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Μιά δεύτερη ανάγνωση στα εκλογικά αποτελέσµατα
Οι εκλογές της 6ης Μάη στα Σφακιά

. Αιώνας εµπορίου
H προσφορά κι η ζήτηση ρυθμίζουνε την κοινωνία, έλεγε ο με-

γάλος αδερφός μου Mαρξ.
Ενα μικρό, ανήθικο εμπόριο κάθε χειρονομία, κάθε λέξη, κι η

πιο κρυφή σου σκέψη ακόμα, μεγάλα λόγια στις γωνιές των
δρόμων, οι ρήτορες σαν τους λαχειοπώλες διαφημίζοντας όνειρα
για μελλοντικές κληρώσεις τα αισθήματα στο Xρηματιστήριο,
στα λογιστικά βιβλία δούναι και λαβείν, πίστωση, χρέωση,
ισολογισμοί, εκπρόθεσμες συναλλαγματικές, μετοχές,

χρεώγραφα κι ας κλαίει αυτή η γυναίκα στο δρόμο, τί σημασία
έχει;

«Ζούμε σε μια μεγάλη εποχή», οι παπαγάλοι δεν κάνουν ποτέ
απεργία.

Μικροί, ανάπηροι μισθοί αγορασμένοι με νεκρές περηφάνειες,
γνώση αβέβαιη, πληρωμένη μ’ όλη τη βέβαιη νιότη σου, βρέχει
νομίσματα, οι άνθρωποι τρέχουν σαν τρελοί να τα
μαζέψουν νομίσματα όλων των εποχών,
ελληνικά, ρωμαϊκά, της Bαβυλώνας, δολάρια ασημένια η βροχή
είναι πυκνή, ανελέητη, πολλοί σκοτώνονται πλανόδιοι έμποροι
αγοράζουνε τα πτώματα - θα χρειαστούν μεθαύριο
σαν ανεξόφλητες αποδείξεις της «μεγάλης μας εποχής»,
κι αυτούς τους λίγους στίχους χρειάστηκε ένα ολόκληρο
θησαυροφυλάκιο πόνου, για να τους αποσπάσω
απ’ τη φιλάργυρη αιωνιότητα, σαν τοκογλύφοι οι μέρες μας
μάς κλέβουν τη ζωή, τί ζέστη, θε μου, κι όμως βρέχει, τί καιρός,
μα δε θα μου τη σκάσετε εμένα, κύριοι, είμαι ιδιοφυία στο είδος
σας, πίστωση, χρέωση,
ο Pοκφέλλερ άρχισε πουλώντας καρφίτσες.

Θα χτίσω, λοιπόν, κι εγώ ένα μεγάλο προστατευτικό σπίτι
με τις πέτρες που μου ρίξατε σ’ όλη τη ζωή μου.

Τάσος Λειβαδίτης Ποιητής(1922-1988)

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΦΕΤΟΣ, ΠΑΜΕ ΣΦΑΚΙΑ!
Σφακιά:Σφακιά: O θησαυρός της

Κρήτης και της φύσης !
Απλωµένα στα µαγευτικά Λευκά όρη - τα οµορφό-

τερα βουνά της Κρήτης, αρωµατισµένα από πεύκα, αγριο-
κυπάρισσους, πρίνους, θυµάρι, µαλοτήρα, φασκόµηλο,
δίκταµο, µέντα και θρούµπη. Βουνά άγρια, αφιλόξενα, µε
τη µοναξιά των αιγάγρων και του γυπαετού, µε ακτές τρυ-
πηµένες από δεκατέσσερα φαράγγια. Χαράδρες άγριες
και µαγευτικές , διαµαντένιες παραλίες του Λυβικού, µε
καθαρές και καταγάλανες θάλασσες.

Εδώ θα βρείτε τα ύστερα αποµεινάρια του παλιού Κρη-
τικού πολιτισµού. Άνθρωποι φιλικοί και γενναιόδωροι,
κάποτε σπουδαίοι ναυτικοί και ακόµη σπουδαιότεροι έµ-
ποροι. Στην Τουρκοκρατία ήταν πλούσιοι και ανεξάρτη-
τοι. Κι όµως επαναστάτησαν αµέτρητες φορές, πρώτοι
αυτοί το 1770 µε τον ∆ασκαλογιάννη. Και µετά ξανά
και ξανά... Μια ζωή στα όπλα και στα αίµατα. Ράτσα ανυ-
πότακτη, επιβλητική στήν όψη, «ζωντανά αγάλµατα
θεών».

Επιλέξτε φέτος τα Σφακιά, για τις διακοπές σας!
Είτε ψάχνετε για µια ήσυχη παραλία, είτε για ορει-

βασία και περπάτηµα στα γοητευτικά µονοπάτια, είτα
για κολύµπι, για καταδύσεις, για ψάρεµα.

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

Θα βρείτε φιλόξενα καταλύµατα, πλούσιο και καλό
φαγητό µε τοπικά εδέσµατα, φρέσκα ψάρια, αγνά προ-
ϊόντα για να γευτείτε και να αγοράσετε: Θυµαρίσιο
µέλι, γραβιέρα, αφεψήµατα, καλό λάδι, σφακιανές
πίτες και παξιµάδια.

Στα γραφικά χωριουδάκια, θα ζήσετε τα όµορφα πα-
νηγύρια του καλοκαιριού και τις πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις στο Φραγγοκάστελλο.

Μα πάνω απ’όλα, θα βρείτε φιλοξενία και καλή καρ-
διά!

Μάθετε περισσότερα στο site του ∆ήµου Σφακίων.
Σας περιµένουµε!
Καλές διακοπές !

ΣΣύύννττοοµµαα
ηη  ΈΈννωωσσηη  µµααςς  

θθαα  έέχχεειι  ττοο  δδιικκόό
ττηηςς  ssiittee::

wwwwww..eennssffaakkiiaa..ggrr
κκααθθώώςς  

κκααιι  σσεελλίίδδαα  σσττοο
ffaacceebbooookk

ΓΓια  πρώτη φορά στην ελληνική πολι-

τική ιστορία, ένα καθαρόαιµο φασιστικό - να-
ζιστικό κόµµα αποκτά σοβαρή κοινωνική
επιρροή και εισέρχεται στη Βουλή. Οι
440.894 ψήφοι της Χρυσής Αυγής, ήταν ένα
σοκ για εκατοµµύρια ανθρώπους στην Ελ-
λάδα. 

Οι 89 ψήφοι της Χρυσής Αυγής στα Σφα-
κιά, ήταν ένα ταρακούνηµα στη µικρή κοινω-
νία µας !    

Ο εφιάλτης ξαναχτυπά για όλους τους δη-
µοκρατικούς ανθρώπους. 

Έχει όµως η χώρα µας , µισό εκατοµµύριο
φασίστες; Όχι φυσικά!

Για την µεγάλη πλειοψηφία όσων ψήφισαν
Χρυσή Αυγή, η ψήφος τους είχε το νόηµα της
καταδίκης του πολιτικού συστήµατος. Κατα-
δίκης των πολιτικών του Μνηµονίου, που
έβαλαν χέρι στο δηµόσιο ταµείο και των αρ-
γυρώνητων δηµοσιογράφων.Αποτέλεσµα
της ηµιµάθειας και της ελλιπούς ιστορικής
γνώσης και βιωµατικής εµπειρίας, για ένα µε-
γάλο κοµµάτι των Ελλήνων πολιτών που
τους ψήφισαν. 

Σε περιόδους κρίσης, εµφανίζονται φασι-
στικά κόµµατα, µε θελκτικό «αντισυστηµικό »
λόγο, που στρέφονται «εναντίον όλων» και
έχουν κατορθώσει να ανεβάσουν τα εκλογικά
τους ποσοστά.    

Ο φασισµός χτίζει στη βάση της κοινω-
νίας, στα πλατιά λαϊκά στρώµατα, ένα µαζικό
αντιδραστικό κίνηµα, µε κορµό τα µικροα-
στικά στρώµατα, το οποίο συγκρούεται πολι-
τικά και στρατιωτικά µε το λαϊκό και εργατικό
κίνηµα, µέχρι να το  τσακίσει.     

Η Χρυσή Αυγή είναι µια οργάνωση που
δηµιουργήθηκε από τα ερείπια της φιλοχουν-
τικής ΕΠΕΝ, µε καθαρά εθνικοσοσιαλιστικές
θέσεις και ανοιχτά συµµορίτικη δράση. Νο-
σταλγοί του Χίτλερ και του Ολοκαυτώµατος,
οργανωµένοι εξ άλλου κατά τα Χιτλερικά τάγ-
µατα εφόδου SA, απόγονοι των Ταγµατα-
σφαλιτών και των Γερµανοτσολιάδων,
συνεχιστές των βασανιστών της Χούντας.                                                                                                                                                                                 

Το σάπιο πολιτικό σύστηµα της µεταπολί-
τευσης και τα κόµµατα του Μνηµονίου, φέ-
ρουν απόλυτη την ευθύνη για την είσοδο των
νεοναζί στη Βουλή. ∆ηµιούργησαν τις συν-
θήκες, έστρωσαν το έδαφος και ζέσταναν το
αβγό του ναζιστικού φιδιού, µέχρι την
επώασή του.     

∆εν τους γέννησε
η δήθεν «ασθενική
µνήµη », των κατοί-
κων του ∆ιστόµου,
των Καλαβρύτων
της Καντάνου, της
Βιάννου του δικού
µας Καλλικράτη
και της Χώρας Σφα-
κίων9

Η Χρυσή Αυγή
θα συνεχίσει και θα
εντείνει την προ-
σπάθειά της να µε-
γαλώσει τον σκληρό
ναζιστικό πυρήνα
των µελών της, µε
στόχο να ελέγξει
τους δρόµους, τις
γειτονιές και τα
χωριά µας.Είναι η
µεγαλύτερη ευκαι-
ρία στην ιστορία της

και δεν θα την αφήσει
να πάει χαµένη.            

Το αντιφασιστικό µέ-
τωπο κατά της Χρυσής
Αυγής πρέπει να ξεκι-
νήσει άµεσα, χωρίς
καµία αναµονή.

Ο φασισµός είναι
γάγγραινα. Αν δεν το
ξεριζώσεις, θα σε σκο-
τώσει.    

Κάθε ψήφος στη
Χρυσή Αυγή είναι και
µια πισώπλατη µαχαι-
ριά σε κάθε εργαζό-
µενο, κάθε δηµοκράτη, 

« Ο φασισμός δεν έρχεται απ’ το μέλ-
λον
Καινούργιο τάχα κάτι να μας φέρει
Τι κρύβει μεσ’ τα δόντια του το ξέρω
Καθώς μου δίνει γελαστός το χέρι.

Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν
Και χάνονται βαθιά στα περασμένα
Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν
Μα όχι και το μίσος του για μένα.

Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον
Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον!...»

Μπέρτολντ Μπρεχτ 
Γερμανός ποιητής (1898-1956)

κάθε µετανάστη, κάθε αγωνιστή.
Εµείς οι Σφακιανοί, όπως και ολόκληρος

ο Ελληνικό λαός, πληρώσαµε ακριβά τις
Ναζιστικές θηριωδίες9 

Καµιά ψήφο πιά στους νοσταλγούς του
Φύρερ! 
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Αγαπητοί φίλοι και Συνεπαρχιώτες
Η Συνταχτική επιτροπή της εφηµερίδας µας και το  ∆. Σ. της   "Ένωσης των

Απανταχού Σφακιανών",
ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ ν  θερµά 

όλους όσους ανταποκρίθηκαν  στο κάλεσµα µας και έγιναν συνδροµητές στην
εφηµερίδα µας (σας) " ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ".

Ευχαριστούµε περισσότερο, εκείνους που µπόρεσαν - πέραν της ετήσιας
συνδροµής των 10 €, να ενισχύσουν την προσπάθεια µας, µε µεγαλύτερα ποσά.
Σ΄αυτό το φύλλο, δηµοσιεύουµε (σελ. 12), τα τελευταία  ονόµατα των συνδρο-
µητών και τα ποσά που ο καθένας έστειλε, για την εφηµερίδα.

Ο κατάλογος για τους µελλοντικούς συνδροµητές, θα συνεχιστεί.

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

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

∆εσµευόµαστε ότι δεν θα σταµατήσουµε να εκδίδουµε την εφηµερίδα  µας, που
αποτελεί µια από τις µακροβιότερες εφηµερίδες πολιτιστικών σωµατείων της Κρητικής
παροικίας. 

Αγωνιζόµαστε µαζί µε όλα τα σωµατεία και τους Πολιτιστικούς συλλόγους της
χώρας µας, για να µην περάσει ο νόµος του σκότους, σε πείσµα όλων αυτών, που
προσπαθούν να απαλλοτριώσουν την εθνική και πολιτισµική µας ταυτότητα, τα ήθη και
έθιµά µας, την ιστορία και την παράδοσή µας, σε πείσµα όλων αυτών, που ονειρεύονται
να µας καταστήσουν µια φοβισµένη, άβουλη και εύκολα χειραγωγήσιµη µάζα;

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

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΣΣ  ΟΟ  ΧΧ  ΗΗ  !!  
Σ’ αυτό το φύλλο (Αρ. 140), στη σελίδα 4, υπάρχει η φωτογραφία, ενός ∆ελταρίου

ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΕΛ.ΤΑ. Κόψτε το όπως δείχνει ο οδηγός, συµπληρώστε τα στοι-
χεία σας και το ποσόν που θέλετε να στείλετε για συνδροµή ή βοήθεια προς την εφηµε-
ρίδα και δώστε το στον ταχυδρόµο ή το Ταχυδροµικό Κατάστηµα των ΕΛ.ΤΑ, χωρίς να
πληρώσετε καθόλου ταχυδροµικά έξοδα (Αυτά θα πληρώνονται από µας και είναι 1,5
ΕΥΡΩ, ανεξαρτήτως ποσού συνδροµής).

Καθιερώσαµε αυτό τον τρόπο είσπραξης των συνδροµών, επειδή είναι αρκετά πιό
οικονοµικός από την απλή ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΑΓΉ και απλούστερος στην διαδικα-
σία. Σε κάθε φύλλο, από τώρα και στο εξής, θα υπάρχει φωτογραφία, ενός ∆ελταρίου ΤΑ-
ΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΕΛ.ΤΑ .

Κάνουµε έκκληση στους φίλους και αναγνώστες της εφηµερίδας µας, που µέχρι
στιγµή  το αµέλησαν ή έληξε η συνδροµή τους, να ανταποκριθούν στο κάλεσµα µας, για
οικονοµική στήριξη της έκδοσης της, µε ε τ ή σ ι α  συνδροµή 10 €. 

.

Aγώνας 
Ορεινού

Τρεξίµατος
“Σαµαριά”-

SAMARIA RUN

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ    

Ο Α.Γ.Σ. Σφακίων και ο Α.Γ.Σ.  Υρτακίνας Καντάνου, έδω-
σαν φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, στο γήπεδο του Φραγκοκάστελ-
λου µε την ευκαιρία της συνάντησης των δύο οµάδων στο
πρωτάθληµα της Γ' κατηγορίας. Στη συνέχεια ξαναβρέθηκαν αντί-
παλοι στο τουρνουά που έγινε πριν λίγο καιρό στους Αγ. Αποστό-

λους,  ενώ προβλέπεται σε λίγο καιρό να δώσουν την ρεβάνς και στην έδρα της
Υρτακίνας.

Οι µικροί Ποδοσφαιριστές Υρτακίνας και Σφακίων στο τουρνουά των Αγ. Αποστόλων

Οι Ακαδηµίες του Α.Γ.Σ. Σφακίων: Τέσσερα τµήµατα αγοριών (Φωτο πάνω) και δύο 
κοριτσιών (Φωτο κάτω), που προσεγγίζουν τα 100 άτοµα!

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων,
διοργάνωσε για τρίτη συνεχόµενη χρο-
νιά, µε µεγάλη επιτυχία, την Κυριακή 20
Μαΐου, τον 3o Aγώνα Ορεινού Τρεξίµα-
τος “Σαµαριά”- SAMARIA RUN. Ο αγώ-
νας αυτός ήταν µία διαφορετική
προσέγγιση του φαραγγιού της Σαµα-
ριάς στα Λευκά Ορη, σε ένα υπέροχο φυ-
σικό καταπράσινο περιβάλλον. Στη
διοργάνωση δήλωσαν συµµετοχή 141
άτοµα, από τα οποία στη γραµµή της εκ-
κίνησης βρέθηκαν τα 134.

Στη φωτογραφία, µια οµάδα ορειβατών
µόλις πέρασε το µονοπάτι του φαραγγιού

της Σαµαριάς, στο Ξυλοσκαλο.

.
.ΜΝΗΜΕΙΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ     
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
Για την αποπεράτωση του Μνηµείου

εκτελεσθέντων στον Καλλικράτη Σφα-
κίων, αλλά και την δηµιουργία Πολιτιστι-
κού Κέντρου στο παλιό Σχολείο, έχει
ανοιχτεί λογαριασµός στο  Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο του Πολιτιστικού Συλλόγου-
Καλλικράτη.

Όσοι φίλοι θέλουν να προσφέρουν την
βοήθεια τους, µπορούν να καταθέσουν
χρήµατα στον 

Λογαριασµό 00008293885-7 του Τ.Τ.,
η εναλλακτικά, στον κ. Νίκο Μαρκου-
τσάκη (φούρνος Πατσιανός). Υπεύθυνος
κ. Γεώργιος Χαιρέτης. 

Το ∆.Σ του Συλλόγου

∆ Ω Ρ Η Τ Ε Σ
☼ Στέλλα Παυλάκου - Μανουσέλη

Αθήνα  - 50 ΕΥΡΩ

Η τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα
στο γήπεδο του Φραγκοκάστελλου, έδωσε
τεράστια ώθηση στην Ακαδηµία. “Από τον
Ιανουάριο του 2010 όταν και τοποθετήσαµε
χόρτο στο γήπεδο µας, ο αριθµός των παι-
διών σχεδόν διπλασιάστηκε” σηµειώνει ο
προπονητής της Ακαδηµίας Μανώλης
Τζωρτζάκης, η συµβολή του οποίου είναι
τεράστια για την άνθηση του ποδοσφαίρου
στα Σφακιά. Πράγµατι, περισσότερα από 90
παιδιά αποτελούν σήµερα το φυτώριο του
Α.Γ.Σ.Σφακίων. Χωρισµένα ηλικιακά σε 4
τµήµατα αγοριών (γύρω στα 70 παιδιά)
και 2 κοριτσιών (µε άλλα 25 παιδιά). Φυ-
σικά ανέβηκε αυτόµατα το επίπεδο και αυτό 

φάνηκε καθαρά στο τουρνουά των Αγ.
Αποστόλων όπου τα παιδιά από τα Σφα-
κιά συναγωνίστηκαν επί ίσοις όροις τις κα-
λύτερες και πιο οργανωµένες Ακαδηµίες
των Χανίων. Ενώ πλέον µπορούν να διορ-
γανώνουν τουρνουά στην περιοχή, όπως
σκοπεύουν να κάνουν το ερχόµενο καλο-
καίρι πιθανόν µε παγκρήτιο χαρακτήρα και
συµµετοχές από πολλές περιοχές του νη-
σιού. Τελευταία ανέλαβε βοηθός προπο-
νητή στις  Ακαδηµίες ο Σήφης
Τζωρτζάκης.

Το πιο σηµαντικό είναι βέβαια η διέξοδος
που έδωσε στα παιδιά να ασχοληθούν µε
τον αθλητισµό σε δύσκολες εποχές. 

Οι Σύλλογοι µαςΟι Σύλλογοι µας

Ποίηση
Η πιό όμορφη θάλασσα είναι αυτή

που δεν την αρμενίσαμε ακόμα.
Το πιό όμορφο παιδί

δε μεγάλωσε ακόμα.
Τις πιό όμορφες μέρες
Τις πιό όμορφες μέρες μας

δεν τις ζήσαμε ακόμα.
Κι άχ ότι πιό όμορφο θάθελα να σου πω
Δε στό ‘πα ακόμα.

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ (Τούρκος ποιητής)
Από “ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ” (1942 - 1946)

☼
Το λυγισμένο θα ισιώσει και το ανώ-

μαλο θα λειανθεί. Οι άδειες λίμνες θα γε-
μίσουν και το φθαρμένο θα ανανεωθεί.
Αυτός που είναι φτωχός θα πάρει και ο
πλούσιος θα έχει απώλειες.

Τα εμπόδια στον κόσμο δεν μπορούν να
γκρεμισθούν αν δε γίνουν μεγάλα. 

Οι προσπάθειες δεν μπορούν να πετύ-
χουν αν δε γίνουν μικρές . 

Ο Σοφός δεν επιχειρεί ποτέ κάτι μεγάλο,
γι’ αυτό και πετυχαίνει το μεγαλείο. 

Μια υπόσχεση επιπόλαιη δεν εμπνέει
εμπιστοσύνη και φέρνει απογοήτευση. 

ΛΑΟ ΤΣΕ   (Κινέζος φιλόσοφος - 6ος αιών. π.Χ.)
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ΕΝΩΣΗ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ΕΝΩΣΗ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ µετακόµισε σε
νέο πιο λειτουργικό χώρο
που ευγενικά παραχώρησε
ο συνεπαρχιωτης πολίτικος
µηχανικός Παύλος Εµµα-
νουήλ Μαρινάκης και η
δ/νση της είναι:

ΕΝΩΣΗ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εθνικής Αντιστάσεως 176
ΤΚ 71306  Ηράκλειο 

Κρήτης
Τηλ./Fax: (+30)2810 282082            
E-mail: 
enwsis fak ianwnhrak-
leiou@hotmail.gr

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ.ΠΡΟΚΟ-
ΠΑΚΗΣ κατέθεσε υπέρ της
ΕΝΩΣΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ  αντί στεφάνου εις
µνήµην :
●  ΣΤΡΑΤΗ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ € 50
●  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΝΤΑ
(ΜΑΚΡΕ ΚΩΣΤΗ)  € 50
●  ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ  €50
●  ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΩΛΟΠΕΤΡΑΚΗ € 50
●  ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΙΡΕΤΗ    € 50
●  ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΣΗΦΟΥ €50
●  ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΠΟΛΙΩΤΗ   € 50

Ο Γραµµατέας της ΕΝΩΣΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ηµήτρης ΣΤ. Σαµαριτάκης καταθέτει στεφάνι στην προ-

τοµή του ∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ την 25η Μαρτίου

Το µέλος του ∆.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ Πρίαµος Ιερωνυµάκης, καταθέτει στεφάνι στο
µνηµείο του ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ κατά την επέτειο

της λήξης του Β’ Παγκοσµίου πολέµου 

ΕΝΩΣΗ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Η Ένωση Σφακιανών Χανίων, σε συνεργασία µε την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας &

Αποκορώνου, την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το ∆ήµο Σφα-
κίων, διοργάνωσαν διάλεξη στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας &
Αποκορώνου, την ∆ευτέρα 28 Μαΐου 2012, µε θέµα :

«Κρήτες, οι τελευταίοι υπερασπιστές του Βυζαντίου»
Κεντρικός οµιλητής, ήταν ο κ.Κώστας Παπαγεωργίου, συγγραφέας -

δηµοσιογράφος,ενώ στα πλαίσια της διάλεξης, έγινε η παρουσίαση του
βιβλίου του, µε τίτλο: «Ο ∆ούκας του Βασιλείου της Κρήτης».

Μία άγνωστη
σε πολλούς πτυχή
της ιστορίας της
άλωσης της Κων-
σταντινούπολης
φέρνει στο φως το

νέο βιβλίο του συγγραφέα. Πρόκει-
ται ουσιαστικά για το έπος των
Κρητικών, που πήγαν υπό τον κα-
πετάν Μανούσο Καλλικράτη να
βοηθήσουν µε πέντε καράβια στη
διάσωση της Βασιλεύουσας. « Γεν-
ναιότητα και αυτοθυσία, όπως τις
επέδειξαν οι γενναίοι Κρήτες πολε-
µιστές, είναι έννοιες που σπανίζουν
στη σηµερινή εποχή», τόνισε ο συγγραφέας, µεταξύ των άλλων στην οµιλία του.. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης  Σφακιανών Χανίων, Γιάννης
Παπαδόσηφος, καλωσορίζει τους προσκεκληµένους.

Πληθος κόσµου παρακολούθησε τη διάλεξη στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας &
Αποκορώνου, την ∆ευτέρα 28 Μαΐου 2012, µε θέµα : «Κρήτες, οι τελευταίοι υπερασπιστές του Βυζαντίου»

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

Συµµετοχή του Παραρτήµατος 
Β. Ελλάδας, στις εκδηλώσεις της 

71ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης
Την Κυριακή 20 Μαϊου το Παράρτηµα Βορείου Ελλάδας της Ένωσης

των Απανταχού Σφακιανών, συµµετείχε στις εκδηλώσεις για την 71η επέτειο
από την Μάχη της Κρήτης. Σύσσωµο το Συµβούλιο και άλλα 6 µέλη του
Παραρτήµατος παραβρέθηκαν στην Επιµνηµόσυνη ∆έηση στον Ι. Ν.Κοι-
µήσεως Θεοτόκου Ωραοκάστρου. 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε στο Αµφιθέατρο του 2ου Γυµνασίου Ωραιοκά-
στρου, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της µάχης της Κρήτης
που υπάρχει στο προαύλιο του Γυµνασίου. Ακολούθησαν χαιρετισµοί και
οµιλίες σχετικές µε την Μάχη της Κρήτης. Στη συνέχεια αποδόθηκε Ριζίτικο
τραγούδι από τον Σφακιανό λαουτιέρη Σταύρο Βούρβαχη και αποδόθη-
καν Κρητικοί χοροί από το παιδικό και  το χορευτικό του Συλλόγου Ερωτό-
κριτος. Ακολούθησε ∆εξίωση µε παραδοσιακά Κρητικά εδέσµατα.

Στο χώρο της Εκδήλωσης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής κοι-
νωνίας, πολιτικά πρόσωπα και µέλη των Κρητικών Συλλόγων της Μακεδο-
νίας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΙΣ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΗΣ
ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΣΚΡΑ

Την Κυριακή 13 Μαϊου το Παράρτηµα Βο-
ρείου Ελλάδας της Ένωσης των Απανταχού
Σφακιανών συµµετείχε  στις εκδηλώσεις για
την 94η επέτειο από την Μάχη του Σκρα.
Σύσσωµο το Συµβούλιο και άλλα 8 µέλη του
Παραρτήµατος  παραβρέθηκαν στην εκδή-
λωση. 

Η εκδήλωση άρχισε µε ∆οξολογία στον Ι.Ν.
Αγίου ∆ηµητρίου Σκρα. Ο  Επίσκοπος Κιλκίς
διέκοψε τον λόγο του όταν εισήλθε στον ναό
το λάβαρο µε την µορφή του ∆ασκαλογιάννη
και µάλιστα µετά το πέρας της ∆οξολογίας θέ-
λησε να ενηµερωθεί για το λάβαρο και για
τους 6 άντρες που εισήλθαν στην εκκλησία
συνόδευοντας το.

Στη συνέχεια έγινε κατάθεση Στεφάνων στο
Μνηµείο πεσόντων της µάχης του Σκρα, µετά
την Επιµνηµόσυνη δέηση. Ακολούθησαν χαι-
ρετισµοί από πολιτικά πρόσωπα και τον Πρό-
εδρο της Ένωσης Κρητικών Σωµατείων
Μακεδονίας,  Προσκλητήριο Πεσόντων, τή-
ρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του
Εθνικού ύµνου.
Γιά την Ένωση των Απανταχού Σφακιανών
την κατάθεση έκανε ο Γραµµατέας του Πα-
ραρτήµατος Βορείου Ελλάδος, Μαρίνος Πα-
πουτσάκης.

Στην συνέχεια στην πλατεία του χωριού
όπου βρίσκεται το Πολεµικό µουσείο του Σκρά
και µπροστά στην προτοµή του Ελευθερίου
Βενιζέλου, έγινε κατάθεση στεφάνων και απο-
δόθηκαν Κρητικοί και τοπικοί χοροί από το χο-
ρευτικό συγκρότηµα της Ένωσης Κρητικών
Συλλόγων Μακεδονίας και τον τοπικό χορευ-
τικό Σύλλογο.

Ακολούθησε δεξίωση και γλέντι µε Κρητική
και τοπική µουσική.

