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ΠEPIOΔIKH ΠOΛITIΣTIKH  EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY «ΦΩTEINOΣ» IΣTOPIKHΣ EPEYNAΣ, ΣYΛΛOΓHΣ  ΛAOΓPAΦIKOY YΛIKOY & ΠPOBOΛHΣ TOΠ. ΘEMATΩN 

Ο πολιτιστικός 
σύλλογος Σφακιωτών 

«ΦΩΤΕΙΝΟΣ» 
ευχαριστεί θερμά 

τον συγχωριανό μας 
Πρωτοπρεσβύτερο 
Γεράσιμο Ζαμπέλη 
που χρηματοδοτεί 

την έκδοση του 
2ου φύλλου 

της εφημερίδας 
«ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ»

KI OMΩΣ YΠAPXEI  KTIPIO  
ΓIA  TO  T.E.I.

Με αφορμή την απογραφή
 Λίγες μέρες πριν την απογραφή συνάντησα χωριανό μου που μένει 

στην πόλη. Του ζήτησα να απογραφεί στο χωριό και του εξήγησα τους 
λόγους που πρέπει να το κάνει.

Απάντηση: « Και να ερημώσει η πόλη; Δεν γίνονται αυτά».
Οι στίχοι του Βαλαωρίτη στο ποίημα «Φωτεινός ο ζευγολάτης» 

εκφράζουν το 19ο αιώνα την κοινή συλλογική συνείδηση των κατοίκων 
των χωριών μας. Αποπνέουν την περηφάνια του γερο- Φωτεινού για 
την καταγωγή του. Μια κοινή συλλογική συνείδηση και μια περηφάνια 
για την καταγωγή μας που διαμορφώθηκε και σφυρηλατήθηκε από τον 
13ο – 14ο αιώνα και ίσως και παλιότερα και εκφράστηκε με κοινούς 
αγώνες των Σφακισάνων, το 1357 με την επανάσταση της Βουκέντρας 
εναντίον των Φράγκων κατακτητών του Γρατιανού Τζώρτζη αλλά και 
των Άγγλων το 1819. Σημείο αναφοράς οι δύο αυτές επαναστάσεις 

για τους Σφακισάνους. 
Μετά την ένωση με την Ελλάδα η ενότητα εκφράζεται μέσα απ’ τον 

ενιαίο δήμο που διατηρήθηκε μέχρι το 1914.Και στα δύσκολα χρόνια 
που ακολούθησαν πόλεμοι, δικτατορίες, κατοχή, πείνα, η ενότητα ήταν 
δεδομένη. Αλλά και μετά τη μεταπολίτευση με κοινούς αγώνες για 
το νερό και τη Λαγκάδα, με την ίδρυση συνεταιρισμού, πολιτιστικού 
συλλόγου, ποδοσφαιρικής ομάδας αλλά και ενιαίου δήμου η ενότητα 
και η κοινή δράση όλων των χωριών διατηρήθηκε.

Δυστυχώς σήμερα, εμείς οι απόγονοι αυτών που με τους αγώνες 
τους διαμόρφωσαν την κοινή συνείδηση του Σφακισάνου αλλά και 
της συλλογικότητας στη δράση δεν βαδίζουμε στα χνάρια τους. Στην 
ερώτηση: «Πούθε κατάγεσαι μωρέ;» Απαντάμε απ’ το Σπανοχώρι, 
απ’ το Πινακοχώρι, απ’ τον Κάβαλο, απ’ τα Λαζαράτα, απ’ τ’ 
Ασπρογερακάτα. Και όχι «Εδώθε Σφακισάνος».  

Συγχωριανοί μου, ας ανατρέξουμε στις ρίζες μας, ας βρούμε ξανά 
την ενότητα, ας ξεπεράσουμε τοπικισμούς και αντιθέσεις, ας βρούμε 
τα σημεία που μας ενώνουν και ας πορευτούμε όλοι μαζί για την 
πρόοδο και προκοπή των ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ.

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ
Μεγάλος κερδισμένος της λαχειοφόρου αγοράς 
του συλλόγου μας ήταν ο Κώστας Λάζαρης 
του Πέτρου από τα Λαζαράτα. Στην κλήρωση 
της 24ης Ιουνίου κέρδισε το μηχανάκι.

ΣEΛ. 12

- Πούθε κατάγεσαι μωρέ;
- Εδώθε ΣΦΑΚΙΣΑΝΟΣ
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Με ευλάβεια, συγκίνηση και κατάνυξη 
συμμετείχε το χορευτικό τμήμα του ΦΩΤΕΙΝΟΥ 
στην υποδοχή τεμαχίου του Ιερού λειψάνου 
του Οσίου Γεωργίου, του νέου Ομολογητού, 
του Καρσλίδου, ύστερα από πρόσκληση του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λευκάδας και 
Ιθάκης κ. Θεόφιλου.

Σ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, απ’ την υποδοχή 
στην προκυμαία της Λευκάδας μέχρι τον Ι. Ναό του 
Αγίου Μηνά και την Ι. Μ. Φανερωμένης τα παιδιά 
του χορευτικού, ντυμένα με τις παραδοσιακές 
Λευκαδίτικες φορεσιές συνόδεψαν τα λείψανα.

 

Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου 
μας συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία 
του. Οι πρόβες είναι εντατικές και 
ο δάσκαλος μαζί με τους χορευτές 
προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Οι 
πρόβες γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο. 
Περιμένουμε όλους τους Σφακισάνους 
και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά να έρθουν 
κοντά μας.

Το πρόγραμμα των παραστάσεων 
του καλοκαιριού έχει καταρτιστεί. 
Δίνεται μεγάλη προσοχή στον 
παραδοσιακό τρόπο απόδοσης των 
χορών. Το χορευτικό πήρε μέρος στην 
υποδοχή του ιερού λειψάνου του 
Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδου μετά 
από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Λευκάδας και Ιθάκης κ. 
Θεόφιλου, στον 1ο Πράσινο Λευκάδιο  
Ημιμαραθώνιο δρόμο 21.1 km και στον 
πρώτο Λαϊκό Δρόμο Υγείας 5 km και 
μέλη του πήραν μέρος στη θεατρική 
αναπαράσταση «Τ’ Αϊ – Γιαννιού τα 
Λάμπαρδα».

Στο 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλορ 
Λευκάδας θα παρουσιάσει χορούς απ’ 
την Καππαδοκία ενώ στις παραστάσεις 
στα χωριά μας και αλλού, χορούς απ’ 
την Κρήτη, τον Έβρο και τα Άγραφα 
και το μικρό τμήμα χορούς απ’ τη Σάμο 
και τη Μακεδονία.    

NEA  TOY  XOPEYTIKOY

YΠOΔOXH  ΛEIΨANΩN  OΣIOY  ΓEΩPΓIOY  TOY  KAPΣΛIΔOY

Συναυλία διοργανώνει ο σύλλογός μας την 

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 

στο χώρο στάθμευσης στα Λαζαράτα, 

με τον τραγουδιστή  

Τάκη Κωσταντακόπουλο. 

Θα ακουστούν τραγούδια απ’ τη χρυσή εποχή του 

νέου κύματος, Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Λοϊζου και 

άλλων γνωστών συνθετών. 

Η είσοδος είναι 5 € .  Έναρξη:  9.30  μ.μ.

1ος ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ 
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Στον 1ο Πράσινο Λευκάδιο Ημιμαραθώνιο 
δρόμο 25  km και στον 1ο Λαϊκό Δρόμο Υγείας 
5 km  που διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος 
«Φίλανδρος» και ο Δήμος Λευκάδας, την 
Κυριακή 29 Μαϊου, πήραν μέρος  μέλοι  του 
συλλόγου μας καθώς και πολλοί Σφακισάνοι.

«ΣΦAKIΩTEΣ»
Eφημερίδα  του  πολιτιστικού  συλλόγου  
Σφακιωτών Λευκάδας  «O  ΦΩTEINOΣ»

Δ/NΣH:   Σφακιώτες  Λευκάδας     
T.K.  31080    THΛ.:  2645061612       
 FAX:  2645061210

YΠEYΘYNOΣ  EKΔOΣHΣ: O πρόεδρος του  συλλόγου  Παπαδόπουλος Aνδρέας                                  
Eκδίδεται  με  ευθύνη  του Δ.Σ.
Tα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους.

MAKETEΣ - EKTYΠΩΣH:   TYPO  CENTER  l Γ. Bεργίνης  τηλ. 26450 23805  l  E-mail: typoce@otenet.gr
ΣYNΔPOMH  ETHΣIA:  Eσωτερικού:  15  ευρώ  l    Eξωτερικού:  25 ευρώ
AΠOΣTOΛH  ΣYNΔPOMΩN:  Διεύθυνση  συλλόγου

Σ Υ Ν ΑΥ Λ Ι Α

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σφακισάνοι γίνετε συνδρομητές της εφημερίδας. Ενισχύστε τις δραστηριότητες του συλλόγου. Η συνδρομή για την Ελλάδα είναι 
15 € και για το εξωτερικό 25 € το χρόνο. Χρήματα μπορείτε να καταθέτετε στο λογαριασμό του σωματείου στην

 Εθνική Τράπεζα. ΑΡ.  ΛΟΓ. 399/ 290071 – 83.
Να στείλετε επίσης και το δελτίο απογραφής συνδρομητή συμπληρωμένο με τα στοιχεία σας για να σας έρχεται στο σπίτι.  

Ο Τάκης Κωσταντακόπουλος παλαιότερα σε συναυλία στους 
Σφακιώτες με το Μιχάλη Βιολάρη και την Καίτη Χωματά.



AΠPIΛHΣ -  IOYNHΣ  2011 �

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

«Τ’ Αϊ - Γιαννιού τα Λάμπαρδα»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24  ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Α. ΕΣΟΔΑ
ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ                          2728 €
ΠΟΤΑ – ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ                  1207 €
ΣΥΝΟΛΟ                                3935 €

     Β. ΕΞΟΔΑ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ                                 1170 €
ΜΗΧΑΝΑΚΙ                                   800 €
ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ                                   200 €
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΝΕΡΑ                    345 €
ΠΑΓΟΣ – ΠΟΤΗΡΙΑ - ΠΙΡΟΥΝΙΑ        40 €
ΔΙΑΦΟΡΑ                                     60 €
ΚΑΡΒΟΥΝΑ                                        20 €
ΣΥΝΟΛΟ                                 2635 €

Α. ΕΣΟΔΑ:      3935 €
Β. ΕΞΟΔΑ:      2635 € 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ:                    1300 € 

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ
1ος  Λαχνός:   Νο  501    Μηχανάκι
2ος  Λαχνός:   Νο  400    Ταξίδι για 2 άτομα 
στους Αγίους Σαράντα. Πρακτορείο ταξιδιών 
kinissis
3ος  Λαχνός: Νο  1209    Ταξίδι για 2 άτομα στους 
Αγίους Σαράντα.  Πρακτορείο ταξιδιών kinissis
4ος  Λαχνός:  Νο  911      Τραπέζι για 8 άτομα στην 
ταβέρνα Κληματαριά – Λαζαράτα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο πολιτιστικός σύλλογος Σφακιωτών 

«ΦΩΤΕΙΝΟΣ» ευχαριστεί τους παρακάτω χο-
ρηγούς της εκδήλωσης «Τ’ Αϊ – Γιαννιού τα 
Λάμπαρδα» που έγινε στο Πινακοχώρι την 
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011.
1. Γεωργάκη Αντώνιο   - Σούπερ Μάρκετ  (Λαζαράτα)
2. Λάζαρη Σπυριδούλα -  Σούπερ  Μάρκετ  (Λαζαράτα)
3. Ασπρογέρακα Ανδρέα – Αρτοποιείο  (Λαζαράτα)
4. Λάζαρη Διονύσιο – Αρτοποιείο (Λαζαράτα)
5. Κούρτη Σπύρο (Παράδοση) – Αρτοποιείο (Λευκάδα)
6.Φίλιππα Δημήτριο - Εμπόριο ποτών (Λευκάδα)
7. Καββαδά Θανάση – Εμπόριο ποτών (Λευκάδα)
8. Λάζαρη Θεόδωρο – Ιχθυοπωλείο (Λευκάδα)
9. Κοντογιάννη Ουρανία – Οπωροπωλείο (Λευκάδα)
10. Ένωση Γεωργικών Συν/σμών Λευκάδας – ΤΑΟΛ
11. Γεωργάκη Βασίλειο – Εμπ. Κάρβουνου (Πινακοχώρι)
12. Κτενά Θεόδωρο – Γραφείο ταξιδιών
13. Λάζαρη Ευστάθιο – Ταβέρνα (Λαζαράτα)
14. Γεωργάκη Δημήτριο – Χρώματα (Λαζαράτα)
15.  Studio  Lefkatas

Ευχαριστεί επίσης τα μέλη του συλλόγου 
που εργάστηκαν αφιλοκερδώς για την επιτυ-
χία της εκδήλωσης και όλο τον κόσμο που 
μας τίμησε με την παρουσία του καθώς και 
το δήμο Λευκάδας για την οικονομική ενί-
σχυση των 1000 €.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Με το πρώτο φύλλο της εφημερίδας 
«ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ» που εκδώσατε με χαρά 
διαπιστώνω ότι  κάτι καινούργιο  γεννιέται 
, ένας νέος φορέας με ρίζες από παλιά, που 
έχει μεγάλη ανάγκη ο τόπος μας.

Γι’ αυτή  την  νέα αρχή εύχομαι πάντα 
επιτυχίες. Η δράση σας να είναι ωφέλιμη 
για όλους τους Σφακισάνους. Ευελπιστώ οι 
νέες αρχές, Δημοτικές και Περιφερειακές , 
να σας ακούσουν, να δεχθούν τα μηνύματά 
σας γιατί η δική σας φωνή είναι η φωνή  της 
κοινωνίας που εκπροσωπείτε.

Θέλω να ξέρετε ότι θα είμαι δίπλα σας σε 
ότι με χρειαστείτε.

Τώρα όσο αφορά ορισμένα θέματα που 
αναφέρατε στο πρώτο φύλλο σας σχετικά 
με τον πρώην Δήμο Σφακιωτών θα  ‘θελα να 
δώσω μία απάντηση τώρα που τα εκλογικά 
και μετεκλογικά πάθη έχουν καταλαγιάσει 
και με μια πιο ψύχραιμη ματιά μπορούμε 
όλοι μας να εκτιμήσουμε καλύτερα την 
κατάσταση.

