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ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ

1 πανελληνιο
συνεδριο για τα
ολοκαυτωματα
ο

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Προς όλους
τους δημότες

Επισημαίνεται η ανάγκη να γίνονται
σεβαστές από όλους οι συμβατικές, έναντι
του Δήμου υποχρεώσεις. Ιδιαίτερη μνεία για την
αποφυγή της ανεξέλεγκτης παράνομης ξύλευσης
(υλοτόμησης).

(συνέχεια στη σελ. 16)

ΕΓΓΡΑΦΑ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Για την απελευθερωτική
δράση των Ανωγείων
τη περίοδο 1941-45

επιμέλεια: Γιώργος Καλογεράκης
Ο Εμμανουήλ Παπαδογιάννης καταγόταν από
τον Άγιο Ιωάννη Ρεθύμνου, ήταν Πολιτευτής και
μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ε.Ο.Ρ. Ρεθύμνου. Η προσωπικότητα και η καθολική αποδοχή
του Εμμανουήλ Παπαδογιάννη από τους Ρεθύμνιους τον κατέστησε ως ένα σημαντικό παράγοντα του αντιστασιακού αγώνα των Κρητών τα
χρόνια 1941-1945 και πολιτικό εκπρόσωπο του
απελευθερωτικού αγώνα νομού Ρεθύμνου. (Ο
στρατιωτικός εκπρόσωπος του Νομού Ρεθύμνου
ήταν ο Χρίστος Τζιφάκης).

ανω βιαννοσ

16-17 σεπτεμβριου 2011
Το 1ο Συνέδριο για τα ολοκαυτώματα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Βιάννο, στις 16 και
17 Σεπτεμβρίου 2001, με συμμετοχή εκπροσώπων από τις περισσότερες μαρτυρικές πόλεις της
Χώρας, καθώς τις περισσότερες
σχετικές Οργανώσεις και ειδικούς επιστήμονες.
(συνέχεια στη σελ. 6)

Η ΑΠΑΓΩΓΗ

ΚΡΑΪΠΕ ΚΑΙ ΤΑ
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
του Θεόδωρου Πελαντάκη, Φιλόλογου
Εισαγωγή. Κάθε χρόνο οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος μας φέρνουν

(συνέχεια στη σελ. 12)

συνειρμικά και ευκυλύνουν να μάθουμε στοιχεία αληθινά για το μάυρο Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1944. Θεώρησα καλό να μην περιοριστούμε μόνο στην
περιφέρεια Ρεθύμνου, αλλά να επεκταθούμε σ’ όλη την Κρήτη και να δούμε
πώς αυτά τα γεγονότα συνδέονται με τις φάσεις του Β' παγκόσμιου πολέμου
και τη διεθνή σκακιέρα, πάνω στην οποία παίζονται τα συμφέροντα των
ισχυρών και συντρίβονται μέχρις εξαφάνισης τα συμφέροντα των αδύναμων, αν
τύχει να μη συμπίπτουν με τα συμφέροντα των δυνατών.
(συνέχεια στη σελ. 4)

&

Ανθολογία ανωγειανής μαντινάδας

Ανωγειανός Επαγγελματικός οδηγός

μην ξεχνάτε τις εκδοτικές μας προσπάθειες
➔ Ο Σύλλογός μας υπενθυμίζει το κάλεσμά του σε όλα τα μέλη του, που διαμένουν στην Αθήνα,
να αποστείλουν χωρίς καμία επιβάρυνση, τα πλήρη επαγγελματικά τους στοιχεία (λεπτομέρειες
στο φύλλο 286, σελ 7), με σκοπό την έκδοση και δωρεάν κυκλοφορία του πρώτου επαγγελματικού
οδηγού των Ανωγειανών της Αθήνας. Αρκετοί έχουν ήδη ανταποκριθεί. Αναμένουμε την ανταπόκριση όλων σας για την επιτυχία του εγχειρήματος. ➔Μην ξεχνάτε επίσης, να μας στέλνετε τις
μαντινάδες σας με σκοπό η ποιητική συλλογή, συλλεκτικού χαρακτήρα, που θα εκδώσουμε να
είναι αντιπροσωπευτική της προσπάθειας όλων των ανωγειανών μαντιναδολόγων.
(πληροφορίες: Γιάννης Μανουράς 6972-906273, 210-5241344).
Ανταποκριθείτε το
αργότερο μέχρι την
1η Μαρτίου 2012.
Φ.Α.

Στα σκαριά ΨΗΦΙΑΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ… στ' ΑΝΩΓΕΙΑ!
Εντάχθηκε το έργο «Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού
περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου
στο Δήμο Ανωγείων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». (συνέχεια στη σελ. 15)

ΝΕΑ, ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΣΤΗ

ΖΩΜΙΝΘΟ

Ο Μινωίτης που βγήκε
από το χώμα...

Περίπου 3.600 χρόνια μετά τον μεγάλο σεισμό που
κατέστρεψε την Κρήτη, τα
ευρήματα από τις ανασκαφές στα
Ανώγεια, ανοίγουν νέους δρόμους στους ερευνητές του μινωικού πολιτισμού.
(συνέχεια στη σελ. 10)

✓

 ia ιστορια...
m
μια μαντιναδα...

➔ Η νέα, ενδιάφερουσα στήλη από το
Μανώλη Φασουλά
Στο πέρασμα των χρόνων η μαντινάδα αποτέλεσε τον
καλύτερο τρόπο έκφρασης κάθε Ανωγειανού, για κορυφαίες στιγμές της ζωής του. Ως τέτοιες βέβαια λογίζονται
εκείνες του έρωτα, του θανάτου και της ζωής. σελ. 11

Ο Σύλλογός
των Ανωγειανών
της Αθήνας, εύχεται σε
όλους χαρούμενες
γιορτές. Υγεία και
Ευτυχία για το νέος
έτος 2012
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τετοιεσ ωρεσ, τετοια λογια...
Θεωρώ, ότι τα λόγια έχουν νόημα, όταν ακόμα, μπορείς
να επηρεάσεις την πορεία των πραγμάτων.
Οι καταστάσεις γύρω μας είναι ρευστές και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα τόσο βαριά, που δυσκολεύομαι να
αντιληφθώ και το νόημα να γράψεις, όταν μάλιστα, μέσα
σε όλα αυτά, δεν μπορείς να ξέρεις τί ξημερώνει η επόμενη μέρα.
Τηλεόραση δεν παρακολουθώ πια. Καθόλου. Και τούτο
ήδη από το Μάρτιο, θεωρώντας, ότι έτσι μπορώ να διατηρήσω την ψυχραιμία μου, έναντι των αμέτρητων, δυσερμήνευτων και ταχύτητα εναλλασσόμενων πληροφοριών που αφορούν στην οικονομική κρίση, που εξαπλώνεται
σε ολόκληρη σχεδόν, την Ευρώπη με επίκεντρο (ακόμα;)
την Ελλάδα. Διότι μόνο ψύχραιμος, σκέφτομαι σωστά.
Η στροφή μου στο ραδιόφωνο, το πιο φιλικό προς εμένα,
μέσο ενημέρωσης, με πρόδωσε… «Συνάντησα» κι εκεί,
(όπως και στην τηλεόραση) δημοσιογράφους, που απευθύνονται σε μένα, σε πρώτο ενικό, προσπαθώντας δήθεν
να εξιλεωθούν, να εντυπωσιάσουν και να διεκδικήσουν
από μένα, μέσω ενός ιδιότυπου, δήθεν διαλόγου, την επιβεβαίωση των λεγομένων τους, κατακεραυνώνοντας έτσι,
αυτοί, την εξουσία, που τόσα χρόνια (η πλειονότητα αυτών) υπηρετούσαν δια της σιωπής, της επιλεκτικής προβολής και της διστακτικής και λειψής κριτικής. Και δεν
μπορώ να μην αναφέρω, ότι αυτή η ανεξήγητη με το κοινό,
οικειότητα των νεόκοπων, πολλές φορές, δημοσιογράφων,
με τρομάζει όσο και ενοχλεί, καθώς την θεωρώ ύποπτη
και ικανή να παραπλανήσει.
Σε κάθε, όμως περίπτωση, απ’όλες τις ετερόκλητες και
πολλάκις αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες, που έχουν
κατακλύσει το μυαλό μου, σχετικά με την πρωτοφανή
κατάσταση που σοβεί στη χώρα μας και βιώνουν οι έλληνες, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι όσο και να θυμώσω, όσο και αν εκτονωθώ βρίζοντας ή διαδηλώνοντας,
δεν μπορώ, παρά να ζητήσω ένα νέο πολιτικό ή κοινωνικό
σχήμα, που να μην είναι διεφθαρμένο και να μην υποκρίνεται, αλλά σύγχρονο και να εμπνέει. Και τούτο, γιατί
πιστεύω σε ένα νέο οργανωμένο σχήμα, ομάδα ή όπως
αλλιώς θέλετε να το αποκαλέσετε, (όχι πάντως απαραίτητα πολιτική παράταξη), που θα συμβάλει, ώστε η επερχόμενη δυστυχία των ελλήνων, να είναι λίγο μικρότερη.
Κουβέντες περί εκδίκησης του λαού κατά των πολιτικών,
με γεμίζουν, στιγμιαία ίσως, με ένα ανεξήγητο αίσθημα
δικαιοσύνης, πιθανόν και πατριωτισμού, το οποίο όμως,
σε καμία περίπτωση δεν βρίσκω αρκετό, πόσο μάλλον
ικανό, να μου εμπνεύσει, με τρόπο «χειροπιαστό», την
ελπίδα και το όραμα για καλύτερο αύριο.
Οι περισσότεροι από εμάς, αισθανόμαστε απηυδισμένοι,
όσο και τρομαγμένοι με την όλη κατάσταση. Άλλοι, πάλι
αδιαφορούν, και άλλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά θεωρώντας, ότι η χρεοκοπία θα μας νοικοκυρέψει ως κράτος και
θα μας σωφρονίσει ως έθνος. Και περιμένουν…τα χαλάσματα!
Δεν μπορώ να συνταχθώ μαζί τους, εκτός κι αν απ’αυτά
χαλάσματα γεννηθεί κάποιο νέο είδος αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων, οπότε …καλοδεχούμενα κι αυτά!
Μια αλληλεγγύη, βεβαίως, που θα δέσει τους ανθρώπους
στο άρμα του διαφορετικού. Άρμα που θα πορεύεται στον
ενάρετο δρόμο της ελευθερίας και του θάρρους, θα σπάσει
τη μάντρα και θα μας οδηγήσει έξω από το σκοτάδι της
εποχής μας.
Δυστυχώς, όμως δεν μπορώ να παραγνωρίσω το γεγονός,
ότι υπάρχει ένα ολόκληρο πλήθος που έχει ξεμάθει εντελώς, να λειτουργεί χωρίς καθοδήγηση, σωτηριολογικό
πανικό και καθησυχαστική ομογενοποίηση.
Παρ’ όλα αυτά, δεν είμαι εντελώς απαισιόδοξος. Πολλά
είναι τα μηνύματα που μας προετοιμάζουν γι’ αυτό που
έρχεται, ωστόσο νιώθω πως κάπως θα βγούμε απ’ το σκοτεινό τούνελ. Κι ας είμαστε τώρα μέσα και χωρίς φακό.

Ο εκδότης
Γιάννης Μανουράς

Ανωγειανές... εκδόσεις
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Μανώλης Σκανδάλης - manskan3@gmail.com
Αλεξάνδρα Σταυρακάκη - alskreta@gmail.com
Ιωάννης Μανουράς
Νίκος Καράτζης
Βασίλης Κονιός
Κώστας Μέμμος
Στέφανος Χαιρέτης
Ζαχαρίας Σαλούστρος
ειδικοσ συνεργατησ

Άλκης Σκουλάς
συνεργατεσ - ΣΥΝΤΑΚΤεσ

Βασίλης Βουϊδάσκης
Γιώργος Καλογεράκης
Θοδωρής Πελαντάκης
Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
Μανώλης Φασουλάς

«Στση νύχτας τα μεσόστρατα» είναι ο τίτλος του νέου CD της «Παρέας του Υακίνθου» που μόλις κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρεία Φαιστός. Η έμπνευση
και η δημιουργικότητα αποτελούν τους θεμέλιους λίθους αυτής της νέας δουλειάς
που αντιπροσωπεύει την εξέλιξη της Παρέας του Υακίνθου μέσα στο χρόνο.
Τα μέλη της, ο Γιώργης, ο Δημήτρης, ο Βασίλης και ο Γιάννης συνθέτουν τη δική
τους παραδοσιακή μουσική, στα πρότυπα των Ανωγειανών καλλιτεχνών. Πλαισιώνουν τις μαντινάδες και τα τραγούδια του Κώστα Μανουρά και άλλων μαντιναδολόγων, που εκφράζουν τη χαρά, τον έρωτα και το
πόνο της Ανωγειανής ψυχής. Ξεχωρίζουν οι συμμετοχές καταξιωμένων καλλιτεχνών όπως
της Μαρίνας Δακανάλη και του Πάρη
Περισυνάκη.
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φωτογραφιεσ

Μανώλης Σκανδάλης
www.mSkandalis.gr, κιν. τηλ.: 6977-891415
υπευθυνοσ διαφημισησ
& δημοσιων σχεσεων

Νικόλαος Καράτζης, κιν. τηλ.: 6979-302303
Ζαχαρίας Σαλούστρος, κιν.: 6977-464742
εκτυπωση - βιβλιοδεσια

Δεκάλογος Ε.Π.Ε.
ετησιεσ συνδρομεσ

Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 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

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ

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.
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Ο Διευθυντής και το Προσωπικό του Κ.Υ.
Ανωγείων ευχαριστεί την οικογένεια Διονυσίου
Βρέντζου για την προσφορά του ποσού των 100
ευρώ για την «ψηφιδωτή πλατυτέρα» στον αύλιο χώρο του Κ.Υ Ανωγείων εις μνήμην Αντωνίας Βρέντζου.
Ο Διευθυντής του Κ.Υ. Ανωγείων
Εμμ. Τσαφαντάκης
Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Κ.Υ. Ανωγείων ευχαριστεί την οικογένεια Γεωργίου Ξάνθου και Βάσως Βρέντζου για την προσφορά ποσού 50 ευρώ για την «ψηφιδωτή πλατυτέρα» στον
αύλιο χώρο του Κ.Υ Ανωγείων εις μνήμην Αντωνίας Βρέντζου.
Ο Διευθυντής του Κ.Υ Ανωγείων
Εμμ. Τσαφαντάκης
Ο Διευθυντής & προσωπικό του Κ.Υ. Ανωγείων
ευχαριστεί την οικογένεια Ιωάννη Ευαγγελίας
Ξυλούρη (Κιτρογιάννη) για την προσφορά του
ποσού των 50 ευρώ για την «ψηφιδωτή πλατυτέρα» στον αύλιο χώρο του Κ.Υ Ανωγείων εις
μνήμην Χαιρέτη Ελευθερίου.
Ο Διευθυντής του Κ.Υ. Ανωγείων
Εμμανουήλ Τσαφαντάκης
Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Κ.Υ.
Ανωγείων ευχαριστεί για την προσφορά ποσού
50 ευρώ (συνολικά 200 ευρώ) από έκαστο των
κατωτέρω, για την «ψηφιδωτή πλατυτέρα» στον
αύλιο χώρο του εις μνήμην Ξημέρη Αγάπης (Ξημεροστεφανίνας): •Ξημέρη Κων/νο του Ιωάννη
(Ξημερόκωστας). •Ξημέρη Ιωάννη του Ιωάννη
(Ξημερογιάννη). •Ξημέρη Εμμανουήλ του Δη
μητρίου (Ξημερομανώλης). •Κονιό Ιωάννη του
Κων/νου (Τσιριντανογιάννη).
Ο Διευθυντής του Κ. Υ. Ανωγείων
Εμμανουήλ Τσαφαντάκης
Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Κ.Υ. Ανωγείων ευχαριστεί τους παρακάτω για την προσφορά τους στην μνήμη της Σμπώκου Αμαλίας
για την «ψηφιδωτή πλατυτέρα» στον αύλιο χώρο του Κ.Υ Ανωγείων: •Φαρσαράκη Σπυρίδωνα 50 ευρώ •Φαρσαράκη Ιωάννη Ιατρό 50 ευρώ
•Κονιό Ιωάννη &Χαρά (Τσιρινταναγιάννη) 50
ευρώ •Σκουλά Μιχαήλ & Κοντογιάννη Αγάπη
50 ευρώ •Πασπαράκη Μανώλη &Νίκη (Σουβλατζή) 50 ευρώ •Πασπαράκη Αναστάση &
Κατίνα 50 ευρώ •Πασπαράκη Ελευθερία χήρα
Μιχαήλ 100 ευρώ •Πασπαράκη Γιαπιτζάκη
Κων/νιά 50 ευρώ •Βρέντζο Ιωάννη του Βασιλείου 50 ευρώ •Κεφαλογιάννη Γιούλη (Μεντρικοβασίλη) 50 ευρώ •Κεφαλογιάννη Κάτια
(Μεντρικοβασίλη) 50 ευρώ •Κεφαλογιάννη
Γιάννα (Μεντρικοβασίλη) 50 ευρώ •Μαμαγκάκη Αντώνη 50 ευρώ •Τέκνα Μαρίας Χρονιάρη
100 ευρώ •Γρύλλο Ανδρέα & Μαρία 100 ευρώ
•Φλουρής Βασίλειος (Δροσιά) 50 ευρώ. Ευχαριστεί επίσης την Γιαννούλα ΝταγιαντάΦασουλά για την προσφορά της εις μνήμη του
συζύγου της Κωνσταντίνου το ποσό των 50 ευρώ για την «ψηφιδωτή πλατυτέρα» στον αύλιο
χώρο του Κ.Υ Ανωγείων.
Ο Διευθυντής του Κ.Υ. Ανωγείων
Εμμανουήλ Τσαφαντάκης
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά τον
Εμμανουήλ Νταγιαντά (πρατήριο υγρών καυσίμων) για τη δωρεά του ποσού των εκατό 100
ευρώ προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα
ελαιοχρωματισμού του Διδακτηρίου του 1ου
Δημοτικού Σχολ. Ανωγείων.
Η Διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Κ.Υ.
Ανωγείων ευχαριστεί: •Τον Νταγιαντά Ιωάννη
του Γεωργίου (Λαμπρινογιάννη) για την προσφορά στη μνήμη της Σμπώκου Αμαλίας του
ποσού των 50 ευρώ για την διαμόρφωση του
χώρου που τοποθετήθηκε η «ψηφιδωτή πλατυ
τέρα» (κεραμοσκεπή-ηλεκτροφωτισμό-δεντρο

ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΡΑΪΠΕ και τα
επακόλουθα στην Κρήτη 〉❱4-5
1ο ΠΑΝ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ 〉❱6-7
ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «Μπορούμε για τ'Ανώγεια» 〉❱7
Πως γράφεται
ένα ποίημα... 〉❱8
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΤΟΥ Δ. Σ. για το έκτακτο ειδικό τέλος στους Λογαριασμούς
της Δ.Ε.Η. 〉❱9

Η λαϊκη συσπέιρωση
επιδίωξε συζήτηση στο Δ. Σ.
για το «ΧΑΡΑΤΣΙ» της ΔΕΗ
και τη λειτουργία του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 〉❱9
Νέα εντυπωσιακά ευρήματα
από τις ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΣΤΗ ΖΩΜΙΝΘΟ 〉❱10
To πορτραίτο του ανωγειανού
αγωνιστή Γεωργίου Ι.
Αεράκη (ή ΝΤΑΡΟΥ) 〉❱10
Μαρτυρία για τον Αριστόμενο Βασ. Κουνάλη από

φύτευση) στον αύλιο χώρο του Κ.Υ Ανωγείων.
•Τα παιδιά του Βαγγέλη και της Ειρήνης Μαυρόκωστα (Δανουζοβαγγέλη) που στη μνήμη τους
έκαναν δωρεά δυο «αναπηρικά αμαξίδια» για
τις ανάγκες του Κ.Υ Ανωγείων. •Το Γραφείο
Τελετών του «ΜΠΑΓΚΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ» για την
ευγενική προσφορά του ενός Σταυρού και μιας
καντηλοθήκης που θα τοποθετήθεί στην «ψηφιδωτή πλατυτέρα» στον αύλιο χώρο του Κ.Υ
Ανωγείων.
O διευθυντής του Κέντρου Υγείας Ανωγείων
Εμμανουήλ Τσαφαντάκης
H Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανωγείων, εκφράζει βαθιές
ευχαριστίες στον κ. Εμμανουήλ Σμπώκο του
Ανδρέα για την κατάθεση στο σχολικό ταμείο
του ποσού των 50 ευρώ εις μνήμην Αμαλίας
Σμπώκου.
Η Διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
Η Σχολική επιτροπή του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ανωγείων, ευχαριστεί τη Μαρία
και την Ειρήνη Βρέντζου του Γεωργίου για το
χρηματικό ποσό των 100 ευρώ που προσέφεραν
στη μνήμη της Αντωνίας Βρέντζου.
H Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου και του
Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί τον Γεώργιο
Σμπώκο του Ανδρέα για το ποσό των 100 ευρώ
που πρόσφερε στη μνήμη της Αμαλίας Σμπώκου.
Ένα κήπο καθαρό, προσβάσιμο στους μαθητές,
εργαλείο πολύτιμο για τα περιβαλλοντικά προγράμματα των μαθητών του Σχολείου μας, θέλησε να προσφέρει στη σχολική κοινότητα ως
δώρο, με την αποχώρησή του από την ενεργό
εκπαιδευτική υπηρεσία ο δάσκαλος του Σχολείου μας και ιερέας Γεώργιος Ανδρεαδάκης. Μετά
από πολύωρες εργασίες καθαρισμού από ένα
φιλότιμο και άξιο συνεργείο, ο κήπος του Σχολείου έγινε ξανά μια όαση χαράς και δημιουργίας. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανωγείων εκφράζει βαθύτατες
ευχαριστίες στον Παπα-Γιώργη Ανδρεαδάκη γι'
αυτό το πολύτιμο οικολογικό δώρο και του εύχονται καλή υγεία και μακροημέρευση.
Η Διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
H Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά
τον κ. Εμμανουήλ Νταγιαντά (πρατήριο υγρών
καυσίμων) για τη δωρεά του ποσού των 100 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα ελαιοχρωματισμού του Διδακτηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων.
O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Κοντογιάννης
H Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων και οι δάσκαλοι των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ευχαριστούν
θερμά το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας
της Παναγίας (Περαχώρι) για την κατάθεση στο
σχολικό ταμείο του ποσού των 500 ευρώ για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων
Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανωγείων
ευχαριστεί θερμά τους παρακάτω για τις δωρεές τους, στη μνήμη της Αντωνίας Εμμ. Βρέντζου: •Την οικογένεια Γεωργίου Ξάνθου για
το ποσό των 50 ευρώ •Την οικογένεια του
Αντώνη Βρέντζου για το ποσό των 50 ευρώ
•Την οικογένεια του Εμμανουήλ Δ. Βρέντζου
για την προσφοράς οικογενειακών σκευών κουζίνας αξίας 100 ευρώ.
Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανωγείων ευχαριστεί θερμά την Μαρία Μπιλάλη για τη δωρεά που έκανε στο σταθμό μας του ποσού των
150 ευρώ στην μνήμη Αμαλίας Σμπώκου

τον Βασίλειο Σπαχή 〉❱10
Μια ιστορια...
μια μαντιναδα 〉❱11
Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ 〉❱11
ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
…ΑΚΡΙΒΕΙΑ 〉❱11
Το 1ο πρακτικό της
Α.Ο. Ανωγείων και
το Πρακτικό Συνεδρίασης της
25/11/1944 〉❱12-13
ουρανογραφια
και Ελληνική Μυθολογία 〉❱13
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 〉❱14-17
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 〉❱17-19
ΦΩΤΟΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 〉❱20
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Ευχαριστήρια
Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί του 1ου και 2ου
Νηπιαγωγείου Ανωγείων ευχαριστούν θερμά το
ΑΚΟΜM ΑΝΩΓΕΙΩΝ για την προσφορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος θα αξιοποιηθεί
από μαθητές και εκπαιδευτικούς στα πλαίσια
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το Νηπιαγωγείο Ανωγείων ευχαριστεί τον κ.
Κοντογιάννη Εμμανουήλ για τη δωρεάν τοποθέ
τηση μαρκίζας με την ονομασία του σχολείου.
Οι προϊσταμένες 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου,
Μπαλαδάκη Μαρία & Σταματέλου Αιμιλία
To προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου
Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά τις οικογένειες των κάτωθι: •Γεωργίου Νταγιαντά του Δημητρίου •Αριστείδη και Αθηνάς Φρυσάλη •Νικολάου Νταγιαντά του Δημητρίου •Γιάννης Τσικαλάκη και
Πελαγίας Νταγιαντά •Ελένης Νταγιαντά του
Δημητρίου για το ποσό των 250 ευρώ που δώρισαν (50 ευρώ έκαστος) στη μνήμη Αικατερίνης Νταγιαντά.
Ο Δήμαρχος
Σωκράτης Κεφαλογιάννης
Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου
Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά την οικογένεια του Στελή
Ι. Σπιθούρη για το ποσό των 50 ευρώ που δώρισαν στη μνήμη Λυκούργου Σπιθούρη.
Ο Δήμαρχος
Σωκράτης Κεφαλογιάννης
Για τον εξωραϊσμό του Δημοτικού Νεκροταφείου ο Ιωάννης Χαιρέτης κατέθεσε το ποσό
των 1000 ευρώ στη μνήμη του Εμμανουήλ Κεφαλογιάννη (Χρονομανολιώ), η Επιτροπή
Υγείας- Καθαριότητας του Νεκροταφείου Δήμου Ανωγείων αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την οικογένεια του εκλιπόντος για
την ευγενική προσφορά τους και εύχεται να
είναι η μνήμη του αιώνια.
εκ του ΔΣ, Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος Γιάννης Χαιρέτης
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημο
τικού & Νηπιαγωγείου Ανωγείων, ευχαριστεί
θερμά την Οικογένεια του Εμμανουήλ Μανου
ρά (Προσφύρη) για την κατάθεση του ποσού των
50 ευρώ στη μνήμη Αμαλίας Σμπώκου
Εκ του Συλλόγου
Η σχολική επιτροπή του Γυμνασίου-Λυκείου
Ανωγείων ευχαριστεί: •Ανδρεαδάκη Ιωάννη
& Μαρία για ποσό 50 ευρώ •Αργύρη Εμμανουήλ & Νίτσα για ποσό 50 ευρώ που προσέφεραν στη μνήμη της Σμπώκου Αμαλίας.
Η σχολική επιτροπή του Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί τον Μπαγκέρη
Λυκούργο (Τζαβολιό) για το ποσό των 50 ευρώ
που προσέφερε στη μνήμη της Σμπώκου Ελένης (Κωστακογιώργαινα).
H Σχολική Επιτροπή και οι δάσκαλοι των
Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ευχαριστούν θερμά «Το Σπίτι της Ευρώπης Ανωγείων» και την οικογένεια Μιχαήλ Σμπώκου
για την ιδιαίτερη τιμή να βραβεύσουν το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Ανωγείων
και να μας απονείμουν το καθιερωμένο χρηματικό βραβείο των 1000 ευρώ, στη μνήμη
Γιώργη Σμπώκου.
οι διευθύντριες των σχολείων
Χατζάκη Τριανταφυλλιά
Μπαλαδάκη Μαρία

Ώρες λειτουργίας του Συλλόγου
μας κατά τη φετινή περίοδο
Ο Σύλλογός μας θα παραμένει για τη φετινή περίοδο ανοικτός, τις Κυριακές και
από ώρα:

17:30

έως

20:30

Περιμένουμε όλους τους συγχωριανούς
και φίλους του Συλλόγου να μας επισκεφθούν στην όμορφη και άνετη αίθουσά
μας στην Αθήνα, στους Αμπελοκήπους
(οδός Βελεστίνου 18), για να συζητήσουμε τα σχέδιά μας, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά.
το Δ.Σ.