Αναµνηστική φωτογραφία στο προαύλιο του Γυµνασίου Ωραιοκάστρου. Από
αριστερά: Παπουτσάκης Μαρίνος, Σκορδίλης ∆εωνίδας, Παπαδάκης Θεόδωρος, 
Κατσανεβάκης Γιάννης

Ο Πρόεδρος του Παραρτήµατος Βορείου Ελλάδας της Ένωσης των Απαν-
ταχού Σφακιανών, Θεόδωρος Παπαδάκης κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο της
Μάχης της Κρήτης που υπάρχει στο προαύλιο του Γυµνασίου Ωραιοκάστρου

Ο Θεόδωρος Παπαδάκης, µε τη σηµαία του Παραρτήµατος Βορείου Ελλάδας
της Ένωσης των Απανταχού Σφακιανών, στον εορτασµό της µάχης του Σκρα.
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Πρωτοβουλία ∆ηµοτών ΣφακίωνΠρωτοβουλία ∆ηµοτών Σφακίων
Σταθεροί στα οράµατα και στους στόχος τους, οι φίλοι και τα µέλη της Σταθεροί στα οράµατα και στους στόχος τους, οι φίλοι και τα µέλη της 

Πρωτοβουλίας, πρόσφατα πραγµατοποίησαν µια σειρά δράσεις στο ∆ήµο µαςΠρωτοβουλίας, πρόσφατα πραγµατοποίησαν µια σειρά δράσεις στο ∆ήµο µας
Γράφει ο Βαγγέλης Γερωνυµάκης

● Επίσκεψη - αξιολόγηση του σπη-
λαίου Αγιασµάτσι, βορειοανατολικά του
Καψοδάσους. Ένα εξαιρετικό σπήλαιο µε
δυσκολία στην πρόσβαση που όµως µας
αποζηµίωσε απλόχερα µε τον πλούσιο
φυσικό διάκοσµο (σταλακτίτες - σταλαγµί-
τες), όπως και µας εντυπωσίασε το πλή-
θος των νυχτερίδων που διαβιούν σε
αυτό. Ο χώρος αυτός χρήζει ιδιαίτερης µε-
λέτης και προσοχής για να µπορέσει να
αναδειχθεί σωστά.

●  Συντήρηση και επισκευή των µονο-
πατιών στα φαράγγια του Καλλικράτη
στις 18 Απρίλη 2012, του Ασφένδου 29
Απρίλη 2012 και της Αράδαινας 12 Μάη
2012.

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά τους
φίλους που συµµετείχαν στις παραπάνω
εξορµήσεις, το ∆ήµαρχό µας Παύλο Πολάκη
για την παρουσία και συνδροµή του στο
Ασφενδιώτικο φαράγγι, τους δασκάλους και
νηπιαγωγούς της επαρχίας µας για τη συµ-
µετοχή τους, τους φίλους των Λευκών Ορέων
Αντώνη και Ηλέκτρα και βέβαια το Σήφη
Μανουσογιαννάκη Πρόεδρο της Ένωσης
Απανταχού Σφακιανών, συνοδοιπόρο και
συµπαραστάτη σε όλες µας τις προσπάθειες.

Θα θέλαµε να τονίσουµε ότι πέρα από την
αυτονόητη σηµασία της ενεργής συµµετοχής
των ανθρώπων στον εξωραϊσµό του τόπου,
τιµούµε και σεβόµαστε την ιστορία και την
παράδοση, ασχολούµενοι µε το τοπίο που
µας κληροδοτήθηκε και σεβόµενοι τη µνήµη
των ανθρώπων που άφησαν τα χνάρια τους
σε αυτόν.

Στις φουρτουνιασµένες µέρες που περνά
η πατρίδα µας εµείς επιµένουµε να δηλώ-
νουµε παρόντες σε κάθε δράση που θα
ανασχέσει την εγκατάλειψη του τόπου και την
παραίτηση των ανθρώπων από Ιδανικά
όπως Αξιοπρέπεια, ∆ικαιοσύνη, Σεβα-
σµός και πάνω απ’όλα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Στα σηµεία των καιρών τα παράδοξα
όπως η άνοδος της “Χρυσής Αυγής”, η
φασιστικοποίηση της κοινωνίας και ο ρατσι-
σµός, αντιστεκόµαστε στην άγνοια, στη
λήθη και στον ωχαδερφισµό.

Στον τόπο µας που αναπολούν ακόµα τα
ξερονήσια τα φαντάσµατα του φασισµού,
της 4ης Αυγούστου, της χούντας και της
υποτέλειας, που ακόµα καπνίζουν τα µεσο-
δόκια των µαρτυρικών χωριών της Κρήτης 

από τους ναζί και οι        µνήµες των αγω-
νιστών της Εθνικής Αντίστασης είναι ακόµη
νωπές, δεν θα επιτρέψουµε ούτε θα χαρί-
σουµε τη νέα γενιά στα κοράκια του υπαν-
θρωπισµού.

Σας καλούµε όλους να πολεµήσετε
την άγνοια και τη λήθη για κείνους που
κάναν τον τόπο µας περήφανο διεκδι-
κώντας την Ελευθερία, για κείνους που
δώσανε το αίµα τους γι’αυτήν, από το
∆ασκαλογιάννη µέχρι τους ήρωες του
Σφακιανού Λόχου στη Μάχη της Πανα-
γιάς και να τους τιµήσουµε µένοντας
όρθιοι στο πόστο που µας κληροδοτή-
θηκε.

Αν θέλουµε να παραµείνουµε Έλληνες,
Σφακιανοί και πάνω απ’όλα Άνθρωποι.

Το σπήλαιο Αγιασµάτσι
Το σπήλαιο αυτό βρίσκεται 1 χλµ. ανατολικά

του χωριού Καψοδάσος, σε υψόµετρο 296µ.
Είναι από τα ωραιότερα σπήλαια των Χανίων,
µε υπέροχο διάκοσµο και µεγάλη αρχαιολο-
γική αξία. Το σπήλαιο ήταν γνωστό στους ντό-
πιους, αλλά ανακαλύφθηκε επίσηµα το 1963,
ύστερα από την καθοδήγηση του Αριστοτέλη
Φουκαράκη, που ήταν δάσκαλος στον Πα-
τσιανό, όπου και ερευνήθηκε επιφανειακά. Η
έρευνα, έφερε στο φως κεραµικά ευρήµατα,
τα οποία πιστοποιούν ότι το σπήλαιο είχε
χρησηµοποιηθεί ως ιερό κατά την ελληνιστική
περίοδο και την πρώιµη ρωµαϊκή. ∆ύο από
τους τύπους των ευρυµάτων, οι 'αρύται-
νες'(κουτάλες) και οι πολύµυξοι λύχνοι (λυ-
χνάρια), είναι σπάνιοι ή µοναδικοί. Επίσης
στα ευρήµατα έγιναν αναλύσεις που συντέλε-
σαν σηµαντικά στη ερµηνεία της κεραµεικής.
Η λατρεία σε σπήλαια είναι ελάχιστα γνωστή
στην Κρήτη.

Όχι δεν είναι Μουτζαχεντίν ή βεδουίνος στο φαράγγι
της Αράδαινας. Είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης µας, µε

κεφαλοκάληπτρο Παλαιστίνιου µαχητή... 

Η είσοδος του σπηλαίου στο Αγιασµάτσι

Στον καθαρισµό του φαραγγιού της Αράδαινας. Πρώτος αριστερά ο Βαγγέλης Γερωνυµάκης

Οι εθελοντές της “Πρωτοβουλίας”, στον καθαρισµό του  Καλλικρατιανού φαραγγιού

ΣτοΑσφεδιώτικοφαράγγι  επί τω έργω...

Π ο ί η σ η
Πάµε µαζί κι ας µας λιθοβολούν
Κι ας µας φωνάζουν αεροβάτες
Φίλε µου όσοι δεν ένιωσαν ποτέ µε τι
Σίδερο µε τι πέτρες τι αίµα τι φωτιά
Χτίζουµε ονειρευόµαστε και τραγουδούµε!

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ (1911-1996), «Ήλιος ο πρώτος»

Φοβάµαι...

Φοβᾶµαι τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἑφτὰ χρόνια ἔκαναν
πὼς δὲν εἶχαν πάρει χαµπάρι καὶ µία ὡραία πρωία µε-
σοῦντος κάποιου Ἰουλίου βγῆκαν στὶς πλατεῖες µὲ ση-
µαιάκια κραυγάζοντας «δῶστε τὴ χούντα στὸ λαό».

Φοβᾶµαι τοὺς ἀνθρώπους ποὺ µὲ καταλερωµένη τὴ
φωλιὰ ασχίζουν τώρα νὰ βροῦν λεκέδες στὴ δική σου.

Φοβᾶµαι τοὺς ἀνθρώπους ποὺ σοῦ κλείναν τὴν
πόρτα µὴν τυχὸν καὶ τοὺς δώσεις κουπόνια καὶ τώρα 
τοὺς βλέπεις στὸ Πολυτεχνεῖο νὰ καταθέτουν γαρίφαλα
καὶ νὰ δακρύζουν.
Φοβᾶµαι τοὺς ἀνθρώπους ποὺ γέµιζαν τὶς ταβέρνες 

καὶ τὰ σπάζαν στὰ µπουζούκια κάθε βράδυ καὶ τώρα
τὰ ξανασπάζουν ὅταν τοὺς πιάνει τὸ µεράκι τῆς Φα-
ραντούρη καὶ ἔχουν καὶ «ἀπόψεις».
Φοβᾶµαι τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἄλλαζαν πεζοδρόµιο

ὅταν σὲ συναντοῦσαν καὶ τώρα σὲ λοιδοροῦν γιατὶ,
λέει, δὲν βαδίζεις ἴσιο δρόµο.
Φοβᾶµαι, φοβᾶµαι πολλοὺς ἀνθρώπους.
Φέτος φοβήθηκα ἀκόµη περισσότερο.

Μανόλης Ἀναγνωστάκης (1925 - 2005)

Κόψτε µε ψαλίδι πάνω
στη διακεκοµµένη.
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Για τα µεγάλα έργα που προγραµµατί-
ζονται στην επαρχία µας

Επίσκεψη στα Σφακιά
του Περιφερειάρχη

Κρήτης Στ. Αρναουτάκη 
Την χρηµατοδότηση της µελέτης για την

κατασκευή του βιολογικού σταθµού στο
Φραγκοκάστελο όπως επίσης την χρηµατο-
δότηση για την αποκατάσταση του προβλη-
µατικού ελικοδροµίου στην Αγία Ρουµέλη
προκειµένου να επαναλειτουργήσει το συν-
τοµότερο, ανακοίνωσε τη ∆ευτέρα ο Περιφε-
ρειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. 

Κατά την επίσκεψη του την ∆ευτέρα, 5
Μάρτιου 2012 στην Χώρα Σφακίων, ο Περι-
φερειάρχης Κρήτης συνοδευόµενος από τον
αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολο
Βουλγαράκη και τον αντιπεριφερειάρχη
Κρήτης Νίκο Καλογερή, ενηµερώθηκε από
τον δήµαρχο Σφακίων Παύλο Πολάκη και το
δηµοτικό συµβούλιο για τα προβλήµατα της
περιοχής και την πορεία των εκτελούµενων
έργων.

Παράλληλα,  υπήρξε ενηµέρωση από τον

δήµαρχο για τον βιολογικό καθαρισµό στην
Αγία Ρουµέλη, τα προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζει το λιµάνι, καθώς και η πορεία εκτέλε-
σης  του  Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού στα Σφακιά.  Μάλιστα υπήρξε
επιτόπου επίσκεψη στην Αγία Ρουµέλη όπου
ο Περιφερειάρχης Κρήτης συµµετείχε σε σύ-
σκεψη µε το τοπικό συµβούλιο, ενώ ακολού-
θησε συνάντηση στο Φραγκοκάστελο µε τους
τοπικούς φορείς.

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστο-
λος Βουλγαράκης ανέφερε ότι :“θα υλοποι-
ηθεί ο σχεδιασµός του ΓΠΣ στο δήµο
Σφακίων όπως είχε συµφωνηθεί σε πρό-
σφατη συνάντηση µε τον δήµαρχο Παύλο
Πολάκη”.

Καθαρισµος βυθού
του λιµανιού στη
Χώρα Σφακίων 

Την πρωτοβουλία του καθαρισµού του
βυθού του λιµανιού της Χώρας των Σφα-
κίων, ανέλαβε την ηµέρα της Μ. Παρα-
σκευής, το καταδυτικό κέντρο Σφακίων
"Notosmare", σε συνεργασία µε το κατα-
δυτικό κέντρο Πετρέ "Paradise" και µε
την βοήθεια του ∆ήµου Σφακίων και της
ΑΝΕΝ∆ΥΚ. Στόχος της πρωτοβουλίας

αυτής όπως δήλωσε ο δήµαρχος  Παύ-
λος Πολάκης, ήταν "να καθαριστεί ο
βυθός του Μαύρου Λιµνιώνα από τα
άχρηστα υλικά που έχουν πέσει κατά και-
ρούς στα νερά του λιµανιού." Ο καθαρι-
σµός ξεκίνησε από νωρίς το πρωί και
ολοκληρώθηκε αργά το µεσηµέρι. Συνο-
λικά ανασύρθηκαν απο τον βυθό του λι-
µανιού σκουπίδια που γέµισαν 2,5
φορτηγά.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ

Όπως µας ενηµέρωσε ο ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠρρωωττοο--
ππααππααδδάάκκηηςς,,  Aντιδήµαρχος υπεύθυνος για
θέµατα Παιδείας του ∆ήµου Σφακίων,  ο
∆ήµος,  προχωράει άµεσα  στην υλοποίηση
και της τρίτης δράσης αξιοποίησης του κκλληη--
ρροοδδοοττήήµµααττοοςς  ΞΞεεννοουυδδάάκκηη  που αφορά το πρό-
γραµµα εκπαίδευσης µε θέµα την εκµάθηση
της σωστής και ασφαλούς χρήσης της Πλη-
ροφορικής και του Internet στους µαθητές
φέτος της  ΒΒ΄́  και ΓΓ΄́  Λυκείου του ∆ήµου Σφα-
κίων και από του χρόνου για τους µαθητές
της ΒΒ’’ Λυκείου κάθε χρόνο. Τα τµήµατα που
θα δηµιουργηθούν τη φετινή χρονιά είναι: Βα-
σικός χειρισµός Η/Υ, Windows, Word, Excel,
Internet και θα υλοποιηθούν κατά την πε-
ρίοδο ΜΜάάρρττιιοο  22001122  έέωωςς  κκααιι  ΑΑύύγγοουυσσττοο  22001122
και  έχουν στόχο να δώσουν τη δυνατότητα
στους µαθητές να :
--  AAπποοκκττήήσσοουυνν  ττηηνν  εεππίίσσηηµµηη  ΚΚρρααττιικκήή  ππιισσττοο--

πποοίίηησσηη  χχεειιρριισσµµοούύ  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ΥΥπποολλοογγιισσττήή
((ΗΗ//ΥΥ)),,ααννααγγννωωρριισσµµέέννηη  ααππόό  ΑΑ..ΣΣ..ΕΕ..ΠΠ
--  ∆∆ιιεεκκππεερρααιιώώννοουυνν  µµεε  εεππιιττυυχχίίαα  κκααιι  ττααχχύύττηητταα

ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  ττοουυ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  ττοουυςς  κκααιι  µµεε  ττηη
χχρρήήσσηη  ττοουυ  ΗΗ//ΥΥ  κκααιι  ττοουυ  IInntteerrnneett
--  ΚΚααττααννοοήήσσοουυνν  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  ΗΗλλεεκκττρροο--
ννιικκώώνν  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν  σσττηη  ννέέαα  εεπποοχχήή  πποουυ  θθαα  ζζήή--
σσοουυνν  κκααιι  θθαα  εερργγαασσττοούύνν

Αναφορικά µε την εκπαίδευση στη χρήση
Υπολογιστών στο ∆ήµο Σφακίων, υπό την επί-
βλεψη της MEMO Εκπαιδευτικής, όπου είναι
το µοναδικό πιστοποιηµένο εξεταστικό κέν-
τρο της EECCDDLL  στο Νοµό µας και κατέχει πρω-
ταγωνιστική θέση στη εκπαίδευση της
Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών στο
Νοµό µας µε περισσότερα από 25 χρόνια εµ-
πειρίας στο χώρο αυτό, θα παρέχει 
--ΑΑκκααδδηηµµααϊϊκκήή  εεππίίββλλεεψψηη  ((ΟΟρργγάάννωωσσηη,,  ππααρραα--

γγωωγγήή  κκααιι  δδιιάάθθεεσσηη  εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς  ύύλληηςς  κκααιι
ττωωνν  σσυυννααφφώώνν  εερργγαασσιιώώνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς)),,
--  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  ΓΓοοννέέωωνν  κκααιι  ΚΚηηδδεεµµόόννωωνν  γγιιαα  ττηηνν
ππρρόόοοδδοο  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν--  ττρριιώώνν,,
--  ΈΈκκδδοοσσηη  ββεεββααιιώώσσεεωωνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  σσττοο
ττέέλλοοςς  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ττωωνν  µµααθθηηµµάάττωωνν..
Για να υλοποιήσουµε όµως και αυτή τη

δράση και να λειτουργήσει αποτελεσµατικά
το πρόγραµµα, περιµένουµε την συµµετοχή
των µαθητών – µαθητριών µε την στήριξη
των  γονέων τους.

Τα εν ∆ήµω...Τα εν ∆ήµω...

Από την επίσκεψη του Περιφερειάρχη Κρήτης
Σταύρου Αρναουτάκη στα Σφακιά.

Σκουπίδια που γέµισαν 2,5 φορτηγά,
ανασύρθηκαν απο τον βυθό του λιµανιού

της Χώρας Σφακίων .

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΣΦΑΚΙΩΝ
Ύστερα από απαίτηση του ∆ήµου Σφακίων και των κατοίκων της επαρχίας µας, ο Αν-

τιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης , υπέγραψε άδεια λειτουργίας
φαρµακείου στο ∆ήµο Σφακίων και συγκεκριµένα στη Χώρα Σφακίων.

55 παιδιά του Γυµνασίου - Λυκείου Σφακίων 
παρακολουθούν τα δωρεάν ενισχυτικά µαθήµατα

∆ηµοτικό Φροντιστήριο∆ηµοτικό Φροντιστήριο
στα Σφακιάστα Σφακιά

Με πρωτοβουλία του ∆ήµου Σφακίων,
αξιοποιήθηκε το κληροδότηµα “Ξενου-
δάκη” και µεταξύ των άλλων, πρωτολει-
τούργησε το ∆ηµοτικό Φροντιστήριο
πριν από δύο µήνες, δίνοντας κίνητρο πα-
ραµονής στη νεολαία της περιοχής, που για
χρόνια µετακόµιζε από το Γυµνάσιο κιόλας
για τα Χανιά ή το Ρέθυµνο, προκειµένου να
παρακολουθήσει φροντιστηριακά µαθή-
µατα.

Το κοντινότερο φροντιστήριο απέχει 50
χλµ. από τη Χώρα Σφακίων και πάνω απο
60 χλµ. από χωριά όπως η Ανώπολη, ο
Βουβάς, το Φραγκοκάστελο, ο Αγ. Ιωάν-
νης.

Όπως εξηγεί ο Γιώργος Πρωτοπαπα-
δάκης, αντιδήµαρχος Σφακίων αρµόδιος
για θέµατα Παιδείας: « Ο δήµαρχός Παύ-
λος Πολάκης, τόνισε πως πρέπει να στα-
µατήσει η φυγή των παιδιών των 

Σφακιανών από τα σπίτια τους και γι’ αυτό
προχωρήσαµε στη δηµιουργία του ∆ηµο-
τικού Φροντιστηρίου και καλούµε τους γο-
νείς να το στηρίξουν»,

Και συνεχίζει ο Γιώργος Πρωτοπα-
παδάκης : « Ως ∆ήµος έχουµε σκοπό
µετά το πέρας των µαθηµάτων τον Ιούνιο
να µαζέψουµε γονείς, παιδιά, εκπαιδευτι-
κούς να δούµε τις αδυναµίες και τα προ-
βλήµατα που υπήρξαν, ώστε να τα
καλύψουµε. Εχουµε στόχο να ξεκινή-
σουµε τα µαθήµατα του ∆ηµοτικού Φρον-
τιστηρίου από τον Αύγουστο, δίνοντας
βάση σε Γ΄ Λυκείου και σε Γ΄ Γυµνασίου.
Χάρις την αξιοποίηση του κληροδοτήµα-
τος “Ξενουδάκη” καταφέραµε να δώσουµε
έµφαση σε αυτόν τον κρίσιµο τοµέα της
Παιδείας. Υγεία -µε τη λειτουργία του Πε-
ριφερειακού Ιατρείου- και Παιδεία είναι
στις προτεραιότητές µας».

Φωτο πάνω : Οι µαθητές της Θετικής κατεύθυνσης του Λυκείου Σφακίων που παρακολου-
θούν το ∆ηµοτικό Φροντιστήριο µε τον µαθηµατικό τους κ. Μ. Θεοδοσούλη.

Φωτο κάτω : Τα παιδιά της Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ   
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

Ο Γιατρός Τσουκάτος Γιάννης
δώρησε στο ∆ήµο Σφακίων, ένα ΤΖΙΠ
Land Rover. Τον ευχαριστούµε
θερµά.

Το παντός καιρού και εδάφους ΤΖΙΠ Land
Rover, που δώρησε στον ∆ήµο µας ο για-

τρός Τσουκάτος Γιάννης

Ώς γνωστόν, ο ∆ήµος Σφακιών κατάφερε
φέτος να ξεµπλοκάρει το Ξενουδάκειο κληροδό-
τηµα µετά από 5 χρόνια απραξίας. ορίζοντας  ως
επιτροπή διαχείρισης του, το ∆ηµ. Συµβούλιο
και την Οικονοµικη Επιτροπή του ∆ήµου . Προ-
χώρησε άµεσα στην ψήφιση του προϋπολογισµού
για τη φετινή χρόνια και αποφάσισε οµόφωνα, να
διαθέτεθούν 30.000 € για υποτροφίες στους φοι-
τητές που είναι δηµότες Σφακίων,45.000 € για τη
λειτουργία του δηµοτικού φροντιστηρίου για τους
µαθητές του λυκείου και της γ΄ γυµνασίου, 10.000
€ για την εκπαίδευση των µαθητών της  β΄και γ΄

Μετά την σθεναρή αντίδραση του ∆ηµάρχου και την αγωνιστική κινητοποίηση των Σφα-
κιανών στο Ηράκλειο

Ανατροπή της απαράδεκτης και εξοργιστικής απόφα-
σης της Επιτροπής Κληροδοτηµάτων της Α. ∆. Κρήτης

λυκείου στους υπολογιστές και 3.000 για το ετήσιο
µνηµόσυνο του ευεργέτη (όπως ο ίδιος γράφει στη
διαθήκη του).

Όταν επιτέλους συνεδρίασε η Επιτροπή Κλη-
ροδοτηµάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Κρήτης στο Ηράκλειο, πετσόκοψε κατά 2/3 περί-
που, τα παραπάνω ποσά, µε εξοργιστικές  και αί-
ολες αιτιάσεις.

Η αντιδραση του ∆ηµάρχου Παύλου Πολάκη,
ήταν ακαριαία: Έκδοση λάβρας και τεκµηριωµέ-
νης ανακοίνωσης - Κάλεσµα των Σφακιανών
σε αγω νιστική κοινιτοποιήση.

Η ανταπόκριση των κατοίκων, έπιασε τόπο. Πο-
λυπληθής αντιπροσωπεία, µε επικεφαλής τον ∆ή-
µαρχο, βρέθηκε στο Ηράκλειο, την Πέµπτη 17 του
Μάη, στην συνεδρίαση της Επιτροπής. Ανάγκάστη-
καν να ανατρέψουν την προηγούµενη απόφαση
τους! Τα χρήµατα που αποφάσισε το ∆ηµ. Συµ-
βούλιο,  θα διατεθούν στο ακέραιο, για  την πρό-
οδο των Σφακινόπουλων ! 

“ Αν το δίκιο θες καλέ µου, µε τη δύναµη  τ’ αγώνα
θα το βρείς. Που ποθεί τη Λευτεριά, παίρνει σπαθί “
Για να παραφράσουµε λίγο, τον µπάρµπα Κώστα
(Βάρναλη).
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Γεώργιος 
Ξενουδάκης

Μια αναφορά στη Ζωή και το έργο του µεγάλου Ευεργέτη
(Μέρος 2ο - Τελευταίο)   

ΙστορίαΙστορία

Γεώργιος Ξενουδάκης : Μεγάλος πατριώτης,
ισχυρός Αγωνιστής, έντιµος Πολιτικός,  θερµός

υποστηρικτής της Ένωσης της Κρήτης µε τη Ελ-
λάδα,  µεγάλος Ευεργέτης της επαρχίας Σφακίων.

ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΙ-
ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ;

του Μανώλη Εγγλέζου-∆εληγιαννάκη ( 2ο µέρος)
www.metotoufekikaitilyra.wordpress.com
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Όταν µάλιστα πληροφορήθηκαν ότι
επιθυµεί να ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα
του και ότι αφήνει όλη την περιουσία του
για την παιδεία της επαρχίας Σφακίων,
έγινε έκτακτη συνεδρίαση των ∆ηµοτι-
κών Συµβουλίων των ∆ήµων της Επαρ-
χίας Σφακίων και αποφάσισαν:

- Να µεταβεί όλος ο ανδρικός πληθυ-
σµός της Επαρχίας στα Χανιά για να
υποδεχτεί και να συνοδεύσει το νεκρό.
- Να κατατεθεί µεγαλοπρεπές στεφάνι.
- Να ανακηρύξουν Μέγα Ευεργέτη της

Επαρχίας τον Γεώργιο Ξενουδάκη.
- Να γράφεί το όνοµα του σε στήλη µε

χρυσά γράµµατα.
Όταν το πλοίο µε το νεκρό έφτασε από

τη Αθήνα στα Χανιά, έτρεξαν όλοι οι
Σφακιανοί όχι µονο της Επαρχίας Σφα-
κίων αλλά και οι Σφακιανοί του Σελίνου ,
της Κισσάµου , της Κυδωνίας και του
Αποκόρωνα. Επιτροπή παρέλαβε µε µε-
γάλη συγκίνηση το νεκρό και τον έβαλε
σε Σφακιανό πλοίο.

Όλα τα πλοία του λιµανιού είχαν µεσί-
στιες τις σηµαίες και η προκυµαία, τα
γύρω καταστήµατα, οι εξώστες των σπι-
τιών και τα παράθυρα ήταν κατάµεστα
από κόσµο όλων των τάξεων και ηλικιών
ανεξάρτητα από φύλο και θρήσκευµα.

Μόλις το φέρετρο τοποθετήθηκε στη
προκυµαία ξεκίνησε η ποµπή µε την
εξής τάξη: Προηγούνταν η νεκρική ση-
µαία κατόπιν παιδιά κρατώντας λαµπά-
δες και εξαπτέρυγα. Ακολουθούσαν
αυτοί που κρατούσαν τα πέντε µεγαλο-
πρεπή στεφάνια (τα τρία που είχαν κατα-
τεθεί στη Μητρόπολη Αθηνών , αυτό των
∆ήµων των Σφακίων και το πέµπτο από
την οικογένεια Ζυγοµαλά, βουλευτή Αθη-
νών και φίλου του  Ξενουδάκη). 

Τρείς Αρχιερείς, ο Επίσκοπος Κυδω-
νίας Νικηφόρος, ο Επίσκοπος Ρεθύµνης
ο Λάµπης και Σφακίων Ευµένιος, πολυ-
πληθής κλήρος, αντιπρόσωποι του συν-
δέσµου Σφακιωτών, ∆ιοικητές, ο
Εισαγγελέας, Ιατροί, οι Πρόξενοι της Ρω-
σίας, Αγγλίας και Γαλλίας, ο υποπρόξε-
νος της Ρωσίας, ο Βουλευτής Σφακίων
Πολωγιωργάκης, ∆ικαστικοί, ∆ικηγόροι ,
ο επιστηµονικός και εµπορικός κόσµος
των Χανίων και πλήθος κόσµου.

Η νεκρώσιµη ακολουθία εψάλει στον
Ιερό Ναό των Εισοδείων µε κατάνυξη ,
σιγή και τάξη. Επικήδειους εκφώνησαν ο
Βουλευτής Πολωγιωργάκης και ο καθη-
γητής Μανταδάκης.

