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Δυο μαγικές βραδιές από
το ΒΑΣΙΛΗ

ΣΚΟΥΛΑ
στο Ηρώδειο!

Όταν οι ήχοι της λύρας σμίγουν με τους χτύπους της καρδιάς... Όταν το ταξίδι του μυαλού
καθοδηγείται από τη μουσική και σε στέλνει
σε κόσμους ονειρικούς και άγνωστους... Τότε
και το πολύχρωμο κέντημα της παράδοσής
μας γίνεται ολοένα ακριβότερο, πολυτιμότερο
και μοναδικό!
(συνέχεια στη σελ. 5)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Ανώγεια-Αύγουστος
2012»

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Αύγουστος - Ανώγεια 2012
ο Δήμος Ανωγείων σε συνεργασία με την Πολιτιστική Επιτροπή,
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σεισάρχων και τον Σκακιστικό Όμιλο Ανωγείων, συνδιοργάνωσαν ένα
πρόγραμμα πολιτισμού, για την καλλιέργεια του πνεύματος και των αισθημάτων των Ανωγειανών, για ποιοτικότερες εμπειρίες των επισκεπτών και για
την ενδυνάμωση της φήμης της πολιτιστικής παράδοσης των Ανωγείων.
ρεπορτάζ: Μανώλης Σκανδάλης

ρεπορτάζ: Μανώλης Σκανδάλης
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ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
επιτυχία των 3ήμερο
συνέδριο στ’Ανώγεια με θέμα 68 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…
«Ο ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΟΣ
13 Aυγούστου 1944
ΚΑΙ ΓΝΩΜΙΚΟΣ
ΛΟΓΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»
Με μεγάλη επιτυχία
ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες του τριήμερου επιστημονικού
συνεδρίου (28, 29
και 30 Σεπτεμβρίου
2012), που συνδιοργάνωσαν στα Ανώγεια,
το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και ο
Δήμος Ανωγείων, με θέμα: «Ο παροιμιακός και γνωμικός λόγος στην Κρήτη».
(συνέχεια στη σελ. 16)

Το αεροσκάφος έχει προσγειωθεί στο
αεροδρόμιο Καστελλίου και οι Γερμανοί
ετοιμάζουν τα πράγματά τους. Στο βάθος
δεξιά ο Γερμανός Διοικητής του αεροδρομίου
Καστελλίου Ταγματάρχης Τροστ.

Αποσπάσματα από
τον Πανηγυρικό
της ημέρας, υπό
του Γιάννη
Μανουρά,

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στ’Ανώγεια του νέου βιβλίου του ιατρού,
καθηγητού ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΝΟΥΣΟΥ
«Πάτρικ Λη Φέρμορ: ο τελευταίος ήρωας της Αγγλίας»

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ανώγεια Αύγουστος 2012» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Αυγούστου, στις 9:30 μ.μ. στην Πλατεία Μεϊντάνι, στ’Ανώγεια
η παρουσίαση του νέου βιβλίου του καθηγητή ιατρικής και συγγραφέα κ. Ορέστη Μανούσου: «Πάτρικ –Λη Φέρμορ ο τελευταίος ήρωας της Αγγλίας». (συνέχεια στη σελ. 14)

από τον καθηγητή κ. Γιώργο Καλογεράκη

(συνέχεια στη σελ. 8)

✓
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«Για να δεις τα άστρα πρέπει
να σηκώσεις κεφάλι…»

(συνέχεια στη σελ. 4)

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ

σελ. 6

Με την καθιερωμένη λαμπρότητα
και επισημότητα πραγματοποιήθηκε
στ’ Ανώγεια η εκδήλωση μνήμης για
την 68η επέτειο από την ολοκληρωτική καταστροφή της ιστορικής μας
κωμόπολης.

Το πλήθος και η σπουδαιότητα των στρατιωτικών πληροφοριών που
κατέφθαναν καθημερινά στον Ψηλορείτη ήταν σημαντικό. Πληροφορίες
έρχονταν από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο & τα Χανιά. Αφορούσαν το
σύνολο των γερμανικών δυνάμεων και τα έργα οχυρώσεως της Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

(συνέχεια στη σελ. 4)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ στ’Ανώγεια,
στις 10/8 το νέο βιβλίο του
συγχωριανού μας καθηγητή,

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΟΥΛΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για 15η φέτος,
χρονιά τα «Υακίνθεια»,
τα οποία σύμφωνα και με το
δελτίο τύπου που διένειμε η
οργανωτική επιτροπή του
πολιτιστικού αυτού θεσμού, ήταν
αφιερωμένα σε όλους, όσοι
έχουν το βλέμμα στραμμένο στον
ουρανό.

(συνέχεια στη σελ. 14)

ΟΙ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ...
ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Την Παρασκευή 10 Αυγούστου και ώρα 6:30 το απόγευμα,
στ’Ανώγεια στον όμορφο και σύγχρονο εκθεσιακό χώρο της
Σε μία ακόμα, δύσκολη χρονιά για όλους μας,
Αγροτικής Τράπεζας, το άξιο τέκνο της ανωγειανής κοινωοι σημαντικές επιτυχίες που σημείωσαν στις
νίας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Διεθνών και
φετινές πανελλήνιες εξετάσεις, οι ανωγειανοί
Ευρωπαϊκών Σπουδών (Γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική
μαθητές αποπνέουν ελπιδοφόρο μήνυμα
Θεωρία και Ανάλυση») του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσεπιτυχίας και σκορπίζουν χαρά σε
σαλονίκης κ. Γεώργιος Ευ. Σκουλάς, επέστρεψε στα πάτρια
εδάφη με ευγνωμοσύνη και συγκίνηση με σκοπό να παρουσιάσει
συγγενείς και συγχωριανούς.
στο ανωγειανό κοινό το τελευταίο κατά σειρά, εκοδτικό του πόνημα,
Σελ. 13
το βιβλίο με τίτλο: «Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και Θεωρία:
σελ. 7
Ρεύματα Σκέψης και Στοχαστές της Νεωτερικότητας».

Πάρεξ Ελευθερία... Ανώγεια μια ιστορία... Με μαθηματική... Ανωγειανές Οι εκτελέσεις στο
μια μαντινάδα...
ακρίβεια
αθιβολές
Πλατάνι (ιστορικό)
και γλώσσα
Α. Σταυρακάκη, σελ. 10 Μ. Φασουλάς, σελ. 9