4

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Χωριό – Περιοχή	
Χρονολογία	
Λοχριά Αμαρίου
Αρχές Μαΐου
Μαγαρικάρι Πυργιώτισσας
Αρχές Μαΐου
Καμάρες Πυριγιώτισσας
Αρχές Μαΐου
Βορίζα Πυριγιώτισσας
Αρχές Μαΐου
Σακτούρια Αγίου Βασιλείου 3-5 Μαΐου
Κεραμειά Χανίων
7 Μαΐου
		
Ραμνή Χανίων
8 Μαΐου
Ροδάκινο Αγ. Βασιλείου
12 Μαΐου
Αρκάδι Ρεθύμνου
21 Μαΐου
		
		
		
Αρκάδι Ρεθύμνου
25 Μαΐου
(Αναλήψεως)
		
Επαρχία Αμαρίου
25 Μαΐου
		
Επαρχία Αγίου Βασιλείου
25 Μαΐου
		

Εκτελέσεις ανδρών-γυναικών
εκτέλεσαν: 3+7
Αγυιά-Α/Π Ταναΐς: 10
εξαφάνισαν: 15
ισοπεδώθηκαν (χωρίς νεκρούς).
εκτέλεσαν: 16 (στην Αγυιά 16-9-44).
Αγυιά 25-τους έπνιξαν
(7-7-44 με το πλοίο Ταναΐς)
Εκτέλεσαν: 7
Εκτέλεσαν σε συμπλοκή: 3
(Γιορτή του Μοναστηριού).
Σύλληψη Ηγούμενου Διονυσίου
Ψαρουδάκη και 30 ανδρών. Φυλάκιση
στο Ρέθυμνο.
Διέκοψαν τη λειτουργία. Συνέλαβαν
4 μοναχούς και 28 πολίτες. Εικονικές
εκτελέσεις και ανακρίσεις άκαρπες.
Σύλληψη 1000 ατόμων - Ανακρίσεις.
Απόλυση.
Σύλληψη 200 ατόμων - Ανακρίσεις Απόλυση.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΛΤΕΡ ΜΥΛΛΕΡ

ΚΡΑΪΠΕ

Η ΑΠΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΗΝ

ΚΡΗΤΗ

του Θεόδωρου Πελαντάκη
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

Η ΑΠΑΓΩΓΗ
Το 1944 είναι κρίσιμο έτος του Β' παγκόσμιου πολέμου σε όλα τα μέτωπα και ειδικά στην
Κρήτη. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τους Γερμανούς, που χάνουν σε όλα τα μέτωπα.
Το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής
(ΣΣΜΑ) στο Κάιρο, είχε μαζέψει αρκετούς
ψυχωμένους Κρητικούς και τους εκπαίδευσε
συστηματικά διενέργεια σαμποτάζ, για πτώση
με αλεξίπτωτα, γενικά τους ετοίμαζε για ενέργειες ανορθόδοξου πολέμου στην Κρήτη.
Η ιδέα να απαγάγουν το Γερμανό στρατηγό
Μύλλερ, σφαγέα της Βιάννου, οι Σύμμαχοι
δεν προέκυψε από επιτελική – στρατηγική
ανάγκη, αλλά ήταν προσωπική ιδέα του Πάτρικ Λη Φέρμορ από το φθινόπωρο του 1943,
την έριξε ο Μαν. Πατεράκης. Ελάχιστοι έμαθαν για το σχεδιασμό αυτού του παράτολμου
εγχειρήματος, οι περισσότεροι όμως δεν
ήθελαν να γίνει, επειδή υπολόγιζαν τις
αντεκδικήσεις των Γερμανών με αντίποινα
στον άμαχο πληθυσμό του Ηρακλείου, αφού
τελικά η απαγωγή του Γερμανού στρατηγού
Κράιπε, αντικατάσταση του Μυλλερ, έγινε
κοντά στο Σκαλάνι, στις 26 Απριλίου 1944.
Η απαγωγή Κράιπε μοιάζει με απίστευτο
αστυνομικό μυθιστόρημα και, όπως αξιοποιήθηκε με την προπαγάνδα, θεωρήθηκε από
τα σπουδαιότερα γεγονότα του Β' παγκόσμιου πολέμου ως προς τη θεαματικότητά του.
Πολλοί έγραψαν γι’ αυτήν. Πιο αξιόπιστος
θεωρείται ο Γιώργης Τυράκης, τρίτος στην
ιεραρχία της ομάδας και ο Μανόλης Πατεράκης (βιβλίο Ιω. Κογχυλάκη).
Οι απαγωγείς του Κράιπε:
1 Πάτρικ Λη Φέρμορ, ταγματάρχης - αρχηγός.
Μεταμφιέστηκε σε Γερμανό Στρατηγό.
2 Στάνλεϋ Μος, λοχαγός – υπαρχηγός. Σωφέρ του αυτ/του, με στολή Γερμανού.
3 Γιώργης Τυράκης, λοχίας από Φουρφουρά.
4 Μανόλης Πατεράκης, χωροφύλακας, από
το Κουστογέρακο Σελίνου Χανίων.
5 Στρατής Σαβιολάκης, από την Ανώπολη
Σφακίων, χωροφύλακας, στην Κνωσσό.
Ήξερε το Ηράκλειο στενό με στενό.
Αυτοί οι τρεις κομμάντος, αφού έδεσαν σε 45’’
τον Κράιπε, τον εξάπλωσαν ανάμεσα στο
μπροστινό και πισινό κάθισμα του αυτοκι
νήτου. Οι τρεις κάθισαν στο πίσω κάθισμα.
Στην απαγωγή βοήθησαν ακόμη:

➔ Γρηγόρης Χναράκης, από το Θραψανό
Ηρακλείου (της ομάδας Μπαντουβά).
➔ Αντώνης Παπαλεωνίδας, από το Ηράκλειο.
Αυτοί αιχμαλώτισαν τον σωφέρ του Κράιπε
και τράπηκαν πεζοί προς τον Ψηλορείτη. Στην
πορεία τον σκότωσαν, όταν φοβήθηκαν ότι θα
φωνάξει και θα τους δουν οι Γερμανοί.
➔ Νίκος Κόμης, από τις Ποταμιές, Ηρακλείου (της ομάδας Μπαντουβά).
➔ Ηλίας Αθανασάκης, από το Καταλαγάρι
Αρχανών. Αυτός διάλεξε το σημείο απαγωγής του Κράιπε.
➔ Μιχάλης Ακουμιανάκης, από το Ηράκλειο,
αρχηγός της ομάδας κατασκοπίας, στενός
συνεργάτης των Άγγλων.
➔ Δημήτρης Τζατζάς, από την Επισκοπή
Ηρακλείου.
➔ Παύλος Ζωγραφιστός, από το Σκαλάνι,
ιδιοκτήτης του αγροκτήματος και του σπιτιού
Βίλα Αριάδνη όπου κρυβόταν η ομάδα.
➔ Αντώνης Ζωιδάκης, από τον Άη Γιάννη
Αμαρίου, χωροφύλακας, ταχύς και σβέλτος
σαν ελάφι.
Στις 18 μέρες της περιπλάνησης βοήθησαν
πολλοί: Σύνδεσμοι, ανιχνευτές, βοσκοί, ομάδες αντάρτικες (Πετρακογιώργη, Τζίζικα και
Ροδάκινου) και τροφοδότες. Η πορεία της
ομάδας με τον Κράιπε ακολούθησε το δρομολόγιο: Γενί Γκαβέ (αποβίβαση από το
αυτοκίνητο) - Ανώγεια (διαμονή) - Πετραδολάκκια (σπηλιά Σπαθαριάς και Εμπρίσκους) και Μύθια Ψηλορείτη (λημέρι Μιχάλη Ξυλούρη). Ξεκούραση 1-2 μέρες. Έφυγαν
με κατεύθυνση προς Άγιο Παύλο Σακτουρίων, αλλά άλλαξαν δρομολόγιο: προς Νίθαυρη, στο σπήλαιο «Βορινή Τρύπα». Έμειναν
μερικές μέρες. Τροφοδότες οι βοσκοί και οι
ντόπιοι αντάρτες. Από εκεί με τη βοήθεια –
καθοδήγηση του Μιχάλη Πατακού, από την
Αγία Παρασκευή Αμαρίου που πάντα κοιμόταν σε μια ρεματιά, κρύφτηκαν στην περιοχή «Σταυρός» κοντά στην Αγία Παρασκευή. Ήταν ήδη σε μπλόκο των Γερμανών,
χωρίς οι Γερμανοί να το αντιληφθούν, αν και
βρέθηκαν σε απόσταση μικρότερη των 100
μέτρων. Έπειτα σε δασάκι προς το Άνω Μέρος, αν και έριχνε ψιλή βροχή. Κάτω από μια
χαρουπιά έμειναν 7 μερόνυχτα και οι Γερμανοί ήταν σε 80 μέτρα απόσταση, χωρίς να

αντιληφθούν τους απαγωγείς.
Ο Λη Φέρμορ, ο Τυράκης με οδηγό τον Αριστείδη Παραδεισανό (ντόπιο αντάρτη) ασυρματιστή, βγήκαν από τον κλοιό και πήγαν
στα Καστελλάκια Ρεθύμνου, όπου υπήρχε
ασύρματος. Μόνο τότε έστειλαν σήμα στο
Σ.Σ.Μ.Α. ότι έγινε η απαγωγή και τώρα βρίσκεται η ομάδα στο τάδε σημείο.
Αμέσως το Σ.Σ.Μ.Α. ανακοίνωσε ότι ο Κράιπε με τους απαγωγείς του έφτασαν στο λιμάνι Μάρσα Ματρούχ της Αφρικής. Θρίαμβος για τους Συμμάχους. Απογοήτευση για
τους Γερμανούς, που συμπτύσσονται προς
Ρέθυμνο, χωρίς να αντιληφθούν ότι είχαν σε
μπλόκο τους απαγωγείς με τον Κράιπε και
ότι η είδηση των Άγγλων ήταν ψεύτικη. Ελεύθεροι από το μπλόκο οι απαγωγείς πέρασαν
κάτω από το Άνω Μέρος, πάνω από το Γερακάρι και πήγαν στην Πατσό (Διανυκτέρευση 2-3 ημέρες) και ουσιαστική βοήθεια από
Ευθύμιο Χαροκόπο. Ζήτησαν και πήραν βοήθεια από τους Ροδακινιώτες (εμπροσθο–και
οπισθοφύλαξη). Κάτω από τις Καρήνες πορεύτηκαν προς Φωτεινού και έπειτα προς
Βιλανδρέδο, όπου τους φιλοξένησε σε σπηλιά
ο σύντεκνος του Λη Φέρμορ Στάθης Λουκογεωργάκης. Από εκεί στο Ροδάκινο, (τοποθεσία «Περιστερές» δυτικά του «Κόρακα»),
όπου τους παρέλαβαν με τορπιλάκατο στις
14 Ιουνίου για Μάρσα Ματρούχ – Κάιρο.

ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΡΑΪΠΕ
1 Προκήρυξη προς όλους τους κατοίκους της
Κρήτης για να εντοπισθεί – παραδοθεί ο
Κράιπε σε τρεις μέρες, αλλιώς θα γίνουν
αυστηρότατα αντίποινα.
2 Εξερεύνηση παραλιών της βόρειας και
νότιας Κρήτης με πτήσεις αεροπλάνων.
3 Αντικατάσταση του Κράιπε (προσωρινά)
από το στρατηγό Μπρόγιερ, που ίσως ευχαριστήθηκε για το πάθημα του Κράιπε, επειδή
δεν τον χώνευε. Δεν πήραν αμέσως (μετά τις
26 Απριλίου) αντίποινα οι Γερμανοί, επειδή
ίσως πίστεψαν τη φήμη που διαδόθηκε σκόπιμα, ότι ο Κράιπε μόνος του παραδόθηκε
στους Έλληνες – Άγγλους κομμάντος. Τελικά ο Χίτλερ έστειλε στην Κρήτη τον στρατη-

γό Μύλλερ (σφαγέα της Βιάννου) δοκιμασμένο στις εκδικήσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην απαγωγή του Κράιπε (26 Απριλίου 1944) και το
«μαύρο» Αύγουστο – Σεπτέμβρη του 1944
έγιναν και άλλες συγκρούσεις και σαμποτάζ
εναντίον των Γερμανών:
Στο Ροδάκινο Ρεθύμνου, στο Σίβα Ηρακλείου, στην Πυργού Ηρακλείου, στην Κούφη
Ρεθύμνου, στην Αυγενική Ηρακλείου, στις
Δαφνές Ηρακλείου, στον Αλικιανό Χανίων,
στις Βουκολιές Χανίων, στη Νεάπολη Λασιθίου, στα Ξεροκάμπια (σύνορα Ρεθ.Ηρακλ.), στη Δαμάστα, στ’ Ανώγεια, στη
Μαδαρή του Ψηλορείτη (14 Αυγούστου) και
στα Λευκά Όρη Χανίων.
Εκείνο όμως που πείραξε και εξευτέλισε διεθνώς τους Γερμανούς ήταν η απαγωγή του
Κράιπε, και η προπαγανδιστική αξιοποίησή
της από τους Άγγλους. Γι’ αυτό και στη «γνωστοποίηση» που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρατηρητής Χανίων 13 Αυγούστου για
την καταστροφή των Ανωγείων και στην άλλη
«γνωστοποίηση» που δημοσιεύθηκε στην ίδια
εφημερίδα στις 25 Αυγούστου, αναφέρεται
ρητά ως αιτία των εκτελέσεων – πυρπολήσεων στ’ Ανώγεια και στα 8 χωριά του Κέδρους
(με 164 νεκρούς στις 22 Αυγούστου) η απαγωγή του Κράιπε. Το ίδιο κατέθεσε – ομολόγησε στην δίκη του ως εγκληματία πολέμου ο
διοικητής του φρουρίου Κρήτη Μύλλερ.
Το μυστικό για την σχεδιαζόμενη απαγωγή
του Κράιπε το γνώριζαν μόνο 4 άτομα. Την
παραμονή το γνωστοποίησαν σ’ όλη την ομάδα, που κρυβόταν στο σπίτι–αγρόκτημα του
Παύλου Ζωγραφιστού, ο οποίος εξωπέταξε
την ομάδα από το σπίτι του. Τόσο πολύ υπολόγισε–φοβήθηκε για τα αντίποινα. Ο Φέρμορ μίλησε ιδιαίτερα στον πατέρα του Ζωγραφιστού και τον έπεισε. Λέει συγκεκριμένα
ο Μανόλης Πατεράκης, που ήταν πολύ κοντά
και παρακολουθούσε τη συζήτηση Φέρμορ
– Παύλου Ζωγραφιστού: «Ξαφνικά ο Λη
Φέρμορ έβαλε το χέρι στην τσέπη του σακακιού του, έβγαλε κάτι και του το έδωσε. Έφυγε ο Ζωγραφιστός πάλι και επέστρεψε το
απόγευμα με γελαστό πρόσωπο και μας λέγει:

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Έμπαρος Πεδιάδας
5 Αυγούστου
		
Σάρχος Μαλεβιζίου
12 Αυγούστου
Ανώγεια
13 Αυγ.- 5 Σεπτ.
		
Γέργερη Καινουργίου
14 Αυγούστου.
Σκούρβουλα Καινουρ.
14 Αυγούστου.
Μαγαρικάρι Πυργιωτισ.
14 Αυγούστου.
Καμάρες Πυργιωτισ.
14 Αυγούστου.
Νίβρυτος Καινουργ.
14 Αυγούστου.
Μοίρες
14 Αυγούστου.
Μιαμού Κανουργ.
14 Αυγούστου.
Πύργος Μονοφατσ.
14 Αυγούστου.
Ζωνιανά Μυλοποτάμου
16 Αυγούστου.
Δαμαβόλου Μυλ/μου
16 Αυγούστου.
Καμαριώτης Μαλεβιζίου
16 Αυγούστου.
Σωκαράς Μονοφατσίου
17 Αυγούστου.
Δαμάστα Μαλεβιζίου
21 Αυγούστου.
		
Καμαράκι Μαλεβιζίου
21 Αυγούστου.
Μάραθος Μαλεβιζίου
21 Αυγούστου.
Γωνιά Μαλεβιζίου
Β' 10/ημερο Αυγ.
Αστυράκι Μαλεβιζίου
22 Αυγούστου.
Λιγόρτονος Μονοφατσ.
22 Αυγούστου.
Καλέσα Μαλεβιζίου
24 Αυγούστου.
Μονή Τυλίσου Μαλεβιζίου
24 Αυγούστου.
8 χωριά Κέδρους
22 Αυγούστου
(Κρύα Βρύση, Άνω Μέρος, 		
Σμιλές, Δρυγιές, Βρύσες,
Γουργούθοι, Καρδάκι,
Γερακάρι). 		
Σίσαρχα (Ποροφάραγγο)
28 Αυγούστου.
		
Κανλί Καστέλι Πεδιάδας
28 Αυγούστου.
Κακόπετρο Κισάμου
28 Αυγούστου.
Κοξαρέ Αγίου Βασιλείου
29 Αυγούστου.
Καμάρες Πυργιώτισ.
14 Αυγούστου.
Παλιά Ρούματα Κισάμου
14 Αυγούστου.
Εννιά χωριά Κισάμου
(Ποταμίδα)
13 Αυγούστου.
Σήραγγα Έλους
2 Αυγούστου.
Εννιά χωριά Κισάμου
15 Αυγούστου.
Κακόπετρο Κισάμου
15 & 26 Αυγ.
Μαλάθυρος Κισάμου
28 Αυγούστου.
Καλάθαινες Κισάμου
29 Αυγούστου.
Τσουρνουνιανά Κισάμου
29 Αυγούστου.
Λίμνη Κισάμου
29 Αυγούστου.
Τοπόλια Κισάμου
29 Αυγουστου.
Άλλα χωριά της περιοχής
29 Αυγούστου.
Κουνένι Κισάμου
19 Αυγούστου.
Κουνένι Κισάμου
29 Αυγούστου.
Αγυιά (φυλακές)
29 Αυγούστου.
Αγυιά (φυλακές)
29 Αυγούστου.
Αγυιά (φυλακές)
16 Σεπτεμβρίου.

Εκτέλεσαν 2. Τυφέκισαν (16-9-44) 3
στη Αγυιά.
Εκτέλεσαν 21.
Εκτέλεσαν26 σε σύνολο 162 νεκρών
στην ευρύτερη περιοχή.
Εκτέλεσαν 26.
Εκτέλεσαν 36 (οι 22 ήταν γυναίκες.)
Εκτέλεσαν 8.
Εκτέλεσαν 4.
Εκτέλεσαν 6.
Εκτέλεσαν 10.
Εκτέλεσαν 7.
Εκτέλεσαν 4.
Εκτέλεσαν 7.
Εκτέλεσαν 4.
Εκτέλεσαν 19.
Εκτέλεσαν 27.
Εκτέλεσαν 30. Έστειλαν στη Γερμανία 48.
Εκεί χάθηκαν.
Εκτέλεσαν 18.
Εκτέλεσαν 16.
Εκτέλεσαν 12.
Εκτέλεσαν 22.
Εκτέλεσαν 7.
Εκτέλεσαν 7.
Εκτέλεσαν 4.
Εκτέλεσαν 164
(οι 4 ήταν γυναίκες).

Εκτέλεσαν 36 (τους είχαν επιτάξει για
να μεταφέρουν τη λεία από τ’ Ανώγεια).
Εκτέλεσαν 2 .
Εκτέλεσαν 4.
Εκτέλεσαν 1.
Εκτέλεσαν 5.
Εκτέλεσαν 19.
Εκτέλεσαν 2.
Εκτέλεσαν 1.
Εκτέλεσαν 100.
Εκτέλεσαν 26.
Εκτέλεσαν 62.
Εκτέλεσαν 12.
Εκτέλεσαν 7.
Εκτέλεσαν 10.
Εκτέλεσαν 9.
Εκτέλεσαν 10.
Εκτέλεσαν 3 (παιδιά, 1, 2, 6 ετών).
Εκτέλεσαν 34 (οι εννέα στην Αγυιά).
Εκτέλεσαν 12.
Εκτέλεσαν 13.
Εκτέλεσαν 54.

ελάτε μέσα». (βιβλίο Γιάννη Κογχυλάκη).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Άγγλος
Λοχαγός Στάνλεϋ Μος, υπαρχηγός στην απαγωγή το Κράιπε, όταν διανοήθηκε να κάμει,
με δική του πρωτοβουλία, μεγάλο σαμποτάζ
στους Γερμανούς, να σκοτώσει δηλαδή 42
αξιωματικούς στις Αρχάνες, ο Ηλίας Αθανασάκης έδρασε παραπλανητικά και έτσι ματαιώθηκε το σαμποτάζ και σώθηκε η περιοχή από
τον αφανισμό. Υπερίσχυσε η φιλοπατρία στη
συνείδηση του Ηλία Αθανασάκη, επειδή είχε
μάθει ότι για την απαγωγή του Κράιπε είχαν
ήδη καεί τα πρώτα χωριά: Λοχριά, Καμάρες,
Βορίζα, Μαγαρικάρι, Σακτούρια. Κανείς από
τους συνεργάτες του Στάνλεϋ Μος δεν τον
ακολούθησε, γι’ αυτό και βρήκε άλλους για
να κάμει την ενέδρα – σαμποτάζ στη Δαμάστα
(8 Αυγούστου 1944): Ανωγειανούς αντάρτες
και Ρώσους δραπέτες – κομάντος, γεγονός
που προκάλεσε τις συνέπειες που φαίνονται
στον πίνακα των καμένων χωριών.
Στις 15-9-44 εκτέλεσαν στις φυλακές της
Αγυιάς 16 Σακτουριανούς που είχαν πάρει
αιχμάλωτους στις 5 Μαΐου ’44. Αυτό επιβεβαι
ώνει ότι η απαγωγή του Κράιπε και η πιθανή φυγάδευσή του από τον Αγ. Παύλο Σακτουρίων, όπου επί εβδομάδες διέθεσαν 200
στρατιώτες για φύλαξη της περιοχής, βάραινε στη συνείδηση των Γερμανών του Μύλλερ
και πήραν άλλη μια φορά εκδίκηση, εκτελώντας τους 15 Σακτουριανούς.
Για τη δικαιολογημένη απορία κάθε νοήμονα
πολίτη: Ύστερα από τέτοιο αιματοκύλισμα
στην Κρήτη, με την πυρπόληση 56 χωριών και
την εκτέλεση 998 ανδρών και γυναικών, πώς
κατόρθωσαν οι Γερμανοί ύστερα από λίγες
μέρες να φύγουν από το Λασίθι (10 Οκτωβρίου), από το Ηράκλειο (12 Οκτωβρίου), από
το Ρέθυμνο (13 Οκτωβρίου) χωρίς να ριχτεί
τουφεκιά εναντίον τους; Και μάλιστα έφυγαν
με βροντώδη τρόπο, αφού εκτίνασσαν εγκαταστάσεις (π.χ. Αγία Γαλήνη) και γέφυρες
(όπως η Ακουμιανή και η Ατσιπουλιανή): Μήπως δεν είχαν όπλα οι Κρητικοί; Μήπως έχασαν την παλληκαριά τους;
Η απάντηση είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική:
Υπάρχουν και είναι δημοσιευμένες συστάσεις = διαταγές, Ελλήνων αγγλόφιλων
αξιωματούχων να μη χτυπήσουν οι Κρητικοί
τους Γερμανούς, ενώ συμπτύσσονταν προς τα
Χανιά. Αυτές οι διαταγές ευνούχισαν τα
παλληκάρια, αφού τα πότισαν με φαρμάκι
της αηδίας και της απογοήτευσης για τους
υποτιθέμενους συμμάχους. Η έρευνα αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι του 1944 έγινε με απόλυτη μυστικότητα στη Λισαβώνα συνάντηση
Άγγλων και Γερμανών (τη Γερμανία εκπροσώπησε ο Γκαίμπελς). Εκεί συμφώνησαν: 1.
Οι Γερμανοί να κρατήσουν -παραδώσουν
στους Άγγλους τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα
και Πειραιά (όπως και έγινε). 2. Οι Άγγλοι
να καλύψουν την αποχώρηση Γερμανικών
στρατευμάτων από τα Δωδεκάνησα τη στεριανή Ελλάδα και την Κρήτη. (Όπως και
έγινε). Έτσι, οι Γερμανοί μετέφεραν 70.000
στρατιώτες στη Γερμανία για να ανακόψουν
την προέλαση των Σοβιετικών. Οι τελευταίοι
Γερμανοί μεταφέρθηκαν από τα Χανιά στη
Γερμανία με Αγγλικά πλοία.
Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον Παύλο Ζωγραφιστό, που εξωπέταξε από το σπίτι του την
ομάδα, όταν έμαθε το στόχο της, και ο γιατρός
Λιγνός απεσταλμένος από Ηρακλειώτες αντι-
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στασιακούς πήγε στον κρυψώνα της ομάδας
για να μεταπείσει τον αρχηγό, αλλά έφυγε
άπρακτος και στεναχωρημένος. Επίσης η οργάνωση Αρχανών του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ έστειλε
γράμμα υποδεικνύοντας να μη γίνει η απαγωγή, γιατί θα καταστραφεί η περιοχή.
Τέλος, είναι τελείως αποπροσανατολιστικό
να αρκεστεί ο αναγνώστης στην ανάγνωση
μόνο της απαγωγής του Κράιπε. Είναι συναρπαστικό γεγονός και οι λεπτομέρειες το κάνουν συναρπαστικότερο. Τις συνέπειες αυτού
του παράτολμου εγχειρήματος είναι απαραί
τητο να μελετά ταυτόχρονα, όποιος θέλει να
έχει σφαιρική εικόνα για τα πράγματα. Βέβαιο είναι ότι η Αγγλία εκμεταλλεύτηκε αυτή
την απαγωγή, που με την προπαγάνδισή της
παρουσιάστηκε ως το μεγαλύτερο γεγονός του
Β' Παγκόσμιου πολέμου. Αν όμως μετρήσουμε
τους 998 νεκρούς Κρητικούς και τον αφανισμό
56 χωριών, αβίαστα θα αλλάξουμε γνώμη...
Ακόμη και αξιωματικοί της Inteligence Service της Αγγλίας στην Κρήτη υποστηρίζουν
στα κείμενά τους ότι δεν έπρεπε να γίνει η
απαγωγή Κράιπε και να θυσιαστούν τόσοι
άνθρωποι. Άλλωστε, τότε ουσιαστικά είχε
κριθεί ο πόλεμος, αφού οι Γερμανοί είχαν
νικηθεί και στην Αφρική και στη Ρωσία.
Άξιο υπόμνησης είναι και το εξής γεγονός:
Μετά τη μεταφορά του στρατηγού Κράιπε
στην Αίγυπτο, έγινε ειδική τελετή από το
Σ.Σ.Μ.Α. με μεγάλη επισημότητα για να τιμηθούν για το κατόρθωμά τους οι απαγωγείς.
Κατά την τελετή έγινε παρασημοφόρηση και
προαγωγή του Λη Φέρμορ σε αντισυνταγματάρχη. Έγινε παρασημοφόρηση και προαγωγή του Στάνλεϋ Μος σε ταγματάρχη με ό,τι
αυτά συνεπάγονται. Αυτοί οι δυο (Άγγλοι)
τιμήθηκαν. Οι υπόλοιποι έντεκα (Έλληνες)
που έλαβαν μέρος στην απαγωγή του Κράιπε
δεν πήραν καμιά τιμητική διάκριση για τη
συμβολή τους. Ειδικά ο Γιώργης Τυράκης,
που ήταν λοχίας (του Ελληνικού στρατού), ο
Μανόλης Πατεράκης, που ήταν χωροφύλακας
(της Ελληνικής Χωροφυλακής) και ο Στρατής
Σαβιολάκης, που ήταν χωροφύλακας (της Ελληνικής Χωροφυλακής) δεν πήραν από το
Σ.Σ.Μ.Α. δηλαδή τους Άγγλους ούτε προαγωγή, ούτε παράσημα. Τίποτα δεν δόθηκε σε
κανέναν άλλον από όσους βοήθησαν.
Φαίνεται ότι αυτό ήταν το προοίμιο των όσων
θα επακολουθούσαν στην Ελλάδα, με δάκτυλο
των Άγγλων: να διοχετεύσουν όπλα και στους
δεξιούς και στους αριστερούς Έλληνες και
να θρηνήσει η Ελλάδα με τον εμφύλιο (19461949) πολύ περισσότερες απώλειες απ’ όσες
στη διάρκεια της τετράχρονης τριπλής κατοχής (από Γερμανούς, Ιταλούς, Βούλγαρους).
Επίσης, στο μοίρασμα των λαφύρων της νίκης
η Ελλάδα ξεχάστηκε, αφού ήταν σε αδελφοκτόνο πόλεμο, που «κάποιοι» προκάλεσαν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
◗Αντώνης Σανουδάκης, Γιώργη Τυράκη: Επιχείρηση
Κράιπε, Κνωσσός. ◗Νίκος Αλ. Κοκονάς (μετάφραση):
Κρήτη 1941 – 1945. Αντίσταση – Συμμαχικές αποστολές.
Η Βρετανική έκθεση. χ.χ. Γραφοτεχνική Κρήτης.
◗Antony Beevor: Κρήτη: Η Μάχη και η Αντίσταση.
(Μετάφραση: Παναγιώτης Μακρίδης), Εκδ. Γκοβότση,
1991. ◗Γιώργος Χαροκόπος: Η απαγωγή του στρατηγού
Κράιπε, 5η έκδοσις Εurobooks, 2008. ◗Μάρκος Γ. Πολιουδάκης: Η Εθνική Αντίσταση κατά τη Γερμανοϊτα
λική κατοχή στην Κρήτη (1 Ιουν. 1941–30 Ιουν. 1945),
Ρέθυμνο 2002. Εκδ. Ραδαμάνθυς. ◗Γιάννης Κογχυλάκης: Η εποποιία της Μάχης της Κρήτης και της Εθνικής
Αντίστασης. Εκδ. «Σμυρνιωτάκης», Αθήνα 1993.

Σύνολο 56 (χωριά)	Σύνολο εκτελεσμένων Κρητικών: 998

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤ’ ΑΝΩΓΕΙΑ
Παρακαλούμε όλους τους συγχωριανούς και κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να δημοσιευ
θεί 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 στην ενίσχυση της εφημερίδας μας, μπορεί, ομοίως, να απευθύνεται στην κα Αλίκη Βρέντζου και να της δίνει το χρηματικό ποσό που επιθυμεί. Στην κα Βρέντζου μπορεί καθένας να απευθύνεται και για θέματα
που αφορούν την εφημερίδα και το Σύλλογό μας, κυρίως, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες
στο χώρο εργασίας της, στην επιχείρηση (μανάβικο), που διατηρεί στην κεντρική οδό του χωριού, στο Αρμί. (Τηλ. επικοινωνίας 28340- 31741, Κιν.: 6979730592).
Ευχαριστούμε θερμά το Δ.Σ.
Μόλις οι Γερμανοί έμαθαν την απαγωγή ξεκίνησαν μαζικές συλλήψεις

6

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Άνω Βιάννος, 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2011

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ
ο

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Έγιναν περισσότερες από 30 προφορικές παρουσίες, που αφορούσαν τα ολοκαυτώματα Ελληνικών πόλεων/περιοχών. Αναδείχθηκαν οι ιστορικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές
διαστάσεις και συνέπειες των Ολοκαυτωμάτων, που διέπραξαν τα στρατεύματα κατοχής, παραβιάζοντας βάναυσα το
Διεθνές Δίκαιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις οικονομικές διαστάσεις των
καταστροφών, που δημιούργησαν. Επίσης έγιναν αναφορές στους κινδύνους
που συνεπάγεται η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, όπως είναι τα χημικά,
τα βιολογικά και τα πυρηνικά.
Έγινε ιστορική, πολιτική και νομική
τεκμηρίωση του αιτήματος διεκδίκησης των αποζημιώσεων προς τα θύματα της Ναζιστικής Κατοχής, καθώς και
του συνόλου των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και διατυπώθηκαν
προτάσεις για την προώθηση της διεκδίκησής τους. επίσης έγινε λεπτομερής
ενημέρωση για την πορεία της δίκης
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για
τα θύματα της Σφαγής στο Δίστομο
την 10ην Ιουνίου 1944.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οι σύνεδροι ομόφωνα,
αποφάσισαν τα παρακάτω:
1❱ Να γίνει προσπάθεια συντονισμού
των πολυάριθμων οργανώσεων και φορέων, που σχετίζονται με τα ολοκαυτώματα, τις αποζημιώσεις, την Ενική
Αντίσταση, τα Θύματα των Ολοκαυτωμάτων και αν είναι δυνατόν, να δημιουργηθεί Πανελλαδική Ομοσπονδία,

που θα συντονίζει και εκπροσωπεί τις
περιφερειακές Ενώσεις ή άλλους φορείς θυμάτων.
2❱ Το συνέδριο αυτό να οργανώνεται σε
τακτά χρονικά διαστήματα (2-3 έτη) σε
περιοχές που σχετίζονται με τα Ολοκαυτώματα. Οι μαρτυρικοί Δήμοι κι
άλλοι Φορείς και Οργανώσεις καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το
επόμενο Συνέδριο το γρηγορότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την 31ην
Δεκεμβρίου 2011, για την έγκαιρη έναρξη Οργάνωσης του 2ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου.
3❱ Να γίνει προσπάθεια συλλογής όλου
του έντυπου και οπτικοαουστικού υλικού, που είναι διαθέσιμο για κάθε Ολοκαύτωμα, προκειμένου να αναρτηθεί
στη σχετική ιστοσελίδα www.
greekholocausts.gr
4❱ Να απαιτηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν
προκειμένου να καταβληθούν από τη
Γερμανική Κυβέρνηση το δάνειο, οι
αποζημιώσεις και ό,τι άλλο αφορά τις
απώλειες του Ελληνικού κράτους από
τη γερμανική κατοχή (βλέπε συνημμένο
ψήφισμα).
5❱ Να γίνουν παρεμβάσεις στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου τα διδακτικά βιβλία της Μέσης εκπαίδευσης να
περιλαμβάνουν τα ολοκαυτώματα. Επίσης, να προταθεί στις θεματικές περιοχές, που χρηματοδοτούνται για έρευνα
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
της Χώρας να περιλαμβάνονται τα Ολοκαυτώματα.
6❱ Να γίνει προσπάθεια για την οργάνωση και λειτουργία, από το Δήμο
Βιάννου, θερινών συναντήσεων από
όλες τις χώρες με σκοπό τη φιλία των
λαών και την αλληλοενημέρωση σε θέ-

ματα ιστορίας και πολιτισμού. Για το
σκοπό αυτό να αναζητηθούν επιχορηγήσεις από την Ε.Ε. για τη δημιουργία
Δικτύων Νέων, με τους παραπάνω στόχους.
7❱ Να αποσταλεί στον Πρωθυπουργό
της Χώρας Ψήφισμα, με το οποίο θα
ζητείται η άμεση παρέμβαση της Ελλάδας για τις αποζημιώσεις (βλέπε Νο
4, παραπάνω). Το σχέδιο εγκρίθηκε
ομόφωνα. Με ευθύνη των Καθηγ. Γ.
Μαργαρίτη, Ι. Παπαμαστοράκη και Πόπης Ρουμπελάκη-Αγγελάκη, θα ολοκληρωθεί και θα αποσταλεί στην Οργανωτική Επιτροπή
8❱ Να αποσταλεί στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τον Ερυθρό Σταυρό
κι άλλους σχετικούς Διεθνείς Οργανισμούς Ψήφισμα, με το οποίο θα ζητείται η υλοποίηση δράσεων, που θα διασφαλίζουν τη φιλία των λαών, την αποτροπή πολεμικών επιχειρήσεων και την
απαγόρευση όλων των όπλων μαζικής
καταστροφής. Τα Ψηφίσματα εγκρίθηκαν ομοφώνως.
9❱ Επισημάνθηκε από όλους η ανάγκη
για διαρκή επαγρύπνηση και αγώνα
ενάντια στη λήθη, ώστε να επικρατήσει
ειρήνη και ελευθερία μεταξύ των λαών
και να μη ξανασυμβούν τέτοια καταστροφικά εγκλήματα.
10❱ Τέλος, οι σύνεδροι ευχαρίστησαν
και συγχάρηκαν τον Γιώργο Χρηστάκη,
εμπνευστή της οργάνωσης του Συνεδρίου, την Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερα τον κ. Αριστ. Συγγελάκη, Πρόεδρο της Ένωσης Θυμάτων Βιάννου
και βεβαίως τον κ. Παύλο Μπαριτάκη,
Δήμαρχο Βιάννου, που φιλοξένησε το
Συνέδριο καθώς και όλους τους συντελεστές επιτυχίας και τους χορηγούς.