Λέγεται ότι πρώτη φορά η πρω-
τεύουσα της Κρήτης είδε τόσο µεγαλο-
πρεπή κηδεία.Την εποµένη ξεκίνησαν
από το νεκροταφείο του Αγίου Λουκά και
µε την ίδια τάξη έφτασαν στη Σούδα από
όπου ο νεκρός µε πλοίο µεταφέρθηκε
στις Καλύβες. Στην παραλία περίµεναν
οπλοφόροι Σφακιανοί που υποδέχτηκαν
το νεκρό µε τρεις πυροβολισµούς και
όλοι οι κάτοικοι των Καλυβών.

Μετά την θερµή φιλοξενία των Καλυ-
βιανών και την ολιγόλεπτη παραµονή
του νεκρού στην εκκλησία του χωριού ,
όπως παρακάλεσαν οι κάτοικοι, η
ποµπή ξεκίνησε, στη µία το µεσηµέρι,
την ανάβαση προς τα Λευκά Όρη.
Κανείς δεν περίµενε πως θα έφτανε στο

Ασκύφου την ίδια µέρα. Το φέρετρο ήταν
µπρούτζινο και ζύγιζε 180 οκάδες. Χάρη
όµως στο ζήλο των εύσωµων και ρωµα-
λέων Σφακιανών, το φέρετρο , όπως 

αναφέρεται στην εφηµερίδα «ΑΡΚΑ-
∆ΙΟΝ» της 22- 09 -1888, «ίπτατο επί των
ώµων τους και οι έφιπποι αναγκάζοντο
να καλπάζουν για να φτάσουν τον ιπτά-
µενο νεκρό».

Η τάξη που επικρατούσε ήταν αξιοπα-
ρατήρητη. Αυτό όµως που προξενεί µε-
γάλη εντύπωση είναι πως ακόµα και οι
∆ήµαρχοι οι ∆ιοικητές, οι Σύµβουλοι και
οι Προεστοί , ακόµα και οι Ιερείς, κατέ-
βηκαν από τα άλογα για να θέσουν
στους ώµους τους το νεκρό. Αλλά συγκι-
νητική ήταν και η αφοσίωση των κατοί-
κων των χωριών που πέρασε το
φέρετρο , οι οποίοι έφερναν σταφύλια
και νερό στους διψασµένους συνοδούς
της ποµπής.

Τέλος φάνηκε η Κράπη γεµάτη µε παι-
διά γυναίκες και γέρους (οι µόνοι που
δεν είχαν πάει να συνοδέψουν το νεκρό)
κρατώντας στα χέρια τους δάφνες και
µυσίνες. Είκοσι λεπτά πριν δύσει ο ήλιος
ο νεκρός τοποθετήθηκε στην εκκλησία
του Τιµίου Σταυρού στο Ασκύφου.

Το βράδυ στην εκκλησία έµειναν γυ-
ναίκες από την Ίµπρο για να µοιρολογή-
σουν το νεκρό.

Την επόµενη µέρα κάτω από τους
κρότους των τηλεβόλων και άλλων του-
φεκιών  µε µεγάλη επισηµότητα, σεβα-
σµό, συγκίνηση και τάξη, µε την
βυζαντινή σηµαία µπροστά, διάτρητη
από σφαίρες, λείψανο του 1821, µπήκε
το φέρετρο µε το νεκρό στην Ίµβρο και
όπως επί λέξει περιγράφει η εφηµερίδα
«ΤΟ ΑΡΚΑ∆ΙΟΝ»:«Το θέαµα υπήρξε
µαγευτικότατον, ωραιοτέραν ποµπή ουδ'
είδον ουδ' εφαντάσθην πώπωτε».

Αφού εψάλει η νεκρώσιµη ακολουθία
στο ναό της Παναγίας, εκφωνήθηκαν
λόγοι από τον Αρχιερέα, τον Σχολάρχη
Σφακίων και τον Φαφουτάκη.

Αµέσως µετά έγινε η ταφή του στην
αυλή του σχολείου της Ίµβρου κάτω από
τους κρότους τηλεβόλων και τουφεκιών.

Μοιράστηκε πλούσια και άφθονη µα-
καρία και στο τέλος, το πλήθος που υπε-
ρέβαινε τις τρεις χιλιάδες άτοµα
διαλύθηκε µε παραδειγµατική τάξη και
ησυχία.

Προς τούτο συνηγόρησε ένα ολόκληρο κύ-
κλωµα µε πρώτο το κράτος, έτσι που όποιος
έµενε πιστός στις αξίες τις παλιές στερούν-
ταν και θεωρούνταν και αφελής. 

Η καλοπέραση αυτή οδήγησε στην τάση
για πάση θυσία διατήρησή της κι εκεί η παλιά
ανδρεία µετεξελίχθηκε σε τραµπουκισµό,
προστασία, χρήση κάθε µέσου και καταφυγή
στις παραβατικές δραστηριότητες. Η λεβεν-
τογέννα Κρήτη που όλοι θαύµαζαν, γινόταν
πια ένα µαύρο πουκάµισο αδειανό. Οι προ-
τεραιότητες είχαν αλλάξει, µε την κατανά-
λωση να αποτελεί πια τη νέα µεγάλη ιδέα.
Παράλληλα, τα θερµοκήπια, τα ξενοδοχεία, η
οικονοµική δραστηριότητα και ανάπτυξη δη-
µιούργησαν τοπικές οικονοµικές ελίτ, ενώ η
χασισοκαλλιέργεια και το λαθρεµπόριο
όπλων ανέδειξαν πληθυσµούς που ζούσαν
και βολεύονταν από την παραβατικότητα. 

Παράλληλα µε την υποχώρηση των αξιών
και του φρονήµατος του λαού µας πανελλα-
δικά, ερχόταν και η υποχώρηση σε όλα τα µέ-
τωπα, ένα εκ των οποίων είναι και της
εξωτερικής πολιτικής. Η Τουρκία επελαύνει
στο Αιγαίο, στο οποίο έχοµε αναγνωρίσει ζω-
τικά συµφέροντά της. Κι η Κρήτη είναι ένας
πολύ δυνατός κρίκος στην ελληνική άµυνα,
µε πληθυσµό ντόπιο εξισλαµισµένο που έχει
εγκατασταθεί στην άλλη όχθη του Αιγαίου.

Το επόµενο στοιχείο που µας ενδιαφέρει
είναι η άνοδος της παγκοσµιοποίησης και
το ιδεολογικό στίγµα που τη νοµιµοποιεί:
Στα πλαίσια της κυριαρχίας της αγοράς, οι
συλλογικές ταυτότητες πρέπει να υποσταλούν
και να αντικατασταθούν από την εξατοµίκευση
και το πρότυπο του ατόµου-καταναλωτή,
απρόσωπου και ακαθορίστων λοιπών στοι-
χείων. Η σύνδεση που υπάρχει ανάµεσα στα
µέλη ενός λαού πρέπει να καταργηθεί. ∆ε νο-
είται ούτε η σύνδεση των λαών µεταξύ τους
ως συλλογικοτήτων, οι Έλληνες και οι Σέρ-
βοι, οι Ισπανοί µε τους Πορτογάλους δε νο-
ούνται να συνδιαλέγονται. Μόνο άτοµα
συνδιαλέγονται, καµιά άλλη ταυτότητα δεν
αναγνωρίζεται (αυτό το βλέπει κανείς ακρι-
βώς έτσι αποτυπωµένο στις διακηρύξεις φι-
λελεύθερων παρατάξεων). ∆εν υπάρχει
σύνδεση µε την πατρίδα, µε κάθε πατρίδα:
-     Είµαστε όλοι παιδιά της γης που πατούµε
αυτή τη στιγµή και έχοµε τα ίδια δικαιώµατα σ’
αυτήν (αυτό το ιδεολόγηµα, που κατά κόρον
χρησιµοποιείται από προοδευτικούς έως
πάρα πολύ προοδευτικούς, εµπεριέχει µέσα
του και τη νοµιµοποίηση της προσφυγοποί-
ησης εκατοµµυρίων ανθρώπων από τη Νέα
Τάξη: αφού δεν υπάρχουν πατρίδες, δε δηµι-
ουργούνται και πρόσφυγες, ενώ οι κολασµέ-
νοι της παγκοσµιοποίησης που καταφθάνουν
εδώ ως λαθροµετανάστες, δεν προσδοκούν
φιλοξενία σε έναν ξένο τόπο, θεµελιώνουν δι-
καίωµα εγκατάστασης αφού πατρίδα είναι
όπου πατάµε). 

Η παγκοσµιοποίηση όµως δεν είναι µο-
νόδροµος ούτε είναι δεδοµένη η επικράτησή
της. Πρέπει να εµπεδωθεί και γιαυτό πρέπει
να διαλυθούν οι εθνικές ταυτότητες. Κάποιες
όµως είναι πολύ ισχυρές, όπως η Ελληνική,
διαµορφωµένη δια πυρός και σιδήρου µέσα
από µια παράδοση αντίστασης ενάντια και
στην Ανατολή και προς τη ∆ύση, της οποίας
µάλιστα αρχέτυπο και συµπύκνωση αποτελεί
η Κρήτη.

Πρέπει λοιπόν να πολεµηθεί το συνεκτικό
στοιχείο της αίσθησης ότι ανήκοµε στην ίδια
συλλογικότητα, στο ίδιο έθνος. Πρέπει να
σπάσει, να κατακερµατιστούµε σε µικρά κοµ-
µάτια, αδύναµα και σε ανταγωνισµό πιθανόν
µεταξύ τους.

Πρέπει ακόµα να υποτιµηθεί η αντιστα-
σιακή µας παράδοση κι η ιστορία µας, έτσι
ώστε να εκλείψει κάθε έννοια αντίστασης, κι
αν υπάρχει, να στερείται αυτή δύναµης. Αυτό
το δύσκολο έργο το έχουν αναλάβει ειδικά για
τα Βαλκάνια, τα οποία έχουν µακρά παρά-
δοση αντίστασης και περηφάνιας, αφενός οι
επιδροµές του ΝΑΤΟ και οι πολιτικές των ∆υ-
τικών δυνάµεων, αφετέρου οι «προοδευτι-
κοί» ιστορικοί και διανοούµενοι που
ξαναγράφουν τα βιβλία ιστορίας. Βιβλία σαν
αυτό της 6ης ∆ηµοτικού, που ωραιοποιούν 

την Οθωµανική κατοχή των βαλκανικών
χωρών, διδάσκονται ήδη στη Βουλγαρία και
τη Σερβία. Κι επειδή εδώ υπήρξε αντίδραση
µεγαλύτερη από αυτήν που περίµεναν, έχοµε
τώρα και το ντοκιµαντέρ του ΣΚΑΙ, που απο-
δοµεί την κορυφαία στιγµή της νεώτερης
ιστορίας µας, το 1821. 

Ο κατακερµατισµός της Σερβίας είναι το
µοντέλο που πρέπει να επιβληθεί και στην
Ελλάδα. Η Θράκη µπορεί να τραβηχτεί προς
την Τουρκία, οι νοµοί Πέλλας και Φλωρίνης
προς τα Σκόπια, κι η Κρήτη αυτόνοµη. Πρέ-
πει όµως να σπάσει η αίσθηση της συλλογι-
κής ταυτότητας των Ελλήνων. Κι εδώ βοηθός
στέκει το ίδιο το Ελλαδικό κράτος.

Βοηθός στέκει το πριγκιπάτο των Αθηνών,
που κυριαρχεί και καταδυναστεύει την υπό-
λοιπη Ελλάδα από πλευράς πόρων, ανθρώ-
πινου δυναµικού, συγκέντρωσης υπηρεσιών,
διοικητικών µηχανισµών. Που µε µια συγκεν-
τρωτική πολιτική αφαίρεσε από την ύπαιθρο
τους ανθρώπους της, που µε τη δοµή του δεν
επιτρέπει στις ελληνικές περιοχές να επικοι-
νωνούν µεταξύ τους παρά µόνο µέσω της
Αθήνας, που σε τελευταία ανάλυση κατα-
στρέφει την ταυτότητα των παιδιών µας που
γεννήθηκαν σ’ αυτήν και που δεν έχουν τα
βιώµατα και τις ζώσες αξίες του χωριού, δια-
µορφώνοντας καταναλωτές διασκέδασης δυ-
τικού τύπου.

Αυτό το κράτος έχει δηµιουργήσει σε όλη
την υπόλοιπη Ελλάδα συναισθήµατα αδικίας
και παραµέλησης. Μόνο που αυτή η αίσθηση
δε βγαίνει ως αντιπαλότητα στην Αθήνα. Σε
µιαν Ελλάδα που την οικειοποιείται η Αθήνα,
βγαίνει ως αντιπαλότητα στην Ελλάδα. Και
στην Κρήτη αυτό βγαίνει µε τον ίδιο τρόπο:
«Εµείς πολεµήσαµε για όλους και για µας δεν
πολέµησε κανείς», ακούς στα χωριά µας, κι
ακόµα, «Η Ελλάδα µας παραµελεί, µας εκµε-
ταλλεύεται». Καταλαβαίνει κανείς πόσο πρό-
βληµα µπορεί να δηµιουργήσει µια τέτοια
νοοτροπία, αφού εντοπίζει λάθος πρόβληµα,
και άρα προτείνει και λάθος λύσεις. Κι είναι
ακόµα πιο επικίνδυνο το ότι κι άλλες παρα-
µεληµένες περιφέρειες, τον ίδιο υπαίτιο ανα-
γνωρίζουν: την Ελλάδα.

Κι ενώ θα µπορούσαν να συνεννοηθούν
µεταξύ τους, να πυκνώσουν τις συνεννοήσεις
και τις ανταλλαγές τους παρακάµπτοντας την
παρασιτική Αθήνα και διαµορφώνοντας εκεί-
νες µια κοινή ελληνική πολιτική, αναπτύσ-
σουν φυγόκεντρες τάσεις σε µια περίοδο που
αυτό είναι της Νέας Τάξης επιδίωξη και ζη-
τούµενο προσφέροντάς της το στο πιάτο.

Ακόµα χειρότερα, ο «Καλλικράτης» ήρθε
και καθιέρωσε αυτό τον κατακερµατισµό σε
περιφέρειες, προσθέτοντας την αυτονόµησή
τους από τον εθνικό κεντρικό σχεδιασµό. Ση-
µείο αναφοράς είναι πια οι Βρυξέλλες και
στόχος η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση, που γί-
νεται πια σε επίπεδο περιφέρειας.

Έτσι, όχι µόνο καταργείται η κοινή στρα-
τηγική, αλλά και αναπτύσσεται ανταγωνισµός
µεταξύ των ελληνικών περιφερειών που διαγ-
κωνίζονται για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα,
συντελώντας στην αποξένωση και την απο-
µάκρυνσή τους. 

Μια ακόµα παράµετρος του Καλλικράτη
είναι ο ναρκισσισµός που καλλιεργεί στους
τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι βλέπουν στους
εαυτούς τους όχι πια το ∆ήµαρχο ή τον περι-
φερειάρχη, αλλά το µικρό Πρωθυπουργό.
Από κει και πέρα, η φιλοδοξία να γίνουνε κι
αυτοί κάτι σαν το Μακάριο δεν είναι µα-
κριά.Τέλος, οι εξελίξεις στην πατρίδα µας  µε
το Μνηµόνιο και την κατάρρευση της αξιοπι-
στίας του πολιτικού κόσµου, δηµιούργησαν
νέα απογοήτευση και απελπισία στο λαό µας.
Η διέξοδος σε αυτό και οι τρόποι αντιµετώπι-
σής της είναι θέµα του λαού µας συνολικά,
όµως κάποιοι, µέσα στον πανικό τους και
προκειµένου να απαλλαχθούν από αυτούς
που τους έφεραν σ’ αυτή την κατάσταση,
αποδίδουν τη διαφθορά του πολιτικού κό-
σµου στην ίδια την Ελλάδα και ζητούν αυτο-
νοµία για να γλυτώσουν!

Σ’ αυτές τις συνθήκες, έχει από καιρό ανα-
πτυχθεί µια φιλολογία περί απόσχισης της
Κρήτης από τον εθνικό κορµό µε µια σειρά
επιχειρηµάτων.                      Συνεχίζεται
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Η ετυµολογική προέλευση
του τοπωνυµίου Σαµαριά

Γράφει ο ΑΝΤΩΝΗΣ Β. ΞΑΝΘΙΝΑΚΗΣ -  Φιλόλογος, συγγραφέας του βιβλίου "ΛΕ-
ΞΙΚΟ ΕΡΜΗ  ΝΕΥΤΙΚΟ και ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώµατος"

Την άποψη ότι το τοπωνύµιο "Σαµαριά" του φαραγγιού µας προήλθε από το
όνοµα ναϋδρίου, το οποίο βρίσκεται µέσα στο φαράγγι και είναι αφιερωµένο στην
Οσία Μαρία (την Αιγυπτία) επιβάλλεται να εξετάσουµε µε επιµεληµένη ετυµολο-
γική έρευνα αλλά και µε επιστηµονική βάσανο, δεδοµένου ότι πρόκειται για κατ'
εξοχήν δυσετυµολόγητο λήµµα.

Αρχικά, αbαντά η ιωνική
λέξη άµάρη (Ιλ. Φ.259) και δω-
ρικά άµάρα (Θεόκριτος, 3ος
αιώνας „b.Χ. "Ειδύλλια" 27,52)
= "αΰλαξ, διώρυξ, οχετός". Πα-
ράβαλε και σήµερα ιατρικό
αλλά και ορνιθολογικό όρο
"αµάρα" = εκβολή του bεbτικού
και ουρογεννητικού συστήµα-
τος.

Ετυµολογία: Πρώτα -
bρώτα, εbισηµαίνω ότι η ψί-
λωση της ιωνικής λέξης άµάρη
(δωρικά άµάρα) οφείλεται στο
γεγονός ότι οι Ίωνες έbαψαν
νωρίς να bροφέρουν και να
γράφουν τη δασεία. "Ίωνες ψι-
λωτικοί" έλεγαν οι αρχαίοι
γραµµατικοί. Σηµειώνω ότι τα
όρια της ελληνικής γραφής
είναι αbό τον 10ο αιώνα έως
σήµερα. Αλλά και µετέbειτα
Αιολείς και ∆ωριείς έγιναν ψι-
λωτικοί. Βλέbε: 1) "Λεξικό
Νέας Ελληνικής γλώσσας "Γ.
Μbαµbινιώτη, Αθήνα 1998,
σελ. 447 και 1447 (γλωσσικά
σχόλια) και 2) "Μέγα Λεξικόν
τής ελληνικής γλώσσης"
HENRY LIDDELL - ROBERT
S¬COTT, τόµος 4, σελ. 686
λήµµα ψιλωτικός, ή, όν.

Εχουµε λοιbόν: Αρχ.
εbιρρ. Οψα (=συγχρόνως,
µαζί, διαµιάς) + ροή (<αρχ.
ρέω) = άµάρη (δωρικά άµάρα)
µε συναρbαγή. (Βλέbε λέξη στο
"γλωσσάριο όρων") σελ. εb 55
στο "ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙ-

ΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ, Αθήνα 2009. 
Εbοµένως, άµάρα σηµαίνει συρροή, συνένωση bολλών ροών νερού, δηλ. bαραχειµάρρων. Βλέbε

και στο βιβλίο "Προσεγγίσεις ιστορίας" Γ. Κορναράκη τα ίδιας ετυµολογίας λήµµατα Αµάρι (Ρε-
θύµνου) και Αµαρινό (Πεδιάδος Ηρακλείου) = +εριοχές µε +ολλές υδάτινες ροές.

Αλλ' υbάρχει και αρχ. εbίθετο Άµάριος "έ+ώνυµον τοΰ ∆ιός έν Αρκαδία" και "Άµάριον το =
ο ναός αυτού έν ώ συνήρχοντο τά µέλη τής Αχαϊκής Συµµαχίας" (βλέbε "Στράβων, 65 b.Χ. - 23 µ.Χ.
"Γεωγραφικά" 385 κέξ." και "Μέγα Λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης "HENRY LIDDELL - ROBERT
SCOTT", τόµος 1, σελ. 126, λήµµατα Άµάριος, Άµάριον, τό. Εbοµένως, είναι bροφανές ότι αbό τη
φράση "Άµαρία φάραγξ" µε την bάροδο του χρόνου σιγήθηκε το ουσιαστικό φάραγξ, δεδοµένου ότι
και µόνο του το εbίθετο Άµαρία δήλωνε µε σαφήνεια χείµαρρο, αφού, ως γνωστόν, µε τα εbίθετα
bροσδιορίζουµε ιδιότητες ή χαρακτηριστικά των ουσιαστικών.

Τη λέξη όµως Σαµαρία ή Σαµαριά (µε bροθεµατικό σ- ή µε συνίζηση) δεν µbορεί κανείς να βρει
σε κείµενα της αρχαίας εbοχής, δεδοµένου ότι το bροθεµατικό σ- και η συνίζηση δεν είναι αρχαία αλλά
µεσαιωνικά γλωσσικά φωνητικά φαινόµενα. (Βλέbε το bαραbάνω ετυµολογικό Λεξικό του Γ. Μbαµbι-
νιώτη, σελ. 1236, λήµµα σ- bροθεµατικό και 1372 λήµµα συνίζηση). Το bροθεµατικό δηλ. αυτό σ-
bροήλθε αbό συνεκφορά µε το τελικό -ς των διαφόρων τύbων του οριστικού άρθρου (της, τις, τες,
τους). Παραδείγµατα: τους βώλους > σβώλους, της κόνεως > της κόνης > σκόνης, τις βο(υ)νιές >
σβο(υ)νιές (=οι κοbριές του βοδιού), τους κανθάρους > σκανθάρους > σκανθάρι = φαγώσιµο ψάρι.

Κατά συνέbεια, αφού µεσαίωνας είναι η bερίοδος ανάµεσα στον 5ο και τον 15ο bερίbου αιώνα
(δύση του ελληνιστικού κόσµου µέχρι την άλωση της Κων/λης), η λέξη Σαµαρία (µε συνίζηση Σα-
µαριά) είναι µεσαιωνική. Αφού όµως το αφιερωµένο στην Οσία Μαρία εκκλησάκι χτίστηκε το έτος
1379, δηλ. bερί τα τέλη του µεσαίωνα, συµbεραίνεται ότι αbό bολύ bρογενέστερα ονοµαζόταν το
φαράγγι αυτό Σαµαριά και ότι αb' αυτό εbοµένως bροήλθε και το όνοµα του ξωκκλησιού, bου ήταν
χτισµένο στο µέσο του φαραγγιού.

Το αντίθετο, ότι δηλ. bροήλθε το τοbωνύµιο Σαµαριά αbο το όνοµα του ξωκκλησιού αυτού, θα
ήταν bαράλογο, διότι τότε bρέbει να δεχτούµε ότι το κοσµοξάκουστο αυτό φαράγγι µας δεν είχε
bρογενέστερα, bριν δηλ. αbό το 1379, όνοµα.

Αλλωστε, είναι γνωστό ότι στην ιταλική γλώσσα, την οbοία χρησιµοbοιούσαν οι Βενετοί, όταν
τονίζεται το τελικό φωνήεν λέξης, bαίρνει βαρεία.

Παραδείγµατα: pieta = συµbάθεια, misert(X= φτώχεια, citta = bόλη, acidita = οξύτη¬τα, virtu =
αρετή, Forli = όνοµα ιταλικής bόλης, Corfu = Κέρκυρα.

Για τον λόγο αυτό το τοbωνύµιο Samaria έτσι αναφέρεται σε bολλά ιταλικά µεσαιωνικά κεί-
µενα, όχι Samariά. Ο καθηγητής Χαραλ. Σηµαιωνίδης στο εξαιρετικό bόνηµά του "ΕΤΥΜΟΛΟ-
ΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝΥΜΙΩΝ" (έκδοση Ιεράς Μονής Κύκκου) τόµος Β', σελ.
1238 αναφέρει το τοbωνύµιο  Samaria (όχι Samariά) σε µεσαιωνικό ιταλικό κείµενο. Εbίσης, δύο
διαbρεbείς Ενετοί συγγραφείς, ο Francisco Barozzi στο bεριγραφικό βιβλίο του "Descriptione dell'
isola di Creta" 1577 και ο Antonio Trivan στο αφηγηµατικό σύγγραµµά του "Vari cose di Candia
1182-1669" αναφέρουν τον οικισµό Σαµαριά ως Samaria (όχι Samariά).Βλέbε και "Το φαράγγι της
Σαµαριάς" σελ. 94. Εκδοση: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. Χανιά 2008.

Αντίθετα, ο Ιταλός συγγραφέας Basilica στο βιβλίο του "ΜΝΗΜΕΙΑ" αναφέρει το χωριό Σαµω-
νάς Αbοκορώνου Χανίων ως Samonά (µε βαρεία στο τελικό -α), διότι βέβαια το τονιζόµενο λη-
κτικό φωνήεν ελληνικής λέξης έτσι µόνο (µε βαρεία) µbορεί να αbοδοθεί στην ιταλική γλώσσα.

Αbό τα bαραbάνω bροκύbτει ότι Samaria (όχι Samariά) λεγόταν, ακουγόταν και γραφόταν το
όνοµα του φαραγγιού µας και συνεbώς τεκµηριώνεται ότι η λέξη Σαµαριά δεν bροήλθε αbό το
όνοµα "Οσία Μαρία" αλλά αbό την αρχαία λέξη Άµαρία, η οbοία τον µεσαίωνα έγινε µε συνίζηση
Άµαριά και µε bροθεµατικό σ-Σαµαριά.

Τελικά, αξίζει να αναφερθεί ότι ο διακεκριµένος φιλόλογος Ιωάννης Μωραλίδης, σε σχετική µε-
λέτη του το 1984, ανάγει την ετυµολογία του τοbωνυµίου Σαµαριά στην αρχαία λέξη άµάρα (βλέbε
"ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ" σελ. 111. Εκδοση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων. Χανιά
2008).       Σηµειώνω ακόµη ότι κατά τη διάρκεια της βενετοκρατίας (1204-1669) οι Βενετοί, όbως
είναι εbιβεβαιωµένο ιστορικά, bήγαιναν συχνά στο φαράγγι της Σαµαριάς, ενδιαφερόµενοι bρο-
φανώς για την άφθονη και εκλεχτή ξυλεία του: Είναι εbοµένως bιθανό, µολονότι δεν µbορεί βέ-
βαια να αbοδειχτεί, ότι η ονοµασία Σαµαριά του φαραγγιού θα τους θύµιζε το όνοµα της
bροσφιλούς των αγίας Οσίας Μαρίας, ώστε να αbοφασίσουν να χτίσουν τότε (1379) bρος τιµή Της
το γνωστό ξωκκλήσι µέσα στο φαράγγι.

Το φαράγγι της Σαµαριάς, είναι το  µακρύτερο φαράγγι της Ευ-
ρώπης, µε 18 χµ. µήκος. Το φαράγγι ξεκινάει από το Ξυλόσκαλο
(υψόµετρο 1227 µ.), στο οροπέδιο του Οµαλού και καταλήγει στο πα-
ραθαλάσσιο χωριό Αγία Ρουµέλη.Το 1962 ανακηρύχθηκε ως ‘’Εθνι-
κός ∆ρυµός Λευκών Ορέων Κρήτης’’.

Περιβάλλον
.

Όταν ένας «άγριος» 7 δεν καταλαβαίνει 
5 Ιούνη : Παγκόσµια ηµέρα

αφιερωµένη στην προστασία 
του περιβάλλοντος  

Η επιστολή που έστειλε το Ι854, ο αρχηγός των Ινδιάνων Σήατλ, στον
πρόεδρο των Η.Π.Α. Φράνκλιν Πήρς, όταν ο τελευταίος πρότεινε στους Ινδιά-
νους, να αγοράσει µια µεγάλη ζώνη από τις εκτάσεις τους. 
Το κείµενο αυτό, θεωρήθηκε σαν η πιο ωραία διακήρυξη που έγινε ποτέ

για  το περιβάλλον.

«ΠΠως µπορείτε να αγοράσετε ή να που-
λήσετε τον ουρανό ή τη ζεστασιά της γης; Η
ιδέα µας φαίνεται περίεργη. Επειδή ακριβώς
δεν µας ανήκουν η δροσιά του αέρα και η δι-
αύγεια του νερού, πως είναι δυνατόν να τα
αγοράσετε; Κάθε κοµµατάκι αυτής της γης
είναι ιερό, για το λαό µου. Κάθε βελόνα του
λαµπερού πεύκου, κάθε αµµουδερή κοίτη πο-
ταµού, κάθε κοµµατάκι οµίχλης µέσα στα σκο-
τεινά δάση, κάθε ξέφωτο και κάθε βούισµα
εντόµου, είναι ιερό στη µνήµη και στην εµπει-
ρία του λαού µου. Οι χυµοί που τρέχουν µέσα
στα δέντρα, µεταφέρουν τις µνήµες του ερυ-
θρόδερµου λαού. 

