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EΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το
Διοικητικό Συμβούλιου του
Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ανωγείων κατά τη
συνεδρίαση του, την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου και
έπειτα από την εκλογική διαδικασία, που έλαβε χώρα
την Τετάρτη 6 Οκτώβρη.
Η θητεία των μελών του νέου Δ.Σ του Συνεταιρισμού
είναι τριετής.

(σνέχεια στη σελ. 17)

Πολλοί οι Ανωγειανοί
και οι εξ Ανωγείων
ορμώμενοι ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
στους συνδυασμούς για
τις ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΩΕΣ 2010
σε ΡΕΘΥΜΝΟ
και ΗΡΑΚΛΕΙΟ

To όραμα των Ανωγειανών για τον τόπο μας και για την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία του Δήμου είναι και πρέπει
να παραμείνει αστείρευτο. Οι επερχόμενες Αυτοδιοικητικές
εκλογές του Νοεμβρίου σηματοδοτούν μια ιστορική εξέλιξη
στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, και οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στους δήμους (και τις περιφέρειες)
καλούν -και στ’Ανώγεια- το μέλλοντα δήμαρχο και τους συμβούλους τους, αλλά και την μελλοντική αντιπολίτευση, στο σύνολό της, να γρηγορούν, να ειδικεύονται και να ενημερώνονται διαρκώς, ώστε να ανταπεξέλθουν στις πολυάριθμες, νέες
υποχρεώσεις τους, με σκοπό ο δήμος μας να υποστηρίζει με
τρόπο απρόσκοπτο και εύρυθμο τις επιπλέον υπηρεσίες, που
καλείται να προσφέρει στους δημότες. Καλούμαστε όλοι να
αποφασίσουμε με γνώμονα το συμφέρον και μόνον του τόπου
μας, μακριά από μικροσυμφέροντα και σκοπιμότητες, σε μια
εποχή που πρέπει να κρατήσουμε το φρόνημά μας ψηλά και
το όνειρο για καλύτερο μέλλον, ζωντανό.
Φ.Α.
(Αφιέρωμα στους υποψήφιους στις σελ. 4 εως 7)

ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ… ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ!
Mε στόχο την αποκάλυψη της ομορφιάς του διάσημου, ανά τον
κόσμο, σπηλαίου, του Ιδαίου Άντρου, εκτελούνται οι εργασίες
και της δεύτερης (Β΄) φάσης ανάδειξής του.
(σνέχεια στη σελ. 17)

Η εφημερίδα μας σας ενημερώνει για τους
πολυάριθμους ανωγειανούς υποψηφίους
ή τους εξ Ανωγείων ορμώμενους, που θέτουν την υποψηφιότητά τους -και εκτός
του Δήμου Ανωγείων- ενώπιον μας και για
τις επερχόμενες δημοτικές (για την πόλη
του Ηρακλείου και Ρεθύμνου) και περιφερειακές εκλογές (για το νομό Ηρακλείου
και Ρεθύμνου) της χώρας, στις 7. Λόγω
του αυξημένου αριθμού των υποψηφίων,
η εφημερίδα απολογείται προκαταβολικά
για τυχόν ακούσιες παραλείψεις.
(σνέχεια στη σελ. 6)

Ανώγεια Πολιτιστικές
Εκδηλώσεις 2010

Με τις καθιερωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις και
εκδηλώσεις μνήμης που εδώ και μερικές δεκαετίες
πραγματοποιεί ο δήμος Ανωγείων σε συνεργασία
με την Πολιτιστική επιτροπή και άλλους φορείς,
ξεκίνησε κι εφέτος στα Ανώγεια το πολιτιστικό
πρόγραμμα. Οι στόχοι των εφετινών εκδηλώσεων,
πέραν από τον επικαιρικό, ψυχαγωγικό και επιμορφωτικό χαραχτήρα τους, πρόσβλεπαν στον
εμπλουτισμό και την ανάπτυξη της πολιτισμικής
υποδομής των Ανωγείων.
(σνέχεια στη σελ. 8)

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ

2010

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ

Στην τελική φάση
το έργο στ’Ανώγεια
Στην τελική φάση της υλοποίησης του
βρίσκεται το έργο της Υπογειοποίησης
του Δικτύου της ΔΕΗ στα Ανώγεια.
Στο αμέσως προσεχές διάστημα των
δύο μηνών θα ολοκληρωθούν οι συνδέσεις με τις οικίες και θα δοθεί ρεύμα
υπόγεια. Κατόπιν θα αφαιρεθούν τα
εναέρια καλώδια και οι στύλοι. Στο
Δήμο αισιοδοξούν, ότι παράλληλα με
την υπογειοποίηση του δικτύου της
ΔΕΗ, θα έχουν προχωρήσει περαιτέρω
οι διαδικασίες ένταξης της Ανάπλασης, ώστε η κεντρική οδός των Ανωγείων να αποκτήσει διαφορετική και
αναβαθμισμένη αισθητικά, όψη.

ΕΤΟΙΜΗ Η ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Ολοκληρώθηκε η μελέτη και του υπολοίπου αποχετευτικού Δικτύου Ανωγείων
που θα καλύψει την περιοχή από το «Μετόχι» έως και το Κέντρο Υγείας καθώς
και τους υπόλοιπους κάθετους άξονες του χωριού. Ήδη έχουν εκδοθεί οι
απαραίτητες άδειες, ενώ με ενέργειες του Δήμου εντάχθηκε ο οικισμός Ανωγείων στην λίστα των Οικισμών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Άμεσα θα
υποβληθεί ο φάκελος του έργου στις αρμόδιες κρατικές αρχές με σκοπό αυτός
να εγκριθεί εντός του έτους. Σημειώνεται, ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται στα 1.299.000 ευρώ.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

σκέψεις...
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Ανωγειανές... εκδόσεις

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από
δυσκολίες και βρίθει ιστορικών προκλήσεων, που
για να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, η κοινωνία
μας οφείλει να λειτουργήσει ενωμένη, παρατάσσοντας στην πρώτη γραμμή το καλύτερο διαθέσιμο έμψυχο δυναμικό της.
Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
το νόμο «Καλλικράτη» αποτελεί ένα στοίχημα,
μια τολμηρή εξέλιξη στη διοικητική λειτουργία
του κράτους, στην περιφερειακή ανάπτυξη και
στην κοινωνική συμμετοχή, της οποίας την βιωσιμότητα και επιτυχία θα αποδείξει ο χρόνος. Τα
νέα δεδομένα και οι 200 περίπου νέες αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους Δήμους απαιτούν
τεχνογνωσία και αφοσίωση.
Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις Υπηρεσίες
Σχολικών Κτιρίων , στις Τεχνικές και Πολεοδομι
κές Υπηρεσίες, στις Υπηρεσίες Κτηνιατρικής, στις
Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, αλλά και στις
Λαϊκές αγορές απαιτούν την εξειδίκευση και μας
ωθούν σ’αυτή.
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι οι θεσμοί, όσο
νέοι και ρηξικέλευθοι κι αν είναι, αποκτούν σάρκα και οστά από τους ανθρώπους που τους υπηρετούν.
Εάν το εγχείρημα του νέου θεσμού του «Καλλικράτη» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πετύχει, η
αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει το εφαλτήριο, ώστε
οι πολίτες να πρωταγωνιστήσουν στην αναγέννηση αυτής της καταταλαιπωρημένης χώρας .
Στο δήμο Ανωγείων ανήκουν άνθρωποι που
μπορούν και πρέπει να προσφέρουν στο μέλλον
του τόπου μας. Διαβάζοντας τα ονόματα των
υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με τους συνδυασμούς των τριών υποψηφίων για το χρίσμα
του Δημάρχου Ανωγείων για την επόμενη τετραετία, αλλά και ρωτώντας και διαβάζοντας για το
«βίο και την πολιτεία» των τριών αυτών υποψηφίων δημάρχων, αισιοδοξώ αφενός για την ποιότητα του προεκλογικού τους αγώνα, αφετέρου
δε διαισθάνομαι, ότι όποιος λάβει το χρίσμα του
δημάρχου το βράδυ των εκλογών και όποιοι από
την άλλη πλευρά, αναλάβουν το δύσκολο και
κρίσιμο έργο της αντιπολίτευσης και του ελέγχου
της δημοτικής αρχής, δεν μπορεί παρά να συμβάλουν ουσιαστικά και τα μέγιστα για το μέλλον
του Δήμου Ανωγείων.
Εύχομαι σε όλους τους υποψηφίους επιτυχία
στον αγώνα τους και αστείρευτη διάθεση για
προσφορά στον τόπο μας, από το πρώτο, ήδη,
βράδυ των εκλογών και μέχρι την επόμενη εκλογική διαδικασία…
Σε κάθε όμως, περίπτωση η επιτυχία των προσπαθειών και η ποιότητα του έργου που θα παράξει
η νέα δημοτική αρχή, εξαρτάται από την εποικοδομητική κριτική που θα της ασκεί η ίδια η ανωγειανή κοινωνία και από τις προτάσεις και τις
ιδέες της, που αυτή θα προωθεί στην δημοτική
αρχή για υλοποίηση, με γνώμονα την πρόοδο του
Δήμου μας και την ευημερία των δημοτών.
Καλή ψήφο!
Ο εκδότης
Γιάννης Μανουράς
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Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
των Ανωγειανών της Αθήνας
«ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»

Μαθηματικές Ενότητες»

Mε γνώση... χαλαρά στις εξετάσεις.
Μανόλης Χ. Φασουλάς
Εκδόσεις: Πατάκη

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του καλού ανωγειανού και μαθηματικού Μανόλη Χ. Φασουλά, από τις εκδόσεις «ΠΑΤΑΚΗ». Το
βιβλίο έχει τίτλο «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ… Με γνώση χαλαρά στις
Εξετάσεις», από τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ.
Οι 290 σελίδες του βιβλίου απευθύνονται,
κατά κύριο λόγο, στο μαθητή της Γ ΄ Λυκείου που στοχεύει μέσα από τη διαδι
κασία των Πανελληνίων εξετάσεων στην
είσοδό του στις ανώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης. Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος
ο συγγραφές, σε συνέντευξη που έδωσε
στα «Ρεθυμνιώτικα Νέα» και την οποία
φιλοξενούμε και στο δικό μας φύλλο:
«Μέσα από τις σελίδες του (σ.σ. βιβλί
ου), γίνεται μια προσπάθεια υποστήριξης του τίτλου του. Συγκεκριμένα, είναι χωρισμένο σε 11
ΕΝΟΤΗΤΕΣ, όπου στην καθεμιά επιχειρούμε να ρίξουμε φως σε πιθανά
σκοτεινά σημεία της μαθηματικής παιδείας του υποψήφιου, με τρόπο ουσιαστικό και
παιδαγωγικό όσον αφορά στη γνώση. Παράλληλα, σε κάθε ενότητα προτάσσονται τα
“θέματα χαλάρωσης”, δηλαδή μια δυο σελίδες με κάποιες εύθυμες ιστορίες, κάποιο
προβληματάκι-γρίφο, κάποια μαντινάδα-ποίημα, μέσα από τα οποία ο μαθητής μπορεί
να «αποδράσει» έστω και για λίγο από το ανελέητο πρέσινγκ των Πανελληνίων Εξετάσεων. Θα έλεγα ότι γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των Πανελληνίων Εξετάσεων με
διαφορετική διάθεση από την επικρατούσα ψυχοφθόρα…»
Φ.Α.

Πριν από πολλά χρόνια ο Μ. Βουιδάσκης
έψαχνε εργάτες για το χωράφι του. Μετά
από πάρα πολύ ψάξιμο στο τέλος κατέληξε
στη λύση να πάρει δυο εργάτες μη ειδικευμέ
νους γι’ αυτό που θα ήθελε να κάνει στο
χωράφι αλλά θα του ήταν πιο φτηνοί. Τελικά
βρήκε μετά από πολύ παρακαλετό τους Λευτέρη Δακανάλη και Δήμο Βουϊδάσκη. Το
ίδιο βράδυ στο καφενείο, όπου θα γινότανε
η πληρωμή μαζί με την πληρωμή το αφεντικό είχε έτοιμη και μια… «απόδειξη» πληρωμής για τους δυο. Κάτι σαν… βαθμολογία
σε ποιητική μορφή για τις επιδόσεις τους.
Έγγραφε, λοιπόν, αυτή η απόδειξη:
«Εγύρευα τσ’ εργάτες μου
και βρήκα το ξαθέρι*
τάξε* πως ξεσκαλίζανε Αρκάλοι*
το Βενέρι*

τηλ./φαξ: 210-5241344, κιν. τηλ.: 6972-906273
e-mail: gmanouras@her.forthnet.gr
διευθυντησ συνταξησ

Μανώλης Σκανδάλης
manskan3@gmail.com
art director

Κωνσταντίνα Ανανίδη
ananidi@otenet.gr

συμβουλοσ εκδοσησ - υπευθυνη υλησ

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
alkar@sch.gr

συντακτικη επιτροπη

Σοφία Σαμόλη
Μανώλης Σκανδάλης
Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
ειδικοσ συνεργατησ

Άλκης Σκουλάς
φωτογραφιεσ

Μανώλης Σκανδάλης
www.mSkandalis.gr

υπευθυνοσ διαφημισησ
& δημοσιων σχεσεων

κιν. τηλ.: 6979-302303

Επιμέλεια ΜΑΝ ΣΚΑΝ

Είναι οι τα λεφτά πολλά
που μου γυρές*, Λευτέρη
μα δε τα παλαμίζω* ‘γω
με το δεξί μου χέρι
Τους έπεψα για κύλισμα
πιο πέρα από τη Χαλέπα*
κι σ’ ένα δεντρό τον ασκιανό*
επήγανε και θέκα*
Λεξιλόγιο
Ξαθέρι = Το εκλεκτότερο
Τάξε = Λες και…
Αρκάλοι =Ασβοί
Βενέρι = Τοποθεσία
Γυρές = Ζητάς
Παλαμίζω = Φτυαρίζω
Ασκιανός = ίσκιος
Θέτω = Ξαπλώνω

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ

εκδοτησ

Ιωάννης Μανουράς

Νικόλαος Καράτζης

ΑΝΩΓΕΙΑΝΕΣ ΑΘΙΒΟΛΕΣ
ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ

Βελεστίνου 18, τ.κ. 11523
Αμπελόκηποι, Αθήνα
τηλ./φαξ: 210-6916060
e-mail: info@ifonitonanogion.gr
site: www.ifonitonanogion.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Ανωγειανών
της Αθήνας παρακαλεί τα μέλη και τους
φίλους του, να ενισχύσουν οικονομικά
την εφημερίδα μας «Η Φωνή των Ανω
γείων», τακτοποιώντας τη συνδρομή
τους ή εισφέροντας το οποιοδήποτε οικονομικό ποσό. Η κάθε οικονομική βοήθεια μας δίνει δύναμη και κουράγιο για
να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και
να καλύψουμε τα αυξημένα έξοδα έκδοσης και εκτύπωσης της ιστορικής μας
εφημερίδας. Χρήματα μπορείτε να μας
αποστείλετε, είτε με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση του Συλλόγου μας,
είτε με κατάθεση στο Λογαριασμό
Αγροτικής Τράπεζας 16301-003296-52,
είτε μέσω της ανταποκρίτριας μας στ΄
Ανώγεια, Αλίκης Βρέντζου.

Ζαχαρίας Σαλούστρος
κιν.: 6977-464742

εκτυπωση - βιβλιοδεσια

Δεκάλογος Ε.Π.Ε.
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Ευχαριστήρια
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Γραφεία

«
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O Διευθυντής και το Προσωπικό του Κέντρου Υγείας Ανωγείων ευχαριστεί θερμά για τις δωρεές τους στο Κέντρο Υγείας
Ανωγείων τους παρακάτω:
1. Την οικογένεια της Ευαγγελίας Σαλούστρου για τη δωρεά στη μνήμη του συζύγου της Νεοκλή, ενός (1) αναπηρικού
αμαξιδίου για τις ανάγκες του Κέντρου
Υγείας,
2. Τον Γεώργιο Σαλούστρο (Κούβος) για τη
δωρεά μιας πολυθρόνας αιμοληψιών (αξίας 600 ευρώ) για τις ανάγκες του μικροβιολογικού εργαστηρίου του Κ.Υ Ανωγείων
3. Την οικογένεια της Δέσποινας Σταυρακάκη για τη δωρεά στη μνήμη του συζύγου της Βασιλέα του ποσού των 1.000
ευρώ το οποίο διατέθηκε για την προμήθεια ηλεκτρονικών πιεσόμετρων για τις
ανάγκες του Κέντρου Υγείας και των Περιφερειακών του Ιατρείων
4. Την οικογένεια του Γεωργίου Φασουλά (Τροτσέλη) για τη δωρεά στη μνήμη
της συζύγου του Ευτυχίας του ποσού των
300 ευρώ για λειτουργικές ανάγκες του
Κ.Υ Ανωγείων.
Α. Ιάσονα Μανούσου το ποσό των 100
ευρώ
Β. Αλίκη Ορφανού το ποσό των 50 ευρώ
Γ. Κωνσταντίνου Σπαχή, δικηγόρου το
ποσό των 50 ευρώ, συνολικά δηλαδή το
ποσό των 200 ευρώ για τις λειτουργικές
ανάγκες του Κ.Υ. Ανωγείων
Ο διευθυντής του Κ.Υ Ανωγείων
Εμμανουήλ Τσαφαντάκης
(σ.σ. το ευχαριστήριο αυτό, από παράλειψη της
εφημερίδας μας, δεν δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο. Ζητάμε συγγνώμη).
●●●

Ο Σύλλογος «ΣΤΗΡΙΖΩ» ευχαριστεί
θερμά το Σύλλογο Δασκάλων του 4ου
και 50ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου για την ευγενική προσφορά του ποσού των 440 ευρώ που συγκεντρώθηκαν
στη μνήμη του Σωκράτη Σαλούστρου

και προσφέρθηκαν για τους σκοπούς
του Συλλόγου
Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο πρόεδρος Θεόδωρος Τερζάκη
Η γραμματέας Γεωργία Καλαθάκη
●●●

Η Σχολική Επιτροπή και το προσωπικό
του 1ου 10θέσιου Δημοτικού Σχολείου
Ανωγείων, ευχαριστούν θερμά τον κ.
Τσαγκαράκη Χαράλαμπο για την κατάθεση στο ταμείο της σχολικής επιτροπής:
Α. Στη μνήμη Μαίρης Χαιρέτη το ποσό
των 50 ευρώ
Β. Στη μνήμη Σωκράτη Σαλούστρου (Χατζή) το ποσό των 50 ευρώ
Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
●●●

Στη μνήμη Σωκράτη Δημητρίου Σαλούστρου, κατατέθηκαν στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ανωγείων τα παρακάτω ποσά:
Α. Από τον Παπά-Γιώργη Ανδρεαδάκη
το ποσό των 100 ευρώ
Β. Από τον Β΄ Οικοδομικό Συνεταιρισμό
Ηρακλείου το ποσό των 100 ευρώ
Γ. Από τον κ. Νικόλαο Κεφαλογιάννη
(Τσουρονίκο) το ποσό των 100 ευρώ
Δ. Από την κ. Ευαγγελία Κοντάκη το ποσό των 100 ευρώ
Ε. Από τον κ. Ανδρέα Σεϊμένη το ποσό
των 50 ευρώ.
ΣΤ. Από τους καθηγητές του 5ου Λυ-

κείου Ηρακλείου το ποσό των 120 ευρώ
και
Ζ. Από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου και 50ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου το ποσό των 50 ευρώ.

Η σχολική επιτροπή και το προσωπικό του
Σχολείου ευχαριστούν θερμά τους παραπάνω δωρητές.
η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

Η πρόεδρος του ΔΣ του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ανωγείων Αικατερίνη
Κουνάλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, το
Προσωπικό του Σταθμού και οι γονείς
των παιδιών ευχαριστούν θερμά για τις
δωρεές που έκαναν στο Σταθμό, τους:
1. Ειμαρμένη Κεφαλογιάννη για το ποσό
των 100 ευρώ που εισέφερε εις μνήμη του
αγαπημένου της συζύγου Σωκράτη Κεφαλογιάννη στα συναπαντήματά του.
2. Εμμανουέλα Σκουλά του Γεωργίου για
την ψηφιακή, φωτογραφική μηχανή που
πρόσφερε στο Σταθμό στη μνήμη της αγαπη
μένης της θείας Ελευθερίας Εμμ. Σκουλά.
με εκτίμηση,
η πρόεδρος του Δ.Σ. του Σταθμού
Αικατερίνη Κουνάλη
●●●

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό
του ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων αισθάνονται
την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά
την οικογένεια του Σαλούστρου Σωκράτη
(Χατζοσωκράτη) για το ποσό των 300 ευρώ
που δώρισαν στην μνήμη του.
Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΚΑΠΗ Ανωγείων
Ανδρεαδάκης Μηνάς
●●●

H οικογένεια του εκλιπόντος Κίμωνα Μανουρά του Βασιλείου επιθυμεί να εκφράσει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους
συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς που
συμπαραστάθηκαν στο βαθύ πόνο για το
χαμό του αγαπημένου μας πατέρα, συζύγου, παππού, και αδελφού.
Ευχαριστούμε όλους, όσοι παρευρέθηκαν
στην οικία μας Μιχ. Σκλάβου 2, αλλά και
όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους
στη Νεκρώσιμη ακολουθία που τελέστηκε
σον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη Ανωγείων
Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, στις 15 Οκτωβρίου 2010.
Η σύζυγος Ισμήνη Μανουρά
και οι κόρες
Στέλλα και Ελευθερία Μανουρά

ετησιεσ συνδρομεσ

Εσωτερικό 10 ευρώ - Εξωτερικό 35 ευρώ
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των
συντακτών τους.
Κείμενα μπορούν να αποστέλονται στην εφημερίδα
ηλεκτρονικώς ή εγγράφως. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων ή κειμένων της εφημερίδας, πλην της
αντιγραφής του τίτλου και του λογοτύπου αυτής.
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, για λόγους δεοντολογίας να αναγράφεται ο τίτλος της εφημερίδας.
Φωτογραφίες και χειρόγραφα επιστρέφονται μόνο
κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
163-01-003296-52

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤ’ ΑΝΩΓΕΙΑ

Παρακαλούμε όλους τους συγχωριανούς και κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να δημοσιευθεί τυχόν κείμενο ή άρθρο του ή κάθε είδους ανακοίνωση στην εφημερίδα μας, να απευθύνεται
στην ανταποκρίτρια μας, στ’ Ανώγεια, Αλίκη Βρέντζου, άλλως απευθείας στα γραφεία
του Συλλόγου μας. Παράλληλα, όποιος επιθυμεί να συμβάλει με τη συνδρομή του
ΔΙΑΦΗΜΙΣ
στην ενίσχυση της εφημερίδας μας, μπορεί, ομοίως, να απευθύνεται στην κα ΑλίΤ
ΣΤΗ «ΦΩΝΕΙΤΕ
κη Βρέντζου και να της δίνει το χρηματικό ποσό που επιθυμεί. Στην κα ΒρέΤΩΝ ΑΝΩΓ Η
ντζου μπορεί καθένας να απευθύνεται και για θέματα που αφορούν την εφημεΕΙΩΝ»
Καλούμε ό
ρίδα και το Σύλλογό μας, κυρίως, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στο χώλους, όσοι
ε
να διαφημ
ρο εργασίας της στην επιχείρηση (μανάβικο), που διατηρεί στην κεντρική οδό
ιστούν στη πιθυμούν
ν εφημερίδ
μας να κα
του χωριού, στο Αρμί. (Τηλ. επικοινωνίας 28340- 31741, Κιν.: 6979730592)
α
λούν στα γ
ραφεία τ
Ευχαριστούμε θερμά το Δ.Σ.
Συλλόγ
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Σωκράτης
Κεφαλογιάννης

«Ως Δήμαρχος Ανωγείων, καλωσορίζω τους
συνυποψήφιους μου, για έναν καλό αγώνα
στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Πιστεύω
ότι επιδίωξη όλων μας είναι η πρόοδος των
Ανωγειανών και να ανεβάσουμε τα Ανώγεια
ψηλότερα. Τους καλώ να διεξάγουμε εναν
πολιτισμένο προεκλογικό αγώνα αντάξιο
των καλών Ανωγειανών Παραδόσεων.»

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
•A
 EΡΑΚΗ - ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
•Α
 ΝΔΡΕΑΔΑΚΗ - ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
•Β
 ΡΕΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
•Δ
 ΑΚΑΝΑΛΗ - ΚΑΛΛΕΡΓΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
•Δ
 ΑΚΑΝΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
•Κ
 ΑΛΛΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
•Κ
 ΑΛΟΜΟΙΡΗ - ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
•Κ
 ΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
•Κ
 ΟΥΒΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
•Κ
 ΟΥΝΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
•Μ
 ΑΝΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
•Μ
 ΑΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
•Μ
 ΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
•Μ
 ΠΑΓΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
•Ν
 ΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
•Ξ
 ΥΛΟΥΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
•Σ
 ΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
•Σ
 ΑΜΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
•Σ
 ΠΑΧΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
•Φ
 ΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
•Χ
 ΑΙΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
«Αγαπητοί Συγχωριανοί
Πέρασαν ήδη τέσσερα χρόνια από τότε που
επενδύσατε σε μια νέα Δημοτική Αρχή. Οι
δυσκολίες που είχαμε μπροστά μας ήταν μεγάλες. Το βάρος του χρέους και της ευθύνης
που νοιώθαμε τις έκαναν μεγαλύτερες. Όμως
η εμπιστοσύνη που γρήγορα μας δείξατε, η
καθολική στήριξη σας, δεν μας άφηναν άλλον δρόμο από αυτόν του αγώνα και της
νίκης.

Γνωρίζετε ασφαλώς ότι όλα αυτά τα χρόνια
εργαστήκαμε σκληρά και αποκλειστικά, για
τα συμφέροντα των Ανωγείων. Οφείλαμε να
γνωρίσουμε σε βάθος τα προβλήματα και να
μάθουμε την αλήθεια του κάθε θέματος. Να
κατανοήσουμε τα μυστικά, τα τερτίπια λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Να επινοήσουμε αποτελεσματικούς τρόπους για τις
λύσεις των προβλημάτων.
Χωρίς παρωπίδες, αγκυλώσεις και προκαταλήψεις αναζητήσαμε πάντα τις λύσεις μέσα
από τον ανοικτό διάλογο μαζί σας γιατί είναι
βαθύτατη πίστη μας, πως οι ορθές λύσεις
βγαίνουν μέσα από την σύνθεση και τον σεβασμό του πλούτου των απόψεων.
Έτσι με καλή προετοιμασία, με μεθοδικότητα, πειστικά επιχειρήματα, επιμονή και μαχητικότητα πετύχαμε πολύπλευρο έργο. Έργο
σοβαρό συγκεκριμένο, ορατό στον καθένα,
αναμφισβήτητα ωφέλιμο για τα Ανώγεια. Το
δημόσιο απολογισμό του έργου αυτού, θα τον
παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα.
Η επιδοκιμασία, η αποδοχή από τους δημότες, ο καλός σας δημόσιος λόγος ήταν ένα
βάλσαμο για μας, για τον αγώνα που δίναμε
καθημερινά. Αυτή η αύρα ήταν και είναι για
μας ένδειξη πως τιμήσαμε την εμπιστοσύνη
σας, πως δεν σας διαψεύσαμε. Ήταν ένα
στοίχημα για την νέα Γενιά.
Αυτή η αύρα λειτούργησε και λειτουργεί πολλαπλασιαστικά μέσα μας, ενισχύει τις δυνάμεις μας και την αποτελεσματικότητα μας. Γι’
αυτό πιστεύω πως η δύναμη του διαλόγου και
της συνεργατικότητας δεν είναι κενό γράμμα,
αλλά χειροπιαστό συστατικό που οδηγεί πιο
ευθύβολα στο στόχο. Αν πετύχαμε, να παραμείνει ο Δήμος Ανωγείων, μέσα στα Ιστορικά
γεωγραφικά και διοικητικά του όρια, το πετύχαμε γιατί μέσα από το διάλογο και την
συνεργασία αναδείξαμε όλους εκείνους τους
λόγους και τεκμηριώσαμε καλύτερα τα επιχειρήματα μας, με βάση τα οποία τ’ Ανώγεια
έπρεπε να παραμείνουν ως έχουν.
Αυτή η δημόσια έκφραση της κοινής βούλησης, βοήθησε ουσιαστικά τη Δημοτική αρχή,
εμένα προσωπικά άλλα και όλους αυτούς
που συνέβαλλαν να επεξεργαστούμε καλύτερα και να διαμορφώσουμε προσεκτικά και
με μεθοδικότητα μια στρατηγική με δυναμική νίκης. Ήταν μεγάλη η ικανοποίηση μας
γιατί πέρασε αυτή η διαδικασία χωρίς να
πληγωθεί η κοινωνία μας. Έτσι κερδήθηκε
αυτός ο μεγάλος πολιτικός στόχος που θέσαμε. Όμως η ωραιοποίηση των γεγονότων
και των καταστάσεων, μας απομακρύνει από
την σοβαρή εκτίμηση αυτών των γεγονότων
και αυτών των καταστάσεων. Εμείς θέλουμε
να σας λέμε πάντα την αλήθεια, να σας περιγράφουμε πάντα την εικόνα στις πραγματικές διαστάσεις της, για να μπορούμε να την
αξιοποιούμε πιο αποτελεσματικά.
Αν λοιπόν η συγχώνευση του Δήμου Ανωγείων σε κάποιο όμορο Δήμο θα ήταν καταδικαστική για το μέλλον της «Ανωγειανής
Ιδιαιτερότητας», το ίδιο καταδικαστική θα
είναι και η άγνοια πως σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι, ως Δήμος, να δράσουμε μέσα σε
ένα ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ όπως το διαμόρφωσε η Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το

Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Στο νέο περιβάλλον, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι με την
απαξίωση πολλών κατακτήσεων.
Σήμερα οφείλουμε:
✓Να διασφαλίσουμε τη διοικητική βιωσιμότητα μας ως Δήμος, αναπροσαρμόζοντας
τις αναπτυξιακές στοχεύσεις μας και διεκδικώντας το ρόλο μας στο νέο περιβάλλον
✓Να αποτρέψουμε την μεταφορά νέων οικονομικών επιβαρύνσεων στους Δημότες
και να διασφαλίσουμε τις κοινωνικές δομές
που έχουμε κατακτήσει
✓Να αξιοποιήσουμε προς όφελος μας τις
νέες δυνατότητες διαδημοτικής συνεργατικότητας που ανοίγονται και πλέον απαιτούνται.
✓Να αναπτύξουμε την συλλογικότητα, τον
διάλογο τη συμμετοχή.
✓Να απαλλαγούν επιτέλους τα Ανώγεια
από χρόνιες παθογένειες και συμπεριφορές
που φρενάρουν την ανάπτυξη
Στο νέο αυτοδιοικητικό περιβάλλον που δημιουργείται ο Δήμος μας καλείται να επιδείξει ιδιαίτερες αρετές, σύνεση, δουλειά και
εξωστρέφεια. Είναι απαίτηση της δημοτικής
αρχής και βρίσκει ελπίζω σύμφωνους τους
πολίτες αυτού του τόπου.
Σήμερα τ’ Ανώγεια χρειάζονται μια ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ μια ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΕΜΠΡΟΣ.
Πιστεύουμε ότι η φλόγα που διατηρούν οι
Ανωγειανοί, το πάθος και η αγάπη που τους
διακρίνει για τον τόπο τους είναι αρετές που
μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσματικές
λύσεις δύσκολες αλλά αναγκαίες. Για την νέα
πορεία προς ένα καλύτερο μέλλον είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός σύγχρονου πολύμορφου σχεδίου δράσης που προϋποθέτει σχεδιασμό με συμμετοχικές διαδικασίες, σε όλες
τις φάσεις του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και
της εφαρμογής. Με εμπειρία και γνώση της
δημόσιας διοίκησης, με βαθειά γνώση των
προβλημάτων του νέου περιβάλλοντος, με
ρεαλισμό, συγκλίσεις, συνεργασίες και αντιπαραθέσεις όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν.
Με Ορατή την δυνατότητα στους νέους να
παραμείνουν, να ζήσουν και να προκόψουν
στον τόπο που γεννήθηκαν. Με κύριο πυλώνα
ανάπτυξης τον κόπο και την προσπάθεια.
Ένα τέτοιο σχέδιο δράσης που θα πάει τα
Ανώγεια ακόμα Ψηλότερα. Η ενεργοποίηση
του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού δεν επιδέχεται καμιά περαιτέρω αναβολή και είναι
η μονή ουσιαστική και ελπιδοφόρα απάντηση στην κρίσιμη από κάθε πλευρά συγκυρία.
Είναι ανάγκη να αναζητήσουμε καινούργιες
απαντήσεις στα καινούργια προβλήματα και
αυτό δε μπορεί να γίνει επιδερμικά ή εγωι-

Η εφημερίδα μας
παραθέτει ενδεικτικά, πίνακα έργων σε εξέλιξη:

στικά, είναι ανάγκη να συνεννοηθούμε.
Στην κύρια ανησυχία όλων μας, αν υπάρχει
προοπτική και μέλλον, θα απαντήσουμε ΝΑΙ,
αλλά να τονίσουμε ότι αυτό κατακτιέται μέσα
από πράξεις και συμπεριφορές που τιμούν την
πολιτισμική πορεία και ιστορία αυτού του
τόπου και τις θυσίες που έχουν γίνει.
Εκεί είναι κρυμμένο και το στοίχημα της
ανάπτυξης του τόπου μας.»

Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων
Σωκράτη Κεφαλογιάννη
για τον AΠOΛOΓIΣMO
EPΓΩN-MEΛETΩN-ΠPOMHΘEIΩN
4ETIAΣ 2007-2010

«Το 2007 αναλάβαμε τις τύχες του Δήμου
Ανωγείων. Με παρακαταθήκη το βαρύ όνομα των Ανωγείων, θέσαμε ως στόχο να καλλιεργήσουμε βήμα- βήμα τη νέα, σύγχρονη
ταυτότητα του Δήμου. Επενδύσαμε στοχευμένα στην κάλυψη χρόνιων ελλείψεων και
στη συμπλήρωση βασικών υποδομών για
την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοτών. Προτεραιότητα μας δεν ήταν τα έργα «βιτρίνας»
αλλά έργα λειτουργικά, ζωτικής σημασίας
για την περαιτέρω ανάπτυξη μας και τον εκσυγχρονισμό της καθημερινότητας μας.
Κριτήριο των επιλογών μας ήταν η ένταξη
των προωθούμενων ενεργειών σε ένα οραματικό πλαίσιο που με μεθοδικότητα και
προγραμματισμό θα εξασφαλίσει την βιώσιμη ανάπτυξη μας. Η ανάπτυξη που επιθυμούμε από τη μια θα καταστήσει τα Ανώγεια
έναν ελκυστικό προορισμό για τους επισκέπτες και από την άλλη έναν γόνιμο τόπο για
την ενίσχυση της τοπικής παραδοσιακής
οικονομικής δραστηριότητας.
Για την προσέγγιση αυτού του φιλόδοξου
στόχου θέσαμε ήδη τις βάσεις για τη συνέχιση της προσπάθειας μας, εκπονώντας τις
αναγκαίες μελέτες για σημαντικά έργα και
ζητήματα. Οι μελέτες αυτές σε συνδυασμό
την αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία είναι
το πρώτο & αναγκαίο βήμα για την υλοποίηση νέων έργων και τον επαναπροσδιορισμό
της αναπτυξιακής μας προοπτικής με την
ενεργοποίηση πόρων που μέχρι σήμερα μένουν αναξιοποίητοι.
Το πλούσιο έργο της πρώτης τετραετίας
2007-2010 είναι ορατό και γνωστό σε όλους
τους Ανωγειανούς και η εικόνα του Δήμου
και το επίπεδο των παροχών ήδη βελτιώθηκε αισθητά. Αναλυτικότερα, στο διάστημα
αυτό υλοποιήθηκαν δεκάδες έργα & μελέτες
και βέβαια ένας αντίστοιχα μεγάλος αριθμός
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ή περιμένει την
έναρξη υλοποίησης του μέσα από εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις».

〉

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Γιάννης Ζ. Δραμουντάνης γεννήθηκε στο
Ηράκλειο Κρήτης, το 1979. Είναι γιος του
Ζαχαρία Δραμουντάνη και εγγονός του Ιωάννη Δραμουντάνη-Στεφανογιάννη. Είναι
παντρεμένος με την Ιωάννα Χαλισιάνη και
έχουν μία κόρη. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Πολιτική Θεωρία και
Πολιτική Ανάλυση», του ίδιου Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο της πολιτικής και συνδικαλιστικής του δράσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικής
Επιστήμης, Εκπρόσωπος των φοιτητών στη
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης (20022003), Γραμματέας της ΠΑΣΠ Ρεθύμνου
(2002-2003) και Γραμματέας της Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ Ρεθύμνου (2005). Από το 2005 εργάζεται στην Παγκρήτια Τράπεζα. Το 2007
και το 2009 ήταν υποψήφιος βουλευτής με
το ΠΑΣΟΚ στον Νομό Ρεθύμνου.