Ηράκλειο
18 Σεπτεμβρίου 2011
Η Οργανωτική Επιτροπή του
Συνεδρίου

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άνω Βιάννος 29/09/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ,
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΑΝΝΟΥ

Προς τον Πρωθυπουργό
της Ελλάδος
κ Γεώργιο Παπανδρέου
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Οι Εκπρόσωποι από τους Μαρτυρικούς
Δήμους της Ελλάδας Αμύνταιου, (Λέχοβο), Αμφίπολης (Νέα Κερδύλια),
Ανωγείων, Βιάννου, Διστόμου, Ιεράπετρα, Δωδώνης (Μουσιώτσας Ιωαννίνων), Καλαβρύτων, Καντάνου, Κλεισούρας Καστοριάς, Λαμιέων (Υπάτης),
Νικολάου Σκουφά (Κομμένο Άρτας),
και Πυλαίας (Χορτιάτης).
Επίσης, οι εκπρόσωποι από τους συμμετέχοντες ειδικούς Φορείς όπως, το
Δίκτυο Νέων Μαρτυρικών πόλεων και
χωριών, το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας, προς
την Ελλάδα, η Ελληνική Επιτροπή για
τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης αλλά και 14 ειδικοί επιστήμονες
(ιστορικοί, νομικοί, οικονομολόγοι,
ερευνητές κ. ά.), μετά από διήμερη συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισαν την αποστολή του συνημμένου Ψηφίσματος.
Παρακαλούμε για την Προώθηση του
στην Κυβέρνηση και τη λήψη της σχετικής απόφασης, που στη σημερινή ιδιαίτερα δύσκολη για την χώρα μας οικονομική συγκυρία, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Γερμανίας προς τη χώρα
μας, αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για
όλους μας.
Με ιδιαίτερη Τιμή
Ο Δήμαρχος Βιάννου
Παύλος Μπαριτάκης
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων
Βιάννου
Αριστομένης Συγγελάκης
Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας
2. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
3. Κοινοβουλευτικά Πολιτικά
Κόμματα
Π.Α.Σ.Ο.Κ., Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ,
ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατική
Αριστερά, Οικολόγοι Πράσινοι,
Δημοκρατική Συμμαχία

ΨΗΦΙΣΜΑ
(απευθυνόμενο
στον Έλληνα Πρωθυπουργό)
Οι σύνεδροι και οι συμμετέχοντες Φορείς, Σωματεία και Οργανώσεις, στο 1ο
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ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Πανελλαδικό Συνέδριο για τα ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ, που πραγματοποιήθηκε στη Βιάννο Κρήτης την 16η και
17η Σεπτεμβρίου 2011, ομοφώνως
εψήφισαν τα παρακάτω και εξουσιοδότησαν την Οργανωτική Επιτροπή
να προωθήσει το Ψήφισμα στον Έλληνα Πρωθυπουργό.
1❱ Οι στρατοί Κατοχής των δυνάμεων
του Άξονα (Γερμανία, Ι Ιταλία, Βουλγαρία, 1941-1945) και οι Αρχές Κατοχής προέβησαν στην Ελλάδα σε
ανείπωτες αγριότητες ενάντια σε
αμάχους Έλληνες πολίτες, Σε εκατοντάδες χιλιάδες ανήλθαν οι εκτελεσθέντες, οι φυλακισθέντες, οι βασανισθέντες και οι εκτοπισμένοι σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης πολίτες.
Επιπλέον οι Έλληνες πολίτες Εβραϊκού θρησκεύματος εξοντώθηκαν
σχεδόν στο σύνολό τους με «επιστημονικό» τρόπο στα στρατόπεδα του
θανάτου.
2❱ Οι στρατοί Κατοχής του Άξονα
λεηλάτησαν τη Χώρα, κατέστρεψαν
τον παραγωγικό της ιστό και καταδίκασαν το λαό της Χώρας σε φτώχεια,
στερήσεις, εξαθλίωση και πείνα.
3❱ Οι στρατοί Κατοχής του Άξονα και
οι Αρχές Κατοχής εκμεταλλεύτηκαν
την εργατική δύναμη της χώρας χωρίς
αμοιβή σε «αγγαρείες».
4❱ Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεώθηκε τα χρόνια της Κατοχής σε καταβολή υπέρμετρων «Εξόδων Κατοχής»
και επιπλέον υποχρεώθηκε σε καταβολή πρόσθετων ποσών με τη μορφή
Δανείου προς τις χώρες του Άξονα.
Η καταναγκαστική αυτή αρπαγή ,
έπληξε ανεπανόρθωτα τις δημοσιονομικές ισορροπίες της Χώρας και
συνέβαλε στην περαιτέρω πτώχευση
του Ελληνικού λαού.
5❱ Οι μεταπολεμικές συσκέψεις, συνέδρια, σώματα και συνθήκες ειρήνης
αναγνώρισαν το απόλυτο δικαίωμα
της Ελλάδας στην καταβολή νομίμων
αποζημιώσεων από τα κράτη του
Άξονα, καθώς επίσης και το δικαίωμα της Ελλάδας να τύχουν από το
Διεθνές Δίκαιο να τύχουν των προβλεπόμενων αποζημιώσεων για περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου. Η Γερμανία ουδέποτε κατέβαλε τα ποσά,
που αναλογούσαν σ’ αυτήν, ως κρατική αποζημίωση προς τα θύματα
εγκλημάτων πολέμου των δικών της
στρατευμάτων κατοχής, ενώ επέστρεψε μόνο τμήμα του δανείου, που
πήρε από την Ελλάδα στα χρόνια του
πολέμου.

Με το παρόν Ψήφισμα,
το Συνέδριο απαιτεί:
➔Να εκπληρώσει η το Γερμανικό
κράτος τις υποχρεώσεις του απέναντι
στο Ελληνικό κράτος και στα θύματα
της Κατοχής, με βάση τις αποφάσεις
της συνάντησης των Παρισίων του
1945, με πρώτους τους Μαρτυρικούς
δήμους και κοινότητες, που είδαν
τους κατοίκους τους να εκτελούνται
και τα σπίτια τους να καίγονται.
➔Να επιστραφεί άμεσα το μη εισέτι
επιστραφέν από τη Γερμανία τμήμα
του κατοχικού δανείου.
➔Να επιστραφούν οι αρχαιολογικοί
θησαυροί, που εκλάπησαν την ίδια

περίοδο.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση
και προσωπικά τον Πρωθυπουργό
της Χώρας να διεκδικήσουν άμεσα
και με κάθε μέσο την ικανοποίηση
των παραπάνω δίκαιων αιτημάτων
Ζητούμε να σταματήσει η χρονοτριβή και οι παρελκυστικές τακτικές σε
θέματα τόσο σοβαρά, ου άπτονται
του Διεθνούς Δικαίου και του στοιχειώδους αισθήματος δικαιοσύνης.
Η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων της Χώρας μας και των θυμάτων θα αποτελέσει αναγκαίο και
ισχυρό προηγούμενο, ώστε να αποτραπεί η νομιμοποίηση Παρόμοιων
απάνθρωπων και εγκληματικών πρακτικών στο μέλλον
Βιάννος Ηρακλείου
17 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΩΝ
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Άνω Βιάννος 29-9-2011
Προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
1❱ Οι Εκπρόσωποι από τους Μαρτυρικούς Δήμους της Ελλάδας Αμύνταιου, (Λέχοβο), Αμφίπολης (Νέα
Κερδύλια), Ανωγείων, Βιάννου, Διστόμου, Ιεράπετρας, Δωδώνης (Μουσιώτιτσας Ιωαννίνων), Καλαβρύτων,
Καντάνου, Κλεισούρας Καστοριάς,
Λαμιέων (Υπάτης), Νικολάου Σκουφά (Κομμένο Άρτας), και Πυλαίας
(Χορτιάτης), αλλά και σχετικό μήνυμα του Μαρτυρικού Δήμου Ορατούρ
της Γαλλίας.
2❱ Εκπρόσωποι από τους Ειδικούς
Φορείς:
Δίκτυο Νέων Μαρτυρικών πόλεων
και χωριών,
Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης
των οφειλών της Γερμανίας, προς την
Ελλάδα, Ελληνική Επιτροπή για τη
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και
3❱ 14 ειδικοί επιστήμονες (ιστορικοί,
νομικοί, οικονομολόγοι, ερευνητές
κ.ά.):
Μετά από διήμερη συζήτηση, που
έγινε στο Πανελλήνιο Συνέδριο, για
τα ολοκαυτώματα στον Πλανήτη,
ομόφωνα αποφάσισαν την αποστολή
του συνημμένου Ψηφίσματος.
Αιτούμεθα τη λήψη των προτεινόμενων μέτρων, για την αποφυγή πολεμικών συγκρούσεων και την απομάκρυνση του κινδύνου, που απειλεί
την ανθρωπότητα από τη χρήση των
όπλων μαζικής καταστροφής. Την
επικράτηση της Ειρήνης στον Πλανήτη μας.
με τιμή,
O Δήμαρχος Βιάννου
Παύλος Μπαριτάκης
O Πρόεδρος
της Ένωσης Θυμάτων Βιάννου
Αριστομένης Συγγελάκης

«Μπορούμε για τ'Ανώγεια»
κατά της καθολικής επιβολής
του εξέταστρου
των 5 ευρώ από το Κ.Υ.Ανωγείων
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ανώγεια, 22.09.2011

«Αγαπητοί συγχωριανοί,
Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών που αναλάβαμε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα ενάντια στην εντελώς παράνομη και αυθαίρετη «πρακτική», που, κατ’ εντολήν της
Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, εφαρμόζεται από το Κέντρο Υγείας
Ανωγείων, και αφορά στην καθολική επιβολή της υποχρέωσης πληρωμής του εξέταστρου
των πέντε (5) ευρώ σε όλους ανεξαιρέτως τους προσερχόμενους στο Κέντρο Υγείας
ασθενείς, βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι επιτέλους
η προσπάθεια μας αυτή δικαιώθηκε με την επιβεβαίωση της νομιμότητας και της βασιμότητας των σχετικών ισχυρισμών μας από τα πλέον επίσημα χείλη, αυτά του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχάλη Τιμοσίδη.
Συγκεκριμένα, πριν από λίγες ημέρες ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου Βασίλης
Κεγκέρογλου, ευαισθητοποιούμενος έντονα για το συγκεκριμένο θέμα, κατέθεσε
επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δια της
οποίας ζητούσε να ξεκαθαριστεί το όλο θέμα με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό.
Η ερώτηση αυτή του κ. Κεγκέρογλου συζητήθηκε στην συνεδρίαση της Ολομέλειας
της Βουλής την 20.09.2011 και απάντησε σε αυτήν ο αρμόδιος Υφυπουργός Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχάλης Τιμοσίδης, ο οποίος ξεκαθάρισε με τον
πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι,
«Όσον αφορά το θέμα αυτό έχει γίνει μια μεγάλη παρεξήγηση, καθώς η εγκύκλιος 84590
της 25.07.2011, κατ’ εφαρμογήν της οποίας επιβάλλεται από κάποιους Διοικητές Νοσοκομείων η υποχρέωση πληρωμής του εξέταστρου σε όλους ανεξαιρέτως τους προσερχόμενους στα Κέντρα Υγείας της περιοχής ευθύνης τους, αφορά αποκλειστικά και
μόνο τα πρωινά εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων και σε καμία περίπτωση δεν
απευθύνεται και δεν αφορά τα Κέντρα Υγείας, για τα οποία έχει θεσμοθετηθεί και
ισχύει πλήρεστατο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο απαρτίζεται από την υπ’ αριθμ.
165114/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση και τις σχετικές, υπ’ αριθμ. 1329/04.01.2011,
4456/14.01.2011 και 10784/08.04.2011 ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα, και το
οποίο ορίζει με απόλυτη σαφήνεια τόσο τους υπόχρεους για την καταβολή του εν λόγω
εξέταστρου, όσο και τις κατηγορίες εκείνες ασθενών που εξαιρούνται της παραπάνω
υποχρέωσης καταβολής κατά την προσέλευση τους στα Κέντρα Υγείας».
Κλείνοντας την τοποθέτηση του ο κ. Τιμοσίδης ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Πιστεύω ότι με αυτή μου την κατηγορηματική δήλωση θα διορθωθεί αυτή η παρεξήγηση που προέκυψε στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων και αν συμβαίνει και αλλού, θα
πρέπει να το διορθώσουμε».
Έπειτα από την εξέλιξη αυτή, καταθέσαμε, ευθύς αμέσως, νέα επιστολή (την τρίτη
κατά σειρά) προς την Διεύθυνση του Κέντρου Υγείας Ανωγείων, την Διοίκηση του
Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και την Διοίκηση της Υγειονομική Περιφέρειας Κρήτης, δια της οποίας κοινοποιήσαμε στους παραλήπτες το σχετικό απόσπασμα από τα
Πρακτικά της Βουλής, το οποίο αφορά στην απάντηση του Υφυπουργού Υγείας κ.
Τιμοσίδη και στα όσα διημείφθησαν γενικότερα μεταξύ αυτού και του Βουλευτή κ
Κεγκέρογλου κατά την συζήτηση της ανωτέρω επίκαιρης ερώτησης και καλέσαμε για
μια ακόμη φορά τα αρμόδια όργανα να εγκαταλείψουν την εντελώς αυθαίρετη και
παράνομη «πρακτική» την οποία εφαρμόζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, η οποία
όπως αποδεικνύεται τελικά δεν διαθέτει κανένα νομοθετικό έρεισμα, και να επανέλθουν άμεσα και χωρίς περιστροφές στην ορθή, πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου, που αφορά στην εφαρμογή του μέτρου της επιβολής του εξέταστρου των πέντε (5) ευρώ στους προσερχόμενους στα Κέντρα Υγείας με τις εξαιρέσεις
που ισχύουν για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, όπως το πλαίσιο αυτό έχει νομοθετηθεί και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και σήμερα.
Κατόπιν όλων των παραπάνω, καθίσταται απόλυτα σαφές ότι, τόσο η Διεύθυνση του
Κέντρου Υγείας Ανωγείων, όσο και οι Διοικήσεις του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου
και της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης τίθενται πλέον προ των ευθυνών τους,
καθώς έπειτα και από την ξεκάθαρη, επί του θέματος, τοποθέτηση του αρμόδιου Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν υφίσταται πλέον και δεν συγχωρείται κανένα περιθώριο άγνοιας ή παρερμηνείας του νόμου, που να δικαιολογεί την διατήρηση εφαρμογής της απαράδεκτης αυτής «πρακτικής», τόσο από το Κέντρο Υγείας
Ανωγείων, όσο και από τα άλλα Κέντρα Υγείας της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της
υπόλοιπης Ελλάδας, οπού σε πολλές περιπτώσεις έχουν ήδη καταγγελθεί αντίστοιχα
φαινόμενα, έπειτα από την ευρύτερη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου αυτού θέματος,
που θέσαμε και αναδείξαμε ως Δημοτική Ομάδα με τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε
και τις ενέργειες στις οποίες προβήκαμε κατά τους τελευταίους δύο περίπου μήνες».
Ο Επικεφαλής και τα Μέλη της Δημοτικής Παράταξης
«ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ»
Ιωάννης Δραμουντάνης
Βασίλειος Σμπώκος
Μύρων Σκουλάς
Δημήτριος Κονιός
Ιωάννης Αεράκης
Θεμιστοκλής Καλομοίρης
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Συνέβη ΣΤΗΝ... ΑΘΗΝΑ
Ή πωσ γραφεται ενα
Της Αλεξάνδρας Ι. Σταυρακάκη

Στις 6 Ιουνίου το βραδάκι, περί λύχνων αφάς, ανηφορίσαμε στους κήπους του μεγάρου Μουσικής. Η Δροσούλα με τους ψιθύρους του κόσμου, μας απομόνωνε
από τα τρέχοντα προβλήματα, μας περιτύλιγε με γλυκύτητα και μας προετοίμαζε για τα μελλούμενα, τα
θαύματα που επρόκειτο ξεδιπλώσουν μπροστά στα
μάτια μας και στις ψυχές μας δύο ποιητές.
Η Κική Δημουλά και ο Τίτος Πατρίκιος με τα ερεθίσματα που εξέπεμπε ο Νάσος Βαγενάς θα μας μιλούσαν για τον τρόπο της ποιητικής γραφής. Εν ολίγοις
δυο ποιητές μια γυναίκα και ένας άνδρας, θα μας μιλούσαν για τα ποιητικά τους βιώματα, όπως τα εκφράζουν μέσα από τον λόγο, τον ποιητικό λόγο.
Οι καρέκλες ελάχιστες. Έτσι καθίσαμε κάτω στο γρασίδι, ο ένας δίπλα στον άλλο γειωμένοι αλλά όχι προσγειωμένοι αφού επρόκειτο να ανέβουμε στο πτερωτό
άρμα της ποίησης. Καθώς ήμουν καθισμένη στο γρασίδι θυμήθηκα τα λόγια του Πλάτωνα που αναφέρει
στην Πολιτεία, ότι η ποίηση απέχει τρία βήματα από
την αλήθεια και προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου
ότι δεν πρέπει να παρασυρθεί και να συρθεί από το
άρμα της ποίησης, ακόμη και υπό την επήρεια της ζωντανής παρουσίας δύο ποιητών. Παρομοιάζω την ποίηση με σειρήνα που όταν αρχίσει κάποιος να τη προσεγγίζει πολύ δε μάλλον να τη μελετά, και να σηκώνει
τα παραπετάσματά της, παρασύρεται και εκτρέπεται
από την φιλοσοφική ροή. Εισέρχεται στους χώρους
των αισθήσεων και καμιά φορά των παραισθήσεων.
Με επίγνωση λοιπόν και συνειδητότητα όση επέτρεπαν
το περιβάλλον, ο πράσινος κόσμος του κήπου του Μεγάρου, ο μαβής ουρανός που μας καληνύχτιζε, οι ψίθυροι του πλήθους και η παρουσία και η ουσία των
τριών ποιητών, συγκεντρώθηκα και προσπάθησα να
μην αφεθώ, αλλά να γνωρίσω και να καταλάβω .
Η συζήτηση άρχισε κάπως αμήχανα. Ο Νάσος Βαγενάς
υπέβαλε στην αρχή υποτονικές ερωτήσεις, μάλλον ερωτήσεις τυπικές, ερωτήσεις γνωριμίας με το κοινό, έτσι
για να ζεσταθούμε. Αλλά σύντομα η συζήτηση εξελίχθηκε σε εξομολόγηση εκ μέρους και των δύο ποιητών.
Κατ εκείνη την συνάντηση η Κική Δημουλά ανακοίνωσε στους παρισταμένους ότι είχε τα γενέθλιά της
στις 6 του Ιουνίου, έκλεινε τα 80 της χρόνια, και ο
Τίτος Πατρίκιος στην συνέχεια μας είπε ότι είχε κλείσει τα 82. Παρ όλα τα χρόνια τους στα μάτια μου εκείνο το βράδυ και οι δύο φάνταζαν έφηβοι, έφηβοι στην
ψυχή και στον λόγο ιδίως λόγω του ποιητικού τρόπου
με τον οποίον διηγήθηκαν τη ροή του βίου τους. Και
οι δύο διέθεταν χιούμορ, η Δημουλά περισσότερο δεικτικό και ο Πατρίκιος λιτό και δωρικό.
Η Δημουλά ισχυρίστηκε ότι έγινε ποιήτρια χάριν του ποιη
τή συζύγου της Άθω Δημουλά. Ζώντας επί μακρόν χρόνο
δίπλα του διδάχθηκε ανώτερες σπουδές, διδάχθηκε μάλλον την τέχνη του ποιητικού βίου. Ομολογεί εξ άλλου ευθαρσώς ότι χωρίς εκείνον θα είχε αρκεστεί σε μια ρεμβαστική
αμαθή τεμπελιά, προς την οποίαν ίσως και σοφά ακόμα
ρέπει. Εκείνη την στιγμή διαπίστωσα το μεγαλείο της ευγνωμοσύνης, που τόσο εκλείπει στις μέρες μας. Ανοίγει
τις θύρες του παρελθόντος και του μέλλοντός, μας ανοίγει
τις θύρες της μνήμης, της χάριτος, όπως αποκαλεί στο
ποιημά της «Πληθυντικός Αριθμός» την Μνήμη:
«Κύριο όνομα των θλίψεων, ενικού ενικού αριθμού
μόνον ενικού αριθμού και άκλιτη
Η μνήμη, η μνημη, η μνημη.»
Δεν γνωρίζω αν ενσυνείδητα εξαιρεί την «Μνήμη»
από τον πληθυντικό αριθμό, όπως αναφέρει στον τίτλο
του ποιήματος, και την ανάγει στον Εν.
Η Κική Δημουλά δήλωσε ότι δεν πιστεύει στην έμπνευση: «Δέν νιώθω δημιουργός. Πιστεύω ότι είμαι ένας
έμπιστος στενογράφος μίας πολή βιαστικής πάντα ανησυχίας, που κατά καιρούς με καλεί και μου απαγορεύει
κρυμμένη στο ημίφως ενός παραληρήματος, ψιθυριστά,
ασύντακτα και συγκεκομμένα, τις ακολασίες της με έναν
άγνωστο τρόπο ζωής. Οταν μετά αρχίζω να καθαρογράφω, τότε μόνον, παρεμβαίνω κατά ανάγκην: όπου λείπουν λέξεις, φράσεις ολόκληρες συχνά και το νόημα του

οργίου, προσθέτω εκεί δικές μου λέξεις, δικές μου φράσεις, το δικό μου όργιο στο νόημα, ‘ο,τι τέλος πάντων
έχει περισσέψει σπ δικές μου ακολασίες με έναν άλλον,
άγνωστο τρόπο ζωής.»
Όταν βάλει επί τάπητος, (επί του χαρτίου) το έργο της
το δουλεύει πάρα πολύ και συνεχώς, ως σκαπανεύς που
μέσα από τη γή ζητά να ανεύρει τους κρυμμένους θησαυρούς της. Μας είπε ότι ένα έργο της από τις Εκδόσεις Κέδρος το πήρε από το τυπογραφείο την στιγμή
που είχε δώσει την εντολή τυπωθήτω και το ξαναδούλεψε μακρό χρονικό διάστημα. Όταν όμως ολοκληρωθεί και εκδοθεί το έργο της, τότε επί μακρόν απέχει από
την ποιητική γραφή.
Εγώ δεν θεώρησα ότι «αποτοξινώνεται», από τον ποιητικό λόγο, όπως ψιθύρισε δίπλα μου η φίλη μου Ανδριάννα, αλλά ότι κουβαλά μαζί της την παρελθούσα ποίηση και εξακολουθεί να συσωρρεύει ποιητικώ τω τρόπω
τις νέες εμπειρίες και σκέψεις της. Επεξεργάζεται όλο
αυτό το υλικό όπως η μέλισσα από τη γύρι, παράγει την
πρόπολη, το μέλι την κερήθρα και το γόνο της..
Η Κική Δημουλά είναι απρόβλεπτη τόσο στην ζωή
της, όσο, και στη γραφή της. Ίσως αυτός να είναι και
ο μοχλός της ποίησης της. Απρόβλεπτη όταν δηλώνει
και επιμένει ότι συμπαθεί τον Ηλία Ψινάκη, όσο και
όταν γράφει στίχους. «Μερικές φορές η Δημουλά αντιστρέφει το θέμα της: πρόκειται τότε για το πέρασμα
από το μη-ον στο ον, δηλαδή την μνήμη. (Όταν θυμάσαι
ανακαλείς μη-ον, κάτι που δεν υπάρχει πια). Τις περισσότερες φορές η μνήμη έχει την μορφή φωτογραφίας.
‘Ον και μη ον. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνώνυμα γι αυτό το ολέθριο ζευγάρι. Ζωή - θάνατος. Παρουσία - απουσία. Κάτι - τίποτα.
Το τίποτα, το κενό, το μηδέν είναι, βέβαια, ο κυρίαρχος
πόλος. Κερδίζει πάντοτε στο τέλος. Καμιά φορά και με
βρώμικο, φτηνό τρόπο:
Για σας θα κάνω μια καλύτερη τιμή
είπε το Τίποτα στο Κάτι
και κείνο, το ηλίθιο, τόχαψε.
Το όν, η παρουσία, η ζωή, εμφανίζονται σαν παγίδα ή
απάτη. «...άλλος ένας απατημένος από την διάρκειά
του» έγραψε η Κ.Δ. μετά τον θάνατο του ποιητή Παπαδίτσα. ‘Ο,τι άλλωστε υπάρχει, το Κάτι, είναι φενάκη.
Απλό σκηνικό του Τίποτα. Η Δημουλά κάθε φορά αποκαλύπτει το Μαύρο πίσω από την σκηνογραφία. Κι ο
χρόνος συνεχώς της κλέβει ό,τι νόμισε πραγματικό:
Αχ! η χήρα στιγμή, κάθε τόσο!
Στο κενό, ανάμεσα όν και μη όν. Από μια ποιήτρια που
δεν πατάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Ισορροπεί ανάμεσά τους, επάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί, που είναι
η γλώσσα. Κι όπως οι σχοινοβάτες την ράβδο, η Δημουλά χρησιμοποιεί τις λέξεις για να κρατιέται όρθια στο
τεντωμένο σκοινί. Ακροβατεί, τινάζει λέξεις στον αέρα,
τις γυρίζει ανάποδα, πολλές μαζί, (το κοινό κρατάει
την ανάσα του) και τις πιάνει την τελευταία στιγμή.
Ποίηση εκ του μη όντος. Πώς να γράψεις γι αυτήν;
Όταν το μόνο που φαίνεται (φόντο σκοτάδι) είναι οι
ακροβασίες των λέξεων. Πάντα εν κινήσει, ταυτόχρονα σε θέσεις πολλαπλές όπως στις στροβοσκοπικές
φωτογραφίες; Πώς να περιγράψεις πυροτεχνήματα όταν το θέμα σου δεν είναι η λάμψη, αλλά το πίσω
σκότος. Πώς να μιλήσεις για το σκοτάδι; Τι είναι το
σκοτάδι; Μη φως; Αρκεί αυτός ο ορισμός;
Εκεί ακριβώς βρίσκεται το επίτευγμα της Κικής Δημουλά. Μιλάει για το σκοτάδι, το μη ον, το μηδέν, πράγματα
που δεν λέγονται - κι όμως τα λέει. Ενώ οι περισσότεροι
ποιητές, όταν πάνε να ασχοληθούν με το αφηρημένο
συντρίβονται, η Δημουλά μπορεί και κάνει φιλοσοφική
ποίηση, τόσο χειροπιαστή όσο ένας σβώλος χώμα και
τόσο μεταφυσική όσο η αποφατική θεολογία.»1
Δωρικός σε όλα του ο Τίτος Πατρίκιος, ασερνικός μαχη
τής σε όλα του ο Τίτος Πατρίκιος. Ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος, ανακηρύχθηκε σε επίτιμο διδάκτορα του τμήμα
τος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, θεωρείται
πνεύματι αδελφός Κρής. Δωρικός και αρσενικός συνάμα, γοητεύει με την εμπειρία του και τη γνώση του.