Οι νεκροί των λευκών ανθρώπων ξεχνάνε
τον τόπο που γεννήθηκαν, όταν πάνε περίπατο
στα άστρα. Οι δικοί µας νεκροί δεν ξεχνούν
ποτέ αυτή την υπέροχη γη, γιατί είναι η µη-
τέρα του ερυθρόδερµου ανθρώπου. 

Είµαστε ένα µέρος της γης, κι αυτή πάλι ένα
κοµµάτι από µας. Το ελάφι, το άλογο, ο µεγά-

λος αετός,
είναι οι αδερ-
φοί µας. 

Τα ευωδια-
στά λουλού-
δια, είναι οι
αδερφές µας.
Τα βράχια

στους λό-
φους, το πρά-
σινο χρώµα
των λιβαδιών,
η ζεστασιά
του πόνεϊ και
ο άνθρωπος,
όλα ανήκουν
στην  ίδια οι-
κογένεια.

Γι' αυτό
και όταν ο

Μεγάλος Αρχηγός στην Ουάσιγκτον µας πα-
ραγγέλλει ότι θέλει ν' αγοράσει τη γη µας, ζη-
τάει πολλά από µας. 

0 Μεγάλος Αρχηγός, µας παραγγέλλει ότι
θα µας εξασφαλίσει ένα µέρος, έτσι που να
µπορούµε να ζήσουµε άνετα µεταξύ µας. Θα
γίνει ο πατέρας µας και µεις τα παιδιά του. Θα
σκεφτούµε λοιπόν, την προσφορά του για να
αγοράσει τη γη µας. Αλλά δεν θα είναι κι εύ-
κολο. Γιατί αυτή η γη είναι για µας ιερή. Αυτό
το πεντακάθαρο νερό που κυλά στα ρυάκια
και στα ποτάµια, δεν είναι µόνο το νερό, αλλά
και το αίµα των προγόνων µας. 

Αν σας πουλήσουµε τη γη, πρέπει να θυ-
µάστε ότι είναι ιερή και ότι, κάθε αντανάκλαση
στο καθαρό νερό των λιµνών, µιλά για τα γε-
γονότα και τις µνήµες του λαού µου. Ο ψίθυ-
ρος του νερού, είναι η φωνή του πατέρα του
πατέρα µου. Τα ποτάµια είναι τα αδέρφια
µας, σβήνουν τη δίψα µας. Τα ποτάµια µετα-
φέρουν τα κανό µας και τρέφουν τα παιδιά
µας. Αν σας πουλήσουµε τη γη µας, πρέπει στο
εξής να θυµάστε και να διδάσκετε τα παιδιά
σας, ότι τα ποτάµια είναι αδέρφια µας, και
δικά σας αδέρφια, και πρέπει να δείχνετε στο
εξής σε αυτά τα ποτάµια, την τρυφερότητα
που θα δείχνατε στον αδερφό σας.

Ξέρουµε ότι ο λευκός άνθρωπος δεν κατα-
λαβαίνει τα ήθη µας. Ένα κοµµάτι γης µοιάζει
σ’ αυτόν µε οποιοδήποτε άλλο κοµµάτι, γιατί
είναι ένας ξένος που έρχεται µέσα στη νύχτα
και παίρνει από τη γη αυτό που έχει ανάγκη. 

Η γη δεν είναι αδερφός του, αλλά εχθρός
του, και µόλις την κυριεύει πηγαίνει µακρύ-
τερα. Εγκαταλείπει τους τάφους των προγό-
νων του, και αυτό δεν τον ενοχλεί. Παίρνει τη
γη από τα παιδιά του, και αυτό δεν τον ενο-
χλεί. Ο τάφος των προγόνων του και η κληρο-
νοµιά για τα παιδιά του, πέφτουν στη λήθη.   

Συµπεριφέρεται στη µητέρα του τη γη και
στον αδερφό του τον ουρανό, σαν να ήταν
πράγµατα που αγοράζονται, που λεηλατούν-
ται, που πουλιούνται, όπως τα πρόβατα ή τα
λαµπερά µαργαριτάρια. Η απληστία του θα
καταβροχθίσει τη γη και δεν θ' αφήσει πίσω
της παρά µια έρηµο.

∆εν ξέρω τίποτα. Τα ήθη µας είναι διαφο-
ρετικά από τα δικά σας. Η όψη των πόλεων
σας προξενεί κακό στα µάτια των ερυθρόδερ-
µων ανθρώπων. Αλλά αυτό µπορεί να γίνεται
γιατί ο ερυθρόδερµος είναι άγριος και δεν κα-
ταλαβαίνει.

∆εν υπάρχει ένα ειρηνικό µέρος στις πόλεις
των λευκών ανθρώπων. ∆εν υπάρχει τόπος
όπου µπορείς να ακούσεις τα φύλλα που ανα-
πτύσσονται την άνοιξη ή το θρόισµα των φτε-
ρών κάποιου εντόµου.

Αλλά µπορεί να γίνεται έτσι, γιατί είµαι άγριος
και δεν καταλαβαίνω. Ο θόρυβος των πόλεων
φαίνεται µόνο να προσβάλλει το αυτιά. Και τι
ενδιαφέρον υπάρχει πια στο να ζεις, αν δεν
µπορείς να ακούσεις τη µοναχική φωνή του
κοκκινολαίµη ή τις συζητήσεις των βατράχων
στα έλη τη νύχτα.

Είµαι ένας ερυθρόδερµος και δεν καταλα-
βαίνω. Ο Ινδιάνος, προτιµά το γλυκό ήχο του
αέρα, που ξεπετιέται πάνω από τα έλη και τη
µυρωδιά του ίδιου του άνεµου πλυµένου από τη
βροχή του µεσηµεριού ή αρωµατισµένου από
τα κουκουνάρια του πεύκου. Ο αέρας είναι πο-
λύτιµος για τον ερυθρόδερµο, γιατί όλα τα
πράγµατα µοιράζονται την ίδια αναπνοή, τα
ζώα, τα δέντρα, ο άνθρωπος, µοιράζονται την
ίδια ανάσα. 

Ο λευκός άνθρωπος δεν φαίνεται να δίνει ση-
µασία στον αέρα που αναπνέει. Σαν ένα άν-
θρωπο που θέλει πολλές µέρες για να πεθάνει,
είναι αδιάφορος για τη δυσοσµία.

Αλλά, αν σας πουλήσουµε τη γη µας, πρέπει
να θυµάστε ότι ο αέρας µας είναι πολύτιµος, ότι
ο αέρας µοιράζεται το πνεύµα του µε όλα αυτά
στα οποία δίνει τη ζωή. Ο άνεµος που έδωσε
στον παππού µου την πρώτη του αναπνοή, πήρε
και τον τελευταίο του αναστεναγµό. Και αν σας
πουλήσουµε τη γη µας, πρέπει να τη διαφυλά-
ξετε και να τη διατηρήσετε ως ιερή, ως ένα
τόπο όπου ακόµα κι ο άνθρωπος ο λευκός, µπο-
ρεί να πάει και να γευτεί τον αέρα, που γλύκα-
ναν τα αγριολούλουδα των λιβαδιών.
Εξετάζουµε λοιπόν την προσφορά σας για να
αγοράσετε τη γη µας. Αλλά, αν αποφασίσουµε
να τη δεχτούµε, θα βάλλω έναν όρο; Ο λευκός
άνθρωπος θα πρέπει να συµπεριφέρεται στα
ζώα αυτής της γης, όπως και στα αδέλφια του.

Είµαι ένας άγριος και δεν γνωρίζω άλλον
τρόπο ζωής, είδα κάπου 1000 αγριοβούβαλα
να σαπίζουν στο λιβάδι, εγκαταλειµµένα από
τον λευκό άνθρωπο, που τα είχε χτυπήσει µε
ένα τραίνο που περνούσε από εκεί. Είµαι ένας
άγριος και δεν καταλαβαίνω, πως το σιδερένιο
άλογο που καπνίζει µπορεί να είναι πιο σηµαν-
τικά από το αγριοβούβαλο, που δεν το σκοτώ-
νουµε παρά µόνο για να τραφούµε.

Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τα ζώα; Αν εξα-
φανίζονταν όλα τα ζώα, ο άνθρωπος θα πέθαινε
από µια µεγάλη πνευµατική ερηµιά. Γιατί αυτό
που συµβαίνει σήµερα στα ζώα, σε λίγο θα συµ-
βαίνει και στον άνθρωπο, 

Όλα τα πράγµατα είναι αλληλένδετα. Πρέπει
να διδάξετε στα παιδιά σας, ότι το χώµα που
πατούν έχει γίνει από τις στάχτες των προγόνων
µας. Για να σέβονται τη γη, πείτε στα παιδιά σας
ότι είναι εµπλουτισµένη από τις ζωές µας, τις
ζωές της φυλής µας. ∆ιδάξτε στα παιδιά σας
αυτό που διδάξαµε κι εµείς στα δικά µας, ότι η
γη είναι η µητέρα µας, ό,τι συµβαίνει στη γη
συµβαίνει και στους γιους της. Όταν οι άνθρω-
ποι περιφρονούν το χώµα, Περιφρονούν τον ίδιο
τον εαυτό τους.

Ξέρουµε τουλάχιστον αυτό: Η γη δεν ανήκει
στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ανήκει στη γη. Αυτό
το ξέρουµε. Όλα τα πράγµατα είναι αλληλέν-
δετα, όπως το αίµα ενώνει µια οικογένεια. Όλα
τα πράγµατα είναι αλληλένδετα Ό,τι συµβαίνει
στη γη, συµβαίνει και στους γιους της γης. ∆εν
είναι ό άνθρωπος εκείνος που ύφανε το νήµα
της ζωής; Είναι µόνο µια κλωστή. Ό,τι κάνει στο
νήµα, το κάνει και στον εαυτό του.

Ακόµα κι ο λευκός άνθρωπος, που ο θεός του
κάνει περίπατο και µιλάει µαζί του όπως δύο
φίλοι που είναι µαζί, δεν µπορεί να απαλλαγεί
από την κοινή µοίρα. Βέβαια, ίσως είµαστε
αδέρφια. Αυτό θα το δούµε. Ένα πράγµα που
ξέρουµε εµείς (και που ο λευκός  άνθρωπος  θα
ανακαλύψει ίσως κάποτε), είναι ότι ο θεός µας
,είναι ο ίδιος θεός.

Ίσως να σκέφτεστε να τον αποκτήσετε τώρα,
όπως θέλετε να αποκτήσετε τη γη µας, αλλά δεν
µπορείτε. Είναι ο θεός του ανθρώπου, και το
έλεος του είναι το ίδιο και για τον λευκό και για
τον ερυθρόδερµο άνθρωπο.

Αυτή η γη του είναι πολύτιµη, και το να βλά-
ψει τη γη, είναι σα να δείχνει περιφρόνηση για
τον δηµιουργό. Ο λευκός θα εξαφανιστεί κι
αυτός, ίσως γρηγορότερα από τον ερυθρό-
δερµο και τις άλλες φυλές. Μολύνετε το κρεβάτι
σας, και µια νύχτα θα πάθετε ασφυξία από τα
ίδια σας τα απορρίµµατα.

Πεθαίνοντας όµως, θα ακτινοβολήσετε µε έν-
ταση, εξ' αιτίας της δύναµης του θεού που σας
έφερε  σ’ αυτή τη γη και που από κάποια ιδιαί-
τερη πρόθεση, σας έκανε να κυριαρχήσετε σ'
αυτήν και τον ερυθρόδερµο άνθρωπο. 

Αυτή η µοίρα είναι ένα µυστήριο για µας, γιατί
δεν καταλαβαίνουµε, πως, όταν όλα τα αγριο-
βούβαλα εξοντώνονται, τα άγρια άλογα δαµά-
ζονται, οι απόκρυφες γωνιές του δάσους
µολύνονται από τους ανθρώπους και η όψη των
λόφων που είναι γεµάτη από λουλούδια ασχη-
µαίνει από τους γιους που µιλούν. Που είναι η
λόχµη; Εξαφανισµένη. Που είναι ο αετός; Εξα-
φανισµένος. 

Το τέλος της ζωής. είναι η απαρχή της επι-
βίωσης».
Ακόµα και ο λευκός δε γίνεται να απαλλαχτεί
από την κοινή µοίρα.
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ζυγος Γεωργίου) από τον Αργουλέ Σφακίων.
Η κηδεία και ταφή της,  έγινε στο κοιµητήριο
του χωριού, παρουσία πλήθους κόσµου, χω-
ριανών, συγγεννών και φίλων. 

Η θειά Ελένη,στα πέτρινα µεταπολεµικά
χρόνια, ανάθρεψε µε φτώχια και στερήσεις,
αλλα µε αγάπη και αξιοπρέπεια,10 παιδια,
(τρία παλληκάρια και επτά κοπελιές), που τις
χάρισαν 34 εγγόνια και 40 δισεγγονα! 

Στους οικείους της, εκφράζουµε τα θερµά
µας συλλυπητήρια.

☼
Λεφάκη Ιωσήφ ∆έσποινα (γένος

Κουρή )
Χτυπηµένη η ∆έσποινα από την επάρατο

νόσο, πάλεψε µε µεγάλη γενναιότητα, αλλά ο
αγώνας της ήταν σκληρός και άνισος. Όµως
είχε το θάρρος και τη δύναµη να αντιµετωπί-
ζει την αρρώστια της, µε καρτερικότητα και
µεγάλη γενναιότητα. Άντεξε, µεγάλωσε τα
παιδιά της, αλλά η τύχη, της επεφύλαξε να
φύγει ήρεµη  και γαλήνια, απαλλαγµένη από
το µαρτύριο του πόνου.

Την Τετάρτη 23 Μαΐου στον Ιερό Ναό Με-
ταµόρφωση του Σωτήρος στο Γωνί  Ασκύφου
τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Στους γονείς,
στο σύζυγο,τα παιδιά και συγγενείς της  εκ-
φράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια. 

☼
Σήφης Μητράκης

Στις 22 Φλεβάρη, στη Ν. Ιωνία Αττικής, έφυγε
από ανακοπή, ο Σήφης Μητράκης, µε κατα-
γωγή από τις Κοµητάδες και τον Καλικράτη
Σφακίων, το γένος Μανουσέλη (γιός της Βιρ-
γινίας). Στους τρείς λεβέντες γιούς του, στον
αδελφό του, στις αδελφές του και στους λοι-
πούς συγγενείς του, η Ένωση Σφακιανών,
εκφράζει θερµά συλλυπητήρια. 

Σ. Μαν.                                 

Μνηµόσυνα 
Την Κυριακή 1η Απριλίου στον Ι.Ν.Αγ.Γε-

ωργίου (Θόλος), στη Χώρα Σφακίων, τελέ-
στηκε ετήσιο µνηµόσυνο, υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής της Φαίδρας ∆ουρουντάκη.

☼
Την Κυριακή  1η Απριλίου στον Ι.Ν.Πανα-

γίας ,στην Ανώπολη Σφακίων ,τελέστηκε
3µηνο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Γεωργίου Ιωσήφ Κοντορινάκη.

☼
Την Κυριακή 1η Απριλίου, στον Ι.Ν.Αγ.Παν-

τελεήµονα στο Αµµουδάρι  Ασκύφου,τελέ-
στηκε 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής, του Ανδρέα Γ.
Ζούλη  

☼
Στα Ποτιστήρια Βαρυπέτρου,και στον

Ι.Ν.Αγ.Γεωργίου, στις 25 του Μάρτη, πραγ-
µατοποιήθηκε 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής  της Καλιόπης Νικ.
Γιανναράκη 

☼
Την 24η του Μάρτη στον Ι.Ν.Παναγίας

Ανώπολη Σφακίων, τελέστηκε 40ήµερο µνη-
µόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
Θεόδωρου Αντ.Αθητάκη.

☼
Την Κυριακή 8 του Απρίλη και στον Ιερό

Ναό της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, στην
Ίµβρο Σφακίων, τελέστηκε ετήσιο µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεις της ψυχής του καπετάν-
Μανώλη Μανουσογιαννάκη.

☼
Την Κυριακή 22 Απριλίου στον Ιερό ναό της

Παναγίας στο Αµουδάρι Ασκύφου,  τελέστηκε
ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής της Ευαγγελίας  Θρ. Κλάδου 

☼
Την Κυριακή  13-του Μάη στον Ιερό ναό

Χριστού στη Χώρα Σφακίων, τελέστηκε
6µηνο Μνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής  του Ευριπίδη Μπραουδάκη

☼
Το Σάββατο 26 Μαΐου στον Ιερό Ναό του

Αγ Παντελεήµονα στη Χώρα Σφακίων,τελέ-
στηκε ετήσιο  µνηµόσυνο στη µνήµη υπέρ
αναπαύσεως της Ψυχής της ∆έσποινας
Ιωσ.Βαρδουλάκη (το γένος Τζατζιµάκη)

Κηδείες
Μπολιώτης Προκ.Μανούσος

Έφυγε από τη ζωή ο λεβέντης Σφακιανός
Μανούσος  Μπολιώτης. Ήταν χαρισµατικός
και καλός νοικοκύρης, λεβεντόκορµος και
καλός Σφακιανός. Την Παρασκευή 11Μαΐου
στον Ιερό ναό των τεσσάρων Μαρτύρων στο
Βουβά Σφακίων, τελέστηκε η εξόδιος ακο-
λουθία. Στη σύζυγο στα παιδιά και τους συγ-
γενείς εκφράζουµε τα θερµά µας
συλλυπητήρια και την ευαρέσκεια µας, για
την αντί στεφάνου στη µνήµη του, κατάθεση
χρηµάτων της οικογένειας και των συγγενών
του, στο Ιατρείο Σφακίων .

☼
Γιαλεδάκης  Νικόλαος

Έφυγε από τη ζωή ο µπάρπα - Νίκος ο Για-
λές, ο τσαγκάρης από τ’ Ασκύφου. Χιλιάδες
είναι τα πόδια που καλύκωσε, µε στιβάνια,
αρβύλες και “σκαρπίνια”, ο ακάµατος δεξιο-
τέχνης . Άφησε πίσω του, ένα άξιο αντικατα-
στάτη του της τέχνης του, τον ανηψιό του τον
Γερώνυµο, γιό του αδελφού του του Φρίξου.
Το Σάββατο στις 24 του Μάρτη, στον Ι.Ν.Πα-
ναγίας στο Αµµουδάρι Ασκύφου Σφακίων,
εψάλη η εξόδιος ακολουθία. Στους οικείους
του, εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητή-
ρια.

☼
Πραµατευτάκης Νικόλαος

Προδοµένος από τη καρδιά του έφυγε από
τη ζωή, ο Νίκος. Καλός χωριανός και φίλος,
ευγενικός και καλός οικογενειάρχης. Η εξό-
διος ακολουθία εψάλη στον Ι.Ν .του Αγ .Κων-
σταντίνου, στο Αιγάλεω, την Πέµπτη
15-3-2012. Στην οικογένεια  του εκφράζουµε
τα πιο θερµά µας συλλυπητήρια.

☼
Χρυσούλα Ιωσήφ Χιωτάκη

(το γένος Πατρουδάκη)
Την ∆ευτέρα 2 Απριλίου, στον Ι.Ν. των

Τεσσάρων Μαρτύρων στα Νοµικιανά Σφα-
κίων, εψάλη η  νεκρώσιµος ακολουθία της
Χρυσούλας Χιωτάκη, ετών 70. Στον αγαπητό
µας φίλο Σήφη Χιωτάκη, στα παιδιά, αδέλ-
φια και συγγενείς της εκλιπούσας, εκφρά-
ζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

☼
Κουκουβιτάκης Ιωσήφ

Την ∆ευτέρα 16 Απριλίου και ώρα 12µµ
από τον Ι.Ν. Μιχαήλ Αρχαγγέλου  στην Αρά-
δαινα Σφακίων, εψάλη η εξόδιος ακολουθία,
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Ιωσήφ.
Στα παιδιά του, εγγόνια και συγγενείς εκ-
φράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια 

☼
Τσικουράκης  Χαρ. Ευστράτιος 

Ένας  καλός χωριανός ο Στρατής Τσικου-
ράκης έφυγε από τη ζωή. Πριν ακόµα στε-
γνώσουν τα δάκρια από τον θάνατο της
αγαπηµένης του νύφης που έφυγε τόσο 
νέα, χτυπηµένη από την επάρατο νόσο, ο
Στρατής  βύθισε στο πένθος για δεύτερη
φορά την οικογένεια του. Στον Ιερό Ναό της
Παναγίας στην Ίµβρο Σφακίων εψάλη η εξό-
διος ακολουθία, τη Παρασκευή 20 του
Απρίλη. Στη σύζυγο, τα παιδιά και συγγενείς
του φίλου Στρατή εκφράζουµε τα θερµά µας
συλλυπητήρια.

☼
Τσιτσιρίδης Μαν.Χρήστος

Την Τετάρτη 16 Μαΐου στον Ιερό Ναό της
Παναγίας στο Ασκύφου Σφακίων, εψάλη η
εξόδιος ακολουθία, υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Χρήστου και ετάφη στο εκεί κοι-
µητήριο. Στη σύζυγο και τα παιδιά του, εκ-
φράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια.

☼
Αθητάκη Χρυσούλα 

(το γένος Παπασηφάκη )
Την Τρίτη 15 Μαΐου στον Ιερό ναό της Πα-

ναγίας στην Ανώπολη Σφακίων, έψάλη η
εξόδιος ακολουθία της Αθητάκη  Χρυσούλας
και ετάφη στο εκεί κοιµητήριο. Στους οικείους
της, εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητή-
ρια.

☼
Καρκάνης Παντελής

Την Παρασκευή 6 Απρίλη, στον Ιερό Ναό
της κοιµήσεως της Θεοτόκου  στο Αµουδάρι
Ασκύφου, τελέτηκε η εξόδιος ακολουθία του
Παντελή. Πολλά χρόνια ο αξέχαστος Παντε-
λής, εξυπηρετούσε χωριανούς και ξένους,
στο βενζινάδικο που είχε χειµώνα καλοκαίρι,
πάντα καλοσυνάτος και πρόθυµος.
Στην οικογένεια του εκφράζουµε τα θερµά
µας συλλυπητήρια.

☼
Ελένη Γλυνιαδάκη 
(το γένος Μπερτσελή )

Την Κυριακή 22 Απρίλη, έφυγε από τη ζωή
πλήρης ηµερών, η  Ελένη Γλυνιαδάκη (συ

Γάµοι
Ο Γλυνιαδάκης Γεώρ-

γιος,του Γιάννη, από τον
Αργουλέ Σφακίων και η
Καµίλλα Μαρτσίνι, παν-
τρεύτηκαν. Κουµπάροι
τους ήταν ο Παύλος
Τζουρµπάκης και ο Μα-

νούσος  Βολουδάκης.  Στο νιόπαντρο ζευ-
γάρι, ευχόµαστε κάθε ευτυχία και καλούς
απογόνους, στους δε κουµπάρους, νάναι
πάντα άξιοι. 

☼
Στις 29 Απριλίου 2012, στον Ι. Ν. Αγ. Ρα-

φαήλ, έγινε ο γάµος του Νίκου Γλυµενάκη
µε την εκλεκτή της καρδιάς του, Βάσω Στα-
θοπούλου.

Το όµορφο ζευγάρι πάντρεψε ο Γιώργος
∆ηµητρουλάκης. Μετά το µυστήριο, ακο-
λούθησε για τους πολυάριθµους φίλους,
τους κουµπάρους και τους συγγενείς, πλού-
σιο Σφακιανό γλέντι στο κέντρο “Πορτοκάλι”,
που κράτησε µέχρι το πρωί.

Στους νεόνυµφους ευχόµαστε να ζήσουν
ευτυχισµένοι. Στους του ζευγαριού , να τους
χαίρονται και να τους καµαρώνουν, στον δε
κουµπάρο, πάντα άξιος.

Η  οικογένεια, ευχαριστεί τους πολυάριθ-
µους προσκεσκληµένους, που µοιράστηκαν
τη χαρά τους, καθώς και τον ιδιοκτήτη του
κέντρου κ. Κυριάκο Παπασηφάκη, για την
συµβολή του στο άψογο γλεντι της βραδιάς.

Αν. Σ. 

Ευχές και 
συγχαρητήρια 

Θερµά συγχαρητήρια  και τις καλύτερες
µας ευχές, στη εγγονή µας Μαρία  Ιωάννου
Χοµπιτάκη, που έλαβε στις 30 Μαρτίου το
Πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τε-
χνολογίας  Υπολογιστών ως  από το Πανεπι-
στήµιο της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών.
Ευελπιστούµε και προσευχόµαστε να έχει
υγεία και καλή οικογενειακή και επαγγελµα-
τική αποκατάσταση.

Ο παππούς και η γιαγιά
Πρωτοπρεσβύτερος  Χοµπιτάκης Κων/νος
Πρεσβυτέρα  Χοµπιτάκη Μαρία

Η Ένωση µας εύχεται στη Μαρία  καλή
πρόοδο και επιτυχίες στη ζωή της ,µε
υγεία και ευτυχία ατοµική και οικογενει-
ακή. 

☼
Μια νέα Σφακιανή επιστήµονας, η  Άννα

Μαραγκάκη, τερµάτισε µε επιτυχία τις λαµ-
πρές σπουδές της στην Ψυχολογία. Ξεκίνησε
τη σταδιοδροµία της, ανοίγοντας το γραφείο
της στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η Ένωση µας
της εύχεται καλή σταδιοδροµία. 

Ψυχολόγος MsA Άννα Μαραγκάκη
Μέλος του Πανελλήνιου 
Ψυχολογικού Συλλόγου

Συστηµική – Οκογενειακή Θεραπεία
Ματάλων 7, Θέρισσος (πλ. Interclinic) 

Ηράκλειο   Κρήτης 
Τηλ. 2810 251050 και 693 2020128

E-mail: dr8732@gmail.com
∆έχεται µε ραντεβού

Γέννηση
Στίς 28  του Μάρτη,  ο

αγαπητός φίλος σε όλους
τους Σφακιανούς και χωρια-
νός µου Καπετα- Γιώργης
Σανδαλάκης, έγινε για δευ-

τερη φορά παπούς από το γιό του
Μανώλη. Η νύφη του, του χάρισε ένα αγο-
ράκι. Στους γονείς ευχόµαστε να το χαίρον-
ται και στο νεογέννητο να ειναι  τυχερό στη
ζωή του.                                       Σ. Μαν.

Εφυγε από τη ζωή ο Νίκος Μανιάς τ’ αηδόνι της Κρήτης 
Έφυγε από τη ζωή στις 25

Μαΐου 2012 , το «Αηδόνι της
Κρήτης», ο µεγάλος Νίκος
Μανιάς, σε ηλικία 81 ετών
µετά από µακροχρόνια προ-
βλήµατα υγείας που αντιµε-
τώπιζε.

Ο Νίκος Μανιαδάκης (Μα-
νιάς), ο «Άρχοντας της Κρητι-

κής µουσικής» – το «Αηδόνι της Κρήτης»,
γεννήθηκε το 1931 στην Επισκοπή Ρεθύµνου.
Με πρότυπο τον Γιάννη Μαρκογιάνη

και µε την κληρονοµιά του περιβόητου συντοπίτη
του θρυλικού λαγουτιέρη – τραγουδιστή Σταύρου
Ψυλλάκη (Ψύλλου),  ξεκίνησε την καριέρα του βά-
ζοντας αρκετά ψηλά τον πύχη9 

Σταθµός στην πορεία του η γνωριµία του µε τον
Κώστα Μουντάκη το 1953. Έχει συνεργαστεί µε
τους µεγαλύτερπους καταξιωµένους καλλιτέχνες Η
δεξιοτεχνία του τον κατατάσει στους αξιόλογους
λαγουτιέρηδες της Κρήτης. Έχει πάνω από 60
χρόνια συνεχόµενης προσφοράς στην Κρητική
Μουσική.

Σε ευχαριστούµε Άρχοντα, Νίκο Μανιά, για
όσα µας έχεις προσφέρει! 

Εφυγε ο Νίκος Μανιάς

Αυτοί που έφύγαν...
ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΡΕΤΟΥ∆ΑΚΗΣ

Ένας ακραιφνής Σφακιανός,
ένας τέλειος Άνθρωπος!

