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ΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ
Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Στις 3 ∆εκεµβρίου 2012, συνήλθε σε
συνεδρίαση, µετά την εκλογή του από την
Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Νοεµβρίου 2012, το ∆. Σ. και η Εξελικτική
Επιτροπή της Ένωσης Σφακιανων Ν. Χανιών και εξέλεξαν το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης, για την διετία 2013 2014.
Εξελέγησαν:
α. Για το ∆.Σ.
1. ΠΑΠΑ∆ΟΣΗΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΣΗΦ
Πρόεδρος του ∆. Σ.
2. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Α΄ Αντιπρόεδρος
3. ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Β΄ Αντιπρόεδρος
4. ΜΠΟΛΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΙΩΣΗΦ
Γενικός Γραµµατέας
5. ΓΛΥΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
Ειδικός Γραµµατέας
6. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ του ΙΩΣΗΦ
Ταµίας
7. ΘΕΟ∆ΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΜΙΧ.
Έφορος
8. ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ
Μέλος
9. ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚ.
Μέλος
10. ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Μέλος
11. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΑΝ.
Μέλος
β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΤΥΛ.
3. ΠΟΠΟ∆ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΣΗΦ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΣΦΑΚΙΩΝ

∆ηµοσιεύουµε ξανά τα ονόµατα των
µελών του ∆.Σ. του νεοσύστατου
Αγροτικού Συνεταιρισµού Σφακίων.
α. ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Σαβιολής ∆ηµήτρης
Αντιπρόεδρος: Μπολιώτης Γώργος
του Μανούσου
Ταµίας: Σκουλούδης Μιχάλης
Γραµµατέας: Σφηνιάς Νίκος
Μέλος: Γερωνυµάκης Γιώργος
β. Εξελεγκτική Επιτροπή
Γεωργεδάκης Αντώνης
Γερωνυµάκης Βαγγέλης
Νταραντούλης Γεώργιος

Γεύσεις της Κρήτης
τον Απρίλιο και Μάιο
σε εκθέσεις στην Αθήνα

Πρόκληση και ευκαιρία για τους Σφακιανούς παραγωγούς

∆ύο σηµαντικές εκθέσεις προϊόντων από την
Κρητική γη, διοργανώνονται στην Αθήνα στο
προσεχές δίµηνο Απρίλη – Μάη.
Η πρώτη, η “ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ”, µε υπεύθυνο διοργάνωσης τον Γιάννη Αθητάκη, θα
γίνει στο Ζάππειο, από τις 17 έως τις 21 Απριλίου, θα είναι µια έκθεση µε σκοπό την προβολή
και προώθηση των κρητικών παραδοσιακών

Σκοπός της έκθεσης “ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ”, που τελεί υπό την αιγίδα του Επιµελητηρίου Χανίων είναι να καθιερωθεί ως
σηµαντικός θεσµός προβολής και προώθησης των κρητικών παραδοσιακών προϊόντων
ώστε να λαµβάνει χώρα σε τακτά χρονικά
διαστήµατα.
Η επόµενη διοργάνωση της, είναι προγραµµατισµένη να γίνει τον Σεπτέµβριο του
2013.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγµατοποιούνται καθηµερινά µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις από κρητικούς Συλλόγους
και συγκροτήµατα, ολοκληρώνοντας και προβάλοντας την κρητική φιλοξενία στους επισκέπτες της έκθεσης.
Υποστηρίζεται από τον Σύλλογο Κρητών
Αιγάλεω και το Συνδικάτο Μικροπωλητών Ελλάδας.
Οι επισκέπτες, θα έχουν τη δυνατότητα να
δοκιµάσουν όλα τα παραδοσιακά προϊόντα
που παράγει η Κρητική γη στα περίπτερα
των εκθετών - παραγωγών, όπως: ελαιόλαδο, τυροκοµικά προϊόντα, παξιµάδια,
κρασί, τσικουδιά, µέλι,
γάλα, ζυµαρικά, σφακιανές πίτες, καλιτσούνια,
ελιές κτλ.
Η έκθεση «KΡHTH
η Μεγάλη Συνάντηση» τελεί υπό την αιγίδα της Παγκρήτιας
Ένωσης, του Παγκόσµιου Συµβουλίου
Κρητών, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Κρητικών Σωµατείων,
του ∆ήµου Ηρακλείου,
του ∆ήµου Χανίων,

προϊόντων υγιεινής διατροφής µε ό,τι καλύτερο
παράγεται στην Κρήτη - έτσι ώστε αυτά να γίνουν ακόµα περισσότερο γνωστά στο ελληνικό
καταναλωτικό κοινό.
Η δεύτερη, “KΡHTH η Μεγάλη Συνάντηση” θα
γίνει στο στάδιο TAE KWON DO στο Φάληρο,
από τις 24 έως τις 27 Μαΐου. Συνδιοργανωτής σ’
αυτήν είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

του Συνδέσµου Εξαγωγέων Κρήτης, της Εθνικής Συνοµοσπονδίας
Ελληνικού Εµπορίου,
του Συνδέσµου Ελαιοκοµικών ∆ήµων Κρήτης, καθώς και των
διµερών Επιµελητηρίων: Ελληνοκινεζικού,
Ελληνορωσικού, Ελληνοϊταλικού, Ελληνογερµανικού,
Ελληνοβραζιλιανού,
Ελληνοκαναδικού,
Αραβοελληνικού και
της Ελληνοσερβικής
Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ένωσης.
Στόχος είναι η φι- Ιδιαίτερα επιτυχηµένη ήταν η συµµετοχή σε εκθέσεις σ΄όλη την Ελλοξενία στοχευµένων λαδα, των Σφακιανών παραγωγών αγροτοκτηνοτροφικών προιόντων.
λάδα, όσο και στο εξωτερικό.
αγοραστών από το εξωτερικό.
Η έκθεση, θα πλαισιώνεται από πολιτιστικές
Η έκθεση θα είναι µικτή, εµπορική και κοινού, µε ιδιαίτερη έµφαση στις επαφές ανά- και εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των
µεσα σε Κρήτες επιχειρηµατίες και εταιρείες 100 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης µε
την Ελλάδα, τη συµβολή της στην οικονοµία
εγχώριες και ξένες.
Θα πραγµατοποιηθεί σε ένα ενιαίο χώρο, και στον πολιτισµό, καθώς και εκδηλώσεις για
σε δυο τµήµατα, ένα τµήµα προσβάσιµο σε την επέτειο της Μάχης της Κρήτης, τον τουριόλους τους επισκέπτες και ένα µόνο για τους σµό, την γευσιγνωσία και τα κρητικά προϊόντα.
επαγγελµατίες.
Η πρόκληση για τους συµπατριώτες µας
Στην µεγάλη αυτή έκθεση, θα συναντηθούν
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και Σφακιανούς παραγωγούς, είναι πρωτοφαστους τρεις τοµείς της παραγωγικής διαδικα- νής.
Ο νεοσύστατος Αγροτικός Συνεταιρισµός
σίας: µονάδες παραγωγής και µεταποίησης
αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, συ- παραγωγών, της ευλογηµένης και αµόλυννεταιριστικές οργανώσεις, εταιρείες από τον της - ακόµα, Σφακιανής γης, πρέπει ν’ αναευρύτερο χώρο του τουρισµού,καθώς και εται- λάβει δραστικές πρωτοβουλίες.
Τα αγαθά του τόπου µας, πρέπει επιτέρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
βιοµηχανικής παραγωγής και επιθυµούν να λους να κατακτήσουν την θέση που τους
αυξήσουν τις πωλήσεις τους, τόσο στην Ελ- ανήκει...

Γνωρίστε τον θησαυρό της Κρήτης !

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ !

Αν ψάχνετε για μια ήσυχη παραλία, είτε για περπάτημα και
ορει βασία στα γοητευτικά μονοπάτια, είτε για κολύμπι, για καταδύσεις, για ψάρεμα.
Ο ήλιος εδώ, λάμπει ολοχρονίς: Τα Σφακιά είναι το πιο ηλιόλουστο κομάτι της Ευρώπης !
Απλωμένα στα μαγευτικά Λευκά όρη τα ομορφότερα βουνά της Κρήτης, αρωματισμένα από πεύκα, αγριοκυπάρισσους,
πρίνους, θυμάρι, μαλοτήρα, φασκόμηλο,
δίκταμο, μέντα και θρούμπη.
Βουνά άγρια, αφιλόξενα, με τη μοναξιά
των αιγάγρων και του γυπαετού, με ακτές
τρυπημένες από δεκατέσσερα φαράγγια.
Χαράδρες άγριες και μαγευτικές, διαμαντένιες παραλίες του Λυβικού, με τις

καθαρές και καταγάλανες θάλασσες
Θα βρείτε φιλόξενα καταλύματα, πλούσιο και καλό φαγητό με
τοπικά εδέσματα, φρέσκα ψάρια, αγνά προϊόντα για να γευτείτε
και να αγοράσετε: Θυμαρίσιο μέλι, γραβιέρα, αφεψήματα, καλό λάδι, σφακιανές πίτες και παξιμάδια.
Στα γραφικά χωριουδάκια, θα ζήσετε
τα όμορφα πανηγύρια του καλοκαιριού
και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο
Φραγγοκάστελλο.
Μα πάνω απ’όλα, θα βρείτε φιλοξενία
και καλή καρδιά!
Μάθετε περισσότερα στο site του
Δήμου Σφακίων.
Σας περιμένουμε!
Καλές διακοπές!
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Αγαπητοί φίλοι και Συνεπαρχιώτες

Η Συνταχτική επιτροπή της εφηµερίδας µας και το ∆. Σ. της "Ένωσης
των Απανταχού Σφακιανών",

ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ ν θερµά

όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα µας και έγιναν συνδροµητές στην
εφηµερίδα µας (σας) " ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ".
Ευχαριστούµε περισσότερο, εκείνους που µπόρεσαν - πέραν της ετήσιας
συνδροµής των 10 €, να ενισχύσουν την προσπάθεια µας, µε µεγαλύτερα ποσά.
Σ΄αυτό το φύλλο, δηµοσιεύουµε (σελ. 12), τα τελευταία ονόµατα των συνδροµητών και τα ποσά που ο καθένας έστειλε, για την εφηµερίδα.
Ο κατάλογος για τους µελλοντικούς συνδροµητές, θα συνεχιστεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ “ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ”

∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012 - ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2013

Η Πρωτοχρονιάτικη πίτα της
Ενωσης Σφακιανών Χανίων

Παρουσία εκατοντάδων Σφακιανών και όχι µόνο, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Σφακιανών Χανίων για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου.
Το παρόν έδωσαν και ο Υφυπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Μανούσος Βολουδάκης, ο ∆ήµαρχος Χανίων κ.Μ
Μανώλης Σκουλάκης και
∆ιακυβέρνησης κ.Μ
Νίκος Καλογερής.
ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για πολεοδοµικά θέµατα κ.Ν
Στην εκδήλωση - η οποία πραγµατοποιήθηκε σε κοσµικό κέντρο των Χανίων - τιµήθηκε
ο Καθηγητης Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστήµιου Κρήτης κ. Στέλιος Χιωτάκης. Επίσης βραβεύτηκαν οι πρώτευσαντες µαθητές Αργυρώ Τζωρτζάκη και Παντελής Γλυνιαδάκης.

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

Δεσμευόμαστε ότι δεν θα σταματήσουμε να εκδίδουμε την εφημερίδα μας, που αποτελεί μια από τις μακροβιότερες εφημερίδες πολιτιστικών σωματείων της Κρητικής παροικίας.
Αγωνιζόμαστε μαζί με όλα τα σωματεία και τους Πολιτιστικούς συλλόγους της
χώρας μας, για να καταργηθεί ο νόμος του σκότους, σε πείσμα όλων αυτών, που προσπαθούν να απαλλοτριώσουν την εθνική και πολιτισμική μας ταυτότητα, τα ήθη και έθιμά μας,
την ιστορία και την παράδοσή μας, σε πείσμα όλων αυτών, που ονειρεύονται να μας καταστήσουν μια φοβισμένη, άβουλη και εύκολα χειραγωγήσιμη μάζα…
Σ’ αυτόν μας τον αγώνα, χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σ’ αυτό το φύλλο (Αρ. 142), στη σελίδα 4, υπάρχει η φωτογραφία, ενός Δελταρίου
ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΕΛ.ΤΑ. Κόψτε το όπως δείχνει ο οδηγός, συμπληρώστε τα στοιχεία
σας και το ποσόν που θέλετε να στείλετε για συνδρομή ή βοήθεια προς την εφημερίδα
και δώστε το στον ταχυδρόμο ή το Ταχυδρομικό Κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ, χωρίς να πληρώσετε καθόλου ταχυδρομικά έξοδα (Αυτά θα πληρώνονται από μας και είναι 1,5 ΕΥΡΩ,
ανεξαρτήτως ποσού συνδρομής).

Καθιερώσαμε αυτό τον τρόπο είσπραξης των συνδρομών, επειδή είναι αρκετά πιό οικονομικός από την απλή ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ και απλούστερος στην διαδικασία. Σε
κάθε επόμενο φύλλο,θα υπάρχει φωτογραφία, ενός Δελταρίου ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ των
ΕΛ.ΤΑ .
Κάνουμε έκκληση στους φίλους και αναγνώστες της εφημερίδας μας, που μέχρι στιγμή
το αμέλησαν ή έληξε η συνδρομή τους, να ανταποκριθούν στο κάλεσμα μας, για οικονομική στήριξη της έκδοσης της, με ε τ ή σ ι α συνδρομή 10 €.

Μετά τον αγιασµό για το νέο έτος και τις τιµητικές βραβεύσεις, οι παρευρισκόµενοι διασκέδασαν µε το συγκρότηµα του Γιώργου Χαιρέτη.
Επίσης συµµετείχε το Χορευτικό Συγκρότηµα "Βιγλατορες".

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

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

∆ΩΡΕΑ βιβλίων στο ∆ηµοτικό
Φροντιστήριο Σφακίων

Στα πλαίσια των δράσεων της Ένωσης
μας για την εκπαίδευση και την παιδεία
στα Σφακιά, ζητήσαμε την συμβουλή των
καθηγητών του Δημοτικού Φροντιστηρίου
Σφακίων, για τις ανάγκες των μαθητών σε
βιβλία.
Απευθυνθήκαμε στους Εκδοτικούς Οίκους για δωρεές. Η συγκομηδή, σε πρώτη
φάση,ήταν ικανοποιητική.
Συγκεντρώσαμε δεκάδες βιβλία, τα
οποία στείλαμε στο Δημοτικό Φροντιστήριο Σφακίων.
Αυτό είναι μόνο η αρχή...
Ευχαριστούμε θερμά τους Εκδοτικούς
Οίκους: “ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΛΑΣ”, τον κ.
Δαρδανό -“ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG”, “ Εκδόσεις Χατζηθωμά” στη Θεσσαλονίκη,
καθώς και την καθηγήτρια κα Έλενα Πο-

λυράκη για τα φροντιστηριακά βιβλία
που μας δώρησε.
Παράμοιες δράσεις, προγραμματίζουμε για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία της επαρχίας μας, με κάθε
είδους εκπαιδευτκό υλικό, γραφική
ύλη, εκπαιδευτκά παιγνίδια κλπ.
Ακόμα, με τη σύμφωνη γνώμη των
Συλλόγων γονέων, των Πολιτιστικών και
Αθλητικών Συλλόγων των Σφακίων,
έχουμε συλλέξει και ετοιμάσει μια
σειρά από βραβευμένες κινηματογραφικές τανίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, με θέμα την παιδεία και
την εκπαίδευση, για μεθοδευμένες
προβολές και συζητήσεις, αφού εξασφαλιστεί το κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό για την προβολή τους.

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

∆ακτυλογράφηση χειρογράφων
∆ιόρθωση κειµένων
Χριστίνα Γερολυµάτου
∆ιαχωρισµός - Εκτύπωση
Ετικετοποίηση – Συσκευασία
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
‘’ΑΠΑΡΣΙΣ’’
Μυκηνών 9 - Κεραµεικός ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 3455226
E-mail: aparsis.publ@gmail.com

Ο ταµίας της Ένωσης µας, Νίκος Κωνσταντουδάκης επιµελείται την συσκευασία και
αποστολή των κιβωτίων µε τα βιλία για το ∆ηµ. Φροντιστήριο Σφακίων.

Οι καθηγητές του ∆ηµ.
Φροντιστηρίου Σφακίων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η οµάδα καθηγητών του ∆ηµοτικού φροντιστηρίου ∆ήµου Σφακίων Αθανασιάδης Παναγιώτης, Ηλιάκη Μάρα, Θεοδωσούλης
Μιχάλης, Μπολιώτη Πόπη και Χιωτάκη ∆έσποινα, θέλει να ευχαριστήσει θερµά τον
Σύλλογο Απανταχού Σφακιανών για τη
δωρεά σχολικών βοηθηµάτων που έκανε,
συµβάλλοντας έτσι στο ποιοτικότερο έργο
του φροντιστηρίου.
Είναι ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας του
φροντιστηρίου, σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση του αριθµού των µαθητών από πέρυσι
µέχρι φέτος, επιβεβαιώνοντας και δικαιώνοντας τη πρωτοβουλία του ∆ήµου για την
ίδρυση φροντιστηρίου στα Σφακιά, αντιµετωπίζοντας το χρόνιο πρόβληµα «µετανάστευσης» καθώς, πολλοί µαθητές είτε γύρισαν
από την πόλη είτε δεν σκοπεύουν πλέον να
φύγουν.
Ειδικά φέτος λόγω της καθυστερηµένης
πρόσληψης καθηγητών στο Γυ
µνάσιο – Λύκειο Χώρας Σφακίων, ένα σηµαντικό µέρος διδακτικής ύλης καλύφθηκε εγκαίρως µέσω του ∆ηµοτικού Φροντιστηρίου.
Στόχος µας είναι πάντα, η κάλυψη των µαθησιακών αναγκών και τα παιδιά να προχωρήσουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, γιατί
µέσω της µόρφωσης θα αποκτήσουν τα εφόδια για να ανταπεξέλθουν στην κρίση που
βιώνουµε.
Τέλος, ευχόµαστε η κίνηση του Συλλόγου
Απανταχού Σφακιανών να παρακινήσει κι άλλους συντοπίτες µας, ώστε να βοηθήσουν να
λυθούν προβλήµατα που υπάρχουν όπως
έλλειψη φωτοτυπικού µηχανήµατος, γραφικής ύλης κ. ά.
Επίσης, ευχόµαστε στην φετινή τάξη µας
της Γ’ λυκείου την καλύτερη επιτυχία σε αυτή
τη δύσκολη διαδικασία που ονοµάζεται Πανελλαδικές!
Εκ µέρους των καθηγητών
Ηλιάκη Μάρα

Οι Σύλλογοι µας
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Γράφει ο Μανώλης Τζωρτζάκης - Προπονητής του Α.Γ.Σ.Σφακίων
Την Παρασκευή 11 Γενάρη 2013, έγινε ο
καθιερωµένος Αγιασµός και η Κοπή της
Πίτας του Συλλόγου µας. Ήταν µια όµορφη
βραδιά, όπου όλοι οι αθλητές και τα παιδιά
της Ακαδηµίας µας, µαζί µε τους γονείς τους
και τους φίλους του Συλλόγου, βρέθηκαν
στον ίδιο χώρο για να απολαύσουν παραδο-

Με τις ευχές και την ευλογία του αιδεσιµότατου, που ετοιµάζεται να κόψει τη βασιλόπιτα...

σιακά εδέσµατα, προσφορά των κτηνοτρόφων και των επιχειρηµατιών του ∆ήµου µας.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, οι
χορηγοί του Α.Γ.Σ.Σφακίων, µοίρασαν αθλητικό υλικό, στους αθλητές και στα παιδιά της
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Ακαδηµίας, ενώ στο τέλος έγινε η κλήρωση πλούσιων δώρων, για την οικονοµική ενίσχυση του συλλόγου µας.
Στους δύσκολους οικονοµικά καιρούς
που περνάµε, θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά, τους χορηγούς µας για την
αγωνιστική περίοδο 2012 -13 οι οποίοι
ήταν για την Οµάδα ποδοσφαίρου οι Αφοί
Κουκουνάρη (Μπάµπης και Πόπη: Ταβέρνα και ενοικιαζόµενα δωµάτια στο
Φραγκοκάστελο), Χιωτάκης Μανώλης
και Υιοί (µάντρα οικοδοµικών υλικών στα
Νοµικιανά) και ο ∆ουρουντάκης Μανούσος (πρατήριο υγρών καυσίµων στη
Χώρα Σφακίων), ενώ για την Ακαδηµία
µας, ο αποκλειστικός χρυσός χορηγός
ήταν ο Αθητάκης Νίκος (CONSUM COSMETICS GROUP κατάστηµα στα Χανιά).
Επίσης ευχαριστούµε θερµά όλους
τους χορηγούς του ηµερολογίου µας, οι
οποίοι στέκονται αρωγοί στην προσπάθεια που κάνουµε για την ανάπτυξη του
αθλητισµού στο τόπο µας.
Τέλος θέλουµε να ευχαριστήσουµε τους
µικρούς και µεγάλους αθλητές του συλλόγου και ιδιαιτέρως τις οικογένειες τους, για
την στήριξη που µας προσφέρουν συµµετέχοντας σε όλες τις εκδηλώσεις του
Α.Γ.Σ.Σφακίων.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ’ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2012 - 13

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρωτάθληµα και 7 στροφές πριν το τέλος η
οµάδα µας βρίσκεται πολύ κοντά στις θέσεις που οδηγούν στην άνοδο.
Παιχνίδι µε παιχνίδι, η οµάδα βελτιώνεται και παρουσιάζεται πιο δυνατή. Το
πιο σηµαντικό στοιχείο όµως είναι οι πολλοί και καλοί παίκτες που διαθέτουµε βάζοντας ευχάριστα προβλήµατα στον
προπονητή της οµάδας µας, ο οποίος έχει
να επιλέξει κάθε φορά ανάµεσα σε 25 και
πλέον παίκτες, ενώ και οι νεαροί ποδοσφαιριστές της οµάδας µας διεκδικούν
ισάξια µια θέση στην 11άδα, δείχνοντας
σε όλους ότι το µέλλον τους ανήκει!
Ξεχωριστό τόνο σε κάθε αγώνα προ-

σφέρουν και οι οπαδοί µας, οι οποίοι γεµίζουν το γήπεδο δίνοντας µας ώθηση για
θετικά αποτελέσµατα.
Ελπίζουµε να καταφέρουµε σε λίγο
καιρό να µπορέσουµε να κατασκευάσουµε µια εξέδρα η οποία είναι απαραίτητη και κάνει την παρακολούθηση των
αγώνων πιο ευχάριστη. Τα καθίσµατα τα
έχουµε ήδη παραλάβει και βρισκόµαστε
στο στάδιο της αγοράς των απαραίτητων
υλικών (σίδερα) για την κατασκευή τους
την οποία έχουν εκφράσει την διάθεση να
κατασκευάσουν εθελοντικά συντοπίτες
µας. (Όποιος µπορεί και θέλει να βοηθήσει µπορεί να επικοινωνήσει µαζί µας).

Η ποδοσφαιρική οµάδα του Α. Γ. Σ. Σφακίων, στο γήπεδο του Φραγκοκάστελλου. Η πορεία της στο τοπικό πρωτάθληµα είναι και φέτος εξαιρετική.

Η Κοπή της Πίτας του Α. Γ. Συλλόγου Σφακίων, έγινε σε µια όµορφη και ζεστή βραδιά, όπου
συγκεντρώθηκαν όλοι οι αθλητές και τα παιδιά της Ακαδηµίας, µαζί µε τους γονείς τους και
τους φίλους του Συλλόγου, για ν’ ανταλλάξουν ευχές για την καινούρια χρονιά.

Τα νέα της Ακαδηµίας µας

Αυτό το τρίµηνο η Ακαδηµία µας ακολουθώντας το πρόγραµµα της οµάδας µας
έδωσε δύο φιλικούς αγώνες στους οποίους ήταν νικήτρια.
Ο πρώτος αγώνας έγινε µε την Υρτακίνα στα Παλαιά Ρούµατα (2-5) και στα
Καθιανά µε την οµάδα του Αστέρα Χαλέ-

πας (2-4), ανταποδίδοντας την επίσκεψη
που είχαν κάνει στον πρώτο γύρο του πρωταθλήµατος.
Οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά
και ετοιµαζόµαστε εντατικά για τα τουρνουά
που ακολουθούν την άνοιξη.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ
ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Την Κυριακή 13 Γενάρη 2013, έγινε η κοπή της πίτας του Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων, στους Λάκκους, πάνω από την Ιµπρο Σφακίων.
Μικροί και µεγάλοι, αρχάριοι και έµπειροι, νεαροί µα και βετεράνοι, περπάτησαν µιάµιση ώρα από το χωριό, στην τοποθεσία µε θέα το Λιβυκό
πέλαγος, όπου σε εορταστική
ατµόσφαιρα έγινε η κοπή της
πίτας και οι συµµετέχοντες γεύτηκαν τις χειροποίητες βασιλόπιτες,
αλλά και άλλα γλυκά, που ήταν
προσφορές από µέλη του Συλλόγου.
Σε εκείνο το σηµείο που έγινε η
H κοπή της πίτας του Ορειβατικού
εκδήλωση,
δεν υπήρχαν πολλά
Συλλόγου Χανίων, έγινε φέτος
χιόνια, ήταν όµως αρκετά για χιοστους Λάκκους Σφακίων
νοπόλεµο µεταξύ των νεαρών παιδιών που συµµετείχαν. Αλλη µία χρονιά
ξεκινά, µε τον Σύλλογο να δίνει έµφαση στη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, τον εθελοντισµό και την κοινωνική προσφορά. Με αφετηρία τα απαραίτητα, που µας προσφέρει η φύση και µε οδηγό την ευτυχία που µας
παρέχει η λιτή ζωή πάνω στα βουνά και στα βράχια ή µέσα σε φαράγγια
και σε σπηλιές, προχωρούµε καλωσορίζοντας κάθε φυσιολάτρη που επιθυµεί να έρθει κοντά µας.

