Κύµα συµπαρά στασης στο ∆ή µαρχο και τους
άλλους διοκώµε νους, για το “Σα µαριά”
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Όλοι µαζί
πάµε µπροστά !

Στον αντίποδα µιας περιόδου
οικονοµικοπολιτικής µιζέριας και ιδεολογικής ύφεσης, η κοινωνία των
Σφακίων σφίγγει την γροθιά της για
άλλη µια φορά και ορθώνει το ανάστηµα του ηθικού και ψυχικού πλούτου της, αποδεικνύοντας έµπρακτα
τις δυνατότητες και ικανότητες που
διαθέτει και που όταν θέλει, µπορεί!
Αφυπνίζεται µπροστά στην επιτακτική ανάγκη παρέµβασής της σε
αποφάσεις και καταστάσεις και γενικά εξελίξεις που την αφορούν, αναλαµβάνοντας τον ρόλο που της
ανήκει!
Οι µέχρι τώρα παρεµβάσεις των
πολιτών της, στον εξωραϊσµό του
ανεκτίµητου φυσικού κάλλους του
τόπου µας (φαράγγια - παραλίες) και
την επιτυχή αποκατάσταση µεγάλου
µέρους των καταστροφών αυτού,
λόγω καιρικών φαινοµένων αλλά κυρίως από την αδιαφορία των µέχρι
πρότινος διοικούντων, καθώς και η
συµβολή τους στην επανάκτηση βασικών κοινωνικών υποδοµών, όπως
το περιφερειακό πολυδύναµο ιατρείο Χώρας Σφακίων και η δηµιουργία πολιτιστικού πολυχώρου
στον Πατσιανό, µε εθελοντική και
µόνο προσφορά εργασίας, είναι
µόνο η αρχή των όσων κατά νου επιδιώκουµε να αναδείξουµε και να τους
δώσουµε την αξία που τους αναλογεί, ορµώµενοι αφενός από το δεδοµένο πως “όταν θες να φτάσεις
στην πηγή του ποταµού πρέπει να
κολυµπήσεις κόντρα στο ρέµα
του” και αφετέρου από την αµέριστη
αρωγή και συµπαράσταση της νέας
δηµοτικής αρχής και ιδιαίτερα του
επικεφαλής της Παύλου Πολάκη, τον
οποίο ευχαριστούµε για τον παραδειγµατισµό, την ανιδιοτέλεια και την
ηθική και όχι µόνο στήριξη, που
απλόχερα µας χαρίζει!
Όλοι Μαζί Πάµε Μπροστά!
Για την “Πρωτοβουλία ∆ηµοτών
Σφακίων”
Βαγγέλης Γερωνυµάκης
ΣΦΑΚΙΑ

“Συνάντηση µε τη
παράδοση 2011”
σ. 4

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ

Ο πολιτισµός ενάντια στα µνηµόνια,την κρίση, τη βαρβαρότητα...

“Ο πολιτισµός είναι µια κίνηση, όχι µια κατάσταση. Είναι ένα ταξίδι, όχι ένα λιµάνι”

Η νέα

αποικιοκρατία της τρόικας και του ∆ΝΤ, που ξαπλώνεται σαν
τη πανούκλα στη χώρα µας, µεθοδεύει
την επιβολή, µε το δόγµα: Σοκ και ∆έος,
ένος εφιαλτικού καθεστώτος. Του
άκρατου νεοφιλευθερισµού, του καπιταλισµού της βαρβαρότητας και της
καταστροφής.
Οι ντόπιοι εντολοδόχοι τους, τα συστηµικά κόµµατα και δυνάµεις, διαγκωνίζονται στο ποιος θα είναι
περισσότερο πειθήνιος στα κελεύσµατα
τους, για να µας «σώσουν» από τη χρεωκοπία… Έχουν µεθοδεύσει συστηµατικά, το ξεπούληµα κοψοχρονιάς της
δηµόσιας περιουσίας, την ιδιωτικοποίηση της υγείας, της παιδείας, του ορυκτού πλούτου, της ενέργειας, του ίδιου
του κράτους.
Θα οδηγήσουν στην ανεργία, το µισό
πληθυσµό, θα διαλύσουν τη ζωή και τα
όνειρα εκατοµµυρίων ανθρώπων…
Τροµοκρατούν το λαό, συκοφαντούν
και δαιµονοποιούν κάθε διαµαρτυρία,
κάθε αντίσταση, κάθε αγώνα.

Τη γλώσσα του, την θρησκεία του, τα
πνευµατικά και ιστορικά του αποθέµατα, τον πολιτισµό του, ώστε να εξουδετερώσουµε την δυνατότητά του να
αναπτυχθεί, να διακριθεί...Τότε ίσως
αναγκαστεί να συµµορφωθεί.”
∆εν θα τους κάνουµε τη χάρη…
Θα αντισταθούµε. Θα αγωνιστούµε.
Θα πολεµήσουµε. Κι έχουµε στο οπλοστάσιο µας, µαζί µε τ΄άλλα, ένα αξεπέραστο όπλο: Tον π ο λ ι τ ι σ µ ό µας !
Απ’ άκρο σ’ άκρο, η Ελλάδα, από το
τελευταίο χωριό ως τη µεγαλύτερη πόλη,
είναι ένα µνηµείο πολιτισµού!
Μνηµείο αγωνιστών, επαναστατών,
που αιώνες τώρα κράτησε στο φως την
Ελλάδα και το λαό της, αντιπαλεύοντας
καετίες πριν, ο αρχιτέκτονας του αυτο- το σκότος κάθε ντόπου και ξένου δυνάΣελ. 11
κρατορικού ιµπεριαλισµού των ΗΠΑ, στη.
Χένρυ Κίσινγκερ: « Ο Ελληνικός λαός
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ
είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι’ αυτό
«ΕΝΩΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΑθα πρέπει να τον πλήξουµε βαθιά στις
πολιτισµικές του ρίζες. Τότε ίσως συνεΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ»
τισθεί. Εννοώ δηλαδή να πλήξουµε
Η «Ένωση των Απανταχού
βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες.
Μέσα σ’ όλα αυτά και ίσως πριν απ’
αυτά, θα επιχειρήσουν την πολτοποίηση
του πολιτισµού µας, την αλλοίωση της
ιστορικής µας µνήµης, το ακρωτηριασµό και την ισοπέδωση της πολιτιστικής
ταυτότητα του λαού µας.
Ας θυµηθούµε τι έλεγε δυό δε-

Φιµώνουν τις σωµατειακές εφηµερίδες !

Κατάργησαν την εδική Ταχυδροµική ατέλεια διακίνησης περιοδικών και εφηµερίδων ! Νόµος 3986/2011: «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μ ε σ ο π ρ ό θ ε σ µ ο υ Πλαισίου 2012-2015»

Η ελευθερία ίδρυσης µη κερδοσκοπικών πολιτιστικών σωµατείων και η ελευθερία του Τύπου, αποτελούσαν πάντοτε
θεµελιώδεις αξίες στο Ελληνικό Σύνταγµα.
Οποιοσδήποτε ιδιώτης, εταιρία ή σωµατείο
εκδίδει µια εφηµερίδα και επιθυµεί να την
διακινήσει µέσω ταχυδροµείου, απολαµβάνει µιας ε ιδικής «ταχυδροµικής ατέλειας».
Με άλλα λόγια, αντί να πληρώνει την τιµή
που ισχύει για µια απλή επιστολή, πληρώνει
περίπου το 1/10 αυτής ανά τεµάχιο, έτσι
ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία της
εφηµερίδας και να φτάνει σε µεγάλο
αριθµό αναγνωστών και παραληπτών

ΚΡΗΤΗ:
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
1945

Του Σήφη Μανουσογιαννάκη Αντινυάρχου ΠΝ ε.α.
( Μέρος 3ο -Τελευταίο ) σ. 6

Αυτά αποτελούν παρελθόν από την
1 Ιούλη 2011, µε το ξακουστό «Μεσοπρόθεσµο», για χάρη του οποίου γίνονται όλες
οι περικοπές µισθών, επιδοµάτων και συντάξεων, αυξάνονται κατακόρυφα οι φόροι,
τα τέλη, τα πρόστιµα, οι επιβαρύνσεις και
επιβάλλονται λοιπά επαχθή «δηµοκρατικά»
και «ωφέλιµα».
Με το καινούριο άρθρο 48 παρ. 2 του
«Μεσοπρόθεσµου», στην ταχυδροµική ατέλεια πλέον (από 1/8/2011) συµπεριλαµβάνονται µ ό ν ο «οι ηµερήσιες εφηµερίδες,
Συνέχεια στην τελευταία σελίδα

ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Χ. ΣΦΑΚΙΩΝ

Από τον γιατρό Αλέξανδρο Μπουγά σ. 12

Τα Σφακιανόπουλα, σταγράµµατα και τις
τέχνες...
σ. 9 & 13

Σφακιανών» εκφράζει την απόλυτη και αµέριστη συµπαράστασή
της στον ∆ήµαρχο Σφακίων,
Παύλο Πολάκη, στον Πρόεδρο
του Τοπικού Συµβουλίου Αγ. Ρουµέλης, Μαθιό Σταυρουδάκη και
στους υπόλοιπους διωκόµενους
για την πράξη της ανθρωπιστικής
επίταξης του πλοίου «Σαµαριά» την
Τρίτη 6/9/2011, και του απεγκλωβισµού 350 τουριστών και επισκεπτών του φαραγγιού της
Σαµαριάς, οι οποίοι, αν εξέλιπε το
θάρρος και η αποφασιστικότητα
του ∆ηµάρχου Σφακίων, θα βρίσκονταν έως και σήµερα στο έλεος
του Θεού και της τροπικής ζέστης
επάνω στην παραλία της Αγ. Ρουµέλης.
Σελ. 14

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟΥ
Από το Βαγγέλη
Γερωνυµάκη
σ. 5

«Αλκοόλ - Μέθη Οδήγηση:ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΣΧΕΣΗ»

Του συνεπαρχιώτη µας
Σταµάτη Μπελιβάνη
Ιατροδικαστή-Χανίων
σ. 16
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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.

1. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ -ΚΑΤΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ - Καστέλλι Κισάµου 30 €
2. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Ασκύφου 50 €
3. Αρχιµανδρίτης - ΚΕΛΑΪ∆ΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - Ι.Μονή Γωνιάς 30 €
4. ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ - Κορυδαλός 20 €
5. ΨΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Χανιά 10 €
6. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ -ΜΑΝΤΑ∆ΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ - Ηλιούπολη Αττικής 50 €
7. ΣΑΜΜΑΡΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ - Λενταριανά Χανίων 10 €
8. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΦΗ - Αθήνα 20 €
9. ΠΑΠΑ∆ΟΣΗΦΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ - Ρέθυµνο
50 €
10. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Σούδα Χανίων 50 €
11. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Παπάγου Αττικής 75 €
12. ΒΡΕΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Χερσόνησος Ηρακλείου 20 €
13. ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ - Σφακιά 20 €
14. ΠΛΥΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - Χανιά 20 €
15. ΡΕΜΠΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΗ - Ποντικιανά Κισσάµου 50 €
16. ΚΑΟΥ∆Η ΣΟΦΙΑ - Ανθούπολη Αττικής 50 €
( στη µνήµη Μανώλη και της µητέρας της Χρυσής )

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

ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ
ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

Ο παραδοσιακός Σύλλογος
«ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ», πραγµατοποίησε
ένα ξεχωριστό ταξίδι στην Κύπρο
από τις 9 έως τις 12 Αυγούστου
προσκεκληµένος από τον Αθλητικό Σύλλογο ο «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» της
επαρχίας Πάφου, για να συµµετάσχει στο ετήσιο φεστιβάλ που
διοργανώνει για 24 συνεχή χρόνια,
µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυση ιης ποδοσφαιρικής του
οµάδας.
Σε αυτό το µεγάλο Φεστιβάλ
στο οποίο κόπηκαν πάνω από δύο
χιλιάδς εισιτήρια, ο σύλλογος «ΤΑ
ΣΦΑΚΙΑ» µε τους χορευτές και
τους µουσικούς του, για µια
ακόµη φορά εκπροσώπησε επάξια τα Σφακιά και την Κρήιη.
Μοναδικός καλεσµένος στην εκδήλωση ο σύλλογος «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ» ,
όχι µόνο κατάφερε να παρουσιάσει ένα τετράωρο µουσικοχορευτικό παραδοσιακό πρόγραµµα και
να δηµιουργήσει ένα κρητικό
γλέντι που κράτησε µέχρι τα ξηµερώµατα αλλά αποζηµίωσε στο
έπακρο τους διοργανωτές οι οποίοι
ξεπέρασαν τον οικονοµικό τους
στόχο.
Η µεγάλη αυτή επιτυχία του
φεστιβάλ οφείλεται σε µεγάλο
βαθµό στις κατ’ επανάληψη αξιόλογες εµφανίσεις του Συλλόγου σε
ολόκληρη την Κύπρο τα τελευταία
πέντε χρόνια, καθώς και η δηµιουργία άψογων φιλικών δεσµών
και δηµοσίων σχέσεων µε τα αδέλφια µας τους Κύπριους.

Οι Συλλόγοι µας

ΙΟΥΝΗΣ-ΙΟΥΛΗΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Πολιτιστικός Σύλλογος
“Τ’Ασκύφου”

20 Αυγούστου 2011, παραµονή της γιορτής των Σφακιανών Νεοµαρτύρων Αγίων
Εµµανουήλ και Ιωάννη. Στο προαύλιο χώρο του σχολείου στο Αµουδάρι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασκύφου, πραγµατοποίησε µια όµορφη χοροεσπερίδα.
Κόσµος πολύς και παρά τον αέρα, που φυσούσε µανιασµένος την προηγούµενη
µέρα, εγινε µεγάλη γιορτή µε πολύ κέφι, πλούσια εδέσµατα από τη Σφακιανή γη,
πού κράτησε µέχρι το πρωί .
Την έναρξη έκαναν τα µικρά παιδιά του πολιτιστικού συλλόγου ,που µας υποδεχτήκαν µε µαντινάδες και ριζίτικα τραγούδια, από τη ριζίτική οµάδα του Νεκτάριου Μπούχλη. Μετά τη σύντοµη οµιλία από τα παιδιά του Πολιτιστικού συλλόγου
το συγκρότηµα του Μανωλαράκη Ανδρέα, σε µια µουσική πανδαισία, διασκέδασε
τον κόσµο ασταµάτητα µέχρι το πρωί και η πίστα ήταν συνεχώς γεµάτη, µε χορευτές
όλων των ηλικιών. Η προσπάθεια των παιδιών του πολιτιστικού συλλόγου µεγάλη και
άξια κάθε επαίνου, ο κόσµος ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα τους και όλοι έµειναν ενθουσιασµένοι. Νέοι και νέες από όλα τα χωριά δεν κατέβησαν από τη πίστα, άφησαν τις καλλίτερες εντυπώσεις µε το κέφι τους. Ήταν συγκινητικό να διαδέχεται στην
πίστα, το ένα χωριό µε το άλλο, η µια παρέα την άλλη και µετά όλοι µαζί. .
Ευχόµαστε του χρόνου και κάθε χρόνο πιά, να γίνεται το πανυγήρι.Τα παιδιά µε
όρεξη και µεράκι, να συνεχίσουν την ευγενική τους προσπάθεια. Έχουν την αµέριστη
συµπαράσταση µας.
21 Αυγούστου το πρωί στον Ιερό Ναό των Νεοµαρτύρων Εµµανουήλ και
Ιωάννη τελέστηκε Αρχιερατική Λειτουργία, προεξέχοντος του Μητροπολίτη Ειρηναίου
και µε την συµµετοχή πολλών Ιερέων, στη µνήµη των αγίων. Παραβρέθηκαν οι τοπικές αρχές καθώς και πλήθος κόσµου .
Μετά τη θεία λειτουργία, η ενορία Ασκύφου δεξιώθηκε τους παρευρισκόµενους

Τα µικρά Ασκυφιωτάκια, σέρνουν πρώτα το χορό...

.

Στην πίστα του χορού, το ένα χωριό διαδεχόταν το άλλο, η µια παρέα την
άλλη και µετά χορός απ’ όλους µαζί.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΝΩΠΟΛΗΣ
Γιορτής γραβιέρας
Ο ‘‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ’’ διοργάνωσε
και φέτος την ετήσια εκδήλωση
Γιορτής γραβιέρας στις 15 Αυγούυστου στην Ανώπολη Σφακίων.
Η νεολαία της Ανώπολης έδειξε για
άλλη µια χρονιά, ότι διοργάνωσε
συλλογικά και υπεύθυνα µια επιτυχηµένη εκδήλωση, όπου κατόρθωσε να συγκεντρώσει 1.200
άτοµα, ξεπερνώντας σε συµµετοχή
κόσµου, όλες τις προηγούµενες
χρονιές.
Τα παιδιά του συλλόγου πρόσφεραν πλούσια Σφακιανά εδέσµατα και διασκέδασαν όλοι µε το
συγκρότηµα
του Ηλία Χορευτάκη. Ο χορός
κρά. τησε µέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες. Στην εκδήλωση συµµετείχαν:
Ο παραδοσιακός Σύλλογος ριζίτικου '' Χρυσόθεµις''και ο Μουσικοχορευτικός συλλογος Σφακίων ''
ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ''.
Παρευρέθηκαν: Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Απόστολος
Βουλγαράκης, η βουλευτής Χανιων κ. Ευαγγελία Κουρουπάκη,
ο δήµαρχος Σφακίων κ. Παύλος
Πολάκης, ο εκπρόσωπος του
∆ήµου Χανίων κ. Ιωάννης Ξυγκάκης, ο πολιτευτής Χανίων κ. Μανούσος Βολουδάκης, ο πρόεδρος
της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών
κ. Σήφης Μανουσογιάννης και
πολλοί δηµοτικοί σύµβουλοι.

( Ολόκληρη η οµιλία του προέδρου του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ανώπολης,
Γιώργου Πρωτοπαπαδάκη στη ‘’Γιορτή
της γραβιέρας’’ , στις σελίδες 8-9 )

Απίστευτη κοσµοσυρροή φέτος στη
γιορτή της γραβιέρας, στην Ανώπολη
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Eπιµέλεια κειµένων: ∆ΩΡΑ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ - ΣΠΛΗΝΗ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Σ ΣΤΙΣ
Τον ηρωικό αγώνα των Σφακια- Ερευνητής κος Μανόλης ∆ρακάκης ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

νών κατά την επανάσταση του ∆ασκαλογιάννη, όπως επίσης τη
θυσία και τον µαρτυρικό θάνατο του
Αρχηγού της και µεγάλου πρωτοµάρτυρα των Κρητικών επαναστάσεων κατά του τουρκικού ζυγού
τίµησε η «Ένωσις Σφακιανών νοµού
Ηρακλείου» σε τριήµερο εκδηλώ

Από αριστερά: Μ.∆ΡΑΚΑΚΗΣ,Ν. ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ,Κ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ,ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ,Ν.ΨΙΛΛΑΚΗΣ,Γ.ΚΟΥΡΑΚΗΣ

σεων που πραγµατοποιήθηκε από
26 έως 28 Ιουνίου.Η πρώτη εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε την
εσπερίδα την Παρασκευή 24 Ιουνίου
2011, στην κατάµεστη Αίθουσα Εκδηλώσεων της Παλιάς Λαχαναγοράς
του ∆ήµου Ηρακλείου .
Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κκ Ειρηναίος, πολιτικά πρόσωπα όπως
ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Μ. Στρατάκης, ο σφακιανής καταγωγής και
Μέλος της Ένωσης ∆ήµαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης ο οποίος
απεύθυνε και χαιρετισµό , η ∆ήµαρχος Φαιστού κα Μαρία Πετρακογιώργη
–
Ανυφαντάκη,
ο
αντιδήµαρχος Χερσονήσου κ. Σπύρος Κατσαµποξάκης καθώς και πλήθος κόσµου τίµησαν µε την
παρουσία τους την όµορφη και
σεµνή αυτή εκδήλωση.
Οµιλητές της βραδιάς ήταν :
1) Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης
Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου κος Ανδρέας, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. και Μέλος της
Ένωσης ,µε θέµα « Το Οικουµενικό
Πατριαρχείο κατά την περίοδο των
Ορλωφικών»,
2) Ο ∆ιευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους και Ιστορικός

µε θέµα :"O 1oς αιώνας της Οθωµανικής κατάκτησης στην Κρήτη και η
επανάσταση του ∆ασκαλογιάννη»
3) Ο ∆ηµοσιογράφος και Συγγραφέας Νίκος Ψιλάκης µε θέµα :
«Ανάµεσα στην Ιστορία και το θρύλο»
ενώ συντονιστής, ήταν ο καταξιωµένος ∆ηµοσιογράφος και Λογοτέχνης
Κώστας Γραµµατικάκης.
Την τελευταία µέρα των εκδηλώσεων, πραγµατοποιήθηκε αρχιερατική
θεία
λειτουργία
µε
επιµνηµόσυνη δέηση χοροστατούντος του Σεβασµιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, στην
οποία παρευρέθη ο βουλευτής Ηρακλείου και µέλος της ένωσης κ. Λευτέρης Αυγενάκης καθώς και πλήθος
κόσµου.Οι εκδηλώσεις έκλεισαν µε
τις καταθέσεις στεφάνων στην προτοµή του του πρωτοµάρτυρα από
τους κκ Παύλο Ι. Κριαρά τιµής ένεκεν εκ µέρους της Ένωσης Σφακιανών Ηρακλείου και Μανούσο
Χιωτάκη αντιδήµαρχο Σφακίων εκ
µέρους του ∆ήµου Σφακίων Αξίζει να
σηµειωθεί ότι κατά την κατάθεση των
στεφανιών και ενώ η πλατεία όπως
και η παρακείµενη λεωφόρος ∆ικαιοσύνης ήταν κατάµεστες από κόσµο
λόγω αθλητικών εκδηλώσεων που
πραγµατοποιούντο καθόλη τη διάρκεια της ηµέρας, στην ανακοίνωση
των διοργανωτών ότι επέκειτο κατάθεση προς απόδοση τιµής από τους
Σφακιανούς στην προτοµή του ∆ασκαλογιάννη΄, µε ταπεινότητα και
συγκίνηση σταµάτησαν όλοι κάθε
άλλη δραστηριότητα µέχρι το τέλος
της διαδικασίας, οπότε µέσα σε
κλίµα ενθουσιασµού ξέσπασαν σε
χειροκροτήµατα και έδιναν δια βοής
συγχαρητήρια και ευχαριστίες στους
παρισταµένους Σφακιανούς εκπροσώπους , που µε αυτή τους την ενέργεια, αφενός τιµούν τη µνήµη των
ηρώων όπως ο ∆ασκαλογιάννης και
αφετέρου θυµίζουν στους νεότερους,
πoύ οφείλουν την ελευθερία τους και
το πόσο σπουδαίο είναι να είσαι
Κρητικός και συνεχιστής της κληρονοµιάς Αυτών των Προγόνων..!

Τα µέλη του ∆.Σ της «Ένωσης Σφακιανών νοµού Ηρακλείου» πραγµατοποίησαν
µια σειρά επισκέψεων γνωριµίας αλλά και
ενηµέρωσης , στους προιστάµενους των τοπικών φορέων της πόλης .
Στα πλαίσια αυτών των επισκέψεων εκτός
των άλλων επισκέφτηκαν και τον Σφακιανής
καταγωγής και µέλος της Ένωσης, ∆ήµαρχο
Ηρακλείου κ. Γ. Κουράκη.
Ο κ. Κουράκης τους υποδέχτηκε µε χαρά,
δηλώνοντας τους την υπερηφάνεια του για
την καταγωγή του καθώς και τη στήριξη
αλλά και συµπαράσταση του στο έργο και
στα µελλοντικά τους σχέδια .