Χαιερετισμός

«Οι εκλογές του Νοεμβρίου βρίσκουν την
κοινωνία μας σε μία κρίσιμη καμπή, σε μία
περίοδο γεμάτη προκλήσεις. Η ευθύνη για
το μέλλον ανήκει σε όλους μας και κανείς
δεν πρέπει να απέχει από τον καθημερινό
αγώνα για να καταφέρουμε να βάλουμε την
κοινωνία μας σε μία νέα πορεία προόδου.
Με αυτά τα δεδομένα, στον πυρήνα οποιασδήποτε πολιτικής πρότασης πρέπει να βρίσκεται η ανάπτυξη. Η προσπάθεια αυτή δεν
αφορά μόνο την κεντρική πολιτική σκηνή.
Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να συμμετέχουν
ενεργά, να γίνουν ατμομηχανή της ανάπτυξης που τόσο χρειαζόμαστε.
Η απόφαση να καταθέσω την υποψηφιότητά
μου για τον Δήμο των Ανωγείων δεν ήταν
ούτε εύκολη ούτε γρήγορη. Προς την κατεύθυνση αυτή με ώθησαν αρχικά οι ίδιοι οι
Ανωγειανοί, οι οποίοι αγωνιούν για τον τόπο
μας και βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι
με σοβαρά προβλήματα που παραμένουν
ανεπίλυτα. Παράλληλα, έλαβα υπόψη μου
και τη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»: η
νέα αυτοδιοικητική αρχιτεκτονική προσφέρει νέες ευκαιρίες και επιβάλλει νέες προκλήσεις. Κυρίως όμως μεταφέρει τις αποφάσεις
από τους λίγους στους πολλούς, δίνοντάς μας

τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να εφαρμόσουμε νέες προσεγγίσεις, για να υλοποιήσουμε
στην πράξη όσα μέχρι τώρα απλώς οραματιζόμασταν. Αντιμέτωποι με όλο και περισσότερες δυσκολίες, οι Ανωγειανοί απαιτούν
συγκεκριμένες προτάσεις. Κανένας μας δεν
λειτουργεί σε πολιτικό κενό: όλοι μας στηριζόμαστε σε μία ιδεολογική βάση, σε ένα πλέγμα πολιτικών και κοινωνικών Αρχών που μας
καθοδηγεί. Έχω δώσει το «παρών» στον κεντρικό πολιτικό στίβο και εκφράζω τις απόψεις μου για γενικότερα θέματα, χωρίς να έχω
την πρόθεση να σταματήσω να συζητάω με
τους συμπολίτες μου για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε ως χώρα. Ωστόσο, η υποψηφιότητά μου δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο: όποιος σέβεται τις
βασικές Αρχές της Δημοκρατίας μας και έχει
ως προτεραιότητα τον Άνθρωπο, καλείται να
συμμετάσχει σε αυτήν, ανεξάρτητα από την
πολιτική του τοποθέτηση.
Ενστερνίζομαι την άποψη –και την είχα εκφράσει πολύ πριν σκεφτώ να θέσω υποψηφιότητα- ότι η ουσία των εκλογών του Νοεμβρίου δεν βρίσκεται στην αντιπαράθεση των
κομμάτων, ούτε στο χρώμα του χάρτη της
επόμενης ημέρας. Αντίθετα, το διακύβευμα
βρίσκεται στη λύση των προβλημάτων του
τόπου μας, στην προώθηση της ανάπτυξης
μέσα από την τοπική κοινωνία και την ανάδειξη του πολιτισμού μας. Στην προσπάθεια
αυτή ουσιαστικό ρόλο θα έχουν και όσοι τη
στηρίζουν με την ιδιότητα του υποψήφιου
δημοτικού συμβούλου. Η ομάδα μας αποτελεί ένα μίγμα νεανικότητας και εμπειρίας. Οι
νεότεροι προσφέρουν τη νέα προσέγγιση, την
αποφασιστικότητα και τη φρέσκια ματιά που
απαιτείται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του σήμερα. Οι εμπειρότεροι επανέρχονται για να ενισχύσουν μία νέα προσπάθεια
με τις γνώσεις τους και με τη βαθιά σχέση που
έχουν αποκτήσει με τον τόπο τους, μέσα από
την καθημερινή παρουσία τους σε αυτόν.
Καλούμαστε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο σε μία περίοδο κατά την οποία η
οικονομική συγκυρία είναι δυσχερής, σε μία
εποχή που η οικονομική κρίση πλήττει όλα
τα κοινωνικά στρώματα. Παράλληλα, έχουμε να κάνουμε με έναν τόπο ευλογημένο
αλλά σκληρό, που δεν επιτρέπει την εφαρμογή «εύκολων λύσεων», διότι αυτές σπάνια
επιτυγχάνουν σε ορεινές περιοχές, με χαρακτηριστικά όπως αυτά των Ανωγείων.
Σε αυτήν τη συγκυρία, πρέπει να στραφούμε
στον άνθρωπο. Η λύση των προβλημάτων
βρίσκεται στους Ανωγειανούς. Πλέον, μέσα
από την τοπική κοινωνία μπορεί να δημιουργηθεί ανάπτυξη, γιατί με τα νέα δεδομένα
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα χρονίζοντα προβλήματα με τις δικές μας δυνάμεις.
Αυτό ακριβώς είναι το νέο πλαίσιο που δημιουργεί ο Καλλικράτης: οι αποφάσεις για
τη βελτίωση της ζωής μας ανήκουν –σήμερα
περισσότερο από ποτέ- σε εμάς τους ίδιους,
ενώ η κεντρική εξουσία μπορεί να διαδραματίσει επικουρικό ρόλο.
Βασική μας θέση είναι ότι η μοναδικότητα
του τόπου μας απαιτεί την προώθηση νέων
πολιτικών, καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση
μέτρων που λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα
δεδομένα των Ανωγείων. Σε ελάχιστους τό-

πους η γεωγραφία θέτει τέτοιους περιορισμούς. Ωστόσο, σε ελάχιστους τόπους μπορεί
να συνδυαστεί τόσο αρμονικά η ανάπτυξη
με την παράδοση, το άλμα προς τα εμπρός
και η ανάδειξη του παρελθόντος. Βασική μας
επιδίωξη είναι να προσαρμόσουμε την πολιτική μας στα Ανώγεια, όχι τα Ανώγεια στην
πολιτική μας. Ο πολιτισμός μας είναι το σημαντικότερο αγαθό που διαθέτουμε. Στόχος
μας είναι η ανάδειξή του, η δημιουργία των
συνθηκών που θα μας επιτρέψουν να τον
επαναφέρουμε στο επίκεντρο της καθημερινής μας ζωής και ταυτόχρονα να τον προβάλλουμε προς τα έξω. Στο πρόγραμμά μας
βρίσκεται η δημιουργία υποδομών που θα
προβάλλουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής,
η υιοθέτηση μίας καινούργιας στάσης απέναντι στον πολιτισμό και την παράδοση.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, θεωρούμε απαραίτητη τη στήριξη του σχολείου δεύτερης
ευκαιρίας. Αντιλαμβανόμαστε την Παιδεία
ως έννοια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τον ιδιαίτερο πολιτισμό μας. Στο πλαίσιο
αυτό, θα επιδιώξουμε την αξιοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης και θα ενισχύσουμε το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας με
τμήματα για ενήλικες, με έμφαση στον πολιτισμό αλλά και στην προσπάθεια που δίνουμε για την ανάπτυξη.
Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη, προτεραιότητά μας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών
για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, την οποία θεωρούμε προϋπόθεση
για την εφαρμογή άλλων πολιτικών. Αυτό
δεν σημαίνει ότι ο τόπος μας δεν διαθέτει
υποδομή. Σκοπός μας, όμως, είναι να την κάνουμε καλύτερη, προκειμένου να την αξιοποιήσουμε για τη βελτίωση του επιπέδου
ζωής των Ανωγειανών. Παράλληλα, οραματιζόμαστε τη χρήση νέων πηγών ενέργειας.
Ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, αρκεί η τουριστική ανάπτυξη να μην γίνεται εις βάρος της
κοινωνίας μας και του πολιτισμού μας. Πρωταρχικό στόχο πρέπει να αποτελέσει η προσέλκυση εναλλακτικού τουρισμού. Πιστεύουμε ότι με κατάλληλες υποδομές και τη
σωστή προβολή του τόπου μας, τα Ανώγεια
μπορούν να αποτελέσουν προορισμό για τον
χειμερινό και αθλητικό τουρισμό και τον
αγροτουρισμό αλλά και να φιλοξενήσουν
σεμινάρια, διαλέξεις και συνέδρια. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των δημοτών. Ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί για την
εξυπηρέτηση του πολίτη, όχι για την επιβάρυνσή του. Με αυτό το σκεπτικό, θα προχωρήσουμε στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών
του Δήμου και τη στροφή προς νέες προσεγγίσεις, όπως η ανακύκλωση, που θα συμβάλλουν στη δημιουργία μίας καινούργιας οικολογικής συνείδησης.
Πάνω απ’ όλα βάζουμε τον άνθρωπο: μεριμνούμε για τη βελτίωση των συνθηκών στον
παιδικό σταθμό και τα ΚΑΠΗ αλλά και για
την αλληλεγγύη προς ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Καταθέτουμε τη δική μας διαφορετική πρόταση. Ολοκληρωμένη, ξεκάθαρη και υλοποιήσιμη. Θέλοντας να λειτουργήσουμε ως φορείς μίας νέα προσέγγισης για την πολιτική,
θέτουμε τον εαυτό μας στην κρίση του πολίτη με έναν νέο τρόπο. Προτείνουμε συγκεκριμένες δράσεις και αποφεύγουμε τις ασάφειες. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε να
οικοδομήσουμε μία ακόμη στενότερη σχέση
με τον δημότη, να τον κάνουμε συμμέτοχο
σε αυτήν τη νέα προσπάθεια.
Η υλοποίηση των προτάσεών μας, προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων μας. Η προσπάθεια
αυτή δεν θα γίνει από μία μικρή ομάδα, θα
γίνει από όλους μας, γιατί βασικό μας όπλο
είναι ο κάθε Ανωγειανός, ΓΙΑΤΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ.»
Γιάννης Ζ. Δραμουντάνης
Υποψήφιος Δήμαρχος Ανωγείων

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
•Α
 ΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κτηνοτρόφος
•Β
 ΡΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Επιχειρηματίας
•Κ
 ΑΛΛΕΡΓΗ ΑΓΑΠΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ οικιακά
•Κ
 ΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ, Συνταξιούχος
Εκπαιδευτικός
•Κ
 ΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Επιχειρηματίας
•Κ
 ΟΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, Δντης Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών
Μυλοποτάμου-Γεωπόνος
•Κ
 ΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΑΠΗ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δημόσιος
Υπάλληλος
•Κ
 ΟΝΤΟΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣυνταξιούχοςΤραπεζικός
•Κ
 ΟΥΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Μαθηματικός
•Κ
 ΟΥΤΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, Στιχουργός
•Ν
 ΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Υποδιευθυντής
στην Εθνική Τράπεζα ΗρακλείουΟικονομολόγος
•Π
 ΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Επιχειρηματίας
•Π
 ΛΟΥΣΗ ΑΓΑΠΗ
ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Φοιτήτρια
Βιολογίας
•Σ
 ΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ, Φιλόλογος
•Σ
 ΚΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Κτηνοτρόφος
•Σ
 ΚΟΥΛΑΣ ΜΥΡΩΝ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Κτηνοτρόφος
•Σ
 ΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, Κτηνοτρόφος
•Σ
 ΟΥΛΤΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
Υπάλληλος Νομαρχίας Ηρακλείου
•Σ
 ΠΑΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Επιχειρηματίας
•Σ
 ΠΙΘΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Κτηνοτρόφος
•Σ
 ΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
Συνταξιούχος Κτηνοτρόφος
• ΦΡ
 ΥΣΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ,
Ιδιωτικός Υπάλληλος
•Χ
 ΑΙΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
Επιχειρηματίας

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ

2010

〉

Αντώνης
Ρούλιος

Αγαπητοί συγχωριανοί
Σε 1 μήνα περίπου θα κληθούμε όλοι μας,
όπως γνωρίζετε, να εκλέξουμε τα Νέα Όργανα Διοίκησης του Δήμου μας, αλλά και της
Περιφέρειας Κρήτης. Οι Εκλογές αυτές γίνονται 1 χρόνο μετά από τις βουλευτικές
εκλογές του Οκτώβρη του2009, στις οποίες
αναδείχθηκε η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
διαδεχόμενη αυτή της ΝΔ.
Η πολιτική όμως της νέας κυβέρνησης δεν
άλλαξε, όπως πολλοί ίσως ανέμεναν. Παρά
τις αόριστες και μεγαλόστομες υποσχέσεις
που έδιναν αφειδώς. Θα θυμάστε ασφαλώς
το αμίμητο «λεφτά υπάρχουν» που ο σημερινός πρωθυπουργός διατυμπάνιζε ή το ότι θα
«δώσουμε αυξήσεις 1,5~2,0% πάνω από το
πληθωρισμό κτλ». Όλα αυτά βέβαια πριν τις
εκλογές, γιατί αμέσως μετά εξαπέλυσε μια
πρωτοφανή επίθεση στο εισόδημα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων,
των συνταξιούχων, των αγροτών, των μικρομεσαίων, των αυτοαπασχολούμενων η οποία
μέχρι και τώρα δεν έχει σταματήσει.
Με πρόφαση τα «άδεια ταμεία», «την καμένη
γη», δικαιολόγησε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
την περικοπή των συντάξεων και μισθών, την
ανατροπή εργασιακών σχέσεων, την αύξηση
των ορίων ηλικίας, την κατάργηση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την επιβολή νέων φόρων και γενικά μια βάρβαρη επίθεση στο
εισόδημα των εργαζομένων λες και είναι
υπεύθυνοι για την άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας.
Το ΚΚΕ έγκαιρα είχε προειδοποιήσει για το

τι πρόκειται να επακολουθήσει μετά τις εκλογές αν ο λαός επέλεγε ως διαχειριστή ένα από
τα Κόμματα του Δικομματισμού ΠΑΣΟΚ ή
ΝΔ. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Όλα
αυτά ήταν γραμμένα στα προγράμματα τους
με διαφορετική ίσως ορολογία και αυτό ήταν
επόμενο μιας και τα δυο κόμματα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις κατευθύνσεις
και οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΔΝΤ. Την ίδια όμως στιγμή που συμβαίνουν
όλα αυτά, το συνδικαλιστικό κίνημα βρέθηκε
ανήμπορο και ανίκανο να αντιδράσει, γιατί
οι συμβιβασμένες ηγεσίες της ΓΣΕΕ, της ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, οι οποίες διοικούνται από
εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ του ΛΑΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ, έβαλαν πλάτη σε όλα αυτά.
Ουσιαστικά- με τον τρόπο τους- στήριξαν
αυτά τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα εφαρμόζοντας τις εντολές της ΕΕ και του ΔΝΤ. Οι
όποιες αντιδράσεις, ήταν προπέτασμα καπνού
και μόνο για να θολώσουν τα νερά ώστε να
δικαιολογήσουν την ύπαρξη τους. Από την
άλλη μεριά οι Δήμοι μέσω της ΚΕΔΚΕ και
των ΤΕΔΚ για το μόνο που ασχολήθηκαν
ήταν πως θα διαχωριστούν οι Δήμοι και οι
περιφέρειες με την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Αφού εφάρμοσαν πλήρως, ως καλοί
μαθητές, αυτά που νομοθετούσε το κράτος,
όπως τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την μερική απασχόληση, τα stage, την μη διεκδίκηση
των παρακρατηθέντων ποσών στην ΤΑ, την
επιβολή τελών στους Δημότες και γενικά στήριξαν με την στάση τους όλες τις κεντρικές
επιλογές της κυβερνητικής πολιτικής, είτε αυτή εκφραζόταν από την ΝΔ, είτε από το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα μπορούσαν όμως να κάνουν κι’
αλλιώς, μιας και στις ηγεσίες τους συνδιοικούσαν στελέχη της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΛΑΟΣ
και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι συμβιβασμένες
ηγεσίες διαμόρφωσαν και συνέταξαν από
κοινού αυτό το αναχρονιστικό σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ το οποίο έγινε ήδη Νόμος του
κράτους.
Οι συνέπειες από την εφαρμογή του θα είναι
αρκετά μεγάλες και θα επιβαρύνουν ακόμη
περισσότερο το εισόδημα των δημοτών μέσω
της αύξησης των Δημοτικών τελών. Καλούμα
στε, λοιπόν, χωριανοί, μέσα σε ένα τέτοιο ζοφερό και απελπιστικό παρόν, μέσα σε συνθήκες
οικονομικής κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος και εν μέσω «μνημονίου», να εκλέξουμε
τις Νέες Τοπικές Δημοτικές και Περιφερειακές
Διοικήσεις οι οποίες πλέον θα λειτουργούν ως
Τοπικά όργανα του κράτους.
Αναφερόμαστε σε ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και
όχι ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ διότι οι
σημερινοί Δήμοι έχουν πάψει προ πολλού να
παίζουν τον ρολο που ειχαν και με τον οποιο

ειχαν προσφερει σημαντικες υπηρεσιες στο
λαικο κίνημα, όπως στην περιοδο της Εθνικης Αντιστασης και αμεσως μετά. Σταδιακα
και μεθοδευμένα μετατραπηκαν σε κρατικα
οργανα με τα οποια η πολιτικη των εκαστοτε
κυβερνησεων εβρισκε εφαρμογη πρωτα και
κυρια στους ΟΤΑ και κατοπιν επαιρνε καθολικη μορφή. Ετσι εγινε και με τις ελαστικες
σχεσεις εργασιας, με την μεταφορα αρμοδιοτητων διχως τους αναγκαιους πορους και
με την Τοπικη φορολογηση.
Σ’αυτήν την πολιτική συνέβαλαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις είτε του ΠΑΣΟΚ
είτε της ΝΔ αλλά ακόμη και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των Δήμων όπως η ΚΕΔΚΕ και
οι ΤΕΔΚ. Δεν αντιστάθηκαν, δεν αντέδρασαν, αντίθετα σιγοντάραν πάντοτε. Έχουν
επομένως τεράστια ευθύνη και γι’αυτό θα
πρέπει να καταδικαστούν σε αυτές τις εκλογές. Όχι βέβαια μόνο γι’ αυτό τον λόγο, αλλά
και για να καταδικαστεί κυρίως η εφαρμοζομένη πολιτική τους. Πολλοί ίσως πουν ότι
στις Τοπικες εκλογές θα πρέπει να αναφερόμαστε σε τοπικά δήθεν προβλήματα, σε προβλήματα που απαιτούν συναίνεση ή σε προβληματα που εχουν μόνο τα Ανώγεια. Σ’αυτή την προσπάθεια είναι πρόθυμοι και την
επιδιώκουν οι συνυποψήφιοι μας από την ΝΔ
και το ΠΑΣΟΚ γιατί ακριβώς στα κεντρικά
και ουσιαστικά θέματα δεν έχουν διαφορές.
Οι αντιπαραθέσεις θα είναι σε επουσιώδη
θέματα ώστε να κρυφτεί η σύμπλευση τους
με την εφαρμοζόμενη κεντρική πολιτική.
Όλα τα προβλήματα ειτε τοπικά ειτε γενικότερα έχουν την ρίζα τους και την πηγή που
τα προκαλεί. Κανεις πχ δεν θα φερει αντίρρηση ώστε να γίνει αυτό το εργο ή το αλλο ή
αν θα συντηρίσουμε τον ένα δρόμο ή τον άλλο. Το θέμα είναι τι προτεραιότητες βάζεις
και τι πραγματικά βελτιώνει την ζωη των
Δημοτων. Αν π.χ. δεν φθανει η σύνταξη ή ο
μισθος σε ένα εργαζόμενο ή μαστίζεται ο
κόσμος από την ανεργία, πληρώνει για βασικά αγαθά όπως παιδεία –υγεία-πρόνοια, πολύ λίγο τον ενδιαφέρει αν θα φτιάξουμε αυτό ή το άλλο έργο. Δεν τα απαξιώνουμε και
δεν τα υποβαθμίζουμε, απλά για μας στο επίκεντρο είναι οι σύγχρονες ανάγκες του λαού
οι οποίες πρέπει να καλύπτονται πλήρως και
δωρεάν από το κράτος
Η καταδίκη λοιπόν στις εκλογές αυτές του
ΠΑΣΟΚ,Της ΝΔ αλλα και των κάθε είδους
υποστηριχτων πρεπει να είναι καθολική ώστε
να πάρουν σαφές μήνυμα από την καλπη. Η
ψηφος δε στους συνδυασμους της ΛΑΙΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στους συνδιασμούς που υποστηριζει το ΚΚΕ και με φιλους και συνεργαζομενους, εκφράζει την ριζική εναντίωση όχι
μόνο προς τα δυο κόμματα που κυβερνησαν
και στην λογική τους αλλά, εναντιώνεται
πραγματικά προς το Μνημόνιο και τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και κύρια συνολικά προς τον δρομο Αναπτυξης που καθοριζεται με βαση τις
αναγκες των μονοπωλιων του κεφαλαιου κτλ.
Η ψηφος προς την ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
παιρνει και τον χαρακτηρα διορθωσης της

ψηφου το 2009 και το εκλογικό αποτελεσμα
θα σηματοδοτήσει την θεληση του λαου να
παλεψει, ανάβοντας κόκκινο στα νέα αντιλαϊκά μέτρα που υπάρχει σχέδιο να παρθούν
μετά τις εκλογές. Είναι κριτήριο ατομικής ευθύνης και χειραφέτησης. Η διαφορά με τις
εθνικες εκλογες είναι ότι η ψηφος καθοριζει
την συνθεση των κρατικων Τοπικών Οργάνων και όχι του Κοινοβουλιου ή της Κυβερνησης. Τοπικών όμως οργάνων που υποχρεώνονται πλέον με τον ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ να υλοποιούν το κυβερνητικό έργο. Γι’ αυτό και η
ψήφος στις 7 του Νοεμβρη είναι ισοδύναμης
σημασίας με τις Εθνικές εκλογές.
Σας καλούμε όλους λοιπόν σε μια αγωνιστική
πανστρατια για την καταδικη των κομμάτων
της πλουτοκρατιας και με την ψηφο σας στην
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ας τους τρομοκρατήσουμε και να γινει αυτό απαρχή για μια
νεα συμμαχία για την αποτροπή των οποιων
αντιλαικών σχεδιασμών τους.
Ανώγεια 2/10/2010
Αντώνης Ρούλιος
Επικεφαλής της
«ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»
στο Δήμο Ανωγείων

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
•Α
 ΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
•Β
 ΛΑΤΑ ΝΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
•Β
 ΡΕΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του
ΣΩΚΡΑΤΗ
•Β
 ΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ
•Δ
 ΑΚΑΝΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του
ΜΙΧΑΗΛ
•Κ
 ΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
•Κ
 ΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΙΩΑΝΝΗ
•Κ
 ΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
•Λ
 ΩΛΑ-ΜΑΝΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του
ΑΝΔΡΕΑ
•Π
 ΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΙΩΑΝΝΟΥ
•Σ
 ΜΠΩΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
•Σ
 ΠΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
•Σ
 ΠΑΧΗ ΕΛΣΑ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ
•Σ
 ΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
•Φ
 ΑΣΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
•Φ
 ΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του
ΙΩΑΝΝΟΥ
•Χ
 ΑΙΡΕΤΗ ΔΟΞΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
•Χ
 ΑΙΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ και ΟΙ εξ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΟΡΜΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨHΦΙΟΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΣΕ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Συνδυασμός Σταύρου Αρναουτάκη
• Θεανώ Βρέντζου • Ευχαριστία (Έφη)
Κουτεντάκη •Νίκος Ξυλούρης • Μανώλης
Πασπαράκης • Γιώργος Σκουλάς

Συνδυασμός Δημήτρη Γιαννουλάκη
• Ζαχαρίας Κεφαλογιάννης • Γιώργος
Πλεύρης • Αντώνης Κουτάντος
• Ελένη Χαιρέτη
Συνδυασμός Στέλιου Ορφανού
• Κώστας Ξυλούρης

Συνδυασμός Γιάννη Πλακιωτάκη
• Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης • Ιωάννης
Ξυλούρης • Χαράλαμπος Χαιρέτης

• Συνδυασμός Γεωργίου Σταθάκη

• Μιχαήλ Κλάδος • Ελένη Σταυρακάκη
• Εμμανουήλ Σταυρακάκης
Συνδυασμός Σεραφείμ Ρίζου

• Ειρήνη Χαιρέτη

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Συνδυασμός Ηλιαδάκη Τάσου
• Ιωάννης Κεφαλογιάννης • Βασίλης Σπιθούρης • Ζαχαρίας Χαιρέτης (Αγ. Μύρων)
• Ζαχαρίας Χαιρέτης (Ασίτες)

Συνδυασμός Γιάννη Κουράκη
• Γιώργος Αεράκης • Βασίλης Κλάδος
• Μαρία Ξυλούρη-Ξημέρη • Ηρακλής Κουτεντάκης • Μανούσος Καλλέργης (Κυπαρίσσι)
• Περσεφόνη Ξυλούρη (Κυπαρίσσι)
• Ζουμπουλιά Σταυρακάκη • Μιχάλης

Χαιρέτης (Τεμένους) • Μιχάλης Χαιρέτης
(Πυργού)

Συνδυασμός Μανώλη Συντιχάκη
• Λευκοθέα Βρέντζου • Ανδρέας Μανουράς
• Δημόκριτος Σαλούστρος • Εμμανουήλ Σκουλάς (Κ. Ασίτες) • Γιώργος Σταυρακάκης
(Τεμένους) • Ιωάννης Καράτζης (Κυπαρίσσι)

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Συνδυασμός Δημήτρη Γιαννουλάκη
• Λευτέρης Καλομοίρης
Συνδυασμός Στέλιου Ορφανού

• Ευαγγελία Δραμουντάνη • Πολυζώης
Φασουλάς

Συνδυασμός Γιάννη Πλακιωτάκη

• Χαράλαμπος Χαιρέτης

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Συνδυασμός Γιώργου Μαρινάκη
• Ιωάννα Κεφαλογιάννη –Μπιρλιράκη
• Εμμανουήλ Κλάδος

Συνδυασμός Μανούσου
Μανουσογιαννάκη

•Ιωάννα Δακανάλη •Νικόλαος Σταυρακάκης
Συνδυασμός Νίνου Νίκου
• Νίκος Καλλέργης

◗ Καλή αγώνα και καλή επιτυχία. Ζητούμε
συγγνώμη, αν παραλείφθηκε, κάποιος υποψήφιος, λόγω της μεγάλης συμμετοχής αυτών στην προσεχή εκλογική διαδικασία.
Φ.Α.

Πολιτιστική δράση

〉

Μανόλης
Σταυρακάκης

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στα Ανώγεια Ρεθύμνης, το 1946.
Μέλος πολύτεκνης οικογένειας. Πατέρας
του ο Νικόλαος Γ. Σταυρακάκης, Αρχηγός
της Αντιστασιακής Οργάνωσης «ΕΑΟ Ψηλορείτης» (1941-45). Μητέρα του η Μαρία
Ν. Σταυρακάκη (το γένος Σκουλά).
Είναι παντρεμένος με την Αναστασία (Τασούλα) Σηφάκη, Καθηγήτρια Αγγλικής και έχουν
δύο παιδιά, το Νίκο και τη Μαριτίνα. Ζει, από
το 1978, στη Δάφνη, Μεσολογγίου 60.

Ακαδημαϊκή-Επαγγελματική
σταδιοδρομία

Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών
υποχρεώσεων (Ιανουάριος1972-Σεπτέμβριος
1974) εργάστηκε ως Γεωπόνος Εφαρμογών
και το 1976 εντάχθηκε στο Ειδικό Διδακτικό
Προσωπικό της (τότε) Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ανακηρύχθηκε διδάκτορας των Γεωπονικών Σπουδών το 1981.
Καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου
Αμπελολογίας από το 1997 με αντικείμενο
την επιστήμη της Αμπελουργίας και της
Αμπελογραφίας, στο οποίο έχει δημοσιεύσει
μεγάλο αριθμό εργασιών.
Παράλληλα έχει συμβάλλει ως επιστημονικός
υπεύθυνος στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων του ελληνικού αμπελώνα με την
εκπόνηση και εφαρμογή μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η μελέτη αναμπέλωσης του
κρητικού αμπελώνα, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών του
αμπελώνα Τυρνάβου από τον παγετό του
2002, η μελέτη αναμπέλωσης των αμπελουργικών περιοχών της Πελοποννήσου που πλήγηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές το
καλοκαίρι του 2007 κ.ά.. Έχει διατελέσει:
Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (1984-89) και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2000-2004)
Ειδικός Γραμματέας Ανωτάτης Εκπαίδευσης
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας (1993-95).
Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003 -2006).
Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Γεωργίας
(1983-85), υπεύθυνος για θέματα γεωργικής
έρευνας και εκπαίδευσης, συμμετείχε στην
επιτροπή σύνταξης του Νόμου για τη δημιουργία του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής
Έρευνας ενώ αργότερα πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος
(1994-1998). Εθνικός εκπρόσωπος στον Διεθνή Οργανισμό Αμπελου και Οίνου (19952003) Μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων.

Ιδρυτικό μέλος, με τον Ανδρέα Λεντάκη, του
θεσμού των Ελεύθερων Ανοικτών Πανεπιστημίων (ΕΑΠ) του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο θεσμός λειτούργησε σε περισσότερους από
150 Δήμους και Κοινότητες της χώρας (198289), στις Κοινότητες του Απόδημου Ελληνισμού (Γερμανία, Βέλγιο, Σουηδία, Αίγυπτο
κ.ά.) καθώς και στο σωφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων και τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.
Το ΕΑΠ του Δήμου Δάφνης ιδρύθηκε και
λειτούργησε επί Δημαρχίας Χρήστου Μιχαλόπουλου.
Ιδρυτικό μέλος της κινηματογραφικής Λέσχης Δάφνης (επί δημαρχίας Χρήστου Μιχαλόπουλου) και της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας, πρόεδρος της
οποίας διετέλεσε επί σειρά ετών. Μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών
(IFFS).
Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Επιστημονικού
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Στρατηγικών
και Αναπτυξιακών μελετών ΙΣΤΑΜΕ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (1995-2006).
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος Πολιτισμού και Εκπαίδευσης
«Ανδρέας Λεντάκης».

Πολιτική και συνδικαλιστική
δράση

Μέλος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος από το 1975, έχει εργαστεί από τις
θέσεις του Γραμματέα της Κλαδικής Οργάνωσης Πανεπιστημιακών και της Τομεακής
Επιτροπής Παιδείας (1977-1984), του αναπληρωτή Γραμματέα στους Τομείς Πολιτισμού (1985-87) και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΕΑΤΟΠ, 1987-1990) και του μέλους των
Τομεακών Επιτροπών Παιδείας και Πολιτισμού (1992-1996).
Πρόεδρος του Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1977-1983,
1986-1995) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ (ΠΟΣΔΕΠ)
(1990-1995). Πρόεδρος (2000-2002) και μέλος
(1997-2000) του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Ανοικτή Επιστολή

«Φίλες και Φίλοι, Πολίτες της ∆άφνης και
του Υμηττού,

θεωρώντας ότι τα 35 χρόνια ενεργούς
παρουσίας μου στην επιστημονική, κοινωνικοπολιτική και πολιτιστική ζωή του
τόπου, μού έδωσαν γνώση και εμπειρία,
και με βοήθησαν να διαμορφώσω άποψη για τα κοινωνικά ζητήματα, ανταποκρίθηκα πρόθυμα στην τιμητική πρόσκληση των ενεργών πολιτών της ∆άφνης και του Υμηττού, να συμμετάσχω σ’
έναν κατ’ εξοχήν πολιτικό αγώνα, στον
κρίσιμο και ευαίσθητο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιθυμία και στόχος μου είναι, μαζί με
τους πολίτες και την εκλεκτή ομάδα συμπολιτών μας του συνδυασμού ∆άφνηΥμηττός, μαζί μπροστά, να αγωνιστούμε και να καταστήσουμε το νέο ∆ήμο
∆άφνης-Υμηττού πραγματικό θεσμό
συμμετοχικής δημοκρατίας - μια κοινωνία ενεργών πολιτών, αλληλεγγύης και
ανθρωπιάς, παιδείας, πολιτισμού και
παράδοσης.
Να δημιουργήσουμε μαζί μια πόλη ενωμένη:
✓Με σύγχρονες δομές και οργάνωση
στην υπηρεσία των δημοτών
✓Καθαρή και φιλική
✓Που θα σέβεται την ιδιαιτερότητα και
θα αναδεικνύει τη μοναδικότητα των
χώρων και των πολιτών
✓Αυστηρή και δίκαιη στην τήρηση των
κανόνων ανθρώπινης διαβίωσης
✓Ασφαλή, για τους πολίτες κάθε ηλικίας, σε όλες τις γειτονιές της ∆άφνης και
του Υμηττού
✓Να διευρύνει τις δυνατότητες για μια
βιώσιμη τοπική οικονομία, σύμφωνα με
την αρχή της πράσινης ανάπτυξης και
αειφορίας.
Μια πόλη ανοιχτή στις προκλήσεις της
σύγχρονης εποχής, όπου να αξιοποιούνται οι δυνατότητες της επιστήμης και
της τεχνολογίας, πάντα με σεβασμό στο
περιβάλλον
✓Που να διατηρεί το ανθρώπινο πρόσωπό της
✓Που να αναδεικνύει την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά – με τη συνεργασία και ενίσχυση συλλόγων και ενώσεων
✓Που να κοιτά μπροστά με αισιοδοξία.
Με πλήρη συναίσθηση των δυσχερειών
που αντιμετωπίζουμε εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά και των προβλημάτων που συσσωρεύτηκαν σε τοπικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, ο
συνδυασμός μας Δάφνη-Υμηττός: μαζί, μπροστά θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, για να ξεπεραστεί η στασιμότητα, έτσι ώστε με χρηστή οικονομική
διαχείριση και αξιοποίηση όλων των
δυνατοτήτων, να μπορέσει να ασκήσει
πολιτική κοινωνικής μέριμνας, που είναι απαραίτητη στη σημερινή πραγματικότητα.
Επιτρέψτε μου να συνοδεύσω την ανοικτή επιστολή μου με ένα σύντομο βιογραφικό.»
Με ιδιαίτερη τιμή
Μανόλης Ν. Σταυρακάκης

〉

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛ.
ΑΕΡΑΚΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
με το συνδυασμό του
Γιάννη Κουράκη στο Ηράκλειο

Από το Λουξεμβούργο στο Ηράκλειο: Είναι,
μάλλον, αυτός ο νόστος των ξενιτεμένων...
αυτή η ακατανίκητη έλξη προς τα πάτρια
εδάφη. Όταν μάλιστα αυτά τα εδάφη, είναι
τα κρητικά, κάθε προσπάθεια αντίστασης
είναι μάλλον μάταιη. Γεννήθηκα στα Ανώγεια
το 1955, μεγάλωσα στη Ηράκλειο. Σπούδασα
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία στη Γαλλία και
από το 1982 εργάζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Λουξεμβούργο. Πρόσφατα
αποσπάστηκα στο Γραφείο Πληροφοριών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.
Η εργασία μου, μου επέτρεψε να βρεθώ, να
δημιουργήσω και να ονειρευτώ με δεκάδες
διαφορετικές εθνικότητες ανθρώπων και να
ταξιδέψω σε πολλές χώρες του κόσμου.
Ως Απόδημος Κρητικός, από την ιδιαίτερα
τιμητική θέση του προέδρου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, προτεραιότητά μου
στάθηκε η διάδοση του «πακέτου» που λέγεται «Κρήτη»: Κρήτη της Ιστορίας, Κρήτη
του Πολιτισμού, Κρήτη της Παράδοσης,
Κρήτη των Γεύσεων...
Στο Ηράκλειο του 2010 οι προκλήσεις που
αναδύονται μπροστά μας είναι πολλές. Ο
δήμος Ηρακλείου μεγαλώνει, συμπεριλαμβάνοντας στη διοικητική του «αγκαλιά» περιοχές αμιγώς αγροτικές, ημιαστικές και καθαρά
αστικές. Το «πάντρεμα» της φαινομενικής
ανομοιογένειας και η ισόρροπη ανάπτυξη
είναι από τα πρώτα στοιχήματα τα οποία καλούμαστε, όλοι μαζί, να κερδίσουμε. Στις 7
Νοεμβρίου ζητώ από τους Ηρακλειώτες να
σταθούν δίπλα σε μένα και το συνδυασμό
«Ανοιχτοί Ορίζοντες» με επικεφαλής το Γιάννη Κουράκη, και μαζί να κάνουμε αυτό που
για πολλά χρόνια αποτελούσε για το Ηράκλειο όνειρο θερινής νυκτός: τα ουσιαστικά
μας βήματα προς την ευρωπαϊκή σύγκλιση.
Γιώργος Ελ. Αεράκης

O καλός φίλος και πρώην μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΡΚΗΣ του Ελευθερίου
θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού με το συνδυασμό «Μαζί μπροστά» του
υποψηφίου δημάρχου Μανόλη Σταυρακάκη.
Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της επιχείρησης «Καζίνο Λουτρακίου» ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ
θα είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Πελοπόννησο και στο νομό Κορινθίας με τον συνδυασμό
ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ του νυν Νομάρχη Μεσσηνίας και υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Δημήτρη Δράκου.
Μ ε τη νίκη … !

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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του
απεσταλμενου
μασ στην κρητη

Μανώλη
Σκανδάλη

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Είναι γνωστό ότι το 2010 έχει χαρακτηριστεί,
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ» λόγω της συμπλήρωσης 30 χρόνων από το μισεμό
του Αρχάγγελου της Κρήτης.
Στην ουσία η έναρξη των εκδηλώσεων αυτών
έγινε από το Σάββατο 26 Ιουνίου 2010 στο χώρο
της Αγροτικής Τράπεζας Ανωγείων, με τα
εγκαίνια της έκθεσης από προσωπικά αντικείμενα και κειμήλια, πλούσιο φωτογραφικό υλικό
από την τρυφερή του ηλικία, και από τις συνεργασίες του με όλους τους συνθέτες και μουσικούς μέχρι το κορύφωμα του. Ακολούθησε το
διήμερο συμπόσιο για την πολύμορφη προσωπικότητα του Νίκου Ξυλούρη και μια μέρα αργότερα έγιναν και τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα έξω από τον περιβάλλοντα χώρο του
υπαίθριου θεάτρου που φέρει το όνομά του.

ΑΝΩΓΕΙΑ
Αύγουστος
2010

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Για την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την
ανέγερση του σημερινού Ιερού Ναού της Θεοτόκου (Παναγίας) και Αγίου Χαραλάμπους,
Ανωγείων, εψάλει το πρωί της Κυριακής 8
Αυγούστου, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα
και την παρουσία του Πρωτοσύγκελου της
Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και με την παρουσία αρκετού κόσμου.
Λίγες ώρες μετά…
Με επιμνημόσυνη δέηση στις 11 το πρωί στο
μνημείο πεσόντων στο χωριό Δαμάστα Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε η τελετή μνήμης
των αγωνιστών που έλαβαν μέρος στο Σαμποτάζ κατά των Γερμανών στις 8 Αυγούστου
1944, λίγα μόλις μέτρα από το χώρο της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Το λεγόμενο Σαμποτάζ
της Δαμάστας εκτέλεσε μια ομάδα που αποτελούσαν οι Ανωγειανοί αντάρτες της Ε.Ο.Α.Ν.,
Νίκος Σταυρακάκης (Αεροπόρος), Κώστας
Κεφαλογιάννης (Κουντόκωστας), Γιάννης
Σμπώκος (Κωστακογιάννης), Λευτέρης Σκουλάς (Καννολευτέρης), Μανώλης Σπιθούρης
(Νταμπακομανώλης), Μ. Κοντόκαλος, οι Ρώσοι Βάνιας (υπολοχαγός), Νικολάι Μπορισώφ,
Ιβάν φαραφώκωφ, Πέτρος Σμακώφ, Μιχαήλ
Χολιακώφ, Γκεόργκι Πετρώφ, και ακόμα ο
Γιώργης Τυράκης, οι Ανωγειανής καταγωγής
Γιώργης Σμπώκος και Ζαχάρης Χαιρέτης. Επικεφαλής και αρχηγός της ενέργειας ήταν ο
Άγγλος λοχαγός Ουίλιαμ Στάνλευ Μος. Κατά
την διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων σκοτώθηκαν, περίπου, 40 Γερμανοί και Ιταλοί, ο
Ρώσος υπολοχαγός Βάνιας και τραυματίστηκε
βαριά ο Νταμπακομανώλης (Μανώλης Σπιθούρης).
Την ίδια μέρα στις 9 το βράδυ στην πλατεία
δημαρχείου- «Αρμί», προβλήθηκε η ταινία του
σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνίτη με τίτλο «ΤΟ
ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΤΑΣ». Η ταινία
ήταν αποτέλεσμα έρευνας με στόχο να αναδείξει όλες τις πλευρές της πράξης εκείνης και
στηρίχτηκε σε υλικά από προσωπικές μαρτυρίες που είχαν διασωθεί σε οικογενειακά και
τηλεοπτικά αρχεία, σε πρωταγωνιστές και κατοίκους της περιοχής της Δαμάστας που ήσαν
μάρτυρες. Αφηγητές στην ταινία ήταν οι Μιχάλης Αεράκης (ηθοποιός), Ελευθερία Σκουλά
και Κώστας Σταυρακάκης, ενώ υπεύθυνος
συλλογής ιστορικού υλικού, ο Βασίλης Μ.
Σμπώκος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Με το πρωτότυπο μουσικο-αφηγηματικό Χρονικό για τη ζωή και το έργο του αξέχαστου
«Ψαρονίκου» άνοιξε η αυλαία των μουσικών
εκδηλώσεων την Τετάρτη 11/8 στις 10 το βράδυ
στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης». Ο… άνεμος
του Αυγούστου οδήγησε τους ήχους των ακρι-

βών μουσικών στα κατώφλια των ευαίσθητων
συναισθηματικών χορδών του κοινού, δημιουργώντας παράλληλα και μια πανδαισία
ηχοχρωμάτων στον ανωγειανό ουρανό…
Πήραν μέρος οι μουσικοί: Γιώργης Καλομοίρης
(Γιωργαντός), Νικηφόρος Αεράκης, Βασίλης
Σκουλάς, Ψαραντώνης, Βασίλης Δραμουντάνης, Νικόλας Καράντζης, Μαρία Σουλτάτου,
Αντώνης Παπαδάκης, Ουρανία Λαμπροπούλου, Άρης Χατζησταύρου, Μίμης Ντουτσούλης, και Νίκος Καπιλίδης. Την μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση είχε ο Πάρις Περισυνάκης, αφήγηση και την επιμέλεια κειμένων
ήταν από τον Γιώργη Καράντζη ενώ την σκηνογραφική επιμέλεια είχε η Βάλια ΑεράκηΜαργαρίτη.
Ανάμεσα στο κοινό ήταν μεταξύ των άλλων
ήταν και η Ουρανία Ξυλούρη που στο τέλος
φανερά συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο
που παραβρέθηκε στην τιμητική αυτή βραδιά
καθώς και όλους τους μουσικούς και συνεργάτες που συνετέλεσαν για να βγει το όλο επιτυχημένο αποτέλεσμα.