Τα νέα “φιντάνια” του Α. Γ. Σ. Σφακίων: Η ποδοσφαιρική οµάδα Τζούνιορ

Αυστηρή κριτική κατά της
κυβέρνησης των… χαρατσιών!
Χοροεσπερίδα των αστυνοµικών στα Χανιά

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων
Νοµού Χανίων και ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆. Σφακίων Γιάννης Ζερβός καυτηριάζοντας παλικαρίσια την
κυβερνητική πολιτική των χαρατσιών και της κοινωνικής εξαθλίωσης, είπε µεταξύ των άλλων: “...Τα τελευταία χρόνια αγωνισθήκαµε σθεναρά κατά της
πολιτικής των µνηµονίων και των εφαρµοστικών νόµων.
Συνταχθήκαµε µε τους αγώνες του λαού µας ενάντια
στις αποφάσεις και τις επεµβάσεις ξένων θεσµικών και
εξωθεσµικών κέντρων απορρίπτοντας την προπαγάνδα τους ότι όλα αυτά γίνονται στο όνοµα
της σωτηρίας της εθνικής οικονοµίας και την
αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης...” “...Οι
µισθοί πείνας, η περιθωριοποίηση των ενστόλων, η υπηρεσιακή τους υποβάθµιση και το εντεινόµενο επαγγελµατικό έλλειµα, αντανακλούν
αρνητικά στην καθηµερινή επίδοση, αλλά και
στην προσωπική συγκρότηση τους και αυτό δεν
περιποιεί τιµή σε κανέναν… Εµείς, όµως, αγωΚαταπέλτης ο πρόεδρος του ∆. Σ. της Ένωσης
νιζόµαστε για να γίνει πράξη η ανασυγκρότηση
Αστυνοµικών Νοµού Χανίων Γιάννης Ζερβός
τώρα της Αστυνοµίας µε όρους κοινωνίαςΖωτι(ΦΩΤΟ Αριστερά), εντυπωσίασε τους συναδέλκής σηµασίας είναι η µεταρρύθµιση της Ελληφους και τον κόσµο, µε την αντιµνηµονιακή οµινικής Αστυνοµίας ...”
λία του στο χορό των αστυνοµικών Ν. Χανίων.

Με πολύ κέφι, παρά την πικρία που έχουν από τη µείωση
του µισθού τους, οι αστυνοµικοί των Χανίων γέµισαν ασφυκτικά την τεράστια αίθουσα του κέντρου διασκέδασης «Palace » παρέα µε συγγενείς και φίλους στην κοπή της
βασιλόπιτας ανταλλάσσοντας ευχές και τιµώντας συναδέλφους και φορείς των Χανίων.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους βουλευτές
του Νοµού, δήµαρχοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κληρικοί και πλήθος κόσµου.
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Μνήµες του τοπίου
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Τα βουνά των Σφακίων στα
χρόνια της βενετικής κυριαρχίας

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

Η ιστορία των Σφακίων είναι Jριν
αJ’όλα η εντύ#ωση του το#ίου τους. Το
ορεινό JαραJέτασµα Jου στήνουν τα
Λευκά Όρη κατηφορίζει µέσα αJό τα φιδωτά φαράγγια ως τη θάλασσα του Λιβυκού Πελάγους.
Βέβαια η µορφολογία αυτή – η αJότοµη
κατακρήµνιση των βουνών στη θάλασσα δεν αJοτελεί ίδιον της Κρήτης. Τη συναντούµε σε Jολλές Jαράκτιες Jεριοχές της Μεσογείου: αJό τις βόρειες αφρικανικές ακτές
και την Ιβηρική Χερσόνησο ως τη Σαρδηνία, την Κάτω Ιταλία και τη ∆αλµατία.
Το βουνό, άλλοτε ως χώρος αJοµόνωσης,
κι άλλοτε ως χώρος εξόρµησης, µετέδωσε
στους κατοίκους του ιδιαίτερα Jολιτισµικά
χαρακτηριστικά. Ήταν η νοµαδική ζωή µε
τις µετακινήσεις της αJό τα θερινά στα χειµερινά βοσκοτόJια και Jάλι Jίσω. Ήταν η
αJοξένωση αJό την εJίσηµη εξουσία του
αντίJαλου δέους, της Jεδιάδας. Ήταν
ακόµη η αναζήτηση των Jόρων εJιβίωσης
µέσα αJό µια κοινωνική οργάνωση ξεχωριστή, στην οJοία τον Jρώτο λόγο είχαν οι
φατρίες αγωνιζόµενες για την υJεράσJιση
της τιµής τους.
Όµως, όλες αυτές οι “κοινωνίες των βουνών”, όJως θα τις ονοµάζαµε, δεν είναι
διόλου στατικές ανά τις εJοχές. Το ίδιο το
Jεριβάλλον του βουνού, Jου φαινοµενικά
“κλείνει” τους ορίζοντες, ταυτόχρονα ωθεί
τους κατοίκους του να JεριJλανηθούν. Η
ίδια η έλξη ή αντίστοιχα η αJειλή του Jεδινού Jολιτισµού, έσJρωξε τους ορεινούς
Jληθυσµούς Jρος τις Jεδιάδες και τη θάλασσα, για να διαλέξουν τελικά την Jειρατεία ή την οργανωµένη ζωή.
ΑJό το Jανόραµα της µεσογειακής ορεινής ζωής, αJοφασίσαµε να JεριJλανηθούµε στις κορυφογραµµές των Σφακίων.
Ο φακός µας είναι εστιασµένος στα χρόνια
της Βενετοκρατίας (2ερ. 1211- 1669). Το
ερώτηµα Jου µας ενδιαφέρει σε αυτή την
JερίJτωση είναι το εξής: σε #οιο βαθµό και µε
τι τρό#ο µια κατεξοχήν θαλάσσια δύναµη διείσδυσε στην κοινωνία των ορεσίβιων Σφακιανών;
Πώς διευθέτησε τις σχέσεις µαζί τους;
Για να κατανοήσουµε καλύτερα αυτές τις
σχέσεις, εJικεντρώσαµε την Jροσοχή µας
στους Jόρους του βουνού, ως αφετηριακά
σηµεία για να ανιχνεύσουµε γεγονότα και
συµJεριφορές.
Στην Κρήτη, η Βενετία βάσιζε την εξουσία
της σε µια Jαραλλαγή του φεουδαλικού
συστήµατος. ∆ηλαδή, η κατοχή γης διαµόρφωνε τις κοινωνικές και οικονοµικές

Αυτή η ευκαιριακή Jολιτική αJό την
τόσα #ολλά κυ#αρίσσια, όσα δύσκολα θα φανταJλευρά
των Βενετών δεν µας εκJλήσσει, αφού
ζόταν κανείς, α#ό τα ο#οία εξάγονται κάθε χρόνο
σχολιάσαµε ήδη τη δοµή της κυριαρχίας της.
σανίδες σε όλη την οικουµένη».
Η καλλιέργεια του αµ2ελιού αJέδιδε στη ΒεΠράγµατι, οι Jυκνές εκτάσεις των κυνετία το Jρώτο σε σηµασία εξαγώγιµο Jροϊόν
2αρισσιών και των 2εύκων τροφοδοτούτης, το κρασί µαλβαζία. Η φήµη του έφθανε
σαν τα αστικά κέντρα του νησιού µε
µέχρι την Αγγλία, όJου εξακολουθούσε να
ξυλεία για τις ανάγκες των δηµόσιων
εξάγεται µε έντονους ρυθµούς µέχρι τα τέλη
έργων και τη
του 17ου αιώνα.
ναυJήγηση των
Για άλλη µία φορά, µας λείJουν οι λεJτοJλοίων.
Οι ίδιοι οι Σφα- µέρειες για την αµJελοκαλλιέργεια στα Σφακιανοί
κατα- κιά. Θα θέλαµε όµως να ξέρουµε αν η διαταγή
σκεύαζαν µικρές για το ξερίζωµα των αµJελιών Jου εJέβαλλε
βάρκες και αργό- η Γαληνοτάτη το 1584 στην Κρήτη, εJηρέασε
τερα Jλοία στο την οικονοµία τους. ΜJορούµε άραγε να θεµικρό αυτοσχέδιο ωρήσουµε Jως αJό τότε άρχισε να εντατικοεJίνειο του Λου- Jοιείται η καλλιέργεια της ελιάς; Οι αρχειακές
τρού· ακόµη εξή- Jληροφορίες είναι αJοσJασµατικές.
Το µιτάτο ήταν η Jαραγωγική βάση της οιγαγαν
ξυλεία
κογένειας,
αλλά συνάµα ως τέτοια εJηρέαζε
λαθραία, όJοτε το
εJέτρεJαν οι συν- όχι µόνο τις οικονοµικές σχέσεις αλλά και την
κοινωνική ιεράρχηση στο εσωτερικό της σφαθήκες.
Ωστόσο, οι βενε- κιανής κοινότητας. Αυτή η διάσταση θα µας
τικές αρχές εJηρέ- αJασχολήσει σε εJόµενο άρθρο µαζί µε όλα
αζαν
την τα συµJαροµαρτούντα της – τη βεντέτα, τη
Ελάχιστα από τα πυκνά δάση πεύκων και κιπαρισιών που υπήρχαν
εκµετάλλευση του ζωοκλο#ή, την ακροβασία στα όρια της #αραστις Βορειοδυτικές περιοχές των Σφακίων, έχουν µείνει.
ξύλου κατά και- βατικότητας. Προς το Jαρόν, θα εξετάσουµε
ρούς. Για Jαράδειγµα, το 1414, ένα αJόρ- την κτηνοτροφική δραστηριότητα αJό κατων κοινωνικών σχέσεων στα Λευκά Όρη.
ρητο διάταγµα αJαγόρευε την εξαγωγή θαρά υλική άJοψη.
Εκεί, µετά την κατάκτηση, οι εξελίξεις
ακατέργαστου
κυJαρισJήραν διαφορετική τροJή.
σιού. Το διάταγµα ανέφερε
ΑJό διοικητική άJοψη, τα Σφακιά αJορητά Jως ο κίνδυνος έλλειτελούσαν ιδιαίτερη ζώνη, δηλαδή δεν υ#άψης ξυλείας λόγω της συνεγονταν στην κεντρική διοίκηση του
χούς υλοτόµησης και των
διαµερίσµατος των Χανίων. Στην Jεριοχή µεJυρκαγιών ήταν αισθητός.
τέβαινε ένας 2ρονοητής, συνοδευόµενος
Κι όµως, όJως είδαµε, η ειαJό δέκα στρατιώτες και διέµενε στο
κόνα αυτή δε συµφωνεί µε
φρούριο της Χώρας Σφακίων. Η σκιώδης
τη µαρτυρία του BuondelJαρουσία των Βενετών στην Jεριοχή εJιmonti ένα χρόνο αργότερα.
βεβαιώνεται τόσο αJό την έκκεντρη θέση
Η εJόµενη Jαρέµβαση
του φρουρίου του Αγίου Νικήτα (Φραγτων Βενετών στο θέµα των
κοκάστελλο), όσο και αJό τα JαράJονα
δασών JραγµατοJοιήθηκε
των ίδιων των κατοίκων για τα κρούµόλις το 1639, όταν δηλαδή
σµατα κακοδιοίκησης. Έχοντας κατά νου
η αJειλή µιας οθωµανικής
αυτά τα στοιχεία, µJορούµε τώρα να µεκατάκτησης Jλησίαζε και οι
λετήσουµε το Jεριβάλλον ως Jεδίο ανταJολεµικές Jροετοιµασίες ενγωνισµού µεταξύ των ντόJιων και της
Το µιτάτο ήταν η παραγωγική βάση της Σφακιανής οικογένειας
τείνονταν.
βενετικής Jολιτείας. Και Jρώτα αJ’όλα το
Οι ταρσανάδες (ναυJηγεία) των κρητικών Ο αριθµός των µιτάτων δεν ήταν µικρός· ιδιδάσος.
Jόλεων άρχισαν να εξοJλίζονται µε ντόJια αίτερα αν αναλογιστούµε Jως η γραβιέρα είχε
Για τα Jυκνά δάση των Λευκών Ορέων
ξυλεία, της οJοίας η εισφορά έγινε υJοχρε- µε τη σειρά της ένα διεθνές εµJορικό κοινό
µας µιλούν Jεριηγητές όJως ο Ιταλός
ωτική. Με αυτό τον τρόJο, οι σκελετοί των στη Βενετία, την Αγγλία, τη Γαλλία και αλλού.
Cristoforo Buondelmonti, Jου ταξίδεψε
Το κρέας Jροοριζόταν Jερισσότερο για εσωJλοίων έJαψαν να εισάγονται Jροκαταστην Κρήτη την άνοιξη του 1415. ∆ιαβάτερική
κατανάλωση και ανάλογα µε το είδος
σκευασµένοι αJό τη Βενετία, για να Jεριζουµε: «Και στη γωνία αυτού του νησιού υψώτου κοστολογούνταν διαφορετικά. Το 14ο αι.,
κοJούν τα έξοδα της µεταφοράς.
νεται το λεγόµενο Λευκόν όρος, α#ό ό#ου
το κρέας του ευνουχισµένου κριού ήταν το
κυλούν #ολλά #οτάµια· και στους σκιερούς
Κόψτε µε ψαλίδι πάνω
ακριβότερο
και ακολουθούσε το αρνάκι. Το Jιο υJοδρυµούς του φυτρώνουν και ανα#τύσσονται
στη διακεκοµµένη
τιµηµένο κρέας όµως ήταν εκείνο του αίγαγρου. Το
κρέας αυτό, αφού Jαστωνόταν, στέλνονταν µε καραβιές στο Χάνδακα για να σιτίσει των Jλήθος των ανθρώJων Jου εργάζονταν στα δηµόσια έργα ή στις
αγγαρείες.
Έξω αJό τα όρια αυτών των εµJορικών συναλλαγών, στο συνοριακό ορο2έδιο του Οµαλού το κλίµα
των σχέσεων ήταν αυτή τη φορά εχθρικό. Οι αρχές
είχαν χαρακτηρίσει το οροJέδιο καλλιεργήσιµη ζώνη
και τα αγροτικά τεµάχια αντιστοιχούσαν σε νόµιµους
ιδιοκτήτες.
Παρ’όλα αυτά, οι Σφακιανοί εξακολουθούσαν να
χρησιµοJοιούν την Jεριοχή ως εJοχικό βοσκότοJο,
εµJοδίζοντας την αγροτική εκµετάλλευση. Έτσι, το
οροJέδιο έγινε θέατρο ανταγωνισµού µεταξύ των φεουδαρχών και των κτηνοτρόφων αλλά και σύνορο
δύο οικονοµικών συστηµάτων µε διαφορετικές κοινωνικές αξίες.
διαστρωµατώσεις ανάµεσα στους ντόJιους υJηκόους αλλά και τους Ενετούς
αJοίκους του νησιού.
Βέβαια, το εισηγµένο αJό τη ∆ύση φεουδαλικό σύστηµα αδυνατούσε να ενσωµατώσει τόσο τις µη καλλιεργήσιµες
ιδιοκτησίες, όσο και ολόκληρο το Jλέγµα

Στήσαµε λοιJόν µε αδρές γραµµές το σκηνικό·
µας λείJουν όµως οι άνθρωJοι Jου έζησαν µέσα σε
αυτό. Αν Jεριγράψαµε ορισµένες αJό τις όψεις της
οικονοµικής ζωής, τώρα είναι ώρα να µάθουµε για τα
κοινωνικά διακυβεύµατα Jου κρύβονται Jίσω αJό αυτές.
Με λίγα λόγια, να µάθουµε για την ταυτότητα των
Σφακιανών ορεσιβίων, όJως την φαντάστηκαν οι
ίδιοι ή οι κατακτητές τους.
Για όλα αυτά τα θέµατα θα εJανέλθουµε στο εJόµενο φύλλο.
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΕ

Η συζήτηση σ το Σ τΕ τ ων προσ φυγών για τ α έ ργα
Β Α Π Ε σ τ η ν Κ ρ ή τ η π ο υ ε ν τ ά χ τ η κ α ν σ τ ο FA S T T R A C K

Την πρώτη µέρα του Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε η δίκη
ενάντια στο ΦΑΣΤ ΤΡΑΚ για τα έργα Β-ΑΠΕ της Κρήτης, στην
Ολοµέλεια του Συµβουλίου Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), µετά τη σύσσωµη προσφυγή πολλών φορέων και πολιτών της τοπικής κοινωνίας σε µια σειρά από αρµόδια υπουργεία.
Υπενθυµίζουµε συνοπτικά τα τρία σχέδια στα οποία αντιτίθενται οι προσφυγές:
Α. Η κατασκευή 36 αιολικών σταθµών, συνολικής ισχύος
1.005,10 MW στην Κρήτη και η διασύνδεσή τους µε υποβρύχιο
ηλεκτρικό καλώδιο από την εταιρεία ELICA GROUP (πρώην ΣΑΡΡΑΣ).
Β. Η κατασκευή 33 αιολικών σταθµών, συνολικής ισχύος
1.077 MW στους τέσσερις νοµούς της Κρήτης και η διασύνδεσή

Την 1η του Μαρτίου, πραγµατοποιήθηκε η
δίκη ενάντια στο ΦΑΣΤ ΤΡΑΚ για τα έργα Β-ΑΠΕ
στο Συµβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), µετά τη
σύσσωµη προσφυγή πολλών φορέων και πολιτών
της τοπικής κοινωνίας σε µια σειρά από αρµόδια υπουργεία.
Υπενθυµίζουµε συνοπτικά τα τρία σχέδια στα
οποία αντιτίθενται οι προσφυγές:
Α. Η κατασκευή 36 αιολικών σταθµών, συνολικής ισχύος 1.005,10 MW στην Κρήτη και η
διασύνδεσή τους µε υποβρύχιο ηλεκτρικό καλώδιο από την εταιρεία ELICA GROUP (πρώην ΣΑΡΡΑΣ).
Β. Η κατασκευή 33 αιολικών σταθµών, ( 796
ανεµογεννήτριες σε 69 θέσεις), συνολικής

τους µε υποβρύχιο ηλεκτρικό καλώδιο από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Γ. Η κατασκευή ηλιοθερµικού σταθµού ενέργειας, συνολικής
ισχύος 70 MW στη θέση Φουρνιά του ∆ήµου Σητείας από την
εταιρεία ΣΟΛΑΡ ΠΑΟΥΕΡ ΠΛΑΝΤ ΛΑΣΙΘΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Τα τρία σχέδια υπάγονται στο πρόγραµµα προσέλκυσης των
στρατηγικών επενδύσεων INVEST IN GREECE, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2010 και εντάχθηκαν τον Ιούνιο του
2012, από την υπηρεσιακή κυβέρνηση εν µέσω εκλογών, στον
αντισυνταγµατικό νόµο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (Ν.
3894/2010), γνωστό ως Fast Track..

• 2 Πανελλήνιοι φορείς
• 4 Παγκρήτιοι φορείς
• 78 παραγωγικοί, περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί φορείς της Κρήτης,
ενώ καθηµερινά προστίθενται διαδυκτιακά υπογραφές διαµαρτυρίας από κάθε γωνιά της Ελλάδας και όλου του κόσµου!

Οι λόγοι προσφυγής

Για τα σχέδια Α. και Β.
1. Κατά το χρόνο έκδοσης των αποφάσεων
της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, δεν υπήρχε εγκεκριµένος Στρατηγικός
Σχεδιασµός ∆ιασυνδέσεων Νησιών, ούτε είχε ενσωµατωθεί το οποιοδήποτε έργο διασύνδεσης
της Κρήτης µε το Σύστηµα στη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς
(ΜΑΣΜ), ούτε και υπήρχε
οποιοσδήποτε εγκεκριµένος
προγραµµατισµός
όσον
αφορά στην ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (συµβατικής και ΑΠΕ)
στην Κρήτη, πόσω δε µάλλον
για έργα τέτοιου µεγέθους.
2. Η διασύνδεση για την
οποία οι εταιρείες δεσµεύονται, όχι µόνο είναι εκτός οποιουδήποτε σχεδιασµού για τη
διασύνδεση της Κρήτης αλλά
προβλέπεται η κατασκευή
διασύνδεσης µονάχα των
έργων των συγκεκριµένων
Παρότι το Σ.Τ.Ε. δέχεται ακρόαση µόνο από το δικηγορικό
προσωπικό, στην παρακολούθηση της δίκης παρευρέθησαν
εταιρειών µε το ηπειρωτικό
αρκετά µέλη του Παγκρητίου ∆ικτύου κατά των Β-ΑΠΕ και
σύστηµα και όχι και η διασύνκάτοικοι της Κρήτης.
δεση του δικτύου του νησιού.
ισχύος 1.077 MW στους τέσσερις νοµούς της
3. Τα συγκεκριµένα έργα, για 33 και 36 αιΚρήτης και η διασύνδεσή τους µε υποβρύχιο ολικούς σταθµούς, δεν αποτελούν «έργα» αλλά
ηλεκτρικό καλώδιο από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ «σχέδια», δεν µπορεί να εγκριθεί η ένταξή της
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
στις διατάξεις του ν.3894/2010 και επιβάλλεΓ. Η κατασκευή ηλιοθερµικού σταθµού ενέρ- ται η υπαγωγή τους σε διαδικασία Στρατηγικής
γειας, συνολικής ισχύος 70 MW στη θέση Φουρ- Περιβαλλοντικής Εκτίµησης.
νιά του ∆ήµου Σητείας από την εταιρεία ΣΟΛΑΡ
4. Η υπαγωγή των έργων είναι αόριστη, αφού
ΠΑΟΥΕΡ ΠΛΑΝΤ ΛΑΣΙΘΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ στην απόφαση δεν περιλαµβάνονται οι θέσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
των έργων αλλά µόνο η συνολική ισχύς τους σε
Η δίκη στο Σ.τ.Ε.
MW. Έτσι δεν γνωρίζουµε ποιοι από τους αιολιΗ δίκη διεξήχθη µε το χαρακτηρισµό του θέ- κούς σταθµούς για τους οποίους υπάρχουν
µατος µείζονος σπουδαιότητας. Το Παγκρήτιο άδειες παραγωγής και αιτήσεις από την κάθε
∆ίκτυο εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο κ. εταιρεία στην Κρήτη, εντάσσονται ή δεν εντάσΜάριο Χαϊνταρλή.
σονται στη διαδικασία του ν. 3894/2010. Είναι
Πρόκειται µόνο για την πρώτη φάση µιας δια- προφανές ότι δεν µπορούν να αδειοδοτηθούν µε
δικασίας, στην οποία ο δικηγόρος ανέπτυξε ανα- τη διαδικασία του ν. 3894/2010 ούτε όποιο
λυτικά τους λόγους των προσφυγών, έργο επιθυµεί η κάθε εταιρεία στην Κρήτη έως
αναδεικνύοντας ότι είναι έργα εκτός κλίµακας, ότου επιτευχθεί η επιδιωκόµενη ισχύς, ούτε είναι
γίνονται ερήµην της κοινωνίας, µε µόνο σχεδια- δυνατόν, αν κάποια έργα της Εταιρείας δεν αδεισµό αυτό των αγορών.
οδοτηθούν (για λόγους περιβαλλοντικούς, αρΧωρίς µελέτες σκοπιµότητας, χωρίς µελέτες χαιολογικούς κ.λπ), να «συµπληρώνονται» άλλα
οικονοµι-κοτεχνικές, δηµιουργούνται τετελε- απροσδιόριστα έργα, µέχρις ότου συµπληρωθεί
σµένα γεγονότα που θ’ άλλάξουν το νησί και την η επιδιωκόµενη ισχύς.
ίδια τη ζωή µας και - επί πλέον - το λογαριασµό
5. Η ισχύς των αιολικών που επιτρέπεται να
θα τον πληρώσουµε εµείς οι ίδιοι!
εγκατασταθούν στην Κρήτη µε απ΄ευθείας
εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Μαζική συµµετοχή
Πρωτοφανής είναι η ανταπόκριση πολιτών Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανακαι φορέων που εναντιώθηκαν µε κάθε τρόπο, νεώσιµες Πηγές Ενέργειας, υπερβαίνει κατά
στη λεηλασία και την καταστροφή του νησιού, πολύ το στόχο ολόκληρης της χώρας για το
από τα φαραωνικά αυτά εργα. Μέχρι στιγµής, 2020.
Για το σχέδιο Γ.
συµµετέχουν:
Το
έργο χωροθετείται σε έκταση 1800 στρεµ• 1275 πολίτες απ’ όλη την Κρήτη!
• 10 ∆ηµοτικά Συµβούλια, µεταξύ των οποίων µάτων µέσα σε περιοχή που προβλέπεται από το
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού
και αυτό του ∆ήµου Σφακίων.

Έξω από την είσοδο του κτιρίου του Σ.τ.Ε., στην οδό Πανεπιστηµίου, τοποθετήθηκαν πανό
µε συνθήµατα όπως της παραπάνω φωτογραφίας.

και Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης ως «περιοχή
ήπιας τουριστικής ανάπτυξης» και έρχεται σε
ακραία αντίθεση µε το χαρακτήρα και την κλίµακα της περιοχής.
Στην περιοχή έχουν ήδη υλοποιηθεί δράσεις
προς την κατεύθυνση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, όπως το έργο ΓΕΩ.ΤΟΠΙ.Α.
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός του έργου, µε τη
συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, ανέρχεται στο ποσό των 890.000 ευρώ και
η προοπτική είναι να ενταχθεί στο ∆ίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων
Και για τα τρία έργα
Ένας από τους βασικούς λόγους της ανάγκης
αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
είναι η κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για το
Τοπίο.
Η υλοποίηση τέτοιων έργων στην Κρήτη πριν
από την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, υπονοµεύει την αξία διάφορων τοπίων
της Κρήτης τα οποία, στην κατάσταση που βρίσκονται σήµερα, κατά την κοινή πορεία των πραγµάτων θα χαρακτηριστούν ως «ζώνες τοπίου»
διεθνούς, εθνικής ή περιφερειακής αξίας σύµφωνα µε την ΥΑ 10106/2011.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις το Γεωπάρκο Ψηλορείτη όπου προγραµµατίζονται 210 MW (70
ανεµογεννήτριες των 3 MW) και 223,1 MW, (97
ανεµογεννήτριες των 2,3 MW) και το οροπέδιο
στα Φουρνιά.
Η Κρήτη είναι η πρώτη περιοχή της χώρας όπου
οι ΑΠΕ (βΑΠΕ) συµµετέχουν στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 20% και εδώ και πολλά χρόνια το δίκτυο της έχει χαρακτηριστεί κορεσµένο.
Κατά συνέπεια, τα έργα που προγραµµατίζονται, προορίζονται για εξαγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από το νησί, προϋποθέτουν την πόντιση
καλωδίων και συνεπάγονται δυσβάστακτο κόστος
για την κοινωνία και τις παραγωγικές δραστηριότητες που θα γίνεται ακόµα µεγαλύτερο, όσο προχωράει η απελευθέρωση της αγο
ράς ενέργειας.
Τα έργα αποθήκευσης (υβριδικά, ηλιοθερµικά)
είναι ακόµα ακριβότερα, συνεπάγονται ακόµα µεγαλύτερες παρεµβάσεις και καταστροφές, προϋποθέτουν την ύπαρξη θερµικών εργοστασίων

για να λειτουργούν ως εργοστάσια βάσης και
επειδή χρειάζονται πολύ νερό και ζητούν την
αδειοδότηση γεωτρήσεων, αποτελούν δούρειο
ίππο στην προοπτική ιδιωτικοποίησης του νερού,
που προχωράει µε γρήγορους ρυθµούς.

Οι θέσεις των δύο πλευρών στο Σ.τ.Ε., θα αναπτυχθούν µε λεπτοµέρεια στα σχετικά υποµνήµατα που θα υποβληθούν στο Σ.τ.Ε. µέχρι τις 27
Μαρτίου. Το διάστηµα που θα µεσολαβήσει
µέχρι την απόφανση του Σ.Τ.Ε. δεν είναι γνωστό.

ποίηση

Πού να σε κρύψω γιόκα μου
να μη σε φτάνουν οι κακοί
σε ποιο νησί του ωκεανού
σε πια κορφή ερημική.

Δε θα σε μάθω να μιλάς
και τ' άδικο φωνάξεις
ξέρω πως θα χεις την καρδιά
τόσο καλή τόσο γλυκή
που μες τα βρόχια της οργής
ταχειά, ταχειά θε να σπαράξεις.
Συ θα'χεις μάτια γαλανά
θα 'χεις κορμάκι τρυφερό
θα σε φυλάω από ματιά κακή
και από κακό καιρό

Από το πρώτο ξάφνιασμα
της ξυπνημένης νιότης
δεν είσαι συ για μάχητες
δεν είσαι συ για το σταυρό
εσύ νοικοκερόπουλο
όχι σκλάβος, όχι σκλάβος ή προδότης
Κι αν κάποτε τα φρένα σου
το δίκιο φως της αστραπής
κι αν η αλήθεια σου ζητήσουνε
παιδάκι μου να μην τα πεις

Θεριά οι ανθρώποι δεν μπορούν
το φως να το σηκώσουν
δεν είναι η αλήθεια πιο χρυσή
απ' την αλήθεια της σιωπής
χίλιες φορές να γεννηθείς
τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν.

Κώστα Βάρναλη “ Οι πόνοι της Παναγιάς”’
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Σκέψεις από τη Μάχη της Κρήτης

∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012 - ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2013

Του Σήφη Μανουσογιαννάκη - Αντιναύαρχου Π.Ν. εα ( Μέρος 1ο )

Η επίθεση των Γερμανών στην Κρήτη (σχέδιο ΕΡΜΗΣ) ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 1941 και τελείωσε τυπικά την 1η Ιουνίου
όταν τα Συμμαχικά στρατεύματα συνθηκολόγησαν στο χωριό Κομητάδες των Σφακιών. Από αυτά άλλα παρεδόθησαν στους Γερμανούς, άλλα διέφυγαν στα βουνά ενώ άλλα είχαν ήδη διαφύγει
στην Αίγυπτο.
Η Μάχη της Κρήτης δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο στρατιωτικό
γεγονός αλλά, σε εκείνα τα χρόνια, αποτέλεσε κομμάτι της πολιτικής και στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της Βρετανίας και
των συμμάχων της, από την μια μεριά, και των δυνάμεων του
Άξονα από την άλλη. Λόγω της γεωπολιτικής σημασίας του το
νησί δεν ήταν και δεν είναι δυνατόν να μένει έξω από τους στρατηγικούς σχεδιασμούς εκείνων που επιδιώκουν επικυριαρχίες. Τα
περισσότερα στοιχεία είναι παρμένα από τα βιβλία με τίτλο « Η
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» των Ηeinz A. Richter και I. McD. G. Stewart
καθώς και από την έκδοση Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ από

Ο ουρανός της Κρήτης «σκεπάστηκε» από τους αλεξιπτωτιστές των ναζί, σε µια επίθεση δίχως προηγούµενο. Η αεροπορική
έφοδος, ονοµάστηκε «Unternehmen Merkur» (Επιχείρηση Ερµής).

την Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού του Ελληνικού Αρχηγείου Στρατού 1967.
Η Ελλάδα ανήκε τότε στην Αγγλική σφαίρα επιρροής. Την 13η
Απριλίου 1939 η Βρετανία και η Γαλλία είχαν εγγυηθεί την εδαφική της ακεραιότητα. Η κυβέρνηση Μεταξά είχε επιλέξει ως καταλληλότερη πολιτική στάση την τήρηση αυστηρής
ουδετερότητας. Την στάση αυτή τήρησε μέχρι και την 28η Οκτωβρίου 1940 όταν Ιταλικές δυνάμεις εισέβαλαν στην χώρα. Πριν
απ’ αυτήν την ημερομηνία δεν επέτρεψε την αποστολή Βρετανικών στρατευμάτων για ενίσχυση της. Καμιά ενέργεια ικανή να
προκαλέσει την Ιταλία δεν επέτρεψε η κυβέρνηση Μεταξά ακόμα
και όταν:
1. Το πρωί της 12ης Ιουλίου 1940 το βοηθητικό πλοίο των
φάρων
“ ΩΡΙΩΝ” ενώ ανεφοδίαζε τον φάρο της Γραμβούσας εβλήθη υπό τριών αεροσκαφών.
2. Το ίδιο πρωί στην ίδια περιοχή σμήνος αεροσκαφών επετέθη εναντίον του Αντιτορπιλικού “ΥΔΡΑ” που είχε σπεύσει προς
βοήθεια του
“ ΩΡΙΩΝ”.
3. Την 16η Ιουλίου σμήνος αεροσκαφών επετέθη εναντίον
τεσσάρων Ελληνικών υποβρυχίων που ήταν αγκυροβολημένα
στον όρμο της Ιτέας.
4. Την 20ην Ιουλίου αεροσκάφος έρριψε τέσσερις βόμβες
εναντίον των Αντιτορπιλικών “Β.ΓΕΩΡΓΙΟΣ” και” Β.ΟΛΓΑ”
καθώς και δύο Υποβρυχίων.
5. Την 2αν Αυγούστου αεροσκάφος έρριψε έξι βόμβες εναντίον της τελωνειακής ακτοφυλακίδος Α6 μεταξύ Σαλαμίνας και
Αίγινας.
6. Την 15ην Αυγούστου υποβρύχιο βύθισε το Καταδρομικό”
ΕΛΛΗ” στην Τήνο.
7. Την ίδια ημέρα δύο αεροσκάφη επιτέθηκαν εναντίον του
επιβατηγού” ΦΡΙΝΤΩΝ” μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου Κρήτης.
8. Την 16ην Αυγούστου δύο αεροσκάφη επετέθησαν εναντίον των Αντιτορπιλικών ” Β.ΓΕΩΡΓΙΟΣ” και ” Β. ΟΛΓΑ” στο ύψος
της νήσου ΓΙΟΥΡΑ.
Η ουδετερότητα αυτή της Μεταξικής κυβέρνησης αποδείχτηκε
τελικά προσχηματική αφού στις 28 Οκτωβρίου 1940 τα Ιταλικά
στρατεύματα εισέβαλαν στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε τα προαναφερθέντα επεισόδια μαζί με άλλα, την ανάγκασαν να πάρει αποφάσεις για το πώς θα έπραττε στο άμεσο μέλλον. Μετά την
Ιταλική επίθεση η Ελληνική κυβέρνηση έδωσε στους Βρετανούς
πλήρη ελευθερία κινήσεων ως προς την Κρήτη και τους διαβεβαίωσε ότι τα βρετανικά στρατεύματα ήταν ευπρόσδεκτα στο
νησί.
Συνεπεία τούτου εγκαταστάθηκε ένα τάγμα πεζικού στον
όρμο της Σούδας. Στις 6 Νοεμβρίου αφίχθησαν στην Κρήτη ακόμα
2.500 άνδρες εξοπλισμένοι με βαρέα και ελαφριά αντιαεροπορικά πυροβόλα προκειμένου να συμβάλουν στην οχύρωση του νησιού. Οι εργασίες οχυρώσεως περιελάμβαναν την εκτέλεση
οχυρωματικών έργων, την κατασκευή αεροδιαδρόμων και την μετατροπή του όρμου της Σούδας σε βάση ανεφοδιασμού του Συμμαχικού στόλου.
Το γεγονός αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Ελληνική κυβέρνηση να μεταφέρει την Vη Μεραρχία Κρητών στο Αλβανικό
μέτωπο. Οι Εγγλέζοι ανέλαβαν την ευθύνη της ασφάλειας του νη

Ο Ιωάννης Μεταξάς µε τον υπουργό Προπαγάνδας του Χίτλερ,
Γιόζεφ Γκέµπελς, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Οµίλου. 26 Σεπτεµβρίου 1936, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γκέµπελς
στην Ελλάδα

σιού. Η απόφαση για αποστολή ενισχύσεων στην κυρίως Ελλάδα
λήφθηκε στις 4 Μαρτίου 1941. Οι τελείως ανεπαρκείς για την περίσταση Βρετανικές ενισχύσεις περιελάμβαναν δύο μεραρχίες πεζικού και μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία πλέον των 60 περίπου
αεροσκαφών που είχαν σταλεί ενωρίτερα. Οι λόγοι για τους οποίους οι Άγγλοι επέμεναν σε αυτή την αποστολή ενισχύσεων, ήταν
καθαρά πολιτικοί.
Ο Μουσολίνι επιθυμούσε την διεξαγωγή ενός παράλληλου και
όχι απαραίτητα συντονισμένου πολέμου με τους συμμάχους του
Γερμανούς Στόχος του ήταν η δημιουργία μιας ζώνης Ιταλικής
επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να παίξει όσο το
δυνατόν καλύτερα το παιγνίδι του στην πολιτική και στρατιωτική
σκακιέρα μετά την υποτιθέμενη νίκη.
Τον Απρίλιο του 1939 Ιταλικά στρατεύματα κατέλαβαν την Αλβανία γεγονός που σηματοδότησε το πρώτο βήμα για την επέκταση της Ιταλίας στα Βαλκάνια. Από τότε Ιταλοί Αξιωματικοί
στην Αλβανία μιλούσαν ανοικτά για επικείμενη επίθεση στο Γιουγκοσλαβικό Κόσσοβο και την κατάληψη των Ελληνικών εδαφών της Ηπείρου μέχρι την Πρέβεζα.
Παραμονές της 28ης Οκτωβρίου ο Μουσολίνι συνέταξε μια επι-

Μουσολίνι και Χίτλερ στον σταθµό Σάντα Μαρία Νοβέλα της Φλωρεντίας το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940.

στολή προς τον Χίτλερ με την οποία τον ενημέρωνε για την πρόθεση του να επιτεθεί στην Ελλάδα χωρίς όμως να του γνωστοποιεί
τον χρόνο. Την επιστολή αυτή έλαβε ο Χίτλερ στις 24 Οκτωβρίου
1940. Αργά το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου η Ρώμη γνωστοποίησε
στους Γερμανούς ότι η επίθεση εναντίον της Ελλάδος θα ξεκινούσε
την επομένη στις 06:00 το πρωί.
Ο εφοδιασμός των Γερμανών σε πετρέλαια γινόταν από την
Ρουμανία. Η ασφάλεια των πετρελαιοπηγών αυτών ήταν ζωτικής
σημασίας για τον Χίτλερ. Επιθυμούσε διακαώς ηρεμία στα Βαλκάνια. Την ηρεμία αυτή προσπαθούσε να εξασφαλίσει σε εκείνη
την συγκυρία είτε με τήρηση ουδετερότητας των Βαλκανικών
κρατών δηλαδή Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας , Τουρκίας, είτε στην
καλύτερη περίπτωση με την ένταξη τους στη συμμαχία των κρατών του Άξονα όπως η Ρουμανία με την παροχή ανταλλαγμάτων.
Στις προσπάθειες του ενέδωσε η Βουλγαρία. Η Ελλάδα τότε και
όσο δεν επέτρεπε την εγκατάσταση Βρετανικών αεροπορικών δυνάμεων στο έδαφος της δεν τον ενοχλούσε. Μετά την ειδοποίηση
που έλαβε η Γερμανία στις 24 Οκτωβρίου από τον Μουσολίνι για
την πρόθεση του να επιτεθεί στην Ελλάδα η Ανωτάτη Διοίκηση
της Βέρμαχτ εξέτασε τις πιθανές επιπτώσεις. Κατέληξε στην διαπίστωση ότι εάν η επίθεση αποτύγχανε οι Βρετανοί θα καταλάμβαναν την Κρήτη και Βρετανικά αεροσκάφη που θα
απογειωνόταν από το νησί θα ήταν σε θέση να χτυπήσουν τις πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας. Ως εκ τούτου ήταν προτιμότερο οι
Ιταλοί να συνεχίσουν την προέλαση τους στην Αίγυπτο και ταυτόχρονα να πραγματοποιηθεί επίθεση εναντίον του Αγγλικού στόλου της Μεσογείου από αέρος και με υποβρύχια.
Το επόμενο βήμα θα ήταν η κατάληψη της Κρήτης και της Ελλάδας. Μετά από αυτό ο Χίτλερ αποφάσισε να συναντηθεί με τον
Μουσολίνι σε μια προσπάθεια να τον πείσει να ακολουθήσουν το
Γερμανικό σχέδιο. Ήταν αργά. Η συνάντηση έγινε στις 28 Οκτωβρίου στην Φλωρεντία, ενώ όμως η Ιταλική επίθεση εναντίον

της Ελλάδας είχε εκδηλωθεί.
Σε αυτή την συνάντηση ο Χίτλερ δεν έθιξε το τετελεσμένο πλέον γεγονός στον Μουσολίνι. Στις 20 Νοεμβρίου
όμως και ενώ η Ελληνική αντεπίθεση είχε αναγκάσει τους
Ιταλούς να οπισθοχωρήσουν στην Αλβανία ο Χίτλερ
έγραψε προς τον Μουσολίνι τα εξής «Όταν σας ζήτησα να
με συναντήσετε στην Φλωρεντία ήλπιζα ότι το ταξίδι αυτό
θα μου έδινε την δυνατότητα να σας εκθέσω τις απόψεις
μου πριν από την έναρξη του πολέμου με την Ελλάδα, για
τον οποίο είχα μόνον κατ αρχήν ενημέρωση. Ήθελα προπάντων να σας παρακαλέσω να αναβάλετε την επιχείρηση
εάν αυτό ήταν δυνατόν, για μια καταλληλότερη εποχή του
έτους, και σε κάθε περίπτωση μετά τις Αμερικανικές εκλογές. Ήθελα σε κάθε περίπτωση να σας παρακαλέσω να μην
ξεκινήσετε την επίθεση χωρίς να έχει προηγηθεί η αιφνιδιαστική κατάληψη της Κρήτης . Ήθελα επίσης να σας παρουσιάσω συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την
διάθεση μιας γερμανικής μεραρχίας αλεξιπτωτιστών και
μιας ακόμα αερομεταφερόμενης μεραρχίας για τον σκοπό
αυτό».
Παράλληλα έδωσε εντολή στην Ανωτάτη Διοίκηση του
Στρατού να « αρχίσει τις προετοιμασίες ώστε σε περίπτωση ανάγκης να καταληφθούν τα Ελληνικά εδάφη Μακεδονίας και Θράκης από κοινού με την Βουλγαρία και σε
αρμονία με τις Ιταλικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα…».
Ο Χίτλερ υπέγραψε την υπ. αριθμόν 20 διαταγή γενικών κατευθύνσεων που αφορούσε στην επιχείρηση ΜΑΡΙΤΑ και προέβλεπε πλέον την κατάληψη όλης της
ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου στις
13 Δεκεμβρίου, και στις 18 Δεκεμβρίου την υπ’ αριθμόν
21 διαταγή που αφορούσε στην επιχείρηση ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΑ εναντίον της Ρωσίας.
Η επιχείρηση ΜΑΡΙΤΑ πρέπει κατ αρχήν να εκληφθεί
ως μέτρο προστασίας των πετρελαιοπηγών της Ρουμανίας από Βρετανικές αεροπορικές επιθέσεις και υπ αυτήν
την έννοια ως μέτρο αποφυγής της πλευροκόπησης από
τον νότο των Γερμανικών δυνάμεων που θα συμμετείχαν
στην επιχείρηση ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΑ. Δεν είναι ακριβές ότι
η επίθεση στην Ελλάδα επηρέασε τις εξελίξεις στο Ρωσικό
μέτωπο.
Για τους Άγγλους η αντικειμενική πραγματικότητα
διατυπώθηκε με σαφήνεια σε μια σύσκεψη του Τσόρτσιλ με τους Αρχηγούς των επιτελείων : χωρίς αμφιβολία
η Ελλάδα θα καταλαμβανόταν από τους Ιταλούς. Αυτό που
είχε σημασία ήταν να μην πέσει στα χέρια των Ιταλών η
Κρήτη. Το νησί ήταν ναυτική βάση ζωτικής σημασίας. Η
συμφωνία της Ελληνικής κυβέρνησης για αποστολή Βρετανικών δυνάμεων στην Κρήτη μετά την Ιταλική επίθεση
προκειμένου να την οχυρώσουν βρισκόταν στα πλαίσια
τουσχεδιασμούτους.
Το πρόβλημα της Βρετανίας σε ότι αφορούσε την
υπόλοιπη Ελλάδα είχε δύο διαστάσεις. Την πολιτική και
την στρατιωτική.
Ο Τσόρτσιλ υποστήριζε αναφανδόν την ενίσχυση της
Ελλάδας διότι εάν η Ελλάδα υφίστατο μια συντριπτική
ήττα χωρίς να έχει πολεμήσει ούτε ένας βρετανός στρατιώτης, θα σήμαινε ότι οι Άγγλοι αθετούσαν την υποχρέωση τους να υπερασπίσουν την εδαφική της ακεραιότητα
και θα μπορούσε να προκαλέσει την κατακραυγή της Αγγλικής κοινής γνώμης.
Ο Τσόρτσιλ παραδέχθηκε ότι θα μπορούσε ασφαλώς
να ισχυρισθεί η βρετανική πλευρά ότι οι εγγυήσεις που
είχαν δοθεί το 1939 ήσαν γαλλοβρετανικές και τώρα δεν
υπήρχε η Γαλλία όμως η κοινή γνώμη δεν θα δεχόταν τέτοια προσχήματα.
Ένας άλλος σημαντικότατος πολιτικός λόγος ήταν ότι
το Νοέμβριο του 1940 θα εξαντλούνταν τα συναλλαγματικά αποθέματα της Αγγλίας . Κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε πλέον να προμηθευτεί πολεμικό υλικό από την
Αμερική. Ήδη είχε δαπανήσει 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Εξεταζόταν τότε και ήταν για ψήφιση στο Αμερικανικό κογκρέσο το σημαντικότατο για την Αγγλία
πρόγραμμα «περί εκμισθώσεως και δανεισμού» και
υπήρχε φόβος να αναζωπυρωθούν οι ήδη υπάρχουσες
αρνητικές αντιδράσεις αν η Αμερικανική κοινή γνώμη
πληροφορείτο ότι οι Άγγλοι εγκατέλειπαν ένα σύμμαχο
παρά τις υποχρεώσεις τους.
Οι Βρετανοί στρατιωτικοί δεν επιθυμούσαν την αποστολή στρατιωτικών ενισχύσεων στην Ελλάδα γιατί γι
αυτούς προτεραιότητα είχε το μέτωπο της Αφρικής. Η
επίθεση των Ιταλικών στρατευμάτων τους είχε αναγκάσει σε υποχώρηση μέσα στην Αίγυπτο. Εκείνη την περίοδο ετοίμαζαν μεγάλη αντεπίθεση ( η οποία ξεκίνησε
τον Δεκέμβριο του 1940 ) και δεν ήταν επιθυμητό να αποσπάσουν δυνάμεις . Ο Τσόρτσιλ για τους πολιτικούς λόγους που προαναφέρθηκαν άσκησε ισχυρή πίεση και
αποφασίσθηκε τελικά η αντεπίθεση των Βρετανικών
στρατευμάτων στο μέτωπο της Αφρικής να διακοπεί στο
Τομπρούκ και να αποσταλούν στην Ελλάδα δύο Μεραρχίες πεζικού και μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία για να
συμβάλουν στην άμυνα της .
( Στο επόµενο φύλλο το 2ο µέρος )

Ιστορία

ΧΑΪΝΤΟΥΝΤΗ∆ΕΣ
Σφακιανοί καπεταναίοι και πειρατές
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Πρώτη περίοδος της Τουρκοκρατίας στην Κρήτη ( Μέρος 1ο )

1659: Ο Μπούρµπαγης και η Σοφία.

1672 -1674: Ο Τζουάνος ή Καπετάν Τζοβάνη

Από την Άννα Καλογρίδου, Msc. (Master σε Συστήµατα Πολιτισµ. Πληροφοριών & ∆ιαχειρ. της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς –

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) Ηλεκτρονικός, Τµηµατάρχης ΥΠΕΘΑ (Ναύσταθµος Κρήτης) Μέλος Ναυτικού Μουσείου Κρήτης Μέλος ICOM

Η µελέτη επιλεγµένων ιεροδικαστικών πράξεων από τις Μεταφράσεις των
Τουρκικών Εγγράφων από τον Ν. Σταυρινίδη (κώδικες του Ιεροδικείου Ηρακλείου) σε συνδυασµό µε το σύνολο του πεντάτοµου έργου και άλλες πηγές
µας οδηγεί στα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας η οποία αποτελεί
µέρος ευρύτερης αδηµοσίευτης έρευνας. Στόχος µας είναι να ανασυνθέσουµε
τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις δίκες εναντίον της Σοφίας από τα
Σφακιά που την έκλεψε ο Μπούρµπαγης, ο χαϊντούντης και εναντίον των

Γενικά – Εισαγωγή

Τα έγγραφα 8ου θα µελετήσουµε αναφέρονται σε δύο 8ολύ µικρά ε8εισόδια 8ου α8οτελούν τµήµατα της µεγάλης Κρητικής
ιστορίας και εκτυλίσσονται στα 1659 το
8ρώτο, και µεταξύ του 1672 και 1674, το
δεύτερο.
Οι 8ρωταγωνιστές µας είναι άνθρω8οι
8ου ζουν στην τουρκοκρατούµενη Κρήτη και
ιδιαίτερα στα Σφακιά, σε µία ε8οχή ό8ου η
κοινωνία και η τεχνολογία είναι διαφορετικές, αλλά ό8ου ο τό8ος είναι ό ίδιος µε τον
σηµερινό.
Ο κοινός τό8ος είναι η Κρήτη του τότε µε
τα βότανα και τις µυρωδιές της µε τα στάρια,
τα αµ8έλια και τις 8ολύ λιγότερες ελιές της.
Η Κρήτη 8ου γεννούσε ε8ίσης βαµβάκι, µετάξι αλλά και κα8νό και καφέ.
Με τη µουσική α8ό τα κουδούνια των κο8αδιών να συµ8ληρώνει το κελάιδισµα των
8ουλιών και το τραγούδι της λύρας 8άνω στη
Σφακιανή Μαδάρα του τότε. Ό8ως και σήµερα.