∆ιακρίνονται από αριστερά : ΜΑΝ. Π. ΚΡΙΑΡΑΣ - Μέλος, ΠΡΙΑΜ. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ - Μέλος,
ΝΙΚ. Μ. ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ - Πρόεδρος, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ - ∆ήµαρχος, ∆ΗΜ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ
- Μέλος, ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΣΠΛΗΝΑΚΗΣ - Ταµίας.

• Με εγκαρδιότητα υποδέχτηκε και ο
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος
τους Σφακιανούς εκπροσώπους, εκφράζοντας τα ένθερµα αισθήµατα του προς την
«Ένωση Σφακιανών».
∆εν έκρυψε µάλιστα τον ενθουσιασµό
του, ακούγοντας τα οράµατα και τους σχεδιασµούς τους για τα έργα που πρόκειται να
υλοποιηθούν.
• Με Σφακιανή φιλοξενία υποδέχτηκε και ο επίσης Ασκυφιώτικης καταγωγής µητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου κ.κ Ανδρέας, το ∆.Σ
. δηλώνοντας και δείχνοντας πάραυτα την
έµπρακτη συµπαράσταση του, στις προσπάθειες υλοποίησης των στόχων που
έχουν τεθεί από την Ένωση που εκπροσωπεί τους συνεπαρχιώτες του που διαβιούν
στο Ηράκλειο.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Άλλαξε από φέτος η ηµεροµηνία εορτασµού της εκκλησίας των Σφακιανών Νεοµαρτύρων Μανουήλ και Ιωάννη στον
Καρτερό Ηρακλείου µετά από απόφαση του
∆.Σ. της «Ένωσης Σφακιανών νοµού Ηρακλείου» για την πρώτη Κυριακή µετά το

∆εκαπενταύγουστο. Καθιερώνεται έτσι
η εναρµόνιση µε τον εορτασµό, όπως
έχει καθιερωθεί και στα Σφακιά.
Πραγµατοποιήθηκε Θεία Λειτουργία
και ευλογήθηκαν αρτοκλασίες.
Στη συνέχεια παρατέθηκε µικρή δεξίωση.

∆ιακρίνονται από αριστερά : ΜΑΝ. Π.
ΚΡΙΑΡΑΣ - Μέλος, ΠΡΙΑΜ. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ - ∆ήµαρχος, ΝΙΚ. Μ. ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ - Πρόεδρος.
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Οι Σύλλογοι µας

ΣΦΑΚΙΑ

Συνάντηση µε τη
παράδοση 2011

O Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Επαρχίας Σφακίων «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ» διοργάνωσε µε απόλυτη
επιτυχία την καθιερωµένη εκδήλωση «ΣΦΑΚΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ: 20 Χρόνια Παράδοσης και Πολιτισµού», την
Τετάρτη 20 Ιουλίου και ώρα 21:00
στο προαύλιο χώρο του λυκείου στη
Χώρα Σφακίων. Γιορτάζοντας τα 20
χρόνια από την ίδρυση του η εκδήλωση περιελάµβανε:
► Βράβευση 40 παλιών χορευτών και χορευτριών.
► Χορό από 3 χορευτικά συ-

Εορτασµός της Επανάστασης του
∆ασκαλογιάννη (1770) στην Ανώπολη
“Κ’ εσύ κορφή της Κρητικής
θυσίας, ∆ασκαλογιάννη,
βρόντα απ’ τα βάθια των καιρών
την άτρεµη λαλιά σου.
Τροπαιοφόρος χάραξε,
µακριάθε καβαλλάρης,
αλιά στο µαύρο δράκοντα
που σε παραφυλάει ...”
Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

Τιµητική παρουσία στην εκδήλωση έκανε ο αυθεντικός Λασιθιώτης λυράρης και µαντιναδολόγος
Γιάννης Βάρδας ο οποίος πραγµατικά µάγεψε τον κόσµο µε τις
µαντινάδες του. Ο ∆ήµαρχος Σφακίων Π. Πολάκης και ο Μανούσος
Βολουδάκης, βράβευσαν 2 από
τους παλιότερους χορευτές του
Συλλόγου. Στον Γιάννη Βάρδα
απένηµε τιµητική πλακέτα ο πρόεδρος της Ένωσης των απανταχούΣφακιανών,Σήφης
Μανουσογιαννάκης. Ο Παραδοσιακός Σύλλογος «Χρυσόθεµις»,

Βράβευση του Γιώργη ∆εληγιαννάκη
από τους φίλους µας Κυπρίους. Ο Γιώρ“ Κι όταν χορεύαν στην πλατεία, µέσα στα σπίτια γης πολέµησε γενναία και τραυµατίστηκε,
κατά την εισβολή του “Αττίλα” στη Κύπρο
τρίζαν τα ταβάνια... ”

γκροτήµατα του Συλλόγου.
► Μουσική και τραγούδι από
το φιλοξενούµενο Κυπριακό χορευτικό συγκρότηµα του ∆ήµου
Πόλεως Χρυσοχούς.
Τα µέλη της Κυπριακής αποστολής λόγω της επετείου της εισβολής του Αττίλα (20 Ιουλίου
1974), απένειµαν αναµνηστική
πλακέτα στους Σφακιανούς που
πολέµησαν τότε στην Κύπρο και
δέχτηκαν τιµητικά δώρα από τον
Σφακιανό Σύλλογο.

ΙΟΥΝΗΣ-ΙΟΥΛΗΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Tην Κυριακή 19 Ιουνίου, στην Ανώπολη Σφακίων γιορτάσθηκε η θρυλική επανάσταση του ήρωα ∆ασκαλογιάννη, παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών, πολλών
Σφακιανών και πλήθος κόσµου.

Την επιµνηµόσυνη δέηση τέλεσε ο
µητροπολίτης Λάµπης, Συβρίτου και
Σφακίων, κ. Ειρηναίος, για να ακολουθήσουν σύντοµοι χαιρετισµοί, οµιλίες από τον δήµαρχο Σφακίων,
Παύλο Πολάκη και τον Ιστορικό τουρκολόγο, υποψήφιο διδάκτορα Εκκλησιαστικής Ιστορίας Α.Π.θ., Νεκτάριο Νικολακάκη.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε µε καταθέσεις στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής, ανάκρουση Εθνικού
'Υµνου, ριζίτικο τραγούδι από τον Σύλλογο "Χρυσόθεµις" και πεντοζάλη
από τον Μουσικοχορευτικό Σύλλογο
Επαρχίας Σφακίων "Τα Σφακιά".

εκείνον τον µνηµειώδη αγώνα, πως οι
Κρήτες δεν εξισλαµίζονται, δεν υποδουλώνονται, µάχονται µόνο για λευτεριά και δικαιοσύνη στο πλευρό όλων των Ελλήνων.
∆ιόλου τυχαία εξάλλου, σαράντα χρόνια
µετά το ολοκαύτωµα της επανάστασης του
∆ασκαλογιάννη του 1770, οµόφωνα όλοι
οι Κρήτες οπλαρχηγοί, δίνουν την αρχηγία της κρητικής επανάστασης του
1821, στους Σφακιανούς οπλαρχηγούς.
Τέτοιες ηγετικές φυσιογνωµίες - θεριά Ελλήνων - γέννησαν τα Σφακιά, τις οποίες
σήµερα µνηµονεύουµε µε υπερηφάνεια,
δίχως παράλληλα να καταφέρουµε να συγκρατούµε τη βαθιά µας θλίψη, βγαλµένη
από τα βάθη της καρδιάς µας για το σηµερινό έλλειµµα τέτοιων ηγετικών µορφών,
όταν παρατηρούµε ότι µε εξαίρεση ελάχιστων διαχρονικά, οι σηµερινοί µας ηγέτες
δεν διδάσκονται από τα πλήρους ελληνικής σοφίας και αµετάκλητου πατριωτι-

άνοιξε την εκδήλωση µε ριζίτικα
τραγούδια και την σκυτάλη στο
τέλος πήραν τα µουσικά συγκροτήµατα του Μανούσου Μανουσέλη
- Αντώνη ∆ουρουντουδακη και των
Γιώργου Χαιρέτη-Νίκου Μανιουδάκη και Γιάννη Σεισάκη. Η εκδήλωση έγινε µε την συνεισφορά των
προϊόντων από τις τοπικές επιχειρήσεις και την οικονοµική υποστήριξη
του ∆ήµου Σφακίων.
Εύγε στο Σύλλογο και τους διοργανωτές ! Καλή δύναµη στο έργο
τους !

“

Βράβευση προέδρων του Μουσικοχορευτικού συλλόγου: Μανουσέλη Νικο, από τον ∆ήµαρχο ΠαύλοΠολάκη
και Μαγγελάκη Σταύρο, από τον Μανούσο Βολουδάκη

Οι φίλοι µας από την Κύπρο, δώρησαν στον Πρόεδρο του Συλλόγου
«ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ» κ. Φασούλη, µιά φορεσιά του τόπου τους

Το αίµα που σε πότισε ο ξένος µακελλάρης,
για δες τι Απρίλης γύρω σου, ροδίζει και γελάει ! ” Κ. Π.
Στην οµιλία του ο δήµαρχος Σφακίων,
σµού, παραδείγµατα τους...
Π. Πολάκης, επεσήµανε - µεταξύ άλλων τα εξής: " Μπορεί η πρώτη σε ολόκληρη
Για να υπογραµίσουµε ότι είναι καιρός,
την Κρήτη επανάσταση του ∆ασκαλοη
πολιτική
µας ηγεσία να µάθει να σκέγιάννη ενάντια στον Τούρκο κατακτητή
φτεται και να πράττει ιστορικά και µπροαλλά και διώχτη της ελληνοχριστιανικής
στά στα 1000 ΝΑΙ που λέει στους
συνείδησης του... να ηττήθηκε. Στο λά«συµµάχους» και «δανειστές» µας, να
βαρο της, εντούτοις, έγραψε µε το αίµα
λέει και ένα ΟΧΙ την κατάλληλη στιγµή.
του πρωτοµάρτυρα ∆ασκαλογιάννη και
των οπλαρχηγών του, που έπεσαν σε

Εν Σφακίοις...
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟΥ

Γράφει ο Βαγγέλης Γερωνυµάκης

Κόντρα σε µια εποχή αδράνειας και παραίτησης, η Πρωτοβουλία ∆ηµοτών Σφακίων σε συνεργασία µε την Κοινωφελή
Επιχείρηση του ∆ήµου µας, τόλµησαν
µετά από αρκετά χρόνια να διοργανώσουν
έναν Πολιτιστικό Αύγουστο, στο ιστορικό και
θρυλικό κάστρο του τόπου µας: Το Φραγκοκάστελλο.
Αφορµή για τούτο στάθηκε η µεγάλη
προσφορά της κας Μαρί Καρυώτη-Ναξάκη, η οποία δώρισε στο ∆ήµο µας 11
πίνακες µε 140 δείγµατα σφακιανής δε

Το οκταήµερο των εκδηλώσεων
πλαισιώθηκε από τις παρακάτω
Πολιτιστικές εκδηλώσεις:
* 6/8: Συναυλία µε το Μιχάλη Τζουγανάκη.
* 7/8: Μουσική παράσταση µε τίτλο
«Κι εκείνος που σωπαίνει θα
χαθεί» µε την Ελισσάβετ Καρκάνη
και το Νίκο Μπλαζάκη.
* 8/8: Παραδοσιακή Κρητική βραδιά µε τον Μαρτσάκη Αντώνη, Ριζίτικο από το Σύλλογο «Χρυσόθεµις»
και Κρητικούς χορούς από το Μουσικοχορευτικό Σύλλογο «Τα Σφακιά».
* 10/8: Εκδήλωση για παιδιά µε τον
κλόουν Τουρλουτουτού.
* 12/8: Παράσταση του µουσικού
σχήµατος «Στη στράτα των Μουσούρων», µε µαντινάδες της Μαρίας
Καλογεράκη.
* 3/8: Συναυλία µε τον Ψαραντώνη.
* 28/8: Παιδική θεατρική παράσταση
µε τίτλο “Ο µπούφος που δεν µπορούσε να κάνει µπου”, από το Θεατρικό Οργανισµό “Πολιτισµικός
Νότος”.
*
Θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω:
• Την επιτυχή και ποιοτική µουσική βραδιά, που µας χάρισε η συνεπαρχιώτισσά µας Ελισσάβετ
Βερούλη-Καρκάνη και οι συνεργάτες της, εξαιρετικά επίκαιρη µε τραγούδια του λαού µας, Θεοδωράκη,
Χατζηδάκη, Μαρκόπουλου κ.ά. µε
ποίηση και µε απολαυστικές παρενθέσεις από τον Καραγκιόζη του
Νίκου Μπλαζάκη, που καυτηρίαζαν
µε χιούµορ την πρωτοφανή σηµερινή συγκυρία. Την ευχαριστούµε
αυτήν και τους συνεργάτες της και
της ευχόµαστε νάναι πάντα καλά και
να προσφέρει στον τόπο µας.
• Την όµορφη παιδική βραδιά
που µας χάρισε ο καλλιτέχνης Υβ και
την προσφορά όλων των εσόδων
της παράστασής του στην Πρωτοβουλία για να διατεθούν για τη διαµόρφωση
του
Πολιτιστικού
Πολυχώρου.
• Τη σεµνή και για τούτο αξιόλογη παραδοσιακή βραδιά µε τον
Αντώνη Μαρτσάκη και το συγκρότηµά του, σε συνδυασµό µε την παρουσία του συλλόγου “Χρυσόθεµις”
στο ριζίτικο και του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου “Τα Σφακιά”.

σιάς και 35 πίνακες µε θέµα: “Όταν η
σφακιανή δεσιά γίνεται πίνακας...”. Συνάµα ήλθε και η µεγάλη προσφορά της συνεπαρχιώτισσάς
µας
κας
∆ήµητρας
Κτιστάκη-Καρκάνη που παραχώρησε κούκλες και χειροποίητες ενδυµασίες, για να στηθεί µια παράλληλη έκθεση µε θέµα την
Κρητική φορεσιά. Επίσης η ευγενική συνεισφορά της συνεπαρχιώτισσάς µας κας Γεωργίας Κανδηράκη που εξέθεσε τις Σφακιανές
πετσέτες και τραπεζοµάντηλα υφασµένα από
την ίδια στον αργαλειό.

Απίστευτη κοσµοσυρροή στο Κάστρο, στην έναρξη των” Πολιτιστικών
εκδηλώσεων Φραγκοκάστελου 2011”
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Έτσι χωρίς διαθέσιµους πόρους και µε
τη βοήθεια και συνεισφορά των εθελοντών
της Πρωτοβουλίας, στήθηκε µια µοναδική
έκθεση Πολιτισµού και Τέχνης µέσα στο κάστρο, που απέσπασε τα καλύτερα σχόλια
από τους επισκέπτες µας. Ταυτόχρονα έξω
από το Κάστρο λειτουργούσαν περίπτερα
µε σφακιανά προϊόντα (γραβιέρα, σύγκλινα, παξιµάδια, ελαιόλαδο, σαπούνια
κ.ά.), που συµβολικά συνέδεαν τις δράσεις
µας µε την τοπική παραγωγή και οικονοµία.

• Πρώτα απ' όλους το ∆ήµαρχο µας Παύλο Πολάκη, για την ολόψυχη κι ολόπλευρη στήριξή του.
• Τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Πέτρο Σοφούλη
και τον Αντιπρόεδρο Παύλο Βοτζάκη, για την όµορφη
συνεργασία µας.
• Τον Αντιπεριφερειάρχη κο Απόστολο Βουλγαράκη
καθώς και την Αναστασία Ζώτου και την Αιµιλία Παπαβασιλείου για τη συµπαράστασή τους.
• Το ∆ήµο Χανίων για την παραχώρηση των περιπτέρων.
• Τον εκδοτικό οίκο Γεωρβασάκη για την προσφορά του σε έντυπο υλικό.
• Τους χορηγούς των εκδηλώσεων.
Τ ο ποσόν που συγκεντρώθηκε από προσφορές κ.λπ.
από την Πρωτοβουλία ∆ηµοτών, θα διατεθεί για τη διαµόρφωση του Πολιτιστικού Πολυχώρου ∆. Σφακίων.
*
Όταν η χώρα µας ανεµοδέρνει ακυβέρνητη, υποταγµένη στις επιταγές της Τρόικας και των αγορών, οι παρακάτω στίχοι του Ερωτόκριτου, ακούγονται εξαιρετικά
επίκαιροι:
“Μ' αν είν' ο ναύκλερος καλός, κι οι ναύτες δε φοβούνται,
µα στο τιµόνι στέκουσι κι εις τ'άρµενα βουηθούνται,
τη θάλασσα, τον άνεµο, την ταραχή νικούσι,
το ξύλον τως φυλάσσουσι, µπλιό φόβο δε γροικούσι
γλιτώνουν κι αναπεύγουνται, που αν τό 'θελαν αφήσει
τσ ανεµικής η µάνιτα ήθελε το βουλήσει.”
Α λ λ η λ ε γ γ ύ η,
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α,
παρέµβαση!
Ο τόπος µας δεν γκρεµίστηκε!.
Την απάντηση θα την δώσει ο λαός µας!
Για την “Πρωτοβουλία ∆ηµοτών Σφακίων”
Βαγγέλης Γερωνυµάκης

Η ∆ήµητρα Κτιστάκη-Καρκάνη παραχώρησε κούκλες και χειροποίητες
ενδυµασίες, για να στηθεί η έκθεση µε θέµα την Κρητική φορεσια.

• Την κατανυκτική βραδιά που
απολαύσαµε µε τον Ψαραντώνη και
το συγκρότηµά του.
• Την αξέχαστη βραδιά που µας
χάρισε ο Θεατρικός Οργανισµός “Πολιτισµικός Νότος”, µε τη συµµετοχή
των παιδιών και των γονέων, τη διδασκαλία της συνεπαρχιώτισσάς µας
Βαγγελιώς Κριαρά και τη συνδροµή
του επίσης συνεπαρχιώτη µας Ανδρέα Χιωτάκη. Τους ευχαριστούµε
όλους για την ευγενική προσφορά
τους.
Ευχαριστούµε επίσης από καρδιάς:

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΤΑΥΡΗΣ ΣΤ’ ΑΣΚΥΦΟΥ

Γράφει ο Βαγγέλης Γερωνυµάκης
Στις 26 Ιουνίου είχαµε την τιµή και τη
χαρά να βρεθούµε σε άλλη µια µοναδικού
φυσικού κάλλους και όχι µόνο γωνία του
δήµου Σφακιών, αυτή του Ασκύφου, στο
οροπέδιο της Ταύρης. Ο καιρός δεν
ήταν σύµµαχος σε αύτη µας την εξόρµηση
- από νωρίς το πρωί έβρεχε µέχρι τις 12
περίπου το µεσηµέρι, µε αποτέλεσµα να
µην µπορέσουµε να διαβούµε το µονοπάτι Αµµουδάρι - Ταύρη, για να παρέµβουµε στα σηµεία που υπάρχει ανάγκη.
Παρά τη βροχή, πιστοί στο ραντεβού µας
λίγο πριν τις 10 φτάσαµε στο Αµµουδάρι
στο καφενείο του Νεκταρίου Τσιτσιρίδη,

όπου και σµίξαµε µε τους ντόπιους κατοίκους, τον Πολιτιστικό σύλλογο “Τ’Ασκύφου” και τον Ορειβατικό σύλλογο
Χανίων. Απτόητοι αποφασίσαµε σύσσωµοι να ανέβουµε στο καταφύγιο µε τα αυτοκίνητα για να απολαύουµε το τοπίο και
να επικοινωνήσουµε!
Η διαδροµή µέχρι το καταφύγιο µας αντάµειψε γενναία! Εκεί λοιπόν είχαµε την
ευκαιρία να ανταλλάξουµε απόψεις για
όλα τα θέµατα που αφορούν τους δηµότες
και το δήµο µας, καθώς και ιδιαίτερα θέµατα της περιοχής του Ασκύφου. Το πιο
δυνατό µας µήνυµα και πάλι κυριάρχησε:
α λ λ η λ ε γ γ ύ η , σ υ ν ε ρ γ α σ ί α , α δ ε λφ ο
Σελ. 14 .
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ΚΡΗΤΗ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 1945

Του Σήφη Μανουσογιαννάκη Αντινυάρχου ΠΝ ε.α. ( Μέρος 3ο -Τελευταίο )

Ο Εµµανουήλ Μπαντουβάς εκ των
βασικών συντελεστών της αντίστασης
στην Κρήτη αφηγήθηκε στον συγγραφέα
και καθηγητή Αντώνη Σανουδάκη ότι του
προτάθηκε από τον πράκτορα της SOE
Γουντχάουζ που εκείνο το διάστηµα βρισκόταν στην Κρήτη και συνεργαζόταν µε
τις ντόπιες δυνάµεις να ηγηθεί (ο Μπαντουβάς) αυτονοµιστικής κίνησης µε την
οικονοµική στήριξη της Αγγλίας. Σε αντάλλαγµα ο Μπαντουβάς θα χριζόταν
πρώτος πρόεδρος της αυτόνοµης Κρήτης.
Γράφει ο ∆.Βλαντάς στο βιβλίο του Η
ΠΡΟ∆ΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1941-44,
Όσο πλησίαζε το τέλος της γερµανικής
κατοχής στην Κρήτη, ιδιαίτερα στον νοµό
Ρεθύµνου άρχισε µια αγγλοκίνητη κίνηση γι’ «αυτονοµία» της Κρήτης µε επικεφαλής κάποιο Παπαδογιάννη.
Την 8η Μαΐου 1945 η Γερµανία παραδόθηκε άνευ όρων στους Συµµάχους.
O Μπέντακ έλαβε εντολή να παραδοθεί
στους Άγγλους. Στις 9-5-1944 προσγειώθηκε στο αεροδρόµιο του Ηρακλείου το
τελευταίο αεροσκάφος της Luftwaffe που
µετέφερε τον Μπέντακ.
Στις 9 Μάη
1945 το βράδυ στη βίλα ΑΡΙΑ∆ΝΗ της
Κνωσού ο Βρετανός ταξίαρχος Κίρκµαν,
εκπρόσωπος του «Ανώτατου σύµµαχου
αρχηγού του Μεσογειακού επιχειρησιακού θεάτρου» και ο Γερµανός ∆ιοικητής
της γερµανοϊταλικής Φρουράς Κρήτης
υπέγραψαν το έγγραφο της τοπικής παράδοσης σε εφαρµογή της γενικής άνευ
όρων παράδοσης της Γερµανίας που
υπογράφηκε στο Βερολίνο την προηγούµενη µέρα (8.5.1945) από τις ηγεσίες των συµµαχικών στρατών και της
Γερµανίας. Αφοπλίστηκαν όµως αργότερα στις 23 Μαΐου 1945 όταν έφτασε
στην Κρήτη το σύνταγµα των Άγγλων
HAMPSHIRE.Με την ιδιότητα του Στρατιωτικού ∆ιοικητή Κρήτης ο Υποστράτηγος Γ. Φουντουλάκης ζήτησε από την
κυβέρνηση του Π. Βούλγαρη και το Ελληνικό Γ.Ε.Σ. οδηγίες για τη συνθηκολόγηση της Γερµανοϊταλικής Φρουράς της
ΟΧΥΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Πήρε εξουσιοδότηση από τον πρωθυπουργό και
υπουργό Στρατιωτικών να συνυπογράψει µε τον Άγγλο ταξίαρχο Κρήτης.
Το κείµενο που έδωσαν οι Άγγλοι
στους Έλληνες και που οι τελευταίοι πίστεψαν ότι είναι αυτό που υπέγραψαν ο
Μπέντακ, ο Κίρκµαν και ο Φουντουλάκης, είναι το ακόλουθο: (Γ.Κάββος ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΙΚΗ
ΚΑΤΟΧΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ
ΚΡΗΤΗΣ
19411945).«Στρατηγείον Συµµαχικών ∆υνάµεων
Απόρρητον
Έγγραφον τοπικής παραδόσεως των εν
Κρήτη Γερµανικών και Ιταλικών ∆υνάµεων
1. Ο Γερµανός ∆ιοικητής Φρουρίου
Κρήτης, δια του παρόντος παραδίδει
άνευ όρων απάσας τας υπό την ∆ιοίκησιν ή έλεγχον του δυνάµεις ξηράς, αέρος
και θαλάσσης και θέτει άνευ όρων εαυτόν και τας δυνάµεις ταύτας εις την διάθεσιν του Αν. Συµ/κού ∆/τού του

