη του σύζυγο για το Γιώργη, για το πόσο
µας λείπει, πόσο λείπει στην οικογένεια του. Αλλά
η ζωντανή καλή ανάµνηση, είναι βάλσαµο για την
γυναίκα του και τα παιδιά του, που αισθάνονται περήφανα, για το λεβέντη πατέρα τους, πού τίµησε
την επαρχία και την οικογένεια του.
Σηφ. Μαν.

Ευχαριστίες
της Οικογένειας
Ιωσήφ Πυροβολάκη

Κάποιο πρόσωπο που επιθυµεί να παραµείνει α ν ώ ν υ µ ο, επλήρωσε όλα τα έξοδα της
κηδείας, αντί στεφάνου, του αείµνηστου Ιωσήφ
Αντρ. Πυροβολάκη, που εκηδεύτηκε στην
Ιµπρο Σφακίων στις 23-8-2011.
Για την προσφορά του αυτή, αισθανόµαστε
την υποχρέωση, να τον ευχαριστήσουµε θερµά
και δια µέσω της εφηµερίδας τα “ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ”

ΙΩΣΗΦ ΑΝ∆Ρ. ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ

“Η Πανάγια κι ο Χριστος κι οι δώδεκα Απόστολοι
µε τ'ς άντρες σε υποδέχονται στο πιο όµορφο
περβόλι”.