Μπούρµπαγης
Αρ. Μετάφρασης 139, Τόµος Α
Περίληψη εγγράφου

Στο ιεροδικαστικό έγγραφο µε ηµεροµηνία 22 Ιανουαρίου 1659, 8εριγράφεται η
δίκη της Σοφίας αMό τα Σφακιά.
Στα δικαστήρια την έχει στείλει ο Βοϊβόδας Ρεθύµνης, ο Μουσλή Αγάς. Ζητάει
α8ό το Ιεροδικείο να την ανακρίνει και να
της α8οδώσει την ε8ιβαλλόµενη τιµωρία.
Ε8ι8λέον, έχει κλητεύσει και µάρτυρες α8ό
το χωριό Σελλί (Ρεθύµνου) για να καταθέσωσι 8ερί της διαγωγής της Σοφίας.
Η Σοφία κατηγορείται ότι διατηρεί σχέσεις µε κά8οιον Μ.ούρµ.αγη ενώ είναι
αστεφάνωτη. Ο Μ8ούρµ8αγης 8ου είναι
χαϊντούντης δηλαδή, ληστής (Haydud eskiyasindan Birbagi zemi ) την έχει µεταφέρει εκεί α8ό τα Σφακιά, λέει ο Αγάς του
Ρεθύµνου, την ε8ισκέ8τεται εκεί κατά καιρούς, την 8αίρνει µαζί του στα βουνά και
µετά τη γυρίζει 8άλι στο Σελλί.
Ο (Ιερο)δικαστής (kadi)
ρωτάει 8ρώτα την κατηγορουµένη σχετικά και εκείνη
α8αντάει α8λά ότι ο
Μ8ούρµ8αγης της είχε υ8οσχεθεί γάµο.
Στη συνέχεια ερωτούνται
και οι συγχωριανοί της α8ό
το Σελλί οι ο8οίοι ε8ιβεβαιώνουν τα λεγόµενα του
Μουσλή Αγά. Οι εναγόµενοι
µάρτυρες του χωριού είναι
οι 8αρακάτω: ο Χουσείν
Μ.έης, ΣMαχής του χωριού
ο .α.ά Γιακουµής, 8α8άς
του χωριού ο Πανάς (Παναγιώτης, υιός) Γιακουµή, ο
Κωνσταντίνος Βάθης, ο
Ανδρουλής, ο Μιχάλης, ο
Εικόνα 1 - Μανιάτες Πειρατές (Πηγή - ttp://www.mani.org.gr/mani/) ∆ηµήτριος, ο Νικόλαος
και ο Ιωάννης.
Μετά το τέλος των καταθέσεων 8ου, σύµΠοιοί είναι άραγε οι άνθρω8οι 8ου ζωντα- φωνα µε την ε8ιθυµία του Αγά, καταγράνεύουν µέσα α8ό τα 8αλιά έγγραφα. Πώς φονται
στο
ε8ίσηµο
Ιερό
βιβλίο,
αγωνίζονται για να ε8ιβιώσουν οι Κρητικοί υ8ογράφουν και οι µάρτυρες του Ιεροδικαι 8ώς καταφέρνουν αλήθεια, να συµβιώ- κείου. Αυτοί είναι : ο Ιζά Τσελεµ8ή µ8ίν
σουν µε τους Τούρκους µέσα στις συνθήκες (υιός) Εϋγιούµ8, ο Χασάν Μ8έης (υιός) Αµκατα8ίεσης 8ου 8ροκύ8τουν α8ό τη σχέση 8ντουλάχ, ο Αχµέτ Μ8έης, δραγουµάνος,
κατακτητή και κατακτηµένου;
(διερµηνέας) ο Ιµ8ραχήµ µ8ίν Αλή µ8εσέ,
Πόσο αλλάζει η ζωή των ανθρώ8ων 8ου
υ8άλληλος, και ο Γιουσούφ Μ8έης δραείχαν µάθει, αναγκαστικά και 8άλι, να συµγουµάνος
βιώνουν µε τους 8ροηγούµενους κατακτητές
Το ιστορικό πλαίσιο
του νησιού, τους Βενετούς, στα 8ροηγούµενα
Ο µεγάλος 8όλεµος της Οθωµανικής Αυτετρακόσια χρόνια; Είναι εύκολο να αλλάξεις
τις συνήθειες µιας ζωής α8ό τη µια στιγµή τοκρατορίας µε τη Βενετία, συνεχίζεται
στην άλλη; Ποιός είναι ο εχθρός και 8οιός ο αυτή την ε8οχή, και µάλιστα στα 1659 8ου
εκτυλίσσεται η ιστορία µας, ο (γνωστός)
φίλος; Ο 8αλιός ή ο νέος κατακτητής;
Κά8οιοι α8ό τους 8ρο8ρο8α88ούδες µας ναύαρχος Μοροζίνι θα ε8ιτεθ εί στον
του 1659 δεν θα 8ερίµεναν άραγε, όσο το Με- Μοριά ό8ου µε τη βοήθεια των Μανιατών θα
γάλο Κάστρο άντεχε στην 8ολιορκία των καταλάβει την Καλαµάτα.
Η ε8ιτυχία των Βενετών όµως θα είναι
Τούρκων, να 8εράσει αυτή η κατάσταση και
8ρόσκαιρη γιατί ο Μοροζίνι θα χρειαστεί να
να γίνουν τα 8ράγµατα ό8ως και 8ρώτα;
Κι’ όταν στα 1669 η Κρήτη ολόκληρη 8έ- α8οσύρει τον στρατό και τα 8λοία του για να
φτει 8ια στα χέρια των Τούρκων, 8ώς αλλά- ε8ιστρέψει στη Βενετία ό8ου τα 8ολιτικά
8ράγµατα βρίσκονται σε αναβρασµό.
ζουν οι ζωές των ανθρώ8ων;
Η χρονιά αυτή είναι ό8ως α8οδεικνύεται
Πώς αντιµετω8ίζουν 8λέον οι άνθρω8οι
του νησιού τη νέα κατάσταση και 8ώς θα µια χρονιά εκλογών. Μετά α8ό 8ολλές εσωα8οφασίσουν να αντα8εξέλθουν στις νέες τερικές ζυµώσεις ανάµεσα στα δύο ισχυρά
κόµµατα της Γαληνοτάτης, θα εκλεγεί ένας
α8αιτήσεις της ζωής τους;
Με βάση αυτά τα ερωτηµατικά θα χτίσουµε νέος ∆όγης στη ∆ηµοκρατία της Βενετίας.
Οι Μανιάτες τώρα, θα βρεθούν στο έλεος
τους συλλογισµούς µας και θα ψάξουµε για
α8αντήσεις 8ου να ικανο8οιούν τη λογική των Τούρκων και θα στραφούν και 8άλι στις
8ειρατείες των 8εραστικών Μουσουλµανιµας και τη δική σας, ελ8ίζουµε.

Σφακιανών Καπεταναίων για τον φόνο του Σταµάτη από τους Ατσιπάδες
µέσα στη Χώρα Σφακίων ο οποίος δεν εξιχνιάζεται ποτέ. Θα προσπαθήσουµε επίσης µέσα από τη συσχέτιση των ονοµάτων του Μπούρµπαγη
και του καπετάν Τζουάνου που αναφέρονται σε αυτές τις υποθέσεις να
αναδείξουµε την πιθανή ταύτιση τους µε γνωστά ονόµατα, δύο οικογενειών των Σφακίων, που έχουν σήµερα, σχέση µεταξύ τους.

κών 8λοίων.
Μια τέτοια 8ρώτη αναφορά 8ειρατείας
έχουµε α8ό την ... Αϊσέ, θυγάτηρ Αβδουλλάχ, εκ του χωρίου ∆ρυµίσκος Αγίου Βασιλείου ... 8ου στις 3 Μαίου 1658, θα
καταθέσει ότι “... Mειραταί εκ Μάνης, εMιτέθηκαν στο Mλοίο Mου ταξίδευε µε τον άντρα
της, Velli Bey Mρος την Mατρίδα του την Αττάλεια”. (1)
Με την .ειρατεία όµως, ως 8ολεµική
8ράξη οικονοµικής φθοράς του εχθρού,
ασχολούνται και οι ίδιοι οι Βενετοί ό8ως
και άλλοι ναυτικοί λαοί της ε8οχής.
Μια τέτοια µαρτυρία έχουµε στην αναφορά στον
Μακρυγιάννη
α8ό τη Λάρισα, 8ου
είχε εγκατασταθεί
στην “ ...
Mόλιν Ρεθύµνης χάριν
εµMορίας ...
και όταν
φόρτωσε
αMό το Ρέθυµνο λάδι
... εις τι
ιστιοφόρον
Εικόνα 2-Morosini Capitan Gen- ... για να το
erale (Πηγή - Wikipedia)
Mάει στη
Σµύρνη ... Ενετικά κάτεργα (Mλοία) συναντήσαντα αυτόν, τον συνέλαβον και αιχµαλωτίσαντες αυτόν, διήρMασαν το εµMόρευµά
του ... ευρισκόµενος δε εντός αυτών κατά την
µετέMειτα MυρMόλησην των Ενετικών κατέργων εις τα Στενά (∆αρδανέλια), εκάη και
αMωλέσθη και ούτος µετ’ αυτών...”. (2)
Η δίκη του εγγράφου 8ου µελετάµε γίνεται, ό8ως 8ροαναφέρθηκε, στις 22 Ιανουαρίου του έτους 1659, µε έναν 8όλεµο να
µαίνεται έξω και έναν άλλο να συνεχίζεται
µέσα στο νησί της Κρήτης, µιας και ο Χάνδακας βρίσκεται ακόµη στα χέρια των Βενετών α8ό το 1645 8ου άρχισε ο µακρύς
Βενετό-τουρκικός 8όλεµος 8ου θα τελειώσει
το 1669 µε την 8αράδοση του Μεγάλου Κάστρου στους Τούρκους.
Αυτό σηµαίνει ότι το νησί δεν έχει ενσωµατωθεί ακόµη ολοκληρωτικά στη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
Ο εν ενεργεία αρχιστράτηγος δηλαδή, είναι
και ο ανώτατος Οθωµανός ∆ιοικητής του νησιού, εκ8ροσω8εί δε τον Σουλτάνο και λειτουργεί κατά 8ερί8τωση διοικητικά αντί
αυτού, µέσα σε ένα κλίµα αστάθειας 8ου
8ροέρχεται α8ό τον 8όλεµο και συντηρείται
α8ό αυτόν.
Σουλτάνος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας είναι ο 17χρονος Μωάµεθ o ∆’ (ο ε8ονοµαζόµενος Κυνηγός) 8ου διαδέχτηκε στο
θρόνο της Αυτοκρατορίας τον 8ατέρα του,
ΙµMραχήµ Α’, στα 6 του χρόνια, λίγο 8ριν ο
τελευταίος στραγγαλιστεί κατ’ εντολή του
τότε Μεγάλου Βεζύρη Mevlevî Mehmed
Paşa (Sofu Mehmed Pasha).
Είναι ο γυιός της Τουρχάν Χατιτζέ Βαλιδέ
Σουλτάνας, ουκρανικής καταγωγής. Μία
α8ό τις γυναίκες του Μεχµέτ είναι και η
Emetullah Rabia Gülnûş Sultan κρητικής
καταγωγής, η ρεθεµνιώτισα Ευµενία Βεργίτση, κόρη του 8α8ά Βοριά (3).

Το κοινωνικό - οικονοµικό πλαίσιο

Το µέχρι τώρα, βιλαέτι ή εγιαλέτι της
Κρήτης (Girit eyalet) του 1659, α8οτελεί,
µια ασταθή µεν, αλλά αυτοτελή διοικητική
ενότητα
µέσα στην
Οθωµανική
Αυτοκρατορία
και
έχει
δύο
νοµούς-Sa
jak-Σαντζάκια. Το
έγγραφο
8ου µελετάµε α8οτελεί
µια
ιεροδικασ τ ι κ ή
8ράξη και
είναι ένα
τυ8ικό διΕικόνα 3- Mehmed IV “Avci”
καστικό έγ(Ο Κυνηγός) (Πηγή – Internet)
γ ρ α φ ο
Ιεροδικείου του Σαντζακίου Ρεθύµνης 8ου
µαζί µε το αντίστοιχο των Χανίων α8οτελεί
τα δύο ανώτατα δικαστικά ιδρύµατα του νησιού.
Η Κρήτη είναι µια κατακτηµένη χώρα 8ου
συµµετέχει µε τον αγροτικό της 8λούτο, το
ναυτικό εµ8όριο και τα λιµάνια της, στους
οικονοµικούς 8όρους του Οθωµανικού κράτους.
Παρακάτω 8αρουσιάζεται ένα µικρό
δείγµα του κρατικού 8ροϋ8ολογισµού της
Αυτοκρατορίας για την 8ερίοδο 8ου µελετάµε:

Πίνακας 1

Προϋπολογισµός Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας , (Pamuk, 1997, p. 354)
Χρονική περίοδος : 1652-53
Έσοδα : 517.300.000
Έξοδα : 528.900.000
Υπόλοιπο (ελλειµµατικό): -11.600.000
άσπρα (akca) (4)
Χρονική περίοδος : 1654
Έσοδα : 537.400.000
Έξοδα : 558.400.000
Υπόλοιπο (ελλειµµατικό): -21.000.000
Χρονική περίοδος : 1658
Ο κεφαλικός φόρος στην Κρήτη είναι 4
γρόσια το σπιτικό (5) ανά έτος, προς 120
άσπρα το γρόσι δηλαδή 580 άσπρα τον
χρόνο. [Μέτρο σύγκρισης: 1 καρβέλι
ψωµί βάρους περίπου 100 δράµια κοστίζει 1 άσπρο]
Χρονική περίοδος :1661-62
Έσοδα : 581.300.000
Έξοδα : 593.600.000
Υπόλοιπο (ελλειµµατικό): -12.300.000

(1) Έγγραφο αρ. 44 του Α’ τόµου των Μεταφράσεων Σταυρινίδη (ΣΤΑΥΡ.Α’)
(2) Έγγραφο αρ. 126 (ΣΤΑΥΡ.Α’)
(3) Περί της Ρεµπιά βλ. ΡΕΜΠΙΑ ΓΚΙΟΥΛΝΟΥΣ
Η ΡΕΘΥΜΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, (Σταυρινίδης, 1985)
(4) akca = άσπρο (Οθωµανικό ασηµένιο νόµισµα) - Pamuk (1994, 354)- Οθωµανικοί προϋπολογισµοί
(5) Έγγραφο αρ. 32 (ΣΤΑΥΡ.Α’)

(Συνεχίζεται)
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Κοινωνικά

Γάµοι

Το Σάββατο 2 Μαρτίου, στον Ι. Ν.
Αγίου Νεκταρίου στη Σκαλωτή Σφακίων,
έγινε ο γάµος του Σήφη Τζωρτζάκη µε
την Στάλω Στυλιανού από τη Κύπρο.
Κουµπάροι στο ευτυχισµένο ζευγάρι, ήταν
ο Γιώργος Κελαϊδής και ο Γιώργος

Μανουσάκης.
Αµέσως µετά, έγινε και η β ά φ τ ι σ η του παιδιού τους, µε
νονό τον Μιχάλη ∆εληγιάννη.
Στο Κέντρο “Α-Αστους”, στους Αρµένους Ρεθύµνου, έγινε
το γλέντι της διπλής χαράς για τον Σήφη και την Στάλω.
Ευχόµαστε στους νιόπαντρους, να ζήσουν ευτιχισµένοι κι
αγαπηµένοι, στον νεοφώτιστο να ζήσει και να προκόψει, στους
δε κουµπάρους και τον σύντεκνο, νάναι πάντα άξιοι.

Βαφτίσεις

Στις 23 του Φλεβάρη στον Ιερό Ναό του
Αγίου Εµµανουήλ στ’ Ασκύφου Σφακίων,
ο φίλος Γιώργης Καγιαδάκης και η σύζυγος του Γεωργία, βάφτισαν το γιό
τους, και του ΄δωσαν το όνοµα του (φίλου
και συγγενή) παππού Βασίλη.
Νονός του µικρού Βασιλάκη, ο ∆ηµοτάκης Σταύρος.
Μετά το µυστήριο οι καλεσµένοι διασκέδασαν στο κέντρο
“Βίγλες” του Χρ.Μανουσέλη στο Καψοδάσο.
Ευχόµαστε στο µικρό Βασιλάκη, τύχη και προκοπή. Στους
γονείς να τον χαίρονται και να τον δουν να προοδεύει. Στον
ανάδοχο να είναι πάντα άξιος.

*****
Στις 20 του Γενάρη στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου στην Άνω Γλυφάδα, ο Αντώνης και η Αικατερίνη
Κωνσταντινίδη, βάφτισαν τις κορούλες τους.
Ανάδοχοι στο µυστήριο ήταν ο Μανουσέλης Νικόλαος στη
Λυδία, και ο Καπιτιώτης Θεόδωρος στην Ελένη .
Εµείς να ευχηθούµε στις µικρές κούκλες Λυδία και Ελένη,
να είναι καλότυχες και να προκόψουν. Στους γονείς να τις
χαίρονται και να τις δουν όπως επιθυµούν, στους δε νονούς
να είναι πάντα άξιοι.
Σ. Μαν.

∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012 - ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2013

Μαρία Γεωργίου Πολάκη (το γένος
Κοτσιφάκη)
Έφυγε για το αιώνιο ταξίδι, παλεύοντας για αρκετό διάστηµα µε την επάρατο
νόσο, η αρχόντισσα του Αργουλέ. Αντιµετώπισε την αρρώστια της µε αξιοπρέπεια
και µια θαυµάσια δύναµη. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό ναό του Αγίου Πέτρου στον Αργουλέ.
Στο αγαπητό µας φίλο Γιώργη, σύζυγο
της εκλιπούσας, στα παιδιά της και σ’
όλους τους συγγενείς της, εκφράζουµε τα
θερµά µας συλλυπητήρια.
Κουκουνάρη Σοφία
Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στο Ιερό
Ναό της Αγίας Πελαγίας στο Φραγκοκάστελλο, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής, της Σοφίας
Κουκουνάρη. Στο σύζυγο, στα παιδιά της,
στον πατέρα Αθανάσιο, στα εγγόνια και
συγγενείς της, εκφράζουµε τα θερµά µας
συλλυπητήρια.
Τσαπάκη Ελευθερία (το γένος
Κουριδάκη)
Στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου στην Ιµβρο Σφακίων, τελέστηκε η
εξόδιος ακολουθία και ετάφη στο εκεί νεκροταφείο, η αγαπητή σε όλη τη κοινωνία
του χωριού µας Ελευθερία. Οι αναµνήσεις πολλές µε τη καλή µας γειτόνισσα...Ήταν ένας θαυµάσιος άνθρωπος
µε ευγένεια και καλοσύνη. Ας είναι ελαφρύ το χώµα που σε σκέπασε αγαπητή
µας Ελευθερία. Στα παιδιά της εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Παπασηφάκης Ηλίας
Έφυγε για το αιώνιο ταξίδι, ο Ηλίας στις
19 του Γενάρη. Πάλεψε µε την ασθένεια
του αρκετά, αλλά δυστυχώς νικήθηκε.
Στην οικογένεια του, τα παιδιά, τη σύζυγο
και τους συγγενείς του, εκφράζουµε τα
θερµά µας συλλυπητήρια.

Γεώργος Θεοδ. Κοπάσης
Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στην Ανώπολη Σφακίων, στον Ιερό Ναό του Αγίου
Γεωργίου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Γεωργίου. Στα παιδιά και τους συγγενείς του,
εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Οι κορούλες της Αικατερίνης και του Αντώνη Κωνσταντινίδη, ανάµεσα στην
µητέρα και τους νονούς τους Μανουσέλη Νικόλαο και ο Καπιτιώτη Θεόδωρο.

Αυτοί που έφυγαν

Γεώργιος Κανάκη Χατζιδάκης
Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό του Τίµιου Σταυρού
στο Ασκύφου .έγινε η εξόδιος ακολουθία και ετάφη στο εκεί νεκροταφείο ο Γεώργιος Χατζιδάκης. Στην οικογένεια του εκφράζουµε
τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Νικόλαος Ευστρ.∆εληγαννάκης
Ένας καλός φίλος, ο αγαπητός σε όλους µας Νίκος, έφυγε από
τη ζωή, χτυπηµένος από την επάρατο νόσο. Η εξόδιος ακολουθία
τελέστηκε στις 24 Φεβρουαρίου στην Αγ. Ζώνη στα Νοµικιανά
Σφακίων. Μαζί ανατραφήκαµε, στις Κοµητάδες Σφακίων. Σοβαρός από τα παιδικά του χρόνια και εργατικός. ∆ηµιούργησε µια
καλή οικογένεια και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Η µοίρα παίζει πολλές φορές άσκηµα παιγνίδια και ενώ τα µάτια όλων µας δεν λένε
να στερέψουν από την αναχώρηση του λεβέντη Στρατή, ήλθε να
προστεθεί και ο χαµός του θείου του Νίκου, µε τον ίδιο τραγικό
τρόπο. Εκφράζουµε στην οικογένεια του, τα θερµά µας συλλυπητήρια .
Ορφανουδάκη Σταυρούλα (γένος Κουριδάκη)
Έφυγε από τη ζωή η Σταυρούλα Ορφανουδάκη. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου στην Ανώπολη Σφακίων.
Η Σταυρούλα ήταν καλή χωριανή. Σε µια γειτονιά µεγαλώσαµε στις
Κοµητάδες. Στα παιδιά ,σύζυγο και συγγενείς εκφράζουµε τα θερµά
µας συλλυπητήρια. Ας είναι ελαφρύ το χώµα που την σκέπασε.

Ελένη Ζουλάκη
Την Παρασκευή 1 Μαρτίου, στον Ιερό
Ναό της Κοίµησης της Θεοτόκου στην
Ίµβρο Σφακίων, τελεστηκε η εξόδιος ακολουθία και ετάφη στο εκεί κοιµητήριο, η
Ελένη Ζουλάκη. Στους συγγενείς της,εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Αγκανάς Ιωσήφ του Γεωργίου
Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, στον
Ιερό Ναό του Τίµιου Σταυρού στο Ασκύφου, έγινε η εξόδιος ακολουθία του
Ιωσήφ Αγκανά. Στην οικογένεια του, εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Καγιαυτάκη Αθηνά
Έφυγε για το αιώνιο ταξίδι, η Αθηνά Καγιαυτάκη. Στην οικογένεια της εκφράζουµε
τα θερµά µας συλλυπητήρια.
Σηφ. Μανουσ.

∆ΙΟΡΘΩΣΗ

Στο προηγούµενο Φύλο της εφηµερίδας
µας, στο νεκρολόγιο του Νικόλαου Γ. Μανουσέλη, για τον εκκλειπόντα Μάρκο
Ν.Μαρκουτσάκη - ∆ράκο,έγινε από λάθος,
παράλειψη µιάς πρότασης.
Αποκαθιστούµε: “... Ότι και να πείς, για το
Μάρκο πάλι µένεις µεταξεταστέος. Μα φαίνεται ότι τον περιµένανε εδικοί και φίλοι,
στρωµένες είναι οι τάβλες να τον υποδεχτούνε. Καλό ταξίδι καλή στραθιά... “

Μνηµόσυνα

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου, τελέστηκε ετήσιο µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Γεωργίου Παπασηφάκη.
•••
Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, στον Ι.Ν. της Θεοτόκου στο Πιθάρι Ακρωτηρίου, τελεστηκε 6µηνο µνηµόσυνο, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
Γεωργίου ∆ουρουντάκη.
•••
Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, τελεστηκε στα Νοµικιανά Σφακίων, στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων, ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Εµµανουήλ Βρετουδάκη.
•••
Στις 24 Φεβρουαρίου, στον Ιερό Ναό του Αγ. Παντελεήµονα, τελεστηκε ετήσιο µνηµόσυνο, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Ανδρέα Γ. Ζούλη.
Σηφ. Μανουσ.

Νικόλαος ∆εληγιαννάκης

Ηρθε στους Δεληγιάννηδες κι άλλος μεγάλος πόνος,
πριν προχωρήσει του Στρατή ο δεύτερος ο χρόνος.
Εφυγε και ο Νικολής απέραστος ακόμα,
πήγε να σμίξει τον Στρατή στης μαύρης γης το χώμα.
Καρκίνος τον εθέρισε στα εξήντα εννιά του,
αντί να ζει να χαίρεται την οικογένειά του.
Τίμιος, αξιοπρεπής, λεβέντης εις τη φάτσα,
εις το χωριό του στον Βουβά ομόρφαινε την πιάτσα.
Είχε ωραία φαμελιά, πολύ καμαρωμένη,
μα το κακό τους τυχερό την άφησε θλιμμένη.
Εις του Φλεβάρη τσ’ εικοστρείς το δύο δέκα τρία,
η μοίρα για το αγύριστο του χάραξε πορεία.
Στου μήνα τσ’ εικοστέσσερις του κάνανε κηδεία,
μεγάλη κοσμοσυρροή τον πήγε συνοδεία.
Κρίμα ήτανε ο Νικολής πρόωρα να ποθάνει,
ανάθεμα τον Χάροντα επιλογές που κάνει.
Ο κόσμος τον αγάπανε, αλλά και τον εκτίμα,
όμως η μοίρα πρόωρα τον έστειλε στο μνήμα.
Στο πιο ωραίο στάδιο ήταν η φαμελιά του,
μα πρόωρα εγίνηκε πεσχέσι του θανάτου.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του,
στη χήρα του,στη μάνα του,στ’ αδέλφια,στα παιδιά του.
Εφυγε κι άφησε κενό πολύ στην κοινωνία,
ας είν’ το χώμα ελαφρό κι η μνήμη αιωνία.
Κ.Ι.Γ.

ΕΠΙΚΗ∆ΕΙΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤ. ΒΕΝΑΚΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΤΟΥ ∆ΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟ

Μήνα Φλεβάρη Κυριακή, µέρα συννεφιασµένη
µπάρµπα µας αποχαιρετάς, στον Άδη κατεβαίνεις
Τέσσερις µήνες έδωκες, µάχη µε τον καρκίνο
σιγά σιγά και έσβηνες, µπάρµπα µου σαν τον κρίνο.
Μπάρµπα που σε καµάρωνα, σαν ήµουνα κοντά σου
ο θάνατός σου εγίνηκε, πόνος εις την καρδιά µου
Ώστε να στέκω στη ζωή, µπάρµπα θ’αναστωρούµαι
στιγµές που ζήσαµε µαζί, για να παρηγορούµαι
Μπάρµπα και να΄ταν µπορετό, να θώρειες ποιοι πονούνε
στον τελευταίον ασπασµό, ποιοι σ’αποχαιρετούνε.

ΒΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

∆ηµήτριος Βουρβαχάκης

Έφυγε από τη ζωή ο διευθυντής του ΕΚΑΒ
Κρήτης ιατρός ∆ηµήτρης Βουρβαχάκης. Ένα
αναπάντεχο τροχαίο µε υπηρεσιακό όχηµα στο
οποίο επέβαινε, έµελλε να κόψει το νήµα της
ζωής του σήµερα το πρωί 12 ∆εκεµβρίου 2012,
γεµίζοντας θλίψη την ιατρική οικογένεα και το νησί
µας.
Ο γιατρός, γεννήθηκε στη Κοζάνη, φοίτησε στο
Α΄ Λύκειο Ρεθύµνης απ’ όπου πήρε απολυτήριο.
Μετά πέτυχε στην Ιατρική σχολή Θεσσαλονίκης
στο Αριστοτέλειο πανεπιστήµιο, απ’ όπου αποφοίτησε µε επιτυχία. Πήρε την ειδικότητα του αναισθησιολόγου και εργάσθηκε στα νοσοκοµεία: Γενικό
Χανίων, Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης και το
ΠΑΓΝΗ. Για χρόνια διετέλεσε διευθυντής του ΕΚΑΒ
Κρήτης.
Άνθρωπος µε Α κεφαλαίο, βοήθησε µε όλες του
τις δυνάµεις να φτιάξει το ΕΚΑΒ στη Κρήτη. Όλοι
είχαν ένα καλό λόγο να πουν για το ∆ηµήτρη.
Στην οικογένεια του και σε όλο τον Ιατρικό
κόσµο της κρήτης εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.
Σηφ. Μανουσ.
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Ανακοίνωση της Ένωσης των Απανταχού Σφακιανών για την

Eµπρηστική επίθεση στα σπίτια του Φώτη
Μπόµπολα και του Μανούσου Χιωτάκη
στο Ασφένδου

Η " Ένωση των Απανταχού Σφακιανών " εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση καταδικάζοντας
την εµπρηστική επίθεση στα σπίτια του επιχειρηµατία Φ. Μπόµπολα και του Αντιδηµάρχου Μ. Χιωτάκη.
Η «Ενωση των Απανταχού Σφακιανών», περι-

πόμορφο κτήνος με το όνομα Φριτς Σούμπερτ, μαζί με
τους χαμερπείς προδότες συνεργάτες του (κατ’ όνομα
μόνο συμπατριώτες μας). Ειδικά, προκαλεί αποτροπιασμό το μένος των δραστών εναντίον του Αντιδημάρχου
Σφακίων, Μανούσου Χιωτάκη, ο οποίος και ως Πρόεδρος
της Κοινότητας Ασφένδου, αλλά και ως
Αντιδήμαρχος Σφακίων, αποδεδειγμένα και ανιδιοτελώς, δεν φείδεται
κόπου, χρόνου και πόρων για την ανάπτυξη των υποδομών της Επαρχίας
Σφακίων σε θέματα υγείας, καθαριότητας, έργων υποδομής και βελτίωσης
των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, παρά τις οικονομικές αντιξοότητες (και όχι μόνο) που αντιμετωπίζει ο
αμιγώς ορεινός Δήμος Σφακίων.
Κατά δεύτερον, η ειδεχθής αυτή ενέργεια, η οποία δεν είναι δυστυχώς η
πρώτη που στρέφεται εναντίον «φιλοξενούμενου» στην επαρχία μας (ας μην
ξεχνάμε τις πρόσφατες καταστροφές
Πυρπόλησαν και έκαψαν ολοσχερώς, τα σπίτια του Φ. Μπόµπολα
και του Μ. Χιωτάκη, στ΄Ασφένδου, αφού τα πυροβόλησαν και έγραψαν από αγνώστους στην εξοχική οικία Γερμανού πολίτη στον Κούτελο Σφακίων),
υβριστικά συνθήµατα.
κλείοντας στους κόλπους της ως πολιτιστικό σωμα- προσβάλλει την πατροπαράδοτη Σφακιανή φιλοξενία,
τείο και εκπροσωπώντας όλους τους Σφακιανούς και αλλά και δυσφημεί τα Σφακιά στον παγκόσμιο χάρτη ως
τους καταγόμενους σε ευθεία γραμμή από τα Σφα- τουριστικό προορισμό.
κιά, οι οποίοι διαβιούν και εργάζονται εκτός Κρήτης,
Η Ενωσή μας απαιτεί –επιτέλους- από την Πολιτεία να
με αφορμή τους πρόσφατους άνανδρους εμπρη- σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να ρίξει άπλετο φώς
σμούς των οικιών του Φ. Μπόμπολα και του Μ. Χιω- και διαλευκάνει πλήρως τις αιτίες και τα κίνητρα της υπότάκη στο Ασφένδου Σφακίων, τονίζει τα εξής:
θεσης, να συλλάβει και να τιμωρήσει παραδειγματικά
Κατά πρώτον, η Ενωσή μας καταδικάζει δημόσια, τόσο τους φυσικούς, όσο και τους ηθικούς αυτουργούς
με τον πιο εμφατικό και κατηγορηματικό τρόπο την αυτής της βλάσφημης εγκληματικής ενέργειας, η οποία
ανωτέρω άνανδρη, επαίσχυντη και άτιμη εμπρη- στρέφεται πλέον ευθέως εναντίον της Σφακιανής κοινωστική επίθεση στις εξοχικές κατοικίες του Φ. Μπόμ- νίας, αλλά και προσβάλλει συγχρόνως όλους τους καταπολα και την πατρική οικία του Αντιδημάρχου γόμενους από τα Σφακιά, όπου και αν κατοικούν. Γιατί
Σφακίων Μ. Χιωτάκη, η οποία επίθεση δεν έχει απο- στο κάτω-κάτω, είναι πλέον ζήτημα τιμής και αξιοπρέλύτως τίποτα να «ζηλέψει» από τους εμπρησμούς και πειας για την κοινωνία των Σφακιών, να συμβάλλει ο κάθε
τις καταστροφές των σπιτιών που οργάνωνε με μα- Σφακιανός στο να μην επικρατήσει - για μια ακόμη φοράεστρία πριν από 70 χρόνια στον τόπο μας το ανθρω ο νόμος της σιωπής και της συγκάλυψης.

Ανακοίνωση της
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ
για τους εµπρησµούς στ’ Ασφένδου

Με αφορµή τους εµπρησµούς τριών σπιτιών στο
Ασφένδου Σφακίων του ∆ήµου µας και τα όσα έχουν
γραφτεί και εικάζονται,η “Πρωτοβουλία ∆ηµοτών
Σφακίων “, δηλώνει τα παρακάτω:
Καταδικάζουµε τέτοιου είδους καινοφανείς ενέργειες απ'όπου κι αν προέρχονται, που το µόνο που
επιτυγχάνουν είναι να δυναµιτίζουν την τοπική κοινωνική ειρήνη και να δίνουν αφορµές σε κάποιους,
να προβοκάρουν τον αγώνα της κοινωνίας ενάντια
στο γενικότερο ξεπούληµα του τόπου µας.
Πιστεύουµε ότι το ισχυρότερο όπλο που έχει µια
κοινωνία να ξεπεράσει τις παθογένειές της, είναι η
Παιδεία και ο Πολιτισµός, γι'αυτό εδώ και στα δυο
χρόνια ύπαρξής µας, οι δράσεις µας προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση, µε µια σειρά εκδηλώσεις και παρεµβάσεις.
Συνταχθήκαµε µε τις θέσεις του Παγκρήτιου ∆ικτύου κατά των Βιοµηχανικών Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και θεωρήσαµε και θεωρούµε πατριωτικό
µας καθήκον την προάσπιση της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς και του φυσικού µας περιβάλλοντος,
γι'αυτό και εισηγηθήκαµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
συνταχθεί ο ∆ήµος µας µε την προσφυγή που έκανε
το Παγκρήτιο ∆ίκτυο κατά των ΒΑΠΕ στο Συµβούλιο
της Επικρατείας ενάντια στο ΦΑΣΤ ΤΡΑΚ, όπου και
οµόφωνα ο ∆ήµαρχος οι Αντιδήµαρχοι και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι υπερψήφισαν την πρότασή µας.
Εµείς αρθρώνουµε κοινωνικό και πολιτικό λόγο εκεί

που κρίνουµε ότι πρέπει να παρέµβουµε και συντασσόµαστε µε όλες µας τις δυνάµεις, ενάντιαστη λαίλαπα
που έχει βρει τον τόπο µας.
Πιστεύουµε ότι αυτές οι πρακτικές των εµπρησµών
τις οποίες καταδικάζουµε, είναι αποτέλεσµα της αποδόµησης του κοινωνικού και οικονοµικού ιστού, µε συνέπεια να βρίσκουν έδαφος να παρεισφρύουν και να
δρουν, φασιστικά στοιχεία και µηδενιστικές λογικές
και το κυριότερο να κινδυνεύει η κοινωνία και ιδιαίτερα οι
νέοι µας, να διαβρωθούν από αυτές τις πρακτικές και
ιδέες.
Είµαστε σίγουροι ότι στις µέρες που έρχονται, θα ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι και ο τόπος και ο λαός
µας θα δώσει την απάντησή του.
Για άλλη µια φορά καταδικάζουµε αυτές τις πράξεις
και πρακτικές που ξεπερνούν το αρχειακό µας υπόβαθρο - την ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ- και δηλώνουµε
αποφασισµένοι να συνεχίσουµε τον αγώνα µας µε όλες
µας τις δυνάµεις, για την αφύπνιση του τόπου µας ενάντια στην παραίτηση, τη λήθη, τον ωχαδερφισµό, την ατιµωρησία και όσα ακόµα συνθέτουν την κατάσταση που
όλοι βιώνουµε και αντικρίζουµε καθηµερινά....
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ µαζί µε
ΑΓΩΝΕΣ για να γίνει η ανατροπή στην κοινωνία και την
οικονοµία της χώρας µας.
Αυτές οι µηδενιστικές πρακτικές ούτε θα προβοκάρουν ούτε θα σταµατήσουν την πορεία µας!!!
Σφακιά 08 /01 /2013

Ανακοίνωση για τους εµπρησµούς

της ΕΝΩΣΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Η Ένωση Σφακιανών Νοµού Χανίων καταδικάζει µε
τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο τις εµπρηστικές επιθέσεις στις εξοχικές κατοικίες του Αντιδηµάρχου της
επαρχίας µας Μανούσου Χιωτάκη και του επιχειρηµατία Φώτη Μπόµπολα στο Ασφένδου.
Πρόκειται για ενέργειες που δυσφηµούν τον τόπο

µας και είναι κατακριτέες από κάθε σκεπτόµενο άνθρωπο.
Πιστεύουµε και ελπίζουµε ο δράστης ή οι δράστες, που θέλουµε σύντοµα να εντοπιστούν, να µην είναι Σφακιανοί
γιατί η άνανδρη ενέργεια τους δεν συνάδει µε το χαρακτήρα και το ήθος των Σφακιανών.
ΧΑΝΙΑ 10 /1 /2013

ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΕΣ

Συνηθισµένοι είµαστε πλέον να µην
ακούµε ευχάριστες ειδήσεις, γιαυτά που
συµβαίνουν στην πατρίδα µας. Η είδηση
όµως που ακούσαµε πριν µερικές
µέρες, παραήτανε κακή και αφορούσε
ιδιαίτερα τον Νοµό µας και συγκεκριµένα την επαρχία Σφακίων.
Άγνωστοι ακόµα δυστυχώς, πυροβόλησαν τις πόρτες σε τρια αποµακρυσµένα σπίτια το ένα απο το άλλο και
µετά τα έκαψαν, στο ακατοίκητο, τους
χειµερινούς µήνες, ορεινό χωριό Ασφένδου.
Και επειδή τα σχόλια δίνουν και παίρνουν, να ξεκαθαρίσουµε εδω, ότι σηµασία δεν έχει σε ποιόν ανήκαν τα σπίτια
αυτά, αν ήταν γνωστού επιχειρηµατία ή
του αντιδηµάρχου, σηµασία έχει αυτή η
βάρβαρη και άνανδρη πράξη.
Λυπούµαι πολύ όταν ακούω σοβαρόφρονες και ......ψαγµένους πολίτες να
βάζουν ερωτήµατα .... - ποιός έφερε τον
αθηναίο γνωστό επιχειρηµατία στο ...ξεχασµένο Ασφένδου ή....- γιατί ήρθε σε
αυτό το χωριό να χτίσει σπίτι ....και ποιά
κίνητρα να είχε άραγε για να το κάνει ;
Αυτή η συνοµοσιολογία αυτό που καταφέρνει είναι, να προσπερνά την
πράξη που είναι κατακριτέα και να
ασχολείται µε τα επουσιώδη και τα κουτσοµπολιά. Πολύ απλά, ζούµε σε µια καπιταλιστική αστική δηµοκρατία και ο
καθένας γνωστός ή άγνωστος µπορεί να
πηγαίνει και να χτίζει σπίτι όπου θέλει,
αρκεί να είναι νόµιµο.
Το ότι η σήψη και η αποσύνθεση
είχαν εισχωρήσει και εξαπλωθεί σε όλες
τις επιµέρους εξουσίες, είτε είναι αυτές
πολιτικές, πνευµατικές ή και θρησκευτικές, το γνωρίζαµε.
Τώρα διαπιστώνουµε καθηµερινά ότι
τέτοια φαινόµενα αποσύνθεσης και
βαρβαρότητας εµφανίζονται και σε ένα
µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας : αστυνοµικοί χειροκρο το ύν εγκληµατίες και
επίορκους συναδέλφους τους, πολίτες
ακόµα και βουλευτές απο συγκεκριµένους πολιτικούς χώρους βιαιοπραγούν
εναντίων µεταναστών, αλλοι πάλι όταν
διαφονούν µαζί σου, σου πυρπολούν και
σο υ καταστρέφουν το σπίτι σου, αυτό
που συνέβει στο Ασφένδου.
Αυτές οι ενέργειες είναι πράξεις ταλιµπανισµού και βαρβαρότητας.
Κι είναι ακόµα ποιο λυπηρόν ότι
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γίνονται σε ένα ιστορικό χώρο µια
ιστορικήεπαρχία της Κρήτης, απο
όπου ξεκίνησε η επανάσταση του
21, όπου η Θυµιανή Παναγία, θεωρείται και είναι η Αγία λάβρα
της Κρήτης.
Αλήθεια τι µας χρωστάει αυτός
ο ιστορικός τόπος να τον διασύρουµε και να τον εξευτελίζουµε
µε τέτοιου είδους ενέργειες ; Αντιθέτως του χρωστάµε οχι µόνο
εµείς που κατοικούµε εκεί, αλλά
και η πολιτεία. Το κράτος ώφειλε
να προστατεύει αυτόν συν τοις
αλλοις πανέµορφο τόπο, παρέχοντας προστασία στους πολίτες
που τον κατοικούν.
Για τα Σφακιά όµως παρόλο
που είναι και σύνορα κράτους,
απο το Λυβικόν πέλαγος, η πολιτεία δεν έχει πόρους. Έτσι υπάρχει ένα αστυνοµικό τµήµα που
υπολειτουργεί µε 2 -3 αστυνοµικούς, δεν υπάρχει Λιµενικό Σώµα
µε καταδιωκτικά και άλλες υποδοµές.....τα σύγχρονα καταδιωκτικά είναι παρκαρισµένα στην
Αθήνα... στην Βουλιαγµένη.
Βασικά εκείνο που ενδιαφέρει
αυτό το αναξιόπιστο και διεφθαρµένο Κράτος είναι να έχει
έσοδα απο τον ∆ρυµό της Σαµαριάς.......
Όµως υπάρχει και η άλλη όψη :
εµείς τι κ άνουµε και ποιές συµπεριφορές έχουµε προωθήσει τα
τελευταία χρόνια.
Ήρθε ο καιρός µε τούτα και µε
κείνα τα έκτροπα που συµβαίνουν κατά καρούς στην Επαρχία
µας να κάνουµε την αυτοκριτική
µας και να επαναπροσδιορίσουµε
τρόπους και συµπεριφορές.
Εαν δεν συνειδητοποιήσουµε
ότι,...χρειαζόµαστε αυτοάµυνες
και οχι αυτοδικίες, ...οτι η παιδεία
και ο πολιτισµός είναι αυτά που
χρειαζόµαστε για να πάµε µπροστά και όχι οι κούπες και οι µπαλωτές....τότε δεν θα αργήσει η
περαιτέρω κατάρευση και ερήµωση της Επαρχίας.
Σήφης Χιωτάκης
(Αναδηµοσιευση από τα
“ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ” 8/1/2013)

ΠΟΙΗΣΗ

“...Αργοπεθαίνει όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας,
επαναλαµβάνοντας κάθε µέρα τις ίδιες διαδροµές,
όποιος δεν αλλάζει περπατησιά,
όποιος δεν διακινδυνεύει και δεν αλλάζει χρώµα στα ρούχα του,
όποιος δεν µιλεί σε όποιον δεν γνωρίζει.
Αργοπεθαίνει όποιος αποφεύγει ένα πάθος,
όποιος προτιµά το µαύρο για το άσπρο και τα διαλυτικά σηµεία
στο " ι " αντί ενός συνόλου συγκινήσεων που κάνουν να λάµπουν τα µάτια , που µετατρέπουν ένα χασµουργητό σε ένα χαµόγελο, που κάνουν την καρδιά να κτυπά στο λάθος και στα
συναισθήµατα.
Αργοπεθαίνει όποιος δεν αναποδογυρίζει το τραπέζι,
όποιος δεν είναι ευτυχισµένος στη δουλειά του,
όποιος δενδιακινδυνεύει τη βεβαιότητα για την αβεβαιότητα για
να κυνηγήσει ένα όνειρο,
όποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του τουλάχιστον µια φορά στη
ζωή του να αποφύγει τις εχέφρονες συµβουλές.
Αργοπεθαίνει όποιος δεν ταξιδεύει,
όποιος δεν διαβάζει,
όποιος δεν ακούει µουσική,
όποιος δεν βρίσκει σαγήνη στον εαυτό του.
Αργοπεθαίνει όποιος καταστρέφει τον έρωτά του,
όποιος δεν επιτρέπει να τον βοηθήσουν,
όποιος περνάει τις µέρες του παραπονούµενος για τη τύχη του ή
για την ασταµάτητη βροχή.
Αργοπεθαίνει όποιος εγκαταλείπει µια ιδέα του πριν την αρχίσει,
όποιος δεν ρωτά για πράγµατα που δεν γνωρίζει.
Αποφεύγουµε τον θάνατο σε µικρές δόσεις, όταν θυµόµαστε
πάντοτε ότι για να είσαι ζωντανός χρειάζεται µια προσπάθεια
πολύ µεγαλύτερη από το απλό γεγονός της αναπνοής.
Μόνο η ένθερµη υποµονή θα οδηγήσει στην επίτευξη µιας
λαµπρής ευτυχίας....”
Πάµπλο Νερούδα (1904 - 1973) Χιλιανός συγγραφέας και
ποιητής, ο σηµαντικότερος του 20ού αιώνα στη Λατινική Αµερική.
( Απάσπασµα απο το ποίηµα του “Ωδή στη ζωή” )
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Ελεύθερο Βήµα - Επιστολές

Χατζή-Ανδρέας Κριαράς (1765-1872)
Από τον Παντελή Κριαρά
Ό Χατζή – Ανδρέας Κριαράς (1765 – 1872) ο εξ Άνωπόλεως των Σφακιών, υιός του Έμμ. Νομικού ή Κριαρά και
της Κατίγκως Βλάχου, αδελφής του εθνομάρτυρα Ιωάννου
Δασκαλογιάννη (Ιωαννης Βλάχος), είναι εις των ολίγων πρωτεργατών της Κρητικής Επαναστάσεως του 1821.
Εμποροπλοίαρχος κατά την από του 1800 – 1821 εποχήν,
διετηρεί παλαιούς δεσμούς με όλους τους έλληνας πατριώτας της Οδησσού, της Τεργέστης, της Βιέννης, της Ύδρας και
της Καλαμάτας.
Υπήρξεν εκ των πρώτων φιλικών της Οδησσού, ων φίλος
του Έμμ. Ξάνθου και του Σίμου Μπερτουμέ. Ότε εκηρύχθη η
Επανάστασις του 1821, ο Κριαράς εψηφίσθη ως πρόεδρος
τής πενταμελούς Επαναστατικής Αρχής, μετά του Πρωτοπαπά Σφακίων Γεωργίου, του Ιω. Ψαρρουδάκη, του Χ. Σ. Βουρδουμπά, του Ιατρού Πωλιουδάκη και του Σ. Παπαδάκη.
Επί Αφεντούλη και αρμοστείας Τομπάζη, διετέλεσεν
Υπουργός των Εσωτερικών και τής Δικαιοσύνης.

Υπήρξεν ο πρωτεργάτης της εκ Κρήτης αποπομπής του Αφεντούλη και ήτο επιστήθιος φίλος του Ίω. Κωλέτη.
Το έτος 1830 ο Κριαράς εγκατεστάθη εις Σύρον. Εκεί διετέλεσε μέλος τής Διοικητικής Επιτροπής Κρήτης και ήτο πρόεδρος
της εν Σύρω υπέρ των Κρητών Επιτροπής, με αναπληρωτήν τον
ανεψιόν του Μίνωα Μπογιατζόγλου.
Εις βαθύτατον γήρας ( 107 ετών ) απεβίωσεν εν Σύρω, κηδευθείς δημοσία δαπάνη, ως φέρων το ανώτατον Αριστείων του
Αγώνος του 1821 και τον Μεγαλόσταυρον, εκφωνηθέντος επικήδειου παρά του λογίου Αρχιεπισκόπου Σύρου Αλεξάνδρου –
Λυκούργου και του δικηγόρου Χατζηδάκη.
Ολίγα έτη προ του θανάτου του, ο Κριαράς επροστάτευσε τον
εις Σύρον καταφυγόντα ως πρόσφυγα Κ. Βενιζέλον, ηυτύχησε δε
να γνωρίση νήπιον τον κατόπιν Πρωθυπουργόν Ελευθέριον Βενιζέλον (Βλέπε Εφηµερίδα Ερµούπολης Συρου απ. Φ. 413 της
23,11,1872 εν Εθνική Βιβλιοθήκη).

ΑΝΕΚ∆ΟΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ – ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΡΙΑΡΑ
(ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΑΙΡΕΤΗ)

Προκειµένης τής Επαναστάσεως του
1841 (Χαιρέτη) ο τότε καθη¬γητής της
Θεολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Μιχαήλ Αποστολίδης ο από Χανίων,
έγραψεν εις τον Χατζή – Ανδρέα Κριαρά
(1765 – 1872) και του εζήτησε να συµµετάσχη του αρχοµένου αγώνος. «∆ιότι,
(του έγραφε) ηγηθείς συ τής Επαναστάσεως προ δεκαετίας, θα ήτο περίεργον
να µην δεχθής και νυν να βοηθήσης τον
έντιµον αγώνα..,»
Ό Κριαράς απήντησεν, εις τον µετά
ικανά έτη γενόµενον και Μιτροπολίτην
Αθηνών Μιχαήλ, δια της ακολούθου επιστολής του, λίαν ενδιαφρερούσης από
πάσης πλευράς, λόγω των διεθνών
συνθηκών της εποχής εκείνης, εν πολλοίς προσοµοιαζουσών προς τας σηµερινάς
Εν Σύρο τη 18 Μαρτίου 1841
Πανιερώτατε ∆έσποτα !
Η επιστολή σου της 15ης Φεβρουαρίου, µε
εύρεν ασθενούντα, και ούτω πώς, δεν ηδυνήθην να δώσω απόκρισιν εν καιρώ τω πρέποντι.
Ταύτην, σπεύδω να δώσω σήµερον δια χειρός του γαµβρού µου Χαραλ. Βορδουµπάκη
όστις προλαβόντως έγραψε και εις τον Ρούσοι
και εις τον Πωλογεωργάκη δια να ανοίξουν
τους οφθαλµούς των και άντικρύσωσι την σηµερινήν κατάσταπιν.
Μοι γράφεις, Πανιερώτατε, οτι δεν είναι
ορθόν να αγνοώ την κίνησιν, άλλα ότι πρέπει
και εγώ να κινηθώ και να παρακινήσω µάλιστα
και όλους τους συµπατριώτας µου, εδώ και εις
την Πατρίδα, να κινηθούν όλοι, διότι οι άλλοι
δεν θέλουν να κινήσουν αν δεν κάνουν την
αρχήν οι Σφακιανοί. Ή Πανιέρότης σου, ας µοί
επιτρέψη µε όλον το σέβας όπερ οφείλω εις το
αξίωµα σου να είπω την καθαράν αλήθειαν
αύτη δε είναι, οτι οι Σφακιανοί έπραξαν, παντού όπου ευρέθησαν κατά την µεγάλην Έπανάατασιν, πάντοτε το καθήκον των. Και τι
απεκόµισαν; Ύβρεις και θυσίας και ουδέν άλλο.
Οι Σφακιανοί ηγηθέντες κατά την επανάστασιν πρώτοι, διότι ουδείς εκίνει αν αυτοί δεν
εσηκώνοντο πρώτοι, είδον τάς περιουσίας των
να καταστρέφονται και τα καλύτερα τέκνα των
να γίνονται βορά του κατακτητού. Όπως δε
όλοι γνωρίζουν, όπου ναι αν ευρέθησαν, ουδεµιάς βοηθείας έτυχον από τους άλλους Κρήτας, πλην ολίγων εξαιρέσεων.
Πώς λοιπόν θέλετε σήµερον να ξεσηκωθούν
πάλιν πρώτοι αυτοί; Εγώ θα έλεγον να συνεννοηθούν πρώτα µε όλους τους πρώτους των
άλλων επαρχιών και αφού δεχθούν να ξεσηκωθούν ολοι, να υπογράψουν ένα σύµφωνον και
τότε µάλιστα, οι Σφακιανοί να σηκωθούν αµέσως και πρώτοι. Άλλά να παροτρύνω εγώ τους
συνεπαρχιώτας µου εις νέαν αιµατοχυσίαν, και
κατόπιν να έγκαταλειφθώσι µόνοι των εις τον
άπελπιν αγώνα, ουδέποτε θα πράξω τούτο,
πριν λάβω εγγυήσεις ικανάς.
Επιθυµώ όµως και κάτι άλλο να είπω, διά να
δικαιολογήσω διατί δεν απήντησα µέχρι τούδε
και εις προλαβούσας παρόµοιας προσκλήσεις
του κ. ∆αµβέργη, όστις µε επεσκέφθη προ καιρόν.
Φρονεί η Πανιερότης σου, ότι κατόπιν των
τόσων θυσιών και µόχθων ας κατεβάλοµεν, οι
συνάδελφοι µου εις την Καγκελλαρίαν και εγώ,