Μεσογειακού Θεάτρου επιχειρήσεων.
2. Άπασαι αι υπό την διοίκησιν ή έλεγχον του Γερµανού ∆ιοικητού Φρουράς
Κρήτης ένοπλοι δυνάµεις θα καταπαύσουν οιασδήποτε εχθροπραξίας επί της
ξηράς, θαλάσσης και εν αέρι κατά την
10ην ώραν Αστεροσκοπείου Γκρήνουιτς
της 10ης ηµέρας του Μαίου 1945. Ο Γερµανός ∆/τής Φρουράς Κρήτης αναλαµβάνει να κάµη τας αναλόγους
διευθετήσεις πάραυτα.
3. Ο Γερµανός ∆ιοικητής αναλαµβάνει
να εκτελέση τας εν τω παραρτήµατι τούτο
διατασσοµένας διαταγάς αι οιασδήποτε
περαιτέρω διαταγάς Ανωτ. Συµµάχου
∆/τού του Μεσογειακού Θεάτρου Επιχειρήσεων. Παρακοή εις τας τοιαύτας διαταγάς ή αποτυχία προς συµµόρφωσιν
προς ταύτας, θέλει τιµωρηθή σύνωδα
των παραδεδειγµένων Νόµων και συνηθειών πολέµου.
4. Το έγγραφον τούτο θέλει τεθή εν
ισχύει άµα τη υπογραφή και εν των συνηµµένω παραρτήµατι διαταγαί θέλουν
καταστή εκτελέσιµοι κατά την εν τη άνω
παραγράφω προσδιορισθείσαν ηµέραν
και χρόνον.
5. Το έγγραφον τούτο και αι συνοδευτικαί διαταγαί συνετάχθησαν εις τε την Αγγλικήν, Ελληνικήν και Γερµανικήν
γλώσσαν. Η Αγγλική µετάφρασις είναι το
αυθεντικόν κείµενον. Εγειροµένης οιασδήποτε αµφιβολίας ως προς την σηµασίαν ή ερµηνείαν η απόφασις του
Ανωτάτου Συµµάχου ∆ιοικητού καθίσταται τελειωτική.
6. Το έγγραφον τούτο είναι ανεξάρτητον
και ουχί προς ζηµίαν και θα υποκατασταθή υπό οιουδήποτε γενικού εγγράφου περί παραδόσεως, επιβαλλοµένου
υπό ή εκ µέρους των Ηνωµένων Εθνών
και εφαρµοστέου επί της Γερµανίας ενόπλων δυνάµεων εν συνόλω.
Γερµανός ∆ιοικητής Ανώτατος Σύµµαχος Αρχηγός Φρουράς Κρήτης του
Μεσογειακού Θεάτρου
Bendhak Επιχειρήσεων
Alexander Kirkman
Υποστράτηγος α.α.
Άγγλος Ταξίαρχος

Τόπος: Ηράκλειο 9 Μαΐου 1945 ώρα
22.30
Ο Στρατιωτικός ∆ιοικητής Κρήτης
Γ. Φουντουλάκης
Υποστράτηγος”

Όπως γράφει ο ∆ηµοσθένης Ραπτόπουλος, στον οποίο ανήκει και όλη η παρακάτω ανάλυση, σε άρθρο του στο
διαδίκτυο [ το έγγραφο αυτό έχει δηµοσιευθεί µε µικρές διαφορές σε διάφορα
βιβλία. Τα κείµενα αυτά είναι περίπου τα
ίδια και προφανώς έχουν την ίδια προέλευση και αυτή η εικόνα υπήρχε µέχρι
τον Μάη του 2005 οπότε δηµοσιεύθηκε
σε δύο εφηµερίδες του Ηρακλείου φωτοαντίγραφο του πραγµατικού «αυθεντικού» έγγραφου στην αγγλική γλώσσα
όπως ορίζει η παρ. 5. Τότε διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές που αποκάλυπταν πλάνες και στόχους.

Ας δούµε τις τρεις σηµαντικές διαφορές του δηµοσιευµένου και του απόρρητου κυρίως εγγράφου.
1. Η απουσία της ελληνικής γλώσσας
στο αυθεντικό (αγγλικό) κείµενο έγινε για
να µην υπάρχει στο επίσηµο αυτό έγγραφο καµία ένδειξη ανάµιξης της Ελλάδας στη δοσοληψία της Κατοχής της
Κρήτης µεταξύ Βρετανών και Γερµανών.
2. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχουν και
στοιχεία ταυτότητας και ιδιότητας του
προσώπου που υπέγραψε κάτω από
τον Κίρκµαν που είναι γνωστό ότι ανήκει
στον υποστρ/γο Γ. Φουντουλάκη φαινόµενο Στρατιωτικό ∆/τη Κρήτης. Αλλά τότε
γιατί υπάρχει η υπογραφή του; Η απάντηση είναι αυτονόητη: για να µην µπορεί
να αµφισβητηθεί το περιεχόµενο του εγγράφου από τον θιγόµενο απ αυτό, δηλαδή από τους Έλληνες ή µόνο από
τους Κρήτες αφού οι Βρετανοί θα ισχυρισθούν ότι ο εκπρόσωπός τους το υπέγραψε και άρα το εγνώριζε και το
ενέκρινε.
3. Για τον ίδιο λόγο των δύο παραπάνω
διαφορών είναι και µια διαφορά όχι µεταξύ φανερών και κρυφών εγγράφων
αλλά µεταξύ της πραγµατικής ιδιότητας
της γερµανοϊταλικής φρουράς που είναι
της ΟΧΥΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ και της
αναγραφόµενης στο αυθεντικό έγγραφο:
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ γιατί η δεύτερη αγνοεί ότι
είχε ήδη απελευθερωθεί η Κρήτη, πλην
της ΟΧΥΡΑΣ ΘΕΣΗΣ, πριν από εφτά
µήνες (από τον Οκτώβρη του 1944)
είχαν εγκατασταθεί στρατιωτικές και πολιτικές αρχές του ελληνικού κράτους από
Κρητικούς στρατιωτικούς και πολιτικούς
και η ελεύθερη Κρήτη αποτελούσε το
94,2% του συνόλου ενώ η ΟΧΥΡΗ
ΘΕΣΗ το 5,8%.
Ο άµεσος στόχος της αναγραφής
Φρουρά Κρήτης και όχι το σωστό
Φρουρά Οχυρής Θέσης Κρήτης, είναι να
µη φαίνεται ότι είχε απελευθερωθεί το
µέγιστο µέρος της Κρήτης και αποτελούσε ήδη αυτοδίκαια και ουσιαστικά
µέρος της ελληνικής επικράτειας αλλά
ότι όλη η Κρήτη ήταν υπό Γερµανική κατοχή (από την 1η Ιουνίου 1941) που οι
Βρετανοί φεύγοντας από τα Σφακιά την
παρέδωσαν στους Γερµανούς στο χωριό
Κοµητάδες και τώρα οι Γερµανοί την επιστρέφουν στους προηγούµενους νόµιµους κατόχους των. Η σηµασία της
διαφοράς είναι ολοφάνερη: Η συνθηκολόγηση αυτή των Γερµανοϊταλών έγινε
µόνο προς τους Βρετανούς και Βρετανοί
θα έχουν την αρµοδιότητα της εφαρµογής της.
Το γράµµα και το πνεύµα, λοιπόν,
των αυθεντικών εγγράφων της συνθηκολόγησης της 9.5.1945 στη βίλλα
ΑΡΙΑ∆ΝΗ της Κνωσού είναι: «Οι Γερµανοϊταλικές στρατιωτικές δυνάµεις της
Φρουράς της Κρήτης παραδίδονται και
παραδίδουν την Κρήτη στους Βρετανούς, οι δε Βρετανοί εξουσιοδοτούν τις
Γερµανοϊταλικές στρατιωτικές δυνάµεις
να εξακολουθήσουν την κατοχή, της περιοχής που κατείχαν µέχρι την 9.5.1945,
για λογαριασµό των νέων κατόχων Βρετανών, µέχρις ότου ο ανώτατος σύµµαχος ∆ιοικητής αποφασίσει να την
παραλάβει».

Υπάρχουν όµως διαφορές και στα
συνοδευτικά του κυρίως σώµατος έγγραφα των συνοδευτικών διαταγών του
κυρίως κειµένου (Γ. Κάββος, σελ 769771) µε σηµαντικότερη αλλά καταλυτική
αυτήν στις παρ. 418, 11γ και 15β όπου
το δηµοσιευµένο κείµενο γράφει συµµάχους αξιωµατικούς λανθασµένα ενώ το
σωστό (του αυθεντικού κειµένου) είναι
Βρετανούς αξιωµατικούς. Επίσης στην
παρ. 10 στο αυθεντικό κείµενο δεν
υπάρχει η λέξη «συµµάχων» πριν από
την τελευταία λέξη: αξιωµατικών.
Η σηµασία της διαφοράς είναι ολοφάνερη: Η συνθηκολόγηση αυτή των
Γερµανοϊταλών έγινε µόνο προς τους
Βρετανούς και Βρετανοί θα έχουν την
αρµοδιότητα της εφαρµογής της. Το
γράµµα και το πνεύµα, λοιπόν, των αυθεντικών εγγράφων της συνθηκολόγησης της 9.5.1945 στη βίλα ΑΡΙΑ∆ΝΗ της
Κνωσού είναι: «Οι Γερµανοϊταλικές
στρατιωτικές δυνάµεις της Φρουράς της
Κρήτης παραδίδονται και παραδίδουν
την Κρήτη στους Βρετανούς, οι δε Βρετανοί εξουσιοδοτούν τις Γερµανοϊταλικές
στρατιωτικές δυνάµεις να εξακολουθήσουν την κατοχή, της περιοχής που κατείχαν µέχρι την 9.5.1945, για
λογαριασµό των νέων κατόχων Βρετανών, µέχρις ότου ο ανώτατος σύµµαχος
∆ιοικητής αποφασίσει να την παραλάβει
Υπάρχουν όµως διαφορές και στα συνοδευτικά του κυρίως σώµατος έγγραφα
των συνοδευτικών διαταγών του κυρίως
κειµένου (Γ. Κάββος, σελ 769-771) µε
σηµαντικότερη αλλά καταλυτική αυτήν
στις παρ. 418, 11γ και 15β όπου το δηµοσιευµένο κείµενο γράφει συµµάχους
αξιωµατικούς λανθασµένα ενώ το σωστό
(του αυθεντικού κειµένου) είναι Βρετανούς αξιωµατικούς. Επίσης στην παρ.
10 στο αυθεντικό κείµενο δεν υπάρχει η
λέξη «συµµάχων» πριν από την τελευταία λέξη: αξιωµατικών.
Η σηµασία της διαφοράς είναι ολοφάνερη: Η συνθηκολόγηση αυτή των
Γερµανοϊταλών έγινε µόνο προς τους
Βρετανούς και Βρετανοί θα έχουν την
αρµοδιότητα της εφαρµογής της. Το
γράµµα και το πνεύµα, λοιπόν, των αυθεντικών εγγράφων της συνθηκολόγησης της 9.5.1945 στη βίλα ΑΡΙΑ∆ΝΗ της
Κνωσού είναι: «Οι Γερµανοϊταλικές
στρατιωτικές δυνάµεις της Φρουράς της
Κρήτης παραδίδονται και παραδίδουν
την Κρήτη στους Βρετανούς, οι δε Βρετανοί εξουσιοδοτούν τις Γερµανοϊταλικές
στρατιωτικές δυνάµεις να εξακολουθήσουν την κατοχή, της περιοχής που κατείχαν µέχρι την 9.5.1945, για
λογαριασµό των νέων κατόχων Βρετανών, µέχρις ότου ο ανώτατος σύµµαχος
∆ιοικητής αποφασίσει να την παραλάβει
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά την απόβαση των Συµµάχων στη Σικελία δεν υπήρχε πλέον
λόγος ενισχύσεως των Ελληνικών
ανταρτικών οµάδων προκειµένου να
παραπλανώνται οι Γερµανοί ότι η
απόβαση θα γινόταν στην Ελλάδα.
Κύριο µέληµα πλέον των Άγγλων
ήταν ο πλήρης έλεγχος των ανταρ-

Ιστορία

τών ώστε να επιτύχουν τον πολιτικό
τους στόχο που ήταν η παραµονή
της Ελλάδας κάτω από την σφαίρα
επιρροής της Αγγλίας. Λόγω της
ισχύος του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ ο εµφύλιος
πόλεµος προέβαλε αναπόφευκτος.
Αναπόφευκτη ακόµα προέβαλε και η
εµπλοκή Αγγλικών στρατιωτικών δυνάµεων προς ενίσχυση των αντιεαµικών δυνάµεων.
Η Συµφωνία αποχωρήσεως των
Γερµανικών δυνάµεων κατοχής από
την Ελλάδα αµαχητί είχε µεταξύ των
άλλων ως αποτέλεσµα και την απόσυρση ολόκληρου του οπλισµού των
Γερµανών που σε διαφορετική περίπτωση ήταν ενδεχόµενο να πέσει
στα χέρια του ΕΛΑΣ.
Στην Κρήτη τα πράγµατα ήταν
λίγο διαφορετικά. Τις ΕΟΚ τις ξεχωρίζει από τον Ε∆ΕΣ και την ΕΚΑ το
γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο συνεργασίας στελεχών είτε
απλών µελών της µε τις αρχές κατοχής καθώς επίσης ότι δεν κυριαρχούνταν
από
παθιασµένο
αντικοµουνισµό. Είχαν εξαιρεθεί από
την Συµφωνία της Βάρκιζας και διατηρούσαν τον οπλισµό τους.
Σύµφωνα µε την σχεδίαση των Άγγλων ότι «ήταν επιθυµητές συµφωνίες µε Γερµανούς ∆ιοικητές οι
οποίοι θα διατηρούσαν το status quo
αλλά θα υπήκουαν στις διαταγές
τους,» αλλά και επειδή ειδικά για την
Κρήτη οι Άγγλοι φαίνεται ότι είχαν
άλλα σχέδια στην περίπτωση που το
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ επικρατούσε στην υπόλοιπη Ελλάδα (τα γεγονότα µετά την
αποχώρηση των Γερµανών από την
Πελοπόννησο τους είχαν θορυβήσει)
τους οδήγησαν στην χρησιµοποίηση
των Γερµανικών στρατευµάτων που
είχαν εγκλωβίσει στην Κρήτη. ∆εν
είχε λόγο ο Μπέντακ στις 14 Νοεµβρίου 1944 να εκδώσει προκήρυξη
για τις «κοµµουνιστικές συµµορίες
που χτυπήθηκαν και ότι τα Χανιά δεν
θα πρέπει πλέον να φοβούνται άλλες
επιθέσεις τους». Λογικά η µόνη του
φροντίδα θα έπρεπε να ήταν η επιβίωση των στρατιωτών του µέχρι την
παράδοση τους. ∆εν είναι τυχαίο ότι
ο Μπέντακ συνελήφθη το 1945, φυλακίσθηκε, δικάστηκε και κρίθηκε
αθώος των κατηγοριών που του
είχαν απαγγελθεί αφού «επιχειρούσε
κάτω από την εξουσία των Άγγλων
για την τήρηση της τάξεως στην
Κρήτη στην οποία ήταν ∆ιοικητής
πριν και αµέσως µετά το τέλος του
πολέµου».
Από όλα αυτά εύλογα µπορεί να
οδηγηθεί κάποιος στο συµπέρασµα
ότι οι Άγγλοι µπροστά σε µια επαπειλούµενη εµφύλια σύρραξη στον Ελλαδικό χώρο που τυχόν οδηγούσε σε
ανατροπή του στρατηγικού τους στόχου θα προσπαθούσαν να διασφαλίσουν
την
παραµονή
τους
τουλάχιστον στην Κρήτη ώστε να
µην χαθεί ολοκληρωτικά η παρουσία
τους στην Ανατολική Μεσόγειο και ο
έλεγχος της απ’ αυτούς. Γι’ αυτό τον
λόγο εξ άλλου και οι προσπάθειες
τους για την δηµιουργία αυτονοµιστικού κινήµατος στο νησί.
Σήφης Μανουσογιαννάκης
Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α.
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Μέρα µνήµης στ’ Ασκύφου
της καταστροφής (1774) του Αλιδάκη

Στις 4 Σεπτέµβρη, στις Καρές
Ασκύφου, πραγµατοποιήθηκε επιµνηµόσυνη δέηση, αποκαλυπτήρια
αναµνηστικής πλάκας και της οδού
του ηρωικού Σταυριανού Φλεφλέ,
από το ∆ήµαρχο Σφακίων Παύλο Πολάκη και τον δηµοτικό σύµβουλο Νεκτάριο Μπούχλη, που µαζί µε τον
τοπικό
σύµβουλο
Ζακινθυνάκη
Γιώργο, είχαν την ευθύνη της διοργάνωσης της εκδήλωσης µνήµης και
τιµής στους ηρωικούς αγωνιστές άνδρες και γυναίκες του παράτολµου εγ

Το 1821,για ν’ απελευθερώσει από
τους Τούρκους και την υπόλοιπη
Κρήτη. Το τέλος της επανάστασης
ήταν µαρτυρικό. Οι Τούρκοι την έπνιξαν στο αίµα. Έγδαραν ζωντανό τον
∆ασκαλογιάννη, ξεθεµελίωσαν τα
Σφακιά, σκότωσαν πολλούς Σφακιανούς και οδήγησαν πλήθος σε αυτοεξορία. Όµως, τέσσερα χρόνια µετά
την ολοκληρωτική καταστροφή της
επαρχίας τους, το 1774, οι αποδεκατισµένοι και σχεδόν αφοπλισµένοι Σφακιανοί, πήραν την εκδίκηση τους,

Ο πύργος του Αληδάκη βρίσκεται στο χωριό Εµπρόσνερος του Αποκόρωνα. Ο Αληδάκης ήταν ένας πολύ αιµοβόρος γενίτσαρος που µέσα στο κάστρο του καταλύθηκε από τους ανυπότακτους Σφακιανούς.
Οι πολεµίστρες του πύργου παραµένουν ανέπαφες καθώς και αυτό το τµήµα
που γινόταν η ανταλλαγή των πυροβολισµών

χειρήµατος των Σφακιανών, µετά την
ολική καταστροφή από την επανάσταση του 1770 να συγκεντρωθούν
και να αποφασίσουν να επιτεθούν µε
την καθοδήγηση και την αρχηγία του
θρυλικού Μανούσακα, ενάντια στον
αιµοσταγή αγά Αλιδάκη στο Μπρόνιερο.
Αδούλωτος και ηρωικός αυτός ο
τόπος κι απροσκύνητοι οι άνθρωποι
του, Σφακιανοί και Σφακιανές στη
διάρκεια της πολυτάραχης ιστορίας
της Κρήτης. Πανύψηλα βουνά δηµιούργησαν στα Σφακιά ένα θεόκτιστο
προστατευτικό τείχος. Αποµονωµένοι
οι κάτοικοι δηµιούργησαν και διατήρησαν µια ιδιαίτερη ράτσα ανθρώπων
µε αξιοζήλευτα προσόντα:
α) αθεράπευτη αγάπη προς την
ελευθερία και ανεξαρτησία.
β) ατρόµητη παλικαριά, αψηφισιά µε
απόλυτη περιφρόνηση του θανάτου.
γ) υπερβολικό φιλότιµο και φυσική
αγερωχιά. Τρανό παράδειγµα ανδρείας και αυτοθυσίας ο ήρωας των
Σφακίων, Ιωάννης ∆ασκαλογιάννης,
ξεχωριστός στο πάνθεον των ηρώων
του έθνους, που σήκωσε τη σηµαία
της επανάστασης 50 χρόνια πριν από

εξολοθρεύοντας τον αιµοσταγή γενίτσαρο Ιµπραήµ Αληδάκη, µε τον ιδιωτικό του στρατό. Αυτό το µικρό
κοµµάτι της µεγάλης αγωνιστικής,
ηρωικής πορείας των Σφακίων, µού
γίνεται η τιµή, όχι να αναλύσω ως
ιστορικό φαινόµενο και γεγονός, αλλά
να ψάξω µε τα ακροδάχτυλα της
ψυχής και του συνειδησιακού είναι
µου, τα µηνύµατά του. Τρόµος,
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και φόβος των χριστιανών, αλλά
ακόµη και των µουσουλµάνων της
Κρήτης, ήταν οι γερλήδες, οι ντόπιοι
γενίτσαροι, οι Κρητογενίτσαροι. Μα ο
πιο φοβερός όλων ήταν ο Ιµπραήµ
Αληδάκης Αγάς, που έδρασε πριν και
µετά την Κρητική επανάσταση του
1770. Ήταν από τους πιο διαβόητους
Τούρκους ζωοκλέφτες και άρπαγες
περιουσιών των χριστιανών Κρητικών
στην ιστορία της ΚρήτηςH Ο Αληδάκης διατηρούσε πολυάριθµη σωµατοφυλακή που είχε εγκαταστήσει σε
µεγάλο πύργο που είχε οικοδοµήσει
και διέµενε στο χωριό Εµπρόσνερο
Αποκορώνου, που κρατούσε τη βορεινή πύλη των Σφακίων. Στον Πύργο
του µετέφεραν τον ∆ασκαλογιάννη οι
Τούρκοι το 1770, πριν τη µεταφορά
του στο Ηράκλειο και στον πύργο του,
µε δόλο συνέλαβαν και άλλους Σφακιανούς οπλαρχηγούς της επανάστασης.
Όµως, τέσσερα χρόνια µετά, το
1774, οι αποδεκατισµένοι πλέον Σφακιανοί συναθροίζονται εδώ και αποφασίζουν πόλεµο κατά του Αληδάκη.
Την απόφαση για την εξόντωση αυτού
του αδίστακτου δυνάστη δεν την
πήραν µόνοι οι άντρες των Σφακίων.
Ισάξιες µε λόγο και παρρησία, θέλησαν να συµµετάσχουν και οι λεοντόψυχες Σφακιανές γυναίκες. Αρκετοί τις
απέτρεψαν να µη συµµετάσχουν στον
αγώνα µα δεν τα κατάφερανH Οι
Σφακιανοί µαζί µε τις γυναίκες, µετά
από µια φοβερή έφοδο κατέλαβαν τον
Πύργο του Αληδάκη και αφού συνέλαβαν τους 120 φρουρούς, τους γκρέµισαν από τις επάλξεις του, ενώ τον
ίδιο το δυνάστη τον εξόντωσαν τεµαχίζοντας τον. Τα ερείπια του πύργου
στέκονται ακόµα, για να θυµίζουνH
Μια ακόµη απόδειξη της αδάµαστης
ψυχής των ΣφακιανώνH

Μετά την τελετή παρατέθηκε
γεύµα από το δήµο Σφακίων και τους
τοπικούς παράγοντες του Ασκύφου.