Στο προηγούμενο φύλλο έγινε αναφορά 
σε οικονομικές υποχρεώσεις του πρώην 
Δήμου Σφακιωτών. Ασφαλώς και υπάρχουν 
ορισμένες οικονομικές υποχρεώσεις σε 
προμηθευτές (σε πίνακα παρακάτω αναφέρω 
περισσότερες λεπτομέρειες ) αφού ο πρώην 
Δήμος Σφακιωτών λειτουργούσε έως την 
31/12/2010 και η τελευταία χρηματοδότηση 
που έλαβε, και μάλιστα μειωμένη, ήταν τον 
Αύγουστο του 2010. Όμως πέρα απ΄ αυτό 
το γεγονός όλοι γνωρίζουμε ότι λόγω της 
οικονομικής κρίσης οι χρηματοδοτήσεις 
στους Δήμους απ’ το Υπουργείο Εσωτερικών 
ήταν μειωμένες σε σχέση με αυτά που 
όφειλε να αποδώσει σύμφωνα με τον 
νόμο. Ακόμη δεν μας αποδόθηκαν και οι 
χρηματοδοτήσεις απ’ τα προγράμματα που 
ήταν εγκεκριμένα με υπουργικές αποφάσεις 
,οι οφειλές απ’ την πρώην Νομαρχία για την 
μεταφορά μαθητών  και η επιχορήγηση του 
Πολιτιστικού Οργανισμού απ’ την πρώην 
Νομαρχία   

Σύμφωνα ,λοιπόν ,με τα στοιχεία που 
κατέθεσε ο ορκωτός λογιστής που όρισε 
η οικονομική επιτροπή του ενιαίου Δήμου 
Λευκάδας έχουμε τους εξής πίνακες:

ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΟΙ 
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΤΑΝ: 

Διαθέσιμα                   31.12.2010
Δήμος ΛΕΥΚΑΔΑΣ                  821.772,15
Δήμος ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ                    154.447,34
Δήμος ΚΑΡΥΑΣ                   110.979.82
Δήμος ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ                    44.778,17
Δήμος ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ                  406.331,52
Κοινότητα ΚΑΛΑΜΟΥ               1.509.098.80
Κοινότητα ΚΑΣΤΟΥ                  583.112,07
Σύνολο                               3.621.519,87

Eπιστολή του πρώην Δημάρχου Σφακιωτών κ. ΓEΩPΓIOY  KOYPTH

ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΥΣ (Ύδρευσης – Αποχέτευσης κ.ά.):

Δήμος ΛΕΥΚΑΔΑΣ  1.726.185,26
Δήμος ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ      767.781,33
Δήμος ΚΑΡΥΑΣ                        42.373,62
Δήμος ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ     127.375,29
Δήμος ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ      727.913,27
Κοινότητα ΚΑΛΑΜΟΥ        24.051,14
Κοινότητα ΚΑΣΤΟΥ          8.183,70
Σύνολο                                  3.423.863,61

 ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: 

                                                  31.12.2010
Δήμος ΛΕΥΚΑΔΑΣ  1.573.147,83
Δήμος ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ      649.347,59
Δήμος ΚΑΡΥΑΣ                        22.020,34
Δήμος ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ      344.049,27
Δήμος ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ      652.807,75
Κοινότητα ΚΑΛΑΜΟΥ                 0,00
Κοινότητα ΚΑΣΤΟΥ          4.000,00
Σύνολο                                  3.245.372,78

ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
(ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ 
ΔΗΜΩΝ:

Δήμος ΛΕΥΚΑΔΑΣ  1.696.313,10
Δήμος ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ      917.700,34
Δήμος ΚΑΡΥΑΣ                        21.730,97
Δήμος ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ                 0,00
Δήμος ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ      957.128,88
Κοινότητα ΚΑΛΑΜΟΥ                 0,00
Κοινότητα ΚΑΣΤΟΥ                 0,00
Σύνολο                                  3.485.172,95

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες οι 
υποχρεώσεις  του πρώην Δήμου Σφακιωτών 
είναι 344.000 ευρώ (44.778 υπόλοιπο και 
127.375 οφειλές προς τον Δήμο τότε οι τελικές 
υποχρεώσεις είναι 171.847 ευρώ) όταν σύμφωνα 
με δήλωση του Αντιδημάρχου Λευκάδας κ. 
Αραβανή Λευτέρη οι συνολικές οικονομικές 
υποχρεώσεις του ενιαίου Δήμου Λευκάδας είναι 
12.500.000 Ευρώ. Απ’ τα στοιχεία αυτά εύκολα 
κανείς εξάγει το συμπέρασμα ότι ο πρώην Δήμος 
Σφακιωτών άφησε τις λιγότερες υποχρεώσεις.

Όμως απ’ την άλλη μεριά  έχουμε παραδώσει 
ένα Δήμο με όλες του τις υποδομές (κτίρια, 
δημοτική και αγροτική οδοποιία ,κοινόχρηστοι 
χώροι ,αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) σε άριστη 
κατάσταση.

Οι Σφακιώτες τα προηγούμενα χρόνια 
προόδευαν χρόνο με τον χρόνο και οι Σφακισάνοι 
καμάρωναν γι’ αυτά που είχαν πετύχει. Εύχομαι 
αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί και τα επόμενα 
χρόνια .Έτσι κι αλλιώς στο βάθος του χρόνου όλοι 
μας θα κριθούμε.

                                                                        
 Κούρτης Γιώργος

                            Πρώην Δήμαρχος Σφακιωτών
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Ο μακαριστός π. Ηλίας Μάλφας, του Θεοδώρου και της Γκόλφως, γεννήθηκε στις 
10 Μαΐου 19�6 στο Πινακοχώρι Λευκάδος.
Από μικρός και λόγω των συνθηκών της εποχής εκείνης, αλλά και λόγω υγείας, 
αναγκάστηκε να μετοικήσει στην Αθήνα, όπου εργαζόμενος αποφοίτησε από το 
εξατάξιο τότε γυμνάσιο και από τη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών.
Το 1964 νυμφεύθηκε την Ελένη Γεωργάκη του Γεωργίου και της Αθηνάς και 
έκτοτε εγκαταστάθηκε στην πόλη της Λευκάδος. Από το γάμο τους απέκτησαν 
οχτώ (8) τέκνα.
Το 1965 στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους χειροτονείται διάκονος από τον 
τότε Μητροπολίτη κυρό Δωρόθεο και τοποθετείται στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Μηνά. Το 1968 στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Λευκάδος χειροτονείται πρε-
σβύτερος, από τον τότε Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κυρό Νικηφόρο και 
διορίζεται εφημέριος στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Ξένων Λευκάδος, όπου 
υπηρετεί μέχρι το επίγειο τέλος του (για 4� ολόκληρα έτη).

Το 1974 δοκιμάζεται με την απώλεια του πρώτου του τέκνου, του Γεωργίου, σε ηλικία μόλις εννέα (9) ετών.  
Το 1978 λαμβάνει το οφίκιο της πνευματικής πατρότητος, το 1979 του Σακελλαρίου, το 1988 του Οικονόμου 
και το 1999 αυτό του Πρωτοπρεσβυτέρου.
Από το 1985 έως και το 2008 υπηρετεί στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, από τη νευραλγική θέση του 
Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου. Το 1986 λαμβάνει το Πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Το 2008 πα-
ραιτείται από τη θέση του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, παραμένει όμως εφημέριος στην αγαπημένη 
του Ενορία. Από το 1991και μετά ήταν μέλος της Εφορείας της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδος. Το 2002 
αξιώνεται να δει κληρικό το τελευταίο τέκνο του, π. Νεκτάριο Μάλφα.
Από την πολυδεκαετή υπηρεσία του στην Ενορία της Παναγίας των Ξένων, ξεχωρίζει η δραστηριότητα του 
για του νέους, για τους οποίους ανεγείρει το πρώτο Ενοριακό Κέντρο Νεότητος στη Λευκάδα και εκατοντά-
δες παιδιά βρίσκουν αποκούμπι στην αγάπη του και το πετραχήλι του. Επί των ημερών του ανεγέρθηκε και 
αγιογραφήθηκε ο περικαλλής Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονα (δίπλα στο ΙΚΑ) όπως επίσης, εξωραΐ-
στηκαν και όλοι οι ναοί της ενορίας του, (Παναγία των Ξένων, Αγία Παρασκευή, Παναγία των Βλαχερνών και 
Ζωοδόχος Πηγή).
Τον Ιανουάριο του 2011, εισάγεται στο Ευγενίδειο Θερα-
πευτήριο κατόπιν επιδείνωσης πολυχρόνιου προβλήματος 
στο ήπαρ και στις 17 Απριλίου ημέρα Κυριακή των Βαΐων, 
μετά από τρίμηνη παραμονή του στο νοσοκομείο, αφήνει 
την τελευταία του πνοή, περιστοιχισμένος από τη σύζυγό 
του και τα εν ζωή επτά τέκνα του.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλει  στον Ιερό Ναό της Παναγίας 
των Ξένων την Μ. Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011 με την παρου-
σία και τη συμμετοχή, των Σεβασμιοτάτων Μητροπολιτών: 
Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελετίου, Κυθήρων και Αντικυ-
θήρων Σεραφείμ, Λευκάδος & Ιθάκης Θεοφίλου, πλειάδος 
ιερέων, και αντιπροσωπειών ανδρικών και γυναικείων μο-
ναστικών αδελφοτήτων και πλήθους λαού. 
Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του μακαριστού 
π. Ηλία και να παρηγορεί τους οικείους του.

Εκείνοι που έφυγαν… 
l  ΛΑΖΑΡΗ ΣΟΦΙΑ

Στις 1� Απρίλη  2011 απεβίωσε η συμπατριώτισσά 
μας Λάζαρη Σοφία του Νικολάου. Γεννήθηκε στα 
Λαζαράτα το 1941. Θερμά συλλυπητήρια στους 
δικούς της.

l  π. ΙΕΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΦΑΣ
Σε ηλικία 74 ετών έχασε τη μάχη με την επάρατο 
ο συγχωριανός μας πρωτοπρεσβύτερος Ηλίας 
Μάλφας του Θεοδώρου, εφημέριος του Ι.Ν. 
Παναγίας των Ξένων Λευκάδας. Γεννήθηκε στο 
Πινακοχώρι Σφακιωτών το 19�6. Το ήθος του, η 
πραότητά του και η αγάπη του για το συνάνθρωπο 
θα μείνουν σε όλους μας αλησμόνητα. Στην 
πρεσβυτέρα Ελένη, στα παιδιά του, και στα εγγόνια 
του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια ,να 
βαδίζουν στο δρόμο του και να τον θυμούνται με 
αγάπη.

l   ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Απεβίωσε στις 18 Απρίλη 2011 σε ηλικία 85 ετών 
η Λιβιτσάνου Ευαγγελία του Γεωργίου κάτοικος 
Καβάλου. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους 
οικείους της

l  ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεννήθηκε στον Κάβαλο το 19�2 ο Λιβιτσάνος 
Θεόδωρος του Νικολάου. Απεβίωσε στις 25 
Απρίλη 2011. Στους συγγενείς του εκφράζουμε τα 
συλλυπητήριά μας.

l  ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 77 ετών ο Ζαμπέλης 
Αλέξανδρος του Νικολάου κάτοικος Καβάλου. 
Συλλυπητήρια στους δικούς του.

l  ΠANTAZHΣ  KATΣENOΣ
Πάνω στο άνθος της ηλικίας του, μόλις 25 χρονών, 
έφυγε από κοντά μας εντελώς άδικα ο Πανταζής 
Κάτσενος του Ευαγγέλου από τον Κάβαλο. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. Στους δικούς 
του ευχόμαστε  ολόψυχα να βρουν τη δύναμη 
να ξεπεράσουν το χαμό του και τα θερμά μας 
συλλυπητήρια.

l ΛAZAPHΣ  ΓEΩPΓIOΣ
Σε ηλικία 9� ετών απεβίωσε στο Πινακοχώρι ο 
Γεώργιος Λάζαρης (Κούλος). Στη γυναίκα του, και τα 
παιδιά του  θερμά συλλυπητήρια 
 

του  Θεόδωρου  Γεωργάκη

BIOΓPAΦIKO  π. ΗΛΙΑ Θ. ΜΑΛΦΑ

Στο βιβλίο που κυκλοφόρησε ο Φλίππος ο Λάζαρης(γραμματέας) αφιερώνει μια 
ολόκληρη ενότητα για την εκκλησία του Αγίου Θωμά και την περιοχή γύρω απ’ το 
εκκλησάκι που λεγόταν Παλιά Χώρα ή Παλιάχουρα.

Ο μπαρμπα-Φλίππος έρχεται να επιβεβαιώσει πως το εκκλησάκι του Αγίου Θωμά 
είναι ιδιοκτησίας των οικογενειών που φέρουν το επίθετο Γεωργάκης, οικογένειες που 
εγκαταστάθηκαν σ’ αυτή την περιοχή προερχόμενες απ’ τα Σφακιά της Κρήτης.

Η εκκλησία κτίστηκε το 1675. Αδιάψευστος μάρτυρας το πανώθυρο της εκκλησίας 
όπου αναγράφεται αυτή η χρονολογία και κτίστηκε απ’ τις οικογένειες Γεωργάκη. 
Αυτή ακριβώς η χρονολογία(1675) είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας ότι οι οικογένειες 
Γεωργάκη προερχόμενες τη δεκαετία του 1650 απ’ την Κρήτη, εγκαταστάθηκαν πέριξ 
της εκκλησίας σε έναν πλινθόκτιστο οικισμό στον οποίο έδωσαν το όνομα Παλιά Χώρα 
σε ανάμνηση προφανώς της Χώρας των Σφακίων. Απομεινάρια αυτού του οικισμού 
σώζονται ακόμη και σήμερα. Με την πάροδο των χρόνων η περιοχή έγινε Παλιάχουρα, 
υπονοώντας προφανώς πως εκεί ήταν πρόχειρα σπίτια, κάτι σαν αχούρια.

Ο μπαρμπα – Φλίππος αναφέρει πως οι οικογένειες Γεωργάκη αναγκάστηκαν να 
φύγουν από κει και να μεταφερθούν στο σημερινό Πινακοχώρι, γιατί τεράστιοι λίθινοι 
όγκοι κυλούσαν από το βουνό Λύμπες  και δημιουργούσαν κινδύνους στις πρόχειρες 

πλινθόκτιστες κατοικίες τους.
Όμως η παράδοση των οικογενειών Γεωργάκη αναφέρει και έναν επιπλέον λόγο. 

Επειδή ο οικισμός φαινόταν απ’ τη θάλασσα της Νικιάνας ήταν στόχος πειρατών, γι’ 
αυτό μετακόμισαν στην ενδοχώρα.

Φαίνεται να είναι αυτή μια πειστική άποψη. Γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη μάστιγα για 
τη Λευκάδα από το 1200 ως το 1800, δηλαδή βυζαντινή, τουρκική και Eνετική περίοδο 
ήταν οι πειρατές οι οποίοι προέβαιναν σε ληστρικές επιδρομές και λεηλατούσαν τα 
πάντα στο πέρασμά τους.

Όταν λοιπόν οι οικογένειες Γεωργάκη μετακόμισαν στο σημερινό Πινακοχώρι, 
εγκαταστάθηκαν στα σημερινά Κοντράτα τα οποία στο χάρτη που δημοσιεύσαμε 
στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας αναφέρονται σαν Γεωργακάτα, για να απλωθούν 
αργότερα σ’ ολόκληρο το Πινακοχώρι και στο πάνω χωριό των Λαζαράτων. Αξίζει 
επίσης να αναφέρουμε πως όταν οι Γεωργάκηδες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 
του Αγίου Θωμά δημιούργησαν και δύο βρύσες, την Αχύραινα και τη βρύση του 
Μαστρογιάννη αλλά άνοιξαν και πολλά πηγάδια. Το κάθε πηγάδι είχε το δικό του 
κορύτο, δηλαδή μεγάλη πέτρα πελεκημένη σαν λεκάνη που χρησίμευε για πλυσταριό 
και για πότισμα των ζώων. Μάλιστα οι περισσότεροι κορύτοι σώζονται ακόμη.

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΑ ΧΩΡΑ Ή ΠΑΛΙΑΧΟΥΡΑ

ΔΩΡΕΑ ΖΩΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΑΠΗΣ

Μέσα στη θλίψη και τον πόνο τους από το 
χαμό του παιδιού τους Πανταζή Κάτσενου 
οι γονείς του ο Βαγγέλης και η Κωνσταντίνα 
προχώρησαν στη δωρεά οργάνων. Μια πράξη 
ύψιστης ΑΓΑΠΗΣ μια πράξη που έδωσε ζωή σε 
άλλους συνανθρώπους μας και σε όλους εμάς 
ένα μεγάλο μήνυμα ανθρωπιάς. 
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Και σε τούτη την εξέγερση – όπως και 
το1�57 – πρωτεργάτες ήταν οι Σφακισάνοι. 
Μόνο ο ξένος Αυθέντης άλλαξε. Τώρα 
είναι Άγγλος και όχι Φράγκος. Από τον ένα 
κατακτητή στον άλλο. Αφορμή για την 
εξέγερση στάθηκε η φορολογία που έβαλε 
η Διοίκηση για τη διάνοιξη της διώρυγας. 
Η αναγκαστική εισφορά σε λάδι και κρασί, 
που την αρνήθηκαν με πείσμα από την 
πρώτη στιγμή, εξόργισε ιδιαίτερα τους 
χωρικούς. Μπροστά λοιπόν στην επιμονή 
της Διοίκησης της Λευκάδας συνεννοήθηκαν 
να αντιδράσουν. Στις 14 Σεπτέμβρη 1819 
οι δημόσιοι εισπράκτορες ανέβηκαν στους 
Σφακιώτες και όχι μόνο «δεν εισέπραξαν 
ουδέν λεπτόν» αλλά έδιωξαν μακριά από 
τα σπίτια τους δουλόφρονες εισπράκτορες. 
Αυτοί αντέδρασαν και έβρισαν χυδαία του 
χωρικούς οι οποίοι άρπαξαν τα όπλα για να 
τους σκοτώσουν. Και θα τους σκότωναν αν 
δεν επενέβαινε ο πρωθιερέας Απόστολος 
Λάζαρης που τους παραχώρησε άσυλο στο 
μοναστήρι της Επισκοπής. Οι εισπράκτορες 
έφυγαν κρυφά τη νύχτα και ανέφεραν όσα 
συνέβησαν στο Επαρχιακό Συμβούλιο.