Μ. Φασουλάς, σελ. 9 σελ. 11

Π. Βέμμος, σελ. 12

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

σκέψεις...
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για μια γενια κερδισμενη...
Δεν σταματώ σε συζητήσεις με φίλους και γνωστούς -όταν πολύ
συχνά διαπιστώνω, ότι το κλίμα είναι βαρύ και δύσθυμο, συνυφασμένο έτσι με την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα- να
τους ενθαρρύνω και εμπνέω την αισιοδοξία για το μέλλον και
την εν γένει οικονομικοκοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα. Διαρκής είναι και η προτροπή μου προς φίλους και συνοδοιπόρους
στη ζωή να μην σταματούν να γεύονται τη ζωή σε κάθε της έκφανση, όπως παλαιότερα (προμνημονιακά) έκαναν.
Το στοίχημα βέβαια, είναι πολλαπλό και είμαι βέβαιος, ότι στ’
αυτιά των περισσότερων, οι προτροπές μου αυτές ακούγονται
θεωρήματα άλυτα και ακατάληπτα. Άλλοτε πάλι, διαπιστώνω
στα πρόσωπά τους την έκπληξη συνοδευόμενη από ένα ελαφρύ
μειδίαμα απαξίας προς τα λεγόμενα μου, και από μια έκφραση
απορίας για το «αν πατώ στη γη» ή «βλέπω άλλο έργο»….
Εν πάση περιπτώσει, εγώ το κουράγιο μου δεν το έχασα. Νοιώθω ότι δεν έχω το δικαίωμα. Έχω προβληματιστεί, βέβαια, πολύ
και για διάφορα τα τελευταία χρόνια της μεγάλης κρίσης. Και
κάνω ευχή, η κρίση αυτή να φέρει ευκαιρίες και να αλλάξει τα
πράγματα ριζικά. Αγωνιώ, ωστόσο, περισσότερο και από την
κρίση, ως κατάσταση που διαφεντεύει τη ζωή μας και τη δυσκολεύει, για την στάση των πολλών συνανθρώπων μας, που εξακολουθούν ακόμα και τώρα που το ελληνικό κράτος πλέει σε πέλαγος απόλυτης φουρτούνας, να μην βλέπουν τα δικά τους σφάλματα, αλλά να κοιτούν απέναντι στον άλλον, σε κάθε τρίτο, και
να διαλαλούν δεξιά και αριστερά την αθωότητα και τη χρηστή,
μέχρι σήμερα, πολιτεία τους. Φευ! Για την κατάσταση της χώρας
μας θεωρώ, ότι φταίμε οι πιο πολλοί από μας.
Άλλος με την ενεργή και σκόπιμη παρανομία του και άλλος με
την ανοχή και τη σιωπή του στα έκνομα και άδικα.
Και μέσα στην έμφυτη αισιοδοξία μου βλέπω σημάδια και συμπεριφορές που με επαναφέρουν στην «τάξη», με προσγειώνουν
και με κάνουν σκεπτικό για το πόσο πια μπορώ να είμαι αισιόδοξος υπό τις παρούσες συνθήκες για το μέλλον του ελληνικού
κράτους.
Και γίνομαι σκεπτικός και προβληματίζομαι καθώς, ακόμα και
σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που φοροδιαφεύγουν. Ακόμα και
φέτος το καλοκαίρι στα περισσότερα νησιά, προς έκπληξη Ελλήνων και ξένων τουριστών αποδείξεις δεν εκδίδονταν. Ακόμα
και τώρα μετά το σαφάρι των ελέγχων και των συλλήψεων οφειλετών του δημοσίου από το 13,5 δις ευρώ που οφείλονταν από
φόρους, πρόστιμα και μη απόδοση ΦΠΑ μόνο 19 εκατ. ευρώ
εισπράχθηκαν. Ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν Έλληνες
που «νίπτουν τας χείρας τους», λες και η Ελλάδα αφορά το Γερμανό περισσότερο απ’ό,τι τον Έλληνα.
Και το θέμα δεν είναι μόνο, ότι δεν πληρώνουμε φόρους ή καλύτερα δεν πληρώνουν όλοι τους φόρους που τους αναλογούν.
Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και σήμερα πολλοί φοροδιαφεύγουν σφυρίζοντας αδιάφορα, ενώ το καράβι πλέει δίπλα στα
βράχια. Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια η εκτεταμένη, συστηματική,
μεθοδευμένη και διαχρονική φοροδιαφυγή έστελνε το λογαριασμό στο κράτος, από το οποίο, βεβαίως-βεβαίως είχαμε και παράπονο για τις ελλιπείς ή ανεπαρκείς κοινωνικές παροχές του
και τις παρεχόμενες προνοιακές υπηρεσίες. Το κράτος για να
ανταπεξέλθει, όλοι γνωρίζουμε, ότι δανειζόταν αφειδώς μέχρι
που χρεοκόπησε. Απλά τα πράγματα.
Και αρκετοί φοροδιαφεύγουν μέχρι και σήμερα, καθώς υπάρχει
ατιμωρησία και αναποτελεσματικότητα των εισπρακτικών μηχανισμών, ενώ την ίδια στιγμή, όσοι δεν φοροδιαφεύγουν πληρώνουν και καλύπτουν και τους φοροδιαφεύγοντες.
Κι όμως αισθάνομαι, ότι παρά την κρίση πολλοί από μας συμπεριφέρονται, χωρίς να παραδέχονται, ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η φοροδιαφυγή δεν βάλει μόνο κατά του κράτους, χρεοκοπώντας το. Στρέφεται κατά όλων των υπολοίπων, που πληρώνουν
περιφρονώντας τους και παρακινώντας τους στη ανομία. Και το
ειρωνικό;! Φέρνει νέους φόρους, νέα βάρη, μεγαλύτερη ύφεση.
Πεποίθησή μου είναι, ότι οι πολύ σκληρές και διαβρωτικές συνθήκες που βιώνει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, πρέπει μεταξύ άλλων, να στείλουν το μήνυμα στην πολιτεία, ότι
πρέπει να «φτιάξει», να αναθρέψει και παιδεύσει νέους πολίτες
με φορολογική συνείδηση και με πνεύμα κριτικό, υπεύθυνο και
αλληλέγγυο προς το συνάνθρωπο. Και δυστυχώς, δεν φτάνει να
αναθραφεί μια γενιά μόνο, για να αλλάξουν τα πράγματα. Όμως
θα είναι η αρχή. Επιβάλλεται το σχολείο, αλλά και εμείς οι ίδιοι
να νουθετήσουμε τα παιδιά μας στο πνεύμα της χρηστής πολιτείας και της φορολογικής συνείδησης για ένα κράτος που θα
λειτουργεί ανταποδοτικά προς όφελος του πολίτη και όχι ως
συμπαίκτης στις παρανομίες του. Και μετά από την λαίλαπα των
τελευταίων ετών είμαι αισιόδοξος ότι ο καιρός για τις κοσμογονικές για τη χώρα μας, αλλαγές έφτασε.

Ο εκδότης
Γιάννης Μανουράς

Ανωγειανές... εκδόσεις
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Ρεύματα Σκέψης και Στοχαστές
της Νεωτερικότητας

art director

Κωνσταντίνα Ανανίδη

Γεώργιος Ε. Σκουλάς
Εκδόσεις: Gutenberg, 2011
Σκοπός του παρόντος βιβλίου, είναι ένας αναστοχασμός πάνω στην πολιτική και φιλοσοφική σκέψη που διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα. Μια εξέταση των εννοιών: ελευθερίας, ισότητας, αρετής,
δημοκρατίας και πολίτη. Λόγω της αρνητικότητας
όμως της εποχής που διανύουμε, εμφανίζονται
συστημικές ατέλειες του κοινωνικού και πολιτικού
συστήματος διεθνώς. Οι δε κοινωνικο-πολιτικές
μεταβολές που σημειώθηκαν, ανέδειξαν συγχρόνως κι ένα έλλειμμα σεβασμού στους κανόνες
δικαίου, τόσο στα πλαίσια του έθνους-κράτους με
πολίτες και δικαιώματα, όσο στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας, με κυριαρχικά δικαιώματα
διαφόρων χωρών. Ως συνέπεια αυτού, αναπτύχθηκε επικίνδυνη αβεβαιότητα καθώς και αλλοίωση
των βασικών εννοιών της δημοκρατίας και της
ελευθερίας. Γι’ αυτό και παρατηρείται γενική παραδοχή από επιστήμονες διεθνώς, ότι παρά τις
προσδοκίες που έσπευσαν να καλλιεργήσουν ορισμένοι για ειρήνη και ευημερία, ως απόρροια του
τέλους της ιστορίας, διαπιστώθηκε μια άρνηση και
παρατεταμένη πολυεπίπεδη κρίση. Το αποτέλεσμα όμως, είναι να βιώνουμε μια ρευστότητα,
ατομικισμό και χειραγώγηση. Το πρώτο, επειδή
απουσιάζουν οι όροι και οι κανόνες εκείνοι που
θα μπορούσαν απλά να εγγυηθούν σταθερότητα.
Το δεύτερο, επειδή εξαλείφεται ο δυναμισμός της
συλλογικής δράσης καθώς και της αναμενόμενης
απόδοσης αυτής, αφού κυριαρχεί η «ορθολογική»
κατασκευή του σύγχρονου ατόμου έναντι του συνόλου. Ενώ, τη χειραγώγηση την υφίσταται το
κοινό στην πλειοψηφία του με την εξάρτηση της
σκέψης των πολλών από τους ειδικούς. Η άσκηση
της πολιτικής εξουσίας σε όλες τις σφαίρες της
κοινωνικής ύπαρξης, έχει οδηγήσει το κοινωνικοπολιτικό σύστημα σε κρίση και το άτομο στην
αρνητική εξέλιξη του κοινωνικού του γίγνεσθαι.
Ο αναστοχασμός συνεπώς, ως διερεύνηση της
πολιτικής και φιλοσοφικής θεωρίας μέχρι σήμερα,
δεν θα μπορούσε παρά να αποτελέσει εδώ αναγκαιότητα, όχι μόνο για να διαγνώσει καθαρά την
εξελισσόμενη πολιτική σκέψη αντλώντας διδάγματα, αλλά να υποδείξει ίσως και πιθανές λύσεις.
Στο πρώτο μέρος μελετώνται τα κυρίαρχα ρεύματα σκέψης φωτίζοντας και αναδεικνύοντας τη
διαμάχη μεταξύ τους από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα. Η διαμάχη αυτή στην αρχαιότητα ανέκυψε ανάμεσα στον σχετικισμό των σοφιστών και