Στις 8 του Φλεβάρη, έφυγε από τη ζωή ο Μα-
νώλης Βρετουδάκης, στη Χερσόνησο Ηρακλείου.
Γεννήθηκε στο Ασφένδου το 1934. Ο πανέξυπνος
πατέρας του Γιάννης Βρετουδάκης ή Βρετός, βλέ-
ποντας ότι δεν υπήρχε προοπτική για να προ-
οδεύσουν τα παιδιά του στα Σφακιά, ειδικά εκείνα
τα δύσκολα µετακατοχικά χρόνια της δεκαετίας του
1940, πήρε τα τρία του αγόρια και τη γυναίκα του
Ελένης, το γένος Μπουζουνιεράκη, από το Ασκύ-
φου και πήγαν στα Χανιά για κάµποσα χρόνια. Εν
συνεχεία µετοίκισαν στην Αθήνα. Ο Μανώλης,
αφού έβγαλε το Γυµνάσιο στα Χανιά, έπιασε δου-
λειά στο Ακτινολογικό Ινστιτούτο του Υπουργείου
Υγείας στην Αθήνα, παντρεύτηκε την πολλών χα-
ρισµάτων Παρασκευή Μαραγκάκη και εγκαταστά-
θηκε στο χωριό της, σώγαµπρος που λέµε!...

Ο Μανώλης, όπως και τ’ αδέρφια του, ο Γιώργος,
που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε εργατικό ατύ-
χηµα, πατέρας της διακεκριµένης Συµβολαιογρά-
φου Χανίων Ειρήνης Βρετουδάκη-Γαλανάκη και
της Ελένης Βρετουδάκη-Τζεράκη, δασκάλας Χα-
νίων αλλά και ο Στρατής, συνταξιούχος ∆ΕΗ Αθη-
νών, αγαπούσανε τα Σφακιά πιο πολύ µπορώ να
πω και από εµάς, που µένουµε εδώ µόνιµα. 

Ο Μανώλης συχνά ερχόταν στα αγαπηµένα του
Σφακιά και έµενε οικογενειακώς αρκετές µέρες και
παρευρισκόταν σε πολλές κοινωνικές µας εκδηλώ-
σεις µα και ο Στρατής, που ξανάχτισε το ερειπω-
µένο τους πατρικό σπίτι, έρχεται µε την οικογένειά
του σε τακτά χρονικά διαστήµατα και µένουν σχε-
δόν µόνιµα εδώ. Αλλά και ο Μανώλης αγόρασε
σπίτι στ’ Ασφένδου. Μανώλης και Στρατής κερδί-
σανε την αγάπη και την εκτίµηση της κοινωνίας
µας, δίνοντας αµέριστα τη δική τους αγάπη για την
επαρχία µας. Φτιάξανε σπίτια στα χωριά µας για
να κληροδοτήσουνε και στα παιδιά τους δεσµούς
µε τον τόπο µας και την κοινωνία. 

Αξιοµνηµόνευτη ενέργειά τους: έφεραν τους σο-
ρούς των γονέων τους, που πέθαναν στην Αθήνα,
και τους ενταφίασαν στο νεκροταφείο του χωριού
µας, στα χώµατα που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν
για καλύτερη ανάπαυση της ψυχής τους.

Ο Στρατής επί σειρά ετών συµµετέχει στο ∆.Σ.
της Ένωσης απανταχού Σφακιανών στην Αθήνα
και ο Μανώλης συµµετείχε στην Ένωση Σφακια-
νών Ηρακλείου, όπου και βοήθησε οικονοµικά
στην ανέγερση της εκκλησίας του Σφακιανού Αγίου
Μανώλη αλλά και στην κατασκευή του καµπανα-
ριού του Αγίου Ραφαήλ, στον Άγιο Νεκτάριο Σφα-
κίων. 

Ο Μανώλης, δεν µπορώ, θα το επαναλάβω,
ήταν ευγενέστατος, αξιοπρεπέστατος και πάντα κα-
ταδεκτικός µε όλους, µε λεβέντικη ψυχή µα και
σώµα. Πέθανε από νεφρική ανεπάρκεια κ.λπ. σε
ηλικία 77 χρονών, άφησε στη ζωή δυο λεβεντογι-
ούς, µια θυγατέρα και 6 εγγόνια. 

Την πολλών χαρισµάτων  σύζυγό του Παρα-
σκευή, τον αδελφό του Στρατή και τα παιδόγγονά
του συλλυπούµαι βαθύτατα. 

Αιωνία σου η µνήµη αγαπητέ Μανώλη. Το φευ-
γιό σου µας άφησε τεράστιο κενό9

ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ
ΒΟΥΒΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Π ο ί η σ η
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
δεν θα πάψεις ούτε στιγµή ν’ αγωνίζεσαι
για την ειρήνη και για το δίκιο.
Θα βγεις στους δρόµους, θα φωνάξεις

τα χείλη σου θα µατώσουν απ’ τις φωνές
Το πρόσωπό σου θα µατώσει απ’ τις

σφαίρες  µα δε θα κάνεις ούτε βήµα πίσω.
Κάθε κραυγή σου θα ‘ ναι µια πετριά

στα τζάµια των πολεµοκάπηλων.
Κάθε χειρονοµία σου θα ‘ναι για να γκρε-

µίζει την αδικία.
∆εν πρέπει ούτε στιγµή να υποχωρήσεις,

ούτε στιγµή να ξεχαστείς.
Είναι σκληρές οι µέρες που ζούµε.
Μια στιγµή αν ξεχαστείς, αύριο οι άν-

θρωποι θα χάνονται στη δίνη του πολέµου,
έτσι και σταµατήσεις για µια στιγµή να ονει-
ρευτείς εκατοµµύρια ανθρώπινα όνειρα
θα γίνουν στάχτη απ’ τις φωτιές.

∆εν έχεις καιρό, δεν έχεις καιρό για τον
εαυτό σου  αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος  µπορεί
να χρειαστεί και να πεθάνεις
για να ζήσουν οι άλλοι.
Θα πρέπει να µπορείς να θυσιάζεσαι

ένα οποιοδήποτε πρωινό.
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος

θα πρέπει να µπορείς να στέκεσαι µπρος
στα ντουφέκια! 

Τάσος Λειβαδίτης (1922-1988)
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Η φορεσιά στην Κρήτη:
Παρελθόν – Παρόν - Μέλλον

Γράφει η Ελευθερία Λιµογιάνννη ( Μαθήτρια της κ. Καρκάνη-Κτιστάκη)
Την ∆ευτέρα 2 Απριλίου 2012 πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση στο Πολιτιστικό

Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας  και Αποκορώνου µε θέµα «η φορεσιά στην
Κρήτη». Η περιφέρεια Κρήτης και ο ∆ήµος Χανίων σε συνεργασία µε τους µαθητές
της κ. ∆ήµητρας Καρκάνη- Κτιστάκη θέλησαν να την τιµήσουν για την πολύχρονη και ανιδιοτελή προ-
σφορά της στη διατήρηση της τέχνης της Κρητικής Φορεσιάς.

Η περιφέρεια Κρήτης, ο ∆ήµος Χανίων και οι
πολυάριθµοι µαθητές της τέχνης της κρητικής
φορεσιάς, θέλησαν να εκφράσουν την ευγνωµο-
σύνη τους στην κ. ∆ήµητρα Κτιστάκη – Καρ-
κάνη για την πολύτιµη συµβολή της στο χώρο,
µε την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης «Η Φο-
ρεσιά στην Κρήτη: Παρελθόν - Παρόν - Μέλ-
λον».

Φορείς την τοπικής αυτοδιοίκησης, µαθητές
της κ. Καρκάνη-Κτιστάκη και πολλοί συµπολίτες
µας συγκεντρώθηκαν τη ∆ευτέρα 2 Απριλίου
2012 και ώρα 18:00, στην κατάµεστη αίθουσα
του Πολιτιστικού Κέντρου Ιεράς Μητροπόλεως
Κυδωνίας και Αποκορώνου Χανίων για να τιµή-
σουν την Σφακιανή τερζήνα κ. Καρκάνη- Κτι-
στάκη.

Οι διοργανωτές, µε όρεξη, µεράκι και αγάπη
για την παράδοση, οργάνωσαν µία πολύ ενδια-
φέρουσα εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν

λάτρεις της κρητικής παράδοσης που ήθελαν να 
ενηµερωθούν για την δηµιουργική τέχνη της κρη-
τικής φορεσιάς. Οι παρευρισκόµενοι θαύµασαν
παραδοσιακές χειροποίητες δηµιουργίες,  αντρι-
κές και γυναικείες, κεντηµένες µε ζήλο και δεξιο-
τεχνία  από την κ. Καρκάνη – Κτιστάκη και τους
µαθητές της. 

Την εκδήλωση άνοιξε το τιµώµενο πρόσωπο
µε µία πολύ ενδιαφέρουσα οµιλία για τις ρίζες και

ττην εξέλιξη της κρητικής φορεσιάς, παρουσιά-
ζοντας ταυτόχρονα πλούσιο φωτογραφικό υλικό
από σύγχρονες αλλά και παλαιότερες φορεσιές.
Επί πολλά χρόνια η κ. Καρκάνη – Κτιστάκη ερ-
γάζεται αφιλοκερδώς, δηµιουργώντας γνήσιες
χειροποίητες φορεσιές και δίνοντας ανιδιοτελώς
την πολύιµη βοήθειά της σε όλους τους φίλους
της παράδοσης που επιθυµούν την ιστορική
συνέχεια της τέχνης της κρητικής φορεσιάς. 

Η άξια τερζήνα είναι η µοναδική δηµιουργός
που κατάφερε να κάνει γυναικείο, ένα κατεξοχήν
ανδρικό επάγγελµα, αυτό του τερζή (µεγαλορά-
φτης). Με αυτόν τον τρόπο, συµβάλλει στην
ανάδειξη του πολιτισµού της Κρήτης, µέρος της
οποίας είναι και η φορεσιά. Η λαϊκή παράδοση
του τόπου µας έχει µακραίωνη ιστορία και είναι
παγκοσµίως γνωστή για τις ανυπέρβλητες αξίες
της.

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης ήταν ποι-
κίλο, αφού ο κ. Χρήστος Μπονάτος µας έδωσε
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την ιστορική
αξία και την ιδιόµορφη κατασκευή του περίτε-
χνου Καλεµιστού µαχαιριού, ενώ ο κ. Γιώργος
Πατεράκης µας ενηµέρωσε για τη διαδικασία κα-
τασκευής των χειροποίητων στιβανιών.

Στη συνέχεια, αρρενωποί λεβέντες και λυ-
γερόκορµες κοπελιές, φορώντας τις παραδο-
σιακές φορεσιές τους, χόρεψαν παραδοσιακούς
κρητικούς χορούς υπό τη συνοδεία του βιολιού
και του λαούτου του συγκροτήµατος Σκαράκη.
Άντρες από την παρέα της Νέας Κυδωνίας τρα-
γούδησαν ριζίτικα, δίνοντας µία περήφανη νότα
στην ατµόσφαιρα.  Στο τέλος της εκδήλωσης, η
περιφερειακή ενότητα Χανίων µαζί µε το ∆ήµο
Χανίων απένειµαν τιµητική πλακέτα στην κ.
Καρκάνη- Κτιστάκη και οι ευγνώµονες µαθητές
έδειξαν τη βαθιά εκτίµηση που τρέφουν στην
ακούραστη δασκάλα τους, ευχαριστώντας την
για την πολύχρονη και πολύτιµη προσφορά της
στη διατήρηση της τέχνης της κρητικής φορε-
σιάς. 

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν το κοινό της
εκδήλωσης, προσφέροντας παραδοσιακά εδέ-
σµατα και άφθονη τσικουδιά. Την αίθουσα, στην
οποία έλαβε χώρα η εκδήλωση, παραχώρησε η
Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Μέγας χορηγός ήταν το Kissamos TV, ενώ
άλλοι χορηγοί της εκδήλωσης ήταν ο Πολιτι-

στικός Σύλλογος
τ’ Ασκύφου, τα αρ-
τοποιεία των Καρ-
κάνη, Καπριδάκη
Ιωάννη και Αφών
Οικονοµάκη (Ασκύ-
φου), Αφοί Χιω-
τάκη, Βιοτεχνία
Π α ρ α δ ο σ ι α κ ώ ν
/Εδεσµάτων Ση-
µαντηράκη, ΙΝΚΑ
Χανίων και το Αν-
θοκοµικό Κέντρου
Νίκου Ξερογιαν-
νάκη. η Ιερά Μη-
τρόπολη Κυδωνίας
και Αποκορώνου,
για την παραχώ-
ρηση της αίθουσας.                                                              

Η Σφακιανή “τερζήνα” κα Καρκάνη- Κτιστάκη, κα-
λωσορίζει τους προσκεκληµένους .

Η περιφερειακή ενότητα Χανίων, µαζί µε το ∆ήµο Χανίων, απένειµαν τιµητική πλακέτα, τιµώντας
την  κ. ∆ήµητρα Καρκάνη- Κτιστάκη, για την πολύχρονη και ανιδιοτελή προσφορά της στη διατήρηση
της τέχνης της Κρητικής Φορεσιάς.

Τα εν ∆ήµω...Τα εν ∆ήµω...

Τα έργα βιολογικών καθαρι-   
σµών στον ∆ήµο Σφακίων

Για Φραγκοκάστελο,Αγία Ρουµέλη και Λουτρό 
Στη χρηµατοδότηση των µελετών για

τους βιολογικούς καθαρισµούς του Φραγκο-
κάστελου, της Αγιάς Ρουµέλης και του Λου-
τρού προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης, σε
συνεργασία µε τον ∆ήµο Σφακίων, µε στόχο
τα συγκεκριµένα έργα, που αποτελούν πρώ-
της προτεραιότητας για την προστασία του
περιβάλλοντος, να 'ωριµάσουν' και να υλο-
ποιηθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Την ίδια ώρα, πάντως, νέα καθυστέρηση
παρατηρείται αναφορικά µε τα λιµενικά έργα
που απαιτούνται στην περιοχή της Αγιάς
Ρουµέλης, την οποία επισκέπτονται χιλιάδες
άτοµα κάθε χρόνο, αφού πρώτα διασχίσουν
τον Εθνικό ∆ρυµό Σαµαριάς. Ετσι, οι λιµενι-
κές εργασίες που αναµενόταν να έχουν ολο-
κληρωθεί πριν το φετινό καλοκαίρι,
σύµφωνα µε όσα είχαν ειπωθεί σε σύσκεψη
πριν από ένα περίπου χρόνο, θα ξεκινή-
σουν, τελικά, το προσεχές φθινόπωρο προ-
κειµένου η αναγκαία προβλήτα (για λόγους
ασφαλείας επιβατών και σκαφών) να έχει
ολοκληρωθεί έως την επόµενη καλοκαιρινή
περίοδο.

Τα θέµατα αυτά καθώς και άλλα, που

αφορούν έργα και παρεµβάσεις στον ∆ήµο
Σφακίων, συζητήθηκαν χθες, στη διάρκεια
δύο διαδοχικών συσκέψεων, στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Χανίων, που διήρκησαν συ-
νολικά σχεδόν τρεις ώρες, µε τη συµµετοχή
του αντιπεριφερειάρχη Απόστολου Βουλ-
γαράκη, του αντιπεριφερειάρχη Νίκου Κα-
λογερή, του δηµάρχου Σφακίων Παύλου
Πολάκη, του γενικού διευθυντή του
Ο.Α.∆Υ.Κ., Γιάννη Μπατζέλη, του προ-
έδρου του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων
Γιώργου Πρωιµάκη, του υπεύθυνου Πολι-
τικής Προστασίας Τάσου Κουρουπάκη, δη-
µοτικών συµβούλων του ∆ήµου Σφακίων και
υπηρεσιακών παραγόντων.ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Για την εκπόνηση της µελέτης του βιολογι-
κού καθαρισµού Φραγκοκάστελου αποφα-
σίστηκε να υπογραφεί προγραµµατική
σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης
(Περιφερειακή Ενότητα Χανίων) και του
Ο.Α.∆Υ.Κ. Ο προϋπολογισµός της µελέτης
ανέρχεται σε 125.000 ευρώ περίπου, ενώ η
κατασκευή του έργου αναµένεται να φτάσει

τα 4.000.000 ευρώ, µε τον δήµαρχο Σφα
κίων, πάντως, να εκφράζει την πεποίθηση ότι
το συνολικό κόστος υλοποίησης του έργου θα
κυµανθεί γύρω στα 3 εκατ. ευρώ.

Ο ∆ήµαρχος Π. Πολάκης,  σηµείωσε ότι για
το συγκεκριµένο έργο «έχουµε ξεκινήσει µια
διαδικασία από πέρυσι, µέσα από συγκεν-
τρώσεις µε τους κατοίκους και σε συνεργασία
και µε τους µελετητές. Καταλήξαµε στην το-
ποθέτηση συστήµατος κλειστού βιολογικού
καθαρισµού (κόµπακτ), που έχει πολύ µικρή
όχληση στο περιβάλλον και εξασφαλίζει ένα
πολύ καλό αποτέλεσµα. Υπήρχε το πρό-
βληµα ότι στο Φραγκοκάστελο δεν υπάρχουν
ούτε δίκτυα, άρα η µελέτη πρέπει να συµπε-
ριλάβει και τα δίκτυα και αυτό την έκανε
ακριβή. Με την τελευταία επίσκεψη που έκανε
στον ∆ήµο ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύ-
ρος Αρναουτάκης, δεσµεύτηκε και υλοποιεί-
ται σήµερα (χθες) αυτή η δέσµευση να
χρηµατοδοτηθεί η µελέτη για τον βιολογικό
προκειµένου να ενταχθεί µετά στο ΕΣΠΑ».

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος
Βουλγαράκης τόνισε, από την πλευρά του,
ότι «στην επίσκεψη που κάναµε στον ∆ήµο
Σφακίων συµφωνήσαµε και δεσµευτήκαµε για
ορισµένα έργα. Σήµερα (χθες) ήταν η τελική
συνάντηση που κάναµε µε τον δήµαρχο,
οριοθετήσαµε, θα µπούνε στο τεχνικό πρό-
γραµµα της Περιφέρειας, θα χρηµατοδοτη-
θούν οι µελέτες για τους βιολογικούς
καθαρισµούς σε Λουτρό και Αγιά Ρουµέλη και
η αποκατάσταση του ελικοδροµίου στην Αγιά
Ρουµέλη, ενώ για τον βιολογικό του Φραγκο-
κάστελου θα υπογραφεί προγραµµατική σύµ-
βαση µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων και του Ο.Α.∆Υ.Κ. για την εκπόνηση
της µελέτης».

Ο ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
Την έντονη δυσφορία του για τη νέα καθυ-

στέρηση που παρατηρείται σε ό,τι αφορά την
πορεία ολοκλήρωσης των αναγκαίων διαδι-
κασιών για να είναι δυνατή, στη συνέχεια, η
κατασκευή προβλήτα  στην Αγιά Ρουµέλη,
εξέφρασε στη διάρκεια της σύσκεψης ο Π..
Πολάκης. «∆εν έχει προχωρήσει καθόλου η
µελέτη για την επέκταση της προβλήτας.
Υπάρχει το µπέρδεµα µε την Αρχαιολογική
Υπηρεσία. Καταλήξαµε σε µία λύση σε σχέση
µε την υπάρχουσα προβλήτα και τη διαµόρ-
φωση µιας νέας υποδοµής προσέγγισης των
καραβιών για να µπορούν µε ασφάλεια να
αποβιβάζονται και να επιβιβάζονται οι τουρί-
στες που περνούν τον Εθνικό ∆ρυµό Σαµα-
ριάς και µπήκε ένα χρονοδιάγραµµα που
πιστεύω να υλοποιηθεί, ώστε το θέµα να έχει
λήξει έως του χρόνου το καλοκαίρι», ανέφερε
ο δήµαρχος Σφακίων.

Σηµειώνεται ότι επισηµάνσεις και αναλυ-
τικές εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις έδωσαν
στελέχη του Λιµενικού Ταµείου, εκφράζοντας
συγκρατηµένη αισιοδοξία ότι, αν όλα κυλή-
σουν οµαλά, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί
έως το καλοκαίρι του 2013. 

« ΑΧ ΕΛΛΑΔΑ…»
Στην Κρήτη ξωµένω, θωρώ και φωνάζω

Γράφω, τρελάθηκα κι αναστενάζω
Μεσ’ στη Βουλή σου λίγοι µπορούνε

Να µείνουν µέσα και να τιµούνε
Μια ιστορία µ’ αίµα γραµµένη

Και µια Πατρίδα βασανισµένη
Πουλούνε τα πάντα από το βιος σου

Κι οι τοκογλύφοι το αίµα πίνουν απ’ το λαό σου
Μας απειλούν και µε εµάς ολόκληρο πλανήτη

Εγώ τους στέλνω µήνυµα απ’τα Σφακιά απ’την Κρήτη
Όταν βυθίσουνε φελλό στον πάτο να τον δούνε

Σε πέλαγος σε θάλασσα τότε να απειλούνε
Σκοτώνουν, βιάζουν, ψυχές πολεµούνε

Το χρήµα θεός τους, αυτό προσκυνούνε
Μείνετε ξύπνιοι για τα παιδιά µας

Μη δώσουµε πόντο από τα χώµατά µας
Να µείνουν Ελληνόπουλα, στο δρόµο µη χαθούνε

Οι Γερµανοί για δεύτερη φορά µας πολεµούνε
Θέλω µπροστάρη και πατριώτη

Για να ζυγώξει κάθε προδότη
Λαούς να προλάβει, µη ζήσουνε πάθη

Κι αυτοί µην πλερώσουν άνανδρων λάθη
Όποιος το κάµει, θ’ αλλάξει σελίδα

Για την Ελλάδα, για την Πατρίδα
Θα τιµήσει τα χώµατά της

Θα λευτερώσει τα σκλαβωµένα και πάλι παιδιά της

Σήφης Μιχ. Παπασηφάκης- Συγγραφέας - Σφακιά 

Π ο ί η σ η
Όποιος σήµερα θέλει να πολεµήσει

την ψ ε υ τ ι ά και την α µ ά θ ε ι α και
να γράφει την αλήθεια,  έχει να ξεπε-
ράσει το λιγότερο π έ ν τ ε δυσκολίες. 

Πρέπει να έχει: 
● Το θάρρος να γράφει την αλήθεια
παρόλο που παντού την καταπνίγουν. 
● Την εξυπνάδα να την αναγνωρίσει
παρόλο που τη σκεπάζουν παντού. 
● Την τέχνη να την κάνει ευκολοµετα-
χείριστη σαν όπλο. 
● Την κρίση να διαλέξει εκείνους που
στα χέρια τους η αλήθεια θ’ αποχτή-
σει δύναµη. 
● Την πονηριά να τη διαδώσει ανά-
µεσα τους.

ΜΠΕΡΤΟΛΤ  ΜΠΡΕΧΤ
( Γερμανός θεατρικός συγγραφέας και  

ποιητής )Φορείς την τοπικής αυτοδιοίκησης, µαθητές της κ. Καρκάνη-Κτιστάκη και πολλοί συµπο-
λίτες µας συγκεντρώθηκαν στην κατάµεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Ι. Μ. Κυδω-
νίας και Αποκορώνου Χανίων, για να τιµήσουν την Σφακιανή τερζήνα κ. Καρκάνη- Κτιστάκη.

∆ύο συσκέψεις για τους βιολογικούς καθαρισµούς
στα Σφακιά, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,
που διήρκησαν συνολικά σχεδόν τρεις ώρες
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Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧ.ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ, Πρόεδρου ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πέρασαν σχεδόν τριάντα  χρόνια από την ίδρυση
της ΕΝΩΣΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ . 

Τριάντα χρονιά που  µε φιλότιµες προσπάθειες των
κατά καιρούς µελών των ∆.Σ. η Ένωση κρατήθηκε
ζωντανή, ακολουθώντας όµως  φθίνουσα πορεία. Στο
τέλος  έφτασε απλά να υφίσταται χωρίς να συγκινεί,
να εµπνέει και να αποτελεί σηµείο αναφοράς της Σφα-
κιανής παροικίας του νοµού. Οι λόγοι πολλοί και οι ευ-
θύνες καθολικές.

Υπήρξαν άνθρωποι που υπερέβαλαν εαυτούς και
άλλοι που αρχικά απλώς παρακολουθούσαν και στη
συνέχεια γύρισαν την πλάτη στα τεκταινόµενα αντιµε-
τωπίζοντας την Ένωση από αδιάφορα έως σκωπτικά.

Ακολουθήθηκε έτσι µια φθίνουσα πορεία, χωρίς
ανανέωση, χωρίς ενδιαφέρον στρατολόγησης των πα-
ραγωγικών νέων δυνάµεων της ανθούσας πράγµατι
Σφακιανής παροικίας του νοµού Ηρακλείου.

Ήταν φυσικό επακόλουθο της γήρανσης των µελών
των ∆.Σ. τα οποία, αν και ήταν άξια συγχαρητήριων για
την πάνω από τις δυνατότητες τους προσπάθεια τους,
δυστυχώς όµως πάρα τον ευσεβή πόθο τους, αδυνα-
τούσαν να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον των
απλών µελών γύρω από την επίτευξη του στόχου
τους.

Εν κατακλείδι είχαµε τριάντα χρονιά φθίνουσας πο-
ρείας µε µικρά φωτεινά διαλείµµατα.

Η µείωση του αρχικού ενθουσιασµού, η έλλειψη
πρωτοτυπίας, η επιδίωξη προσωπικής προβολής, η
υποτονική παρουσία και  η πτώση του ενδιαφέροντος,
που κορυφώθηκε τα τελευταία χρόνια και  µεταλλά-
χτηκε  ως και σε  αποστροφή των µελών  προς την
Ένωση, παρουσιάζουν αδήριτη την ανάγκη δηµιουρ-
γίας ουσιαστικών αλλαγών,  οι οποίες µπορούν να ση-
µατοδοτήσουν µια νέα αρχή και µια νέα εποχή!

Προς το σκοπό αυτό, το παρόν ∆.Σ.  που θεωρεί
τον εαυτό του µεταβατικό, παρουσιάζει την ακόλουθη
πρόταση - κάλεσµα προς όλους τους Σφακιανούς
του νοµού Ηρακλείου, προσδοκώντας την ανταπό-
κριση ιδιαίτερα των νέων που µε τον ενθουσιασµό, τη
φρεσκάδα και την  παιδεία  τους, ευελπιστεί να στηρί-
ξουν το άλµα προς την επαναδραστηριοποίηση.

1. Προκειµένου να εγγραφούν νέα µέλη και να αξιο-
ποιηθούν άξιοι άνθρωποι, που είναι απαραίτητοι για
την ποιοτική αναβάθµιση της Ένωσης, προτείνεται η
αύξηση των µελών του ∆.Σ. σε δεκαπέντε, εκ των
οποίων τα οκτώ µη αιρετά, θα ορίζονται µετά από
απόφαση του ∆.Σ..

2. Η µορφή της διοίκησης πρέπει να αλλάξει προς
την κατεύθυνση της αξιοποίησης της εµπειρίας και του
κύρους ανθρώπων, των οποίων η µη αξιοποίηση
µέχρι σήµερα αδικεί την Ένωση και τη στερεί από ιδι-
αίτερες δυνάµεις της Σφακιανής οικογένειας του
νοµού. 

Προτείνεται η δηµιουργία γερουσίας στην οποία,
έκτος των άλλων, θα µετέχουν οι εξέχοντες Σφακιανοί
του νοµού (ανώτεροι-ανώτατοι κληρικοί, µέλη κοινο-
βουλίου, δήµαρχος, οι διατελέσαντες πρόεδροι ∆.Σ.
της Ένωσης, οι εκπροσωπούντες τις Σφακιανές οικο-
γένειες γέροντες). Η γερουσία θα συνεδριάζει άπαξ του
µηνός, θα ενηµερώνεται από τον πρόεδρο του ∆.Σ.
και οι αποφάσεις της θα είναι δεσµευτικές για το
∆.Σ.

3. Λόγω της διασποράς των µελών µας και της έκτα-
σης του νοµού, προκειµένου να υπάρχει έγκαιρη και
έγκυρη αµφίδροµη ενηµέρωση, προτείνεται ο ορισµός
τοπικών αντιπροσώπων.