κατά την µεγάλην επανάστασιν του Γένους,δεν
θά καθίστων πάντα ταύτα δυνατήν την απελευθέρωσιν της Κρήτης, ως εγένετο δια το λοιπόν
Βασίλειον;
Λέγω ναι, διότι ουδέν παρελείψαµεν νά πράξωµεν και στρατιωτικώς και πολιτικώς, τελικώς
δε ηµείς είµεθα οι νικηταί και όχι οι τουρκοαιγύπτιοι. ∆υστυχώς όµως ή ευθύνη της εκ νέου δουλώσεως της Κρήτης βαρύνει τους Ευρωπαίους
Κυβερνήτας.
0ι ξένοι, Πανιερώνατε, δεν ηθέλησαν ποτέ,
παρ’ όλας τάς θυσίας µας, την απελευθέρωσιν
της Κρήτης. Είµαι δε εις θέσιν να σας διαβεβαιώσω ότι µε κάθε τρόπον ηναντιούντο εις πασάν
ενέργειαν και οι Αγγλογάλλοι και οί Ρώσσοι. Εγώ
δε ο ίδιος, όταν είδον πόσον καταφόρως παραγνωρίζονται άπο τους διεθνείς προστάτας µας
αί θυσίαι τόσων ετών, ηναντιώθην εις την παράδοσιν της Γραµπούσας εις τον Άγαρηνόν, κατόπιν συνεννοήσεως και µε τον κ. Κανάρην, άλλ’
εις µάτην διότι το σχέδιον επροδόθη εις τον άγγλον στόλαρχον .
Ή ασυνειδησία των ευρωπαίων πολιτευόµενων, του Ουελιγκτώνος, τον Μετερνίχου και του
Άβερδήνου κετεδίκασαν την τάλαιναν Πατρίδα
εις την λαιµητόµον, και ούτω πώς διά της ευρωπαϊκής ασυνειδησίας κατέπεσεν ο φοβερός
ούτος τής Ελλάδος προµαχών της Μεσογείου, ον
µέ τοσαύτας θυσίας εδηµιουργήσαµεν µιά δράξ
Σφακιανών εν αρχή και είτα όλοι οι Κρήτες
οµού.
Τα συµφέροντα των ξένων δεν θέλουν την
απελευθέρωσιν της Κρήτης και σήµερον. Χάριν
των υλικών και µόνον συµφερόντων τούτων
προς τον Σουλτάνον, δεν εδίστασαν νά υπαγάγωσι και πάλιν την τλήµονα Κρήτην, αγωνισθείσαν ολόκληρον δεκαετίαν σκληρώς ύπερ του
δίκαιον και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εις
την πρώτην σκληράν δουλείαν.
Τούτο αυτό θα πράξωσι και σήµερον, µετά
δέκα ακόµη έτη. Νέον αίµα θά χυθή και άνευ
σκοπού και αποτελέσµατος, διότι ή διπλωµατία
θα εναντιωθή είς πάσαν ενέργειαν όπως και
κατά την επανάστασιν διά την Ενωσιν.
Ταύτα γράφω εις την Πανιερότητά σου διά
να δικαιολογήσω την «ψυχράν», ως γράφεις, στάσιν µου εις τον προκείµενον νέον αγώνα, ον
θεωρώ άφρονα, άπελπιν και καταστρεπτικόν διά
την ήδη κατεστραµµένην Κρήτην, αλλά και διά
να επιστήσω την προσοχήν των ηγουµένων τής
κινήσεως, εις τον κίνδυνον του νά εξαγριωθή ο
Σουλτάνος εναντίον των χριστιανών άνευ θετικού αποτελέσµατος.
Ως προς εµέ, Πανιερώτατε, σοί λέγω ότι δεν
αναπαύοµαι εις τάς δάφνας τών δεκαετών πολέµων και θυσιών υπέρ τον Γένους, αναλώσας
και περιουσίαν και συγγενείς και φίλους εις τον
υπέρτατον αγώνα. Αρκούσαν πικρίαν µε επότισαν οι ολιγωρήσαντες εις τον αγώνα και τας θυσίας, οίτινες τώρα αναπαυόµενοι εις το Ανάπλι,
εκτοξεύουσι µύδρους εναντίον των Σφακιανών,
οι όποιοι αν δεν έδρον τότε, ούτε έπανάστασις
ούτε άλλο τι θά εγίνετο, ίσως δε ακόµη ούτε
ελεύθερον Βασίλειον θα υπήρχε σήµερον, διότι
ηµείς εις την Κρήτην απησχολήσαµεν επί τοσούτα έτη χιλιάδα; και µυριάδα; τουρκοαιγυπτίων, οι όποιοι θα ενέπιπτον άλλως εις
Πελοπόννησον µε καταστρεπτικά αποτελέσµατα. ∆εν καταδέχοµαι καν να απαντήσω εις
τας ύβρεις των εις Ανάπλι. Ουδέν πλέον επιθυµώ,

ούτε επαίνους, ούτε δόξαν µοί είναι αρκετόν ότι
έπραξα το καθήκον µου και είµαι ευτυχή; διά
τούτο, διότι δεν υπάρχει µεγαλύτερα ευτυχία
από τον πολίτην ο όποιος τα κοινό διαχειριζόµενος, πράττει το καθήκον του απέναντι τού Γένους κατά συνείδησιν.
Και πώς δεν γνωρίζουν αί θερµοί κεφαλαί, ότι
κατά το Συνέδριον τής Ευρώπης παρεστάθη και
αντιπρόσωπος τής Κρήτης; Αυτός λοιπόν και
διότι ηµείς είµεθα οι νικηταί και διά τας θυσίας
ηµών, παρέστησε κατ’ εξουσιοδότησιν τα δίκαια
µας και εζήτησε να περιληφθή και ή τάλαινα
Κρήτη εις το Βασίλειον.
Νοµίζει δε ή Πανιερότης σου, οτι ήτο µικρά ή
πικρία και ή απογοήτευσις ην ησθάνθηµεν ηµείς
οι νικηταί, όταν ευρέθηµεν προ τής κατηγορηµατικής αρνήσεως των Ευρωπαίων να ικανοποιήσωσι το δίκαιον µας;
Πώς ζητούσι λοιπόν νυν αι θερµαί κεψαλαί,
µετά τόσον αίµα όπερ εχύθη, να αποδυθούν εις
νέον αγώνα, µόνον δε διά να θρηνήσωµεν νέα
θύµατα; Και βεβαίως, ή καρδία µας, παρ’ όλα
τα γηρατει, αισθάνεται ακµαίας δυνάµεις διά
δράσιν, αλά η φρόνησις µας συγκρατεί, διότι τι
δυνάµεθα να πράξωµεν εναντίον των ισχυρών,
οι όποιοι ασυνειδήτως µας εθυσίασαν; Εύχοµαι
εις τον Θεόν εξ όλης ψυχής να µην µετανοήσουν
δια τούτο, διότι ή περίπτυξις του Αγαρηνού
πολλά θά τοις στοίχιση.
Χαιρετίζω την Πανιερότητά σου κ. Μιχαήλ µε
την ευχήν να ακροασθούν την γνώµην του γέροντος Κριαρά οί φυγοµαχήσαντες του Αναπλιού, διά να µην θρηνήση και άλλο αίµα ή
Κρήτη, και εκατόµβας θυµάτων, διότι ο χρόνος
δεν επέστη ακόµη διά την απελευθέρωσιν,
Την γνώµην ταύτην ασπάζεται και ο εδώ κ.
Χιλλ και ο Βαψειαδάκης, ο όποιος µάλιστα
έγραψε προλαβόντως είς τον κ. Χάλην και λοιπούς.
Της Πανιερότητός σου αφοσιωµένος και πρόθυµος φίλος, κατασπαζόµενος τνν δεξιάν σου.
ΧΑΤΖΗ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΡΙΑΡΑΣ

ΣΦΑΚΙΑ

Σφακιά άπαρτο της λευτεριάς κάστρο
Ακοίμητη χρυσόκαντήλα στων
Εθνικών Αγώνων το κονοστάσι.
Αίμα γενιές, γενιές το χύσατε,
λεύτερα
Σείς γιά λευτεριά των σκλάβων
αδελφών
Αν σας ρωτήσει διαβάτης της Σφακιανής Γής,
πείτε του μην απορεί που η δόξα
είναι θρονιασμένη σ' απάτητες
βουνοκορφές.
Η λευτεριά που γράφτηκε με αίμα
χρέος ιερό την κάλεσε να ξεπληρώσει.

Στυλιανός Ψαρρός – Νοµικός
(τ.Πρόεδρος Κρητών επιστηµόνων)
καταγόµενος από Ιµπρο Σφακίων )

∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012 - ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2013

Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΗ
ΣΚΑΛΩΤΗ ΣΦΑΚΙΩΝ

Ένα αίτηµα δεκαετιών και όνειρο των κατοίκων υλοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2013.
Έχοντας Ι∆ΙΑ ΓΝΩΣΗ του προβλήµατος σαν
συγχωριανός και µέλος του ∆.Σ της ΕΝΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ, θέλω να ευχαριστήσω δηµόσια τον
∆ήµαρχο κ.ΠΑΥΛΟ
ΠΟΛΑΚΗ , εν συνεχεία το ∆ηµοτικό συµβούλιο
του ∆ήµου και τους τοπικούς παράγοντες για
την υλοποιήση του έργου.
Υπενθυµίζω ότι η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ είχε κηρύξει τη διετία 2011-2012,
αφιερωµένη στην Υγεία και το Περιβάλλον για
την επαρχία.
Είναι γνωστές οι προσπάθειες της Ένωσης
για την κάλυψη των αναγκών του Π.Π. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ σε ιατρικά - αναλώσιµα υλικά και γενικά στην αποφυγή
ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Πιστεύω και είµαι σίγουρος ότι ο ∆ήµαρχος
και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα ασχοληθούν και
µε την αποφυγή ΜΟΛΥΝΣΗΣ - ΡΥΠΑΝΣΗΣ
της περιοχής είτε προέρχονται από κτηνοτροφικές είτε από τυροκοµικές εγκαταστάσεις.
ΜΕ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΝΙΚΟΣ ΕΜΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Ευλογία Κυρίου στους προσφέροντας στο
έργο της εκκλησίας
1. Αργυρώ Καρκάνη-Μπραουδάκη από
το Ηράκλειο δωρεά (εργόχειρο - πλεκτό)
στον ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής Μεσοχώρι.
2. Ευαγγελία Λιονάκη - Κοπάση εις
µνήµη Αντωνίου Λιονάκη,δωρεά εικόνα
(Αγίου Γεωργίου) στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στο µεσοχώρι.
3. Ιερέας Αθανάσιος Κουκουνάρης,
δωρεά στην ενορία Χώρας Σφακίων 90 €
4. Ιερέας Εµµανουήλ Καγιαφτάκης από
Αθήνα, δωρεά τα ηµερολόγια τσέπης, του
έτους 2013 για την ενορία Χώρας Σφακίων.
5. Ιωσήφ ∆αµανάκης από Αµερική,
έβαψε µε προσωπική εργασία τα µπεντένια
του Αγίου Γεωργίου στο παλιό λιµενικό.
6. Φανή Κουκουναράκη - Σκιαδά, δωρεά
αγιογραφία την βάπτιση του Χριστού στον
ιερό ναό Αγίου Παντελεήµονα.
7. Σοφία Κουκουνάρη, δωρεά Άγ. Νικόλαο 26 €
8. Θ & Γ Κυριακάκης, δώρο ένα χρυσό
σταυρό για την κοπή της βασιλόπιτας της
ενορίας Χώρας Σφακίων (το φλουρί έτυχε
στο κοµµάτι της Παναγίας και έµεινε στον
ναό του Αγίου Παντελεηµονα)
9. Γεώργιος Βοτζακης (ταβέρνα Μεσοχώρι) δωρεάν κλάδεµα δένδρα Αγ. Παντελεήµονα.
10. Μιχάλης Ανδριανάκης, πρώην προϊστάµενος 28ης εφορίας αρχαιοτήτων Χανίων
ήρθε µε το συνεργείο του, και εκπόνησαν
δωρεάν την µελέτη αναστύλωσης ιερού ναού
των ∆ώδεκα Αποστόλων µε σκοπό να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ
11. Γεώργιος Νικ. Ντουρουντούς πλήρωσε την φιλοξενία του συνεργείου των αρχαιολόγων στην ταβέρνα «Νίκος»
12. Ευχαριστούµε όλους όσους προσέφεραν εδέσµατα, και παραβρεθήκαν στην εορτή
του Αγίου Αντωνίου
13. Ελένη Μπασδάνη - Κουκουνάρη
δωρεά Άγιο Αντώνιο 20 €
14. Ιερέας Αθανάσιος Κουκουνάρης εις
µνήµη της µητέρας του στην ενορία Χώρας
Σφακίων 50 €
Αθανάσιος Κουκουνάρης - Εφηµέριος
Χ.Σφακίων

Νηπιαγωγείο
Ασκύφου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Νηπιαγωγείο Ασκύφου ευχαριστεί
την οικογένεια Ανδρέα Χατζηδάκη για τα
δώρα που προσέφερε στους µαθητές
κατά τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου, στη µνήµη του εκλιπόντος πατέρα
και παππού Γεωργίου Χατζηδάκη.
Ευχόµαστε καλή χρονιά µε υγεία, οµόνοια, αγάπη.

ΜΑΝΤΙΝΑ∆ΕΣ

Ούλα τα πράματα χαλούν
κι οι τέχνες μπαταλεύγου
μα η τιμή κι η ανθρωπιά
ποτέ δε μπαγιαντεύγου.
Σίσυλος του μεσημεριού
οπού η κάψα λιώνει
στέκ’ η κορφή περήφανη
γιατί 'ναι με το χιόνι.
Η καλοσύνη κι η χαρά
η αγάπη η μπιστεμένη
από λεβέντικη καρδιά
πάντοτε ξεπροβαίνει.
Το αίσθημα κι η λεβεδιά,
η αγάπη κι η φιλία
δεν κατοικούνε σε κορμί
απού δεν έχει αξία.
Δεν με πονούνε οι μαχαιριές
οπούχω από τσ’ εχτρούς μου
μα με πονούνε οι τζαγκρουνιές
οπούχω απ’ τσ’ εδικούς μου.
Χρόνια καλά, χρόνια πολλά,
χρόνια ευτυχισμένα
σα τζη μαδάρας τα βουνά
τα βαροχιονισμένα.
Οι γι’άντρες οι φανησιμοί,
οι καστροπολεμάρχοι,
πως είν’οι μπάλες δανεικές
κατένεντο στη μάχη.
Μη φοβηθείτε πως ποτέ
θ’αφήσω την καρδιά μου
να πάψη να χτυπά για σας,
αν είστε και μακριά μου.
Τ’ άστρα δε βασιλεύγουνε,
ο ήλιος τα θαμπώνει
και η καλή παρέα σας
το νου μου δε μερώνει.
Σα θες τ’ οχτρού σου να βαρείς,
να τονε κουζουλάνεις
φύτεψ’ αγάπης ροδαρέ
δώρο να του την κάνεις.
Όπως τα μαύρα σύννεφα
όντε κουτουληθούνε
ετσά αστράφτει και βροντά
όντε συναντηθούμε.
Όταν σας βλέπω η Άνοιξη
μες την καρδιά μου μπαίνει
κι ας ειν’ απ’ όξω τα βουνά
κι οι κάμποι χιονισμένοι.
Όσο και να πονεί η καρδιά
παράπονα δεν κάνει
γιατ’έχει τόπο τσι καημούς
και χωριστά τα βάνει.
Μ’αρέσει να μυρίζομαι
βασιλικού κλωνάρια
μ’αρέσει κι η παρέα σας
απούχει παληκάρια.
Πουλιά κι αηδόνια σμίξανε
κι όμορφα που το λένε
το νου τ’ ανθρώπου παίρνουνε
μάθια γελού και κλαίνε.
Η μάνα μου όντε μ’ έκανε
πάντα παράγγελνέ μου
οπού ’ναι συντροφιά καλή
εκειά να πιαίνεις γυιέ μου.
Η θάλασσα κι ο ουρανός,
τ’ άστρα και το φεγγάρι,
δεν έχουνε την ομορφιά
και τη δική σας χάρη.
Χαρίζετ’ άρωμα μπαξέ
κι εγώ τι να σας δώσω
π’ απλώνετε αρωδαμούς
καινούργιους κάθε τόσο.
Νάτονε τρόπος να μπορώ
να βρίσκομαι κοντά σας
να παίρνω χτύπους δανεικούς
ζεστούς απ’την καρδιά σας.
Η συντροφιά σας μ’έβαλε
σε συλλογή μεγάλη
γιατί τα αστέρια τ’ ουρανού
δεν έχουν τέτοια χάρη.
Φλισκούνι και φασκόμηλο,
αροσμαρί και δυόσμο,
δίχταμο και βασιλικό
τον ήθελα τον κόσμο.
Μη μου ξυπνάς το παρελθόν,
άφησ’το να κοιμάται,
γιατί πολύ πονεί η καρδιά
όταν παλιά θυμάται.
Η απάντηση:
Λιοντάρι 'ναι το παρελθόν
κι άφησ’το να κοιμάται
γιατί γυρεύγει αφορμές
ν’αρχίσει να βρυχάται.
Το να κατέχεις ν’αγαπάς
είναι μεγάλη επιστήμη
πότε να παίρνεις τη χαρά
και πότε να τη δίνεις.
Γ ρ η γ ό ρ η ς Π α π α δ ο γ ι ω ργ άκ η ς
Χα ν ι ά Κ ρ ή τη ς

ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΚΑΙ
ΤΗ ΛΥΡΑ

Η σωτηρία
βρίσκεται στους
υδρογονάνθρακες
Του Μανώλη Εγγλέζου ∆εληγιαννάκη

www.metotoufekikaitilyra.wordpress.com

Τα κοιτάσµατα διαφόρων Jεριοχών της Ελλάδας και µεταξύ αυτών και της Κρήτης, έχουν αναχθεί σε µείζον θέµα, γεννώντας ελJίδες και
δηµιουργώντας Jροσδοκίες για ένα Ελληνικό Ελντοράντο Jου µε τα αµύθητα έσοδα του θα µας βγάλει αJό την κρίση δίχως να χρειαστούν άλλες
θυσίες.
Έτσι, γίνονται θέµα Jροτεραιότητας για την
κοινή γνώµη, η οJοία αJοθέτει τις ελJίδες της για
έξοδο αJό την κρίση στους υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης, µεταθέτοντας για τότε τις JροσJάθειες για ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σίγουρα, τα κοιτάσµατα είναι ένα θέµα µε JροοJτικές Jου Jράγµατι µJορεί να βοηθήσει την Jατρίδα µας και το λαό µας. Κι ένα Jολύ θετικό
εJακόλουθό του, είναι ότι ξεκίνησε σοβαρά τη συζήτηση Jερί ανακήρυξης ΑJοκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης (ΑΟΖ), την οJοία µέχρι τώρα οι
κυβερνήσεις µας φοβούνται να ανακινήσουν λόγω
Τουρκίας.
Όµως, τα κοιτάσµατα δεν είναι αυτά Jου θα µας
βγάλουν αJό την κρίση. Η όJοια εκµετάλλευσή
τους θα αρχίσει σε χρόνο κατά τον οJοίο είτε θα
έχοµε βγει ήδη µε τις δυνάµεις µας αJό αυτήν, είτε
θα έχει ήδη Jαγιωθεί η Ελλάδα ως αJοικία χρέους,
οJότε τα οφέλη θα τα JροσJοριστούν άλλοι, κι όχι
εµείς.
Η αντιµετώJιση όµως των εσόδων αJό τα κοιτάσµατα ως κάτι Jου θα λύσει άµεσα το Jρόβληµά
µας, µας αJοJροσανατολίζει αJό το στόχο µας, Jου
θα JρέJει να είναι η ακύρωση του µνηµονίου και η
στροφή της χώρας σε µια Jαραγωγική κατεύθυνση
µετά αJό δεκαετίες Jαρασιτισµού, δηλαδή η αλλαγή της οικονοµικής δοµής της χώρας.
Το λαϊκό κίνηµα κατά του µνηµονίου αJοδυναµώνεται όταν η Jροσέγγιση του κόσµου στο θέµα
συνοψίζεται στο ΄΄αύριο όλα θα φτιάξουν µε τα κοιτάσµατα, ο#ότε δε χρειάζονται τώρα αγώνες΄΄.
Το Jρόβληµα όµως δε θα λυθεί µόνο του. Ακόµα
κι αν άµεσα είχαµε έσοδα αJό τα κοιτάσµατα, αυτά
θα τα κατάJινε το Jαρασιτικό µοντέλο της οικονοµίας µας.
Ακόµα κι αν σβηνότανε το χρέος, αύριο Jάλι θα
δηµιουργούσαµε έλλειµµα. Ο στόχος είναι όµως να
δηµιουργούµε Jλούτο µε τη δουλειά µας, µε την
αξιοJοίηση της γης µας και του µυαλού µας σε ένα
κράτος Jου θα βοηθά τον Jολίτη, όχι Jου θα του
στήνει εµJόδια και θα τον στραγγαλίζει. Κι αυτό το
στόχο θα τον Jετύχουµε µόνο αν Jάρουµε τη ζωή
µας στα χέρια µας, όταν αλλάξουµε την Jαρασιτική
δοµή της χώρας, όταν ακυρώσουµε τις Jολιτικές του
µνηµονίου Jου µας κατάντησαν αJοικία της ∆ύσης
ξανά µετά το 1204.
Αυτός είναι ένας αγώνας και ενάντια στους εαυτούς µας, Jου θα JρέJει να ξεχάσουµε το βόλεµα
του καιρού των εJιδοτήσεων και του διορισµού στο
∆ηµόσιο, και ενάντια στους ξένους Jου µας οδηγούν στην υJοτέλεια, οικονοµική (∆ύση) και Jολιτική – στρατιωτική (Τουρκία). Είναι ένας αγώνας
Jου JρέJει να δοθεί ακόµα κι αν αυτή τη στιγµή δεν
έχει Jολιτική εκJροσώJηση, δεν τον εκφράζει κάJοιο αJό τα κόµµατα της Βουλής. Είναι όµως η
Jλειοψηφία του λαού µας Jου νοιώθει ότι JρέJει να
τον δώσει. Αν αυτό εJιτευχθεί, τους υδρογονάνθρακες θα τους διαχειριστεί µια χώρα αυτεξούσια,
µια κυβέρνηση Jου θα υJηρετεί το λαό, ένα κράτος
Jου θα JροασJίζει τα συµφέροντά του.
ΥJάρχει όµως κι ένα θέµα ακόµα Jου θα JρέJει
να’ χοµε στο µυαλό µας για τα κοιτάσµατα της Κρήτης. Όταν έρθει η ώρα τους, θα δούµε Jάλι να ανακινείται το θέµα της αυτονοµίας. Αυτό Jου κόJασε
τώρα, και λόγω της ελλείψεως στήριξης αJό τους
Κρητικούς και λόγω του ότι οι ξένοι Jου το υJοδαυλίζουν θεωρούν ότι µJορούν να αγοράσουν την
Κρήτη φτηνότερα εν µέσω της Ελληνικής κρίσης,
αναµένεται να ξαναJροβληθεί αJό τους ίδιους κύκλους. Κι εκεί θα JρέJει να είµαστε σε εJαγρύJνηση.
Τους υδρογονάνθρακες, όJως και κάθε Jλούτο
της χώρας µας, JρέJει να τους εντάξοµε σε µια δοµή
Jαραγωγική Jου µόνο εµείς θα δηµιουργήσοµε. Αλλιώς, δε θα µας βοηθήσουν, ούτε θα είναι δικοί µας.
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Σαµαρειά και Σαµάρεια
Μια άλλη άποψη για την προέλευση του τοπωνύµιου

Του Ράµνου Ραµνώτη ( Ελευθ. Εµµ. Γεωργουδάκης)

Τον καιρό που η Κρήτη ήταν κοσµοκράτειρα και θαλασσοκράτειρα, η ∆ιοίκησή της και οι Λαοί της έφθαναν έως τα
πέρατα της Ασίας. Μα εκεί όπου στέριωσαν για τα καλά, ήταν η Πρόσω και Μέση
Ανατολή, συµπεριλαµβανοµένης και της
Βόρειας Αφρικής (Αίγυπτο, Λιβύη κ.τ.λ.
Ηράκλειες Στήλες). Εξάπλωσε τον πολιτισµό της, αλλά και τη θρησκεία της.
Ίδρυσε πόλεις, ιερά, µαντεία, ναούς
κ.τ.λ. Ο θεός Ουρανός (Κρόνος – ∆ίας),
που ήταν η ίδια θεότητα µε ανάλογα ονόµατα κατά τόπους, λατρεύτηκε και εκτός
Κρήτης π.χ. Άµµων ∆ίας στην Όαση
Σίβα, όπου και Μαντείο του Άµµων Ρα.