Η αναµνηστική πλάκα στ’ Ασκύφου για την καταστροφή τπου Αληδάκη
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Πολλά έχουν γραφτεί για τους Σφακιανούς αγίους, αυτούς που η επαρχία µας έχει
προσφέρει στη χορεία των νεοµαρτύρων του
λαού µας κατά τη σκοτεινή περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ποιους αποκαλούµε νεοµάρτυρες
όµως και γιατί τιµούµε τη θυσία τους; Θα συνειδητοποιήσοµε το µεγαλείο του µαρτυρίου
τους αφού τους τοποθετήσοµε στην εποχή
τους και στα δεδοµένα που τους ανέδειξαν.
Η Οθωµανική δεσποτεία δεν υποχρέωνε
τους χριστιανούς να ασπαστούν την πίστη του
δυνάστη τους. Κι αυτό γιατί ήταν ανάγκη για
ένα κράτος µε τη δοµή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, να έχει δεύτερης κατηγορίας πολίτες τους οποίους αποµυζούσε. Η κρατούσα
θρησκευτική οµάδα ζούσε θεσµοθετηµένα,
επίσηµα, σε βάρος των υπόδουλων, των ραγιάδων, λέξη που υποδηλώνει το πρόβατο που
αρµέγεις και κατ’ επέκταση εκµεταλλεύεσαι. Η
ύπαρξη δεύτερης κατηγορίας πολιτών ήταν
λοιπόν απαραίτητη για να ζουν σε βάρος τους
οι Τούρκοι κυρίαρχοι. Για παράδειγµα, στη φορολογία, οι Χριστιανοί φορολογούνταν µε ένα
ποσοστό 78% στο εισόδηµά τους ενώ το αντίστοιχο στους Μουσουλµάνους ήταν 25%.
Πέρα από τη φορολογία βέβαια, ο υπόδουλος
πληθυσµός δεν είχε δικαιώµατα τιµής κι αξιοπρέπειας απέναντι στον Τούρκο, εκτεθειµένος
συνεχώς στην αυθαιρεσία και το δικαίωµα
ζωής και θανάτου που είχε ο τελευταίος απέναντί του.
Αυτό το προϊόν της προκοπής του λαού
µας, που καρπωνόταν έτσι ο κατακτητής, παρασιτώντας κυριολεκτικά σε βάρος του, αποτελούσε και το λόγο της ανοχής της ύπαρξης
χριστιανών στην αυτοκρατορία, κι όχι βέβαια η
ανεξιθρησκία κι η δήθεν ανεκτικότητα των
Οθωµανών, όπως προσπαθούν να µας πείσουν
σήµερα αυτοί που µας προετοιµάζουν να ξαναγίνοµε ραγιάδες. Υπήρχαν όµως εξισλαµισµοί. Η απόλυτη εξουσία των Μουσουλµάνων
απέναντι στους Χριστιανούς οδηγούσε σε τόσο
αφόρητες συνθήκες διαβίωσης τους υπόδουλους, που πολλοί, µη αντέχοντας, µούτιζαν και
περνούσαν πια κι αυτοί στο γένος που κυριαρχούσε. Λέµε γένος, γιατί τότε δεν υπήρχε διαχωρισµός µε βάση την εθνικότητα αλλά µε
βάση τη θρησκεία. «Τούρκος» ήταν ο µουσουλµάνος, «Ρωµιός» ο ορθόδοξος, ενώ τα
άλλα θρησκευτικά δόγµατα της αυτοκρατορίας αποτελούσαν ξεχωριστά µιλλέτια, γένη,
όπως οι Αρµένιοι, οι Εβραίοι κλπ. Κι όποιος
εξισλαµιζόταν «Τούρκευε». Υπήρχαν όµως και
περιπτώσεις υποχρεωτικού εξισλαµισµού: Το
παιδοµάζωµα, όπου υποχρεωτικά νέοι ραγιάδες αρπάζον ταν από τις οικογένειές τους και
εξισλαµίζονταν. Έτσι, οι Οθωµανοί στερούσαν
από τους υπόδουλους λαούς τα πιο υγιή και
σθεναρά µέλη τους, που προορίζονταν να ενδυναµώσουν τις τάξεις του κατακτητή. Και
υπήρχαν κι εξισλαµισµοί στη βάση ατοµικών
περιπτώσεων πίεσης και διάθεσης εξευτελισµού, όπως µας διδάσκει και η ιστορία του
αγίου Ιωάννη, ο οποίος όντας Χριστιανός πιέστηκε να µουτίσει.
Στην Κρήτη, την εποχή του ∆ασκαλογιάννη,
ο µισός πληθυσµός είχε τουρκέψει. Οι Τουρκοκρητικοί, µουτισµένοι δικοί µας, ασκούσαν στα
µέχρι χτες αδέρφια τους την ίδια καταπίεση

που οι ίδιοι υφίσταντο µέχρι τον εξισλαµισµό
τους κι αυτή η κατάσταση αναπαράγεται σ’
όλη την Αυτοκρατορία: Όσοι παραµένουν στην
πίστη µας, όσοι κρατούν την ταυτότητά µας,
το κάνουν µε προσωπική τους θυσία. Εµείς
που σήµερα λεγόµαστε Έλληνες, οι Σέρβοι, οι
Αρµένιοι είµαστε οι απόγονοι αυτών που δεν
τουρκέψανε τότε. Κι οι σηµερινοί Τούρκοι είναι
οι απόγονοι αυτών που λύγισαν, και το ξέρουν
πολύ καλά κι οι ίδιοι.
Το να παραµένεις χριστιανός αποτελούσε
από µόνο του πράξη αντίστασης, µε συνέπειες
που τις βίωναν κάθε µέρα, κάθε στιγµή. Η αλλαγή θρησκείας επιτρεπόταν µόνο προς το
Ισλάµ, ποτέ αντίστροφα. Αν ήσουν Χριστιανός
µπορούσες να γίνεις Μουσουλµάνος, αν ήσουν
Μουσουλµάνος απαγορευόταν να γίνεις χριστιανός, αποτελούσε παράβαση του ιερού
νόµου του Ισλάµ και η ποινή ήταν θάνατος.
Εδώ είναι που εµφανίζονται οι Νεοµάρτυρες: Πρόκειται για εξισλαµισµένους που οµολογούν ξανά πίστη στο Χριστό. Κι αφού αυτό
δεν επιτρέπεται, υποβάλλονται σε βασανιστήρια προκειµένου να αλλάξουν γνώµη, µε αποτέλεσµα να πεθαίνουν µε µαρτυρικό τρόπο,
κερδίζοντας µια θέση στο αγιολόγιο της Εκκλησίας µας και προσφέροντας ένα αντιστασιακό πρότυπο, ελπίδα και δύναµη στους
σκλάβους.
Τα βλέποµε αυτά στο µαρτύριο των Σφακιανών αγίων: Στο Μανουήλ που επανήλθε
στην πίστη των πατέρων του µετά από τον εξαναγκασµό του σε εξωµοσία, στον Ιωάννη που
αρνήθηκε να εξοµώσει προκειµένου να επικυρωθεί η αθωότητά του σε δίκη για θάνατο
Τούρκου που δεν είχε διαπράξει. Πράγµατι, η
παρέα του διαπληκτίσθηκε µε Τούρκους στη
Νέα Έφεσο της Μικράς Ασίας και σκότωσε
έναν απ’ αυτούς, ο Ιωάννης όµως έµεινε αµέτοχος. Αυτό δεν εµπόδισε τους Τούρκους να
τον κατηγορήσουν για την εκτέλεση του οµοεθνούς τους, παράδειγµα της αυθαιρεσίας που
αναφέραµε παραπάνω. Και, ασκώντας την
απόλυτη εξουσία που είχαν πάνω στους σκλάβους, για τον ξεφτιλίσουν του έθεσαν το δίληµµα: Τούρκος ή ένοχος. Κι Εκείνος, στο
ύψος των περιστάσεων σα Σφακιανός, επέλεξε
τη δικαιοσύνη του Χριστού και του λαού µας
κι όχι τη δικαστική παρωδία που θα του έσωζε
µια ζωή που δε θα ΄θελε να ζει. Λέει η παράδοση πως η θυσία των Αγίων µας δεν πήγε χαµένη. Έδωσαν θάρρος στους ραγιάδες τόσο το
µαρτύριο όσο και τα θαύµατα που το συνόδευσαν, στο µεν Μανουήλ µε την τροπή του
δηµίου σε φυγή, στο δε Ιωάννη µε το µέγα φως
εξ ουρανού που περιέλουσε το κρεµασµένο
κορµί του Τα µηνύµατα που στέλνουν οι Σφακιανοί Άγιοι, αλλά κι όλοι οι Νεοµάρτυρες του
λαού µας, παραµένουν διαχρονικά κι έχουν
εφαρµογή και σήµερα, µέσα στην ηθική
πρώτα απ’ όλα κρίση που περνούµε, προϊόν
της οποίας είναι και η οικονοµική.
Το πρώτο είναι το ζήτηµα της ταυτότητάς
µας: Οι Νεοµάρτυρές µας, σάρκα από τη
σάρκα του λαού µας, δε θέλησαν να χάσουν
την ιδιότητα του µέλους ου βολευόµενοι σε
κάτι άλλο, περνώντας το κατώφλι της εξουσίας
που τους χάριζε η αλλαγή πίστης, δηλαδή

Στάχτη 2.000 ελαιόδεντρα

Εκατοντάδες στρέµµατα µε περίπου 2.000 ελαιόδεντρα κάηκαν από τις δύο
πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν - σχεδόν ταυτόχρονα, στις 3 Αυγούστου, η µία στο
Φραγκοκάστελλο και η άλλη, στον κάµπο της Σκαλωτής.

Οι πυροσβέστες καθώς και οι εθελοντές, κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο
τις φωτιές µετά τις 8 το βράδυ και αφού
προηγήθηκε µια πολύωρη µάχη µε τις
φλόγες, που έκαιγαν ασύστολα στο πέρασµα τους χορτολιβαδικές και αγροτικές
εκτάσεις. Σύµµαχος των πυρκαγιών ήταν
οι καιρικές συνθήκες.

Στο Φραγκοκάστελλο η φωτιά πέρασε
δίπλα από βενζινάδικο, αλλά, ευτυχώς,
αποτράπηκαν τα χειρότερα. Στους Λάκκους απειλήθηκαν δύο σπίτια. Στο έργο της
κατάσβεσης συµµετείχαν επίσης πεζοπόρο
τµήµα της Πυροσβεστι¬κής καθώς και εθελοντές. Καθοριστική ήταν και η συµµετοχή
του πυροσβεστικού ελικοπτέρουτο οποίο

γένους, εθνότητας. Και σήµερα ο λαός µας
διεκδικεί την ιδιοπροσωπία του, µε σεβασµό
στις άλλες ταυτότητες και κουλτούρες της Οικουµένης απέναντι στη λαίλαπα της παγκοσµιοποίησης, ταπέναντι στους ντόπιους
απολογητές της που τον θέλουν απρόσωπο,
καταναλωτή αγαθών που έχει πειστεί ότι
χρειάζεται. ∆ιεκδικεί τις αξίες που τον έφεραν µέχρι εδώ δια πυρός και σιδήρου µέσα
από αιώνες σκλαβιάς σε δυνάστες από ∆ύση
κι Ανατολή. Γιαυτή την ταυτότητα οι Άγιοί
µας µαρτύρησαν, γιαυτή την οµολογία πίστης, που ξεπερνά το το θρησκευτικό πλαίσιο και αποκτά στην περίπτωσή µας τα
εθνικά χαρακτηριστικά της Ρωµιοσύνης.
Ίσης σηµασίας µήνυµα που µας περνούν
είναι αυτό της Αντίστασης: ∆εν υπέκυψαν
στο µαστίγιο των βασανιστηρίων ούτε στον
πειρασµό της συµµετοχής τους στη νοµή της
εξουσίας. Αντιστάθηκαν για να προασπίσουν
µιαν ιδέα, µια ταυτότητα. Και µεις σήµερο ν’
αντισταθούµε πρέπει απέναντι και στους νεοσουλτάνους της Άγκυρας που θέλουν να
µας κάµουν πάλι ραγιάδες και στους δωσίλογους που τους προωθούν στην πατρίδα
µας. Γιαυτό, πρέπει, όπως κι Έκείνοι, να
έχοµε πίστη στα δίκαιά µας και όραµα υψηλότερο από τη βολή µας.
Οι Άγιοί µας µας δίδουν αφορµές και γι
άλλες σκέψεις, µέσα στη µιζέρια που ζούµε
στην εποχή του Μνηµονίου. Άραγε ποια
εποχή ήταν πιο δύσκολή, τότε ή τώρα; Κι αν
τότε τα ξεπεράσαµε, µε τροµακτικό φόρο αίµατος, µε µαρτύρια των αγίων µας και απώλεια τόσων µουτισµένων αδερφών µας,
σήµερα τι είναι αυτό που θα µας δυσκολέψει
να ξεπεράσοµε κι αυτή την κρίση; Πιθανόν
να είναι ακριβώς η πίστη που είχαµε τότε και
δεν έχοµε τώρα. Γιατί τότε, όσοι συνεχίσαµε
να είµαστε Ρωµιοί, είχαµε τις αξίες της ταυτότητάς µας πάνω απ’ όλα: Την αλληλεγγύη,
τον κοινοτισµό, την πρεπιά, την εργατικότητα, τη σεµνότητα. Την αγάπη στην Ελευθερία, την περηφάνεια, την ανδρεία, την
Αντίσταση. Και κοινό παρονοµαστή σ’ όλα
αυτά την Ορθοδοξία, που κωδικοποιεί, όπως
κι η θρησκεία κάθε λαού, τις προτάσεις µας
στο µεγάλο ερώτηµα της ζωής. Αυτές τις
αξίες τις χάσαµε σε µεγάλο ή µικρότερο
βαθµό. Γιατί µας εκφύλισαν οι ψεύτικες ανέσεις, γιατί το όραµά µας περιορίστηκε στην
ικανοποίηση ψεύτικων αναγκών µε κάθε
µέσο, άρα όχι µε βάση τις αρχές µας. Γιατί
το αντιστασιακό µας πνεύµα, αν και δεν πρέπει να έχει πεθάνει µέσα µας, βρίσκεται σε
λήθαργο. Εκείνοι όµως, έχασαν µια προσωρινή ζωή για να σταθούν συνεπείς σε µιαν
ιδέα, σε αξίες, για µη χάσουν µια ταυτότητα
συγκεκριµένη. Αν το σκεφτεί κανείς, το δικό
µας έργο σήµερο είναι τελικά ευκολότερο
από το δικό τους. Κι αν αποτύχοµε θα
βρούµε άραγε δικαιολογίες να πούµε στα κοπέλια µας;
Οµιλία που εκφωνήθηκε στις
21Αυγ.2011, στην εκκλησία του Αγίου Μανώλη στο Ασκύφου Σφακίων, στα 200 χρόνια από το µαρτύριο του Αγ. Ιωάννου

συνέλαβε ουσιαστικά στην κατάσβεση της
φωτιάς .Υπήρξε µεγάλη κινητοποίηση της
Πυροσβεστικής. Το πυροσβεστικό αυτοκίνητο από την Ανώπολη κατέβηκε άµεσα
και ήρθαν και άλλα οχτώ από τις Βρύσες.

Ο ∆ήµαρχος Π. Πολάκης και η ∆ηµοτική αρχή Σφακίων, ευχαριστεί τους κατοίκους, την πυροσβεστική, καθώς και τον
“Πολιτιστικό σύλλογο του Ροδάκινου”,
(παραχώρησε υδροφόρο όοχηµα), για την
συµβολή τους στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση της πυρκαγιάς.
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Η οµιλία του προέδρου του

Γιώργου Πρωτοπαπαδάκη

Αγαπητοί Συνδηµότες µας, φίλοι
και φίλες του Πολιτιστικού Συλλόγου
Ανωπόλεως, Κυρίες και Κύριοι.
Καλώς ήλθατε και καλά να περάσετε
στην ετήσια Γιορτή Γραβιέρας την
οποία µε θέρµη, αλλά, και νόηµα διοργανώνει το νέο αίµα της Ανώπολης, η νεολαία της, µέσα από τις γραµµές του
Πολιτιστικού µας Συλλόγου.
Λέµε µε νόηµα, γιατί ακριβώς, στους
δύσκολους καιρούς που οδήγησαν την
Πατρίδα µας οι Ταγοί της, και εµείς, οι
Σφακιανοί της Ανώπολης, δεν θέλουµε
να µαραζώσει και τελικά «σβήσει», η
παραγωγική βάση του τόπου µας που
είναι η κτηνοτροφία, και η δυναµική της,
που δεν είναι άλλη από την παραδοσιακή µας τέχνη στην παραγωγή της
Γραβιέρας, µυζήθρας, ανθότυρου.
Στην ίδια Γιορτή του 2009, προσπαθήσαµε να αναλύσουµε και ερµηνεύσουµε ΓΙΑΤΙ, αν η κεντρική κρατική
διοίκηση συνεχίζει να µας αγνοεί,
εµείς οφείλουµε να ξαναδιοργανώσουµε
τις υποδοµές µας, για να µην ξεκοπούµε
από αυτό που ξέρουµε να κάνουµε πολύ
καλά και από αυτό να θρέφουµε τις οικογένειες µας: να είµαστε κτηνοτρόφοι
άριστοι, και να παράγουµε εξ ίσου άριστα τη Σφακιανή και δη, Ανωπολίτικη
Γραβιέρα µε τεχνογνωσία µοναδική, περασµένη από γενιά σε γενιά, που φτάνει
ως τις µέρες µας.
Τι πετύχαµε από τότε; Τουλάχιστον, να
µας εισακούσει πολύ προσεχτικά η Νέα
Ηγεσία του ∆ήµου Σφακίων, και να δροµολογήσει δύο στόχους:
Ο πρώτος αφορά στην πρόσβαση
των κτηνοτρόφων µας και παραγωγών
Γραβιέρας, στα µητάτα τους των Λευκών
Ορέων. Με αποφασιστικότητα υπέρβασης των όποιων εµποδίων, θα φτάσουµε
ως εκεί.

... Γιατί εµείς δεν τραγουδάµε για να ξεχωρίσουµε, αδελφέ µου, απ' τον κόσµο.
Εµείς τραγουδάµε για να σµίξουµε τον κόσµο.

Ο δεύτερος, αφορά στην συµµαχία
τουριστικών Σφακιανών επιχειρηµατιών
µε τους κτηνοτρόφους µας, για πέρασµα
στην τουριστική διατροφική αλυσίδα των
ντόπιων προϊόντων τους. Να παράγουµε οργανωµένα, και να πουλάµε εξ
ίσου οργανωµένα την παραγωγή µας και
εδώ, στην τουριστική αγορά των Σφακίων. Αυτή η προσπάθεια θα αρχίσει
από το Σεπτέµβριο και ελπίζουµε να
αποδώσει καρπούς. Ευχόµαστε από
καρδιάς, του χρόνου τέτοια µέρα, από

Πολιτιστικού Συλλόγου Ανώπολης,

στη ‘’Γιορτή της γραβιέρας’’

αυτό το βήµα, να µας µιλάνε οι κτηνοτρόφοι µας, για µία καινούργια Άνοιξη
της σφακιανής κτηνοτροφίας.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωπόλεως, µε νόηµα επίσης, δεν σταµάτησε
να αγωνίζεται και για τα ζητήµατα της
Παιδείας στα Σφακιά, γιατί πιστεύει ότι
όσο η σφακιανή νεολαία µορφώνεται,
άλλο τόσο θα δηµιουργεί ο τόπος µας
χρήσιµα ντόπια στελέχη για να αναλαµβάνουν τα ίδια την υπόθεση τόσο της Τοπικής ∆ιοίκησης του ∆ήµου µας, όσο και
την υπόθεση µιας στερεάς ανάπτυξης
της Σφακιανής οικονοµίας, µε βάση την
προκοπή όλων των οικογενειών του
τόπου µας.
Στη Γιορτή του 2010, είχαµε µιλήσει
για την αναγκαιότητα αναβάθµισης της
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ στα Σφακιά. Και δεν είχαµε
άδικο, µιας και δεν πέρασε πολύς χρόνος, και γίναµε µάρτυρες της απόφασης
του Υπουργείου Παιδείας, να συρρικνώσει τα Σχολεία, σε ό, τι µας αφορά, της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ας φανταστούµε τι θα σηµάνει για την Ανώπολη, η
κατάργηση του ∆ηµοτικού µας Σχολείου
και η µεταφορά των µαθητών µας καθηµερινά και µέσα στο χειµώνα, στη χώρα
Σφακίων. Μαζί µε τη ∆ηµοτική µας Αρχή
κάναµε υπόµνηµα στην υπουργό διεκδικώντας περισσότερα ολοήµερα σχολεία
και καµία κατάργηση ή όπως θέλει η
υπουργός να το ονοµάζει, καµία συνένωση, µιας και αυτό θα σηµάνει τη διάλυση της όποιας προσπάθειας έχει γίνει
σήµερα στον τόπο µας, για αναβάθµιση
της Σφακιανής Παιδείας.
∆εν θα σταµατήσουµε, επίσης να
διεκδικούµε και την εκκαθάριση του Ξενουδάκειου κληροδοτήµατοςH ώστε µε
την χρηµατική βοήθεια αυτού να παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες εκπαίδευσης
στους µαθητές µας.
Κυρίες και κύριοι,
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωπόλεως, στη φετεινή Γιορτή Γραβιέρας, τιµά
όλους τους Ανωπολίτες συνδηµότες µας,
οι οποίοι µε αισθήµατα αλληλεγγύης δεν
σταµατούν να βοηθάνε το Σύλλογό µας
στις δράσεις του για την αναγέννηση του
τόπου µας. Ψυχή αυτής της έκφρασης
αλληλεγγύης, οι Γυναίκες της Ανώπολης,
σύζυγοι-Μητέρες- και νεολαίισσες της
Ανώπολης.
Τιµούµε επίσης την Πρωτοβουλία
∆ηµοτών ∆ήµου Σφακίων η οποία
έφτασε και στην Ανώπολη για να καθαρίσουµε όλοι µαζί το Φαράγγι της Αράδαινας. Γιατί µε όλους και όλες εσάς ,
όπως λέει και ο ποιητής
Γιάννης
Ρίτσος
‘’... µάθαµε να κουβεντιάζουµε
ήσυχα, ήσυχα κι απλά.
Καταλαβαινόµαστε τώρα
δε χρειάζονται περισσότερα.
Γιατί εµείς δεν τραγουδάµε
(δεν γιορτάζουµε)
για να ξεχωρίσουµε,
αδελφέ µου,απ' τον κόσµο.
Εµείς τραγουδάµε
(γιορτάζουµε)
για να σµίξουµε τον κόσµο’’.
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Τα Σφακιανόπουλα,
στα γράµµατα και τις τέχνες...
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Σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν στα ανώτερα και ανώτατα πνευµατικά ιδρύµατα η απεφοίτησαν τους
ευχόµαστε ολόψυχα καλή τύχη και πρόοδο.

Παρακαλούµε , ενηµερώνετε µας για τις επιτυχίες και διακρίσεις των Σφακιανόπουλων. Είναι
µεγάλη µας τιµή και χαρά να τις δηµοσιεύουµε !
Πτυχίο στην Ιατρική Πληροφορική
από το αµερικανικό Πανεπιστήµιο R.I.T.
(Rochester Institute of Technology) απέκτησε ο Ανδρέας Μαγγελάκης
του Σταύρου, από τη Χώρα Σφακίων.
Η Ένωση µας εκφράζει τα θερµά της
συγχαρητήρια στον Ανδρέα και του εύχεται καλή τύχη και λαµπρή σταδιοδροµία.
Κοσµήτορας (Dean) στη Σχολή Θετικών Επιστηµών (College of Science) του R.I.T. είναι η συντοπίτισά
µας Σοφία Μαγγελάκη - καθηγήτρια Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών
Σ.Μ

Ο Αντρέας, λίγο µετά την ορκοµωσία του, ανάµεσα στον πατέρα του και τη θεία του Σοφία Μαγγελάκη. καθηγήτρια
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών στη Σχολή Θετικών Επιστηµών του R.I.T.