Την επόμενη μέρα κινητοποιήθηκαν 
οι Άγγλοι. Ο τοποτηρητής Στόβενς και 
πενήντα στρατιώτες οπλισμένοι βγήκαν 
να συναντήσουν τους χωρικούς, οι οποίοι 
είχαν οχυρωθεί στη θέση Γιοχάρη, και να 
διαπραγματευθούν μαζί τους. Ο Στόβενς 
τους συνέστησε να διαλυθούν. Κάτι τέτοιο δε 
συνέβη γιατί το μένος τους εναντίον κυρίως 
των αρχόντων ήταν μεγάλο. Άρχοντες ήταν 
τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου και οι 
ευγενείς, οι μεγαλονοικοκυραίοι του τόπου.

Ο Άγγλος τοποτηρητής υποχώρησε 
και παρακάλεσε τον τότε έπαρχο Νικόλαο 
Καββαδά να προσπαθήσει να συμβιβάσει 
τα πράγματα. Αυτός όμως αρνήθηκε 
φοβούμενος τους χωρικούς. Οι Άγγλοι τον 
απέλυσαν και στη θέση του τοποθετήθηκε ο 
Κεφαλλονίτης Διονύσιος Χοϊδάς. Παράλληλα 
η Αγγλική διοίκηση έλαβε τα μέτρα της για 
να εμποδίσει την είσοδο των αγροτών στη 
Χώρα. Η εξέγερση πλέον είχε γενικευτεί. Οι 
επαναστάτες οχυρώθηκαν στην τοποθεσία 
Καθάρια Ράχη που ακόμη σήμερα λέγεται 
Ράχη του Βαλαωρίτη, πάνω από τη Μεγάλη 
Βρύση. Στις � του Οκτώβρη οι συγκεντρωμένοι 
περιμένοντας την απάντηση στα αιτήματά 
τους απ’ το λόρδο Αρμοστή της Κέρκυρας, 
είδαν πλοία να έρχονται να ενισχύσουν την 
Αγγλική φρουρά της Λευκάδας. Η θέα των 
πλοίων εξόργισε τους επαναστάτες χωρικούς 
οι οποίοι επιτέθηκαν ορμητικά εναντίον 
της πόλης. Επικράτησε πανικός. Οι κάτοικοι 
έφευγαν και ένα μέρος τους κατέφυγε στο 
κάστρο. Από πουθενά δεν φαίνεται ότι οι 
χωρικοί έκαναν βιαιοπραγίες. Ένας μόνο έβαλε 
φωτιά στο μαγαζί του δημογέροντα  Γεωργίας 
Νικόλαου Σταύρου.

Τα πλοία αποβίβασαν Αγγλικό στρατό στο 
λιμάνι που αμέσως κατευθύνθηκε προς την 
πόλη. Οι χωρικοί υποχώρησαν και κατέλαβαν 
πάλι της ορεινές θέσεις κοντά σ’ αυτήν.

Στις 4 του Οκτώβρη 1819 ο Στόβενς 
επέβαλε στρατιωτικό νόμο και κάλεσε τους 
χωρικούς να διαλυθούν απειλώντας τους με τη 
στρατιωτική δύναμη που είχε στη διάθεσή του 
και όταν οι χωρικοί δεν υπάκουσαν αποφάσισε 
να τους χτυπήσει. Η παράδοση αναφέρει ότι 
σφοδρή συμπλοκή έγινε στη θέση Μπόζα, 

όπου οι Άγγλοι είχαν σημαντικές απώλειες και 
ότι ένα πηγάδι γέμισε με πτώματα Άγγλων. 
Σίγουρα πρόκειται για υπερβολή.

Οι χωρικοί κινδύνευαν να περικυκλωθούν 
και υποχώρησαν πέρα από τους Σφακιώτες 
στην ορεινή θέση Άσπρα Χαλίκια του Κόντρου, 
ανάμεσα Σφακιώτες και Εξάνθεια. Διαλύθηκαν 
όμως απ’ τον αγγλικό στρατό κυρίως από 
έλλειψη πολεμοφοδίων. 

…βάναν τ’ αγραπίδια βόλια
     και τα φύλλα πατσαβούρες…
τραγούδησε η λαϊκή μούσα.
Όλοι σκόρπισαν σε μικρές ομάδες και 

προσπάθησαν να σωθούν. Αρκετοί κατέφυγαν 
στην Ακαρνανία και ανάμεσά τους οι 
κυριώτεροι αρχηγοί. Μερικοί μάλιστα έμειναν 
μέχρι που άρχισε η Επανάσταση του 1821 
στην οποία πήραν μέρος θυσιάζοντας και τη 
ζωή τους όπως, ο Θωμάς Χαλικιάς, ο Φίλιππος 
Ζαβερδινός, ο Απόστολος Σταύρακας, ο 
Ιωάννης Κατωπόδης ή Μπέλλας και άλλοι. 

Ο Στόβενς κατέλαβε τα χωριά των 
Σφακιωτών και προχώρησε σε αντίποινα. 
Έκαψε σπίτια, έχυσε τα κρασιά και τα 
λάδια των κατοίκων οι οποίοι έντρομοι 
είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Τέλος 
έδωσαν αμνηστία σε όποιον παραδινόταν 
και αφηνόταν ελεύθερος. Πολλοί όμως απ’ 
τους αρχηγούς  καταδικάστηκαν σε θάνατο 
και απαγχονίστηκαν. Αυτοί ήταν: Ο Σπύρος 
Ασπρογέρακας απ’ τους Σφακιώτες, ο παπα 
Θεόκλητος Στραβοσκιάδης απ’ την Απόλπαινα, 
ο παπα Φίλιππος Κολυβάς απ’ τον Αλέξανδρο 
και ο Βασίλειος Πάλμος από τον Πόρο. Άλλοι 
φυλακίστηκαν: ο παπα Αποστόλης Λάζαρης, ο 
Ευστάθιος Βαλαωρίτης, ο Δημήτριος Βαφέας, 
ο Μαρίνος Λάζαρης, ο Σπύρος Σέρβος, ο 
Αντώνιος Σίδερης κ. α.

Είναι φανερό πως η στάση των 
χωρικών της Λευκάδας ξεκίνησε από 
τους Σφακιώτες και απλώθηκε σε όλο 
το νησί κυρίως στα κεντρικά και τα 
ανατολικά χωριά, ως την Κοντάραινα. 
Αρχηγοί της επανάστασης ήταν απ’ τους 
Σφακιώτες: ο Θωμάς Χαλικιάς, ο Φίλιππος 
Ζαβερδινός και ο Σπύρος Ασπρογέρακας. 
Aπ’ την Καρυά: ο Απόστολος Σταύρακας 
(Πανάδας), ο Νικολέττος Σταύρακας 
(Βελέτζας) και ο Γιάννης Κατωπόδης ή 
Μπέλλας.

Η λαϊκή μούσα τραγούδησε τον αγώνα τον 
χωρικών της Λευκάδας.

Τρία πουλάκια κάθονται στη ράχη του Διοχάρη
το ένα ήταν ο Χαλικιάς, και τα’ άλλο ο Πανάδας
το τρίτο το καλύτερο ο Νικολός Βελέτζας.
Παραπονιόνταν κι έλεγαν βάστα χωριό και χώρα.
«Τι να βαστάξω, βρες παιδιά κι άχαρα παλικάρια,
δεν είν’ ένας, δεν είν’ δυο, είναι μεγάλο ασκέρι.
Τρεις μέρες κάναν πόλεμο, δεν έχουν άλλα βόλια
διακόσιους εσκοτώσανε κι εκάψανε και σπίτια 

Γι’ αυτούς τους αγωνιστές ο τέως 
δήμος Σφακιωτών έφτιαξε μνημείο απ’ το 
οποίο δυστυχώς κλάπηκαν οι ανάγλυφες 
παραστάσεις   και οι οποίες πρέπει να ξανα- 
μπούν στη θέση τους έστω και μαρμάρινες. 

 

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟ 1819

Bανδαλισμός στο  
μνημείο

Θλίψη και οργή μου προκάλεσε η πράξη 
αγνώστων, βανδάλων και ανιστόρητων 
ανθρώπων να καταστρέψουν το μνημείο 
εξέγερσης των χωρικών του 1819 στην 
ιστορική θέση Μπόζα της Δημοτικής Ενότητας 
Σφακιωτών.
Με πρωτοφανή  θρασύτητα ,αφού το μνημείο 
είναι δίπλα στον επαρχιακό δρόμο, ξήλωσαν και 
έκλεψαν τις  τρεις μπρούτζινες πλάκες, μεγάλου 
βάρους ,και κατέστρεψαν μέρος της μαρμάρινης 
επένδυσης του μνημείου. 
Το μνημείο των πεσόντων αγωνιστών 
κατασκευάστηκε το 2006 από τον πρώην Δήμο 
Σφακιωτών και την ΤΕΔΚ Λευκάδας για να 
τιμηθεί και να αναδειχθεί ένα απ’ τα κορυφαία 
ιστορικά γεγονότα της Λευκάδας και των 
Επτανήσων η εξέγερση των χωρικών κατά των 
κατακτητών  Άγγλων το 1819.
Η   φθορά του μνημείου είναι στην πραγματι- 
κότητα φθορά στην ιστορία της Λευκάδας και 
των Επτανήσων.
Είναι αδιανόητο κάποιοι να ενεργούν με αυτόν 
τον τρόπο καταστρέφοντας τα μνημεία μας και 
εμείς να μένουμε άπραγοι και απαθείς .
Οι κρατικές αρχές να συλλάβουν και να 
τιμωρήσουν παραδειγματικά τους δράστες.
Η Περιφερειακή ενότητα Λευκάδας και ο Δήμος 
Λευκάδας να αναλάβουν τις ευθύνες τους και 
να αποκαταστήσουν το μνημείο. 
 

Κούρτης Γιώργος
Πρώην Δήμαρχος Σφακιωτών

του  Παπαδόπουλου  Aνδρέα



ΣΦAKIΩTEΣ6

 Οι  Σκάροι, το  οροπέδιο  Κολυβάτων – Αλεξάνδρου - 
Πλατυστόμων, το  Λιβάδι της  Καρυάς (πόλγη), η  περιοχή  των 
Σφακιωτών και  η  πεδιάδα των Τσουκαλάδων, συνιστούν  την  
κύρια  Ανατολική  αναβαθμίδα  του  νησιού της  Λευκάδας, με μέσο 
υψόμετρο από τη θάλασσα, περίπου τετρακόσια (400) μέτρα.

Στο κέντρο της αναβαθμίδας  η περιοχή των Σφακιωτών  και στο 
μέσον αυτής  η προσχωσιγενής μικρή κοιλάδα - λεκάνη , με  έκταση 
περίπου τριακοσίων πενήντα (�50) στρεμμάτων και  τετρακόσια  
δέκα  (410)  μέτρα  περίπου, υψόμετρο  από  τη θάλασσα. Η  κοιλάδα  
περικλείεται  από  λόφους που φιλοξενούν  τους μικρούς οικισμούς. 
Στο βοριά, η ράχη Καβάλου  η  ράχη Σπανοχωρίου με τους  
ομώνυμους οικισμούς. και ο λόφος της Πεντηκοστής. Στην Ανατολή  
ο λόφος  του Αγίου  Ηλία .Στο νοτιά  οι λόφοι Σκιαδάτα, Αγία  Κυριακή  
και Βουνοράχη. Στη δύση το Βουνί  Ασπρογερακάτων. Η λεκάνη 
διατρέχεται  σήμερα από το επαρχιακό οδικό δίκτυο από ανατολή 
σε δύση σε μήκος δύο (2) χιλιομέτρων. Στραγγίζεται, το δυτικό της 
τμήμα  από το  διαβρωσιγενές Φαράγγι της Γριάς Λαγκάδας  προς 
το βοριά στο Ιόνιο και το ανατολικό της  τμήμα  Απεταστή –κακό 
Λαγκάδι -Βάρδας προς την ανατολική παραλία μεταξύ των δύο 
αλυκών.                                                                                  

 Η περιοχή όπως  βέβαια και όλο το νησί κατοικείται αδιάλειπτα 
ήδη από την λίθινη εποχή  όπως μαρτυρείται από ευρήματα. 
Το ανάγλυφο του εδάφους, λόφοι λαγκαδιές, λιβάδια, οι καλές 
κλιματολογικές συνθήκες και το γόνιμο έδαφος, αποτέλεσαν  
κατάλληλο και φιλόξενο περιβάλλον,  για την δημιουργία 
ανθρωπογενών παραγόντων επιβίωσης, συντήρησης και αύξησης 
του πληθυσμού των κατοίκων αγροτών σε πείσμα του κάθε 
κατακτητή.

 Η ονομασία χωρίον Σφακιώτες  υπάρχει στην περιοχή 
τουλάχιστον από την εποχή της Φραγκοκρατίας και βέβαια 
το βρήκαν το χωριό Σφακιώτες οι τούρκοι το 1479 όταν σαν 
κατακτητές επάτησαν το ποδάρι τους στο νησί.