΄ ..
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Ο Τ. Πατρίκιος μίλησε για τα πρώτα του διαβάσματα, για
την καθοριστική επιρροή του Καρυωτάκη. «Ενας ποιητής
που αυτοκτόνησε - τη χρονιά που γεννήθηκα εγώ, το 1928.
Ενιωσα ότι κάτι με συνέδεε μαζί του. Αργότερα αγάπησα
έναν ακόμα αυτόχειρα ποιητή, τον Μαγιακόφσκι».
Φυσικά, ο Τ. Πατρίκιος μίλησε και για τη στράτευσή του
στον «επαναστατικό αγώνα». «Ο φανατισμός εκείνων
των εποχών δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα», είπε
χαρακτηριστικά. «Σήμερα είναι παιδική χαρά. Τότε,
πίστευα με τόσο φανατισμό στον αγώνα, που αποφάσισα να κόψω την ποίηση διότι θεωρούσα ότι ήταν σαχλαμάρα μικροαστική. Αλλά ξανάρχισα να γράφω κρυφά. Ούτε στον εαυτό μου δεν το ομολογούσα».
Στην επιστροφή του στην ποίηση καταλυτικό ρόλο έπαιξε η επαφή του με τον Γιάννη Ρίτσο, στον Αη Στράτη.
«Η ποίηση είναι η μοίρα σου, μου είχε πει. Και με συμβούλευε, ό, τι γράφω, να σβήνω το μισό. Ηταν μια συμβουλή που ο ίδιος μάλλον δεν ακολούθησε, ούτε κι εγώ,
όσο θα έπρεπε».
Ο Πατρίκιος χαρακτήρισε τη Μακρόνησο «κόλαση».
«Πιο πολύ χάρηκα όταν έφυγα από τη Μακρόνησο για
τον Αη Στράτη παρά από την Αθήνα για το Παρίσι. Οχι
ότι δεν ήταν σκληρές οι συνθήκες στον Αη Στράτη, αλλά
είχαμε άφθονο χρόνο για γράψιμο.» Ο Τίτος Πατρίκιος
αναφέρθηκε και στις συχνές κατηγορίες που του έχουν
προσάψει ότι ιδεολογικά «αλλαξοπίστησε». «Εως και
επιθέσεις έχω δεχθεί», είπε. «Λένε ότι έχω αλλάξει ιδέες, αλλά κανένας δεν λέει πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα
ίδια τα πράγματα. Εδώ έγιναν ριζοσπαστικές ανατροπές.
Ξέρετε, ανήκω σε μια γενιά που νόμιζε ότι μπορούσε να
προγραμματίσει την Ιστορία. Προσωπικά, χρειάστηκε
να μεγαλώσω πολύ για να καταλάβω ότι τα γεγονότα
έχουν μια νομοτέλεια, ότι μας αντιστέκονται».
Ακόμα και σήμερα προσπαθεί να ταιριάξει τις λέξεις
γιατί θέλει να πει κάποια πράγματα και αυτοσαρκαζόμενος δηλώνει: «'Οχι ότι θα υποφέρει η ανθρωπότητα αν δεν τα πω, αλλά σίγουρα θα υποφέρω εγώ». Παρά το ό,τι μας εξιστόρησε αρκετά γεγονότα από τον
βίο του δεν παρέλειψε να μνημονεύσει τον πρόσφατο
χαμό του ποιητή Γιάννη Βαρβέρη που έφυγε πρόσφατα στις 26 Μαίου 2011 πολύ νέος και ακμαίος.
Τίτος Πατρίκιος - Κική Δημουλά Βίοι ποιητών παράλληλοι, αλλά και τεμνόμενοι. Παράλληλοι σε πολλά:
Βιώνουν την καθημερινότητά τους ποιητικά. Ζούν και
ευτυχούν, να δικαιωθούν ως ποιητές, έχουν κοινό που
τους θαυμάζει και τους ακολουθεί, είναι σχεδόν στην
ίδια ηλικία, τους διακρίνει λεπτό χιούμορ που φτάνει
μέχρι τον αυτοσαρκασμό, δεν είναι υπέρ του φεμινιστικού κινήματος. Αλλά και τους χωρίζουν άλλα τόσα: Ο
ένας είναι λιτός, κλασικός, η άλλη είναι ποιήτρια της
αφαίρεσης και της μεταφυσικής, τεντώνει τόσο την ευαισθησία της προς τα πρόσωπα και τα πράγματα που
την οδηγεί πέραν ημών και πέραν αυτών. Ο Τίτος Πατρίκιος θεωρεί ότι η ποίηση ως επί το πλείστον είναι
υπόθεση προφορικού λόγου, η Κική Δημουλά θεωρεί
ότι ο γραπτός λόγος ταιριάζει στην ποίηση και η κατ
ιδίαν ανάγνωση είναι αρκετή να συγκινήσει. Τελικά
συμφώνησαν ότι η ποίηση μπορεί να αναδειχθεί τόσο
στο γραπτό κείμενο όσον και στον προφορικό λόγο.
Αλλά η απαγγελία καθενός ενός, ενός από τα ποιήματά τους, θεωρώ ότι κατέκτησε το κοινό. Μέσα στην
νύχτα και τον λιγοστό φώς στους κήπους του Μεγάρου
Μουσικής, τα ποιήματα που απήγγειλε ο καθένας από
τους δύο ποιητές ζωντάνεψαν, ή μάλλον αναστήθηκαν
με σάρκα και οστά, αλλά προπάντων εξαπέλυσαν την
ποιητική αύρα τους, αυτή την άυλη ενέργεια που εκπέμπει το κάλλος και η συμμετρία του λόγου 2 και:
«δίδει αυτή τα πτερά…
Και εις τον τραχύν τον δύσκολον
… δρόμον
του ανθρώπου τα γόνατα ιδού πετάουν»3

ΑΛΣ
1 Νίκος Δήμου Δοκίμια Κική Δημουλά
2 Στίχος από ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη.
3 Στίχος από το Ποίημα του Ανδρέα Κάλβου «Ωδή εις Την Δόξαν»

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ανωγείων διερμηνεύοντας τις
σκέψεις και τα συναισθήματα του συνόλου των Ανωγειανών συνήλθε την Τρίτη 29 Νοεμβρίου για συζήτηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με
αφορμή την άδικη επιβολή του έκτακτου ειδικού
τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, αλλά και την είσπραξη του μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, με την απαράδεκτη απειλή
της διακοπής της ηλεκτροδότησης και

Αποφάσισε
Καταδικάζει την πολιτική της ανεξέλεγκτης επιβολής
φόρων και περικοπών. Η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται στο
σύνολο της από τις συνέπειες της εφαρμοζόμενης οικονομικής
πολιτικής, που πλήττει πρωτίστως τους οικονομικά αδύναμους
συμπολίτες μας. Η μείωση μισθών και συντάξεων, αλλά και η
επιβολή νέων φόρων δοκιμάζει τις αντοχές όλων μας.
Εκφράζει τη σαφή αντίθεσή μας και στην επιβολή του εκτάκτου
ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών αλλά και στην είσπραξή του μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ με
την απειλή της διακοπής της ηλεκτροδότησης.
Ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών την άμεση ανάκληση του νόμου που σε κάθε περίπτωση είναι δυσβάσταχτος και
κοινωνικά άδικος, ειδικά στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Απαιτεί από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών την αυστηρή

Η

ΕΠΙΔΙΩΞΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
στο Δημοτικό Συμβούλιο
για το

«ΧΑΡΑΤΣΙ» ΤΗΣ ΔΕΗ
και τη λειτουργία του

ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
AΝΩΓΕΙΑ 30/11/2011

Προς την κα. πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων

ΘΕΜΑ 1ο: Αίτημα για συζήτηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο του επείγοντος θέματος των βάρβαρων και εκβιαστικών
χαρατσιών που επιβάλλονται μέσω του
λογαριασμού της ΔΕΗ και κινδυνεύουν
να αποκόψουν την μεγάλη πλειοψηφία
των Δημοτών μας από τη βιωματική ανάγκη του ηλεκτρικού.
Κα Πρόεδρε, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρεί ότι είναι επείγουσα ανάγκη να συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη το παραπάνω θέμα. Δεν είναι τυχαίο ότι δεκάδες δήμοι
σε όλη τη χώρα παίρνουν πρωτοβουλίες για
το θέμα αυτό. Ακόμη και το ίδιο το ΔΣ της
ΚΕΔΕ ασχολήθηκε με αυτό το οξυ πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν χιλιάδες εργαζόμενοι,
συνταξιούχοι ,αυτοαπασχολούμενοι και μικρομεσαίοι επαγγελματίες. Δεν είναι τυχαίες οι κινητοποιήσεις εκατοντάδων συνδικάτων, φορέων, λαϊκών επιτροπών, που σκοπό
έχουν την οργανωμένη άρνηση πληρωμής του
και την ακύρωσή του στην πράξη.
Όλα τα παραπάνω υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα συζήτησης και στο στο Δημοτικό
Συμβούλιο του δήμου Ανωγείων. Δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να μένει απαθές
σε ένα τόσο σοβαρό θέμα και μάλιστα σε
ένα Δήμο που οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες που επικρατούν επιβαρύνουν ακόμη
περισσότερο την ζωή των Δημοτών.
Κατά τη γνώμη μας το χαράτσι αυτό έρχεται
σαν συνέχεια μιας θύελλας αντεργατικών
αντιλαϊκών μέτρων που σπέρνουν τη φτώχεια
και την εξαθλίωση στο λαό. Ρίχνουν στις πλά-

τήρηση του Συντάγματος, το οποίο στο άρθρο 101
παράγραφος 4, ρητά αναφέρει «Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά,
υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες
συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών,
μεριμνώντας για την ανάπτυξη τους».
Να παραμείνουν κλειστές όλες οι υπηρεσίες του
Δήμου Ανωγείων την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου,
ημέρα εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας
προκειμένου να ακυρωθεί ο σχετικός νόμος ως παράνομος και αντισυνταγματικός και καλεί τους πολίτες
να συμμετάσχουν σε κάθε ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
Να συμπαρασταθεί στους δημότες του με σκοπό να αποφευχθεί
η διακοπή ρεύματος και να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια σε
όποιο δημότη το έχει ανάγκη και ζητά από τη ΔΕΗ να μην προχωρήσει σε καμιά διακοπή.
Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στα συναρμόδια Υπουργεία,
τη διοίκηση της ΔΕΗ, την ΚΕΔΕ, την ΠΕΔ Κρήτης, τους κοινωνικούς φορείς και να δημοσιοποιηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
*Μειοψήφησε ο επικεφαλής του Συνδυασμού Λαϊκή Συσπείρωση ο οποίος
κατέθεσε δικό του Ψήφισμα
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τες του τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρίσης και των χρεών που δημιούργησε η πλουτοκρατία και τα κόμματα που την υπηρετούν.
Είναι πρόβλημα βαθύτατα πολιτικό και κοινωνικό και η προσπάθεια από ορισμένους
να πάρει κυρίως νομική και συνταγματική
διάσταση, μόνο στην αυτοπαγίδευση και στον
αποπροσανατολισμό των εργαζομένων οδηγεί.
Είναι δικαίωμα των εργαζομένων και του
λαού να υπερασπίσουν τη ζωή και τα στοιχειώδη δικαιώματά τους και αυτό κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να τους το αφαιρέσει.
Επισημαίνουμε επίσης ότι κατά τη γνώμη
μας το θέμα δεν περιορίζεται μόνο στα λαϊκά νοικοκυριά που δεν έχουν να πληρώσουν παρά τη προτεραιότητα που αυτά
έχουν . Έτσι κι αλλιώς ισχύει πάντα το «ουκ
αν λάβεις παρά του μη έχοντος». Αφορά και
όλους εκείνους που θα χρειαστεί να στερηθούν το πετρέλαιο της θέρμανσής τους, να
στερήσουν τις ανάγκες των παιδιών τους για
να πληρώσουν το χαράτσι αυτό. Με αυτή τη
λογική όλος ο λαός οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην πτώχευση και την περιθωριοποίηση. Αν σήμερα δεν αναπτυχθεί ένα
πλατύ, οργανωμένο και ταξικά προσανατολισμένο κίνημα για την ακύρωση στην πράξη και την κατάργηση αυτών των βάρβαρων
μέτρων, είναι σίγουρο ότι πολύ σύντομα θα
έρθουν ακόμη χειρότερα. Κατά τη γνώμη
μας ο λαός έχει τεράστιες δυνάμεις αναξιοποίητες και μπορεί να τα ανατρέψει.
Δεν είναι τυχαίο που με την απειλή της διακοπής του ηλεκτρικού εκβιάζουν ξεδιάντροπα στην υποταγή. Δεν είναι τυχαίο που έχουν
απαγορεύσει στη ΔΕΗ να εισπράττει τους
λογαριασμούς χωρίς το χαράτσι. Δείχνουν
το φόβο και τον πανικό τους μπροστά στη
λαϊκή κατακραυγή. Μπορεί ο λαός αυτό τον
εκβιασμό να τους τον κάνει μπούμερανγκ.
Κα πρόεδρε
➔Σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να καταδικάσει τη επιβολή του
μέτρου αυτού και να απαιτήσει την ΠΛΗΡΗ
& ΟΡΙΣΤΙΚΉ κατάργησή του.
➔Να καταδικάσει τον ωμό και ξεδιάντροπο
εκβιασμό της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους δεν θα το πληρώσουν.
➔Να καλέσουμε και όσους ακόμη έχουν
την δυνατότητα πληρωμής ,να μην ενδώσουν
στις απειλές και να αρνηθούν να καταβάλουν το τέλος αυτό.
➔Να στηρίξει ηθικά και πολιτικά τις πρωτοβουλίες λαϊκών επιτροπών, συλλόγων,
συνδικάτων, κλπ που σκοπό έχουν να απο-

κρούσουν την εφαρμογή του και να αποτρέψουν έμπρακτα την διακοπή του ρεύματος
σε όσους θα αρνηθούν να το πληρώσουν.
➔Να βοηθήσει πρακτικά και νομικά ώστε
να ακυρωθεί στην πράξη ο εκβιασμός και
να αποτραπεί κάθε προσπάθεια διακοπής
ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ.
➔Να υποχρεωθεί η ΔΕΗ να δέχεται τους
λογαριασμούς που έχουν εξοφλήσει το ρεύμα και τα δημοτικά τέλη αλλά αρνούνται να
πληρώσουν το χαράτσι.
➔Κανένα Ανωγειανο σπίτι να μην αποκοπεί από το κοινωνικό αγαθό του ηλεκτρικού
ρεύματος.
➔Ακόμη και αυτοί που αποδεδειγμένα

δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τον λογαριασμό της ΔΕΗ πρέπει με ευθύνη του
κράτους να στηριχτούν.

ΘΕΜΑ 2ο: Αίτημα για συζήτηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο του επείγοντος
θέματος της ομαλής λειτουργίας του
Κέντρου Υγείας Ανωγείων.
Κα Πρόεδρε, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρεί ότι είναι επείγουσα ανάγκη να συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη το παραπάνω θέμα. Η λειτουργία του Κέντρου Υγείας -όπως ίσως γνωρίζεται - είναι σε πολύ
χαμηλό επίπεδο και σε αυτό συντείνουν σωρευτικά όλα τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα
που έχουν επιβληθεί στον ελληνικό λαό από
την εφαρμοζόμενη πολιτική όλων των μέχρι
σήμερα κυβερνήσεων αλλά και των κατά
καιρούς πρόθυμων υποστηριχτών τους.
Οι τραγικές ελλείψεις σε κατάλληλο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό , οδηγούν
με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση και
υποβάθμιση του ΚΥ. Οδηγεί έτσι μεθοδευμένα και συστηματικά τους κατοίκους των
Ανωγείων αλλά και των γύρω χωριών που
το χρησιμοποιούν, στην δυσχερη και επίπονη μετακίνηση σε αστικά κέντρα. Όλη αυτή
την κατάσταση προσπαθούν με αγωνιώδεις
και επίπονες προσπάθειες, το ήδη υπάρχον
Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό να
φέρουν σε πέρας. Είναι όμως όαση στην
έρημο της εγκατάλειψης και απαξίωσης που
οι κύριοι υπεύθυνοι – όλες οι μέχρι σήμερα
κυβερνήσεις - η έχουν προδιαγράψει για
την κατάσταση της Υγείας.
Θα γνωρίζεται ασφαλώς ότι από ευγενικές
προσφορές κάποιων Δημοτών μας , μένουν
σε αχρησία -λόγω μη λειτουργίας των- ιδιαίτερα σημαντικά και εξειδικευμένα μηχανήματα πχ Υπερηχομοτομογραφος, που
σημειωτέον λίγα Νοσηλευτικά ιδρύματα
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ΑΝΑ ΚΟΙΝ Ω Σ Η
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 289)
ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ
ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012.

διαθέτουν.Υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος επομένως να επέλθει η καταστροφή του εκ του λόγου ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, αφού βέβαια δεν
υπάρχει ο κατάλληλος χειριστής.
Ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι η παντελής έλλειψη Νοσηλευτικού προσωπικού
ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα λόγω
προφανώς έλλειψης προσωπικού καθώς
το υπάρχον δεν επαρκεί για την κάλυψη
των εφημεριών. Αποτέλεσμα το ιατρικό
προσωπικό να υποβαθμίζεται αφού
απασχολείται με άλλες δραστηριότητες
και έτσι η λειτουργία του ΚΥ συνολικά
να απαξιώνεται. Για τα παραπάνω θέμα
τα μας είχε βεβαίως ενημερώσει σχετικά
πρόσφατα ο Δ/ντης του ΚΥ πλην όμως
το ΔΣ με ευθύνη σας δεν προχώρησε σε
καμιά ουσιαστική ενέργεια προς τους
αρμόδιους φορείς ώστε να επιλυθούν
κάποια από τα θέματα αυτά.
Ζητούμε: 1 Άμεσα με την έμπρακτη συμπαράσταση και συνεργασία από τους
συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων ,πολιτιστικών Συλλόγων, συνεταιρισμών,
επιτροπών κατοίκων, όχι μόνο από τα
Ανώγεια αλλά και από γειτονικούς Δήμους,να γίνει παράσταση στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου ή στην ΠΕΣΥΠ ώστε να
απαιτήσουμε:
◗ Την άμεση στελέχωση με κατάλληλο
εξειδικευμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να είναι δυνατή νη
παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που μπορεί το Κ.Υ. να παρέχει σε
όλους τους κατοίκους των Ανωγείων
αλλά και των γύρω χωριών.
◗ Την άμεση καταβολή δεδουλευμένων
στο ιατρικό ,Νοσηλευτικό, Διοικητικό
προσωπικό.
◗ Να αρθούν οι λόγοι που δεν επιτρέπουν την παρουσία Νοσηλευτικού προσωπικού κατά τα σαββατοκύριακα.
◗ Την πλήρη κατάργηση των κάθε είδους χαρατσιών για όσους απευθύνονται στα ΚΥ .
◗ Την Παροχή δωρεάν υπηρεσιών που
μπορεί να παρέχει το ΚΥ χωρίς καμία
επιβάρυνση οικονομική από τους κατοίκους.
◗ Τα παραπάνω καθιστούν απαραίτητη
την αναγκαιότητα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Ο Δημοτικός Σύμβουλος
ΡΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Ν Ε Α Ε ΝΤ Υ Π Ω ΣΙΑ Κ Α Ε Υ Ρ Η ΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗ ΖΩΜΙΝΘΟ
o μινωΪτησ πoυ βγηκε απo to χωμα...
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο σεισμός ήταν μεγάλος, το κτίριο κινήθηκε ολόκληρο προς τη μία μεριά και μετά προς την άλλη, και ενώ οι δο
νήσεις συνεχίζονταν οι τοίχοι άρχισαν να υποχωρούν, τα ξύλινα δοκάρια που το στήριζαν έσπασαν και κάποια
στιγμή ήρθε η κατάρρευση. Οι όροφοι έπεσαν, τα δάπεδα του ενός βρέθηκαν επάνω από τα δάπεδα του άλλου
εξαφανίζοντας τα ενδιάμεσα κενά, πλήθος από αντικείμενα κατρακύλησαν και εγκλωβίστηκαν ανάμεσά τους.
Πέρασαν περίπου 3.600 χρόνια από τότε που συνέβη αυτή η μεγάλη καταστροφή στη Ζώμινθο του Ψηλορείτη και σε όλη τη μινωική Κρήτη. Ώσπου ένα μεσημέρι στο τέλος του περασμένου Ιουλίου, την ώρα ακριβώς
που η αρχαιολόγος Εφη Σαπουνά-Σακελλαράκη ξεναγούσε τους κατοίκους των Ανωγείων στην ανασκαφή,
μέσα από τα χώματα αναδύθηκε ένας ωραίος χάλκινος Μινωίτης. Με μακρύ ένδυμα και ζωνάρι στη μέση,
με το ένα χέρι στο μέτωπο και το άλλο ίσιο στους γλουτούς, αλλά και με περίτεχνη κόμη: έναν κότσο στο πίσω
μέρος του κεφαλιού απ΄ όπου ξεπηδούν πλόκαμοι.
«Το ειδώλιο είναι στην τελετουργική “στάση του αποσκοπείν”, αφού το χέρι επάνω από τα μάτια δηλώνει,
κατά τους θρησκειολόγους, ότι θέλει να αποφύγει το θάμβος της θεότητας» λέει η κυρία ΣαπουνάΣακελλαράκη. Παρ΄ ότι έχει μελετήσει μεγάλο αριθμό ειδωλίων από τις Αρχάνες, τα Κύθηρα, το Ιδαίο Αντρο,
δηλώνει εντυπωσιασμένη. «Τέτοια ειδώλια δεν βρίσκονται πλέον εύκολα in situ και αυτό διευκόλυνε τη
χρονολόγησή του από το 1600 π.Χ.» επισημαίνει.
Σε αυτή την πρώτη ανασκαφή, η οποία διεξήχθη χωρίς τον Γιάννη Σακελλαράκη, τον σπουδαίο αρχαιολόγο
που απεβίωσε τον περασμένο Οκτώβριο, τα ευρήματα ήρθαν να τον δικαιώσουν περίτρανα. Αυτή η μινωική
θέση στα 1.200 μέτρα επάνω στο βουνό και στον δρόμο από την Κνωσό προς το Ιδαίο Αντρο, ένα τεράστιο
κτίριο με ισχυρούς πέτρινους τοίχους που καλύπτει έκταση 1.600 τ.μ. και χρονολογείται από τις αρχές του 17ου
αιώνα π.Χ., ανατρέπει όντως τα ως σήμερα δεδομένα για τα μινωικά ανάκτορα.
Σφραγίδες, χάντρες, δακτυλίδια
Το ειδώλιο αποτελεί το εκπληκτικό εύρημα της εφετινής ανασκαφής στη Ζώμινθο αλλά δεν είναι το μοναδικό.
Σφραγίδες- η μία με παράσταση λέοντα και η άλλη με δύο υδρόβια πτηνά-, χάντρες από αχάτη και σάρδιο (από
κάποιο περιδέραιο που έσπασε την ώρα του σεισμού), ένα χάλκινο τριγωνικό περίαπτο και ένα χάλκινο επίσης
δακτυλίδι με κεφαλές όφεων, σκουλαρίκι, μαχαίρι, αλλά και ένα πήλινο κέρατο που προέρχεται από ένα μεγάλο
ρυτό (τελετουργικό αγγείο) σε μορφή ταύρου δημιουργούν μια νέα εικόνα για το μέγαρο της Ζωμίνθου. Σε αυτά
να προστεθεί και μία ακόμη έκπληξη: ένα χρυσό έλασμα της Παλαιοανακτορικής εποχής (1700 π.Χ.) τυλιγμένο
σε ρολό, από αυτά που ανέθεταν οι προϊστορικοί άνθρωποι στα ιερά ως ευχή ή κατάρα. Μόνο που όταν το ξετύλιξαν οι αρχαιολόγοι φάνηκε να είναι χαραγμένο επάνω του ένα μινωικό πλοίο!
«Οι Μινωίτες που κατοικούσαν εδώ δεν ήταν βοσκοί ή τουλάχιστον δεν ήταν μόνον αυτό, διότι τα πολυτελή
αντικείμενα δείχνουν πλούτο και υψηλό επίπεδο ζωής παρά το μεγάλο υψόμετρο» λέει η κυρία ΣαπουνάΣακελλαράκη. «Η Ζώμινθος είχε μια δραστηριότητα πολλαπλής μορφής, οικονομικής και λατρευτικής, πιθανώς
και με κοινωνική διαστρωμάτωση λόγω της ύπαρξης των εργαστηρίων. Δεν ήταν απλώς ένας σταθμός προς το
Ιδαίο Αντρο, δεν ήταν μόνο το κέντρο προμήθειας της Κνωσού σε μαλλί και άλλα ζωικά προϊόντα. Η θέση του
κτιρίου, το μέγεθός του, καθώς και η προσεκτική κατασκευή του προϋποθέτουν την ύπαρξη μιας κεντρικής
Αρχής που είχε στον έλεγχό της τους πόρους της περιοχής» προσθέτει.
Αυτό το ιδιότυπο μινωικό κέντρο, που όμοιό του δεν έχει ανασκαφεί ως τώρα στην Κρήτη, ανοίγει νέους
δρόμους στην έρευνα. Όπως λέει η αρχαιολόγος, «οφείλουμε να εξετάσουμε από την αρχή και σε νέα βάση,
απαλλαγμένη από τα ως τώρα στερεότυπα, το θέμα των ανακτόρων της μινωικής Κρήτης, γιατί αυτό το σημαντικό κέντρο στα βουνά προσθέτει νέα στοιχεία στη μελέτη της διάρθρωσης του μινωικού κόσμου».
Οι θυσίες των ταύρων
Σεισμός και φωτιά είχαν καταστρέψει περί το 1700 π.Χ. το πρώτο μέγαρο της Ζωμίνθου της Παλαιοανακτορικής
εποχής. Σε αυτό έφθασε η αρχαιολόγος Εφη Σαπουνά-Σακελλαράκη αποκαλύπτοντας σημαντικά στοιχεία της
δομής του. Στην «αυλή» με το καλοφτιαγμένο δάπεδο ήρθε στο φως πρόπυλο με δύο κίονες. Σε μικρή απόσταση μια πέτρινη ορθογώνια κατασκευή (διαστάσεων 50Χ40Χ60 εκ.) θα μπορούσε να είναι βωμός, αφού
γύρω της βρέθηκαν υπολείμματα από οστά ταύρων, προφανώς από θυσίες. Εκεί εντοπίστηκε άλλωστε και το
μεγάλο πήλινο κέρατο από κεφαλή ταύρου. Στη συνέχεια της αυλής με τους κίονες, ένα κατώφλι με πεσσούς
οδηγεί σε μια άλλη σπουδαία αίθουσα, όπου δίπλα σε έναν κίονα αποκαλύφθηκε τεράστια κυκλική εστία με
καμένο χώμα στο εσωτερικό της και πήλινο περιχείλωμα, που διατρέχεται από εγχάρακτη σπείρα. Δίπλα της
εντοπίστηκε το χρυσό έλασμα, κτήμα κάποιου Μινωίτη που δεν πρόφθασε να το αναθέσει στον θεό.
της Μαρίας Θερμού

To πορτραίτο του ανωγειανού
τησ Κρητικής

αγωνιστή

Επανάστασης του 1866

«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Βασίλειος Ν. Σπαχής συνταξιούχος βιοτέχνης κάτοικος Ανωγείων σε ηλικία 83
ετών, αισθάνομαι την ανάγκη, για ένα αξέχαστο παλληκάρι συγχωριανό μου τον Αριστόμενο Βασ. Κουνάλη,
να καταθέσω την εξής μαρτυρία.
Κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα ανθρωπόμορφα τέρατα του γερμανικού φασισμού βεβήλωναν με τις
φασιστικές μπότες τους την κοιτίδα του Μινωικού Πολιτισμού, συνέλαβαν δύο συγχωριανούς μου, τον Αριστόμενο Βασ. Κουνάλη και τον Ευάγγελο Εμμ. Κουνάλη. Αναίτια και χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο τους συνέλαβαν στο χωριό Λαράνι Μονοφατσίου και όπως
συνήθιζε ο στυγνός αυτός κατακτητής τους στήνει προς
εκτέλεση.
Αυτόπτης μάρτυρας της εκτελέσεως με το όνομα Γεώργιος Μανουσάκης μου διηγήθηκε, κατά την προσπάθεια
των εκτελεστών να δέσουν τα μάτια των μελλοθανάτων,
ο Αριστόμενος Βασ. Κουνάλης αρνήθηκε να του δέσουν
τα μάτια και κλότσησε τον εκτελεστή με τα πόδια του.
Την κατάθεση αυτή την κάνω προς δόξα και τιμή του
αθάνατου παλληκαριού Αριστόμενου Βασ. Κουνάλη».
Ανώγεια 12-8-2009
Βασίλειος Νικ. Σπαχής
(υπογραφή)
σ.σ.: Επιμέλεια θέματος και συλλογή υλικού από τον Βασίλειο
Δημαρ. Κουνάλη (υποψ. Διδάκτωρ Θεολογίας ΑΠΘ)

Μια

ιστορία..

Γεωργίου Ι.

μια

μαντινάδα..

(ή ΝΤΑΡΟΥ) στο Συλλόγο μας
Ο πολύς καλός φίλος και ένας εκ των παλαιότερων και
πλέον δραστήριων μέχρι σήμερα, μελών του ιστορικού Συλλόγου μας, Γεώργιος Εμμ. Αεράκης (ή Νταρογιώργης)
δώρισε στο Σύλλογό μας, φέτος τον Νοέμβριο, το πορτραίτο του παππού του Γεώργιου Ι. Αεράκη (ή Ντάρος) και
έκτοτε σε ειδικό κάδρο (κατασκευασθέν με έξοδα του Νταρογιώργη), κοσμεί την αίθουσά μας, ανάμεσα σε άλλους,
επίσης σπουδαίους, ανωγειανούς αγωνιστές του περασμένου και δη του προπερασμένου αιώνα. Ο Γεώργιος Ι. Αεράκης, υπηρέτησε την Κρητική Επανάσταση εν έτει 1866
και έδρασε επί χρόνια, μαχόμενος ηρωϊκά, γεγονός για το
οποίο, αρκετά χρόνια αργότερα, το Γενικό Αρχηγείο του
Ανατολικού Τμήματος του Μυλοποτάμου τον διόρισε και
αναγνώρισε ως Διακοσίαρχό του.
Συγκινημένος ο Νταρογιώργης συντόνισε και μεθόδευσε την
έρευνα στις βιβλιοθήκες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης
στα Χανιά, όπου ανακαλύφθηκαν πιστοποιητικά και αποδεικτι
κά έγγραφα της δράσης του παππού του, Γεώργιου Ι. Αεράκη
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Η καινούργια
στήλη της Φ.Α.
από το Μανώλη
Φασουλά…
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Θαυμάζω όλους εκείνους που
μέσα από 30 συλλαβές ,μπορούν
να υμνήσουν τον έρωτα, να «παραπονεθούν» για τον πόνο τους
ή να σατιρίσουν κάτι που οι
στιγμές το επιτρέπουν.
Μέσα από τις αράδες αυτής της
στήλης, θα προσπαθήσουμε με
διάφορες αληθινές ιστορίες που
συνέβησαν σε Ανωγειανούς, να
αναδείξουμε, όσο μπορούμε πιο
εύστοχα, τη δυναμική της μαντινάδας στη καθημερινή ζωή
των Ανωγειανών.