4. Παράλληλα µε τις παραπάνω ενέργειες προτεί-
νεται η δηµιουργία «Συλλόγου φίλων Σφακιανής
Ένωσης» η «Συλλόγου φίλων των Σφακιανών»,
γεγονός που θα συµβάλει στον αποδοχή και ενίσχυση
των δραστηριοτήτων της Ένωσης,  καθώς επίσης
στην υποστήριξη των σκοπών και των µελών της από
ειλικρινείς φίλους και εξέχοντα µέλη της Ηρακλειώτης
κοινωνίας. 

5.  Αφού ανανεωθεί και συµπληρωθεί το µητρώο
των µελών και παράλληλα βρεθεί ο κατάλληλος χώρος 

για τη λειτουργία του, να καταστεί βασική προτεραι-
ότητα η ίδρυση νεολαίας και σχολείου Σφακιανής
κατήχησης της, όπου θα διδάσκονται η Σφακιανή
ιστορία, λαογραφία, χοροί, ριζίτικα και θα συσφίγγον-
ται οι σχέσεις και οι δεσµοί των Σφακιανόπουλων,
ώστε να καλλιεργείται το ενωτικό πνεύµα που πρέπει
να τα χαρακτηρίζει µέσα στην πολυπολιτισµική Ηρα-
κλειώτικη κοινωνία στην οποία ανατρέφονται.
Επειδή οι παραπάνω αλλαγές που περιλαµβάνονται
στην πρόταση είναι δοµικές, για να επιτευχθούν, πρέ-
πει να   προηγηθεί τροποποίηση  του καταστατικού
της  Ένωσης, για την  οποία απαιτείται η ψήφιση  από
την πλειοψηφία των ταµειακώς ταχτοποιηµένων
µελών.          .   Στο επόµενο φύλο της εφηµερίδας θα
δηµοσιευτούν οι ηµεροµηνίες σύγκλισης αρχικής κι αν
χρειαστεί επαναληπτικής γενικής συνέλευσης κατά τις
όποιες θα κληθούν οι Σφακιανοί του νοµού Ηρακλείου
να  εγκρίνουν η απορρίψουν  τις προτεινόµενες αλλα-
γές δια ψηφοφορίας όπως προβλέπεται από το ισχύον
καταστατικό.

6. Έχει αποφασιστεί η δηµιουργία ενός επιτραπέ-
ζιου πολυτελούς ηµερολογίου που θα αποτελεί τη
βίβλο των Σφακιανών οικογενειών του νοµού Ηρα-
κλείου και που θα περιλαµβάνει φωτογραφικό υλικό
καθώς επίσης και το ιστορικό των Σφακιανών οικογε-
νειών του νοµού Ηρακλείου. Προς το σκοπό αυτό κα-
λούνται οι συνεπαρχιώτες που διαβιούν στο Ηράκλειο,
να στείλουν στην Ένωση (κατά προτίµηση ηλεκτρο-
νικά), ιστορικές φωτογραφίες (µια τουλάχιστον για ένα
µέλος της οικογενείας τους που οι ίδιοι επιθυµούν να
µπει στη σελίδα της οικογενείας τους) µε το ιστορικό:

α) του φωτογραφηµένου και  β) της οικογενείας.
7. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει σπίτι χωρίς κάποιο

µέλος του να χρησιµοποιεί το διαδίκτυο, προτείνουµε
και επιχειρούµε την ηλεκτρονική αναβάθµιση της
Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό:

α)  Είναι σε εξέλιξη η δηµιουργία ιστοσελίδας στο
διαδίκτυο η οποία καλώς εχόντων των πραγµάτων θα
αποτελέσει τη ζωντανή καθηµερινή επικοινωνία και
διασύνδεση των µελών µε την Ένωση. Παράλληλα θα
δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης αγγελιών και δια-
φηµίσεων των µελών.

β)  Έχει ήδη δηµιουργηθεί λογαριασµός ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου :

Ε-mail: enwsisfakianwnhrakleiou@hotmail.gr
µε τον όποιο καλούνται όλοι οι εγγεγραµµένοι και µη
Σφακιανοί του νοµού, να επικοινωνήσουν προκειµέ-
νου να καταχωρηθούν στο µητρώο και να λαµβάνουν
ηλεκτρονικά ενηµέρωση για τις δραστηριότητες της
Ένωσης καθώς και την εφηµερίδα «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ».
Επίσης παρακαλούνται όσοι επιθυµούν να αποστεί-
λουν προτάσεις που να συµβάλουν  στην επιτυχή µε-
ταρρύθµιση της Ένωσης, σύµφωνα µε το παραπάνω
πνεύµα ανανέωσης και επαναδραστηριοποίησης.

Τέλος ανακοινώνεται ότι το ∆.Σ. πιστό στις αποφά-
σεις και δεσµεύσεις του πριν ακόµα συσταθεί σε
σώµα, σεβόµενο την δύσκολη οικονοµική κατάσταση
στην οποία έχει περιέλθει η συντριπτική πλειοψηφία
της Ελληνικής κοινωνίας και προκειµένου να µην επι-
βαρύνει τα µέλη της Ένωσης περαιτέρω, αποφάσισε
και δεν πρόκειται να διοργανώσει χοροεσπερίδες
και λοιπές παρεµφερείς εκδηλώσεις µε λαχειοφόρες
αγορές και εράνους.

Οι εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν, θα είναι δια-
λέξεις, λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές παρουσιάσεις
καθώς επίσης ιστορικές και καλλιτεχνικές εκθέσεις ως
επί το πλείστον  επετειακού χαρακτήρα, κατά τις όποιες
δεν θα υφίσταται καµιά οικονοµική υποχρέωση από
πλευράς των συµµετεχόντων.

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυµεί να ενισχύσει
οικονοµικά την ένωση η την εκκλησία της (Τιµίου Σταυ-
ρού και Σφακιανών αγίων Μανουήλ και Ιωάννη), µπο-
ρεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά µε την παραπάνω
ηλεκτρονική δ/νση η τηλεφωνικά µε τον Ταµία της
Ένωσης  Γεώργιο Στ. Σπληνάκη  6973343483. 

Παραλείποντας το δούναι. Το Κράτος
(ή Παρακράτος) του λαβείν

Με οργή παρατηρούµε τις τελευταίες εξελίξεις στο θέµα του Ξενου-
δάκειου κληροδοτήµατος και ως Σφακιανοί, εκφράζουµε την ειλικρινή
µας συµπαράσταση σε όλους τους συντοπίτες µας που αγωνίζονται για
την διατήρηση του σκοπού του κληροδοτήµατος ενάντια σε όλους αυ-
τούς που µε γνώµονα το Τραπεζικό συµφέρον και την όποια σκοπιµό-
τητα προσπαθούν να το καταλύσουν. Η Ένωση Σφακιανών Νοµού
Ηρακλείου θα είναι δίπλα τους και θα  στηρίξει µε όλη τη δύναµη της τη
δίκαιη αυτή προσπάθειά τους. 

Το κληροδότηµα, είναι µια µέγιστη πράξη φιλανθρωπίας και ευεργε-
σίας και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο οι-
κονοµικής ή πολιτικής εκµετάλλευσης. Κανείς δεν έχει δικαίωµα ούτε
νοµιµοποιείται να παραποιήσει την βούληση του κληροδότη και να στε-
ρήσει από την πράξη αυτή το χαρακτήρα της που δεν είναι άλλος από
την ανιδιοτελή προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. 

Η Ένωση Σφακιανών Νοµού Ηρακλείου µε οµόφωνη απόφαση των
µελών της, µέσω του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, καταγγέλλει κάθε
πράξη που κινείται σε αυτή την κατεύθυνση ως παράνοµη και αντισυν-
ταγµατική, αντιβαίνουσα όχι µόνο στην νοµική αλλά και στην ηθική τάξη
πραγµάτων.

Αξιότιµοι Κύριοι και Κυρίες που συµµετέχετε στην Επιτροπή που θα
συνεδριάσει την Πέµπτη 17 Μαΐου, σας παρακαλούµε να δώσετε ιδιαί-
τερη  προσοχή στο κείµενο που ακολουθεί: 
Κληροδότηµα: Το χρηµατικό ποσό ή περιουσιακό στοιχείο που µεταβι-
βάζεται από τον διαθέτη προς εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού(από-
σπασµα από λεξικό της ελληνικής γλώσσας).

Είναι αδιανόητο τη στιγµή που το έθνος µαστίζεται από την ηµιµά-
θεια και πασχίζει για την διατήρηση της παιδείας και της κληρονοµιάς
του, κάποιοι αρµόδιοι και υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της ορθής
διαχείρισης (σύµφωνα µε το πνεύµα και τη βούληση του ευεργέτη), χρη-
σιµοποιώντας λογιστικά κόλπα και µε πρόσχηµα την οικονοµική κρίση,
να στερούν από τους νέους µας τη δυνατότητα της µάθησης ερχόµενοι
έτσι σε κατάφορη αντίθεση µε τη βούληση του . 

Είναι επίσης αδιανόητο την εποχή που κατακλύζεται από την ψηφιακή
τεχνολογία που κυριαρχείται από το διαδίκτυο, την εποχή της ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης, κάποιοι να θεωρούν κονδύλια που διατίθενται για
την εκµάθηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους µαθητές  του
λυκείου ως περιττά και στον αντίποδα να γέρνουν την πλάστιγγα προς
το συµφέρον της όποιας τράπεζας.

Ποιός µπορεί να δεχτεί ως µη εγκληµατικά άνοµη και καταχρηστική
υπέρ των συµφερόντων της τράπεζας σε βάρος του κληροδοτήµατος
και κατ΄επέκταση της µαθητιώσας Σφακιανής νεολαίας την απόφαση
παραµονής σε τραπεζικό λογαριασµό διαθεσίµου κεφαλαίου 260.000!!!
µε επιτόκιο µόνο 0,5% αντί των τρεχόντων ανάλογων  αρκετών εκα-
τοστιαίων  µονάδων παραπάνω; 

Ο  Ξενουδάκης καταλείπει το κληροδότηµά του για την εκπαίδευση
των νέων Σφακιανών που λόγω συνθηκών δεν έχουν τις ίδιες παροχές
µε άλλους και που παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιµετωπίζουν
διαπρέπουν και θέλουν να προχωρήσουν µπροστά. 

Βάσει ποιάς αρχής δικαίου και µε ποιά αρµοδιότητα θα τους στερή-
σετε αυτή τη δυνατότητα;

Πώς θεωρείτε ότι έτσι δεν καταλύετε οφθαλµοφανώς τη βούλησή του
ευεργέτη;      

Έχοντας  τα παραπάνω στο µυαλό σας κατά την αυριανή συνεδρίαση
και αναλογιζόµενοι την ευθύνη που έχετε απέναντι σε όλη την επαρχία
Σφακίων, σας καλούµε να επανεξετάσετε τις θέσεις σας και  οδηγηθείτε
σε ορθές αποφάσεις.

Με τιµή
Ο Πρόεδρος Νικόλαος Μιχ.Προκοπάκης

ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Ευλογία Κυρίου στους προσφέροντας στο έργο της εκκλησίας.

Είναι αλήθεια ότι πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν χριστιανοί που
άσχετα µε όποιες δυσκολίες σχετικά µε την κρίση και οτιδήποτε άλλο
,νιώθουν την ανάγκη να έχουν επαφή µε την εκκλησία και την ιδιαίτερη
πατρίδα τους και ειδικά από τα Σφακιά, και να θέλουν να προσφέρουν
στο έργο της ενορίας. Έτσι βρισκόµαστε πάλι στην ευχάριστο θέση να
ευχαριστήσουµε αυτούς που προσφέρουν ώστε να µπορούµε να συ-
νεχίζουµε το έργο τής εκκλησίας. Όπως:
1. Κυριακάκης (χρυσοχοείο Χανιά) ένα Χρυσό Σταυρό για την Ενορία
την Πρωτοχρονιά.
2. Βαρδουλάκης Μανώλης (Αθήνα) έξοδα εορτής Αγ. Αντωνίου € 100
3. Κουκουνάρης Γεώργιος (Αθήνα) Άγιο Αντώνιο €100
4. Ελένη Μπασδάνη (Αθήνα)  Άγιο Αντώνιο € 50
5. Ελένη Κελαίδη δωρεά εδέσµατα εορτή Παναγίας ευαγγελισµού 25η
Μαρτίου στο Γιωργίτση.
6. Ελένη Βοτζάκη (φούρνο) για λουλούδια Επιταφίου € 50
7. Ιωάννα ∆ουρουντάκη (λογίστρια) δωρεάν τακτοποίηση φορολογι-
κών υποθέσεων της ενορίας.
8. Νικόλαος Βοτζάκης (πιλότος) δωρεά σέτ καλυµµάτων αγ.τράπεζας
και µια κούτα κεριά  στον I.N. Αγ.Νικολάου (µεσοχώρι) αξίας € 400
9. Βοτζάκης Νίκος (γιδάρης) δωρεά ένα χασάπικο στην εορτή Πανα-
γίας ζωοδόχου πηγής στο µεσοχώρι.
10. Γεώργιος Λυκογιάννης δωρεά ένα χασάπικο στην εορτή Αγίου Γε-
ωργίου (Ξενία)
11. Γεώργιος ∆ουρουντάκης (Βριτοµάρτης) δωρεά ένα χασάπικο
στην εορτή Αγίου Γεωργίου (Γυµνάσιο)
12. Οικογένειες Ιωσήφ και Κωνσταντίνου Κουριδάκη δωρεά ψάρια
στην εορτή Αγίου Ιωάννου θεολόγου στο νέο λιµάνι ,και άλλοι που  προ-
σέφεραν εδέσµατα.
13. Αικατερίνη ∆ουρουντάκη (από Αµερική) όπου δείχνοντας εµπι-
στοσύνη στο πρόσωπο µας, έστειλε 5.000 δολάρια,αξία σε € 3716,90,
όπου µε αυτά τα χρήµατα φτιάξαµε ένα προσκυνητάρι (εικόνα κοίµησης
Παναγιάς) και µια ντουλάπα-αποθήκη για τις ανάγκες του ναού, στο
Χριστό στο Μεσοχώρι (αυτά εις µνήµη των γονέων της Μανούσου και
Μεταξίας ∆ουρουντάκη). Ευχόµαστε αιωνία η µνήµη σε αυτούς και ο
θεός να δίνη δύναµη  ελπίδα  και ευλογία στην Αικατερίνη που µας
έκανε αυτήν την δωρεά.
14. Επίσης προς ενηµέρωση συντηρηθήκαν τα δυο τέµπλα στο Χρι-
στό (Μεσοχώρι) από έσοδα µνηµοσυνών του και εις µνήµη Ευριπίδη
Μπραουδάκη, από δωρεά Ζαχαρένιας Βολουδάκη ,και δωρεά Ιωάν-
νου ∆ουρουντάκη (εις µνήµη Μαρίας Πρωτοπαπαδάκη).
15. Ιδιαιτέρως πρέπει να ευχαριστήσουµε τον κ. Χρήστο Σηφαλου-
δάκη  εργολάβο οικοδοµών, ο οποίος διακρίνεται για το ήθος του την
εντιµότητα του σαν επαγγελµατίας , την προσφορά του που κάνει κάθε
φορά που του αναθέτει η ενορία Χώρας Σφακίων κάποια εργασία, και
την προθυµία του να µας εξυπηρετητή όποτε τον  χρειαστούµε.

Αισθανόµαστε µεγάλη υποχρέωση σε όλους, διότι µας τιµάτε µε την
εµπιστοσύνη σας και θέλουµε να σας ευχηθούµε να έχετε πρώτα από
όλα υγεία ,πίστη στο Θεό, ελπίδα για το µέλλον και αισιοδοξία. Οι Άγιοι
που ο καθένας τιµά µε τον δικό του τρόπο, ας είναι το στήριγµα στην
ζωή του.

Με της καλύτερες ευχές
Ο Εφηµέριος Χώρας Σφακίων  Αθανάσιος Κουκουνάρης

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ
Ο σύλλογος αιµοδοτών του Άγιου Ιωάννη

έβαλε πλώρη για Σφακιά Ανθρώπους για να γιάνει.

Στις 5 Αυγoύστου ακριβώς και ώρες 9-2
το ραντεβού για τη ζωή στο νέο µας ιατρείο.

Έλατε φίλοι χωριανοί όλοι να µαζευτούµε                      
ανάγκη τέτοια µη µας βρεί ας το εκµεταλλευτούµε.

1Ο λεπτά από το χρόνο σας δίνοντας λίγο αίµα                       
ένα µικρούλι τσίµπηµα δεν έβλαψε κανένα.

Αχρείαστο για όλους µας κάνοντας το καλό
θα νιώθουµε πιο ήρεµοι µε υγιές µυαλό.

Στηρίξτε και το σύλλογο γραφτείτε στο αρχείο                         
εκεί ακριβώς που βρίσκεστε πιο µέσα στο γραφείο.

Μαρία Λαϊνάκη - Γκίκα
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Αναδηµοσιεύουµε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της συντοπίτισα µας 
κ. Ελένη Φουντουλάκη στη εφηµερίδα  ‘’ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ’’  στις 16 - 03 - 2012

“Βήµατα” για αθλητικό τουρισµό στα Σφακιά
Σε επίγειο παράδεισο για τους λάτρεις

του αθλητικού τουρισµού και των extreme
sports θα µπορούσε να εξελιχθεί ο ∆ήµος
Σφακίων µε τις αµέτρητες δυνατότητες που
έχει, λόγω της ιδιαίτερης µορφολογίας της
περιοχής, αφού συνδυάζει θάλασσα, βουνό
και εξαιρετικά φαράγγια, προσελκύοντας χι-
λιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να
αναπτυχθούν οι συγκεκριµένες δράσεις, είναι
η προβολή και οικονοµική υποστήριξη
από την Περιφέρεια, όπως επισηµάνθηκε
κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγµατο-
ποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χα-
νίων.

Στη σύσκεψη συµµετείχαν στελέχη, αθλη-
τικοί φορείς - Σύλλογοι του ∆ήµου Σφακίων
καθώς και στελέχη της Περιφερειακής Ενό-
τητας Χανίων. Οπως ανέφερε ο αντιδήµαρ-
χος Σφακίων, Γιώργος Πρωτοπαπαδάκης,
ο ∆ήµος  τα τελευταία χρόνια (από το 2010)
αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του αθλη-
τισµού έχει προχωρήσει στη λειτουργία αθλη-
τικών εγκαταστάσεων µε σκοπό να καλύψει
τις αυξανόµενες ανάγκες ντόπιων και ξένων
επισκεπτών στα Σφακιά, όπως: το δηµοτικό
στάδιο Σφακίων στην περιοχή του Φραγκο-
κάστελου, 200 µέτρα από το οµώνυµο κά-
στρο (το οποίο ωστόσο υστερεί σε κερκίδες
και φωτισµό), δύο δηµοτικά γυµναστήρια
στα Νοµικιανά Σφακίων και στ’ Ασκύφου,
παιδικές κατασκηνώσεις στο ορειβατικό
καταφύγιο Ταύρης.

Σύµφωνα µε τον κ. Πρωτοπαπαδάκη,
εκτός από τις αθλητικές εγκαταστάσεις που
λειτουργεί ο ∆ήµος, έχει προχωρήσει σε µια
σειρά ήπιων παρεµβάσεων στη φύση µε σε-
βασµό στο περιβάλλον, έχοντας ως στόχο
την ανάδειξη και την προστασία του φυσικού
κάλλους, δηµιουργώντας µια σειρά από
αθλητικές εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη
των extreme sport, όπως: 

• Εξέδρα buggy jumping στην Ανώπολη,
από τη γέφυρα της Αράδαινας σε ύψος 138
µ., η οποία είναι η υψηλότερη εξέδρα σε γέ-
φυρα στην Ελλάδα και η δεύτερη στην Ευ-
ρώπη.

•  Πίστα απογείωσης παρά 5 και αλεξί-
πτωτων πλαγιάς στον Καλλικράτη.

• Αεροδιάδροµο απογείωσης και προσ-
γείωσης µηχανοκίνητων αλεξίπτωτων
πλαγιάς στο Φραγκοκάστελο.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πρωτοπαπαδάκης επε-
σήµανε ότι προχωρούν µε ταχείς ρυθµούς και
νέες κατασκευές, όπως είναι η πίστα για αυ-
τοκίνητα trial 4x4, η οποία θα είναι έτοιµη για
να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι.Οσον 

αφορά άλλα αθλητικά γεγονότα που µπο-
ρούν να διοργανωθούν στον ∆ήµο Σφακίων
µε στόχο την ανάδειξη κι άλλων αθληµάτων
και την επιµήκυνση της περιόδου του αθλητι-
κού τουρισµού, ο κ. Πρωτοπαπαδάκης, ανέ-
φερε:

• Την πανελλήνια συνάντηση αιωροπτε-
ριστών στο Φραγκοκάστελο.

• ∆ρόµος αντοχής ανώµαλου δρόµου
από το λιµάνι του Λουτρού έως την κορφή
Πάχνες στα Λευκά Ορη.

• Τουρνουά beach volley και soccer
. • Κολυµβητικοί αγώνες ανοικτής θαλάσ-

σης.
• Σφακιά sport weak.
• Ιστιοπλοϊκοί αγώνες.
• Αγώνες ταχύπλοων σκαφών θαλάσσης.
• Αγώνες και διαδροµές mountain bike.
• Αγώνες επίδειξης 4x4 αυτοκινήτων σε

ειδικά διαµορφωµένη πίστα που θα είναι
έτοιµη το επόµενο χρονικό διάστηµα.

Τέλος, σχετικά µε την ανάπτυξη του κατα-
δυτικού τουρισµού, ο αντιδήµαρχος Σφα-
κίων ανέφερε ότι ήδη έχει δροµολογηθεί -σε
συνεργασία µε την ΑΝΕΝ∆ΥΚ - η βύθιση του
επιβατικού πλοίου 'Σφακιά', µε τη δηµιουργία
του τεχνητού αυτού υφάλου. 

Μάλιστα, ο Σύλλογος «Φίλοι του βυθού»,
σε συνεργασία µε τον τοπικό καταδυτικό Σύλ-
λογο 'Notos mare', διοργανώνουν ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα παγκρήτια καταδυτικά
φεστιβάλ για τους λάτρεις της θάλασσας και
της υποβρύχιας κατάδυσης. «Μέχρι σήµερα,
θεωρούµε πως δεν υπάρχει η προβολή όλων
των πλεονεκτηµάτων και δυνατοτήτων που
έχει ο ∆ήµος Σφακίων, ώστε να προσελκύ-
σουµε τους ξένους επισκέπτες. Υπάρχει µια
αύξηση των επισκεπτών από ευρωπαϊκές
χώρες, αλλά, αν υπήρχε προώθηση και προ-
βολή, τα πράγµατα θα ήταν καλύτερα», τόνισε
ο κ. Πρωτοπαπαδάκης.

Από την πλευρά της η προϊσταµένη του
τµήµατος Αθλητισµού - Πολιτισµού, κα Κατε-
ρίνα Ζοµπανάκη, χαρακτήρισε τον αθλητικό
τουρισµό ως 'εργαλείο', που, αν χρησιµοποι-
ηθεί σωστά, µπορεί να αποφέρει µεγάλα
κέρδη, νέες θέσεις εργασίας και να συνει-
σφέρει στην πολιτιστική κουλτούρα των αν-
θρώπων.«Ο αθλητικός τουρισµός είναι µια
από τις δώδεκα µορφές εναλλακτικού τουρι-
σµού και µέσα από την προσπάθεια που κά-
νουµε, προσδοκούµε να αναπτυχθεί
περισσότερο στον Νοµό µας. ∆εν απαιτεί ιδι-
αίτερες δαπάνες, επενδύσεις και κτήρια, αφού
το περιβάλλον και οι ιδανικές κλιµατολογικές
συνθήκες µας προσφέρουν τις φυσικές εγκα-
ταστάσεις όπου διεξάγονται αθλητικές δρα-
στηριότητες αναψυχής', σηµείωσε.

"Ελλάδα. Tο πρώτο θύµα της Ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας"
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

του έλληνα συγγραφέα Γιάννη Μακριδάκη προς τους Ευρωπαίους, που δηµο-
σιέυτηκε στην εφηµερίδα "Les Echos", µία από τις µεγαλύτερες σε κυκλοφορία
οικονοµικές εφηµερίδες της Γαλλίας, γνωστοποιώντας τις συνθήκες των πολιτι-
κών ανάπτυξης που η Ευρώπη σχεδιάζει - εφαρµόζει αρχικά στη χώρα µας, ζη-
τώντας την αντίδραση τους.  

H επιστολή έχει µεταφραστεί από εθελοντές στα Γερµανικά, Ισπανικά, Ιτα-
λικά, Αγγλικά και Γαλλικά και έχει σταλεί στον Ευρωπαϊκό Τύπο.

"Όσοι από σας γνωρίσατε και θαυµάσατε το ελληνικό τοπίο, ξεχάστε
το. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον το εργοστάσιο της Ευρώπης"  

«Αξιότιµοι Ευρωπαίοι συµπολίτες,
απευθύνοµαι σε σας και κυρίως σε όσους
έχουν κατά καιρούς επισκεφθεί την Ελλάδα,
έχουν αγαπήσει το ελληνικό τοπίο και τον
ελληνικό πολιτισµό, για να σας ενηµερώσω
σχετικά µε τα καταστροφικά σχέδια που
υλοποιεί συντονισµένα η ηγεσία της Ευρώ-
πης στην πατρίδα µου, σε συνεργασία µε
πολυεθνικές εταιρίες, επενδυτές και τους εγ-
χώριους πολιτικούς τους συνεταίρους.
Το σχέδιο ήταν απλό στη σύλληψή του και
εφαρµόστηκε εξίσου απλά και γρήγορα
εντός δύο ετών:

Αφού πτώχευσαν και εξαθλίωσαν τους
Έλληνες πολίτες µε τις ανάλγητες οικονοµι-
κές πολιτικές που επέβαλαν δικτατορικά,
τώρα στρέφονται ως στυγνοί και αδίστακτοι
αποικιοκράτες εναντίον του φυσικού και πο-
λιτισµικού πλούτου της χώρας µας. Με πρό-
φαση και δόλωµα την περιβόητη ανάπτυξη,
η οποία θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας
για τους φτηνούς και εξαθλιωµένους Έλλη-
νες εργάτες αλλά θα φέρει και έσοδα από
τις εξαγωγές κυρίως ενέργειας και ορυκτών
πόρων, εξαπολύουν συντονισµένη επίθεση
στο ελληνικό τοπίο, στην ελληνική φύση,
την ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτής µο-
ναδικής γωνιάς της Ευρώπης.

Η Ελλάδα έχει χωριστεί εδώ και καιρό
σε οικόπεδα τα οποία ξεπουλιούνται όσο
όσο και δίχως κανέναν ενδοιασµό στους
επενδυτές. ∆ηµόσιες εκτάσεις εντός αστι-
κών ιστών, δάση, βουνά, παραλίες, νησιά,
όλα θυσιάζονται στο όνοµα των επενδύ-
σεων που θα φέρουν έσοδα για το ελληνικό
δηµόσιο, τα οποία βέβαια θα καρπώνονται
οι δανειστές της χώρας, αλλά πολύ περισ-
σότερα για τους ιδιώτες επενδυτές.

∆ίχως καµιά φροντίδα για τις ιδιαιτερό-
τητες του φυσικού περιβάλλοντος, παρα-
βιάζοντας στο σύνολο σχεδόν των
περιπτώσεων την υφιστάµενη ευρωπαϊκή
περιβαλλοντική νοµοθεσία, όπως ακριβώς
αρµόζει σε µια τριτοκοσµική αποικία, σχε-

διάζεται να εγκατασταθούν σε εκατοµµύρια
στρέµµατα ελληνικής γης χιλιάδες γιγάντιες
ανεµογεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστή-
µατα παραγωγής ενέργειας η οποία θα 
εξάγεται στην Ευρώπη. Επίσης στήνονται
εργοστάσια εξόρυξης διαφόρων ορυκτών,
µεταλλευµάτων και υδρογονανθράκων, σε
γη και σε θάλασσα.

Η Ελλάδα διαµελίζεται. Αφού την εξόν-
τωσαν, τώρα πέφτουν πάνω της τα αρπα-
κτικά της Ευρώπης και ξεσκίζουν τις
σάρκες της. Και όλα αυτά στο όνοµα µιας
ανάπτυξης, που έχουν στο µεγαλύτερο
µέρος της βαφτίσει ως "πράσινη".