Πάρης Στ. Γιαννουλάκης

Συχνά όταν η φύση στέρεί κάτι από ένα παιδί, το
προικίζει µε άλλες ικανότητες. Ο Πάρης
Γιαννουλάκης του Σταύρου, µαθητής
της Ε’ ∆ηµοτικού, 11 χρονών, κάτοικος
Βουβά Σφακίων, είναι αθλητής του ‘’ΑΡΙΩΝΑ’’
Χανίων και πήρε µέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Κολύµπησης ατόµων µε ειδικές ικανότητες, που έγινε στο κολυµβητήριο ΟΑΚΑ,
στην Αθήνα, από 15 έως 17 Απριλίου 2011.
Κατέκτησε την π ρ ώ τ η θέση στο αγώνισµα των 50 µέτρων « Ελεύθερο νέων », στην
κατηγορία S12 ( Απώλεια όρασης – µόνο
αντίληψη φωτός )
Ο Πάρης διαθέτει σηµαντικές ικανότητες
στα γράµµατα, στοτραγούδι και στο χορό.
Ο Πάρης µε το χρυσό
Κ.Γ.
Μετάλλιο και το ∆ίπλωµα

Ο Στέλιος Τσάµπρας,
γιος του φίλου και συνεργάτη
Αργύρη, είναι ήδη στο δεύτερο έτος της Σχολής Ικάρων. Ό Στέλιος µε καταγωγή
από το Ασφένδου Σφακίων
είναι εγγονός του Στέλιου Περάκη. Εµείς θα του ευχηθούµε
να
έχει
καλή
σταδιοδροµία στις σπουδές
του και καλή τύχη στο δρόµο
του Ικάρου που διάλεξε .
Σ.Μ.

Ο Ιωσήφ Περάκης από το Ασφένδου Σφακίων χειροτονήθηκε πρε
σβύτερος στην ενορία του Ασφένδου στον Ιερό Ναό της Θυµιανής Παναγίας.
Την ηµέρα της εορτής του Αγίου Ιωσήφ 30-7-2011, τοποθετήθηκε µετά την
Θεία λειτουργία και επίσηµα από τον Σεβ. Μητροπολίτη Λάµπης –Σιβύτου και
Σφακίων και επίσηµα Ιερέας στην ανωτέρω ενορία, σε µια συγκινητική σεµνή
τελετή που έγινε. Με την αποχώρηση από την ενορία του σεβάσµιου πατέρα
Παπά-Νικολάου Γιανουλάκη που µε συγκινητικά λόγια παρέδωσε στον νέο
πατήρ Ιωσήφ την σκυτάλη της διακονίας στην ενορία µε λόγια αγάπης µετά
από πενήντα χρόνια συνετής και µε πολύ αγάπη εκτέλεσης των καθηκόντων
του στην ενορία Ασφενδου .

Στιγµιότυπο από την εορτή του Αγιου Ιωσήφ

Ο Γιώργος Γερονυµάκης του
Ευαγγέλου διανύει το δεύτερο έτος
στο Ε.Μ.Π στο τµήµα Τοπογράφων
µηχανικών και η αδελφή του Καλλιόπη ευρίσκεται στο Πτυχίο της Φιλοσοφικς σχολής του Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών - τµ. Ιστορίας – Αρχαιολογίας. Τους ευχόµαστε
καλή τύχη.

Ο Γιώργος Παπαδογιωργάκης
απεφοίτησε από το πανεπιστήµιο της
Μπρατισλάβας-Σλοβακίας οδοντίατρος, ακολουθώντας το δρόµο του πατέρα του Γρηγόρη ,η δε κόρη Κέλυ
τελείωσε πληροφορική από το Αριστοτέλειο πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ,στα
παιδιά ευχόµαστε λαµπρή σταδιοδροµία
και καλή τύχη.

Ο Γιώργης-Μάριος Χαιρετάκης
πέτυχε στο Πολιτικό τµήµα της Νοµικής σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Θερµά συγχαρητήρια.
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Ελεύθερο Βήµα - Επιστολές
Χατζή Μιχάλης Νταλιάνης

( 1775 - 1828 )
Καβάλα, στο ψαρί του κατεβαίνει
και του χτυπά ό αγέρας στη µαδάρα,
ζυγιάζει τα µαλλιά, σαρικοδένει,
κόβει το µάτι του άχλυό το κάστρο,
στις πολεµίστρες τον τραβά, λαχτάρα
... ψηλά και διαφωτά της µέρας τ' άστρο.

Η βάρβαρη συνήθεια των
άσκοπων πυροβολισµών

Κάποιοι πιστολέρο πιστεύουν ότι
είναι παλικαριά να τραβούν το όπλο
και να πυροβολούν εν µέσω της παρέας.
Εγώ νοµίζω πως είναι παλικαριά
Στά στήθια τα δασιά λειώνουν φερµάρια
κάτι που γίνεται µε δυσκολία και που γίΣουλτανικά και στρίβει το τσιγάρο.
νεται για να προσφέρει. Οι πυροΧατζή Νταλιάνη, τί γροικάς στ’ αυτιά σον.
βολισµοί που πέφτουν στα γλέντια λέΦιδολυγούν τ' αδέρφια του καπλάνια,
γονται «άσκοποι» γιατί δεν υπάρχει
ολόγυρα του γίνονται τελάρο,
...θεργιό, επά ‘ναι ό τάφος µας και 'ξά σου. λόγος να τους ρίχνουν. Οµως, εγώ ξέρω
5 - 6 φορές που αυτοί οι «άσκοΓλιστρούν τον κάµπο στη νεκρή γαλήνη,
ποι» πυροβολισµοί µετατρέψανε το τραδένουν µπροστά στο κάστρο τ’ άγρια τ’ άτια,
γούδι σε µοιρολόι, γιατί από λάθος
σκάβουν τα πέταλα τους χέρσο χώµα,
σκοτώσαν άνθρωπο και ακόµα δεκάδες
τρώνε οι άντρες ό,τι έχει µείνει,
φορές που χαλάσανε το γλέντι από
φέρνουν το χέρι για σκιανιό ατά µάτια
... ό Μονσταφάς δε φάνηκεν ακόµα.
τραυµατισµό, ενώ όλες τις φορές όπου
πέσανε πυροβολισµοί κάνουνε σύγΚι όπως ξεσπά στην ησυχιά ή αντάρα
χυση και χαλάστρα. Παιδιά αρχίζουν τα
και σκοτεινιά, η πρώτη καλοσύνη
κλάµατα,
γυναίκες
τροµοκρατούκαι τ’ αστροπέλεκα χτυπούν τα δένδρα
νται και όλοι ανησυχούνε µήπως και σε
και τρέχουν τά οζά σαν την κατάρα
κι ανατριχιούν στην µπόρα πού τούς δίνει
αυτό το γλέντι θα δηµιουργηθεί
κι ό ζευγολάτης στένει την βουκέντρα,
φόνος ή τραυµατισµός από απροσεξία.
∆υστυχώς, τα ωραία, τα γεµάτα
ήρθ' ή στιγµή του σκοτωµού, χιουµάνε
ανθρωπιά και αξιοπρέπεια έθιµα, τα πατα µιλιούνια οι άντρες σ’ ένα αίµα,
ραµελούµε και όµως αυτό το βάρβαενός Θεού µια βρύση τρέχει αντάµα,
λυσσούν και βλαστηµούν και πολεµάνε
ρο, το επικίνδυνο, το ενοχλητικότατο των
χίλιες χιλιάδες έχθρητες στο ρέµα,
άσκοπων πυροβολισµών, το επισκληροί οι θεοί στ’ ανθρώπινο το δράµα.
καλούνται οι «παλικαράδες» που πιΜέσα στον κουρνιαχτό χτυπά ή σπάθη,
στεύουνε ότι παλικαροποιούνται, όταν
δεν διανερίζεις τον εχθρό απ' τό φίλο,
κοµµάτια οι σάρκες, ξεκρεµούν µασκάλες, θα παρουσιάσουνε δηµοσίως το όπλο
ανοίγουνε κουφάρια, ζούνε πάθη,
και θα δείξουνε επίσης δηµοσίως ότρέµουν απ’ τον καηµό τους σαν τό φύλλο, τι και το κεντούν µα δεν µπορούνε να
µπήγουνται στα πλευρά των ζω οι σκάλες.
πείσουνε κανένα ότι θα το τραβήξουν και ενώπιον κινδύνου. Ακριβώς για
Πάει ό Βαρδής, πάει ό Πωλιός και πάνε
την
επίδειξη
το
αγοράσανε.
στο µακελειό όλοι οι δεµένοι άντρες,
ποιό να γνωρίσης στο µουντό το βράδυ,
Παρακαλούµε τους οπαδούς της βλαακόµα όσοι ζούνε πολεµάνε,
κείας και της βαρβαράδας των άοι κεφαλές στις πολεµίστρες χάντρες
σκοπων πυροβολισµών, αν τους είναι
ψηλά στην τάµπια δείχνουν στο σκοτάδι.
απαραίτητο να πυροβολούν, ας πηγαίνουνε στην εξοχή να πυροβολούν όλη
Στ’ όβγορο καθισµένος ό ντερβίσης
του Μουσταφά, διαβάζει το Κοράνι
µέρα, σε µέρος που δεν θα προτην ώρα πού προβέρνει το φεγγάρι.
καλούν απειλή και κίνδυνο σε ανθρώΑλλάχ, τον µπιστικό σου µην αφήσης,
πους που δεν χρωστούν τίποτα. Τους
το µακελειό πού πρόσταξες τον φτάνει
πληροφορούµε δε ότι ο κόσµος (που
και σπρώχνει το σπαθί του στο φουκάρι.
αυτοί νοµίζουν ότι τους θαυµάζει) αΠέτα άπ' τα χέργια, πού κρατά, µια κάρα
πλώς τους αντιπαθεί και τους απεχθάνεωχρή, βουβή, µε γουρλωµένα µάτια,
ται γιατί τους θεωρεί δηµόσιο κίνπ’ ακόµα το πηχτό το αίµα στάζει,
δυνο.
της δίνει στο γκρεµό µ’ άγρια κατάρα,
Κανάκης Ι. Γερωνυµάκης
όλα ησυχάζουν στ’ ουρανού τα πλάτια.
Συγγραφέας - λαογράφος
... διπλώνει ό Μουσταφάς... κάνει ναµάζι...
Με δίχως καπετάνιο εδώ πεσµένοι
σ' αξύπνητο υπνοµάχι έχουν γείρει
ποιός ξέρει σέ τι όνειρα κοιµούνται
σφιγµένοι, ξαπλωµένοι, αγκαλιασµένοι,
θανατικό τούς βρήκε πανηγύρι
κι όπως φυσά τ' αγέρι, λες, κινούνται,

... και µια στιγµή σηκώνονται οι ίσκιοι
σελώνου ν τα φαργιά και ξεκινάνε,
σµίγουν ξανά βουνίσιοι και καµπίτες.
... Σκύβει ή ∆όξα, φέρνει τους κανίσκι
κι απάνω της τα χέργια ξεκρεµάνε
και γίνονται ως τ’ αστέργια ∆ροσουλίτες.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ
(καταγόµενος από Κοµητάδες Σφακίων)
Από το Βιβλίο "Μιά ζωή ποιήµατα"

Προβλήµατα αξιοπλοΐας
και ∆ήµος Σφακιών

Η δυναµική ανάµειξη του δηµάρχου
Σφακίων, Πολάκη Παύλου, στο περιστατικό της αιφνίδιας κι όλως απροειδοποίητης διακοπής του δροµολογίου Αγιά
Ρουµέλη - Χώρα Σφακίων από τις Λιµενικές Αρχές, λόγω αναξιοπλοΐας των
ferry boat «∆ασκαλογιάννης» και «Σαµαριά», προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.
Ως
πλοίαρχος
15ετούς
προϋπηρεσίας στο Εµπορικό Ναυτικό,
που συνεπάγεται γνώση και εµπειρία σε
ανάλογα κρίσιµες καταστάσεις, έχω να
προσθέσω τα ακόλουθα:

ΙΟΥΝΗΣ-ΙΟΥΛΗΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Οι αρµόδιες Αρχές δεν επέτρεψαν την
εκτέλεση του δροµολογίου, διότι το πλοίο
εκρίθη αναξιόπλοο. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους καινούργιους κανονισµούς
«ένα πλοίο θεωρείται αξιόπλοο, ότανείναι ικανό να αντιµετωπίσει από κάθε
άποψη τους συνήθεις κινδύνους της θάλασσας για το ταξίδι που έχει ασφαλιστεί
(και πρόκειται να εκτελέσει)» (αρ- θρ. 39
ΜΙΑ). Από καθαρά νοµικής απόψεως
ορθώς οι Αρχές διέκοψαν το δροµολόγιο, όταν εξακρίβωσαν ότι το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας έχει λήξει ή ότι το πλοίο
δεν πληροί τις καινούργιες προδιαγραφές, προτάσσοντας την ασφάλεια των
επιβαινόντων και µη αναλογιζόµενοι τις
παράπλευρες συνέπειες. Ο δήµαρχος,
γνωρίζοντας καλά τις κατά κανόνα επικρατούσες για την εποχή και τον τόπο
καιρικές συνθήκες και λαµβάνοντας
υπόψη ότι το ίδιο πλοίο επί σειρά ετών
µέχρι και σήµερα εκτελούσε µε ασφάλεια
το ίδιο δροµολόγιο, έκανε σωστή εκτίµηση του κινδύνου (Risk assessment)
και ανέλαβε την ευθύνη λέγοντας στον
πλοίαρχο να εκτελέσει το δροµολόγιο. Μ’
αυτόν τον τρόπο απάλλαξε τους επιβάτες από περιττές ταλαιπωρίες και τον ελληνικό τουρισµό από ένα ακόµη
δυσφηµιστικό πλήγµα. Η προτεραιότητα
του δηµάρχου δεν ήταν άλλη από αυτή
των Λιµενικών Αρχών. Κύριο µέληµα
όλων ήταν η ασφάλεια των επιβατών.
Οµως η ρεαλιστική εκτίµηση του κινδύνου και η ορθολογιστική προσέγγιση των
πραγµάτων οδήγησαν τον δήµαρχο
στην ανάληψη της ευθύνης για τη µεταφορά των επιβατών.
Πολλές φορές ως πλοίαρχος αντιµετώπισα παρόµοιες καταστάσεις µε τον
ίδιο ακριβώς τρόπο. Αξιολογώντας την
κάθε περίπτωση αντικειµενικά και ρεαλιστικά και αψηφώντας τους όποιους γραφειοκρατικούς κανονισµούς οι ρυθµίσεις
των οποίων µπορεί να µην ανταποκρίνονταν στην περίσταση. Κρίνοντας εκ
των αποτελεσµάτων ουδέποτε εξέθεσα
σε κίνδυνο πλοίο ή επιβαίνοντες. Αυτή
είναι η συνήθης πρακτική στο Εµπορικό
Ναυτικό. Ανορθόδοξη πλην αποτελεσµατική.Οσο για τον ορισµό της αξιοπλοΐας (Seaworthiness) να σηµειωθεί ότι
είναι σχεδόν αδύνατον να βρεθεί πλοίο
που να ανταποκρίνεται στον ορισµό
αυτό και να θεωρείται αξιόπλοο ακόµα
και στο παρθενικό του ταξίδι, καθότι η
ίδια η έννοια της αξιοπλοΐας διέπεται
από µια γενικότητα και απολυτότητα.
Εποµένως δεν είναι τυχαίο ότι οι κανονισµοί της Χάγης για τη µεταφορά αγαθών
διά θαλάσσης δεν απαιτούν από τον
πλοιοκτήτη να διαθέτει απολύτως αξιόπλοο πλοίο, αλλά υποχρεώνουν τον
πλοιοκτήτη όπως επιδείξει την προσήκουσα επιµέλεια (exercise due diligence), ώστε να καταστεί το πλοίο του
αξιόπλοο. Η απαιτούµενη επιµέλεια επίσης είναι έννοια µεταβλητή στον χρόνο.
Σε νοµολογία προγενέστερη του πρωτοκόλλου της Χάγης αναφέρεται ότι τόσο ο
ορισµός της αξιοπλοΐας όσο και της δέουσας επιµέλειας δεν είναι απόλυτοι,
αλλά καθορίζονται βάσει των δεδοµένων
ανά περίπτωση συνθηκών. Εν προκειµένω, λοιπόν, δεν παρουσιάστηκε κάποια ουσιώδης αλλαγή των δεδοµένων
και συνθηκών που να δικαιολογεί τη
λήψη µιας τόσο ακραίας και επαχθούς
για τους επιβαίνοντες απόφασης.
Βέβαια ορθώς ενήργησαν οι

Λιµενικές Αρχές εφαρµόζοντας τον νόµο,
όπως άλλωστε έχουν υποχρέωση να
πράττουν, αλλά και η απόφαση του δηµάρχου κάθε άλλο παρά αυθαίρετη και
παρακινδυνευµένη µπορεί να χαρακτηριστεί. Κατά την κρίση µου µάλλον συνετή
και
λογική
ήταν
καθότι
εξυπηρετούσε τα ευρύτερα συµφέροντα
της επαρχίας, αν όχι του Νοµού, διατηρώντας ανοικτή µια από τις ζωτικότερες
οικονοµικές αρτηρίες του τόπου µας.
Αλλωστε η ανάληψη πρωτοβουλίας
σε κρίσιµες καταστάσεις διακρίνει τον
υπηρέτη του πολίτη από τον γραφειοκράτη υπηρέτη του νόµου. Ας µην παραβλέπουµε ότι οι νόµοι και οι
κανονισµοί αποσκοπούν στην προάσπιση των συµφερόντων του πολίτη
και όχι στην καταπάτησή τους. Ο δήµαρχος ενήργησε λογικά και υπερασπίστηκε
µε σθένος και τόλµη τα συµφέροντα του
∆ήµου µας αντιπροσωπεύοντας όλους
εµάς που τον εκλέξαµε στη θέση αυτή.
Ουσιαστικά ξεπέρασε µε δυναµικό
τρόπο ένα πρόβληµα τεχνοκρατικό,
ώστε να µη διαταραχθεί η οµαλή και
απρόσκοπτη κίνηση των τουριστών
µέχρι ν’ αντικατασταθούν τα -έως χθες
κατάλληλα, αλλά από δω και πέρα αναξιόπλοα- πλοία της γραµµής
αυτής.
Το θέµα έλαβε µεγάλες διαστάσεις
και πήρε τον δρόµο της δικαιοσύνης. Στη
συνείδηση του κόσµου όµως ο δήµαρχος έχει ήδη δικαιωθεί. Οι δηµότες
του ∆ήµου Σφακίων ξέρουν ότι ο εκλογικός τους αντιπρόσωπος θα υπερασπιστεί µε σθένος κάθε εύλογο και δίκαιο
αίτηµά τους.
Σταύρος Παπαδάκης - Παπαστελής
Συνταξιούχος πλοίαρχος Ε.Ν.,
κάτοικος Φραγκοκάστελλου

Μετά από 20 χρόνια ξανάγινε το πανηγύρι του Aη
Μανώλη στ Ασκύφου!

Mε συγκίνηση γράφω αυτό το άρθρο!!
20 χρόνια πέρασαν από την τελευταία
φορά που γιορτάστηκε πανηγύρι στο
χωριό µας στη χάρη του Aγίου Μανώλη...και µείς παιδάκια τότε δεν φανταζόµασταν ότι µε την αγάπη µας για το
τόπο µας τόσα χρόνια µετά θα διοργανώναµε σαν πολιτιστικός σύλλογος πια
αυτό το πανηγύρι στη χάρη του προστάτη µας Αγίου Μανώλη!!!!
Ο πολιτιστικός σύλλογος τ'Ασκυφου
στης 20 Αυγούστου, τέλεσε µεγάλο πανηγύρι στο προαύλιο χώρο του δηµοτικού σχολείου Άσκύφου. ∆εν θα
µπορούσε να συµβεί χωρίς την πολύτιµη
βοήθεια των συχωριανών µας ,συνεπαρχιωτών µας ,του δήµου αλλά και
όσων πίστεψαν σε µας!!ειναι τιµή µας
και σας ευχαριστούµε όλους από καρδιάς! Η προσέλευση του κόσµου µεγάλη
το φαγητό άφθονο χορός και ριζίτικο από
τα παιδιά του συλλόγου...και το κέφι
απογειώθηκε µε το συγκρότηµα του Ανδρέα Μανωλαράκη όπου µας συντρόφευσε µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!!
ένα όνειρο που πραγµατοποιήθηκε!!
σας υποσχόµαστε µε τη σειρά µας να
βάλουµε τα δυνατά µας και το πανηγύρι
µας να επαναλαµβάνετε κάθε χρόνο!!
Αγγελική Λεφάκη

Τα εν ∆ήµω...
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∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ
∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ
ΠΛΟΙΑΡΧΟ

∆ικογραφία σχηµατίστηκε από τις Λιµενικές Αρχές σε βάρος του δηµάρχου Σφακίων,Π. Πολάκη, του
προέδρου
του Τοπικού Συµβουλίου
Αγιάς Ρουµέλης, Μαθιού Σταυρουδάκη και του πλοιάρχου,
Παύλου Μαυριγιαννάκη, για την επίταξη,
του πλοίου «Σαµαριά» της ΑΝΕΝ∆ΥΚ, το
οποίο µετέφερε εκατοντάδες (πάνω από
650), εγκλωβισµένους επισκέπτες του Εθνικού
∆ρυµού από την
Αγιά
Ρουµέλη
στα Σφακιά.
Εξερχόµενος
από τον εισαγγελέα ο δήµαρχος,
χαρακτήρισε
«ηθική, δίκαιη
και αναγκαία»
την ενέργεια.
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Για τη δικαστική δίωξη του

Στήριξη και συµπαράσταση
στο ∆ήµαρχο Π. Πολάκη

∆ιογκώνεται το κύµα συµπαράστασης , στο ∆ήµαρχο Σφακίων Π.
Πολάκη, για τη δικαστική του δίωξη για την επίταξη, του πλοίου «Σαµαριά» και τη µεταφορά εκατοντάδων εγκλωβισµένων επισκεπτών από
την Αγιά Ρουµέλη στα Σφακιά.

● Οι βουλευτές Κρήτης: Ευτύχιος ∆αµανάκης, Σήφης Βαλυράκης, Ευαγγελία Κουρουπάκη, Μιχάκης Κριτσωτάκης
και ο αντιπεριφεριάρχης Χανίων Βουλγαράκης, εκφράζουν την πλήρη συµπαράσταση τους, στο δήµαρχο Σφακίων
Παύλο Πολάκη και τον τοπικό σύµβουλο
Αγ Ρουµέλης Μαθιό Σταυρουδάκη.
● Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της Τ.Ε.∆.Κ
( Τοπικής Ένωσης ∆ήµου και κοινοτήτων
Νοµού Χ ανίων), εκφράζει την στήριξη
του στο ∆ήµαρχο Σφακίων Πολάκη
Παύλο, στο τοπικό σύµβουλο Αγ Ρουµέλης Μαθιό Σταυρουδάκη, στο πλοίαρχο
Παύλο Μαυριγιαννάκη, σε βάρος των
οποίων σχηµατίστηκε δικογραφία από
τις λιµενικές αρχές.
● Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης εκφράζει την στήριξη της
προς τον ∆ήµαρχο Σφακίων και τον τοπικό σύµβουλο Αγ Ρουµέλης
ύνδεσµος Τουριστικών µονάδων
● O Σύ
Ν.Κυδωνίας – Πλατανιά “Ο ΚΥ∆ΩΝ”, εκφράζει τη συµπαράσταση του στο ∆ήµαρχο Σφακίων και τοπικό σύµβουλο Αγ.
Ρουµέλης.