 <<+1503  ημέρα 8 του Μαρτίου μηνός Ινδικτιώνος 6. Κύρ 
Ιωάννης ο  Πέτρος από χωρίον  τές Νύμφες από ενός μέρους διά 
μέρος τής συμβίας αυτού Κομνηνής και  κερα-Γιαννού Μαλαβού, 
αυταδέλφη της ρηθείσης  ποτέ Κομνηνής από νήσου της Λευκάδας 
εκ χωρίου των Σφακιώτες. Τά δύο μέρη σωματικώς παρόντες 
ωμολόγησεν και είπεν ότι εσυμφώνησαν διά το ληγάτον  της 
προειρημένης Κομνηνής  όπως ο ρηθείς Ιωάννης  ο Πέτρος  
υπεσχέθη να δώσει της ρηθείσης Γιαννούς  από το ληγάτον της ποτέ 
συμβίας αυτού Κομνηνής εν α΄ υπέρπυρα ιδ΄, ηγούν δεκατέσσαρα 
των Κορυφών , οποίον  τής τά επαρέδωσεν  κατ΄ ενώπιον εμού τού 
ρηθέντος  ιερέως  νοταρίου και των κάτωθι μαρτύρων. Ακόμη να 
της δώση τήν σήμερον τα λανάρια σεντόνιν ίδιον της συβίας αυτού 
,μαξιλάριν έν καί τό μαγνάδι της συβίας αυτού Κομνηνής. Ακόμη μέ 
καιρόν όνταν  έλθη αυτή δευτέραν βολάν από την Αγίαν Μαύραν  
ή  και ο ανήρ αυτής να της δώση υπέρπυρα γ ΄διά το αρκλίν. Μετά 
{τά}τούτον δε υπεσχέθη η άνωθεν Γιαννού ότι μήτε αυτή μήτε ο 
ανήρ αυτής  μήτε έτερός  τις διά μέρος της να ήθελαν γυρεύσει 
πλέον τίποτε από το προικίον της άνωθεν ποτέ Κομνηνής  εί  μη να 
μένουν εις τον άνωθεν κύρ Ιωάνν(ην)  τον Πέτρ(ον) είς τον αιώνα 
τον άπαντα. Ακομή η ρηθείσα Γιαννού  υπεσχέθη εάν ποτέ τον 
μάλλοντα καιρόν έλθη ο υιός τής ποτέ Θεοδώρας,αυταδέλφης 
της άνωθεν Κομνηνής, ο Στάτ(ης) ή έτερος τις διά μέρος της καί 
γυρεύση τίποτε από ληγάτον της άνωθεν ποτέ Κομνηνής, ο άνωθεν 
κύρ Ιωάννης ο Πέτρος να μην χρεωστή νά του δώση τίποτε ειμή  να  

αποκρένεται  η άνωθεν Γιαννού. Καί ούτως έμειναν και τά δύο μέρη 
ευχαριστημένα. Υπό μαρτυρίας κύρ Θεοδώρου Κουπάκ(η) και κύρ 
Νικολάου Βλάχου.>>

Το παραπάνω  συμβολαιογραφικό έγγραφο είναι από τις 
πράξεις του Νοτάριου Καρουσάδων Κέρκυρας  πρωτοπαπά 
Φίλιππου Κατωιμέρη (150�-1507) και είναι  Ανάτυπο –Αθήνα 1997 
από την Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας  του Ελληνικού 
Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, Τόμος ��(1977)

Ανατριχίλα και συγκίνηση όταν διάβασα για το χωρίον 
Σφακιώτες  υπαρκτό στα 1503 αλλά και όταν έμαθα για την 
ύπαρξη μετάφρασης  Τουρκικού Εγγράφου που αναφέρεται στο 
χωριό Σφακιώτες στα 1489. Ορισμένοι σημερινοί Σφακισάνοι       ( 
ανιστόρητοι) θέλουν Κρητική καταγωγή και ονοματοθεσία, λες και οι 
επιχώριοι εξαφανίστηκαν. Αλλά και οι ιστορικοί της Λευκάδας χωρίς 
ικανά  στοιχεία  και αποδείξεις ,κακώς, μπλέκουν το όνομα Σφακιώτες 
με τα Σφακιά της Κρήτης. Μόνον ο   καθηγητής-ιστορικός  κ. Σπύρος 
Ι. Ασδραχάς , φωνάζει από το 1960 (Επτανησιακή Πρωτοχρονιά 1960 
και ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ  έκδοση  Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 
-Αθήνα 200�)

Από, το Νιό Πηγάδι. του Καλαβρού, το Πετεινοχώρι, τον 
Ταξιάρχη, το Σπιτάκι το Αρκουδάκι, την Παλιά Επισκοπή, το Κιώνι, 
την Καλογήρα, το Φάο, τη Βρύση του Τενεντζή. τον Αη Θανάση, 
την Αγια Αναστασά, τη Φτελιά, τον Αη Λιά ,το Βατιά, το Καστέλι, την 
Αχύραινα τα Παλιάχουρα, την Ακόνη, το Καμποχώρι, τη Φήμη ,την 
Αγια Μαρίνα, την Κακαβούλα ,την Ασφακιά, την Αγια Κατερίνα, τα 
Καλύβια, τα Ασπρα Χαλίκια, του Βαρβάρου, τα Σαρακηνάτα, του 
Μουλαρά, εγκαταλείπουν  οι Επιχώριοι Σφακισάνοι τις λαγκαδιές ,τις 
αχυρένιες καλύβες, τους οβορούς και τα πέτρινα κουφολίθι αχούρια 
τους ,για να  συγκροτηθεί αργά-αργά το χωριό Σφακιώτες  στη 
τωρινή του θέση  με τους μικρούς αρχικά οικισμούς ,που φτάσανε 
ως τα σήμερα με τα ονόματα Κάβαλος, Πανοχώρι (Σπανοχώρι), 
Μεσοχώρι, Λαζαράτα, Προυμεντινός ή Κουνιακάτα, Γιωργακάτα ή 
Κουντουράτα, Βουνό, Λουβροχώρι,  Ασπρογερακάτα.

Λίθινες αιχμές, σπήλαια με ειδώλια και αναθήματα, μεγαλιθικές 
κατασκευές, αρχαίοι κιβωτιόσχημοι τάφοι, αρχαίες επιγραφές, 
και αρχαίοι κίονες, εκκλησίες, αναβαθμίδες, μονοπάτια και 
γιοφύρια, τοπωνύμια, νοταριακά έγγραφα, χάρτες κ.τ.λ. αποτελούν 
ανθρωπογενή στοιχεία που μπορούν να ιχνηλατήσουν την ιστορία 
μιας περιοχής δια μέσου των αιώνων.

 << 1776. Εν μηνί Οχτωμβρίου �0 Ε.Π.[έτος παλαιόν]. 
Εις το χωρίον των Σφακιωτών εγώ ο κάτωθεν νοτάριος 
[συμβολαιογράφος] μετά αναζήτησιν των προεστών του μαχαλά 
Σπανοχώρι, τον κυρ Απόστολο Ζαβερδινό, κυρ Απαστόλη Κουνιάκη, 
Ιωάννη Ζαβερδινό, Παναγιώτη Κουνιάκη, Νικολό Αιβασιλιώτη, 
Ιωάννη Χαλικιά, Αποστόλη Χαλικιά, Ιωάννη Χαλικιά ποτέ Αποστόλη 
[ποτέ=έχει πεθάνει], Βασίλη Γληγόρη, Παναγιώτη Μαχαλιώτη, 
Καλόγερο Γληγόρη Βασίλη Ζαβερδινό, Ιωάννη Γληγόρη, Πάνο 
Ζαβερδινό, Φίλιππο Γληγόρη, Πολυχρόνη Γληγόρη, Πέτρο Χαλικιά, 
Νικολό Κουνιάκη και Κωσταντή Ζαβερδινό. Αυτός [ο] μαχαλάς έχει 
οσπίτια με φαμελιές τριάντα επτά [�7]. Από προεστών του μαχαλά 
Λαζαράτα, τον κυρ Ιωάννη Λάζαρη ποτέ Μανθαίου [Μανθεαταίοι], 
Σπύρο Λάζαρη, κυρ Δράκο Λάζαρη ποτέ Δημήτρη, Παναγιώτη 
Λάζαρη ποτέ Μανθαίου, κυρ Δημήτρη Λάζαρη ποτέ Νικολού, κυρ 
Αλεξαντρή Λάζαρη,κυρ Γιωργάκη Λάζαρη, κυρ Ιωάννη Λάζαρη 
ποτέ Πάνου, Δημήτρη Λάζαρη ποτέ Πάνου, Παναγιώτη Λάζαρη, 
Σπύρο αναγνώστη Γιωργάκη, Νικολέτο Γιωργάκη, Δράκο Λάζαρη 
του Αντώνη, Ιωάννη Λάζαρη ποτέ Φιλίππου, Βασίλη Λάζαρη, κυρ 
Αποστόλη Λάζαρη. Αυτός [ο] μαχαλάς έχει οσπίτια με φαμελιές 

δεκαεννιά [19].Από τους προεστούς του μαχαλά Πρεμεντινού τον 
κυρ Αναγνώστη Γιωργάκη ποτέ Χρήστου, Πάνο Κουνιάκη λεγόμενος 
Λούκας, Αντώνη Κουνιάκη, Σπύρο Κοντογιάννη, Παναγιώτη 
Πετούση και Δήμο Πετούση. Ο αυτός μαχαλάς έχει οσπίτια με 
φαμελιές δεκαπέντε [15].Από μαχαλά Ασπρογερακάτα από τον κυρ 
Αλιβίζη Ασπρογέρακα, κυρ Γιώργο Ασπρογέρακα, Χριστόδουλο 
Λούβρο, Νικολέτο Ασπρογέρακα, Μηνά Λιβιτζάνο. Ο αυτός μαχαλάς 
έχει οσπίτια με φαμελιές δεκαεπτά [17].Από το μαχαλά Πινακοχώρι, 
από κυρ Γιώργη της Δέσπως,Παναγιώτη Γιωργάκη, Χριστόδουλο 
Γιωργάκη ποτε Δημήτρη, Τριαντάφυλλο Σκιαδαρέση, Χρήστος 
Σκιαδαρέσης, Γιώργο Γιωργάκη  ποτέ Παναγιώτη, Χριστόδουλο 
Γιωργάκη. Ο αυτός μαχαλάς έχει οσπίτια με φαμελιές δεκαοχτώ 
[18].Από μαχαλά Κάβαλο ο κύρ Ιωάννης Κούρτης, παπά κυρ 
Αντρέας Λιβιτζάνος, Ιωάννης Λιβιτζάνος, κυρ Γιωργάκης Κάτζενος 
και Δημήτρης αδελφός του, κυρ Πολυχρόνης Ζαβιτζάνος, Ιωάννης 
Ζαμπέλης. Ο αυτός μαχαλάς έχει οσπίτια με φαμελιές τριάντα [�0]. 
Οι αυτοί μαχαλάδες συνθέτουν μοναχόν το χωρίον Σφακιώτες όπου 
πιάνουν ψυχές του μέτρου οχτακόσιους πενήντα  [850]…………
Πάνος Φραγγούλης νοτάριος δημόσιος. >>                                       
   <<  1768. Μηνί Σεπτεβρίου 15.  Εις χωρίον Σφακιώτες 
πίστιν πηγούμαιν[ποιούμε] βεβαίαν εμείς οι κάτωθι γεγραμμένοι 
εφημέριοι της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνος ότι εις το μαχαλά 
Λαζαράτων ευρίσκονται άνθρωποι όπου κατοικούν μεγάλοι και 
μικροί 108 [εκατόν οχτώ] και στον μαχαλά Πινακοχώρι βρίσκονται 
άνθρωποι όπου κατοικούν μεγάλοι και μικροί  80 [ογδόντα] και 
εις μαχαλά Προυμουντινού βρίσκονται άνθρωποι όπου κατοικούν 
μικροί και μεγάλοι 7� [εβδομήντα τρείς].όπου σουμάρουν όλοι εις 
τους άνωθεν μαχαλάδες 27� [διακόσιοι εβδομήντα τρείς].και εις 
ένδειξιν αληθίας αφήνομεν την παρόν μεθ όρκου μας. Ανδρέας 
ιερεύς Λάζαρης εφημέριος βεβαιώνω μεθ όρκου μου. Σπύρος ιερεύς 
Γιωργάκης βεβαιώνω ως εφημέριος μεθ όρκου μου. Αλεξαντρής 
ιερεύς Λάζαρης εφημέριος βεβαιώνω μεθ όρκο μου>>.                      
                                                                                         

 << 1768.  Μηνί Σεπτεβρίου 20.  Εις  μαχαλά Σπανοχώρι, πίστιν 
βεβαία και αληθά ποιώ εγώ υποκάτωθεν βεβαιωμένος εφημέριος 
του αυτού μαχαλά, ότι εις τον άνωθεν μαχαλά να βρίσκονται και 
να κατοικούν με οσπίτια άνθρωποι άντρες και γυναίκες μικροί και 
μεγάλοι εκατόν πενήντα ένας- 151-και ούτως αφήνω την παρόν 
χάριν αληθείας και βεβαιώνω με όρκο μου για να σερβιριστούν όθεν 
τους χρειάζεται . παπά Δήμος  Θεμελής, βεβαιώνω.>>                

<< 1768 Σεμππτεβρίου 18. Χωρίον Σφακιώτες μαχαλά 
Κάβαλος. Πίστιν βεβαία και αλήθεια ποιώ εγώ υποκάτωθεν 
βεβαιωμένος και πνευματικός του αυτού χωρίου ότι εις τον άνωθεν 
μαχαλά  να βρίσκονται και να κατοικούν με οσπίτια άνθρωποι 
άντρες και γυκαίκες μικροί [και] μεγάλοι εκατόν τριάντα πέντε 
[1�5] ιντζίρκα [incirca=περίπου] και ούτω τους αφήνω την παρόν  
εις ένδειξιν αληθείας δια να σερβιριστούν, όθεν και βεβαιώνω μεθ 
όρκου μου. Ανδρέας ιερεύς και πνευματικός Λιβιτζάνος ,βεβαιώνω 
μεθ όρκου μου.>>.                                                                    

<< 1768 Σεμτεβρίου 18. εις χωρίον Σφακιώτες μαχαλά 
Ασπρογερακάτα.  Πίστιν βεβαία και αληθινή ποιώ εγώ ο υπο κάτωθεν 
βεβαιωμένος Πανχώμιος Ντουβίτζας εφημέριος της εκκλησίας της 
Υπεραγίας Θεοτόκου των Εισοδίων [Μισοσπορίτισα],ότι εις τον 
αυτόν μαχαλά να ευρίσκονται και να κατοικούν άνθρωποι μικροί 
και μεγάλοι, άντρες και γυναίκες ιντζίρικα ογδόντα πέντε [85] και 
ούτως τους αφήνω την παρόν εις  ένδειξιν αληθείας βεβαιώνοντας  
μεθόρκου μου δια να σερβιριστούν όθεν τους χρειαστεί. Πανχώμιος  
ιερομόναχος και εφημέριος  του άνωθεν μαχαλά βεβαιώνω 

του  Γεράσιμου  Γ.  Γληγόρη
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μεθ όρκου μου. >>          Οι εκκλησίες ως χώρος εκδήλωσης 
θρησκευτικών αισθημάτων, λατρευτικών αναγκών και κοινωνικών 
εκδηλώσεων των κατοίκων μιας περιοχής ,αποτελούν και εστία 
γύρω από την οποία διαβιούν και δραστηριοποιούνται. Αποτελούν 
δηλαδή, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, το βασικώτερο 
ίσως, ανθρωπογενή παράγοντα, για τη μελέτη της ιστορίας και 
πληθυσμιακών δεδομένων.                                           