ananidi@otenet.gr
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Μανώλης Σκανδάλης
manskan3@gmail.com
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

στον
ορθολογισμό της
αρχαιοελληνικής φιλοσοφικής σκέψης. Συνεχίζει στον μεσαίωνα ως διαμάχη ανάμεσα στη θεολογία και τη φιλοσοφία και φτάνει
στη νεωτερικότητα ανάμεσα στον νέο ορθολογισμό και τον εμπειρισμό. Στο δεύτερο μέρος, μελετάται και διερευνάται η σκέψη και η δράση των
σημαντικότερων στοχαστών της νεωτερικότητας,
ώστε να κατανοήσουμε τη συμβολή τους στην πολιτική θεωρία. Ξεκινώντας από τον Μακιαβέλι
και τον Μποντέν, συνεχίζει η έρευνα με τους συμβολαιακούς: Χομπς, Λοκ, Μοντεσκιέ και Ρουσσώ,
για να φτάσει στους Χέγκελ και Μαρξ κυρίως για
το πώς θεώρησαν το σύγχρονο κράτος, την κοινωνία και τον άνθρωπο.
Με την παραπάνω στόχευση, τόσο στο πρώτο, όσο
και στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, προσδοκούμε
να συμβάλλουμε στη διδακτική αφύπνιση των νέων γενεών πάνω σε ζητήματα που απαιτούν σκέψη.
Παράλληλα δε, στην ενίσχυση του διαλόγου πάνω
σε θέματα της πολιτικής και φιλοσοφικής θεωρίας,
τα οποία δυστυχώς παρέμειναν μέχρι σήμερα χωρίς ιδιαίτερη προσοχή και διαλεύκανση.
Γ. Σκουλάς
Έργα του ιδίου:
›ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ
ΘΕΩΡΙΑ, Ρεύματα Σκέψης και Στοχαστές της Νεωτερικότητας, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2011. ›ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ, Συστήματα
Εξουσίας και Σύγχρονες Ιδεολογίες, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010. ›ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ, Κριτική Πολιτική Ανάλυση του Σύγχρονου
Κόσμου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2007. ›POLITICAL POWER AND CIVIL
SOCIETY IN MODERN EUROPE, Queens–McGill
University Press, Kingston Ontario Canada. ›ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ, Μορφές Κράτους &
Πρακτικές Κοινωνικών Τάξεων στη Νεώτερη Ευρώπη,
Εκ. Παπαζήση, Αθήνα 1996.

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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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
φωτογραφιεσ

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

Νικόλαος Καράτζης, κιν..: 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

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.

Στη μνήμη της πολυαγαπημένης Αργυρώς Βασιλείου Δραμουντάνη, ο κύριος
Γιάννης Σαλούστρος του Ευαγγέλου,
πραγματοποίησε χρηματική δωρεά αξίας
50 ευρώ, απευθείας στον Εθελοντικό
Οργανισμό για τα παιδιά «Το χαμόγελο
του Παιδιού» για την ενίσχυση των σκοπών του Οργανισμού.
Στη μνήμη της πολυαγαπημένης Αργυρώς
Βασιλείου Δραμουντάνη η κυρία Χαρούλα Σαλούστρου πραγματοποίησε χρηματική δωρεά αξίας 50 ευρώ, απευθείας
στον Εθελοντικό Οργανισμό για τα παιδιά «Το χαμόγελο του Παιδιού» για την
ενίσχυση των σκοπών του Οργανισμού
Η «Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου Λυκείου Ανωγείων» ευχαριστεί τους παρακάτω δωρητές για τα ποσά που προσέφεραν, στην μνήμη του Νικολάου Δημ.
Κεφαλογιάννη ( Τσουρονίκου):
- Ευάγγελο & Μαρία Κεφαλογιάννη
(Κουντοβαγγέλης) ποσό: 300 ευρώ
- Λάμπρο & Περσεφόνη Λαζοπούλου
ποσό: 200 ευρώ
- Ηλία & Ιωάννα Κατσούρη ποσό: 100
ευρώ
- Ιωάννη & Μυρτώ Κουρτέση ποσό: 100
ευρώ
- Μιχαήλ & Άννα Μαρία Κεφαλογιάννη
ποσό: 100 ευρώ
- Γεώργιο & Ζαφειρένια Σταυρακάκη
ποσό: 100 ευρώ
- Βασίλειο & Αικατερίνη Κεφαλογιάννη
ποσό: 100 ευρώ
- Ειρήνη Ευάγγελου Κεφαλογιάννη ποσό: 100 ευρώ
Ο Πρόεδρος
Σοφοκλής Ξυλούρης
Στη μνήμη Ειρήνης Δραμουντάνη (Νταβέλαινας), ο κ. Μπάμπης Δραμουντάνης
του Ανδρέα κατέθεσε στο ταμείο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανωγείων το ποσό
των 50 ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τον παραπάνω δωρητή.
Στη μνήμη Γιαννούλας Χαιρέτη.ο Μπάμπης Δραμουντάνης του Ανδρέα, κατέθεσε στο σχολικό ταμείο το ποσό των 50
ευρώ. Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά τον παραπάνω δωρητή.
Η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί τις οικογένειες του: Νικολάου Βρέτζου – Ελένη Μπαγκέρη και Τάσου Σταυρακάκη – Μαίρη
Μπαγκέρη για το ποσό των 100 ευρώ που
προσέφεραν στη μνήμη της θείας τους
Ελευθερία Ρούλιου (Παντελογιώργενα).
Στη μνήμη Ελευθερίας Ρούλιου (Παντελογιώργενας), η Ελευθερία Σμπώκου
(Ατζαρομανώλενα), κατέθεσε στο ταμείο
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό
των 50 ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή και οι
δάσκαλοι ευχαριστούν θερμά την παραπάνω δωρήτρια.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ευχαριστεί θερμά τον κ. Παραβολιοσάκη Γεώργιο για τη δωρεά
34τομης Σοβιετικής εγκυκλοπαίδειας
στη μνήμη Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων ευχαριστεί
θερμά τον κ. Χαράλαμπο Δραμουντάνη
για την κατάθεση στο σχολικό ταμείο του
ποσού των 50 ευρώ στη μνήμη Γιάννη
Σουλτάτου (Αλισαβογιάννη).
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, ευχαριστεί
θερμά την οικογένεια Γεωργίου και Καί-

