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Εγκαινιάστηκε το πολυδύναµο
Ιατρείο Σφακίων

∆ήµαρχος Σφακίων Π. Πολάκης: ’’... όταν µια κοινωνία παίρνει µπρο-
στά, είναι σίγουρο ότι δεν υποτάσσεται και µπορεί να βάλει πλάτη

στην αναγέννηση του τόπου µας’’

Κάθε κορδέλλα εγκαινίων που κόβουµε, κόβουµε κι ένα Γόρδιο δεσµό...
Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτονται ο Αντιδ/ρχος Μαν. Χιωτάκης και ο

Πρόεδρος της ”Ενωσης” µας, Σήφης Μανουσογιάννης.

Με τον προσωπικό µόχθο και ζήλο
των Σφακιανών εγκαινιάστηκε, παρουσία
πλήθους κόσµου και των τοπικών αρχών,
την ΚΚυυρριιαακκήή  2299  ΜΜααΐΐοουυ, αµέσως µετά τον 

εορτασµό στη Θυµιανη ́ Παναγία, της επε-
τείου της κήρυξης της «Επανάστασης του
1821 στην Κρήτη»,  το ΠΠοολλυυδδύύννααµµοο  ππεερριι--
φφεερρεειιαακκόό  ΙΙααττρρεείίοο  ττωωνν  ΣΣφφαακκιιώώνν..

Το ιατρείο ανακατασκευάστηκε  και εξο-
πλίστηκε πλήρως από τον ∆ήµο Σφακιών
µε τη βοήθεια της ««ΈΈννωωσσηηςς  ττωωνν  ΑΑππααννττααχχοούύ
ΣΣφφαακκιιααννώώνν»», µε χορηγίες  εταιρειών, προ-
σφορές κατοίκων και την εθελοντική εργα-
σία πολλών Σφακιανω ́ν και όχι µόνο.

’’ Απαιτούµε πλέον η πολιτεία, ως έχει
υποχρέωση να βάλει το χέρι στην τσέπη
και να διορίσει το απαιτούµενο προσωπικό
και να στηρίξει τη λειτουργία του κέντρου
που θα δώσει λύση όχι µόνο στις ανάγκες
του κόσµου, αλλά θα καλύψει και τις
ανάγκες του τουριστικού ρεύµατος των
Σφακίων" όπως είπε ο δήµαρχος Σφακίων
Π. Πολάκης. 

Το  ιατρείο θα λειτουργήσει αρχικά µε
γιατρούς και νοσηλεύτρια που θα καλύψει
οικονοµικά ο δήµος, ενώ άµεσα θα προ-
κηρυχτούν και  οι θέσεις των µόνιµων για-
τρών. " ο οργανισµός του ιατρείου υπάρχει
από το 2004, ενώ κτιριακά δεν υφίστατο
παρά ένα ερείπιο που είχε κτίσει η Χούντα
από το 1969.Με χρήµατα που συγκεν-
τρώθηκαν από την ‘’Ένωση Απανταχού   

Σφακιανών ‘’,αλλά και µε δική µας πρω-
τοβουλία µετά την ανάληψη των καθη-
κόντων µας, καταφέραµε να
ανακατασκευάσουµε και να εξοπλίσουµε

► Ζωτικής σηµασίας έργο για τα Σφακιά, συνέχεια της αγοράς του Νοσοκοµειακού σκάφους.
► Νίκησε η θέληση και αποφασιστικότητα, του αγωνιστή-οραµατιστή ∆ηµάρχου Π. Πολάκη.
► Τεράστια η συµβολή της ‘‘Ενωσης των απανταχού Σφακιανών’’ και ξεχωριστά του Προέδρου
της Σήφη Μανουσογιάννη.

” Ποτέ µην παρακαλάς για κάτι που έχεις τη δύναµη να το κερδίσεις’’ - Μιγκέλ Θερβάντες

ΠΑΙ∆ΕΙΑ :ΠΑΙ∆ΕΙΑ :
ΕΛΠΙΛΑ ΕΛΠΙΛΑ 

ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΛΛΟΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Άρθρο 16 παράγρ. 2  του Ελλη-

νικού συντάγµατος: « Η παιδεία
αποτελεί βασική αποστολή του
κράτους και έχει σκοπό την ηθική,
πνευµατική, επαγγελµατική και
φυσική διάγνωση των Ελλήνων».

Άρθρο Ι6 παράγρ. 4: « Όλοι οι
έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν
παιδεία σεόλες τις βαθµίδες της
στα
κρατικά εκπαιδευτήρια».

Σε εποχές µνηµονίου και µεσο-
πρόθεσµων προγραµµάτων, η νοµο-
θετική εξουσία του τόπου θεωρεί
πολυτέλεια πλέον την πιστή τήρηση
των διατάξεων του συντάγµατος. Η
παιδεία βάλλεται από παντού.Την κα-
τάντησαν αντικείµενο συνδιαλλαγής,
πεδίο "δράσης" λαµπρών µεταρρυθ-
µίσεων στο όνοµα της λεγόµενης "φι-
λοσοφίας της εκπαίδευσης". Με λίγα
λογία εδώ και αρκετά χρόνια η παι-
δεία µας περνάει έντονη κρίση. Τα τε-
λευταία 20 χρόνια έχουν ψηφιστεί 50!
νόµοι και τροποποιήσεις που αφο-
ρούν την παιδεία. Τα Σφακιά δεν µέ-
νουν βέβαια ανεπηρέαστα από την
οικονοµική και πνευµατική λιτότητα
που µας επιβάλλουν.

Πολλές οικογένειες µε κόπους,
θυσίες οικονοµική αιµορραγία προ-
σπα-θούν να µορφώσουν τα παιδιά
τους.Αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατό.
Πολλοί εγκαταλείπουν µεσόστρατα
αφού νιώθουν εγκαταλελειµµένοι
από τονφυσικό τους προστάτη την
ελληνική πολιτεία.

Στη Ελλάδα των περιφερειών
πλέον, η τωρινή δηµοτική αρχή
έδειξε από νωρίς την ευαισθησία της
στο θέµα µε την υποστήριξη ιδίων
εσόδων της ενισχυτικής διδασκαλίας
που ήθελαν να καταργήσουν ως
ασύµφορη οι φωστήρες του υπουρ-
γείου. Ο δρόµος είναι µακρύς και ανη
φορικός, διαθέτουµε όµως κάποια
πλεονεκτήµατα.

Κάποια από αυτά είναι και το κλη-
ρονοµικό του ευεργέτη Ξενουδάκη
καθώςκαι το κληροδότηµα του Ιωσήφ
Παπαδοπέτρου.Το πρώτο δυστυχώς

Συνέχεια στη σελ. 3

‘’από τη στιγµή που φτιάξαµε το ιατρείο
και το ελληνικό δηµόσιο δεν έδωσε ούτε
µια δραχµή, απαιτούµε να γίνει η προκή-
ρυξη των θέσεων για ιατρικό, νοσηλευτικό
και όλου του άλλου απαραίτητου προσω-
πικού. Εδώ δεν µπορεί να υπάρξει το 5
προς 1, να συνταξιοδοτηθούν δηλαδή
πέντε υπάλληλοι για να έλθει  ένας... γιατί
εδώ δεν υπάρχει ούτε το 5 ούτε το 1. Ξε-
κινάµε από το µηδέν και κτίζουµε’’. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πολυδύναµο
ιατρείο περιλαµβάνει ΑΑκκττιιννοολλοογγιικκόό, πλήρως
εξοπλισµένο ββιιοοχχηηµµιικκόό  εργαστήριο, χχεειι--
ρροουυρργγεείίοο, κκααρρδδιιοολλοογγιικκόό, εξοπλισµό για οορρ--
θθοοππεεδδιικκόό, εξοπλισµό για οουυρροολλοογγιικκόό  ,
υυππέέρρηηχχοο. 

Στους στόχους του ∆ήµου είναι η κκαατταα--
σσκκεευυήή  ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείίααςς, για το οποίο η σχε-
τική µελέτη προς ένταξη στο ΕΣΠΑ είναι
σχεδόν έτοιµη.

Ο περιφερειάρχης  κ. ΣΣ..  ΑΑρρννααοουυττάάκκηηςς,
ανέφερε µεταξύ άλλων: ‘’… Αξίζουν συγχα-
ρητήρια σε όλους όσοι βοήθησαν και χρει-
άζεται να συνεισφέρουµε όλοι γιατί η
πρωτοβάθµια περίθαλψη υγείας χρειάζε-
ται και στο πιο απόµακρο χωριό. Η Περι-
φέρεια στηρίζει την προσπάθεια αυτή

µε τις Τεχνικές της Υπηρεσίες’’.
ΣΣυυννέέχχεειιαα  σσττηη  σσεελλ..  1111

πλήρως ένα µικρό κέν-
τρο υγείας ουσιαστικά
µε ένα εξοπλισµό που
σίγουρα θα τον ζή-
λευαν πολλά άλλα κέν-
τρα υγείας, ακόµα και
µικρά επαρχιακά νο-
σοκοµεία", δήλωσε ο
δήµαρχος. Πέραν των
χρηµάτων που συγκεν-
τρώθηκαν για την
αγορά του ιατρικού
εξοπλισµού, υπήρξε
µια τεράστια κινητο-
ποίηση του κόσµου της
περιοχής και πολύ µε-
γάλη προσφορά εθε-
λοντικής εργασίας.
’’Θέλω να σταθώ στην

τεράστιας έκτασης εθελοντική δουλειά
δεκάδων Σφακιανών που  πήραν πάνω 
τους το έργο, γι’
αυτό και µπορούµε
και το εγκαινιά-
ζουµε… Υπήρξαν
Σφακιανοί που έβα-
λαν πλακάκια, σοβά-
δες, παράθυρα.  Και
όταν µια κοινωνία
παίρνει µπροστά µε
αυτόν τον τρόπο
είναι σίγουρο ότι δεν
υποτάσσεται και
µπορεί να βάλει
πλάτη στην αναγέν-
νηση του τόπου
µας’’, ανέφερε ο δή-
µαρχος  Π. Πολάκης,
ο οποίος και πρωτα-
γωνίστησε στην προ-
σπάθεια για την
ανακατασκευή του ιατρείου, ως γιατρός ο

ίδιος.’’’∆εν µπορεί να ξαναϋπάρξει περι-
στατικό µε ρήξη σπλήνας και να πεθάνει
στον δρόµο προς Χανιά. ∆εν µπορεί για
πέντε ράµµατα ένας πολίτης να πηγαίνει
στα Χανιά. ∆εν µπορεί για περιστατικά
πρωτοβάθµιας περίθαλψης να µην υπάρ-
χει νοσηλεία  στα Σφακιά ‘' .
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ΜΑΡΤΗΣ - ΜΑΗΣ 2011

∆ΩΡΕΕΣ ΓΙΑ “ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ”
* Κοπάσης  Θεόδωρος - ΑΝΩΠΟΛΗ ΣΦΑ-

ΚΙΩΝ στη  Μνήµη της µητέρας του Παγώ-
νας....................................... 50 €
* Κελαϊδή Μάρκ. Ελένη - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ
στη  Μνήµη του Πάρι και της       Άννας Κε-
λαϊδή  ..................................100 €
* Κατεχάκη Ουρανία - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ  στη  Μνήµη του συζύγου της ιερέα Κατε-
χάκη Εµµανουήλ.................. 50 € 

Tριµηνιαία έκδοση της 
’’ Ένωσης των Απανταχού Σφακιανών

’’

Ιδιοκτήτης
‘’Ένωση των Απανταχού Σφακιανών’’
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ & ΖΑΛΟΓΓΟΥ 15  -

Αθήνα 
ΤΚ 108 78

Τηλ.: 210 3845143  www.tasfakia.gr
E-mail: info@tasfakia.gr

Εκδότης - ∆ιευθυντής
Βαγγέλης Γουµενάκης E-mail:

vgs@otenet.gr

Συντακτική επιτροπή
Βαγγέλης Γουµενάκης, Αντρέας Κούνδου-

ρος
Γιάννης Πολυράκης, Σήφης Μανουσογιαν-

νάκης  
Γιώργης Βοτζουράκης, Βασίλης Θωµάς

Επιµέλεια φωτογραφιών - Βιβλιοπα-
ρουσίαση

Σήφης Μανουσογιαννάκης
E-mail: sifis_imbros@yahoo.gr

Επιταγές - Εµβάσµατα
Προς Ένωση Απανταχού Σφακιανών 
POST RESTANT Κ.Τ.Α. ΑΙΟΛΟΥ 100 -

Αθήνα 
Τ.Κ. 10200 

Επιµέλεια εντύπου - Ηλεκτρονική σελι-
δοποίηση

Βαγγέλης Γουµενάκης, Σήφης Μανουσο-
γιαννάκης

∆ακτυλογράφηση - ∆ιόρθωση κειµένων
Χριστίνα Γερολυµάτου

∆ιαχωρισµός - Εκτύπωση
ΤΥΠΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

ΛΕΥΚΗΣ 134 -  Κρυονέρι - Αττικής ΤΚ
145 68

ΤΗΛ. 210 6297600
Συσευασία - Ετικετοποίηση - Αποστολή

GENERAL PACK A.B.E.
21o Km Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ- Αττική  ΤΗΛ. 210

6646820   

1. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -   ΚΗΦΙΣΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ   100 € 
2. ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  -   ΓΟΥ∆Ι  ΑΤΤΙΚΗΣ   20 €
3. ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  ΑΤΤΙΚΗΣ   10 € 
4. ΚΑΓΙΑ∆ΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ  -  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   10 € 
5. ΚΑΓΙΑ∆ΑΚΗΣ  ΑΝΤΡΕΑΣ  -  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   10 € 
6. ΣΚΙΑ∆Α  ΜΑΡΙΑ  -  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  10 € 
7. ΣΕΪΜΕΝΑΚΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ - Ν.ΣΜΥΡΝΗ 10 € 
8. ΣΕΪΜΕΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΧΑΝΙΑ    10 € 
9. ΣΕΪΜΕΝΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  -  ΧΑΛΕΠΑ  ΧΑΝΙΩΝ    10 € 
10. ΣΕΪΜΕΝΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  -   ΧΑΛΕΠΑ   ΧΑΝΙΩΝ   10 € 
11. ΣΕΪΜΕΝΗΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  -  ΧΑΝΙΑ    10 € 
12. ΣΕΪΜΕΝΗ  ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ  -  ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ   10 € 
13. ΚΑΝΑΚΗ-ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ  -  ΒΟΥΒΑΣ  ΣΦΑΚΙΑ     20 € 
14. ΓΛΥΝΙΑ∆ΑΚΗΣ Γ.  ΧΡΗΣΤΟΣ  -  ΑΡΓΟΥΛΕΣ ΣΦΑΚΙΑ   20 €
15. Ι. Ν.  ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ  -   ΑΡΓΟΥΛΕΣ  ΣΦΑΚΙΑ    20 € 
16. ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΣΚΑΛΩΤΗ  ΣΦΑΚΙΑ   10 € 
17. ΣΟΦΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ  -  ΣΚΑΛΩΤΗ  ΣΦΑΚΙΑ    10 € 
18. ΣΟΦΟΥΛΗΣ   ΠΕΤΡΟΣ  -  ΣΚΑΛΩΤΗ  ΣΦΑΚΙΑ   10 € 
19. ΚΑΓΙΑ∆ΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΦΡΑΓΓΟΚΑΣΤΕΛΛΟ   10 €
20. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ  -  ΠΕΙΡΑΙΑΣ   10 € 
21. ∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  -  ΛΑΚΟΙ ΣΚΑΛΩΤΗ ΣΦΑΚΙΑ 10 €
22. ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      30 € 
23. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ  Α.Ε  -    Ν.ΣΜΥΡΝΗ    50 € 
24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ ΣΦΑΚΙΑ    30 €
25. ΚΑΡΚΑΝΗΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΩΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ  20 €
26. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  -  ΡΕΘΥΜΝΟ 100 € 
27. ΜΠΟΥΧΛΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΛΟΦΟΥΠΟΛΗ   30 € 
28. ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ  ΖΑΜΠΕΛΑ  -   ΜΟΣΧΑΤΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ    20 € 
29. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  -  ΜΑΛΕΜΕ ΧΑΝΙΩΝ  20 €
30. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ  ΙΩΣΗΦ  -  ΑΘΗΝΑ     20 €
31. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ   ΣΟΦΙΑ  -  ΑΘΗΝΑ    20 € 
32. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  -  ΙΛΙΟΝ  ΑΤΤΙΚΗΣ  15 € 
33. ΚΑΡΚΑΝΗΣ   ΜΑΝΟΥΣΟΣ  -  ΧΑΝΙΑ    20 € 
34. ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  -  ΚΟΥΜΠΕΣ  ΧΑΝΙΩΝ  20 €
34. ΠΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΑΡΓΟΥΛΕΣ  ΣΦΑΚΙΑ     50 € 
35. ΚΑΝ∆ΗΡΑΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  -   ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ    20 €
36. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  -    ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ   10 € 
37. ΚΑΡΚΑΝΗΣ Γ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ      20 € 
38. ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΧΑΝΙΑ    10 € 
39. ΠΟΛΕΝΤΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   -   ΚΕΡΚΥΡΑ   50 € 
40. ΜΠΟΥΧΛΗΣ  ΣΤ.  -  ΧΑΝΙΑ    30 € 
41. ΒΡΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  -  ΜΟΙΡΕΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   20 € 
42. ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ      10 € 
43. ΑΘΗΤΑΚΗ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ  -  ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ   20 € 
44. ΜΑΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ    10 € 
45. ΞΗΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΒΟΛΟΣ    10 € 
46. ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  -  ΧΑΝΙΑ   10 € 
47. ΑΣΠΙΩΤΗ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  -  ΑΘΗΝΑ    50 €
48. ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ    20 € 
49. ΦΕΣΣΑ  ΠΟΠΗ  -  ΡΕΘΥΜΝΟ       20 €
50. ΠΑΠΛΥΜΠΕΡΙΟΥ  ΑΝ∆ΡΙΑΝΝΑ  -  ΠΑΓΚΡΑΤΙ    20 € 
51. ΚΡΙΑΡΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  -  ΙΜΒΡΟΣ  ΣΦΑΚΙΑ    30 € 
52. ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΧΑΝΙΑ    50 € 
53. ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ     50 €
54. ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΤΙΤΟΣ  -  ΥΜΗΤΤΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ    50 € 
55. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΚΟΡΙ∆ΗΣ      30 € 
56. ΚΑΠΡΙ∆ΑΚΗΣ ΣΗΦΗ   ΑΛΕΚΟΣ  - ΚΑΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    20 € 
57. ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ Ν.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    40 € 
58. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ  -  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ   50 € 
58. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  -  ΙΜΒΡΟΣ  ΣΦΑΚΙΑ     50 €
59. ΜΠΟΝΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  -  ΧΑΝΙΑ    10 € 
60. ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ  Ν.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΠΑΛ/ΧΩΡΑ  ΧΑΝΙΩΝ   30 € 
61. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  -  ΣΟΥ∆Α  ΧΑΝΙΩΝ   20 € 
62. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ  -  ΧΑΝΙΑ     20 € 
63. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  -   ΧΑΝΙΑ     50 €
64. ΓΕΩΡΓΕ∆ΑΚΗΣ  ΜΑΝΟΥΣΟΣ  -  ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ  20 € 
65. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ  ΖΕΤΑ  -  ΡΑΦΗΝΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ     50 €
66. ΣΑΝ∆ΑΛΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -   ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΕΝΤΗΣ   50 €
67. ΜΕΛΑ∆ΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΠΑΠΑΓΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ   10 € 
68. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ  ∆ΙΑΜΑΝΤΩ  -  ΠΑΤΣΙΑΝΟΣ 10 € 
69. ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ  ΑΙΚΑΤΕΡ. -  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  ΑΤΤΙΚΗΣ   10 €
70. ΖΕΡΒΟΣ  ΙΩΣΗΦ  -  ΧΑΝΙΑ   30 € 
71. ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ  ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ  - ΧΑΝΙΑ    20 € 
72. ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΧΑΝΙΑ      20 € 
73. ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΙΓ.   20 € 
74. ΜΠΟΛΙΩΤΗΣ  ΕΜ. ΓΙΑΝΝΗΣ  -  ΑΘΗΝΑ    20 € 
75. ΛΕΝΤΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  -  ΠΕΙΡΑΙΑΣ    50 € 
76. ΦΡΑ∆ΕΛΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  -  ΑΘΗΝΑ      20 €
77. ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗΣ  ΚΑΝΑΚΗΣ - Ν.ΙΩΝΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  10 €
78. ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ  Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ  ΑΤΤΙΚΗΣ  30 €
79. ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ  -   ΧΑΝΙΑ    10 € 
80. ΜΠΑΜΠΙΟΛΑΚΗΣ  ΙΩΣΗΦ  - ΑΓ.ΣΤΕΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ       50 € 
82. ΣΕΡΕΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  -  ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   20 €
83. ΤΣΟΝΤΟΣ ΤΑΣΟΣ  -  ΧΑΝΙΑ 50 € 
84. ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ  -  ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   20 € 
85. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΣΚΥΦΟΥ  -  ΣΦΑΚΙΑ   40 € 
87. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ  ΡΟΥΣΣΟΣ  -  ΑΘΗΝΑ    20 €
88. ΛΥΚΟΒΑΡ∆ΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   10 €
89. ΚΟΥΒΕ∆ΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ  -  ΑΘΗΝΑ    50 € 
90. ΖΕΡΒΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΧΑΝΙΑ     50 €
91. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ -  ΗΡΑΚΛΕΙΟ   50 €
92. ΜΠΟΛΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ  -  ΑΘΗΝΑ   25 €
93. ΜΠΟΛΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  -  ΑΘΗΝΑ   25 €
94. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΗΡΑΚΛΕΙΟ   100 €
95. ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ  60 €
96. ΣΑΒΙΟΛΑΚΗΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  -  ΠΕΙΡΑΙΑΣ   50 €
97. ΚΟΠΑΣΗΣ  ΝΙΚΟΣ  -  ΑΝΩΠΟΛΗ ΣΦΑΚΙΑ   50 €

98. ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΑΜ. ΙΩΑΝ.  - ΑΝΩΠΟΛΗ  ΣΦΑΚΙΑ  50 €
99. ΑΡΓΥΡΙΑ∆Η-ΧΙΩΤΑΚΗ  ΧΡΥΣ. -  ΓΕΡΜΑΝΙΑ    50 €
100. ΘΕΟ∆ΩΣΟΥΛΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΚΑΛΩΤΗ ΣΦΑΚΙΑ  20 €
101. ∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  -  ΣΚΑΛΩΤΗ ΣΦΑΚΙΑ    10.€
102. ΓΙΑΛΕ∆ΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ  -  ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ    50 €
103. ΚΑΤΣΙΑΣ  ΙΩΣΗΦ  -  ΧΑΝΙΑ   15 €
104. ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ     -  ΑΡΓΟΣ  20 €
105. ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  -  ΑΘΗΝΑ 20 €
106. ΣΑΒΙΟΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  -  ΛΟΥΤΡΟ ΣΦΑΚΙΑ   40 €
107. ΜΠΟΥΧΛΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΤΤΙΚΗ   20 €
108. ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ  ΟΛΓΑ  -  ΡΕΘΥΜΝΟ   100 €
109. ΧΑΡΙΤΑΚΗ-ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  -  ΑΘΗΝΑ 10 €
110. ΣΗΦΟΣΤΡΑΤΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΣΦΑΚΙΑ 10 €
111. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ  -  ΑΘΗΝΑ    60 €
112. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗ  - ΘΕΣΑ/ΝΙΚΗ   10 €
113. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ  -  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  10 €
114. ΒΑΡΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  -  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  10 €
115. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ  ΘΟ∆ΩΡΟΣ  -   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  10 €
116. ΓΙΑΝΟΥΛΆΚΗ  ΘΕΟ∆ΩΡΑ  -    ΑΤΤΙΚΗ 10 €
117. ∆ΟΥΒΛΗ  ΜΑΡΙΑ  -  ΑΤΤΙΚΗ 10 €
118. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ   - ΒΟΥΒΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ  10 €
119. ΚΑΠΡΙ∆ΑΚΗΣ  ΙΩΣΗΦ  -  ΑΤΤΙΚΗ   20 €
120. ΞΗΡΑ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΙΜΒΡΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ   20 €
121. ΚΑΡΙΟΚΗ ΜΑΙΡΗ  -  ΧΑΝΙΑ 30 €
122. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΘΕΟ∆.  -  ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ   10 €
123. ΕΝΟΡΙΑ  ΧΩΡΑΣ  ΣΦΑΚΙΩΝ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ     50 €
124. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ  -   ΡΕΘΥΜΝΟ   100 €
125. ΣΦΟΥΓΓΑΤΑΚΗΣ-∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ  ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΘΗΝΑ  50 €
126. ΡΙΤΖΑΚΗΣ  ΚΑΝΑΚΗΣ  -  ΧΑΝΙΑ   200 €
127. ΒΡΕΤΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΣΤΡΑΤΗΣ  -  ΧΑΝΙΑ    20 €
128. ΒΡΕΤΟΥ∆ΑΚΗ  ΡΕΝΑ  -  ΧΑΝΙΑ   20 €
129. ΒΡΕΤΟΥ∆ΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ  -  ΧΑΝΙΑ   20 €
130. ΚΛΑ∆ΟΥ   ΕΛΙΣΑΒΕΤ  -  ΑΣΚΥΦΟΥ  ΣΦΑΚΙΑ   10 €
131. ΣΕΪΜΕΝΑΚΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  -  Π.ΦΑΛΗΡΟ   10 €
132. ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ  20 €
133. ΚΑΒΡΟΥ∆ΑΚΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ  - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    20 €
134. ΚΑΒΡΟΥ∆ΑΚΗ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     10 €
135. ΠΑΠΑ∆ΟΣΗΦΟΣ ΜΑΝΟΥΣ. -  ΠΡΑΣΣΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 50 €
136. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡ. ΣΤΡΑΤΗΣ-ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑ 300 €
137. ΚΑΟΥ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΦΡΑΓΓΟΚΑΣΤΕΛΛΟ  20 €
138. ΜΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ  ΑΝΝΑ - ΧΑΝΙΑ 100 €
139.  ΛΥΚΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ  -  ΑΣΚΥΦΟΥ  ΣΦΑΚΙΑ   20 €
140. ΨΑΡΡΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ  -  ΡΕΘΥΜΝΟ  20 €
141. ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ   20 €
142. ΠΟΛΕΝΤΑ  ΜΑΡΙΑ- ΑΝΑΣ.  -  Ν.ΦΑΛΗΡΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ 100 €
143. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ  -  ΣΚΑΛΩΤΗ   ΣΦΑΚΙΑ 20 €
144. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΟΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΡΕΘΥΜΝΟ   50 €
145. ∆ΑΜΙΑΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ   10 €
146. ΠΕΤΡΟΥ-ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ  -  ΑΘΗΝΑ   50 €
147. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  -  ΧΑΝΙΑ   50 €
148. ΛΙΟΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  -  ΜΟΣΧΑΤΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ   20 €
149. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  -  ΓΛΥΦΑ∆Α  ΑΤΤΙΚΗΣ   50 €
150. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  -  ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ   20 €
151. ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  -  ΤΑΥΡΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ   20 €
152. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  -  ΜΑΡΟΥΣΙ  ΑΤΤΙΚΗΣ   20 €
153. ΜΑΡΙ∆ΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΑΘΗΝΑ   20 €
154. ΜΠΕΡΤΣΕΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΑΘΗΝΑ   100 €
155. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ  -  ΖΩΓΡΑΦΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ  10 €
156. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ  ΑΝ∆ΡΕΑΣ  -  Π.ΦΑΛΗΡΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ  300 €
157. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  -  ΛΟΥΤΡΟ  ΣΦΑΚΙΑ 20 €
158. ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  -  ΑΣΚΥΦΟΥ  ΣΦΑΚΙΑ   50 €
159. ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΑ 20 €
160. ΤΣΙΤΣΙΡΙ∆ΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  -  ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΑ   20 €
161. ΑΦΟΙ ΛΕΝΤΑΡΗ  -  ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΑ   20 €
162. ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ  ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ  -  ΑΝΩΠΟΛΗ ΣΦΑΚΙΑ 10 €
163. ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ  -  ΑΝΩΠΟΛΗ ΣΦΑΚΙΑ   10 €
164. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΑ  20 €
165. ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΛΥΚΟΣ  ΣΦΑΚΙΑ   50 €
166. ΚΑΝ∆ΗΡΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  -  ΠΑΤΣΙΑΝΟΣ  ΣΦΑΚΙΑ   10 €
167. ΤΣΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  -  ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ  ΑΤΤΙΚΗΣ   20 €
168. ΜΟΡΑΚΗΣ   ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  -  ΑΘΗΝΑ  40 €
169. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ   ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  -  ΑΘΗΝΑ 10 €
170. ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  -  Ν.ΨΥΧΙΚΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ   20 €
171. ΣΗΦΑΛΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΙΩΣΗΦ  -  ΒΟΥΒΑΣ  ΣΦΑΚΙΑ   10 €
172. ΧΟΜΠΙΤΑΚΗΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ  -  ΙΜΒΡΟΣ  ΣΦΑΚΙΑ   20 €
173. ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ  ΧΑΡΑΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΩΠΟΛΗ ΣΦΑΚΙΑ   10 €
174. ΚΟΝΤΟΡΙΝΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΑΝΩΠΟΛΗ ΣΦΑΚΙΑ 20 €
175. ΚΟΥ∆Η  Σ.  -  ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ   30 €
176. ΠΕΡΑΚΗΣ  ∆ΑΜΟΥΛΗΣ  -  ΧΩΡΑ  ΣΦΑΚΙΩΝ   30 €
177. ΤΖΙΡΙΤΖΙΛΑΚΗ  ΕΥ.  -  ΧΑΝΙΑ   50 €
178. ΜΑΛΑΜΑ∆ΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΑΓ.ΡΟΥΜΕΛΗ ΣΦΑΚΙΑ   20 €
179. ΚΟΡΚΑΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ  -  ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ   50 €
180. ΛΥΚΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  -  ΗΡΑΚΛΕΙΟ   30 €
181. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΑΜΟΣ 20 €
182. ΒΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΑΝ∆ΡΕΑΣ  -  ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ  50 €
183. ∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ  ΜΑΝΟΥΣΟΣ  - ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΑ   20 €
184. ΝΑΝΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΡΕΘΥΜΝΟ   50 €
185. ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΑΘΗΝΑ   20 €
186. ΚΑΓΙΑ∆ΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΣΑΛΑΜΙΝΑ   50 €
187. ΖΕΡΒΟΥ  ΦΕΡΕΝΙΚΗ  -  ΣΚΑΛΩΤΗ  ΣΦΑΚΙΑ   20 €
188. ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ  ΠΡΟΚΟΠΗΣ  -  ΑΓ.  ΡΟΥΜΕΛΗ  ΣΦΑΚΙΑ   20 €
189. ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  -  ΑΓ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑ   50 €
190. ∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  -   ΑΓ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑ    20 €
191. ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ - ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  ΣΦΑΚΙΑ   20 €
192. ΜΠΟΛΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  -  ΒΟΥΒΑΣ  ΣΦΑΚΙΑ   10 €
193. ΓΑΜΠΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  -  ΧΑΝΙΑ   20 €
194. ∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  -  ΑΘΗΝΑ 50 €

Αγαπητοί φίλοι και συνεπαρχιώ-
τες, η συντακτική επιτροπή της
εφηµερίδας και το ∆.Σ. της ’’  Ένωσης
των Απανταχού Σφακιανών ’’ , ευχαρι-
στούν θερµά όλους όσους ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσµα µας και έγιναν σ
υ ν δ ρ ο µ η τ έ ς στην εφηµερίδα
µας (σας) ‘’ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ’’

Ευχαριστούµε περισσότερο, εκεί-
νους που µπόρεσαν - πέραν της ετή-
σιας συνδροµής των 10 €, να
ενισχύσουν την προσπάθεια µας, µε
µεγαλύτερα ποσά.  Αρχίσαµε από το
προηγούµενο και συνεχίζουµε στο
παρόν φύλλο, να δηµοσιεύουµε τα
ονόµατα και τα ποσά που ο καθένας
έστειλε, για συνδροµή στην εφηµερίδα
µας. 