Πήρες τη θέση του πατέρα, που εγώ σου πρότεινα, και ζήσαµε 17 δύσκολα χρόνια, ώσπου, από
πατέρας και παππούς των λίγων, µετρηµένων
χρόνων µε γήινες διαστάσεις, έγινες πατέρας και
παππούς αιώνιος και σύµβολο µε ουράνιες προεκτάσεις
Ολοι λαθέψαµε πολλές φορές και χάσαµε το µονοπάτι του αγώνα και της θυσίας για µια ζωη µε
αξιοπρέπεια και αρχοντιά, µα εσυ πάντα έβρισκες
τον τοπο και τον τρόπο της Αξιοπρέπειας και της
Αρχοντιάς µε το Α κεφάλαιο, και εκει στάθηκες ως
τωρα και για πάντα...
Ησουν µόλις πέντε χρονών, οταν άδικο χερι σε
ορφάνεψε, µα µπόρεσες και διάβηκες τα πέτρινα
χρονιά νικητής. Το άδικο, µε ολες του τις µορφές
δεν σε σταµάτησε, µα σε έκαµε ακόµα πιο δυνατό
και επιδέξιο αγωνιστη,µε άρµατα ακατανίκητα το
φιλοτιµο,την τίµια εργασία και την θυσία για τον
αλλο που ειχε την ανάγκη σου. Αµέτρητοι αυτοί
που εξυπηρέτησες, σε θυµούνται µε ευγνωµοσύνη, η οικογένεια, οι εδικοί και φίλοι σε λατρεύουν
γι' αυτο που ήσουν, και για την αστείρευτη πηγη
της αγαθής καρδίας σου, που ο,τι όµορφο ειχε,
πάντα το έδινες, χάρισµα της αγάπης σου....
Για δεύτερη φορα ορφάνεψες, οταν ο γιος, που
τοσο λαχταρούσες ,µωρακι ακόµα, έφυγε αναπάντεχα, για την γειτονία των Αγγέλων. Κι οταν το αλλο
στήριγµα σου, ο γιατρός -αδελφός σου, έπεσε σαιτεµενος απο τον θάνατο στα 45 του, τοτε ορφάνεψες για τρίτη φορα. Μα παλι στάθηκες όρθιος και
δυνατός, προστάτεψες την οικογένεια σου, µέχρι
που χάρηκες ολες τις αληθινές χάρες της ζωης,
οπως αληθινός ήσουν σε ολα σου. Πάντρεψες τις
θυγατέρες σου, είδες να γενιουνται τα εγγόνια σου,
τα καµάρωσες να βαφτίζονται, να µεγαλώνουν, να
προοδεύουν.
Μα, µ' ολο που η ζωη σου ξεχείλιζε απο δυνατές
χάρες, τα σύννεφα άρχισαν να µαυρίζουν και
να σκεπάζουν τον ουρανό σου ,εδωσες όρθιος την
µάχη στο µαρµαρένιο αλώνι,ως τις τελευταίες
στιγµές σου. Αρχισες να ζεις τον παράδεισο της
αγάπης ολων των εδικών και φίλων σου, που µε
τον τρόπο του ο καθε ενας σε στήριξε µε την παρέα
του και τις ιατρικές υπηρεσίες του. Η Πάγωνα,
η Ιωάννα, η Αννα, ο ∆ηµήτρης , Η σοφία, ο Αντρέας
και η Ασπα, η καλη σύζυγος Αλεξάνδρα, ολα τα εγγονάκια σου , οι συγγενείς και οι φίλοι σου ηταν οι
Αγγελοι που ακούραστα φτερούγιζαν γυρω σου,
ώσπου βρήκες την ατελείωτη γαλήνη στην συντροφιά των Αγγέλων στον ουρανό.
Κι έγιναν ολα οπως έπρεπε ...Εσυ τωρα, πρώτος απο την οικογενεια, την σύζυγο, τα παιδία και
τα εγγόνια σου, ξεκινας για το µακρύ ταξειδι της
επιστροφης, για την συνάντηση µε το “αρχαιον
κάλλος" το "καθ' οµοιωσιν" µε Αυτόν, που "εκ µη
όντων" µας έπλασε και µας τίµησε µε την θεια Εικόνα Του.
Τον ίδιο δρόµο ακολούθησαν τόσοι άλλοι πριν
απο σενα, στα χνάρια αυτών και στα δικα σου βήµατα θα ακολουθήσουµε κι εµείς και τα παίδια µας,
οταν θα έρθει και η δικη µας ωρα.
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Και για να µη χαθούµε τα εγγονάκια σου, σου
σφιχτόδεσαν την αγάπη τους σε µιαν ανθοδέσµη
και την ακούµπησαν πανω σου να σε συντροφεύει
µέχρι την συνάντηση ολων µας και "ολων των
απο περάτων εως περάτων της οικουµένης κεκοιµηµένων εοσεβως, εν τοπω φωτεινω ,εν
τοπω χλοερω, εν τοπω αναψυξεως, ενθα απεδρα οδύνη, λύπη και στεναγµός".
Εκει η συνάντηση οπου δεν θα εχει τέλος
Εκει οπου οι χοροί των Αγιων και των Αγγέλων
Εκει οπου οι δίκαιοι εκλαµψουσιν ως φωστήρες
Εκει οπου ο Θεος "τους κοιµηθεντας δια του
Ιησού αξει συν Αυτω" και "ούτω πάντοτε εν
Κυριω εσοµεθα" Σ' αυτήν την αποχαιρετιστήρια
ανθοδέσµη των εγγονιών σου στα µατησε το
βλέµµα µας. Και ευθύς άνοιξε αστείρευτη πηγη και
ήσυχο κίνησε το ποτάµι των δακρύων, για να ξεπλύνει την πίκρα απο τα ορφανεµένα µάτια µας και
στο εξης να ποτίζει και κράτα ζωντανή την ελπίδα
και την πίστη της συνάντησης ολων.
Και έγραφε στις λευκές κορδελλες της η ανθοδεσµη, µια µερα που ηταν Τρίτη και 23 του Αυγούστου και το ετος δισχιλιστο και ενδέκατο
"Μες την Αγάπη θα ξαναβρεθούµε"
"Τα βήµατα σου θα γυρέψουµε να βρούµε"
"Ο,τι αγάπησες κι εµείς θα τ'αγαπούµε"
"Για µας θα είσαι πάντα ζωντανός"
Καλο Παράδεισο να έχεις και εµείς να έχουµε την
ευχη σου.
Νίκος
(ο γιος που σε γέννησε Πάτερα και Παππού του
Αποστολη,της Ζωης,της Αλεξάνδρας και του
Ιωσήφ)