της Ρούλιου για την κατάθεση στο σχολικό
ταμείο του ποσού των 50 ευρώ στη μνήμη
Νικολάου Κεφαλογιάννη (Τσουρονίκο).
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανωγείων ευχαριστεί
θερμά τον Γιώργο και την Καίτη Ρούλιου
για την κατάθεση στο σχολικό ταμείο του
ποσού των 50 ευρώ στη μνήμη Αργυρώς
Δραμουντάνη (Σαββοβασίλενας).
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, ευχαριστεί
θερμά τον κ. Γιάννη Νταγιαντά (Λαμπρινογιαννη) για την κατάθεση στο σχολικό
ταμείο του ποσού των 50 ευρώ στη μνήμη
Κριτόλαου Τζαγκαράκη.
H διευθύντρια του σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά: τα παιδιά
του Νταγιαντά Μανώλη (Λαμπρινομανώλη) για το ποσό των 250 ευρώ που δώρισαν στην μνήμη του για προσφορά φαγητού στα μέλη του ΚΑΠΗ.
Ο δήμαρχος
Σωκράτης Κεφαλογιάννης
Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά τους παρακάτω δωρητές:
›Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ιερού Ναού
Παναγίας για το ποσό των 50 ευρώ που
δώρισε στην μνήμη του Τσαγκαράκη Κριτόλαου.
›Την σύζυγο και τα παιδιά του Μπάμπη
Ξυλούρη για το ποσό των 250 ευρώ που
δώρισαν στην μνήμη του.
›Την Νταγιαντά Καλλιόπη για το ποσό
των 100 ευρώ που δώρισε στη μνήμη του
συζύγου της Ιωάννη Νταγιαντά (Λαμπρινογιάννη).
›Τον Λιόντο Δημήτρη – Νταγιαντά Ρένα
για το ποσό των 100 ευρώ που δώρισαν
στη μνήμη του πατέρα τους Λαμπρινογιάννη.
›Τον Λιόντο Μάρκο για το ποσό των 50
ευρώ που δώρισε στη μνήμη του παππού
του Λαμπρινογιάννη και τις οικογένειες
των:
-Φασουλά Μανώλη για το ποσό των 50
ευρώ
-Παπαδιού Μενέλαου για το ποσό των 50
ευρώ και
-Παπαδιού Γεώργιου για το ποσό των 50
ευρώ που δώρισαν στη μνήμη του Ιωάννη
Νταγιαντά (Λαμπρινογιάννη).
Ο δήμαρχος Ανωγείων
Σωκράτης Κεφαλογιάννης
Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ
Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά τους
παρακάτω δωρητές:
-Οικ. Δραμουντάνη Βασίλη για το ποσό
των 100 ευρώ που δώρισε στην μνήμη της
Ειρήνης Δραμουντάνη (Νταβέλενας).
-Οικ. Δραμουντάνη Ευαγγελίας για το ποσό των 50 ευρώ που δώρισε στην μνήμη
της Ειρήνης Δραμουντάνη (Νταβέλενας).
Ο δήμαρχος
Σωκράτης Κεφαλογιάννης
Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Κ.Υ.
Ανωγείων ευχαριστεί τους παρακάτω για
τις προσφορές τους για τις ανάγκες του
Κ.Υ:
›Την εταιρεία « ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε » και
ιδιαίτερα τον Εμπορικό της Δ/ντή Χαιρέτη Άρη (του Γιασκαφοσταύρου) για την
προσφορά τους σε «γραφική ύλη», χαρτί
Α4 δέκα κούτες, Α3 πέντε κούτες και στυλό τεμ. εκατό.
›Την οικογένεια του Γεωργίου Κλάδου (
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Ευχαριστήρια
Κλαδογιώργη ) που διέθεσε στη μνήμη
του αγαπημένου της γιού και αδελφού
Γιάννη Κλάδο το χρηματικό ποσό των
χιλίων 1.000 ευρώ για την προμήθεια
αναλώσιμου «υγειονομικό υλικού».
Και ευχόμαστε η μνήμη του να είναι αιωνία
Ο διευθυντής
Εμμ. Τσαφαντάκης
Ο Πρόεδρος και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελης Επιχείρησης Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά:
›Την οικογένεια του Κυριακάκη Μανώλη και Λιλίκας Ρούλιου για την προσφορά της, για το πόσο των 100 ευρώ που
κατατέθηκαν στη μνήμη της μητερας
τους Ελευθερια Ρουλιου.
›Την Ρούλιου Μαρία για την προσφορά
της, για το πόσο των 100 ευρώ που κατατέθηκαν στη μνήμη της μητερας της
Ελευθερια Ρουλιου
με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
του Δήμο Ανωγείων.
Εκ μέρους των παιδιών του αείμνηστου
Χαράλαμπου Ξυλούρη (Μπάμπη), κατατέθηκαν εις μνήμην του, στον Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου το ποσό των 200 ευρώ.
Ο πρόεδρος και το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανωγείων Μυλοποτάμου εκφράζουν τις θερμότατες ευχαριστίες τους
Ο Πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμβουλίου
Κωνσταντίνος Σκουλάς
Ο Πρόεδρος και τα μέλη Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν
θερμά τον: Γεώργιο Παντερή για την δωρεά της δαπάνης των φαρμάκων για τα
προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και
«Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (Κ.Η.Φ.Η), για το Β’ εξάμηνο του
2011 και το Α’ εξάμηνο του 2012.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιώργος Σαλούστρος
Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ
Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά: Το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Καμαριώτη
για το δωρεά 50 κιλών λαδιού που προσέφερε για το πρόγραμμα φαγητού που
λειτουργεί στην υπηρεσία μας. Τα παιδιά
της Μαρίας Καλλέργη (Μπραγκάρενας)
για τη δωρεά 500 ευρώ που προσέφεραν
στη μνήμη της μητέρας τους.
Ο δήμαρχος Ανωγείων
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
«Ανώγεια-Αύγουστος 2012»

Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, εκλέχθηκε στις 29 Αυγούστου, ο συγχωριανός μας και επί σειρά
ετών βουλευτής της ΝΔ, κ. Μανώλης
Κεφαλογιάννης. Ο κ. Κεφαλογιάννης
υπερίσχυσε με 301 ψήφους έναντι των
αντιπάλων του, λαμβάνοντας 310 ψήφους έναντι του δεύτερου Νικήτα Κακλαμάνη, που έλαβε 106 ψήφους.
Το στίγμα για τα καθήκοντα του νέου
γραμματέα, το είχε δώσει νωρίτερα ο
πρωθυπουργός της χώρας κ. Αντώνης
Σαμαράς, ζητώντας από τη εκλογή του
νέου γραμματέα να προκύψει πρόσωπο
δραστήριο, που θα επιδείξει την απαιτούμενη ικανότητα και θα συμβάλει στην
αναδιοργάνωση του κόμματος με σκοπό
το όφελος της χώρας.
Να ευχηθούμε «σιδεροκέφαλος» στο
συγχωριανό μας και κάθε επιτυχία στο
νέο του έργο.
Φ.Α.

ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΛΑ

στο Ηρώδειο!
για την ενίσχυση των σκοπών
της «Κρητικής Εστίας»

Πολύ σημαντική και φέτος η πολιτιστική προσπάθεια στο Δήμο μας...