● Ο ∆ήµαρχος Χανίων Μανώλης Σκουλάκης και το ∆ηµοτικό συµβούλιο του
∆ήµου σε συνεδρίαση του, αποφάσισε
οµόφωνα : Α) Nα εκφράσει την ικανοποίηση του για τις άµεσες και αποτελεσµατικές όσο και αυτονόητες ενέργειες
του δηµάρχου, που ειχαν σαν αποτέλεσµα την ανατροπή δυσάρεστων, ανεξέλεγκτων εξελίξεων αλλά και την
απελευθέρωση οµήρων επισκεπτών του
φαραγγιού της Σαµαριάς και της Αγ Ρουµέλης.
Β) Eκφράζει την συµπάθεια, την αλληλεγγύη και την στήριξη του στο διωκόµενο από την δικαιοσύνη ∆ήµαρχο
Σφακίων και τους συνεργάτες του και θα
ειναι στο πλευρό του για κάθε περαιτέρω
αρνητική εξέλιξη της κατάστασης.
Αναθέτει στο ∆ήµαρχο της παραπέρα
ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο
● Τη συµπαράστασή του στον δήµαρχο Σφακίων, Παύλο Πολάκη, εκφράζει µε ψήφισµά του το ∆.Σ. του Συλλόγου
Επαγγελµατιών Σούγιας, αναφορικά µε
τη δίωξη που του ασκήθηκε, για την κατάληψη του πλοίου που µετέφερε τουρί

Αγώνας δρόµου για έργα
από τον ∆ήµο Σφακίων

στες από την Αγιά Ρουµέλη. «Η κατάληψη του πλοίου ήταν η µοναδική,
άµεση και αποτελεσµατική λύση για την
απελευθέρωση των εγκλωβισµένων οχηµάτων - επιβατών στην έξοδο του φαραγγιού της Σαµαριάς, ώστε να µην
δεχθεί ένα νέο πλήγµα ο τουρισµός στην
περιοχή µας», αναφέρει το ψήφισµα.
● Ο Κανάκης Γερωνυµάκης µε επιστολή
του στα “Χανιώτικα Νέα”, καθώς και
σύσσωµη η κοινωνία των Σφακιών συµπαραστάθηκε και συµπαραστέκεται
στο ∆ήµαρχο της και στο τοπικό σύµβουλο της Αγ Ρουµέλης
● Επίσης και από πολλούς άλλους
επαγγελµατικούς φορείς, Καταναλωτικές
οργανώσεις, ∆ήµους και µεµονωµένεςπροσωπικότητες.
☼
Εξ άλλου, οι αντιδήµαρχοι Σφακίων,
Μανούσος Ι. Χιωτάκης και Γεώργιος Π.
Πρωτοπαπαδάκης, εξέφρασαν µέσα
από ανακοίνωσή τους τις «θερµές ευχαριστίες τους», προς «όλους όσους - επώνυµους και µη - έχουν µε οποιονδήποτε
τρόπο εκφράσει τη συµπαράστασή τους
στον δήµαρχο Σφακίων, Παύλο Πολάκη,
ο οποίος διώκεται από την Ελληνική ∆ικαιοσύνη, µετά από την αυτονόητη και
απαραίτητη παρέµβασή του, της 6 /9 /
2011, οπότε απαγορεύτηκε ο απόπλους
των πλοίων».

Επίσκεψη τον Ιούλη, του
Αντιπεριφερειάρχη Χανίων
Απ. Βουλγαράκη στα Σφακιά

Στη συνάντηση του κ.
Βουλγαράκη
µε το δηµοτικό
συµβούλιο
Σφακίων, τέθηκαν επί τάπητος οι ελλείψεις υποδοµών που υπάρχουν στον
∆ήµο Σφακίων.

Επιτακτική είναι η ανάγκη τεχνικής υποστήριξης του ∆ήµου Σφακίων, ο οποίος
καταβάλλει προσπάθειες να προλάβει τις προθεσµίες ένταξης έργων σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, όπως το "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" και το ΕΣΠΑ.

Όπως µας πληροφορεί ο δήµαρχος Π. Πο-

λάκης «Eχουµε ξεκινήσει µια αγωνιώδη προσπάθεια για διάφορα προγράµµατα που "τρέχουν"
προκειµένου να προλάβουµε κάποιες προθεσµίες,
αλλά, δυστυχώς, για έργα οδοποιίας δεν υπάρχει
καµία έτοιµη µελέτη . Εχω την αίσθηση ότι η επέκταση της κρίσης στην Ε.Ε. πιθανότατα δηµιουργεί
πρόβληµα χρηµατοδότησης και από πόρους του
ΕΣΠΑ. Αν δεν δοθεί σε αυτό το πράγµα µια πολιτική
λύση δεν γίνεται τίποτα0 ο ∆ήµος Σφακίων «στέκεται στα πόδια» του µε αιµατηρές οικονοµίες και εντελώς άλλη διαχείριση από τη µέχρι τώρα. Τα χρήµατα
υπάρχουν αλλά πάνε αλλού, πάνε στο χρέος να το
πω έτσι.»
∆ύο ακόµα σηµαντικά αναπτυξιακά έργα, έχει

ανάγκη ο ∆ήµος Σφακίων: H αναβάθµιση του λιµανιού της Αγιάς Ρουµέλης και τη δηµιουργία λιµνοδεξαµενής στο οροπέδιο του Ασκύφου.
Όπως µας πληροφορεί ο δήµαρχος :«Το λιµάνι της
Αγιάς Ρουµέλης θα µπορεί να γίνει και χειµερινός προορισµός, θα µπορούν οι άνθρωποι που µένουν εκεί να
εξυπηρετούνται όλο τον χρόνο, αλλά και θα µπορεί να
υποδέχεται και κάποιο τουριστικό καράβι ή οποιοδήποτε άλλο το καλοκαίρι. Σε ό,τι αφορά τη λιµνοδεξαµενή
θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι στο οροπέδιο τ' Ασκύφου που είναι 3.500 στρέµµατα αυτή τη στιγµή αρδεύονται τα 300 και αν µπορέσουµε να γίνει εκεί µια
λιµνοδεξαµενή θα µπορέσουµε να αρδευτεί η πλειοψηφία και έχει πολύ µεγάλες παραγωγικές δυνατότητες.
Kαι για το συγκεκριµένο έργο θα αναζητηθούν πόροι
από το «Μπαλτατζής» και το ΕΣΠΑ.»

Όχι στο κλείσιµο του Κ.Ε.Π. Σφακίων !

Υστερα από πίεση του δηµάρχου Παύλου Πολάκη,
έκανε παρέµβαση στη Βουλή για το κλείσιµο του ΚΕΠ
Σφακίων, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευτυχής ∆αµιανάκης, µεταφέροντας στον αρµόδιο υπουργό ∆. Ρέππα,
την αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή καταγράφεται σε σχετικό έγγραφο του ∆ήµου Σφακίων.
Το ΚΕΠ Σφακίων είναι το µοναδικό που λειτουργεί
στα όρια του ∆ήµου, καλύπτοντας τις ανάγκες

των κατοίκων και µεγάλου αριθµού επισκεπτών της
θερινής περιόδου.
Την 1η Αυγούστου έληξε η σύµβαση µίσθωσης
έργου της µοναδικής υπαλλήλου και είναι αναγκαίο,
ως προσωρινή λύση, να εγκριθεί η σύναψη σύµβασης δίµηνης διάρκειας στην υπάλληλο, όπως έγινε και
σε άλλα ΚΕΠ για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του.
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Ο ∆ήµαρχος
Παύλος Πολάκης έθεσε στον
κ. Βουλγαράκη το ζήτηµα της κατασκευής βιολογικών καθαρισµών στη Χώρα Σφακίων, στο Λουτρό και στο Φραγκοκάστελλο, επισηµαίνοντας τον «κίνδυνο για τους
κατοίκους και τον τουρισµό στα νότια παράλια της Κρήτης,
η απουσία βιολογικών καθαρισµών σε Παλιώχωρα και
Σφακιά, µε αποτέλεσµα τα περιστατικά ρύπανσης να έχουν
θορυβήσει τον κόσµο και τις τοπικές αρχές».
Συζητήθηκαν ακόµα τα θέµατα του προγραµµατισµός
έργων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής, καθώς και
ο προγραµµατισµός των αναγκαίων παρεµβάσεων για την
οµαλή υδροδότηση κάποιων χωριών των Σφακίων.
Τέλος τέθηκε και το ζήτηµα της γης υψηλής παραγωγικότητας στο Φραγκοκάστελλο και τα προβλήµατα που συναντούν οι κάτοικοι της περιοχής στην έκδοση οικοδοµικών
αδειών.

Συνάντηση τον Ιούλη, του κ. Βουλγαράκη µε
το δηµοτικό συµβούλιο Σφακίων
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ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ

ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ

ΙΑΤΡΕΙΟΥ Χ. ΣΦΑΚΙΩΝ

Γράφει ο ∆ηµοτικός ιατρός της Χ. Σφακίων Αλέξανδρος

Μπουγάς

έλεγχοι µε αιµοληψία στο ιατρείο και
µεταφορά των δειγµάτων στο νοσοκοµείο όπου γίνονται εκεί οι εξετάσεις,
ενώ έχουν γίνει και
πάνω από 180 επείγουσες γενικές
εξετάσεις αίµατος στο ίδιο το ιατρείο
καθώς και 106 ακτινογραφίες.
Επίσης πρέπει να αναφέρουµε και
άλλες δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν στο ιατρείο σε αυτούς τους
τρείς µήνες όπως το πρόγραµµα για
την πρόληψη του καρκίνου της µήτρας στο οποίο εξετάστηκαν 64 γυναίκες που µένουν στην επαρχία, η
εθελοντική αιµοδοσία στην οποία η
επαρχία µάζεψε 67 µονάδες αίµατος
κάτι που ήταν π ρ ω τ ό γ ν ω ρ ο για
την οµάδα που ήρθε από το νοσοκοµείο µιας και ήταν από τις µεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ, και η
επίσκεψη οµάδας ιατρών που συµ
περιελάµβανε οφθαλµίατρους, ψυχιάτρους και γενικούς ιατρούς
όπου εξέτασαν σχεδόν 130 κατοίκους.
Αναφορά ακόµα πρέπει να
γίνει και στο πλωτό ασθενοφόρο, το οποίο πάντα είναι
έτοιµο και διαθέσιµο για κάθε
δύσκολη περίπτωση η οποία
βρίσκεται σε αποµακρυσµένο
σηµείο ή σε σηµείο µε περιορισµένη πρόσβαση και χρήζει
άµεση αντιµετώπιση. Το διά
στηµα αυτό έγινε πάνω από 10
- 15 φορές χρήση του.
Τέλος αναφορά πρέπει να
Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, για µιά αναµνηστική φωτό, στην είσοδο του Ιατρείου.
γίνει και σε φίλους ιατρούς οι
οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή για
Τα περιστατικά που χρειάστηκαν διακοπές και βλέποντας την προάµεση µεταφορά µε ασθενοφόρο στο νο- σπάθεια που γίνεται, εξέτασαν αρκεσοκοµείο Χανίων ήταν 11 και γύρω στα τούς ασθενείς και πρόσφεραν
25 συστήθηκε να επισκεφθούν το νοσο- εθελοντικά τις γνώσεις και τις υπηρεσίες τους.
κοµείο. Έχουν γίνει 134 αιµατολογικοί

Έπειτα από τρεις µήνες λειτουργίας
του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Χώρας Σφακίων, αισθάνοµαι
την υποχρέωση να µιλήσω για την λειτουργία του ιατρείου όλο αυτό το διάστηµα. Θα µπορούσα να πω πολλά, θα
περιοριστώ όµως σε απλά νούµερα που
δείχνουν µε τον πιο απλό τρόπο τις υπηρεσίες που παρέχει το ιατρείο.
Τους τρεις µήνες του καλοκαιριού, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, το ιατρείο έχει
δεχθεί περίπου 910 επισκέψεις. Από
αυτές οι 211 ήταν για απλή συνταγογράφηση, οι 498 ήταν έκτακτα περιστατικά
ενώ 201 ήταν επανεξετάσεις. Το διάστηµα αυτό έχουν εκτελεσθεί 219 ιατρικές πράξεις που περιλαµβάνουν, από
αντιµετώπιση τραυµάτων µέχρι και
απλές χειρουργικές πράξεις. Σε πέντε
περιπτώσεις έγινε ολιγόωρη νοσηλεία
στο ιατρείο µε χορήγηση φαρµάκων και
πλήρη αντιµετώπιση των περιστατικών.

Πρ όγραµµα “ Παι δί και
Θάλασσα”

Συνεχίστηκε όλο το καλοκαίρι το πρόγραµµα της ∆ηµοτικής αρχής “Παιδί
και Θάλασσα”, µε µεγάλη συµµετοχή παιδιών από όλα τα χωριά της επαρχίας. Ο ακούραστος γυµναστής – προπονητής Τζωρτζάκης Μανώλης (του
οποίου το όνοµα στο προηγούµενο φίλο γράψαµε λάθος και ζητούµε συγνώµη) και η κα Άρτεµης Λεδάκη προσέφεραν τις υπηρεσίες τους όλο το καλοκαίρι .
Η προσπάθεια τους µεγάλη και το έργο άξιο επαίνου. Σε όλους που εµπλέκονται σε αυτό το πρόγραµµα αξίζουν συγχαρητήρια. Η δικαίωση τους καθρεφτιζόταν στα µάτια των µικρών παιδιών που µε µεγάλη λαχτάρα περίµεναν
το λεωφορείο του δήµου να τα µεταφέρει στο χώρο άθλησης .
Για το όµορφο γήπεδο που προπονούνται τα παιδιά της ποδοσφαιρικής
οµάδας και στίβου, κάνουµε έκκληση στη περιφέρεια και σε κάθε αρµόδιο
φορέα αθλητισµού και ιδιώτες, να βοηθήσουν µε κάθε τρόπο ώστε να εγκατασταθούν προβολείς και έτσι να µπορούν τα παιδιά να προπονούνται και τις
βρασυνές ώρες, αφού τα περισσότερα παιδιά εργάζονται ή σπουδάζουν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ

Ιατρικές εξετάσεις καρκίνου τραχήλου
της µήτρας

Η έναρξη του νέου προγράµµατος προληπτικής ιατρικής για καρκίνο τραχήλου της µήτρας, που
σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Υγείας,
έγινε την Παρασκευή 1 Ιουλίου, στο
ανακαινισµένο σύγχρονο πολυδύναµο περιφερειακό ιατρείο στη
Χώρα Σφακίων. Το Υπουργείο Υγείας
εκπροσώπησαν οι κ. Αριστοµένης Συγγελάκης, υπεύθυνος για το εθνικό σχέδιο δράσης αντιµετώπισης του
καρκίνου, ο κ. Νίκος Λιονής, καθηγητής
Γενικής Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης και πρόεδρος της Επιτροπής του
Υπουργείου για τον οµαδικό προσυµπτωµατικό έλεγχο, η κα Αριστοµένη Βασιλάκη Μαία Πανεπιστηµίου Κρήτης και
πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου
Μαιών κ.ά.
Σε δήλωσή του στα Μ.Μ.Ε. ο κ. Αρ.
Συγγελάκης, τόνισε τα εξής: “Σήµερα
ήρθαµε εδώ στα Σφακιά µαζί µε στελέχη
της Υγειονοµικής Περιφέρειας, του
Εθνικού Συστήµατος υγείας, Μαίες,

Εθελοντές, µαζί µας είναι και καθηγητές
οι οποίοι βοηθούν την υλοποίηση του
προγράµµατος και επιλέξαµε τα Σφακιά

Ευχαριστούµε θερµά, όλους
όσους προσέφεραν και συνεχίζουν
να προσφέρουν χρηµατικά ποσά,
εξοπλισµό,φαρµακευτικό και νοσοκοµειακό υλικό, στο περιφερειακό
Ιατρείου Σφακίων.
Συνεχίζουµε τη δηµοσίευση των
∆ωρητών του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Χ. Σφακιών

Στη µνήµη του Ανδρέα Σποντιδάκη προσφέρουν αντί στεφάνου τα
ποσά:
● Πέτρος & Ειρήνη Χιωτάκη 100€
● Κων/νος & Νίκη Παπουτσάκη
50€
● Ελευθερία Χιωτάκη
50€
● Ρούσα ∆ασκαλάκη
50€

για να σηµάνουµε την επίσηµη έναρξη
του εθνικού προγράµµατος προσυµπτωµατικού ελέγχου του καρκίνου τραχήλου της µήτρας. Πρόκειται για ένα
πρόγραµµα το οποίο για πρώτη φορά
θα γίνει σε εθνική βάση”.

Συµπληρωµατικός Κατάλογος µε
τους ∆ωρητές του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Χ. Σφακιών

● Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά
20.000 €
● Αφοι Βοτζακη Φούρνος 200 €
● Αντωνόπουλος Ανδρέας 500 €
● Αντωνακάκη-∆ουρουντακη
Ελένη ( Στη Μνήµη του άνδρα
της )
300€
● Τσελέντη Αρτεµης Φαρµακευτικό υλικό
● Βρετουδάκη Στέλλα Φαρµακευ
τικό υλικό
● Μακράκης ∆ηµήτρης Υλικά
εξοπλισµού
● Κριαρά Σοφία Αναπνευστικό
µηχάνηµα
● Βοτζάκης Νικ. (Γυδάρης) 100 €
● Κοντοµήτρος Θεόφιλος - “ΑΤΤΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΣ”
2.000 €

Ευχαριστούµε επίσης,τον ∆ηµοτικό µας γιατρό Αλέξανδρο Μπουγά, για
τις υπηρεσίες που προσφέρει συνεχώς
στη κοινωνία των Σφακίων, καθώς και
τους γιατρούς που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους κατά την παραµονή τους στα
Σφακία: Περικλή Τζαρδή - Χειρουργό /
∆ιευθ. Β’ Χειρουργικής κλινικής στον Ερυθρό Σταυρό και ∆ώρα Τσούκα, Πνευµονολόγο της Μ.Ε.Θ. του Πειραϊκού
θεραπευτηρίου. Ευχαριστούµε επίσης
όλους τους γατρούς από το πρόγραµµα
γυναικολογικών εξετάσεων του Υπουργείου,από το Πανεπιστήµιο Κρήτης και
από το νοσοκοµείο Χανίων, καθώς επίσης
και το νοσηλευτικό προσωπικό.
Τέλος ευχαριστούµε το ∆ήµαρχο
Σφακίων, γατρό Πολάκη Παύλο, ∆/ντή
Μ.Ε.Θ. Χειρουργό–Εντατικολόγο, για τη
συνεχή ιατρική του υπηρεσία στους Σφακιανούς, εντός και εκτός επαρχίας.

∆ΙΟΡΘΩΣΗ

Από παραδροµή δεν γράφτηκε στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας, το
ακριβές ποσόν των 20.000 € οικονοµικής προσφοράς του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά.
Ζητούµε συγνώµη για την παράληψη µας. Τους ευχαριστούµε γατί είναι πάντα δίπλα µας.
Ιδιαίτερα,ευχαριστούµε την πρόεδρο, Γατρό κα Ανεµοδουρά.

B ιβλιοπαρουσίαση

ΙΟΥΝΗΣ-ΙΟΥΛΗΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Τα Σφακιανόπουλα
στα γράµµατα και
τις τέχνες...

Επιµέλεια : Σήφης Μανουσογιάννης

ΑΝΤΩΝΗ ΞΑΝΘΙΝΑΚΗ : TO

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ
Χ. ΣΦΑΚΙΩΝ

ΓΛΩΣΣΙΚΟ Ι∆ΙΩΜΑ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ

Γιάννης Βάρδας: ‘’ΟΜΟΡΦΑ
ΠΟΥ΄ΣΑΝ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ‘’. Ποιήµατα

∆ιαβάζοντας τη ποιητική συλλογή
‘’ΟΜΟΡΦΑ ΠΟΥ΄ΣΑΝ ΤΑ ΧΩΡΙΑ’’,
του φίλου και πολυαγαπηµένου στα
Σφακιά, τροβαδούρου της Κρητικής
παράδοσης Γιάννη Βάρδα, αναβλύζει
από µια πλούσια ποιητική φλέβα, σαν
δροσερό και γάργαρο νερό από τη
ρίζα της µαδάρας. Ο κρυστάλλινος
λόγος του ποιητή, εκφράζει µε βεβαιότητα την σκέψη ενός µεγάλου στοχαστή της αναγέννησης του Κρητικού
πολιτισµού της εποχής µας.
Είναι µεγάλο το έµφυτο ποιητικό ταλέντο του µπάρµπα-Γιάννη. Τόσο
αγνό, που δεν έχει επηρεαστεί από
φιλολογικές σπουδές. Κι έτσι αρεστό
και βαθιά ονειρικό, σε καθηλώνει,
στην αγκαλιά µιας αγνής εποχής, των
παιδικών χρόνων, που ζούσαµε ανέµελα στα χωριά µας .
Μιλάει µε τόση τρυφεράδα για τη
µάνα, µε νοσταλγία για τα χωριά που
ερηµώνουν,για τη φύση ,για τα βουνά,
για το βοσκό και τα ‘ζά του.
Είναι µια ποιητική συλλογή γεµάτη
εικόνες, από τη καθηµερινή ζωή στα
χωριά. Επιπλέον,χρησιµοποιεί µε
εξαιρετική µαεστρία την ιδιωµατική
διάλεκτο της περιοχής του Μεραµπέλου ανατολική Κρήτης, αβίαστα χωρίς
προσπάθεια ωραιοποίησης της και
έτσι διασώζει πληθώρα λέξεων ,που
είναι ένας θησαυρός για µελέτη του
πλούσιου ιδιωµατισµού της Κρητικής
διαλέκτου.

Όλος ο κόσµος ’πού τη µια κι η
µάν ’ πού την άλλη,
σ’όλο τον κόσµο δε θα βρεις
αγάπη πιο µεγάλη.
΄Ολος ο κόσµος ’που τη µια κι η
µάνα µοναχή τζη,
ποτέ δε πρόκειται να βρεις καρδιά σαν τη δική τζη.

Το υλικό που παρέχει ο συγγραφέας προέρχεται από τις δυτικές
επαρχίες της Κρήτης, για τις οποίες
δεν έχουµε µέχρι τώρα σηµαντικό λεξικογραφικό έργο. Η προσφορά του
κ Α.Ξανθινάκη είνα, ως εκ τούτου,
πολύ σηµαντική και ευπρόσδεκτη από
τους ειδικούς διαλεκτολόγους .Όλες οι
λέξεις της συλλογής είναι καθαρά
ιδιωµατικές.
Ο συγγραφέας απόφυγε επιµελώς
την ανάµιξη στοιχείων της κοινής νεοελληνικής, χαρακτηρίζοντάς τα, ως
τα δήθεν Κρητικά, πράγµα που σπάνια µπόρεσαν να αποφύγουν οι περισσότεροι συλλογείς γλωσσικού
υλικού.
Η απόδοση της τοπικής προφοράς
στα λήµµατα και στα παραδείγµατα
χρήσης των Ιδιωµατικών λέξεων, είναι
όσο γίνεται πιστή µε τη συνήθη γραφή
και ορθογραφία της γλώσσας µας.
Τα ερµηνευτικά και ετυµολογικά σχόλια του συγγραφέα είναι πολύ διαφωτιστικά τα πρώτα και πολύ
ενδιαφέροντα τα δεύτερα. Στην ετυµολογία των λέξεων έχει δοθεί ιδιαίτερο
βάρος. Ο συγγραφέας προτείνει αρκετές επιτυχείς ετυµολογίες σε περι-

Γιώργη Ψυχουντάκη : Ο
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΝΤΑΤΟΦΟΡΟΣ
Η συναρπαστική αυτή περιγραφή της Αντίστασης στη
Κρήτη, από την εισβολή των
Γερµανών µέχρι την απελευθέρωση, είναι γραµµένη από έναν
αγωνιστή που είχε ιδιαιτέρως
ενεργό δράση. Τα καθήκοντα
του ως οδηγού και αγγελιαφόρου ήσαν εξαντλητικά και επικίνδυνα.Περιλάµβαναν
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πτώσεις όπου σιγούσε ή δεν είχε δώσει
ικανοποιητική απάντηση η µέχρι τώρα
επιστηµονική γλωσσική έρευνα. Τέλος
η βραχεία περιγραφή του δυτικο-κρητικού ιδιώµατος που ο συγγραφέας προτάσσει στην εργασία του αυτή, είναι
αναγκαία, κυρίως για τον µη γηγενή αναγνώστη, ώστε να παρακολουθούνται εύκολα τα φωνολογικά, µορφολογικά και
συντακτικά φαινόµενα της δυτικο-κρητικής διαλέκτου.