Γάµοι

Το Σάββατο 12-11-2011
έγινε ο γάµος του Μανώλη Μανουσογιαννάκη µε
την εκλεκτή της καρδιάς
του Σνεζάνα Λαζάρεβιτς.
Γνωρίστηκαν και αγαπήθηκαν στη Κρήτη.
Η Σνεζάνα ,από τη µαρτυρική Σερβία µικρή
ένιωσε τη φρίκη του πολέµου. Ήλθε στην Ελλάδα,
φιλοξενήθηκε από την οικογένεια του Βασίλη και
Βιργινίας Κατάκη και αναπτύχθηκε µια σχέση γονιών σε παιδί. Της έδωσαν την αγάπη που της στέρησε
ο
πόλεµος
των(πολιτισµένων)
βαρβάρων.Όλοι µας την είχαµε σαν παιδί µας. Η
µικρή Σνεζάνα µεγάλωσε, ερωτεύτηκε µε το Μανώλη, απέκτησαν και ένα παιδί που βαφτίστηκε
µετά το µυστήριο του γάµου. Το όνοµα του Μάρκος.
Το µυστήριο έγινε στον Άγιο Παντελεήµονα στο
Σταλό. Κουµπάροι ήταν οι φίλοι από τη Σερβία
Γκόραν Μπάµπιτς και Ταµάρα Πάιτς, ενώ νονός
του µικρού Μάρκου ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης. Μετά τα µυστήρια, τα παιδιά, µας δεξιωθήκαν
στο κέντρο “Ζυγός”, σε ένα πλούσιο γλέντι µε
άφθονα εδέσµατα, Κρητική και Σέρβικη µουσική,
που επισφράγισε την αιώνια φιλία των δύο λαών,
την αγάπη των παιδιών και την ευτυχία των γονιών
Μάρκου και Αργυρώς Μανουσογιαννάκη, Ζόραν
Λαζάρεβιτς και Βασίλη και Βιργινίας Κατάκη.
Τις ευχές για τα παιδιά στο τέλος του γλεντιού,
συνόδεψε το κουλούρι του γάµου και ένα µπρούσκο µυρωδάτο κρασί µε τη φωτογραφία των νεόνυµφων αλλά και του µικρού Μάρκοu µε τις
ευχαριστίες τους.
Να ζήσουν ευτυχισµένοι !
***
Στις 13-11-2011 στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων
Μαρτύρων στο Ρέθυµνο ,ένωσαν τη ζωή τους ενώπιον θεού, συγγενών και φίλων, ο Νίκος Αµοιραδάκης και η Ελένη Βασιλείου. Το όµορφο ζευγάρι
πάντρεψε, η λεβέντησα Μαρία Φασουλάκη, συνοδευµένη από πολλούς κουµπάρους ριζίτες και
χορευτές από τα Σφακιά. Το γλέντικράτησε αµείωτο, µέχρι το πρωί, στο κέντρο “Πέλαγος”.
Στα παιδιά ευχόµαστε να ζήσουν και να ευτυχίσουν αγαπηµένα. Στους γονείς Ελένη Αµοιραδάκη,
Ευάγγελο και Γεωργία Βασιλείου, να τα καµαρώνουν και να αξιωθούν σαν κανακίσουν πολλά εγγόνια και στην όµορφη Μαρία πάντα να είναι άξια
και µια λαµπρή τύχη.
***
Στις 27-10-201 στον Ιερό Ναό του Αγ.Φανουρίου
τελέστηκε ο γάµος του Σταύρου Τσουπάκη µε την
εκλεκτή της καρδιάς του Γεωργία ∆ηµακοπούλου. Το όµορφο ζευγάρι πάντρεψε ο Κώστας Αντωνακάκης. Μετά τη στέψη το ζευγάρι δεξιώθηκε
φίλους και συγγενείς στο κέντρο “ Κονταρός”.
Στους νεόνυµφους ευχόµαστε υγεία και ευτυχία
στο κουµπάρο πάντα άξιος και στους γονείς Γιάννη
και Ζαµπία Τσουπάκη ,Αλέξη και Ευαγγελία ∆ηµοπούλου να καµαρώνουν τα παιδιά τους και να χαρούν εγγόνια.
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Στις 12-11-2011 στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας στη Χαλέπα ,έγινε ο γάµος του Στάθη