Τριάντα τρεις ( ��) εκκλησίες κατεστραμμένες και μη 
καταγράφονται στο Κτηματολόγιο των Βενετών στους Σφακιώτες 
στα 1726. Από αυτές οι δεκαέξι αναστηλωμένες  ή ανακαινισμένες 
βρίσκονται και σήμερα στην ίδια θέση και λειτουργικές. Οι 
υπόλοιπες δεκαεπτά (17 ) κατεστραμμένες, ισοπεδωμένες ή ερείπια, 
παραμένουν στη συλλογική μνήμη ή και στα χαρτιά Επτά εκκλησίες 
κτίστηκαν μετά το 1726 σε διάφορες χρονολογίες. Παρακάτω θα  
καταγραφούν  όλες οι Εκκλησίες που υπάρχουν ή υπήρξαν στα όρια 
του τέως Δήμου Σφακιωτών(1865-1914). Πηγές τεκμηρίωσης  είναι   1) 
Ο χάρτης του Βενετού δημόσιου μηχανικού Σεμπάστιαν Αλμπέρτι—
Φεβρουάριος 1688. 2) Ο χάρτης του κοσμογράφου Κορονέλλι 1698 
(είναι αντιγραφή του Αλμπέρτι). �) Οι κτηματολογικοί πίνακες και 
τα  κτηματολογικά διαγράμματα του κτηματολογίου περιοχής 
Σφακιωτών (Villa Sfakiotes) που συντάχτηκε από  τον συνταγματάρχη 
μηχανικό Σάντο Σεμιτέκολο στα 1726 (Βενετικό Κτηματολόγιο). 
Για τους Σφακιώτες όπως και για τα περισσότερα  κτηματολόγια 
του νησιού δεν διασώζονται  τα Κτηματολογικά Διαγράμματα 
(χάρτες).΄Εχουμε όμως ένα αντίγραφο τμήματος των Σφακιωτών 
που συντάχτηκε στα 1810  από το δημόσιο χωρομέτρη—γεωμέτρη  
(rublico aggrimensore) Γεώργιο Παπαδόπουλο και το οποίο είναι 
μαζί με τους κτηματολογικούς πίνακες η βασική πηγή αυτής της 
καταγραφής. Το αντίγραφο αυτό δημοσιεύτηκε στην πρώτη σελίδα 
του πρώτου φύλλου αυτής της εφημερίδας. 4)  Νοταριακά έγγραφα. 
Όλες οι παραπάνω πηγές βρίσκονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους-
-Αρχεία νομού Λευκάδας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΩΝ
1. Ναός Αγίας  Αικατερίνης (Santa Katerina) 
στα  Ασπρογερακάτα.
2. Ναός Αγίας Αικατερίνης (Chiesa di Santa Katerina) στον 
Κάβαλο
�.  Ναός Αγίας Αναστασίας (Santa Anastasia).  
4. Ναός Αγίας Κυριακής (Chiesa di S.Chiriaki sta Lazarata apo 
prano).
5.  Ναός Αγίας Μαρίνας  (Santa Marina)
6.  Ναός Αγίας Παρασκευής (Santa Venerantda).
7.  Ναός Αγίας Παρασκευής Καβάλου. Κοιμητηριακός  
8.  Ναός Αγίας Τριάδας ( Santa trinita ).
9.  Ναός  Αγίων  Αποστόλων (Chiesa di S.S.Apostoli a Lazarata).
10. Ναός Αγίου Αθανασίου στο Φρυά Ασπρογερακάτων              
11. Ναός Αγίου Αθανασίου στο Σπανοχώρι.  Κατεστραμμένος
12. Ναός Αγίου Βασιλείου στα Λαζαράτα  Κατεστραμμένος
1�. Ναός Αγίου Γεράσιμου στα Ασπρογερακάτα Ενοριακός. 
 Σε λειτουργία
14. Ναός Αγίου Γεωργίου  στα 
Λαζαράτα            Κατεστραμμένος
15. Ναός Αγίου Γεωργίου στο Πινακοχώρι Ενοριακός. 
Σε λειτουργία                           
16. Ναός Αγίου Διονυσίου  στο Πινακοχώρι   Ενοριακός. 
Σε λειτουργία
 17. Ναός Αγίου Ηλία  στο Σπανοχώρι Εξωκκλήσι. 
Σε λειτουργία
 18. Ναός Αγίου Θωμά στα Λαζαράτα Εξωκκλήσι. 
Σε λειτουργία
 19. Ναός Αγίου Θωμά  στο Σπανοχώρι                
Κατεστραμμένος
20. Ναός Αγίου Ιωάννη Πρόδρομου Ασπρογερακάτων 
Κατεστραμμένος
21. Ναός Αγίου Ιωάννη Πρόδρομου και Αγίου Λουκά 
επισκόπου Συμφερουπόλεως –Κριμαίας. Κοσμικό όνομα 
Βαλεντίν Βόινο- Γιασενέτσκι (1877-1961) στον Πρεμεντινό 
Λαζαράτων                                                                                                    
22. Ναός Αγίου Ιωάννη Πρόδρομου                    Νεκροταφείο 
Πινακοχωρίου
2�. Ναός Αγίου Ιωάννη Χρυσόστομου        στα Ασπρογερακάτα
24. Ναός Αγίου Κωνσταντίνου  στα Λαζαράτα.  
Κατεστραμμένος
25. Ναός Αγίου Μάρκου στο Πρεμεντινό Λαζαράτων
26. Ναός Αγίου Νικολάου στο Κάβαλο                            
27. Ναός Αγίου Νικολάου στο Σπανοχώρι            
Κατεστραμμένος

28, Ναός Αγίου Σπυρίδωνος στα Λαζαράτα
29. Ναός Αγίου Στεφάνου στο Σπανοχώρι. Βραχώδης σπηλιά
�0. Ναός Ανάληψης στα Ασπρογερακάτα
�1. Ναός στη Παλιά Επισκοπή  στον Κάβαλο
�2. Ναός Υ.Θ. το  Γεννέσιο στο Σπανοχώρι
��. Ναός Υ.Θ. τα  Εισόδια   στα Ασπρογερακάτα
�4. Ναός Υ.Θ. Κοίμηση --Ασπρογερακάτα
�5, Ναός Υ.Θ. Κοίμηση --Λαζαράτα
�6. Ναός Υ.Θ  Κοίμηση--Σπανοχώρι
�7.Ναός  Παντοκράτορα  στον Κάβαλο
�8.Ναός  Πεντηκοστής     στον Κάβαλο
�9.Ναός  Ταξιάρχη     στον Κάβαλο      Κατεστραμμέμος 
40. Ναός Ταξιαρχών     στο  Σπανοχώρι.

1. Ναός Αγίας  Αικατερίνης (Santa Katerina) στα  
Ασπρογερακάτα. Στην τοποθεσία Αγία Αικατερίνη στα ΝΔ όρια  
των Ασπρογερακάτων  με τους Πηγαδισάνους   μέσα στο χωράφι  
του Στάθη Μικρώνη από τους Πηγαδισάνους (Stathi Microgni da 
Pigadisanus)  εκτάσεως 88�1 μ2  που το ένα τρίτο είναι αγριονομή 
( Inutile=ανωφελής, άχρηστος)και με Κτηματολογικό Αριθμό  (ΚΑ)  
466.Ο Ναός είναι  κατεστραμμένος στα 1726, δεν περιγράφεται 
επικείμενος στο ΚΑ 466 ,καταγράφεται όμως στη κόπια του χάρτη 
στο σύνορο του ΚΑ 466 με το χαρακτηριστικό σταυρό(+) που 
δηλώνει την ύπαρξη ναού. Ερείπια σήμερα σώζονται μέσα σε πυκνή 
βλάστηση σε ιδιοκτησία κληρονομίας Γεωργάκη (Σεληνάκη) από το 
Πινακοχώρι.

2.  Ναός Αγίας Αικατερίνης (Chiesa di Santa Kat-
erina) στον Κάβαλο. Η εκκλησία  είναι κατεστραμμένη 
(distrutta=κατεστραμμένη/κατεδαφισμένη) στα 1726 και βρίσκεται 
μέσα σε χωράφι  περιμαντρωμένο (circuito) ιδιοκτησίας της 
ίδιας της εκκλησίας, έκτασης 1.45� μ2 με ΚΑ 400 στην τοποθεσία 
Φακίστρα (Fachistra).Από τον κατεστραμμένο νερόμυλο (Mo-
lino divocato) στη θέση Ποταμιά συνιδιοκτησίας Αθανάση και των 
αδελφών του Ασπρογέρακα  και Μπερνάρδου Μάκολα  ξεκινά 
ο κοινόχρηστος δρόμος( Strata Communa)  που περνώντας από 
την θέση Παλιοφυτιά  και Φακίστρα προχωράει στου Βασιλάκη, 
αφήνοντας αριστερά την εκκλησία Αγ. Αικατερίνης και δεξιά  την 
εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Ανατολικά από  τη σημερινή πλατεία 
στη θέση Φακίστρα  αναπτύσσεται ο οικισμός του Καβάλου. Όπως 
προαναφέρθηκε η εκκλησία είναι κατεστραμμένη στα 1726 μάλλον 
κατά τον καταστρεπτικό σεισμό του 172�. Εμφανίζεται   σε  λειτουργία  
στα  1819  όπου   ο   ευγενής  σενιόρ   Σπυρίδων Ασπρογέρακας  
κατά την σύνταξη της διαθήκης  του αφιερώνει ένα Σαραντάρι. Στη 
διαθήκη του στις 05-Νοεμρίου -1816 ο αιδεσιμότατος ιερομόναχος 
Καλλίστρατος Κάτσενος (αιδέσιμος =σεβάσμιος) αφιερώνει στο ναό 
της Αγίας Αικατερίνης ένα ευαγγέλιο ξενωτισμένο, ένα δισκοπότηρο 
και ένα πετραχείλι και να τα δώσει  ο ανιψιός του ο Αναγνώστης.

3.   Ναός Αγίας Αναστασίας (Santa Anastasia).  Στο 
Κτηματολόγιο των Βενετών εμφανίζεται σαν τοπωνύμιο Αγία 
Αναστασία μόνο μια φορά με ΚΑ 1170 για να δηλώσει χωράφι 
του Δράκου Ζαβερδινού και αδελφών του έκτασης 2.161 μ2 
περιτριγυρισμένο από τις τοποθεσίες στο Μεσοχώρι στη Φτελιά 
στο Φάο στη Λεύκα στου Ζαχιά στο Αμυγδαλάκι (τα ίδια ακριβώς 
τοπωνύμια υπάρχουν και σήμερα) περιοχής Σπανοχωρίου. Επάνω 
στο εγκαταλελειμμένο μονοπάτι που συνδέει Αμυγδαλάκι  και 
Λεύκα βρίσκονται  ίχνη του κατεστραμμένου ναού μέσα σε πυκνή 
βλάστηση πουρναριών σε ιδιοκτησία κληρονομιάς Σπυραντώνη 
Κουνιάκη. Από γενιά σε γενιά διαδίδεται η ύπαρξη οικισμού 
κατεστραμμένου από σεισμούς και η ύπαρξη εκκλησίας. Στο 
χάρτη του Sebastian Alberti 1688 εμφανίζεται     ο ναός  S.Atta΄ 
ανατολικά και κοντά στο Μεσοχώρι (Mesochori),νοτιοανατολικά 
από το Σωτήρα ( Sotira),νοτιοδυτικά από το λαγκάδι της Μέλισσας 
(Melissa),βορειοδυτικά του Μοναστηριού Αγ. Ηλία (S.Elia) και 
αρκετά δυτικά από το μικρό οικισμό Τεμεντζή(Tementzi).  Στη  θέση 
όπου βρίσκεται ο ναός Αγίας Αναστασίας έπρεπε να σημειώνει 
S.Anast΄αντί του εσφαλμένου S.Atta΄ (Αγ.Αθανάσιος) .Πρόκειται για 
σφάλμα του Alberti .

4.  Ναός Αγίας Κυριακής (Chiesa di S.Chiriaki sta Lazarata apo 
prano). Σε χωράφι με  ΚΑ 771  και  ιδιοκτησίας της ίδιας της εκκλησίας   
έκτασης �761 μ2 βρίσκεται επικείμενος ο κατεστραμμένος ναός 80 
μέτρα δυτικά του Αγ. Σπυρίδωνα Λαζαράτων. Στην τοποθεσία  Αγ. 
Κυριακή  στα Λαζαράτα από πάνω.                    

5.  Ναός Αγίας Μαρίνας  (Santa Marina). Στη τοποθεσίες 
Βαρικά και Φήμη περιοχής Πινακοχωρίου σε χωράφια και αμπέλια  
του Μοναστηριού του Αγίου Ιωάννη στο Λιβάδι (Sta Varica e Fimi 
,Monast. di S.Zuane sto Livadi) με ΚΑ 989, έκτασης 266.495 μ2 
υπάρχουν επικείμενα πηγάδια (pozzi)  και εκκλησία της Αγίας 

Μαρίνας ( Chiesa di S.Marina) .Η εκκλησία δεν περιγράφεται σαν 
κατεστραμμένη (distrutta) Σε λόφο �00 περίπου μέτρα βόρεια από 
το Μοναστήρι του Αγ. Ιωάννη εντοπίζονται τα λείψανα της εκκλησίας 
μέσα σε ιδιοκτησία οικογένειας Λάζαρη από το Πινακοχώρι .Στις 
τοποθεσίες Λυγιές- Βαρικά (Ligies-Varika) δυτικά του λόφου της Αγ. 
Μαρίνας απλώνεται  μικρή κοιλάδα με έξοδο στο λιβάδι της Καρυάς.
Στη περιοχή μνημονεύονται αρχαιολογικά ευρήματα.               

6.  Ναός Αγίας Παρασκευής (Santa Venerantda). Σε χωράφι 
με ΚΑ 54� στον  Κάβαλο έκτασης 11.�87 μ2 ,ιδιοκτησίας Γιάννη 
Κοντογιάννη  περιγράφεται εκκλησία κατεστραμμένη  που ανήκει 
στον Στάθη Ξοφίτη αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή. (Stin Ag-
gia Paraschevi.Chiesa distrutta di Santa Venerandam di Stathi 
Xofhiti,nel terenno  di Giani Condogiani).Τα ερείπια της εκκλησίας 
βρίσκονται  180 μέτρα  βόρεια βορειοανατολικά του νεκροταφείου 
Καβάλου πνιγμένα στους κισσούς και γύρω αμπέλια ιδιοκτησιών 
Κάτσενου. Σήμερα για την περιοχή χρησιμοποιείται το τοπωνύμιο, 
στο Ερημοκλήσι.

7. Ναός Αγίας Παρασκευής Καβάλου. Κοιμητηριακός  
αφιερωμένος στην Αγ.  Παρασκευή, σε ανάμνηση του 
κατεστραμμένου ήδη προ του 1726 ναού. Το νεκροταφείο Καβάλου 
χρησιμοποιείται από τον Αύγουστο του194�.Η εκκλησία κτίστηκε 
στα 1944.

8.  Ναός Αγίας Τριάδας ( Santa trinita). Στα Κουνιακάτα 
(Πρεμεντινός) και σε ιδιόκτητο κτήμα της εκκλησίας  με ΚΑ 764 
και έκτασης 1998 μ2 καταγράφεται  ο κατεστραμμένος ναός  της 
Αγ.Τριάδας  (con la  distrutta Chiesa di Santa Trinita). Ο ναός 
κατέρρευσε από τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1722 και 
172�.Στη διαθήκη του 09-Μαίου- 1719, ο Λουκάς Κουνιάκης 
(πατριάρχης της φάρας Κουνιάκη που φέρουν το παρεπώνυμο 
΄΄Λούκας΄΄),αφιερώνει στο ναό  της Αγίας Τριάδας όπου πρόκειται 
να ταφεί  πέντε (5) ρεάλια και άλλα  πέντε γρόσια για ένα σαραντάρι. 
Σύντομα ξαναχτίστηκε, όπως προκύπτει από νοταριακά έγγραφα 
του 18ου  αιώνα .Στη σημερινή του μορφή βρίσκεται από το 1974 
μετά από την καταστροφή του από τον ισχυρό σεισμό της 4ης 
Νοεμβρίου 197�.Ξαναχτισμένος με οπλισμένο σκυρόδεμα στις ίδιες 
διαστάσεις  διατηρεί όλα τα  προ της κατάρρευσης του καλλιτεχνικά  
στοιχεία(ανώφλια, κατώφλια και παραστάτες παράθυρων και θυρών) 
τα οποία αφού αριθμήθηκαν ξανατοποθετήθηκαν στις θέσεις τους. 
Κατά την σύνταξη του Κτηματολογίου στα 1726,οναός εμφανίζεται 
προικοδοτημένος με κτήματα συνολικής έκτασης 18.482 μ2,στις 
τοποθεσίες Βολιάδες, Παλιομπούρσα και Αλώνι της Αγ.  Τριάδας.

9. Ναός  Αγίων  Αποστόλων (Chiesa di S.S.Apostoli a Lazarata). 
Η εκκλησία μαζί με ένα κελί  (con cella una. Cella=οικίσκος, κελί) είναι 
περιμαντρωμένη και βρίσκεται σε ιδιόκτητο καλλιεργούμενο χωράφι 
ιδιοκτησίας του ναού  με ΚΑ 869 έκτασης 1�.701μ2,στην τοποθεσία 
στους Αγ. Αποστόλους (stus Aggius Apostolus). Η εκκλησία κατέχει 
χωράφι με ΚΑ 960 στην Αχύραινα ( stin Achirena ) έκτασης 4.�85,4 μ2. Η 
οικογένεια Τσουκαλά κατέχει χωράφια και υποστατικά στην περιοχή 
Τσουκαλάτα Λαζαράτων. Εκεί χτίζει και εκκλησία αφιερωμένη στους 
Αγίους Αποστόλους  Πέτρο και  Παύλο. Το τοπωνύμιο Τσουκαλάτα 
μαρτυριέται στο Βενετικό Κτηματολόγιο όπου με ΚΑ 948 ο Γιώργος 
Λάζαρης ποτέ Ζαφείρη έχει χωράφι στην Αχύραινα εκτάσεως 9.084 
μ2 το οποίο κατακρατείται από την εκκλησία των Αγ. Αποστόλων 
στα Τσουκαλάτα (poseso la chiesa S.S.Apostoli sta Zukalata ). Πριν 
το 1709,ο Αντώνης Τζουκαλάς παραχωρεί την εκκλησία στους παπά 
Ιωάννη Γιωργάκη  και μισέρ Παναγιώτη Γιωργάκη. Σε ημιτελή πράξη 
του νοτάριου Μπαρμπαρίγου ( βλέπε. Γεώργιος  Μπαρμπαρίγος 
δημόσιος νοτάριος της Αγίας Μαύρας-Βιβλίο Πρώτο 1707-1709  της 
προϊσταμένης των Γ.Α.Κ. αρχεία νομού Λευκάδας κ. Ελένης Δ. Γράψα 
-Λευκάδα 2006 ) διαβάζουμε. << 1709 Γεναρ(ι)ου 9 είς την Αμαξικήν. 
Τήν  σιμερον αναφανησθισαν κατεμπροστεν εμού νοταριου από ένα 
μερος ό κύρ Γιοργος Γιοργακις και έκ το ετερον ό μισέρ Πανάγηοτης 
Γιωργακις,τα  οπια  μέρη είλθαν ης την παρόν σιμφονηα και φτιαση.