τεράστιες διαδροµές πεζή, συνήθως πολύ βιαστικές και µέσα
από απόκρηµνα µονοπάτια, µεταφέροντας µηνύµατα µεταξύ
χωριών και των παράνοµων
σταθµών ασυρµάτου στα βουνά,
κουβαλώντας µπαταρίες, εκρηκτικά και όπλα, οδηγώντας φυγάδες Άγγλους, Αυστραλούς και
Νεοζηλανδούς στρατιώτες ή µεταµφιεσµένους πράκτορες των
Συµµάχων να περάσουν κάτω
από τη µύτη των γερµανικών
στρατευµάτων που τους καταζητούσαν.
Ανήκει σε µια µικρή οµάδα
πατριωτών, πολλοί από τους
οποίους συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν από
τους Γερµανούς. Μοναδικό κίνητρο του-καθώς και των άλλων
αγγελιοφόρων – ήταν η αίσθηση
του καθήκοντος προς την πατρίδα. Όλα αυτά περιγράφονται
µε ξεχωριστή αίσθηση ανθρωπιάς, καµιά φορά µε χιούµορ
και πάντα µε την ειλικρίνεια και
τη φυσικότητα του γνήσιου λαϊκού ποιητή. Ο Γιώργης Ψυχουντάκης
είναι
ένας
Μακρυγιάννης της σύγχρονης
εποχής και το βιβλίο του µοναδικό στα χρονικά του ∆ευτέρου
Παγκοσµίου Πολέµου

Θερµά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες
σε ΑΕΙ& ΤΕΙ του Γενικού Λυκείου Χώρας
Σφακιών.
● Γιάνναρη Ειρήνη του Ανδρέα και της
Μαρίας (Ιστορία αρχαιολογίας Ρέθυµνο).
● Ζουριδάκης Μανούσος του Ιωάννη
και της Βασιλικής (Σχολή πλοιάρχων).
● Καγιαδάκης Χρήστος του Παναγιώτη
και της Άννας (Οικονοµικών επιστήµων
Ρέθυµνο - Κρήτης )
● Μπούχλη Μαργαρίτα του Νικόλαου
και της Ευγενίας (∆ιοίκηση επιχειρήσεων
ΤΕΙ Κρήτης - Ηράκλειο)
● Μπραουδάκης Ανδρέας του Εµµανουήλ και της Μαρίας (Ζωικής παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας).
● Χοµπιτάκη Σοφία του Μανούσου και
της Ευαγγελίας (∆ιοίκηση επιχειρήσεων
ΤΕΙ Κρήτης - Ηράκλειο)
● Τζωρτζάκης Ιωάννης του Ιωάννη και
της Μαρίας (Γεωπληροφορικής & τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών).
Και σε όσους επέτυχαν σε ΑΕΙ & ΤΕΙ
που έχουν Σφακιανή καταγωγή :
● Μπραουδάκη Ζωή του Νικόλαου και
της Γεωργίας (Πολιτικές επιστήµες Ρέθυµνο - Κρήτης).
● Περράκης Εµµανουήλ του Αριστοτέλη και της Σοφίας (Τµήµα εφαρµοσµένης πληροφορικής και πολυµέσων
Ηράκλειο Κρήτης)
● Βοτζάκης Παύλος του Νταµουλή και
της Μαρίας (Μηχανολογία ΤΕΙ Ηράκλειο
Κρήτης).
● Βοτζάκη Ιωάννα - Ρουµπίνη του
Παύλου και της Μαρίας (Νοµική σχολή
Θράκης).
● Καγιαδάκη Άννα του Ιωάννου και της
Αµαλίας (Λογιστική ΤΕΙ Ηράκλειο Κρήτης).
● Χαλκιαδάκη Ιωάννα του Γεωργίου
και της Μαρίας (εφαρµοσµένα µαθηµατικά Ηράκλειο) .
Ευχόµαστε σε όλους καλή πρόοδο στη
ζωή τους να έχουν πάντα επιτυχίες να είναι
δηµιουργικοί και χρήσιµοι στην κοινωνία.
Ο Σύλλογος οφείλει να ευχαριστήσει
αυτούς που συνέβαλαν ώστε να έχουν
αυτήν την επιτυχία οι µαθητές του λυκείου χώρας Σφακιών.
1) Την κ. Ποπη Περράκη η οποία
έκανε φροντιστήριο (έπειτα από απόφαση
του συλλόγου) στα παιδιά της Β&Γ Λυκείου.
2) Τον σύλλογο των καθηγητών του
σχολείου, που πρόσφεραν µε δική τους
πρωτοβουλία και αφιλόκερδος, παραπάνω διδακτικό χρόνο και βοήθεια στα
παιδιά.
Επίσης θα θέλαµε µέσω της εφηµερίδα
σας να ευχαριστήσουµε :
την κ. Θεανώ Βολουδάκη, όπου µεσολάβησε και µας δόθηκαν (από µια γερµανική εταιρεία) 16 υπολογιστές και έτσι
αντικαταστήσαµε τους πολύ παλιούς που
υπήρχαν στο σχολείο. Σε αυτό βοήθησαν
ακόµη ο Ιερέας Εµµανουήλ Βαλσαµάκης, ο Μιχάλης Βαλσαµάκης και ο Ανδρέας Κουκλινός τεχνικός υπολογιστών
και καθηγητής του σχολείου µας.
Εκ Μέρους του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος : Π. Αθ. Κουκουνάρης Ιερέας Χώρας Σφακίων
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ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΤΑΥΡΗΣ ΣΤ’ ΑΣΚΥΦΟΥ
Γράφει ο Βαγγέλης Γερωνυµάκης

Συνέχεια από τη Σελ. 5

σύνη, σεβασµός προς τον άνθρωπο
και το περιβάλλον! Μαζί µπορούµε περισσότερα! Γνωρίσαµε από κοντά τα κοπέλια του νεοσύστατουΠολιτιστικού
συλλόγου Ασκύφου και η χαρά µας ήταν
µεγάλη.
Μας τραγούδησαν ριζίτικα και µας
συγκίνησαν µε τον ενθουσιασµό τους! Τα
νέα αυτά κοπέλια, είναι φωτεινό παράδειγµα για όλους µας, γιατί αγωνίζονται να
κρατήσουν ζωντανή την παράδοση του
τόπου µας, να την µεταφέρουν στους εφήβους και τα µικρά καπελάκια, να αλλάξουν
κακές νοοτροπίες και συνήθειες και έτσι να
πράξουν κάτι που τόσο λείπει στις µέρες
µας: πολιτισµό! Θερµά συγχαρητήρια σε
όλους! Μπράβο! Η συζήτηση ολοκληρώθηκε µε Σφακιανή φιλοξενία από τα µέλη
του Ορειβατικού συλλόγου και τους ντόπιους κατοίκους!
Ευχαριστούµε πρώτα πρώτα τον Πολιτιστικό σύλλογο “Τ’ Ασκύφου” για την πρόσκληση και την άριστη συνεργασία και
φιλοξενία, ευχαριστούµε τους Ασκυφιώτες
συνδηµότες µας για την θέρµη υποδοχή
και ουσιαστική επικοινωνία, καθώς και τον
Ορειβατικό σύλλογο Χανίων, ο οποίος για
µια φορά ακόµα µας έδειξε έµπρακτα την
συµπαράσταση και υποστήριξη του.
Ανανεώνουµε το ραντεβού µας σε
ηµεροµηνία που σύντοµα θα ανακοινωθεί,
ώστε να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε
την παρέµβαση µας στο µονοπάτι Αµµουδάρι - οροπέδιο Ταύρης , καιρού επιτρέποντος...!

ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΜΑΥΡΟΣ ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ –
ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ
Έπειτα από πρωτοβουλία των
ίδιων των ενοριτών έγινε αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου του
ναού, κτίστηκε και καµπαναριό πάνω
στο βράχο, πρόσφεραν οι έξης:
* Γεώργιος Αντρουλακάκης
συγκέντρωσε απότο Λουτρό
870 €
* Μπάρµπα Γιάννης Τζαρδής
συγκέντρωσε
650 €
* Τσιριντάνης ∆αµούλης του Στέλ. 30 €
* Πέρρος Γιώργος του Σταύρου 50 €
* Πέρρος ∆αµουλής
50 €
* Πέρρος Μπάµπης
50 €
* Simon Stuts
30 €
* ∆ελιγιάννης Νίκος του Θεοδώρ. 50 €
* Σαβιολής Αντρέας
50 €
* Μπραός Μανώλης (καπετάνιος) 20 €
* Βότζης Γιώργος του Νικόλαου 20 €
* Βότζης Παύλος του Νικολάου 50 €
* Φουντούλης Γιώργος
30 €
* Πολάκης Παύλος (∆ήµαρχος) 50 €
* Μπραουδάκη Γεωργία
100 €
* ∆ουρουντάκης Μάρκος
100 €
* Λιµογιάννης (εργολάβος ) δωρεάν
εργασία
* Χρήστος Σηφαλός ανέλαβε το έργο
και πρόσφερε και αυτός.
Ευχόµαστε ο Άγιος που τίµησαν
µε την εργασία τους , να είναι για αυτούς ο ιατρός των ψυχών και των σωµάτων τους. Τους συγχαίρουµε και θα
ήταν καλό παράδειγµα προς µίµηση.
Ο εφηµέριος Χώρας Σφακίων
Π. Αθανάσιος Κουκουνάρης

ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Ευλογία κυρίου στους προσφέροντας στο έργο της εκκλησίας. Είναι αλήθεια ότι στο διάβα των αιώνων πάντοτε
υπήρχαν οι χριστιανοί εκείνοι που έδιναν από το υστέρηµα τους, προκειµένου να ενισχύσουν το έργο της
εκκλησίας.
Μέσα στο πλαίσιο της προσφοράς,
το εκκλησιαστικό συµβούλιο και ο εφηµέριος Αθανάσιος Κουκουνάρης, αισθάνεται υποχρέωση να ευχαριστήσει
αυτούς που νοιάζονται για την ενορία.
1) Βοτζάκη Ελένη Ι.Ν. Χριστού 35 €
2) Βοτζάκης Παύλος εργασία Ι.Ν. Χριστού.
3) Μιχάλης & Κατερίνα Βαρέκα ενορία
100€
4) Μαρία Βαρδουλάκη Αγ. Παντελεήµων χαλιά
50€
5) Ελένη Μπουλταδάκη Αγ. Παντελεήµων, χαλιά
30 €
6) Νικόλαος Αµοιραδάκης χαλιά Αγ.
Παντελεήµων
40 €
7) Κλεονίκη Βαρδουλάκη βοήθεια σε εµπερίστατο άτοµο
8) Μπασδάνη Ελένη Αγ. Αντώνιο 100 €
9) ∆ουρουντάκη Αγγελική χαλιά Αγ.
Παντελεήµονα
10 €
10) Μποσινάκη Μαρία χαλιά Αγ. Παντελεήµονα
150 €
11) Ευαγγελία Φασουλάκη χαλιά Αγ.
Παντελεήµονα
50 €
12) Εµµανουήλ Βαρδουλάκης εις µνήµη
∆έσποινας Βαρδουλάκη
100 €
13) Μαρία Βαρδουλάκη εις µνήµη ∆έσποινας Βαρδουλάκη
50 €
14) Ελένη Ανδρέας Βοτζάκη βάψιµο
Αγ. Γεώργιο
15) Εις µνήµη Ανδρέα Ψυλλάκη η οικογένεια του
100 €
16) Σοφία Μαγγελάκη – Σαββάκη εις
µνήµη Μιχαήλ Κοτσιφάκη
200 $
17) Σοφία Κοτσιφάκη – Μαγγελάκη εις
µνήµη Μιχαήλ Κοτσιφάκη
200$
18) Ιερέας Εµµανουήλ Καγιαφτάκης
υπέρ ενορίας
19) Ελένη Μπασδάνη ενορία
100 €
20) Ναταλία Κολιοβέτα εις µνήµη Παναγιώτη Κολιοβέτα
50€
21) Ελένη Καγιαφτάκη Αγ. Παντελεήµων
50€
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22) Ευαγγελία Φραδελλάκη Αγ. Παντελεήµονα
100€
23) Στην αγιογράφηση του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήµονα έκαµαν εικόνα:
α) Μαρία Μποσινάκη εις µνήµη του
συζύγου της Χαράλαµπου,
( εικόνα αγίου Γεωργίου , εικόνα
αγίου Χαραλάµπους)
β) Αθηνά Κουλιζάκη εις µνήµη του συζύγου της Ελευθερίου ( εικόνα Αγίου
Ελευθερίου)
γ) Μύρων Μαρία Μαστοράκη Κουκουνάρη (εικόνα του Αγίου Μύρωνος
Κρήτης.)
24) Στην εορτή του Αγίου Παντελεήµονα πρόσφεραν :
Εµµανουήλ Βαρδουλάκης, Μαρία
Βαρδουλάκη, Κλεονίκη Βαρδουλάκη
25) Έπειτα από πρωτοβουλία του εργολάβου Γεωργίου Καγιαδάκη και µε
συµµετοχή της οικογένειας Ανδρέου
Ελένης Βοτζάκη και του Νικόλαου Βοτζάκη ( γιδάρης ) κάλυψαν τα έξοδα σε
σοβάδες Εξωτερικά του ναού, στο καµπαναριό και βάψιµο, του ναού Αγίου Γεωργίου ( παλιό λιµενικό).
26)Στην εορτή του Αγίου Πνεύµατος
πρόσφεραν Μάρκος Παντελίτσα Τσιριντάνη εδέσµατα , επίσης πλήρωσαν
το κόστος των εργασιών ενός σκέπαστρου που τοποθετήθηκε έξω στο ναό.
Ο Στέλιος Καβρός κατασκεύασε τσιµεντένιους πάγκους .
27) Στην εορτή του Τίµιου Σταυρού
Χώρας Σφακίων πρόσφεραν Νικόλαος
Βοτζάκης (γιδάρης), Σήφης Χιωτάκης
και άλλοι.
28) Στην εορτή Τίµιου Σταυρού στο
Μουρί Σφακίων πρόσφεραν η οικογένεια Ελένης Κελαιδή
29) Στην εορτή Προφήτη Ηλία Χώρας
Σφακίων η οικογένεια
Γεωργίου και Χρυσής Βοτζάκη.
30) Μαρία Αδαµάκη από Αµερική Αγ.
Παντελεήµονα
200$
Ευχόµαστε οι Άγιοι που τιµάµε στην
ενορία µας να χαρίζουν υγεία ευλογία
και πρόοδο στους προσφέροντας και
σε όλο τον κόσµο.
Ο Εφηµέριος
Αθανάσιος Κουκουνάρης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ»

Συνέχεια από την Πρώτη σελίδα
Μάλιστα, η ανωτέρω πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου χαρακτηρίστηκε αναγκαία και εκ των πραγµάτων λυτρωτική, έτσι
ώστε να λήξει άµεσα η οµηρεία εκατοντάδων ξένων επισκεπτών
του φαραγγιού, οι οποίοι πλήρωσαν αφενός µεν την συνεχιζόµενη εγκληµατική αδιαφορία της κρατικής µηχανής, και
αφετέρου δε τις παράνοµες συναλλαγές σκοτεινών συµφερόντων επάνω (και) στα θέµατα της ναυσιπλοΐας.
Άλλωστε, για τους Σφακιανούς, δεν είναι καθόλου άγνωστος
ο αλτρουϊσµός και η αγωνιστικότητα του Παύλου Πολάκη, στο
να επιλύονται άµεσα και αποτελεσµατικά καυτά προβλήµατα,
της -για πολλά χρόνια ξεχασµένης από την κεντρική εξουσία- κοινωνίας των Σφακιών, τον οποίο επέδειξε επανειληµµένα τόσο ως µέλος του ∆Σ, όσο και ως Πρόεδρος της Ένωσής
µας, διοργανώνοντας πλείστες δραστηριότητες όπως: εβδοµάδα
δωρεάν προληπτικής ιατρικής στα Σφακιά, αγορά και δωρεάν παραχώρηση ταχύπλοου νοσοκοµειακού σκάφος στον ∆ήµο Σφακίων, περιοδεία και επίσκεψη καθηγητών ΕΜΠ & Γεωπονικής

Νεκρολόγια

Έφυγαν από τη ζωή δυο λεβέντισσες των
Σφακιών.
Η Φαίδρα ∆ουρουντάκη ένας δυναµικός άνθρωπος ,όπου δηµιούργησε µια µεγάλη και αξιόλογη οικογένεια
και η ∆έσποινα Βαρδουλάκη , που τα παιδιά της αναδείχτηκαν και έχουν πιάσει
Χανιά -Αθήνα -Αµερική, η οποία τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε πολύ από
ασθένεια. Έτυχε όµως άριστης φροντίδας
από τις κόρες της την Μαρία και την Ευαγγελία. Ευχόµαστε ο θεός να αναπαύσει τας
ψυχάς αυτών, όπου οι δίκαιοι αναπαύονται...
Ο εφηµέριος χώρας Σφακίων
Π. Αθανάσιος Κουκουνάρης

Ανδέας Σποντιδάκης

Έφυγε από τη ζωή ο Σποντιδάκης Ανδρέας, ο ακούραστος αγροφύλακας, και
ετάφη στο κοιµητήριο του Αγ Νεκταρίου
Σφακίων.Πολλά τα βάσανα πού είχαν βρει
τον Ανδρέα στη ζωή, µε το χαµό του Γιώργη
της Ελευθερίας του, δυο εγγονακιών του,
αλλά και της γυναίκας του της Άννας.
Άρρωστος και ανήµπορος τα τελευταία
χρόνια, ξεκουράζεται τώρα στο κοιµητήριο
του χωριού του απαλλαγµένος από τα βάσανα του µάταιου τούτου κόσµου.
Στους συγγενείς του εκφράζοµε τα θερµά
µας συλλυπητήρια.
Σ.Μ.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ
ΚΛΗΡΙΚΟΥ

Η ιεροσύνη είναι ύψιστο
λειτούργηµα και ευχόµαστε
στον νέο κληρικό π. Ιωσήφ
Περράκη να τιµήσει την εκκλησία και να έχει στήριγµα
στην ζωή του τον χριστό την παναγία , και αυτούς που του
έδειξαν τον δρόµο του θεού και
τον ακολούθησε .
Όλοι οι ιερείς της περιφέρειας τον καλωσορίζουµε και
του ευχόµαστε καλή Ιερατική
Πορεία στην ενορία του, στον
Βουβά Σφακίων.
Ο Αρχιερατικός
Επίτροπος Σφακίων
Πρωτ. Αθανάσιος
Κουκουνάρης

για την εκπόνησηστρατηγικής µελέτης βιώσιµης ανάπτυξης των Σφακίων κ.α.
Ως –νεοεκλεγείς- ∆ήµαρχος πλέον, ο Παύλος Πολάκης πρωτοστάτησε στην ταχύτατη ανακατασκευή, επάνδρωση, εξοπλισµό και
λειτουργία του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Σφακίων, για
να µπορούν οι Σφακιανοί και οι επισκέπτες επιτέλους να απολαµβάνουν δωρεάν εξέταση και περίθαλψη. Αγωνίστηκε και επίλυσε το
χρόνιο πρόβληµα υδροδότησης σε αποµακρυσµένα χωριά των Σφακιών και επέδειξε τεράστια ευαισθησία στους παραµεληµένους τοµείς της παιδείας και του πολιτισµού, εγκαινιάζοντας µια
«πολιτιστική άνοιξη» στα Σφακιά.
Η Ένωση των Απανταχού Σφακιανών, ως το πολιτιστικό σωµατείο που περικλείει όλους τους Σφακιανούς που διαβιούν εκτός
Κρήτης, παρέχει και θα συνεχίσει να παρέχει κάθε είδους
αγωνιστική συµπαράσταση και στήριξη στον ∆ήµαρχο Σφακίων, και σε κάθε διωκόµενο για την ανωτέρω υπόθεση, µέχρι
την τελική δικαίωσή τους, η οποία άλλωστε, έχει κιόλας επέλθει στα
µάτια και την συνείδηση του Σφακιανού και Κρητικού λαού.
Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 2011
Για το ∆Σ της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών
Ο Πρόεδρος, Σ. Μανουσογιάννης
Ο Γεν. Γραµµατέας, Β. Θωµάς

Κοινωνικά
Κηδείες

Ιωσήφ Ανδρ. Πυροβολάκης
Έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ένας αγαπητός φίλος που επί πολλά χρόνια εξυπηρετούσε την επαρχία µε το
λεωφορείο του ,πριν ακόµα τα Σφακιά
ενταχθούν στο Κ.Τ.ΕΛ αλλά και µετά.
Ο Σήφης ακούραστος πάντα µε το
καλό λόγο, ευγενής ήταν συνδεδεµένος
µε τη καθηµερινή µας ζωή γιατί από τη
νεαρή του ηλικία µαζί µε τον θείο του το
Νίκο ήταν µια ευχάριστη παρένθεση
στη µονοτονία της καθηµερινότητας .
Τη Τρίτη 23-8-2011 στον Ιερό Ναό
του Αγίου Χαραλάµπους στα Λενταριανά εψάλη η εξόδιος ακολουθία και
στη συνέχεια η ταφή έγινε στο αγαπηµένο του χωριό την Ίµβρο Σφακίων.Στη
σύζυγο ,τα παιδιά και συγγενείς εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια .
Μιχάλης Κοτσιφάκης
Τον περασµένο Μάιο έφυγε από τη
ζωή για το αιώνιο ταξίδι ο Μιχάλης Κοτσιφάκης σύζυγος της Γεωργίας Μαγγελάκη .Στην Γεωργία στα παιδιά και
στους συγγενείς εκφράζουµε τα θερµά
µας συλλυπητήρια.
Θεανώ Καπριδάκη
Το Σάββατο 6 Αυγούστου στον Ιερό
Ναό του Τιµίου Σταυρού στο Ασκύφου,
εψάλη η νεκρώσιµος ακολουθία της
Θεανώς Καπριδάκη .στα παιδιά και
συγγενείς εκφράζουµε τα θερµά µας
συλλυπητήρια .
Καρκάνης Ευαγγ. Γιώργης
Τον Ιούλιο στον Ιερό Ναό της Παναγίας στο Ασκύφου τελέστικε η εξόδειος
ακολουθία του Γιώργη Καρκάνη.Στη σύζυγο τα παιδιά και τα αδέλφια ,εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.
Ειρήνη Παύλου Τζατζιµάκη
Στις 27 Μαΐου έφυγε από τη ζωή, η
Ειρήνη Τζατζιµάκη ,η εξόδιος ακολουθία
εψαλη στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάµπους στα Λενταριανά ,η δε ταφή
έγινε στο κοιµητήριο της Σούδας . Στα
παιδιά και συγγενείς εκφράζουµε τα
θερµά µας συλλυπητήρια.