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μανώλης Σκανδάλης
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το φετινό πρόγραμμα με τίτλο «Γκρεμό δεν
έχουν τα Πουλιά…», από το ομώνυμο μουσικό έργο του Λουδοβίκου των Ανωγείων,
είχε σκοπό να δείξει σε όλους μας, ότι στους
δύσκολους καιρούς που διανύουμε, πρέπει
να αντλούμε δύναμη από τα παραδείγματα
των προγόνων μας, καθώς άντεξαν ολοκαυτώματα κατακτητών και ποτέ δεν λύγισαν,
αλλά πάντα είχαν διεξόδους και όραμα στη
ζωή τους, όρθωσαν ανάστημα και ξανάκτισαν τα όνειρά τους και το χωριό τους σ’
αυτά τα πέτρινα χώματα. Την αφίσα των
φετινών εκδηλώσεων επιμελήθηκε ο Γιάγκος Χαιρέτης.
Ειδικότερα, το πολιτιστικό πρόγραμμα,
αποτέλεσμα της συνεργασίας πολιτιστικών
φορέων του Δήμου, περιελάμβανε συναυλίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, θεατρικές παραστάσεις, συζητήσεις επίκαιρων θεμάτων, αθλητικούς αγώνες, εκθέσεις φωτογραφίας κ.α.
Επίσης πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία για πρώτη φορά το 1ο Σκακιστικό
Τουρνουά Ανωγείων «Ιδαίον Άντρο» με
διεθνή αξιολόγηση (30 Ιουλίου -3 Αυγούστου) σε συνεργασία με τον Σκακιστικό
Όμιλο Ανωγείων.
Στη συνέχεια παρέλαβε τη σκυτάλη ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων με άρωμα
μουσικής, χορού και μαγείας: Την Κυριακή
5 Αυγούστου μια Κρητική βραδιά με τους
Μιχάλη Κουνάλη και Κώστα Βρέντζο,
(πλατεία Μεϊντάνι, στις 9:30 μ.μ. )Την Τρί-

τη 7 Αυγούστου μαγική βραδιά με τον «Ζάκρις», διάδοχο του Γ.Γκέλερ 9:30μ.μ., πλατεία Αρμί. Την Τετάρτη 8 Αυγούστου συναυλία με το Μιχάλη Τζουγανάκη, 9:30μ.μ.,
στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης». Την Πέμπτη 9 Αυγούστου 9:30μ.μ. στο θέατρο
«Νίκος Ξυλούρης πραγματοποιήθηκε τιμητική βραδιά για τους χοροδιδασκάλους
των Ανωγείων, (Γιάννη και Δημήτρη
Σταυρακάκη «Μερτζάνη», Δημήτρη Μαυρόκωστα, Γιάννη και Λευτέρη Καλομοίρη). Στη συνέχεια η Πολιτιστική Επιτροπή
οργάνωσε επετειακές ημέρες της 68ης επετείου του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων:
Την Παρασκευή 10 Αυγούστου παρουσιάστηκε το βιβλίο του Γεωργίου Σκουλά «Εισαγωγή στην Πολιτική Φιλοσοφία και
Θεωρία (Ρεύματα σκέψης και στοχαστές
της Νεωτερικότητας» με ομιλητές καθηγητές του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Τα Εγκαίνια της Φωτογραφικής Έκθεσης της Κατεχόμενης Μόρφου, παρουσία του Δημάρχου Μόρφου κ.
Χαράλαμπου Πίττα, πραγματοποιήθηκαν
το Σάββατο 11 Αυγούστου, καθώς και η
προβολή ταινίας «Η Σύληση και η Καταστροφή της πανάρχαιας Κληρονομιάς»,
στον εκθεσιακό χώρο της Αγροτικής Τράπεζας. Μια Ενθύμηση στην Κρήτη ότι η
Κύπρος παραμένει κατεχόμενη.
Την Κυριακή 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων
και Χωριών της Ελλάδας, με αφορμή την
ανάληψη της προεδρίας του Δικτύου από
το Δήμο Ανωγείων.

Το βράδυ της ίδιας μέρας είχαμε τη χαρά
της μουσικής συνάντησης δύο κορυφαίων
εκφραστών της τέχνης τους, του Ψαραντώνη και του Λουδοβίκου των Ανωγείων, οι
οποίοι με τη δημιουργική διαφορετικότητά
τους, μας ταξίδεψαν σε ένα μουσικό κόσμο
με «Κραυγές και Ψίθυρους» στις 9:30μ.μ.,
στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης».
Επίσης στις 13 Αυγούστου (9:30μ.μ., πλατεία Αρμί) παρουσιάστηκε το μουσικό επετειακό έργο «Το Ολοκαύτωμα των Ανωγείων» που κυκλοφόρησε από το ΔΗΜΟ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ και το Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι «ΣΕΙΣΤΡΟΝ», σε κείμενα Γ. Καράτζη, μουσική επιμέλεια Π. Περυσινάκης.
Την Τρίτη 14 Αυγούστου απολαύσαμε «Τα
Έντεχνα» του Βασίλη Σκουλά, στην πλατεία δημαρχείου στο «Αρμί».
Η παρουσίαση του βιβλίου του Ορέστη Μανούσου «Πάτρικ-Λη Φέρμορ: ο τελευταίος
ήρωας της Αγγλίας» πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 17 Αυγούστου στην Πλατεία Μεϊντάνι, 9:30μ.μ. με ομιλητές τους
Ορέστη Μανούσο, Μιχάλη Τρούλη, Βασίλη Σπαχή και Λευτέρη Χαρωνίτη.
Αποσπάσματα διάβασαν οι: Δ. Μανούσου,
και Κλειώ Φανουράκη. Η βραδιά έκλεισε
με μουσική (βιολί- τσέλο) από τον Ηλία
Ζούτσα.
Τέλος, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του
Σεπτεμβρίου (28 Παρασκευή- 30 Κυριακή)
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το συνέδριο
με τίτλο «Ο παροιμιακός και γνωμικός λόγος στην Κρήτη» σε συνεργασία με το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας
Ρεπορτάζ: Μανώλης Σκανδάλης

Νέος γραμματέας
της Πολιτικής Επιτροπής
της Ν.Δ. ο κ. Μανώλης
Κεφαλογιάννης
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

3o ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
68 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το πρωί της 13ης Αυγούστου τελέστηκε δοξολογία
στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Ιωάννου και στην
πλατεία Δημαρχείου επιμνημόσυνη δέηση προς τιμή
των θυμάτων, χοροστατούντος του Μητροπολίτη
Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγενίου. Ακολούθησε εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον
πρόεδρο του «Συλλόγου των Ανωγειανών της ΑθήναςΤο Ιδαίον Άντρον», δικηγόρο κ. Γιάννη Βασ. Μανουρά, ο οποίος με ένα δυναμικό και συναισθηματικό
λόγο, προσέγγισε με ιδιαίτερη λεπτότητα τα ιστορικά
γεγονότα, όπως ακριβώς αυτά συνέβησαν.
Αποσπάσματα της ομιλίας αυτής σε άλλο σημείο
του παρόντος φύλλου. Στην συνέχεια ο Βασίλης
Αντ. Δραμουντάνης με το μαντολίνο του απέδωσε
αποσπάσματα από το τραγούδι της Ειρήνης Αναγνωστάκη «Το κάψιμο των Ανωγείων».
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της πολιτείας, της περιφέρειας, της τοπικής
αυτοδιοίκησης, από τα σώματα ασφαλείας και τις
ένοπλες δυνάμεις, από εκπροσώπους της εθνικής
αντίστασης, πολιτιστικών σωματείων. Η τελετή
έκλεισε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την

ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου.
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία φανερά συγκινημένα, από το γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά
που κατήλθε στ’Ανώγεια δίχως τον πατέρα της και
για χρόνια βουλευτή του Νομού Ρεθύμνης Ιωάννη
Κεφαλογιάννη, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Οφείλουμε
σεβασμό και στεκόμαστε με συγκίνηση μπροστά
στους ήρωες του ολοκαυτώματος και όλους όσοι
αγωνίστηκαν να ξαναστήσουν τον ισοπεδωμένο και
κατεστραμμένο τόπο τους»
Παρών ήταν και ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Ανδρέας Ξάνθος, αλλά και οι βουλευτές Ηρακλείου της Νεάς Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Σενετάκης,
του ΠΑΣΟΚ. κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» κ. Νότης Μαριάς. Παρών ήταν
ο δήμαρχος της κατεχόμενης Μόρφου στην Κύπρο
Χαράλαμπος Πίττας.
Δυναμικό όμως ήταν, δίχως άλλο, και το μαζικό και
δυναμικό παρόν που έδωσε ο ανωγειανός πληθυσμός και πολλοί επισκέπτες δίνοντας το δικό τους
στίγμα στην φετινή επέτειο.
Φ.Α.
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Aυγούστου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Κώστας Φασουλάς