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Το μουσικό σχήμα «ΑΡΜΟΣ» με πρωτότυπο
Μεσογειακό ύφος και «μετα-Χατζιδακικό» ως
προς την μελωδικότητα και της σωστής ερμηνείας του σύμφωνα με τις πιο αυστηρές κριτικές
των μουσικο –ειδικών, κατέθεσε τις δικές τους
μουσικές εκδοχές στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» την Πέμπτη 12 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι το εν λόγω μουσικό σχήμα
δημιουργήθηκε το 1997 από τους Λευτέρη
Μουρτζάκη, Απόστολο Ξυριτάκη και Μάνο
Σμαργιανάκη και λίγο μετά την δημιουργία του
προστέθηκε και ο Γιάννης Κιαγιαδάκης. Έχει
δώσει, δε, με πολλές συναυλίες αν την Ελλάδα
και Κύπρο, αρκετές μουσικές παραστάσεις με
εξαιρετική επιτυχία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η μέρα αυτή αποτελεί μαύρη σελίδα για τα
Ανώγεια αλλά παράλληλα και μεγάλη υπερηφάνεια για το φρόνημα και την αντίσταση των
Ανωγειανών στην πιο ισχυρή πολεμική μηχανή του κόσμου,, αλλά και επειδή η αδούλωτη
ψυχή των συγχωριανών μας δεν κάφτηκε και
δεν δείλιασε ποτέ στα φασιστικά Γερμανό-

Ιταλικά μεγαλεπήβολα σχέδια.
Στις 11 το πρωί τελέστηκε Δοξολογία στον Ιερό
Ναό του Αγίου Ιωάννου και λίγο μετά επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο Ηρώου χοροστατώντας του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμαδρίτου
και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Βωσσάκου,
κ.κ. Τιμοθέου. Στη συνέχεια εκφωνήθηκε ο
πανηγυρικός της ημέρας από τον Οικονομολόγο κ. Σωκράτη Σπιθούρη που με ένα λιτό αλλά
εμπεριστατωμένο λόγο μετέφερε μνήμες και
γεγονότα από την κατοχή.
Ο κ. Σπιθούρης ξεκίνησε την ομιλία του ως εξής:
«Τιμούμε σήμερα την εξηκοστή έκτη επέτειο
από την πυρπόληση και την ολοκληρωτική καταστροφή των Ανωγείων στις 13 Αυγούστου
1944 ,και είναι μία ευκαιρία για όλους μας να
αποτίσομε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους
Ανωγειανούς ,άνδρες και γυναίκες, που με τον
αγώνα τους και με την θυσία τους έγραψαν μια
ακόμα χρυσή σελίδα στην λαμπρή ιστορία των
Ανωγείων. Η καταβολή του φόρου αίματος
αρχίζει για τους Ανωγειανούς από την μέρα
που οι Γερμανοί επιχειρούν να καταλάβουν την
χώρα μας. Οι Ανωγειανοί στρατιώτες θα αποτελέσουν επίλεκτη ομάδα του τάγματος των
Κρητών στα Αλβανικά σύνορα και θα γράψουν σελίδες δόξας πολεμώντας εναντίον των
Ιταλών τον χειμώνα του 1940-1941. Πολλοί από
αυτούς θα μείνουν για πάντα στα χιονισμένα
βουνά της Πίνδου...
Και για να συνεχίσει, προσθέτοντας: Οι ίδιοι
οι Γερμανοί στην διαταγή ισοπέδωσης των
Ανωγείων τα αποκαλούν ως το κέντρο της Αγγλικής κατασκοπείας στην Κρήτη και οι συμμαχικές δυνάμεις δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξαν
τα Ανώγεια ως στρατηγείο τους. Ευνοούσαν
πολλοί παράγοντες. Πέρα από τον ορεινό όγκο
του Ψηλορείτη βασική αιτία ήταν ότι στα Ανώγεια από πολύ νωρίς είχαν δημιουργηθεί οι
πρώτοι πυρήνες αντίστασης ,υπήρχε καλή οργάνωση, αλληλεγγύη και προπαντός το φρόνημα των κατοίκων ήταν πολύ υψηλό.
Οι ένοπλες ομάδες που θα συσταθούν και θα
στελεχωθούν από Ανωγειανούς είναι η Ανεξάρτητη Ομάδα Ανωγείων (ΑΟΑ) «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» και το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
15 Αυγούστου 1941 ιδρύεται η επιτροπή εθνικής απελευθερωτικής δράσις με πρόεδρο τον
Ιωάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη. Τον
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 επτέμβριο του ίδιου έτους δημιουργείται ένοΣ
πλη ομάδα που ονομάστηκε Ανεξάρτητη Ομάδα Ανωγείων (ΑΟΑ) με λημέρι την Κορακόπετρα και αρχηγό τον Ιωάννη Δραμουντάνη ή
Στεφανογιάννη
24 με 25 Ιανουαρίου 1942 πρώτη επίθεση των
Γερμανών στα Ανώγεια με δύο τάγματα.
Απρίλιος 1942 Παγκρήτια σύσκεψη στην Κορακόπετρα όπου συμφωνήθηκε η ένταξη όλων
των αντιστασιακών οργανώσεων στο ΕΑΜ.
Μάιος 1942 η Ανεξάρτητη ομάδα Ανωγείων
μαζί με τον βρετανό Τομ Ταμπάμπιν αποφασίζουν να συγκροτήσουν δίκτυο πληροφοριών
από Ανωγειανούς στο Ηράκλειο.
6 Μαίου 1943 σε σύσκεψη στα Ανώγεια αποφασίζεται η προσχώρηση στην Εθνική Οργάνωση Κρήτης (ΕΟΚ) και ο χωρισμός των οργανώσεων στην ΕΟΚ και στο ΕΑΜ .Παρά τον
χωρισμό των οργανώσεων όμως συζητήθηκαν
και τρόποι συνεργασίας μεταξύ τους.
Τον Μάιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1943
οι Γερμανοί σε εξορμήσεις τους στα Ανώγεια
και στην απαγορευμένη ζώνη του Ψηλορείτη
συλλαμβάνουν και εκτελούν όποιους κατοίκους βρουν σε αυτήν. Στις επιχειρήσεις αυτές
οι Γερμανοί θα πάρουν και χιλιάδες αιγοπρόβατα...
Για να κλείσει την ομιλία του ο κ. Σπιθούρης,
λέγοντας «Τα ξημερώματα της δεκάτης τρίτης
(13ης) Αυγούστου 1944 τα Ανώγεια βρίσκονται
κυκλωμένα από εκατοντάδες Γερμανούς οι
οποίοι αρχίζουν το καταστροφικό έργο τους
,ανατινάζοντας και πυρπολώντας ένα - ένα τα
εννιακόσια σαράντα (940) σπίτια του χωριού.
Όσοι Ανωγειανοί κυρίως γέροντες και ανήμποροι δεν εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εκτελούνται μέσα σε αυτά. Το καταστροφικό έργο τους
θα διαρκέσει είκοσι τρείς (23) ημέρες γεγονός
που δείχνει το λυσσαλέο μίσος που είχαν οι
Γερμανοί για τα Ανώγεια. Δυόμιση χιλιάδες
(2500) γυναικόπαιδα παίρνουν τον δρόμο της
προσφυγιάς δίνοντας ταυτόχρονα και μια υπόσχεση ,ότι θα γυρίσουν ξανά πίσω να ξαναζωντανέψουν το χωριό τους όπως εξάλλου έκαναν και στα άλλα δύο ολοκαυτώματα το 1822
και 1867.
Στις 5 Σεπτεμβρίου 1944 διακόσοι(200) γερμανοί επιστρέφουν και επιτίθενται στο λημέρι της
αντάρτικης ομάδας Ανωγείων στην Μύθια.
Σκοπός των γερμανών ήταν να εξολοθρέψουν
τους αντάρτες γιατί φοβόταν ότι θα προσβάλλουν τις γερμανικές φάλαγγες που εκινούνταν
από το νομό Λασιθίου και Ηρακλείου και πήγαιναν στα Χανιά. Ακολούθησε σκληρή μάχη
και αντεπίθεση των ανταρτών στην θέση αγγουρόλακο όπου και διέλυσαν τους γερμανούς
που τράπηκαν σε φυγή με πολλές απώλειες.
Οι Ανωγειανοί που έπεσαν στο καθήκον, στον
Αλβανικό πόλεμο και στην γερμανική κατοχή
θα φτάσουν τους 127.
Μετά την απελευθέρωση το Ελληνικό κράτος
θα απονείμει στα Ανώγεια τον πολεμικό σταυρό πρώτης τάξεως σε ένδειξη ευγνωμοσύνης
και θα ανακηρύξει την κοινότητα σε Δήμο.
Είμαστε σήμερα εδώ ,στα τιμημένα χώματα
των Ανωγείων ευλαβικοί προσκυνητές των
άξιων προγόνων μας που στην κρίσιμη ώρα
είπαν το μεγάλο όχι και παίρνομε δύναμη για
να συνεχίσομε την βαριά κληρονομιά που μας
άφησαν.
Σας ευχαριστώ. (όλη η ομιλία του κ. Σωκράτη
Σπιθούρη σε άλλη σελίδα)
Αμέσως μετά την ομιλία, την δικιά τους μουσική κατάθεση μέσα από το ποίημα της Ειρήνης Αναγνωστάκη με θέμα «Το κάψιμο των
Ανωγείων» άφησαν οι νεαροί μουσικοί Αντώνης Κοντόκαλος (λύρα), Χάρης Φασουλάς
(μαντολίνο) και Δημήτρης Μπέρκης (λαούτο).
Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στον Ανδριάντα του αγνώστου Ανωγειανού Αγωνιστή
από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία καθώς και από εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, της εθνικής Αντίστασης, πολιτιστικών φορέων κ.α.
Εκ μέρους της κυβέρνησης στεφάνι κατέθεσε
ο υφυπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σταύρος Αρναουτάκης.
Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, ο βουλ.
Ρεθύμνης κ. Μανώλης Όθωνας. Εκ μέρους της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η βουλ. Ρεθύμνου κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.
Εκ μέρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ρεθύμνου, ο Νομάρχης Ρεθύμνου κ. Γιώργης
Παπαδάκης. Εκ μέρους των ενόπλων δυνάμεων ο διοικητής του 547 αερομεταφερόμενου
Τάγματος Πεζικού, ο Αντισυνταγματάρχης κ.
Στέλιος Σαριδάκης.
Εκ μέρους της ελληνικής Αστυνομίας, ο διευθυντής Ρεθύμνου κ. Ματθαίος Πίττερης. Εκ
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μέρους της Πυροσβεστικής Ν. Ρεθύμνου, ο
Πύραρχος κ. Χρήστος Μπουραντάς.
Εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κ. Κατερίνα
Κουνάλη.
Εκ μέρους του δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων
και χωριών της Ελλάδος, ο δήμαρχος Καντάνου κ. Ευτύχιος Δασκαλάκης.
Εκ μέρους του Συλλόγου των Ανωγειανών της
Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», ο πρόεδρος κ.
Γιάννης Μανουράς.
Εκ μέρους του δήμου Ανωγείων, ο δήμαρχος
Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Η τελετή έκλεισε με την καθιερωμένη τήρηση του
ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του
Εθνικού μας Ύμνου. Λίγη ώρα αργότερα, και
λίγο μετά τη δεξίωση που παρατέθηκε στους
επίσημους, ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης
Κεφαλογιάννης απένειμε μια αναμνηστική πέτρα από το ανάγλυφο του Ψηλορείτη που πάνω είχε μια σπείρα που συμβόλιζε το στόχο για
την ανάπτυξη της περιοχής στο πλαίσιο του
κυβερνητικού προγράμματος για την «Πράσινη Ανάπτυξη».
Την ίδια μέρα, αργά το βράδυ στο Θέατρο
«ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ», σε επίσημη κιν/φική
πρεμιέρα προβλήθηκε η ταινία του σκηνοθέτη
Λευτέρη Χαρωνίτη «Το 3ο Ολοκαύτωμα.
Πρόκειται για μια εργασία και έρευνα του εν
λόγω σκηνοθέτη για τη σχέση των Ανωγειανών
με τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου 19001945. Μια ταινία που προσεγγίζει το φαινόμενο των πολέμων, τους λόγους της ανάπτυξης
του φασισμού και του ναζισμού στην Ευρώπη
και στην Αντίσταση των λαών. Αναδεικνύει,
τα μεγάλα επιτεύγματα του λαού στο Αλβανικό μέτωπο, τη Μάχη της Κρήτης και της Αντίστασης κατά του Γερμανικού φασισμού και
παρουσιάζει τους λόγους τους οποίους οι Ανωγειανοί ανέδειξαν τον Ψηλορείτη και το χωριό
τους κέντρο της Αντίστασης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Με την προβολή, σε video wall, με τίτλο «ΝΙΚΟΣ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ (ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ)» στο
χώρο της πλατείας δημαρχείου –«Αρμί», συμπεριλάμβανε το πρόγραμμα αυτήν την μέρα.
Η ταινία ήταν σε σενάριο και σκηνοθεσία του
Σταύρου Στρατηγάκη και το θέμα της ήταν η
καταγραφή της πολύπτυχης προσωπικότητας
του Νίκου Ξυλούρη καθώς και όλη η πορεία
του από τα χρόνια στη Κρήτη, τις επαγγελματικές συνεργασίες του, την μεσουράνησή του
μέχρι τη στιγμή του μισεμού.
(Μαν.Σκαν.)
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Το τρέχον έτος συμπληρώνονται 100 από την Ανέγερση του σημερινού
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Χαραλάμπους Ανωγείων Μυλοποτάμου.
Στη σημερινή θέση του Ιερού Ναού , υπήρχε μικρότερο εκκλησάκι με
τοιχογραφίες του 11ου αιώνα , όμοιες με της εκκλησίας της Αξού, το
οποίο, δυστυχώς, κατεδάφισαν από άγνοια για την αρχαιολογική του
Αξία, όπως λέγει και ο ιατρός Γεώργιος Δακανάλης, στα απομνημονεύματά του: «Είπα σε αυτούς να μην γκρεμίσουν την εκκλησία αλλά την
γκρέμισαν.»
Η ανέγερση του Ναού ξεκίνησε από το 1910, όπως μαρτυρεί η επιγραφή στην κεντρική είσοδο, την οποία έγγραψε ο Χαιρέτης Δημητρός
«Πάτρης τ’ Εθνεος δωμακελευθονα μυμονα ψυχής αιεν απης πριν
ετευξατο λαός όπως τόδε σώζει» και ως μου διηγήθηκαν το 1969 σαν
νέος εφημέριος της Παναγίας, άνθρωποι που είχαν λάβει μέρος στην

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ…
Στο προηγούμενο, υπ΄αριθμ. 283, φύλλο
της εφημερίδας μας και συγκεκριμένα
στο ρεπορτάζ που αφορούσε, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο «Περαχώρι», μετά τα αποκαλυπτήρια του
αγάλματός του Νίκου Ξυλούρη, στις
28/6/2010, παραλείψαμε, ως εκ των γεγονότων οφείλαμε, να σημειώσουμε, ότι το
άρτιο, οργανωτικά, αποτέλεσμα της βραδιάς και η άψογη εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των παρευρισκομένων, αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό, στις άοκνες
προσπάθειες της οικογένειας των Ξυλούρηδων και στο οργανωτικό πνεύμα του
άξιου συγχωριανού μας Γιαννάκου Ξυλούρη, και μάλιστα στο γεγονός, ότι για
να τιμήσουν το ιδιαίτερο τέκνο και αείμνηστο μέλος της οικογένειάς τους, αλλά
και μεγάλο Ανωγειανό, πρόσφεραν γεναιόδωρα (καθ’ό,τι σημαντικό το κόστος)
και αφιλοκερδώς στους συμμετέχοντες,
υπερεπαρκείς ποσότητες φαγητού (κρέας
αλλά και πλούσιο, συνοδευτικό, ποικίλο
μενού), αλλά και ποτό (κρασί και ρακί),
καλύπτοντας και σε αυτόν τον τομέα και
με την ικανή υποστήριξη και συνεισφορά
και πολλών «Περαχωριανών» και άλλων
συγχωριανών μας, τις μεγάλες ανάγκες
εκείνης της βραδιάς για την εξυπηρέτηση
των χιλιάδων επισκεπτών και παρευρισκομένων.

Φ.Α.

Παράπονα...
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας (αρ. φύλλου 283, μηνός Μαρτίου – Απριλίου
- Μαϊου) και συγκεγκριμένα στο δημοσίευμα που αφορούσε τους μουσικούς που έπαιξαν
προς τιμή του Νίκου Ξυλούρη στο «Περαχώρι» μετά τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα του
αείμνηστου «Ψαρονίκου» (28/6/2010), εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε το όνομα του νεαρού
Γιώργη Ιωάν. Ξυλούρη «Κίτρου», όπου κι αυτός – μεταξύ των άλλων-συμμετείχε μουσικά
στην εκδήλωση αυτή.
Ειλικρινά, ζητάμε συγνώμη για αυτή τη παράλειψη, του πολλά υποσχόμενου και σπάνιου
μουσικού ταλέντου του Γιώργη Ιωαν. Ξυλούρη. Το λάθος οφείλεται σε κακή πληροφόρηση
και εκτίμηση (και μόνο σε αυτό) που είχαμε εκείνη την βραδιά και όχι σε κάποια άλλα... κακόβουλα, κακεντρεχή και βιαστικά συμπεράσματα κάποιων που διαδίδουν, ότι θελήσαμε να
παραγκωνίσουμε και να μειώσουμε (!!!) την αξία του συγκεκριμένου νεαρού καλλιτέχνη...
Μανώλης Σκανδάλης
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Ανέγερσιν.
Η ερανική επιτροπή, κατασκεύασεν ασβεστοκάμινον εις την θέσιν Πετριά και λέγεται ακόμη και σήμερον καμίνι της Παναγίας, έφερε τους
καλύτερους μαστόρους από την Ρόδο. Τις δε πέτρες, κουβαλούσαν οι
ενορίτες και άλλοι, από την θέσιν Πετροκοπιό.
Μέσα στο πλαίσιο του ιερού χρέους , οφείλουμε όλοι και πρωτίστως ο
γράφων, ως νυν εφημέριος, να ευχαριστήσουμε του γνωστούς και αγνώστους κτήτορες και ευεργέτες του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, που συνέβαλαν ποικιλοτρόπως για την αποπεράτωσιν του έργου. Εξ αυτών, άλλοι
έδωσαν οικονομική βοήθεια και άλλοι εργάστηκαν προσωπικώς. Ας
ικετεύσουμε τον Χριστόν να αναπαύσει τις ψυχές τους εν τόπο χλοερό.
Για την επέτειο, το εκκλησιαστικό Συμβούλιο της ενορίας, εξέδωσε
βιβλίο για την ανέγερσιν του Ναού, το οποίο θα διανεμηθεί δωρεάν.
Ιερέας Σκουλάς Κωνσταντίνος

η

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Άγιοι πατέρες, Κύριε εκπρόσωπε της κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι του Ελληνικού κοινοβουλίου, κύριε Νομάρχα Ρεθύμνου
,κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης,
των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων
ασφαλείας ,κύριε Δήμαρχε ,αγαπητοί φίλοι των
Ανωγείων αγαπητοί συγχωριανοί
Κυρίες και κύριοι
Τιμούμε σήμερα την εξηκοστή έκτη επέτειο από
την πυρπόληση και την ολοκληρωτική καταστροφή των Ανωγείων στις 13 Αυγούστου 1944
,και είναι μία ευκαιρία για όλους μας να αποτίσομε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους
Ανωγειανούς ,άνδρες και γυναίκες, που με τον
αγώνα τους και με την θυσία τους έγραψαν μια
ακόμα χρυσή σελίδα στην λαμπρή ιστορία των
Ανωγείων.
Η καταβολή του φόρου αίματος αρχίζει για τους
Ανωγειανούς από την μέρα που οι Γερμανοί
επιχειρούν να καταλάβουν την χώρα μας. Οι
Ανωγειανοί στρατιώτες θα αποτελέσουν επίλεκτη ομάδα του τάγματος των Κρητών στα Αλβανικά σύνορα και θα γράψουν σελίδες δόξας
πολεμώντας εναντίον των Ιταλών τον χειμώνα
του 1940-1941.Πολλοί από αυτούς θα μείνουν
για πάντα στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου.
Τον Μάιο του 1941 κατά την διάρκεια της μάχης της Κρήτης Ανωγειανοί μάχονται στην
περιοχή Λατζιμά του Ρεθύμνου και στην πόλη
του Ηρακλείου. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς τα Ανώγεια και το
Ανωγειανό αόρι αποτελούν κατά γενική ομολογία το στρατηγείο και το επιχειρησιακό κέντρο της αντίστασης στην Κρήτη. Υπάρχουν
κρυμμένοι ασύρματοι για επικοινωνία με το
συμμαχικό στρατηγείο μέσης ανατολής, αποφασίζονται, οργανώνονται και εκτελούνται
σαμποτάζ εναντίον των Γερμανών, οργανώνεται δίκτυο πληροφοριών στις πόλεις απόπου
συλλέγονται σημαντικές πληροφορίες για τις
κινήσεις των γερμανών.
Πραγματοποιούνται δεκάδες αποστολές από
αέρος και θαλάσσης, από το συμμαχικό στρατηγείο μέσης ανατολής, με ρίψεις αλεξιπτωτιστών σαμποτέρ, και εξοπλισμού στην περιοχή
της Νίδας ,οργανώνονται δεκάδες αποστολές
διαφυγής και επανεισόδου συμμάχων και κρητικών ανταρτών από και πρός την μέση ανατολή από το Λιβυκό πέλαγος.
Οι ίδιοι οι Γερμανοί στην διαταγή ισοπέδωσης
των Ανωγείων τα αποκαλούν ως το κέντρο της
Αγγλικής κατασκοπείας στην Κρήτη και οι
συμμαχικές δυνάμεις δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξαν τα Ανώγεια ως στρατηγείο τους. Ευνοούσαν πολλοί παράγοντες. Πέρα από τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη βασική αιτία ήταν ότι
στα Ανώγεια από πολύ νωρίς είχαν δημιουργηθεί οι πρώτοι πυρήνες αντίστασης ,υπήρχε
καλή οργάνωση, αλληλεγγύη και προπαντός το
φρόνημα των κατοίκων ήταν πολύ υψηλό.
Οι ένοπλες ομάδες που θα συσταθούν και θα
στελεχωθούν από Ανωγειανούς είναι η Ανεξάρτητη Ομάδα Ανωγείων (ΑΟΑ) «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» και το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
15 Αυγούστου 1941 ιδρύεται η επιτροπή εθνικής απελευθερωτικής δράσις με πρόεδρο τον
Ιωάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη.
Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους δημιουργείται
ένοπλη ομάδα που ονομάστηκε Ανεξάρτητη
Ομάδα Ανωγείων (ΑΟΑ) με λημέρι την κορακόπετρα και αρχηγό τον Ιωάννη Δραμουντάνη
ή Στεφανογιάννη.

24 με 25 Ιανουαρίου 1942 πρώτη επίθεση των
Γερμανών στα Ανώγεια με δύο τάγματα.
Απρίλιος 1942 παγκρήτια σύσκεψη στην κορακόπετρα όπου συμφωνήθηκε η ένταξη όλων
των αντιστασιακών οργανώσεων στο ΕΑΜ.
Μάιος 1942 η Ανεξάρτητη ομάδα Ανωγείων
μαζί με τον βρετανό Τομ Ταμπάμπιν αποφασίζουν να συγκροτήσουν δίκτυο πληροφοριών
από Ανωγειανούς στο Ηράκλειο.
6 Μαίου 1943 σε σύσκεψη στα Ανώγεια αποφασίζεται η προσχώρηση στην Εθνική Οργάνωση Κρήτης (ΕΟΚ) και ο χωρισμός των οργανώσεων στην ΕΟΚ και στο ΕΑΜ. Παρά τον
χωρισμό των οργανώσεων όμως συζητήθηκαν
και τρόποι συνεργασίας μεταξύ τους.
Τον Μάιο ,Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1943
οι Γερμανοί σε εξορμήσεις τους στα Ανώγεια
και στην απαγορευμένη ζώνη του Ψηλορείτη
συλλαμβάνουν και εκτελούν όποιους κατοίκους
βρουν σε αυτήν. Στις επιχειρήσεις αυτές οι Γερμανοί θα πάρουν και χιλιάδες αιγοπρόβατα.
Μέσα στα πλαίσια των πρωτοβουλιών των μελών των αντιστασιακών οργανώσεων να ενημερώσουν κα να εμψυχώσουν τον ευρύτερο πληθυσμό της περιοχής ,εντάσσεται κα η πρωτοβουλία της Ανεξάρτητης Ομάδα Ανωγείων να
κυκλοφορήσει προκήρυξη στις 31 Δεκεμβρίου
1943 που διενεμήθη και στην περιοχή Μυλοποτάμου και Μαλεβυζίου η οποία ανέφερε τις νίκες των συμμάχων το 1943 στα διάφορα μέτωπα
της Αφρικής και στο Ρώσικο μέτωπο ενώ τόνιζε
ότι το 1944 θα ήταν η χρονιά της νίκης.
Αυτή η πρωτοβουλία ενεργοποίησε τους κατασταλτικούς μηχανισμούς των Γερμανών και
αποφάσισαν την εξόντωση του αρχηγού της
Ανεξάρτητης ομάδας Ανωγείων. Την νύχτα της
12ης προς 13ης Φεβρουαρίου 1944 οι Γερμανοί
κύκλωσαν περιμετρικά τα Ανώγεια και θα συλλάβουν τον αρχηγό της ανεξάρτητης ομάδας
Ανωγείων Ιωάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη χαρισματική προσωπικότητα της τοπικής
κοινωνίας που βρέθηκε μέσα στον κλοιό τον
οποίο και θα εκτελέσουν στην προσπάθεια του
να δραπετεύσει. Οι Γερμανοί μετά την εκτέλεση
του Στεφανογιάννη έλυσαν τον κλοιό και αποχώρησαν πανηγυρίζοντας την επιτυχία τους.
Μαζί τους πήραν και ένδεκα(11) Ανωγειανούς
τους οποίους επέλεξαν ονομαστικά ,η τύχη των
οποίων αγνοείται. Στην αρχηγία τον διαδέχεται
με επιτυχία ο Μιχάλης Ξυλούρης ή Χριστομιχάλης ήρωας των βαλκανικών και του Μικρασιατικού πολέμου. Οι Ανωγειανοί μετά την δολοφονία του Στεφανογιάννη μάχονται με ακόμα
μεγαλύτερο πείσμα εναντίον των Γερμανών.
Στις 18 Απριλίου 1944 με εντολή του συμμαχικού στρατηγείου μέσης ανατολής ,άνδρες της
ανεξάρτητης ομάδας Ανωγείων παγιδεύουν
και συλλαμβάνουν τον συνεργάτη των γερμανών, Συμεωνίδη στη θέση βελόνι κεφάλη, τον
οδηγούν στα πετραδολάκια και αφού περνά
ανταρτοδικείο εκτελείται.
Στις 27 Απριλίου 1944 οι Βρετανοί αξιωματικοί
Πατρικ λη φέρμορ και Στάνλευ Μοςς μαζί με
Κρητικούς αντάρτες θα απαγάγουν έξω από
το Ηράκλειο τον Γερμανό στρατηγό Φον Κραιπε ,πράξη που θα καταρρακώσει το ηθικό των
Γερμανών και θα αναπτερώσει το φρόνιμα των
κρητικών αγωνιστών. Αφού περνούν από τα
Ανώγεια θα φυγαδευτούν με οδηγούς Ανωγειανούς αντάρτες στον Ψηλορείτη και στην
συνέχεια στην μέση ανατολή.
Στις 7 Αυγούστου 1944 ομάδα γερμανών υπό
τον λοχία των SS Ολενχαουερ ή Σήφη θα έρθει
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στα Ανώγεια από τον Γενι-γκαβε που ήταν η
έδρα τους και θα συλλάβει 96 γυναικόπαιδα με
σκοπό να τα μεταφέρει στο Ρέθυμνο και στη
συνέχεια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της
Γερμανίας. Η εννεαμελής ομάδα του ΕΛΑΣ
Ανωγείων με αρχηγό τον Μανόλη Μανουρά ή
Σμαιλομανόλη θα επιτεθούν στους γερμανούς
λίγο έξω από τα Ανώγεια στην περιοχή «Σφακά
κη» και θα απελευθερώσουν τα γυναικόπαιδα.
Οι Γερμανοιταλοί σκοτώνονται και αιχμαλωτίζονται.
Την επόμενη ημέρα 8 Αυγούστου 1944 έξι (6)
αντάρτες της Ανεξάρτητης ομάδας Ανωγείων
μαζί με έξι Ρώσους και με επικεφαλής τον βρετανό λοχαγό Στάνλευ Μόςς και τρείς(3) συνεργάτες του, θα επιφέρουν το μεγαλύτερο χτύπημα, σε αριθμό νεκρών γερμανών στην Κρήτη,
επιτιθέμενοι λίγο έξω από το χωριό Δαμάστα
εναντίον γερμανικής αυτοκινητοπομπής με σαράντα γερμανούς και ενός τεθωρακισμένου
οχήματος. Σκοτώνονται 35 Γερμανοί και συλλαμβάνονται 5 αιχμάλωτοι ,από την πλευρά
των ανταρτών σκοτώνεται ο Ρώσος Βάνυα και
τραυματίζεται βαριά ο αντάρτης Μανόλης Σπιθούρης ή Νταμπακωμανόλης. Μετά και από το
σαμποτάζ της Δαμάστας οι Γερμανοί αποφάσισαν να καταστρέψουν τα Ανώγεια. Η διαταγή ισοπέδωσης των Ανωγείων πέρα από την
φρίκη και την οδύνη που προκαλεί για την θηριωδία των Γερμανών, αποτελεί ταυτόχρονα
και το διαβατήριο της ιστορικής αυτή κωμόπολης στην αιωνιότητα.
«Επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι κέντρο
της Αγγλικής κατασκοπείας εν Κρήτη και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν τον φόνο του
λοχίου φρουράρχου Γενί γκαβέ και της υπ αυτον φρουράς και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάστας επειδή εις
Ανώγεια ευρίσκουν άσυλο και προστασία οι
αντάρται των διαφόρων ομάδων αντιστάσεως
και επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον και οι
απαγωγείς με τον στρατηγό Φόν Κράιπε χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διαμετακομιδής
τα Ανώγεια διατάσσομεν την ισοπέδωσιν τούτων και την εκτέλεση παντός άρρενος Ανωγειανού όστις ήθελεν ευρεθεί εντός του χωρίου

και πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου».
Χανιά 13-Αυγούστου -1944 ο στρατηγός διοικητής φρουρίου Κρήτης, Χάινριχ Μίλλερ. Τα
ξημερώματα της δεκάτης τρίτης (13ης) Αυγούστου 1944 τα Ανώγεια βρίσκονται κυκλωμένα
από εκατοντάδες Γερμανούς οι οποίοι αρχίζουν
το καταστροφικό έργο τους ,ανατινάζοντας και
πυρπολώντας ένα ένα τα εννιακόσια σαράντα
(940) σπίτια του χωριού. Όσοι Ανωγειανοί κυρίως γέροντες και ανήμποροι δεν εγκατέλειψαν
τα σπίτια τους εκτελούνται μέσα σε αυτά. Το
καταστροφικό έργο τους θα διαρκέσει είκοσι
τρείς (23) ημέρες γεγονός που δείχνει το λυσσαλέο μίσος που είχαν οι Γερμανοί για τα Ανώγεια.
Δυόμιση χιλιάδες (2500) γυναικόπαιδα παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς δίνοντας ταυτόχρονα και μια υπόσχεση, ότι θα γυρίσουν
ξανά πίσω να ξαναζωντανέψουν το χωριό τους
όπως εξάλλου έκαναν και στα άλλα δύο ολοκαυτώματα το 1822 και 1867.
Στις 5 Σεπτεμβρίου 1944 διακόσοι (200) γερμανοί
επιστρέφουν και επιτίθενται στο λημέρι της
αντάρτικης ομάδας Ανωγείων στην Μύθια. Σκοπός των γερμανών ήταν να εξολοθρέψουν τους
αντάρτες γιατί φοβόταν ότι θα προσβάλλουν τις
γερμανικές φάλαγγες που εκινούνταν από το
νομό Λασιθίου και Ηρακλείου και πήγαιναν στα
Χανιά. Ακολούθησε σκληρή μάχη και αντεπίθεση των ανταρτών στην θέση αγγουρόλακο όπου
και διέλυσαν τους γερμανούς που τράπηκαν σε
φυγή με πολλές απώλειες. Οι Ανωγειανοί που
έπεσαν στο καθήκον, στον Αλβανικό πόλεμο και
στην γερμανική κατοχή θα φτάσουν τους 127.
Μετά την απελευθέρωση το Ελληνικό κράτος
θα απονείμει στα Ανώγεια τον πολεμικό σταυρό
πρώτης τάξεως σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και θα
ανακηρύξει την κοινότητα σε Δήμο.
Είμαστε σήμερα εδώ, στα τιμημένα χώματα
των Ανωγείων ευλαβικοί προσκυνητές των
άξιων προγόνων μας που στην κρίσιμη ώρα
είπαν το μεγάλο όχι και παίρνομε δύναμη για
να συνεχίσομε την βαριά κληρονομιά που μας
άφησαν.
Σας ευχαριστώ.
Σπιθούρης Σωκράτης
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Πολύ μεγάλη και φέτος, ήταν η προσέλευση του κόσμου, που γέμισε το θέατρο, εκεί ψηλά
στον Ψηλορείτη και σε υψόμετρο 1260 μέτρα, ενώ η θέρμη του, ο ενθουσιασμός και ο παλμός
ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Για 13η χρονιά φέτος ο πολιτιστικός θεσμός των Υακινθεί
ων κέρδισε το στοίχημα, με τη μουσική και το χορό να κυριαρχούν στο πρόγραμμά του.
Τη φετινή λοιπόν, αυτή γιορτή του πολιτισμού παρακολούθησε πλήθος κόσμου από όλη
την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, ενώ μεταξύ των θεατών, πέραν βέβαια των πολλών ανωγειανών, ήταν διάφορες προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών, της πολιτικής, αλλά και της δημοσιογραφίας.
Το περήφανο βουνό του Ψηλορείτη φιλοξένησε και φέτος διάφορους πολιτισμούς και
κουλτούρες, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, αποδεικνύοντας έτσι, ότι τα
«ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ» βαστούν γερά ως ποιοτικός, πολιτισμικός και πολιτιστικός θεσμός.
Ο «Λουδοβίκος των Ανωγείων» με αρωγό την δυνατή ομάδα του, μπόρεσαν και φέτος
να παράξουν άρτιο πολιτισμικό προϊόν.
Τη Βραζιλία μια χωρά μαγευτική, θερμή, πολύχρωμη, με βαθειά παράδοση στη μουσική
και το χορό παρουσίασε στα φετινά Υακίνθεια και μάλιστα την πρώτη ημέρα αυτών, ο
πολύ γνωστός Πλαστικός Χειρουργός και πρόξενος της Βραζιλίας στην Ελλάδα Δρ Ιωάννης Λύρας ο οποίος με ευαισθησία όπως και σε άλλες περιπτώσεις ως χορηγός των φετινών
Υακινθείων, παρουσίασε τον γνωστό Βραζιλιάνο διπλωμάτη και μουσικό Antenor Bogea
ο οποίος μαζί με τον Γάλλο Philippe Crespin, στο πιάνο και την κιθάρα αντίστοιχα, σκόρπισαν βραζιλιάνικες Bossa nova μελωδίες στον Υάκινθο.
Ακολούθησε ο βραζιλιάνος χορευτής Jefferson Luiz Da Silva με την ομάδα.
Η συμμετοχή της ομάδας «Μεγάλη Ελλάδα», υπήρξε αποκλειστική ιδέα της ιατρού ενδοκρινολόγου κας Παρή Ράπτη-Λύρα η οποία είναι μια γυναίκα που πάντα υποστηρίζει με
εξαιρετική θέρμη όλα τα γεγονότα τα οποία αφορούν την επιστήμη και τον πολιτισμό.
Επίσης χορηγός στα Υακίνθεια προσκάλεσε τους προέδρους των ινστιτούτων «Apodiafazzi»
με πρόεδρο τον Δρ Carmelo Giuseppe Nucera και «odysseys» με πρόεδρο το Filippo Violi, με
τους οποίους την συνδέει βαθειά φιλία και oι οποίοι είναι προσανατολισμένοι στη έρευνα
όσων ελληνικών στοιχείων έχουν διατηρηθεί στην κάτω Ιταλία, γλωσσικών, πολιτιστικών
και κοινωνικών των 16 ελληνόφωνων χωριών της Ιταλίας με διεθνή αναγνώριση και μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Όλη η ομάδα μας ταξίδεψε στην αντίπερα όχθη του Ιονίου,
μεταφέροντας στο κοινό ήχους και χαμένες λέξεις Ελληνόφωνων τραγουδιών της Καλαβρίας. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η παρουσία τους ήταν πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη για το κοινό.
Μετά το θρίαμβο του Ηρωδείου, ο Ψαραντώνης για άλλη μια φορά μάγεψε τους θεατές στους
ιερούς βράχους, ενώ χόρεψαν και οι χορευτές του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων.
Εκπληκτική και η ερμηνεία του ηθοποιού Γιώργου Μεσσάλα στο έργο «Το Ημερολόγιο
ενός τρελού».
Την πρώτη μέρα ολοκλήρωσε μεταμεσονύκτια καντάδα, αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη,
μέχρι το χάραμα στα στενά του χωριού (με σβησμένα τα εξωτερικά φώτα) από τρεις ομάδες νέων μουσικών των Ανωγείων.
Την δεύτερη ημέρα η τραγουδίστρια Μόρφω Τσαϊρέλη με τον Θόδωρο Κοτεπάνο στο πιάνο,
μας ταξίδεψαν με μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι, Astor Piazzola και Garcia Lorca, ενώ η
Φιλιώ Ραμαδάνη μας παρουσίασε μία ολιγόλεπτη χορογραφία με θέμα την Αρετούσα.
Ο Θανάσης Μαυρόκωστας με το συγκρότημά του, απογείωσαν, την τρίτη ημέρα το κοινό
στο θέατρο του Υάκινθου, ενώ αίσθηση προκάλεσαν όταν χόρεψαν χωρίς μουσική υπόκρουση, πέρα από τον παλμό της καρδιάς, τον χορό των «Κουρητών» οι οποίοι λέγεται ότι χόρευαν αυτό το χορό στο κοντινό « Ιδαίον Άνδρο» ώστε να ξυπνήσουν το Δια.
Την τέταρτη ημέρα οι Αιγύπτιοι χορευτές και μουσικοί Al -Tannoura, με τον περιστρεφόμε
νο χορό των Σούφι, προσέφεραν στο κοινό ένα ξεχωριστό θέαμα, ενώ την παράσταση παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό αντιπρόσωποι του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.
Αλλά και η ομάδα έκφρασης Κρητικών χορών Μεγαλακάκη, έδωσε την τελευταία ημέρα,
τη δική της ιδιαίτερη, όσο και μοναδική μουσικοχορευτική παράσταση στον χώρο του
Υακίνθου.
Ο Λουδοβίκος στην αποφώνηση... των φετινών εκδηλώσεων, απευθύνθηκε στο φιλοθεάμον
κοινό, αναρωτώμενος μεταξύ άλλων:
«-Τι είναι χορός; Χορός είναι η διαμαρτυρία του ανθρώπινου σώματος απέναντι στο Θεό,
που δεν του άφησε φτερά στους ώμους.
-Προβληματίστηκα απάντησε ο Θεός. Να τα βάλω στο σώμα ή στην ψυχή; Και αποφάσισα την ψυχή…»
Και του χρόνου δυνατά και δημιουργικά..
Φ.Α.

ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ …ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΝΕΑ ΣΤΗΛΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

συνεντευ ξ η μανολη φασουλα
Όταν βλέπουμε συγχωριανούς μας να διαπρέπουν στα γράμματα, στις τέχνες και σε διάφορες
επιστήμες δεν μπορεί παρά να μην μας αφήνει αδιάφορους. Όταν ένα άτομο δείχνει ιδιαίτερο
ζήλο στην επιστήμη την οποία διάλεξε να σπουδάσει και αργότερα να προσφέρει το κάτι παραπάνω κάνοντας το αυτονόητο για να βοηθήσει τα παιδιά που ζητάνε μια άλλη προσέγγιση και
μια παραπάνω βοήθεια στις γνώσεις τους, είναι για όλους εμάς ιδιαίτερη υπερηφάνεια και μέγιστη τιμή που μοιραζόμαστε τον τόπο καταγωγής εκείνου που το πράττει...
Ο λόγος για τον καλό μας συγχωριανό, Μανόλη Φασουλά που εξέδωσε βιβλίο με τίτλο «ΜΑΘΗ
ΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ» από τις εκδόσεις Παττάκη.
Να είσαι πάντα καλά, Μανώλη, και ο θεός να σε ευλογεί να κάνεις πάντα τέτοια αν και... σε
έχουν... ευλογήσει πρώτα οι γονείς σου με τον κατάλληλο γαλούχημα. Εξ άλλου τον πατέρα σου
το έλεγαν «Πατριάρχη»! Tυχαίο; Δε νομίζω!

(Μαν. Σκαν.)

Παρακάτω παραθέτουμε συνέντευξη-συζήτηση που έδωσε στην εφημερίδα «Ρεθεμνιώτικα Νέα»
και στην δημοσιογράφο Εύα Λαδιά.

ΟΤΑΝ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Προσέγγιση των πανελληνίων εξετάσεων με διαφορετική διάθεση, από την επικρατούσα ψυχοφθόρα...
Μανόλης Φασουλάς: «Τα μαθηματικά είναι τρόπος ζωής!»

Ο Μανόλης Φασουλάς, μας κατέκτησε σαν άνθρωπος και σαν συνειδητοποιημένος ενεργός πολίτης, το διάστημα που είχε την αρμοδιότητα των πολιτιστικών στο δήμο Ανωγείων. Κι έπεσε μετά
σιωπή, όπως συμβαίνει κάθε που αλλάζουν οι καταστάσεις και οι άνθρωποι βάζουν διαφορετικούς
στόχους και ακολουθούν νέες επαγγελματικές κατευθύνσεις.
Κατά καιρούς έβλεπα το όνομα σε βοηθήματα μαθηματικών, όπως τα δίνουν οι οδηγοί των εκδοτικών οίκων στο διαδίκτυο, αλλά δεν ήμουν και σίγουρη αν πρόκειται για τον γνωστό μου Ανωγειανό, με τις πλούσιες πολιτιστικές ευαισθησίες.
Μέχρι που έγινε ιδιαίτερος λόγος για το πρόσφατο βιβλίο του, όπου η επιστήμη των μαθηματικών
παρουσιάζεται με λογοτεχνικό ύφος. Και δόθηκε η ευκαιρία να πάρουμε και απαντήσεις σε ερωτήματα που μας απασχόλησαν κατά το παρελθόν, επιδιώκοντας μια επικοινωνία μαζί του. Κι ήταν μια
όαση η επικοινωνία αυτή, μέσα στην ένταση που κυριαρχεί στη ζωή μας τελευταία.
Ο Μανόλης Φασουλάς, έχει κι αυτό το ιδιαίτερο Ανωγειανό γνώρισμα να εκφράζεται ποιητικά, έστω
κι αν αναφέρεται σε έννοιες μαθηματικών. Κι αυτό τον κάνει ιδανικό συζητητή, που χαρίζει στο
συνομιλητή του την ευχαρίστηση να ακούει τις σκέψεις ενός χαρισματικού ανθρώπου, που συνδυάζει το σπινθηροβόλο πνεύμα με τη σωστή διαχείριση του χιούμορ. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της
οικογενείας, θα τολμούσα να προσθέσω, γνωρίζοντας καλά τους ξάδελφούς του, τον Γιάννη, που
είναι δημοσιογράφος της ΝΕΤ και τον Κώστα, το μεγάλο στιχουργό με τις αναρίθμητες επιτυχίες.

ΕΥΑ ΛΑΔΙΑ

◗ Είδα στο Internet, ότι έχετε εκδώσει και άλλα
βιβλία μαθηματικών και βοηθήματα. Με ποια
αφορμή ξεκινήσατε τη συγγραφή;

Για όλα τα πράγματα υπάρχει μια αρχή. Αν
γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, θα θυμηθώ
ότι μαθητής στην ΣΤ́ τάξη του εξατάξιου
Γυμνασίου Ανωγείων, είχα φτιάξει την πρώτη μου άσκηση στη Γεωμετρία, την οποία
είχε δημοσιεύσει το περιοδικό Ευκλείδης της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Αργότερα, δευτεροετής φοιτητής στην Αθήνα,
είχα εκδώσει το πρώτο μου βιβλιαράκι με
τίτλο: Η Γεωμετρία από το Γυμνάσιο στο
Λύκειο (τότε έγραφαν εξετάσεις για να μπεις
στο Λύκειο). Ακολούθησαν από τον εκδοτικό οίκο ΔΩΡΙΚΟΣ το «Παράγωγοι-Ολοκλη
ρώματα» και το «Γεωμετρικές Ενότητες».
Στη συνέχεια, από τον εκδοτικό οίκο Guten
berg, η Άλγεβρα για την Ά Λυκείου 2 τεύχη
και για τη Β́ Λυκείου. Θα έλεγα ότι ψάχνοντας κανείς τον εαυτό του, βρίσκει αφορμές
για να κάνει πολλά πράγματα…
◗ To νέο σας βιβλίο τι ακριβώς περιλαμβάνει;
Το βιβλίο έχει τίτλο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟ
ΤΗΤΕΣ -Με γνώση χαλαρά στις Εξετάσεις,
από τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ. Απευθύνεται

κατά κύριο λόγο στο μαθητή της Γ́ Λυκείουυποψήφιο των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Μέσα από τις σελίδες του γίνεται μια προσπά
θεια υποστήριξης του τίτλου του. Συγκεκριμένα, είναι χωρισμένο σε 11 ΕΝΟΤΗΤΕΣ,
όπου στην καθεμιά επιχειρούμε να ρίξουμε
φως σε πιθανά σκοτεινά σημεία της μαθηματι
κής παιδείας του υποψήφιου, με τρόπο ουσιαστικό και παιδαγωγικό όσον αφορά τη
γνώση. Παράλληλα, σε κάθε ενότητα προτάσσονται τα «θέματα χαλάρωσης», δηλαδή
μια δυο σελίδες με κάποιες εύθυμες ιστορίες,
κάποιο προβληματάκι-γρίφο, κάποια μαντινάδα-ποίημα, μέσα από τα οποία ο μαθητής
μπορεί να «αποδράσει» έστω και για λίγο
από το ανελέητο πρέσινγκ των Πανελληνίων
Εξετάσεων. Θα έλεγα ότι γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των Πανελληνίων Εξετάσεων με διαφορετική διάθεση από την επικρατούσα ψυχοφθόρα…
◗ Πως είναι δυνατόν να συνδιαλέγεται το συναίσθημα με τη λογική τόσο αρμονικά και να
γίνονται τέχνη;

Ο άνθρωπος από τη στιγμή που σταθεί στα

πόδια του και αρχίσει να περπατά στη ζωή,
θεωρώ ότι είναι ένας ακροβάτης. Η λεπτή
ισορροπία του ακροβάτη που κι όταν πέφτει
γελά, κρύβει ατέλειωτη αρμονία…
◗ Λένε πως ένας καλός μαθηματικός έχει τη
μουσική στο γονίδιο του. Ποια η σχέση σας
με τη μουσική. Έτυχε να συνθέσετε;

Για τα μαθηματικά και τη μουσική έχουν
γραφεί άρθρα-βιβλία ολόκληρα, που τεκμηριώνουν τη σχέση τους. Ακούς, ας πούμε, Η
ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ τίτλος
βιβλίου. Όσον αφορά τη σχέση μου με τη
μουσική, θα σας πω ότι παίζω μαντολίνο, στα
πλαίσια της αναζήτησης της λεπτής εκείνης
ισορροπίας που είπαμε προηγουμένως, για
πάρτη μου ή σε καμιά καλή παρέα…
◗ Τελικά είναι ο τόπος σας που δίνει τον ένα
μετά τον άλλο τόσο σημαντικές μορφές σε κάθε τομέα Λόγου και Τέχνης;

Όσον με αφορά η ερώτηση αυτή, θα ήθελα
να σας πω ότι δεν αισθάνομαι καμιά σημαντική μορφή, απλά κάνω κάτι που το αγαπώ
πολύ και την προσπάθεια μου αυτή καταθέτω είτε μέσα στην τάξη όταν μπαίνω να κάνω
μάθημα, είτε μέσα στα βιβλία μου. Τώρα γενικά πιστεύω ότι κάθε τόπος μπορεί να δώσει
και να πάρει, είτε στον τομέα του Πολιτισμού, είτε σε εκείνο των γραμμάτων.

με
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Ματιά

...

Ποιητική

Οι μαντινάδες, ο εν γένει έμμετρος ποιητικός λόγος, αλλά και η πεζή
ποίηση αποτελούν αγαπητό τρόπο έκφρασης των Ανωγειανών. Στην
προσπάθειά τους να εκφράσουν σκέψεις, αγωνίες και συναισθήματα
για τη ζωή, τον έρωτα, τη φιλιά και το θάνατο δεν θα διστάσουν να
πλάσουν λέξεις, να ταιριάξουν ήχους και χρώματα και να συνθέσουν
εικόνες, ικανές να αποσπάσουν τον σεβασμό και θαυμασμό και του
πιο απαιτητικού αναγνώστη.
Τη δημιουργία της στήλης αυτής εμπνεύστηκε και πρότεινε στην
εφημερίδα μας ο καθηγητής Βασίλης Βουϊδάσκης με σκοπό οι συγχωριανοί μας, αλλά και οι πολυάριθμοι φίλοι της εφημερίδας μας να
εκφράζονται και να μοιράζονται την έκφραση τους αυτή με το αναγνωστικό κοινό. Με το καλό, λοιπόν….

Ο αετός

Ήσουν καμάρι του βουνού και καύχημα του κάμπου,
αετόπουλο που πέταγες με τα φτερά σου μόνο,
στα ύψη αυτά που δεν μπορεί κι ο λογισμός να φτάσει,
στην πιο τρανή του αναλαμπή πάνω στο φτέρωμά του.
Κι από ψηλά αγνάντευες τη γη και τα παιδιά της,
τους θάμνους που πλαστήκανε πάντα να μένουν θάμνοι,
τα λίγα δέντρα, π’ άρχισαν κι εκείνα να χλωμιάζουν,
καρδιές, χωρίς το κόκκινο νερό να τις ζεσταίνει.
Μα στου βοριά το γύρισμα σε βρήκε ο χειμώνας
και στο τρελό παιγνίδι του σε άρπαξε και σένα
και σου ’δωσε αλύπητα κτύπημα στις φτερούγες
και μεσ’ τον κόμπο έπεσες αετός ταπεινωμένος.
Πάνω στο χώμα περπατάς κι ακροπατάς στα νύχια
και τις κορφές από μακριά βλέπεις με μαύρο δάκρυ,
σκιές, που τις εμάκρυνε η συννεφιά κι η μπόρα,
όνειρα, που σκορπίσανε στον ερχομό της μέρας.
Μα τώρα δείξε του αετού τη δύναμη, το θάρρος,
τόσος καημός δεν είν’ πολύς σ’ εκείνους που πιστεύουν,
πως ο αετός μένει αετός κι ας είναι στο κοτέτσι,
διαμάντι μεσ’ τα κάρβουνα, χρυσάφι μεσ’ στη λάσπη.
Ανδρέψου, κι έρχεται ο καιρός που η πληγή θα κλείσει
και με φτερά πιο δυνατά τον ουρανό θα σχίζεις,
γιατί κι αν θέλεις, δεν μπορεί αλλιώτικα να γίνει,
τα ερπετά ζούνε στη γη και οι αετοί στα ύψη!
Βασίλης Βουϊδάσκης
Εύχομαι κάποιον ν’αγαπάς
κι αυτός να θέλει άλλη
στο κλάμα ως μέ’βγαλες εσύ
και σένα να σε βγάλει

Σταυρόλεξο ‘ναι η ζωή
δύσκολο μεν μα λύνει
μια λέξη μόνο θάνατος
ο λύτης του δε σβήνει

Δε κόβω βιόλα τ’Α Γιωργιού
ούτε του Αϊ Γιάννη
γιατί ναι στο λιβάδι μια
που χίλιες βιόλες κάνει

Φορές-φορές τούτη η ζωή
ταινία τρόμου μοιάζει
να στέκει η μάνα το παιδί
στον τάφο να θυμιάζει

Πώς πάει η του φεγγαριού
τ’άκουστο βάδισμά του
που φύλλο πέφτει του δεντρού
κι ακούς το θρόϊσμά του

Βιαζόμαστε το αύριο
να’ ρθει να δούμε ηντά’ χει
κι ενώ προσμένεις με χαρά
το γεύεσαι με τ’άχι

Τα μάτια σου τα καστανά
σημάδι τά ’χω βάλει
να τ’αγαπήσω σαν τα δω
και στην ζωή την άλλη

Σταύρος Βιτώρος
(Αγκούτσακας)

◗ Αν σας ζητούσαν να χαρακτηρίσετε τα μαθηματικά με την δική σας αίσθηση, ποιο ορισμό θα δίνατε;

Τα μαθηματικά είναι τρόπος ζωής! Μήπως
η ζωή δεν είναι μια πρόσθεση-μια αφαίρεσηένας πολλαπλασιασμός-μια διαίρεση; Ο Ελύτης στο «Εκ του πλησίον» έχει γράψει: Αν
δεν έχεις κάνει έρωτα ποτέ σου με τα μαθηματικά, δεν θα μπορέσεις να αποδείξεις ότι
τα γραπτά σου τους μοιάζουν…
◗ Θα ήθελα τελειώνοντας να κλείσουμε λίγο
πιο χαλαρά.

Συζητούσα μια μέρα με τον «μοναδικό» μαντιναδολόγο Αριστείδη Χαιρέτη. Του λέω
λοιπόν, ότι κάπου διάβασα πως το άθροισμα
πολλών μηδενικών είναι ένας επικίνδυνος
αριθμός. Με κοίταξε με απορία, αλλά μετά
από λίγο μου απάντησε:
Έχω εκατό μηδενικά, μα όταν δε μπει το ένα
Κοίταξα και δεν εύρηκα αξία σε κανένα!
Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη και τη διά
θεση σας να ασχοληθείτε με το βιβλίο μου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΙ
ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ,
ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (Νο 285) ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ
ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Φ.Α. με το παρόν φύλλο εγκαινιάζει
μία ακόμα στήλη, με σκοπό να αποκτήσει
αυτή πιστούς φίλους. Νονός της στήλης
αυτής, ο συγχωριανός μας, καθηγητής
μαθηματικός Μανώλης Φασουλάς. Το
όνομα αυτής: «ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
...ΑΚΡΙΒΕΙΑ». Η πρότασή του στην εφημερίδα μας για την δημιουργία της στήλης αυτής έγινε με χαρά δεκτή. Ο Μανώλης Φασουλάς θα σχολιάζει με ύφος χιουμοριστικό και ταυτόχρονα καυστικό,
επίκαιρα -και όχι μόνο- θέματα και φαινόμενα των καιρών μας, με σκοπό να προβληματίσει τον αναγνώστη. Καλωσορίζουμε το συγχωριανό μας στην εφημερίδα
μας και του ευχόμαστε να άγεται από αδάμαστη έμπνευση… Προσδοκία και ευχή
μας συνάμα, είναι η πρωτοβουλία του αυτή να βρει και άλλους μιμητές.
Φ.Α.

Οι παλιοί μας έλεγαν: «Μια λίρα, μια μέλισσα, ένα ζο» και ήθελαν να δηλώσουν, ότι όσον τηρείται
αυτή η «ισοτιμία», δηλαδή μια λίρα = μια μέλισσα = ένα ζο, τα πράγματα βαίνουν με αρμονία, διαφορετικά κάτι δεν πάει καλά.
Σίγουρα αυτή η ισοτιμία σήμερα, έχει διαταραχθεί βάναυσα, θα έλεγα. Δεν είμαι οικονομολόγος,
ούτε πολιτικός αναλυτής για να βρω πώς φθάσαμε ως εδώ.
Σίγουρο είναι ότι, όλοι όσοι μας έχουν κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια, έχουν βάλει το χεράκι τους
για την σημερινή κατάσταση.
Σίγουρο είναι επίσης, ότι η αγανάκτηση που βγάζει ο απλός-αγνός πολίτης ,για εκείνους που κατασπάραξαν και διασπάθισαν το δημόσιο χρήμα, μόνο αδικαιολόγητη δεν είναι.
Σίγουρο, επίσης, είναι, ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν ήταν οφθαλμαπάτες, σπρώχνοντας κυρίως νέο κόσμο στην ανεργία και στην «καρτερικότητα» της επιδότησης.
Σίγουρο είναι εξάλλου, ότι έντεχνα καλλιέργησαν το κλίμα που παρουσίαζε την Ελλάδα ως τον
«επίγειο» παράδεισο. Και ήρθαν (προσοχή: ρατσιστής δεν είμαι) Αλβανοί, Βούλγαροι, Ρουμάνοι,
Μολδαβοί, Σύριοι, να δουλέψουν τίμια γιατί εμείς οι «νεόπλουτοι» δεν είχαμε ανάγκη. Άκουγες ας
πούμε: «Να βάλω δυο Αλβανούς να μου μαζέψουν τσι ελιές», «να βάλω μια Βουλγάρα να βλέπει το
πατέρα μου, γιατί εμένα δε μου παντίδει»…
Σίγουρο είναι τέλος, ότι αυτός ο επιφανειακός νεοπλουτισμός έφερε χαλάρωση σε όλα τα επίπεδα.
Κάποια νέα που έχω συγκρατήσει τα τελευταία χρόνια από τα Μ.Μ.Ε. λένε πολλά.
› Ιερέας εμπλέκεται σε παιδεραστία. Έλεος!
› Αστυφύλακας διέπραξε ληστεία. Έλεος!
› Αστυνόμος εμπλέκεται σε χασισοφυτεία. Έλεος!
› Ανώτεροι υπάλληλοι της Εφορίας φοροδιεύφευγαν. Έλεος!
› Υπουργός υπεύθυνος για το ασφαλιστικό απασχολούσε ανασφάλιστους εργάτες. Έλεος!!
Τι κοινό υπάρχει στις παραπάνω ειδήσεις; Μα ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση
ή διαφορετικά: Έβαλε ο βοσκός το λύκο, να φυλάει τα πρόβατα!
Συμπέρασμα: Κοιτάζοντας από κάτω προς τα πάνω ή και ανάποδα τα παραπάνω, τα μυαλά μας όχι
μόνο έχουν πάρει αέρα, αλλά χρεοκόπησαν και με χρεοκοπημένα μυαλά οδεύουμε «με μαθηματική
…ακρίβεια» και στην άλλη χρεοκοπία…
ΦΑΣΜΑΝ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΩΝ (ΠΟ.ΚΙ.ΜΥ.)
την επαρχία αναφέροντας τις προόδους και
τις αλλού τις καθυστερήσεις στην βελτίωση
ή ολοκλήρωσή τους. Συγκεκριμένα, έγινε
αναφορά στα ακόλουθα:

Μανώλης
Σκανδάλης
ρεπορταζ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 25ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Πολιτιστικής Κίνησης
Μυλοποταμιτών (ΠΟ.ΚΙ.ΜΥ.), το Σάββατο
21 Αυγούστου στο χώρο της Ιεράς Μονής
Χαλέπας του δήμου Κουλούκωνα, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγριδίων. Κύριος στόχος των συνεδρίων αυτών
είναι να αναδείξουν μικρά και μεγάλα προβλήματα της περιοχής, να ασκήσουν πίεση
προς τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς, τους
αυτοδιοικητικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη επίλυσή
των προβλημάτων. Επίσης, σκοπό έχουν, να
προβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου,
τις παραδόσεις, τις ιδιαίτερες συνήθειες και
όλα εκείνα που κάνουν την επαρχία ξεχωριστή, ώστε να δοθεί ώθηση για μεγαλύτερη
τοπική ανάπτυξη και ε υημερία.
Μετά από τον καθιερωμένο αγιασμό, που
εψάλει από τους ιερείς, χοροστατούντος του
ηγουμένου της Ιεράς Μονής Χαλέπας κ.κ.
Πορφυρίου, το λόγο πήρε ο πρόεδρος της
ΠΟΚΙΜΥ κ. Σπύρος Τρούλης που άνοιξε
τις εργασίες του συνεδρίου με τον εξής χαιρετισμό:
«Πανασογιώτατοι-Αιδεσημότατοι, κύριε
Υπουργέ, κύριε βουλευτή, κύριε Νομάρχα
Ρεθύμνου, κυρία Νομάρχη Ηρακλείου, κύριε
τέως Υπουργέ, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Νομαρχιακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε
Πρόεδρε Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών,
κύριοι πρόεδροι Παγκρητίου Ενώσεως και
Κρητικής Εστίας, κύριοι Πρόεδροι Συνετεριστικών Οργανώσεων, Συλλόγων κυρίες και
Κύριοι φίλες και φίλοι. Εκ μέρους της Πολιτιστικής Κίνησης Μυλοποταμιτών σας καλωσορίζω όλους στο 25ο Αναπτυξιακό Συνέδριο που γίνεται εδώ σε αυτόν τον Ιερό
χώρο της Ιεράς Μονής Χαλέπας που μας φιλοξενεί σήμερα που όπως βλέπετε έχει γίνει
τόπος επίσκεψης και λατρείας για τους κατοίκους των γύρω περιοχών και όχι μόνο.
Σήμερα πραγματοποιούμε το 25ο αναπτυξιακό συνέδριο που γίνεται επί 25 συνεχή έτη
χωρίς καμιά διακοπή ,όλα αυτά τα χρόνια
πάρα πολλά κι σπουδαία θέματα έχουν συζητηθεί καθώς και πάρα πολλές προτάσεις
έχουν γίνει και ενώ όλοι συμφωνούμε για την
αναγκαιότητα όλων αυτών δυστυχώς λίγα
από αυτά έχουν πραγματοποιηθεί και αυτό
είναι που μας στεναχωρεί.
Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε καμιά θεσμική
δυνατότητα σαν πολιτιστικός φορέας που
είμαστε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε
είναι να πιέζουμε όσο μπορούμε τους θεσμικούς φορείς και αυτό το κάνουμε με όλα τα
μέσα που διαθέτουμε. Έχω πει πολλές φορές
ότι εμείς κάνουμε τον αγώνα μας από μεράκι και μόνο για τον τόπο μας που αγαπάμε
και σε καμιά περίπτωση δεν χρησιμοποιήσανε και ούτε θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ τον
σύλλογο για προσωπικό όφελος. Αναγκαζόμαστε να είμαστε συνέχεια με το χέρι στην
τσέπη αφού τα έξοδα είναι πολλά και δεν
έχουμε καμιά βοήθεια από το επίσημο κράτος
,ευτυχώς που υπάρχουν μερικοί φίλοι συνεπαρχιώτες μας που μας βοηθούν κάπου κάπου αφού βέβαια αναγνωρίζουν τον αγώνα
που κάνουμε. Κάθε χρόνο γίνεται λόγος να
λέμε τί έγινε από αυτά που τέθηκαν πέρυσι,
γι’ αυτό, εν συντομία, θα αναφέρω μερικά,
για να μπορέσουν να μας δώσουν τις απαντήσεις, στο τέλος, οι επίσημοι φορείς.»
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της ΠΟ.ΚΙ.ΜΥ
ανέπτυξε τον προβληματισμό του και επικεντρώθηκε στα προβλήματα που απασχολούν

1› Διαδημοτικό πολιτιστικό κέντρο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
2› Αίθουσα για το θέατρο «Μπουντάλια»
στις Μαργαρίτες
3› Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Ο
Δρόμος καρμανιόλα πρέπει να υποστεί
βελτιώσεις για να σταματήσουμε επιτέλους να θρηνούμε θύματα.
4› Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Κουλούκωνα
5› Χωροταξική οργάνωση ζώνες χρήσεις
6› Παλαιά εθνική οδός( σημείωσε ότι η
μελέτη είναι ώριμη)
7› Δρόμος Αγρίδια- Χώνος
8› Δρόμος Άγιος Σίλας- Άγιος Ιωάννης
9› Δρόμος Ηράκλειο Ανώγεια Πέραμα
10› Παράκαμψη Αξός
11› Δρόμος Μπαλί- Απλαδιανά- Αξός.
12› Σύνδεση δρόμου Αγγελιανά- Παραλιακός
13› Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ο.Π.Α.Α.Χ. LEADER
14› Σχέδια βελτίωσης αρμεκτικών
15› Τυροκομική Σχολή
16› Σχολικές αίθουσες σε δημοτικά νηπειαγωγία
17› Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
18› Σηματοδότηση δρόμων
«Σήμερα στον χώρο της Ιεράς Μονής, όπως
διαπιστώσατε, λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας του αγαπητού φίλου και πρόωρα αδικοχαμένου Νίκου Σφακιανάκη του φωτογράφου των Κρητικών της Αττικής όπως τον
αποκαλούσαν όλοι, αλλά και δικός μας φωτογράφος που ήταν παρών σε όλες μας τις
εκδηλώσεις και η καταγωγή του είναι από
αυτήν την περιοχή από τα Αγρίδια και το
φωτογραφικό υλικό αφορά τους χωριανούς
του που κατά καιρούς φωτογράφιζε.
Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τον οικοδεσπότη
δήμαρχο κ Δημήτρη Κόκκινο –τον Νομάρχη
Ρεθύμνου κ. Γιώργο Παπαδάκη τον πολιτιστικό Σύλλογο Αγριδίων για την πολύτιμη
προσφορά τους και την μεγάλη προσπάθεια
που έκαναν όλοι τους για να πραγματοποιη
θεί με επιτυχία το σημερινό μας συνέδριο, και
για το πάρα πολύ καλό γεύμα που θα μας
προσφέρουν στο τέλος του συνεδρίου αλλάς
και για την πολύ καλή φιλοξενία τους επίσης
ευχαριστούμε και όλους τους χωριανούς που
βοήθησαν σ' αυτήν την προσπάθεια.
Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τον Αντινομάρχη Ηρακλείου κ Γιώργο Μαρή για την προσφορά του, οικονομική, υλική και χειρονακτι
κή τον όμιλο επιχειρήσεων Νίκος Πάγκαλος
και προσωπικά τον αγαπητό φίλο Νίκο Πάγκαλο για την οικονομική προσφορά που μας
πρόσφερε όπως και κάθε χρόνο.
Επίσης ευχαριστούμε τον πατέρα Πορφύριο
για την παραχώρηση του χώρου αλλά και για
την βοήθειά του. Ευχαριστούμε την PEPSI
COLA για τα αναψυκτικά που μας πρόσφεραν.
Ευχαριστούμε και την ΜΠΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.
για τα νερά Ζαρός που μας πρόσφεραν. Τέλος
ευχαριστούμε και όλους εσάς που παρευρεθήκατε εδώ σήμερα για να παρακολουθήσετε τις εργασίες του 25ο συνεδρίου μας. Για τα
υπόλοιπα θα τα πούμε στις παρεμβάσεις στο
τέλος για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ».
Ακολούθησε, η βράβευση των καθαρότερων
χωριών της επαρχίας με την Αγιά να αποσπά
το πρώτο βραβείο των 3000 ευρώ, την Αρχαία Ελεύθερνα το δεύτερο (2000 ευρώ) και
τις Μαργαρίτες το τρίτο (1000 ευρώ).
Το συνέδριο συνεχίστηκε με τους βασικούς
ομιλητές και την ανάπτυξη των θεμάτων τους.
Πρώτος εισηγητής, ο Μιχάλης Τρούλης, φι
λόλογος και πρόεδρος της Ιστορικής Λαογρα
φικής Εταιρίας Ρεθύμνου, με θέμα: «Το Μοναστήρι Χαλέπας» καταθέτοντας ιστορικά

στοιχεία για την εν λόγω Μονή. Δεύτερος εισηγητής ήταν ο πρώην υπουργός Τουρισμού
κ. Νίκος Σκουλάς που ανέπτυξε το θέμα «Ο
Τουρισμός ως κινητήρια δύναμη της Αγροτο
κτηνοτροφικής Ανάπτυξης στην Ενδοχώρα».
Τρίτη εισηγήτρια η κ. Μαρία Αρχοντάκη,
Κοινωνική Λειτουργός, τ. αντινομάρχης Ρεθύμνης και νυν Νομαρχιακή σύμβουλος, που
παρουσίασε το θέμα: «Παιδεία και Πολιτι-
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Βασικός ομιλητής του Συνεδρίου και πρ. Υπ. Τουρισμού,
ο κύριος Νίκος Σκουλάς.
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Ο δήμαρχος Ανωγείων χαιρέτησε τις εργασίες
του συνεδρίου.

Ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κύριος
Γιώργος Αεράκης.
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...και η κυρία Εύη Βρέντζου, εκπρόσωπος ΑΚΟΜΜ,
απευθύνεται στους παρευρισκόμενους.

σμός», ενώ οι εισηγήσεις έκλεισαν με τον κ.
Δημήτρη Μαρή, δημοσιογράφο με το θέμα:
«Το παρόν και το μέλλον της αυτοδιοίκησης
μέσα από το πρόγραμμα Καλλικράτης». Ακολούθησαν τοποθετήσεις, παρατηρήσεις, παρεμβάσεις και προτάσεις από τους σύνεδρους
και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με παράθεση
γεύματος προσφορά του Γιώργου Μαρή και
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγριδίων.

Να σημειώσουμε, όπως προαναφέρθηκε, ότι στην είσοδο του χώρου του συνεδρίου,
με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγριδίων, υπήρχε έκθεση φωτογραφίας του αξέχαστου φωτογράφου των «Κρητικών της Αττικής», Νίκου Σφακιανάκη, που επί πολλές δεκαετίες, ο φωτογραφικός φακός του κατέγραψε χιλιάδες
δρώμενα, κοινωνικές εκδηλώσεις και γεγονότα στην Αθήνα και όπου αλλού και
την Κυριακή 16 Μαΐου, ξαφνικά και αναπάντεχα, έφυγε από τη ζωή.

«Ο Τουρισμός, ως κινητήρια δύναμη της
Αγροτοκτηνοτροφικής Ανάπτυξης στην Ενδοχώρα»
Η Ομιλία του Νίκου Σκουλά (πρ. Υπουργού), στο 25ο Αναπτυξιακό
Συνέδριο Μυλοποταμιτών, (Μονή Χαλέπας, 21 Αυγούστου 2010)
«Πολλά συγχαρητήρια οφείλονται στην Πολιτιστική Κίνηση Μυλοποταμιτών και στους ανθρώπους που τη διακονούν, για τα αδιάλειπτα ετήσια Συνέδρια και τις πολλαπλές άλλες δραστηριότητές που έχουν σκοπό να κρατήσουν ζωντανό τον πολιτισμό μας, την ιστορία, τις παραδόσεις,
τη λαογραφία και τις αξίες μας προσφέροντας την ευκαιρία για ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών,
προβληματισμού και προτάσεων. Αυτά, σε μια περίοδο κρίσης κατά την οποία δοκιμάζεται η
οικονομική μας υπόσταση, αλλά ακόμα χειρότερο, η ίδια η ταυτότητά μας, έχουν ιδιαίτερη
αξία.
Μαζί με τις προτάσεις μου, θα πω και κάποια στενόχωρα πράγματα που, όμως, πρέπει να λεχθούν.
Δεν ζητώ να συμφωνήσετε όλοι μαζί μου, σε όλα. Εξάλλου αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας.
Ζητώ μόνο να μου αναγνωριστεί το τεκμήριο της αντικειμενικότητας (όσο μπορώ να τη διαθέτω),
της ειλικρίνειας και της αγάπης για τον τόπο που γέννησε.
Το θέμα που μου έχει ανατεθεί να πραγματευθώ «Ο τουρισμός ως κινητήρια δύναμη της αγροτοκτηνοτροφικής ανάπτυξης της ενδοχώρας» είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γι’ αυτό, με σεβασμό
στον χρόνο, προχωρώ αμέσως στις παρατηρήσεις μου. Πράγματι, είναι γενικά αποδεκτό ότι ο
Τουρισμός είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της Κρήτης. Δεν είναι όμως αυτοτελής τομέας. Βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με την παραγωγή (προϊόντα και άλλες υπηρεσίες), με τον
πολιτισμό και το περιβάλλον. Όλα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο παραγωγικό σύμπλεγμα με καταλυτική επίδραση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και επηρεάζονται έντονα από τη
σοβούσα οικονομική, πολιτική αλλά και αξιακή κρίση.
Είναι βέβαια αυτονόητο ότι, κάτω από την τρέχουσα συγκυρία, η συζήτησή μας δεν μπορεί
παρά να διεξαχθεί υπό το πρίσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης αλλά και της εγχώριας δομικής κρίσης που εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε και γι’ αυτό δεν μπορούμε να την
αγνοήσουμε σε μια τέτοια συζήτηση.
Είναι πια κοινός τόπος η διαπίστωση πως o ελληνικός τουρισμός διέρχεται μια δύσκολη περίοδο.
Πρόκειται για μια σοβαρή κρίση που, για μας, έχει τρεις ξεχωριστές διαστάσεις οι οποίες, συγκυριακά, συγκλίνουν στην ίδια αρνητική κατεύθυνση: α) Αυτή καθαυτή την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, β) τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα του τουρισμού μας και γ) την αρνητική
εικόνα της χώρας μας, ως συνέπεια των καταστροφικών επεισοδίων στην Αθήνα και στις άλλες
πόλεις της Ελλάδος και της συνεχιζόμενης παραβατικότητας.
Πολύ πριν ακόμα ξεσπάσει η παγκόσμια οικονομική κρίση, ο ελληνικός τουρισμός είχε ήδη
έντονα σημεία παθογένειας, με σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που σταδιακά τον οδηγούσαν
σε απώλεια του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος από άποψη σχέσης αξίας-τιμής (value for
money), συγκριτικά με τους νέους ανταγωνιστές στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που,
για το ίδιο μαζικό, παραθεριστικό (και, κατά συνέπεια, εποχικό) τουριστικό προϊόν, έχουν πολύ
χαμηλότερο κόστος παραγωγής και επομένως, πολύ χαμηλότερη τιμή. Εμφανή συμπτώματα
αυτής της παθογένειας είναι η συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου, η μείωση της διαπραγματευτικής μας ικανότητας – που εκδηλώνεται με φαινόμενα όπως οι στάσιμες ή μειούμενες τιμές,
αλλά και η σταθερή υποβάθμιση του οικονομικού και κοινωνικού προφίλ του μέσου τουρίστα.
Δυστυχώς, τόσο οι αναπτυγμένες παραδοσιακές χώρες προέλευσης του ελληνικού τουρισμού,
όσο και οι αναδυόμενες αγορές, βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής κρίσης με διογκούμενη ανεργία, συρρίκνωση εισοδημάτων και πολύ υψηλό δείκτη ανασφάλειας και αβεβαιότητας
των κατοίκων τους. Κάτω απ’ αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, κατά τη γνώμη μου, μόνη πιθανή
οδός διαφυγής, είναι η προσέλκυση τουριστών υψηλότερων προδιαγραφών και εισοδημάτων
που δεν πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση.
Αφού λοιπόν το παραδοσιακό και κουρασμένο πια τουριστικό προϊόν που προσφέρουμε, απώλεσε την ανταγωνιστικότητά του, είναι βασική αρχή του marketing η επανατοποθέτηση στην τουριστική αγορά με νέα και διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Επείγει, επομένως, η επανατοποθέτησή μας στη διεθνή και στην εγχώρια τουριστική αγορά, με μια πιο σύνθετη και ποιοτικά
αναβαθμισμένη τουριστική προσφορά, που θα απευθύνεται σε πιο ενήμερους, πιο εκλεκτικούς,
πιο απαιτητικούς και πιο εύπορους τουρίστες και μάλιστα για 12 μήνες το χρόνο.
Αυτό προϋποθέτει τη σταδιακή αλλά σύντομη, κατά το δυνατόν, μετάβαση από τον μαζικό,
παραθεριστικό τουρισμό της παραλίας, (ο οποίος πάντως θα συνεχίσει να είναι ένα από τα βασικά μας προϊόντα), στον θεματικό – εναλλακτικό τουρισμό. Οι ειδικές μορφές τουρισμού, ιδιαίτερα οι ήπιες μορφές μπορούν να συμβάλουν, σε μεγάλο βαθμό, στη σύνθεση και προσφορά
μιας συνολικής εμπειρίας στον φιλοξενούμενο επισκέπτη. Πρέπει όμως να πάψουμε απλά να
απαριθμούμε τις διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού και να τους προσδώσουμε συγκεκριμένο και ουσιαστικό περιεχόμενο καθώς τις εντάσσουμε σε ολοκληρωμένα προγράμματα. Για
τον σκοπό αυτό, η Κρήτη και, βεβαίως το Μυλοπόταμο, διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που δεν μας οδηγούν πουθενά αν δεν αποφασίσουμε να δουλέψουμε συστηματικά για
να τα μετατρέψουμε σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Για τον σκοπό αυτό, το Μυλοπόταμο και η Κρήτη ολόκληρη διαθέτει πλούσιους τουριστικούς
πόρους: Φυσικό περιβάλλον, πολιτιστικό απόθεμα, πλούσια παραγωγή τοπικών προϊόντων, το