Ετυµολογία της λέξης Σαµάρειας
Σαµάς = Ηλιακή θεότητα, παντοδύναµος
Θεός, ο οποίος βλέπει τα πάντα, είναι
Κριτής και απευθύνονταν σε αυτόν όλοι
οι αδικηµένοι. Ήταν επίσης θεός των
χρησµών, όπως και η ΓΑΙΑ – ΓΗ. Είχε
έµβληµα τον Ηλιακό ∆ίσκο και ιερό
αριθµό το είκοσι (20).
«Ουρανός πρώτος του παντός εδυνάστευσεν κόσµου, γη µας δε Γη (ΡΕΑ ή
ΡΕΙΑ ή ΗΡΑ ή ΕΡΑ) ετέκνωσε». Με απλά
λόγια: ο Ουρανός είναι ο πρώτος κυβερνήτης του κόσµου και συνευρισκόµενος
µε την Γη, ΡΕΑ A κ.τ.λ. έκανε παιδιά και
την οποία Γη εξουσίαζε. Στην Ανατολή,
από όπου και
ήλθε, τον είπαν
Sαµά ή Samesh
αλλού και άλλοι
τον είπαν Ντιάου
(∆ία), άλλοι Ρα
Άµµων και ανάλογα µε τις χρονικές περιόδους
και χώρες µε
διάφορα άλλα
ονόµατα. Στην
πόλη Βύβλο οι
επιγραφές που
βρέθηκαν αναφέρουν Σάµεν
Το χωριό Σαµαριά. Οι κάτοικοι του το εγκατέλειψαν το 1962, όταν το
Ρουµ, που θα
οµώνυµο φαράγγι έγινε Εθνικός ∆ρυµός.
πει επουράνιος
Αγαλµατίδιό του βρέθηκε στο ∆ικταίο ∆ίας ή Σαµάς = σκόρπιζε το ΦΩΣ. Εκεί,
Άνδρο στο Βουνό ∆ίκτυ. Ο Ερµής, ο τρι- που ο Σαµάς (Ουρανός, Κρόνος, Ζευς)
σµέγιστος - ως Θώδ ή Θεύδ - Θεύδερος, συνευρέθηκε για πρώτη φορά µε την Τιπου το όνοµά του σηµαίνει «∆ώρο του τάνιδα ΓΑΙΑ – ΡΕΑ – ΡΕΙΑ – ΗΡΑ, για να
Θεού». Όσιρις και Ίσιδα, Μαρνάρ = ο τιµήσουν το µέρος αυτό, οι Κρήτες, προς
Ζευς µε τον περίφηµο ναό το Μάρνειον τιµήν του Ζεύγους, το ονάµασαν ΣΑΜΑκ.τ.λ. Και τέλος ο θεός Σάµας ή Σάµες, ΡΕΙΑ.
που δεν είναι άλλος παρά ο Κρόνος.
Ίδρυσαν και το Μαντείο ως γνωστόν
Μα και τόσα τοπωνύµια και πόλεις,
στην πόλη ΚΑΙΝΩ - κ.τ.λ. Εκεί, σ’ αυτόν
π.χ.: Ιόρδανος ποταµός, σηµερινός
τον ιερό χώρο, ο Κρόνος ή Σαµάς κατάΚλαδισσός = Ιορδάνης στην Παλαιστίνη.
πινε τα παιδιά του, του Ουρανού (ή Σιν)
Μάραθος ή Μινώα το σηµερινό Μαράθι
έκοψε τα αιδεία. Από εκεί έφυγε η ΡΕΙΑ
στο Ακρωτήρι, µα και χωριό του Ηραή ΡΕΑ να πάει στην άλλη άκρη της Κρήκλείου = Μάραθος, 1300 π.Χ., πόλις της
της και να γεννήσει τον Κρονίδη, και από
Συρίας, η οποία κείται βορείως της Αράεκεί τον φυγάδευσαν στον Ψηλορείτη
δαινας(της Συρίας), Θάρρα, αρχαία
(όπως και τον Χριστό στην Αίγυπτο),
πόλις της Κρήτης – Θάρρα πόλη κοντά
όπου ανδρώθηκε και αποκρόνισε τον
στον Καύκασο, αποικία των Κρητών,
πατέρα του Κρόνο και το τόπος αυτός
όπου λατρεύτηκε ο Θάρριος Απόλλων.
ονοµάσθηκε Αποκόρωνας. Όσο για τα
Αραδήν ή Αράδαινα, αρχαία πόλις στα
ονόµατα, ΡΕΑ αναγραµµατισµός ΕΡΑ,
Σφακιά (σηµερινή Αράδαινα) = Άραδος,
στην Κρήτη συναντάται πάνω από
πόλις των Κρητών στην Παλαιστίνη. Φοιτριάντα πέντε (35) φορές ως ΡΕΙΑ και
νίκη και Φοίνικες, παράλια πόλις της ΠαΡΕΙΗ σε µινωικές Σφραγίδες.
λαιστίνης = Φοίνιξ ή Λουτρό σήµερα στα
∆ίας. Μετά την κυριαρχία του είναι ο ΒαΣφακιά, πόλη παράλια. Σαµαρειά στα
σιλιάς της Κρήτης αλλά και µε το όνοµα
Σφακιά και Σαµάρεια στην Παλαιστίνη,
Σαµάς.
κοντά και η πόλη Άραδος στη Σαµάρεια,
Σαµάς ως τοπωνύµιο στο Τέρµα του Φακοντά και η Αράδαινα στο Φαράγγι της
ραγγιού Σκοτεινής (στον Αποκόρωνα)
Σαµαρειάς. Όλα αυτά τυχαία; Τη Σαµάαπό την πλευρά του χωριού Πεµόνια, η
ρεια ίδρυσαν οι Φιλισταίοι (Κρήτες) οι
άλλη πλευρά είναι το χωριό Παϊδοχώρι.
οποίοι αναµίχθηκαν µε Βαβυλώνιους και
Εκεί έκτισαν αργότερα εκκλησία του ΧριΣύριους και κατόπιν µε άλλους Έλληνες.
στού. Τώρα φαίνεται ένας βράχος –
Η Σαµάρεια υπήρξε ελληνική, ως πόλις –
ακόµα ασβεστωµένος – ασφαλώς ως
κράτος, κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., και διατοίχος, και ο υπόλοιπος χώρος γεµάτος
λύθηκε από τους Βασιλιάδες της ΑσσυΒάτουρα κ.τ.λ. Πλησίον υπάρχει και
ρίας. Ο Αράδιος (ο ιδρυτής της) είχε γιο
νερό. Επίσης στο πιο πάνω χωριό Μελιτον Σαµαραίο και που προς τιµήν του
δόνι υπάρχει το τοπωνύµιο Σισσαµές
έκτισε την πόλη Σαµάρεια και κατ’ επέ(Σιν είναι ο πατέρας του Σαµά). Εκεί
κταση πήρε το όνοµα όλη η περιοχή της
κοντά είναι και του Αρχαγγέλου η παΣαµάρειας. Στα νοµίσµατά της απεικόνιπούρα A χωρίς να βρεθεί έως τώρα A
ζαν την αρπαγή της Περσεφόνης. Καταεκκλησιά.
στράφηκε το 108 π.Χ. από τον Ιωάννη
Dyans = θεός των Συροφοινίκων, δητον Υρκανό. Ελληνική πόλη την ονοµάζει
λαδή των Ελλήνων – Μινωιτών – Φιλιο Σύγγελος και µάλιστα επί Μ. Αλεξάνσταίων. Μα και Dyans η ηµέρα των
δρου διοικητές υπήρξαν ο Ανδρόµαχος
Κρητών. Έτσι µας λέει ο Κικέρων “creteκαι ο Μέµνωνας.
nsem dyans dia vocant”.
Αb jove principium = η αρχή εκ του ∆ιός
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Nέοι συνδροµητές
της εφηµερίδας µας

Καρκάνη Μαρία - Ασκύφου Σφακίων 25 €
Βλητάκης Ευτύχης - Χολαργός Αθήνα 10 €
Τσόντος Αναστάσιος - Χανιά 50 €
Γλυνιαδάκης Σταύρος - Χανιά 20 €
Χαιρέτης Μιχάλης - Χανιά 20 €
Σταµατάκης Παύλος - Χανιά 20 €
Παπαδόσηφος Γιάννης - Καλαθάς Χανιά 20 €
Σοφούλη Μαρία - Σκαλωτή Σφακιά 30 €
Ζερβού Φερενίκη - Σκαλωτή Σφακιά 20 €
Καυκαλάς Ιωάννης - Αθήνα 20 €
Ζακυνθινάκη Σταυρούλα - Ασκύφου Σφακίων 30 €
Πολάκη Περσεφόνη - Αργουλές Σφακίων 20 €
Μανταδάκης Μάρκος - Χανιά 15 €
Σολινταδάκη Αννα - Χανιά 15 €
Πάτερου - Σταυριανέα Μαρία - Αθήνα 25 €
Νικολουδάκης Θεόδωρος - Αθήνα 20 €
Νικολουδάκης Στυλιανός - Αθήνα 30 €
Τσαγκαράκη Ευαγγελία - Αθήνα 20 €
Τσιτσιρίδου-Γαβριηλίδη Ελένη - Αθήνα 10 €
Χαρισάκης Βασίλης - Αθήνα 10 €
Μανουσέλης Σπύρος - Αθήνα 20 €
Μανουσέλης Ιωάννης - Θεσσαλονίκη 50 €
Χαρωνίτης Βασίλης - Χανιά 20 €
Γαµπάς Εµµανουήλ - Χανιά 20 €
Κοντορινάκης Μανούσος - Ανώπολη Σφακίων 20 €
Ανδρουλακάκης Σταύρος - Λουτρό Σφακίων 20 €
Σηφοστρατουδάκης Γεώργιος - Σφακιά 20 €
Σφηνιάς Ιωσήφ - Νοµικιανά Σφακιά 20 €
∆αραντούλης Νικήτας - Φραγκοκάστελλο Σφακιά 20 €
Μπουχλάκης Γεώργιος - Γέρακας Αττικής 20 €
Καπριδάκης Σταύρος - Καρέας Αττικής 20 €
Ασπιώτη ∆έσποινα-Αχιλλέας - Αθήνα 30 €
Χατζιδάκης Αλεξ/δρου Γιάννης - Βάµος Χανίων 20 €
Χοµπιτάκη Αικατερίνη - Ηλιούπολη 10 €
Θεοδωρουλάκης Στυλιανός - Μητρόπολη Χανίων 50 €
Ψαρρού Γεωργία - Σταυρωµένος Ρεθύµνης 20 €
Μανουσέλης Ευτ.Γεώργιος- Ροδάκινο Ρεθύµνου 30 €
Μπούχλης Γεώργιος - Χανιά 20 €
Μπολιώτης Προκόπης - Πεύκη Αττικής 25 €
Μπολιώτη Αντιγόνη - Αθήνα 25 €
Παπαδάκης Γεώργιος - Συκιές Θεσ/νίκης 10 €
Φέσσα Πόπη - Ρέθυµνο 20 €
Ζαχαριάς Παυλής - Ίλιον Αθηνών 20 €
∆αµανάκης Κων/νος - Ρέθυµνο 50 €
Φυντρυλάκης Αλέξανδρος - Ηράκλειο Κρήτης 20 €
Λεδάκη Μαρία - Γλυφάδα 20 €
Πιπεράκης Στέλιος - Ηράκλειο Κρήτης 30 €
Πλυµάκης Αντώνης - Χανιά 25 €
Ιερέας Χοµπίτης Κων/νος - Ιµβρος Σφακίων 20 €
Χοµπίτης Κων/νου Ιωάννης - Χανιά 15 €
Οικ. Παντελάκη - Χανιά 15 €
Μαριδάκης Γεώργιος - Αθήνα 20 €
Αθητάκης Ιωάννου Νικόλαος - Χανιά 20 €
Πολέντας Εµµανουήλ Γεώργιος - Χανιά 20 €
Ρεµπουλάκης Ανδρέας - Ασκύφου Σφακίων 50 €
Τζατζιµάκης Στυλιανός - Μαρούσι Αττικής 15 €
Γλεντούσης ∆ηµήτρης - Κοµητάδες Σφακίων 20 €
Τσιριντάνης Μανώλης - Ρέθυµνο 50 €
Μανούσακα Ειρήνη - Σκαλωτή Σφακίων 30 €
Μυτράκης Στυλιανός - Βύρωνας Αττικής 50 €
Τζατζιµάκης Προκόπης - Αγ.Ρουµέλη Σφακίων 10 €
Λυκάκης Ευάγγελος - Ηράκλειο Κρήτης 50 €
Κουριδάκη-Κελαιδή Αγλαία - Σούδα Χανίων 50 €
Τσαγκαράκης Ευτύχης - Αργουλές Σφακίων 20 €
Χιωτάκης Ιωσήφ του Ιωσήφ - Ηράκλειο Κρήτης 30 €
Βιλατζάκης Εµµανουήλ - Πειραιάς 50 €

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
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Στη µνήµη Μαρίκας Πολάκη (συζ. Γεωργίου)
αντί στεφάνου
Πολάκης Γεώργιος του Παύλου 100 €
Πολάκης Μάρκος (καθηγητής) 100 €
Πολάκης Χαράλαµπος 100 €
Μαρκουτσάκης Μάρκος 100 €
Καφαράκης Κων/νος 200 €
Καφαράκης Παναγιώτης 200 €
Νικολουδάκης Νικόλαος 200 €
Πολάκης Πέτρος 200 €
Κοτσίφης Νικόλαος 100 €
Πυροβολάκης Γεώργιος 50 €
Παπατζανής Βαγγέλης 50 €
Πολάκης Θανάσης (δάσκαλος) 100 €
Τζαγκαράκης Ευτύχης - Ευαγγελία 50 €
Τζαγκαράκης Γεώργιος -Μαριάνθη 50 €
Λουκάκης Ευδολάριος 50 €
Λουκάκης Παντελής 50 €
Λουκάκης Ευάγγελος του Ανδρέα 50 €
Πολάκης Παύλος-Γεώργιος-Θανάσης-Στέλλα 200 €
Λουράκης Γιάννης 50 €
Λουράκης Εµµανουήλ 50 €
Κοτσίφης Ανδρέας 50 €
Βρανάκη-Βαριδάκη Βαγγελιώ 100 €
Στη µνήµη της Αθηνάς Καγιαυτάκη
Μπαίλάκης Ευθύµιος 100 €
Μπαίλάκης Μιχάλης 50 €
Μπαίλάκη Αικατερίνη 100 €
Οικ. Ιατράκη Κωνσταντίνου 50 €
Οικ. Καγιαυτάκη Ηλία 100 €
Οικ.Καγιαυτάκη Σήφη 100 €
Οικ.Χουρδάκη Μιχάλη 100 €
Οικ.Μαρινάκη - Καγιαυτάκη Μαίρη 30 €
Χουρδάκης Βαγγέλης 50 €
Οικ. Καρτεράκη Εµµανουήλ 50 €
Φρουδαράκης Ιωάννης 20 €
20 €
Σπυράκης Ειρήνη
Σφενδουράκη Ασπασία 30 €
∆ιακάκη Μαίρη 50 €
Σφενδουράκης Σπύρος 50 €
Αρώνης Κώστας 50 €
Βοσκάκης Νίκος 50 €
Μπαίλάκη Μαρία 50 €
Στη µνήµη Μπολιώτη Ιωσήφ
Μαλεφάκης Αντώνης 50 €
Τζατζιµάκης Γεώργιος του Ιωάννου 50 €
Στη µνήµη Ηλία Παπασηφάκη αντί στεφάνου για τις
ανάγκες λειτουργίας του Αγροτικού Ιατρείου
Ανώπολης Σφακίων
Οικ. Όλγας & Παντελίτσα Παπασηφάκη 200 €
Οικ. ∆ηµήτρη & Μαρίας Βλαστάκη 100 €
Οικ.Παντελίτσα & Μάρκου Τσιριντάνη 100 €
Οικ.Ασηµένιας & Γιάννη Κοπάση 50 €
Οικ.Πηνελόπης Αθητάκη 50 €
110€
Οικ.Γεωργίου, Ανδρέα, Σήφη,Γιάννη Κατσανεβάκη1
Οικ.Νικολάου Ευτυχίου Κοπάση 20 €
Οικ.Νικολάου Βούρβαχη 30 €
Γεώργιος Ιωάννου Κοπασάκη 50 €
Οικ.Κατερίνας & Ιωάννου Τζατζιµάκη 50 €
Οικ.Γεωργίου Νικολάου Παπασηφάκη 50 €
Μανώλης Νικολάου Παπασηφάκης 20 €
Οικ.Ηλία Μιχαήλ Παπασηφάκη 20 €
Οικ.Βαγγέλη Γ.Παπασηφάκη 50 €
Οικ.Μανούσου Τζαγκαράκη 10 €
Οικ.Γεωργίου & Νίκης Παναυλάκη 20 €
Οικ.Γεωργίου & Κατίνας Μαραγκουδάκη 50 €

Στη µνήµη Σοφίας Κουκουνάρη αντι στεφάνου προσέφεραν
για τις ανάγκες λειτουργίας του
Π.Π.Ιατείου Σφακίων
Ιερέας Αθανάσιος Κουκουνάρης 50 €
Οικ. Πόπης & τέκνων Κουκουνάρη 50 €
Γεώργιος Αθαν.Κουκουνάρης 50 €
Μύρων & Μαρία Κουκουνάρη Ματσοράκη 50 €
Ιωάννης Παναγιωτάκης 50 €
Αντωνία Κοσµία Ουµπέρτο Μπασδάνη 50 €
Σκίππα Εύα 50 €
Στη µνήµη της Σταυρούλας Ορφανουδάκη αντι στεφάνου πρόσέφεραν για τις ανάγκες του Π.Π.Ιατρείου Σφακίων
Ιωάννης Παύλου Ορφανουδάκης & τα παιδιά Παύλος, Γεώργιος, Αθηνά 500 €
Το ∆.Σ. του Κ.Τ.Ε.Λ Χανίων - Ρεθύµνου Α.Ε 2.000 €
Στη µνήµη Αγκανά Ιωσήφ του Γεωργίου
Η οικογένεια του θανόντος 300 €
Μπουχλάκης Νεκτάριος του Ιωσήφ 50 €
Μπουχλάκης Γεώργιος του Ιωσήφ 50 €
Οικογένεια Ευαγγέλου Κουζίλου 300 €
Στη µνήµη του Νικολάου ∆εληγιαννάκη αντι στεφάνων
για το Π.Π.Ιατρείο Σφακίων
Οικ. Νικολάου ∆εληγιαννάκη 400 €
Οικ. Θεοδώρου Ευστρ.∆εληγιαννάκη 100 €
Οικ. Γεωργίου Ευστρ. ∆εληγιαννάκη 100 €
Οικ. Μανώλη Ευστρ. ∆εληγιαννάκη 100 €
Γιάννης Ευστ. ∆εληγιαννάκης 50 €
Οικογένεια Βενάκη Στυλιανού 150 €
Οικ. Πετρουλάκη Αντώνη 100 €
Χιωτάκης Μανούσος του Ιωσήφ 50 €
Γύπαρης Πέτρος 50 €
Οικ. Χοµπιτάκη Γεωργίου 50 €
Οικ. Μπερτσελή Ιωάννη 50 €
Γύπαρης Βαρδής 50 €
Χιωτάκης Μανώλης του Ιωσήφ 50 €
Οικ. Τσουπάκη Μανώλη 50 €
Οικ. Τζατζιµάκη Παύλου 50 €
Οικ. Σαβιολή Ανδρέα 50 €
Μανετάκης Μανώλης 50 €
Βοτζάκης Γεώργιος του Νικολάου 50 €
Βοτζάκης Παύλος του Νικολάου 50 €
Σταυριανουδάκης Βαγγέλης 50 €
Καγιαδάκης Γεώργιος του Βασίλη 50 €
Οικ. Κανδηράκη Θανάση 50 €
Οικ. ∆οκιµάκη Ιωσήφ 50 €
ΜπαΪλάκης Μανώλης 50 €
Οικ. Βοτζάκη Αννας του Νικολάου 50 €
Οικ. Βοτζάκη ∆αµουλή του Νικολάου 50 €
Οικ. Λουλαδάκη Γεωργίου 50 €
Σταυριανουδάκης Ανδρέας 50 €
Κελαϊδή ∆έσποινα 50 €
Οικ. Μανετάκη Ιωάννη 50 €
∆εληγιαννάκης Γεώργιος του Θεοδώρου 50 €
Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννου 100 €
• Η Εταιρεία FOCUS MEDICAL HELLAS A.E µε πρόεδρο και
διευθύνοντα σύµβουλο τον κ. Κωνσταντίνο Βογδανέρη, µεγάλη
προσφορά ιατρικού εξοπλισµού στα ιατρεία και το νοσοκοµιακό σκάφος Σφακίων.
• Η εταιρεία DEMO A.E µεγάλη προσφορά φαρµακευτικού
υλικού στο Π.Π.Ιατρείο Σφακίων
• Ο κ. Βαρλάς Κωνσταντίνος Γενικός ∆ιειθυντής διαγνωστικών της ABBOTT HELLAS, έστειλε Αντιγριπικά εµβόλια για τις
ανάγκες των Ιατρείων Σφακίων
• ΑΦΟΙ Στέφανος - Μαθιός - Γεώργιος Μπαδογιάννη,στη
µνήνη του αδελφού τους Βαρδή 300€
• Τάκης Μακράκης ένα ψυγείο
Στη µνήµη της Μαρίκας
Πολάκη (συζ. Γεωργίου)
αντί τριµήνου µνηµοσύνου

• Μανουσογιαννάκης Σήφης (στη µνήµη του φίλουτου Ρούσσου Βρανά ) 50 €
• Γεώργιος Παύλου Πολάκης – Αργουλές Σφακίων
(στη µνήµη της συζύγου του Μαρίας αντί τριµήνου
µνηµοσύνου) 50 €
• Κατσανεβάκης Ιωάννης του Νικολάου - Αθήνα
(στη µνήµη του πατερα του Νικολάου) 100 €

• Ο Γεώργιος Παύλου Πολάκης, προσέφερε για το Ιατρείο Χώρας Σφακίων 400 €
και για τον Ι.Ν. Αγίου Πέτρου
στον Αργουλέ Σφακίων 100 €.

Στη µνήµη του Νικολάου
∆εληγιαννάκη

Η οικ. Βενιέρη Γεωργίου,
πρόσφερε στο Ναό Τεσσάρων
Μαρτύρων 50 €

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ

Μανταδάκης Μάρκος 15 €
Σολινταδάκη Αννα 15 €
Πάτερου-Σταυριανέα Μαρία 70 €
Χαρισάκης Βασίλης 10 €
∆ασκαλάκης Ιωάννης 20 €

O Πρόεδρος της Ένωσης Σήφης Μανουσογιάννης, µεταφέρει το Φαρµακευτικό και Ιατρικό
υλικό, που δ ώ ρ η σ ε στο Ιατρείο Σφακίων, η Εταιρεία FOCUS MEDICAL HELLAS AE, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο τον κ. Κωνσταντίνο Βογδανέρη.

Τα εν ∆ήµω...

∆ιαχείριση του Εθνι κού ∆ριµού Σαµαριάς

Πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Σφακίων

Σε συνεδρίαση του διοικητικού συµβούλιου του Φορέα διαχείρισης του
Eθνικού ∆ρυµού Σαµαριάς - Λευκών
Όρεων, µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου Σφακίων Π. Πολάκη και σύµφωνη
γνώµη
του
πρόεδρου

ρετική τιµή δίνοντας εισόδηµα στις οικογένειες που θα αποφασίσουν να
συµµετέχουν σε αυτό το σύγχρονο µιτάτο , ξαναδίνοντας ζωή στον πυρήνα
των Λεύκων Όρεων.
Σύντοµα θα υπάρξει συνάντηση µε
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Επιτέλους µετά από ένα χρόνο τρέξιµο για µελέτες, εγκρίσεις, δηµοπρασίες, ελέγχους, κατακυρώσεις, συµβάσεις, κλπ κλπ - ξεκίνησαν
τα έργα της πρώτης οµάδας αναπλάσεων χωριών σε Αργουλέ, Καψοδάσο, Πατσιανό, Βουβά, Ίµπρο και Αµµουδάρι - Ασκύφου.
Τα Σφακιά θ’ αλλάξουν όψη. Έπεται και η δεύτερη οµάδα αναπλάσεων, για την οποία κατατέθηκε πλήρης πρόταση.
Για το νέο ιατρείο, δώθηκε η έγκριση ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ του έργου
από τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ στο Ηράκλειο.

Στην ανάπλαση οικισµών δίνει έµφαση ο ∆ήµος Σφακίων. Στο πρόγραµµα
«Μπαλτατζής» εντάκτηκαν σε πρώτη
φάση, έξι χωριά της Σφακίων ( Πατσιανός, Αργουλές, Καψοδάσος, Βουβάς,
τµήµα της Ίµπρου και Ασκύφου) και στα
ΟΣΑΠΥ σχεδόν όλα τα υπόλοιπα χωριά

Πολύ σηµαντική είναι η παρέµβαση
που θα γίνει µέσω των ΟΣΑΠΥ στο
Φραγκοκάστελο και σε Καλλικράτη και
Ασφένδου.
Όπως επίσης τονίζει ο Π. Πολάκης
«έχουµε προτείνει την ανάπλαση του
κτηρίου του Μπικουβάρη στ’ Ασκύφου,

Ο Εθνικός ∆ρυµός Σαµαριάς, µπορεί να χρηµατοδοτήσει ένα έργο που θα συµβάλλει στην
παραγωγική ανασυγκρότηση των Σφακιών και στην ήπια και αειφόρο ανάπτυξη

Λυµπεράκη Πέτρου και όλων των
µελών του ∆.Σ. που παρέστησαν στη
συνεδρίαση, αποφασίστηκε, κατ’
αρχήν, να χρηµατοδοτηθεί από αδιάθετους πόρους του φορέα, η κατασκευή
Ορεινού τυροκοµείου στη µαδάρα της
Ανώπολης, ενεργειακά αυτόνοµου, που
θα πληροί όλες τις προδιαγραφές για
παράγωγη προϊόντων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης - ΠΟΠ (
γραβιέρα κλπ), από το ασύγκριτης ποιότητας γάλα που µπορεί να παράξει
ένας δεδοµένος αριθµός προβάτων
που µπορεί να ξανανέβει πάλι στη µαδαρά, µε βάση αυτήν την εξέλιξη και το
οποίο θα µπορεί να πουλιέται σε εξαι-

τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Σφακίων και
οικογενειών από την Ανώπολη και τον
Αη Γιάννη, αφού συγκεντρωθούν κάποια στοιχεία για το κόστος αγοράς του
τυροκοµείου, τις ενεργειακές του ανάγκες κλπ για να συζητηθεί το που θα
στηθεί, ποιοι κτηνοτρόφοι έχουν θέληση να συµµετέχουν, ζητήµατα πρόσβασης στο τυροκοµείο και µεταφοράς
γάλακτος και προϊόντων.
Ο ∆ρυµός µπορεί να χρηµατοδοτήσει
ένα έργο που θα συµβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου
µας και στην ήπια και αειφόρο ανάπτυξη που παλεύει ο ∆ήµος τώρα και
δυο χρόνια.

Εικόνες από τα έργα διαµόρφωσης Πλατείας στον Αργουλέ. Ο οικισµός άλλαξε όψη

∆ιάσωση τραυµατία στην Αγ. Ρουµέλη

Το Νοσοκοµειακό σκάφος εν δράσει...