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Στις 23 Σεπτέμβρη 2012, σε μια μυσταγωγική βραδιά, στο κατάμεστο από κόσμο,
ωδείο «Ηρώδου του Αττικού», οι γλυκές δοξαριές μαζί με τις βροντερές και
αισθαντικές φωνές των καλλιτεχνών, έντυσαν μελωδικά τον Αττικό ουρανό
αναδύοντας έντονα άρωμα Κρήτης! Με πρωτοβουλία του δήμου Ανωγείων και
με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του κοινωφελούς, πνευματικού
Ιδρύματος της «ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ», τιμήθηκε ο άξιος εκπρόσωπος της Κρητι
κής μουσικής παράδοσης, ο δικός μας Βασίλης Σκουλάς. Συμμετείχαν, επί σκηνής
και οι Μιχάλης Τζουγανάκης, Μανώλης Λιδάκης και Μάρθα Φριντζήλα, ενώ
χόρεψε το συγκρότημα από το λαογραφικό όμιλο «ΚΟΥΡΗΤΕΣ» του Μανώλη
Παττακού και το συγκρότημα του Δημήτρη Μαυρόκωστα (τη δεύτερη βραδιά).
Την αυλαία άνοιξε το ανδρικό χορευτικό συγκρότημα των «ΚΟΥΡΗΤΩΝ» με
τον πολεμικό χορό «Ανωγειανό Πηδηχτό», υπό τους ρυθμούς των τυμπάνων του
Γιάννη Κουφάκη, ενώ τα τραγούδια που ακούστηκαν κατά σειρά ήταν:
Α' ΜΕΡΟΣ
«Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου» (στίχοι Μιχάλης Σταυρακάκης -Νιδιώτης,
μουσική Γιάννης Μαρκόπουλος)
«Επήραν οι Γωνιές φωτιά» (στίχοι μουσική Βασίλης Σκουλάς)
«Κόσμε χρυσέ» (ριζίτικο)
«Ψεύτη ντουνιά» (στίχοι - μουσική Βασίλης. Σκουλάς)
«Πικραμένος αναχωρητής» (Ποίηση
Νικηφόρος Βρεττάκος, μουσική Π.
Κωνσταντακόπουλος.
«Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί» (στίχοι
Γιάννης Σκούρτης, μουσική Γιάννη
Μαρκόπουλου)
«Τ’ όνειρο είναι μια φωτιά» (στίχοι Κώστας Φασουλάς, μουσική Μάριος Τόκας)
«Το άρωμα» συμμετοχή Βασίλης Σκουλάς,Μιχάλης Τζουγανάκης (στίχοιμουσικοί Γιώργη Κουτσουρέλη)
«Στην αγκαλιά σου μια βραδιά» (στίχοι-

μουσική Β. Σκουλάς)
«Ο τόπος που μεγάλωσα» (στίχοι Γ. Πολυμενάκος, μουσική Μιχ. Νικολούδης)
«Μα εγώ μικρή μου σ’ αγαπώ», συμμετο
χή Βασίλης Σκουλάς, Μιχάλης Τζουγανάκης (στίχοι-μουσική Βασίλης
Σκουλάς)
«Κοντυλιές» (στίχοι- μουσική Βασίλης
Σκουλάς)
«Ήλιος Θεός» (στίχοι Π. Μήτσου, μουσική Μιχάλης Νικολούδης)
«Δροσοσταλίδα» (στίχοι Γ. Σαριδάκης
& Λευτέρης Καλομοίρης, μουσική Βασίλης Σκουλάς)
«Καράβι κάνω την καρδιά» (στίχοι
Γιώργης Καράτζης, μουσική Βασίλης
Σκουλάς)
«Σε ψηλό βουνό» (ριζίτικο)
«Μαδάρες μου Χανιώτικες» (στίχοι Μ.
Σταυρακάκης, μουσική Βασίλης Σκουλάς)

Β’ ΜΕΡΟΣ
«Πεντοζάλης», χόρεψαν οι
«ΚΟΥΡΗΤΕΣ»
«Άσπρο μαντίλι ανέμιζε» (στίχοι Κώστας Φασουλάς, μουσική Μάριος Τόκας)
«Στην Σέριφο ήσουν πουλί»
(μουσική Παντελής Θαλασσινός, στίχοι Άκος Δασκαλόπουλος)
«Πέρδικα» (στίχοι - μουσική
Πάρις Περυσινάκης)
«Χέρια που δεν αρπάξανε»
(στίχοι Γιώργης Καράτζης,
μουσική Βασίλης Σκουλάς)
«Στο ξέσπασμα του φεγγαριού» συμμετοχή Βασίλης
Σκουλάς με τη Μάρθα Φριτζήλα (στίχοι Κώστας Φασουλάς,
μουσική Β. Βέττας)
«Τζέκας - Στης Γραμβούσας τ’
Ακρωτήρι» συμμετοχή Βασίλης Σκουλάς - Μάρθα Φριτζήλα (στίχοι & μουσική Κώστας
Μουντάκης)
«Τ’ άγρια πουλιά» (στίχοι Κώ-

στας Φασουλάς , μουσική
Γιάννης Νικολάου)
«Θα σε φιλέψω στεναγμέ»
(στίχοι Κώστας Φασουλάς,
μουσική Κ. Λειβαδάς)
«Άστρα μη με μαλώνετε» Απόδοση Μανώλης Λιδάκης. (στίχοι & μουσική Λευτέρης Καμπουράκης)
«Πονεμένη καρδιά» συμμετοχή
Βασίλης Σκουλάς και Μανώλης Λιδάκης (στίχοι & μουσική Στ. Φουσταλιέρης)
«Όσο βαρούν τα σίδερα» (στίχοι & μουσική Στ. Φουσταλιέρης)
«Τούτο το μήνα» (παραδοσιακό) συμμετοχή Βασίλης Σκουλάς και Μανώλης Λιδάκης
«ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ» (ποίηση
Βιτσέντζου Κορνάρου)
«Του γέλιου σου το φως» (στίχοι Κώστας Φασουλάς, μουσική Γ. Αρσενίδης)
«Άνοιξη μπήκε στο χωριό»

(συρτά Βασίλης Σκουλάς Πάρις Περισυνάκης- Μ. Σταυρακάκης)
›Συμμετείχαν ακόμα, οι μουσικοί: Κώστας Καλλέργης
(λαούτο), Νίκος Παραουλάκης (φλογέρα- νεύ), Πάρις
Περισυνάκης (μαντολίνο λύρα - λαούτο στεριανό),
Γιάννης Μπελώνης (πιάνο),
Κώστας Ανετάκης (κιθάρα),
Μίμης Ντουτσούλης (κοντραμπάσο) και Γιάννης Αγγελόπουλος (τύμπανα).
›Επιμέλεια ορχήστραςενορχήστρωση: Πάρις Περισυνάκης. Guest Star στο πιάνο Τατιάνα Παπαγεωργίου.
Καλλιτεχνική Επιμέλεια:
Κώστας Φασουλάς. Υπεύθυνη παραγωγής: Ελισάβετ
Παπαγεωργίου. Σκηνοθεσία:
Θοδωρής Παπαδουλάκης.