Αξιότιµοι Ευρωπαίοι συµπολίτες,
Όσοι από σας γνωρίσατε και θαυµάσατε

το ελληνικό τοπίο, ξεχάστε το. Η Ελλάδα
αποτελεί πλέον το εργοστάσιο της Ευρώ-
πης. Όσοι από σας διαβάσατε, µάθατε,
αγαπήσατε τον ελληνικό πολιτισµό, την ελ-
ληνική ποίηση και λογοτεχνία, την ελληνική
γλυπτική, ξεχάστε τα όλα. Η Τέχνη που πα-
ρήγαγαν αιώνες τώρα οι Έλληνες ήταν εµ-
πνευσµένη από το ελληνικό τοπίο που
πλέον εκπορνεύεται από τους Ευρωπαίους
εταίρους µας.

Όσοι από σας γνωρίσατε την Ελλάδα
των παραδόσεων, των καφενέδων, της
ρακής, των πανηγυριών, σβήστε τα όλα
από το µυαλό σας. Η ελληνικότητα, η ελλη-
νική ψυχή που επί αιώνες ζυµώθηκε πάνω
στα σκληροτράχηλα βουνά της ηπειρωτι-
κής χώρας και στο απέραντο γαλάζιο του
Αιγαίου, παραδόθηκαν στις ερπύστριες
µιας ισοπεδωτικής Ευρώπης.

∆εν ήταν αυτή η Ευρώπη που ονειρευ-
τήκαµε, αξιότιµοι Ευρωπαίοι συµπολίτες.
Έστω και την ύστατη αυτήν στιγµή σάς
απευθύνω έκκληση αντίστασης και αλλα-
γής πορείας. Μετά από την Ελλάδα έρχε-
ται η σειρά των δικών σας πατρίδων.»

Σας ευχαριστώ 
Γιάννης Μακριδάκης

Εφιάλτης τα τροχαία δυστυχήµατα
στη χώρα µας

Ο συνολικός αριθµός των νεκρών και τραυµατιών στην Ελλάδα στους δύο Παγκόσµιους  Πολέµους, στους Βαλκανικούς  Πο
λέµους και στην Κύπρο, είναι µικρότερος από τον συνολικό αριθµό των νεκρών και τραυµατιών από τροχαία δυστυχήµατα 
κατά τα έτη 1964 - 2000

Αυτό επεσήµανε στις 17 Μαρτίου, ο νευροχει-
ρουργός του Νοσοκοµείου Χανίων Σταύρος Μαρα-
θιανός στη διάρκεια ενηµερωτικής εκδήλωσης µε
θέµα “Οι νέοι απέναντι στο αλκοόλ και στις εξαρ-
τησιογόνες ουσίες - Στρατηγικές πρόληψης και
αντιµετώπισης των ψυχοκοινωνικών συνεπειών
και των τροχαίων ατυχηµάτων», που πραγµατο-
ποιήθηκε στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη,στο πλαίσιο του
επιστηµονικού προγράµµατος ενηµέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης των πολιτών “Πρόληψη: Πρόταση
Ζωής”, το οποίο διοργανώνει ο ∆ήµος Χανίων.

Ο κ. Μαραθιανός παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία
για τη σύγχρονη “µάστιγα” των τροχαίων δυστυχη-
µάτων, σηµειώνοντας, µεταξύ άλλων, ότι «σε µελέ-
τες στη χώρα µας για τα τροχαία ατυχήµατα τα
τελευταία χρόνια για, το 80% ευθύνονται οι οδηγοί,
για το 12,5% το οδικό δίκτυο και οι καιρικές συνθή-
κες, για το 2,2% τα οχήµατα και για το 1% οι επιβά-
τες» . 

Παράλληλα, ανέφερε ότι το 85% των ατυχηµά-
των καταγράφεται σε µέρες καλοκαιρίας καθώς και
ότι τα περισσότερα ατυχήµατα συµβαίνουν τις νυ-
χτερινές και πρώτες πρωινές ώρες των αργιών.

Η υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτησιο-
γόνων Ουσιών Νοµού Χανίων, κοινωνιολόγος Αλε-
ξάνδρα Τερεζάκη αναφέρθηκε στην πρόληψη της
χρήσης νόµιµων και παράνοµων ουσιών, υπογραµ-

µίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι «σίγουρα η πληροφόρηση των νέων παιδιών
γύρω από όλες εξαρτησιογόνες ουσίες - και λέγοντας εξαρτησιογόνες ουσίες
να ξεκαθαρίσουµε ότι σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας δεν εν-
νοούνται µόνο οι παράνοµες (π.χ. ηρωίνη, κοκαΐνη) αλλά και οι νόµιµες (όπως 

είναι το τσιγάρο, το αλκοόλ, τα ηρεµιστικά, τα διάφορα
εισπνεόµενα κ.λπ.)- όχι µόνο είναι απαραίτητη, αλλά
αποτελεί και βασικό χρέος της Πολιτείας».

Η κα Τερεζάκη σηµείωσε ότι «σύµφωνα µε τα τε-
λευταία στοιχεία της πανελλήνιας έρευνας το 2007
στον µαθητικό πληθυσµό (που έγινε από το ΕΠΙΨΥ),
τα συµπεράσµατα της οποίας κάθε άλλο
από ανακουφιστικά είναι, αφού το 12% των µαθητών
ηλικίας 13 έως 18 ετών έχει κάνει χρήση ναρκωτι-
κών έστω µία φορά στη ζωή του, ένας στους 7 κατα-
ναλώνει αλκοόλ µε συχνότητα 2 µε 3 φορές
την εβδοµάδα και 1 στους 5 είναι καθηµερινός καπνι-
στής.   Λαµβάνοντας υπόψη και όλα αυτά τα στοιχεία
που επισηµάνθηκαν νωρίτερα, όπως είναι θάνατοι
από τροχαία ατυχήµατα, αναπηρίες κ.λπ., καταλα-
βαίνουµε πόσο σηµαντική είναι η υλοποίηση και η ε-
φαρµογή προληπτικών προγραµµάτων σε όλες τις
τοπικές κοινωνίες», τόνισε η κα Τερεζάκη.

Ο ψυχολόγος Γιώργος Νάκος ανέφερε, από την
πλευρά του, ότι «τον τελευταίο καιρό η χρήση ου-
σιών έχει αυξηθεί. Εµείς όµως επικεντρωνόµαστε
στην πρόληψη και αντιµετώπιση αυτών των φαινοµέ-
νων. Ο τρόπος µε τον οποίο θα αντιµετωπιστεί
είναι η συνεργασία µεταξύ της κοινωνίας, της εκπαι-
δευτικής κοινότητας και των γονέων. Μόνο µε τη συ-
νεργασία τους θα µπορέσουµε να έχουµε θετικά
αποτελέσµατα».

Από την εκδήλωση στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων, µε θέµα “Οι νέοι
απέναντι στο αλκοόλ και στις εξαρτησιογόνες ουσίες - Στρατηγικές πρόλη-
ψης και αντιµετώπισης των ψυχοκοινωνικών συνεπειών και των τροχαίων

ατυχηµάτων».
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ΝΕΟΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ

● Αλεξανδράκης  Γεώργιος Αθήνα - 10 €
● Πρωτόπαπα Αργυρώ Αθήνα - 40 €
● Κοτσίφης  Ανδρέας Αθήνα - 100 €
● Τσαγκαράκη Ευαγγελία Αθήνα - 30 €
● Ψαρουδάκης Παντελής Θεσσαλονίκη - 10 €
● Ξηρουδάκης Στρατής Θεσσαλονίκη - 10 €
● Χιωτάκη Νίκη  Θεσσαλονίκη - 10 €
● Παπαδάκης Θεόδωρος Θεσσαλονίκη - 20 €
● Κλάρας Αγγελος Θεσσαλονίκη - 10 €
● Κατσανέβας  Ιωάννης Θεσσαλονίκη - 10 €
● Μαλαµαδάκης  Γεώργιος Αγ. Ρουµέλη Σφακιά - 20 €
● Ψαρουδάκης  Εµµανουήλ Καλλιθέα - 20 €
● Πλυµάκης Αντώνης  Χανιά - 20 €
● Γερωνυµάκη Ζιζή Κηφισιά - 20 €
● Παπαδόσηφου Αρτεµις Ρέθυµνο - 50 €
● Καφτάνης  Μανώλης Αθήνα - 20 €
● Πολάκης Χαράλαµπος Ρέθυµνο  - 40 €
● Σταυριανουδάκης  Στυλιανός Ρέθυµνο - 30 €
● Θεοδωράκης  ∆ηµήτριος  ∆άφνη - 20 €
● Φυντριλάκης  Αλέξανδρος Ηράκλειο Κρήτης - 20 €
● Κοτσίφης  Νίκος Αθήνα - 20 €
● Πολάκης Γεώργιος Αργουλές Σφακιά - 50 €
● Χοµπιτάκης  Κων/νος (Ιερέας) Ίµπρος Σφακίων - 20 €
● Χοµπιτάκης Ιωάννης Βαµβακόπουλο  Χανιά - 15 €
● Παντελάκης Ιωάννης Περδικιανά Χανίων  - 15 €
● Φασουλάκης  Μανώλης Χώρα Σφακίων - 50 €
● Παυλάκου-Μανουσέλη  Στέλλα Αθήνα - 20 €
● Θεοδωσουλάκης Μιχάλης Χανιά - 20 €
● Πολέντας  Γεωργ. Μανώλης Χανιά - 20 €
● Γερώνυµάκης Σταύρος Βαµβακόπουλο  Χανιά - 30 €
● ∆ουρουντάκης  Σήφης Χανιά - 20 €
● Ένωση Σφακιανών Ν. Χανίων Χανιά - 20 €
● Καβρουδάκης  Ανδρέας Χανιά - 10 €
● Κριαρά  Παύλ. Γεωργία  Ανώπολη Σφακίων - 20 €
● Καπριδάκης  Ιωσήφ Αχαρναί - 20 €
● Γιαννακάκης  Μανούσου Γεώργιος Αθήνα - 10 €
● Μπαµπιολάκη  Α. Καλαµάκι  Άλιµος - 40 €
● ∆ουρουντάκης  Γεώργιος Νέα Σµύρνη - 50 €
● Κατσανεβάκης  Λεωνίδας USA - 250 $
● Ρεµπουλάκης  Ανδρέου  Σήφης  - 50 €
● Μπερτσελής  Γιώργης Αθήνα - 100 €
● Βίγλης  Σπύρος   Αγ Ρουµέλη 50 €

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΓΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ

● Βρεττουδάκη   Εµµαν. Παρασκευή Χερσόνησος  Ηρά-
κλειο Κρήτης - 100 € (στη µνήµη του συζύγου της Εµµα-
νουήλ)
● Πρεσβυτέρα Χοµπιτάκη Μαρία  Ίµπρος  Σφακίων - 50 €
(στη µνήµη των παιδιών της Γιώργη και Ανδρέα ) 
● Κατάκη - Μανουσογαννάκη Βιργινία Καστέλι Κισάµου -
100 € (στη µνήµη του αδελφού της Μανώλη)
● Τσινιάρη Φωτεινή - 50 € (στη µνήµη  του συζύγου της
Γεωργίου ) 
● Ρεµπουλάκη Καλλιόπη - 40 € (στη µνήµη Ιωσήφ Ρεµ-
πουλάκη και Άννας  Ρεµπουλάκη το γένος Χριστοδουλάκη)

Τα αναλυτικά αποτελέσµατα των εκλογών της 5 Μάη 2012 στα Σφακιά 

Βοσκότοπος το7 φαράγγι  
της Σαµαριάς !

ΚΟΜΠΙΝΑ ΑΠΟ ΚΤΗΝΟ  
ΤΡΟΦΟΥΣ  ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Σύµφωνα µε όλα τα στοιχεία που έχει στα

χέρια της η Εισαγγελία Χανίων, κτηνοτρόφοι
εµφάνιζαν στα έγγραφά τους προς τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ ότι νοίκιαζαν µεγάλες εκτάσεις στην
περιοχή των Σφακίων ως βοσκότοπους. 

Κι αυτό προκειµένου να δικαιολογούν τον
αριθµό των αιγοπροβάτων που δήλωναν
προκειµένου να λαµβάνουν την εξισωτική
αποζηµίωση που δίνεται από εθνικούς πό-
ρους και την οποία στην ουσία στερούσαν
από τους   συναδέλφους τους.  
«Μετά από ανώνυµα τηλεφωνήµατα που δέ-
χτηκε η ∆ιεύθυνση ∆ασών πέρυσι τον Αύγου-
στο ξεκίνησε µια αλληλογραφία µε τις
υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και διαπιστώθηκε
ότι σε µια έκταση 50.000 τ.µ. τα 25.000 τ.µ. µε
τον α’ ή τον β’ τρόπο παρουσιάζονταν µε
µορφή ενοικίασης από ιδιώτες για βοσκότο-
πους. Τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή
µας τα έχουµε καταθέσει στην Εισαγγελία Χα-
νίων», δήλωσε από τα Χανιά ο γ.γ. της Απο-
κεντρωµένης ∆ιοίκησης, κ. Αθανάσιος
Καρούντζος.

Ο κ. Καρούντζος σηµείωσε ότι τα στοιχεία
αφορούν την περίοδο από το 2009 µέχρι και
σήµερα και είναι άγνωστο τι συνέβαινε πα-
λιότερα. Οι εµπλεκόµενοι υπολογίζονται πε-
ρίπου σε 250 άτοµα, χωρίς να αποκλείεται να
ξεπερνούν και τους 300.   

Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η
Έκδοση: 2011
Εκδόσεις: Καστανιώτης
Συγγραφέας: Ιωάννα Καρυστιάνη “Καιρός σκεπτικός”

Ο Μπάρδο γίνεται
χριστουγεννιάτικο δέν-
τρο. Η Σούλα, που δεν
το βάζει κάτω, φιλάει
ένα ζυµωτό ψωµί µε
ωραίο πρόσωπο. Ο
Γαρύφαλλος τριγυρίζει
στο θεσσαλικό κάµπο
και του φαίνεται µια
τσέπη τόπος. Η χήρα
Αρτεµισία λαχταράει
κάποια σωµατική
επαφή.   

Ο ∆ιονύσης αποχαι-
ρετά το βασανισµένο
µοναχογιό του, που τα-

ξιδεύει στο γαλαξία των ωραίων ψυχών. Ο Αργύρης για µια
φορά στη ζωή του κάνει κάτι πίσω από την πλάτη της
Φραντζέσκας. Η Βούλα και ο Μάκης επινοούν µε σθένος
θέµατα συζήτησης. 

Η κυρία Σοφία γράφει ένα µεγάλο γράµµα για να περνά
τα βράδια της. Ο Τόλης και ο Μίλτος ζουν αποτραβηγµένοι
στην Κινέττα για να γλυτώνουν τα σχόλια των νταγκλαρά-
δων. 

Άνθρωποι που τους χωρίζουν οι τόποι και τους ενώνει ο
χρόνος, µοναχικοί ήρωες που παίρνουν το τιµόνι αλλιώς,
µε ρυτίδες-µαχαιριές που κόβουν τη φόρα στο χαµόγελο,
αλλά και µε µια καλοσύνη που κάποιες φορές τους ξελα-
σπώνει.

Ιωάννα Καρυστιάνη
Η Ιωάννα Καρυστιάνη γεν-

νήθηκε στα Χανιά το 1952 από
Μικρασιάτες γονείς. Σπούδασε
νοµικά. ∆ούλεψε ως σκιτσογρά-
φος. Βιβλία της: Με γκρι και
γκρίζο, σκίτσα (Εκδόσεις Αί-
ολος, 1985), Ένα σκίτσο στο
τσεπάκι, σκίτσα (Εκδόσεις Αί-
ολος, 1987), Η κυρία Κατάκη,
διηγήµατα (Εκδόσεις Καστα-
νιώτη, 1995), Μικρά Αγγλία, µυ-
θιστόρηµα (Εκδόσεις
Καστανιώτη, 1997), Κουστούµι
στο χώµα, µυθιστόρηµα (Εκδό-
σεις Καστανιώτη, 2000), O
άγιος της µοναξιάς, µυθιστό-
ρηµα (Eκδόσεις Kαστανιώτη,
2003), Σουέλ, µυθιστόρηµα (Εκ-
δόσεις Καστανιώτη, 2006), Τα
σακιά, µυθιστόρηµα (Εκδόσεις
Καστανιώτη, 2010), Καιρός σκε-
πτικός, διηγήµατα (Εκδόσεις
Καστανιώτη, 2011). Έχει επίσης
γράψει το σενάριο της ταινίας
«Nύφες» του Παντελή Βούλ-
γαρη (Eκδόσεις Kαστανιώτη,
2004) και συνεργάστηκε στο σε-
νάριο της ταινίας «Ψυχή βαθιά»
του ίδιου σκηνοθέτη (Εκδόσεις
Καστανιώτη, 2009).

Σύστηµα διάσωσης µέσω
δορυφόρου στο φαράγγι

της Σαµαριάς
Την ανάπτυξη ασύρµατου δορυφορικού

δικτύου επικοινωνίας στην Κρήτη για την
ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας απο-
φάσισε το Περιφερειακό Συµβούλιο, µετά
και από αιτήµατα από πλευράς Χανίων
καθώς διαπιστώθηκε η σηµασία του ειδικά
για τις ορεινές περιοχές του Νοµού και το
φαράγγι της Σαµαριάς.

Σύµφωνα µε τον υπεύθυνο πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Χανίων, κ. Τ. Κου-
ρουπάκη, υπάρχει η αισιοδοξία ότι το σύ-
στηµα που θα προµηθευτεί η Περιφέρεια,
κόστους 150.000 ευρώ, θα µπορεί να λει-
τουργήσει µέσα στο καλοκαίρι.   

Σύµφωνα µε τον υπεύθυνο πολιτικής
προστασίας:

•  Ο κάθε ∆ήµος σε όλη την Κρήτη θα
έχει 2 συσκευές, µια βάσης, που ο κάθε
δήµαρχος θα επιλέξει που, πιθανό στο ∆η-
µαρχείο και έναν φορητό ασύρµατο, που
θα βρίσκεται στα χέρια του αρµόδιου για
θέµατα πολιτικής προστασίας. 

•  Τη συσκευή θα προµηθευτούν εθελον-
τικά κλιµάκια που είναι ενεργά. Συνολικά
θα δοθούν περίπου 890 συσκευές.

Προτάθηκε η ανάπτυξη του ασύρµατου
συστήµατος επικοινωνιών «TETRA» του
ΟΤΕ σ’όλη την Κρήτη και θα καλύπτει πλή-
ρως τις ανάγκες επικοινωνίας του συστή-
µατος Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ 

ΓΙΑΤΡΩΝΓΙΑΤΡΩΝ
Με νοµοσχέδιο που δηµοσιοποιήθηκε την

παρασκευή 09/03/12, το Υπουργείο Υγείας,
στα πλαίσια του εφαρµοστικού νόµου για
την υγεία, καταργεί επί της ουσίας τη δυνατό-
τητα των γιατρών να συνταγογραφούν στα ια-
τρεία των χωριών.

Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο αυτό, η ηλε-
κτρονική συνταγογράφηση γίνεται υποχρεω-
τική και οι χειρόγραφες συνταγές τιµωρούνται
µε πρόστιµο στον ιατρό που τις γράφει. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι δηµότες στην επαρχία
ΣΦΑΚΙΩΝ θα µείνουν από την ∆ευτέρα
12/03 χωρίς φάρµακα!

Ειδικά αναφέρουµε ότι τα κοινοτικά γραφεία
στα χωριά ΑΣΚΥΦΟΥ, ΒΟΥΒΑΣ, ΠΑΤΣΙΑ-
ΝΟΣ, ΣΚΑΛΩΤΗ και ΑΡΓΟΥΛΕΣ, δεν έχουν
ΟΥΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΟΥΤΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ και
ΟΥΤΕ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (δεν έχει φτάσει στις πε-

ριοχές η γραµµή του ΟΤΕ) !
Το ιατρείο της Ανώπολης δεν έχει εκτυ-

πωτή. Η ευθύνη για την έλλειψη εξοπλισµού
βαραίνει τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου και
τον Υπουργό ‘’Υγείας’’ Ανδρέα Λοβέρδο.

Η µόνη δυνατότητα συνταγογράφησης
µέχρι νεωτέρας είναι τα Π.Π. Ιατρείο Χώρας
Σφακίων .

Μέχρι να αλλάξει αυτή η παρανο΄ι΄κή από-
φαση του Υπουργείου ΄΄Υγείας΄΄ ΑΚΥΡΩ-
ΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΣ
να περιφρονήσουν

1.Τον ΑΝ∆ΡΕΑ ΛΟΒΕΡ∆Ο που το εµπνεύ-
στηκε. 

2. Την ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ του ΜΑΥΡΟΥ ΜΕΤΩ-
ΠΟΥ και τους ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΨΗΦΙ-
ΣΑΝ.

●  Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. 

●  ∆Ε ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ
ΜΑΣ ΤΟ ΣΤΕΡΗΣΕΙ.

Ιωαννίδης Εµµανουήλ - Ιατρός Π.Π. Ι. Χ.
Σφακίων

Οικονόµου ∆ηµήτρης - Ιατρός Π.Ι. Ανώ-
πολης Σφακίων

Ο γιορτασµός της 25 Μαρτίου στα Σφακιά
Τα εν ∆ήµω...Τα εν ∆ήµω...

Η επέτειος της Μάχης της
Κρήτης στα Σφακιά

Ειδικευµένοι ιατροί από       
τον Ι.Σ. Χανίων στα Σφακιά 

Στις 31Μάρτη 2012 επισκέφτηκαν αφι-
λοκερδώς το ιατρείο Σφακίων ειδικευµένοι
ιατροί (καρδιολόγος, ορθοπεδικοί, πνευµονο-
λόγος, γυναικολόγος, ουρολόγος) από
τον Ι.Σ. Χανίων και εξέτασαν πάνω από
250 άτοµα, στο πλαίσιο των τακτικών επι-
σκέψεων που πραγµατοποιούνται από το
άνοιγµα του νέου ιατρείου.

Έως τώρα έχουν πραγµατοποιηθεί τέσ-
σερις επισκέψεις και στις 09/06/12 ακο-
λουθεί η επόµενη (δερµατολόγος,
ορθοπεδικός, πνευµονολόγος, νευρολό-
γος) .Η συνεργασία του ιατρείου µε τον ια-
τρικό σύλλογο Χανίων και οι συχνές
επισκέψεις ειδικευµένων ιατρών στα Σφα-
κιά αναβαθµίζουν ποιοτικά τη λειτουργία
του ιατρείου .

Σε µια περίοδο λιτότητας και την στιγµή
που το εθνικό σύστηµα υγείας καταρ-
ρέει από τις ελλείψεις σε υλικό και προ-
σωπικό, το κέντρο υγείας Βάµου αδυνατεί
να  εξοπλίσει τα ιατρεία µας( Σφακίων -
Ανώπολης) µε τα απαραίτητα υλικά.

Το γεγονός ότι λειτουργούν αξιοπρεπώς,
οφείλεται  αποκλειστικά στην δωρεές
αναλώσιµων υλικών και φαρµάκων
που κάνει η Ενωση Απανταχού Σφακια-
νών, ο δήµος Σφακίων καθώς και µεµο-
νωµένοι δηµότες.  

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε  ιδιαι-
τέρως την Ενωση Απανταχού Σφακια-
νών για τις τελευταίες αποστολές
υλικών.
. Ιωαννίδης Εµµανουήλ - Ιατρός Χώρα Σφα-
κίων
. Οικονόµου ∆ηµήτρης - Ιατρός Ανώπολης

Γιορτάστηκε την 25η Μαρτίου  η επέτειος της Εθνικής  πα-
λιγγενεσίας, στη Χώρα Σφακίων, παρουσία της δηµοτικής
αρχής, µαθητών, καθηγητών, κλήρου και αρκετών δηµοτών της
επαρχίας µας.

Μετά το τρισάγιο στη µνήµη των πεσόντων, υπέρ της πατρί-
δος κατά την επανάσταση του 1821, ο αντιδήµαρχος  Πρωτο-
παπαδάκης Γεώργιος εκφώνησε τον πανηγυρικό της ηµέρας,
αναφερόµενος στα γεγονότα της επανάστασης και της καθορι-
στικής συµβολής των Σφακιανών για την απελευθέρωση του
γένους.

Εν συνεχεία  κατατέθηκαν στεφάνια στο µνηµείο των εκτελε-
σθέντων στα πευκάκια της Χώρας  Σφακίων .

« Το Ελληνικό  έθνος βεβαρηµένο πλέον να στενάζει υπό τον
σκληρόν ζυγόν υπό του οποίου τέσσαρας περίπου αιώνας κα-
ταθλίβεται επονειδίστως, τρέχει µε γενική 
και οµόφωνον  ορµήν εις τα όπλα, δια να κατασυντρίψει τας βα-
ρείας αλύσους τας υπό των βαρβάρων Μωαµεθανών περιτε-
θείσας εις αυτό. Το ιερό όνοµα της ελευθερίας αντηχεί εις όλα τα
µέρη της Ελλάδος και πάσα Ελληνική καρδιά αναφλέγεται από
την επιθυµία του να επαναλάβει το πολύτιµο τούτο δώρον, ίνα
απολεσθείς   εις τον υπέρ τούτου αγώνα». 

Η Κρήτη δεν µένει καθόλου πίσω απ’την µεγάλη αυτή φωνή
που αντηχεί στις λαγκαδιές και τα πέλαγα που τραγουδιέται µε
το στόµα του ΡΗΓΑ:

Λεβέντες αντρειωµένοι  ασπροθαλασσινοί
Σας κράζει η πατρίς µας σας θέλει σας πονεί
Κρήτη, Ψαρά και Ύδρα θαλασσινά πουλιά 

Καιρός ειν’ της πατρίδος ν’ακούστε τη λαλιά.
Κι οσ’ είστε στην αρµάδα, οσ’ αξια παιδιά
Ο νόµος σας προστάζει να βάλετε φωτιά.

Ο ∆ήµαρχος Πάύλος Πολάκης καταθέτει στεφάνιστο Μνηµείο των εκτελε-
σθέντων στα πευκάκια της Χώρας  Σφακίων

Η επέτειος της Εθνικής  παλιγγενεσίας, Γιορτάστηκε στη Χώρα Σφακίων, παρουσία της
δηµοτικής αρχής, µαθητών, καθηγητών, κλήρου και αρκετών δηµοτών της επαρχίας µας.

Αριστερά: Ο κεντρικός οµιλητής της εκδήλωσης για την επέτειο της
Μάχης της Κρήτης στα Σφακιά, κ. Λευτέρης Κοπάσης.

∆εξιά: Η Αντιπρόεδρος της  Ένωσης των Απανταχού Σφακιανών Άννα
Σεϊµένη, καταθέτει σταφάνι εκ µέρους της Ένωσης, στο Μνηµείο. 

Με λαµπρότητα γιορτάστηκε και φέτος
στο ∆ήµο µας, η 71η Επέτειος της Μάχης
της Κρήτης την Κυριακή 20 Μαΐου 2012,
στο Mνηµείο της Μάχης της Κρήτης στη
Χώρα Σφακίων.  

Το εορτασµό, όπως κάθε χρόνο, ανέλαβε
και διοργάνωσε, ο ∆ήµος Σφακίων. Την εκ-
δήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους  εκ-
πρόσωποι της Πολιτικής και Στρατιωτικής
ηγεσίας και πλήθος κόσµου. 

Το πρόγραµµα περιλάµβανε τα εξής:
Επίσηµη ∆οξολογία, χαιρετισµό από το ∆ή-
µαρχο Σφακίων  Παύλο Πολάκη, κεντρική
οµιλία για τα γεγονότα της περιοχής από
τον κ. Λευτέρη Κοπάση, Πρόεδρο & ∆ιευ-
θύνοντα σύµβουλο των Υποδοµών Ανά-
πτυξης Κρήτης Α.Ε., κατάθεση στεφάνων,
ριζίτικο τραγούδι από τον σύλλογο « Χρυ-
σόθεµις», κρητικούς χορούς από τον Μου-
σικοχορευτικό σύλλογο «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ».

Μεταξύ των άλλων ο κ. Κοπάσης τόνισε:
“Σ' αυτό τον τόπο, της προσφοράς µε αίµα
και λεβεντιά για τη λευτεριά και την πατρίδα
γιορτάζουµε τακτικά ότι µας το θυµίζει και ότι
µας το διδάσκει και αναλογιζόµαστε το
όραµα και τα ιδανικά της κάθε εποχής.   
Αυτό το όραµα σε δυο περιπτώσεις έχει µια
διαχρονικότητα που το κρατάει πάντα επί-
καιρο και σηµαντικό. Είναι η προσήλωση
στις αξίες της µόρφωσης και της γνώσης
που στην επαρχία µας προσωποποιείται
στον Γιώργο Ξενουδάκη που την ευεργέ-
τησε µε αυτή τη δυνατότητα και σήµερα το 

κληροδότηµά του αξιοποι-
είται µε τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο από τον ∆ήµο
Σφακίων...”