Άµεσα ο δεύτερος χειρίστης του νοσοκοµειακού σκάφους «∆ΟΞΑ», ∆ηµήτρης Γλεντούσης,
µαζί µε την αγροτική γιατρό της Ανώπολης, Καλ εµάκη ∆ήµητρα, που ήταν εφηµερία στο ιατρείο της Χώρας Σφακίων, µετέβηκαν µε άσχηµο
καιρό στην Αγία Ρουµέλη, παρέλαβαν την
ασθενή µε τη βοήθεια κατοίκων και την µετέφεραν ασφαλή στο λιµάνι της Χώρας Σφακίων.
Εκεί αφού εδόθησαν κάποιες συµπληρωµατι∆εκάδες επεµβάσεις και διασώσεις έχει κάνει το
κές πρώτες βοήθειες από τον ∆ήµαρχο - γιατρό
Νοσοκοµειακό σκάφος “∆ΟΞΑ” στα Σφακιά.
Π.Πολάκη, µεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο (το
Μια δηµότισσα µας στην Αγία Ρουµέλη, υπέ- χερσαίο) του δήµου µε οδηγό τον Κοπάση Νιστη µια άσχηµη πτώση και χρειάστηκε ιατρική κόλαο και συνοδεία γιατρού, διακοµίστηκε στο
βοήθεια και µεταφορά στο νοσοκοµείο.
νοσοκοµείο Χανιών. Συγχαρητήρια σε όλους.

Θερµές Ευχαριστίες
ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ

H Eνωση των Απανταχού Σφακιανών, ο
Δήμος Σφακίων και το Ιατρικό - νοσηλευτικό
προσωπικό των Ιατρείων Σφακίων, ευχαριστούν θερμά όλους που με οποιαδήποτε τρόπο
συμβάλουν στην βελτίωση της πρωτοβάθμιας
ιατρικής φροντίδας των κατοίκων της επαρχίας
μας και των επισκεπτών της, προσφέροντας
χρηματικά ποσά, ιατρικό εξοπλισμό, φαρμακευτικό υλικό και κάθε άλλη βοήθεια.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε:
1. Κ.Τ.ΕΛ Χανίων –Ρεθύμνου
2. Την DEMO A.E
3. FOCUS MEDICAL HELLAS AE
4. ABBOTT HELLAS
4. Τις οικογένειες, συγγενείς και φίλους
των εκλιπόντων: Πολάκη Μαρίκα, Ορφανουδάκη Σταυρούλα, Κουκουνάρη Σοφία, Παπασηφάκη Ηλία, Καγιαυτάκη Αθηνά,

Δεληγιαννάκη Νικολάου, Αγκανά
Ιωσήφ του Γεωργίου, Βαρδή Μπαδο-

γιάννη.

Το Ιατρείο Σφακίων, το νοσοκομειακό
σκάφος και τα περιφερειακά ιατρεία,
χάρις στη βοήθεια και τις δωρεές, δεν στερούνται τον αναγκαίο εξοπλισμό πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η προσπάθεια μας
συνεχίζεται. Κάνουμε έκλυση σε όλους
τους συμπατριώτες και φίλους των Σφακιών, όπου γης, να αγκαλιάσουν με θέρμη
αυτή τη προσπάθεια μας.
Ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπούν τα θεμέλια για το νέο μας Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Σφακίων.
Η υγεία είναι το μέγιστο αγαθό. Ας γίνουμε όλοι μας αρωγοί αυτής της ευγενικής προσπάθειας.

από την Ανώπολη και τη Σκαλωτή συµπεριλαµβανοµένης και της Χώρας Σφακίων αλλά και µιας πλειάδας οικισµών.
Όπως µας λέει ο δήµαρχος Παύλος
Πολάκης, «Οι αναπλάσεις αυτές επαναφέρουν στα χωριά µας µια εικόνα που
είχε χαθεί µετά τη δεκαετία του ’70 και την
επικράτηση του, τσιµέντου. Μιλάµε για
κατασκευή καλντεριµιών, πεζουλιών,
αναπλάσεις πλατειών µε χώρους αναψυχής κα ξεκούρασης. Αν υλοποιηθούν
τα έργα από αυτές τις δύο προτάσεις πιστεύουµε ότι αλλάζει όψη η επαρχία. Ειδικά σε Ασκύφου και Ανώπολη γίνονται
πολύ µεγάλες παρεµβάσεις».

ώστε να γίνει Κέντρο Πληροφόρησης του
Εθνικού ∆ρυµού των Λευκών Ορέων και
θα χρησιµοποιείται από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο της περιοχής. Επίσης, είναι
πολύ σηµαντικές και οι παρεµβάσεις που
θα κάνουµε στο θέµα της ύδρευσης:
Αξιοποίηση της υδροληψίας µέσα στο
φαράγγι της Σαµαριάς στα «Κεφαλοβρύ
σια» µε κατασκευή δικτύου, αξιοποίηση
της γεώτρησης στο χωριό Βρασκάς για
να υδρεύσουµε Ασφένδου, Ίµπρο, Ασκύφου, σύνδεση του δικτύου του Πατσιανού µε τη γεώτρηση στον Αργουλέ αλλά
και κατασκευή του βιολογικού καθαρισµού του Λουτρού».

Η αποχέτευση στη
Σκαλωτή Σφακίων

Στα πλαίσια του προγράµµατος του
∆ήµου Σφακίων για τον καθαρισµό
των χωριών και οικισµών των Σφακίων, υλοποίησε την δηµιουργία αποχετευτικού δικτύου στη Σκαλωτή, που
χρόνια τώρα ταλαιπωρούσε τους κατοίκους του χωριού.
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Ο ετήσιος χορός της Ένωσης µας

Στο κέντρο “ΟΡΦΕΑΣ”

Στο φιλόξενο Κέντρο «ΟΡΦΕΑΣ»
στην Καλλιθέα, βρεθήκαµε λοιπόν ξανά,
στον καθιερωµένο Ετήσιο χορό της

Ένωσης µας.
Απολαύσαµε το νοστιµότατο πιλάφι,
το βραστό και το τσιγαριαστό, που µας
προµήθευσε ο ακούραστος ταµίας µας
Νίκος Κωνσταντουδάκης και µας
ετοίµασαν για µια ακόµα φορά µε κόπο
και µεράκι, οι δεξιοτέχνες Γιώργης
Βοτζούρης και Μανώλης Νιόλης.
Μερακλωθήκαµε µε τις δοξαριές του
δικού µας Μιχάλη Πολυχρονάκη και
της µουσικής συντροφιάς του.
Απολαύσαµε ένα περίτεχνο ριζίτικο
που µας τραγούδησε η Ριζίτικη οµάδα
«Ριζίτες».
Ήπιαµε µπρούσκο κρασί, τραγουδήσαµε , χορέψαµε, ξεφαντώσαµε.
Νιώσαµε ξανά να πατάµε γερά τη γης.
Νιώσαµε δυνατοί. Μας χρειάζεται στον
αγώνα που έχουµε µπροστά µας...

Η Ένωση μας ευχαριστεί θερμά για την
βοήθεια και συμπαράσταση στις εκδηλώσεις μας, όλους όσους πρόσφεραν απλόχερα, προϊόντα
της Σφακιανής
γης και υπηρεσίες.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε: Τους
Αδελφούς
Σοφούλη από τη
Σκαλωτή,
τον
Γιώργο
Τσουπάκη από το
Φραγκοκάστελο,
τους Αδελφούς
Φασουλάκη από τη Χώρα Σφακίων, τους
Αδελφούς Νικηφοράκη από την Ίμπρο, τον
Μάρκο Ντουρουντάκη (Φούρνος) από τη

Βιβλιοπαρουσίαση
Χώρα Σφακίων, τον Βαγγέλη Καρκάνη
(Φούρνος) από τα’ Ασκύφου, τους Αδελφούς Γερωνυμάκη από το Φραγκοκάστελο,
τον Στέλιο Γλυνιαδάκη από τη Σκαλωτή,
τον Γιάννη Αθητάκη από τα Χανιά, τους
Αδελφούς Κωνσταντινίδη από το Φραγκοκάστελο, καθώς και τους εκθέτες Κρητικών
προιόντων στην πρόσφατη Έκθεση τους
στην Αθήνα στο Εμπορικό Κέντρο «ATHENS
HEART»

“Λεξικογραφικό Χαρµόσυνο”
προς τιµήν του καθηγητή
Εµµανουήλ Κριαρά

Γράφει ο Σήφης Μανουσογιάννης

Με µεγάλη συγκίνηση έλαβα από τον
σεβαστό καθηγητή Εµµανουήλ Κριαρά,
τον Νέστωρα της ελληνικής λεξικογραφίας,
µε ιδιόχειρη αφιέρωση, ένα καλαίσθητο

καθηγητής Κώστας Γραµµένου, του κοσµήτορα της σχολής Ανθρωπιστών επιστηµών καθηγητή Βασίλη Κ. Γούναρη, οι
εισηγήσεις των καθηγητών Σπύρου Α. Μο-

τόµο µε τα πρακτικά της ηµερίδας που
πραγµατοποιήθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου
2011, στις εγκαταστάσεις του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος στη Θέρµη
Θεσσαλονίκης και πλούσιο φωτογραφικό
υλικό.
Εµείς βέβαια είµαστε ευτυχείς που τον
χαιρόµαστε στα εκατοστά έβδοµα (107) γενέθλια του σήµερα.
“Λεξικογραφικό Χαρµόσυνο” ονοµάστηκε η εκδήλωση προς τιµήν του, µε
αφορµή τη συµπλήρωση των 105 χρόνων
του θαλλερού γλωσσολόγου και δασκάλου.
Σε αναγνώριση της προσφοράς του, στη
ελληνική γλώσσα και λεξικογραφία, του
απενεµήθη τιµητική κλακέτα.
Στο βιβλίο, δηµοσιεύονται οι χαιρετισµοί
του προέδρου της διοικούσας επιτροπής.

σχονά, Ιωάννου Ν. Καζάζη και Αθανασίου
Γ. ΚαΪση, καθώς και την αντιφώνηση του καθηγητή Εµµανουήλ Κριαρά.
Στην οµιλία του, καταλήγει ο Ιωάννης Καζάζης, Καθηγητής κλασικής φιλολογίας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας: “... σήµερα το συγγραφικό έργο
του Κριαρά, που ανέρχεται σε 70 συνολικά
τόµους, συµπεριλαµβανοµένου και του λεξιγραφικού του έργου, έχει ψηφιοποιηθεί
µε τη φροντίδα του ΚΕΓ, έχει αναρτηθεί στη
Πύλη για την Eλληνική γλώσσ α (www.greek-langoage.gr) και δουλεύεται από τον ερευνητικό και εκπαιδευτικό
κόσµο µε ευγνωµοσύνη προς τον µεγάλο
δάσκαλο”.

∆ραστηριότητες

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης των
Απανταχού Σφακιανών

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 και
ώρα 11:30 π.µ., πραγµατοποιήθηκε στην
κατάµεστη αίθουσα της Ένωσης των Απανταχού Σφακιανών η εκδήλωση για την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.
Η εκδήλωση άνοιξε µε τα παραδοσιακά

βασιλόπιτα, κάνοντας µια ευχή και µια
αφιέρωση για το νέο έτος.
Η Ένωση των Απανταχού Σφακιανών ευχαριστεί από καρδιάς όλους όσους µας τίµησαν µε την παρουσία τους, και εύχεται
σε όλους ένα δηµιουργικό και αγωνιστικό

κρητικά κάλαντα, που τραγούδησαν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την συνοδεία της
παλαιϊκής κοντυλιάς του Σφακιανού λυράρη
Μιχάλη Πολυχρονάκη, ο οποίος κοσµεί µουσικά κάθε εκδήλωση της Ένωσής µας.
Ο Πρόεδρος της Ένωσής µας, στον χαιρετισµό του κήρυξε τη νέα θητεία του ∆Σ
ως «∆ιετία Παιδείας» για τα Σφακιά, η οποία
θα αποτελέσει τον πυρήνα των δράσεων
της Ένωσής µας, γιατί η παιδεία είναι αυτό
που στερείται ο κόσµος και γιατί τα αποτελέσµατα της έλλειψής της είναι ορατά παντού, και όχι µόνο στα Σφακιά.
Ο Πρόεδρος απηύθυνε έκκληση σε
όλους τους Σφακιανούς και τους φίλους
των Σφακιών, να προσφέρουν ό,τι µπορεί ο
καθένας για την ενίσχυση της εκπαίδευσης
στην επαρχία Σφακίων, υπενθυµίζοντας ότι
η παιδεία είναι ο µόνος δρόµος για να αναπτυχθεί µια κοινωνία και ότι αποτελεί την
µοναδική παρακαταθήκη για ένα βιώσιµο

νέο έτος, σε πείσµα του κλίµατος της γενικότερης απαισιοδοξίας και ηττοπάθειας,
που καλλιεργείται στις µέρες µας.

µέλλον, στην σηµερινή ζοφερή µνηµονιακή
πραγµατικότητα της αλλοτρίωσης και της
υποδούλωσης.
Μας τίµησαν µε την παρουσία τους πολλοί συµπατριώτες Σφακιανοί, Κρήτες και
φίλοι των Σφακιών, αλλά και φίλοι από άλλα
γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας, εκπροσωπώντας τα πολιτιστικά τους σωµατεία όπως επίσης και εκπρόσωποι κρητικών
σωµατείων της Αττικής (Ε. Πατεράκης, Ι.
Τερεζάκης, Ε. Στόγιος, Β. Χαρισάκης, κ.α.).
Στο τέλος, τα µέλη του ∆Σ της Ένωσης
είχαν ετοιµάσει ένα απλόχερο σφακιανό κέρασµα. για τους παρευρισκόµενους, µε όλα
τα προϊόντα της σφακιανής γης και µαδάρας.
Όλοι οι καλεσµένοι κλήθηκαν και έκοψε
ο καθένας ένα κοµµάτι από τη σφακιανή
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ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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ΣΦΑΚΙΑΝΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α
ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, στο κέντρο «Αρχόντισσα» στο ∆ερβένι Θεσσαλονίκης µε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η
3η Ετήσια
χοροεσπερίδα & κοπή
βασιλόπιτας του Παραρτήµατος
Βορείου Ελλάδος της
‘Ενωσης
των Απανταχού Σφακιανών για το έτος 2013.
Το Παράρτηµα έχοντας πλέον εδραιωθεί
για τα καλά στα πολιτιστικά δρώµενα της
πόλης αλλά και της Βορείου Ελλάδος, διοργάνωσε και πραγµατοποίησε µια χοροεσπερίδα η οποία «τράνταξε» για τα καλά τα νερά
των πολιτιστικών δρώµενων της περιοχής.
Από την ίδρυση του Παραρτήµατος τον
Ιούλιο του 2010, ήταν η πιο πετυχηµένη αλλά

κέντρο στην κυριολεξία «σείστηκε» από τα
χειροκροτήµατα και των ενθουσιασµό των
καλεσµένων!
Ο ήχος της λύρας στα χέρια του καταξιωµένου Γρηγόρη Αλυσσανδράκη και του
συγκροτήµατος του,κράτησε το κέφι στα ύψη
έως τις πρωινές ώρες.
Το γλέντι αρκετές φορές διακόπηκε από
Ριζίτικα τραγούδια τα οποία αποδώθηκαν
άριστα από τα µέλη του Παραρτήµατος αλλά
και άλλους Χανιώτες καλεσµένους.
Φέτος, για πρώτη φορά, θέλοντας να γνωρίσουµε καλύτερα τα Σφακιά στον κόσµο της
Βορείου Ελλάδος, το κέρασµα στο τραπέζι µε
παξιµάδια, τυρί, ελιές και τσικουδιά, ήταν
Σφακιανά.
Θα θέλαµε, σαν Παράρτηµα, από καρδιάς
να ευχαριστήσοµε τον Φούρνο «Σφακιά» των
Αφων Βοτζάκη, τους Αφούς Γιαννακάκη
και τον Λεωνίδα Σκορδαλό, για την διάθεση
των παραπάνω προϊόντων.
Επίσης τα δώρα στους λαχνούς ήταν Σφακιανά προϊόντα και επίσης βιβλία καταξιωµέ

και η πιο καλά οργανωµένη χοροεσπερίδα
του.
Κάτω από το αυστηρό και επιβλητικό
βλέµµα του ∆ασκαλογιάννη σε µια ∆ωρική τελετή, έγινε η κοπή της βασιλόπιτας.
Μετά από ένα σύντοµο χαιρετισµό και ευχαριστίες από τον υπεύθυνο του Παραρτήµατος Θοδωρή Παπαδάκη, τον λόγο έλαβε
ο Γραµµατέας του Παραρτήµατος, Μαρίνος
Παπουτσάκης, ο οποίος αφού διάβασε τον
χαιρετισµό που απέστειλλε ο Πρόεδρος της
Ένωσης Σήφης Μανουσογιάννης, παρουσίασε χορευτική πατούλια από έξι χορευτέςη οποία αποτελείται από χοροδιδασκάλους
και καταξιωµένους χορευτές αδερφών Συλλόγων.
Η Χορευτική οµάδα απόδωσε άριστα τους
χορούς, Πεντοζάλι, Πρώτο και ∆εύτερο Χανιώτικο Συρτό, την διάρκεια των οποίων το

νων Σφακιανών συγγραφέων καθώς και µουσικά CD’S Σφακιανών µουσικών.
Ευχαριστούµε επίσης για την διάθεση των
χορευτών, τους αδερφούς Συλλόγους, Σερρών το «Αρκάδι», τον Σύλλογο Κρητών Ηµαθίας, τον Σύλλογο Κρητών «Ιδαία γη» και τον
Σύλλογο Κρητών και φίλων Ωραιοκάστρου
«Ερωτόκριτος».
Ευχόµαστε από καρδιάς στην επόµενη χοροεσπερίδα, ο λυράρης να είναι Σφακιανός,
το ριζίτικο και οι χοροί να αποδωθούν από τα
αντίστοιχα συγκροτήµατα του Πολιτιστικού τω
Σφακιώ, ώστε να µάθει ο κόσµος σε κάθε
γωνιά της Ελλάδας την Σφακιανή πρεπειά.
Για το Παράρτηµα Β. Ελλάδας
Η ∆ιοικούσα επιτροπή,
Θεόδωρος Παπαδάκης
Μαρίνος Παπουτσάκης
Νικόλαος Καγιαδάκης.
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Παρουσίαση του έργου του συµπατριώτη µας
Γιατρού και Συγγραφέα Γιώργου Πολυράκη
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Λογοτεχνική βραδιά στην αίθουσα της Ένωσης

Συνεχίζοντας η Ένωση µας τα αφιερώµατα και τις παρουσιάσεις καταξιωµένων λογοτεχνών και καλλιτεχνών του τόπου µας,
παρουσίασε και τίµησε την ∆ευτέρα 18 του
Φλεβάρη το βράδυ, ένα εκλεκτό συµπατριώτη µας, τον γιατρό και συγγραφέα
Γιώργο Πολυράκη, από τον Αη Γιάννη Σφακίων.
Ο Γιώργος Πολυράκης, ζει στη Θεσσαλονίκη και µας έκαµε την τιµή να παραστεί ο
ίδιος στην εκδήλωση παρουσίασης του λογοτεχνικού του έργου.
Βέβαια, όσο πλούσιο είναι το λογοτεχνικό,
άλλο τόσο σηµαντικό είναι και το επιστηµονικό του έργο, πάνω στην Ιατρική, µε πολυάριθµες εργασίες, δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις
και άρθρα του σε σε επιστηµονικά περιοδικά

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στον Αγιο Ιωάννη Σφακίων, όπου
τελείωσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση.Σπούδασε
Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του οποίου είναι διδάκτωρ. Πήρε
την ειδικότητα του χειρουργού και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στη χειρουργική των αγγείων στο νοσοκομείο Hammersmith του
Λονδίνου.
Σήμερα εργάζεται ως χειρουργός στη Θεσσαλονίκη, όπου και ζει. Εχει δημοσιεύσει
ογδόντα τρεις επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και ξένα ιατρικά περιοδικά, έχει κάνει δεκάδες ανακοινώσεων σε ιατρικά συνέδρια και
έχει πάρει μέρος στη διοργάνωση πολλών συνεδρίων. Είναι μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, της Ιατρικής
Εταιρείας Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας Ιατρών
Λογοτεχνών, της Εταιρείας Συγγραφέων Βορείου Ελλάδος, ενώ έχει διατελέσει μέλος του
Διεθνούς Κολεγίου των Χειρουργών.
Στα μαθητικά του χρόνια ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη δημοσιογραφία στα Χανιά και
έγραψε δύο θεατρικά έργα που παίχτηκαν σε
μαθητικές παραστάσεις. Ακόμη ένα θεατρικό
έργο έγραψε όταν ήταν φοιτητής, το οποίο παίχτηκε από φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοιτητικής εβδομάδας.
Το 1994 κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο “ΛΥΤΡΩΣΗ” και το 1995 το
δεύτερο βιβλίο του με τίτλο “ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ” και τα δύο προσωπικές εκδόσεις.
Ενα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε από τις
“Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ” το μυθιστόρημα
“ΕΚΕΙΝΗ Η ΣΤΙΓΜΗ”. Ακολούθησε, το Δεκέμβριο του 1998, το μυθιστόρημα “ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ
ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ”, το οποίο αγαπήθηκε αμέσως από
το αναγνωστικό κοινό και τιμήθηκε με το Βραβείο Πεζογραφίας της Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων. Μάλιστα, γυρίστηκε σε
σίριαλ, το οποίο προβλήθηκε το χειμώνα του
2003 από την τηλεόραση του “Alpha”.
Από τις “Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ” κυκλοφορούν
επίσης τα βιβλία του “ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΧΘΕΣ” (Α΄ Βραβείο Μυθιστορήματος από τον
Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»), “Η ΚΟΡΗ
ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΝΗΣ” που σύντομα θα κυκλοφορήσει στα τούρκικα, “ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ”, “ΜΑΚΡΙΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” (στην τελική
πεντάδα για το βραβείο ΣΚΑΪ αναγνωστών) και
“ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ”, “ΣΙΩΠΗΛΕΣ
ΚΡΑΥΓΕΣ”, “ΤΑ ΗΡΑΝΘΕΜΑ ΘΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ
ΞΑΝΑ”, “ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ”, “ΕΓΚΛΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ”, “ΔΩΡΟΘΕΑ ΝΤΕ ΡΟΠ - ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ”,
“ΛΥΤΡΩΣΗ”, “ΟΙ ΑΕΤΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ” .

και διεθνή ιατρικά συνέδρια.
Τον κέρδισε όµως από νωρίς και η λογοτεχνία, χαρίζοντας του ένα ακόµα από τα µοναδικά προνόµια που µπορεί να σε προικίσει
η φύση: Να µπορείς να θεραπεύεις το σώµα
και την ψυχή τ’ ανθρώπου... Ο Γιώργος Πολυράκης κατέχει αυτή την ύψιστη τιµή.
Τα µυθιστορήµατα του, χαρακτηρίζονται
από µια απίστευτη αφηγηµατική δεινότητα,
πολλά από τα οποία, έχουν ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο, τις αναµνήσεις και τα παιδικά
βιώµατα του, από τον τόπο που γεννήθηκε,
τα Σφακιά.
Πλήθος κόσµου ανταποκρίθηκε στην
πρόσκληση µας και παρακολούθησε µε µεγάλο ενδιαφέρον την όµορφη έκδήλωση.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Σήφης Μανουσογιάννης, χαιρέτισε τον εκλεκτό τιµώµενο συµπατριώτη µας και ευχαρίστησε τους φίλους που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

Στη πρώτη σειρά πό δεξιά: Ο εκδότης Θ. Ψυχογιός, ο συγγραφέας Γ. Πολυράκης, ο
µικρός εγγονός του και δίπλα η σύζυγος του.

Βάσαλµο στην εκδήλωση, ήταν και τα µουσικά διαλείµµατα µε
τους λυρικούς ήχους
από το µπουλγαρί του
Κάρολου και τη φλογέρα της Ειρήνης,
καθώς και το ριζίτικο
από τους φίλους µας
“Ριζίτες”.
Η Ένωση µας, θα συνεχίσει και θα διευρύνει
τέτοιες δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις
στην αίθουσα µας.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Η ριζίτικη
οµάδα “Ριζίτες”, απέδωσε ένα εξαιρετικό
τραγούδι και έκλεισε µε
τη µαντινάδα “ ∆ε βγάνου µόνο τα Σφακιά,
αθρώπους των αρµάτω, µα βγάνουν επιστήµονες κι αθρώπους
τω γραµµάτω”.
∆ΕΞΙΑ: H Ειρήνη ∆ερέµπεη και ο Κάρολος
Κουκλάκης, πλαισίωσαν µουσικά την εκδήλωση, µε παλαιινούς
Κρητικούς σκοπούς.

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης ( Αριστερά) Γιάννης Πολυράκης - Καθηγητής Μαθηµατικών στο Ε.Μ.Π. και ξάδελφος
και συνχωριανός του τιµώµενου Γιώργου Πολυράκη, µας
µετέφερε µε γλαφυρότητα σε κείνα τα δύσκολα χρόνια που
µάθαιναν τα πρώτα τους γράµµατα.
Ο Γραµµατέας της Ένωσης (∆εξιά) Βασίλης Θωµάς, είχε
τον συντονισµό της εκδήλωσης και διάβασε αποσπάσµατα
από έργα του συγγραφέα, τα οποία είχε ο ίδιος επιλέξει.

Ο Ειδικός Γραµµατέας της Ένωσης Ανδρέας Κούνδουρος και οι κοπελιές µας Καλλιόπη Γερωνυµάκη και Ειρήνη Κορνιζάκη - µέλη του ∆.Σ.,
διάβασαν αποσπάσµατα από τα έργα του συγγραφέα : “ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ” , “ΜΑΚΡΙΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”, “ΟΙ ΑΕΤΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ” και “ΣΑΝ ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΑΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ”.Ανάµεσα στα αναγνώσµατα, απολαµβάναµε τις µουσικές πανδαισίες του Καρόλου και της Ειρήνης.

Ο εκδότης Θαν. Ψυχογιός, στο εκδοτικό Οίκο του οποίου έχουν εκδοθεί 13 βιβλία του συγγραφέα Γ.
Πολυράκη, µας µίλησε για την γνωριµία τους, τη συνεργασία και τη
φιλία τους.

Ο συµπατριώτης µας και βραβευµένος συγγραφέας Γιώργος Πολυράκης, φανερά συγκινηµένος από
την µεγάλη τιµή που του έγινε από
την Ένωση µας, µας ευχαρίστησε
θερµά.

Απονοµή τιµητικής πλακέτας από τον Πρόεδρο Σήφη Μανουσογιάννη, στον εκλεκτό επιστήµονα γιατρό και συγγραφέα για την συνιλική προσφορά του στον πολιτισµό και τα γράµµατα.