Αν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις,
παρακαλούµε επικοινωνείστε µαζί µας
για να διορθωθούν στο επόµενο
φύλλο. Ο κατάλογος θα συνεχιστεί και
στα επόµενα φύλλα.
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Με τον ακούραστο πρόεδρο
του κ. Γιανουλάκη Θεόδωρο, τα δρα-
στήρια µέλη του ∆.Σ. και το ταλαντούχο
και φιλότιµο προπονητή  κ. Μανώλη
Μπερτσελή, ο Γυµναστικός Σύλλογος,
επιτελεί ένα αξιόλογο έργο και µια 
δηµιουργική δουλειά σε όλο το φάσµα
του αθλητισµού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
έχει πάνω από 120 αθλητές όλων των
ηλικιών.

Το ποδοσφαιρικό τµήµα έχει πλούσια
δραστηριότητα.  Έχει ακόµα να επιδείξει
δραστηριότητα στον κλασικό αθλητισµό,
γυµναστική, τοξοβολία κ.α 

Aθλητικός  Γυµναστικός Σύλλογος Σφακίων 

Πέρυσι µπήκε χλοοτάπητας στο γή-
πεδο. Κάτω από τις δύσκολες οικονοµικές
συνθήκες που ζούµε, το έργο του
∆.Σ.είναι άξιο κάθε επαίνου. 
Ας αναλογιστούµε ότι ο νέος που ασχο-

λείται µε τον αθλητισµό, µπορεί να απο-
φύγει  βλαβερές συνήθειες για τον εαυτό
του, την υγεία του αλλά και τον κοινωνικό
περίγυρο.

Μια άµεση ανάγκη είναι η  εγκαταστά

σταση προβολέων στο γήπεδο για τη
προπόνηση των αθλητών. Οι περισσό-
τεροι είναι εργαζόµενοι, άλλοι σπουδά-
ζουν και οι ώρες µε φυσικό φωτισµό
είναι πολύ περιορισµένες. 

Βρέθηκα  µετά τη παράδοση του Νο-
σοκοµείου, στο γήπεδο, όπου η οµάδα
µας έπαιζε ποδοσφαιρικό αγώνα µε το
Ι.Ν.Κ.Α . Ήταν ένας αγώνας όµορφος,
σε αθλητικά πλαίσια, χωρίς  εντάσεις και
διαξιφισµούς και το ποιο σπουδαίο, µετά
τον αγώνα όλοι µαζί, αθλητές και παρά-
γοντες αδελφωµένοι, έφαγαν ένα µεζέ
και ήπιαν ένα ποτό, µέσα σε πλαίσια ευ 

γενούς άµυλας και φιλοξενίας .
Είναι µέληµα µας αλλά και υποχρέ-

ωση να είµαστε κοντά σε αυτή τη προ-
σπάθεια των παιδιών.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ∆.Σ αποτε-
λούν οι : Χιωτάκης  Γιάννης, Σφηνιάς
Νίκος, Σκουλούδης Μιχάλης, Κουκου-
νάρης  Γιώργος, Βοτζάκης Γιώργος,
Θεοδοσουλάκης Γίώργος και Σοφού-
λης Χρήστος

Σήφης Μανουσογιάννης

Είναι ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούµπας; Λυπούµαστε χάσατε... Είναι η ποδοσφαι
ρική οµάδα  Σφακίων, στο γήπεδο της παρακαλώ, στο Φραγγοκάστελλο!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 6/θ

∆ηµοτικού Σχολείου Βουβά Σφακίων ευ-
χαριστούµε θερµά:
Α. Την οικογένεια της κας Μανουσέλη

Αντριάνας,  για την δωρεά ενός φορητού
υπολογιστή στη µνήµη του αγαπηµένου
της συζύγου Ιωσήφ Γυπαράκη.

Β. Τον πρόεδρο του τοπικού διαµερί-
σµατος Ασφένδου του ∆ήµου Σφακίων κ.
Ιωάννη Μπολιώτη, για το κέρασµα που
προσέφερε µετά την παρέλαση της 25ης
Μαρτίου.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Χ. ΣΦΑΚΙΩΝ

Στις  16 Μαϊου, στην Χώρα Σφα-
κίων δηµιουργήθηκε ο “Σύλλογος
Επιχειρηµατιών  Χώρα Σφακίων ”.
Με τις νόµιµες  διαδικασίες, όπως τις
ορίζει το Καταστατικό µας, εκλέκτηκε
το πρώτο  Πενταµελές ∆. Συµβούλιο :

1.ΤΣΙΡΙΝ∆ΑΝΗΣ ΝΤΑΜΟΥΛΗΣ
2. ΑΜΟΙΡΑ∆ΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ 
3.ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΝΤΑΜΟΥΛΗΣ
4. ΚΡΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
5. ΚΕΛΑΙ∆ΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

Το  ∆. Σ.

ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

µε Ταχυδροµική Επιταγή Ταχυδροµική Επιταγή 
ΕσωτερικούΕσωτερικού

Στείλτε την επιταγή στη ∆/νση :

“ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ”

POST RESTANTE 

Κ.Τ.Α. ΑΙΟΛΟΥ 100 ΤΚ 10200

Αθήνα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙ-
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ

ΜΕΛΗ
Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος

Πρόεδρος
Κριαράς Νικόλαος του Γεωργίου  Αντι-
πρόεδρος
Κοντορινάκης Ανδρέας του Μιχαήλ

Γραµµατέας
Κοπασάκης Χαράλαµπος του Γεωρ-
γίου  Ταµίας
Μαυριγιαννάκης Ανδρέας του Στυ-
λιανού Μέλος
Κοπασάκης Γεώργιος του Χαράλαµ-
που Μέλος
Κοντορινάκης Γεώργιος του Ιωάννη

Μέλος
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

> Γιορτή Γραβιέρας - 15 Αυγούστου
> Αίθουσα για µαθήµατα Αγγλικών,
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
> Σεµινάρια - Συνέδρια
> Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και 
> Πολλαπλές πνευµατικές δραστη-
ριότητες (αναπτυξιακές,  περιβαντολογι-
κές και κοινωνικές όπως Βαφτίσεις –
Γάµοι -  Καλλιτεχνικές  βραδιές ).

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΚΥΦΟΥ

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ-
ΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΑΚΙΑΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α!

ΣΤΙΣ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ,
Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑ-
ΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΗΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΕ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥ-
ΤΕΡΗ!!!

ΓΙ'ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑ-
ΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΖΩΝΤΑΝΕΨΟΥΜΕ ΤΟΝ
ΤΟΠΟ ΜΑΣ!!!!  ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΙ ΝΕΟΙ ΝΑ
ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΜΑΣ !!!!!

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕ-
ΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ
ΜΑΣ ΒΟΗΘΑΝΕ Σ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΟΣΟ ΣΥ-
ΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΣ ΞΕΚΙΝΗΜΑ!!

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕ-
ΣΕΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛ. : 6986151442 και
6976446095

ΑΡ. ΛΟΓ. 89299701_0   ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ.

ΠΑΙ∆ΕΙΑ : ΕΛΠΙΛΑ -  ΜΕΛΛΟΝ - 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Συνέχεια από τη σελ. 1
Κάποια από αυτά είναι και το

κληρονοµικό του ευεργέτη Ξενουδάκη
καθώς και το κληροδότηµα του Ιωσήφ
Παπαδοπέτρου. Το πρώτο δυστυχώς
αυτή τη στιγµή είναι µπλοκαρισµένο-
στα γρανάζια της "Χάρυβδης" ελληνι-
κής γραφειοκρατίας. Τα χρήµατα που
υπάρχουν προς αξιοποίηση είναι αρ-
κετά (γύρω στις 270.000 € ) και µε µια
ορθολογική χρήση µπορούν να µετα-
µορφώσουν την εκπαιδευτική πραγ-
µατικότητα των Σφακιών.Στα άµεσα
σχέδια του δηµοτικού συµβουλίου, µε
την προϋπόθεση ότι επιτέλους  θα
ξεµπλοκάρει, είναι η δηµιουργία δη-
µοτικού φροντιστηρίου για τις δυο τε-
λευταίες και καθοριστικές τάξεις του
λυκείου, η πριµοδότηση της εκµάθη-
σης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών καθώς και η
δυνατότητα παρακολούθησης σεµινα-
ρίων µελισσοκοµίας και τυροκοµίας.

Έτσι το κληροδότηµα του ευπα-
τρίδη Ξενουδάκη, πρώτου βουλευτή
µεταναστών κρητών, ελπίζουµε να
λειτουργήσει ως ανάχωµα για την
πνευµατική µετανάστευση που θέ-
λουν να διαιωνίσουν στα Σφακιά.

Ο ίδιος εξάλλου όντας ορφανός,
υπήρξε µυητής του πρώτου αλληλοδι-
δακτικού σχολείου στη Αίγινα και
έµαθε από ένα σπουδαίο δάσκαλο,
τον Ιωάννη Κοκκώνη ότι: « η παιδεία
φωτίζει το νου. Η σοφία διδάσκει τον
άνθρωπο τα καθήκοντα και τα δικαιώ-
µατα, τα ίδια και τα του πλησίον, και
τον καταστήνει άξιον να ζήσει εν ει-
ρήνη µετά των οµοίων του δια της δι-
καιοσύνης και της αιδούς». Είναι ο
άνθρωπος που στις απαρχές του νε-
οελληνικού κράτους κατάφερε σε
οκτώ χρόνια τα 50 σχολεία να τα κάνει
200. Οι σηµερινοί φορείς τι σκο-
πεύουν να πράξουν ; Θα συνεχίσουν
τις συγχωνεύσεις ;

Ο ‘’ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΩΝ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ‘’ΘΕΛΕΙ ΝΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΓΓΕΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΒΟΛEΩΝ ΣΤΗΝ
ΘΕΣΗ “ΠΕΥΚΑKIA’’ (ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ). ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ,
ΤΟΥΣ:

● ΑΜΟΙΡΑ∆ΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ  50 €
● ΑΦΟΙ ΒΟΤΖΑΚΗΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ) 100 €
● ∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 100 €
● ∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 50 €
● ΚΕΛΑΙ∆ΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ  50 €
● ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 50 €
● ΤΣΙΡΙΝ∆ΑΝΗΣ ΝΤΑΜΟΥΛΗΣ 50 €
● ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  100 €
● Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ  400 €

ΤΟ ∆.Σ

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
«ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ»

Σας ενηµερώνουµε ότι την Τετάρτη 20
Ιουλίου και ώρα 9.00µµ ο Σύλλογος µας
διοργανώνει την καθιερωµένη µεγάλη εκ-
δήλωση «ΣΦΑΚΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ» γιορτάζοντας τα 20
χρόνια από την ίδρυσή του. «20 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» αυτό
είναι το θέµα της εκδήλωσης και περιλαµ-
βάνει:
1 .Βράβευση 40 παλιών χορευτών και

χορευτριών.
2. Χορό από 3 χορευτικά συγκροτή-

µατα του Συλλόγου µας
3. Χορό-Μουσική και τραγούδι από

το φιλοξενούµενο Κυπριακό χορευτικό
συγκρότηµα του ∆ήµου Πόλεως Χρυ-
σοχούς. 

Τα µέλη της Κυπριακής αποστολής
λόγω της επετείου της εισβολής του Ατ-
τίλα(20 Ιουλίου 1974) θα απονείµουν
αναµνηστική πλακέτα στους σφακιανούς
που πολέµησαν τότε στην Κύπρο.
4. Μουσική-µαντινάδες και ποίηση
από τον αυθεντικό Λασιθιώτη λυράρη
και µαντιναδολόγο Γιάννη Βάρδα.
5. Ριζίτικα τραγούδια από τον Παρα-
δοσιακό Σύλλογο «Χρυσόθεµις» και
6. Μουσική από τα µουσικά συγκρο-
τήµατα του Μανούσου Μανουσέλη και
των Γιώργου Χαιρέτη-Νίκου Μανιου-
δάκη και Γιάννη Σεισάκη.
Υπολογίζουµε η εκδήλωση θα διαρκέσει
περίπου 4 ώρες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΧΟΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΣ                                                   
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ Ε.       Σ.. ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ 
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Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων στα Σφακιά 
● ∆ιάβαση για 24η χρονιά του φαραγγιού της Σαµαριάς

● Αγώνας ορεινού τρεξίµατος-πεζοπορίας 
Γράφει ο Πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων –Σταύρος Μπαδογιάννης

Εκατοντάδες Χανιώτες, αλλά και φυσιο-
λάτρες από όλη την Ελλάδα, κατέκλυσαν
το φαράγγι της Σαµαριάς τα δύο πρώτα
Σαββατοκύριακα του Μαΐου. Τα φαράγγι
ξεκούραστο και καταπράσινο πιο όµορφο
από ποτέ  φιλοξένησε  δύο εκδηλώσεις µε
συµβολικό χαραχτήρα. Τη πανηγυρική
διάβαση για 24η χρονιά  µε τη λειτουργία 

στο εκκλησάκι της Οσίας Μαρίας, αλλά και
τον αγώνα ορεινού τρεξίµατος-πεζοπορία
µε τη ξεχωριστή δύσκολη ανηφοριά από
το µονοπάτι διαφυγής προς τα Ποριά>.
Η Πρωτοµαγιά µας βρήκε µέσα στον οι-

κισµό µε ριζίτικα και λύρα, µε υπνόσα-
κους και µπαστούνια, µε νερά τρεχούµενα
και καταπράσινη φύση. Συντεταγµένα,
οµαδικά και µε σεβασµό στο µνηµείο της
Σαµαριάς διανυκτερεύσαµε στα αντί-
σκηνα. 

Ο άξιος παπά Σπύρος ∆αµανάκης  περ-
πάτησε ώρες µαζί µας µέχρι να φθάσει
στον οικισµό και να «ανοίξει» τα δύο εκ-
κλησάκια  του Χριστού και της Οσίας Μα-
ρίας.

Η ηρεµία της φύσης, αφού το φαράγγι
δεν είχε ακόµα τουρίστες, συνδυάστηκε µε
την πραότητα του παπά> Όλο και περισ-
σότεροι άνθρωποι αναζητούν την ηρεµία,
αφού κάθε χρόνο οι συντροφιές των πεζο-
πόρων πληθαίνουν σ’αυτό το πέρασµα.
Ο στόχος για τη διάβαση του φαραγγιού,
το δύσκολο κατέβασµα στο Ξυλόσκαλο, η
απέραντη θάλασσα στην Αγία Ρουµέλη,
αλλά και η σιγουριά στην οργάνωση του
Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων, «σπρώ-
χνει» φυσιολάτρες ακόµα και από την
άλλη Ελλάδα σ’αυτή την περιπέτεια.

Αυτό που ώθησε τους παλαιότερους
στην ορειβασία δεν έχει αλλάξει. Στις
µέρες µας γίνεται εντονότερο! Για όσους
ζουν στις πυκνοκατοικηµένες και θορυβώ-
δεις πόλεις, που κατακλύζονται από κα-
τευθυνόµενη πληροφόρηση, που έχουν
µια στενή γραµµή ουρανού πάνω στο
µπαλκόνι τους, η απεραντοσύνη του φα-
ραγγιού τους απελευθέρωσε έστω και για
λίγο από τα καθηµερινά.

Μαζί µας και αυτή τη χρονιά παλιοί κά-
τοικοι του φαραγγιού µε τους απογόνους
τους, η οικογένεια Καλογεράκη, συµµε-
τείχε µε εκπροσώπους τριών γενεών στη
διάβαση.

Η ∆ιεύθυνση ∆ασών κάνει ότι µπορεί για
να «κρατήσει» το φαράγγι σε αξιοπρεπή
κατάσταση. Η βοήθεια του συλλόγου µας
είναι δεδοµένη γι’αυτό στο τέλος του
Απρίλη συνδράµαµε στον καθαρισµό των
κεντρικών µονοπατιών µε 14 εθελοντές. Βέ-
βαια θα πρέπει να βρεθεί η λύση που εδώ
και 15 χρόνια ακούµε µόνο>. Οι κατάλλη-
λοι άνθρωποι µέσα στο φαράγγι από την 

1η Απριλίου>..
Για να ολοκλη-
ρωθεί και αυτή
η άψογη εξόρ-
µηση δούλεψαν
πολλοί συνοδοι-
πόροι στην ορ-
γάνωση, στην
µεταφορά εδε-
σµάτων και στη
βοήθεια των πιο
άπειρων περι-
πατητών.

Αµέσως, την
επόµενη Κυ-
ριακή 8 Μαΐου
ορειβάτες-αθλη-
τές από 14
µέχρι και 83
ετών συµµετεί-
χαν στον 2ο
αγώνα ορεινού 

τρεξίµατος-πεζοπορίας «Σαµαριά». ». Ένας
διαφορετικός τρόπος προσέγγισης του φα-
ραγγιού που τα δύο τελευταία χρόνια κερδίζει
φυσιολάτρες πιο αθλητικούς.

Η εκκίνηση δόθηκε από το Μαχί Οµαλού.
Οι συµµετέχοντες πέρασαν το Ξυλόσκαλο-
τον Άγιο Νικόλαο-τα Ποτηστήρια-τα Ποριά-το
Καταφύγιο του Καλλέργη και τερµάτισαν στο
Ξυλόσκαλο διανύοντας 20 χιλιόµετρα περί-
που.

Ο αγώνας ήταν ευγενούς  άµιλλας µε συµ-
βολική διαδροµή, τη διαδροµή των αγρι-
µιών>. Όχι πάντα των ζωντανών> 

Για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης
µέλη του Ορειβατικού καθάρισαν το θαυµά-
σιο µονοπάτι διαφυγής το οποίο ήταν µέρος
του αγώνα.

Σε επτά προκαθορισµένα σηµεία εθελον-
τές του συλλόγου εφοδίαζαν τους «δρο-
µείς» µε νερό, ισοτονικά, φρούτα,
σοκολάτες και στους µερακλίδικους σταθ-
µούς καλτσούνια,  κουλουράκια και κοκκαλι-
στή αγκινάρα λεµονάτη.

Όλες οι πηγές µέσα
στο φαράγγι τρέχουν
αρκετά νερά και αυτό
διευκόλυνε την τροφο-
δοσία.

Με δέος και συγκί-
νηση, η διαδροµή από
τον Άγιο Νικόλαο προς
Ποριά µας θυµίζει ότι τα
δώρα της φύσης πρέπει
να τα παραδώσουµε
στα παιδιά µας όσο το
δυνατόν πιο ανέγγιχτα.
Από τους 120 που συµ-
µετείχαν στον αγώνα οι
πιο πολλοί βάδιζαν µε
γοργό ρυθµό παρά
έτρεχαν. 
Πρώτος όλων και

φέτος ο Μαρκάκης  Αν-
δρέας ο οποίος τερµά-
τισε σε άπιαστο χρόνο
1 ώρα και 54 λεπτά
βελτιώνοντας τον περ-
σινό χρόνο του. Όσοι
αθλητές συµµετείχαν
για δεύτερη χρονιά βελ-
τίωσαν τον επίδοσή
τους γιατί φέτος ο και-
ρός ήταν πολύ πιο δρο-
σερός και η ώρα
εκκίνησης έγινε πολύ
νωρίτερα.
Οι πρώτοι κάθε κατηγο-
ρίας πήραν πλούσια
δώρα,προσφορά των
καταστηµάτων ορειβατι-
κών ειδών Καριστιάνης
Μέσα από την καρδιά

µου θέλω να ευχαρι-
στήσω τους άξιους-ανι-
διοτελείς συνεργάτες
µου. Τους δεκάδες εθε-
λοντές-µέλη του συλλό

γου µας που ήταν
απλωµένοι σε όλη τη
διαδροµή του αγώνα
για να συνδράµουν και
να διευκολύνουν τους
αγωνιζόµενους. Τα συγ-
χαρητήρια και τα καλά
λόγια που πήρα από
όλους   τους συµµετέ-
χοντες, τους ανήκουν!

Το φαράγγι της Ιµβρου
Γράφει ο ΚΑΝΑΚΗΣ Ι. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ

Από έναν Βέλγο καθηγητή άκουσα πριν από πολλά χρόνια
ότι το σπουδαιότερο φαράγγι στην υδρόγειο είναι αυτό του Γκραν
Κάνιον στο Κολοράντο της Αµερικής και δεύτερο είναι το δικό
µας, το φαράγγι της Σαµαριάς. Οµως για την Κρήτη ασφαλώς
είναι δεύτερο µετά από της Σαµαριάς το φαράγγι της Ιµβρου.
Μπορούµε να πούµε πως αρχίζει από τις Ιµβρου το Σελί και θα
είναι περί τα 10 χλµ. µέχρι τις εκβολές του στο Λιβυκό πέλαγος.
Αµα προχωρήσει περί τα 1.500 µ. ενώνεται µε δυο δευτερότερα
φαράγγια: Το 'Φιδόλαγγο' και το 'Πρισταρόλαγγο'. Από ανατολικά
το πρώτο και από δυτικά το δεύτερο. Είναι κατάφυτο από δάση.
Κοντά προς την Ιµβρο κυπαρίσσια, πρινάρια και λιγότερους
ασφεντάµους. Οσο προχωρούµε προς τα κάτω σχεδόν µονοπω-
λεί το κυπαρίσσι. Σποραδικά µπορεί να δούµε καµιά αγριοσυκιά,
αγριοαµυγδαλιά ή αγριοαχλαδιά. Στην κοίτη του ψηλά αυτοφύε-
ται µατζουράνα και στα γκρεµνά φυτρώνουνε κυπαρίσσια, θά-
µνοι και µονοετή φυτά που τα κάνουνε, ιδίως την άνοιξη, να
µοιάζουνε µε ζωγραφισµένους πίνακες. Ακόµα σε έναν τεράστιο
βράχο υπάρχει στην κορυφή του ένα κυπαρίσσι και, επειδή η
Φύση, σαν να το έχει στα όπα - όπα, όπως τον µοναχογιό, έχει
γίνει τοπωνύµιο 'Στου Μοναχογιού'. Οσο προχωρούµε και χαµη

λώνει το υψόµετρο συναντούµε αγριελιές, λυγαριές και τον αρω-
µατικό θάµνο φασκοµηλιά. Στα γκρεµνά του ευδοκιµεί ο δίκτα-
µος.

Εχει πολλές στενάδες που τα κάθετα πανύψηλα γκρεµνά
εκατέρωθεν πλεισιάζονται µεταξύ τους και στα δύο µέτρα και
όπως συνεχίζονται ελικοειδώς, κάπου - κάπου έχεις την εντύ-
πωση ότι βρίσκεσαι σε αδιέξοδο. Περίπου στα 'µεσοφάραγγα'
είναι µια οµβριοδεξαµενή και λένε ότι έγινε επί Ενετών. Πιο κάτω
ένα τµήµα του γκρεµνού ξεκινά µερικά µέτρα πιο πέρα από τη
βάση του κυρίως γκρεµνού και µετά από αρκετά µέτρα ύψος
ακουµπά σαν αντέρισµα. Εχει δώσει την ονοµασία στο τοπωνύ-
µιο 'Ξεπιτήρα'.

Το φαράγγι της Ιµβρου δεν έχει σκαλιά, δεν έχει ανήφορους
και προσφέρεται για να το περάσουνε και άτοµα µικρής αντοχής.
Ακόµα βολεύει τους εκδροµείς γιατί τους αφήνει το αυτοκίνητο
στην άκρη της Ιµβρου και περνούνε το φαράγγι και µετά πηγαίνει
και τους παίρνει από ανάµεσα Κοµητάδες και Βρασκά, 1.000 µ.
πριν τις εκβολές του.
Ιστορία: Κατά την Επανάσταση του ∆ασκαλογιάννη, άµα κατα-
φέρανε οι Τούρκοι και εισβάλανε στα Σφακιά, σαν δευτέρα σειρά
αµύνης, εκρατήσανε τους Τούρκους στο πάνω Πορόλαγγο της
Ιµβρου µια µέρα, όπου έγινε σκληρή µάχη και σκοτωθήκανε
1.000 Τούρκοι και 300 επαναστά   τες.

Κατά την τριετή επανάσταση του 1866, πολύ ρόλο έπαιξε
αυτό το φαράγγι όπου µας το γράφει η Ιστορία και µας το πιστο-
ποιούνε τα τοπωνύµια: 'Στις Αποθήκες' που αποθηκεύανε εφόδια
και πολεµοφόδια, 'Στο Νοσοκοµείο' που θεραπεύανε τους τραυ-
µατίες, 'Στους Τούρκους' εκεί που είχανε πολλούς Τούρκους σκο-
τωµένους, 'Στων Κοµητιανών τη χώρα' εκεί που τον Ιούνιο του
1867 ο τροµερός στρατάρχης της Τουρκίας Οµέρ µε τους Χουρ-
σίτ, Μεχµέτ και Σουλεϊµάν είχανε κατά Β. Ψιλάκη 50.000 στρατό,
ενώ κατά Παπαδοπετράκη 73.000 και καταδιαλύσανε την επαρ-
χία. Οι περισσότεροι κάτοικοι των Κοµητάδων εκρύβονταν σε
ένα σπήλιο στη θέση Γυπές σ’ αυτό το φαράγγι. Τους βρήκανε,
όµως, οι Τούρκοι και τους σφαγιάσανε όλους εκτός µια πανέ-
µορφη κοπέλα που την προσφέρανε στον Οµέρ, τον οποίον επε-
χείρησε ο πατέρας της να τον σκοτώσει µετά. Για χάρη της κόρης
του τού χάρισαν και αυτού τη ζωή.

Επίσης στη Μάχη της Κρήτης 28, 29 και 30 Μαΐου 1941 εκρά-
τησαν άµυνα οι Αγγλοι στη δυτική πλευρά του φαραγγιού για να
φύγουνε όσοι µπορούσανε στην Αφρική. Εκεί στη δυτική πλευρά
έπεσε ένα γερµανικό αεροπλάνο από µυδράλιο Νεοζηλανδού.

Θρύλος: Τον θρύλο θα µας τον εξιστορήσει το ακόλουθο τρα
γουδάκι:

'Γεις κυνηγός Αλγερινός ήρθε να κυνηγήσει
να πιάσει αγρίµια και λαγούς κι οπίσω να γυρίσει.