Κρητικό διατροφικό πρότυπο, ποιοτικές μονάδες φιλοξενίας και καλές υπηρεσίες από ορισμένες
κατηγορίες επαγγελματιών.
Παράλληλα, η τουριστική και η εν γένει οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης, πρέπει να βασίζεται
στην αρχή της αειφορίας και της «πράσινης οικονομίας» με μέτρα προστασίας του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος, με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας (αιολική ενέργεια,
φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, κ.λπ). Για να εξηγούμαστε, η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι ένα σύνθημα της μόδας για εκμετάλλευση από πολιτικούς. Είναι μια νέου είδους πρωτοποριακή ανάπτυξη όπου το περιβάλλον, η ποιότητα και ο σεβασμός στον άνθρωπο δεν είναι απλά μια παράμετρος ή μια ακόμα τομεακή πολιτική αλλά ο κύριος άξονας και η βάση ενός ολοκληρωμένου
εναλλακτικού αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.
Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι η τουριστική ανάπτυξη και η προστασία και ανάδειξη του
περιβάλλοντος, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής, αποτελούν στόχους που όχι μόνο δεν αποκλείονται αμοιβαίως αλλά αντιθέτως, δρουν
συμπληρωματικά και αλληλοενισχύονται. Στην πράξη, ο πολιτισμός μας, οι ανθρώπινες αξίες, ο
τρόπος ζωής του λαού μας, το περιβάλλον και η προστατευμένη φύση, αποτελούν τους βασικούς
πόρους πάνω στους οποίους στηρίζεται ο τουρισμός για τη μακροπρόθεσμη οικονομική του
ανάπτυξη. Αυτή η αντίληψη, καθιστά αναγκαία, τόσο την ύπαρξη και καλλιέργεια μιας περιβαλλοντικής ευαισθησίας η οποία θα διατρέχει τις πολιτικές του τουρισμού, όσο και τις παράλληλες
ενέργειες αξιοποίησης των πολιτιστικών και φυσικών πόρων μας προς όφελος του τουρισμού
που είναι οι ακόλουθοι:

➜Το φυσικό περιβάλλον: Πόροι υψηλής ποιότητας και αξίας είναι τα φαράγγια, τα σπήλαια,
οι ορεινοί όγκοι, οι μοναδικές παραλίες, η χλωρίδα και πανίδα.
➜Το πολιτιστικό απόθεμα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Κρήτης και συνίσταται σε
αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια, μουσεία, ιστορία, λαογραφία και τοπική παράδοση.
➜Η καθημερινή ζωή των κατοίκων του Μυλοποτάμου, ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών, η αρχοντική τους απλότητα, η αυθόρμητη προσήνειά τους, η γνήσια φιλοξενία, το χαμόγελο και η ζεστασιά που εκπέμπουν, μπορούν να αποτελέσουν έναν ακαταμάχητο πόλο έλξης. Υπάρχουν κι’
αλλού φυσικές ομορφιές, ωραίες παραλίες και πολιτιστικά μνημεία. Οι ξένοι όμως έρχονται κυρίως
για να γνωρίσουν, να μοιραστούν, να βιώσουν τον δικό μας τρόπο ζωής.
➜Τα τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας που συνάδουν με το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για την ποιότητα των τροφίμων και την τοπική γαστρονομία είναι ένα αξιόλογο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
➜Το Κρητικό διατροφικό πρότυπο που απολαμβάνει παγκόσμιας αναγνώρισης, είναι ένας
πολύτιμος τουριστικός πόρος που, δυστυχώς, παραμένει σχετικά ανεκμετάλλευτος. Είναι γνωστό
ότι μεταξύ των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, κορυφαίο ρόλο έχει ο γαστρονομικός τουρισμός. Πράγματι, η γεύση αποτελεί πολύτιμο στοιχείο του πολιτισμού μιας χώρας ή μιας περιοχής.
Ιδιαίτερα, η παραδοσιακή κουζίνα, και η οινική παράδοση, ως μείζον συνθετικό της τουριστικής
προσφοράς, μπορεί να είναι σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορεί να συμβάλει στην
απορρόφηση και προβολή των προϊόντων της κρητικής παραγωγής. Στα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται: τα προϊόντα ελιάς (ελαιόλαδο, ελιές, πολτός ελιάς, κ.λπ.), κρητικές ποικιλίες κρασιών και τσικουδιά, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα (ποικιλίες
τυριών, ανθόγαλο, γιαούρτι, κ.λπ.), παξιμάδια, και άλλα αρτοσκευάσματα (καλιτσούνια, μυζηθρόπιτες, χορτόπιτες, μουστοκούλουρα κ.λπ), μέλι, αρωματικά φυτά, κ.ο.κ.). «Από την Έμπαρο
κρασί κι από τη Βιάννο λάδι κι από το Μυλοπόταμο ελιές κα παξιμάδι», μας λέει η παλιά μαντινάδα
Σ’ αυτή την προσπάθεια, ο πολιτισμός της γεύσης και του οίνου, μαζί με τις άλλες εναλλακτικές
μορφές τουρισμού, μπορεί να έχει πρωταρχικό ρόλο. Το Κρητικό διατροφικό πρότυπο, η Κρητική κουζίνα, σε αρμονική σύνδεση με τον Κρητικό αμπελώνα, αποτελούν πολύτιμους αν και
παραμελημένους τουριστικούς πόρους.
Ας μην ξεχάσουμε τη ρακή μας. Στο υποσυνείδητό μας και στις καθημερινές μας συνήθειες, η
τσικουδιά είναι το κυρίαρχο πιοτό στο κέρασμα στο σπίτι, στο καφενείο, στην παρέα, στη ρακοβεγγέρα, στο γλέντι ή ως ορεκτικό πριν το φαγητό και… χωνευτικό μετά. Δεν μπορώ να σκεφτώ
κανένα ποτό και κανένα έδεσμα που συμβολίζει καλύτερα τον τρόπο ζωής των Κρητικών και
παίζει πιο κεντρικό ρόλο στις παρέες, στην παράδοση και στην κοινωνική μας ζωή, όσο η τσικουδιά. Και όμως είναι εντελώς παραμελημένο για τυποποίηση και εξαγωγή.
Η Ελληνική Ακαδημία Γεύσης (με το Δίκτυο Πιστοποιημένων Εστιατορίων Κρητικής διατροφής)
και το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης (με τους Δρόμους του Κρασιού) που συνεργάζονται στενά για
τη διατήρηση, ανάδειξη και προβολή της διατροφικής και οινικής μας παράδοσης μπορούν να
βοηθήσουν. Οι ξενοδόχοι, οι εστιάτορες και οι άλλοι τουριστικοί επιχειρηματίες που θα ζητήσουν
και θα εκμεταλλευτούν τη βοήθειά τους, αναμφίβολα θα αντλήσουν σημαντικά οφέλη. Πράγματι, ο Οινικός Τουρισμός μπορεί να δώσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
Κρήτη.
Υπάρχει ευτυχώς, επίσης, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εναλλακτικού Τουρισμού Κρήτης, δηλαδή
αγρο- και προφανώς κτηνοτροφικού τουρισμού, ο πυρήνας του οποίου βρίσκεται στο Μυλοπόταμο με βασικά ιδρυτικά στελέχη Μυλοποταμίτες και πρόεδρο Μυλοποταμίτη. Ανάμεσα στα μέλη
του, υπάρχουν αξιόλογα αγροτουριστικά συγκροτήματα υψηλών προδιαγραφών που προσφέρουν
παράδοση, άνετη διαμονή και εξαιρετική γνήσια παραδοσιακή κρητική κουζίνα. Ο Σύνδεσμος
αυτός έχει ήδη δημιουργήσει το δικό του δίκτυο και μέσα από την οριζόντια συνεργασία, προσφέ-

ρει προγράμματα εμπειριών για την ευχάριστη και επιμορφωτική απασχόληση του ελεύθερου
χρόνου των επισκεπτών. Προσφέρονται ήδη φυσιολατρικές εκδρομές στους ορεινούς όγκους, στα
μητάτα, μάζεμα ελιών, επιδείξεις τυροκομικής με τη συμμετοχή των τουριστών που καταναλώνουν
τη μαλάκα και τη μυζήθρα που παράγουν επί τόπου, μαθήματα κρητικής μαγειρικής, συμμετοχή
σε καζανέματα κ.,α,. Όλα αυτά όμως είναι σε μικρή κλίμακα και δεν αντιπροσωπεύουν σημαντικούς αριθμούς και έσοδα.
Δεν φαίνεται πάντως, να επιτελούμε σημαντική πρόοδο στη σύνδεση των προϊόντων του Μυλοποτάμου με την παγκόσμια αποδοχή που έχει το κρητικό διατροφικό πρότυπο. Για να είμαστε
ακριβείς, στην Κρήτη της παλιάς εποχής, δεν υπήρξε κάποιος επιστημονικός εγκέφαλος που
σχεδίασε τη σωστή κρητική διατροφή. Αυτή ξεπήδησε αυτόματα από τις κλιματολογικές συνθήκες, από τις συνθήκες και τον τρόπο παραγωγής και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της
Κρήτης σε συνδυασμό, βέβαια, με την καθημερινή και συνεχή άσκηση που επέβαλλε η ανάγκη
να περπατούν για να καλλιεργούν τα χωράφια τους οι αγρότες και να φροντίζουν τα αιγοπρόβατά τους οι κτηνοτρόφοι.
Αναφέρομαι στην κρητική διατροφή που ήταν μέχρι τη δεκαετία του ’70 και έτυχε παγκόσμιας
επιστημονικής τεκμηρίωσης και αναγνώρισης. Όχι όπως έχει εξελιχθεί στη σύγχρονη κοινωνία
της τεχνητής ευμάρειας με την υπερκατανάλωση ζωικών (κορεσμένων) λιπών καθώς και σπορελαίων (πολυακόρεστων λιπών) που περιέχονται σε εισαγόμενων παρασκευασμένα προϊόντα τα
οποία απειλούν πλέον σοβαρά την υγεία μας και την υγεία των παιδιών μας. Σε ότι αφορά την
αξιοποίησή της γνήσιας εκδοχής της κρητικής διατροφής για την προβολή και διάθεση των
πολύ καλών προϊόντων που παράγουμε, δυστυχώς, η αγορά είναι αμείλικτη. Οι ανταγωνιστές
μας τρέχουν στους δυνητικούς μας πελάτες με δυναμικά προγράμματα μάρκετινγκ όταν εμείς
αδρανούμε.
Μπορούμε να ανακτήσουμε τη χαμένη ανταγωνιστικότητά μας παράγοντας και προσφέροντας
στις διεθνείς αγορές εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες σε τομείς που πλεονεκτούμε συγκριτικά, εγκαταλείποντας τη λογική να εξαντλούμε το μέγιστο μέρος των προσπαθειών μας στη
διεκδίκηση των επιδοτήσεων για προϊόντα στα οποία δεν είμαστε ανταγωνιστικοί και για τα
οποία δεν υπάρχει ζήτηση. Κάποιοι κάνουν κάτι ακόμα χειρότερο επιδιδόμενοι στις αδιέξοδες
έως καταστροφικές εξωτικές καλλιέργειες. Παράγουμε πράγματι, ποιοτικά προϊόντα, όπως για
παράδειγμα το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που. αντί να βγούμε στο εξωτερικό δυναμικά για
να τα προβάλουμε και να το πουλήσουμε με υψηλή προστιθέμενη αξία, περιμένουμε να έρθουν
και να μας τα ζητήσουν και όταν κάποιοι παίρνουν αξιέπαινες πρωτοβουλίες και πηγαίνουν
πόρτα-πόρτα για να βρουν πελάτες στο εξωτερικό, κάποιοι άλλοι, ασυνείδητοι, τα νοθεύουν και
μας εξευτελίζουν. Ο ποιοτικός εναλλακτικός και θεματικός τουρισμός, με κορυφαία μορφή του
τον αγροκτηνοτροφικό τουρισμό μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την ανάπτυξη των
άλλων τομέων της οικονομίας στην ενδοχώρα του Μυλοποτάμου αλλά και ολόκληρης της Κρήτης.
Με δεδομένη την πολυδιάσπαση και τον κατακερματισμό των αγροτικών κλήρων και το πολύ μικρό
μέγεθος των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών (τουρισμός,
ηλεκτρονική τεχνολογία, κ.λπ.) που δεν προσφέρουν οικονομίες κλίμακας, οι επιλογές μας είναι
προφανείς: Εξειδίκευση και συνεργασίες σε δίκτυα ομοειδών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα σε
➜Παραγωγή και τυποποίηση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων (ονομασίας προελεύσεως,
γεωγραφικής ένδειξης, βιολογικά προϊόντα, κ.λπ.). Βρίσκω ακατανόητο το γεγονός ότι ενώ
παράγουμε εξαιρετικά γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα δεν έχουμε δημιουργήσει όνομα «brand», όπως έχουν κάνει οι Ιταλοί, οι Γάλλοι κ.ά. Ακόμα χειρότερο, εισάγουμε και καταναλώνουμε «τυριά» από την κεντρική Ευρώπη που κυριαρχούνται από καζεΐνη.
➜Τοπικές συνεργασίες μεταξύ τουριστικών επιχειρηματιών, παραγωγών και τυποποιητών σε
συνεργατικά σχήματα cluster συνειδητοποιώντας την αλήθεια πως ο διπλανός μας δεν είναι
ανταγωνιστής αλλά συνεργάτης και σύμμαχος,
➜Εξωστρεφές και δυναμικό διεθνές marketing με ευαισθησία και συνέπεια στον πελάτη. Δεν
αρκεί να παράγουμε καλά προϊόντα. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Επαναλαμβάνω. Δεν θα
έρθουν να μας τα ζητήσουν. Οφείλουμε να πάμε στους πελάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
αξιοποιώντας τις σύγχρονες αρχές του marketing και των πωλήσεων.
Οφείλουμε επίσης να αξιοποιήσουμε το πολιτιστικό μας υπόβαθρο, επενδύοντας τα προϊόντα μας
με τον μύθο που τα περιβάλλει, τη λαογραφία, το ελληνικό διατροφικό πρότυπο και τις τοπικές μας
κουζίνες. Σ’ αυτό τον τομέα, οι γείτονες Ιταλοί «μας έχουν φορέσει τα γυαλιά».
Τέλος, οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και
των υπηρεσιών της ενδοχώρας του Μυλοποτάμου και όλης της Κρήτης είναι μονόδρομος στρωμένος με ποιότητα. Δεν είμαι απαισιόδοξος για το μεσοπρόθεσμο μέλλον. Είμαστε καλοί στα
δύσκολα. Αν κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι όχι μόνο θα
εξέλθουμε από την κρίση, τουλάχιστον καθόσον αφορά στον τουρισμό που, από τη φύση του
διαθέτει μεγάλες αντοχές, αλλά και θα έχουμε δυναμική ανάπτυξη προς όφελος και της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής της μεταποίησης και των άλλων υπηρεσιών.
Ας δούμε λοιπόν, όλοι μαζί, πολιτικός κόσμος, Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, άνθρωποι του
τουρισμού, παραγωγοί, επιχειρηματικός κόσμος γενικότερα και πολίτες, άνδρες και γυναίκες,
αυτή την κρίση, σαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις αστείρευτες δυνάμεις που διαθέτουμε
(το έχουμε ξανακάνει) για να βγούμε από την κρίση εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια ευημερία
μας, την αξιοπρέπειά μας ως λαός, αλλά προ παντός, ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Σου στέλνω ένα γράμμα του κ. Σήφη και
φρόντησε να το στήλης αμέσως.
Χερετισμούς εις την οικογένιά σου και εις
όλους τους φίλους!
Με αγάπην, Αστρικός

από τον Γεώργιο Καλογεράκη
Επιστημονικό συνεργάτη του Εργαστηρίου
Ιστορίας Νεώτερης Ελλάδας και Νεοελλη
νικού Πολιτισμού της Σχολής Επιστημών
Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ο

Γιαννάκος Μανουράς ήταν ένα
από τα έξι παιδιά του Σταύρου
και της Μαρίας Μανουρά. Η Μαρία Μανουρά, αδερφή του Αρχηγού Στεφανογιάννη, με το σύζυγό της
Σταύρο απέκτησαν τα παιδιά Γιώργη,
Βασίλη, Γιαννάκο, Νίκο, Ειρήνη και
Ανδρονίκη. Το όνομα του Γιαννάκου
Μανουρά αναφέρεται και στο πρώτο
Πρακτικό της Ανωγειανής Οργάνωσης με καθήκοντα αγγελιοφόρου. Επιλέχτηκε από τον θείο του Στεφανογιάννη σ’αυτή τη θέση γιατί, όπως μαρτυρούν όλοι όσοι τον γνώρισαν και μου
τον περιέγραψαν, (Μανόλης Σπιθούρης Ταμπακομανόλης, Τηλέμαχος
Χαιρέτης, Θανάσης Δραμουντάνης,
Λευτέρης Καλιτσουνάκης κ.ά.), ήταν
ένας ριψοκίνδυνος και άτρομος νεαρός, έμπιστος και ικανός στο περπάτημα, πολύ τολμηρός, με μεγάλη δύναμη
και πρωτόγνωρο ψυχικό σθένος.1
Ο Γιαννάκος Μανουράς πιάστηκε από
τους Γερμανούς στον Ψηλορείτη κατά
την εξερεύνηση που πραγματοποίησαν
οι κατακτητές από 15 ως 30 Αυγούστου
1943. Οδηγήθηκε στις φυλακές Αγυιάς
Χανίων και παρά τις προσπάθειες των
Βρετανών αξιωματικών Συνδέσμων
(Ραλφ Στόκμπριτζ, Τομ Ταμπάμπιν)
αλλά και του θείου του Στεφανογιάννη,
η τύχη του παραμένει μέχρι σήμερα
άγνωστη. Πιθανολογείται ότι πνίγηκε
καθώς το πλοίο που τον μετέφερε από
τη Σούδα στον Πειραιά βυθίστηκε μετά
από Συμμαχική ενέργεια.
.................................................................
.................................................................
Εξερεύνησις Ψηλορείτου 22ας Αυγούστου 1943
Αι Γερμανικαί Δυνάμεις τόσον του
Νομού Ηρακλείου όσον και του Ν. Ρεθύμνης δια Πρακτόρων επληροφορούντο ότι οι κάτοικοι της Κωμοπόλεως
των Ανωγείων καθ’όλην την θερινήν
περίοδον εσυνέχισαν έντονον πατριωτικήν δράσιν και ολόκληρος η περιοχή
είχεν μεταβληθή εις Κέντρον συγκεντρώσεως Αγγλικών Υπηρεσιών και
Ασυρμάτων, Υπηρεσιών Πληροφοριών
και Προπαγάνδας, πυρήνων οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως καταφύγιον
καταδιωκομένων εξ’όλης της Νήσου,
Κέντρον διασταυρώσεως των διαφόρων συνδέσμων και Αγγελιοφόρων,
και επειδή είχον την ακράδαντον πεποίθησιν ότι εν τη περιοχή ταύτη λειτουργεί Ασύρματος απέστειλαν Απόσπασμα Γερμανών δυνάμεως 100 ανδρών, με ειδικήν Ραδιογωνιομετρικήν
Συσκευήν προς ανακάλυψιν τούτου,
πράγμα όπερ μάλλον επετεύχθη.
Εξ όλων των ανωτέρω εκμανέντες και
εκ της δοθείσης Μάχης εις ΤΡΑΧΥΛΙ
Βοριζίων υπό της ενόπλου Ομάδος
Πετρακογιώργη, επεχείρησαν μεγάλην
εξερευνηστικήν ενέργειαν κυκλώσεως
ολοκλήρου του ορεινού συγκροτήματος Ψηλορείτου (Ίδης) δια στρατιωτικής Δυνάμεως 4.000 περίπου ανδρών
εξ ολοκλήρου Γερμανών, και εξ όλων
των κατευθύνσεων των Επαρχιών Μαλεβυζίου, Καινουρίου, Πυργιωτίσσης,
Αγ. Βασιλείου, Αμαρίου και Μυλοποτάμου, μετ’αεροπλάνων, Πυρ/κού,
Βαρέων όλμων και ανιχνευτικών κυνών, η έναρξις της οποίας εγένετο την
22αν Αυγούστου 1943.
Κατά την εξερεύνησιν ταύτην διαρκέσασαν επί ολόκληρον 8ήμερον εξέφυγεν μεν του κλοιού η ένοπλος Ομάς
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και η Αγγλική Υπηρεσία, δεν απέφυγεν
όμως την λεηλασίαν και την διαρπαγήν
τόσον το χωρίον όσον και αι στάναι των
Ποιμένων εις την ορεινήν περιοχήν.
Κατά την περίοδον των επιχειρήσεων
τούτων εκρίθη εντελώς αδύνατος η επιθετική ενέργεια της Ανταρτικής Ομάδος
Ανωγείων λόγω του ότι αι εχθρικαί δυνάμεις ήσαν κατά πολύ μεγαλύτεραι και
κατά πολύ τελειότερον εξοπλισμέναι, και
αι οδηγίαι τόσον των αντιπροσώπων του
Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής όσον και του Στρατ/κού Δ/του Ν. Ρεθύμνης αντ/χου Τζιφάκη Χρήστου, ήσαν
η αποφυγή πάσης συμπλοκής προς πρόληψιν καταστροφής των ορεινών χωρίων
εκ των οποίων εγένετο ο εφοδιασμός εις
τρόφιμα των Ανταρτικών Ομάδων.
Αι απώλειαι της Ανταρτικής Ομάδος
Ανωγείων και του διαμερίσματος Άνω
Μυλοποτάμου κατά το ενχείρημα τούτο
ήσαν αι κάτωθι:

ΝΕΚΡΟΙ

1.Ιωάννης Σ. Μανουράς. Μόνιμος Σύνδεσμος της Οργανώσεως μετά της Αγγλικής Υπηρεσίας. 2.Γ. Ε. Σμπώκος 3.Θ. Ε.
Σμπώκος 4.Μιχ. Κουνάλης 5.Βασ. Κουνάλης (Αδελφοί) 6.Κ. Σ. Σταυρακάκης
Άπαντες οι ανωτέρω εξ Ανωγείων μετεφέρθησαν εις Φυλακάς Αγυιάς και βραδύτερον μεταφερόμενοι εις Ηπειρωτικήν
Ελλάδα δι’ιστιοφόρου ετορπιλίσθησαν
και επνίγησαν.
Επίσης κατά την αυτήν επιχείρησιν εξετελέσθησαν υπό των Γερμανών συλληφθέντες
εις την ορεινήν περιοχήν του Ψηλορείτου
βόσκοντες τα ποίμνιά των οι κάτωθι:
1. Μ. Β. Βρέντζος εξ Ανωγείων
2. 28 άνδρες εκ του χωρίου Αβδελά
3. Τρεις άνδρες εκ του χωρίου Κάλυβος
4. Δύο άνδρες εκ του χωρίου Λειβάδια

Άπαντες οι ανωτέρω ήσαν μέλη της πατριωτικής οργανώσεως του διαμερίσματος Άνω Μυλοποτάμου2.
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1943

Σύντεκνε Γιάννη
Ήλθεν ο Γιαννάκος3 τα νέα και θα σας
πη
Δεν θέλομεν τίποτα παρά μόνον ολίγο ρύ
ζι αν υπάρχει. Δύο οκάδες - εξεύρω εγώ!
Σας χρεωστώ 20.000 χιλιάδες για σιγάρα.
Αν έχετε νέα να μας τα στείλετε. Το μαντήλι μου είναι έτοιμο;
Σας αναμένω με τον ιατρόν αύριον ή μεθαύριο – όπως κανονίζετε εσείς.
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Αγαπητέ Σύντεκνε Γιάννη
Είμε καλά το αυτό εύχωμε και για σένα.
Λόγω του χωργιανού μου επισοδίου δεν
έχω την ευχέρια να κηνούμε ελεύθερα και
επιδή εμεσολάβησαν και τα γεγονώτα
των βοριζίων δεν ξέρω εις το βουνό πως
πηγένη η κίνησις. Επίσις δεν ξέρω εάν
βρίσκετε ο κ. Σήφης εις το ίδιον μέρος.
γιαυτό θα σε παρακαλέσω να μου γράψης όλες τις λεπτομέριες και να μου γράψης που βρίσκετε ο κ. Σήφης είνε ανάγκη
να τον ιδώ και ή πρέπει να πάω εγώ ή να
στείλη αγκελιοφόρο να έλθη εις της Ασίτες για να με συναντήσει!
Εάν είναι εύκολον ας έλθουν μαζύ με τον
άνθρωπό μου ή να μου γράψης να έλθω
εγώ αμέσως. Έμαθα ότι έχουν συλάβη
τον Γιαννάκο και γράψε μου εάν τον απέλησαν και σχετικώς για την όλην κατάστασιν του χωργιού σου, πως εξελήσετε.

Αγαπητέ μου Γιάννη,
Σπεύδω να σας στείλω χαιρετισμούς – θα
έχετε ακούσει ότι ο Γιώργος είναι καλά,
επέρασε από το νοσοκομείον όπου έκανε
20 ημέρες και είναι τώρα πολύ καλά. Ο
Παπάς επίσης και ο Γιάννης είναι πολύ
καλά.
Λυπούμαι να ακούω τα δυστυχήματά σας
αλλά είμαι βέβαιος ότι θα τα αντιμετοπίζετε με την συνειθισμένην ψυχραιμίαν και
θάρρος στείλω στον Αλέκον να κάνει το
δυνατόν δια τον Γιαννάκο επειδή δεν
εβάσταξε τίποτε, δεν πιστεύω να έχει
……..
ελπίζω να σας δω σύντομα – είμαι με τον
Μιχάλη και μας απασχολούν δυο τρία
ζητήματα σπουδαία – με την πρώτην ευκαιρίαν όμως σκέφτομαι νάρθω στα μέρη
τα δικά σας.
Μέχρι νάρθω δεν θέλω να γίνεται γνωστό
η άφιξίς μου ούτε στους ολίγους –
Χαιρετισμούς στον Μιχάλη
Με αγάπην
Ιωάννης
.......................................................................
.......................................................................
…στο διάστημα της παραμονής των Γερμανών στο οροπέδιο της Νίδας εξαπολύθηκαν αποσπάσματα προς όλες τις κατευθύνσεις και συνέλαβαν βοσκούς, που είχαν καθυστερήσει να φύγουν από την
περιοχή και συγκέντρωσαν όλα τα αιγοπρόβατα που είχαν εγκαταλείψει οι περισσότεροι Ανωγειανοί βοσκοί, γιατί δεν
επρόφτασαν παρά το ότι είχαν ειδοποιηθεί για την εξερεύνηση των Γερμανών.
Τα αποσπάσματα Μεσαράς συνέλαβαν
τους Ανωγειανούς Ιωάν. Στ. Μανουρά
σύνδεσμος του Αγγλικού ασυρμάτου,
Γεώργ. Ε. Σμπώκο, Θεόδ. Ε. Σμπώκο,
Μιχ. Κουνάλη, Βασίλειο Θ. Κουνάλη, Σ.
Σταυρακάκη, Ιωάν. Χ. Σμπώκο, τους
οποίους μετέφεραν στο χωριό Τυμπάκι.
Όταν διαπίστωσαν ότι κατάγονταν από
τα Ανώγεια, οι Γερμανικές υπηρεσίες του
Τυμπακίου τους έστειλαν πίσω στη Νίδα,
για να παραδοθούν στα γερμανικά τμήματα που ανέβαιναν στην Ψηλορείτη.
Τους επιβίβασαν σε δύο αυτοκίνητα με
δύο Γερμανούς στο καθένα για φρουρό
και τους μετέφεραν στο χωριό Γρηγοριά
Καινουρίου που ήταν το τέρμα του αυτοκινητόδρομου.
Μόλις σταμάτησαν τα αυτοκίνητα, ο Βασίλης Κουνάλης6 έσπρωξε βίαια τον ένα
Γερμανό ο οποίος έπεσε έξω από το αυτοκίνητο, και αυτός, πήδηξε κι έτρεξε να
διαφύγει. Την ίδια στιγμή ο δεύτερος
Γερμανός σήκωσε το όπλο του, για να
πυροβολήσει το Βασίλη Κουνάλη και
τότε ο Γιάννης Χαρ. Σμπώκος τον έσπρωξε, πήδησε γρήγορα από το αυτοκίνητο
και μαζί με το Βασίλη Κουνάλη κατόρθωσαν να διαφύγουν.
Στο μεταξύ σηκώθηκε ο πρώτος Γερμανός και άρχισε να πυροβολεί τους δύο
Ανωγειανούς, είχε σηκωθεί και ο δεύτερος που βρέθηκε στην κατεύθυνση των
πυρών του πρώτου Γερμανού και σκοτώθηκε. Όλα αυτά έγιναν τόσο γρήγορα,
ώστε οι δύο άλλοι Γερμανοί του άλλου
αυτοκινήτου δεν πρόλαβαν ν’αντιδράσουν. Οι υπόλοιποι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στις φυλακές Αγυιάς όπου
τους ανέκριναν και αργότερα τους επιβίβασαν σε πλοίο που μετέφερε Γερμανούς και Ιταλούς στρατιώτες και βυθίστηκε από τους συμμάχους…7
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΝΟΥΡΑ
Ακούσετε τον ήρωα το Μανουρά Γιανάκο
το ταίρι ντου για να βρεθεί είνε των αδυνάτω.
Στην ιστορία γράφεται μελάνι και με μπένα
επέσαν αλεξιπτωτές έτος σαρανταένα.
Σαρανταένα επέσανε στην ’κοσιμιά Μαΐου
Ρέθεμνο Κάστρο και Χανιά μήστητε του Κυρίου.
Τ’αεροπλάνα ερίχτανε μπόμπες στσοι πολιτείες
κι εκάμαν και τρομάξανε κύριοι και κυρίες.
Που τα Χανιά και Ρέθεμνο και Μαλεβύζι χώρα
όλοι τα βλαστημήξανε εκεινηνά την ώρα.
Σκαλέτα’που του Λατσιμά να πάει
στου Σταυρωμένου
εγέμισε αλεξιπτωτές ο κάμπος του Ρεθέμνου.
Πρώτοι που πρωτοπέσανε όλοι τελειωμένοι
στα’κροταφεία φαίνουνται πισσοκοκαλιασμένοι.
Μπόμπες ερίχναν ταχτικά τα έρμ’αεροπλάνα
και τσ’ήθελε καλά καλούς
τσ’άντρες που δεν τα χάνα.
Τρεις Άγγλοι εσυναντήθηκαν στην Αλεξιπτωτία
με το Γιαννάκο Μανουρά που’χε αντρούς καρδία.
Οι Γερμανοί που πέσανε στου Μανουρά τη ζώνη
με τσ’Άγγλους τσι συντρόφους του
όλους τσι τελειώνει.
Ετύχαινε στα χέρια του Γερμανού πολυβόλο
κι έδωκε Γερμανούς πολλούς
του χίλιου του διαόλου.
Εθάμαζέν τον ο λαός και μέσα ντων ελέγα
φαίνεται να’χει η γενιά τση αντρειάς τη φλέγα.
Αντρειωμένη γενεά τους έβγαλεν η φύση
σκοτώσανε και το θεριό στη Ζώμυνθο στη βρύση.
Τρεις Άγγλοι με το Μανουρά
στην υστεριά πομένου
και πολεμούν τσι Γερμανούς στον κάμπο
του Ρεθέμνου.
Όπλα δεν είχε ο λαός μουδέ πολεμοφόδια
κι έτσα πιστοχωρήσανε και πιάσανε τα όρηα.
Οι Άγγλοι που’σανε μαζί με Μανουρά το Γιάννη
που τ’Άδελε τσι πήρενε στη Νίδα και τσι βγάνει.
Λέει του ο Σήφης: «Μανουρά, εβγήκαμε στη Νίδα
τη γνώμη σου κατάλαβα και την αντρειά σου είδα.
Μα Γη και μα τον Ουρανό αντρειά μας
και τιμή μας
’πο σας γνωρίζω Μανουρά σήμερο τη ζωή μας.
Γκαλιάζει και φιλεί τονε δεξά ζερβά στον ώμο
ήθελα να’μαστε μαζί ώστε να στέκει ο κόσμος.
Αν ξημερώσει ο Θεός μια μέρα και νικήσω
Γονέους και αδέρφια σου χρυσάφι θα τσι ντύσω».
Λέει του: «Σήφη, ο Μανουράς εις τη Λιβή θα πάω
Σηκώτι θέλω κι από κεια γερμανικό να φάω».
Λέει του ο Σήφης «Μανουρά, κορμί
της όρεξής μου
εις τη Λιβή δεν μπας εσύ μον’θάσαι δω μαζί μου.
Εδώ στο Σωματείο μας ανάγκη μασε κάνεις
μαζί το μελετήσαμε κι ο θείος σου ο Γιάννης.
Δε βρίσκω άλλο μπιστικό ν’ανεβοκατεβαίνει

1 …να εξακολουθήσωμεν την διατήρησιν
της επαφής και της στενής συνεργασίας
μετά των εν τη Νήσω στρατιωτικών αντιπροσώπων της συμμάχου Μεγ. Βρετανίας, παρέχοντες αυτοίς μέσω του
Προέδρου της Επιτροπής και δια του
εμπίστου Αγγελιοφόρου μας Ιωάννου
Σταύρου Μανουρά πάσαν παρ’ημών και
των εκασταχού της Νήσου συνεργατών
μας συλλεγομένην πληροφορίαν περί της
δυνάμεως, των κινήσεων, των μυστικών
σχεδίων και του εν γένει πολεμικού
μηχανισμού του κατακτητού…
(απόσπασμα από το α' Πρακτικό της Ανεξάρτητης Ομάδος Ανωγείων, 15 Αυγούστου 1941)
2 ΕΚΘΕΣΙΣ επί της δράσεως της ενόπλου
Ομάδος Αντιστάσεως Ανωγείων και ολο-
κλήρου του διαμερίσματος Άνω Μυλοποτάμου κατά την Μάχην της Κρήτης, το
διάστημα της υποδουλώσεως και την
περίοδο της απελευθερώσεως, συνταχθείσα υπό του αρχηγού Μιχάλη Ξυλούρη
ή Χριστομιχάλη, σελ. 44-45.
3 Έγγραφο με στοιχεία αχρονολόγητο/
1943, Α. Ο. Α. Επιστολή Ραλφ Στόκμπριτζ
προς Γιάννη Δραμουντάνη-Στεφανογιάννη.
Στην επιστολή αναφέρεται το όνομα του
Γιαννάκου Μανουρά, αγγελιοφόρου του
Ραλφ Στόκμπριτζ από την πρώτη στιγμή
της έλευσής του στην Κρήτη μέχρι τη
σύλληψη και εξαφάνισή του τον Αύγουστο
του 1943 από τους Γερμανούς.
4 Έγγραφο με στοιχεία 106/1943, τόμος
Β', Α. Ο. Α. Επιστολή Αστρινού Ιατράκη
προς Γιάννη Δραμουντάνη Στεφανογιάννη.
Στην επιστολή γίνεται αναφορά στη σύλληψη του Γιαννάκου Μανουρά από τους
Γερμανούς κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης του Ψηλορείτη από 15-30 Αυγούστου 1943.
5 Έγγραφο με στοιχεία 123/1943, τόμος
Β', Α. Ο. Α. Επιστολή Τομ Ταμπάμπιν προς
Γιάννη Δραμουντάνη Στεφανογιάνη. Στην

’πο πατριώτες μπιστικούς γράμματα
να μου φέρνει.
Δεν εφοβούντο κι έμπαινε στω Γερμανώ τ’αμάξι
Ρέθεμνο Κάστρο και Χανιά Αμάρι Μονοφάτσι.
Στ’Αμάρι μεσ’σ’ένα χωριό πιάστηκε μια βραδία
κι έφυγενε’που τον κλοιό με ρούχα γυναικεία.
Χώρες, χωριά εγύριζε κι έκανε προπαγάνδα
και στο λημέρι στο βουνό δυο μέρες τη βδομάδα.
Εκράθειε λίρες αγγλικές γράμματα στα τεφτέρια
τροφίματα των ανταρτώ για το βουνό, λημέρια.
Σαραντατρία ήτονε είκοσ’οχτώ Αυγούστου
όπου στη Νίδα πιάστηκε με κι άλλους
χωριανούς του.
Στενοχωρία έδωκε στους Άγγλους Σήφη Ντόνο
διότι τσι προστάτευγε τρεις μήνες κι ένα χρόνο.
Και στους γονείς του την καρδιά
ένα μαχαίρι βάνει
αδέρφια ντου και συγγενώ και θείου ντου
του Γιάννη.
Και στα Χανιά τους πήγανε στο πλοίο
και τσι βάνει
έως διακόσους Κρητικούς ξορία και τσι κάνει.
Το πλοίο βομβαρδίστηκε απ’αγγλικά ’ροπλάνα
κι αμέσως όλ’οι Κρητικοί σφαγή στο νου εβάνα.
Οι Κρητικοί φωνάξανε στους Άγγλους
να τσι σώσει
μα ο Γερμανός δεν ήθελε πλοίο να παραδώσει.
Πρώτος ο Γιάννης Μανουράς σφάζει
και μαχαιρώνει
κι ώστε να νοιώσει ο Γερμανός είκοσι τελειώνει.
Δεξά ζερβά οι Γερμανοί ταράσανε στο αίμα
οι άλλοι που θωρούσανε σαν τα σκυλιά ετρέμα.
Ο γεις τ’αλλού ελέγανε μήστητε του Κυρίου
αυτός δεν ήταν άνθρωπος μονό’τανε θηρίο.
Λιγάκι ετραυματίστηκε τ’αριστερό ντου χέρι
η δεξιά ντου εδούλεβνε στσι Γερμανούς μαχαίρι.
Έσφιξενε το χέρι ντου το ξίφος καδενώνει
τον καπετάνιο έσφαξε απάνω στο τιμόνι.
Οι Άγγλοι μπόμπα ερίξανε στου πλοίου το καζάνι
κι εκέντησεν ο τσεπανές την έκρηξη και κάνει.
Τότε το πλοίο εσκόρπισε και γίνηκε ψιχάλια
Θε μου μη ρίχνεις Χρισθιανό ποτέ
σε τέτοια χάλια.
Εβγήκαν ναυαγοί Ιταλοί μα τρέμουν
και φοβούνται
τον πόλεμο και τη σφαγή εκείνοι τα δηγούνται.
Σαραντατρία ήτονε τσι δεκοχτώ Χτωβρίου8
που χάθηκεν ο Μανουράς στην έκρηξη
του πλοίου.
Και το σαραντατέσσερα στσι δέκα τρεις Φλεβάρη.
σκοτώσαν και τον Αρχηγό το θείο ντου το Γιάννη.
Αγιασμένο Μανουρά να’ναι το κόκκαλό σου
το αίμα οπίσω επήρες το όλων των συγγενών σου.
Κλαίει τονε και ο ποιητής, λέει του μοιρολόγια
ο Καραμπινοζάχαρης που τα καημένα Ανώγεια9.