Ιωάννου και της Ιωάννας Περάκη. Κουµπάροι
στο όµορφο ζευγάρι ήταν η Γιούλη Βλαστάκη και
ο Στέλιος Μαµουλάκης
Μετά τη στέψη, το ζευγάρι δεξιώθηκε φίλους και
συγγενείς στο κέντρο “ Έσπερος”.
Στα παιδιά ευχόµαστε ευτυχία, υγεία και αγάπη.
Στους γονείς Ανδρέα και Νίκη
Περάκη, Αντώνη και Αγγελική Ιωάννου, να τα καµαρώνουν ευτυχισµένοι και να αξιωθούν να κανακίσουν πολλά εγγόνια και στους κουµπάρους
πάντα άξιοι.
***
Την Παρασκευή 4 του Νοέµβρη στον Ιερό
Ναό της Παναγίας στο Καλλικράτη στα Σφακιά,
έγινε ο γάµος του Γιώργη Γιαννακάκη µε την
εκλεκτή της καρδιάς του Αλεξάνδρα, κουµπάρος
ήταν ο Βασίλης Τζουρµπάκης. Μετά τη στέψη και
τις ευχές φίλων και συγγενών, το ζευγάρι δεξιώθηκε τους παρευρισκοµένους στο κέντρο “Έσπερος”.Στα παιδιά ευχόµαστε να ζήσουν ευτυχισµένα
και στις οικογένειες του Στέλιου Γιαννακάκη και
Blagica Davitkoui, να χαίρονται τα παιδιά τους και
να χαρούν πολλά εγγόνια. Στον κουµπάρο πάντα
άξιος.
***
“Στο νέο µας ξεκίνηµα
σας θέλουµε κοντά µας
να µοιραστούµε όλοι µαζί
τη µέρα της χαράς µας”.
Μ’ αυτή τη µαντινάδα το όµορφο ζευγάρι Μανώλης Τζωρτζάκης και Μαρία Ηλιάκη κάλεσαν φίλους και συγγενείς στην οµορφότερη στιγµή της
ζωής τους, την Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου στον Ιερό
Ναό του Αγίου Ιωάννου στα Χανιά. Κουµπάροι
ήταν ο Ανδρέας Ζαχαριάς και ο Θοδωρής Γιαννουλάκης.
Μετά το µυστήριο τα παιδιά δεξιώθηκαν τους φίλους, κουµπάρους και συγγενείς στο κέντρο “Κονταρός”,σε πλούσιο γλέντι µέχρι πρωίας.
Στα παιδιά ευχόµαστε από καρδιάς να είναι ευτυχισµένα και να συνεχίσουν µε τον ίδιο ζήλο να
προσφέρουν τις πολύτιµες υπηρεσίες τους στα
Σφακιανόπουλα, µια και ο Μανώλης είναι γυµναστής και προπονητής και η Μαρία καθηγήτρια φιλόλογος..
Στους γονείς Μαρία Τζωρτζάκη και Μανώλης και
Κυριακή Ηλιάκη, να τα χαίρονται και να αξιωθούν
να κανακίσουν εγγόνια. Στους κουµπάρους να είναι
πάντα άξιοι.
Σηφ. Μαν.
***
Στις 17 Σεπτέµβρη 2011, έγινε ο γάµος του Γεωργίου Ρογδάκη από τις Γκαγκάλες Μεσσαράς,
µε τη γιατρό Αναστασία Αντρέα Πρωτοπαπαδάκη, από την Ανώπολη Σφακίων. Η στεφάνωση
έγινε στην “Καµαριανή παναγία” στο Γεράνι Ρεθύµνου και το γλέντι έγινε στο κέντρο “ΦΑΡΟΣ” της
ίδιας περιοχής. Το κέντρο γέµισε µε καλό κόσµο και
το γλέντι κράτησε µέχρι τις πρωινές ώρες σε
έξαρση. Κουµπάρος ήταν η Ιωάννα Αστρινάκη, λογίστρια. Χαρακτηριστικό του γάµου ήταν ότι δεν δέκτηκαν δώρα.
Ευχόµαστε στο ανδρόγυνο, αγάπη, ευτυχία και
µακροζωία. Στους γονείς ευχόµαστε να τους καµαρώνουν ευτυχισµένους για πολλά πολλά χρόνια.
Καν. Ι. Γερωνυµάκης