  
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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Την Πέμπτη, 5 Μαϊου έφυγε από κοντά μας 
ο Απόστολος (Λάκης) Σάντας ο πρωτοπόρος 
αγωνιστής, ο εθνικός ήρωας, ο άνθρωπος 
με την αδούλωτη καρδιά και το εθνικό 
φρόνημα. Ο Λάκης Σάντας έγινε γνωστός 
στο πανελλήνιο όταν τη νύχτα της �0ης προς 
�1ης Μαΐου του 1941, κατέβασε μαζί με τον 
Μανώλη Γλέζο τη χιτλερική σημαία από τον 
ιερό βράχο της Ακρόπολης. 

Εξιστορώντας το εγχείρημα υποστολής 
της σημαίας στον Ηλία Πετρόπουλο, που 
δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία στις 
�1 Μαΐου 199�, ο Λάκης Σάντας είχε πει: 
“Κι έξαφνα ένα δειλινό που ήμαστε στο 
Ζάππειο και ο ήλιος έγερνε λούζοντας τον 
ορίζοντα με εκείνα τα χρώματα που μόνο ο 
αττικός ουρανός έχει, τα μάτια μας γύρισαν 
στον βράχο της Ακροπόλεως. Μέσα στο 
υπέροχο φόντο της δύσης σταθήκαμε και 
κοιτούσαμε. Και τότε... το βλέμμα μας έπεσε 
πάνω στη σημαία τους που υπερήφανα 
κυμάτιζε ψηλά-ψηλά και η βαριά σκιά της 
πλάκωνε καταθλιπτικά όλη την Αθήνα, όλη 
την αττική γη. Να τι πρέπει να τους κάνομε! 
Ήρθε η σκέψη σαν σπίθα. Να τους την 
πάρουμε. Να την γκρεμίσουμε και να την 
ξεσχίσουμε και να πλύνουμε έτσι τη βρωμιά 
από τον Ιερό Βράχο. Την είχαν στήσει αυτήν 
την ίδια την πολεμική τους σημαία οι Ναζί 
θριαμβευτικά ως τότε στη Βαρσοβία, στη 
Βιέννη, στην Αμβέρσα, στη Νορβηγία, στο 
Παρίσι και στο Βελιγράδι και απειλούσαν να 
τη στήσουν σε όλο τον κόσμο τότε. Μα εδώ 
είναι Ελλάδα. Είναι η μικρή χώρα που απ’ 
αυτή ξεπετάχτηκε η φλόγα του Πολιτισμού. 
Είναι η χώρα που δίνει το παράδειγμα πάντα 
στις κρίσιμες στιγμές της Ιστορίας”. 

Ο Απόστολος Σάντας με καταγωγή από τη 
Λευκάδα, γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 
του 1922 στην Πάτρα. 

Πάντοτε ιδεολόγος και σεμνός έλεγε: “Δεν 
κυνηγάω ποτέ τη δημοσιότητα γιατί θεωρώ 
ότι έχει εξευτελιστεί το ζήτημα πάρα πολύ. 
Την αντίσταση δεν την κάναμε μόνο εμείς, 
έχουν σκοτωθεί χιλιάδες παλικάρια, γυναίκες 
και άνδρες, “ανώνυμοι”. 

Ο Σάντας ήρθε στην Αθήνα μαζί με την 
οικογένειά του το 19�4. Το 1940 τελείωσε το 
γυμνάσιο και αμέσως εισήχθη στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την 

οποία αποφοίτησε μετά την απελευθέρωση 
της χώρας. 

 Το 1942 εντάχθηκε στο ΕΑΜ και στη 
συνέχεια στην ΕΠΟΝ για να καταλήξει στο 
βουνό με τον ΕΛΑΣ όπου συμμετείχε σε 
πολλές μάχες και τραυματίσθηκε το 1944. 

Η δράση του είναι αδιάκοπη και το 1946 
εξορίζεται στην Ικαρία, το 1947 φυλακίζεται 
στην Ψυττάλεια και το 1948 εστάλη στη 
Μακρόνησο. Από εκεί κατάφερε να ξεφύγει 
για να καταλήξει στην Ιταλία και στη συνέχεια 
στον Καναδά, όπου θα ζήσει έως και το 1962. 
Στην Ελλάδα επέστρεψε το 196�. 

Όσον αφορά στο κατέβασμα της 
ναζιστικής σημαίας τον Μάιο του 1941,ο 
Λάκης Σάντας αναφέρεται εκτενώς, 
εκφράζοντας τις σκέψεις του για εκείνη τη 
νύχτα που καθόρισε τη υπόλοιπη ζωή του, 
στο βιβλίο του, που εκδόθηκε το Σεπτέμβριο 
του 2010 από τις εκδόσεις Βιβλιόραμα με 
τίτλο «Μια νύχτα στην Ακρόπολη... μνήμες 
από μία σπουδαία εποχή». 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σάββατο �0 του Απρίλη. Η είδηση του 
χαμού του  αγωνιστή της Αντίστασης κατά 
των Γερμανών, Απόστολου (Λάκη ) Σάντα , 
γέμισε θλίψη την τοπική μας κοινωνία, και 
τους κατοίκους των Πηγαδισάνων,  απ’ όπου 
καταγόταν.

Η αγωνιστικότητα, η σεμνότητα και η 
ανιδιοτέλειά  του, ας γίνουν φάρος και πηγή 
έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Εκφράζουμε εκ μέρους όλων των 
χωριανών μας τη βαθιά θλίψη μας για το 
χαμό του συγχωριανού μας και Αγωνιστή- 
Πατριώτη Λάκη Σάντα.

 Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας
 Σπύρος Σάντας

Η Δημοτική Σύμβουλος    
Αικατερίνη Σάντα-Μακρή    

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΗΓΑΔΙΣΑΝΟΥΣ

Το σχολείο κάποτε λίκνο της μνήμης…
 ορμητήριό της….

 Έτσι το χιόνι της παγερής ζωής ανακαλεί για παρηγοριά τη 
σκόνη του σπόγγου από τα ανέμελα 

σχολικά χρόνια.
«...και το χιόνι που πέφτει αθόρυβα απ’ το πρωί

σαν κάποιος να τινάζει το σπόγγο του παλιού σχολείου..»

(Λειβαδίτης Τ., Βιολέτες σε μια εποχή)

…..Σκέψεις που πολλές, πάρα πολλές φορές 
στροβιλίζουν το μυαλό μας όταν περνούν τα χρόνια και 
μαζί τους συμπαρασέρνουν και εικόνες, πολλές εικόνες από 
τα παιδικά μας χρόνια στο σχολειό μας, το Δημ.Σχολείο των 
Πηγαδισάνων.

Μας πλημμυρίζει συγκίνηση και νιώθουμε ατέλειωτη 
νοσταλγία για τα πρώτα παιδικά  – σχολικά μας χρόνια. 

Οι αξέχαστοι δάσκαλοί μας, Γεράσιμος Βεργίνης  και 
Δήμητρα Τούμπα  μας έμαθαν τα πρώτα γράμματα  γνώσεων, 
αλλά κυρίως γράμματα ζωής, που μας συνοδεύουν και μας 
καθοδηγούν ως τώρα, όχι μόνο στην επαγγελματική μας, 
αλλά και στην προσωπική μας  ζωή. 

 Όμως κοντά στη θλίψη-, επιτρέψτε μου να πω- νιώθουμε 
και θυμό, όταν βλέπουμε το σχολείο που φοιτήσαμε 
παρατημένο στο χρόνο, λες και δεν υπήρξε κοιτίδα 
πολιτισμού, λες και δεν βγήκαν  από εκεί   παιδιά, ενήλικες 
τώρα Πονάμε στο πέρασμά μας καθώς αντικρίζουμε το 
σχολειό μας παρατημένο.

Ένα σχολείο όταν πια δε λειτουργεί, μπορεί να παραμείνει 
κοιτίδα πολιτισμού για τους   ανθρώπους του και να βοηθάει 
ώστε  να γνωρίζουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα του 
τόπου τους.

Πολλές οι σκέψεις για το πώς θα μπορούσε να 
λειτουργήσει το παλιό μας σχολείο….

Γράφοντας αυτές τις σκέψεις με σκοπό να τις δημοσιεύσω, 
πληροφορήθηκα  με θλίψη και μεγάλη συγκίνηση  το χαμό 
του Αγωνιστή της Αντίστασης- Πατριώτη μας, Απόστολου 
(Λάκη ) Σάντα. Θα ήταν μεγάλη μας τιμή να δοθεί στο κτίριο 
που στεγάζονταν το Δημ.σχολείο Πηγαδισάνων, το όνομα του 
Λάκη Σάντα, αφού κατάγονταν από το χωριό μας.

 Αυτές είναι σκέψεις που εκφράζουν πολλά από  τα παιδιά 
που φοίτησαν  στο σχολειό μας στους Πηγαδισάνους και 
ελπίζω ότι όλοι μας, με την αρωγή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
θα βοηθήσουμε ώστε ο χώρος του να αξιοποιηθεί κατάλληλα 
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

                                                                                    
      Αικατερίνη Σάντα                                                           

 Εκπαιδευτικός

 ΛΑΚΗΣ   ΣΑΝΤΑΣ
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ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΑ

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος απ’ τον Απρίλιο του 
2010 που έγινε η επίσημη αδελφοποίηση του δήμου 
Σφακιωτών με το δήμο Σφακίων Χανίων Κρήτης στα 
πλαίσια της από αιώνων(1669) μετοίκησης Σφακιανών 
στο χώρο των σημερινών Σφακιωτών.

Με αφορμή αυτή την επέτειο, ο συνταξιούχος 
πλέον, δάσκαλος Χριστόδουλος Χαλικιάς απ’ το 
Σπανοχώρι, θυμάται μια άλλη αδελφοποίηση που 
είχε γίνει το 1955 μεταξύ Σφακιωτών και Σφακίων, η 
οποία όμως δεν ευδοκίμησε γιατί τότε ήταν δύσκολες 
εποχές, χωρίς μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας 
όπως σήμερα.

Θυμάται λοιπόν ο Χριστόδουλος Χαλικιάς:

Ήταν το 1955 όταν τελείωσα την Ακαδημία. Σαν 
νέος δάσκαλος γύρισα στο Σπανοχώρι και με τη 
δίψα και τη φιλοδοξία του νέου ασχολούμουν με τα 
κοινά των Σφακιωτών. Έκανα παρέα με τον Φλίππο 
το γραμματέα ο οποίος γνώριζε και στήριζε την 
άποψη πως οι περισσότεροι κάτοικοι των Σφακιωτών 
προέρχονται απ’ τα Σφακιά της Κρήτης.

Ξεκινήσαμε λοιπόν επαφή με αλληλογραφία, ο 
Φλίππος, εγώ και ο Στάθης ο Λάζαρης (Ντάθας). 
Συμφωνήσαμε και ήρθε αντιπροσωπεία Κρητικών 
στα Λαζαράτα με το πλοίο, το Γλάρο, που έκανε το 
δρομολόγιο Λευκάδα – Πειραιά. Ήρθαν τρεις κρητικοί 
και προχωρήσαμε στα πρακτικά της αδελφοποίησης. 
Μάλιστα μας έκαναν δώρο και μαύρα κρητικά 
πουκάμισα. Τα πρακτικά κράτησε ο Φλίππος ο 
γραμματέας. Αν ψάξετε στο αρχείο του ή στο αρχείο 
της κοινότητας Λαζαράτων ίσως τα βρείτε.

Αυτή είναι η μαρτυρία του Χριστόδουλου Χαλικιά 
εκτός απ’ την παράδοση που μεταλαμπαδεύεται 
από γενιά σε γενιά και σύμφωνα με αυτήν, πέρα 
των ιστορικών καταγεγραμμένων στοιχείων απ’ 
τον Κωνσταντίνο Μαχαιρά και το Σπύρο Βλαντή, οι 
περισσότεροι κάτοικοι των Σφακιωτών είναι κρητικής 
καταγωγής.

Μάλιστα ο Χριστόδουλος Χαλικιάς έχει και τη 
δική του άποψη και πεποίθηση για το όνομα του 
Σπανοχωρίου..

Σύμφωνα με αυτήν το Σπανοχώρι υπήρχε και 
επί Τουρκοκρατίας και αποτελούνταν από τρεις 
μαχαλάδες. Ο πρώτος ήταν στην περιοχή Μαλικότση 
εκεί που σήμερα είναι τα ενοικιαζόμενα του Μικρώνη. 
Η περιοχή πήρε το όνομα απ’ τον Τούρκο κτηματία  
Malikochi ο οποίος είχε ολόκληρη την περιοχή. 
Μάλιστα δίπλα και προς την Μπόζα ήταν και η 
περιοχή του άλλου Τούρκου του Μετζή (Metzi). Αυτός 
ήταν ο κάτω μαχαλάς. Στην περιοχή του Σταυρού 
ήταν ο μεσαίος μαχαλάς, αφού και σήμερα αυτή η 
περιοχή λέγεται Μεσοχώρι ή Μεσοχώρια. Στο λόφο 
που βρίσκεται σήμερα το Σπανοχώρι ήταν ο άλλος 
μαχαλάς το Πανοχώρι. Ήταν λοιπόν τρεις μαχαλάδες 
Κατωχώρι, Μεσοχώρι, Πανοχώρι. 

Χρησιμοποιούνταν τότε η καθαρεύουσα. Όταν 
ήθελαν να δηλώσουν κίνηση προς το Πανοχώρι απ’ 
τους άλλους δυο μαχαλάδες έλεγαν: ΕΙΣ ΠΑΝΟΧΩΡΙ, 
προς το Πανοχώρι. Με τα χρόνια και σύμφωνα με 
τη Σφακισάνικη ντοπιολαλιά που αφαιρεί φωνήεντα 
και μαζεύει τις λέξεις το «εις Πανοχώρι» έγινε 
Σπανοχώρι.   

Με αφετηριακό ξεκίνημα την εκφραστική ιστορική μαρτυρία, κυρίως στον αντιστασιακό 
χώρο της Ι. Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Σπανοχωρίου, που σύντομα και περιεκτικά 
στο προηγούμενο φύλλο τούτης της εφημερίδας «ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ» αναφερθήκαμε, 
αισθανόμαστε την ανάγκη να προχωρήσουμε σε μια απαραίτητη διευκρίνιση, έκφραση 
χρέους στην ιστορική αλήθεια, όσον αφορά τον πνευματικό και εθνικό της ρόλο. 
Εξάλλου μία τέτοια πολυσήμαντη προσφορά δεν είναι δυνατόν να αποσιωπάται. Πολύ 
δε περισσότερο, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, να παραδίδεται «άνευ όρων και 
ορίων» στο ασύντακτο και ανομολόγητο ροκάνισμα της μεθοδευμένης παραχάραξης και 
την αδηφάγο μέριμνα της ευτέλειας. 