επιστολή ο Τομ αναφέρεται στον αδερφό
του Αρχηγού Στεφανογιώργη καθώς και
στους Ανωγειανούς οπλαρχηγούς που
φυγαδεύτηκαν στη Μέση Ανατολή στις
αρχές Ιουνίου 1943. Ο Τομ αναφέρεται
επίσης και στο Γιαννάκο Μανουρά τον
οποίο συνέλαβαν οι Γερμανοί στον Ψηλορείτη. Ο Τομ Ταμπάμπιν φοβάται μήπως
οι Γερμανοί βρήκαν πάνω στο Γιαννάκο,
(την ώρα της σύλληψής του), έγγραφα
χρήσιμα για τον αγώνα.
6 Παραμένει ανεξιχνίαστο και άξιο
απορίας το γιατί ο Γιαννάκος Μανουράς
που ήταν πολύ τολμηρό παλικάρι δεν
προσπάθησε κι αυτός να δραπετεύσει
μαζί με το Θοδωροβασίλη και το Σμπωκογιάννη. Ο ίδιος ο Θοδωροβασίλης που
διηγούνταν τα κατοπινά χρόνια την
ιστορία στο γιο του Μιχάλη Κουνάλη
(όπως ο ίδιος ο Μιχάλης μαρτυρεί), μόλις
έφτανε στο όνομα του Γιαννάκου δάκρυζε
και σταματούσε τη διήγηση.
7 Γεώργιος Κάββος, «Γερμανοϊταλική
Κατοχή και Αντίσταση Κρήτης
1941-1945», σελ. 365.
8 Ο λαϊκός ριμαδόρος Ζαχαρίας Καραμπίνης δίνει ως ημερομηνία χαμού του Γιαννάκου Μανουρά τη 18η Οκτωβρίου 1943
όταν ύστερα από εχθρική ενέργεια
βούλιαξε το πλοίο που μετέφερε Ιταλογερμανούς και Έλληνες κρατούμενους
(μεταξύ αυτών και το Γιαννάκο Μανουρά)
από το λιμάνι της Σούδας Χανίων στην
Αθήνα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο
Γιαννάκος Μανουράς χάθηκε όταν βούλιαξαν οι σύμμαχοι το πλοίο KAVO PINO,
το οποίο μετέφερε πάνω από 5.000
Γερμανοϊταλούς και αρκετούς Κρήτες
αιχμαλώτους. Ο αντιστασιακός Νίκος
Καραγιάννης, στα χειρόγραφα σημειώματά του (τα οποία δημοσιεύτηκαν στην
εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» από 11/522/5/2006), περιγράφει με δέος τον
τορπιλισμό του KAVO PINO, (αυτόπτης

μάρτυς ο ίδιος), που έγινε στις 8 Φεβρουαρίου 1944 ανοιχτά της Σούδας Χανίων.
9 Αφήγηση Ειρήνης ΜαυρόκωσταΜανουρά (αδερφή του Γιαννάκου Μανουρά και κόρη της Μαρίας Μανουρά,
αδερφής του Στεφανογιάννη): …ο αδερφός μου ο Γιαννάκος επιάστηκενε στο
βουνό, στο Ψηλορείτη. Τονε βάλανε οι
Γερμανοί σ’ένα αμάξι και δε τονε ξανάδαμε ύστερα. Εχάθηκε. Στη θάλασσα μας
είπανε ότι τσι βουλιάξανε οι γ’ Εγγλέζοι.
Ένας συγγενής μας, Καραμπίνης Ζαχαρίας, που δεν ήξερε και γράμματα, έβγαλε του Γιαννάκου ένα τραγούδι. Τον άλλο
μου αδερφό το Βασίλη, τονε πιάσανε οι
Γερμανοί όντεν εκάμανε τη τυλιξά στο
χωριό και σκοτώσανε το θείο μου το
Στεφανογιάννη. Επήγε να κρυφτεί με το
Νικόλα το Μανουρά. Τσ’είδανε οι Γερμανοί και τσι πιάσανε. Oύτε αυτούς τσι
ξανάδαμε, ούτε εμάθαμε ποτέ πως επήγανε. Το θείο μου τονε σκοτώσανε οι
Γερμανοί μπροστά στα μάθια τση μάνας
μου τση Μαρίας που ήτονε αδερφή του.
Εγώ τότες ήμουνε με τη θεία μου τη
Χαρίκλεια στο Ηράκλειο. Μου’πε ο θείος
μου να πάω γιατί επονούσανε τα δόντια
μου να κάνω παρέα και στη θεία μου τη
Χαρίκλεια. Γιατί’τονε άρρωστη και επήγε
στου γιατρού στο Ηράκλειο. Μαζί’μαστε
στου Αγάκου το Μετόχι. Στην άλλη θεία
μου την Όλγα που είχε παντρευτεί το
Κώστα Κεφαλογιάννη. Ήρθε ένας Κουτάντος Λευτέρης και μας είπε τα κακά
χαμπέρια. Ότι λέει πρέπει να πάμε στο
χωριό γιατί επιάσανε οι Γερμανοί το θείο
μου το Στεφανογιάννη. Ήρθαμε στο χωριό όπως μπορούσαμε αλλά αυτό παιδί
μου τονε βρήκαμε σκοτωμένο. Ήντα να
πω… Θυμούμαι τη θεία μου τη Χαρίκλεια… Ήντα να πω…
(Ειρήνη Μαυρόκωστα-Μανουρά,
Ηράκλειο, Δεκέμβριος 2007)
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Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ
-Η Αλίκη Βρέντζου εισέφερε στη μνήμη των γονέων της Ευαγγέλου
και Παρασκευής Σταυρακάκη το ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.
-Η οικογένεια του Γιάννη Μανουρά (Ψαρογιάννη) εισέφερε στη
μνήμη του και στη Φ.Α το ποσό των 100 ευρώ.
-Η οικογένεια του Γιώργη Μανουρά (Ψαρογιώργη) εισέφερε στη
μνήμη του Γιάννη Μανουρά και στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
-Η αδερφή του Γιάννη Μανουρά, Περσεφόνη και ο σύζυγός της
Γιώργης Σκουλάς εισέφεραν στη μνήμη του και τη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ.
-Ο ιατρός-στρατηγός Ιωάννης Σμπώκος του Χριστόδουλου εισέφερε στη μνήμη του Γιάννη Μανουρά (Ψαρογιάννη) το ποσό των
100 ευρώ.
-Η Αντρονίκη συζ. Σταύρου Μανουρά (Ψαροσταύρου) εισέφερε
στη μνήμη του Γιάννη Μανουρά (Ψαρογιάννη) το ποσό των 50
ευρώ.
-Ο Άρης Μανουράς (Ζωνός) εισέφερε στη μνήμη του Γιάννη Μανουρά (Ψαρογιάννη) το ποσό των 100 ευρώ.
-Η οικογένεια του Σωκράτη Σαλούστρου εισέφεραν στη μνήμη
του και στη Φ.Α. το ποσό των 300 ευρώ.
-Στη μνήμη του Σωκράτη Σαλούστρου, εισέφεραν στην εφημερίδα
μας το ποσό των 150 ευρώ τα ανίψια του Γιάννης και Ιφιγένεια
Σαλούστρου, Γιώργης και Χαρά Χαιρέτη και Βασίλης Ευαγγέλου
Σαλούστρος.
-Ο Εμμανουήλ Σαλούστρος εισέφερε στη μνήμη του Σωκράτη
Σαλούστρου και στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
-Ο Ιωάννης Σαλούστρος εισέφερε στη μνήμη του Σωκράτη Σαλού
στρου το ποσό των 150 ευρώ.
-Ο Σωκράτης Σπιθούρης εισέφερε στη μνήμη του Σωκράτη Σαλού
στρου το ποσό των 50 ευρώ.
-Ο Γιώργης Σταυρακάκης (Γεωργαντάς-Χαράκι) εισέφερε στη μνή
μη Σωκράτη Σαλούστρου και στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
-Τα αδέλφια της Αναστασίας Σπυρίδωνος Κλίνη εισέφεραν στη
μνήμη της και στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.
-Η Νόρμα Φιολιτάκη-Βρέντζου εισέφερε στη μνήμη του Λυκούργου Βρέντζου και στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
-Ο Νικηφόρος Χαιρέτης εισέφερε στη μνήμη του Λυκούργου Βρέντζου και στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.
-Η Όλγα συζ. Τιμολέοντα Μπρίνταλου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 50 ευρώ.
-Ο Βασίλης Καλέντης εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 200 ευρώ.
-Τα αδέλφια της Μαίρης Χαιρέτη εισέφεραν στη μνήμη της και
στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.
- Η Οικογένεια Χαιρέτη Στυλιανού εισέφερε στη μνήμη της Μαίρης Χαιρέτη και στη Φ.Α. το ποσο των 200 ευρώ
-Η Ευαγγελία Χαιρέτη του Ιωάννη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50 ευρώ.
-Η οικογένεια Ζαχαρία Βρέντζου ή Καρτσονοζαχάρη εισέφερε
στη μνήμη του το ποσό των 300 ευρώ.
-Ο Γιώργης Ξυλούρης (Τζιτζής) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50 ευρώ.
-Ο Εμμανουήλ Ξυλούρης εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 50 ευρώ.
-Ο Σταύρος Ξυλούρης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
-Ο Κρίτων Βουϊδάσκης εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 30 ευρώ.
-Η Ειρήνη, ο Γιώργης και ο Γιάννης Πασπαράκης εισέφεραν στη
Φ.Α. εις μνήμην της μητέρας τους Δόξας Πασπαράκη το ποσό των
100 ευρώ.
-Η Χαρούλα Καλομοίρη εισέφερε στη μνήμη της μητέρας της Ευαγγελίας Καλομοίρη και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
-Ο δάσκαλος Μανώλης Νταγιαντάς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 50 ευρώ.
-Η οικογένεια Δημητρίου Βρέντζου εισέφερε στη μνήμη του και
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
-Ο Γρηγόρης Χαιρέτης (Φουνάς) εισέφερε στη μνήμη της Όλγας
Χαιρέτη (Φουναδογληγόρενας) και στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
-Η Ελπίδα Σταυρακάκη εισέφερε για τη συμπλήρωση των τριών
χρόνων από το θάνατο του Μανώλη Σταυρακάκη (Πανιά) και στη
μνήμη του το ποσό των 50 ευρώ.
-Τα αδέλφια της Μαρίας Καλομοίρη-Σωπασή εισέφεραν στη μνήμη της και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
-Η Αρτεμάκη Δημοκρατία το γένος Πατραμάνη (Χανιά) εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
-O Αχιλλέας Πασπαράκης του Μύρο (Αλμπατομύρο) εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
-Η Χαρούλα Βρέντζου-Χαμαλάκη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50 ευρώ.
-Ο Ιωάννης Δρυλλεράκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 30 ευρώ.
-Η Μαρία Ξημέρη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
-Ο Γιώργης Φασουλάς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
-Ο Εμμανουήλ Πασπαράκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ.
-Η Ουρανία Ξυλούρη εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 50 ευρώ.
-Η Ευσεβία Ηλιάκη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 10 ευρώ.
-Στη μνημη της Αστρινορήνης οι οικείοι της εισέφεραν στη Φ.Α.
το ποσο των 50 ευρώ
-Άγνωστος καταθέτης εισέφερε στη μνήμη Μενελάου Σμπώκου το
ποσό των 100 ευρώ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η συντακτική ομάδα της εφημερίδας
μας, ευχαριστεί θερμά όλους τους δωρητές για την πολύ σημαντική,
οικονομική ενίσχυση στην εφημερίδα και το Σύλλογό μας. Οι εισφορές
αυτές εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα της εφημερίδας μας, αλλά και
την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου μας.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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δράσεις
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ…

Από: ΚΟΒ ΚΚΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Προς: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
Υπ’όψη εκδότη κ. Γιάννη Μανουρά και Διευ
θυντή Σύνταξης κου Μανώλη Σκανδάλη

ΕΝΝΕΑ ΒΕΛΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΠΟΛΑΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΩΓΕΙΑΝΗ ΦΙΟΞΕΝΙΑ
Πολύ σημαντική μπορεί να χαρακτηριστεί η επίσκεψη εννέα Βέλγων δημοσιογράφων στ’Ανώγεια, την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου. Η δημοσιογράφοι αυτοί
εργάζονται στα διασημότερα και εγκυρότερα έντυπα μέσα της πατρίδας τους,
όπως η εφημερίδα DE STAANDARD και το περιοδικό UIT MAGAZINE. Η
άφιξη των δημοσιογράφων στην Κρήτη οργανώθηκε από το διάσημο ταξιδιωτικό γραφείο Thomas Cook (παράρτημα Βελγίου) και στ’Ανώγεια έτυχαν της
καλύτερης φιλοξενίας και περιποίησης, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στα πιο σημαντικά αξιοθέατα του χωριού μας. Μετά το πέρας της επίσκεψής τους στο
χωριό μας, επέστρεψαν στο ξενοδοχείο Candia Maris στο Ηράκλειο, όπου και
αρχικώς είχαν καταλύσει. Σκοπός του ταξιδιού αυτού των δημοσιογράφων ήταν
να περιλάβουν τις εντυπώσεις τους στα προς έκδοση διαφημιστικά τουριστικά
έντυπα και φυλλάδια που θα κυκλοφορήσουν στις αρχές του προσεχούς έτους
για την νέα τουριστική σεζόν 2011. Ελπίζουμε, ότι οι εντυπώσεις που αποκόμισαν
από τον τόπο μας και την ανωγειανή φιλοξενία θα αποτελέσουν την βάση και
την αφορμή συνάμα, για την καλύτερη δυνατή διαφήμιση που θα μπορέσουν
να μας κάνουν, με σκοπό να αυξηθεί το τουριστικό ρεύμα στο χωριό μας.
Φ.Α.

Ανώγεια, 20/8/2010
Κύριε διευθυντά,
στο φύλλο της «ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΩΝΩΓΕΙΩΝ»
Μαρτίου - Απριλίου – Μαϊου 2010 και στη
σελίδα 14, στο άρθρο του Γεωργίου Καλογεράκη με τον τίτλο «Το μνημείο της απαγωγής
του στρατηγού Κράϊπε στον Ψηλορείτη»,
γίνεται μεταξύ άλλων και η εξής αναφορά:
«...Τελικά προκρίθηκε από τους διοργανωτές
η θέση της διακλάδωσης των Αρχανών και
εκεί βρίσκεται το μνημείο. Διαφορετικά θα
υψωνόταν στο ιστορικό βουνό του Ψηλορείτη, ένα βουνό που έδωσε τα χρόνια της Κατοχής άσυλο στις τέσσερις πρώτες ένοπλες
ομάδες στην Ευρώπη κατά των δυνάμεων του
Άξονα, στις ομάδες των καπετάνιων Μπαντουβά, Πετρακογιώργη, Αντώνη Γρηγοράκη ή Σατανά και της Ανεξάρτητης Ομάδας
Ανωγείων του Καπετάν Στεφανογιάννη».
Υπενθυμίζουμε στο συντάκτη του άρθρου,
ότι η ιστορία της τοπικής αντίστασης δεν περιορίζεται μόνο στις προαναφερόμενες Ομάδες. Ο ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον Γιάννη Ποδιά, έχοντας πλατιά λαϊκή στήριξη και συσπειρώνοντας γύρω του αληθινούς αγωνιστές
και πατριώτες, που έσωσαν τη ζωή τους για
την ελευθερία, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη, έγραψε τη δική του τιμημένη ιστορία στις στράτες του Ψηλορείτη ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ, κι αυτό
δεν διαγράφεται από την ιστορική μνήμη,
γιατί όπως έχει πει ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: «Ανδρί σοφώ πάσα γη βατή. Ψυχής γαρ αγαθής
πατρίς ξύμπας ο κόσμος». Για τον σοφό άνδρα πατρίδα είναι όλος ο κόσμος».

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΗΤΩΝ
ΛΑΣΙΘΙ, 30-31/7, 1/8/2010 • «Των Κρητών οι Κοινότητες: ΟΡΑΜΑ και ΔΡΑΣΗ»

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, οι εργασίες του τριήμερου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών, που διοργάνωσε φέτος το
καλοκαίρι στο Λασίθι, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το συνέδριο καλύφθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου, ενώ στο επίσημο δείπνο που προσφέρθηκε σε όλους τους
προσκεκλημένους παρευρέθηκε και ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος νωρίτερα είχε απευθύνει ομιλία
στο κοινό του συνεδρίου. Στους προσκεκλημένους απευθύνθηκε με θερμά και μεστά λόγια για το ρόλο και το σκοπό
που πρέπει να επιτελέσει το συνέδριο και ο συγχωριανός μας και Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Γιώργης Αεράκης.
Μεγάλη υπήρξε η συμμετοχή των αποδήμων Κρητών από όλες τις περιοχές της υφηλίου, όπου υπάρχουν οργανωμένες
κοινότητες Κρητών. Παράλληλα, πολύ μεγάλη και ουσιαστική ήταν η συμμετοχή των Κρητικών του νησιού στις εργασίες που διεξήχθησαν.
Το Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών αποτέλεσε την αφετηρία για μια νέα πορεία συνεργασίας και δράσης για την Κρήτη
που θα προωθήσει, τη συνέργια όλων των δυνάμεων της Κρήτη.
Στο συνέδριο αποφασίστηκε να χαραχθεί μια συγκροτημένη στρατηγική εξωστρέφειας και ανάδειξης των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης και να προωθηθεί μια σειρά από εξειδικευμένες
πρωτοβουλίες και δράσεις, στους τομείς της επιχειρηματικής συνεργασίας, της ανάδειξης και προώθησης του πολιτισμού,
των κρητικών προϊόντων, της κρητικής διατροφής αλλά παράλληλα, να ενδυναμωθεί η παρουσία και ο ρόλος των
απόδημων Κρητικών νεολαιών, με την δημιουργία Παγκοσμίου Συμβουλίου Νεολαίας. Ο στόχος, για ένα πολύ- επίπεδο παγκόσμιο δίκτυο των Κρητών που θα στηρίζεται και θα προωθεί το πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης,
ανάμεσα στους φορείς και τους πολίτες της Κρήτης με τους απόδημους, είναι ορατός και εφικτός.
Φ.Α.

Παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Σταυρόπουλου «O έρωτας θα μας κάνει
κομμάτια», στην Αθήνα, από την ανωγειανή ποιήτρια Μαρία Χρονιάρη
Tην Τρίτη 12 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, οι εκδόσεις
Απόπειρα και το βιβλιοπωλείο Φλοράλ παρουσίασαν το
νέο βιβλίο του Σταύρου Σταυρόπουλου, «Ο έρωτας θα μας
κάνει κομμάτια». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο χώρο του βιβλιοπωλείου (στα Εξάρχεια στην
Αθήνα), ενώ την παρακολούθησε πολύς κόσμος.
Για το νέο και πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Σταύρου Σταυρόπουλου μίλησαν ο συγγραφέας και ποιητής Γιώργος
Κακουλίδης και η δική μας..., η ποιήτρια Μαρία Χρονιάρη.
Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε η ηθοποιός Όλια
Λαζαρίδου.
Στην αναφορά της κατά την παρουσίαση του βιβλίου η
ικανή ανωγειανή ποιήτρια σημείωσε μεταξύ άλλων: «Είναι
ένα τόσο εγκεφαλικό δημιούργημα που σχεδόν αυτόματα
σου καταργεί την οποιαδήποτε επιθυμία αμφισβήτησης
του περιεχομένου του. Άλλωστε ο Σταύρος Σταυρόπουλος,
γνωρίζει πολύ καλά πώς να κάνει τις λέξεις να γράφονται,
συμπυκνώνοντας την συνείδησή τους, κατά τη γνωστή
ρήση του Γιώργου Χειμωνά» και παρακάτω: «Ο τίτλος του
βιβλίου προσδιορίζει σχεδόν αυτόματα την πεποίθηση του

συγγραφέα πως ο έρωτας υπάρχει και είναι ίσως η άλλη
όψη ενός παγωμένου συναισθήματος, μιας κι απ’ την αρχή
αναγνωρίζει, πως στο τέλος θα εξοντωθούμε απ΄ αυτό.
Σχεδόν όλοι μας έχουμε αναρωτηθεί τι γίνεται, ποια παράξενη χημική αντίδραση συμβαί-νει και στη θέαση ενός
«εσύ», «εγώ» αυτόματα νιώθω
το «άλλο» και μη μπορώντας
να το προσδιορίσω ακριβώς
το ονομάζω έρωτα. Κατά την
γνώμη μου, ο έρωτας αποτελεί απλώς την απάντηση στην
αντιστροφή ενός ρήματος.
Στην ερώτηση λοιπόν: «Τι
είναι έρωτας;», θα έπρεπε
να απαντάμε: «Ρωτάς, ε;»
...»
Πάντα τέτοια, αγαπητή
μας Μαρία
Φ.Α.

Προς επίρρωση των ιστορικών του γνώσεων,
ο κ. Καλογεράκης δεν έχει παρά να ανατρέξει
στην ειδική έκδοση της εφημερίδας «ΑΝΩΓΗ» για το ΕΑΜΙΚΟ και Κουμουνιστικό
Κίνημα στην Περιοχή των Ανωγείων. Για να
μην μπει όμως στον κόπο να το ψάχνει το
στέλνουμε συννημένο με την επιστολή μας.
Παρακαλούμε η επιστολή μας να δημοσιευθεί στην ίδια σελίδα και στο ίδιο σημείο,
όπου είχε δημοσιευτεί το άρθρο του κ. Καλογεράκη.
ΚΟΒ ΚΚΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ…

«Αξιότιμοι κύριοι της Κ.Ο.Β ΚΚΕ Ανωγείων
και αγαπητοί συγχωριανοί,
επειδή στα είκοσι χρόνια που διευθύνω τη ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, έχω δεχτεί αρκετές επικρίσεις που σχετίζονται, κυρίως με άρθρα, επιστολές και δηλώσεις διαφόρων επωνύμων και
άλλων ανθρώπων, που -ενίοτε- συνυπέγραφαν
τα άρθρα, τις δηλώσεις και τις επιστολές αυτές,
σημειώνω, ότι η Φ.Α. δημοσιεύει άρθρα, κείμενα,
μελέτες και επιστολές που φέρουν την υπογραφή
του εκάστοτε συντάκτη.
Η Φ.Α. τιμώντας και στηρίζοντας την ελευθερία
του τύπου αυτονόητα δεν βρίσκεται πάντοτε σε
θέση συμφωνίας και δεν υιοθετεί απαραίτητα
το περιεχόμενο της οποιασδήποτε ενυπόγραφης
επιστολής που αποστέλλεται σ’αυτήν, προς δημοσίευση. Δεδομένα ωστόσο, η Φ.Α. δεν δημοσιεύει επιστολές, ακόμα και επώνυμες, όταν
αυτές έχουν περιεχόμενο συκοφαντικό, ακραία
ειρωνικό ή όταν αυτές περιλαμβάνουν χυδαίες
εκφράσεις ή και ύβρεις. Κατά τα λοιπά, αλλά
εντός του πνεύματος των ανωτέρω, καθ’ύλην
αρμόδιος να απαντήσει στην αναφορά και διαμαρτυρία της Κ.Ο.Β Κ.Κ.Ε. Ανωγείων για το
περιεχόμενο του δημοσιευθέντος από την εφημερίδα μας «επίμαχου» άρθρου, είναι ο συντάκτης του άρθρου κ. Καλογεράκης».
Φιλικά,
Μανώλης Σκανδάλης

ΟΙ ΑΕΡΑΚΗΔΕΣ ΘΡΟΝΙΑΣΑΝ
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥΣ
ΤΟΝ «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»
(20Ιουλίου, στ’ανωγειανό αόρι,
στη θέση «Βουρλίδι»)
Με μεγαλοπρέπεια ενθρονίστηκε η εκκλησία των Αεράκη
δων, του «Προφήτη Ηλία», στ’Ανώγεια στις 20 Ιουλίου,
ψηλά στ’ανωγειανό αόρι στη θέση «Βουρλίδι». Πλήθος
κόσμου από τον εσπερινό έως την επαύριο ημέρα ενθρόνι
σης κατέκλυσε τ’ανωγειανό αόρι, ν’ανάψει ένα κερί στον
Προφήτη Ηλία. Σύσσωμη η ηγεσία της εκκλησίας ήταν εκεί,
αλλά και η πολιτική, ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η επίσκεψη του Αρχιμανδρίτη Νικόδημου Γ. Αεράκη που επισκέφθηκε και συμμετείχε στην ενθρόνιση από τον εσπερινό.
Η οικογένεια των Αεράκηδων, ο καθένας με το δικό του
τρόπο συνέβαλε στην αποπεράτωση της εκκλησίας, αλλά
και μετά, ακολούθησε τραπέζι για τους επισήμους και
όσους επισκέπτες ήταν εκεί. Ένας τόπος που θα μαγέψει
κάθε επισκέπτη, έχει διαμορφωθεί στον προαύλιο χώρο
της εκκλησίας, που του δίνει τη δυνατότητα να καθίσει
και απολαύσει την άγρια ομορφιά που περιβάλει την εκκλησία του Προφήτη Ηλία. Οι Αεράκηδες προνόησαν να
υπάρχει δίπλα στην εκκλησία ένα σπίτι, όπου θα μπορεί
να φιλοξενήσει άνετα αυτούς και τους φίλους τους επισκέπτες, ακόμα και για διανυκτέρευση.
Αξίζει τον κόπο πραγματικά, σε κάποια από τις εκδρομές
σας να επισκεφθείτε τον Προφήτη Ηλία και να ανάψετε
ένα κερί. Για όσους δεν γνωρίζετε τη διαδρομή, ακολουθήστε το δρόμο για τη Νίδα και οι πινακίδες που βρίσκονται καθ’οδόν θα σας οδηγήσουν εκεί (η εκκλησία βρίσκεται μετά τον Άγιο Υάκινθο)
Η οικογένεια των Αεράκηδων ευχαριστεί θερμά όλο τον
κόσμο που βοήθησε πριν και μετά την ενθρόνιση του Προφήτη Ηλία και ιδιαίτερα όλους τους επισκέπτες που ήταν
εκεί και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Εύχεται μάλιστα,
ο Προφήτης Ηλίας να τους δίνει δύναμη και υγεία.
Κατερίνα Αεράκη
(αναδημοσίευση από την εφημερίδα: «Η Πατρίς»)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
αισθητικά και λειτουργικά ΟΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ του
ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ και του ΑΪ ΓΙΩΡΓΗ στ’Ανώγεια.
(τρία ακόμα έργα, έτοιμα προς δημοπράτηση)

Αρχές Οκτώβρη, ο Δήμος Ανωγείων έλαβε την έγκριση από το πρόγραμμα «Κρήτη -Πράσινη
Ανάπτυξη» για τη δημοπράτηση δύο πολύ σημαντικών έργων για τ’Ανώγεια, η υλοποίηση των
οποίων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αισθητική, αλλά σαφώς και τη λειτουργική
αναβάθμιση των υπηρεσιών και των κοινόχρηστων χώρων του χωριού μας. Η εξέλιξη αυτή
οδηγεί στην επικείμενη άμεση ανάπλαση των πλατειών του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Γεωργίου, αλλά και των γύρω στενών τους, έργο με προϋπολογισμό 195.000,00 ευρώ. Στα ίδια πλαίσια
εντάσσεται και η αναβάθμιση των υποδομών στο κέντρο ενημέρωσης του Φυσικού Πάρκου
Ψηλορείτης, αλλά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του ΑΚΟΜΜ. Ο προϋπολογισμός
του έργου τούτου ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 ευρώ.

Aναμονή για τη δημοπράτηση τριών ακόμα έργων

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ίσως και πριν το Νοέμβριο, αναμένεται να δημοπρατηθούν τρία σημαντικά έργα για τ’Ανώγεια, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί και αυτά από το πρόγραμμα «Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη».
Τα έργα αυτά αφορούν στην ανάπλαση της Παιδικής Χαράς στο Περαχώρι (προϋπολογισμός
100.000,00 ευρώ), στην πραγματοποίηση βελτιώσεων στην Κτηνοτροφική οδοποιία που περιλαμβάνει τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις (προϋπολογισμός 400.000,00 ευρώ) και τέλος,
στις βελτιώσεις την Αγροτική οδοποιία, που περιλαμβάνουν επίσης, τσιμεντοστρώσεις και
ασφαλτοστρώσεις (προϋπολογισμός 275.000,00).
Φ.Α.
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ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΣΤ’ΑΝΩΓΕΙΑ
Σε οικόπεδο έκτασης 2600 περίπου τ.μ μέτρων και στο Μετόχι
στ’Ανώγεια, δίπλα στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» θα ανεγερθεί
το «Πολιτιστικό Πάρκο των Ανωγείων, ένα κτίριο επιφάνειας 1200
τ.μ. πολλαπλών δραστηριοτήτων, που θα χωρίζεται σε δύο λειτουργικές ενότητες. Την πρώτη ενότητα συνιστά η εκθεσιακή υποδομή του κτιρίου με μία έκθεση για το θεματικό πλούτο της περιοχής και μία αίθουσα για περιοδικές εκθέσεις.
Η δεύτερη λειτουργική ενότητα αποτελεί την υποδομή των χώρων
συγκέντρωσης και οργάνωσης εκδηλώσεων με μία αίθουσααμφιθέατρο για συναυλίες, προβολές, συνέδρια, μία βιβλιοθήκη
και υποστηρικτικές γι’αυτά λειτουργίες. Ο δε υπαίθριος χώρος
του κτιρίου προορίζεται να λειτουργήσει ως πάρκο αναψυχής
και ανάπαυσης για τον επισκέπτη.
Εν τέλει μέσα από μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, μουσικές συναυλίες, θεατρικά δρώμενα, επιστημονικά συνέδρια και πολιτιστικές ημερίδες, ο κόσμος των Ανωγείων που θα επισκέπτεται το κτίριο θα επικοινωνεί τόσο με τους
φιλοξενούμενούς του, όσο και με τον εαυτό του και την ιστορία
του την ίδια, η οποία βρίθει πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων και αναφορών
Φ.Α

ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ… ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ!

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Τελικός στόχος, ο φωτισμός του εσωτερικού του σπηλαίου, ο οποίος σε συνδυασμό με
τα έργα βελτίωσης της προσβασιμότητάς του για τους επισκέπτες του, τα οποία έχουν
σχεδόν ολοκληρωθεί, αποσκοπεί στην αύξηση της επισκεψιμότητάς του με οικονομικά
για το Δήμο οφέλη και πάντα με γνώμονα το σεβασμό της φύσης και των όσων αυτή
διαφύλαξε από αρχαιοτάτων χρόνων στο ιερό αυτό τόπο. Η τρίτη και τελευταία φάση
για την ολοκλήρωση του σύγχρονου φωτισμού του εσωτερικού της σπηλιάς, έχει υποβληθεί για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, από την Εφορία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας του τομέα Νότιας Ελλάδας. Αναμένουμε με αγωνία και πολύ ενδιαφέρον το τελικό αποτέλεσμα.
Φ.Α.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η εφημερίδα μας ενημερώθηκε για τους
ακόλουθους ανωγειανούς φοιτητές (πλέον), των οποίων ο κόπος έπιασε τόπο...
συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις της περιόδου 2009-2010:

Λύκειο Ανωγείων

✔ η Σοφία Ανδριαδάκη του Αιμιλίου
και της Τριανταφυλλιάς πέτυχε στο τμήμα
Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (ΑΕΙ)
✔ η Μαρία Βρέντζου του Ιωάννη και της
Ειρήνη, πέτυχε στο τμήμα Λογιστικής του
ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης
✔ η Λευκοθέα Μαυρόκωστα του Αναστα-

σίου και της Ελένης πέτυχε στο τμήμα
Λογιστικής του ΤΕΙ Ηπείρου (Πρέβεζα)
✔ ο Γεώργιος Σκουλάς του Εμμανουήλ
και της Δόξας πέτυχε στο τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
✔ o Μανούσος Μανουράς του Αριστομένη και της Βιβής πέτυχε στο Μαθηματικό
Αθήνας (ΑΕΙ)
✔ η Φαίη Μπέρκη του Κωνσταντίνου και
της Αλέκας πέτυχε στο τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Καλαμάτας
✔ η Όλγα Φασουλά του Γεωργίου και της
Τέτας πέτυχε στο Χημικό Ηρακλείου
Κρήτης (ΑΕΙ)

EΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ

«ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Πρόεδρος: εκλέχθηκε ξανά ο Γιώργης Φασουλάς (Νταμπακογιώργης), ο οποί-

ος και είχε λάβει τις περισσότερες ψήφους. Η υπόλοιπη σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνεταιρισμού έχει ως εξής:
Αντιπρόεδρος: Νικηφόρος Χαιρέτης
Γενικός Γραμματέας: Οδυσσέας Σπαχής
Ταμίας: Γιώργης Ξυλούρης
Μέλος: Κώστας Σπαχής (έπειτα από κλήρωση, κατόπιν ισοψηφίας με τον Στέλιο
Σταυρακάκη).
Ο Σύλλογός μας εύχεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού
καλή και παραγωγική θητεία με αγωνιστική διάθεση που θα φέρει τα επιθυμητά
αποτελέσματα για τα πολυάριθμα μέλη του.

Ο Σύλλογός μας εύχεται συγχαίρει τους
επιτυχόντες και τους περήφανους γονείς
τους. Καλή πρόοδο και σταδιοδρομία!
Σπουδαία και η επιτυχία της Μαρίας Μανουρά –Καλλέργη, της τριανταεννιάχρονης ανωγειανής με τα τρία παιδία, που με
πολύ προσπάθεια, συνέπεια και ισχυρή
θέληση, επέστρεψε δυναμικά στα θρανία,
ολοκλήρωσε τις λυκειακές της σπουδές
και συμμετείχε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010,
πετυχαίνοντας την είσοδό της στη σχολη
Εφαρμοσμένης Πληροφορικης και Πολυμέσων στο Ηράκλειο Κρήτης

ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ…
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΕΝΩΣΗ
Στις 28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές της Παγκρητίου
Ενώσεως στην Αθήνα.
Μέχρι την ώρα που γράφονταν οι γραμμές τούτες, τέσσερις ανωγειανές
υποψηφιότητες είχαν ανακοινωθεί: ο ΘΕΜΗΣ ΜΕΜΜΟΣ και ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ του Αχιλλέα θα θέσουν την υποψηφιότητά
τους με το συνδυασμό του Γιώργου Μαριδάκη (νυν προέδρου της Παγκρητίου Ενώσεως) και ο ΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ, αλλά και ο ΝΙΚΟΣ
ΣΚΟΥΛΑΣ θα θέσουν την υποψηφιότητά τους με το συνδυασμό του
Στέλιου Παλάσσαρου (νυν προέδρου της Κρητικής Εστίας). Καλή τύχη
σε όλους!
Φ.Α.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΒΙΤΩΡΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΝΑ ΣΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΜΕΣ ΡΕΖΙΛΙ
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠ’ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΕΙΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΡΗΤΙΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ ΣΤΟ

ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ…

Και φέτος, ο ταμίας του Συλλόγου
μας και ικανός χορευτής Κώστας
Μέμμος, σας περιμένει κάθε Σάββατο και ώρα 6:30 το απόγευμα,
στην αίθουσα του Συλλόγου μας
(Βελεστίνου 18, Αμπελόκηποι) για
να σας διδάξει με υπευθυνότητα
και να σας μυήσει στα μυστικά των
κρητικών παραδοσιακών χορών.
Μετά από μια εξαιρετικά πετυχημένη χρονιά πέρυσι, φέτος τα μαθήματα ξεκινούν στις 16 Οκτώβρη.
Μικρούς και μεγάλους, σας περιμένουμε...
πληροφορίες➜Κώστας
Μέμμος, τηλ. 6949-476222.

Το ΔΣ

Ο Σταύρος Βιτώρος είναι αναμφισβήτητα ένα μεγάλο ταλέντο
στη στιχουργική ρίμα. Προέρχεται, από τη γνωστή οικογένεια του
Βιτωρόκωστα με μεγάλη παράδοση στον ποιητικό αυτοσχεδιασμό.
Το μικρό σατιρικό έντυπο που εκδίδει και το ονομάζει «Αγκούστα
κας», έχει αφήσει άριστες εντυπώσεις στους αναγνώστες εδώ και
μια δεκαετία που κυκλοφορεί. Μερικές φορές όμως ο Αγκούτσακας... βγάζει μάτια ίσως από απροσεξία ή από βιασύνη. Για να
μπούμε στο θέμα μας... Σε μια από τις εκδόσεις του «Αγκούτσακα»,
του μηνός Αυγούστου, μεταξύ των άλλων, κάνει κριτική στην
εφημερίδα μας με ορισμένους- τουλάχιστον- άδικους χαρακτηρισμούς. Σας παραθέτουμε αυτούσιο το επίμαχο απόσπασμα, ακόμα και από την άποψη της ορθογραφίας και μετά τα ξαναλέμε...

«ΠΟΙΑ... ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Των Ανωγείων η Φωνή έχει πολύ χαλάσει
κι αδε την διορθώσουνε την ένοια της θα χάσει
Δεν βάζει πια αθιβολές και έχουμε πληθώρα
και μας τιμούν κάθε φορά που βγαίνουνε στη φόρα
Τσι γλώσσα μας τσι μητρικής οι διάλεκτοι πούνε;
γιατί κι αυτές δε τσι θωρρώ πέτρες ποθές να σπούνε
Είχε της ευλογίες μας που την στιγμή την πρώτη
και τον ανεπανάληπτο τον ποιητή Νιδιώτη
Γιάηντα τσι ιστορίες του τσι αφήσατε στο ράφι;
στην γλώσσα μας την μητρική πανέμορφα που γράφει
Και γιάηντα; μέρες σήμερα που η μνήμη του νωπή ναι
στο φύλλο αφιέρωμα με λόγια δυο δεν είναι;
Ετσά; η τσι προδρόμους της τιμάται δίχως λόγια;
ξεχνώντας ποιοι τα γαλουχούν κάθε φορά τα Ανώγεια;
Ψάχνω για μια Ανωγειανή λέξη να βρώ Μανόλη
πλαστό χαρτί πλαστή γραφεί είναι η φυλλάδα όλη
Χάσατε κάθε επαφή με του χωριού τη φύση
και τιμωρείτε αυστηρά όποιος την αψηφίσει
Τ’ Ανώγεια θένε προβολή; και η Φωνή μας γράφει
πως; στην Αθήνα ψήνουνε οι συντάκτες το πιλάφι
και μας το δείχνει γλαφυρά με δεκαπέντε φώτο;
κ’ ύστερα που τσι αθιβολές να βάλετε γαμώτο;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Φίλε Σταύρο.
Προτού αρχίσεις να γράφεις την καλοδεχούμενη – καλοπροαίρετη- κριτική σου για την εφημερίδα μας θα έπρεπε να γνωρίζεις
τουλάχιστον τα εξής:
Η «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» φιλοξενούσε κείμενα και χρονογραφήματα του Μιχάλη Σταυρακάκη-Νιδιώτη, σχεδόν από το
πρώτο της φύλλο έως και λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο αείμνηστος
Μίχαλος και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση στα γραφόμενά του. Ο Σύλλογός μας το 1993 σε ετήσια χοροεσπερίδα,
τίμησε τον Νιδιώτη με «Εύφημο μνεία» και απονομή τιμητικού
διπλώματος για τη μεγάλη του προσφορά στην εφημερίδα μας.
Το σωματείο μας, όποτε του ζητήθηκε να βοηθήσει στην έκδοση
των βιβλίων του Νιδιώτη, το έπραξε με μεγάλο ζήλο και χωρίς
χρηματικά ή άλλα ανταλλάγματα.
Λίγα χρόνια μετά το μισεμό του αξέχαστου Νιδιώτη και με τη
συμβολή του Γιαννάκου Ξυλούρη, εκδώσαμε σαν εφημερίδα,
ειδικό ένθετο αφιέρωμα με πλούσια αναφορά στη ζωή στο έργο
και στην σπουδαία προσφορά του στα κοινά.
Φίλε Σταύρο.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας πριν από λίγους μήνες (πριν διαβάσουμε την κριτική σου) σε τακτικό συμβούλιο του, αποφάσισε
ομόφωνα να κάνει σε προσεχές φύλλο της «ΦΩΝΗΣ», εκτενές
αφιέρωμα για την όλη προσωπικότητα του Μιχάλη.
Αγαπητέ συγχωριανέ, Σταύρο.
Την κριτική πάντα την επιζητούσαμε γιατί μας κάνει την επόμενη
φορά να... «φιλτράρουμε» τις σκέψεις και τις απόψεις μας και θα
μας έκανε ακριβέστερους και σωστότερους στα κείμενά μας, αρκεί
όμως να στηρίζεται πάντα σε πραγματική βάση. Τώρα, όσον αφορά την έλλειψη των «Ανωγειανών αθιβολών» που εξ’ αιτίας αυτής...
έγινε -κατά την λεγόμενά σου- «φυλλάδα» και «πλαστό χαρτί» όλη
η εφημερίδα μας, θα σεβαστώ τη μειοψηφούσα αυτή άποψη που
τη χρειάζεται πάντα ο κανόνας για να επιβεβαιωθεί...
Μανώλης Σκανδάλης
Διευθυντής Σύνταξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογός μας θα είναι ανοικτός στο μέλη και τους φίλους του κάθε
Παρασκευή, από ώρα 5:30 το απόγευμα έως 9:00 το βράδυ. Περιμένουμε όλους, προσφέροντάς σας καφέ και αναψυκτικά, με διάθεση να συζητήσουμε μαζί σας για τα προβλήματα που μας απασχολούν, να ακούσουμε τις ιδέες σας και να μοιραστούμε, αλλά και σχεδιάσουμε μαζί σας
τα μελλοντικά βήματά μας.
Το Δ.Σ.

ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Αμέσως μετά τη λήξη της τελετής του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων (13
Αυγούστου) στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σταύρος Αρναουτάκης
άκουσε τα παράπονα των Ανωγειανών κτηνοτρόφων για το θέμα της περικοπής των εξισωτικών αποζημιώσεων. Να πούμε ότι η άτυπη συνάντηση
έγινε μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα και αυτήν την ένταση την προκάλεσε η αδικία που συντελέστηκε, αφού πολλοί επαγγελματίες κτηνοτρόφοι
ενώ είχαν καταθέσει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (κατάθεση στρεμματιάτικων δια μέσω των ΕΑΣ και άλλα), εντούτοις έμειναν απέξω και δεν
αποζημιώθηκαν σε σχέση με άλλους που πήραν κανονικά τα χρήματα και
δηλώνουν ότι είναι... κτηνοτρόφοι. Στη συνάντηση αυτή παρόντες ήταν
επίσης και οι κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης (δήμαρχος Ανωγείων) και Μανώλης Όθωνας (βουλευτής Ρεθύμνης). Από τη μεριά του ο κ. Αρναουτάκης
υποσχέθηκε να διαβιβάσει τα αιτήματα στην αρμόδια υπουργό και να κάνει ότι περνάει από το χέρι του.
Να σημειώσουμε ότι οι εξισωτικές αποζημιώσεις είναι μια έξτρα ενίσχυση
προς τους βοσκούς εδώ και τριάντα, περίπου, χρόνια, στηρίζοντας έτσι με
κάποιο τρόπο το εισόδημα και το επάγγελμα τους που αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα. Τα χρήματα αυτά προέρχονται, ένα μέρος από την
Ε.Ε. και ένα μέρος από εθνικούς πόρους με ανώτατο όριο πλαφόν.
(Μαν. Σκαν.)

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΣΤΗΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

ΣΕ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Ο.ΚΑ.ΝΑ
ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Σε φάση υλοποίησης φαίνεται ότι εισέρχεται η δημιουργία μονάδας Ο.ΚΑ.ΝΑ στο
νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας και ναρκωτικών κυρία
Μαλλιώρη, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της προς τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος Ρεθύμνου κ. Μοσχοβάκη για το γεγονός, ότι το νοσοκομείο δεν έχει αποδεχτεί
ακόμη το αίτημα του ΟΚΑΝΑ ενώ θετική είναι η εισήγηση και του ίδιου του Υπουργού Υγείας, κ. Λοβέρδου. Ωστόσο, το Δ.Σ. στην πρόσφατη συνεδρίαση του, τάχθηκε
υπέρ της λειτουργίας της μονάδας και σύμφωνα με τον κ. Μοσχοβάκη, τις επόμενες
ημέρες πρόκειται να αποσταλεί στο υπουργείο Υγείας, η έγκριση του Δ.Σ. του νοσοκομείου, ώστε να αποκτήσει και επίσημο χαρακτήρα η αποδοχή του αιτήματος
του ΟΚΑΝΑ για τη δημιουργία μονάδας σε χώρο του νοσοκομείου. Σημειώνεται
πάντως, ότι χώρος στον οποίο θα δημιουργηθεί η μονάδα δεν έχει βρεθεί ακόμα,
ωστόσο σύμφωνα με τον διοικητή, οι περιπτώσεις που εξετάζονται είναι δυο. Είτε να
δημιουργηθεί στον προαύλιο χώρο με τη μορφή λυόμενης κατασκευής, είτε να χρησιμοποιηθεί μέρος του κτιρίου του παιδικού σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στον αύλειο
χώρο του νοσοκομείου.
(πηγή: Ρεθεμνιώτικα Νέα)

ΑΝΝΑ
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ

ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Πυρήνας πολιτισμού από το συγχωριανό μας Θέμη Μέμμο

Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, Ανωγειανό θα βρεις από κάτω..., λένε πολλοί και δεν
έχουν άδικο. Το Δήλεσι Βοιωτίας επιβεβαιώνει μια ακόμα φορά την παραπάνω λαϊκή
ρήση. Το γραφικό χωριό του νομού Βοιωτίας που εδώ και αρκετά χρόνια είναι η
μόνιμη κατοικία του πολύ καλού μας συγχωριανού Θέμη Μέμμου, έχει γίνει πυρήνας
πολιτισμού από το ίδιο τον Θέμη. Μια μικρή εκκλησία με το όνομα «Γένεσις της Θεοτόκου» έχει ανεγείρει μέσα στον καλαίσθητο περιβάλλοντα χώρο της κατοικίας του,
που κάθε τόσο συγκεντρώνει αρκετό κόσμο για χάρη της Παναγίας αλλά και για
χάρη του Θέμη!
Το τραπέζωμα και το Κρητικό παραδοσιακό γλέντι που ακολουθεί για το χατίρι των
καλεσμένων (ευπρόσδεκτοι είναι όλοι) θυμίζει παλιές καλές και αγνές εποχές της
ορεινής Κρήτης. Να σε έχει πάντα καλά η Παναγία, Θέμη, και να κάνεις πάντα τέτοια
στη ζωή σου. Η χάρη της να σου το ανταποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!!!

Η κόρη του συγχωριανού μας Αχιλλέα Πασπαράκη του Μύρου
(Αλμπατομύρο), Άννα
Πασπαράκη, ξεκίνησε
τη λειτουργία του
Συμβολαιογραφείου
της στην Αθήνα και
στην οδό Ακαδημίας
72 (τηλ. 2114071207).
Τις ευχόμαστε καλές
δουλειές και καλή
πρόοδο.
Φ.Α.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ

Η Κρητική Εστία, το μεγάλο αυτό, πνευματικό Ίδρυμα της Αθήνας, που κάτω από την
σκέπη του, προσέφερε και προσφέρει υπηρεσίες σε χιλιάδες οικότροφους, συμπληρώνει
σε λίγα χρόνια, μισό αιώνα ζωής. Σε αυτά τα
πενήντα, κοντά, χρόνια, πέρασε από διάφορες φάσεις η λειτουργία της. Μια από αυτές
τις φάσεις ήταν και η πιο πρόσφατη που λίγο
έλειψε όλο αυτό το δημιούργημα να φτάσει
σε πολύ χαμηλό επίπεδο και το μέλλον και η
ύπαρξη τoυ να προδιαγράφονται αβέβαια.
Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων
των Κρητικών του Λεκανοπεδίου -και όχι μόνο- και ειδικά εξ’ αιτίας μερικών ανθρώπων
που δεν έκλεισαν μάτι τα τελευταία έξι, περίπου, χρόνια, γιατί είχαν πολύ ψηλά το αίσθημα της ευθύνης και του χρέους απέναντι στους
συνανθρώπους μας. Μέσα τους, αυτοί οι άνθρωποι ήταν γεμάτοι από ανθρωπιά και πολιτισμό κι έτσι κράτησαν και έφεραν την Κρητική Εστία εκεί που της αρμόζει.
Ένας από αυτούς και ο πρόεδρος της Κρητικής Εστίας ο Στέλιος Παλάσσαρος που
αφιέρωσε ώρες, μέρες και έξι χρόνια για να
φτάσουμε στο τώρα. Έτσι, ένα κτήριο που
στην κυριολεξία πήγε να καταρρεύσει από τα
πολλαπλά και χρόνια προβλήματα, σήμερα
έχει γίνει ένα πραγματικό κόσμημα και το
καμάρι όλων των Κρητικών.
Πριν από μερικές εβδομάδες ο εν λόγω πρόεδρος της Κρητικής Εστίας, σε μια συνάντη-

ση των εκπροσώπων Κρητικών εντύπων της
Αττικής, ενημέρωσε σε γενικές γραμμές για
τις λειτουργίες της Εστίας και συγκεκριμένα
την επαναλειτουργία της κουζίνας μετά από
τριάντα χρόνια περίπου, τη σίτιση των φοιτητών, τον τρόπο προμήθειας των αγαθών, τα
λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος και άλλα
θέματα σχετικά με τις νέες σύγχρονες υπηρεσίες και παροχές.
Λίγα λόγια για την Εστία:
Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, ιδρύθηκε ως Πνευματικό Ίδρυμα των Κρητών της Αττικής το
1963. Η δραστηριότητα της επικεντρώνεται
στη λειτουργία ξενώνων που φιλοξενούν φοιτητές κυρίως από την Κρήτη που σπουδάζουν
σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στην Αθήνα και κατάγονται από οικογένειες
με χαμηλά εισοδήματα. Θεμελιώδης σκοπός
του, βάσει του καταστατικού είναι η παροχή
στους φιλοξενούμενους στέγης, τροφής, υποτροφιών, βραβείων, επιμορφώσεις καθώς και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Το βασικό κτίριο του Ιδρύματος επί της οδού
Στράβωνος, στο Παγκράτι, λειτούργησε για
πρώτη φορά το 1970 και απετέλεσε ένα πρότυπο χώρο για τη φιλοξενία των φοιτητών
όπου μπορούσαν να διαμένουν σε αυτό 120
άτομα. Στην πορεία το Ίδρυμα δημιούργησε
και δεύτερο κτίριο στην οδό Εριφύλης, στο
Παγκράτι, που λειτούργησε για πρώτη φορά
το 2000, αυξάνοντας έτσι τη δυναμικότητα της

ΟΚΑΝΑ

Εστίας στους 180 φοιτητές. Στα 40 και πλέον
χρόνια της λειτουργίας του οικοτροφείου της
Εστίας, έχουν φιλοξενηθεί περί τους 4000
επιστήμονες που με τη σειρά τους συνετέλεσαν τα μέγιστα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ιδιαίτερης πατρίδας μας.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην κατασκευή
και αξιοποίηση αυτών των κτιρίων είναι ότι
τα χρήματα για την ανέγερση τους προήλθαν
κυρίως από δωρεές επιφανών μελών της Κρητικής παροικίας της Αθήνας, οι οποίοι φρόντισαν παράλληλα να προικίσουν το Ίδρυμα
με Κληροδοτήματα ώστε να μπορούν να εξασφαλίζονται οι πόροι για την ανεξάρτητη
λειτουργία του. Το 2009, η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
προέβη σε πλήρη ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του Α΄ οικοτροφείου.
Σήμερα, το κτίριο της οδού Στράβωνος παρέχει άρτιες και σύγχρονες εγκαταστάσεις
για τη φιλοξενία των οικοτρόφων, διαθέτει
αμφιθέατρο πλήρως εξοπλισμένο για τη φιλοξενία πληθώρας πολιτιστικών δράσεων και
επιστημονικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης, στεγάζει τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.
Συνοψίζοντας την πολυετή δράση της ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, παραμένει σταθερή η προσήλωση των διοικούντων στην κοινωνική
προσφορά, τη στήριξη των οικοτρόφων και
τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας του
Πνευματικού Ιδρύματος.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
(δύο χρόνια
από το θάνατό του,
στις 13-9-2008)

Για τη συμπλήρωση δύο ετών
από το θάνατο του Δημητρίου
Βρέντζου, η οικογένειά του
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ.

Στη μνήμη
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΧΑΙΡΕΤΗ
(του Φουναδοκωστα
από το Ρουκάνι)
Η αγάπη δεν ελίγανε
μέσα στη βιοπάλη
κι αξίζει τση στο χωρισμό
το δάκρυ να προβάλει
Αξίζει τση τα δάκρυα
να βγούνε μαζωμένα
γιατί μαζί τση επέρασες
τα χρόνια ευτυχισμένα
Αριστείδης Χαιρέτης
(Γιαλάφτης), 21/4/2010

Στη μνήμη
ΖΑΧΑΡΗ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
(ή Καρτσονοζαχάρη)

(απεβίωσε στις 12/10/2010,
ετών 79)
Έφυγε από τη ζωή ένας καλός
και άξιος ανωγειανός ο Ζαχάρης
Βρέντζος ή Καρτσονοζάχαρης σε
ηλικία 79 ετών. Απέκτησε τρία
παιδιά τον Αριστείδη, την
Ειρήνη και την Όλγα.

ο πρόεδρος της Κρητικής Εστίας ο Στέλιος Παλάσσαρος

Στη μνήμη του η οικογένειά του
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
300 ευρώ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΛΕΥΤΕΡΗ
ΧΑΙΡΕΤΗ

(απεβίωσε 15/9/2010, ετών 38)

Αγαπημένε μου αδερφέ, δεν μπορώ αυτά
που ζήσαμε μαζί να τα γράψω, γιατί είναι
πολλά και τα χέρια μου τρέμουνε κρατώντας
το στυλό. Τα μάτια μου κλαίνε διαρκώς γιατί μας τραυμάτισες όλους μάνα, πατέρα,
αδέρφια, γυναίκα και παιδιά.
Ήμασταν πέντε αγαπημένα αδέρφια. Ήσουν
το τέταρτο παιδί στην σειρά και το πιο αγαπητό. Γεννήθηκες στις 06/02/1972. Μεγάλωσες σε δύσκολους καιρούς, σε βαπτίσαμε και
σου δώσαμε το όνομα Ελευθέριος για το χατίρι του αδερφού του πατέρα μας που πέθανε στο στρατό. Ήσούν ένα ζωηρό παιδί,
έξυπνο και πολύ όμορφο. Οι γονείς μας πέρασαν πολλά για να μας μεγαλώσουν. Δύσκολες εποχές πολύ φτώχια, αρρώστιες,
βάσανα στην ζωή για αυτούς τους γονείς
Λευτέρη. Έπειτα πήγες στο σχολείο, όπου
ξαφνικά ένα πρωί, εκεί, στην δευτέρα λυκείου, είπες στην μάνα, θα φύγω από το σχολείο
και αυτή σε ρώτησε «γιατί παιδί μου; Που
είσαι άριστος μαθητής;». Δεν μπορούσε να
το πιστέψει, παρόλες τις προσπάθειες να σε
μεταπείσουν, η γνώμη σου δεν άλλαξε και
τότε η μάνα αρρώστησε.
Πήγες στα πρόβατα και μετά έφυγες για
στρατιώτης το 1992 όπου όταν επέστρεψες
πήγες βοσκός στην Ανώπολη, εκεί γνώρισες
την γυναίκα σου και παντρεύτηκες. O γάμος
σου έγινε στις 03/09/1994 ήταν ένας γάμος
χωρίς γλέντι. Τον Δεκέμβριο του 1994, την
ημέρα της γιορτή σου, ήρθε το θείο δώρο, το
πρώτο σου παιδί, η Χρυσούλα.
Η ζωή Αδερφέ μου ήταν πάντοτε ταλαιπωρία και κούραση όμως ήσουν δυνατός και
αγωνιζόσουν για το αύριο. Ήμασταν όλοι
κοντά σου και στις χαρές και στις λύπες.
Ύστερα από δέκα χρόνια το 2004 σου έστειλε ο θεός το δεύτερο παιδί τον Δημήτρη σου.
Συχνά έλεγες ότι όλα σου τα όνειρα ήταν
αυτό το παιδί, εσύ όμως τα έσβησες.
Είχες όνειρα να φτιάξεις σπίτια, υπόστεγα,
να αγοράσεις αυτοκίνητα και να κάνετε πολλά πρόβατα, πάντα μαζί με τα αδέρφια σου
τον Λάμπη και τον Γιώργη. Δούλεψες πολύ,
ήσουν άξιος, έξυπνος , λεβέντης και μερακλής , χουβαρντάς , περήφανος, αλλά και
εγωιστής. Ήθελες πάντα να βοηθάς τους
άλλους και ιδιαίτερα την οικογένεια σου. Σε
κάθε συγγενική χαρά και λύπη ήσουν μπροστάρης . Τίποτα δεν σου έλειπε και ένα πρωί
στις 15/09/2010 έδωσες τέρμα στην ζωή σου,
για τα χρέη λέει Λευτέρη, χωρίς να πεις τίποτα!! Δεν καταλάβαμε τίποτα, ήμασταν
μαζί την Τρίτη το βράδυ, ήσουν μια χαρά.
Γιατί αδερφέ μου στα 38 σου χρόνια μας
τραυμάτισες; Και μας άφησες τον πόνο και
την στεναχώρια και έφυγες; Πώς έκλεισες
τα μάτια σου αδερφέ μου και δεν μας σκέφτηκες; Την μάνα και τον πατέρα μας, την

γυναίκα σου και τα παιδιά σου ψυχή μου;
Αδέρφια και ξαδέρφια ντελικανή μου , που
μας αφήνεις; Σε αγαπούμε όλοι μα δυστυχώς
έφυγες, όσο και αν μοιάζει απίστευτο είναι
αληθινό, έφυγες τόσο πρόωρα. Να ξέρεις ότι
θα σε θυμόμαστε πάντοτε. Εύχομαι να είναι
ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

k

Μεγαλώνουμε με την ιδέα ότι θα αποχαιρετήσουμε τους μεγαλύτερους. Ζούμε πιστεύοντας ότι η «λογική» πλευρά της ζωής είναι
να φεύγει ο καθένας όταν ο κύκλος έχει κάνει το γύρο του. Να όμως που δεν είναι απαραίτητα έτσι, να που κάποιος βιάζεται να
φύγει νωρίς, να που λαργάρει από τη σειρά
του και βγαίνει μπροστά!
Σαν τον αθλητή με τις λιγότερες πιθανές προβλέψεις έκανες την έκπληξη και έκοψες το
νήμα. Εδώ όμως δεν είχε νικητή και δάφνες.
Εδώ είχε πόνο, κραυγή, οδύνη, απόγνωση
και ερωτηματικά! Ποια δύναμη ήταν ποιο
δυνατή από τη δύναμη να ζήσεις; Ποιο μονοπάτι χαράκτηκε στο μυαλό σου και το
ακολούθησες αβίαστα; Δεν είχε επιστροφή,
δεν είχε διέξοδο! Δεν μπόρεσες να ακούσεις
τη φωνή της ελπίδας!
Ξέρω, ότι αν μπορούσες να δεις πόσο πόνο
προκάλεσε η πράξη σου δεν θα το έκανες.
Πίστευες στην οικογένεια, στους συγγενείς,
στην φιλία και ήσουν πάντα έτοιμος να θυσιαστείς για όλους. Η λατρεία στα παιδιά και
τη γυναίκα σου ήταν τέτοια που ξάφνιαζε,
κι όμως ούτε κι αυτή στάθηκε ικανή για να
σε κάνει να σταματήσεις. Ξέρω ακόμα, ότι
οι ευαίσθητοι άνθρωποι πρέπει να παλέψουν
δύο φορές για να μην δείξουν την ευαισθησία τους. Ήσουν τόσο περήφανος που προτίμησες να πεθάνεις παρά να την αφήσεις να
φανεί. Όμως Λευτέρη, οι άνθρωποι είναι
γεμάτοι με αδυναμίες και όλοι με αυτές παλεύουν στην ζωή τους. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι, ούτε και θεοί για να τα καταφέρνουμε όλα!
Θαρρώ πως στάθηκες πολύ σκληρός με τον
εαυτό σου. Ναι, είναι αλήθεια πως πρέπει να
αποδεικνύουμε κάθε στιγμή στους γύρω μας
και στην κοινωνία, που μας περιβάλλει, ότι
είμαστε δυνατοί και αντέχουμε. Όμως
θά’πρεπε να ξέρεις ότι όσο περισσότερα της
δίνεις, τόσο περισσότερα ζητάει. Μακάρι κι
εκείνη να ήξερε να συγχωρεί την αδυναμία.
Τώρα όλοι παλεύουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Τίποτα όμως δεν είναι πια το ίδιο.
Θαρρώ ότι θα ξεπροβάλεις στο λιβάδι, στο
κοκάκι, στου τσιπούρα και θα περάσεις βιαστικός όπως πάντα για να προλάβεις. Θα
χαμογελάσεις πλατιά και θα πεις «μα ήντα
μρε γίνεται;» Και θα λαργάρεις έτσι όπως
έκανες και με τη ζωή σου.
Καλό ταξίδι…
Ευαγγελία Χαιρέτη
Στη μνήμη του εκλιπόντος, η Ευαγγελία
Χαιρέτη του Ιωάννου εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.

k

Ο μισεμός σου άδικος, με έχει συγκλονίσει
και η πληγή που μ΄ άφηκες μας
ποτέ τσι δεν θα κλείσει.
Γιατί θυμούμαι την ψυχή και τα χαρίσματα σου,
και τη περηφανοσύνη σου
και την απλοχεριά σου.
Τα μάθια τα Ανωγειανά βούρκωσε
ο μισεμός σου,
η μαχαιριά τσι φεύγα σου
και ο πρόωρος χαμός σου.
Λευτέρη γιάντα έφυγες τόσο νωρίς μακρυά μας,
κι είναι μεγάλο το κενό
που αφήνεις στην καρδιά μας.
Λευτέρη γίαντα το καμες ετούτονα το πράμα,
και δεν εσκέφτηκες παιδιά
και την καημένη μάνα
Πέστε μου πως εμπόρεσε ο θείος να τον πάρει,
τον άντρα το περήφανο,
Λευτέρη το βοσκάρη.
Ποιο είναι το φάρμακο γιατρέ
να κλείσω τη πληγή μου,
για να γιατρέψω το χαμό
του άτυχου αδερφού μου
Ήθελα και να κάτεχα ποιος ήταν ο καημός σου
και απορίες άλυτες άφησε ο μισεμός σου.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Οι μαντινάδες αφιερώνονται στην μνήμη
σου.
Ευχαριστoύμε όλο τον κόσμο και τον κάθε
ένα ξεχωριστά για την αμέριστη συμπαράσταση του. Η συμβολή του σε αυτόν τον
ξαφνικό και απροσδόκητο χαμό ήταν παραπάνω από σημαντική. Ακόμα θα θέλαμε να
πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα ξαδέρφια
και τους λοιπούς συγγενείς που μας στέκονται και μα δίνουν κουράγιο στις τόσο δύσκολες στιγμές μας.
Η αδερφή σου
και ο ανιψιός σου.

Στη μνήμη ΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΝΟΥΡΑ
(Ψαρογιάννη)

(απεβίωσε την 1η Ιουλίου 2010,
ετών 66)

Στην μνήμη του εκλιπόντος, η αδερφή του
εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ στην φωνή
των Ανωγείων.
Σιγά παπά να ψάλλετε με τρόπο και με τάξη,
μόνο για κάθε δυστυχή τον πόνο του να κλάψει.
Σιγά παπά να ψάλετε με με τάξη και με τόνο,
σε έτσα μεγάλη συμφορά
σε σε έτσα μεγάλο πόνο.
Ω παναγιά μου Ανωγείανή
που ΄σουν την ώρα εκείνη,
και γιάντα το το επέτρεψες τέτοιο κακό να γίνει.
Σταυρέ κι Αγιε-Νικήτα μου
την μέρα τσι γιορτή σας,
τέτοιο κακό που γίνηκε δεν ήταν σε τιμή σας.
Μέγα και τίμιε σταυρέ
που ΄σαι στον Ψηλορείτη,
και γιάντα μας την έδωκες τόσο μεγάλη λύπη;
Μέγα και τίμιε σταυρέ κι Αγιε-Νικήταρα μας,
και γιάντα μας τα σπάσετε
σύριζα τα φτερά μας.
Έσβησε τ’ άστρο που έδιδε
λάμψη στα όνειρα μας,
και έπεσε μαύρη σκοτεινιά
και θλίψη στην καρδιά μας.
Δεν κελαηδούνε τα πουλιά,
τ’ αηδόνια δεν φωλέν,
όρη, λαγκάδια και βουνά το μισεμό σου κλαίνε.
Εμίσεψες μα ΄ναι βαρύς
του μισεμού σου ο πόνος,
γιατί ΄φηκες λαβομαθιές
που δε τσι γιαίνει ο χρόνος.
Έχεις γυναίκα και παιδιά και μάνα και πατέρα,
και αδέρφια που σ’ αναζητούν
και κλαίνε νύχτα μέρα.
Έφυγες και μας έφηκες
μες τη καρδιά ντουμάνι,
και όσα λογιάζω να σου πώ
μια κόλα δεν τα βάνει.
Όσα λογιάζω να σου πώ
και όσα έχω μες στην σκέψη ,
κάθε ευαίσθητη καρδιά
στον πόνο δεν θ’ αντέξει.
Ω παναγιά μου Ανωγειανή
που ‘σαι στο περαχώρι,
γιάντα ο χάρος κυνηγά τσι αητούς από τ’ αόρι;
Πλάτανε περαχωριανέ λύγισε τα κλαδιά σου,
για δεν αφήνει μερακλή
ο θιός στην γειτονιά σου
Σκουλάδες και χαιρέτηδες έβαλε στο σημάδι
και δεν αφήνει μερακλή ο χάρος στο Λιβάδι.
Κι είναι ‘πο την Καραπηδιά,
Λιβάδι και Κοκάκι,
Εγγλέζος, Μύρος και Χουμάς
και ο Νίκος του ψαράκι.
Γονατιστός στον τάφο σου
Μανιό θα προσκυνήσω
ντοά θα κάμω στο θεό
κι ίσως να σ΄ αναστήσω.
Ντοά θα κάμω στο θεό και προσφυγή στο χάρο,
και θ΄ ανειμένω απόφαση οπίσω να σε πάρω.
Δεν έφταιξε μούδε ο θεός,
δεν φταίει μούδε ο χάρος ,

και δωκες τέλος τσι ζωής
πως το ΄χες τέτοιο θάρρος;

Η λογική μου εχάθηκε
κι η γλώσσα μου μπερδένει,
κι η σκέψη μου είναι απάνω σου
σα βδέλα κολλημένη.
Τα χείλη ψιθυρίζουνε μα η καρδιά στενάζει ,
εύχομαι να ΄ναι ελαφριά η γη που σε σκεπάζει.

Στην μνήμη του Ανιψιού μου,
ο θείος σου
ο Ρωμανόκωστας
Εθάριες πως τα βάσανα θα πάρει ο μισεμός σου,
μα τ΄αφηκες στσι αζωντανούς
μαζί με τον καημό σου.
Έφυγες και τα μυστικά μαζί σου ταξιδένε,
και τα γιατί στσι αζωντανούς
έφυκες να τσι καίνε..

Γιώργης Μπέρκης.

Διαλέι ο χάρος τσοι γενιές, που πάει να κτυπήσει,
και παίρνει άντρες σοβαρούς, τον Άδη να
στολίσει
«Φθάνοντας από την Κρήτη στο σπίτι μου
την περασμένη Παρασκευή 2 Ιουλίου, άκουσα να μου μιλεί ο Γιάννης λέγοντας: «Γειά
σου παπά Κώστα, ο Μανουράς είμαι και ήθελα ν΄άκουγα τί κάνεις… Θα ξαναπροσπαθήσω αργότερα». Αυτό ήταν το τελευταίο επίγειο άγγιγμα των καρδιών και των ψυχών
μας. Γιατί λίγες ημέρες αργότερα, καθώς διαπίστωσα, ο Γιάννης έφυγε. Έφυγε από το
Βερολίνο για ένα ταξίδι δίχως επιστροφή.
Έφυγε για την άλλη πολιτεία τη μόνιμη και
παντοτινή. Έφυγε για χώρα «μακρινή και
αρυτίδωτη» καθώς σχολαστικά αναφέρει ο
Ελύτης. Έφυγε για τη χώρα για την οποία
προοριζόμαστε όλοι μας. Μάταια λοιπόν θα
περίμενα να με ξαναρωτήσει τί κάνω… Ο
Γιάννης ήδη από την προηγούμενη μέρα, την
1η Ιουλίου , είχε ξεκινήσει το ταξίδι της αιωνιότητας.
Ο Γιάννης γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου
1944 στα γνωστά για τον ανδρισμό και τον
ηρωϊσμό τους Ανώγεια της Κρήτης, ως τέταρτο και τελευταίο παιδί της εργατικής και
τίμιας οικογένειας του Μανουρά-Ψαρού.
Ήταν τότε η περίοδος της επάρατης Γερμανικής Κατοχής και ο Γιάννης είχε την ατυχία
πριν ακόμα αντικρύσει το φως της ζωής, να
χάσει τον πατέρα του που σκοτώθηκε στις
συγκρούσεις με τους Γερμανούς. Μέσα στις
τόσες δυσκολίες της Γερμανικής κατοχικής
και μετακατοχικής εποχής και του έξωθεν
επιβληθέντος εν συνεχεία αδελφικού αλληλοσπαραγμού στην πατρίδα μας, απορφανισμένος από πατέρα, πέρασε τα παιδικά και
εφηβικά του χρόνια στ’Ανώγεια και μετά την
επιτέλεση της στρατιωτικής του υποχρέωσης
το 1970 πάνω στο άνθος της νιότης του,
26χρονο παληκάρι, πήρε κι αυτός, όπως πολύ
από εμάς το δρόμο της μετανάστευσης, καταλήγοντας στο Βερολίνο. Εδώ στο χώρο της
εργασίας του, ευτύχησε να συναντήσει και
να γνωρίσει την αγαπημένη της καρδιάς του
Γιαννούλα Πάγκου, το 1971, με την οποία
λίγα χρόνια αργότερα (το 1976), ήλθε εις γάμου κοινωνία -τελώντας το μυστήριο του
γάμου σ’αυτήν εδώ τη θέση που τώρα βρίσκεται το φέρετρό του- θεμελιώνοντας έτσι
μια πολύ όμορφη κι ευτυχισμένη ελληνορθόδοξη κρητική οικογένεια απ’την οποία γρήγορα αναβλάστησαν τ’αγαπημένα τους παιδιά (η Ειρήνη, η Ελένη και η Χρύσα), τα
οποία σ΄αυτήν επίσης της θέση της εκκλησίας
μ’αξίωσε ο θεός να βαφτίσω με τους αγαπητούς νονούς τους, που σήμερα ξαναήρθαν
από την Ελλάδα στην ίδια εκκλησία κι απ’την
ίδια θέση να πουν το τελευταία αντίο στον
αγαπημένο τους σύντεκνο. Έτσι, λοιπόν, ήρε-

μη, χαρούμενη, ευλογημένη κι ευτυχισμένη
επί 34 χρόνια μετά το γάμο τους κυλούσε η
οικογενειακή ζωή, με τον αγαπητό μας Γιάννη πάντα προσηνή και ευπροσήγορο, φιλήσυχο κι ευγενικό, ευδιάθετο και πρόθυμο για
βοήθεια και συμπαράσταση, οπουδήποτε
χρειαζόταν και γι’αυτό το λόγο ακριβώς,
αγαπητό και συμπαθέστατο για όλους όσους
είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Είναι
γνωστή σε όλους μας η ενασχόληση και η
συμμετοχή του σε ο,τιδήποτε αφορούσε τα
κοινά της ελληνικής παροικίας του Βερολίνου, Έντονα θα παραμείνει σημειωμένο στη
μνήμη μου το ζωηρό ενδιαφέρον και η ακατάσχετη επιμονή του να ιδρύσουμε Σύλλογο
Κρητών Βερολίνου, ένα σύλλογο του οποίου
τις τελευταίες δεκαετίες ανέλαβε την προεδρία έως σήμερα. Ενεργός επίσης, και αδιάλειπτος υπήρξε η συμμετοχή του στην ελληνική κοινότητα καθώς και στη συντονιστική
επιτροπή των ελληνικών εθνοτοπικών συλλόγων του Βερολίνου, διακρινόμενος πάντοτε για την έκφραση των δημοκρατικών του
αρχών και πεποιθήσεων δημόσια και ανεπιφύλακτα, αδιαφορών –ως η πλειονότητα των
Κρητών- δια τας επιπτώσεις και συνεπείας.Δυστυχώς, εντελώς απρόσμενα και απροσδόκητα τον συναντά το 2006 κάποια σοβαρή
ασθένεια με υποβόσκουσα τη σωματοφθόρο
κι ανίατη αρρώστεια του καρκίνου και παρά
την ισχυρή του θέληση, την πάλη που τόλμη
αντοχή και αποφασιστικότητα διεξήγαγε
ενάντια στον πανίσχυρο κι ακατάβλητο αυτό
εχθρό, παράλληλα με τις άοκνες προσπάθειες και φροντίδες τη συζύγου, των παιδιών,
των αδελφικών του φίλων και των θεραπόντων ιατρών, τον καταβάλει τελικά και του
κόβει πρόωρα το νήμα της πρόσκαιρης αυτής
ζωής….
…Πριν από την απόδοση του τελευταίου
ασπασμού, αγαπητέ φίλε Γιάννη, θά’θελα να
συλλυπηθώ εγκάρδια την αγαπημένη σου
οικογένεια, δηλαδή τη σύζυγό σου Γιαννούλα, τις θυγατέρες σου, το γιο σου Νίκο και τα
παιδιά του, τον αδελφό σου με τη σύζυγό του,
την αδελφή σου με τον άνδρα της, όλα τ’ανήψια σου και τους συντέκνους σου που’ρθαν
απ’την Ελλάδα να σ’αποχαιρετήσουν σήμερα
με τη διαβεβαίωση, πως η αγάπη τους κι η
μνήμη σου θα είναι αιώνια.
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ μας φίλε Γιάννη. Η αγάπη μας κι οι προσευχές μας ας είναι
συνοδοιπόροι σου στη μακαρία οδό ήν πορεύεις σήμερον»
Πατήρ Κώστας Δρακωνάκης
(ορθόδοξης εκκλησίας Βερολίνου)
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Ο Γιάννης Μανουράς, ο περήφανος ορεσίβιος Κρητικός, δεν είναι πια μεταξύ μας. ‘Εφυγε, αφού πάλεψε πολύ καιρό με δύσκολο
αντίπαλο. Έφυγε όμως ντρέτος και στητός,
αλύγιστος, όπως έζησε μια ζωή.
Χρόνια στη Γερμανία, η οποία έγινε η δεύτερη πατρίδα του, δημιούργησε μια όμορφη
οικογένεια για την οποία ήταν τόσο περήφανος. Εμείς οι Κρητικοί της διασποράς, θυμόμαστε το Γιάννη, τον Πρόεδρο επί σειρά ετών
του εξαιρετικά δημιουργικού Συλλόγου Κρητών Βερολίνου, Τον θυμόμαστε να νοιάζεται
για το νέο μετανάστη, για το μη έχοντα κρητικό που βρέθηκε στον ξένο τόπο. Τον θυμόμαστε να προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις του
να προωθήσει την Κρήτη και τον πολιτισμό
της στο Βερολίνο και στη Γερμανία γενικότερα.
Το Δ.Σ. του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών εκφράζει τα θερμά του συλληπητήρια
στην οικογένεια του Γιάννη. Επικροτεί δε
την πρωτοβουλία της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και του Συλλόγου Κρητών Βερολίνου να οργανώσουν εκδήλωση
αφιερωμένη στη μνήμη του, στην οποία θα
συμμετάσχει ολόθερμα».
Γιώργος Αεράκης
Πρόεδρος Παγκοσμίου
Συμβουλίου Κρητών
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«Σύντροφε Γιάννη,
πολυαγαπημένε μας φίλε, το ΠΑΣΟΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ από την προηγούμενη Πέμπτη

είναι φτωχότερο.
Ήλθαμε όλοι οι σύντροφοί σου, οι φίλοι και
οι συγγενείς σου να σε αποχαιρετήσουμε και
να εκφράσουμε την εκτίμησή μας στο πρόσωπό σου, αλλά και την προσφορά σου.
Η απουσία σου είναι αισθητή, γιατί είχες ένα
τρόπο με την παρουσία σου να δίνεις ένα
αγωνιστικό παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις
του κινήματος.
Πρωτοστάτησες σε όλους τους αγώνες, κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς.
Εκτός από καλός οικογενειάρχης, σύζυγος
και πατέρας.
Υπερασπίστηκες με σθένος τις θέσεις του
κινήματος για μια καλύτερη, πιο ανθρώπινη
κοινωνία, βοηθώντας όλους ανεξαιρέτως,
όπου κι όπως μπορούσες.
Όλοι έχουν να λένε για την Κρητική σου
Παρουσία και Προσφορά, για την αγάπη
σου προς το Σύλλογο Κρητών, όπου διατέλεσες πολλά χρόνια…. Ήσουν ένας από τους
ποιο πετυχημένους Προέδρους.
Επίσης…
Ένα από τα ιδρυτικά Μέλη της Ελληνικής
Κοινότητας Βερολίνου.
Ήσουν πάντα πρώτος στο κάλεσμα της Οργάνωσης, όπου για πολλά χρόνια εκπροσωπούσες την Παράταξή μας ΠΑΣΚΕΜ στους
κοινοτικούς χώρους.
Το ενδιαφέρον σου, αλλά και η προσφορά
σου , όπου κι αν συμμετείχες στα Κοινά προσέφερες ανιδιοτελώς δημιουργικές σκέψεις
και προτάσεις.
Πάντα το Πνεύμα σου ήταν αισιόδοξομ ελπιδοφόρο και Αγωνιστικό Γνήσιο πνεύμα
ενός κρητικού αγωνιστή.
Η Δημοτική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, αναγνωρίζει την προσφορά σου στο
ΠΑΣΟΚ γιατί ήσουν εκτός των άλλων και
ένα δυναμικό Μέλος του Αντιδικτατορικού
Αγώνα στο Βερολίνο.
Φίλε Γιάννη, η καμπάνα χτυπάει σήμερα όχι
μόνο για σένα, αλλά και για όλους εμάς. Ο
απροσδόκητος θάνατός σου, που μας έχει
συγκλονίσει μας λιγοστεύει όλους μας, γιατί
χάσαμε ένα σύντροφο, ένα καλό φίλο, ένα
πλατύ χαμόγελο, μια μεγάλη καρδιά και μια
απέραντη καλοσύνη. Στο καλό φίλε Γιάννη.
Φεύγεις όμως χωρίς να πραγματοποιήσεις
όλους τους στόχους και τα όνειρά σου.
Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, γιατί μόνο αγάπη έσπειρες στο σύντομο πέρασμα
από τη ζωή.
Να είσαι σίγουρος, ότι όλοι εμείς εδώ οι σύντροφοι, αλλά και οι φίλοι σου θα είμαστε
στο πλευρό της οικογένειάς σου, όποτε αυτή
μας χρειαστεί.
Θέλουμε να σε αποχαιρετίσουμε έτσι ήσυχα
και ταπεινά να σου ευχηθούμε.
Εκεί στα ουράνια συναπαντήματα σου σύντροφέ μας, να συναντήσεις την ψυχή του
ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν
ο ιδανικός σου ηγέτης.
Καλό σου ταξίδι σύντροφε Γιάννη.
Θέλω να κλείσω με τη μαντινάδα για την
ελεύθερη ψυχή του Γιάννη Μανουρά»
Τση λεβεντιάς τα νάματα πηγάζουν απ’την
Κρήτη
‘μορφούν αγέρωχες Ψυχές ωσάν τον Ψηλορείτη.
Η συντονίστρια της
Δημοτικής Οργάνωσης
ΠΑΣΟΚ Βερολίνου
Καλλιόπη Ηλιοπούλου
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Σιγά παπά να ψάλετε
όχι γιατί θα γιάση
η ώρα του ξεχωρισμού
ν’αργήσει να περάσει
Άνδρας που δεν επρόδωσε
ποτέ τα ιδανικά του
μπορεί να φεύγει από τη ζωή
μα μένει τ΄όνομά του
Ό,τι κι αν πεις στη μοίρα σου
λίγο της θά’ναι πάλι
γι’αυτό παντόνιαρέτηνε
κι υπομονή μεγάλη
για τον Ψαρογιάννη..
Νίκος Κ. Βρέντζος
(Λοντρονίκος)