Συνέχεια στη σελ. 11

Οµορφιές, απίστευτου φυσικού κάλλους, υπόσχεται στον
ταξιδιώτη το πέρασµα του φαραγγιού της Νίµπρου

Συχνός προορισµός ορειβατών και εραστών της φύσης, είναι τα Σφακιά. Στο
φαράγγι της Σαµαριάς, η φύση κρατούσε την πιό πλουµιστή της παλέτα.

Ο παπά - Σπύρος µε πλήρη εξάρτηση, "στης Σαµαριάς το πέρασµα". Στα
βήµατα του αείµνηστου (ΛΟΚατζή) πατέρα του, παπά - Μιχάλη ∆αµανάκη
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Η ∆ράση της ‘‘Πρωτοβουλίας ∆ηµοτών Σφακίων’’
«Με τη δύναµη της βούλησης ο άνθρωπος αλλάζει τον εαυτό του. Με τη δύναµη της αγάπης αλλάζει τους άλλους. 
Με τη δύναµη της σκέψης αλλάζει τον κόσµο» - Ραµπιντρανάθ Ταγκόρ 

Κυριακή 13 Μαρτίου : Καθαρισµός - Συντήρηση -
Επισκευή φαραγγιού  Καλλικράτη

Τρίτη 5 Απρίλη : Καθαρισµός - Συντήρηση 
φαραγγιού  Ασφέντου

Πέµπτη 19 Μάη: Εξόρµηση στο  φαράγγι  του Μανικά

Σάββατο 30 Απρίλη: Παρέµβαση στο
φαράγγι της Αράδαινας

"...Σε µια εποχή δυσοίωνη, σκοτεινή, καταθλιπτική και στείρα, σε µια χώρα που την στοιχει-
ώνουν οι αγορές, η τρόικα, η διαφθορά και η εγκατάλειψη, οι ενεργοί πολίτες που παρεµβαί-
νουν, αποτελούν τη µοναδική ακτίνα φωτός και ελπίδας, τη µοναδική µάχιµη δύναµη ανατροπής
ενός κλίµατος που οδηγεί µια ολόκληρη κοινωνία και ένα λαό στην παραίτηση, απογοήτευση και
εγκατάλειψη από όνειρα στόχους και διεκδικήσεις µιας καλύτερης µοίρας. Αποτελούν µια δύ-

ναµη που ανοίγει καινούργιους δρόµους και ορίζοντες στη νέα γενιά και παράλληλα δίνει τη
«στοιχειώδη» ηθική ικανοποίηση και δυνητική δικαίωση σε όλες τις παλιότερες γενιές που πά-
λεψαν για έναν καλύτερο κόσµο. Ταυτόχρονα φέρνει σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικά
χωριά που συνεργάζονται σε ένα κοινό έργο δηµιουργώντας έτσι ένα εφαλτήριο για µια νέα δυ-
ναµική και πρακτική αντιµετώπισης των προκλήσεων της εποχής µας ". Βαγγ. Γερωνυµάκης

Την Κυριακή 13 Μαρτίου η
Πρωτοβουλία ∆ηµοτών Σφακίων οργά-
νωσε και υλοποίησε εξόρµηση στο
Καλλικρατιανό φαράγγι µε τη συµ-
µετοχή σαράντα και πλέον δηµοτών.
Στο πνεύµα µιας νέας θεώρησης και
πνοής για παρεµβάσεις στον τόπο µας,
µε όρεξη, κέφι ενθουσιασµό και µε-
ράκι επισκευάζοντας τις ξερολιθιές, τα 

σκαλιά και καθαρίζοντας το µονοπάτι
της διαδροµήςτας τις ξερολιθιές, τα
σκαλιά και καθαρίζοντας το µονοπάτι
της διαδροµής. Παράλληλα την ίδια
µέρα από τη µεριά του Καλλικράτη
κατέβηκαν περίπου εβδοµήντα εκδρο-
µείς µε τον Ε.Ο.Σ. Χανίων τους οποί-
ους ευχαριστούµε για τη βοήθεια και
το ενδιαφέρον τους για τον τόπο µας. 

Κυριακή 3 του Απρίλη, µια οµάδα
∆ηµοτών ξεκινά από το Ασφένδου να 
κατηφορίζει το ιστορικό και γραφικό 
φαράγγι του χωριού και παράλληλα 

άλλη µια οµάδα από τον Άγιο Νεκτά-
ριο την έξοδο του φαραγγιού να ανη-
φορίζει. Πάνω από 70 άνθρωποι µε
κέφι, µεράκι και ενθουσιασµό συνέχι-
σαν αυτό π ου η Πρωτοβουλία ∆ηµο-
τών άρχισε εδώ και λίγους µήνες µε
συµπαραστάτη και αρωγό τη νέα ∆η-
µοτική Αρχή.

Εξωραΐζουµε τον τόπο µας, συν-
τηρούµε, επισκευάζουµε τα µονοπάτια
µας, παρεµβαίνουµε πολιτιστικά και
αναπτυξιακά µε όραµα την ανάπτυξη µε
κέντρο τον άνθρωπο και σεβασµό στην
Ιστορία µας και το περιβάλλον.

Νέοι άνθρωποι, γυναίκες και άν-
δρες περπατούν µέσα στο γραφικό φα-
ράγγι αποκαθιστώντας ό,τι ο χρόνος και
η εγκατάλειψη χάλασε στο ιστορικό µο-
νοπάτι. Μερικές µέρες πριν  την 31
Μαρτίου, είχε προηγηθεί καθαρισµός
σηµαντικού κοµµατιού του µονοπατιού
από ορειβάτες µε επικεφαλής το
Μάρκο Μανταδάκη. Στο Ασφένδου ο
∆ήµαρχός µας Παύλος Πολάκης συν-
τονίζει και εργάζεται κι αυτός σαν όλους
τους ∆ηµότες. Στην οµάδα που ανηφο-
ρίζει οδοιπόρος και ο Λαογράφος της
επαρχίας µας Κανάκης Γερωνυµάκης,
µας διηγείται ιστορίες, θρύλους, παρα-
δόσεις και τοπωνύµια του φαραγγιού.
Το φαράγγι γεµίζει σιγά-σιγά µε φωνές,
ήχους από πριόνια, τσεκούρια, σφυριά
και κασµάδες. Ένα εργοτάξιο σε µήκος
πέντε χιλιοµέτρων.

Την πέµπτη 7 Απριλίου, η Πρω-
τοβουλία οργάνωσε εξόρµηση σε συ-
νεργασία µε κατοίκους του Λουτρού
και του αντιδηµάρχου Γιώργου Πρω-
τοπαπαδάκη, µε σκοπό  την αποκατά-
σταση δύσκολου σηµείου του
µονοπατιού Γλυκά νερά - Λουτρό στη
θέση γύψος, το οποίο είχε διαβρωθεί
από τα νερά του χειµώνα µε αποτέλε-
σµα να µην είναι προσπελάσιµο, καθώς
και επικίνδυνο για τυχόν ατύχηµα, εν
όψει και των αναµενόµενων πεζοπόρων
επισκεπτών µας. Τα µέλη της πρωτο-
βουλίας µετέφεραν µε τη βάρκα τους ο
Γιώργος και ο Νίκος Ανδρουλακάκης
από το Λουτρό. Μετά την ολοκλήρωση
των εργασιών, τα κοπέλια, µας µετέφε-
ραν στο όµορφο Λουτρό και µας πρό-
σφεραν Σφακιανή φιλοξενία! Τους
ευχαριστούµε για την υπέροχη εµπει-
ρία που είχαµε! Το µονοπάτι είναι
πλέον προσπελάσιµο και ασφαλές! Το

Σάββατο 30 του Απρίλη άλλο
ένα φαράγγι από τα πιο όµορφα του
τόπου µας αλλά και πιο άγρια συνάµα,
µπήκε στις δράσεις της Πρωτοβουλίας
µας, µε σκοπό την αποκατάσταση της
διαδροµής από την Αράδαινα µέχρι τα
Μάρµαρα που είναι η έξοδός του. Μία
εκπληκτική διαδροµή µε τη δύναµη
και επιβλητικότητα του τοπίου να σε
συνεπαίρνει, µε τα κοφτά γκρεµνά να
υψώνονται από το βυθό του φαραγγιού
σε ένα µοναδικό συνδυασµό, απολαµ-
βάνοντας περπατώντας την άγρια βλά-
στηση και το µικρό κοµµάτι ουρανού 
ανάµεσα στους βράχους.

Πρώτοι από όλους βέβαια στο
κάλεσµα της Πρωτοβουλίας ανταποκρί-
θηκαν οι κάτοικοι της περιοχής (από
Ανώπολη, Άη-Γιάννη, Αράδαινα) και
όλοι µαζί ενώσαµε τις δυνάµεις µας για
να αποκαταστήσουµε το µονοπάτι που
σε αρκετά σηµεία είχε καταστραφεί
λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Προ-
σπαθήσαµε και σε µεγάλο βαθµό απο-
καταστήσαµε πολλές ζηµιές πρέπει
όµως να τονίσουµε ότι ειδικά σε τρία
σηµεία χρειάζεται συµπληρωµατική
παρέµβαση άµεσα. Κάναµε ότι µπο-
ρούσαµε έτσι ώστε η διαδροµή να γίνει
πιο ασφαλής, ωστόσο κάνουµε έκ-
κληση στο ∆ασαρχείο στο ∆ήµο και σε
κάθε αρµόδιο φορέα να συνδράµουν
στην ολοκλήρωση του έργου.

Σε µια εποχή  που οι ηγέτες του κόσµου
διάλεξαν να ξεπουλήσουν µικρές και αδύ-
ναµες χώρες σαν τη δική µας αυτές οι δρά-
σεις αποτελούν το πρώτο ανάχωµα στη
λαίλαπα της επέλασης των αγορών. Πρώτα
απ’όλα η ψυχή των ανθρώπων του τόπου
δεύτερο η ιστορία και η παράδοση και τρίτο
η δύναµη του τοπίου όπως αυτά έχουν 

αλληλένδετα αποτυπωθεί και σµιλευθεί, θα
αποτρέψουν τις βλέψεις των επίδοξων λε-
γεωνάριων.

Ολοκληρώνοντας τις προσπάθειες
ανάδειξης, αποκατάστασης και εξωραϊ-
σµού των φαραγγιών του τόπου µας για
φέτος, η Πρωτοβουλία ∆ηµοτών Σφακίων
µε την συµµετοχή κατοίκων της Σκαλω-
τής, την Κυριακή 15 Μάη περάσαµε
άλλη µια µέρα δηµιουργίας και παρέµ-
βασης στο εκπληκτικό φαράγγι του Μα-
νικά. Ένα φαράγγι που ξεκινά από την
Σκαλωτή και καταλήγει στο πανέµορφο
οροπέδιο του Μανικά και που ξεχωρίζει
για δύο λόγους: Πρώτα απ’ όλα γιατί είναι
καταφύγιο και ορµητήριο άγριων που-
λιών, ιδιαίτερα δε για τους καναβούς (γυ-
παετούς barbatus), οι οποίοι φωλιάζουν
στις σπηλιές που βρίσκονται στα γκρεµνά
του φαραγγιού και οι οποίοι ήταν η κύρια
αιτία χαρακτηρισµού της 
ορεινής ζώνης του δήµου
µας σε ευρωπαϊκό δρυ-
µό του δικτύου Natura 
2000. Ο δεύτερος λόγος 
είναι η ιδιοµορφία του
φαραγγιού και της διαδρο-
µής, µε όµορφους σχηµα-
τισµούς βράχων, γραφικό-
τητα του τοπίου και µια µοναδική αί-
σθηση ανάβασης.

Μικροί και µεγά-
λοι ενώσαµε τις δυνάµεις 
µας και αποκαταστήσαµε
ένα σηµαντικό κοµµάτι
του παλιού µονοπατιού.
Στην διαδροµή είχαµε 

την χαρά και την τύχη 
να µας συντροφεύουν 
από ψηλά πάνω από πενή-
ντα καναβοί σε ένα µονα-
δικής οµορφιάς θέαµα!
Για φέτος πρέπει να τονί-

σουµε ότι ο δήµος µας µε προσωπική
παρέµβαση του δηµάρχου µας Παύλου
Πολάκη, τον οποίο ευχαριστούµε για την
παρουσία και την συµµετοχή του στην
εξόρµηση, έχει προχωρήσει στην δηµι-
ουργία παρατηρητηρίου άγριων πουλιών
και το οποίο ευελπιστούµε εντός των
ηµερών να ολοκληρωθεί.

Το συγκεκριµένο γεγονός, θα αποτε-
λέσει πόλο έλξης για τους ντόπιους και
τους επισκέπτες του τόπου µας για περι-
βαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαί-
δευση, αφού παράλληλα µε την
παρατήρηση πουλιών, ο επισκέπτης θα
µπορεί να συνδυάζει την µοναδική εµ-
πειρία της διαδροµής του φαραγγιού.

Θα πρέπει να τονίσουµε ότι στις προθέ-
σεις της πρωτοβουλίας µας είναι να συνε-
χίσουµε την προσπάθεια µέχρι την
ολοκληρωτική αποκατάσταση του παλιού
µονοπατιού…κάτι που αξίζει η µνήµη και
αποτελεί το ελάχιστο για να τιµήσουµε
τους παλιούς εκείνους ανθρώπους που µε
µόνο εφόδιο τα χέρια, την αλληλεγγύη και
την συνεργασία, κατάφεραν να φτιάξουν
κοινωνία, να παράξουν πολιτισµό και
αξίες και έτσι να µας κληροδοτήσουν πα-
ρακαταθήκες και παράδοση, κάτι που
στην εποχή µας αποτελεί ένα µήνυµα µε
πολλούς αποδέκτες.

Η οµάδα της ‘‘Πρωτοβουλίας ∆ηµοτών
Σφακίων’’, σε µια από τις πρώτες της εξορ-
µήσεις. Σε πρώτο πλάνο µε τον κασµά ανά

χείρας, ο Βαγγ. Γερωνυµάκης. 
Στον αντίποδα µιας περιόδου οι-

κονοµικοπολιτικής µιζέριας και ιδε-
ολογικής ύφεσης, η κοινωνία των
Σφακίων σφίγγει την γροθιά της για
άλλη µια φορά και ορθώνει το ανά-
στηµα του ηθικού και ψυχικού πλού-
του της, αποδεικνύοντας έµπρακτα
τις δυνατότητες και ικανότητες που
διαθέτει και που όταν θέλει, µπορεί!

Όποια λόγια κι αν εύρισκα, επιχειρώντας να  µιλήσω για το έργο τους, µου
φαίνονταν φτωχά, ντροπαλά, λίγα...  Ας αφήσουµε τους ίδιους να µιλήσουν για  

τη δράση τους, τους στόχους τους το όραµα τους, τις ιδέες τους. Η γλαφυρότητα
και η οµορφιά της πέννας του Βαγγέλη, δεν χρειάζεται προλόγους. Τα λεει όλα...
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Η οµιλία του ∆ηµάρχου Π. Πολάκη για τον γιορτασµό
της  επετείου της Επανάστασης του 1770 στην Ανώπολη  

Πάντα οι απανταχού Σφακιανοί δια-
τηρούσανε τη µνήµη τους για το ∆ασκαλο-
γιάννη άσβηστη, κι αποτέλεσε σηµείο
αναφοράς και για τους πνευµατικούς αν-
θρώπους του τόπου µας, των Σφακίων, οι
οποίοι δεν σταµάτησαν ποτέ να ερευνούν,
να µελετούν και να γράφουν γι’ αυτήν την
κορυφαία προσωπικότητα που έγραψε µε
το φωτισµένο πνεύµα της και µε το αίµα
της, λαµπρή σφακιανή ιστορία, την πρώτη
κρητική επανάσταση του 1770 ενάντια
στην Οθωµανική αυτοκρατορία, µέρος της
ιστορίας του ελληνικού έθνους. 

Μόνο η ελληνική Πολιτεία άργησε να
κατανοήσει τη σηµασία της και µόλις το
2008 µε το 34 Προεδρικό ∆ιάταγµά της,
την καθιέρωσε ως γεγονός εξαιρετικής
εθνικής σηµασίας για να εορτάζεται σε
όλη την Κρήτη. 

Μα εµείς οι Σφακιανοί, δεν θα σταµα-
τήσουµε να µιλάµε για µία συνεχιζόµενη
ολιγωρία από την πλευρά της εις βάρος
του σφακιανού λαού και της ιστορίας του,
εάν δεν δούµε να διδάσκεται στα ελληνικά
σχολεία και αυτή η κορυφαία περίοδος της
ιστορίας της Κρήτης , ως µέρος ενιαίο και
αδιάσπαστο της ιστορίας του ελληνικού
έθνους ενάντια στον Οθωµανικό ζυγό. 

Κι όπως, παρά κι ενάντια στην άρ-
νηση της Πολιτείας να τη διδάσκει, από
γενιά σε γενιά, µέσα από τη ριζίτικη ρίµα,
τις τάβλες και τις ιστορικές αθιβολές οι γε-
ροντότεροι µύησαν εµάς τους νεότερους
Σφακιανούς στα γεγονότα της επανάστα-
σης του 1770, έτσι και σήµερα, εδώ στην
Ανώπολη Σφακίων, τη συνεχίζουµε µε την
αφιερωµένη ηµέρα µνήµης στον Βλάχο
Ιωάννη ( απόγονο γνωστής οικογένειας
από την ενετοκρατία όπως µας πληροφο-
ρεί ο Ψιλάκης ) ή ∆ασκαλάκη ή ∆ασκαλο-
γιάννη. Άνδρα οραµατιστή, µοναδικής
ετοιµότητας συνειδήσεως, και µάχιµων
διαθέσεων για την απελευθέρωση, όχι
απλά και µόνο της Σφακιανής γης, αλλά
ολόκληρης της κρητικής γης, από τον
Οθωµανό δυνάστη-κατακτητή, και την κυ-
ρίαρχη πρόθεσή του στους χρόνους του
1770 εξισλαµισµού του ελληνικού λαού,
µε απώτερο σκοπό, την ευκολότερη ενσω-
µάτωσή του στις ορδές των Οθωµανών
βαρβάρων. 
1660-1770. Περίοδος, όπου η Κρήτη,
κατά οµολογία όλων των Κρητών ιστοριο-
γράφων της, Παπαδοπετράκη, Μουρέλου,
Ψιλάκη, στενάζει υπό την πίεση των
όπλων της τουρκικής κατοχής, ανάγοντας
σε κυρίαρχη αντίθεση µεταξύ κατακτηµέ-
νου και κατακτητή, τον κίνδυνο του εξισλα-
µισµού του πρώτου. 

Είναι αυτή η περίοδος κατά την οποία
ο πλούσιος κοσµογυρισµένος και µυηµέ-
νος από τους οµογενείς στις παραδουνά-
βιες περιοχές στην ιδέα της
απελευθέρωσης της Ελλάδας από τον
ζυγό της Οθωµανικής αυτοκρατορίας , κα-
ραβοκύρης Βλάχος Ιωάννης, σεβαστός
για την πολυµάθειά του και γι’ αυτό ονο-
µαζόµενος και ∆ασκαλογιάννης, βλέπον-
τας τον κίνδυνο του εξισλαµισµού των
Κρητών, θυσιάζει την αυτονοµία που έχαι-
ραν τα ορεινά αδούλωτα Σφακιά καθώς
και τον πλούτο τους από την ξυλεία του
σφακιανού δάσους και το χρήµα που κέρ-
διζαν από το εµπόριο µε τα πλοία τους
στις παραδουνάβιες περιοχές, και µε πρό-
ταξη και τη ρωσική βοήθεια, καλεί τους 

πρόκριτους όλης της Κρήτης, σε επανά-
σταση  ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΙΣΛΑ-
ΜΙΣΜΟ ΤΟΥΣ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ
ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΖΥΓΟ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.

Ο Πρωτοµάρτυρας
Γ. ∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μπορεί η πρώτη σε ολόκληρη την
Κρήτη επανάσταση του ∆ασκαλογιάννη
ενάντια στον Τούρκο κατακτητή αλλά και
διώχτη της ελληνοχριστιανικής συνείδη-
σής του, υπό την άνιση υπεροχή των
όπλων και του στρατού των Οθωµανών,
υπό την άρνηση των υπολοίπων προκρί-
των Κρητών ια άµεση και οργανωµένη
συµµετοχή τους στην επανάσταση, υπό
την άρνηση του Ορλώφ (ρώσου αξιωµατι-
κού του ρωσικού στόλου στο Αιγαίο) να
συνδράµει τους σφακιανούς επαναστάτες
από θαλάσσης όπως είχε υποσχεθεί, ενώ
στην πραγµατικότητα τους χρησιµοποίησε
για τη νικηφόρα έκβαση του ροσοτουρκι-
κού πολέµου στο Τσεσµέ, µπορεί, λέµε,
να ηττήθηκε. Στο λάβαρό της , εντούτοις,
έγραψε µε το αίµα του πρωτοµάρτυρα ∆α-
σκαλογιάννη και των οπλαρχηγών του
που έπεσαν σε εκείνο τον µνηµειώδη
αγώνα, πως οι Κρήτες δεν εξισλαµίζονται,
δεν υποδουλώνονται , µάχονται µόνο για
λευτεριά και δικαιοσύνη στο πλευρό όλων
των Ελλήνων.   ∆ιόλου τυχαία, εξάλλου,
σαράντα χρόνια µετά το ολοκαύτωµα της
επανάστασης του ∆ασκαλογιάννη του
1770, οµόφωνα όλοι οι Κρήτες οπλαρχη-
γοί, δίνουν την αρχηγία της κρητικής επα-
νάστασης του 1821, στους Σφακιανούς
Οπλαρχηγούς!

Κυρίες και κύριοι της πολιτικής και
στρατιωτικής µας ηγεσίας, Τέτοιες ηγετικές
φυσιογνωµίες-θεριά ελλήνων- γέννησαν
τα Σφακιά, τις οποίες σήµερα µνηµο-
νεύουµε µε υπερηφάνεια, δίχως παράλ-
ληλα να καταφέρνουµε να συγκρατούµε
την βαθιά µας θλίψη, βγαλµένη από τα
βάθη της καρδιάς µας για το σηµερινό έλ-
λειµµα τέτοιων ηγετικών µορφών, όταν
παρατηρούµε, ότι µε εξαίρεση ελαχίστων
διαχρονικά, οι σηµερινοί µας ηγέτες δεν
διδάσκονται, από τα πλήρους ελληνικής
σοφίας και αµετάκλητου πατριωτισµού,
παραδείγµατά τους.

Μπορούµε, αλήθεια, επικαλούµενοι τη
λαϊκή σοφία να τραγουδήσουµε µαζί µε
την πολιτική µας ηγεσία το ριζίτικο τρα-
γούδι:

Όποιος στον άδη κατεβεί να µην το
λησµονήσει, 
να πα να βρει τσοι αρχηγούς τσοι πρώ-
τους καπετάνιους 
να βρει το ∆άσκαλο Γιαννιό και το Μπου-
νάτο Γιάννη
να βρει και τον Πρωτόπαπα να τσοι πλη-
ροφορήσει 
να τωνε πει τα νέικα που τα ‘χανε πεθύ-
µιο
πως ελευτερωθήκαµεν από την τυραννία
κι ο Τούρκος δε δικάζει µπλειό ;;;;;; 
Όταν στη Θράκη και στο Καστελόριζο ακο-

νίζουν και πάλι οι νέο-Οθωµανοί τα «µαχαί-
ρια» τους; Όταν στην Κρήτη των γενναίων
τολµούν τα υποζύγια τους να προβάλλουν
το χυδαίο της απόσχισής της από την Ελ-
λάδα, τάχα το 2013, καταπατώντας τις µνή-
µες των αγωνιστών του 1770, του 1821, του
1833, 1841, 1878, 1893, 1912-1913; όταν
την ίδια στιγµή το άρθρο 14 του µνηµονίου
που δέχτηκε τόσο «ελαφριά» να υπογράψει
η πολιτική µας ηγεσία καταργεί θεσµούς και
κοινοβούλιο, µας δικάζει µε το αγγλικό δί-
καιο σε περίπτωση που δεν µπορούµε να
αποπληρώσουµε τα δανεικά, απαλλοτριώ-
νοντας στη θέση τους δηµόσιο πλούτο, όταν
αποδέχτηκαν µε αξιοπερίεργο πνεύµα υπο-
ταγής , αν όχι ∆εληγιαννη-κού αυγού φιδιού,
να κυβερνιόµαστε σήµερα από Γερµανούς
και Αµερικανούς τραπεζίτες; 

Γι’ αυτό σήµερα, τιµώντας τον εθνοµάρ-
τυρα ∆ασκαλογιάννη και τους οπλαρχηγούς
του, καθώς και την αξιέπαινη επανάσταση
τους, του 1770, ας ξαναθυµηθούµε τους στί-
χους του µπαρµπα Μπατζελιού για να υπεν-
θυµίσουµε στην Πολιτική µας ηγεσία την
αλήθεια µας ως έθνους ελληνικού, πως
εµείς οι Σφακιανοί ως κοµµάτι του είµαστε
εδώ. Κι αν µας ρωτούσαν οι δανειστές µας –
κάτοχοι µας σήµερα, όπως ο πασάς τότε τον
∆ασκαλογιάννη: 
‘’Οι Σφακιανοί δοσίµατα χαράτσια δεν
εδίδα 
Πες µου ποιος είνε αφορµή που πέσαν
στην παγϊδα;
Θα απαντούσαµε όπως κι εκείνος:
‘’Αλήθεια λές οι σφακιανοί δοσίµατα δε
δίδου 
και τάρµατα τωνε κιανιους ποτες δεν πα-
ραδίδου,
τση Κρήτης τα αλλους χριστιανούς
απούναι στο σουλτάνο
δεν τσι’ χετε για τίβοτσι στον κόσµο τον
απάνω, 
γι’ αυτό και γω αποφάσισα την Κρήτη να
σηκώσω 
κι’ απού τα νύχια των Τουρκώ να την
ελευθερώσω,
πρώτα για την πατρίδα µου, δεύτερο για
την πίστη 
τρίτο για τσ’ άλλους χριστιανούς που κά-
θονται στην Κρήτη
γιατί κι αν είµαι Σφακιανός παιδί τση
Κρήτης είµαι 
και να θωρώ τσι κριτικούς στα βάσανα
πονεί µε’’.

Για να υπογραµµίσουµε ότι είναι καιρός, η
πολιτική µας ηγεσία να µάθει να σκέφτεται
και να πράττει ιστορικά, και µπροστά στα
1000 «ναι» που λέει στους «συµµάχους» και
«δανειστές» µας, να λέει και ένα «όχι» την
κατάλληλη στιγµή, εµπνευσµένη από τους
αγώνες των πρωταγωνιστών της ελληνικής
ιστορίας, ενάντια σε κάθε επίβουλο κατα-
κτητή. Αυτό µας διδάσκει η ένδοξη ιστορία
του 1770 και ο ηγέτης της ∆ασκαλογιάννης,
κι έχουµε καθήκον να µην λησµονούµε.
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ  -  ΑΘΑΝΑΤΟΣ.

Η απόφαση για την              επανάσταση της 
Κρήτης το 1821 στη              Θυµιανή Παναγία

Η οµιλία στη Θυµιανή Παναγία,                  του  Στυλιανού Χιωτάκη -  
θηγ.  Πολιτ. Επιστήµης                    του Παν/µίου Κρήτης

Έχουν περάσει 190 χρόνια από τη µέρα που
στη Θυµιανή Παναγία, στις Κοµιτάδες, Σφακιανοί και
εκπρόσωποι από άλλες περιοχές της Κρήτης  απο-
φάσισαν στις 29 Μαϊου του 1821 να συµµετάσχει
ολόκληρη η Κρήτη στην επανάσταση. Η πράξη αυτή
επιβεβαίωσε την απόφαση που είχε ήδη διαµορφω-
θεί στα Γλυκά Νερά Σφακίων και στο Λουτρόξξ στις 7
και 15 Απριλίου. Βέβαια, το δρόµο αυτό τον είχε ήδη
ανοίξει για τα Σφακιά και  την Κρήτη η επανάσταση
του ∆ασκαλογιάννη το 1770. 

Πριν από την επανάσταση αυτή και κατά την
περίοδο της Φραγκοκρατίας υπήρξαν αρκετά ένοπλα
κινήµατα. Τα κινήµατα αυτά µπορούν να χαρακτηρι-
στούν, µάλλον ως τοπικές, συνήθως, εξεγέρσεις µε
αφορµή συγκεκριµένα, φορολογικά, κυρίως, βάρη,
παρά επαναστάσεις. Οι ένοπλες αυτές εξεγέρσεις
σταµατούσαν κατόπιν ανωτέρας βίας και µετά από
την επίτευξη κάποιου συµβιβασµού. 