Μνηµόσυνα

Στις 3 του Ιούλη στον Ιερό Ναό Αγ
Παντελεήµονα στη Χώρα Σφακίων, τελέστηκε 40-µερο Μνηµόσυνο στη
µνήµη της ∆έσποινας Βαρδουλάκη.
*
Ένας χρόνος πέρασε που έφυγε
από τη ζωή ο Ανδρέας Ψιλάκης ένας
από τους ακούραστους ταχυδρόµους
των Σφακιών που συνδέθηκε η ζωή του
µε τις χαρές και τις λύπες όλης της
επαρχίας, µια και µε τους αείµνηστους
ταχυδρόµους Κουριδάκη Μανώλη και
∆αµανάκη Γιώργη ήταν η ζωντανή επικοινωνία των κατοίκων του νότιου
άξονα των Σφακιών µε τα ξενιτεµένα
αγαπηµένα πρόσωπα τους. Τελέστηκε
ετήσιο µνηµόσυνο στον Ιερό Ναό του
Αγ Παντελεήµονα τον Ιούλιο, στη Χώρα
Σφακίων .
*
Την Κυριακή 21 Αυγούστου στον
Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης στο Καλαµίτσι Αµυγδάλου Αποκορώνου τελέστηκε 40πενθήµερο µνηµόσυνο στη µνήµη του Νικολάου Α.
Βοτζάκη.
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Το Σάββατο 30-7-2011 στον Ιερό
Ναό της Αγίας Φωτεινής στη Χαλέπα
τελέστηκε ετήσιο µνηµόσυνο στη
µνήµη του Γεωργίου Μανουσέλη.
*
Την Κυριακή 24 Ιουλίου στον Ιερό
Ναό της Θυµιανής Παναγίας τελέστηκε 6αµηνο µνηµόσυνο στη µνήµη
του Ιωάννη Κουριδάκη.
*
Το Σάββατο 23 του Ιούλη στον Ιερό
Ναό της Αγίας Παρασκευής στα Περβόλια Κυδωνίας τελέστηκε 3ήµηνο
µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Ηλία Παπασηφάκη.
*
Το Σάββατο 9 Ιουλίου τελέστηκε
στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου στην Ίµβρο, τρίµηνο µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Καπεταν –Μανώλη Μανουσογιαννάκη
*
Την Κυριακή 10 Ιουλίου έγινε στον
Ιερό Ναό της Κοίµησης της Θεοτόκου
στην Ίµβρο 40πενθήµερο µνηµόσυνο
στη µνήµη του αδικοχαµένου Γιώργη
Κατσανεβάκη
*
Την Κυριακή 10 Ιουλίου στον Ιερό
Ναό του Χριστού στη Σκαλωτή τελέστηκε 40πενθήµερο µνηµόσυνο στη
µνήµη της Αθανασίας ∆αµανάκη, το
γένος Κανδηράκη
*
Στις 17 Ιουλίου έγινε στον Ιερό ναό
Κοιµήσεως της Θεοτόκου στην Ίµβρο
Σφακίων εννεάµηνο µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
Ανδρέα Χοµπιτάκη.
*
Πέρασε ήδη ένας χρόνος από τότε
που έφυγε από κοντά µας ο Μανούσος Μανουσογιάννης ( Επιχειρηµατίας στις γραφικές τέχνες και εκδότης
της ιστορικής Μεσηµβρινής ). Επί
πολλά χρόνια η εφηµερίδα «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ» τυπωνόταν αφιλοκερδώς στις
εγκαταστάσεις της εταιρίας που διεύθυνε. Ήταν δραστήριος και εργατικός
και είχε κερδίσει την αγάπη της Σφακιανής παροικίας Αττικής, που τον είχε
εκλέξει πρόεδρο της Ένωσης .
Έφυγε πολύ νωρίς βυθίζοντας στο
πένθος την οικογένεια του ,και τη
Μάνα του τη θεία Πάτρα που τον είχε
µονάκριβο υιό και στήριγµα στη ζωή
της. Στο Νεκροταφείο των Αγίων
Αναργύρων Αττικής τελέστικε ετήσιο
µνηµόσυνο στη µνήµη του.
*
Ένας χρόνος πέρασε ήδη από το
χαµό του επί σειρά ετών δραστήριου
προέδρου της« Ενωσης Σφακιανών
νοµού Ηρακλείου» Πέτρου Ν.
Σπλήνη. Το ετήσιο µνηµόσυνο τελέστηκε την Κυριακή 29/8/2011 στον
Ι.Ν. Αγίου Ευγενίου σε κλίµα συγκίνησης από συγγενείς και φίλους του
εκλιπόντος.
Λόγο, για την προσωπικότητα και
το έργο του εκλιπόντος, εκφώνησε ο
Πρόεδρος της Ένωσης Σφακιανών
Ηρακλείου Νίκος Μιχ. Προκοπάκης.
Ας είναι ελαφρύ το Συλλαµιανό χώµα
που τον σκεπάζει.

Σ. ΜΑΝ.

Γάµοι

Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2011

στον Ιερό Ναό Θυµιανής Παναγίας
στις Κοµιτάδες Σφακίων ένωσαν την
ζωή τους ενώπιον Θεού και Ανθρώπων ο Νίκος και η Άννα. Σε µια
σεµνή τελετή και µε τις ευχές όλων
των παρευρισκοµένων .Ο Νίκος
Κοπάσης Του Θεόδωρου και της
Ευανθίας και η Άννα Βοτζάκη
του Παύλου και της Μαρίας µε
κουµπάρο τον Αντώνη Ξηρουχάκη
δεξιώθηκαν τους καλεσµένους στο
Κέντρο Κονταρός ,όπου έγινε πλούσιο γλέντι µε ριζίτικα ,χορό πλούσια εδέσµατα και πολύ κέφι .Η
ένωση εύχεται στους νεόνυµφους
καλή τύχη στο κουµπάρο πάντα
άξιος και στους γονείς των παιδιών
να τα καµαρώνουν ευτυχισµένοι
κανακίζοντας εγγόνια.

*

.Την Κυριακή 21 Αυγούστου
στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία
στα τρία Μοναστήρια Ρέθυµνου ,
τελέστηκε ο γάµος της Στέλλας
Πολάκη µε το Μανώλη Φωτάκη
κουµπάρα ήταν η Βάσω Σπιταδάκη
,σε µια κατανυχτική τελετή µε φίλους πολλούς και συγγενείς η
Στέλλα και ο Μανώλης έδωσαν
αµοιβαία υπόσχεση αγάπης .
Μετά το πέρας του µυστηρίου το
ζεύγος δεξιώθηκε τους καλεσµένους στο Κέντρο Πέλαγος όπου
έγινε µεγάλο γλέντι µε πλούσια εδέσµατα ,πού κέφι και χορό .Ευχόµαστε κάθε ευτυχία στο ζευγάρι
στη κουµπάρα πάντα άξια και
στους δικούς τους να τους χαίρονται ευτυχισµένοι.

*

Την Παρασκευή 29 Ιουλίου
2011 στο Εκκλησάκι του Αγίου
Χριστόφορου στη Νεραντζιά, τέλεσαν το γάµο τους και βάφτισαν το
µοναχογιό τους ο Νίκος Σγουρός
Του Μανώλη και της Μαρίας µε τη
Τόνια
Κοκκινοµαγουλά του
Γιάννη και της Κατερίνας, µετά την
όµορφη τελετή ,τελέστηκε και το
µυστήριο της Βάφτισης του µικρού
Μανώλη ,όλα ήταν όµορφα κουµπάρος ήταν ο Παναγιώτης ∆ιαµαντάκης και νονά η Ελένη Νινολάκη
,µετά τη στέψη και τη βάφτιση ο µικρός Μανωλάκης και οι γονείς του
Νίκος και Τόνια δεξιώθηκαν τους
προσκεκληµένους στο κέντρο Νεραντζιά ,µε καλή µουσική και
πλούσια εδέσµατα.. Ευχόµαστε
στους νεόνυµφους Ευτυχία, στο
µικρό νεοφώτιστο καλή τύχη και
στους κουµπάρους πάντα άξιοι
,στους γονείς τους να τους καµαρώνουν ευτυχισµένοι.
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Βαφτίσεις

Στον Ιερό Ναό της Κοιµήσεως της
Θεοτόκου στο Καλλικράτη Σφακίων,
στις 25-6-2011 ο φίλος Νίκος Μαρκουτσάκης και η Μαρία το γένος
Τζωρτζάκη βάφτισαν τα χαριτωµένα
αγοράκια τους Μάρκο και Γιάννη .
Ανάδοχοι αντίστοιχα ήταν για το
Μάρκο ο ∆αµανάκης Νίκος και ο
Βρανάς Νίκος, ενώ για το Γιάννη ο
Χιωτάκης Ανδρέας και η Μαυρίγιανη Σοφία .
Ευχόµαστε στους νεοφώτιστους να
είναι τυχεροί στη ζωή τους και να
έχουν καλή πρόοδο στους φίλους γονείς τους να τα µεγαλώσουν µε υγεία
και να τα καµαρώνουν, στους δε νονούς και νονά να είναι πάντα άξιοι .
Μετά το τέλος του µυστηρίου όλοι
φίλοι και συγγενείς µεταβήκανε στο
κέντρο(ΒΙΓΛΕΣ) στο Πατσιανό που
παρατέθηκε πλούσιο τραπέζι και οι
καλεσµένοι διασκέδασαν µέχρι το
πρωί.

*

Στις 27-8-2011, ο Μανώλης και
η Θεώνη Εγγλέζου-∆εληγιαννάκη βάφτισαν το τέταρτο παιδί
τους. Το µυστήριο τελέστηκε στην
εκκλησία της Κοίµησης της Θεοτόκου στην Αργυρούπολη. Νονοί ήταν
ο ∆ηµήτρης Τζαγκαραλεξάκης
και ο Τάσος Ματραπαζίδης, που
έδωσαν στο νεοφώτιστο το όνοµα
Γιάννης, ανασταίνοντας τον προπάππου του Γιάννη ∆εληγιαννάκη.
Το τραπέζι έγινε στο κέντρο του
Κακλή µε τους αδελφούς Ξεπαπαδάκη στα όργανα.

*

Ο Θοδωρής Παπαδάκης, πρόεδρος του παραρτήµατος των Απανταχού Σφακιανών Μακεδονίας,
απέκτησε γιό την ∆ευτέρα 20 Ιουνίου 2011. Τηρώντας τη προσταγή
της καρδιάς, του ταξίδεψε µε τη σύζυγο του Ευθυµία και το νεογέννητο, στο Καλλικράτη για να πάρει
το κοπέλι την ευχή του σαραντισµού, στο τόπο καταγωγής του και
να αναπνεύσει καθαρό Σφακιανό
αέρα . Σεµνή ήταν η τελετή από το
παπα-Νικολή στον Ιερό Ναό της
Παναγίας αλλά µεγάλο το γλέντι
που έκανε ο φίλος Θοδωρής για να
τιµήσει το γεγονός και τους φίλους
που βρέθηκαν στο Καλλικράτη
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Λυκούργος Καλλέργης

Έφυγε από τη ζωή πλήρης ηµερών στις 27 του Αυγούστου 2011, ένας
µεγάλος Κρητικός άνδρας, ηθοποιός – σκηνοθέτης – θεατρικός συγγραφέας – πολιτικός – Αγωνιστής.
Γόνος της ιστορικής οικογένειας των Καλλέργηδων και γιος του αγωνιστή Σταύρου Καλλέργη, πρωτεργάτη συνδικαλιστικών αγώνων και οργανωτή του εορτασµού
της πρώτης πρωτοµαγιάς στην Ελλάδα.
Σπούδασε στη δραµατική σχολή της
Λαϊκής Σκηνής του
Καρόλου Κουν και
έκανε την πρώτη του
εµφάνιση το 1934
στον ρόλο του Πανάρετου στην Ερωφίλη
του Χορτάτση. Ιδρυτικό µέλος και πρωταγωνιστής του Θεάτρου
Τέχνης, πήρε µέρος
σε
µεγάλη
σειρά
έργων, ερµηνεύοντας
ρόλους σε θεατρικά
έργα του ελληνικού
και διεθνούς ρεπερτορίου. Υπήρξε πρωτα
γωνιστής του Εθνικού
Ο Λυκούργος Καλλέργης µε τον πρόεδρο της Ένωσης µας,
Θεάτρου, και διετέΣήφη Μανουσογιάνη, στην εκδήλωση τιµής στον Σταύρο Καλλεσε καθηγητής της
λέργη, την περασµένη Πρωτοµαγιά.
∆ραµατικής Σχολής.
Μετέφρασε τα θεατρικά έργα του Τσέχωφ και έγραψε το βιβλίο «Στο διάβα του
πολυτάραχου 20ου αιώνα». Για πολλά χρόνια ο Λυκούργος Καλλέργης ασχολήθηκε µε τον συνδικαλισµό και το 1977 εκλέχτηκε Βουλευτής του ΚΚΕ.
Τιµήθηκε µε το Βραβείο Πιραντέλλο και Βεάκη και έχει αναγορευτεί Επίτιµος διδάκτωρ του τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πρωταγωνίστησε σε πολλούς θιάσους του Ελεύθερου Θεάτρου και επί 18 χρόνια στο Εθνικό
Θέατρο, του οποίου και διετέλεσε καθηγητής της ∆ραµατικής Σχολής. Συνεργάστηκε µε όλα τα «ιερά τέρατα» της ελληνικής θεατρικής σκηνής, Μαρίκα Κοτοπούλη,
Κατερίνα Ανδρεάδη, Αιµίλιο Βεάκη, Κατίνα Παξινού, Αλέξη Μινωτή κ.ά.
Εξίσου σηµαντική ήταν η πορεία του στον ελληνικό κινηµατογράφο που ξεκίνησε το 1949 µε τον Κόκκινο βράχο του Γρηγόρη Γρηγορίου και τελείωσε το 2001
µε τον Αλέξανδρο και Αϊσέ του ∆ηµήτρη Κολλάτου. Συµµετείχε επίσης στις τηλεοπτικές διασκευές του βιβλίου του Νίκου Καζαντζάκη Ο Χριστός ξανασταυρώνεται
(1975) και στους Πανθέους του ακαδηµαϊκού Τάσου Αθανασιάδη (1977), παραγωγές που έγραψαν ιστορία στα τηλεοπτικά χρονικά.
∆ιετέλεσε γενικός γραµµατέας του Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών για µια δεκαετία από το 1956 και για µικρό διάστηµα πρόεδρος.
Επίσης, υπήρξε πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Θεάµατος-Ακροάµατος

Φιµώνουν τις σωµατειακές εφηµερίδες!

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
οι εβδοµαδιαίες εφηµερίδες, οι επαρχιακές εφηµερίδες και οι άλλες εφηµερίδες ή περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι µέλη της Ένωσης ∆ηµοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, ή δύνανται να γίνουν µέλη της».

ΙΟΥΝΗΣ-ΙΟΥΛΗΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

« Αλκοόλ - Μέθη - Οδήγηση:
ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΣΧΕΣΗ»

O Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων Χανίων και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσαν Εσ'ερίδα µε θέµα «ΑΛΚΟΟΛ – ΜΕΘΗ – Ο∆ΗΓΗΣΗ: Μια
ε-ικίνδυνη σχέση», την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ) στα Χανιά. Εισηγητής, µεταξύ
άλλων, ήταν ο συνε-αρχιώτης µας Σταµάτης Μ-ελιβάνης - Ιατροδικαστής Χανίων, µε θέµα:«Οδηγοί υ-ό την ε-ήρεια µέθης. Συνέ-ειες α-ό τη χρήση αλκοόλ όταν οδηγούµε».
Ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υ'ηρεσίας Κρήτης, Σταµάτης Μ'ελιβάνης, µιλώντας στους δηµοσιογράφους, τόνισε µεταξύ
των άλλων:
«Μέσα από την Υπηρεσία µας επιβεβαιΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
ώνεται για µια ακόµα φορά ότι ο Νοµός Χα• Ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε οινίων δυστυχώς έχει µια πρωτιά στα
νόπνευµα τα ποτά χωρίζονται σε τρεις
θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα το οποίο
κατηγορίες:
συνεπάγεται ότι έχουµε πρωτιά στην κατα- Υψηλής περιεκτικότητας: 38-42%
νάλωση αλκοόλ. Πάνω από τα 2/3 των οδηVol., όπως ουϊσκι, βότκα,τσίπουρο,
γών στα θανατηφόρα τροχαία διαπιστώνεται
τσικουδιά (Προσοχή: Άλλο σηµαίνει
ότι έχει κάνει χρήση αλκοόλης µέσα από τις
«γράδα», και άλλο Vol. π.χ. 19 γράδα =
τοξικολογικές εξετάσεις που γίνονται...»,
περί τα 48% Vol.).
«..Η προσωπική µου άποψη είναι - µε την
- Μέσης περιεκτικότητας: 10-15% Vol.,
οποία βέβαια πολλοί διαφωνούν - ότι η
όπως τα διάφορα κρασιά.
αστυνόµευση θα πρέπει να ήταν πιο
- Χαµηλής περιεκτικότητας: 4-5% Vol.,
σκληρή, απίστευτα σκληρή και τα πρόστιµα
όπως οι µπύρες.
ακόµα πιο τεράστια από αυτά που είναι
τώρα».
Σ η µ ε ι ώ σ τ ε : 1 µπουκάλι µπύρας
Καταλήγοντας ο κ. Μπελιβάνης ανέφερε ότι:
= 3 σφηνάκια τσικουδιάς = 2 ½ ποτήρια
«το µήνυµα που πρέπει να σταλεί για το
κρασί, δηλ. περιέχουν την ίδια ποσότητα
συγκεκριµένο πρόβληµα είναι ότι: η ζωή
οινοπνεύµατος
είναι πάρα πολύ όµορφη για να τελειώνει
∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ
τόσο γρήγορα».
1. Η Αιθυλική αλκοόλη ευθύνεται για παΣτις διαφάνειες που πρόβαλε, κατά την
θολογικές ασθένειες µε θανατηφόρα καδιάρκεια της εισήγησης του ο Ιατροδικαστής
τάληξη.
κ.Μπελιβάνης, έδειξε συνοπτικά, κάποια εν2. Από µελέτες που ξεκίνησαν πριν 50
διαφέροντα στοιχεία:
έτη στα Ιατροδικαστικά Εργαστήρια των
• Ο ι ν ό π ν ε υ µ α = Το «κοινωνικό» δηΗ.Π.Α., γνωρίζουµε ότι είναι η πρώτη
λητήριο.
αιτία πρόκλησης θανατηφόρων τρο• Πρώτη αιτία πρόκλησης οδικών τροχαίων ατυχηµάτων.
χαίων ατυχηµάτων (Οι µισοί σχεδόν οδηγοί
3. Έως και σήµερα(60 έτη µετά) παραέχουν κάνει χρήση αλκοόλης), µε δεύτερη
µένει πρώτη.
την ανθρώπινη συµπεριφορά (αυξηµένη τα4. Η Ελλάδα πρωτοστατεί Παγκοχύτητα, απρόσεκτη οδήγηση κ.ά.) και τρίτη
σµίως στα θανατηφόρα Τροχαία Ατυτον εξωτερικό παράγοντα (γλιστερό οδόχήµατα.
στρωµα, κακή σηµατοδότηση κ.ά.).
5. Η Κρήτη και ειδικότερα ο Νοµός
• Προκαλεί αντικοινωνική συµπεριφορά,
Χανίων κατέχουν την θλιβερή πρωτιά
κατάθλιψη, αλκοολική εγκεφαλοπάθεια,
στα θανατηφόρα ατυχήµατα και κατά
αλκοολική µυοκαρδιοπάθεια και ηπατική
συνέπεια στην χρήση αλκοόλης ως αικίρρωση.
τιολογικού παράγοντα!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Τι σηµαίνουν αυτά στην πράξη ;
Πολιτισµός δεν είναι οι φιέστες για να κόβουν κορδέλες κάποιοι παράγοντες...
Για να µπορεί µια σωµατιακή εφηµερίδα να απολαµβάνει την έως τώρα ταχυδροµική ατέλεια, πρέΠολιτισµός δεν είναι (µόνο) τα µάρµαρα και τα αρχαία µνηµεία...
πει ο ιδιοκτήτης της να είναι επαγγελµατίας δηµοσιογράφος.!
Πολιτισµός είναι το τραγούδι, η µουσική, ένα καλό βιβλίο, ένα θέατρο, µια ρίµα, ένα
Το σωµατείο αναγκάζεται πλέον, να πληρώσει 10 φορές παραπάνω ταχυδροµικά τέλη, ξοδεύοντας σχεδόν όλα τα ετήσια έσοδά του (από εκδηλώσεις, εισφορές ή δωρεές), για να µπορεί να
ποίηµα, ένα ριζίτικο...
διακινεί την εφηµερίδα του,που είναι ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας και διακίνησης των πολιτιστιΠολιτισµός είναι µια ζωγραφιά, ένα κέντηµα, ένα υφάδι...
κών αξιών,ιδεών και αρχών του.
Πολιτισµός είναι να µάθεις και να µάθεις σωστά, την ιστορία του τόπου σου, να σέβε
Στην ουσία καταργούν τη δυνατότητα των πολιτιστικών σωµατείων, να εκδίδουν και να διακινούν
τις εφηµερίδες τους, αφήνοντάς .τους δύο πρακτικές επιλογές: κλείσιµο ή πώληση της εφηµερίδας!
Πολιτισµός είναι να εκτιµάς τις αξίες της κοινωνίας και του λαού σου.
Πολιτισµός είναι να σέβεσαι τη διαφορετικότητα του γείτονα, του
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
συγχωριανού σου, του ξένου.
Πολιτισµός είναι να σέβεσαι το περιβάλλον, τη φύση, τα ζώα.
ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ “ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ”
ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ”
Πολιτισµός είναι, η κατανόηση, η γενναιοδωρία, η φιλοξενία.
Η Εφηµερίδα µας «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ» δ ε ν θ α φ ι µ ω θ ε ί!
∆εσµευόµαστε ότι δεν θα σταµατήσουµε να εκδίδουµε την εφηµερίδα µας, που αποτελεί µια Πολιτισµός είναι, να συµµετέχεις στα κοινά, να αγωνίζεσαι για το δίκιο.
από τις µακροβιότερες εφηµερίδες πολιτιστικών σωµατείων της Κρητικής παροικίας. Θα βρούµε
νέους τρόπους διακίνησης της στα µέλη και τους αναγνώστες µας.
Στο τόπο µας, τα Σφακιά, η παράδοση και ο λαϊκός πολιτισµός
∆εσµευόµαστε ότι θα αγωνιστούµε µαζί µε όλα τα σωµατεία και τους Πολιτιστικούς συλλό- είναι ακόµα ζωντανά. Η ανάδειξη, η προβολή και το µπόλιασµα τους
γους 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, µε τη σύγχρονη δηµιουργία , θα βοηθήσουν τη µικρή µας κοινωνία να
την ιστορία και την παράδοσή µας, σε πείσµα όλων αυτών, που ονειρεύονται να µας καταστήσουν κρατήσει την πολιτιστική της ταυτότητα, τη συνεκτικότητα, την αντίσταση της στον οδοστρωτήρα της ισοπέδωσης των αξιών και των διµια φοβισµένη, άβουλη και εύκολα χειραγωγήσιµη µάζαH
Σ’ αυτή µας την υπόσχεση, χρειαζόµαστε τη βοήθεια σας. Στο κάλεσµα µας για οικονοµική στή- καιωµάτων µας. Ενας τέτοιος άνεµος πολιτιστικής ανάταξης,
ριξη της έκδοσης της, µε συνδροµή 10 €, από τους- περίπου 3.000 παραλήπτες, ανταποκρίθηκε φαίνεται να πνέει τελευταία στα Σφακιά... Χρειάζεται συνέχεια, όραµα
µόνο το 1/10 ( το ένα δέκατο )! 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 διεύ- και ρηξικέλευθες δράσεις.
Η ∆ηµοτική αυτοδιοίκηση, µπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει
θυνση:
“ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ” POST RESTANTE
στη ανάδειξη όλων των στοιχείων του λαϊκού πολιτισµού του τόπου
Κ.Τ.Α. ΑΙΟΛΟΥ 100 ΤΚ 10200 Αθήνα
µας