Βαφτίσεις

Στις 10-9-2011, στον Αγ.
Νεκτάριο Χανίων, ο Γεώργιος
Μπρεδολόγος, εβάφτισε τον γιό
του Αντώνη Μπρεδολόγου και της
Μαρίας Γερωνυµάκη. Το όνοµα του
νεοφώτιστου: Αντώνης. Ευχόµαστε να τους
ζήσει!
***
Στις 18-9-2011 η Ιωάννα Βουδούρη συζυγος
του Γ. Γερωνυµάκη, εβάφτισε στον Προφήτη
Ηλία Χανίων, την χαριτωµένα κορούλα του ∆ηµήτρη και της Αναστασίας Σπανουδάκη και της
έδωσε το όνοµα Λουκία. Αµέσως µετά, η Μαρία
∆ρακάκη, εβάφτισε το άλλο επίσης χαριτωµένο
κοριτσάκι του ζεύγους και του έδωσε το όνοµα
Ελευθερία.
Μετά τις βαφτίσεις, ακολόύθησε ένα όµορφο
γλεντι στο κέντρο “Νεράιδα” .

Καν. Ι. Γερωνυµάκης
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Σφακιανή βραδιά στην ταβέρνα “Ανυφαντού των γεύσεων”

Απολαύσαµε τα εξαιρετικά Σφακιανά εδέσµατα της K«ΑΝΥΦΑΝΤΟΥΣ».
Νιώσαµε την ανάγκη να βρεθούµε, να µιλήσουµε, να πιούµε, να χορέψουµε.
Ν’ αντισταθούµε στο ζόφο, τη µιζέρια, τα Μνηµόνια, τις Τρόικες, τα τροµοδελτίαK
Ήπιαµε καλό µπρούσκο κρασί και αφεθήκαµε στην παραζάλη του δοξαριού
Επιλέξαµε την φιλόξενη Ταβέρνα του δικού µας, του Γιώργη του Βοτζούρη στο Καµατερό. της λύρας του Μιχάλη. Χορέψαµε, γλεντήσαµε, ξεφαντώσαµε ως το πρωί.
Καλέσαµε αρκετούς φίλους και συνεπαρχιώτες – µαζευτήκαµε καµιά εκατοσταριά.
∆υναµώσαµε!

“ Οι φίλοι όντε θα σµίξουµε, η γης αναδακρυώνει
και τα βουνά ραγίζουνε κι θάλασσα βουρκώνει”.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Οι Σφακιανοί της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, σέρνουν το χορό...Πρωτοχορευτής ο Θοδωρής Παπαδάκης και δίπλα του ο Βασίλης ο Θωµάς.

Κι όπως εκείνα τ’ αλλοτινά τα χρόνια, όλοι µαζί, ακουµπώντας ο ένας στον ώµο (και τη δύναµη) του άλλου, τραγουδήσαµε
τα παλιά µας τραγούδια, τα Ριζίτικα µας... Σπάνιας οµορφιάς το
τραγούδι του Βασίλη του Θωµά !

Κι όσοι δεν ήθελαν “να το πουν “ µ’ ένα γιουκαλίλι, µας το χόρεψαν...
Ο Μιχάλης Πολυχρονάκης µε τους πασαδόρους του, µας ξεσήκωσε για µιά ακόµη
φορά. Τους ευχαριστούµε!

Απονοµή τιµητικής πλακέτας
στον καθηγ. Εµµ. Κριαρά

Ο πρόεδρος της “Ενωσης” Σήφης Μανουσογιάννης, είχε τη τιµή να επιδώσει
στον “Αιώνιο έφηβο” καθηγητή Εµµ. Κριαρά, την τιµητική πλακέτα.

Η Τιµητική πλακέτα. Ελάχιστος φόρος τιµής και ευγνωµοσύνης, από την “Ενωση”
µας, στον συµπατριώτη ακαδηµαικό, σάσκαλο και αγωνιστή, Εµµ. Κριαρά