Είναι τυχαίο, άραγε, που η επανάσταση εναντίον
της κυριαρχίας των Οθωµανών στην Κρήτη ξεκίνησε
µε το ∆ασκαλογιάννη στα Σφακιά; Και ακόµη, γιατί
πρωτοστάτησαν τα Σφακιά στην Κρητική Επανά-
σταση του 1821; Μπορούµε να δώσουµε µια πρώτη
απάντηση στα ερωτήµατα αυτά µε ένα συνδυασµό
από αίτια και αφορµές: Οχυρωµένοι οι Σφακιανοί
πίσω από άγρια και απρόσιτα βουνά είχαν µάθει να
ζουν ελεύθεροι και να υπερασπίζονται µε απαράµιλλη
γενναιότητα την ελευθερία και τα συµφέροντά τους.
Ενώ δεν ζούσαν µαζί µε κατακτητές, όπως συνέβαινε
σε πιο πεδινές περιοχές, ωστόσο είχαν  τους πιο δυ-
σβάστακτους φόρους. Ήσαν αναγκασµένοι να πλη-
ρώνουν, εκτός από τους κανονικούς φόρους, και
5.000 γρόσια για τις ιερές πόλεις του Ισλαµ, Μέκκα
και Μεδίνα, επειδή τα Σφακιά είχαν χαρακτηριστεί ως
ιερή κτήση (Βακούφ) των πόλεων αυτών. Ο παλαι-
ότερος θρύλος ότι οι Σφακιανοί δεν πλήρωναν σχε-
δόν κανένα φόρο στον κατακτητή έχει πλέον τελείως
ανασκευαστεί από τη µετάφραση και τη µελέτη των
τουρκικών αρχείων στη Βικελαία Βιβλιοθήκη του Ηρα-
κλείου. 

Μια ακόµη σηµαντικότερη αφορµή ή αιτία που
τροφοδοτούσε το σθένος για αντίσταση και αγώνα
ήταν οι αυθαιρεσίες και η ωµή βία των Γενιτσάρων
και των ακραίων Αγάδων, που παρά τις προσπάθειες
δεν µπορούσε ελεγχθούν από τον Σουλτάνο. Όπως
περιγράφει στο ποίηµα του ο Παντζελιός:

Και η αιτία είστε σεις κι οι άνοµοι πασάδες
π’ αφήνετε αχαλίνωτους τους γιανιτσαρ’αγάδες,
π’ αφήνετε τσι Χρισθιανούς σε τέτοια τυραννία,
πλιότερη τ’ άγρια θεριά έχουσιν ευσπλαχνία.

Στην τροµοκρατία που ασκούσαν οι ανεξέλεγκτοι
από την Πύλη Γιενίτσαρο-αγάδες εναντίον του χρι-
στιανικού πληθυσµού, οι Κρητικοί απαντούσαν,
συχνά, µε αντι-βία και ως εκδικητικοί τιµωροί.  Όταν
έµαθαν π.χ. οι Σφακιανοί ότι ο Αγάς Αλιδάκης, φοβε-
ρός κλέπτης και άρπαγας περιουσιών, προετοίµαζε
εκστρατεία εναντίον τους, σχεδίασαν και εφάρµοσαν
το 1974, αστραπιαία, αυτό που λέγεται σήµερα ‘προ-
ληπτικό κτύπηµα’ ή ‘προληπτικός πόλεµος’, τιµω-
ρώντας τον παραδειγµατικά µαζί µε τους 120
φρουρούς-µπράβους του. 

Ωστόσο,  η βία ενάντια στη βία, η εκδίκηση και οι
εξεγέρσεις για συγκεκριµένους λόγους, δεν καταλή-
γουν, υποχρεωτικά, σε επανάσταση. Νοµίζω ότι ο κα-
ταλύτης για να «κυλήσει» η αντίσταση στην τυραννία
«στο δρόµο της επανάστασης» και όχι «στο δρόµο
της απλής εξέγερσης» πρέπει να αναζητηθεί αλλού:
Μπορεί να συσχετιστεί µε το γεγονός ότι οι  Σφακια-
νοί, µε τις ιδιότητές τους ως ναυτικοί, έµποροι και κα-
τασκευαστές πλοίων, είχαν βρει διέξοδο προς τους
ανοιχτούς ορίζοντες της θάλασσας και ειδικότερα
προς τις ελεύθερες χώρες και πόλεις της Μεσογείου:
Με τα καράβια τους έκαναν εµπόριο, νόµιµο ή παρά-
νοµο (τα όρια ανάµεσα στο νόµιµο και το παράνοµο
ήσαν τότε ρευστά) σε όλη τη Μεσόγειο, µέχρι και τις
παράλιες πόλεις της Μαύρης Θάλασσας.Με τον
τρόπο αυτό, δεν έµεναν κλεισµένοι στους στενούς και
αδιέξοδους ορίζοντες των σκλαβωµένων ραγιάδων.
Έβλεπαν τον τρόπο ζωής σε ελεύθερες χώρες και
πόλεις, όπως π.χ. της Ιταλίας και της Ρωσίας, και
όταν επέστρεφαν στον τόπο τους διαπίστωναν τις
φοβερές  
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Η πλατεία ήταν γεµάτη µε το νόηµα
που’ χει κάτι απ’ τις φωτιές, τραγου-
δούσε πριν πολλά χρόνια ο τροβαδού-
ρος της αµφισβήτησης, που χωνεύτηκε
µετά απ’ το σύστηµα. Όπως όλη σχεδόν
η γενιά του, η γενιά της µεταπολίτευ-
σης και των ονείρων, σε µιαν Ελλάδα
που βρήκε την πολιτική νοµιµότητα
πάνω στα ερείπια της Κύπρου.

Η πλατεία είναι γεµάτη και πάλι.
Μετά από χρόνια ιδιώτευσης, οι Έλλη-
νες ξαναγυρίζουν και διεκδικούν το δη-
µόσιο χώρο. Είναι πολλά τα χρόνια
κατά τα όποια ο λαός µας παρέµενε
στον καναπέ. Τον στρίµωξαν εκεί το
κοµµατικό κράτος και οι επαγγελµατίες
της ανατροπής του συστήµατος, δυο
αλληλοσυµπληρούµενοι πόλοι που τρο-
φοδοτούν ο ένας τον άλλο σε βάρος
µας. Το είδαµε τη µέρα εκείνη στο Σύν-
ταγµα, όπου ο λαός µαταίωσε την ψή-
φιση του µεσοπρόθεσµου, έριξε την
κυβέρνηση για λίγο κι έστειλε αλλού
τον υπουργό του µνηµονίου. Παρά τα
δρακόντεια µέτρα καταστολής. ∆ίχως
βία, µε την ήρεµη δύναµη ενός αποφα-
σισµένου πλήθους, ενός παθιασµένου
ξανά για ζωή λαού, που δε χειραγωγεί-
ται πια από τα κανάλια. Και παρά την
προσπάθεια των αυτόκλητων πρωτοπο-
ριών για επεισόδια, που θα µπορούσε
να στείλει σπίτι του ξανά τον κόσµο,
απαλλάσσοντας την κυβέρνηση του
Μνηµονίου από έναν ακόµα πονοκέ-
φαλο.

Ο κόσµος στις πλατείες κερδίζει ξανά
το δηµόσιο χώρο. Κερδίζει ξανά την
αξιοπρέπεια του, το δικαίωµα στην ελ-
πίδα. ∆είχνει την αποστροφή του στο
καταρρέον πολιτικό σύστηµα, δεν επι-
τρέπει την εµφάνιση κοµµατικών ταµ-
πελών, γιατί σε κανένα δεν έχει
εµπιστοσύνη. Το µόνο διακριτικό που
έχει γίνει δεκτό στις πλατείες είναι ο
κοινός µας παρονοµαστής, το σύµβολο
της εξέγερσης απέναντι στους ντόπιους
και ξένους δυνάστες, η ελληνική ση-
µαία! Η ιδία σηµαία που σήκωναν οι
αντάρτες της εθνικής αντίστασης απέ-
ναντι στους Γερµανούς, οι φοιτητές του 

Πολυτεχνείου απέναντι στη χούντα
και τους Αµερικανούς. Η σηµαία
του λαού µας, που βγήκε από τη
ναφθαλίνη της περιφρόνησης από
νεοφιλελευθέρους, παγκοσµιοποι-
ηµένους διανοούµενους και δηµο-
σιογράφους, αντιεξουσιαστές που
δεν έχουν διαβάσει τους κλασικούς
του αναρχισµού και τις θέσεις τους
για την πατρίδα, κουκουλοφόροι
που αγνοούν τις προκηρύξεις της
17 Νοέµβρη για τα ελληνοτουρκικά
και την Κύπρο!
Γι’ αυτό και οι πλατείες δηµιουρ-
γούν αµηχανία και στους µεν και
στους δε. Είναι εκτός του έλεγχου
τους, ακυρώνουν την πολιτική τους,
και τους υποχρεώνουν να τους λά-
βουν υπόψη. Αποτελούν απειλή για
την ύπαρξη τους. 

Οι πλατείες αυτοοργανώνονται,
δεν έχουν απαντήσεις αλλά τις δια-
µορφώνουν. Λειτουργούν αµεσοδη-
µοκρατικά, σταδιακά η άρνηση που
ενώνει τον κόσµο, το να φύγουν
αυτοί που έφεραν τη χώρα εδώ, γί-
νεται προβληµατισµός για το τι
πρέπει να ακολουθήσει. ∆εν υπάρ-
χουν θέσεις ακόµα, ο προβληµατι-
σµός όµως τις κυοφορεί. Τι να
κάνουµε µε το ευρώ, µε τη στάση
πληρωµών, µε την αναδιάρθρωση;
Θα κηρύξουµε ΑΟΖ; ∆ε φταίµε
εµείς που δεν έχουµε επεξεργασµέ-
νες θέσεις, ένας λαός δέσµιος της
κοµµατικής εξάρτησης, της πλύσης
εγκέφαλου από τα ΜΜΕ και της
ηθικής εξαχρείωσης την οποία ενέ-
πνεε το σύστηµα για να βρει συνε-
νόχους. 

Από κει πρέπει και ν’ αρχίσοµε
µάλλον. Να ξαναβρούµε το ήθος
που χάσαµε, τις αξίες που µας στέ-
ρησαν, την αλληλεγγύη, το σεβα-
σµό, τον κοινοτισµό, την περηφάνια
και την αξιοπρέπεια. Μόνο τότε θα
ανατρέψοµε και τις καταστάσεις
που µας καταδυναστεύουν, αλλιώς
θα καταντήσοµε, ακόµα κι αν κερ-
δίσοµε, να τις αναπαράγοµε.

«∆ροσουλίτες»
Προβλήθηκε στην ΕΤ3 από την εκποµπή  «Ελλήνων ∆ρώµενα»  το αξιόλογο ντοκιµαντέρ 

Ήταν µια αξιοπρεπής εργασία
που επιµελήθηκε ο φίλος σκηνοθέτης
Αντώνης  Τσάβαλος,   ο οποίος είχε επι-
µεληθεί της έρευνας –κείµενα, αλλά και
τη σκηνοθεσία.

∆ουλεύτηκε µε επαγγελµατισµό ,αλ-
λά και µε µεγάλο σεβασµό στα δραµα-
τικά γεγονότα του 1828 και το τραγικό
τέλος της φονικής µάχης στο κάµπο του
Φραγκοκαστέλλου, και τον ένδοξο θά-
νατο του Ηπειρώτη ήρωα  Χατζή –Μι-
χάλη Νταλιάνη και των παλικαριών του.
Οι φίλοι µας για δεύτερη φορά µετά «το
πεντοζάλη» που γύρισαν στα Σφακιά, 

µας αφήσαν ένα αξιόλογο έργο για το
φαινόµενο των δροσουλιτών και γι’αυτό
τους ευχαριστούµε και ευχόµαστε να ξα-
ναυνεργαστούµε µελλοντικά .όπως και
για την ΕΡΤ που για δεύτερη φορά
ασχολήθηκε µε το φαινόµενο αυτό και τα
ιστορικά γεγονότα στα Σφακιά και ιδιαί-
τερα στη περιοχή του Κάστρου.Αξίζει να
αναφέροµε τους συνεργάτες συντελε-
στές του ντοκιµαντέρ
Μαρία Τσάντε –οργάνωση παραγωγής
,Ηρώ Παπαγεωργίου ∆ιευθ. παραγωγής
,τον Αντώνη Τσάβαλο  έρευνα-σενάριο-
σκηνοθεσία και την αξιόλογη δουλειά 

των διευθ φωτογραφίας
Νίκου Κοκωνά και Πέτρου
∆ρέσκου. Επίσης να ευχαρι-
στήσουµε το φίλο Τζιτζιλάκη
Ευτύχη για τη πολύτιµη συλ-
λογή  σε όπλα και γιαταγά-
νια που µας παρείχε από τη
σπάνια συλλογή του, τα παι-
διά του µουσικοχορευτικού
συλλόγου καθώς και τους
µουσικούς Μάνο και Ανδρέα
Μανουσέλη και όλους που
συµµετείχαν µε οποιαδή-
ποτε τρόπο στη πραγµατο-
ποίηση των γυρισµάτων.

Νοσοκοµειακό σκάφος Σφακίων
∆υό χρόνια µετά...

Συχνά στις τοπικές εφηµερί-
δες, διαβάζει ο αναγνώστης, ένα
ευχαριστήριο γράµµα για µια σωτή-
ρια παρέµβαση του σκάφους. Κι
αυτό, χάρη στην πρωτοβουλία της
Ένωσης µας, µε την εισήγηση και
υλοποίηση της ιδέας,από τον  ∆ή-
µαρχο Σφακίων Πολάκη Παύλο -
Γιατρό Εντατικολόγο - Χειρουργό, ο
οποίος είχε και έχει πάντα σε
υψηλή προτεραιότητα, την υγεία
και περίθαλψη, των κατοίκων της
επαρχίας µας, αλλά και όλων των
φιλοξενούµενων της.
Ξεκίνησε, υλοποιώντας µεταξύ των

άλλων, αυτή την πολύτιµη προσφορά
του στα Σφακιά, µε την βδοµάδα
προληπτικής ιατρικής πριν τέσσερα
χρόνια, ακολούθησε το Νοσοκοµει-
ακό σκάφος και στη συνεχεία το Ια-
τρικό κέντρο Χ. Σφακίων, τα
εγκαίνια του οποίου κάναµε πρίν δυό
µήνες.

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε από
καρδιάς, όλους όσους  συµβάλλουν
µε κάθε τρόπο, στην υλοποίηση  

Η προσπάθεια και ο αγώνας για
την υγεία των Σφακιανών,  συνεχίζε-
ται. Όσοι µε κάθε τρόπο, θέλουν να
βοηθήσουν, µπορούν να απευθυν-
θούν στην “Ενωση Των Απανταχού
Σφακιανών” , αλλά και στη ∆ηµο-
τική αρχή των Σφακίων.

Να είστε σίγουροι ότι κάθε είδους
βοήθεια -  ηθική και υλική, είναι χρή-
σιµη και απαραίτητη. Η συµµετοχικό-
τητα και η συνεισφορά του πολίτη
στα κοινά και πιό πολύ από το υστέ-
ρηµα του, σφυρηλατούν συνειδείσεις
δυνατές, που µπορούν να παλεύουν
και να αντιστέκονται,  σ’αυτή τη πο-
λυώνυµη βαρβαρότητα που θέλουν
να µας επιβάλουν...

Συµπληρώθηκαν κιόλας, δυο
χρόνια από τη παράδοση του νοσο-
κοµειακού σκάφους  στη κοινωνία των
Σφακίων. Τό έργο του µεγάλο, η συµ-
βολή του τεράστια στην αντιµετώπιση
περιστατικών,  είτε στη θάλασσα, είτε
στις παραθαλάσσιες περιοχές και
χωριά που η οδική πρόσβαση είναι
αδύνατη.

τέτοιων ανθρωπιστικών δράσεων,
που υπηρετούν και προστατεύουν το
πολυτιµότερο αγαθό: την υγεία.
Οι δυσκολίες και τα  τεράστια εµπό-
δια που συναντάµε, δεν µας απογοη-
τεύουν. 

Η αδιαφορία της πολιτείας είναι
εξοργιστική!!

Η συµµετοχή όσων ‘’έχουν και κα -  
τέχουν’’,είναι πενιχρή!

Η γεναιοδωρία, όπως
πάντα εξ άλλου, σε τέτοια
καλέσµατα, περισεύει
µόνο στη καρδιά και στη
συνείδειση των φτωχών... 

Να ευχαριστήσουµε
ακόµα,  τους χειριστές
του νοσοκοµειακού σκά-
φους,  που πολλές φορές,
σε πολύ δύσκολες συνθή-
κες, φέρνουν σε πέρας
την αποστολή τους. 

Σκίζει τα γαλανά νερά του Λιβυκού, έτοιµο να προλάβει,
να µεταφέρει και να σώσει ζωές...
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Ιστορικές αναδρομές, μέσ’ από τους στίχους ενός Ριζίτικου
Του  Γιώργη Βοτζουράκη  -  2ο µέρος

ΜΑΡΤΗΣ - ΜΑΗΣ 2011

Το πουλί, που κάθεται στην κο-
ρυφή κτιρίου ή βουνού και κελαη-
δεί, τοποθετείται συνήθως στο
συγκεκριµένο σηµείο από τον λαϊκό
ποιητή, ούτως ώστε να παίξει το ρόλο
του κοµιστή άσχηµων ειδήσεων από
άλλα µέρη (πολύ συχνό σε όλα τα
Βαλκάνια). Πολλές φορές δέχεται
και ερωτήσεις µια και η θέση είναι
ψηλά και διακρίνεται εύκολα από
όλους. Παρενθετικά: Στο τραγούδι
για το θάνατο του Παπαµαλέκου, το
πουλάκι είναι µαύρο, συµβολίζει το
θάνατο και κελαηδεί «στου Βάµου
τα Σεράγια». Το «πάνω στου Βάµου
τα Σεράγια…» παραλείπεται στιχουρ-
γική αδεία. Αυτά συγκριτικά. Το
πουλάκι – έγκλειστος, κελαηδεί –
τραγουδάει λοιπόν στον πύργο του
Γαλατά, στην κορφή της  µαντζου-
ράνας, στην τρούλα του αρισµαριού.
Η µατζουράνα (majorana hortensis)
και ο αρισµαρής (rosmarius offici-
nalis), δύο βότανα, φαρµακευτικά
φυτά, τα οποία όµως συµβολίζουν το
καθένα ξεχωριστά κάποιες αρετές.

Το παράξενο στη συγκεκριµένη
περίπτωση είναι ότι οι συµβολισµοί
των δύο φυτών είναι σχεδόν ταυτό-
σηµοι! Και τα δύο εκφράζουν µια
τάση προστασίας προς αγαπηµένα
πρόσωπα, εκφράζουν αγάπη. Αντι-
προσωπεύουν το πάθος και την ευτυ-
χία, που αποκοµίζουµε ως
αποτέλεσµα της αµοιβαίας αγάπης.
Από κει και µετά το καθένα ξε-χωρι-
στά αντικατοπτρίζουν το δε δεντρολί-
βανο τις πνευµατικές δυνάµεις, τη
νοσταλγία, την αφοσίωση, η δε µαν-
τζουράνα την υγεία, την ανακού-
φιση, την παρηγοριά, τη
σταθερότητα. Το ένα συµπληρώνει
άψογα τα άλλο:
ΚΑΙ ΤΑ ∆ΥΟ ΜΑΖΙ ( Προστασία –
Αγάπη – Πάθος – Ευτυχία )
ΧΩΡΙΣΤΑ ( ∆ΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ  ΜΑΝ-
ΤΖΟΥΡΑΝΑ )
Αφοσίωση  Είµαι σταθερός, δεν
εγκαταλείπω ότι αγαπώ)
Πνευµατικές δυνάµεις   Υγεία
(Νους υγιής εν σώµατι υγιή) 
Νοσταλγία  Ανακουφίζοµαι πνευ-
µατικά, όταν φέρνω στο νου µου
όµορφες στιγµές)
Επιπλέον πιο συγκεκριµένα ο αρι-

σµαρής συµβολίζει τη γυναικεία
αγάπη, γιατί είναι φυτό ανθεκτικό
και µεγαλώνει αργά, όπως η αγάπη
µιας γυναίκας κερδίζεται αργά και
σταθερά. Επιπλέον το φυτό αυτό
απέκτησε δια µέσου των χρόνων τη
φήµη του συµβό-λου της θύµησης,
εξ ου  και η χρησιµότητά του στον
στολισµό τάφων για να καταδεικνύει
ότι οι εκλιπόντες δεν θα ξεχαστούν.
Επίσης σε γάµους λειτουργεί ως θε-
µατοφύλακας των όρκων που έχουν 

παρθεί από τους νεόνυµφους.Η ετυµο-
λογία της λατινικής ονοµασίας του: ros -
marinus = δροσιά της θάλασσας. Τυχαία
η χρησιµότητά του, όσον αφορά στο τρα-
γούδι µας; Ο Πύργος του Γαλατά είναι
ένα παραθαλάσσιο οχυρωµατικό έργο. 

Η µαντζουράνα είναι ένα φυτό
γνωστό από την αρχαιότητα. Επίσης χρη-
σιµοποιήθηκε σε γαµήλιες τελετές, όπου
τα νεαρά ζευγάρια στεφανώνονταν µε
αυτήν. Πίστευαν δε ότι είχε το άρωµα της
θεάς Αφροδίτης, της θεάς του Έρωτα.

Στο σηµείο αυτό ο καλόπιστος
αναγνώστης θα διερωτηθεί: Όλα στο τρα-
γούδι συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης ει-
δυλλίου. Ο ερωτισµός εκφράζεται
πολλαπλώς, µε εικόνες και συµβολι-
σµούς. Πως λοιπόν το τραγούδι πρέπει
να θεωρηθεί ιστορικό και όχι ερωτικό;
Εδώ θα πρέπει να αναλάβει διευκρινι-
στικό ρόλο η ιστορική πραγµατικότητα. Η
χρονική περίοδος, στην οποία αναφέρε-
ται το παραδοσιακό µας άσµα εντοπίζε-
ται, όπως είδαµε από την κατασκευή του
πύργου το 1348 έως και µετά την κατά-
κτηση της πόλης από τους Οθωµανούς.
Πάνω από 200 χρόνια…

Μπορούµε  όµως βάση στοιχείων να
κλείσουµε την χρονολογική ψαλίδα και
να πάρουµε ως βάση εκκίνησης την
εποχή, που οι Οθωµανοί επιτρέπουν
ξανά στους Βενετούς να δραστηριοποι-
ηθούν εµπορικά και στην Κωνσταντινού-
πολη αλλά και στις υπόλοιπες
παραθαλάσσιες τουρκικές κτήσεις. Όπως
µας µεταφέρουν οι ιστορικοί της Άλωσης,
ο Μωάµεθ έψαχνε την αφορµή να κηρύ-
ξει τον πόλεµο και εναντίον των Βενετών
εµπόρων, που βρίσκονταν στην Βασι-
λεύουσα και του δόθηκε, όταν ένα ένα
εµπορικό πλοίο µε καπετάνιο το Αντώνιο
Ρίζο ή Ρόζο, αρνήθηκε να πληρώσει
φόρο, περνώντας έξω από το Ρουµελι –
Χισαρ, µε συνέπεια να βυθιστεί και το
πλήρωµα, συµπεριλαµβανοµένου του
πλοίαρχου, να ανασκολοπιστεί ή να δι-
χοτοµηθεί! 
Κατά τη διάρκεια της Άλωσης ο Βενετός
«Βαϊλος» (πρόξενος) Ιερώνυµος Μινοτος,
αιχµαλωτίστηκε και κατόπιν αποκεφαλί-
στηκε. Η Βενετική κοινότητα συνεχίζει τη
δραστηριότητα της 

στην περιοχή του Γαλατά στα χρόνια
µετά την Οθωµανική κατάκτηση. Ο
θεσµός του Βαϊλου αποκαθίσταται.
Στα πλαίσια αυτά ζούσαν και δρού-
σαν και πολλοί Έλληνες, προερχόµε-
νοι από τον λατινοκρατούµενο χώρο.
Επικρατεί κοσµοσυρροή, φτωχοί,
σκλάβοι, καταζητούµενοι και εξόρι-
στοι. Η ορθόδοξη εκκλησία και ο Βε-
νετός Βαϊλος αποτελούσαν τους δυο
θεσµούς, που στήριζαν στις δυσκολίες
τους Έλληνες και έλυναν τα προβλή-
µατά τους.

Εξαγορά σκλάβων, αγοραπωλη-
σίες και άλλες οικονοµικές διευθετή-
σεις περνούσαν από τα έγγραφα της
Γραµµατείας του Βαϊλου. Στα έγ-
γραφα αυτά και σε άλλους καταλό-
γους της εποχής συναντούµε πολλά
ονόµατα Κρητών εµπόρων και καπε-
ταναίων:  Τζώρτζης Ψαροµίλιγκος,
Γεώργιος Γαβαλάς, Μιχάλης και
Κωνσταντίνος Κορνιαχτός, Μανώλης
Παπαδόπουλος, Φραγκίσκος Καλλέρ-
γης, Νικόλαος Κατελάνος, ∆ηµήτρης
Καπσοδάσης, Νικόλαος Βλάχος, Γε-
ώργιος Επισκοπόπουλος, Λαµπρινός
Καβαλάρης, Παύλος Βιγγλης, Ιωάν-
νης Βλάχος. Από το 1591 έως το
1599 αναφέρονται 244 άτοµα από
την Κρήτη. ∆εν ασκούσαν όλοι όµως
εµπόριο. Με τους χαρακτηρισµούς
“BANDITI” (εξόριστοι) και “MARIOLI”
(επικηρυγµένοι) αναφέρονται πολλοί
Κρήτες. 
Τι ήταν όµως αυτοί οι άνθρωποι και

ποιο στοιχειωµένο παρελθόν του
ωθούσε τόσο µακριά από τη γενέτειρα
γη; Οι “MARIOLI” έχουν διαπράξει
αδικήµατα, δολοφονίες, αρνούνται
να υποστούν την ούτως ή άλλως προ-
κατειληµµένη «δικαιοσύνη» του Βενε-
τικού Βασιλείου της Κρήτης και
καταφεύγουν σε Οθωµανικό έδαφος.
Καταδικάζονται λοιπόν ερήµην. Η
αυστηρή διακυβέρνηση του προβλέ-
πτη Giacomo Foscarini αύξησε ση-
µαντικά τον αριθµό των “MARIOLI”
και των “BANDITI” στην Κωνσταντι-
νούπολη.Εκεί διαµορφώνουν τα δη-
µογραφικά αλλά και οικονοµικά
δεδοµένα.  Αναλαµβάνουν  υπηρεσία
στον Οθωµανικό  στόλο, αφού  στρα-
τολογούνται από τους Τούρκους,
όποτε υπάρχει ανάγκη εργατικού δυ-
ναµικού για το ναύσταθµο. Πολλές
φορές, αν όχι τις περισσότερες, αυτό
γίνεται µε τη βία. Άλλοι δοκιµάζουν
την τύχη τους στο εµπόριο της Σµύρ-
νης, του Μαρµαρά και των παρόχ-
θιων περιοχών της Μαύρης
Θάλασσας. Στο Γαλατά λοιπόν και ει-
δικά στους κόλπους της εκεί “NA-
TION VENETA”, οι Κρητικοί
αποτελούσαν την συντριπτική πλει-
οψηφία των Ελλήνων.

Το όνειρο της επιστροφής για πολ-
λούς επικηρυγµένους και εξόριστους
Κρήτες στο νησί τους παρέµενε ζων-
τανό και άσβεστο. Το «ΠΟΥΛΑΚΙ» που
«∆ΕΝ ΕΚΕΛΑΗ∆ΙΕ ΣΑ ΠΟΥΛΙ ΚΙ ΩΣ
ΚΕΛΑΗ∆ΟΥΝ Τ΄ ΑΗ∆ΟΝΙΑ, ΜΟΝ
ΕΚΕΛΑΗ∆ΙΕ ΚΙ ΗΛΕΓΕ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕ-
ΝΙΤΕΜΕΝΑ» [ή «ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ
ΜΟΥ ΕΣΚΛΙΒΩΝΕ» (σκάβωνε)]  απο-
καλύπτεται σιγά σιγά στο νου µας.
∆εν είναι µια απλή ξενιτειά για βιοπο-
ριστικούς λόγους. Είναι µια καταναγ-
καστική εξορία, που επιβάλλεται είτε
απ’ ευθείας από την εξουσία, είτε από
το αίσθηµα της αυτοσυντήρησης του
ατόµου. 
Για τους “MARIOLI” τα δεδοµένα

είναι πολύ πιο δύσκολα από αυτά των
“BANDITI”. Ο εξόριστος Κρητικός έχει
τη δυνατότητα να εκτίσει ένα είδος
ποινής προσφέροντας υπηρεσίες στη
Βενετική δηµοκρατία, η οποία εκπρο-
σωπείται από τον Βαϊλο. Μπορεί λοι-
πόν να υπηρετήσει αµισθί για ένα
διάστηµα στις Βενετικές γαλέρες ή να
κατασκευάσει εξαρτήµατα πλοίων ως
µαραγκός. Μετά το πέρας του χρόνου
στράτευσης ή αγγαρείας και εφόσον ο
ενδιαφερόµενος το ζητήσει, του παρέ-
χεται από τον πρόξενο των Βενετών
στο Πέραν το λεγόµενο έγγραφο “SA-
LVOCONDOTTO” (άδεια επιστροφής).
Με το έγγραφο αυτό µπορεί να επι-
στρέψει στην Κρήτη, να επιλύσει ευ-
κολότερα το πρόβληµά του,
υπερασπιζόµενος τον εαυτό του στις
δικαστικές Αρχές του τόπου του,
έχοντας πλέον ελαφρυντικά, αλλά
και εξοµαλύνοντας τις διαφορές του
µε συµπολίτες του, χρησιµοποιώντας
ως µεσολαβητή την ίδια την διοίκηση.

