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Sitia FM - NΕΑ
Ραδιοφωνικός σταθμός Σητεία FM 95,5 MHz - Το ραδιόφωνο που ακούγεται !!! Αναδεικνύουμε τον πολιτισμό
μας, την παράδοση μας! Με θέματα του τόπου μας, με πολύτιμες πληροφορίες, με αμεσότητα και διαφάνεια
στην ενημέρωση! Ο Ρ/Σ Σητεία FM 955 εξασφάλισε επίσημα την αποκλειστική συνεργασία με τον Ρ/Σ Αθήνα
984.Το 1ο ραδιόφωνο της Σητείας & το 1ο ραδιόφωνο της Αθήνας ενώνουν τις δυνάμεις τους και
δικτυώνονται μετά από ειδική άδεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
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Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Ιουλία Ζαφειράκη: Η Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, ήταν μια ξεχωριστή
μέρα, για το χωριό του Γoύδουρα. Είχαμε την τιμή να επισκεφτεί το
χωριό μας η ομάδα του Πανεπιστημίου των Ορέων.

Η Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, ήταν μια ξεχωριστή μέρα, για το χωριό του Γoύδουρα. Είχαμε την τιμή να
επισκεφτεί το χωριό μας η ομάδα του Πανεπιστημίου των Ορέων. Τους ευχαριστούμε πολύ όλους και
ιδιαίτερα τον πρόεδρο του, καθηγητή κ. Παλλήκαρη, καθώς και την κ. Βαρβάρα Τερζάκη- Παλλήκαρη,
εμπνεύστρια και συντονίστρια της Αποστολής Πηνελόπη Γκάντι. Το πρωί οι καθηγητές-ιατροί προσέφεραν
τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, φιλοξένησαν τους μαθητές του
Δημοτικου Σχολείου Πισκοκεφάλου και με ενθουσιασμό παρακολούθησαν το πρόγραμμα
αλληλοδιδασκαλίας με θέμα, "Πηνελόπη Gandhi, η ιερή τέχνη της υφαντικής Λεύκη: το νησί της πορφύρας".
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Το απόγευμα λειτούργησαν τα καφενεία
των ανδρών και των γυναικών. Οι κυρίες του χωριού έφτιαξαν υπέροχα παραδοσιακά γλυκά και φίλεψαν
όλους τους παρευρισκόμενους. Άνοιξαν τα μπαούλα τους και στόλισαν το χώρο με έργα αριστουργήματα,
φτιαγμένα από τα χέρια των γιαγιάδων μας. Θαυμάσαμε τη σοφία, την ομορφιά, την αρμονία χρωμάτων και
σχεδίων,μάγεψαν τα μάτια και την ψυχή μας, νιώσαμε το χάδι από τα αγαπημένα χέρια των γιαγιάδων μας,
χέρια ροζιασμένα, ευλογημένα, προκομμένα, τίμια, που όλη μέρα δούλευαν σκληρά στη γη και το βράδυ
καθόταν στο αργαστήρι τους και δημιουργούσαν έργα τέχνης, έγραφαν ιστορία. Αυτή, λοιπόν, την ιστορία
δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί. Είχαμε την καλή τύχη να έρθει στο χωριό μας, η Αποστολή Πηνελόπη
Γκάντι, να μας ενημερώσει για την ιερή τέχνη της υφαντικής, την αξία και τη σημασία του αργαλειού και του
υφαντού από αρχαιοτάτων χρόνων. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ενημέρωση και τις γνώσεις που
πήραμε, να μην αφήσουμε την ευκαιρία να χαθεί. Είμαστε οι τελευταία γενιά που κρατάει, λίγο ακόμα, από
το νήμα που μας συνδέει με τον αργαλειό των γιαγιάδων μας, μην το αφήσουμε να κοπεί και να χαθεί για
πάντα, δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό.