Μετά το πέρας των εκδη-
λώσεων παρατέθηκε γνή-
σιο σφακιανό γεύµα στους
επισήµους.

Με λαµπρότητα και µε τη
συµµετοχή πλήθους κόσµου,
γιορτάστηκε και φέτος στο ∆ήµο
Σφακίων, η 71η Επέτειος της
Μάχης της Κρήτης, την Κυριακή
20 Μαΐου 2012 . Στη φωτογρα-
φία ο ∆ήµαρχος Π. Πολάκης,
καταθέτει στεφάνι στο Μνηµείο.

Κρητικοί χοροί  από τον Μουσικοχορευτικό σύλλογο «ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ»
.στον εορτασµό της  71ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης. 

...και ριζίτικο τραγούδι,  από τον σύλλογο « Χρυσόθεµις»
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Ρίζα και συλλογικότητα

Η παρουσίαση του βιβλίου της Αντωνίας Μποτωνάκη:
«Άσ’ το κι ας αποθάνει» ή «Το νεραγδαλλαγµένο». 

Στην κατάµεστη αίθουσα της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών
Γράφει ο Ανδρέας Κούνδουρος
Στις 2 Μαρτίου, στην αίθουσα της Ένω-

σης, αντήχησε λόγος δυνατός και τραγούδι
ριζίτικο, «µε φυσές και ρακές»9

Η Σελινιώτισα  Αντωνία Μποτονάκη διά-

βασε αποσπάσµατα από το, εν µέρει αυτο-
βιογραφικό, µυθιστόρηµά της, «Άσ’ το κι
ας αποθάνει ή Το νεραγδαλλαγµένο».            

Ρυθµό και συναίσθηµα στην αφήγηση
πρόσθεσαν απλόχερα η Ειρήνη ∆ερέµ-
πεη, µε φωνή απαράµιλλη και θιαµπόλι, και
ο  Κάρολος Κουκλάκης, δεξιοτέχνης στο
λαούτο και το µπουλγαρί.    Όσο για τη συγ-
γραφέα, µε µια µατιά στο σύντοµο βιογρα-
φικό, στο αυτί του βιβλίου της,
αντιλαµβάνεται κανείς ότι είναι προσωπικό-
τητα πολυσχιδής, που όµως όλες οι πτυχές
της συνυφαίνονται µε την κρητική καταγωγή
της.

βλίου, τον οικισµό Σκοτιδιανά, το θείο επι-
καθορίζει ανθρώπινες πορείες επίµονα πα-
ράλληλες, που συγκλίνουν στο τέλος, Εγώ
τη γνώρισα ως διαιτολόγο κι αισθάνθηκα και 

κατάλαβα γρήγορα, ότι οι συνταγές της
χορταίνουν, γιατί έρχονται από µακριά,
πέρα από την επιστήµη της9

Έτσι, το βιβλίο της, ήδη σε τρίτη έκδοση,
δε µε ξάφνιασε, µου ανέδειξε ολόκληρο το
δέντρο Μποτονάκη, πλατάνι ριζωµένο σε
κάτι που σε µένα προσωπικά υπάρχει ως
µύθος οικογενειακός κι απόηχος.

Χρειάστηκε βοήθεια και να ξαπλώσει
στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης, για να ξεδι-
πλώσει το ριζικό της σύστηµα απ’ το υπέ-
δαφός της και να µπορέσει να ξανοιχτεί
σαν ιστορία και κείµενο.

Γιατί στο Σέλινο, όπως και στα όµορα
Σφακιά και σ’ όλη την ύπαιθρο Κρήτη δε-
σπόζει, ως τις µέρες µας φοβούµαι, ο
νόµος του «αντιπεπονθότος»: «Παρά-
δοση και καµάρι ο γδικιωµός» !

Με εικοσιτέσσερις βυζαντινές εκκλησίες,
άλλες όρθιες κι άλλες γκρεµισµένες, διά-
σπαρτες ολόγυρα απ’ το επίκεντρο του βι

σε τάφους «ανοιχτούς σε κάθε ερµηνεία και
για παν ενδεχόµενο», σε νεκροταφεία χωρίς
οστεοφυλάκια. 

Κι’ από πάνω, εκατοντάδες «µη ;, µη;»
(σελ. 194-195).

Έτσι, η επαφή µε τα Χανιά, την εξουσία,
τους θεσµούς έχει κάτι από τον ερχοµό της
∆.Ε.Η., µε «το σιχαµένο φως, το κίτρινο, το
αρρωστιάρικο, που δε σ’ αφήνει να κρυ-
φτείς, που να κρυφτείς; ;», προκαλεί άγχος
και αγωνία υπαρξιακή, που ξεχειλίζει από
τις σπαρακτικές γραµµές για τον προσω-
ρινό εγκλεισµό της αφηγήτριας στο Πρε-
βεντόριο Ίδρυµα (κεφ. 8), αλλά κι απ’ την
απολογία, σε άπταιστη ιδιωµατική γλώσσα,
του φονιά πατέρα στο χωροφύλακα και στο
∆ικαστήριο (κεφ. 10 και 14).

Κι όµως, η σχέση αυτή µε την ευρύτερη
κοινωνική οργάνωση έχει και κάτι από ψυ-
χανάλυση, λύτρωση κι ευχαρίστηση, όπως
τα παγωτά σε ξυλάκια που ήρθαν µε το ηλε-
κτρικό στην Κάντανο, κάτι σαν αποκούµπι
αντί για τα ευφάνταστα ψέµατα που επινοεί 

ο µυθοµανής πατέρας για να αντέξει την
πραγµατικότητα, σαν την ληξιαρχική πράξη
θανάτου της γιαγιάς της, που ανακαλύπτει
τελικά η αφηγήτρια.   Πέρα απ’ τα Χανιά και
γύρω από τη συγγραφέα, που γίνεται η ίδια,
νεραγδαλλαγµένη, ποταµός και άνεµος
και βροχή και σα να µας βρέχει και να µας
φυσάει, αντί µόνο να µας µιλάει, ο κόσµος,
στην «απεραντοσύνη του, τη µαταιότητά
του, την αρµονία του, τη σοφία του (9)»,
όπου µπορεί ένα παιδί να καθρεφτίζεται
«στα µάτια ενός άγριου ζώου θανάσιµα πλη-
γωµένου, µιας ακρίδας ακρωτηριασµένης
από τα χέρια του, µιας µέλισσας πνιγµένης
σε µια λακκούβα βροχόνερου, ενός φύλλου
που πέφτει αργά στο χώµα ή ενός γέρικου
δέντρου» (σελ. 130-1). 

Η φύση, και µέσα οι άνθρωποι της Κρή-
της, που µαζεύουνε χοχλιούς, «αρκετές τσι-
καλιές για όλο το χειµώνα, φυλαγµένους σε
µεγάλα τσουβάλια, γεµισµένα µε πίτουρα και
κληµατόβεργες» (σελ. 29), που κρεµάνε το
γάλα «στο γαλατοστάτη για να το ξετσιπί-
σουνε να ψήσουνε τη στάκα, να φυλάξουνε
στα βάζα τα γυάλινα το στακοβούτυρο για τα
γαµοπίλαφα και τα χυλοπιτόριζα» (σελ. 33),
άνθρωποι που, µπροστά στα µάτια µας,
καλλιεργούν ελιές και σπέρνουνε λινάρι και
βγάνουν από µεταξόσπορο µετάξι, που
αφηγούνται, στη γλώσσα τους, στ’ αυτιά
µας, το µαρτύριο της Καντάνου9(σελ. 37-
39).

Το βιβλίο της Αντωνίας Μποτονάκη τα χω-
ράει όλα αυτά, σαν κιβωτός, και µας τα πα-
ραδίδει ζωντανά και χωρίς περιτύλιγµα, µε
την ευθύνη να τα ταιριάξουµε, όσο γίνεται,
στη σύγχρονη πραγµατικότητα του τόπου
µας, του Σέλινου, των Σφακιών, της Κρήτης,
της Ελλάδας.

Να ταιριάξουµε, ειδικά στα Σφακιά, την
παράδοση στους αυτοδιοικητικούς θε-
σµούς, όπως λειτουργούν σήµερα, αλλά και
στις συλλογικές πρωτοβουλίες που συµ-
πληρώνουν και βαθαίνουν την έκφραση της
σφακιανής κοινωνίας και ψυχής. Για µια
σύγχρονη, «εφαρµοσµένη», εκδοχή του ρι-
ζίτικου.

Σεµνή τελετή στη µνήµη του πρωτοπόρου
Κρητικού Αγωνιστή Σταύρου Καλλέργη
Το πρωί της πρωτοµαγιάς, στην

συµβολή των οδών Πειραιώς και Πέ-
τρου Ράλλη που βρίσκεται το
άγαλµα του µεγάλου Κρητικού αγω-
νιστή, πραγµατοποιήθηκε σεµνή τε-
λετή στη µνήµη του, από τα Κρητικά
πολιτιστικά κινήµατα το συνδικαλι-
στικό και το Ιδρυµα Ιστορικών και
Κοινωνικών Ερευνών “Σταύρος
Καλλέργης”

Στην τελετή, παραβρέθηκε αντι-
προσωπεία του ∆.Σ. της “ Ενωσης
του Απανταχού Σφακιανών”, µε τον
Πρόεδρο της Σ. Μανουσογιάννη,
τον Ταµία Νίκο Κωνσταντουδάκη
και το Μέλλος του ∆.Σ. Αντρέα
Κούνδουρο και κατέθεσαν στεφάνι. 

Αριστερά : Ο Σπύρος Τρούλλης (Πρόεδρος της “Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταµιτών”, χωριανός του Σταύρου Καλλέργη), ο  Νίκος Κωνσταντουδάκης και ο  Αντρέας
Κούνδουρος, κάτω από το άγαλµα του µεγάλου Κρητικού αγωνιστή. ∆εξιά :  Η αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της Ένωσης µας, καταθέτει στεφάνι.

Η συγγραφέας Αντωνία Μποτονάκη

Ρυθµό και συναίσθηµα στην αφήγηση πρόσθεσαν απλόχερα η Ειρήνη ∆ερέµπεη, µε φωνή
απαράµιλλη και θιαµπόλι, και ο  Κάρολος Κουκλάκης, δεξιοτέχνης στο λαούτο και το µπουλγαρί.

Ο Ειδικός Γραµµατέας της Ένωσής µας Ανδρεάς Κούνδουρος (αριστερά) έκανε την κυρίως παρουσίαση του βι-
βλίου. Ο  Γενικός Γραµµατέας της Ένωσης Βασίλης Θωµάς,τόνισε ότι το βαθύτερο νόηµα του βιβλίου είναι το “πάθος
για την ζωή, και η ιδιαίτερη ικανότητα αυτοσυντήρησης και αντοχής σε κάθε είδους κακουχίες, που πρέπει να
διαθέτει ένας άνθρωπος για να επιβιώσει, και δη µια γυναίκα, στην «δωρικά» σκληρή κρητική κοινωνία”. 

Στην κατάµεστη αίθουσα της Ένωσης Απανταχού Σφακιανώνπραγµατοποιήθηκε, η πα-
ρουσίαση του βιβλίου της Αντωνίας Μποτωνάκη µε τίτλο «Άσ’ το κι ας αποθάνει» 
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Μια όµορφη µουσική βραδιά τη∆ευτέρα 30 Αbρίλη 2012 
µε το Μιχάλη Πολυχρονάκη

Παρουσίαση του πρώτου του δίσκου
«Μέλισσα», στην αίθουσα της Ένωσης

των Απανταχού Σφακιανών  
Αν έχει η Κρήτη δυό ψυχές, η µια είναι η λύρα 
Κι είναι γεµάτη έρωτα, ήλιο, φωτιά κι αρµύρα. 

Η Ένωση µας, συ-
νεχίζει την προσπά-
θεια της για τη
προβολή και ανά-
δειξη της πολιτιστι-
κής µας κληρονοµιάς
και ιδιαιτέρα της
Κρήτης, προβάλλον-
τας  πνευµατικές και
καλλιτεχνικές δηµι-
ουργίες συµπατριω-
τών µας,  στο χώρο
της  Λογοτεχνίας,
της Ιστορίας, της
Μουσικής, του τρα-
γουδιού (ριζίτικο), του
χορού, του θεάτρου,
του κινηµατογράφου 

Στην πολιτιστική
και πολιτική  ένδεια

που προσπαθούν να µας επιβάλλουν, εµείς αντιστεκόµαστε, τολµάµε, αγωνιζόµαστε και
προχωράµε, προσδοκόντας σε µια πολιτιστική άνοιξη.

Ο Μιχάλης Πολυχρονάκης είναι καλός φίλος της  Ενωσης μας, μέλος της εξ’ άλλου από παλιά.
Πολλές φορές μας ξεφάντωσε - αφιλοκερδώς,  με τη λύρα και τους πασαδόρους του σε γλέντια, χο-
ρούς και εκδηλώσεις  μας. Σεμνός και προικισμένος Λυράρης, μετουσίωσε  και ζωγράφισε με το
μεστό - δυνατό δοξάρι του, τους γλυκούς χυμούς της μουσικής μας παράδοσης  και μας χάρισε με-
ρικούς δικούς του, ψιμυθευτούς σκοπούς. 

Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία μελών 
του Δ.Σ. της  Ενωσης μας

ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΣΦΑΚΙΩΝ

Τρόικα, ΔΝΤ, Μνημόνια, ντόπιοι και ξένοι “σωτήρες”... Οι χειρότεροι εφιάλτες στη νεώτερη
ιστορία του Ελληνικού λαού!  Εχουν μεθοδεύσει συστηματικά, το ξεπούλημα κοψοχρονιάς της
δημόσιας περιουσίας, την ιδιωτικοποίηση της υγείας, της παιδείας, του ορυκτού πλούτου, της
ενέργειας. Οδηγούν  στην ανεργία, το μισό πληθυσμό της πατρίδας μας,  διαλύσουν τη ζωή και
τα όνειρα εκατομμυρίων ανθρώπων…

Από τα πρώτα θύματα του εφιαλτικού καθεστώτος του άκρατου νεοφιλευθερισμού,  της
βαρβαρότητας και της καταστροφής, είναι η δημόσια υγεία.

Τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας, βρίσκο νται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Με
άδεια ταμεία, δίνεται  μάχη  για να καλυφθούν οι καθημερινές τους ανάγκες,  τα βασικά λει-
τουρ γικά τους έξοδα . Κάποια έχουν φτάσει στα πρόθυρα του λουκέτου! Πολλά νοσοκομεία,
κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία υπολογίζουν πιά στην φιλανθρωπία, τις δωρεές, τους ερά-
νους για να προμηθεύονται το αναγκαίο φαρμακευτικό υλικό!     

Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) Δημήτρης Βαρνάβας τονίζει: «Οι συν-
θήκες έχουν επιδεινωθεί τόσο δραματικά που οι γιατροί  πιστεύουν πλέον ότι η ελληνική κρίση δεν
είναι πλέον μόνον οικονομική αλλά έχει μετατραπεί και σε ανθρωπιστική κρίση". 

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ενωσης μας Σήφη Μανουσογιάννη, του Ταμία Νίκου
Κωνσταντουδάκη και του Νοσηλευτή, μέλους της Ενωσης Γιώργη  Καρκαβάτσου, εξασφαλί-
στηκε από δωρεές και εστάλει στο Π.Π.Ιατρείο Σφακίων, μεγάλη ποσότητα φαρμακευτι-
κού υλικού!

Οι Δωρητές του φαρμακευτικού υλικού, είναι οι:
-  Δουρμούσογλου Θεόδωρος  Ducasco A.E.B.E
-  Γεώργιος Ι.Ιωαννίδης  IOANNIDIS MEDICALS
Ενωση μας και εκ μέρους της, ολόκληρη η Σφακιανή κοινωνία τους ευχαριστεί θερμά!

Ο Ταµίας Νίκος Κωνσταντουδάκης και ο Νοσηλευτής, µέλους της Ενωσης Γιώργης  Καρκαβάτσος
στο λιµάνι του Πειραιά,για την αποστολή στο Ιατρείο Σφακίων του  φαρµακευτικού υλικού

∆ΩΡΗΤΕΣ
του Ιατρείου 
Χ. Σφακιών

Ευχαριστούμε θερμά, όλους
όσους προσέφεραν και συνεχί-
ζουν να προσφέρουν χρηματικά
ποσά,εξοπλισμό,φαρμακευτικό
και νοσοκομειακό υλικό, στο πε-
ριφερειακό Ιατρείου Σφακίων.
Συνεχίζουμε τη δημοσίευση των

Δωρητών του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χ. Σφακιών
☼ Ένωση των Απανταχού Σφακιανών - Φαρµακευτικό υλικό
☼ Βρετουδάκη Στέλλα - Φαρµακευτικό υλικό
☼ Θεόφιλος Κοντροµίχος (Αττικός Νεφρός - Αττική) - 3.000 €
☼ ∆ουρµούσογλου Θεόδωρος ( Ducasco A.E.B.E) - Φαρµακευτικό υλικό
☼ Γεώργιος Ι.Ιωαννίδης (IOANNIDIS MEDICALS) - Φαρµακευτικό υλικό
☼ Καντεράκης Σπύρος - 1.000 €
☼ Κριαράς  Ευριπίδης - 200 €
☼ ∆ηµότες Σφακίων που εξυπηρετήθηκαν από Ιατρείο Σφακίων -  220 € 
☼ Οικογένεια Μανούσου Προκ. Μπολιώτη (στη µνήµη του αντί στεφάνου) -  500€ 
☼ Οικογένεια  Ιωσήφ Προκ. Μπολιώτη (στη µνήµη Μανούσου Μπολιώτη) - 100€ 
☼ Οικογένεια  Βαµιανάκη Σαράντου (στη µνήµη Μανούσου Μπολιώτη) - 50€
☼ Οικογένεια Μανωλακάκη Ελευθερία (στη µνήµη Μανούσου Μπολιώτη) -  50€
☼ Οικογένεια Βουγούκαλου Γεωργίου (στη µνήµη Μανούσου Μπολιώτη ) - 50€
☼ Οικογένεια  Παπαδάκη Κων/νου (στη µνήµη Μανούσου Μπολιώτη) - 50€ 
☼ Κατσανεβάκη Μανωλία - Κουράκης Γεώργ. (στη µνήµη Μανούσου Μπολιώτη) - 50€
☼ Μπολιώτης Νικόλαος του Ιωάν. (στη µνήµη Μανούσου Μπολιώτη ) - 50€
☼ Κακαβελάκης Ιωάννης (στη µνήµη Μανούσου Μπολιώτη) - 50€
☼ Περάκης Αριστοτέλης (στη µνήµη Μανούσου Μπολιώτη ) - 50€ 
☼ Μπολιώτης Προκόπης του Προκ. (στη µνήµη του αδελφού του Μανούσου) - 50€                                                                                                                                                               

Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χ. Σφακιών

“Μην αγαπήσεις  λυρατζή, γιατί χορδή σε κάνει, σε κάθε ψύλλου πήδηµα πετά’σε  κι άλλη πιάνει”
Ο Μιχάλης Πολυχρονάκης µε τους πασαδόρους του λαουτιέρηδες Λευτέρη  Φραγκιου-

δάκη και  Γιώργο  Παπαδάκη. .

Γέµισε η αίθουσα της Ένωσης µας, στην παρουσίαση του πρώτου δίσκου του Μιχάλη Πολυχρονάκη «Μέλισσα», 

Μια αναµνηστική φωτογραφία του Μιχάλη, µε µέλη του ∆.Σ. και φίλους της Ένωσης µας.

Το ριζίτικο του δίσκου, το “πήραν” οι καλλικέλαδοι
ριζίτες του ∆.Σ. της Ένωσης µας...

Ο Σ. Μανουσογιάννης και Γ. Βοτζούρης, µίλησαν για
την δεξιοτεχνία και το ήθος του δικού µας λυράρη...
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ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ
Κυριακή 11 Μάρτη 2012 στην αίθουσα «Ορφέας» στην Καλλιθέα

Μεσηµέρι Κυριακής 11 Μάρτη 2012. Η αί-
θουσα «Ορφέας» στο Σταθµό του Ηλεκτρικού
στην Καλλιθέα - χωρητικότητας 400 ατόµων, είναι
κατάµεση. Στο κάλεσµα της Ένωσης των Απαν-
ταχού Σφακιανών, µας τίµησαν, ανταποκρινόµε-
νοι στο κάλεσµα µας, Σφακιανοί συµπατριώτες
µας της Αττικής, νεολαία που χόρεψε και διασκέ-
δασε  µε τη ψυχή της, συµπατριώτες µας  που 

ήρθαν από τα Σφακιά µε προεξάρχοντα τον ∆ή-
µαρχο Σφακίων Παύλο Πολάκη, ο Αντιδήµαρχος
Σφακίων Μανούσος Χιωτάκης, το µέλος του ∆Σ
Σφακίων  Ν. Μπούχλης, οι Υπεύθυνοι των Πα-
ραρτηµάτων Β. Ελλάδας και Κυκλάδων της Ένω-
σης Θ. Παπαδάκης και Μ. Μαργαρίτης, ο Γεν.
Γραµµατέας του Παραρτήµατος Αττικής του ιδρύ-
µατος «Ελ. Βενιζέλος» στρατηγός ε.α Ν. Σαρρής,

ο Πρόεδρος της Παµµακεδονικής Συνοµοσπον-
δίας Ι. Αθανασιάδης, ο Πρόεδρος της ΠΟΚΣ Μ.
Πατεράκης, ο Πρόεδρος του µουσικοχορευτικού
συλλόγου «Τα Σφακιά» Μ. Φασουλάκης, ο ιατρός
του ΠΠΙ Σφακίων (και τιµώµενο πρόσωπο) Α.
Μπουγάς, η συγγραφέας Α. Μποτωνάκη, οι κρη-
τικοί καλλιτέχνες Κ. Κουκλάκης και Ε. ∆ερέµπεη,
ο χορευτικός όµιλος «ΚΡΗΤΕΣ» του σφακιανού
στην καταγωγή Γ. Πετράκη, ο χορευτικός όµιλος
«ΚΟΥΡΗΤΕΣ» του φίλου µας και συµπατριώτη   Μ.
Παττακού, µέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού του «Πειραϊκού Θεραπευτηρίου»,
πολλών φίλων µας Ιατρών, σύσσωµο το ∆Σ και
πολλά µέλη της λέσχης σκαφών «Ναυτίλος», εκ-
πρόσωποι κρητικών σωµατείων της Αττικής και ερ-
γαζόµενοι του οµίλου εταιριών Βαρδινογιάννη,
µεταξύ άλλων. Η αίθουσα γέµισε ασφυκτικά...

Ο Πρόεδρος της ‘Ενωσης, αφού καλωσόρισε
µε µια µαντινάδα τους παρευρισκόµενους, έκανε
µια µικρή µνεία για τις δραστηριότητες της Ένωσης
στην επαρχία Σφακίων. Μαζί του ανέβηκε στην
πίστα µια µεγάλη ριζίτικη παρέα, η οποία τραγού-
δησε ένα ριζίτικο για την περίσταση, µε πρωτο-
τραγουδιστή το Νεκτάριο Μπούχλη, η στεντόρεια
φωνή του οποίου ταξίδεψε τους παρευρισκόµε-
νους στις σφακιανές µαδάρες.

Μετά, ο ∆ήµαρχος Σφακίων απηύθυνε χαιρετι-
σµό και έκανε έναν µικρό απολογισµό για τα πρό-
σφατα έργα του ∆ήµου Σφακίων, ενώ ύστερα
τιµήθηκε από την Ένωση Σφακιανών για την πο-
λύµηνη και ανιδιοτελή προσφορά του ως ιατρός 

στο ΠΠΙ Σφακίων  ο Αλέξανδρος Μπουγάς, ο
οποίος και παρέλαβε συγκινηµένος τιµητική πλα-
κέτα. 

Το γλέντι άνοιξαν µε τους λεβέντικους χορούς
τους οι «Κρήτες», ενώ µετά την σκυτάλη πήραν οι
«Κουρήτες», και αργότερα, ο υπεύθυνος του Πα-
ραρτήµατος Β. Ελλάδας Θ. Παπαδάκης, αλλά και ο
υπεύθυνος του νεοσύστατου Παραρτήµατος Κυ-
κλάδων της Ένωσης Σφακιανών Μ. Μαργαρίτης. 

Τα  εδέσµατα από τη µαδαρίτικη γη των Σφα-
κίων, ήταν πλούσια. Μας διασκέδασε το συγκρό-
τηµα του  Γ. Στριλιγκά. Το γλέντι συνεχίστηκε µε
χορούς και ριζίτικα τραγούδια έως τις βραδινές
ώρες, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις στους
παρευρισκόµενους.

Η Ένωση των Απανταχού Σφακιανών επιθυµεί
να ευχαριστήσει την διοίκηση του κέντρου «Ορ-
φεάς», για την παραχώρηση και την φιλοξενία,
όλους όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, το
µέλος του ∆Σ της Π. Γιάνναρη που επιµελήθηκε
προσωπικά την ετοιµασία του παραδοσιακού πιλα-
φιού µε το βραστό κρέας, τους Σφακιανούς παρα-
γωγούς Μ. Χιωτάκη και Μ. Ντουρουντάκη, οι
οποίοι έστειλαν κρασί και εδέσµατα από τα Σφακιά
µε προεξέχουσα τη Σφακιανή γραβιέρα και τα Σφα-
κιανά παξιµάδια, αλλά και τους δωροθέτες (εκδό-
σεις Αναστασάκη, συγγραφέας Α. Μποτωνάκη,
ταβέρνα «Ανυφαντού των Γεύσεων», κρεοπωλείο
Γ. Βασιλός-Γ. Ψυχουντάκη µεταξύ άλλων), για τα
δώρα που προσέφεραν απλόχερα στη λαχει-
οφόρα αγορά. 

Η εκδήλωση ήταν αφιερωµένη σε φίλους µας, µη Σφακιανούς, που 
πρόσφεραν πολλά και αγαπήθηκαν από την κοινωνία των Σφακιών 

Οι κρητικοί καλλιτέχνες Κ. Κουκλάκης και Ε. ∆ερέµπεη, µας χάρισαν δυό όµορφα τρογούδια,
µε το δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

Κάτω από το επιτιµητικό βλέµα του ∆ηµάρχου Σφακίων και του Γραµµατέα της Ένωσης Βασίλη Θωµά, ο γιατρός
Αλέξανδρος Μπουγάς, παραλαµβάνει συγκινηµένος από τον Πρόεδρο Σήφη Μανουσογιάννη, την τιµητική πλα-
κέτα για την πολύµηνη και ανιδιοτελή προσφορά του ως γιατρός στο Ιατρείο Σφακίων. 

Ο ακάµατος Αντιδήµαρχος Σφακίων Μανούσος Χιωτά-
κης, µας φίλεψε µερικές φιάλες από το εξαιρετικό κρασι
που ο ίδιος µε πολύ µεράκι, παράγει στ’ Ασφέντου... 

Μ ια µεγάλη ριζίτικη παρέα, µε πρωτοτραγουδιστή το Νεκτάριο Μπούχλη,  µε την  στεντόρεια φωνή
µας  ταξίδεψε στις σφακιανές µαδάρες, τραγουδόντας  ένα όµορφο Ριζίτικο.

Οι “ΚΡΗΤΕΣ”, µε χοροδιδάσκαλο το µέλος της Ενωσης
Γιώργο Πετράκη, µας τίµησαν  µε την παρουσία τους.

Οι φίλοι µας ¨ΚΟΥΡΗΤΕΣ" του συµπατριώτη µας Πατακοµανώλη, δίνουν πάντα το παρόν στις εκδηλώσεις της
Ένωσης µας και ενθουσιάζουν µε την απίστευτη λεβεντιά και σβελτάδα τους.

Ο δικός µας Λυκούργος Τζαρδής, µέλος του ∆.Σ. της Ένωσης µας, πρωτοχορευτής στούς
“ΚΡΗΤΕΣ”, ως άλλος Ζορµπάς...µάγεψε µε την λεβεντιά και τη σεµνότητα του χορού του.