Αντίθετα οι “MARIOLI” είναι όµηροι
των συνθηκών και της επικήρυξης.
Απελπισµένοι από το αβέβαιο αύριο,
συχνά συνεχίζουν την παραβατική
τους συµπεριφορά, µε συνέπεια να
οδηγούνται στη φυλακή ή σιδηροδέ-
σµιοι στα κάτεργα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ
1. ‘’ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΑ’’(1453-
1600) ΦΑΝΗ ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η -ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2. ‘’ΚΡΗΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ’’ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΚΡΙΑΡΗ 
3. Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ-
∆ΟΥ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ  (1211-1669)
ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ - ΚΡΗΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΜΟΣ 2
4. ‘’ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑ-
ΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ’’ - ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ ΜΠΕΚΙΑΡΟΓΛΟΥ-ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΥ -
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΤΒΑ.
5. ‘’ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι-ΤΑ ΚΕΙ-
ΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ’’
Σ.Λ.ΣΚΑΡΤΣΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ ΤΟΜΟΙ
Α-Β
6. ‘’ΙΤΑΛΟΒΕΝΕΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙ-
∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ’’- ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ -ΦΙΛΟΛΟ-
ΓΟΣ - ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΦΟΙ  ΒΛΑΣΣΗ 
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της. Παρακαλούµε να είναι σύντοµες, δακτυλογραφηµένες και µε ουσιαστικό πε-
ριχόµενο.

10 ΜΑΡΤΗΣ - ΜΑΗΣ 2011

Η νέα ∆ηµοτική  Αρχή στα Σφακιά

H νέα ∆ηµοτική Αρχή στα Σφακιά κατάφερε
να κερδίσει από την αρχή την εµπιστοσύνη της
δύσκολης κοινωνίας των Σφακιανών και να
δώσει του κόσµου να καταλάβει ότι αναλάµβανε
τον ∆ήµο µε στοργή και µε την απόφαση να τον
νοικοκυρέψουν  ξεπερνώντας το υπηρεσιακό
τους καθήκον, µα ακόµα και τις δυνατότητές
τους. Με αυτά τα δεδοµένα άντλησαν ενθουσια-
σµό και οι Σφακιανοί και υµπαραστέκονται.

Ενα κτήριο που είχε γίνει στη Χ. Σφακίων
από το 1980, π.χ. πίσω από τον Υγ. Σταθµό και
είχε εγκαταλειφθεί µε τα τούβλα, σχεδόν χωρίς
λεφτά, αξιοποιείται. ∆ωρεάν διέθεσαν υλικά επι-
χειρηµατίες. ∆ωρεάν προσέφεραν εργασία ερ-
γάτες και τεχνίτες. Οργάνωσε “Πρωτοβουλία
Πολιτών Σφακίων” και πηγαίνουν εθελοντικά και
καθαρίζουνε τα φαράγγια και τις παραλίες µας
και φυτεύουν δέντρα. Για παράδειγµα επίσης θα
αναφέρω ότι επί
σειρά ετών ενόχλησα τον ∆ήµο προφορικώς, εγ-
γράφως και διά του Τύπου για να κάνει ένα κιό-
σκι στη στάση του λεωφορείου στον Βουβά,
γιατί λυπόµουν, ειδικά τα περίπου 20 παιδιά
που έχοµε στα Γυµνάσια και τα Λύκεια και περί-
µεναν µε τις οµπρέλες στο ύπαιθρο το λεωφο-
ρείο. ∆εν έγινε τίποτα µέχρι που ήρθε ο νέος
δήµαρχος και το έφτιαξε από τους πρώτους
µήνες της ανάληψης του ∆ήµου. Μα ήτανε κάτι
που λίγο εστοίχιζε, ενώ έκανε πολλή ανάγκη.

Στους πρώτους µήνες της, επίσης, η νέα ∆η-
µοτική Αρχή ανακαίνισε τον Υγ. Σταθµό και
έβγαλε 500.000 ευρώ για να αρχίσει η οικοδό-
µηση νέου πολυδύναµου Νοσοκοµείου επί
υπάρχοντος οικοπέδου. Ο κόσµος συµπαραστέ-
κεται προσφέροντας δωρεάν εργασία, µα και
χρηµατικά ποσά στον ∆ήµο Σφακίων γιατί συγκι-
νείται και παρακινείται από το παράδειγµα του
δηµάρχου και των συνεργατών του, ειδικά των
αντιδηµάρχων κ. Γ.
Πρωτοπαπαδάκη και κ. Μαν. Χιωτάκη, που κι-
νούνται και εργάζονται µε τον ίδιο ενθουσια-
σµό, όπως τον δήµαρχο. Επίσης, απ’ ό,τι µα-
θαίνω και ο πρόεδρος και τα µέλη του αποτυ-
χόντος στις εκλογές συνδυασµού
συµπαρίστανται ως συνεργάτες και όχι ως Αντι-
πολίτευση. Με αυτά τα δεδοµένα πιστεύουµε ότι
για πρώτη φορά φυσά στα Σφακιά ένας διαφο-
ρετiκός ελπιδοφόρος άνεµος. Και η προηγού-
µενη ∆ηµοτική Αρχή µε ετί-
µησε και µε εξυπηρέτησε και την ευχαριστώ, µα
το καλό που φαίνεται πρέπει να λέγεται και να
επαινείται.

Ευχόµαστε στη νέα ∆ηµοτική Αρχή να είναι
όλοι τους καλά και να καταφέρουν όλα τα καλά
που προγραµµατίζουν για τον τόπο µας. Τον κ.
Πολάκη τον ήξερα από απόσταση.
∆εν είναι κανείς στενός συγγενείς µου στο περι-
βάλλον µου. ∆εν στοχεύω σε προσωπική µου
εξυπηρέτηση ούτε είναι στον χαρακτήρα µου να
κολακεύω, όµως, αισθάνθηκα την ανάγκη να
γράψω αυτά τα λίγα όπως αισθάνοµαι.

Κανάκης Ι. Γερωνυµάκης

∆εν ακούστηκε ούτε  καν η λέξη Κρήτη !!!
Και όµως : Είναι γνωστό πως οι αδελφοί

Ορλώφ τους οποίους είχε στείλει η Μ. Αικατε-
ρίνη στην Πελοπόννησο προσπάθησαν να
ξεσηκώσουν τους ραγιάδες σε επανάσταση,
όπως αναφέρεται και στο ντοκιµαντέρ. Την
ίδια όµως περίοδο, ο Θ. Ορλώφ  ήλθε σε
επικοινωνία και µε τον Μεγαλοµάρτυρα της
Κρήτης ∆ασκολογιάννη και τον παρότρυνε να
επαναστατήσει και αυτός, υποσχόµενος βοή-
θεια και ναυτικό αποκλεισµό του νησιού, γε-
γονός που αποσιωπήθηκε.

Ο ∆ασκαλογιάννης τον πίστεψε και ξεκί-
νησε, από τα Σφακιά, την επανάσταση το
1770 η οποία είχε οικτρή αποτυχία γιατί δεν
υπήρξε καµία Ρωσική συµπαράσταση.

Ο ίδιος είχε οδυνηρό θάνατο αλλά και η
Κρήτη µισό αιώνα µετά έζησε µεγάλη κατα-
πίεση, την περίοδο που στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα, όπως παρουσιάζεται στο ντοκιµαντέρ,
η κατάσταση δεν ήταν τόσο δραµατική, αφού
σε πολλές περιοχές η συµβίωση των χριστια-
νών µε τους οθωµανούς ήταν υποφερτή. Η
Κρήτη λογικά είχε περισσότερους  και πιο
σοβαρούς λόγους να αποτινάξει τον τουρκικό
ζυγό. Το 1821 και η Κρήτη επαναστάτησε
γεγονός που αγνοήθηκε ! Η Επανάσταση
αυτή προσχεδιάστηκε, για λόγους ασφα-
λείας, στα Γλυκά Νερά που βρίσκονται σε µια
αποµονωµένη παραλία µεταξύ Χώρας Σφα-
κίων και Λουτρού. Κατόπιν στις 15 του
Απρίλη του 1821 συνήλθαν οι πρόκριτοι των
Σφακίων στην εκκλησία της Παναγίας της
Θυµιανής που βρίσκεται στο χωριό Κοµητά-
δες Σφακίων και κήρυξαν την επανάσταση,
αφού εξασφάλισαν την συµπαράσταση Κρη-
τικών και από άλλους νοµούς.  Ακολούθησαν
πολλές µάχες. 

Στο 5ο επεισόδιο αγνοήθηκε και πάλι η
Κρήτη. Ενώ αναφέρεται στην επέλαση του
αιγυπτιακού στρατού στην Πελοπόννησο και
στην υποταγή άλλων νησιών δεν γίνεται καν
λόγος πως τον Μάϊο του 1822 κατέπλευσαν
στη Σούδα υπό τον Χασάν Πασά 30 πολε-
µικά και 84 φορτηγά µε στρατό, όπως ανα-
γράφει και ο ιστορικός και καθηγητής
Θεοχάρης  ∆ετοράκης. Toν Αύγουστο του
1825 δεκαπέντε ηρωικοί Σφακιανοί   κατέλα-
βαν τη Γραµβούσα.

Το 1828 κατέβηκε στην Κρήτη ο γενναίος
Ηπειρώτης Χατζηµιχάλης Νταλιάνης, για να
βοηθήσει την επανάσταση, και οχυρώθηκε
στο Φραγκοκάστελλο. Εκεί έδωσεµεγάλη
µάχη αλλά ηττήθηκε. Ο ίδιος έχασε τη ζωή
του µαζί µε πολλούς συναγωνιστές του.

Η Κρήτη έκτοτε βρισκόταν σε συνεχή επα-
ναστατικό αναβρασµό µε αποκορύφωµα την
µεγάλη και αιµατηρή επανάσταση του 1866  
και το ολοκαύτωµα του Αρκαδίου.

Κατόπιν έγινε η επανάσταση του 1878 και
ακολουθεί η τελευταία και απελευθερωτική
επανάσταση της Μεταπολιτευτικής Επιτρο-
πής του 1895-98, η επονοµαζόµενη και ‘τυ-
χερή’. Η επανάσταση αυτή επεδίωξε αρχικά
την αυτονοµία της Κρήτης και κατόπιν την
ένωσή της µε την µητέρα Ελλάδα, όπως και
τελικά έγινε. Οι προηγούµενες επαναστάσεις
είχαν σαν σύνθηµα «Ένωσις ή Θάνατος»,
αλλά δυστυχώς µόνο θάνατος ερχόταν !
Τα σηµαντικά αυτά γεγονότα, που πολύ συ-
νοπτικά παρουσιάζονται εδώ, συγκίνησαν όχι
µόνο την Ελληνική κοινή γνώµη αλλά και την
παγκόσµια της εποχής εκείνης. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγµα είναι η συµπαράσταση του
Βίκτωρος Ουγκό στους αγώνες των Κρητι-
κών.    

Γιατί αυτοί οι αγώνες και οι θυσίες του
Κρητικού λαού αγνοήθηκαν ;

Πως είναι λοιπόν δυνατόν να παραλείπον-
ται τα γεγονότα αυτά από ένα πολυδάπανο
ιστορικό ντοκιµαντέρ ; 

Η Κρήτη δεν ήταν αναπόσπαστο τµήµα
της επαναστατηµένης Ελλάδας ; 

Στο ντοκιµαντέρ 1821 αναφέρονται οι επα-
ναστάσεις των Ελλήνων. Οι Κρητικοί δεν
είναι Έλληνες ;

Οι επαναστάσεις των Κρητικών περιγρά-
φονται εκτενώς από εξαίρετους ιστορικούς
όπως ο Θεοχ. ∆ετοράκης, ο Β. Ψιλάκης, ο
Κριτοβουλίδης ο Γρ. Παπαδοπετράκης κ.ά.,
οι οποίοι δυστυχώς αγνοήθηκαν.

Χαλάνδρι  2 – 4– 2011
Γιάννης. Γ. Κούνδουρος.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΥΜΙΑΝΗ : Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

‘’ Παιδιά κι΄ήντα  ΄ναι η µάζωξη στο
σφακιανό το κάµπο ;
στην Παναγιά την Θυµιανή που ναι στσι

Κοµιτάδες,
µαζώνουντ΄ όυλοι οι γι αρχηγοί, χιλιάδες

οπλοφόροι,
πόλεµο να κηρύξουνε οι Σφακιανοί του
Τούρκου. 
Κι απήτις ορκιστήκανε, αµέσως ξεκι-
νούνε1. 

Την Κυριακή 29 Μαΐου γιορτάσαµε
πάλι στα Σφακιά την έναρξη της επανάστα-
σης του 1821 στην Κρήτη. Η εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε  στο ποιο γνωστό µονα-
στήρι της Επαρχίας, το οποίο λειτουργούσε
από την εποχή της ενετοκρατίας, στην Θυ-
µιανή Παναγία. Εδώ πριν την επανάσταση
του 1821 οι Σφακιανοί είχαν ιδρύσει σχολείο
µε δάσκαλο τον γνωστό λόγιο της εποχής
εκείνης Ζαχαρία Πρακτκίδη. Σε αυτόν τον
χώρο, η παράδοση λέει, µαζεύονταν οι πρό-
κριτοι της Επαρχίας για να πάρουν σοβαρές
αποφάσεις. Στην Θυµιανή αποφάσισαν για
την Επανάσταση του ∆ασκαλογιάννη το
1770, ενώ  σ αυτό το µοναστήρι ξανασυναν-
τήθηκαν οι πρόκριτοι όχι µόνο της Επαρχίας,
αλλά από όλη την Κρήτη για να πάρουν την
µεγάλη απόφαση: του ξεσηκωµού της Κρή-
της. Μιας Κρήτης που είχε πληθυσµό πριν
την επανάσταση 290000,από αυτούς 160000
χριστιανοί και 130000 µουσουλµάνοι, µιας
Κρήτης που βίωνε έντονα της αγριότητα της
τούρκικης κατοχής, µε ακραίες συµπεριφο-
ρές από τα τάγµατα των θρησκευτικά φανατι-
σµένων γενιτσάρων. Άλλωστε εξ αιτίας της
τροµοκρατίας που επικρατούσε στο Νησί αλ-
λαξοπίστησε ένα µέρος του πληθυσµού.
Επειδή στην σφακιανή Επαρχία δεν είχαν
κατοικίσει τούρκοι και οι σφακιανοί είχαν κά-
ποια προνόµια, λογικό ήταν ότι θα ξεκινούσε
η επανάσταση από αυτήν την περιοχή. Έτσι
λοιπόν µετά την κήρυξη της επανάστασης
στην Μολδοβλαχία από τον Υψηλάντη, συγ-
κεντρώθηκαν οι καπετάνιοι της  Επαρχίας,
στις 7 – 4 – 1821 στα Γλυκά νερά, [ µεταξύ
Λουτρού και Αγίας Ρουµέλης ] αφού  έµαθαν
τα νέα για να εξετάσουν την δυνατότητα ξε-
σηκωµού όλου του Νησιού. Ο οπλισµός ήταν
ανεπαρκής: όπως γράφει ο  Κριτοβουλίδης :
<< απροετοίµαστοι και εγκαταλελειµµένοι  εις
µόνας εαυτούς εισήλθον  εις τον γώνα>>τα
πολεµοφόδιά τους ήταν µόνο σαράντα βαρε-
λάκια πυρίτιδας>.µετρηµένα και τα όπλα µε
τα οποία ξεκίνησε η πρώτη αντίσταση >όχι
περισσότερα των 1200 από τα οποία τα 800
ήταν των σφακιανών.>> Υπήρχαν και οι µνή-
µες από την καταστροφή της Επαρχίας µετά
την επανάσταση του ∆ασκαλογιάννη κι έτσι
δεν συµφώνησαν. Ξανασυναντήθηκαν όµως
µετά από µια εβδοµάδα  15 -4-1821 στο Λου-
τρό Σφακίων που αποφάσισαν να ξεκινήσει η
επανάσταση και στην Κρήτη, όπου και εξέλε-
ξαν ,µια πολιτική αρχή, την γνωστή  <<Καγ-
κελαρία των Σφακίων >>  Σύµβολο είχε την
Παναγία µε την επιγραφή <<Παναγία Λου-
τρού>> Αυτή η πρώτη επαναστατική κυβέρ-
νηση έπρεπε να φροντίσει για τον εφοδιασµό
σε πυροµαχικά, να φροντίζει τους αµάχους
και να ιδρύσει νοσοκοµείο στο Λουτρό. Όρι-
σαν την Επαρχία επίσης ως γενικό Στραταρ-
χίον της Κρήτης. Επειδή όµως σκοπός τους
ήταν να ξεσηκωθεί όλο το Νησί, θεώρησαν
σκόπιµο να καλέσουν και να συµµετέχουν οι
οπλαρχηγοί από όλη την Κρήτη, για να παρ-
θεί µια τέτοια σπουδαία απόφαση. 

Έτσι στις 29 5 1821 έγινε Παγκρήτια Συνέ-
λευση µε 1500  άτοµα περίπου, όπου και
εδώ επιβεβαιώθηκε η απόφαση για το ξεκί-
νηµα της Επανάστασης. Μετά από αυτές τις
εξελίξεις  ξεσηκώθηκαν οι Χριστιανοί και
στους τέσσερις Νοµούς, αρχής γενοµένης
από τον Λούλο Χανίων.  
Μετά από αυτές τις ιστορικές αναφορές είναι
εµφανές γιατί η Θυµιανή Παναγία θεωρείται,
η θα έπρεπε να θεωρείται η Αγία Λαύρα της
Κρήτης. ∆υστυχώς όµως, αυτή η ιστορική
επέτειος έχει υποβαθµισθεί τόσον από την
ελληνική πολιτεία, όσον και από εµάς εδώ
τους Κρητικούς. Αυτή η Επέτειος είναι ο φτω-
χός συγγενής πολύ ποιο ασήµαντων ελληνι-
κών Επετείων, όπου παρευρίσκονται κάθε
χρόνο όλες οι Θρησκευτικές, Πολιτικές, και
Στρατιωτικές Εξουσίες. Αυτός ο χώρος, αυτό
το Μοναστήρι είναι και αυτό εγκαταλελειµ-
µένο από όλες τις προαναφερθείσες Αρχές..
Θέλω να ελπίζω ότι η νέα δηµοτική Αρχή των
Σφακίων θα αλλάξει αυτήν την απαράδεκτη
και προκλητική κατάσταση. Από ότι φαίνεται
έχει οράµατα και στόχους. Γιαυτό µέσα σε
πολύ λίγο χρονικό διάστηµα κατάφερε να
ευαισθητοποιήσει τους δηµότες της, ώστε να
προσφέρουν εθελοντική εργασία για να κα-
θαρίσουν τα υπέροχα φαράγγια της περιο-
χής. Γιαυτό κατάφερε να ανακατασκευάσει
και να εξοπλίσει µε ιατρικά µηχανήµατα το
πολυδύναµο περιφερειακό Ιατρείο Σφακίων,
µε την βοήθεια της ένωσης των απανταχού
Σφακιανών, χορηγίες εταιριών και κατοίκων
καθώς και εθελοντική εργασία των κατοίκων,
χωρίς να περιµένει σε τέτοιους χαλεπούς και-
ρούς οικονοµική βοήθεια από το κράτος.
Όσοι βρεθήκαµε αυτήν την Κυριακή στα
Σφακιά αισθανθήκαµε πολύ όµορφα όχι µόνο
γιατί συµµετείχαµε στην ιστορική επέτειο,
που φέτος είχε έρθει πολύς κόσµος,  αλλά
και γιατί µας περίµενε µια ευχάριστη έκπληξη
στην Χ  Σφακίων. Εκεί έγιναν τα εγκαίνια του
Ιατρείου. Ενός ιατρείου που έγινε από χορη-
γίες και την εθελοντική εργασία των κατοί-
κων. Συγχαρητήρια στον ∆ήµαρχο και τους
συνεργάτες του, που µπόρεσε και κινητοποί-
ησε  όλον αυτόν τον κόσµο, για να πετύχει
τον στόχο του. Το δεύτερο κοινωνικό αγαθό
που είναι υποβαθµισµένο στα Σφακιά είναι η
παιδία. Είµαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει
να το βελτιώσει και να το αναβαθµίσει.  

Σήφης Χιωτάκης  - Γεωπόνος
( Η οµιλία του στον φετεινό γιορτασµό της
Θυµιανής Παναγίας )                                 

Προς τον  τηλεοπτικό σταθµό Σκάϊ.

Παρακολούθησα, µε ενδιαφέρον, το ιστο-
ρικό ντοκιµαντέρ 1821 του σταθµού σας. 

Για γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Πε-
λοπόννησο δεν είµαι σε θέση να εκφέρω
γνώµη, παρόλο που διάβασα και άκουσα αρ-
κετά θετικά και αρνητικά σχόλια.

Απογοητεύτηκα όµως γιατί σαν Κρητικός
και µάλιστα σφακιανής καταγωγής,  µου
προξένησε κατάπληξη  αλλά και απορία η µη
αναφορά της Κρήτης στους απελευθερωτι-
κούς αγώνες της πατρίδας µας.Στις συζητή-
σεις επίσης που ακολούθησαν την προβολή
κάθε  επεισοδίου και στις οποίες πήραν
µέρος επιστήµονες, καθηγητές, ιστορικοί,
συγγραφείς και δηµοσιογράφοι δεν έγινε
καµιά αναφορά των  επαναστάσεων στην
Κρήτη κατά την τουρκοκρατία. 
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Η Εκατοντάφυλλη εφηµερίδα 
«ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ»

Στη µνήµη του Πέτρου Σπλήνη.

Ψάχνοντας τα χειρόγραφά σου, απάν-
τησα και τούτο. Ένα χειρόγραφο µεγάλης
αξίας και σηµασίας από ιστορικής και όχι
µόνο πλευράς. Ένα χειρόγραφο που µε
λόγια απλά, βγαλµένα απ’ την αγνή ψυχή
σου, εξιστορεί την πορεία τούτης της εφηµε-
ρίδας που παρόλο φαντάζοµαι έχει δηµοσι-
ευτεί και παλιότερα, θέλω να επαναλάβω, για
να θυµηθούµε οι παλαιότεροι αλλά και για να
γνωρίσουµε οι νεότεροι. Στη µνήµη σου λοι-
πόν, αγαπηµένε µου πατέρα, γράφω τούτες
τις γραµµές για πράγµατα και πρόσωπα που
ίσως ούτε κι εγώ γνώριζα. 

Ο τίτλος του χειρόγραφου κειµένου είναι:
«ΕΚΑΤΟΝΤΑΦΥΛΛΗ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ
ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ» και αναφέρεται στην κυκλοφο-
ρία του υπ’ αρ. 100 φύλλου της εφηµερίδας
που κυκλοφόρησε το τρίµηνο Μαρτίου –
Μαΐου 2002.
Γράφω λοιπόν αυτούσιο το γραπτό σου:
«>Η έκδοση της εφηµερίδας αποφασίστηκε
το 1964 από το ∆.Σ. της Ενώσεως Σφακια-
νών Αττικής της διετίας 1964-1966. Την πρό-
ταση έκανε στο ∆.Σ. ο τότε Γενικός
Γραµµατέας Πέτρος Σπλήνης, ο οποίος µόλις
είχε τελειώσει τη δηµοσιογραφική σχολή
«Όµηρος». Η πρόταση, µαζί µε δεύτερη του
ιδίου, την πραγµατοποίηση Σφακιανού Συνε-
δρίου στην Αθήνα, συζητήθηκαν και έγιναν
αποδεκτές παµψηφεί. Για την εφηµερίδα
αποφασίστηκε να εκδίδεται κάθε τρίµηνο µε
τίτλο «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ». ∆ιευθυντής ορίστηκε ο
Πάρις Κελαϊδής�Επιτρέψτε µου από σεβα-
σµό να αναφέρω τα ονόµατα του ιστορικού
αυτού Συµβουλίου:
Μπιράκης Ιωάννης, ∆ικηγόρος, Πρόεδρος
Κελαϊδής Πάρις, ∆ηµοσιογράφος, Αντιπρό-

εδρος
Σπλήνης Πέτρος, ∆ηµόσιος Υπάλληλος,

Γενικός Γραµµατέας
Σταµατάκης Χαράλαµπος, ∆ιευθυντής Φί-

λιπς, Ταµίας
Ζερβός Ανδρέας, Ασφαλιστής, Κοσµήτο-

ρας
Ανδρουλακάκης Ιωσήφ, πλοιοκτήτης,

µέλος
Αναγνωστάκης Μανώλης, Πολ. Μηχανι-

κός, µέλος
Καβρουδάκης Μανώλης, Ασφαλιστής,

µέλος
Μπαµπιωλάκης Ανδρέας, Κτηνίατρος,

µέλος
Αµέσως µετά την απόφαση του ∆.Σ. άρ-

χισαν οι προετοιµασίες για τη συγκέντρωση
της ύλης από τον Πάρι Κελαϊδή. Ενώ ο Γενι-
κός Γραµµατέας υποβάλλει αίτηση στο
Υπουργείο Τύπου για τη χορήγηση αδείας
εκδόσεως εφηµερίδας ιδιοκτησίας Ενώσεως
Σφακιανών Αττικής µε τίτλο «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ». 

Την αίτηση υπογράφουν ο Πρόεδρος, ο
Αντ/δρος και ο Γενικός Γραµµατέας.  Η άδεια
εκδόθηκε λίγο αργότερα στα τρία ονόµατα
που υπέβαλλαν την αίτηση>η εφηµερίδα
πήρε το δρόµο για το τυπογραφείο  Νικο-
λάου ∆εληδηµήτρη, Μάγερ 18 Αθήναι>και
µετά από λίγες ηµέρες τυπώθηκε το πρώτο
φύλλο σε χίλια αντίτυπα. Όταν ήρθε στο γρα-
φείο της Ένωσης το πρώτο φύλλο τυπω-
µένο>ξέσπασε στο ∆.Σ. µέγας
ενθουσιασµός! Ακράτητη συγκίνηση! Στιγµές
αξέχαστες, ανεπανάληπτες! Ψυχική ευφορία
και ικανοποίηση!...Μπράβο Κελαϊδή υλοποί-
ησες την ιδέα! λέγαµε. Ήταν παραµονές
Πρωτοχρονιάς 1965>Η πιο µεγάλη πράξη
της Ένωσης, η κυκλοφορία της δικής µας
εφηµερίδας! Άξιο και εργατικό το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο! Αµέσως, την ίδια ώρα, την άλλη
µέρα, ταχυδροµήθηκε σ’ όλα τα µέλη της
Ένωσης, στις εννέα κοινότητες, στις ∆ηµό-
σιες Υπηρεσίες, σ’ όλα τα Σχολεία και σ’ όλα
τα καφενεία της Επαρχίας µας. Ταχυδροµή-
θηκε στις Αρχές, στις βιβλιοθήκες της Κρή-
της. Στο Υπουργείο Τύπου και στις
βιβλιοθήκες Αθηνών>τοποθετήθηκαν πε-
νήντα (50) φύλλα στο Αρχείο της Ένωσης, κι
όσες περίσσεψαν τις µοιραστήκαµε οι Σύµ-
βουλοι, για να µην έχει κανένα φύλλο κακή
τύχη> «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ» ήταν η πρώτη εφηµε-
ρίδα όργανο Πολιτιστικού 

Συλλόγου που εκδόθηκε τότε! Οµιλούµε
πάντα για το πρώτο φύλλο, γιατί αυτό έλαβε
όλους τους ενθουσιασµούς! Όλα τα χειρο-
κροτήµατα! Είναι, πώς να σας το πω, σαν το
πρώτο παιδί που παίρνει όλες τις αγάπες, τα
χάδια, τις χαρές. Είναι το πολυσυζητηµένο,
το πολυβασανισµένο! Είναι η µετουσίωση
των ψυχικών µας συναισθηµάτων και προσ-
δοκιών! Είναι η υλοποίηση της µεγάλης ιδέας
της Ένωσης όλων των Σφακιανών! Είναι δε-
σµός!...Αθήναι, Πρωτοχρονιά 1965. Αριθµός
φύλλου 1. Γραφεία Θεµιστοκλέους 11 Οµό-
νοια. Τηλ. 632. 144>το πρώτο φύλλο τυπώ-
θηκε τετρασέλιδο, σε δηµοσιογραφικό χαρτί
και σχήµα (διαστάσεις σελίδας) 34 Χ 46. ..
«Τα ΣΦΑΚΙΑ» έχουν κυκλοφορήσει και µε 32
σελίδες και αρκετές φορές σε χαρτί πολυτε-
λείας>

Στις σελίδες της εφηµερίδας µας φιλοξε-
νήθηκαν κατά καιρούς κείµενα ανθρώπων
του πνεύµατος, της τέχνης και της επιστή-
µης>βεβαίως εκτός των συνεργατών, έχουν
γράψει και όλοι οι διατελέσαντες Πρόεδροι:
Ιωάννης Μπιράκης, Παύλος Παχυνάκης –
Κριαράς, Ιωσήφ Μανούσακας, Στρατής Σα-
βιολάκης, Γιάννης Κριαράς, Σήφης Αθητάκης,
Προκόπης Προκοπάκης, Μανούσος Μανου-
σογιάνννης, Χαράλαµπος Σταµατάκης>Ιστο-
ρία τριάντα επτά (37) ετών για να προαχθεί η
τριανταφυλλιά σε εκατοντάφυλλη>Πέτρος
Νικ.Σπλήνης».