✒Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του ‘30 παντρεύτηκε ο Στιβαχταντώνης (Αντώνης Φασουλάς) και πήρε του Βασιλαναστάση την κόρη, την Ελένη (Ελένη
Σταυρακάκη).Την εποχή εκείνη
ο γάμος κρατούσε σχεδόν 10
ημέρες. Την τελευταία ημέρα,
την Τετάρτη μετά το γάμο, έλεγαν τσι μαντινάδες στη νύφη και
στη συνέχεια έφευγαν οι συγγενείς τση νύφης και άφηναν το
ζευγάρι, να ζήσει τη νέα του
ζωή. Κάπου εκεί λοιπόν ο αδελφός τση νύφης, ο Λευτέρης,
απευθυνόμενος στους συμπεθέ-

(ή Ντάρου). Ευτυχής για τα ευρήματα της έρευνάς του, που
πιστοποιούν την ουσιαστική συνδρομή του παππού του, στον
αγώνα για την ελευθερία, ο Νταρογιώργης μαζί με το πορτραίτο του παππού του, δώρισε συγκινημένος αντίγραφα των
πιστοποιητικών στο σύλλογό μας, δύο εκ των οποίων, μάλιστα
δημοσιεύονται στο παρόν φύλλο της εφημερίδας μας. Το πρώτο από αυτά τα έγγραφα (εικ. 1) αναφέρει (σ.σ. διατηρείται
η ορθογραφία του κειμένου): «Πιστοποιητικόν- Οι υποφαινόμενοι Αρχηγοί και πληρεξούσιοι της επαναστάσεως του 1866,
πιστοποιούμεν ότι ο Γεώργ. Ι. Αεράκης ή Ντάρος, κάτοικος
Ανωγείων, ομονύμου Δήμου Μυλοποτάμου, έδρασεν αγωνιζόμενος κατά την επανάσταση του 1866.
Εν Ανωγείοις Μ. την 24 Φ/ρίου 1902, Οι πιστοποιούντες
Αρχηγοί και πληρεξούσιοι»
(ακολουθούν δυσδιάκριτες υπογραφές)
Το δεύτερο από τα έγγραφα (εικ. 2) αναφέρει (διατηρείται
πάλι η ορθογραφία του κειμένου): «Προς τον κύριον Γεώργ.
Ι. Αεράκη- Κύριε, το Γενικόν Αρχηγείον του Ανατ. Τμημ. Μυλοποτάμου λαβόν υπ όψει τας προς την Πατρίδαν κ’ τον ιερόν
Αγώνα (δυσανάγνωστη λέξη) σας από το 1866 κ' εντεύθεν,
διορίζει και αναγνωρίζει υμάς Διακοσίαρχον, εν τω Ημετέρω
Γεν. Αρχηγείο και προσκαλείσθε να αναλάβετε τα καθήκοντά
σας. Εν Ανωγείω, τη 15 Μαϊου 1897.
ο Γεν. Αρχηγός: Γεωργ. Μιχ. Σκουλάς
Τα μέλη του Αρχηγείου: Εμμ. Τζιτζής, Γεωργ. Ζωνός, Κ.Φ.
Σταυρακάκης»
Επ’ ευκαιρία της δωρεάς αυτής, ο Νταρογιώργης εμπνεύστηκε την ακόλουθη μαντινάδα: Παππού που δε σε γνώρισα,
να κάτσω στην ποδιά σου, και να χαϊδέψω σα παιδί και’ γω
τα άρματά σου.
Παράλληλα, ο Αριστοτέλης Αεράκης εισέφερε στη Φ.Α.
και προς ενίσχυσή του Συλλόγου μας το ποσό των 50 ευρώ.
Επίσης 50 ευρώ εισέφερε ο Διομήδης Αεράκης του Εμμανουήλ, όπως επίσης 50 ευρώ εισέφερε και ο Γεώργιος Αεράκης του Ελευθερίου.
Φ.Α.

ρους είπε την εξής μαντινάδα:
Θωρείτε πως το πήρατε
τση λεμονιάς το φύλλο
Να μη μας το μαλώνετε,
γιατί θα φάτε ξύλο!
Η απάντηση ήταν άμεση ,αφού
ο Σκαρμουτσομανόλης (Μανόλης Φασουλάς) πήρε το λόγο και
του απαντά:
Δε τρώμε μονό παίζουμε
μουρέ συμπεθεράκι
Για δε φοβούμαι μοναχός
κιανένα Σταυρακάκη!
Αυτά βέβαια συνέβαιναν την εποχή που οι άνθρωποι και έκαναν
και δέχονταν το καλαμπούρι.

το γλέντι που είχε ανάψει για τα
καλά. Συνεχώς τονε καλούσανε
στο χορό και εκείνος αρνιόταν,
γιατί δεν πήγαινε όμορφα για το
χαμό του φίλου και γείτονά του
Γιάννη. Αφού όμως ήπιε αρκετές
ρακές, στην πάλη που γινόταν
μέσα του ,επικράτησε το μερακλίκι του και βρέθηκε στο χορό
και μετά από λίγο παίρνει το μικρόφωνο του λυράρη και λέει:
Χόρεψα και τραγούδησα
πριχού να σαραντήσει
Μα ήταν και κείνος μερακλής
και θα με συγχωρήσει!

✒Ο Νιδιώτης (Μιχάλης Σταυ✒Στις αρχές της δεκαετίας του
’80 σκοτώθηκε σε τροχαίο ο
Μπαντουρογιάννης (Γιάννης
Σαλούστρος). Ήταν φίλοι και
γειτόνοι με τον Αριστείδη το
Χαιρέτη (Γιαλαύτη). Φυσικά του
κόστισε πολύ του Άρη ο ξαφνικός και άδικος χαμός του Γιάννη.
Είναι όμως γνωστό το μερακλίκι
του Άρη και ο τρόπος που γλεντίζει στους γάμους του χωριού.
Γινότανε λοιπόν ένας γάμος σε
μια άλλη γειτονιά του χωριού,
πριν τα σαράντα του Γιάννη. Ο
Αριστείδης πήγε και χάρισε και
στη συνέχεια παρακολουθούσε

ρακάκης) πολύ νέος βρέθηκε
στην εξορία. Εκεί λοιπόν ερωτεύτηκε μια κοπελιά. Δεν της
είπε ποτέ ότι την αγαπούσε! Κάποια μέρα όμως πήραν και την
κοπελιά αυτή και την πήγαν εξορία. Σαν έφευγε λοιπόν το πρωί
η κοπελιά ,ο Μίχαλος σεμνά και
ταπεινά, όπως πάντα έκανε στη
ζωή του,είπε:
Μισεύγεις μήλο κόκκινο
και μένα που μάφήνεις
Πάρε με δροσερό νερό
στο δρόμο να με πίνεις!

■ Στη μνήμη Αμαλίας Σμπώκου, η οικογένειά της, εισέφερε στη
μνήμη της και στη Φ.Α., το ποσό των 200 ευρώ.
■ Η αδερφή της Αμαλίας Σμπώκου, Περσεφόνη και ο σύζυγός
της Γεώργιος Αεράκης (Νταρογιώργης) εισέφεραν στη μνήμη
της και στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Τα ανίψια της Αμαλίας Σμπώκου, Μιχάλης Αεράκης και
Μπάμπης Αεράκης εισέφεραν στη μνήμη της και στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ (50 ευρώ έκαστος).
■ Η Ελένη Λόλα εισέφερε στη Φ.Α. και στη μνήμη της πολυαγαπημένης της πρωτοξαδέλφης Αμαλίας Σμπώκου το ποσό των
50 ευρώ.
■ Ο Βασίλης Σπαχής εισέφερε στη μνήμη της Αμαλίας Σμπώκου και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Η Ουρανία Ξυλούρη εισέφερε στη μνήμη της Αμαλίας Σμπώκου και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Η γυναίκα και τ’αδέλφια του Εμμανουήλ Χαιρέτη (Μουσολίνι) εισέφεραν στη μνήμη του και στη Φ.Α. το ποσό των 250
ευρώ.
■ Στη μνήμη Ελευθερίου Κουτάντου (Μουγκολευτέρη) τα παιδιά
του Γιαννούλα, Σωκράτης και Δημοκρατία εισέφεραν στη Φ.Α.
το ποσό των 150 ευρώ
■ Στη μνήμη Τιμολέοντα Μπρίνταλου, η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Ο Γιάννης Σταυρακάκης (Μερτζάνης) εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ και η γυναίκα του Ιωάννα εισέφερε ομοίως, το ποσό των 20 ευρώ.
■ Στη μνήμη Αντωνίας Βρέντζου, ο Διονύσης Βρέντζος εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α.
■ Στη μνήμη Γεωργίου Σφακιανάκη (ή Ζαντέκου) η σύζυγός του
Μαρία και τα παιδιά του Μάνος και Βύρων εισέφεραν στη Φ.Α.
το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Νικολάου Πασπαράκη (Παναγιωτονίκου) η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Η Έλενα Τρούλη και η Αικατερίνη Τρούλη εισέφεραν στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ στην μνήμη του πατέρα τους Σάββα
Τρούλη και 50 ευρώ στη μνήμη της θείας τους Μαρίκας Ξυλούρη (Μαχαιρογιώργαινα).
■ Στη μνήμη Αγάπης Ξημέρη (Ξημεροστεφανίνα) και στη Φ.Α. ο
Ορέστης Ξημέρης εισέφερε 50 ευρώ, ο Ζαχαρίας Ξημέρης
εισέφερε 50 ευρώ, ο Γεώργιος Κωστής εισέφερε 50 ευρώ και ο
Φωτόπουλος Χρήστος εισέφερε 50 ευρώ.
■ Ο Αριστοτέλης Αεράκης εισέφερε στη Φ.Α. και προς ενίσχυσή του Συλλόγου μας το ποσό των 50 ευρώ. Επίσης 50 ευρώ εισέφερε ο Διομήδης Αεράκης του Εμμανουήλ, όπως επίσης 50
ευρώ εισέφερε και ο Γεώργιος Αεράκης του Ελευθερίου.
■ Ο Κωνσταντίνος Νταγιαντάς εισέφερε στη μνήμη της Αικατερίνης Νταγιαντά και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Χρ. Σκουλάς εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 20
ευρώ.
■ Η Ιωάννα Καράτζη εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Ξυλούρης Γιάννης του Επαμεινώνδα εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 20 ευρώ

ΦΑΣΜΑΝ

Η γενιά των 700 ευρώ
«Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά
Έτσι κι’ αλλιώς τα ξέρουν όλα
Και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι’ αυτά
Όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα!
Ζούμε μέσα σ' ένα όνειρο που τρίζει
Σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας….»
Τάδε έφη Διονύσης Σαββόπουλος στα μέσα της δεκαετίας του ’70.
Θα έλεγα ότι σήμερα, 35 χρόνια μετά ,όχι
απλά ζούμε ένα όνειρο που τρίζει ,αλλά
ζούμε ένα εφιάλτη χωρίς τελειωμό. Όλοι
μικροί μεγάλοι. Το μέγα ερώτημα που πλανάται: Πως φθάσαμε ως εδώ;
Τι να πεις στο νέο που σε κοιτάει αποσβολωμένος και σε ρωτάει: Καλά τι κάνατε
εσείς οι μεγαλύτεροι, για να μη βρεθούμε
σ’ αυτό το «χάλι»;
Tι να πεις στο νέο που κρατάει στα χέρια
του το πτυχίο του πανεπιστημίου, το μεταπτυχιακό και το πτυχίο ξένης γλώσσας και
δίνει μάχη στην ουρά για γραφεί άνεργος;
Tι να πεις στο νέο που σε ρωτάει: Πως συμπεριφέρθηκαν εκείνοι που φώναζαν «ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», όταν στρογ
γυλοκάθισαν στις καρέκλες τους;
Tι να πεις στο νέο που σε ρωτάει: Μα για-
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Αεράκη

(αναδημοσίευση από την εφημ.: «Βήμα της Κυριακής»)

Συγκινητική μαρτυρία για τον
Αριστόμενο Βασ. Κουνάλη από τον Βασίλειο Σπαχή
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ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ …ΑΚΡΙΒΕΙΑ
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τί το ίδιο πράγμα τη μια φορά το βαπτίζουμε «εθνική προδοσία» και την άλλη το ονομάζουμε «εθνική σωτηρία»;
Tι να πεις στο σημερινό νέο που στο ξέσπασμά του μονολογεί: «Δεν είναι πολύς καιρός
που οι πολιτικοί μας, μας ψυχοπονούσαν και
μας αποκαλούσαν η γενιά των 700 ευρώ και
δεν έβλεπαν σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα γινόμασταν η γενιά των 480 ευρώ.
Έβλεπαν τόσο πολύ μακριά και δεν μπορούσαν να δουν μπροστά τους το σημερινό
κατάντημα; Έχουμε τελικά πολιτικούς με
πολύ μεγάλη διορατικότητα…»
Tι να πεις στο σημερινό νέο που κάνοντας
ένα απολογισμό της πολιτικής κατάστασης
στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια, σου
λέει με το θάρρος της γνώμης του: Οι πολιτικοί που μας κυβέρνησαν ήταν κατώτεροι
των περιστάσεων.
Προσωπικά δηλώνω ότι είμαι συμπορευόμενος στα ερωτήματά τους και παράλληλα
να τους πω δύο πράγματα:
1◗ Όταν πέρασα πριν 35 χρόνια στο μαθηματικό ,η μακαρίτισσα η μάνα μου, έχοντας
την εντύπωση ότι θα δίδασκα στο δημόσιο
σχολείο μου είχε πει:

«ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ
ΜΗΝ ΑΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ!»

Τέτοιες συμβουλές νομίζω ότι πρέπει να
είναι ευπρόσδεκτες από και προς όλες τις
κατευθύνσεις
2◗ Να θυμούνται το παρακάτω ποίημα του
Γιάννη Κουτσοχέρα και από αυτό να
αντλούν δύναμη για τη ζωή:
«Πάντα να πολεμάς και να αντιστέκεσαι!
Να πολεμάς με το γνωστό και το άγνωστο
Στους δυνατούς ενάντια και στους δειλούς,
τους χωματένιους
Και να πονάς και να γελάς και να ονειρεύεσαι!»
ΦΑΣΜΑΝ (fasman@anogia.gr)
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Το 1ο πρακτικό της Α.Ο. Ανωγείων
και το Πρακτικό Συνεδρίασης της 25/11/1944 επικυρωμένα
από την ελλ. κυβέρνηση του Καϊρου - 10/3/1944
Γιώργος
Καλογεράκης
ΕπιστημονικόΣ
ΣυνεργάτηΣ
Εργαστηρίου
Ιστορίας νεοτερησ
ελλαδασ &
νεοελληνικου
πολιτισμου
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το πλούσιο αρχείο της ζωής και της δράσης του
Εμμανουήλ Παπαδογιάννη, (μέρος του οποίου
αναφέρεται στην περίοδο 1941-1945), διατηρεί
σήμερα ο γιος του Μιχάλης Παπαδογιάννης μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Σ’αυτό το αρχείο ανήκουν τα παρακάτω δύο έγγραφα που δημοσιεύονται και αναφέρονται:
Α› Στο πρακτικό ίδρυσης της Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσης Ανωγείων (15 Αυγούστου
1941) και
Β› Στη συνεδρίαση της Εθνικής Απελευθερωτικής Οργανώσεως Ανωγείων (25 Νοεμβρίου
1942).
Η σπουδαιότητα των εγγράφων που έρχονται
για πρώτη φορά στη δημοσιότητα είναι μεγάλη
αφού στο τέλος τους υπογράφονται και επικυρώνονται από τον εκπρόσωπο της Ελληνικής
Κυβέρνησης του Καΐρου στις 10 Μαρτίου 1944.

έγγραφο 1
ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Εν Ανωγείοις σήμερον την δεκάτην πέμπτην του
μηνός Αυγούστου ημέραν Παρασκευήν και ώραν
20ην του χιλιοστού τεσσαρακοστού, οι υπογεγραμμένοι
1›Ιωάννης Στεφ. Δραμουντάνης ή Στεφανογιάννης 2›Μιχαήλ Χρίστου Ξυλούρης 3›Παπά Ιωάννης Εμμ. Σκουλάς 4›Γεώργιος Στεφ. Δραμουντάνης 5›Νικόλαος Γεωργίου Σταυρακάκης 6›Νικόλαος Γεωρ. Μανούσος ιατρός, 7›Κωνσταντίνος
Αντ. Κουνάλης ιατρός, εν συνεργασία μετά του
ανθυπομοιράρχου Δημητρίου Αθαν. Κίπη ενεργούντος αρχήθεν μέσω άλλων συνδέσμων κατασκοπείαν υπέρ της συμμάχου Μεγ. Βρεττανίας
τον οποίον ορίζομεν ειδικόν Σύμβουλον ως και
του Ελευθερίου. Δρανδάκη ιατρού κατοίκου Αγίου Ιωάννου Μυλοποτάμου συνελθόντες εις την
οικίαν του πρώτου συνεσκέφθημεν τ’ακόλουθα:
Λαβόντες υπ’όψιν ότι το Έθνος και η Πατρίς διέρχονται την κρισιμωτέραν περίοδον της Ιστορίας των και πεποιθότες ότι οι Γόρδιοι Δεσμοί των
Ιστορικών αναγκών των Εθνών κόπτονται δια
του ξίφους και των θυσιών
Αποφασίζομεν, την ίδρυσιν και συγκρότησιν Επιτροπής Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσεως εκ
των ανωτέρω προσώπων με Πρόεδρον αυτής τον
Ιωάννην Στεφ. Δραμουντάνην και τα λοιπά ως
μέλη αυτής, ορίζοντες βασικούς σκοπούς ταύτης
τα κάτωθι:
1ον Να κινηθώμεν προς όλας τας κατευθύνσεις
δια την ανεύρεσιν ικανών και επιλέκτων συνεργατών μεταξύ προσώπων απολύτως εξηκριβομένης ηθικής και ψυχικής δυνάμεως, ακεραίου
χαρακτήρος και δεδοκιμασμένων εθνικών φρονημάτων, προς οργάνωσιν των κατοίκων εις ομάδας Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσεως, δια να
ήμεθα έτοιμοι εις πάσαν στιγμήν ν’ αναλάβωμεν
ένοπλοι τον αγώνα προς αποτίναξιν του ζυγού
και αποκατάστασιν της Εθνικής Ανεξαρτησίας.
2ον Να καλλιεργήσωμεν και να διατηρήσωμεν
ακμαίον το ηθικόν και το Εθνικόν φρόνημα του
Λαού, να εμψυχόσωμεν τους έχοντας ασθενή χαρα
κτήρα και να υποδαυλίσωμεν το μίσος και την
αντίδρασιν κατά πάσης Διαταγής και ενεργείας
του Κατακτητού και των εθελοδούλων οργάνων
του.
3ον Να επιμεληθώμεν την περισυλλογήν και διαφύλαξιν παντός πολεμικού υλικού, ίνα χρησιμοποιηθή τούτο κατά τας ανάγκας του Εθνικού
Απελευθερωτικού Αγώνος.

4ον Να παρέχωμεν οικονομικήν συνδρομήν και
περίθαλψιν εις τους τυχόν καταδιωκομένους δια
πατριωτικάς ενεργείας συνεργάτας μας, και τα
θύματα εξ ενεργειών του κατακτητού και να καλλιεργήσωμεν την ανάπτυξιν μεταξύ όλων του
αισθήματος της αλληλεγγύης, εκχωρούντες ημείς
πρώτοι τας περιουσίας μας υπέρ του Εθνικού
απελευθερωτικού αγώνος.
5ον Να εξακολουθήσωμεν την διατήρησιν της
επαφής και της στενής συνεργασίας μετά των εν
τη Νήσω στρατιωτικών αντιπροσώπων της συμμάχου Μεγ. Βρεττανίας, 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.
6ον Να εξακολουθήσωμεν την φροντίδα περισυλλογής και περιθάλψεως των εν τη Νήσω Άγγλων
στρατιωτικών παρέχοντες εις αυτούς πάσαν συνδρομήν και διευκόλυνσιν δια την επάνοδόν των
εις τας τάξεις των.
Τους ανωτέρω σκοπούς θέλομεν επιδιώξει χωρίς
να ορρωδήσωμεν προ ουδενός κινδύνου αλλά θα
εξακολουθήσωμεν απτόητοι τον αναληφθέντα
αγώνα και παραμένοντες πιστοί και άξιοι εις τον
όρκον μας θα προχωρήσωμεν εμπρός ομόθυμοι,
ηνωμένοι, αλληλέγγυοι και αδελφωμένοι μέχρι
θανάτου. Άπαντες ομνήομεν τον κάτωθι όρκον
καθιερωθέντα ως τοιούτον της Οργανώσεως
Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσεως. «Ορκίζομαι
να τρέφω αιώνιον μίσος εναντίον του κατακτητού
και να βλάπτω αυτόν παντού κατά τας επιταγάς
του Εθνικού συμφέροντος». Το παρόν συνετάχθη
και ανεγνώσθη ευκρινώς εις επήκοον πάντων επικυρούται δια της υπογραφής αυτών.
Η Επιτροπή
υπογραφαί
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
υπογραφαί υπογραφαί
Ιωάννης Στεφ. Δραμουντάνης
ο Νικόλ. Σταυρακάκης
Ειδικός σύμβουλος Μιχαήλ. Ξυλούρης
Δημήτριος Κίππης Γεώργιος. Δραμουντάνης
Παπαγιάννης Σκουλάς
Κωνσταντ. Κουνάλης
Νικόλ. Μανούσος
Ελευθέριος Δρανδάκης
Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου
Κάιρον 10 Μαρτίου 1944
Δ.Ε.Υ.Π.
Πλοίαρχος Β.Ν.
Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

έγγραφο 2
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ- 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1942
Οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι Ανωγείων Μυλοποτάμου Κρήτης Κεντρικοί εκπρόσωποι της Εθνικής
Οργανώσεως Απελευθερωτικού αγώνος διαμερίσματος Άνω Μυλοποτάμου και Δυτικού Μαλεβυζίου μνήμονες και εγκρατείς όντες του ιερού όρκου αιωνίου μίσους και ωμής εκδικήσεως κατά
του βαρβάρου κατακτητού και πιστοί υπάκουοι
εις τα ιερά κελεύσματα των ηρωικών προγόνων
μας κατά τας οιμωγάς της Τρισενδόξου πατρίδος
μας Ελλάδος προς ανάπτυξιν εντόνου μαχητικής
δράσεως μέχρι θυσίας παντός πολυτίμου και της
ζωής ημών υπέρ του απελευθερωτικού αγώνος
Συνήλθομεν εις Γενικήν Συνεδρίασιν σήμερον την
25 Νοεμβρίου 1942 έτους ημέραν Τετάρτην και
ώραν 20ην εν Ανωγείοις Μυλοποτάμου και εν τη
οικία του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσεως Ιωάννου Στεφ. Δραμουντάνη προς εξέτασιν των ζητημάτων του Εθνικού
Απελευθερωτικού Αγώνος, ως ταύτα παρουσιάζονται ήδη μετά την επελθούσαν τροπήν της Διεθνούς πολιτικής καταστάσεως και κατόπιν μακράς
συσκέψεως επ’αυτών αποφασίζομεν τα εξής

Σύνθημα – Όρκος
Πειθαρχία – Εχεμύθεια – Αλληλεγγύη –
Δράσις – Αυτοθυσία
Προγραμματικοί όροι
Χάριν της ευοδώσεως και επιτυχίας του Απελευθε
ρωτικού Αγώνος δια της συνενώσεως όλων των
Εθνικών Δυνάμεων της Χώρας ανεξαρτήτως πολιτικοϊδεολογικών πεποιθήσεων … προ του Ιδανικού της Ελευθερίας και της ανωτέρας επιταγής
του Εθνικού συμφέροντος αποφαινόμεθα την
ένταξιν της ανεξαρτήτου Οργανώσεώς μας «Εθνική Απελευθερωτική Δράσις» εις την Πανελλήνιον
Οργάνωσιν «Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπον» και την εξάρτησιν ταύτης εκ της οριστικώς
συγκροτηθείσης Κεντρικής Νομαρχιακής Επιτροπής Ρεθύμνης και ερμηνεύοντες το πνεύμα και
τας απαιτήσεις του Πανελληνίου απελευθερωτικού Αγώνος καθορίζομεν σαφώς ότι βασικοί
σκοποί της Οργανώσεώς μας είναι οι ακόλουθοι
Α› Αποτίναξις του ζυγού και αποκατάστασις της
ελευθερίας της Πατρίδος και της Εθνικής Ανεξαρτησίας δια της εκδιώξεως του μισητού κατακτητού.
Β› Εμπέδωσις της Δημοσίας Τάξεως και Ασφαλείας και ανάπτυξις συνειδητής Εθνικής και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπέρ της δυνατής ευημερίας του κοινωνικού συνόλου και της εδραιώσεως της εθνικής συνειδήσεως και ενότητος.

‹ Η επικύρωση του πρακτικού συνεδριάσεως της 25ης

Νοεμβρίου 1942 από την Ελληνική Κυβέρνηση του
Καΐρου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 1944. Απόσπασμα
από την έβδομη σελίδα του εγγράφου με τις
υπογραφές.

Γ› Κατοχύρωσις της Πολιτειακής και Πολιτικής
θελήσεως του Έθνους δια της
ενεργού ενισχύσεως της Ελευθέρας Εθνικής
Κυβερνήσεως και της οργανωμένης αντιδράσεως κατά πάσης προσπαθείας εγκαταστάσεως
κομματικού καθεστώτος βίας.

Οργανωτική κατάστασις
Την αρχικήν και μέχρι τούδε λειτουργούσαν με
αξιόλογον μαχητικήν δραστηριότητα Επιτροπήν
Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσεως μετονομάζο
μεν εις Επαρχιακήν Επιτροπήν Άνω Μυλοποτάμου
και Μαλεβυζίου, τροποποιούμεν δε ταύτην, συμπληρούμεν και συγκροτούμεν καθορίζοντες και
την αρμοδιότητα εκάστου υπευθύνου ως εξής:
Τακτικά μέλη Επαρχιακής Επιτροπής
1 Ιωάννης Στεφ. Δραμουντάνης ή Στεφανογιάννης
πολιτικός υπεύθυνος (πρόεδρος), Γενικός Σύνδεσμος και Αντιπρόσωπος του Στρατιωτικού Απεσταλμένου της συμμάχου Μεγάλης Βρετανίας.
2 Γεώργιος Ανδρέου Μανουράς, οικονομικός
υπεύθυνος.
3 Νικόλαος Γεωργίου Σταυρακάκης, Γραμματεύς.
4 Αθανάσιος Εμμ. Σκουλάς.
5 Παπά Ιωάννης Εμμ. Σκουλάς.
6 Κωνσταντίνος Αντ. Κουνάλης, ιατρός.
7 Χριστόδουλος Ιωάννης Σμπώκος.
Ειδικά μέλη Επαρχιακής Επιτροπής
1 Νικήστρατος Νικολάου Βογιατζής ιατρός, τακτικόν μέλος της Κεντρικής Νομαρχιακής Επιτροπής Ρεθύμνης ως αντιπρόσωπος της Επαρχιακής Επιτροπής Άνω Μυλοποτάμου.
2 Δημήτριος Αθανασίου Κίππης, υπομοίραρχος,
διοργανωτής της Οργανώσεως Απελευθερωτικού
αγώνος και εισηγητής της Επιτροπής, ειδικός
εντεταλμένος επί της Κατασκοπείας και υπεύθυνος επί της Δημοσίας Ασφαλείας και τάξεως.
3 Γεώργιος Κωνσταντίνου Βάμβουκας, Ταγματάρχης Πεζικού, Γενικός Στρατιωτικός υπεύθυνος με συνεργάτας τους Γεώργιος Δημητρίου
Βάμβουκαν Ταγματάρχην Χωροφυλακής, Μάρκον Κωστάκην Μοίραρχον και Ιωάννην Γρηγ.
Χαιρέτην υπολοχαγόν πυροβολικού.
4 Ιωάννης Γρηγ. Χαιρέτης Στρατιωτικός υπεύθυνος τομέως Ανωγείων και επί της κατασκοπείας
(ούτος ενετάχθη εις την Οργάνωσιν από τας αρχάς Μαΐου 1942, ότε κατήλθεν εξ Αθηνών).
5 Γεώργιος Δημητρίου Βάμβουκας, Ταγματάρχης Χωρ/κής.
Τα ειδικά μέλη ταύτα δικαιούνται να λαμβάνωσιν μέρος εις τας συνεδριάσεις της Επιτροπής
μετά ψήφου και με ιθύνουσαν γνώμην επί της
ειδικής φύσεως ζητημάτων.

Επαρχιακή Επιτροπή Εθνικής Αλληλεγγύης
Τακτικά μέλη
1 Μιχάλης Χρήστου Ξυλούρης, Πρόεδρος της
Επιτροπής και επί της κατασκοπείας
2 Νικόλαος Γεωργίου Μανούσος ιατρός, οικονομικός υπεύθυνος
3 Κωνσταντίνος Γεωργίου Κεφαλογιάννης
4 Βασίλειος Εμμανουήλ Καλλέργης
5 Γεώργιος Στεφάνου Δραμουντάνης
6 Νικόλαος Ιωάννου Νταγιαντάς, ιατρός και
γενικός αντιπρόσωπος εν Ηρακλείω της Οργανώσεως Απελευθερωτικού Αγώνος Ανωγείων.
Επίτιμα μέλη

Στυλιανός Γιαμαλάκης, ιατρός

Επί της εφαρμογής
των προγραμματικών όρων

Η επικύρωση του πρώτου πρακτικού της
Ανεξάρτητης Ομάδας Ανωγείων από την
Ελληνική κυβέρνηση του Καΐρου με ημερομηνία
10 Μαρτίου 1944. Απόσπασμα από την τρίτη
σελίδα του εγγράφου με τις υπογραφές.