Εκείνα, λοιπόν, τα δύσκολα και ταραγμένα τα «πέτρινα» χρόνια για το λαό και τον τόπο η 
εκκλησία μας λειτουργούσε σαν τη μοναδική έκφραση της Ρωμανίας. Σαν τη μόνη 
εθναρχούσα δύναμη. Στο πολύτιμο, πολυεπίπεδο και υπεύθυνο έργο της υπήρχε 
συναδελφωμένη, αρμονικά και αδιατάραχτα, η αγωνία της πίστης και της εθνικής 
συνέχειας. Η βαθιά έννοια του «Ρωμαίικου» αυτό ακριβώς υποδηλώνει. Κι η γενναία 
κληρικολαϊκή αντίσταση, μοναδικό ιστορικό γεγονός, στην εκδίωξη του Ορθόδοξου 
κλήρου από το νησί μας μόλις στην αυγή της επιβολής των Φράγκων κατακτητών(1331 
μ.Χ.) με άμεσο αποτέλεσμα την επαναφορά του Ορθόδοξου κλήρου και την φυγή του 
επιβληθέντος με την «σπάθη της εξουσίας» λατινικού κλήρου σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, αποδεικνύει περίτρανα τη θαυμαστή και σωτήρια ενότητα πίστης και εθνικής 
ύπαρξης σε τούτο το μαρτυρικό λαό.

Γιϳαυτό με πρωταγωνιστή και άμεσο συνεργό το μοναστικό σώμα της μονής Γενέσιο της 
Θεοτόκου Σπανοχωρίου, που βρισκόταν κάτω από την άγρυπνη και φιλάδελφη τη σταθερά 
και γενναία δρώσα Ρωμαίικη ηγεσία του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου Λευκάδας και Αγίας 
Μαύρας, πέτυχε, επηρεάζοντας και το λαό, να οργανώσει, να πραγματοποιήσει και να 
κατευθύνει τις δύο μεγάλες εξεγέρσεις (1357 και 1819 μ.Χ.), που κύριο στόχο είχαν την 
αποδυνάμωση του μηχανισμού εξουσίας των Φράγκων και των Άγγλων κατακτητών.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ούτε αποτελεί η κάθε μια στιγμιαία κίνηση αντίδρασης – αντίστασης, 
πως και τα άλλα μοναστικά κέντρα του νησιού – Κόκκινη Εκκλησιά, Άγιος Γεώργιος 
Σκάρων, Άγιος Ιωάννης στο λιβάδι – συστηματικά και αξιοπρόσεχτα  κατηχούσαν στις 
δυνατές αλήθειες του Ρωμαίικου – της Ελληνορθόδοξης αγωνίας – και δημιουργούσαν 
ισχυρά θυλάκια αντίστασης. Δε διαχώριζαν την Ορθόδοξη από την εθνική αγωνία. 
Αμετακίνητος μυστικός τους καημός φαίνεται πως ήταν να υπάρχουν και να ζουν 
ελεύθεροι μέσα σε ελεύθερη πατρίδα. Η «διαχείριση» των δύο αυτών κορυφαίων μεγεθών, 
που με ιδιαίτερα θαυμαστό τρόπο αλληλοπεριχωρούνται στις καρδιές των Λευκαδίων, 
παρέμενε αταλάντευτα η ίδια.

Παρατηρεί εύστοχα και αγγίζει ευθύβολα το στόχο ο πανεπιστημιακός δάσκαλος Γρηγόριος 
Κωσταράς: «Το έργο της εκκλησίας υπήρξε – και είναι- έργο πολύμορφο: οδηγητικό, 
ποιμαντικό, διδακτικό, ιεραποστολικό, παιδευτικό. Είναι έργο κοινωνίας, αγάπης, 
ζωής. Και η τελευταία ίνα του εθνικού κορμού είναι εμβαπτισμένη και εμποτισμένη από 
τα νάματα και τα θάματα της Ορθοδοξίας. Ο ιερός κλήρος διακονεί την εθνική ζωή με τη 
δάφνη του πνεύματος και το Σταυρό του Κυρίου σημαιοφόρος των ιδεών του έθνους και 
ηγούμενος του λαού του» (δρόμοι πολιτικής παιδείας, Αθήνα 1997, σελ. 512).

Θα χρησιμοποιήσουμε ακόμη την αξιοπρόσεχτη άποψη του αείμνηστου μητροπολίτη Πατρών 
Νικοδήμου. Ο λόγος του επισφραγίζει την εγκυρότητα της αλήθειας. «Κατά μίμησιν 
Αυτού και η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία μάλλον ελομένη συγκακουχείσθαι τω λαώ του 
Θεού» (Εβρ. Ια, 25) δεν απηξίωσε να προσλάβει και εθνικήν μορφήν κατά τόπους ίνα 
«και σχήματι ευρεθείσα» ως εθνική εκκλησία- μήτηρ και κιβωτός του έθνους-  θάλψη 
«τα νόσσια εαυτής υπό τας πτέρυγας» καλύπτουσα εθναρχικώς εις τας κρισίμους 
περιστάσεις και συντρέχουσα παντοιοτρόπως τους εθνικούς αγωνιστάς και τους ιερούς 
αυτών αγώνας» (Περιοδ. «Εκκλησία», αρ. 18, 1-15 Δεκεμ. 1992, σελ. 698).

Μια εκτροπή από την αντικειμενική βάση της διαχρονικής ιστορικής αλήθειας  οπωσδήποτε 
δημιουργεί προβλήματα στην ενότητα και ελευθερία του λαού μας. «Χτυπάει» 
πλαγιομετωπικά τα νεύρα αντοχής του κοινωνικού και γενικότερα εθνικού μας 
οικοδομήματος. Διασαλεύει τα θεμέλια ύπαρξης και μαρτυρίας της αμάραντης ιστορίας 
μας. Και επιχειρεί να αποδομήσει ό,τι σταθερό, αληθινό και τίμιο δημιούργησαν οι 
πρόγονοί μας, σεβάστηκε η ιστορία και αποδέχτηκε ο μαρτυρικός λαός μας.

Η μελέτη, λοιπόν, της ιστορίας της εκκλησίας μας και η διαχρονικά σταθερή πνευματική και 
εθνική της προσφορά αποδεικνύουν περίτρανα και αδιαμφισβήτητα τον ελευθερογόνο 
και παιδευτικό της ρόλο, ως εθναρχούσα εκκλησία. Με πάντοτε παρεμβατικό ρόλο, 
ειρηνικό και διακριτικό.      

AîéøîåùôÛ÷ ôè÷
IªTOPIAª

του  Πρωτ/ρου  Γεράσιμου Zαμπέλη

H AΔEΛΦOΠOIHΣH 
TOY 1955 ME TA 

ΣΦAKIA

ANΔPEAΣ  
AΣΠPOΓEPAKAΣ
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
Kέντρα Περιβαλλοντικής  Eκπαίδευσης

Σχολεία  για  τη  φύση,  τον  πολιτισμό,  την  ανάπτυξη  και  την  αειφορία

ΘETIKH  H  ΦETINH  ΠOPEIA    
ΤΟΥ ΠΑΣ  ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 

«ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ»

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σφακιωτων «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥ-
ΝΙΑΚΗΣ» ιδρύθηκε το 1968 από την πρώην κοινότητα Λαζα-
ράτων ως κοινοτική με την ονομασία «Οι Άγιοι Πατέρες», με 
πρωτοβουλία του γραμματέα της κοινότητας Φίλιππου Λάζα-
ρη, ο οποίος εξέδιδε και το περιοδικό « Η ΓΩΝΙΑ ΜΑΣ» που 
ασχολούνταν με τοπικά θέματα. Μετεξελίχθηκε σε δημοτική 
βιβλιοθήκη το 1990 μετά την εθελοντική συνένωση των κοι-
νοτήτων στο Δήμο Σφακιωτών.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Από το Μάιο του 2001 στεγάζεται στο ανακαινισμένο κτίριο 
του πρώην δημοτικού σχολείου Σπανοχωρίου. Το 2008 συγ-
χωνεύτηκε με το Πνευματικό Κέντρο σε ενιαίο νομικό πλαίσιο 
το Δημοτικό Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Σφακιωτων 
«Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ» και η βιβλιοθήκη μετονομάστηκε σε δημο-
τική βιβλιοθήκη «Δημοσθένης Κουνιάκης» προς τιμήν του 
άξιου καθηγητή και συγγραφέα, με μεγάλη προσφορά στα 
γράμματα, τέκνο της κοινότητας Λαζαράτων και του Δήμου 
Σφακιωτών, Δημοσθένη Κουνιάκη. Είναι η μοναδική ενεργή 
βιβλιοθήκη στο νομό Λευκάδας με σταθερό ωράριο λειτουρ-
γίας και μάλιστα τις απογευματινές ώρες για την εξυπηρέτηση 
του κοινού.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει βιβλία, εγκυκλοπαί-
δειες, λεξικά, αρχείο εφημερίδων και περιοδικών. Το έντυπο 
υλικό της υπερβαίνει τους 4500 τίτλους βιβλίων. Η συλλογή 
είναι ενιαία, σε ανοιχτά ράφια όπου το κοινό μπορεί να αναζη-
τήσει και να ξεφυλλίσει όλο το διαθέσιμο υλικό. Η τοποθέτηση 
των βιβλίων, σύμφωνα με τη θεματική της κατηγορία, έχει ως 
στόχο την γρήγορη ανεύρεσή τους από οποιονδήποτε ενδια-
φερόμενο.

Το 2008 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πληροφόρησης της βιβλι-
οθήκης με την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία υποδομής 
στη δημοτική βιβλιοθήκη του δήμου Σφακιωτών», ανοίγοντας 
νέες προοπτικές. Στόχος του έργου είναι η δυνατότητα δωρε-
άν αναζήτησης από ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρίσκεται 
στο χώρο αλλά και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το κοινό 
μπορεί να κάνει χρήση των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών 
υπηρεσιών του κέντρου. Οι μαθητές και φοιτητές να αναζη-
τούν πληροφορίες χρήσιμες για την εκπόνηση εργασιών και 
γενικότερα των αναγκών του σχολείου.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Η βιβλιοθήκη αναλαμβάνει, κατόπιν συνεννόησης επισκέψεις 
για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, αλλά και για 
οργανωμένες ομάδες επισκεπτών. Οι ομαδικές επισκέψεις 
προγραμματίζονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χώρου 
και του προσωπικού που υπάρχει. Επίσης διοργανώνονται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα εκδηλώσεις που προωθούν τη φι-
λαναγνωσία, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει μέλος της βιβλιοθήκης και να 
δανείζεται το υλικό το οποίο είναι διαθέσιμο προς δανεισμό, 
με απαραίτητη την κάρτα δανεισμού της βιβλιοθήκης. Η έκδο-
ση της κάρτας γίνεται δωρεάν και προϋποθέτει την καταγρα-
φή των προσωπικών στοιχείων. Ο χρήστης μπορεί να δανει-
στεί μέχρι και πέντε βιβλία κάθε φορά για δεκαπέντε μέρες. Σε 
περίπτωση καθυστέρησης χάνει το δικαίωμα δανεισμού για 
ορισμένες μέρες ή επ’ αόριστον. Είναι δυνατόν να ανανεωθεί 
ο δανεισμός (και τηλεφωνικά) αρκεί η ανανέωση να γίνει 
έγκαιρα και το συγκεκριμένο υλικό να μην έχει ζητηθεί 
από άλλο μέλος της βιβλιοθήκης.

Στη βιβλιοθήκη υπάρχει φωτοτυπικό, του οποίου η χρή-
ση είναι δωρεάν. Επιτρέπεται να φωτοτυπηθούν βιβλία 
και περιοδικά. Όμως κατά περίπτωση μπορεί να απαγο-
ρευτεί η φωτοτύπηση ευαίσθητου υλικού.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  Η βιβλιοθήκη παραμένει ανοιχτή:
                                            ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ: 10.00π.μ – 14.30μ.μ
                                             ΔΕΥΤΕΡΑ–ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 14.00 – 20.30

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:  ΤΗΛ. – ΦΑΞ : 26450 – 61611
                               Email: dibisfakiotes@yahoo.gr

συνέχεια  από το προηγούμενο 
φύλλο

Συγκεκριμένα τη σχολική χρονιά 
2009-2010 η παιδαγωγική ομάδα 
του ΚΠΕ ανάπτυξε μεταξύ άλλων 
και τις εξής δράσεις: 
 •σχεδίασε και  υλοποίησε 
πιλοτικά  τα παρακάτω μονοήμερα 
εκπαιδευτικά προγράμματα .
 

1.Διαδρομές στον τόπο και το 
χρόνο από τη σκοπιά της αειφορίας 
(Στον Οικισμό του Καβάλου)   
2. Διαδρομές στον τόπο και το 
χρόνο από τη σκοπιά της αειφορίας 
(Στο Λαογραφικό Μουσείο)
Τα προγράμματα αυτά 
παρακολούθησαν �00 μαθητές και 
28 εκπαιδευτικοί.
• Ίδρυσε και συντόνισε  το τοπικό 
θεματικό δίκτυο «Αλλάζω εγώ, 
αλλάζεις εσύ, … αλλάζει ο κόσμος 
μας» με τη συμμετοχή έξι σχολικών 
μονάδων, 121 μαθητών και 11 
εκπαιδευτικών.
• Υλοποίησε ένα επιμορφωτικό 
σεμινάριο και μια ημερίδα για 
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές 
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  
• Συνδιοργάνωσε με το Δήμο 
Σφακιωτών και τοπικούς φορείς 
περιβαλλοντικές δράσεις και 
εκδηλώσεις, όπως:Ημερίδα για 
την τοπική κοινωνία  με θέμα 
την Οικιακή κομποστοποίηση, 

εθελοντικό καθαρισμό 
φυσικών περιοχών του Δήμου 
Σφακιωτών,  οικοπεριβαλλοντική 
περιήγηση στο Φαράγγι της 
μέλισσας» ,  τριήμερο εκδηλώσεων 
για το περιβάλλον και τον πολιτισμό  
« Είδαν τα μάτια μας γιορτές» με το 
Σύλλογο «Φυγός».
Για τη φετινή σχολική χρονιά 
προγραμματίζεται να υλοποιηθούν 
12 διήμερα και 10 ημερήσια 
προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης για σχολεία που θα 
επισκεφτούν την περιοχή μας από 
όλη την Ελλάδα , με τη συμμετοχή  
800 περίπου μαθητών και 70 
συνοδών εκπαιδευτικών.

Τα προγράμματα που θα 
παρακολουθήσουν  είναι τα εξής:

1) Φύση και Οικισμός (μονοήμερο, 
Α/θμια και Β/θμια ) 
2) Μαρτυρίες ενός μουσείου και 
πράσινη απασχόληση (μονοήμερο, 
τελευταίες τάξεις δημοτικού, 
γυμνάσια, λύκεια)
�) Μαρτυρίες ενός μουσείου 
(μονοήμερο, για νηπιαγωγεία και 
πρώτες τάξεις δημοτικού)
4) Η φύση ορίζει, ο άνθρωπος 
παρεμβαίνει (διήμερο, Αθμια και 
Β/θμια)
 

Θα διοργανωθούν επιμορφωτικές 
δράσεις όπως σεμινάρια, συνέδρια 

και ημερίδες για εκπαιδευτικούς της 
ευρύτερης περιοχής του Ιονίου, της 
Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, 
υπηρεσιακούς παράγοντες, μέλη 
τοπικών επαγγελματικών και 
κοινωνικών ομάδων.
Ταυτόχρονα θα υλοποιούνται 
γενικά προγράμματα και δράσεις 
για σημαντικά τοπικά ζητήματα 
περιβάλλοντος, και ποιότητας 
ζωής, ανάλογα με τις ανάγκες, τα 
ανακύπτοντα προβλήματα και 
τα αιτήματα φορέων, συλλόγων, 
τοπικής κοινωνίας.
 

Στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης 
για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία ο ντόπιος πληθυσμός 
και η  τοπική κοινωνία θα 
αποτελούν οργανικό κομμάτι, 
όχι απλά ως συμμετέχοντες, 
αλλά ως συνδιαμορφωτές των 
προγραμμάτων, ως πηγή άντλησης 
γνώσεων, πληροφοριών και 
εμπειριών. 
Ως ο μόνος φορέας 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης καθώς και 
Δια Βίου Μάθησης στο νησί, 
χρειάζεται την στήριξη και την 
αρωγή όλων στις δράσεις του 
αλλά και την πολιτική βούληση 
για τη συνέχιση λειτουργίας του.

Η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ την περασμένη σεζόν ξεκίνησε μια καινούρια 
προσπάθεια διοικητικά λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος με τη δραστηριοποίηση κυρίως των 
προ διετίας μελών του Δ.Σ.

Με δεδομένη την αποχώρηση του προέδρου Λιβιτσάνου Ιωάννη ο οποίος στήριζε οικονομικά την 
ομάδα και μη υπάρχοντος πλέον του δήμου Σφακιωτών ο οποίος χρηματοδοτούσε τη λειτουργία της 
παιδικής και ανδρικής ομάδας η προσπάθεια της διοίκησης είχε να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες.

Αγωνιστικά  αποχώρη σαν αρκετοί βασικοί ποδοσφαιριστές της  ομάδας (Γουριώτης, Πολυδω- 
ρόπουλος, Ζακυνθινός, Κατωπόδης, Κατηφόρης, Φατούρος, Κονιδάρης και ο επί σειρά ετών παίχτης και 
αρχηγός της ομάδας Κτενάς Ξενοφώντας ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση), ενώ αποκτήθηκαν 
νέοι κυρίως ποδοσφαιριστές (Σκέμπης, Πετρόπουλος, Ζαβερδινός) και επανήλθαν κάποιοι που είχαν 
μεταγραφεί σε άλλες ομάδες ( Λάζαρης Α., Γεωργάκης Θ., Λάζαρης Γ.). Ως παίκτης και προπονητής 
προσλήφθηκε ο Άλεξ Γκεοργκίεφ ο οποίος έχει αγωνιστεί τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία 
στις μεγαλύτερες ομάδες της περιοχής μας. Το εγχείρημα της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας απ’ τον 
βουλγαρικής καταγωγής Άλεξ ήταν το μεγάλο στοίχημα, αλλά τελικά μέχρι τώρα  δικαίωσε απόλυτα την 
επιλογή της διοίκησης.

Το δυναμικό της ομάδας μετά από χρόνια αποτελείται κυρίως από παίχτες της περιοχής μας στην 
πλειοψηφία τους νεαρής ηλικίας (Πετούσης Σπύρος αρχηγός της ομάδας, Γεωργάκης Γεράσιμος, Λάζαρης 
Σπύρος τερματοφύλακας, Μάλφας Ευάγγελος, Λάζαρης Νικόλαος, Γεωργάκης Θεόδωρος, Σάντας Θωμάς, 
Σάντας Σπύρος, Λάζαρης Φαίδων, Κτενάς Γεώργιος, Λάζαρης Αντώνης, Ζαβερδινός Διονύσιος, Λάζαρης 
Γεώργιος).   Επίσης αγωνίζονται οι Σκέμπης Έρβιν, Πετρόπουλος Άγγελος, Άλεξ Γκεοργκίεφ. 

της  Άννας   Γεωργάκη
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δοπούλου Κωνσταντίνα.  Ένα θεατρικό κείμενο 
που συνδυάζει το έθιμο του Κλήδονα με τις φω-
τιές Τ’ Αϊ – Γιαννιού. 

Επίσης το χορευτικό του συλλόγου μας χό-
ρεψε χορούς με τραγούδια που περιλαμβάνονται 
στο  CD  «Μουσικό Σεριάνι  στη Λευκάδα» που 
πέρυσι κυκλοφόρησε ο πολιτιστικός οργανισμός 
του τέως δήμου Σφακιωτών.

Ο κόσμος απ’ όλα τα μέρη της Λευκάδας από-
λαυσε την παραδοσιακή ριγανάδα με αρμυροσαρ-
δέλες και ελιές, σάλτησε τις φωτιές, γλέντησε και 
όλοι μαζί δώσαμε ραντεβού για του χρόνου. 

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
η πρώτη εκδήλωση του συλλόγου μας μετά την 
επανίδρυσή του, την Παρασκευή 24 Ιουνίου στο 
Πινακοχώρι.  Μια γιορτή που ξεκίνησε απ’ τις 
γειτονιές του χωριού το 1987 και υιοθετήθηκε τη 
δεκαετία του 90 απ’ το Πνευματικό Κέντρο του 
τέως δήμου Σφακιωτών. 

Παραβρέθηκαν στην εκδήλωση η κ. Νίκη Μα-
κρυγιώργου, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
η οποία και χαιρέτησε εκ μέρους του δήμου, οι 
αντιδήμαρχοι Στέλιος Ρόκκος και Ζωή Σκιαδά 
καθώς και πλήθος κόσμου, ο οποίος διασκέδασε 
μέχρι πρωίας με την ορχήστρα Μινόρε. 

Φέτος το πρόγραμμα είχε και μια ιδιαιτερό-
τητα. Μέλη του συλλόγου έπαιξαν ένα μικρό θε-
ατρικό, το σενάριο του οποίου έγραψε η Παπα-

ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO THΣ KOINOTHTAΣ ΛAZAPATΩN-ΣΦAKIΩTΩN- ΛEYKAΔAΣ

ΠAΣXA  ΣTO  XΩPIO

ΛAOΓPAΦIKO  MOYΣEIO
 Ο Ιούνιος έφυγε και το στολίδι των Σφα-

κιωτών το Κοντομίχειο Λαογραφικό Μουσείο 
στον Κάβαλο ακόμη να ανοίξει για το κοινό. 
Τα εργαλεία, τα αντικείμενα, οι αναπαραστά-
σεις χώρων του παραδοσιακού Λευκαδίτικου 
σπιτιού, η συλλογή παλιών φωτογραφιών, όλα 
προσφορές του Ανδρέα Λάζαρη και του Κατω-
πόδη Χρήστου περιμένουν τους επισκέπτες του 
καλοκαιριού.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Η βιβλιοθήκη Σφακιωτών δια-
θέτει υπάλληλο. Τρεις μέρες θα μπορούσε να 
λειτουργεί το Μουσείο και δύο η βιβλιοθήκη 
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Καλούμε τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο του δήμου Λευκάδας να 
δει το ζήτημα.

T’  Aϊ Γιαννιού τα Λάµπαρδα
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Στις 24 Ιουνίου 2011 ο πρόεδρος του ΤΕΙ 

Ιονίων Νήσων καθηγητής κ. Ν. Μαραβέγιας 
σε συνέντευξή του στην κ. Βάσω Κτενά για 
λογαριασμό της εφημερίδας LEFKATAS 
NEWS, εκτός των άλλων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει το ΤΕΙ Λευκάδας αναφέρεται 
και στο κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. 
Συγκεκριμένα: 

  «… Πάμε στις υποδομές λοιπόν γνωρίζετε 
ότι πάσχουμε και σε αυτό το επίπεδο. Το θέμα 
δεν είναι να φτιάχνεις κατ’ όνομα τμήματα για 
να παίρνεις φοιτητές. Το θέμα είναι να κάνεις 
και υποδομές. Υπάρχει ένας εξαιρετικός 
εξοπλισμός, εννοώ από πλευράς μηχανημάτων, 
αλλά ξέρετε πως στεγάζεται στο κτίριο του 
ΚΤΕΛ που από πλευράς κτιριακά δεν είναι 
τραγική αλλά δεν είναι μέρος να στεγάζεται 
ένα ανώτατο ίδρυμα. Υπήρχε ένα οικόπεδο που 
μάλλον τυπικά δόθηκε, αφού είναι τυφλό, σε 
κάτι λιοστάσια στην Απόλπαινα. Ένα οικόπεδο 
το οποίο είναι ακατάλληλο για οποιαδήποτε 
χρήση αφού είναι μικρό και βλέπει σε ένα 
δρόμο τεσσάρων μέτρων. Ο δρόμος είναι δύο 
χιλιόμετρα, ούτε απαλλοτριώσεις μπορείς να 

κάνεις ούτε τίποτα. Είναι δυνατόν ένα ίδρυμα 
να το φτιάξεις με ένα οικόπεδο που είναι 
τυφλό στην ουσία, μέσα στα λιοστάσια; Δεν 
μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Από πέρυσι που 
αναλάβαμε και κάναμε πολλές προσπάθειες 
μήπως βρεθεί ένας χώρος κοντά στην πόλη. 
Δεν μπορείς να πας να τους πετάξεις μέσα 
στα λιοστάσια γιατί μετά αρχίζουν άλλα 
προβλήματα π.χ. λεωφορεία. Αν μπορούσαμε 
στον περίγυρο της πόλης κάπου να βρεθεί ένας 
χώρος να στήσουμε ένα προκατασκευασμένο 
κάτι τότε θα υπήρχε.

… Αν είχαμε ένα οικόπεδο, μια μελέτη 
εδώ στη Λευκάδα δεν θα μπορούσαμε να 
κάνουμε κάτι με κοινοτικά χρήματα; Μάλιστα 
τώρα λόγω της οικονομικής συγκυρίας δεν 
θα χρειάζεται η Ελλάδα να βάλει την ιδία 
συμμετοχή. Θα μας τα δίνουν δηλαδή, όλα 
από το ΕΣΠΑ. »  

Στους Σφακιώτες υπάρχει το κτίριο που 
προοριζόταν για δημαρχείο με εμβαδόν πλέον 
των 1000 τ.μ και το οποίο δεν έχει αποπερατωθεί 
και θα μπορούσε να λύσει ριζικά το πρόβλημα. 
Κύριε πρόεδρε, κύριοι αρμόδιοι εξετάστε 
αυτή την περίπτωση. Είναι ένα κτίριο μόλις 
8 χ.λ.μ. από την πόλη πάνω στον επαρχιακό 
δρόμο Σφακιωτών – Καρυάς. Δεν υπάρχει 
λόγος για προσωρινές λύσεις σαν αυτές που 
προτείνονται με προκατασκευασμένα κτίρια 
που δεν λύνουν το πρόβλημα. Η απόσταση από 
την πόλη νομίζουμε ότι δεν είναι πρόβλημα. 
Μην ξεχνάτε ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα στα Γιάννενα, στην Πάτρα, στην 
Αθήνα και αλλού είναι έξω απ’ τις πόλεις.

 

Ένα γήπεδο κόσμημα για τους 
Σφακιώτες και για όλη τη Λευκάδα, 
έχει αφεθεί στην τύχη του. Ανοιχτό 
μέρα και νύχτα, κυριολεκτικά, χωρίς 
να ενδιαφέρεται κανείς. Όποιος θέλει 
μπαίνει, παίζει, ανάβει τους προβολείς, 
οι οποίοι μένουν μέχρι την άλλη μέρα, 
αν φιλοτιμηθεί κάποιος να τους κλείσει. 
Προβολείς 16000 watt λειτουργούν 
ώρες πολλές και μεις πληρώνουμε. 
Το πλαστικό χόρτο θέλει συντήρηση. 
Το γήπεδο εξυπηρετεί πολλές ομάδες 
της Λευκάδας. Δεν είμαστε σίγουροι 
όμως ότι αυτό θα συμβεί και στο νέο 
πρωτάθλημα αν δεν παρθούν μέτρα.

4 Με 1000 € χρηματοδότησε με απόφαση του ο Δήμος την   
εκδήλωση «Τ’ Αϊ – Γιαννιού τα Λάμπαρδα»

4 Με καθαρά τα χωριά μας γιορτάστηκε το Πάσχα. Το καλό 
να λέγεται.

4 Στρώθηκε με μπάζωμα η πλατεία στο Πινακοχώρι. 
Περιμένουμε  τη μελέτη και την ένταξη του έργου.

4 Σχέδιο διαχείρισης του φαραγγιού της Μέλισσας εκπονεί 
η Περιφέρεια. 

4 Δύο  υδραυλικοί, ένας οδηγός και δύο εργάτες 
προσλήφθη-καν με σύμβαση απ’ τα χωριά μας.

4 Στην πρόσκληση του ιατρικού συλλόγου και του 
συλλόγου Εργαζομένων του Γεν. Νοσοκομείου Λευκάδας 
ανταποκρίθηκε ο σύλλογος μας στηρίζοντας τα αιτήματά 
τους.

4 Απαράδεκτο να μένουν οι Σφακιώτες και ιδιαίτερα ο 
Κάβαλος χωρίς νερό με δύο δικές τους γεωτρήσεις.

4 Μέχρι το 2010 οι Σφακιώτες έπαιρναν διπλάσια ΣΑΤΑ 
Φέτος;

4 Κόπηκαν εννέα πεύκα στο νεκροταφείο και στο γήπεδο. 
Ποιος το αποφάσισε;

4 Ο δήμος ακινητοποίησε το βυτιοφόρο. Η ιδιωτική 
πρωτοβουλία κάλυψε την ανάγκη.

4 Αυτοκίνητα του δήμου εξακολουθούν να κινούνται από 
μη αρμόδιους υπαλλήλους.

4 Τη διαχείριση της ύδρευσης και αποχέτευσης απ’ την 
ΕΥΔΑΠ προωθεί η δημοτική αρχή. Οι φορείς της Λευκάδας 
αντιδρούν.

4 Σε πρόσληψη ειδικού συμβούλου μετά από διεθνή 
διαγωνισμό θα προβεί ο Δήμος. Αμοιβή; �70.000€ για τρία 
χρόνια. Λεφτά υπάρχουν που είπε και κάποιος άλλος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Πρώην Δήμος Λευκάδας   72,2%
Πρώην Δήμος Απολλωνίων   20,9%
Πρώην Δήμος Ελλομένου     2,1%
Πρώην Δήμος Σφακιωτών     1,2%
Πρώην Δήμος Καρυάς                           1,0%
Πρώην Κοιν. Καλάμου                           1,�%
Πρώην Κοιν. Καστού                           0,0%

4 Κλοπή σημειώθηκε στον Άγιο Γεώργιο στο Πινακοχώρι 
στις 18 Μάη

4 Συγχωνεύτηκαν τα σχολεία Σφακιωτών και Καρυάς με 
έδρα τους Σφακιώτες

4 Τέλος το Λύκειο Καρυάς. Τώρα Λυκειακές τάξεις.

4 Ευχαριστούμε τις τοπικές εφημερίδες, Καλά Νέα, Τα Νέα 
της Λευκάδας, Χαλαρά και LEFKATAS NEWS που καλύπτουν 
τις εκδηλώσεις μας και δημοσιεύουν τις ανακοινώσεις του 
συλλόγου. Επίσης το STUDIO LEFKATAS που τις καλύπτει 
τηλεοπτικά.

KI  OMΩΣ  YΠAPXEI  KTIPIO  ΓIA  TO  TEI σχόλια ... ειδήσεις ... σχόλια ... ειδήσεις

Το άγαλμα Λευκαδίτισσας 
γυναίκας με βαρέλα στο κεφάλι 
είχε παραγγείλει ο τέως Δήμος 
Σφακιωτών για να τοποθετηθεί στην 
πλατεία Λαζαράτων. Το άγαλμα έχει 
ολοκληρωθεί και έχουν πληρωθεί 
10.000€ συν το ΦΠΑ από τη ΣΑΤΑ 
Λαζαράτων. Απομένει να πληρωθούν 
ελάχιστα χρήματα ακόμη δύο με τρεις 
χιλιάδες Ευρώ για να παραληφθεί από 
τον καλλιτέχνη και να τοποθετηθεί 
στη θέση του. Ελπίζουμε ο δήμος 
σύντομα να χρηματοδοτήσει με το 
υπόλοιπο ποσό το έργο.  Nα  γίνει  
μελέτη  για  την  ανάπλαση  της  
πλατείας  Λαζαράτων  στην  οποία  
θα  τοποθετηθεί  το άγαλμα.

ΘΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ   ΤΟ  ΑΓΑΛΜΑ;
ΓHΠEΔO  ΣΦAKIΩTΩN