Στη µνήµη του πατέρα µου Πέτρου Σπλήνη
που πέρασαν κιόλας επτά µήνες από το χαµό

του. Το κενό όµως της απουσίας του περ-
νώντας ο καιρός γίνεται όλο και µεγαλύτερο.

Σοφία Π. Σπλήνη

Εθνοσωτήρες
ΤΟΥ ΒΑΡ∆Η Β. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
Συγγραφέα - Ιστορικού 

Το ισχύον Σύνταγµα της χώρας,
άρθρο 120 παραγρ. 3, προβλέ-
πει κυρώσεις όταν υπάρχει «σφετε-
ρισµός της λαϊκής κυριαρχίας και
των εξουσιών τιου απορρέουν από
αυτήν.

Η σηµερινή κοινοβουλευτική κυ-
βέρνηση υπερέβη τις εξουσίες που
της εµπιστεύτηκε ο λαός µε την κοι-
νοβουλευ- τική πλειοψηφία. Παρέ-
δωσε τη διεύθυνση της οικονοµίας
και της κοινωνικής ζωής στους ξέ-
νους.  Είναι αστήρικτος ο ισχυρισµός
ότι «εξυπηρετείται σπουδαίο εθνικό
συµφέρον»,: άρθρο 28 παραγρ. 2
του Συντάγµατος, µε το Μνηµόνιο
που υπέγραψε και το ενέκρινε η πλει-
οψηφία της στη Βουλής. 

Είναι πασίδηλο ότι το Μνηµόνιο
επεβλήθη για την εξυπηρέτηση του
δηµόσιου χρέους και δεν υπαγορεύ-
τηκε, όπως λένε, για να πληρωθούν
µισθοί και συντάξεις, µε αύξηση του
δηµόσιου χρέους.

Η ανεύθυνη υπερχρέωση της τε-
λευταίας τριακονταετίας συνυπάρχει
µε την σε αντίστοιχο µέγεθος
οφειλή της Γερµανίας προς την
Ελλάδα και µε την εκβιαστική υπο
χρέωση για εξοπλισµούς προστασίας 

Το φαράγγι της ΙµβρουΣυνέχεια από τη σελ. 4
Εσερνε το κοπέλι ντου να το ’χει συντροφιά ντου

καθόλου να µην το ’σερνε ήτανε πλια καλλιά ντου.
Στση Νίµπρος το Πορόλαγγο εις του Φιδά το σπήλιο

είχεν ένα θεριό φωλιά που δεν το θώριεν ήλιος.
Τότες δεν είσανιε χωριά όπως εδά χτισµένα

κ’ ήσαν κυνήγια µπόλικα κι οφίδια φωλεµένα.
Εσερνε το κοπέλι ντου να το ’χει συντροφιά ντου

καθόλου να µην το ’σερνε ήτανε πλια καλλιά ντου.
Στση Νίµπρος το Πορόλαγγο εις του Φιδά το σπήλιο

είχεν ένα θεριό φωλιά που δεν το θώριεν ήλιος.
Τότες δεν είσανιε χωριά όπως εδά χτισµένα

κ’ ήσαν κυνήγια µπόλικα κι οφίδια φωλεµένα.
∆εν επηγαίναν κυνηγοί κ’ ήτον πολύ κυνήγι.

Ησανιε και πολλά θεριά µα τα θωρούσαν λίγοι.
Εις του Φιδά το Βόλακα ήτανε µιαν αχλάδα

κι εκρέµαν τα κυνήγια ντου που ήταν δροσεράδα.
Αφηκεν το κοπέλι ντου να βλέπει το κυνήγι

κι ανέ σιµώσει και πουλί να του βαρεί να φύγει.
Μα το κοπέλι το θεριό το ’βρεν εις τη φωλιά ντου

και παίζει µια και ζωντανό το βάνει στην κοιλιά ντου.
Εγιάειρεν Αλγερινός κυνήγια φορτωµένος.

Στο σπήλιο το κοπέλι ντου δεν το ’βρεν ο καηµένος.
Θωρεί τον όφι στην κοιλιά κ’ είχε µεγάλο γρόµπο

κι απού τον πόνο ένιωσεν εις τον λαιµό ντου κόµπο.
Τεντώνει το βελτόνι ντου και σαϊτέ του δίδει
και το θεριό επόνεσε κι αµόλαρε να φύγει.

Τάσιµο κάνει στο Χριστό τον όφι να σκοτώσει
κι όσα ’ν’ τα µέτρα του θεριού κλειστά να θεµελιώσει.
Να βγει ο γιος του ζωντανός κι όπου τον όφι φτάξει

την εκκλησία του Χριστού, εκειά να τηνε σιάξει.
Μα παίρνει µέσα το θεριό κι από κοντά το θώριε
να το µπροκάµει πολεµά κι εγλάκαν όσο εµπόριε.
Εζύγωνε ντο το θεριό και µπαίνει στου Κουρκούνη

µα κείνο δε σκοτώνεται όξω µε το δρουµπούνι.
Απάνω επήρε το θεριό και πάει στου Παιγνιώτη
κι εκειά του ξαναβάρηκε το ζάλο ντου εκόπη.

Εις του Καπούλο το ’φταξε και του ξανασκοπεύει.
Φεύγει γλακά όσο µπορεί και τη φωλιά γυρεύει.

Μέσα στο λάκκο το ’φταξε κι εκειά τ’ αποσκοτώνει.
∆εν το φοβάται Αλγερινός κοντύτερα σιµώνει.

Εσκότωσέ ντο το θεριό και σκίζει την κοιλιά ντου
και βγάνει το κοπέλι ντου τη γλυκοσυντροφιά ντου.

Εβγαλεν το κοπέλι ντου µα ’τονε ποθαµένο,
µα πάλι έκαµεν αυτός ότ’ είχενε ταµένο.

Εχτισε του Χριστού εκκλησιά εις του θεριού τα µέτρα
και στα θεµέλια έβαλεν αυτός την πρώτη πέτρα'.

Είναι ο Χριστός στο Γωνί τ’ Ασκύφου. Ητανε µικρό εκκλησάκι, µα το χαλάσαν και το
µεγαλώσανε προ 150 χρόνια. Αυτά µας λέει και η παράδοση. 

των συνόρων µας, συνόρων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Με έναν καλόπιστο διάλογο ήταν
και είναι εφικτή η αναδιάρθρωση
του ελληνικού δηµάσιου χρέους,
χωρίς να σταµατήσει η εξυπήρέτη-
σή του. Η Γερµανική Κεντρική Τρά-
πεζα και η Ευρωπαική Τράπεζα να
καλύψουν µεγάλο µέρος του χρέους.
Το υπόλοιπο µπορεί να το εξυπηρε-
τήσει η Ελλάδα.

Είναι πολλές οι χειροπέδες του Μνη-
µονίου. Με ποιο δικαίωµα π χ, η ελλη-
νική κυβέρνηση αποδέχεται να
φαλκιδεύσει παράνοµα τα συνταξιοδο-
τικά δικαιώµατα που αποτελούν αποτα-
µίευση των εργαζοµένων για τα
γηρατειά τους;

Με πόση ανευθυνότητα η ελληνική
κυβέρνηση προσθέτει νέα δηµόσια
χρέη που θα βαρύνουν τους 'Ελ ληνες
για πάρα πολλά χρόνια;

Πότε επιτέλους θα ζητηθεί συγ-
γνώµη για την εθνική ταπείνωση µας
από τους υπαλλήλους της τρόικας, όταν
µίλησαν µε τόσο θράσος µέσα στο ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο;

Η ανευθυνότητα των «εθνοσωτή-
ρων» εκδηλώνεται µε κοινοβουλευτικό
µανδύα και παραβίαση του Συντάγµα-
τος. Απεδείχθη ότι το οικονοµικό αδιέ-
ξοδο,  δεν µπορούν να το
αντιµετωπίσουν αυτοί που το δηµιούρ-
γησαν. Το εκλογικό σώµα αναζητεί µια
πραγµατική πατριωτική διέξοδο. 

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Εγκαινιάστηκε το πολυδύναµο Ιατρείο Χ. Σφακιών

Στους πολίτες των Σφακιών και όχι µόνο,
που συνεισέφεραν µε εργασία, πόρους,
υλικά, στην ανακατασκευή του ιατρείου,
αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης Σφα-
κιανών Σήφης Μανουσογιαννάκης,
καθώς και στις εταιρείες που βοήθησαν την
όλη προσπάθεια. "Έγινε µια µεγάλη προ-
σπάθεια και αυτό έγινε µε τη δική σας
βοήθεια και είναι πολύ συγκινητικό, γιατί
ο ενεργός και ο ευαίσθητος πολίτης φά-
νηκε. Είµαστε αισιόδοξοι", τόνισε ο Πρό-
εδρος υπογραµµίζοντας στον πολύ κόσµο,
που είχε συγκεντρωθεί στον χώρο του πο-

λυϊατρείου, ότι ’’ ...η προσπάθεια θα συνε-
χιστεί για σύγχρονες προνοιακές δοµές
στον ∆ήµο Σφακιών’’. Για "καταπληκτική
δουλειά’' έκανε λόγο ο διοικητής του Νο-
σοκοµείου Χανίων, κ. Χ. ∆ουλγεράκης,
ενηµερώνοντας τους παρευρισκοµένους ότι
ολοκληρώθηκε η µελέτη του νέου πολυδύ-
ναµου ιατρείου και είναι έτοιµη να κατατεθεί
στην Πολεοδοµία.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων χόρεψε το
συγκρότηµα του Παραδοσιακού Συλλόγου
'’Τα Σφακιά’’ και προσφέρθηκε και παρα-
δοσιακό κέρασµα.
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∆ηµοτικό Φροντι-
στήριο στα Σφακιά

Στη λειτουργία ∆ηµοτικού Φροντιστη-
ρίου προκειµένου τα παιδιά του ∆ήµου
Σφακίων να έχουν ίσες ευκαιρίες µε τα
παιδιά άλλων περιοχών της Κρήτης και
της χώρας γενικότερα για πρόσβαση
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αλλά και
για την εκµάθηση ξένων γλωσσών,
προχώρησε ο ∆ήµος, µε πρωτοβουλία
του δηµάρχου, Παύλου Πολάκη. Όπως
δήλωσε, “.. στόχος είναι να σταµατήσει το
φαινόµενο της µετανάστευσης των µαθη-
τών ”.
Ο δήµαρχος, µιλώντας σε δηµοσιογρά-

φους στο περιθώριο της εκδήλωσης που
πραγµατοποιήθηκε χθες στ' Ασκύφου για
την παράδοση πενήντα προσωπικών
ηλεκτρονικών υπολογιστών σε µαθητές
της περιοχής, από τον κ. Μιχάλη Μπλέ-
τσα καθώς και εξοπλισµού για σύνδεση
στο διαδίκτυο από την Cosmote,  επεσή-
µανε ότι «...σε µια προσπάθεια που
έχουµε κάνει για να απεµπλέξουµε το
κληροδότηµα Ξενουδάκη από τα γραφει-
οκρατικά γρανάζια που έχει 'πέσει' τα τε-
λευταία πέντε χρόνια, έχουµε σκοπό να
αναπτύξουµε µε δαπάνες του ∆ήµου και
µε τη βοήθεια του κληροδοτήµατος ∆ηµο-
τικό Φροντιστήριο στην επαρχία Σφα-
κίων, γιατί δεν έχουµε φροντιστήριο στην
επαρχία Σφακίων».

Ο ίδιος σηµείωσε ότι «...παλέψαµε
πάρα πολύ, ώστε να µείνει η ενισχυτική
διδασκαλία στα παιδιά της Γ’ Λυκείου,
που κόπηκε σε πάρα πολλά σχολεία στην
Ελλάδα, ούτως ώστε να µπορέσουµε να
βοηθήσουµε και τα παιδιά τα δικά µας, και
των ∆ηµοτικών Σχολείων και του Γυµνα-
σίου και του Λυκείου, να µπορέσουν να
µπουν στο Πανεπιστήµιο τελειώνοντας το
Γυµνάσιο και το Λύκειο της Χώρας Σφα-
κίων. Έχουµε σκοπό και θα γίνει αυτό,
γιατί εδώ ό,τι λέµε το κάνουµε, και τα µα-
θήµατα των Αγγλικών και τα µαθήµατα
άλλης ξένης γλώσσας και τα µαθήµατα
των υπολογιστών να χρηµατοδοτούνται
από τον ∆ήµο και τα έξοδα του κληροδο-
τήµατος, για να µπορούν να ανακουφι-
στούν οικογένειες».

Η λειτουργία του ∆ηµοτικού Φροντι-
στηρίου αναµένεται να ξεκινήσει,
«...µόλις ξεµπλοκαριστεί το κληροδότηµα
Ξενουδάκη και µόλις πατήσουµε στα
πόδια µας σαν ∆ήµος, γιατί παραλάβαµε
µια άσχηµη οικονοµική κατάσταση. Σκο-
πός µας είναι από την επόµενη σχο-
λική χρονιά αυτό να λειτουργεί».

Ο δήµαρχος Σφακίων πρόσθεσε,
ωστόσο, πως «...αυτό δεν σηµαίνει ότι
σταµατάµε να φωνάζουµε προς την κεν-
τρική κυβέρνηση και την εξουσία προκει-
µένου να καλύπτει τις ανάγκες αυτών των
σχολείων. Εδώ δεν είχαµε συγχωνεύσεις
σχολείων και δεν θα έχουµε. ».

Επιτροπή σοφών γε-
ρόντων συµφιλιώνει
τους Σφακιανούς!
Μια επαναστατική ιδέα για να προ-

φθάσουν δυσµενείς εξελίξεις σε αντιδικίες
για προσωπικές και οικονοµικές διαφορές
εφαρµόζει από όταν ανέλαβε τα καθή-
κοντα του στον  δήµο Σφακίων ο δήµαρχος
ΠΠααύύλλοοςς ΠΠοολλάάκκηηςς.. Από την 1η Ιανουαρίου
έχει συστήσει µια ""άάττυυππηη εεππιιττρροοππήή δδιιααχχεείίρριι--
σσηηςς κκρρίίσσεεωωνν"",, µε µέλη του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου και ααξξιιοοσσέέββαασσττοουυςς γγέέρροοννττεεςς που
ρυθµίζουν και τακτοποιούν τις προσωπικές
διαφορές για να µην πάρουν δυσάρεστη
τροπή.

Η επιτροπή έδρασε κιόλας σε µια παρε-
ξήγηση για οικονοµικές διαφορές. Παρε-
νέβη αµέσως και οι διαφωνούντες...έδωσαν
τα χέρια. 

Η πρωτότυπη πρωτοβουλία είναι στηριγ-
µένη στην ""εεππιιττρροοππήή δδηηµµοογγεερροοννττίίααςς"" µια
παράδοση για τα Σφακιά, που χάνεται στο
βάθος των αιώνων. "Αυτά τα θέµατα πρέ-
πει να τα λύνει η κοινωνία και όχι η Αστυνο-
µία" , λέει ο ∆ήµαρχος...

Υπολογιστές σε µαθη-
τές του ∆. Σχολείου

Ασκύφου και του Γυ-
µνασίου -  Λυκείου Χ.

Σφακίων
Πενήντα προσωπικούς ηλεκτρονι-

κούς υπολογιστές (λαπ τοπ) σε ισάριθ-
µους µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου
Ασκύφου και του Γυµνασίου και Λυ-
κείου της Χώρας Σφακίων προσέφερε
χθες ο ερευνητής - διευθυντής Πληρο-
φορικής του Media Lab του ΜΙΤ και
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ΟΤΕ, Μιχάλης Μπλέτσας.
Ταυτόχρονα, εξοπλισµό για να έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο προσέφερε
στους ίδιους µαθητές η Cosmote, στο
πλαίσιο του νέου προγράµµατος της
εταιρείας για σχολεία σε αποµακρυ-
σµένες περιοχές της νησιωτικής Ελλά-
δας, µε τίτλο «Πλοήγηση στον
Κόσµο».

Παράλληλα, η εταιρεία διέθεσε τε-
χνολογικό εξοπλισµό στο ∆ηµοτικό
Σχολείο και στο Γυµνάσιο της
Χώρας Σφακίων, στο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο και στο Πολιτιστικό Κέντρο
Ανώπολης και στα ∆ηµοτικά Σχο-
λεία Ασκύφου και Βουβά, ανοίγοντας
νέους δρόµους στην εκπαίδευση των
µαθητών της περιοχής.

Η εκδήλωση παράδοσης των υπο-
λογιστών και του εξοπλισµού στους
µαθητές πραγµατοποιήθηκε στο κέν-
τρο « Λευκορίτης» στ’ Ασκύφου, από
τον ∆ήµο Σφακίων και την Cosmote.

Ο κ. Μπλέτσας, µιλώντας στους δη-
µοσιογράφους, σηµείωσε ότι « τα λαπ
τοπ, όπως είδαµε από τις πρόσφατες εµ-
πειρίες µας στη 'γειτονιά', είναι όπλα,
κερδίζουν πολέµους µε ιδέες, είναι τα
όπλα της νέας γενιάς και είναι καλό να
προχωράµε, ειδικά σε µία περιοχή όπως
τα Σφακιά, όπου έχουµε µία τάση να
µένουµε προσηλωµένοι στα όπλα της
παλαιότερης εποχής».

Ο δήµαρχος Παύλος Πολάκης
ευχαρίστησε τον κ. Μπλέτσα και την
Cosmote για την προσφορά τους, τονί-
ζοντας ότι «από τότε που αναλάβαµε ξε-
κινήσαµε µια προσπάθεια για να
φτάσουν τα αγαθά και οι δυνατότητες

τεχνολογίας και στα παιδιά της δικής µας
κοινωνίας. Κατορθώσαµε να υπάρξει γρή-
γορη σύνδεση ίντερνετ στ' Ασκύφου και σε
πολύ λίγο διάστηµα θα υπάρχει και στην
υπόλοιπη επαρχία και στην Ανώπολη. Γιατί
είναι πραγµατικά απαράδεκτο το 2010 µια
ολόκληρη κοινωνία να µην µπορεί να έχει
γρήγορη πρόσβαση σε αυτή την πύλη εισό-
δου στον κόσµο, που είναι το ίντερνετ. Επί-
σης, πρέπει και τα δικά µας παιδιά να
γεύονται τις δυνατότητες της τεχνολογίας
και ό,τι αυτές µπορούν να τους προσφέρουν
από τη µαθητική τους ηλικία. Και αυτή η
προσφορά που κάνουν ο κ. Μπλέτσας και η
Cosmote συµβάλλει σε αυτή την κατεύ-
θυνση».

Για την δεξίωση πρός τιµήν του Μιχάλη Μπλέ-
τσα που έγινε την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011 στο
Ξενοδοχείο ‘’Λευκορίτης’’ προσέφεραν:

1. Βυζηράκης  Μιχαήλ  του Μανούσου   50 €
2. Βαλυράκης  Εύστρατος  του  Γεωργίου  50 €
3. Τσιτσιρίδης Μανούσος  του Ευστρατίου 100 €
4. Μπαϊλάκης Παρασκευάς  του  Ανδρέα   50 €
5. Σταυριανουδάκης Μανούσος του Γεωργ. 50 €
6. Σταυριανουδάκης Ιωσήφ του Γεωργίου 50 €
7. Μπούχλης  Νεχτάριος  του  Ιωσήφ   50 €
8. Ζούλης Ευστρ.του Σταύρ.(ΚΡΑΠΗ Α.Ε.) 100 €
9. Ζούλης Γεώργιος του Σταύρ.(ΚΡΑΠΗ Α.Ε) 50 €
10. Μπούχλης  Ευστράτιος  του Σταύρου  50 €
11. Πολέντας Κωσταντίνος  Του Παντ.  50 €
12. Λεφάκης Γιάννης Του Στυλιανού 50 €
13. Τσιτσιρίδης Νεκτάριος Του Ευαγγέλου 50 €
14. Γλυνιαδάκης Γεώργιος  Του Ιωάν. 50 €
15. Χατζηδάκης Ανδρέας Του Γεωργ  25 €
16. Καπριδάκης Σταύρος Του Αλεξάνδ. 50 €
17. Ζερβός Ιωσήφ  Του Ιωάννου  50 €
18. Καπριδάκης Γιάννης Του Σταύρου   50 €
19. Ψαρρός Ιωάννης Του Στυλιανού   50 €
20. Πολέντας Γεώργιος Του Κων/νου 50 €
21. Ζούλης Παντελής Του Παντελή   50 €
22. Καρκάνης Παντελής Του Παντελή  50 €
23. Ρεµπουλάκης Ανδρέας Του Αντ.ων. 50 €
24. Καπριδάκης Γεώργιος  Του Ιωσήφ    50 €
25. Ζούλης Γεώργιος Του Ευστρατίου 50 €
26. Τσικουράκης Κων/νος Του Σπυρ. 50 €
27. Καρκάνης Βαγγέλης του Ευστρ.  100 €
28. Γιαλεδάκης Ιερώνυµος Του Εµµ.  50 €
29. Ζακυνθινάκης Ιωάννης Του Παύλου 100 €
30. Ζακυνθινάκης Γεώργ. Του Παύλου   100 €
31. Γλυνιαδάκης Νικόλαος Του Ιωάν.  120 €
32. Ριτζάκης Ιωσήφ Του Γεωργίου 20 €
33. Καυκαλάς Σταύρος  Του Εµµαν. 30 €
34. Καρκάνης Γεώργιος Του Γεωργίου 200 €
35. Καρκάνης Σπύρος Του Γεωργίου 200 €
36. Καρκάνης Ιωάννης Του Παντελή  65 €
37. ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ  Ξεροτήγανα και Καλιτσουνάκια
38. ΑΦΟΙ Ιωάν. και Εµµαν. Αθητάκη  15 κιλά µέλι
39. Ιερέας Κατσούλης Στυλιανός  50 €
40. Ενορία Ασκύφου 50 €

Ο κεντρικός οµιλητής του φετεινού εορτασµού στη Θυµιανή Παναγία , καθηγητής στο Πανεπι-
στήµιο Κρήτης κ. Στέλιος Χιωτάκης

Την Κυριακή 29 Μαΐου
έγινε ο Εορτασµός της
Επετείου της κήρυξης

της
«Επανάστασης του
1821 στην Κρήτη»

στη Θυµιανή Παναγία

Την Κυριακή 29 Μαΐου, οι τοπικές
αρχές τίµησαν την επέτειο κήρυξης της
«Επανάστασης του 1821 στην Κρήτη»
στη Θυµιανή Παναγία, σε µια εκδήλωση
που συγκέντρωσε πλήθος κόσµου, απο-
δεικνύοντας πως οι Σφακιανοί ξέρουν να
τιµούν τις σηµαντικές στιγµές της ιστορίας
τους.

Αιώνιο µνηµείο αγώνων αποτελεί η
επέτειος της επανάστασης της Θυµιανής
Παναγιάς, τον Μάιο του 1821, στην
οποία και επίσηµα οι Κρητικοί πήραν
τα όπλα ενάντια στους Τούρκους κατα-
κτητές. 

Την κύρια οµιλία για τα γεγονότα της
επανάστασης, τους λόγους που ώθησαν
τους οπλαρχηγούς να συγκεντρωθούν
στα νότια παράλια της Κρήτης και να ξε-
κινήσουν την επανάσταση, πραγµατο-
ποίησε ο καθηγητής Πολιτικής
Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης,
κ. Στέλιος Χιωτάκης.

Νωρίτερα, είχε πραγµατοποιηθεί επι-
µνηµόσυνη δέηση από τον µητρ/λίτη
Λάµπης, Συβρίτου και Σφακίων, κ. Ει-
ρηναίο. 
Παρόντες,  µεταξύ άλλων, οι βουλευτές
Χανίων κ. Ε. ∆αµιανάκης και Ε. Κου-
ρουπάκη, ο περιφερειάρχης Κρήτης κ.
Σ. Αρναουτάκης, οι δήµαρχοι Χανίων
Μ. Σκουλάκης, Αποκορώνου Γρ. Μαρ-
κάκης και Σφακίων Π. Πολάκης, ο αν-
τιπεριφερειάρχης κ. Α. Βουλγαράκης,
ο πρώην βουλευτής κ. Μ. Βολουδάκης,
δηµοτικοί σύµβουλοι, εκπρόσωποι πολι-
τικών και στρατιωτικών Αρχών κ.ά. 

Την Κυριακή 29 Μαΐου, στη
Θυµιανή Παναγία, έγινε

ο γιορτασµός της κήρυξης της
Επανάστασης του 1821στην

Κρήτη
Την Κυριακή 29 Μαΐου, οι τοπικές

αρχές τίµησαν την επέτειο κήρυξης της
«Επανάστασης του 1821 » στη Θυµιανή
Παναγία, σε µια εκδήλωση που συγκέν-
τρωσε πλήθος κόσµου, αποδεικνύοντας
πως οι Σφακιανοί ξέρουν να τιµούν τις
σηµαντικές στιγµές της ιστορίας τους.

Αιώνιο µνηµείο αγώνων αποτελεί η
επέτειος της επανάστασης της Θυµιανής
Παναγιάς, τον Μάιο του 1821.

Την κύρια οµιλία για τα γεγονότα της
επανά-στασης, τους λόγους που ώθησαν
τους οπλαρχηγούς να συγκεντρωθούν στα
νότια παράλια της Κρήτης και να ξεκινή-
σουν την επανάσταση, πραγµατοποίησε ο
καθ. Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστη-
µίου Κρήτης, κ. Στέλιος Χιωτάκης (Ολό-
κληρη η οµιλία του στις σελ. 6-7).

Ο αντιδήµαρχος Σφακιών, Γιώργος
Πρωτοπαπαδάκης, στον σύντοµο χαιρε-
τισµό του, συνέδεσε τα γεγονότα της επο-
χής µε τη σηµερινή κατάσταση της
χώρας. ‘’ Τιµούµε την ιστορία µας για να
έχουµε συνέχεια ως πατρίδα, ως έθνος
µέσα στην πολυµορφία των εθνών.

Υπενθυµίζουµε και εµείς στους σηµερινούς
που την επιβουλεύονται -και δεν είναι άλλοι
αιιό εκείνους τους κατακτητές ιιου εκδιώ-
ξαµε αιιό την Ελληνική γη µε την έναρξη
της επανάστασης του 1821- πως στη χωρα
µας τα όρια αντοχής του ελληνικού λαού
ενάντια των µεγάλων λαθών των ισχυρών
και αρπακτικών δυνάµεων σε βάρος της πα-
τρίδας του και του ιδίου, µπορεί να φαίνον-
ται µεγάλα έχουν εντούτοις ηµεροµηνία
λήξης, όταν το µαχαίρι της αδικίας φτάνει
στην κατοχή ή εξαγορά της πατρίδας του’’ ,
και συνέχισε "...Όπως και τότε είµαστε έτοι-
µοι ως Ελληνες Σφακιανοί να υπερασπι-
στούµε και σήµερα ως εθνική οντότητα την
πατρίδα µας µε βαθύ πολιτικό και δηµο-
κρατικό φρόνηµα και µε µια οικονοµία, που
µπορεί σήµερα να στενάζει υπό το βάρος της
ελεύθερης αγοράς που αφαιµάζει τα πλεο-
νάσµατα της και των ληστρικών αδιερεύνη-
των κρατικών δανείων, που ως άνθη µας
κραδαίνουν οι δανειστές και σύµµαχοι για
νέας µορφής υποταγή. Είµαστε και πάλι
έτοιµοι να την αναγεννήσουµε από την
τέφρα της στηριζόµενοι στους φυσικούς και
ανθρώπινους πόρους της".
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∆εικτάκη Θανάση : “ ΧΑΝΙΩΤΕΣ ΛΑ΄Ι¨ΚΟΙ ΜΟΥΣΙ-
ΚΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΑ ” Τοµ. Α’ και Β’ 

Ο φίλος Θανάσης, ένας ακούραστος  εργάτης του
πολιτισµού και της παράδοσης, πρόεδρος του πολιτιστι-
κού κινήµατος «Συλλόγος προβολής Κίσσαµου  “ Η
Γραµπούσα¨», µε πολύχρονη προσφορά στη συγγραφή
βιβλίων ,άρθρων και δρωµένων για τη προβολή και διά-
δοση του πολιτισµού της Κρήτης .

Κρατώντας στα χέρια του ο αναγνώστης το δεύτερο
τόµο του βιβλίου του αγαπητού Θανάση “  Χανιώτες Λαϊ-
κοί Μουσικοί που δεν υπάρχουν πια “, αισθάνεται την
ανάγκη να ξαναδιαβάσει το πρώτο τόµο του έργου του
και να ανατρέξει στα παιδικά του χρόνια, την εποχή που
όσοι ήµασταν τυχεροί είχαµε γνωρίσει τους µεγάλους
αυτούς δηµιουργούς, είτε στα πανηγύρια των χωριών
µας, είτε σε γάµους και σε βαφτίσεις που µας πήγαιναν
οι γονείς µας .