Η μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης και η εξάντληση των εισιτήριων τη βραδιά της 23 Σεπτεμβρίου, οδήγησε τους διοργανωτές στην επανάληψη της εκδήλωσης στις 29 Σεπτεμβρίου, όπου και πάλι το Ηρώδειο γέμισε από ανθρώπους και συναισθήματα, με τον Βασίλη
Σκουλά και την ορχήστρα του να μαγεύει τους τυχερούς θεατές. Την δεύτερη αυτή βραδιά, το
χορευτικό σχήμα των
Δημήτρη και Θανάση Μαυρόκωστα μαζί με τον Ανωγειανό, νεαρό λυράρη Γιώργη Ιωάννου
Κοντογιάννη πλαισίωσαν τον σπουδαίο ανωγειανό λυράρη.
Να σημειώσουμε ότι μέρος των εσόδων των εκδηλώσεων θα διατεθούν στο Κοινωφελές Ίδρυμα της Κρητικής Εστίας στο Παγκράτι.

1944

Κ ατε χ όμενη Μ όρφου
(Κύπρος)
Εγκαινιάστηκε η έκθεση φωτογραφίας
στ’Ανώγεια
Το απόγευμα του Σαββάτου 11 Αυγούστου 2012, στον εκεθεσιακό
χώρο της Αγροτικής Τράπεζας, στ’Ανώγεια, σε μια όμορφη
εκδήλωση την οποία χαιρέτησε ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης
Κεφαλογιάννης, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Φωτογραφικής Έκθεσης της Κατεχόμενης Μόρφου (Κύπρος), παρουσία μάλιστα
του Δημάρχου Μόρφου κ. Χαράλαμπου Πίττα. Την ίδια βραδιά
προβλήθηξε και η ταινία «Η Σύληση και η Καταστροφή της πανάρχαιας Κληρονομιάς». Μέσα από την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν ότι η Κύπρος
παραμένει κατεχόμενη μέχρι και σήμερα και ότι οι αγώνες για
λευτεριά δεν πρέπει να σταματούν ποτέ.
Φ.Α.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝ
ΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ
ΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΠΙΣΗΣ, ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ
ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
(Νο 292) ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 νοεμβριου 2012.
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Αποσπάσματα
από τον ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΛΟΓΟ
που εκφωνήθηκε
για την ημέρα μνήμης
της 13η Αυγούστου 1944
(3ο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων)
από το
Γιάννη Βασ. Μανουρά
(δικηγόρο,
Πρόεδρο του Συλ.
Ανωγειανών Αθήνας)
Ο άνθρωπος στην επίγεια διαδρομή του,

αποδεικνύει το ψυχικό και ηθικό μεγαλείο
του, όχι όταν υπερασπίζεται τη ζωή του,
αλλά ακριβώς, όταν τη θυσιάζει, υπερασπιζόμενος τις αξίες εκείνες, που προσδίδουν νόημα και περιεχόμενο σ’ αυτήν, όταν
δηλαδή, θυσιάζεται για την υπεράσπιση
της ειρήνης, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης,
αλλά βεβαίως και της ελευθερίας.
Γιατί, χωρίς αυτές τις αξίες η ζωή του ανθρώπου συρρικνώνεται και φθίνει, μέχρι
να ξεψυχήσει…].
[….Αναφερόμενοι μάλιστα, στις αξίες αυτές, η ημέρα, επιτάσσει να σταθούμε στην
ύψιστη τούτων, αυτήν της ελευθερίας.
Και με σεβασμό στις ιστορικές καταγραφές και τη μνήμη του τόπου τούτου, δεν
μπορεί παρά να δεχθούμε, ότι στη χιλιόχρονη παρουσία του, στο άγριο αυτό και
απαιτητικό για την επιβίωσή του, φυσικό
περιβάλλον, ο Ανωγειανός μέσα από τους
αγώνες και τις θυσίες του για την προάσπιση της ελευθερίας, την οποία ουδέποτε εξέλαβε ως δεδομένη, γαλουχήθηκε από
την αξία της και διαποτίστηκε από το
πνεύμα της. Και είναι το πάθος για ελευθερία και η αίσθησή της, που ενέπνευσε
τη ζωή του ανωγειανού, διαφέντεψε τη
σκέψη του και όρισε σ’αυτόν καθήκον αυστηρό και συνάμα χρέος ιερό, να γρηγορεί
διαχρονικά, για την υπεράσπισή της.
Και σ’αυτό ακριβώς, το χρέος, επάξια
ανταποκρινόμενος ο ανωγειανός, όποτε το
ιστορικό καθήκον τον καλούσε, συχνά με
τίμημα την ίδια του τη ζωή, αγωνίστηκε και
υπερασπίστηκε την ελευθερία, ώστε απρόσκοπτα να συνεχίσει να ανασαίνει το ζωοδότη αέρα του τόπου τούτου και να υπηρετεί με συνέπεια και απαρεγκλίτως και
τις άλλες, ύψιστες ανθρώπινες αξίες, όπως
αυτή της δικαιοσύνης μέσα στην κοινότητά
του και της αλληλεγγύης στον αδύνατο και
τον αναξιοπαθούντα, αξίες που σηματοδότησαν εν πολλοίς και τον ιδιαίτερο πολιτισμό των Ανωγείων, στη μακρόχρονη
ιστορία τους.
Και αυτή η αδιάλειπτη αφοσίωση του ανωγειανού στους αγώνες για την ελευθερία,
τον έθεσε παρόντα και συχνά μπροστάρη
και ενεργό πρωταγωνιστή σε όλες τις μεγάλες και κρίσιμες, εθνικές στιγμές του
ελληνισμού, αλλά και σε όλα τα μπαρουτοκαπνισμένα και αιματοβαμμένα μέτωπα
των μαχών και δη, αυτών της νεότερης και
σύγχρονης ιστορίας του έθνους μας. Και
μέσα, βέβαια απ’αυτές τις μάχες διακρίθηκαν για την οργανωτικότητα και το μαχητικό τους πνεύμα πολλοί και σπουδαίοι
ανωγειανοί αγωνιστές και οπλαρχηγοί,