›

Αποφασίζομεν
Α› Να συντωνισθώσιν αι προσπάθειαί μας προς
πληρεστέραν και θετικωτέραν μαχητικήν Οργάνωσιν, δια μίαν ένοπλον εξέγερσιν των υπό την
καθοδήγησίν μας Τοπικών Εθνικών Οργανώσεων Διαμερίσματος Άνω Μυλοποτάμου και Δυτικού Μαλεβυζίου κατά το Στρατιωτικόν σύστημα και σύνθεσιν και βάσει των καθιερωθέντων
συνωμοτικών κανόνων (συμφώνως τη ατομική
γνώμη του εισηγητού της επιτροπής) το οποίον
υιοθετούμεν ως ορθόν και ενδεδειγμένον κατόπιν και της γενομένης εγκρίσεως παρά του Ειδικού Στρατιωτικού Απεσταλμένου της συμμάχου Μεγάλης Βρετανίας και των Εμμ. Παπαδογιάννη, πολιτικού και Χρήστου Τζιφάκη,
στρατιωτικού, τους οποίους έχομεν αρχικώς
εκλέξει και αναγνωρίσει ως εκπροσώπους του

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Απελευθερωτικού Αγώνος Νομού Ρεθύμνης.
Β› Να συντονισθώσιν αι ενέργειαί μας δια την
καλλιέργειαν και διατήρησιν του ηθικού των
αδυνάτου χαρακτήρος και ελαστικής συνειδήσεως προσώπων και την ανύψωσιν του Εθνικού
φρονήματος εν γένει, προς περιστολήν και εξουδετέρωσιν της ατιμωτικής δράσεως των προδοτών της Πατρίδος επί βλάβη του Εθνικού συμφέροντος και των μαχητών του Απελευθερωτικού αγώνος και να ληφθώσι τα εκ των
περιστάσεων επιβαλλόμενα μέτρα προς αποτελεσματικήν αντιμετώπισιν των προδοτών.
Γ› Να συντωνισθώσιν αι ενέργειαί μας προς
πλήρη ανάπτυξιν του αισθήματος της συνειδητής
αλληλεγγύης μεταξύ όλων, δια της οικονομικής
ενισχύσεως των οργανώσεων χάριν της ευχερεστέρας διεξαγωγής του αγώνος, ορίζοντες υποχρεωτικήν συνδρομήν εκ χιλίων δραχμών
μηνιαίως μεταξύ των μελών των οργανώσεων
και εισφοράν υπέρ της Εθνικής Αλληλεγγύης
μεγαλυτέραν της συνδρομής κατά την ελευθέραν προαίρεσιν και οικονομικήν δυναμικότητα
εκάστου μέλους της Οργανώσεως ή μη. Το εκ
συνδρομών προερχόμενον χρηματικόν ποσόν
δικαιούται να διαθέτει η Επιτροπή δι έξοδα
κινήσεως των συνδέσμων των οργανώσεων και
άλλας ανάγκας αυτών. Ομοίως το εξ εισφορών
και εράνων χρηματικόν ποσόν δια την εν γένει
ενεργόν διαξαγωγήν του Απελευθερωτικού
Αγώνος και την περίθαλψιν των καταδιωκομένων συναγωνιστών και θυμάτων εξ ενεργειών
του κατακτητού παρεχομένης αυτοίς πάσης τεχνητής βοηθείας και οικονομικής αρωγής.
Δ› Να καλλιεργηθή εντονοτέρα εκδήλωσις της
παθητικής αντιδράσεως εις την υποχρεωτικήν
εργασίαν (αγγαρείας), την επίταξιν τροφίμων
και εν γένει έργα και ενεργείας άτινα εξυπηρετούν τους πολεμικούς σκοπούς και το συμφέρον
του κατακτητού.
Ε› Να ολοκληρωθή παρά των στρατιωτικών
υπευθύνων η καταμέτρησις, περισυλλογή και
διαφύλαξις παντός πολεμικού και υγειονομικού
υλικού ως και παντός μέσου χρησίμου δια την
ένοπλον δράσιν εις δοθησομένην ευκαιρίαν.
ΣΤ› Να αναπτυχθή μεταξύ όλων εντατική δράσις
εις όλα τα επίπεδα της κατασκοπείας και να συντονισθή παρά των ειδικών εντεταλμένων η ολοκλήρωσις της επισημάνσεως και τοπογραφήσεως
των αμυντικών έργων του εχθρού και η συλλογή
πληροφοριών περί του εν γένει πολεμικού του
μηχανισμού, επεκτεινομένου κατά το δυνατόν
παντού του δικτύου πληροφοριών, συμφώνως
ταις ειδικαίς εντολαίς του στρατιωτικού απεσταλμένου της Συμμάχου Μεγάλης Βρετανίας.

Καταμερισμός Οργανωτικής Αρμοδιότητος
Άπασα η περιφέρεια Άνω Μυλοποτάμου και
Δυτικού Μαλεβυζίου διαιρείται εις πέντε τομείς
ως εξής:
➔ Κοινότης Ανωγείων: Τομεάρχαι άπαντα τα
εξ Ανωγείων μέλη των Επιτροπών εις τον καθορισθέντα κύκλο επιρροής εκάστου.
➔ Κοινότης Ζωνιανών-Αξού-Βενί-Λειβαδίων
και Καλύβου: Τομεάρχαι Ιωάννης Στεφ. Δραμουντάνης, Κωνσταντίνος Κουνάλης, Γεώργιος
Βάμβουκας Τ. Π.
➔ Κοινότητες Αγίου Ιωάννου, Αγίου Μάμαντος, Γαράζου, Επισκοπής, Δαφνέδων, Αγυιάς.
Τομεάρχαι: Αθανάσιος Σκουλάς, Νικόλαος Μανούσος, Γεώργιος Βάμβουκας, Ταγ. Χωρ/κής.
➔ Κοινότητες Δοξαρού, Ασσυρώτων, Αημόνου,
Θεοδώρας, Αλοείδων και Σεισών: Τομεάρχαι
Νικόλαος Σταυρακάκης και Ιωάννης Χαιρέτης.
➔ Κοινότητες Χώνους, Καμαριώτου, Μετοχίων
Καμαριώτου, Δαμάστας, Γωνιών και Αστυρακίου. Τομεάρχαι Παπαγιάννης Σκουλάς, Χριστόδουλος Σμπώκος και Γεώργιος Μανουράς.
Οι Τομεάρχαι είναι υπεύθυνοι δια την μαχητικήν
οργάνωσιν των κατοίκων, βοηθούμενοι παρ’οιουδήποτε μέλους της οργανώσεως και ενεργούντες πάντοτε κατόπιν εξουσιοδοτήσεως και
καθοδηγήσεως των υπευθύνων Τομεαρχών.

Συνεδριάσεις των Επιτροπών
Ορίζομεν τακτικάς συνεδριάσεις των Επιτροπών δύο καθ’έκαστον μήνα και εκτάκτους τοιαύτας αναλόγως των παρουσιαζομένων αναγκών κατά την κρίσιν των Προέδρων των Επιτροπών. Κατά τας τακτικάς συνεδριάσεις θα
γίνεται απολογισμός παρά των υπευθύνων επί
της οργανωτικής εργασίας και θα λαμβάνονται
αι ενδεδειγμέναι αποφάσεις δια την πρόοδον
και ολοκλήρωσιν της προπαρασκευής προς ένοπλον δράσιν βάση των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής του αγώνος.

Κυρώσεις
Παν μέλος της οργανώσεως επιδεικνύον νωθρότητα, ολιγωρίαν, ακριτομύθειαν και απειθαρχίαν οιανδήποτε θέσιν και αν κατέχη θα διαγράφεται κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής.
Η παρούσα θεμελιώδης απόφασις θέλει ανακοινωθή εις τας παρ’ημών εξαρτημένας τοπικάς
οργανώσεις δια την πλήρη εφαρμογήν των διατασσομένων, υπό την καθοδήγησιν των υπευθύνων Τομεαρχών. Εφ’ω συνετάγη και αναγνωσθείσα υπογράφεται ως έπεται.
Ακολουθούν δέκα (10) υπογραφές1
Έπονται αι υπογραφαί
Τακτικά μέλη Επαρχιακής Επιτροπής
ο Προεδρος τα μέλη
Ιωάννης Στεφάνου Δραμουντάνης
Νικόλαος Σταυρακάκης
Παπαγιάννης Σκουλάς
Μιχαήλ Ξυλούρης
Γεώργ. Μανουράς
Κωνστ. Κουνάλης
Χριστόδουλος Σμπώκος
Αθανάσιος Σκουλάς
Ειδικά μέλη Επαρχιακής Επιτροπής
Νικήστρατος Βογιατζής
Δημήτριος Κίππης
Γεώργιος Κωνστ. Βάμβουκας
Γεώργιος Δημ. Βάμβουκας
Μάρκος Κωστάκης
Ιωάννης Χαιρέτης
Τακτικά μέλη Επιτροπής Εθνικής Αλληλεγγύης
Μιχαήλ Ξυλούρης
Νικόλαος Μανούσος
Κωνστ. Γεωρ. Κεφαλογιάννης
Βασίλ. Καλλέργης
Γεώργ. Δραμουντάνης
Ακριβές αντίγραφον εκ του πρωτοτύπου
Κάιρον 10 Μαρτίου 1944-Δ.Ε.Υ.Π.
Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Πλοίαρχος Β.Ν.

Σχόλια-παρατηρήσεις:
Α› Ο Πλοίαρχος του Βασιλικού Ναυτικού Ν. Τσαγκάρης που επικυρώνει και τα δύο έγγραφα με
ημερομηνία 10/3/1944, ήταν υπεύθυνος της Διεύθυνσης Ειδικών Υπηρεσιών Πολέμου Δ.Ε.Υ.Π.
της Ελληνικής Κυβέρνησης του Καΐρου και ένας
από τους πλέον έμπιστους αξιωματικούς του
Υπουργού Στρατιωτικών Σοφοκλή Βενιζέλου.
Β› Το πρωτότυπο του πρώτου πρακτικού ίδρυσης
της Α.Ο.Α. είναι χειρόγραφο και φυλάσσεται
σήμερα στο αρχείο του Δήμου Ανωγείων. Το
επικυρωμένο πρακτικό που δημοσιεύεται είναι
γραμμένο σε γραφομηχανή της εποχής, αποτελείται από τρεις σελίδες, έχει διορθώσεις χειρόγραφες και οι υπογραφές έχουν γραφεί από έναν
συντάκτη. Το πρωτότυπο πρακτικό της συνεδρίασης της 25ης Νοεμβρίου είναι κι αυτό χειρόγραφο και φυλάσσεται σήμερα στο αρχείο του Δήμου
Ανωγείων. Το επικυρωμένο αντίγραφο αποτελείται από εφτά σελίδες, είναι γραμμένο σε γραφομηχανή, έχει διορθώσεις χειρόγραφες και οι
υπογραφές έχουν γραφεί από έναν συντάκτη.
Γ› Και τα δύο έγγραφα παραδόθηκαν από το
γράφοντα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων στο Δήμο Ανωγείων και στους
εκπροσώπους των Δημοτικών παρατάξεων για
να συμπληρωθεί του αρχείο του Δήμου και για
να είναι προσβάσιμα στους ιστορικούς.
Δ› Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο γιος του κ.
Παπαδογιάννη μας παρέδωσε αυτά τα δύο έγγραφα, (μαζί με άλλα δύο πολύ σημαντικά τα
οποία θα δημοσιευτούν προσεχώς), και με τον
τρόπο αυτό γνωρίσαμε ότι διατηρεί ένα πολύ
σπουδαίο αρχείο του οποίου η μελέτη θα φωτίσει αρκετές πτυχές της κρητικής αντίστασης.

1
Έγγραφο με στοιχεία 46/1942, Αρχείο
Ανεξάρτητης Ομάδος Ανωγείων.
Μετά την προσχώρηση στο ΕΑΜ το Νοέμβριο του 1942
όλων των μελών της Οργανώσεως του Χρήστου Τζιφάκη,
ο Αρχηγός Γιάννης Δραμουντάνης-Στεφανογιάννης
συγκάλεσε σύσκεψη στα Ανώγεια των μελών της
Διοικούσας Επιτροπής για να πάρουν ανάλογη απόφαση
προσχώρησης στο ΕΑΜ. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε
στο σπίτι του Στεφανογιάννη στις 25 Νοεμβρίου 1942.
Τότε συντάχτηκε το παραπάνω πρακτικό και στο
αντίγραφο που διαθέτω υπογράφουν οι παρακάτω :
Χριστόδουλος Σμπώκος, Ιωάννης Δραμουντάνης, Κ.
Κουνάλης, Νικ. Μανούσος, Γεώργιος Μανουράς,
Νικόλαος Σταυρακάκης, Γεώργιος Δραμουντάνης,
Παπαγιάννης Σκουλάς, Μιχάλης Ξυλούρης και
………………………………………
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Γράφει η Μαρλένα
Σκουλά-Περιφεράκη
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
Ο Πλανήτης Ποσειδώνας ανακαλύφτηκε με υπολογισμούς από το Γάλλο αστρονόμο Λεβερριέ
και παρατηρήθηκε το 1846.
Ο Ποσειδώνας φαίνεται σαν αστέρας όγδοου
μεγέθους και έχει χρώμα βαθύ γαλάζιο, που δημιουργήθηκε από ένα στρώμα μεθανίου. Η θερμοκρασία της ατμόσφαιράς του είναι – 187 C
Κελσίου. Μια περιστροφή του γύρω από τον ήλιο
διαρκεί 60.189 ημέρες.
Τον Ποσειδώνα επισκέφτηκε ο Voyager2 το 1987
και τον μελέτησε καλλίτερα. Το 1989 έστειλε
φωτογραφίες και πληροφορίες από τον πλανήτη.
Η ατμόσφαιρα του Ποσειδώνα αποτελείται από
υδρογόνο, ήλιο και λίγο μεθάνιο. Αυτός και ο
Πλούτωνας είναι οι πιο μακρινοί πλανήτες από
τον ήλιο. Έχει ανέμους που τρέχουν με ταχύτητα 400 μιλίων την ώρα, ένα τεράστιο σύστημα με
θύελλες που ονομάστηκε «Το μεγάλο σκοτεινό
σημείο» και βρίσκεται στο νότιο ημισφαίριό
του.
Είναι άγνωστο από πού παίρνει ο Ποσειδώνας
ενέργεια. Θα πρέπει νε έχει κάποια εσωτερική
πηγή ενέργειας, γιατί η ηλιακή αντινοβολία που
φθάνει στον πλανήτη είναι ένα χιλιοστό εκείνης
που δέχεται η Γη. Ο Voyager 2 ανακάλυψε πως
ο Ποσειδώνας έχει οκτώ δορυφόρους, ενώ προηγουμένως με τα τηλεσκόπια είχαμε εντοπίσει
δύο, τον Τρίτωνα και τη Νηρηίδα.
Ο Ποσειδώνας έχει δύο δακτύλιους, Αυτοί οι
δακτύλιοι είναι βράχοι που κινούνται γύρω από
τον πλανήτη. Ο Voyager 2, που παρατήρησε τον
Ποσειδώνα, κατευθύνεται τώρα προς το Σείριο
και θα φθάσει εκεί σε 300.000 χρόνια περίπου.
Στο ατέλειωτο αυτό ταξίδι του, το διαστημόπλοιο
μπορεί να συναντήσει κάποιον πλανήτη, στον
οποίο να υπάρχουν ευφυή όντα, που να τον εντοπίσουν και να τον εξετάσουν. Θα βρουν μέσα
ένα μαγνητοφωνημένο μήνυμα από τη Γη, του
προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζίμη Κάρτερ, που λέει: «Προσπαθούμε να επιβιώσουμε
την εποχή μας, για να ζήσουμε τη δική σας». Θα
ακούσουν ήχους από τη φύση της Γης, το κλάμα
ενός νεογέννητου μωρού και επίσης χαιρετίσματα από τον πλανήτη μας, μεταφρασμένα σε πενήντα διαφορετικές γλώσσες.
Κατά τη μυθολογία, ο Ποσειδώνας ήταν ένας
από τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου. Ήταν γιος
του Κρόνου και της Ρέας, αδελφός το Δία. Στην
Αρκαδία πίστευαν πως όταν γεννήθηκε τον
έκρυψε η μητέρα του σε μια φάτνη, ανάμεσα στα
ζώα και παρουσίασε στον Κρόνο ένα πουλάρι,
λέγοντας του πως αυτό ήταν το παιδί τους. Έτσι,
ο Κρόνος κατάπιε το πουλάρι και σώθηκε ο Ποσειδώνας από τον πατέρα του.
Στη Ρόδο έλεγαν πως η Ρέα εμπιστεύτηκε την
ανατροφή του γιού της στους Τελχίνες, που ήταν
οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού, καθώς επίσης και
στην κόρη του Ωκεανού, που ήταν η τροφός του
και τον ανέθρεψε με αγάπη και τρυφερότητα.
Εκεί αντρώθηκε, αγάπησε και άφησε απόγονους. Οι τοπικές παραδόσεις αναφέρουν πως η
Ρόδος ήταν κόρη του. Όταν οι θεοί μοιράσανε
τον κόσμο, στον Ποσειδώνα έτυχε η εξουσία της
θάλασσας. Ο Ποσειδώνας είχε δύο παλάτια. Το
ένα ήταν στην κορυφή του Ολύμπου, χτισμένο
από τον Ήφαιστο και το δεύτερο ήταν από
αστραφτερό μάλαμα στα βάθη της θάλασσας.
Κατά τον Όμηρο, αυτό το παλάτι θα έπρεπε να
βρισκόταν σε κάποια αιγαιοπελαγίτικη γωνιά,

Στην «Οδύσσεια» ο Ποσειδώνας παρουσιάζεται
σαν θεός που κατάτρεξε τον Οδυσσέα στις θάλασσες, όσο κανέναν άλλο ήρωα κι αυτό επειδή
είχε τυφλώσει το γιο του τον Πολύφημο. Ο Ποσειδώνας τσάκισε και την τελευταία σχεδία που
έφτιαξε ο Οδυσσέας κατά την περιπλάνησή του
και τον άφησε να βγει γυμνός και μισοπεθαμένος
στο νησί των Φαιάκων. Αργότερα, όταν είδε
τους Φαίακες να τον μεταφέρουν στην Ιθάκη με
το δικό τους καράβι, θύμωσε τόσο πολύ, ώστε
αποφάσισε να τους τιμωρήσει. Όταν επιστρέφανε με το καράβι του στο νησί τους, ο Ποσειδώνας απέκλεισε την πόλη τους από το πέλαγος,
υψώνοντας μπροστά τους ένα βουνό. Αλλού αναφέρεται πως πέτρωσε το καράβι τους πριν φθάσει στο λιμάνι.
Ο Ποσειδώνας, με τις αδάμαστες και φοβερές για
τον άνθρωπο δυνάμεις του, μπορούσε να ταξιδεύει με χρυσό άρμα πάνω στα κύματα, που άνοιγαν
δρόμο στο πέρασμά του, ενώ την ίδια ώρα τα δελφίνια, εμφανιζόταν γύρω από το άρμα δείχνοντας
την αφοσίωσή τους στο θεό.
Ο Ποσειδώνας με την τρίαινά του μπορούσε να
σηκώσει άγρια κύματα, να γαληνέψει του φουρτουνιασμένη θάλασσα, να παγιδέψει καράβια
στους πάγους των ωκεανών, να χτυπήσει τη γη
και να κόψει κομμάτια που να σκορπίσουν στα
πέλαγα και να γίνουν νησιά, όπως η Σαρδηνία, η
Εύβοια και η Κύπρος, Μπορούσε με την τρίαινά
του ν’ανοίγει σχισμές πάνω στους βράχους και
να αναβλύζουν πηγές, όπως στο βράχο της Ακρόπολης στην Αθήνα και την Αργολίδα.
Ο Ποσειδώνας κάποτε ερωτεύτηκε τη θαλασσινή θεότητα Αμφιτρίτη. Όταν την πλησίασε, γεμάτος επιθυμία να την κατακτήσει, εκείνη φοβήθηκε και εξαφανίστηκε στο θαλασσινό βασίλειο
του Άτλαντα. Ο Ποσειδώνας έστειλε πολλούς
φίλους του να ψάξουν για να τη βρουν και ανάμεσά τους το δελφίνι. Ύστερα από πολύ καιρό
περιπλάνηση στα πέλαγα, το δελφίνι την ανακάλυψε στα νησιά του Άτλαντα.
Με το γλυκό του τρόπο έπεισε την Αμφιτρίτη να
τον ακολουθήσει στη συνάντησή του με το θεό, ο
οποίος την παντρεύτηκε και ζήσανε στο βασίλειο
της θάλασσας. Ο Ποσειδώνας, εκτιμώντας τις
φιλικές διαθέσεις του δελφινιού, όρισε μεγάλες
τιμές γι’αυτό κι ακόμα ονόμασε για χάρη του στον
ουρανό τον αστερισμό του Δελφίνος. Ο Ποσειδώνας λατρευόταν σαν άλογο και σαν ταύρος,
γιατί πολλές φορές είχε μεταμορφωθεί για να
ενωθεί με θνητές γυναίκες. Από την ένωση του
με τη θεά Δήμητρα γέννησε το άλογο Αρειανό,
από την Μέδουσα απόκτησε τον Πήγασο, το φτερωτό θεϊκό άλογο, και το φοβερό Χρυσαόρα.
Ο Θεός λατρευόταν σε όλη την Ελλάδα. Σπουδαιότερο κέντρο της λατρείας του ήταν η Κόρινθος,
αλλά λατρευόταν και στα νησιά. Στην Τήνο τελούσαν τη γιορτή των Ποσειδωνίων. Επίσης, παρόμοιες γιορτές γινόταν στη Μυτιλήνη, την Κω και
τη Δήλο. Κατά την παράδοση, ο θεός της θάλασσας ήταν προστάτης της Τροίας γιατί είχε χτίσει
τα τείχη της. Ιερά του υπάρχουν στη Ρόδο, στην
Αλικαρνασσό, στη Βηρυτό, σε πόλεις της Μ. Ασίας, της Σικελίας και της Ιταλίας.
Ο ναός του στη Φαιστό είναι ένα από τα πιο
φημισμένα μνημεία της αρχαιότητας. Στην ακτή
της Βοιωτίας έχει βρεθεί αρχαιότατο άγαλμα του
θεού, καμωμένο από ορείχαλκο. Επίσης σε μουσείο της Ρώμης βρίσκεται άγαλμα του θεού, έργο του Λυσίππου.
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«31η αντικατοχική πορεία προς την κατεχόμενη Μόρφου»
Συμμετείχε και φέτος ο Δήμος Ανωγείων

Nέο ΔΣ στο
Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων
του Γυμνασίου
Ανωγείων

Ο Δήμος Ανωγείων έδωσε και φέτος το παρόν στην της Μόρφου – κατάθεση στεφάνων – Επίδοση Ψηφί31η αντικατοχική πορεία προς την κατεχόμενη Μόρφου που διοργάνωσε ο κατεχόμενος Δήμος Μόρφου
στην μαρτυρική Κύπρο. Στην φετινή πορεία συμμετείχαν εκπρόσωποι από περισσότερες των 30 πόλεων από
την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
Το κυρίως πρόγραμμα περιελάμβανε:
◗Επίσκεψη στην κατεχόμενη Μόρφου και στην εκκλησία της κατεχόμενης πόλης τον Άγιο Μάμα,
◗Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας και παρουσίασης
Βιβλίου (Μόρφου – Η σύληση και η καταστροφή της
πανάρχαιας κληρονομιάς»
◗Μνημόσυνο πεσόντων στην εκκλησία Αγίου Αυξιβίου
στον Αστρομερίτη
ωΑντικατοχική πορεία προς το Μνημείο Πεσόντων

σματος στους εκπροσώπους του ΟΗΕ
◗Πραγματοποίηση Συζήτησης των Αντιπροσωπειών
◗Επίσκεψη στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Ομήρου
◗Επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Χριστόφια
Η ΔΗΛΩΣΗ του δήμαρχου μας για τις φετινές
εκδηλώσεις:
«Με αίσθημα ευθύνης συμμετείχαμε και φέτος στις
αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου, μια
σχέση η οποία αναπτύχθηκε με τον Δήμο μας από το
2005. Η παρουσία μας εκεί δηλώνει την ηθική τόνωση
στους αδελφούς Μορφίτες και Κύπριους γενικότερα,
ότι μια μέρα θα ανατείλουν καλύτερες μέρες στο νησί

Ανακοίνωση
Δήμου Ανωγείων:
«Προσκομίστε τα δικαιολογητικά
για να ενταχθείτε στα μειωνένα
τιμολόγια για ύδρευση
και αποχέτευση...»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προκειμένου ο Δήμος να εξετάσει την
δυνατότητα μείωσης του τιμολογίου
ύδρευσης και αποχέτευσης, στις ευπαθείς ομάδες των δημοτών καλεί τους
δημότες που είναι άποροι, άτομα με
αναπηρίες και πολύτεκνοι να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η απόδειξη της ιδιότητας των ατόμων
με αναπηρία και των πολυτέκνων γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία
και συγκεκριμένα:
➔Για την απόδειξη της ιδιότητας του
πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομο
σπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι θεωρούνται:
πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα
(4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως
των προβλεπομένων από την οικεία
νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας
και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ.

21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/ 31.10.
1994/τ. Α’-2771/2006 απόφαση ΣτΕ).
Πολύτεκνοι επίσης είναι:
1› Ν. 860/5-1-1979
➔ Η μητέρα χήρα με τρία τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή
τους από οποιοδήποτε λόγο.
➔ Ο πατέρας με τρία τέκνα εφόσον
κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε
εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και
δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70%
και δεν εργάζεται.
➔ Ο σύζυγος με τρία τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων
ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
➔ Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα
εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3),
αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων
Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν
έχουν ιδίους πόρους ζωής.

και τελικά θα διαβούμε όλοι μαζί, πέρα από το συρματόπλεγμα της ντροπής προς την Μόρφου, την Κερύνεια
και την Αμμόχωστο.
Η παρουσία όλων των αντιπροσωπειών από το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Βρετανικό Κοινοβούλιο καθώς
και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης από πολλές πόλεις
του Κόσμου, χαλυβδώνει την πίστη πως τη Σταύρωση
θα ακολουθήσει η Ανάσταση του νησιού της Κύπρου.
Στην 68η επέτειο του δικού μας ολοκαυτώματος από
τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής, θα γίνει παρουσίαση της φωτογραφικής έκθεσης «Μόρφου – Η σύληση και η καταστροφή της πανάρχαιας κληρονομιάς»
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης

Επισημάνσεις:
◗Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις
πρέπει επιπλέον να είναι:
➔ τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε
χηρεία και να τα συντηρεί ένας από
τους γονείς τους
➔ τα άρρενα ανήλικα
➔ σπουδαστές μέχρι περατώσεως των
σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και
επαγγελμάτων
➔ ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.
◗Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο
και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα
(άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του
Συντάγματος).
◗Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος. Από 18/2/1983
το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο
έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983).
2› Ν. 3454/7-4-2006
➔ Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3)
τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα
και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή
τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της
ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές
Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν
έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της
ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπο-

Φ.Α.

λογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω
ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
➔ Ο ένας από τους γονείς ο οποίος
κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε
ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της
ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
➔ Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα
εφόσον είναι τουλάχιστον 2 αποτελούν
ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν
όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων
και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον
συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω περιπτώσεως.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων
του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και
εκείνοι που την αποκτούν βάσει των
διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν
από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε
τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός
γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).
◗Για την απόδειξη της ιδιότητας του
αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής
Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην
οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία
του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό
αναπηρίας του. (Απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 50%).
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
Δήμαρχος Ανωγείων

Την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου
2011, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων του Γυμνασίου Ανωγείων και από την εκλογική διαδικασία προέκυψαν τα μέλη
για να συγκροτήσουν το νέο ΔΣ.
Έτσι λοιπόν, για το Διοικητικό
Συμβούλιο εξελέγησαν οι:
1›Αιμίλιος Ανδριαδάκης
2›Μαρία Βρέντζου
3›Αικατερίνη Καππάτου
4›Δήμητρα Κόκορη
5›Μαρία Παπαδάκη
6›Αθηνά Παρασύρη
7›Αγάπη Σφακιανάκη
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
εξελέγησαν οι:
1›Μαριάνα Βρέντζου
2› Ευφορσύνη Κυριακοπούλου
3›Μιχάλης Μέμος
Το νέο Δ. Σ. συγκροτήθηκε σε
σώμα, ως ακολούθως:
1›Ανδριαδάκης Αιμίλιος
Πρόεδρος
2›Βρέντζου Μαρία
Αντιπρόεδρος
3›Καππάτου Αικατερίνη
Γραμματέας
4›Κόκορη Δήμητρα Ταμίας
5›Παπαδάκη Μαρία Μέλος
6›Παρασύρη Αθηνά Μέλος
7›Σφακιανάκη Αγάπη Μέλος
Η εφημερίδα μας, συγχαίρει τους
νεοκλεγέντες και εύχεται επιτυχία στο έργο τους.
Φ.Α.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ… ΣΤ' ΑΝΩΓΕΙΑ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το έργο περιλαμβάνει την δημιουργία ενός
Ψηφιακού Μουσείου, το οποίο θα αποτελεί
ένα χώρο, όπου η πληροφορία προσφέρεται
σε μία πλατφόρμα συμμετοχικότητας και
διάδρασης μέσω της χρήσης των σύγχρονων
τεχνολογιών τόσο στον τομέα της ψηφιοποίησης δεδομένων, φωνής και εικόνας όσο και
της ανάπτυξης διαδραστικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών.
Το εγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό
262.590 ευρώ και περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: ›Μελέτη Εφαρμογής ›Προβολή
Τρισδιάστατης «περιήγησης» των αρχαιολογικών χώρων ›Εφαρμογή Διαδραστικής
«περιήγησης» στους αρχαιολογικούς χώρους
›Ολογράμματα ευρημάτων ›Διαδραστική
εκπαιδευτική εφαρμογή ›Επιμέρους επιμορφωτικές προβολές ›Περιεχόμενο Διαδικτυακής Πύλης και Εφαρμογής Κινητών Τηλεφώνων ›Παραδοτέα υποσυστήματος Οπτικοακουστικών Μέσων Μουσείου ›Ένα
διαδραστικο τραπέζι ›Ένα σύστημα στερεοσκοπικής προβολής (στερεοσκοπικός βιντεοπροβολέας, βάση οροφής, συσκευή (emitter)
συγχρονισμού των γυαλιών, οθόνη προβολής) ›Δέκα στερεοσκοπικά ασύρματα γυαλιά ›Ένα σύστημα διαδραστικής προβολής
(Διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας,
βάση οροφής) ›Δύο εκθετήρια ολογραμμάτων ›Τρία LCD Monitors ›Παραδοτέα υποσυστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης
›Τέσσερις μονάδες αναπαραγωγής δισδιάστατων προβολών ›Μία μονάδα αναπαραγωγής τρισδιάστατων προβολών ›Μία μονάδα αναπαραγωγής διαδραστικών προβολών
›Ένα εξυπηρετητή κεντρικής διαχείρισης
ψηφιακού περιεχομένου ›Υποδομές οπτικο-

ακουστικών και διακτυακών καλωδιώσεων
›Παραδοτέα Υποσυστήματος Δικτυακού
Τόπου ›Διαδικτυακός Τόπος Αρχαιολογικών χώρων Δήμου Ανωγείων ›Παραδοτέα
Υποσυστήματος Δικτυακού Τόπου ›Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων - Πολιτιστικός
Οδηγός Ανωγείων ›Εφαρμογή Διαχείρισης
Bluetooth & WiFi Hotspots ›Τρία Bluetooth
& WiFi Hotspots ›Υπηρεσίες Εγκατάστασης
και Παραμετροποίησης Συστημάτων ›Εκπαιδευτικό Υλικό εκπαιδευομένων ανά κατηγορία εκπαιδευομένου σε έντυπη και
›Ηλεκτρονική μορφή συμπεριλαμβανομένων
των Εκπαιδευτικών Παρουσιάσεων ›Αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας,
Ο Δήμος Ανωγείων θα προβάλει στο πλαίσιο
του ψηφιακού μουσείου τους αρχαιολογικούς
χώρους του Ιδαίου Άντρου και της Ζώμινθου.
Το Μουσείο θα στεγαστεί σε χώρο του κτιρίου που σήμερα χρησιμοποιείται από τους
ανασκαφείς για την μελέτη και την πρωτογενή φροντίδα των ευρημάτων των ανασκαφών που διενεργούνται στην περιοχή.
◗Με αφορμή την εν λόγω εξέλιξη της ένταξης του έργου αυτού στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Σ.
Κεφαλογιάννης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Πριν τέσσερα χρόνια συζητούσαμε
και σχεδιάζαμε με τον Αείμνηστο καθηγητή
Γιάννη Σακελλαράκη και την σύζυγο του
Έφη Σαπουνά – Σακελλαράκη την ανάπτυξη
ενός δικτύου διαδρομής, Ανώγεια (Μουσείο)
– Ζώμινθος – Ιδαίο Άντρο – Νίδα – Ανώγεια.
Σήμερα με την Έφης Σακελλαράκη μπροστά,
υπάρχει εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα και γι’
αυτό την ευχαριστώ και με την αφορμή του
γεγονότος ένταξης της πράξης “Ανάπτυξη και
διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δη-

Εντάχθηκαν σε πρόγραμμα
εργα για τη βελτίωση
του Κ.Υγείας ανωγειων
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης ανακοίνωσε την ένταξη της πράξης «Βελτιώσεις
των Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Υποδομών και Εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Ανωγείων» στο Ε.Π. ΚΝΑ 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.76).
Η πράξη έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 212.000,00 Euro και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).
Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Το παρόν έργο αφορά την βελτίωση, επισκευή και συντήρηση του κτιρίου και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, του Κέντρου Υγείας Ανωγείων. Βελτιώνονται, αντικαθίστανται ή συντηρούνται: ➔Τοίχοι ➔Οροφές ξηράς δόμησης ➔W\C και λουτρά (τοίχοι, πλακίδια)
➔Δάπεδα.
Τοποθετούνται νέα κουφώματα (εξωτερικά αλουμίνια) και αντικαθίστανται ή συντηρούνται τα εσωτερικά.
Τοποθετούνται νέα ερμάρια κουζίνας. Γίνονται χρωματισμοί (εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών)
και ελαιοχρωματισμοί ξύλινων και σιδηρών επιφανειών. Γινεται μόνωση του δώματος. Εγκαθίσταται
νέος λέβητας και καυστήρας κεντρικής θέρμανσης και τοποθετούνται νέα θερμαντικά σώματα συμφωνα με τη μελέτη. Εγκαθίσταται εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Εγκαθίσταται ερμάριο βελτιώσεως
συντελεστού ισχύος. Αντικαθίστανται κατεστραμμένα φωτιστικά σώματα. Εγκαθίστανται 2 ηλιακοί θερμοσίφωνες.
Παραδοτέα πράξης› Μια αναβαθμισμένη κτιριακή δομή του ΚΥ Ανωγείων. Η χρονική διάρκεια
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 22 μήνες. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015. Δικαιούχος της πράξης είναι η Περιφέρεια Κρήτης.
Φ.Α.

μιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο
Ανωγείων»” στο πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης. Το προτεινόμενο έργο αφορά στην
οπτικοποίηση της πληροφορίας μέσω της
χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών τόσο
στον τομέα της ψηφιοποίησης δεδομένων,
φωνής και εικόνας όσο και στον τομέα του
οπτικοακουστικού εξοπλισμού.
Το ψηφιακό μουσείο θα αποτελείται απο
τους εξής τύπους Εφαρμογών:
Α› Προβολή ψηφιακού οπτιακουστικού ενημερωτικού υλικού
Β› Στερεοσκοπική προβολή ψηφιακού οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού
Γ› Διαδραστικές προβολές εκπαιδευτικών και
ενημερωτικών εφαρμογών
Δ› Ολογραμματικές προβολές ψηφιακού υλικού
Ε› Δημιουργία ειδικών εφαρμογών προβολής
και προώθησης για κινητά τηλέφωνο
Τα παραπάνω σε συνέργια με την υλοποίηση
του έργου διαμόρφωσης των χώρων του
Μουσείου και ανάπτυξης του, το οποίο
πραγματοποιείται με χορηγία από το Καζίνο
Λουτρακίου, που επιμελήθηκε ο Γιάννη και
η Έφη Σακελλαράκη και ο Σύλλογος Εργαζομένων, θα μας δώσει την δυνατότητα της
ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του
δήμου μέσα από την ιστορία του τόπου, της
ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος του
Δήμου, την τοποθέτηση εκθεμάτων μουσείου
στο πολιτιστικό πλαίσιο της περιοχής και
εποχής στις οποίες ανήκουν, την βαθύτερη
αντίληψη και αμεσότερη κατανόηση των εκθεμάτων, την ενεργή συμμετοχή του επισκέπτη του μουσείου στη διαδικασία της περιήγησης του χώρου και επιπλέον εφαρμογές
καθαρά εκπαιδευτικού χαρακτήρα προοριζόμενες για παιδιά και σχολεία»

Ενημέρωση

των δημοτών από το Δήμο για τις
ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ο Δήμος Ανωγείων ενημερώνει τους δημότες ότι ψηφίστηκε στην
Βουλή των Ελλήνων στις 07/09/2011 το νομοσχέδιο για την Ρύθμιση
των αυθαίρετων κατασκευών.
Η υποβολή της αίτησης θα γίνεται από τη 1/10/2011 έως 30/11/2011
στις πολεοδομίες και στα ΚΕΠ. Η ρύθμιση αφορά όλα τα κτίσματα,
κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία κλπ. που έχουν
κατασκευαστεί από το 1955 έως τις 28/07/2011.
Η ρύθμιση γίνεται για 30 χρόνια με την καταβολή ενός ποσού που
προκύπτει από την χρήση, την παλαιότητα, την τιμή ζώνης και με
κάποια ακόμα κοινωνικά κριτήρια.
Η ρύθμιση είναι καλό να γίνει από όλους που αντιμετωπίζουν προβλήματα πολεοδομικά στα κτίρια τους διότι μετά την λήξη της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος δεν θα μπορούν να κάνουν καμία
μεταβίβαση του ακινήτου καθώς απαιτήται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες για να μπορεί να μεταβιβαστεί
με πολλή αυστηρές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες, μηχανικούς, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες για τυχόν ψευδή αναγραφεί στοιχείων στα συμβόλαια.
Επίσης τα ακίνητα που θα υπαχθούν στην διαδικασία της ρύθμισης
θα αποκτούν αυτόματα όλα τα δικαιώματα που έχει ένα νόμιμο κτίσμα.
Ο κάθε δημότης θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον συνεργάτη του
μηχανικό για λεπτομερέστερη ενημέρωση.
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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δράσεις αποδράσεις
Επιστολή -καλεσμα του δημαρχου

προσ ολουσ τουσ δημοτεσ
για εγρηγορση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ

κτηνοτρόφων

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΠΑΡΕΛΘΟΝ…
ΑΠΟ Τ’ΑΝΩΓΕΙΑ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΟΤΕ
Η διοίκηση του ΟΤΕ στα πλαίσια της
αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του και
της εξοικονόμησης πόρων προχώρησε το
τελευταίο διάστημα στο κλείσιμο 137 καταστημάτων σε ολόκληρη την χώρα μεταξύ των οποίων και τα καταστήματα
τόσο στ’Ανώγεια, όσο και στο Πέραμα. Ειδικά, το κλείσιμο του καταστήματος στο Πέραμα, μοιάζει αδικαιολόγητο καθώς ξεπέρασε
σε πωλήσεις κατά 30% τον στόχο που του είχε τεθεί. Στο εξής οι
κάτοικοι του Μυλοποτάμου μπορούν να εξυπηρετούνται από το
κεντρικό κατάστημα του ΟΤΕ στο Ρέθυμνο, αλλά και από τις
τράπεζες του ταχυρομικούς υπαλλήλους, αλλά και από τα
κατά τα τόπους καταστήματα «Γερμανός». Με το κλείσιμο του καταστήματος του ΟΤΕ Ανωγείων η
υπάλληλος θα μετατεθεί στο Ηράκλειο.
Φ.Α.

Με ραντεβού απο
το νέο έτος η

συνταγογράφηση

Στη μνήμη
ΑΓΑΠΗΣ ΞΗΜΕΡΗ
(ή Ξημεροστεφανίνα)
(αποβίωσε στις 13/10/2011,
ετών 88)

και η

Ανώγεια, Οκτώβριος 2011

«Αγαπητοί συνδημότες, Γνωρίζω καλά και χωρίς αμφιβολία, πως βιώνει κάθε μέρα, ο κάθε
Ανωγειανός και η κάθε Ανωγειανή, τις πρωτοφανείς δυσκολίες που έφερε η βίαιη οικονομική αναπροσαρμογή σε όλους τους προγραμματισμούς της ζωής μας. Όμως πιστεύω πως τ’
Ανώγεια θα σταθούν όρθια και θα αναγεννηθούν έτσι όπως μόνο οι Ανωγειανοί απέδειξαν
ότι μπορούν, ακόμα και στις πιο μαύρες στιγμές της ένδοξης μακρόχρονης Ιστορίας τους.
Θέλω να γνωρίζετε ότι ο Δήμος, που πλήττεται το ίδιο βάναυσα, κάνει αυτό που πρέπει,
μέσα σε αυτή την δύσκολη περίοδο.Δουλεύουμε σκληρά και βρίσκουμε λύσεις όχι μόνο
για να μην χάσουμε τις κοινωνικές και άλλες κατακτήσεις μας, αλλά και για να συνεχίσουμε τα έργα των υποδομών και την ανάπτυξη του τόπου μας, για την καλυτέρευση της
ζωής μας και την εξασφάλιση, της βιωσιμότητας του ονείρου των νέων μας να δουλέψουν
και να ζήσουν στο τόπο που γεννήθηκαν και αγαπούν.
Τώρα χρειάζεται περισσότερη δουλειά και υπομονή. Οι κοινωνίες μέσα στις δυσκολίες
παρόμοιων συνθηκών γίνονται πιο ευάλωτες και επιρρεπείς στην αδιαφορία, στην εκμετάλλευση, την αισχροκέρδεια, στην προσχώρηση στην αντίληψη, ο θάνατος σου η ζωή μου,
στην ανομία και στην αδράνεια.
Γι’ αυτό όλοι οφείλουμε να συνδυάσουμε τις ακατάλυτες αξίες της Ανωγειανής πολιτισμικής
παράδοσης, που λειτουργούν διαχρονικά και καταλυτικά στην συνοχή της Ανωγειανής
Κοινωνίας. Αυτό είναι το αντίδοτο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας.
Κάθε Δημότης που δεν έχει συνειδητοποιήσει το κοινωνικό καθήκον του και δημιουργεί με
τις συμπεριφορές του πaρaβατικές καταστάσεις που ζημιώνουν το σύνολο, πρέπει να γνωρίζει και να νοιώθει πως είναι υπόλογος όχι μόνο απέναντι στους συγχωριανούς του αλλά
και απέναντι στις ηθικές αξίες, που μας κληροδότησαν οι παππούδες και οι πατεράδες μας.
Η συνδρομή του ενός στον άλλο, η αλληλεγγύη, η συμμετοχή στα κοινά προβλήματα, η συλλογικότητα, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ενός από τον άλλον, η συνέπεια στις υποχρεώσεις μας, βοηθούν τη συνοχή που έχει μεγάλη ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας.
Ο Δήμος Ανωγείων, δηλαδή όλοι εμείς, βρίσκoυμε λύσεις, με κάθε θεμιτό μέσο και παλεύει για να ελαφρύνει τα βάρη των ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων της κοινωνίας μας. Ως
δημότες όμως, οφείλουμε να μην ξεχνούμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντι στο
Δήμο. Όλοι οι δημότες, πρέπει να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που γίνονται
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, γιατί
αυτό αφενός αποτελεί ίδια υποχρέωση όλων μας απέναντι στην κοινωνία μας και, αφ’
ετέρου, στοιχειώδη υποχρέωση των δημοτών, που η μη απόδοση τους, αποδυναμώνει την
συλλογική μας προσπάθεια.
Αγαπητοί συνδημότες, Όπως γνωρίζετε έγινε κατά τις τελευταίες δεκαετίες μια συντονισμένη προσπάθεια, από τον Δήμο, τον αρχαιολόγο Γιάννη Σακελλαράκη, το Πάρκο Ψηλορείτη και με την απαραίτητη συμβολή των ίδιων των Κτηνοτρόφων, για την αναδάσωση
τ’ αοριού. Το αποτέλεσμα το ζούμε και το καμαρώνουμε όλοι. Δυστυχώς σήμερα παρατηρείται, από λίγους ασυνείδητους, το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης παράνομης ξύλευσης.
Σας ενημερώνω ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος πριν το φαινόμενο πάρει διαστάσεις να
πάρει αμέσως τα αναγκαία μέτρα όσο σκληρά και αν είναι αυτά, με σκοπό την συνέχιση
της αναγέννησης του βουνού. Οι λάθος ενέργειες κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο, θα μείνουν
σαν ανοικτές πληγές όταν πλέον θα έχει εξομαλυνθεί η Κατάσταση που βιώνουμε.
Για να ξεπεράσει το μεγάλο πλήγμα της γενικευμένης οικονομικής και ψυχολογικής κρίσης η Ανωγειανή κοινωνία έχει, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, ανάγκη από σύμπνοια,
ενότητα και συνοχή. Είμαι πεπεισμένος, γιατί αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία του χωριού
μας, πως οι Ανωγειανοί έχουμε αστείρευτα αποθέματα ψυχικής και πνευματικής δύναμης
και θα σταθούμε όρθιοι και σε αυτή την μπόρα.
Σας χαιρετώ
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης - Δήμαρχος Ανωγείων
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Στους δρόμους του αγώνα βγήκαν την μαζικά και δυναμικά, μέρος στην παΤετάρτη, 14 Δεκέμβρη, οι κτηνοτρόφοι
όλης της χώρας. Με την πανελλαδική
κινητοποίησή τους που εντάσσεται
στον κύκλο των νέων αγροτικών κινητοποιήσεων κατά της ΚΑΠ και, γενικότερα, της αντιαγροτικής πολιτικής
της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι θα
διαμήνυσαν στη συγκυβέρνηση του
μαύρου μετώπου ΠΑΣΟΚ - ΝΔ ΛΑ.Ο.Σ., καθώς και προς την ΕΕ πως
δεν πρόκειται να υποταχθούν στην
αντιαγροτική - αντιλαϊκή πολιτική που
τους οδηγεί σε ολοκληρωτική καταστροφή, αλλά είναι αποφασισμένοι να
παλέψουν, με νύχια και με δόντια, για
να την ανατρέψουν.
Ο κτηνοτροφικός κόσμος έχει, πλέον,
συνειδητοποιήσει ότι απέναντί του έχει
μια εχθρική πολιτική που οδήγησε στα
σημερινά τραγικά αδιέξοδα και τον
απειλεί με αφανισμό. Μια πολιτική
που, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα
προνόμια και τα κέρδη των καρτέλ των
εμποροβιομηχάνων, μειώνει σε εξευτελιστικό επίπεδο τις τιμές παραγωγού
των κτηνοτροφικών προϊόντων και αυξάνει το κόστος παραγωγής, συρρικνώνοντας, μέχρις αφανισμού, το εισόδημα
των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων, ο μεγάλος αριθμός των οποίων είναι εγκατεστημένος σε ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές.
Οι εξευτελιστικές τιμές παραγωγού σε
γάλα και κρέας, με ταυτόχρονη κατακόρυφη αύξηση της τιμής στις ζωοτροφές και στα άλλα μέσα και εφόδια, στο
ΦΠΑ, στο αγροτικό ρεύμα και στα καύσιμα, καθώς και με τα χαράτσια για τα
ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ και τις εισφορές στον ΟΓΑ, για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ
και την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων, όπως και το χαράτσι, μέσω της
ΔΕΗ, για τα ακίνητα, σπρώχνουν χιλιάδες κτηνοτρόφους στη χρεοκοπία και
στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος,
ώστε να συγκεντρωθεί, ακόμα πιο γρήγορα και ολοκληρωτικά, η κτηνοτροφική παραγωγή σε μεγάλες καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις. Αυτή η πολιτική
κατέστρεψε παραγωγικές μονάδες, μείωσε δραστικά την αυτάρκεια της χώρας
σε όλα τα ζωοκομικά προϊόντα, μετέτρεψε το ισοζύγιο στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα από θετικό σε ελλειμματικό αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η κατάσταση επιδεινώνεται περισσότερο για τους μικρομεσαίους κτηνοτρόφους από τις γενικότερες συνέπειες και
επιπτώσεις της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης που βαθαίνει καθημερινά
και η οποία, σε συνδυασμό με τη νέα
ΚΑΠ 2014-2020, θα επιταχύνει την καταστροφή των φτωχών κτηνοτροφικών
νοικοκυριών.
Η Λαική Συσπείρωση καλεί τους μικρομεσαίους κτηνοτρόφους να πάρουν,

νελλαδική κινητοποίηση, της Παναγροτικής Αγωνιστικής Συσπειρωσης (ΠΑΣΥ) να παλέψουν για να βάλουν φρένο στη βάρβαρη πολιτική που τους
εξολοθρεύει. Ταυτόχρονα, δίνοντας
προοπτική στον αγώνα τους, να διεκδικήσουν:
Θεσμοθέτηση ικανοποιητικών κατώτερων εγγυημένων τιμών σε όλα τα ζωοκομικά προϊόντα, που να καλύπτουν το
κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα. Προστασία
της εγχώριας παραγωγής από αθρόες
εισαγωγές και παράνομες ελληνοποιήσεις.
Επιδότηση των ζωοτροφών και μέτρα
ενίσχυσης για αύξηση της κτηνοτροφικής παραγωγής.
Απαγόρευση κάθε κατάσχεσης και
πλειστηριασμού της κατοικίας και
αγροτικής εκμετάλλευσης με αντικειμενική αξία έως 300.000 ευρώ, με διαγραφή των τόκων - πάγωμα πληρωμών
για όσο διαρκεί η κρίση.
Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς
κατανάλωσης, στα αγροτικά εφόδια,
μηχανήματα, ζωοτροφές, ενέργεια. Αύξηση της φορολογίας στα μεγάλα εισοδήματα στο 45%.
Νομιμοποίηση και παροχή δωρεάν της
υποδομής (κολόνες ΔΕΗ) ηλεκτροδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων.
Απόσυρση του νόμου για τους συνεταιρισμούς των μεγαλοαγροτών και τους
αγροτικούς συλλόγους της υποταγής.
ΕΛΓΑ αποκλειστικά δημόσιος φορέας,
με πλήρη ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του κεφαλαίου στο 100%
των ζημιών απ’ όλους τους φυσικούς
κινδύνους, κατάργηση των χαρατσιών.
ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση των κρατικοσυνεταιριστικών εταιρειών της ΑΤΕ.
Στήριξη του κρατικού - συνεταιριστικού χαρακτήρα ολων των συνεταιριστικών μοναδων πχ της ΔΩΔΩΝΗΣ, ΣΕΚΑΠ, ΕΒΖ κτλ .
Δημιουργία κρατικών σφαγείων και
οριοθέτηση των βοσκοτόπων και αναβάθμιση των χορτολιβαδικών εκτάσεων.
Να μην πληρώσουν οι κτηνοτρόφοι χαράτσια και πρόστιμα.
Κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όλων των αγροτών με αποκλειστική
ευθύνη του κράτους. Αναβάθμιση των
κοινωνικών συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο με την πλήρη κάλυψη και υψηλού
επιπέδου δημόσιες και δωρεάν παροχές
σε Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, παιδικούς
σταθμούς, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, με κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτούς τους
τομείς.
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

εξέταση

των χρόνιων περιστατικών
στο Κ. Υγείας Ανωγείων…
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Κέντρο
Υγείας Ανωγείων την ποία υπογράφει ο
διευθυντής του κ. Τσαφαντάκης, ενημερώνονται οι δημότες ότι από την 1η Ιανουαρίου 2012 η συνταγογράφηση και η εξέταση χρόνιων περιστατικών στο Κέντρο
Υγείας Ανωγείων θα γίνεται με ραντεβού.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται, ότι ένας
πολύ σημαντικός λόγος που επέβαλαν την
απόφαση για το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ότι
εφαρμογήτηςηλεκτρονικήςσυνταγογράφη
σης, αντί της χειρόγραφης, απαιτεί περισσότερο χρόνο, τουλάχιστον στ’ αρχικά
στάδια της εφαρμογής της. Παράλληλα, η
απόφασή αυτή ελήφθη καθώς παρατηρήθηκε, ότι αρκετές ημέρες προσέρχονται
πολλοί ασθενείς για συνταγογράφηση με
αποτέλεσμα, να ταλαιπωρούνται από την
καθυστέρηση και να υπάρχουν διαμαρτυρίες, σε αντίθεση με άλλες ημέρες, στις
οποίες παρατηρείται μειωμένη προσέλευση
ασθενών. Άλλωστε στην ανακοίνωσή του
αυτή το κέντρο υγείας δια μέσου των εκπροσώπων του σημείωνει, ότι με την απόφασή αυτή για συνταγογράφηση φαρμάκων
κατόπιν ραντεβού, εξασφαλίζεται η εύρυθ
μη λειτουργία των ιατρείων από τους ιατρούς, με την σωστή κατανομή του χρόνου
ανά ασθενή, χωρίς διαμαρτυρίες από τους
ασθενείς που είναι στην αναμονή. Η ανακοίνωση καταλήγει υπογραμίζοντας ότι Τα
επείγοντα και έκτακτα
περιστατικά θα
εξυπηρετούνται
χωρίς ραντεβού.
Τηλέφωνο
ραντεβού: 2834031208

από τις 11:00 - 14:00
καθημερινά
Φ.Α.

Γιόρτασαν οι
ΜΑΝΟΥΡΑΔΕΣ
για τον προστάτη τους
ΑΓΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
Και φέτος, ανήμερα της εορτής του Αγίου Αριστείδη, στις 13 Σεπτεμβρίου,
ψηλά στ’ανωγειανό αόρι, γιόρτασαν
και τίμησαν οι Μανουράδες τον προστάτη Άγιό τους, τον Άγιο Αριστείδη.
Στην όμορφη, πετρόκτιστη ομώνυμη
εκκλησία, που θρονιάστηκε το 1988, η
οικογένεια των Μανουράδων υποδέχθηκε με τη θερμότερη φιλοξενεία και
τα πλούσια εδέσματα τους, πολυάριθμους επισκέπτες που ανέβηκαν σε ύψος
1300 μέτρων για να φτάσουν στην εκκλησία και να προσκυνήσουν.
Η εφημερίδα μας, εύχεται και του χρόνου… και κάθε χρόνο με το καλό. Χρόνια πολλά.
Φ.Α.

H Αγάπη Ξημέρη γεννήθηκε στ’Ανώγεια
το 1923. Από νωρίς στη ζωή βίωσε τον πόνο
εξαιτίας του πρόωρου χαμού του αγαπημένου της συζύγου Ξημεροστεφανή, με τον
οποίο απέκτησε τρία παιδιά: τον Ζαχαρία,
τον Ορέστη και τη Γεωργία. Έφυγε από
τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, όρθια και περήφανη. Η κηδεία της έγινε στη γενέτειρά της
στ’Ανώγεια, όπου παρευρέθηκαν όλοι οι
συγχωριανοί για το τελευταίο αντίο.
Στη μνήμη της θανούσας εισφέρθηκαν στη
Φ.Α. τα εξής ποσά:
Από την οικογένεια Ορέστη Ξημέρη ποσό 50 ευρώ.
Από την οικογένεια Ζαχαρία Ξημέρη
ποσό 50 ευρώ.
Από την οικογένεια Γεωργίου Καστή ποσό 50 ευρώ και
Από την οικογένεια Χρήστου Φωτόπουλου ποσό 50 ευρώ.

Υ.Γ.
Ευχαριστούμε όλους που συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.
Στη μνήμη της Αντνωνίας Βρέντζου ο
Διονύσης Βρέντζος εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη του Τιμολέοντα Μπρίνταλου,
η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ.

(Παναγιωτονίκου)
(2 χρόνια από το θάνατό του
στις 18-12-2009)
Με τη συμπλήρωση (2) δυο χρόνων από
το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου,
πάτερα και παππού, η οικογένεια του κατέθεσε εις μνήμην του στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ.

Στη μνήμη Αντωνίας Βρέντζου
Γεννήθηκε στ'Ανώγεια το 1922.
Ένα από τα επτά παιδιά του Εμμανουήλ Βρέντζου ή Φουντούλη και της Μαρίας.
Δύσκολες εποχές τότε. Τα παιδιά προορίζονταν για δουλειές κι όχι για
γράμματα. Η ίδια δεν έμαθε να διαβάζει ούτε να γράφει. Μεγάλωσε σαν
όλα τα παιδιά της εποχής συμμετέχοντας στις δουλειές τόσο της εξοχής
όσο και του σπιτιού.
Της άρεσε η εξοχή. Τα κατάφερνε με
τα περιβόλια, τ' αμπέλια, τις ελιές,
«σαν άντρας», όπως η ίδια αρεσκόταν
να λέει. Δυνατή μα και γεμάτη όρεξη.
Μεγάλο το παράπονο της σαν μεγάλωσε και δεν μπορούσε πια να βγαίνει
στην εξοχή. Εξιστορούσε με κρυφό
καμάρι τα περασμένα της επιτεύγματα στα αγροτικά.
Γαλουχημένη σε κτηνοτροφική οικογένεια βοηθούσε κι αυτή με τη σειρά
της στο πατρικό μα και τ' αδέρφια της
αργότερα.
Σαν όλες τις κοπελιές «μπήκε» κι αυτή στον αργαλειό υφαίνοντας, όσα
χρειάζονταν για την προίκα της ή πουλώντας άλλα προς το ζειν.
Προικισμένη με το χάρισμα του πρακτικού ορθοπεδικού γιατρού, «η θεία
μας η Αντωνία», προσφέρει βοήθεια
σε όλους τους συγχωριανούς της
οποιαδήποτε στιγμή, μέρα νύχτα
οπουδήποτε την καλούν. Σημαντικό το
έργο που επιτελεί εκείνες τις εποχές
καθώς είναι δύσκολη ή αδύνατη πολλές φορές το χειμώνα, η μετακίνηση

(αποβίωσε στις 22/10/2011,
ετών 85)

Στις 22 Οκτωβρίου «έφυγε» ο Τιμολέων
Μπρίνταλος. Για μένα, όπως και για
όλους όσοι τον γνώρισαν, ο Τιμολέων
Μπρίνταλος υπήρξε η σοβαρή και επιβλητική ανωγειανή φυσιογνωμία, αλλά και ο
σεβάσμιος άντρας, για όσους είχαν την
τύχη να τον συναναστραφούν. Ανέκαθεν
γενναιόδωρος σ’αυτούς που ζήτησαν τη
βοήθειά του, προσπάθησε στη ζωή του να
εμπνεύσει το καλό και ενάρετο και υπήρξε άξιος μαχητής της. Συμμετείχε ενεργά
στην Εθνική Αντίσταση και αυτή του η
προσφορά στους αγώνες για την ελευθερία τον κατέστησε αναγνωρισμένο μέλος
της Π.Ε.Α.Ε.Α. Παντρεύτηκε την Όλγα
Μανουρά. Έζησαν τη μεγάλη αγάπη μεταξύ τους και απέκτησαν ένα γιό το Γιάννη, που τους χάρισε δυο εκλεκτές εγγόνες.
Θυμάμαι τα καλοκαίρια μου στο χωριό
την απαραίτητη επίσκεψή μου στο φιλόξενο σπιτικό τους, με την μαγική θέα και
το λουσμένο, συχνά από το φως του δειλινού, μπαλκόνι τους. Ανέκαθεν με το
θείο μου είχα συζητήσεις ουσίας. Πολλές
είναι χαραγμένες ακόμα στη μνήμη μου.
Δεικτικός στα κακώς κείμενα, άνθρωπος
αυστηρής ηθικής, άντρας πραγματικός,
λιγομίλητος, αλλά και δοτικός, δεν μου
στέρησε ποτέ τον χρόνο του και την διάθεσή του να μιλήσει μαζί μου για τα θέματα της επικαιρότητας, των οποίων ήταν
βαθύς γνώστης και πάντα ενήμερος. Ήξερα ότι μ’αγαπούσε και μου το έδειχνε.
Στηλίτευε την αυθαιρεσία και τη μπαμπεσιά. Δεν έδινε δικαιώματα και με το χιούμορ που τον διέκρινε (δείγμα ευφυούς
ανθρώπου) επιχειρούσε συχνά, να διακωμωδήσει ή διασκεδάσει τα όσα στραβά
του κόσμου τούτου. Το τελευταίο Σάββατο του φετινού Αυγούστου, θέλησα να τον
επισκεφθώ διαισθανόμενος, ότι ίσως ήταν
και η ύστατη φορά που θα τον συναντούσα. Χόρτασα την παρέα του και όταν θέλησα, μάλλον αδέξια να τον εμψυχώσω
και ενθαρρύνω στα δύσκολα προβλήματα
που αντιμετώπιζε στη υγεία του, με έβαλε
στη θέση μου και με χαρακτηριστική κίνηση του χεριού του, που δεν θα ξεχάσω
ποτέ, μου δήλωσε έτοιμος για αναχώρηση…για το μεγάλο ταξίδι. Έφυγε πλήρης
εμπειριών και σίγουρα έχοντας κερδίσει
την αγάπη και τον απόλυτο σεβασμό μου.
Άξιος και περήφανος.
ο ανηψιός σου,
Γιάννης Β. Μανουράς

Στη μνήμη
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ

Στην θεία μας την Αντωνία

Στη μνήμη
ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ
ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΥ

από το χωριό. Προσφέρει αφιλοκερδώς μα και απλόχερα αυτή της τη γνώση. Εμπειρικά, τελείως διαισθητικά
πολλές φορές, αντιμετώπιζε τα περισσότερα μυοσκελετικά τραύματα επιτυχώς. Ακουστή η φήμη της, έρχονταν
άνθρωποι από τα γύρω χωριά για να
τους προσφέρει βοήθεια με τα χέρια
της, απαλύνοντάς τους τον πόνο. Αυτά
τα χέρια της προσφοράς, η μοίρα παρόπλισε και εξουδετέρωσε αργότερα
με την αρρώστια που της επιφύλαξε.
Ανύπαντρη μα όχι μόνη. Περιστοιχισμέ
νη από τα αδέρφια της, τ’ανίψια τηςμεγαλώνοντας μάλιστα κάποια απ’αυτά-τη γειτονιά μα κι όλο το χωριό, δε
θα νιώσει ποτέ μοναξιά. Περνά μαζί
τους παράλληλα τη ζωή της. Μια ζωή
συνυφασμένη με τις χαρές και τις λύπες αυτών, μα και όλων- ολόκληρου
του σογιού των Βρέντζηδων- που τόσο
πολύ νοιαζόταν και εκτιμούσε.
Απλόχερη, καλοσυνάτη, φιλότιμη,
θεία Αντωνία αγαπήθηκες από όλους
εμάς κι ολόκληρο το χωριό. Θα μείνεις στις καρδιές και στη μνήμη μας
για πάντα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε.
Κατερίνα Διον. Βρέντζου
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΑΜΑΛΙΑΣ
Γ. ΣΜΠΩΚΟΥ

(αποβίωσε στις 5/11/2011, ετών 78)

(εκηδεύθη από τον
Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Ανωγείων)

Βιογραφία
Η Αμαλία Γ. Σμπώκου γεννήθηκε στ’Ανώγεια το 1933. Ήταν κόρη του παπά και δασκάλου Μιχάλη Γ. Μανουρά -μιας από τις
πλέον εξέχουσες και σημαντικές φυσιογνωμίες που ανέδειξαν τ’Ανώγεια κατά τον 20ο
αιώνα- και της πρεσβυτέρας Αγάπης το γένος Αθανασίου Σκουλά.
Φοίτησε και πήρε δίπλωμα κοπτικής - ραπτικής στη σχολή Αγγ. Τσομπανέλη στην
Αθήνα, το 1950. Εξάσκησε το επάγγελμα της
μοδίστρας στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής
της. Παντρεύτηκε το δάσκαλο Γεώργιο
Σμπώκο το 1958 και απόκτησε μαζί του τρία
παιδιά.: το Γιάννη, την Ειρήνη και τον ΠάρηΜιχάλη. Στάθηκε με τιμή και συνέπεια στο
πλευρό του συζύγου της, στο συνεχή και αδιάλειπτο αγώνα του για κοινωνική προσφορά
και προσπάθεια. Το «Παλιό Ανωγειανό Σπίτι» είναι μια από τις πολλές επιτυχημένες
προσπάθειες αυτής και του συζύγου της.
Αποχαιρετισμός από το σπίτι
Ο Θιός τη δίνει τη ζωή
και πάλι ο Θιός την παίρνει
κι ως κι αν παλέψει ο άνθρωπος
διαφορά δε φέρνει
Στα Άγια των Αγίων να πάει η ψυχή σου, άγιε
και ευλογημένε άνθρωπε, για τα όσα μεγάλα
και σημαντικά πρόσφερες στην οικογένειά
μας και τους συνανθρώπους σου.
Να’ναι ελαφρό το χώμα της Ανωγειανής Γης,
που με πολλή αγάπη, μόχθο και ιδρώτα ζύμωσες και που σε λίγο θα σε σκεπάσει. Καλό
σου ταξίδι, πολυαγαπημένη μου».
Γ. Σμπώκος
Στερνός αποχαιρετισμός του Γιώργη Σμπώκου στη λατρεμένη σύζυγό του
[ανεγνώσθη από τον εγγονό του, Βασίλη Μ.
Σμπώκο (Ατζαρά) στην εκκλησία]
Αρχόντισσα των Ανωγειώ
κι αφέντρα της καρδιάς μου,
φεύγεις και σβήνουν οι χαρές
κι όλα τα όνειρά μου
Γιάειντα μ’αφήνεις μοναχό
και πολυπικραμένο,
χωρίς ελπίδα και χαρά,
δεντρό παραδαρμένο
Εσένα είχα στήριγμα,
κρυφή χαρά κι ελπίδα
πώς θα παλέψω τση ζωής
τη μαύρη καταιγίδα;
Πώς θα παλέψω τη ζωή
τη λίγη που μου μένει
Και τα πολλά τα βάσανα
που ο χωρισμός σου φέρνει
Πολυαγαπημένη μου,
αυτή την τραγική ώρα του αποχωρισμού μας,
θέλω μαζί με τον τελευταίο ασπασμό μου να
σου χαρίσω την αιώνια αγάπη μου και τις
ευχαριστίες μου για τα τόσα πολλά και σπουδαία που μου χάρισες στην πρόσκαιρη τούτη

ζωή, για να αποτελέσουν το διαβατήριο της
ψυχής σου, να περάσεις με τιμή και περηφάνεια την πόρτα του παραδείσου και να μπεις
στο χώρο του μακάριου, εκεί που είναι η θέση σου και να γνωρίσεις την αιώνια γαλήνη,
ειρήνη και ευτυχία, που η πρόσκαιρη τούτη
ζωή κι εγώ προσωπικά, ίσως δεν μπορέσαμε
να σου δώσουμε στο βαθμό που το άξιζες.
Ταίρι μου μπιστεμένο, ήσουν ένας άγιος άνθρωπος, πράος, καλοσυνάτος, υπομονετικός,
καρτερικός και πάντα στα πολλά χτυπήματα
μιας σκληρής ζωής απαντούσες με την ατέλειωτη αγάπη σου και αντί χολής πρόσφερες
μάνα και αντί του όξους, νερό δροσερό ανακούφισης χαράς κι ελπίδας.
Ήσουν μια καρδιά ψυχοελεημονήτρα, διαποτισμένη με τα πιο αγνά και αληθινά χριστιανικά ιδεώδη. Ευχαριστώ τον καλό Θεό,
που σ’έφερε στο δρόμο της ζωής μου για να
νοιώσουμε κι οι δυό μας έναν αληθινό και
μεγάλο έρωτα, που ρίζωσε στις αγνές παιδικές ψυχές μας και κρατήθηκε η λαμπερή
του φλόγα ως τη στερνή τούτη ώρα του αποχωρισμού μας και που μου δίνει τη βάσιμη
ελπίδα, ότι θα συνεχισθεί και στην άλλη, την
αιώνια ζωή, όπου όλοι καταλήγουμε.
Ταίρι μου αγαπημένο, …σ’ευχαριστώ γιατί
απετέλεσες το θεόσταλτο στήριγμά μου και το
βράχο πάνω στον οποίο θεμελίωσα τους στόχους και τις όποιες επιτυχίες της ζωής μου.
…Σ’ευχαριστώ για το συνεχή και αγόγγυστο
αγώνα σου στη δύσκολη προσπάθεια, που
η ζωή και τα όνειρά μας επεφύλαξαν, για
να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια
άξια και χριστιανική οικογένεια, δίνοντας
στα παιδιά μας, το Γιάννη, τη Ρένα και το
Μιχάλη, όλα τα πλούσια εφόδια για να συνεχίσουν την πορεία που εμείς ακολουθήσαμε και να βγούνε άνθρωποι καλοί και
πολύτιμοι στην κοινωνία.
…Σ’ευχαριστώ γιατί ετίμησες και ανέδειξες
το σπίτι και την οικογένειά μου.
…Σ’ευχαριστώ γιατί ήσουν πάντα μια γυναίκα
αγωνίστρια, η οποία με ταπεινοσύνη και υπερηφάνεια και με την πίστη ότι η τιμημένη
εργασία ντροπή δεν έχει, έγινες μοδίστρα,
ανυφαντού, τρυγήτρα, λιομαζώχτρα, βρουβο
λόγησα, εργάτρια σε μαιευτήρια και ξενοδοχεία, ακόμα και καθαρίστρια, για να παίρνεις
στα χέρια σου σε δύσκολες ώρες το τιμόνι και
τη φροντίδα της οικογένειάς μας, όταν εμένα
έγνοιες, αγώνες κι αγωνίες μ’απορροφούσαν
στο στίβο της κοινωνικής προσφοράς.
…Σ’ευχαριστώ για το κουράγιο και τη δύναμη που αντλούσα από την ακένωτη δύναμη
της ψυχής σου, όταν στο δύσκολο αγώνα μου
κλονιζόμουν και κινδύνευα να γονατίσω.
Εσύ με κρατούσες στις πολλές και δύσκολες
ώρες που πέρασα στη ζωή μου κι έπερνα
πνοή και δύναμη από την αστείρευτη πηγή
του ψυχικού σου μεγαλείου, για να συνεχίσω
τον αγώνα μου υπηρετώντας τον άνθρωπο.
…Σ’ευχαριστώ ακόμη για τη συνοδοιπορία
σου δίπλα μου στον στίβο των κοινωνικών
αγώνων και ιδιαίτερα στη συγκέντρωση των
αντικειμένων, που απετέλεσαν το «Παλιό
Ανωγειανό Σπίτι», ένα δημιούργημα σημαντικό για τον τόπο μας και που η δημιουργία
του οφείλεται στο μεγαλύτερο μέρος της στη
δική σου επιμονή και προσπάθεια.
Πολυαγαπημένη:
Στην πόρτα τ’Άδη να σταθείς
και να με περιμένεις,
μαζί να τη διαβούμενε,
αμοναχή μη μπαίνεις
Είσαι αδύναμο πουλί
κι ακατεχο κερά μου
και να ξεμάθεις δε μπορείς
την καλοσυντροφιά μου
Μα και στην άλλη τη ζωή,
πιασμένοι χέρι-χέρι
μαζί να τη διαβούμενε
γλυκύτατό μου ταίρι.
Θα περιμένω γλήγορα
το κάλεσμά σου φως μου
Για να ξανανταμώσουμε
στσι στράτες τ’άλλου κόσμου
Και στην παντοτεινή ζωή
μαζί και κει να ζούμε

ακόμη και στο θάνατο
να μην ξεχωριστούμε
Γ. Σμπώκος
Η οικογένεια της θανούσης Αμαλίας Γ.
Σμπώκου εκφράζει τις θερμές τις ευχαριστίες
σ’όλους που συμπαραστάθηκαν στο βαρύ
πένθος της. Επίσης ευχαριστεί την οικογένεια
των Σμπώκηδων για την κατάθεση στη μνήμη
της θανούσης του ποσού των 1350 ευρώ, καθώς και την οικογένεια του Ανδρεαδάκη
Νικολάου για την κατάθεση του ποσού των
50 ευρώ για την ανέγερση του Ιερού Ναού
των Αγίων Πάντων.
Η οικογένεια της θανούσης εισέφερε στη μνήμη της και στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.
Η αδερφή της θανούσης, Περσεφόνη και ο
σύζυγός της Γεώργιος Αεράκης (Νταρογιώργης) εισέφεραν στη μνήμη της και στη
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
Τα ανίψια της θανούσης Μιχάλης Αεράκης
και Μπάμπης Αεράκης εισέφεραν στη μνήμη της και στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ
(50 ευρώ έκαστος).
Η Ελένη Λόλα εισέφερε στη Φ.Α., στη μνήμη
της πολυαγαπημένης της πρωτοξαδέλφης
Αμαλίας Σμπώκου το ποσό των 50 ευρώ.
Ο Βασίλης Σπαχής εισέφερε στη μνήμη της
θανούσης και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
Η Ουρανία Ξυλούρη εισέφερε στη μνήμη της
θανούσης και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη
Εμμανουηλ
χαιρετη
(ή Μουσολίνι)
(αποβίωσε στις
30/8/2011, ετών 74)

Τρέμει το χέρι, σφίγγεται η καρδιά. Είναι
αδύνατον να πιστέψουμε ότι αυτά που θα
γράψω είναι για σένα Μουσολίνι . Κι όμως
φαίνεται ότι και το ατσάλι σπάει. Γεννήθηκε
στα Ανώγεια στις 18-12-1937 πρωτότοκος
γιος του Στεφανή «Δαμιανοστεφανής» και
της Ειρήνης. Από μικρός ήταν ξεχωριστός.
Καθόταν στα σκαλοπάτια του σπιτιού μας
σκεπτικός και κάποιος γείτονας τον βλέπει
και τον ρωτάει τι έχεις Μανώλη και είσαι
σκεπτικός σαν τον «Μουσολίνι» και έτσι από
μικρό παιδί άκουγε μόνο στο παρατσούκλι
Μουσολίνι. Δύσκολα παιδικά χρόνια. Μέχρι
τα είκοσι του ήταν βοσκός, παλεύοντας να
βοηθήσει γονείς και αδέλφια . Παντρεύτηκε
μικρός τον έρωτα της ζωή του την Ελευθερία,
το Λευτεριό του όπως την φώναζε. Τώρα
κάπου θα έκλειναν τα 50 χρόνια μαζί. Δύσκολος χωρισμός. Ήταν ανήσυχο πνεύμα.
Άφησε την βοσκική και έγινε εισπράκτορας
στο λεωφορείο του Θεμιστοκλή, στο δρομολόγιο Ανώγεια -Ηράκλειο Το αχτύπητο δίδυμο με το χιούμορ και τα αστεία τους ήταν
ό,τι καλύτερο εκείνης της εποχής. Πάλευε
για να μη μας λείψει τίποτα ούτε στην οικογένεια του ούτε στα αδέλφια του. Έφυγε για
την Γερμανία. 25 χρόνια δούλεψε σκληρά,
το χωριό του όμως δεν το ξέχασε ποτέ. Κάθε
καλοκαίρι ερχόταν και πάλι έφευγε. Μετά
από 25 χρόνια γύρισε μόνιμος κάτοικος πλέ-
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ον των Ανωγείων. Ανήσυχο πνεύμα ούτε μια
στιγμή δεν ξεκουράστηκε. Άνοιξε καφενείο
που το έκτισε σχεδόν μόνος του την «μέλισσα» την μελισσούλα του όπως το έλεγε. Μόνος σου έφερες την πέτρα από το βουνό και
της έδωσες μορφή, ψυχή, παράσταση χτίζοντας όλο σου το μεγαλείο εκεί. Ακόμα θυμάμαι τη μυρωδιά από το τσάι, με τα αστεία.
Όταν βαριόσουν να φτιάξεις καφέ έλεγες
«θες ένα τσάι;». Αυτός ήταν ο Μουσολινης,
μοίραζε την αγάπη απλόχερα, έδινε δεν
έπαιρνε ήταν παντού και τώρα πουθενά.
Ήταν κοινωνικός, πρώτος στην χαρά και
στην λύπη όλου του χωριού.
Ήσουν πυλώνας όχι μόνο για τους δικούς
σου αλλά και για τους ξένους. Και ξαφνικά
τα φώτα έσβησαν, η γειτονιά σκοτείνιασε ένα
μεσημέρι Μ. Παρασκευή μαύρη μέρα, μέσα
σε ένα ποτηράκι ήπιες όλη σου την ζωή, όλη
την αγάπη του κόσμου. Γιατί άραγε; Κουράστηκες; Άφησες πόνο, δάκρυα, κενό στα
αδέλφια σου, στην γυναίκα σου, το Λευτεριο
σου που τόσο αγαπούσες. Της λείπεις πολύ,
σε ψάχνει παντού, στα δύσκολα και στα εύκολα ψελλίζει το όνομα σου και ρωτάει γιατί. Όμως οι άνθρωποι πεθαίνουν, η αγάπη
ποτέ και εσύ ήσουν αγάπη. Σε ευχαριστούμε
που υπήρξες στην ζωή μας και θα υπάρχεις.
Σου υποσχόμαστε ότι τα φώτα θα ανάψουν
η γειτονιά θα ξαναφέξει και η μέλισσα θα
βουίζει ψελλίζοντας το όνομα σου Μουσολινι. Ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε.
Η αδελφή σου, Μαίρη
Ποιος ήταν ο Μουσολίνις; γεννήθηκε για
τους ανθρώπους και πόθανε για τους ανθρώπους. Ο Μουσολίνις ήταν πηγή γέλιου.
Αδελφέ Μανώλη η ψυχή μου τρέμει αλλά η
χέρα μου είναι σταθερή, για να σε περιγράψει με λίγες μαντινάδες:
Του γέλιου σου ο ποταμός που πίναμενε όλοι,
'ποσπέρας μέχρι το πρωί εστέρεψε Μανώλη.
Που να τη βρω την ‘πομονή
που να το βρω το δάκρυ
να το γεμίσω το κενό απού δεν έχει άκρη.
Εγώ δεν κλαίω αδερφέ για την επιλογή σου
κλαίω γιατί δεν έμαθα την παραπόνεσή σου.
Χάσαμε δεν κερδίσαμε τα πεθυμούσαμε όλοι
γιατί δεν ήρθες ζωντανός
στο σπίτι σου Μανώλη.
Όλα αέρας γίνονται το μόνο που πομένει
να ‘φήσεις δρόμο καθαρό
τ’ όνομα να διαβαίνει.
Κι αυτό το κατάφερες και μας αφήνεις
όλους υπερήφανους. Τη γυναίκα σου Λευτερία, τα αδέλφια σου, το σόι σου και το
χωριό σου. Δεν σε ξεχνούμε ποτέ. Γεια σου
αδελφέ με το μολύβι της θλίψης του πόνου,
έγραψα, ότι μου είπε η ψυχή μου.
Στον Άδη πήρες τα κλειδιά
Μανώλη του σπιτιού σου
αδελφέ μου που να τ’ άφηνες
στην κόρη ή στου γιού σου;
Οι πέτρες ή «στη μέλισσα»
μιλούνε και ρωτούνε
για δεν ανοίγεις το πρωί
που θένε να σε ιδούνε.
Κι ο πόνος είναι μερακλής
και έχει μεγάλο πάθος
κι ανε χορέψω κάποτε μην το χρεώσεις λάθος
Ο αδελφός σου, Αριστείδης
Και τα πουλιά των Ανωγειών
και αυτά σαναζητούνε
Και από τοτε που έφυγες πένθιμα κελαηδούνε.
Μ'όλες τις πέτρες του βουνού
μιλούσες τον καημό σου
Μόνο αυτές θα ξέρουνε το κάθε μυστικό σου.
Πέτρες εσείς θα ξέρετε
το πόνο της καρδιάς του
Ποιος φταίει και γκρεμίστηκαν
όλα τα όνειρά του.
Ήξερες πάντα στους καημούς
παρηγοριές να δίνεις
Κι' έβριχνες λύσεις χίλιες δυό
το πόνο να παλύνεις.
Νάτανε τρόπος να θωρείς
τιμές στο θάνατό σου
Όλος ο κόσμος θρήνησε τον αποχωρισμό σου.
Η νεολαία τίμησε κι'ήτανε στο πλευρό σου
Και πήγανέσε σα γαμπρό
στο σπίτι το δικό σου.

Η συντέκνισσά σου, Βασιλική Καζινάκη
Ευχαριστούμε όλο το χωριό συγγενείς και
φίλους όλους όσους μοιραστήκαν τον πόνο
μας την ύστατη αύτη ώρα. Η γυναίκα του
και τα αδέλφια του προσφέρουν στην μνήμη
του στην Φ. Α. το ποσό των 250 ευρώ .
Στεφάνια κατέθεσαν η γυναίκα του, τα
αδέλφια του και οι παρακάτω συγγενείς και
φίλοι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο φιλιότσος Καζινάκης Νεκτάριος, ο Χαιρέτης Ζαχαρίας του Φωλιά, ο Χαιρέτης
Κων/νος του Αναστασίου, η οικ. Χτυπαρθούνη Γιάννη, η οικ. Ευριπίδη Πόλου Χαιρέτη, η οικ. Χαιρέτη Στεφανή του Λυκούργου, η οικ.Γεωργίου Ευριπίδου Χαιρέτη, η
οικ. Στελογιάννη, η οικ. Δημητρό Ευριπίδου
Χαιρέτη, η οικ. Σοφοκλή Χαιρέτη, η οικ.
Στυλιανού Χαιρέτη, η οικ. Χαιρέτη Αλέκου
(Φουνά), η οικ. Νίκου Χαιρέτη (Γιασκαφονίκου),οικ. Αριστείδη Χαιρέτη (Πιτσιρίκου), η οικ. Νικηφόρου Χαιρέτη (Χτυπαρθούνη), η οικ. Χαιρέτη Νικήτα, ο Χαιρέτης
Μιχαήλ (Κατσούφος), η οικ. Χαράλαμπου
Φρυσάλη (Φρυσαλοχαραλάμπη), ο Γιαννάκος Ξυλούρης (Μανταλιώτης) και η οικογένεια Εμμανουήλ Χαιρέτη τουΕυριπίδη.

Στη μνήμη
ΣΤΕΛΛΑΣ
συζ. ΦΡΙΞΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
(1944-2011)

μυαλό και στην καρδιά μας μια γλυκιά σου
ανάμνηση μα και το παράδειγμα για το πώς
πρέπει να είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, ένας καλός σύντροφος, γονιός,
συγγενείς και φίλος.
Αγαπημένη μας Μάνα, ο σύντροφός σου και
Πατέρας μας και εμείς τα παιδιά και τα εγγόνια σου, δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ και θα
σ’αγαπάμε για πάντα.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου.
Ο γιός σου, Κώστας»
«Σε σένα που η απουσία σου έδωσε τόπο
στη θλίψη να κατοικεί εδώ… Ένα μεγάλο
πνεύμα μας αποχαιρέτησε. Όσα λόγια κι
αν ψάξεις, καμιά λέξη δεν είναι αντάξιά
σου, καμιά λέξη δεν προσδιορίζει αυτό που
νιώθουμε… αυτά που νιώθουμε καιρό τώρα… ο χρόνος δε σου χαρίστηκε…
Γιαγιά ήσουν για όλους Μάνα, η ΜΑΝΑ
μας. Μας δίδαξες να είμαστε απλοί και
ν’αγαπάμε, γιατί εσύ μόνο αγάπη έδωσες.
Μας έμαθες να είμαστε άνθρωποι… είμαστε όμως λίγοι μπροστά σου.
Αγωνίστηκες σ’όλη τη ζωή σου, μέχρι και
στο τέλος…, σ' έναν αγώνα όμως που δε σου
άξιζε, γιατί η μάχη ήταν άνιση… Δε θα πω
γιαγία για τις αρετές σου, γιατί όλοι τις ξέρουμε… Θα τονίσω, όμως πως ήσουν μια
προσωπικότητα σοφή.
Από απόψε ο ουρανός θα φωτίζεται από
ένα ακόμα αστέρι, από το φως σου…
Να προσέχεις γιαγιά, για πρώτη φορά να
προσέχεις τον εαυτό σου. Σ’αγαπάμε…
Μας λείπεις.
Η εγγονή σου Γιούλη Αλεξίου

Στη μνήμη
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
(Ζαντέκος)
(δέκα χρόνια από
το θάνατό του, στις 10/12/2001)
Με αφορμή τη συμπήρωση δέκα χρόνων από το
θάνατο του πολυαγαπημένου συζύγου και πατέρα μας, η σύζυγος του Γεωργίου Σφακιανάκη,
Μαρία και τα παιδιά του Μάνος και Βύρων εισέφεραν στη μνήμη του και στη Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ.

Στη μνήμη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ
(Μουγκολευτέρης)
(αποβίωσε στις 13 Νοεμβρίου,
ετών 95)

(εκ μέρους όλων εμάς, που μείναμε πίσω να
συνεχίσουμε το έργο σου… Καλό ταξίδι.)»

Στη μνήμη
ΚΙΜΩΝΑ
ΜΑΝΟΥΡΑ
(ένας χρόνος από το θάνατό του,
στις 14/10/2010)
Τον Σεπτέμβριο του 2011 έφυγε από τη ζωή
η Στέλλα Ανδρεαδάκη σε ηλικία 67 ετών,
μετά από πολύχρονο μάχη με την επάρατη
νόσο. Η Στέλλα ήταν μια ξεχωριστή γυναίκα
που διακρινόταν για την ευγένεια και την
καλοσύνη της. Υπήρξε σύζυγος του Ανωγειανού λυράρη Φρίξου Ανδρεαδάκη για 40 και
πλέον χρόνια και μαζί του απέκτησε 5 παιδιά
και 10 εγγόνια, στα οποία αφιερώθηκε ολοκληρωτικά. Η συντριβή τους στο άκουσμα
του χαμού της είναι μια μικρή μόνο απόδειξη
της αγάπης, που της είχαν και του δυσαναπλήρωτου κενού που αφήνει η απουσία της.
Στη μνήμη της Στέλλας, δημοσιεύεται ο επική
δειος που ανέγνωσε η εγγονή της Γιούλη Αλεξίου και ο λόγος που εκφώνησε ο μοναχογιός
της Κώστας στο 40 ήμερο μνημόσυνό της:
«Αγαπημένη μας Μάνα!
Πέρασαν κιόλας 40 ημέρες από τον άδικο
χαμό σου, μα την παρουσία σου νιώθω έντονα ανάμεσά μας. Νιώθω να έχει την έγνοια
μας και να μας συμβουλεύεις και μετά το
θάνατό σου. Ένας θάνατος που αφορά μονάχα στο σώμα, καθώς η ψυχή σου θα ζει
αιώνια, παντοτινά. Και είμαι σίγουρος Μάνα πως, αν στον ουρανό υπάρχουν τάξεις,
όπου οι ψυχές κατατάσσονται με τα κριτήρια της ευγένειας, της καλοσύνης, της αγάπης και της ουσίας τότε, ο θεός θα σε τοποθετήσει στην ανώτερη-άρχουσα τάξη.
Και σε όλους εμάς εδώ στη Γη, που σ’αγαπήσαμε, θα φωλιάζει για πάντα μέσα στο

Πέρασε ένας χρόνος απουσίας του σπουδαίου και περήφανου ανωγειανού άντρα Κίμωνα Μανουρά. Η πληθωρική και επιβλητική
παρουσία του, που απέσπασε το σεβασμό
και την αγάπη όλων των ανωγειανών και των
αναρίθμητων φίλων και γνωστών του, έπαψε
να περιδιαβαίνει τα ανωγειανά στενά και τις
πλατείες. Η έντονη κοινωνική παρουσία του,
λείπει αισθητά από όλους εμάς που τον ζήσαμε και τον αγαπήσαμε. Ο χρόνος που
περνά, απλώς επιβεβαιώνει την φυσική του
απουσία και δυναμώνει τη σκέψη μας γι’αυτόν. Άνθρωπος που αγαπήθηκε όσο λίγοι,
δεν μπορεί, παρά να μας εμπνέει, ένα χρόνο
μετά, τα πιο ευγενή αισθήματα και τις πιο
όμορφες σκέψεις στο άκουσμα του ονόματός
του και στην ανάμνηση της ευγενικής του
φυσιογνωμίας και της περήφανης κορμοστασιάς του. Αλησμόνητος και μοναδικός.
Γιάννης Β. Μανουράς

Έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, σε ηλικία 95 ετών ο Λευτέρης Κουτάντος ή Μουγκολευτέρης.
Μέλος πολυμελούς οικογένειας, γεννήθηκε
στ’Ανώγεια το 1916 και μεγάλωσε στις πολύ
δύσκολες συνθήκες της εποχής εκείνης. Παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Ελευθερία Σταυρακάκη, το 1948 και απέκτησε
τρία παιδιά, την Γιαννούλα, το Σωκράτη και
τη Δημοκρατία, ενώ μπόρεσε και χάρηκε 8
εγγόνια και 9 δισέγγονα. Μαχητής της ζωής
και άξιος οικογενειάρχης, υπηρέτησε την
πατρίδα στους αγώνες της, όποτε εκλήθη
γι’αυτό. Συμμετείχε ενεργά στο αλβανικό
μέτωπο και οργανώθηκε ακολούθως στην
εθνική αντίσταση και στην Α.Ο. Ψηλορείτης.
Αναγνωρισμένο μέλος της ΠΕΑΕΑ, με θάρρος και αυταπάρνηση δεν έπαψε να μάχεται
σε όλη του τη ζωή με θάρρος, αξιοπρέπεια,
λεβεντιά και υπερηφάνεια για το καλό και
ενάρετο στον κόσμο τούτο.
Έφυγε με ψηλά το κεφάλι, όπως πορεύτηκε
σε όλη του τη ζωή, όρθιος μέχρι τέλους.
Συμμετείχε αδιάλειπτα σε όλων των ειδών
τις κοινωνικές εκδηλώσεις των Ανωγείων,
στις χαρές μα και στις λύπες, δίνοντας το πα-

ράδειγμα για το πώς πρέπει ο άνθρωπος να
βαδίζει στο σύντομο ταξίδι της ζωής του. Επί
σειρά ετών πρόσφερε τις υπηρεσίες του από
τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, στο Δήμο
Ανωγείων και στους συγχωριανούς του.
Απέσπασε για την τιμιότητα και την ευθύτητα
του χαρακτήρα του, το σεβασμό όλων. Εμείς
τα παιδιά του θα τον θυμόμαστε με περηφάνια για πάντα για τις αρχές που μας δίδαξε
και για το θαραλλέο και υποδειγματικό τρόπο που αντιμετώπιζε τη ζωή. Ας είναι ελαφρύ
το ανωγειανό χώμα που τον σκεπάζει.
Τα παιδιά του
Γιαννούλα, Σωκράτης, Δημοκρατία

Έφυγε ο Αγωνιστής,
χιλιοκαλοστραθιά του
κι έφυκε για κληρονομιά
την περηφάνιά του
Γιώργης Μπέρκης (Κατσούγκρης)

Ευχαριστίες: Τα παιδιά του Ελευθερίου
Κουτάντου, ευχαριστούν όλους τους συγγενείς και φίλους, που με οποιοδήποτε τρόπο
συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας και εισφέρουμε στη μνήμη του πατέρα μας και στη
Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων για την απώλεια του Ελευθερίου Κου
τάντου εξέδωσε το ακόλουθο ΨΗΦΙΣΜΑ:
«Ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του
Ελευθερίου Κουτάντου του Κωνσταντίνου,
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. και
αφού έλαβε υπόψη του:
Α) την ιδιότητα του, ως Δημοτικός Σύμβουλος,
που επί σειρά ετών, πρόσφερε στο Δήμο τις
υπηρεσίες του. Β) το γεγονός ότι με την παρουσία του τίμησε την Ανωγειανή κοινωνία.
Αποφάσισε
1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια 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 δημοσιευθεί στον τύπο»
Η πρόεδρος του Δ.Σ, Ευαγγελία Βρέντζου
Τα μέλη του Δ.Σ.
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 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΦΩΤ

Τα παιδιά του
Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
του Δήμου Ανωγείων. Στόλισαν
φέτος το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο
του Δήμου, με στολίδια που έφταιξαν
τα ίδια σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ
του Δήμου, σε κάθε στολίδι έγραψαν
μια ευχή. Στη φωτογραφία τα παιδιά
του ΚΔΑΠ μαζί με την Αλεξία
Καλλέργη και την Δέσποινα
Καλομοίρη - Μπέρκη.

Ο Σ ύλλογος των
Ανωγειανών της Αθήνας
εύχεται σε όλους
χαρούμενες γιορτές.

Υγεία και Ε υτυχία
για το νέος έτος 2012