Είναι ένας ζωντανός θησαυρός αυτή η καταγραφή,
µε ανάµεικτα συναισθήµατα για τους καλλιτέχνες που
χάραξαν ο κάθε ένας τους τη δική του κουλτούρα και
τρόπο ζωής. Αλλά όλοι έβαλαν  µε την δεξιοτεχνία τους,
ένα λιθαράκι αλλά και ογκόλιθους, στο Κρητικό πολιτι-
σµό µας ,            Γράφει ο συγγραφέα ς στο πρόλογο
του:

“... ο κάθε καλλιτέχνης είχε µια ξεχωριστή ιστορία,
εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες, εντυπωσιακή προσω-
πικότητα, τις καλές ή τις κακές πλευρές του χαρακτήρα
του. Άλλος είχε χτυπητές ιδιότητες άσχετες µε αυτές του
µουσικού. Άλλος έζησε ιδιαίτερα επεισόδια αδιανόητα για
την εποχή µας ” .και συµπληρώνει : “... Βρήκαν µια πα-
ράδοση τη θεµελίωσαν. Βρήκαν ένα περιβόλι, το καλ-
λιέργησαν. Βρήκαν ένα µονοπάτι κι άνοιξαν λεωφόρο.
Πολλοί χάραξαν δικό τους δρόµο. Άλλοι χατίτωσαν  τα
µοτίβα που βρήκαν. Κι όλοι σεβάστηκαν τη µεγάλη κλη-
ρονοµιά. Άφησαν εποχή. Έγραψαν ιστορία. Έδωσαν
µέτρο στους επιγόνους .

Ήτανε οι πιστοί στη µεγάλη λειτουργία.  Ήταν οι ερα-
στές του ωραίου. Χωρίς τα σύγχρονα τεχνικά µέσα , µε
µεγάλη δυσκολία στις µετακινήσεις τους, είχαν το µεράκι
της µουσικής, τη διάθεση της προσφοράς. Μερικοί κέρδι-
σαν χρήµατα. Άλλοι έκαναν περιουσίες . Κι άλλοι αµέρι-

Το Βιβλίο του Σταύρου Βλοντάκη: « Η
οχυρά θέσις Κρήτης», είναι  µια ιστορική
πραγµατικότητα, βασισµένη στα αρχεία
της περιόδου (Οκτώβρη του 1944 - Ιούλη
1945 ), της Γερµανικής και Αγγλο-Γερ-
µανικής κατοχής στο Νοµό Χανίων. ∆ίνει
απαντήσεις  για τα τραγικά γεγονότα  που
συνέβησαν στο νοµό, όπου ενώ η υπό-
λοιπη Ελλάδα είχε απελευθερωθεί από το
Γερµανικό ζυγό, στα Χανιά συνεχίζονταν
οι εκτελέσεις . 

Σήµερα,  λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα
θυµούνται  - αν το’µαθαν και ποτέ – πώς,
όταν τον Οκτώβρη του 1944 τα γερµανικά
στρατεύµατα κατοχής άδειασαν τη χώρα
µας, ο µισός νοµός Χανίων έµεινε κάτω
από γερµανική κατοχή, ως τη µέρα που η
Γερµανία παραδόθηκε χωρίς όρους στους
συµµάχους το Μάη του 1945. Και καθώς η
αντίσταση του χανιώτικου λαού δεν σταµά-
τησε ούτε στιγµή στους εφτά εκείνους
µήνες, συνέχισαν οι Γερµανοί την ίδια τα-
χτική που είχαν εφαρµόσει σ’όλο το διά-
στηµα του πολέµου στις  κατεχόµενες
χώρες :τροµοκρατία, εκτελέσεις, οργα-
νωµένη ληστεία, εξορµήσεις προς αν-
ταρτοκρατούµενες  περιοχές,
συγκρούσεις, κάψιµο χωριών και εκτε-
λέσεις ανήµπορων που αδυνατούσαν
να φύγουν.

Η περίοδος δε, από το Μάη ως τον
Ιούλη του 1945, δίκαια µπορεί να ονοµα-
στεί Αγγλογερµανική κατοχή στα Χανιά.
Η Γερµανική φρουρά υπογράφει την πα-
ράδοση της στους Εγγλέζους αλλά διατη-
ρεί τον οπλισµό της, ακόµα και µε
θωρακισµένα άρµατα και πυροβολικό, συ-
νεχίζοντας ουσιαστικά την κατοχή σκοτώ-
νοντας κόσµο µε τη ανοχή  Άγγλων και
ντόπιων παραγόντων. 

∆ιαβάζοντας το βιβλίο, βλέπεις το
ρόλο που έπαιξαν ντόπιοι και ξένοι πα-
ράγοντες της εποχής εκείνης εις βάρος
του λαού, ο οποίος αντιστάθηκε σε κάθε
µορφής κατοχή. 

Τέλος, είναι µια προτροπή σε όλο το
Χανιώτικο λαό, να το διαβάσει γιατί είναι
αµερόληπτο βασιζόµενο σε ιστορικά γεγο-
νότα και ένας ύµνος σε αυτούς που αντι-
στάθηκαν και αντιστέκονται σε κάθε
µορφή βίας και καταρράκωσης της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας.

Θανάση  Πατεράκη : “ Aετός τση 
Ρωµιοσύνης ”

Ο ακούραστος  µαχητής της πολιτιστι-
κής κίνησης στα Χανιά, Θανάσης Πα-
τεράκης όταν δε κρατά τη λύρα, µε τη
πένα του προβάλει τον πολιτισµό και τη
παράδοση της Κρήτης.

∆εξιοτέχνης του λόγου, αλλά και της
ποίησης, µέσα από το στίχο του ανατρέ-
χει σε Ιστορικά γεγονότα, σε  λαογραφι-
κές συνήθειες που σε γυρίζουν
νοσταλγικά στο παρελθόν. Με πολλά
βάσανα, αλλά και χαµένες στις µέρες
µας αξίες : στην αγάπη, στο σεβασµό,
στην αλληλοεκτίµηση και εντιµότητα των
ανθρώπων, που προσπαθούν να µας
τα ισοπεδώσουν τις µέρες µας.

Ο φίλος Θανάσης µε το καινούργιο
του βιβλίο « Ο Αετός τση Ρωµιοσύνης»,
προτρέπει τον Αετό στο ποίηµα του, να
µας ξυπνήσει και να αντισταθούµε
σ’αυτά που συµβαίνουν γύρο µας.
«Χαµήλωσε Σταυραετέ να τωνε δείχνεις

στράτες 
σ’εκείνους π’ασυνείδητα την ξεπουλούν τη
γη
πάντα στην Ιστορία µας υπήρχαν Εφιάλτες 
κι ήτανε για τη Κρήτη µας αγιάτρευτη πληγή»
Κάθε ποίηµα, στο βιβλίο του

Θανάση,είναι µια αναφορά και σε γεγο-
νότα που έλαβαν χώρα στη πατρίδα µας
,ακόµα και σε πρόσωπα ιστορικά .
Για τα Σφακιά που πάντα ο Θανάσης
ατενίζει µε αγάπη και θαυµασµό γράφει
για Το Ιστορικό Φραγγοκάστελλο : 
«κάτω στο Φραγκοκάστελλο εις τω Σφακιώ
τον κάµπο 

ν’ αφουργκαστείς  τση θάλασσας
π’αφρίζει και βρουχάται
κι αν είναι µέρα καταχνιά εχει και
κατσιφάρα 
κι αν είναι νύχτα τ’άστρα  τζη είναι
κι αυτά θλιµένα 
κι ανε ξανοίξεις βορινά βουρκώ-
νουν οι µαδάρες
κι ανε ξανοίξεις νοτικά µοιρολο-
γούντ’οι γλάροι
θρηνούν τα φύλλα στα κλαδιά η γη
ς αναδακρυώνει
γατ’ Ηπειρώτη αρχηγό βαστά στην
αγκαλιά τζη
Νταλιάνη τονε λέγανε κι επά τον
έχουν θάψει
µαζί µε τσι λεβέντες του τσ’αδικο-
σκωτοµένους
κι αν σου παντήξουν κάτεχε πως
ειν’οι ∆ροσουλίτες
που πέσαν για τη Λευτεριά »   

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΩΣΗΣ

α. Για ενίσχυση της Εφηµερίδας µας
►► ΑΠΟ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο ( σε $$ )

SSWWIIFFTT((BBIICC)) EEFFGGBBGGRRAAAA
IIBBAANN GGRR55220022660000776600000000557711220000002211551177

►► ΑΠΟ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο ( σε €€ )
SSWWIIFFTT((BBIICC)) EEFFGGBBGGRRAAAA

IIBBAANN ::GGRR55330022660000776600000000557700220000559900114477
►► ΑΠΟ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο ( σε €€ )

00002266 ..00007766..5577..00220000559900114477
β. Για κοινωφελείς σκοπούς στα ΣΦΑΚΙΑ

►► ΑΠΟ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ I Κ Ο ( σε $$ )
SSWWIIFFTT((BBIICC)) EEFFGGBBGGRRAAAA

IIBBAANN GGRR66880022660000776600000000551100220000559900007744
►► ΑΠΟ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο ( σε €€ )

ΟΟΟΟ2266..00007766..5511..00220000559900007744
γ. Για ενίσχυση της ΕΝΩΣΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ

00002266..00007766..5588..00220000558899995599

"ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ"
Τεύχος 40 ΜΑΡΤΗΣ - ΜΑΗΣ 2011 ΕΙ-
∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 70 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Σαράντα τεύχη, σαράντα ψιµύθια πρό-

σθεσε ο συνεπαρχιώτης µας Γιώργος
Πατρουδάκης, στην πατανία που υφαί-
νει τα ξόµπλια της Κρήτης, µε τον αργα-
λιό της πέννας και του λόγου του.

Το καθένα από τα περιοδικά του, είναι
ένα έργο τέχνης. Τι να πρωτοθαυµάσεις:
Την άψογη επιµεληµένη µορφή; Τον
πλούτο των εικόνων και των φωτογραφι-
κών αποτυπώσεων; Την απίστευτη ποικι-
λία της σοβαρής και πρωτότυπης
θεµατολογίας του ; Την ενάργεια της
γραφίδας και τον περιεκτικό λόγο του ;
Τα πονήµατα του "ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟ-
ΡΑΜΑΤΟΣ", είναι ό,τι πιο αξιόλογο κυ-
κλοφορεί τώρα και πολλά χρόνια, στην

περιοδική Κρητική θεµατογραφία!
Το επετειακό αυτό τεύχος 40, είναι

αφιερωµένο στα 70χρονα από τη Μάχη
της Κρήτης. Μέσα στις 194 σελίδες
του, εξιστορεί το έπος της Μάχης της
Κρήτης, µε µιά απαράµιλλη γλαφυρό-
τητα. Το πλούσιο και επιµελώς υποτιτ-
λισµένο φωτογραφικό υλικό, η εύστοχη
θεµατική ταξινόµηση, η αφηγηµατική
δεινότητα, η πλούσια βιβλιογραφία, κά-
νουν τη µονογραφία του Γιώργου Πα-
τρουδάκη, ξεχωριστή!

Τα όπλα των αντιπάλων, οι πολεµικές
προπαρασκευές, τα επιτελικά σχέδια, η
περιγραφή των µαχών µέρα προς µέρα,
ο απολογισµός και οι επιπτώσεις της
µάχης, συνθέτουν το αφιέρωµα. Και
όπως γράφει ο συγγραφέας στο επιµύ-
θιο του αφιερώµατος του: "...ο επικός
αγώνας των Κρητικών, εναντίον των
Ναζί κατακτητών, ήταν το πρελού-
διο στο Κρητικό µαρτυρολόγιο του
1941-1945 και η πρώτη πράξη της
Εθνικής Αντίστασης"
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Κατάλογος µε τους Συλλόγους, τις Εταιρίες, τους Οργανισµούς και Ιδιώτες, που προσέφεραν χρή-
µατα, υλικά και προσωπική εργασία,για την ανακαίνιση και τον εξοπλισµό του

Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Χ. Σφακίων

Α.  ∆ωρητές εκτός Σφακίων

1. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  -   5.000 €
2. ΠΑΡΟΦΙΛ  ΘΕΟΦ.  ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ & ΣΙΑ - 5.000€
3. MOTOR OIL ΒΑΡ∆. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ - 10.000 €
4. FRESENIUS KABI HELLAS  AEBE  -  4.000 €
5. INTERTRONICS  HELLAS  A.E. -   5.000 €
6. DEMO  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΗΣ  -  4.500 €
7. ENERGY PRODUCTS AE  -  1.500 €
8. ΧΑΤΖΙ∆ΑΚΗΣ - ΠΑΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΣ  -  2.500 €
9. ΣΤΑΓΙΑΣ  ΒΑΛΑΝΤΗΣ -  ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
10. ΙΩΑΝ.  ΘΕΟ∆ΩΡΟΛΕΑΣ “ ΠΕΙΡ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ”

-ΙΑΤΡΙΚΟ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
11. COLORPLAST A/S  ΑΝΑΣΤ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ-1.500
€
12. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΚΑΒ  ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
13. ΜΟΛΙΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -    ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
14. Α.Ν.Ε.Κ. LINE -  50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΙΑΤΡΩΝ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

► Ο γιατρός κ. Μπουγάς Αλεξανδρος και οι παρακάτω
νοσηλευτές του “Πειραϊκού Θεραπευτηρίου”, βοήθη-
σαν στο στήσιµο όλων των µηχανηµάτων και του
υγειονοµικού υλικού του Ιατρείου.
●  ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  -  Νοσηλεύτρια 
●  ΖΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ   -  Νοσηλεύτρια 
●  ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  Νοσηλευτής
●  ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ   -  Νοσηλεύτρια 
●  ΤΣΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ    -  Νοσηλεύτρια 

Ευχαριστούµε τους συλλόγους, τις εταιρίες, τους ορ-
γανισµούς και ιδιώτες τους γιατρούς και τους Νοσηλευ-
τές εκτός Σφακίων, που προσέφεραν χρήµατα, υλικά
και βοήθεια, για την ανακαίνιση και τον εξοπλισµό του
Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Χ. Σφακίων

Β.  ∆ωρητές  Σφακιανοί
●  ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ  - ΥΛΙΚΑ , ΕΡΓΑΣΙΑ
●  ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ - ∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  -  ΙΑΤΡ.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ( ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ TOY ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ )
●  ΑΦΟΙ ΑΜΟΙΡΑ∆ΑΚΗ ΣΗΦΗΣ & ΝΙΚΟΣ - 300 €
●  ΑΦΟΙ ΣΟΦΟΥΛΗ ΕΠΙΧ. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ  -  1.000 €
●  ΑΦΟΙ ΧΑΙΡΕΤΗ - ΜΑΡΜΑΡΑ , ΕΡΓΑΣΙΑ
●  ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ - ΥΛΙΚΑ,  ΕΡΓΑΣΙΑ
●  ΒΑΪΛΑΚΗ-ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗ ΧΡΥΣ. - ΠΡΟΣΩΠ. ΕΡΓΑΣΙΑ
●  ΒΟΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
●  ΒΟΤΖΑΚΗΣ ∆ΑΜΟΥΛΗ ΝΙΚΟΣ  -  100 €
●  ΒΡΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ
●  ΒΡΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΥΛΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ 
●  ΒΡΑΝΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. -  ΠΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ
●  ΒΡΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆Ρ. - ΠΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ
●  ΒΡΕΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ - 50 €
●  ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ
●  ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 100 €
●  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  -  100 €
●  ΓΛΕΝΤΟΥΣΗΣ ∆ΗΜ. ΤΟΥ ΕΥΣΤΡ.- ΠΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ
●  ΓΛΥΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  50 €
●  ΓΛΥΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ  -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ
●  ΓΛΥΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡ. - ΠΡΟΣΦΟΡΑ
●  ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΡΟΥΣΣΑ  -  150 €
●  ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - 100 €
●  ∆ΙΜΗΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ  ΝΙΚΗ  -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝ.ΤΟΥ ΙΩΑΝ. - ΟΙΚΟ∆. ΥΛΙΚΑ
● ∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚ. ΤΟΥ ΜΑΝ.-ΠΡΟΣ. ΕΡ/ΣΙΑ
● ∆ΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΤΟΥ ΓΕΩΡ.( HOTEL VRIT-
OMARTIS ) - 3.000€
● ΕΝΟΡΙΑ  ΑΡΓΟΥΛΕ - ΣΚΑΛΩΤΗΣ - 200 €
● ΕΝΟΡΙΑ ΑΣΦΕΝ∆ΟΥ  -  1.000 €
● ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ  -  100 €
● ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤ. ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ -  ΗΛΕΚΤΡ. ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟ
● ΕΝΩΣΗ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ - 2.000 €

● ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΕΝ∆ΥΚ  -  AIR CONDICION
● ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ  -   100 €
● ΖΕΡΒΟΥ ΦΕΡΕΝΙΚΗ(Mνήµη Ευαγγελίας Κλάδου) -
100€
● ΙΕΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -  500 €
● KAVALDZIEVA TSVETANKA  -  20 €
● ΚΑΓΙΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ   -   ΣΥΝΤ. ΕΡ-
ΓΑΣΙΩΝ   ΠΡΟΣΩΠ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΚΑΓΙΑ∆ΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ. - ΠΡΟΣ. ΕΡΓΑ-
ΣΙΑ -ΥΛΙΚΑ
● ΚΑΓΙΑ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ. -  20 €
● ΚΑΝ∆ΗΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ   -  200 €
● ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   -  50 €
● ΚΕΛΑΪ∆Η ΕΛΕΝΗ   - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΚΟΠΑΣΗ ΕΥΑΝΘ.(Μµήµη γαµπρού της ΣΤΕΦΑΝΟΥ)-
50€
● ΚΟΠΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   -   ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  - ΥΛΙΚΑ
● ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΚΡΙΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
● ΚΡΙΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
● ΚΡΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
● ΚΡΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ
● ΛΕΝΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
● ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   -   150 €
● ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(Μµήµη αδελφού του Μανώλη ) -   ΕΝΑ  ΨΥΓΕΙΟ
● ΜΑΡΑΚΗ - ΚΑΒΡΟΥ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ   - 1.000 €
● ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ   - 500 €
● ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΜΠΡΑΟΥ∆ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ  -  ΠΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΧΡΙΣΟΣΤ. ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ. - 500 €
● ΠΑΠΑ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   -  ΥΛΙΚΑ
● ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ    -  50 €
● ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ  -   ΠΡΟΣΩ-
ΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  - AIR CONDICION
● ΠΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   -  50 €
● ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡ/ΚΟΣ ΣΥΛ. ΑΝΩΠΟΛΗΣ - 100€
● ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ  -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ  -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  -  100 €
● ΣΕΗΧ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  -
ΥΛΙΚΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
● ΣΗΦΑΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  -  ΠΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΣΟΡΗΝ ΡΟΜΑΝ ΚΑΤΑΛΙΝ  -  ΠΡΩΣΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΣΤΑΓΑΚΗ  - ΥΛΙΚΑ,  ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΣΤΑΥΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΣΦΗΝΙΑ - ΧΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  -  ΠΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΣΦΗΝΙΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ  - 750 €
● ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  - 100 €
● ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -   ΠΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ.  -  ΠΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΧΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  -  150 €
● ΧΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
● ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣ. ΤΟΥ ΕΜΜ. - ΠΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣ. ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ - AIR CONDIΤION
● ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛ.ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣ.- ΠΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ -  ΠΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΧΟΜΠΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΧΟΜΠΙΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
● ΓΚΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ  -  ΙΑ

ΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
● ΚΡΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  -  200 €
● ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ   ΓΙΩΡΓΟΣ - ΞΥΛΟΥΡΓ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

● ΚΩΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ( ∆.Σ. ΕΝ. ΣΦΑΚΑΝΩΝ) -  50€
● ΚΩΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   -  50 €
● ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΟΥ ΑΝ∆Ρ. ( ∆.Σ. ΕΝ. ΣΦΑΚΑΝΩΝ) -

50€
● KΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ( ∆.Σ. ΕΝ. ΣΦΑΚΑΝΩΝ) - 100€
● ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΤΟΥ ΕΥΑΓ. ( ∆.Σ. ΕΝ. ΣΦΑΚΑΝΩΝ)

50€
● ΣΕ¨ΪΜΕΝΗ ΑΝΝΑ ( ∆.Σ. ΕΝ. ΣΦΑΚΑΝΩΝ)  -  50€
● ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( ∆.Σ. ΕΝ. ΣΦΑΚΑΝΩΝ)  -  50€
● ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜ. - AIR CONDIΤION
● ΒΥΖΗΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ  -  300 €
● ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ   -  200 €
● ΠΕΤΡΟΥ-ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ  ∆ΗΜΗΤΡΑ  -  50 €

Ευχαριστούµε επίσης τους κατοίκους του Λουτρού για
την οµαδική οικονοµική συνδροµή 

● ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ Α. - 100 €
● ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ Γ.  -  150 €
● ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Γ.  -   100€
● ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Π.  -  100 €
● ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   Porto Loutro   -  150€
● ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΤΟΥ Ν.  -  110 €
● ΚΡΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Ε.  -  150 €
● ΚΑΝΤΟΥΝΑΤΑΚΗ    ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ Ι.  -  50 €
● ΜΑΝΟΥΣΟΥ∆ΑΚΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Ε. -  150 €
● ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Μ.   -  50 €
● ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ      ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Μ.  -   150€
● ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ  - 50 €
● ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ∆.  -  50 €
● ΠΑΤΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ Γ.  -  50 €
● ΠΑΤΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ Γ.  -  AIR CONDIΤION
● ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Π.  -  350 €
● ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΝΤΑΜΟΥΛΗΣ ΤΟΥ Ι.  -  100 €
● ΚΡΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Γ.(ΚΑΡΑΒΙ)  -  50 €
● ΦΡΑ∆ΕΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α.  -  50 €
● ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ  ΕΜΜ.  -  50 €
● ΤΣΟΝΤΟΥ-ΧΡΥΣΙΚΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ  -  500 €

ΚοινωνικάΚοινωνικά
Πέθανε ο Πάτρικ Λι Φέρµορ

Την τελευταία του πνοή άφησε
ο σηµαντικός ταξιδιωτικός συγ-
γραφέας Πάτρικ Λι Φέρµορ. Συ-
νέδεσε τη ζωή του µε την
Ελλάδα, γράφοντας γι' αυτή και
παίρνοντας µέρος στη µάχη της
Αλβανίας και της Κρήτης. 

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία
96 ετών ο Άγγλος, µεγάλος φι-
λέλληνας και σπουδαίος ταξι-
διωτικός συγγραφέας Σερ
Πάτρικ Λι Φέρµορ, ο οποίος
αγάπησε την Ελλάδα όσο λίγοι.
Ο Πάτρικ Λι Φέρµορ( Μιχάλης ,
η φιλεντέµ) γεννήθηκε το 1915
από γονείς αγγλικής και ιρλανδι-
κής καταγωγής. Πρωτοταξίδεψε
στην Ελλάδα όταν ήταν 19 χρό-
νων, το 1935, στο πλαίσιο της
περιήγησής του σε ολόκληρη
την Ευρώπη. 

Ο Πάτρικ Λι Φέρµορ είχε απο-
κτήσει το προσωνύµιο "ο άν-
θρωπος της Μάνης" καθώς επί
χρόνια ζούσε στην Καρδαµύλη
σε σπίτι που έχτισε ο ίδιος.
"Ερωτεύθηκε" τη χώρα µας  και
πάντα επέστρεφε  και έγραφε γι’
αυτήν. Απέδειξε στην πράξη την
αγάπη του, καθώς πολέµησε
στην Αλβανία, ενώ από το 1941
ως τη Μάχη της Κρήτης, έλαβε
µέρος στην κρητική αντίσταση.
"Η αγάπη µου γι’ αυτήν είναι

απόλυτη", έλεγε για την Ελ-
λάδα.Έπειτα από τη συντριβή
κατά τη Μάχη της Κρήτης, διέ-
φυγε µαζί µε συντρόφους του
στην Αλεξάνδρεια, έπειτα στο
Κάιρο και στη Χάιφα της Παλαι-
στίνης. Επέστρεψε το 1942Επέ-
στρεψε το 1942 και µεταµφιε-
σµένος σε βοσκό, έζησε πάνω
από δυο χρόνια στα βουνά ορ-
γανώνοντας την αντίσταση,
καθώς και την αιχµαλωσία

Ο Patrik li Fermor µε το πρόεδρο µε-
λετουν την εφηµ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ

και τη µεταφορά του Γερµανού ∆ι-
οικητή Στρατηγού Κράιπε.  
Τιµήθηκε µε το Παράσηµο ∆ιακε-

κριµένων Υπηρεσιών το 1944 και
το Παράσηµο του Τάγµατος της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας το
1943, ενώ ανακηρύχθηκε επίτιµος
δηµότης Ηρακλείου Κρήτης.
Το 1990 ανακηρύχθηκε επίτιµος δι-
δάκτορας της Φιλολογίας στο Πα-
νεπιστήµιο του Κεντ. Βραβεύτηκε
πολλές φορές για το συγγραφικό
του έργο και το 2004 χρίστηκε ιπ-
πότης.

Η οµάδα-
της απα-
γωγής :
Στρατής
Σαβιο-
λής,Λη
Φέρµορ,
Όρθιοι:
Γρηγόρης
Χναράκης, 
Μαν. Πατεράκης, Λ. Παπαλεωνίδας
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Κηδείες
Μανουσογιαννάκης  Μανώλης
’Έφυγε πριν το Πάσχα ο Μανώλης ,ο

καπετάνιος που δάµαζε τις θάλασσες από
τη νεαρά του ηλικία , ο φίλος που προστά-
τευε τα νέα παιδιά που για πρώτη φορά
έφευγαν από τα σπίτια τους για να ξενιτευ-
τούν  , αγαπήθηκε από όλους που είχαν τα-
ξιδέψει µαζί του,αλλά και από όλη τη
κοινωνία στα Σφακιά που αγαπούσε και στα
Χανιά που ζούσε .  Η τύχη του φέρθηκε
σκληρά στην υγεία του και τον καθήλωσε
,τον αεικίνητο άνθρωπο όλο ζωντάνια και
ενεργητικότητα ,αλλά πάλι κοινωνικός όπως
ήταν έκανε πέτρα την καρδιά του και συµµε-
τείχε σε πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις ευ-
χάριστες και δυσάρεστες. .   Τώρα
αναπαύεται ήρεµος στη Ιµβρο στο χωριό
που τόσο αγάπησε παρέα µε τους αγαπη-
µένους του φίλους που µαζί πήραν το
δρόµο της ξενιτιάς στα νεανικά τους χρόνια
.Να είναι ελαφρύ το χώµα της αγαπηµένης
Σφακιανής γης που σε δέχτηκε αγαπηµένε
µας αδελφέ ,η ανάµνηση σου είναι το καλύ-
τερο µνηµόσυνο για όλους µας, καλή αντά-
µωση.

***
Ευαγγελία Κλάδου το γέν. Ζερβού
Στον Ιερό ναό της Παναγίας στο Ασκύφου

Σφακίων την Τετάρτη 27 του Απρίλη έγινε η
νεκρώσιµος ακολουθία της Ευαγγελίας σύ-
ζυγος του αείµνηστου Θρασύβουλου Κλά-
δου του λεβέντη Σφακιανού και θυγατέρα
του µπάρµπα Γιαννάκου Ζερβού του δα-
σκάλου της Ιµβρου τα παλιά χρόνια. .Στα
παιδιά της Παναγιώτη, Αικατερίνη και Καλ-
λιόπη εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπη-
τήρια .

***
Ηλίας Παπασηφάκης 

Την Πέµπτη 28 του Απρίλη στον Ιερό
Ναό της Αγίας Παρασκευής στα Περβόλια
Χανίων εψάλη η νεκρώσιµος ακολουθία του
αγαπητού Ηλία, που τόσο πρόωρα έφυγε
από τη ζωή, χτυπηµένος από την επάρατο
νόσο στο άνθος της δηµιουργικής ηλικίας
µόλις 48 ετών .Στη  σύζυγο, τους γονείς ,τα
παιδιά και στους συγγενείς εκφράζουµε τα
θερµά µας συλλυπητήρια .

***
Αθανασία ∆αµανάκη 

Την Τρίτη 31-5-2011 στον Ιερό Ναό του
Αγίου Γεωργίου στη Σκαλωτή Σφακίων
έψάλη η εξώδιος ακολουθία  ,στα παιδιά της
εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια .

***
Κανδηράκης Κωνσταντίνος 

Τη µέρα της εορτής του επεφύλαξε η µοίρα
να φύγει από τη ζωή ενώ γιόρταζε µε φί-
λους και δικούς ,ο πάντα καλοσυνάτος και
αγαπητός σε όλους µας Κωνσταντίνος .
Ένα ατύχηµα του  έκοψε το νήµα της ζωής
ενώ πήγαινε να ξεκουραστεί µετά το γλέντι..
Το πόσο ήταν αγαπητός φάνηκε από το
βουβό πόνο πολλών φίλων και συγγενών
που τον συνόδεψαν στη τελευταία του κα-
τοικία στο Καλλικράτη Σφακίων .