Η χήρα του θανόντος, Γιαννούλα, οι κόρες
του Ειρήνη, Ελένη και Χρύσα, τα αδέρφια
του Γιώργης, Περσεφόνη, ο κουνιάδος του
Γιώργης Σκουλάς και τα ανήψια του, ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συμπαραστάθηκαν
στο βαρύ πένθος τους και ιδιαίτερα τους συντέκνους τους Νίκο Γοργοράφτη και Γιάννη
Νιταδώρο που ταξίδεψαν από το Ρέθυμνο
στη Γερμανία για να παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία.
Στη μνήμη του Γιάννη Μανουρά (Ψαρογιάννη):
Η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ. Η οικογένεια Γεωργίου Μανουρά (Ψαρογιώργη) εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ. Η αδερφή του Περσεφόνη και ο κουνιάδος της Γιώργης Σκουλάς
εισέφεραν το ποσό των 100 ευρώ. Ο στρατηγός-ιατρός Ιωάννης Σμπώκος του Χριστόδουλου εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 100
ευρώ. Η Ευαγγελία συζ. Ιωάννου Ζαχαράκη
το γένος Χριστόδουλου Σμπώκου εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ. Η Ανδρονίκη Σταύρου (Ψαροσταύρου) Μανουρά εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη
Μαίρης Χαιρέτη

(απεβίωσε στις 6/9/2010, ετών 68)

Αγαπημένη, μας αδερφή Μαίρη..
Πέρασες στην αιωνιότητα!
Έφυγες και εμείς ακόμη να το συνειδητοποιήσουμε. Ο χωρισμός βαρύς και αβάσταχτος! Το
τελευταίο καλοκαίρι της ζωής σου-αυτό το
αξέχαστο καλοκαίρι-προλάβαμε και σε χαρήκαμε. Φαίνεται πως έτσι το θέλησες και έτσι το
κανόνισες!
Ανέβαινες τον Γολγοθά σου και εμείς δίπλα
σου, συνοδοιπόροι σου.! Μόνο που δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε έστω για λίγο τον
«Σταυρό» σου. Όλοι –και εσύ καλύτερα απ΄
όλους- ξέραμε πως η κατάσταση της υγείας σου
δεν ήταν αναστρέψιμη. Η περίπτωσή σου βαριά
και δύσκολη. Πασχίζαμε να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο και αυτό το διάστημα να έχει
ποιότητα η ζωή σου. Με την ιατρική φροντίδα
του Γιάννη και την αγάπη όλων μας νομίζουμε,
αγαπημένη μας Μαίρη, πως τα καταφέραμε.!
Τα βίντεο και οι φωτογραφίες αυτού του καλοκαιριού το αποδεικνύουν.
-Θυμάσαι αλήθεια πόσα γενέθλια γιορτάσαμε;
Του Γιάννη, τα δικά σου, της Στασούλας, της
Ελένης σου, της μικρής Μαίρης.
-Θυμάσαι την ημέρα της γιορτής σου τον Δεκαπενταύγουστο; Γέμισε το σπίτι σου λουλούδια
και όλοι μαζί φάγαμε και ήπιαμε στην υγεία
σου!
-Θυμάσαι πόσο γελούσαμε τα βράδια με τα
αυτοσχέδια σκωπτικά ποιήματα που έγραφε
και μας διάβαζε η Ελένη σου;
Προσπαθούσαμε να ξορκίσουμε το κακό δημιουργώντας μικρές καθημερινές χαρές και
όταν φεύγαμε περασμένα μεσάνυχτα εμείς, οι
αδερφές σου, κάναμε τον απολογισμό:
-Πέρασε καλά και σήμερα η Μαίρη μας. Αυτός
ήταν ο στόχος μας και ήμασταν ευχαριστημένες
όταν τον πετυχαίναμε.
Ήθελες κάθε μέρα, κάθε ώρα να είμαστε όλοι
μαζί. Και ήμασταν. Όλα σου τα παιδιά, οι γαμπροί σου, οι νύφες σου, τα εγγόνια σου, τ’ αδέρφια του άντρα σου, τ’ ανήψια σου, ανεβοκατέβαι
ναν στην Αθήνα. Ο Στελής δίπλα σου κάθε λε-

πτό! Σαν να θέλαμε όλοι να γίνουμε μια ασπίδα
γύρω σου για να εμποδίσουμε και να διώξουμε
το χάρο. Δεν λύγισες ούτε στιγμή! Πάλεψες με
αξιοπρέπεια και θάρρος, μόνο εκείνο το δύσκολο απόγευμα που οι πόνοι σου ήταν αφόρητοι
είπες: «Ήθελα να μπορούσα να ‘μαι τώρα στ’
Αόρι για να σύρω μια δυνατή φωνή...»
Αυτή ήσουν Μαίρη! Πονούσες, υπέφερες και
υπέμενες καρτερικά.
-Η μισή Κρήτη ανέβηκε στην Αθήνα, σχολίασαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Πρέπει να
είναι σπουδαίος και ξεχωριστός άνθρωπος η
αδερφή σας. Ναι Μαίρη είσαι σπουδαία και
ξεχωριστή! Είσαι αρχόντισσα όπως σε αποκάλεσε η Νίκη στο μοιρολόι της. Είσαι ευλογημένη από το Θεό! Το πέρασμα σου απ’ αυτή την
πρόσκαιρη ζωή άφησε βαθιά τα ίχνη του.
Έτσι θα σε θυμόμαστε και έτσι θα είσαι πάντα
στην καρδιά μας...
Τα αδέρφια σου
Στη μνήμη της εκλιπούσας, τα αδέρφια της
εισέφεραν στη Φ.Α το ποσό των 200 ευρώ.

ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΜΑΣ, ΜΑΙΡΗ

Μάνα! Μια λέξη που θα λέμε πάντα και ελπίζουμε εκεί που βρίσκεσαι να μας ακούς...
Κενό, μεγάλο κενό!
Απώλεια μεγάλη!
Κλείνω τα μάτια και σε βλέπω γελαστή να περπατάς με το λυγερό σου κορμί, με το όμορφο
σου ανάστημα στο μετόχι! Δύσκολοι μήνες,
μάνα! Κακές μέρες, βαριές νύχτες!
Σε χτύπησε το κακό για δεύτερη φορά.
Βαριά μάνα, πολύ βαριά!
Το κατάλαβες από την πρώτη στιγμή!
Δεκαεννιά Μαϊου αρχίζει το ταξίδι σου! Δύσκολο και κακό ταξίδι! Ταξίδι χωρίς γυρισμό!
Είκοσι Μαϊου στο Υγεία , εξετάσεις, χαρτιά,
γιατροί! Πόνος βουβός!
-Σοβαρά τα πράγματα γιατρέ; θέλω την αλήθεια! Μπορώ να το ξεπεράσω;
Κεφάλια σκυμμένα στο πάτωμα... η απάντηση
γνωστή… Ο Θεός…
-Τον θεό τον ευχαριστώ γιατί την πρώτη φορά
του είχα ζητήσει λίγο χρόνο γιατί είχα ακόμη
εκκρεμότητες και ήθελα να τις τακτοποιήσω.
Μου τον έδωσε, μου έκανε τη χάρη! Τώρα όλα
είναι εντάξει …είμαι έτοιμη…
Μεγαλείο ψυχής! Μαθήματα ζωής είπε ο γιατρός. Τέτοιους ανθρώπους σαν την μάνα σας
συναντάς σπάνια στη ζωή.
Ήταν η αρχή! Βαριά μάνα, και το τέλος ακόμη
πιο βαρύ!
Ήξερες την αλήθεια αλλά δέχτηκες να το παλέψεις! Και το πάλεψες μάνα, χωρίς παράπονο
στο θεό, χωρίς βαρυγκόμια, χωρίς ποτέ να πείς
–Γιατι; Έτσι ήταν γραμμένο!
Δεν φοβήθηκες ούτε μια στιγμή! Είχες μαζί σου
όλους όσους αγαπούσες, τον άντρα σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τα αδέρφια σου, το θείο
το Γιάννη, το γιατρό πού κατάφερε να σου απαλύνει τους πόνους σου και σε βοήθησε να μην
νιώσεις φόβο! Τον ευχαριστούμε για όλα..
Τρεισήμιση μήνες δύσκολους μάνα, πήρες όμως
πολλή αγάπη από όλους , όπως σου άξιζε και
όπως την έδινες σε όλη σου τη ζωή χωρίς
αντάλλαγμα!
Ξημέρωμα Δευτέρας στις έξι Σεπτέμβρη, μια
κρίση δυνατή. Συνήλθες!!
Ήρθε ο χάρος, είπες, μα σας είδε πολλούς και
έφυγε…
Το ήξερες, το ένιωθες, έφευγες μάνα!
Ζήτησες τον άντρα σου και τα παιδία σου!
Όλοι γύρω σου, στο κρεβάτι σου, όλοι μια τεράστια αγκαλιά! Πέταξες το χέρι σου και αγκάλιασες το μπαμπά, ψέλισσες το όνομά του, και
έφυγες ήρεμα, ήσυχα, όπως ήρεμη και ήσυχη
ήταν η ζωή σου!
Ήταν νωρίς στα εξήντα οκτώ σου χρόνια!
Έφυγες όμως γεμάτη και ευτυχισμένη!
Σ’ ευχαριστούμε για όλα όσα μας έδωσες, και
ήτανε μάνα πολλά!
Σ’ ευχαριστούμε για όλα όσα μας έμαθες, για
όλα όσα μας δίδαξες, για τις συμβουλές σου,
και προ πάντων για την αγάπη σου.
Σ’ αγαπάμε Μάνα!
Τα παιδιά σου!
Η οικογένεια Στυλιανού Χαιρέτη ευχαριστεί
θερμά όλους τους συγχωριανούς, τους φίλους
και τους συγγενείς, που με οποιονδήποτε τρόπο
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος της. Ευχαριστεί επίσης, θερμά το γραφείο τελετών
Σταυρακάκη για την δωρεά των εξόδων κηδείας και μνημοσύνου που προσέφερε στην
μνήμη της αγαπημένης μας συζύγου και μητέρας Μαίρης Χαιρέτη.
Εις μνήμην της Χαιρέτης Μαίρης η οικογένεια
της εισέφερε στην Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

22

ΙΟΥΝΙΟΣ- ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(απεβίωσε στις 10-5-2010)

Ο άνθρωπος, ό,τι και να διαθέτει, ό,τι
γνώσεις και να έχει, οποιοδήποτε αξίωμα κι αν έχει, δεν μπορεί να αποφύγει το πικρό ποτήρι των θλίψεων. Γεμάτη είναι η ζώη όλων, πτωχών και
πλούσιων, μορφωμένων και αγράμματων, νέων και γερόντων, ανδρών
και γυναικών, από αγώνες και αγωνίες, πόνους και θυσίες, καημούς και
βάσανα, ασθένειες και πένθη, κατατρεγμούς και δυστυχίες. Σε όλα αυτά
σήμερα, οι άνθρωποι γενικότερα, φοβούνται, απελπίζονται, πανικοβάλλονται και σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
Υπάρχουν και άνθρωποι που παρόλο
που χτυπιούνται από τη μοίρα αδίστακτα, στέκονται όρθιοι και πορεύονται
σωστά και επιτελούν το ανθρώπινο
καθήκον τους. Μεταξύ αυτών των
ανθρώπων που έλαμψαν με την παρουσία τους σαν αστέρια ήταν ο δικός
μας Λυκούργος, ο Λυκούργος Βρέντζος, ο Λυκούργος του Σπυριδομανώλη. Ένα λαμπερό αστέρι που έσβησε. Ένα αστέρι που έλαμπε παντού.
Χάθηκε ένας θησαυρός της οικογένειάς μας, ένας χρήσιμος άνθρωπος
που θυσιάστηκε στο καθήκον της ανθρωπιάς και της αξιοπρέπειας.
Λυκούργο αισθάνθηκα την ανάγκη,
πιστεύοντας ότι εκπροσωπώ ολόκληρη την οικογένεια των Βρέντζηδων
αλλά και το χωριό σου, να σε κατευοδώσω, να σ’αποχαιρετήσω με λόγια
ταπεινά, απλά, σύντομα, αλλά που
σου αξίζουν και να εκφράσω μέσα
από αυτά τις ευχαριστίες όλων μας
για την προσφορά σου, τις συμβουλές
σου σ’όλους μας και γενικότερα για
την ολοκληρωμένη προσωπικότητά
σου. Το πέρασμα σου απ’αυτή τη ζωή
ήταν δύσκολο και κακοτράχαλο. Νεότατος στην ηλικία δοκίμασες μεγάλες πίκρες και αβάστακτους πόνους,
που αποτυπώθηκαν στο πρόσωπό σου
μέχρι την τελευταία σου στιγμή. Χάνεις δύο αδελφούς σε νεαρή ηλικία

και αυτόματα αναλαμβάνεις τον πιο
δύσκολο ρόλο του πατέρα, δίπλα σ’ένα αγαπημένο σου παιδί, την αγαπημένη σου ανηψιά, τη Νόρμα, που έφερε σε πέρας και ολοκλήρωσε το καθήκον σου. Μεγαλύτερο παράδειγμα
προς μίμηση δεν μπορεί να υπάρξει.
Αυτές οι ανθρώπινες θυσίες δεν μπορούν να ξεχαστούν έυκολα. Σ’όλη
σου τη ζωή βοηθούσες και συμβούλευες όλους που είχες γύρω σου πράος, γλυκομίλητος, σοβαρός, αξιοπρεπής. Έστεκες δίπλα σε κάποιον που
είχε ανάγκη, παρ’όλα τα αδίστακτα
χτυπήματα της μοίρας μέσα στο σπίτι
σας και παρ’όλο που η πίκρα είχε ζωγραφιστεί στο πρόσωπό σου είχες και
μια πρωτόγνωρη γαλήνη και ηρεμία.
Δεν μπορούν δύο αντίθετα πράγματα
να συμβιβάζονται τόσο απλά. Από τη
μία μεριά η πίκρα και από την άλλη η
ηρεμία Λυκούργο.
Απ’όποιο σημείο κι αν πέρασες σ’ολόκληρη τη ζωή σου άφησες αποτυπώματα σεβασμού και εντιμότητας.
Τίμησες με το παραπάνω το σπίτι του
Κυρού σου, του Σπυριδομανώλη, τίμησες με το παραπάνω ολόκληρη την
οικογένεια των Βρέντζηδων, τίμησες
με το παραπάνω το χωριό σου, τίμησες με το παραπάνω τ’ ανίψια σου και
τους συγγενείς σου.
Όλοι εμείς σου ανταποδίδουμε σήμερα με λίγα λόγια την τιμή αυτή. Είμαστε όλοι εδώ. Τα αγαπημένα σου ανίψια που βρέθηκαν δίπλα σου στην
ανάγκη σου, οι φίλοι σου, οι συγγενείς
σου, οι συγχωριανοί σου.
Κλαίμε πενθούμε για τον αποχωρισμό
αυτό. Θα σε θυμόμαστε όλοι μας. Θα
θυμούμαστε τις συμβουλές, τις πράξεις σου και τη βοήθειά σου. Θα θυμόμαστε όλοι τη λεβεντιά σου, την
ανθρωπιά σου, τη στάση σου και την
αξιοπρέπειά σου.
Θα θυμόμαστε όλοι την μεγάλη σου
προσφορά.
Σ’ευχαριστούμε για όλα.
Καλό σου ταξίδι
Οδυσσέας Βρέντζος
Τα ανίψια του θανόντος ευχαριστούν
θερμά όσους κατέθεσαν στεφάνια στη
μνήμη του και όλους όσοι παραυρέθηκαν στην κηδεία του, επίσης και
τους Στειακούς φίλους του που ο καθένας με το δικό του τρόπο συμπαραστάθηκε στην αρρώστια του. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ στον Ορέστη Μανούσο, ομότιμο καθηγητή ιατρικής
του Πανεπιστημίου Κρήτης και παιδικό φίλο του, ο οποίος δεν έλειψε
από κοντά του, ούτε μία μέρα, κατά
τη δίμηνη παραμονή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Ευχαριστούμε, επίσης, το Γιάννη
Σταυρακάκη Δ/ντή ΠαθολογίαςΟγκολογίας για αμέριστη ιατρική και
ηθική συμπαράστασή του.
Στη μνήμη του θανόντος ο Νικηφόρος Χαιρέτης εισέφερε το ποσό των
200 ευρώ στη Φ.Α.
Στη μνήμη του θανόντος η Νόρμα
Φιολιτάκη-Βρέντζου εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη
ΟΛΓΑΣ ΧΑΙΡΕΤΗ
(Φουναδογληγόρενας)
(απεβίωσε στις 28-6-2010,
ετών 79)

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμην
ΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣΩΠΑΣΗ

(ένας χρόνος από το θάνατο της,
στις 11-7-2009)

Στη μνήμη
ΚΙΜΩΝΑ ΜΑΝΟΥΡΑ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(απεβίωσε στις 14/10/2010,
ετών 82)

Πανάξια η πορεία σου στη ζωή θείε Κίμωνα.
Αφήνεις όμως, αναρίθμητους φίλους μα σαφώς και απογόνους και την γυναίκα σου Ισμήνη που θα σε τιμούν στο έπακρο και θα διαλαλούν παντού και πάντα το μεγαλείο και την
ανθρωπιά σου.
Με βαθειά θλίψη,
Γιάννης Β. Μανουράς
H οικογένεια του εκλιπόντος Κίμωνα Μανουρά του Βασιλείου επιθυμεί να εκφράσει ένα
μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συγγενείς,
φίλους και συγχωριανούς που συμπαραστάθηκαν στο βαθύ πόνο για το χαμό του αγαπημένου μας πατέρα, συζύγου, παππού, και
αδελφού.
Ευχαριστούμε όλους, όσοι παρευρέθηκαν
στην οικία μας Μιχ. Σκλάβου 2, αλλά και
όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους στη
Νεκρώσιμη ακολουθία που τελέστηκε σον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη Ανωγείων Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, στις 15 Οκτωβρίου 2010
Η σύζυγος Ισμήνη Μανουρά
και οι κόρες Στέλλα και Ελευθερία Μανουρά
Η οικογένεια του Βασίλη Μανουρά (Σωμαροβασίλη) εισέφερε στη μνήμη του εκλιπόντος
και στη Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ.
Ο Άρης Μανουράς εισέφερε στη μνήμη του
εκλιπόντος στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Γεννήθηκε στ’Ανώγεια το 1931 και ήταν
το πρώτο παιδί της οικογένειας του Βαγγέλη Παπαδιού (Τζιοβαγγέλη). Παντρεύτηκε το 1955 με το Γρηγόρη Χαιρέτη
(Φουναδογληγόρη), άξιο σύντροφο και
συμπαραστάτη σε όλη της τη ζωή. Έχασε
το πρώτο της παιδί, την Παναγιώτα, μόλις
έκλεισε τον πρώτο χρόνο της ζωής του.
Μέσα από τη φτώχεια, πάλεψε με όλες της
τις δυνάμεις που είχε, για να βοηθήσει την
οικογένειά της. Η ίδια στερήθηκε πολλά
για να κάνει καλό στα παιδιά της. Αρρώστησε σε μικρή ηλικία και μπαινόβγαινε
διαρκώς στα νοσοκομεία. Σχεδόν τριάντα
χρόνια πήγαινε στο εξωτερικό διαβητολογικό ιατρείο του Βενιζελείου Νοσοκομείου με προγραμματισμένα ραντεβού κάθε
τρίμηνο. Έπαθε δύο-τρία εγκεφαλικά, τα
οποία για κάποια χρονικό διάστημα της
είχαν αφήσει και προβλήματα στην κίνηση. Για πάνω από δεκαπέντε χρόνια είχε
χάσει τη μνήμη της. Πέθανε στις 28-6-2010,
τα ξημερώματα από ανακοπή. Έφυγε
ξαφνικά και δεν πρόλαβε να μας χαιρετήσει. Μάννα, σ’ευχαριστούμε πολύ για όσα
μας πρόσφερες, Θα σε θυμόμαστε πάντα.
Ο θεός να αναπαύσει την ψυχή σου.
Μάννα μου θα ξεκουραστεί
στον τάφο το κορμί σου
γιατί ταλαιπωρήθηκες
σε όλη τη ζωή σου
Άλλα στραπάτσα η καρδιά
δεν μπόρεσε ν’αντέξει
στα χέρια μου ξεψύχησες
χωρίς να πεις μια λέξη
Πράμα δεν επαράγγειλες,
δεν είπες ούτε γειά σου
μα ΄γώ δυο λέξεις θα σου πώ:
«Μάνα καλοσταθιά σου»
Μάνα στο Βενιζέλειο
δεν πήγες όπως πρώτα
νεκρή σε ΄φεραν κι έκαμες
την τελευταία βόλτα
Τη μάνα και τον κύρη σου
ψάξε να βρεις στον Άδη
Και τη μικρή σου αδερφή,
να’στε εκειά ομάδι.
Ο γυιός σου
Ευχαριστούμε πολύ όλους, όσοι συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας με οποιοδήποτε τρόπο.
Ο Γρηγόρης Χαιρέτης (Φουνάς) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ στη
μνήμη της συζύγου του Όλγας Χαιρέτη.
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Στις 11 Ιουλίου 2009 πέθανε η αγαπημένη μας θεία, Μαρία ΚαλομοίρηΣωπασή.
Ευχαριστούμε θερμά όσους παραβρέθηκαν στην κηδεία της.
Θεία Μαρικοκιώ, έφυγες περήφανα
και βιαστικά χωρίς να προλάβουμε να
σε αποχαιρετίσουμε. Ίσως να το έκανες γιατί δεν ήθελες να μας γίνεις βάρος. Έτσι έλεγες πάντα.
Πέρασες δύσκολα χρόνια στην κατοχή,
αφού έχασες σε πολύ μικρή ηλικία τον
πατέρα σου και τα πέντε αδέλφια σου
όλα κάτω τω 20 ετών.
Πάλεψες με τη φτώχεια και τη δυστυχία εκείνης της εποχής, βοηθώντας τη
μάνα σου, τη Δημητρούδενα, να αναθρέψει τα αδέρφια σου και να ξεπεράσετε μαζί, τον πόνο της απώλειας των
αδερφών σου και του πατέρα σου, που
χάθηκαν τόσο νωρίς και τόσο άδικα.
Σου δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να παντρευτείς. Εσύ όμως, κουβαλούσες
ακόμα μέσα σου, τον πόνο και το παράπονο του άδικου χαμού των δικών
σου ανθρώπων.
Έτσι προτίμησες το δρόμο της μοναξιάς για πολλά χρόνια. Σε μεγάλη ηλικία παντρεύτηκες, το θείο το Θοδωρή.
Πέρασες μαζί του όμορφα χρόνια και
αγαπήθηκες από τα παιδιά του σαν να
ήσουν η πραγματική τους μάνα.
Θεία, μας λείπεις πολύ. Μας λείπει η
αγάπη σου και το κουράγιο που μας
έδινες σε δύσκολες στιγμές, η παρέα
σου και τα καλαμπούρια που μας έκανες.
Θα σε θυμόμαστε πάντα κι ελπίζουμε
να συνάντησες, εκεί που βρίσκεσαι τώρα, τα αγαπημένα σου πρόσωπα, που
στερήθηκες πολύ νωρίς στη ζωή.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που σε σκεπάζει.
Η ανιψιά σου Μαρία
Στη μνήμη της Μαρίας ΚαλομοίρηΣωπασή τα ανίψια της εισέφεραν το
ποσό των 50 ευρώ και στη Φ.Α.

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κίμων
Μανουράς, ένας άξιος και εξαιρετικά αγαπητός Ανωγειανός. Τιμητής της ανθρωπιάς και
της καλοσύνης. Δίκαιος, κοινωνικότατος, πανταχού παρών στης ζωής τα γραμμένα, σε
χαρές και λύπες, σηματοδότησε με το «είναι»
και το «φέρεσθαι» του, μια σπουδαία ανωγειανή εποχή, αντρών με έντονο κύρος και ισχυρή
ακτινοβολία. Τον αγάπησα βαθιά και ειλικρινά και βιώσαμε όλοι στην οικογένειά μου την
έντονη και αστείρευτη αγάπη του, σε μας.
Πολύτιμες οι συμβουλές του και οι παρατηρήσεις του σε μένα και τ’αδέρφια μου. Ανέκαθεν τον προσέγγιζα με συστολή, καθώς μου
ενέπνεε το μέγιστο σεβασμό και την σοβαρότητα. Πνευματώδης και μετριόφρων σε γοήτευε με την παρουσία και την αύρα που εξέπεμπε. Γλυκύτατος, μα και δεικτικός στα
«κακώς κείμενα». Δεν του άρεσαν τα μεγάλα
λόγια, ενώ στηλίτευε την αλαζονεία και τις
διχαστικές πρακτικές.
Υμνητής της φιλίας, με αναρίθμητους φίλους,
επιστήθιος φίλος, άλλωστε, με ένα άλλο μεγάλο Ανωγειανό το Νίκο Ξυλούρη, αλλά και
αρκετούς άλλους, συνδέθηκε στενά με τον
πατέρα μου το Σωμαροβασίλη. Αυτή τους τη
σχέση, της σπάνιας, ατσάλινης, υπερβατικής,
άδολης και ασύγκριτης φιλίας τη βίωσα από
κοντά και με παραδειγμάτισε.
Τον περασμένο Μάρτιο, λίγες στιγμές πριν
φύγει ο πατέρας μου εντελώς απροσδόκητα
από τη ζωή, ο αείμνηστος πια, Κίμωνας Μανουράς ήρθε στο νοσοκομείο συντετριμμένος
(και με τα προβλήματα υγείας του, να τον βαρύνουν ήδη πολύ), ίσα-ίσα ως χρέος στο φίλο
του, να πλησιάσει το θάλαμο της εντατικής,
όπου βρισκόταν ο πατέρας μου. Δεν του επετράπη να μπει, αναφώνησε (σαν να τον καλούσε και αποχαιρετούσε) «Βασίλη, Βασίλη»
και συντετριμμένος αγκαλιάζοντάς με, αποχώρησε. Λίγη ώρα μετά ο πατέρας μου έφυγε.
Αλλά ο Κίμωνας λίγο καιρό άντεξε μακριά
του και τώρα η παρέα τους εκεί στον άλλο
κόσμο θα συνεχιστεί και διαιωνιστεί μαζί με
τόσους άλλους αγαπημένους τους, που τους
στέρησε η ζωή.
Ο Κίμωνας Μανουράς θα συμβολίζει και στο
μέλλον την ευγένεια, τη μεγαλοσύνη, την αξιοπρέπεια και την αντρειοσύνη. Πολυπληθείς
και έντονα έγχρωμες οι στιγμές και οι εικόνες
που μοιράστηκα μαζί του. Η φωνή του θα
αντηχεί καθάρια και έντονα στο μυαλό και τη
σκέψη μου. Ήταν πολύ περήφανος για την
οικογένειά του, τη γυναίκα του Ισμήνη, τις
κόρες του Στέλλα και Ελευθερία, τις οποίες
λάτρεψε κυριολεκτικά.
Είμαι πολύ τυχερός που το γνώρισα και βαθιά
θλιμμένος που τον αποχωρίστηκα. Πρόλαβα
να τον αποχαιρετήσω, όμως δύο μήνες πριν,
όταν τον επισκέφτηκα στο σπίτι του, διαισθανόμενος ότι ίσως να ήταν η τελευταία φορά
που τον συναντούσα.

Στη μνήμη ΣΩΚΡΑΤΗ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(απεβίωσε στις 4-9-2010, ετών 88)

πιστεύω σου και την ζωή σου. Αγάπησες τον
τόπο πού γεννήθηκες με πάθος, βοήθησες πολλούς συγχωριανούς σου σε δύσκολες εποχές
αγόγγυστα και η ίδια αυτή κοινωνία των Ανωγείων σου ανταπέδωσε όλα αυτά τα χρόνια την
εκτίμηση και τον σεβασμό που σου άρμοζε. Στα
χρόνια της κατοχής έλαβες μέρος στη μάχη με
τους γερμανούς στην Χανιώπορτα όπου σκοτώθηκε και ο θείος σου Γκεκρέζος, και για την
δράσι σου αναγνωρίστηκες σαν μέλος της Εθνικής αντίστασης εναντίον των Γερμανών. Φεύγεις αφήνοντας πίσω σου εκλεκτούς απογόνους
με την βαριά σου παρακαταθήκη και να είσαι
σίγουρος από εκεί που θα βρίσκεσαι ότι θα συνεχίσουν τον δρόμο που χάραξες στην πολυτάραχη ζωή σου. Θείε μου είναι δύσκολο να ξετυλίξω την ζωή σου σε λίγες λέξεις ,όμως αυτό
έκανα, γιατί αυτό ήθελες πάντα, λίγα λόγια».
Ας είναι ελαφρύ το Ανωγειανό χώμα που θα σε
σκεπάσει.
Καλό σου ταξίδι
Σωκράτης Σπιθούρης

Αποφάσισε

Ευχαριστήριο

Επικήδειος

«Αγαπημένε μας θείε,
είμαστε όλοι εδώ να σε αποχαιρετήσομε στο
τελευταίο σου ταξίδι ,η αγαπημένη σου σύντροφος ,τα παιδιά σου, τα αδέλφια σου, τα εγγόνια
σου, τα ανίψια σου, οι φίλοι σου και όλοι οι
συγχωριανοί σου.
Από πολύ μικρός μπήκες στο στίβο της ζωής σε
δύσκολες εποχές για το χωριό μας. Ήσουν στήριγμα για την οικογένειά σου και πρωτοπόρησες
στη νεότητά σου, αφήνοντας την δική σου
σφραγίδα με ότι ασχολήθηκες. Δικαιοσύνη,
ντομπροσύνη, σεμνότητα, κοινωνικότητα,
αντρειοσύνη, είναι λέξεις συνυφασμένες με τα

(απεβίωσε στις 3/8/2010)

ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήμος Ανωγείων, αριθμ. πρωτ. 4225
Ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του
Σαλούστρου Σωκράτη του Δημητρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Σάββατο 4
Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 21:00 μ.μ. και αφού
έλαβε υπόψη του:
Α. Την ιδιότητα του εκλιπόντος ως Δήμαρχος
για δύο περίπου μήνες
Β. Την ιδιότητα του ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Την ιδιότητά του ως Δημοτικός Σύμβουλος,
που επί σειρά ετών προσέφερε στο Δήμο τις
υπηρεσίες του και
Δ. Το γεγονός ότι με την παρουσία του τίμησε
την ανωγειανή κοινωνία.
1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του στους
οικείους του εκλιπόντος.
2. Να παραστεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό
Συμβούλιο στην κηδεία του
3. Να κατατεθεί στη μνήμη του εκλιπόντος αντί
στεφάνου, το ποσό των 100 ευρώ στο ΚΑΠΗ
Ανωγείων
4. Το ψήφισμα να δοθεί στους οικείους του και
να δημοσιευτεί στον τύπο.
Η πρόεδρος του Δ.Σ., Τα μέλη του Δ.Σ.
Αικατερίνη Κουνάλη

Γεννήθηκε στ’ Ανώγεια το 1922. Ορφάνεψε από
πολύ μικρός από πατέρα και ανέλαβε προστάτης της πολυμελούς οικογένειάς του στη διάρκεια της κατοχής. Έλαβε μέρος στην Εθνική
Αντίσταση και στη μάχη της Κρήτης στη Χανιώπορτα. Στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε σε
πολλούς τομείς επαγγελματικά στ’Ανώγεια και
στη μετακατοχική εποχή και βοήθησε ηθικά και
υλικά πολλές οικογένειες να επιβιώσουν. Αργότερα παντρεύτηκε την Ελένη Ιωάν. Βρέντζου
και απέκτησε τρία παιδιά, τη Χαρούλα, το Δημήτρη και την Καίτη. Υπήρξε ενεργό μέλος της
Ανωγειανής κοινωνίας και υπηρέτησε το χωριό
του από πολλά μετερίζια: Διετέλεσε για μικρό
χρονικό διάστημα υπηρεσιακός δήμαρχος και
για μεγάλο διάστημα Προέδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου και Δημοτικός Σύμβουλος. Έχαιρε της εκτίμησης όλης της Ανωγειανής κοινωνίας, η οποία τον τίμησε και ζώντα και νεκρό.

Στη μνήμη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΛΙΝΗ
του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Η οικογένεια του Σωκράτη Σαλούστρου ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν στο βαρύ πένθος μας με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιαίτερα τους
ιατρούς και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας
Ανωγείων, καθώς και το χειρουργό της Β’ Χειρουργικής Κλινικής του Βενιζελείου Νοσοκομεί
ου Στέλιο Δαυίδ για την πολύχρονη και αμέριστη
φροντίδα τους στο σύζυγο και πατέρα μας.
Στη μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά του
εισέφερε το ποσό των 300 ευρώ στη Φ.Α..
Επίσης, στη μνήμη του, ο αδερφός του Μανόλης Σαλούστρος (Χατζημανόλης) εισέφερε το
ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α. και ο ανηψιός του,
Σωκράτης Σπιθούρης εισέφερε αντιστοίχως το
ποσό των 50 ευρώ. Στη μνήμη του εκλιπόντος,
κατέθεσαν στην εφημερίδα μας το ποσό των
150 ευρώ τα ανίψια του Γιάννης και Ιφιγένεια
Σαλούστρου, Γιώργης και Χαρά Χαιρέτη και
Βασίλης Ευαγγέλου Σαλούστρος και ο Γιώργης Σταυρακάκης (Γεωργαντάς-Χαράκι) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Στις 3 Αυγούστου 2010 έφυγε από τη
ζωή η αγαπημένη μας αδελφή και
θεία Αναστασία Κλίνη αφήνοντας
ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά μας.
Η ζωή της σημαδεύτηκε από τις κακουχίες της κατοχικής περιόδου, αλλά
και την εύθραυστη υγεία της από τα
παιδικά της χρόνια.
Πάλεψε με αξιοπρέπεια εργατικότητα, θάρρος, καλοσύνη και καρτερικότητα μέχρι την τελευταία στιγμή της
ζωής της και ανταποκρίθηκε με τον
καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της
ανωγειανής κοινωνίας, την οποία τίμησε με την ευγένεια του χαρακτήρα
της, την πραότητα, την καλοσύνη και
την πηγαία αγάπη της σε όλους όσους
τη γνώρισαν.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της ανωγειανής γης που σε σκεπάζει.
Τα αδέλφια της και τα ανίψια της,
ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγενείς φίλους και συγχωριανούς που
με την παρουσία τους ή τη σκέψη τους
συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.
Τα αδέλφια της θανούσης εισέφεραν
στη μνήμη της και στη Φ.Α το ποσό
των 200 ευρώ.
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Φωτό: Μανώλης Σκανδάλης
1 8/8/2010 Δαμάστα. Αρκετός ο κόσμος στην επιμνημόσυνη δέηση για το σαμποτάζ... 2 η Κατίνα Σπιθούρη (χήρα Νταμπακομανώλη, ενός εκ των μεγάλων
πρωταγωνιστών του Σαμποτάζ)) αφήνει λίγα λουλούδια στο μνημείο ως ένδειξη τιμής. 3 ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης παρών στην εκδήλωση.
4 …εδώ, ο Μιχάλης Δραμουντάνης, μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων, καταθέτει με τη σειρά του στεφάνι τιμώντας την ιστορική μνήμη. 5 Ανώγεια,
Αύγουστος 2010. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Ανωγείων. Θέατρο Νίκου Ξυλούρη. Ο Νικηφόρος Αεράκης ερμηνεύει. 6 …και ο Γεωργαντός Καλομοίρης ενεργά
παρών στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου. 7 ….από τις ίδιες εκδηλώσεις….η Μαρία Σουλτάτου με το Βασίλη Δραμουντάνη σε ντουέτο αρμονικής ερμηνείας.
8 ..εδώ η Μαρία Σουλτάτου με τον πολύ καλό μουσικό Νικόλα Καράτζη. 9 …ομάδα νέων του χωριού μας στον Ανωγειανό Πηδηχτό, στο θέατρο Νίκος Ξυλούρης.
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10 τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ανωγείων, τον Αύγουστο παρακολούθησε πολύς κόσμος. Εδώ ο Γιάννης Καλομοίρης (σε πρώτο πλάνο) με το Μύρωνα
Σκουλά σε χαλαρό και ευδιάθετο στιγμιότυπο… 11 Ανώγεια, Αρμί 13/8/2010, Επέτειος για το Ολοκαύτωμα. Ο οικονομολόγος Σωκράτης Σπιθούρης εκφωνεί τον
πανηγυρικό της ημέρας. 12 13/8/2010, Ανώγεια Αρμί, ο Υφυπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σταύρος Αρναουτάκης παρών στην επετειακή
εκδήλωση εκ μέρους της κυβέρνησης. 13 ….το Δημοτικό Συμβούλιο Ανωγείων εκπροσώπησε η πρόεδρος του Κατερίνα Κουνάλη. 14 …από την ίδια ημέρα, εκ
μέρους των Ανωγειανών της Αθήνας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Μανουράς καταθέτει τιμητικό στεφάνι στο μνημείο. 15 - 16 ...από την ίδια ημέρα, οι
Βουλευτές Ρεθύμνου Όλγα Κεφαλογιάννη και Μανόλης Όθωνας ετοιμάζονται να καταθέσουν στεφάνι. 17 Οι Ανωγειανοί κτηνοτρόφοι ενημερώνονται για τύχη των
εξισωτικών αποζημιώσεων απο τον υφυπουργό κ. Σταύρο Αρναουτάκη. 18 Οι επίσημοι προσκεκλημένοι σε στάση προσοχής κατα την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
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