Ελάτε να κάνουμε στο χωριό μας, εδώ στην άκρη της Ελλάδας, την επανάστασή μας, με όπλα τη σαΐτα μας,
τα υφάδια και τα στημόνια και με τη βοήθεια και καθοδήγηση, της Αποστολής Πηνελόπη Γκάντι, να
ζωντανέψουμε την υφαντική τέχνη των γιαγιάδων μας. Να γίνει το χωριό μας το πρώτο χωριό που δεν θα
αγοράζει κανένα ρούχο, θα έχει αυτάρκεια, οι μαμάδες θα υφαίνουν τα νυφικά των κορών τους, το
πουκάμισο του γαμπρού, τα βαπφτιστικά των μωρών, με δικό τους μετάξι, με τη αγάπη τους και την ευλογία
τους. Ελάτε να ζωντανέψουμε το Κουφονήσι μας, το νησάκι που είναι δίπλα μας και για χιλιάδες χρόνια ήταν
γνωστό σε όλο τον κόσμο για την πορφύρα του και τα υφαντά του, αυτό μας φανερώνουν οι ανασκαφές και
τα υφαντικά βάρη που βρέθηκαν σε μινωικούς τάφους πάνω στο νησί. Ο αρχαιολόγος, Νίκος Παπαδάκης, με
τις ανασκαφές του έφερε στο φως τις αρχαιότητες, τον πολιτισμό, τη δόξα, την ιστορία και την πανάκριβη
βαφή της πορφύρας, του λαμπερού αυτού νησιού. Μελέτες έδειξαν ότι το Κουφονήσι και ο Γούδουρας έχουν
τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε όλη την Ευρώπη. Ελάτε να κάνουμε το χωριό
μας, ακόμα πιο φωτεινό, φωτίζοντας το με τα αυθεντικά υφαντά έργα των χεριών μας και να στολίσουμε την
ψυχή μας, το σπίτι μας, το χωριό μας, με τις δημιουργίες μας. Μπορούμε, έχουμε τη δύναμη, και το καράβι
"Πηνελόπη Γκάντι "που θα ταξιδέψει τους αργαλειούς και τα υφαντά μας στις γειτονιές του κόσμου, θα έχει
ούριο άνεμο, θα είναι καλοτάξιδο, με την άξια ομάδα που το οδηγεί.
Ας το σκεφτούν τα μέλη το Πολιτιστικού Συλλόγου, μακάρι, να είναι ο πρώτος Σύλλογος που θα μείνει στην
ιστορία, γιατί έκανε την αρχή και στο χωριό του, μετά από μερικά χρόνια, κάθε σπίτι θα έχει το αργαστήρι του
και τις υφάντριες του, τις πλούσιες υφάντρες της ψυχής μας. Με το αργαστήρι μας, τη σαίτα μας, τα έργα των
χεριών μας, να υφάνουμε τις ελπίδες και τα όνειρά μας, να αξιοποιήσουμε και να δείξουμε τη δύναμή μας, με
κλωστές αγάπης και ελπίδας, ν’ αφήσουμε τον αργαλειό της ψυχής μας να μιλήσει μέσα από τα χέρια μας.
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Να υφάνουμε τις εικόνες και τις ιδέες μας, να τις χρωματίσουμε με την πορφύρα της καρδιάς μας, να
δείξουμε την αξιοσύνη μας, με εργατικότητα, θάρρος και ταπεινότητα. Θα νιώσουμε ευλογημένες υφαίνοντας,
όλα θα είναι αλλιώς, διαυγή, ξεκάθαρα, λαμπερά, όμορφα, αυθεντικά, μοναδικά! Το αργαστήρι έχει μια
μυστική μεταμορφωτική δύναμη που αλλάζει τα πάντα μέσα μας. Έχει αυτή την αιώνια δύναμη που
κουβαλάει όλες τις ποιότητες μαζί της, την αγάπη, τη θετικότητα, την ελπίδα, την προστασία, την αισιοδοξία,
την πίστη, την υπομονή και τόσες άλλες. Όλα τα μεγάλα και τα ωραία, έτσι απλά ξεκινούν, να γίνει το χωριό
μας, σε βάθος χρόνου, γνωστό παντού, για τα αυθεντικά και μοναδικά υφαντά του. Μπορούμε, αν έχουμε
αγάπη, εργατικότητα και υπομονή.