Στη σύζυγο ,στα παιδιά του και στους
συγγενείς του φίλου µας εκφράζουµε τα
θερµά µας συλλυπητήρια.

***
Κατσανεβάκης  Γεώργος

Σαν κεραυνός έπεσε η είδηση στο χωριό
Ίµβρος ότι ο Γιώργης  έχασε τη ζωή του σε
τροχαίο ατύχηµα . Πριν ακόµα συνέλθει το
χωριό από τη βαριά ατµόσφαιρα από τα συ-
νεχή πένθη τάραξε το χωριό και την επαρ-
χία ολόκληρη η θλιβερή είδηση ,ο Γιώργης
έφυγε για το µεγάλο ταξίδι τόσο νέος και
αυτός σε τροχαίο δυστύχηµα .Με τι λόγια να
παρηγόρησης  τη χαροκαµένη µάνα και όλη
την οικογένεια που είναι σε ένα συνεχές
πένθος από συγγενείς ,αλλά ο µισεµός του
αγαπητού µας Γιώργη είναι δυσβάστακτος .
Στον Ιερό Ναό της Παναγίας στην Ίµβρο
εξελίχτηκε η τελευταία σκηνή του δράµατος
,σαν αρχαία τραγωδία ,βουβός ο πόνος 

από όλους που συνόδεψαν το συχωριανό και
φίλο στη τελευταία του κατοικία . Να είναι

ελαφρύ το Σφακιανό Χώµα που σε δέχτηκε
φίλε Γιώργη ,στη µάνα ,τα αδέλφια και συγγε-
νείς εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια
,και εύχοµαι να βρείτε το ψυχικό σθένος µε τη
καλή ανάµνηση να υποµείνετε το βαρύ πέν-

θος που σας επεφύλαξε η µοίρα .

Μνηµόσυνα
Στις 10-4-2011 στη Χρυσοπυγή στα Χανιά

έγινε µνηµόσυνο της Χρυσής Ι Βίγλη το γένος
Ξηραδάκη από την Ιµβρο στα παιδιά της εκ-
φράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

***
Την Μ.Πέµπτη  21 του Απρίλη εψάλη

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Ρηγολό-
γου στην Ανώπολη Σφακίων 40πενθήµερο
µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
Γεωργίου Νικ. Κριαρά στη σύζυγο ,τα παιδιά
και συγγενείς εκφράζουµε τα θερµά µας συλ-
λυπητήρια.

***
Κυριακή 17-4-201 στον Ι. Ν. Τιµίου

Σταυρού στο Ασκύφου έγινε το µνηµόσυνο
του Σταύρου Λυκάκη, θερµά  συλλυπητήρια
στην οικογένεια του

***
16-4-2011 στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωρ-

γίου στην Ανώπολη Σφακίων έγινε το µνηµό-
συνο της Παγώνας Γ.Κοπάση το γένος
Ζαχαριά ,στην οικογένεια εκφράζουµε τα
θερµά µας συλλυπητήρια.

***
Την Κυριακή 8-5-2011 Τελέστηκε µνηµό-

συνο στον Ιερό της Αγίας Ζώνης στο Βουβά
Σαφακίων του Μπολιώτη Μάρκου ,καλού
φίλου και σεµνού  και αγαπητού Σφακιανού,
στα παιδιά ,τη σύζυγο και τα αδέλφια του εκ-
φράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

Βαφτίσεις
Ο αγαπητός σε όλους µας καπεταν –

Γώργης Σανδαλάκης ευτυχισµένος παππούς
αξιώθηκε από τα παιδιά του Μανώλη και Αιµι-
λία που του χάρισαν ένα χαριτωµένο εγγο-
νάκι , να ακούσει στον Ιερό ναό του Αγίου
Ιωάννη Ρέντη >.και το όνοµα αυτού Γεώρ-
γιος .Ανάδοχος ήταν ο ∆ασκαλάκης Γιώργος
.Μετά το µυστήριο οι καλεσµένοι 
Πήγαν στο κέντρο «Οµαλός» όπου έγινε
πλουσιοπάροχο τραπέζι µε πολύ κέφι ,ευχό-
µαστε να ζήσει το νεοφώτιστο  να το καµαρώ-
νουν οι γονείς και οι παππούδες του 

Γάµοι
Ένας καλός φίλος και συµπατριώτης µας

που κατοικεί στη Γερµανία ο Ιωσήφ Αργυριά-
δης  παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς
του Ιουδίθ-Ειρήνη Καραµάνου 

Στα Χανιά στον Ιερό  Ναό του Προφήτη
Ηλία στο Ακρωτήρι ,δίπλα στους τάφους των
Βενιζέλων .Η καταγωγή του γαµπρού από τη
µητέρα του Χρυσούλα είναι από το Βουβά
Σφακίων το γένος  Χιωτάκη . Μετά τη στέψη
ακολούθησε δεξίωση στο κέντρο «Νυχτε-
ρίδα» γνήσιο Σφακιανο γλέντι . Τα παιδιά
ζουν στο Αµβούργο µόνιµα.  Αλλά επέλεξαν 
να παντρευτούν στα Χανιά που υπεραγα-
πούν για να τιµήσουν τον τόπο καταγωγής
του γαµπρού ,εµείς τους ευχόµαστε κάθε ευ-
τυχία και καλούς απογόνους ,στους γονείς
Γεώργιο Αργυριάδη και συνεπαρχιώτησα
.µας Χρυσούλα Χιωτάκη –Αργυριάδη και
στους γονείς της νύφης να καµαρώνουν τα
παιδιά τους ευτυχισµένοι.

Ω Πρεσβυτέρα του ουρανού , Μητέρα Παναγία
να ευχηθείς στο αντρόγυνο να ‘χουν πάντα υγεία.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Μανώλης Μανουσογιάννης

Τ’ αεροπλάνα των Ναζί σκιάζανε τον ήλιο,κι ένα παιδί γεννιότανε στη Νίµπρο σ’ ένα σπήλιο.
Οταν της Νίµπρος το χωριό ήταν πεδίο µάχης,µια µάνα εγέννησε παιδί, µα δίχως µαία να ’χει.
Ενα παιδί γεννήθηκε πολύ χαριτωµένο,ήρθε σε κρίσιµους καιρούς στον κόσµο το καηµένο.
Μα το παιδί που έφτασε στης κατοχής την κρίση, σαν άντρας αξιόλογος επρόκειτο να ζήσει.
Εβγήκε εµποροπλοίαρχος. Πηδάλιο κρατούσε,διέσχιζε ωκεανούς και τους κυκλοφορούσε.
Μα και αυτοκινητιστής ήτανε κάποια χρόνια,είχε καλή οικογένεια, είχε παιδιά κι εγγόνια.
Μέσα στην πόλη των Χανιών ήταν κατοικηµένος,στην κοινωνία έζησε άξιος και τιµηµένος.
Μανουσογιάννης ήτανε, τον βάφτισαν Μανώλη, όσοι τον εγνωρίζανε τον αγαπούσαν όλοι.
Ηταν λεβέντης στη θωριά και εις το χαραχτήρα,µα δεν του φέρθηκε καλά η βάσκανός του µοίρα.
Σε κάθισµα αναπηρικό ήταν καθηλωµένος, για χρόνια, λίγο ζωντανός και λίγο πεθαµένος.
Την άνοιξη του έντεκα έσβησε το καντήλι και λυπηθήκανε πολύ οι συγγενείς κι οι φίλοι.
Στα εβδοµήντα χρόνια του τον κάλεσε ο Χάρος, πρόωρα τον εκάλεσε, δεν ήτανε µεγάλος.
Κρίµα που έφυγε ενωρίς από την κοινωνία, ας είν’ το χώµα ελαφρό κι η µνήµη αιωνία.
Θερµά συλλυπητήρια σε όλους δικούς του, όλοι θα τους θυµούνται εδώ τους τρόπους τους

καλούς του.

Κ.Γ.
Στον αδικοχαµένο εξάδελφό µου

Ηλία Γεωργίου Παπασηφάκη
Eίν’ άνοιξη κι ανθίζουνε δεντρά µα και λουλούδια και γράφω µε την πένα µου στο θάνατο τραγούδια...
Τι µοιρολόγια να γραφτούν ποια λόγια το µπορούνε, παρηγοριά να δώσουνε τα σπλάχνα µην πονούνε.
∆εν γράφω στίχους να παινώ το αίµα το δικό µου µα νιώθω υπερήφανος που είναι ξάδελφός µου.
Ο Χάρος εδιαγούµισε την οικογένειά µας φονιάς κι αυτός και θάβοµε τ’ αδέλφια τα δικά µας.
Εδίκασέ µας να χαθεί κι εσένα το κορµί σου και δεν κατέει αθάνατη πως θα ’ναι η µορφή σου.
Το σπίτι σου είχες ναό στόλιζε τη ζωή σου πέρυσι πρώτο µόρφωσης ήτανε το παιδί σου.
Καµάρωνες και λάτρευες την οικογένειά σου, δώρο Θεού η γυναίκα σουΜΑΝΑ για τα παιδιά σου.
Χιλιάδες φίλοι σου ήρθανε να σ’ αποχαιρετίσουν µ’ είντα καρδιά οι έρηµοι νεκρό να σε φιλήσουν;
Χίλιες φορές από καρδιάς ούλοι τσ’ ευχαριστούµε ο φίλος φίλος δυο φορές την ώρα που πονούµε.
Σ’ ένα λεφτό σκοτείνιασε τη γης βροντή τραντάζε την ώρα που στον τάφο σου η πλάκα σε σκεπάζει.
Ούτε ο Θεός δεν άντεξε τον άδικο χαµό σου εµάνισε και είδαµε να κλαίει στο θάνατό σου.
Χαιρετισµός οι µπαλωτές δώρο στη λεβεντιά σου και θα ’ναι υπερήφανα για σένα τα παιδιά σου.
Οι κόρες σου, τα µάθια σου και ο µοναχογιός σου στολίζουνε το δέντρο µας τον κλώνο το δικό σου.
Σε κάθε µάζωξη χαράς στην οικογένειά µας θα ’ναι η καρέκλα σου αδειανή θα κάθεσαι κοντά µας.
Ο,τι τραγούδια έλεγες ΗΛΙΑ θα σου λέµε τον άδικό σου θάνατο µέσ’ στο σκοπό θα κλαίµε.
Στον Αδη περιµένουµε δικοί κι ο σύνοµός σου να πορπατείτε ούλοι µαζί, και να ’ναι στο πλευρό σου.
Και µην ξεχάσεις πέστωνε οι αδικοχαµένοι, είστε για µας αζωντανοί κι όχι αποθαµένοι.
Το Χάρο βρες και να του πεις δεν είναι παλικάρι χτυπά κι αυτός πισώπλατα άναντρος δίχως χάρη.
Στον Αδη εφύτεψε παντού κλώνους απ’ το δεντρό µας σπασµένες είναι οι κορφές µαύρο το ριζικό µας.

Σήφης Μιχαήλ Παπασηφάκης

Εις µνήµη του πολυαγαπηµένου µας αδελφού Αντρέα Χοµπιτάκη
Αδέλφι µας γλυκό και πονεµένο, που πρέπει ήσουνα κλαµένο

µαζί µε τον Γιωργάκη τον φαντάρο, µα τότες εξεγέλασες τον Χάρο.
Το φάντασµα σου άφησες 'δω πέρα, µα τ’ άλλα εσκορπίσαν στον αέρα.
∆εν έκλάψες ποτέ τον αδελφό σου, µα πόσο µέσα έβραζε ο θυµός σου,
εµείς  όλοι σου φταίγαµε καλό µου και δεν αγάπας πια τον εαυτό σου.
Ποτές σου δεν επείστηκες καλέ µου, πως µες στο φέρετρο ευρίσκετ’ ο αδελφός σου,
αφού κλειστό το 'χαν και σφραγισµένο, το φέρετρο λουλούδια στολισµένο.
Απ' τον στρατό τον είχανε σταλµένο και ήταν λέει ολότελα διαλυµένο
το πρόσωπο του όµορφο λοχία, αφού  'χε τέτοια ΜΕΓΑ ατυχία!
Όµοια  εσφράγισες µωρό  µου την ευαίσθητη ψυχή σου, µε  µίσος και οργή για τσοι δικούς σου.
Λες και εµείς σου κλέψαµε,καρδιά µου,το χαµογελαστό αδέλφι από κοντά σου. 
Εσύ Αντρέα λεβέντης, κυπαρίσσι, από τσοι λίγους ήσουνα στη ζήση.
∆εξιοτέχνης πρώτος µε τα χέρια, στα αµάξια και στα σίδερα τα 'χες µαθηµένα. 
Μα έχασες πια εσύ τον προορισµό σου και δεν ζητούσες πλέον το καλό σου. 
Τι κι αν ταξίδεψες σε ανατολή και δύση και µαγαζί αν είχες ξεκινήσει. 
Πράµα δεν είχε νόηµα καµάρι µου,  χωρίς τον άτυχο τον Γιώργη παλικάρι µου.
Πάνε τα γλέντια και οι χοροί που κάνατε  και πρωτοχορευτή πάντα εκείνον βάνατε.
Κι αυτοί που για φίλους συ λογάριαζες,  δεν σου σταθήκανε στα δύσκολα καλό µου,
παρά οικτρά σε εκµεταλλεύτηκαν και τούτο δε µου το βγάνει κανείς απ' το µυαλό µου...
Κάποιοι σε κοροϊδέψανε γλυκέ µου, γιατί ήσουν άκακος, φιλότιµος καλέ µου 
και λέω ο θεός θα τους τα φέρει, εκείνα που σου κάνανε χρυσέ µου.
Μα κι άλλοι που σ' αγάπησαν αητέ µου, ακόµα σου θυµούνται αργυρέ µου. 
Τα πάντα έµελλε να κάνεις ατυχό µας στον ουρανό Ανδρέα να βρεις τον αδελφό µας. 
Και φτάνει αυτή η µέρα... τι χαρά µεγάλη θα 'ναι για σένα!
Οσοι από τσοι φίλους βρεθείτε στα 40 του, µη κλαίτε µόνο να 'σαστε µαζί του.
Τότες που η ψυχή σου θα ‘’πετάξει" φως µου, θα 'ναι Αντρέα η ηµέρα της γιορτής σου.
Εις τις 30 του Νοέµβρη, καηµός µου!!!
Εδά τα τελευταία σου τα χρόνια, που ησύχασε εν τέλει η ψυχή σου
όσα χαµόγελα µας είχε στερηµένα, µας τα 'δωσες Αντρέα µαζεµένα
και εκόλλησες απάνω στους γονείς σου, και χάδια αποζητούσε η ψυχή σου,
αφου εκάτεχες πως σύντοµα αδελφέ µου, τη µάνα θα ξεκούραζες βλαστέ µου.
Θα πήγαινες µε τόση δα λαχτάρα, να κάνεις συντροφιά εις το µικιό µας .
που τόσο αναπάντεχα εχάθη, και γίνηκε η ζωή µας τότε στάχτη!
Αχι και πόσα έχει τραβηγµένα, ο Γιάννης ο προστάτης για ένα - ένα
από τα πέντε αδέλφια που είχανε αποµείνει, να τρέχει να προλάβει κάθε δίνη.
Μα εσένα Αντρέα κοπέλι άτυχο µας, σε είχε µόνιµη έγνοια σπαραγµός µας
Πόσα να αντέξει η χαροκαµένη µάνα, µα και ο δόλιος κείνος ο πατέρας
από µικρός ορφάνεψε από πατέρα, και εδά δυο παιδιά στο µνήµα.
Είναι. ασήκωτος το ξέρω ο σταυρός σου, µα είναι ο Χριστός ο σύµµαχος σας!
Τώρα δεν θα σου φτιάνει η µάνα τον καφέ σου, και δεν θα οργίζεται Αντρέα τον καπνό σου,
µα εκάτεχέ το φαίνεται η δόλια µάνα, πως κείνο δα θα 'ταν ο σύµµαχος  σου
για να πετύχεις Αντρέα τον σκοπό σου. Να χεις λοιπόν καλό ταξίδι ακριβέ µας,
µα µην ξεχάσεις Αντρέα µας καλέ µας, πολλά φιλιά να δώσεις στο Γιωργιό µας.
που 'ναι από καιρό ο Αγγελος µας.Κι ήταν εκεί πάντα σ' όλα τα δύσκολα
µα φαίνειαι ζητάει εσένανε για στήριγµα και εδά εσύ θα αναλάβεις φως µας, 
να είσαιι συ ο πανταχού παρών µας.Ας αναπαψει ο Κύριος την ψυχή σου
µιας και 'χεις και τον Γιώργη µας µαζί σου και άφεση αµαρτιών να δώσει,  
σε  σένα µα κι όλες εµάς καρδιά µου, για λάθη και τις δικές µας τις αµέλειες
γιατί έχουµε και εµείς πολλές ατέλειες.

Οι αδελφές σου: Ελένη, Νεκταρία, Αµαλία, Κατερίνα

Παρασκευή µέρα ‘τανε που έφυγες µακριά µας, µα εµείς θα σε θυµόµαστε και θα πονεί η καρδιά µας. 
Αντρέας του παπά Κωστή, παιδί χαριτωµένο,εις τη ζωή του άνθρωπο δεν είχε πειραγµένο. 
Ο Γιώργης τον επήρενε, γιατί ήθελε παρέα, χαλάλι σου Γιωργάκη µου και να περνάτε ωραία. 
Ανδρέα µου και Γώργη µου, παιδιά αδικοχαµένα, όσο θα ζω θα τρέχουνε, τα µάτια µου για σένα.

Η θεία Ελένη Ξενοφώντα Κορντζάκη
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Σεµνή τελετή στη µνήµη του 
Σταύρου Καλέργη

Την Πρωτοµαγιά ,  στην συµβολή των
οδών Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη  που
βρίσκεται το άγαλµα του µεγάλου Κρητι-
κού αγωνιστή ,πραγµατοποιήθηκε σεµνή
τελετή στη µνήµη του, από τα Κρητικά 

πολιτιστικά κι-
νήµατα το συν-
δικαλιστικό και
το ίδρυµα Ιστο-
ρικών και κοι-
νωνικών ερευ-
νών Σταύρος
Καλλέργης
.Την επόµενη
µέρα στο πνευ-
µατικό κέντρο
του δήµου
Αθηναίων
έγινε εκδήλωση 

Σταύρος Καλέργης: Ο
πρωτεργάτης αγωνιστής 

µε θέµα : “ Από τη πρώτη Εργατική πρω-
τοµαγιά του Σταύρου Καλλέργη και τη
πτώχευση του 1893 στη κατεδάφιση των
κοινωνικών κατακτήσεων.”

Την εκδήλωση  οργάνωσαν,  ο δήµος
Αθηναίων ,το Ίδρυµα ,η πολιτιστική κί-
νηση Μυλοποτάµου και  το Εθν. Μετσόβιο

Πολυτεχνείο, (ο Σταύρος Καλλέργης ήταν
φοιτητής του ΕΜΠ, στην Αρχιτεκτονική
Σχολή το 1886) και το Μουσείο Μπενάκη, το
οποίο έχει ψηφιοποιήσει το Ιστορικό Αρχείο
του Σταύρου Καλλέργη. Στην τελετή, παρα-
βρέθηκε αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της “ Ενω-
σης του Απανταχού Σφακιανών”, µε τον
Πρόεδρο της Σ. Μανουσογιάννη και τον
Α‘Αντιπρόεδρο Β. Γουµενάκη και κατέθησαν
στεφάνι.

Κατάθεση Φόρου τιµής στον Πρωτοπόρο
αγωνιστή...

Τιµήθηκε στη Χ. Σφακίων 
η Μάχη της Κρήτης

Παραυρέθηκαν 18 Ελληνικής καταγωγής Αυστραλοί βουλευτές 

Παρουσία συµµάχων βετεράνων αγωνι-
στών, βουλευτών ελληνικής καταγωγής από
την Αυστραλία, πολιτικών Αρχών, εκπροσώ-
πων των Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων
Ασφαλείας, φορέων, Συλλόγων και µε τη
συµµετοχή εκατοντάδων Σφακιανών κάθε
ηλικίας, τιµήθηκε στη Χώρα Σφακίων η
Μάχη της Κρήτης. Στις 11 το πρωί τελέ-
στηκε στο µνηµείο των πεσόντων στη Χώρα
Σφακίων από τον ∆ήµο Σφακίων, µε τη 

Κεντρικός οµιλητής ήταν ο Βασίλης Θωµάς, 
Γραµµατέας της Ενωσης µας.

συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Χα-
νίων επιµνηµόσυνη δέηση για τους νεκρούς
ήρωες της ναζιστικής θηριωδίας µε προεξάρ-
χοντα του κλήρου τον µητροπολίτη Λάµπης
Συβρίτου και Σφακίων, κ. Ειρηναίο.

Στον χαιρετισµό του ο δήµαρχος Σφακίων,
Π. Πολάκης, ευχαρίστησε τους παρευ-
ρισκόµενους τονίζοντας, µεταξύ άλ-
λων : “... Σήµερα ζούµε έναν άλλο πό-
λεµο, µια οικονοµική κατοχή που εδώ
και 1,5 χρόνο οδηγεί τον τόπο σε µια
κοινωνική εξαθλίωση και είναι ανάγκη
ν’ αντισταθούµε ξανά και αυτό είναι το
δικό µας το καθήκον σήµερα. Να
µπορέσουµε µε µια νέα ηγεσία που 
θα έχει σχέδιο και όραµα να µας οδη-
γήσει στην έξοδο από αυτή την κρίση.
Γιατί η ιστορία, όπως όλοι ξέρουµε, 
δεν γράφεται µε µονόδροµο και µπο-
ρεί να υποδουλώνεις και να κυριαρ-
χείς λίγους  για πολύ, πολλούς για λί-
γο αλλά όλους για πάντα, ποτέ�”

Κεντρικός οµιλητής ήταν ο νοµικός
Βασίλης Θωµάς, Γραµµατέας της
Ενωσης µας. 

Τραγούδησαν ριζίτικα και χόρεψαν πεντοζάλη 
τα Σφακιανόπουλα

Στην µακροκλελή και εµπεριστατωµένη
οµιλία του, ο Γραµµατέας της  Ενωσης µας,
τόνισε µεταξύ των άλλων : ”...  Η Μάχη της
Κρήτης αποδείχθηκε ότι δεν ήταν µια «χα-
µένη» µάχη - όπως έχει πει ένας ιστορικός-
«και µετά την αποχώρηση των συµµαχικών
στρατευµάτων συνεχίστηκε η αντίσταση των
Κρητών. Οι Κρήτες µόνοι χωρίς ελπίδα αγω-
νίζονταν, αν και γνώριζαν πως η µάχη είναι
χαµένη. Η σκέψη πως θα γινόνταν δούλοι,   

τους έφερνε παραφροσύνη και ως
παράφρονες πολεµούσαν. Αν είχε
προηγηθεί από τους ιθύνοντες στοι-
χειώδης έστω προπαρασκευή αυτού
του λαού (του κρητικού) τότε η Μάχη
της Κρήτης θα είχε στεφθεί µε τη
νίκη. Τιµή και δόξα στους προµά-
χους της ελευθερίας ».

Αµέσως µετά ακολούθησαν κατα-
θέσεις στεφάνων, δόθηκαν από τον
∆ήµο Σφακίων δώρα µε προϊόντα
και κεντητά της Κρήτης σε όλους
τους βετεράνους συµµάχους καθώς
επίσης και στην αντιπροσωπία των
18 ελληνικής καταγωγής βουλευτών
της Αυστραλίας. 

Τραγούδησαν ριζίτικα και χόρεψαν πεν-
τοζάλη οι Σύλλογοι  µας, για να τελειώσει η
εκδήλωση µε πλούσιο γεύµα, που παρέ-
θεσε ο ∆ήµος σε ταβέρνα της Χώρας Σφα-
κίων.

Οι  Αγωνιστές των  εθνικών αγώνων τιµήθηκαν
στο Παρόρι  Βοιωτίας

Παρόντες πολλοί Κρητικοί. Την Ένωση εκπροσώπησε ο Πρόεδρος  
µας Σήφης Μανουσογιάννης

Ο Πρόεδρος µας Σήφης Μανουσογιάννης, απευ-
θύνει σεµνό χαιρετισµό

Ο πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού
Παροριτών, τίµησε αυτούς που θυσιαστή-
καν κατά τη διάρκεια των απελευθερωτικών
αγώνων, όχι µόνο υπερασπιζόµενοι την ιδι-
αίτερη πατρίδα τους  τη Βοιωτία αλλά και σε
άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Ιδιαίτερα τιµή για µας ήταν ο δροσουλίτης
Κωνσταντίνου Ζαχαρίας που έπεσε µαχό-
µενος µε το Χατζη – Μιχάλη Νταλιάνη στο
Φραγκοκάστελλο ,για να υπερασπιστεί τα
ηρωικά χώµατα των Σφακίων .

Για τα Σφακιά και τη µάχη  στο Φραγκοκά-
στελλο έγινε εκτενής αναφορά από το 
Πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου κον
Κορδαλή Θεόδωρο, ό οποίος ακούραστος 
όπως είναι,  ειχε οργανώσει άρτια τη σεµνή
τελετή.

Πλήθος κόσµου ,αλλά και πολλοί Κρητικοί
βρεθήκαµε στη Βοιωτία για να τιµήσουµε τους
Ήρωες. Εκφωνήθηκαν λόγοι και κατατέθηκαν
στεφάνια µετά το τρισάγιο.

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΤΗΣ “ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑ-

ΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ” ΣΕ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011, στο
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η ∆ιοικούσα
Επιτροπή και τα µέλη του Παραρτήµατος
Βορείου Ελλάδος της Ένωσής µας συµ-
µετείχαν στις εκδηλώσεις για τη Μάχη της
Κρήτης που διοργάνωσε ο Σύλλογος
Κρητών Ωραιοκάστρου «Ερωτόκριτος».

Το επιβλητικό λάβαρο της Ένωσης µε
έµβληµα τον ∆ασκαλογιάννη έκανε αί-
σθηση ήδη κατά την είσοδό µας, όταν
διάβηκε το κατώφλι του Ναού της Κοίµη-
σης της Θεοτόκου κατά την δοξολογία
που τελέστηκε για τούς πεσόντες την
Μάχης, όπως και κατά την κατάθεση στε-
φάνου στο µνηµείο των Κρητών Μακεδο-
νοµάχων, το οποίο βρίσκεται στον
προαύλιο χώρο του 2ου Γυµνασίου Ωραι-
οκάστρου. 

15µελής εκπροσώπηση στο εορτασµό, από
το Παράρτηµα Β. Ελλάδας

Το Παράρτηµα Βορείου Ελλάδος της
Ένωσης Απανταχού Σφακιανών εκπροσω-
πήθηκε ενεργά και επάξια από δεκαπέντε
µέλη του και έδειξε µε την συνολική του πα-
ρουσία την Σφακιανή πρεπειά στους παρευ-
ρισκοµένους.

∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΟΥ-
ΜΕΝΗ “ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ” ΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ
Την ∆ευτέρα 11.4.2011, πραγµατοποιήθηκε

στην αίθουσα της Ένωσης, προγραµµατισµένη
Ανοιχτή Συζήτηση µε θέµα την διοργάνωση µιας
ευρείας εκδήλωσης ενάντια στην προωθούµενη
«αυτονοµία» της Κρήτης.

Την πρωτοβουλία για την ανωτέρω εκδήλωση

είχε αναλάβει εδώ και λίγο καιρό η Ένωση Απαν-
ταχού Σφακιανών, ενόψει των όλο και αυξανόµε-
νων προκλήσεων (κυρίως µέσω του
∆ιαδικτύου και των ΜΜΕ) από άτοµα ή οµάδες
ατόµων, που προωθούν ανερυθρίαστα την από-
σχιση της Κρήτης από την Ελληνική Επικράτεια.
Για το σκοπό αυτό η Ένωση Απανταχού Σφακια-
νών είχε αποστείλει έγγραφες προσκλήσεις σε δε-
κάδες κρητικά σωµατεία της Αττικής, αλλά και σε
φορείς, ΜΜΕ, ιδρύµατα και προσωπικότητες της
κρητικής παροικίας.

Στο κάλεσµα της Ένωσης ανταποκρίθηκαν δε-
κάδες Σωµατεία και προσωπικότητες. Την εκδή-
λωση χαιρέτησε ο ∆ήµαρχος Σφακίων Π. Πολάκης,
ενώ διαβάστηκε χαιρετισµός του Παραρτήµατος
Βορείου Ελλάδος της Ένωσης Απανταχού Σφακια-
νών. Κατόπιν, ο νοµικός και συγγραφέας Εγγλέ-
ζος-∆εληγιαννάκης έκανε µια εξαιρετικά
εµπεριστατωµένη ανάλυση της ρίζας και των εκ-
φάνσεων του προβλήµατος µε την δήθεν «αυτονο-
µία» της Κρήτης, µε τέτοιον τεκµηριωµένο τρόπο.Η
δράση για το θέµα, συνεχίζεται.
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