Ο κ Σκουλάς, μέλος της ομάδας, μας είπε ότι έζησε την ανατολή και τη δύση του ήλιου στο Γούδουρα και
ένιωσε να κρύβει ο τόπος μας μια τρομερή ενέργεια, ελάτε, λοιπόν, την συμπαντική αυτή ενέργεια, που τα
υφάδια και τα στημόνια του Θεού ύφαναν και χάρισαν στον τόπο μας, να την αγκαλιάσουμε με ευγνωμοσύνη
και να τη μετατρέψουμε σε δύναμη, δημιουργία, σχέδια και ξόμπλια, ελπίδες και όνειρα και πάνω στα υφαντά
μας να υφάνουμε τον παράδεισό μας και τον παράδεισο των παιδιών μας.
Να βρούμε το αργαστήρι της γιαγιάς μας, να το τοποθετήσουμε στο πιο όμορφο μέρος του σπιτιού μας, θα
είναι η γωνιά με την πιο αυθεντική, αληθινή ομορφιά, όλοι, της γενιάς μας θα το θαυμάζουν, θα το
καμαρώνουν, γιατί είναι στην ψυχή μας "καρφωμένη" η παραμυθένια εικόνα αυτή των παιδικών χρόνων μας
και αβίαστα θα "φυτεφτεί" και στην ψυχή των παιδιών και των εγγονιών μας. Έχουμε όλα τα εφόδια:
κατάλληλη γη, νέους ανθρώπους, δύναμη, θετική ενέργεια, τίμια, προκομμένα και επιδέξια χέρια. Ελάτε να’
ανοίξουμε νέους ορίζοντες, νέους δρόμους, με στημόνι και υφάδι, χαραγμένα πάνω στα χνάρια της
παράδοσής μας, δρόμους φτιαγμένους με αληθινά, αγνά υλικά, που υφαίνουν αγαλλίαση, ομορφιά ψυχής,
δύναμη, θαλπωρή, αγάπη, ενέργεια, να γράψουμε ιστορία με τη σαΐτα μας, στο βιβλίο του αργαστηριού μας,
να αντισταθούμε στην αλλοτρίωση του πολιτισμού και της ψυχής μας, που «κάποιοι» μεθοδεύουν.
Η Αποστολή Πηνελόπη Γκάντι, μας έδωσε τη σπίθα, ας ανάψουμε εμείς τη φωτιά με την τέχνη μας, τα
γνήσια υφαντά των χεριών μας, να λάμψει, να φωτίσει το χωριό μας και η λάμψη του να φτάσει παντού, "ΤΟ
ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ!!!ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ!!!" το χωριό που υφαίνουν όλες οι γυναίκες,
γιαγιάδες, μαμάδες, εγγόνια!!!Έργα αυθεντικά, γεμάτα ψυχή, φινέτσα, ομορφιά, αρχοντιά και χάρη. Έργα
φτιαγμένα με δικά μας υλικά. Το μαλλί, το λινάρι, το βαμβάκι, το μετάξι, ζεστά και ζωντανά υλικά, δίνουν την
προέκταση της φύσης, και τη συνέχεια της παράδοσης μας. Ας αδράξουμε την ευκαιρία, τώρα νομοτελειακά
ταιριάζει, τώρα συνέβη ο άψογος συμπαντικός συγχρονισμός. Ελάτε να αξιοποιήσουμε το δώρο που μας
έκανε ο Σεπτέμβρης την τελευταία του μέρα.
Ρίγος και συγκίνηση πλημύρισαν τα μάτια μας από την ομορφιά και την αυθεντικότητα των δημιουργημάτων
των γιαγιάδων μας και των μαμάδων μας, είμαστε δική τους συνέχεια, έχουμε τα κύτταρά τους και τη δύναμή
τους ΜΠΟΡΟΥΜΕ, είμαστε άξιες και δυνατές, να συνεχίσουμε. Τολμώ να ονειρεύομαι και ψιθυρίζω: ΚΑΛΗ
ΑΡΧΗ!!!!
Όλοι οι άνθρωποι του Πανεπηστημίου των Ορέων, έμειναν ενθουσιασμένοι από την άψογη περιποίηση του
Πολιτιστικού Συλλόγου, την αυθεντικότητα και τη συμμετοχή των κατοίκων και την παρουσία τόσων νέων
ανθρώπων, μόνιμων κατοίκων του χωριού.
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Οι 6 πρώτες φωτογραφίες είναι από το Fotomemories, του χωριανού μας φωτογράφου, Νίκου Σφενδυλάκη.
Ιουλία Ζαφειράκη
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