που τίμησαν τ’Ανώγεια, τα οποία άλλωστε πολλάκις αποτέλεσαν το επίκεντρο και την αφετηρία του αγώνα.
Έτσι λοιπόν, στην επανάσταση του 1821, στην
αρκαδική εθελοθυσία το 1866, στα κινήματα και
τους αγώνες για την ένωση της Κρήτης με την
Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα, στο μακεδονικό μέτωπο, στη ΜικραΑσία, στο Αλβανικό
μέτωπο και στη Μάχη της Κρήτης, αλλά και
στον αγώνα για τη δημοκρατία την περίοδο της
επταετίας, όπως και στην Κύπρο τον Αύγουστο
του 1974, σ'όλους δηλαδή τους κρίσιμους σταθμούς για τον ελληνισμό, οι ανωγειανοί ανέλαβαν
το καθήκον τους απέναντι την ιστορία. Ανέβηκαν
στο άρμα της μάχης….]
Ποτέ, ωστόσο, οι ανωγειανοί δεν επιδίωξαν την
αυτοπροβολή τους. Αντιθέτως, με σύνεση, μετριοπάθεια και ταπεινοφροσύνη ομολογούσαν πως
δεν έκαναν, παρά το καθήκον τους για την πατρίδα και τον τόπο τους.
Αυτή όμως την αγωνιστικότητά, αλλά και το
αδάμαστο πνεύμα τους οι ανωγειανοί το πλήρωσαν ακριβά. Η μοίρα τούς επιφύλαξε τρεις φορές
την προσφυγιά και τον ξεριζωμό]…
[….Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σήμερα
Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012, παρόντες σ’αυτήν
την ιστορική Πλατεία των Ανωγείων στο Αρμί,
που διαχρονικά αποτέλεσε το σημείο αφετηρίας
των Ανωγειανών στους αγώνες τους για την ελευθερία, συγκεντρωθήκαμε για να τιμήσουμε την
68η επέτειο από το κάψιμο των Ανωγείων και την
ολοκληρωτική καταστροφή τους από τη ναζιστική, πολεμική μηχανή, στις 13 Αυγούστου 1944.
Αναφερόμενοι, στην αλληλουχία των………. γεγονότων… παρατηρούμε, ότι…]…[ καθ’όλη τη διάρκεια της αιμοσταγούς και τυραννικής ναζιστικής
παρουσίας στην Κρήτη, που ξεκίνησε με την επιχείρηση, που έλαβε την κωδική ονομασία «Ερμής»
για την κατάληψη της Κρήτης το Μαίο του 1941
και μέχρι την αποχώρηση των Γερμανών, λήγοντας ο πόλεμος, οι ανωγειανοί κατέστησαν εαυτούς πρωταγωνιστές της αντίστασης και τον τόπο
τους τ’ Ανώγεια και τον περιβάλοντα αυτά ορεινό όγκο, κέντρο σχεδιασμού και επιχειρησιακής
δράσης, ενάντια στο γερμανό κατακτητή.
Ο Λατζιμάς, η Πυργού, ο Κλωπατάς, η Χανιόπορτα, τα Πετραδολάκια, η Μύθια, η Δαμάστα,
το Σφακάκι, τα Αξίπετρα, η Φοινικιά αποτέλεσαν
τόπους που μαρτυρούν στο πέρασμα των χρόνων
την ένδοξη ανωγειανή αντιστασιακή δράση, κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής.
Και είναι αξιοσημείωτο ότι οι ανωγειανοί αμέσως, σχεδόν, μετά την κατάληψη της Κρήτης
την 1η Ιουνίου 1941, από τους Γερμανούς, συνέστησαν ένοπλες αντιστασιακές ομάδες με
σκοπό να αντιταχθούν στον εισβολέα και να διεκδικήσουν την πολυπόθητη λευτεριά για ακόμα
μία φορά, στην μακρόχρονη ιστορία τους. H
αντιστασιακή δράση των ανωγειανών μέσα
απ’αυτές τις ομάδες ήταν συνεχής καθ’όλη τη

διάρκεια της τετραετούς γερμανικής κατοχής.
Αναφερόμαστε στην ομάδα «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»
στο «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ» και στην «Ανεξάρτητη Ομάδα
Ανωγείων» (ΑΟΑ), η οποία ως ένοπλη ομάδα
συστήθηκε το Σεπτέμβριο του 1941 και έδρασε
με λημέρι την θέση Κορακόπετρα και αρχηγό τον
χαρισματικό Ιωάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη. Υπό την μέριμνα και το συντονισμό της
ομάδας αυτής, δημιουργείται πολύτιμο δίκτυο
πληροφοριών στο Ηράκλειο, στελεχωμένο από
ανωγειανούς. Η εξόντωση της ηγετικής φυσιογνωμίας του Ιωάννη Δραμουντάνη αποτέλεσε εξ
αρχής πρώτο μέλημα για το γερμανό κατακτητή.
Το Μάιο του 1943 η «Ανεξάρτητη Ομάδα Ανωγείων» προσχώρησε κατόπιν συσκέψης στην
«Εθνική Οργάνωση Κρήτης» (Ε.Ο.Κ.). Ακολούθησε ο χωρισμός των οργανώσεων στην «Ε.Ο.Κ.»
και στο «Ε.Α.Μ.», χωρίς όμως να πάψουν αυτές
οι οργανώσεις να επικοινωνούν και συνεργάζονται.
Από το Μάιο έως και το Σεπτέμβριο του 1943 οι
Γερμανοί εξορμούν συνεχώς στ’ Ανώγεια, αναζητώντας ανωγειανούς για αγγαρείες, επιδιώκοντας να κάμψουν και με αυτό τον τρόπο, το υψηλότατο φρόνημά τους, δίχως όμως επιτυχία. Το
καλοκαίρι του 1943 προβαίνουν στην καταστροφή των σπιτιών 8 ανωγειανών που αρνήθηκαν να
πάνε στην αγγαρεία, ενώ κλέβουν από την ευρύτερη ορεινή περιοχή και πολύ μεγάλο αριθμό
αιγοπροβάτων. Το «ΕΑΜ» Ανωγείων μερίμνησε
και συντόνισε την άμεση αποκατάσταση των ζημιών με την συνδρομή διαφόρων τεχνιτών της
περιοχής, έχοντας μέλημα την διατήρηση ακμαίου του ηθικού των ανωγειανών.
Το Δεκέμβρη του ΄43 η «Ανεξάρτη Ομάδα Ανωγείων» συντάσσει και κυκλοφορεί προκήρυξη,
τόσο στον Μυλοπόταμο, όσο και στο Μαλεβύζι
εξυμνώντας τις νίκες των συμμάχων στο Ρωσικό
Μέτωπο, αλλά και σ’αυτό της Αφρικής και προέβλεπε το 1944 ως χρονιά της τελικής νίκης.
Οι γερμανοί θορυβημένοι σε μέγιστο πια βαθμό
και σαφώς ενοχλημένοι, έχοντας ήδη στοχοποιήσει τον αρχηγό της Αντιστασιακής αυτής ομάδας των Ανωγείων, τον Στεφανογιάννη, μεθοδεύουν την εξόντωσή του, το ταχύτερο δυνατό.
Πράγματι, το ξημέρωμα της 13ης Φεβρουαρίου
1944 οι Γερμανοί περικυκλώνουν τ’ Ανώγεια.
Συλλαμβάνουν τον αρχηγό της «Ανεξάρτητης
Ομάδας Ανωγείων» τον Ιωάννη Δραμουντάνη ή
Στεφανογιάννη. Με άμεσες διαδικασίες και παρά την προσπάθειά του να δραπευτεύσει, ο Στεφανογιάννης εκτελείται, μπροστά στα μάτια της
οικογένειάς του και των συγχωριανών του. Οι
γερμανοί πήραν μαζί τους και 11 ακόμα αιχμαλώτους των οποίων η τύχη αγνοείται.
Τον Ιωάννη Δραμουντάνη διαδέχεται στην αρχηγία της «Ανεξάρτητης Ομάδας Ανωγείων» ο
Μιχάλης Ξυλούρης (ή Χριστομιχάλης). Άνδρας
οξυδερκής, μεθοδικός και πολύ ικανός, ήρωας
των βαλκανικών πολέμων και της Μικρασίας θα
κληθεί να διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις μέχρι τη λήξη της γερμανικής κατοχής.
Στις 18 Απρίλη του ‘44 η «Ανεξάρτητη Ομάδας
Ανωγείων» συλλαμβάνει τον συνεργάτη των
Γερμανών, Συμεωνίδη στη θέση «Βελόνι κεφάλι». Οδηγείται στη θέση Πετραδολάκια και εκτελείται.
Λίγες μέρες μετά, στις 27 Απριλίου 1944 οι Βρετανοί αξιωματικοί Πατρικ λη Φέρμορ και Στάνλεϋ Μος μαζί με Κρητικούς αντάρτες σε μια
εντυπωσιακή και καλά οργανωμένη κίνηση θα
απαγάγουν έξω από το Ηράκλειο τον Γερμανό

στρατηγό Καρλ Φον Κραϊπε, ενέργεια που εντυπωσίασε όσο και εξέπληξε συμμάχους και
εχθρούς σε όλη την Ευρώπη και ενδυνάμωσε το
πάθος των Κρητικών για λευτεριά. Ο απαχθείς
στρατηγός με τους απαγωγείς του, κρύφτηκαν
στ’Ανώγεια στο σπίτι της Παπαγιάννενας Σκουλά. Το ξημέρωμα ανωγειανοί αντάρτες τους
φυγαδεύουν με τόλμη και μαεστρία και από τον
ορεινό όγκο του Ψηλορείτη καταλήγουν στις
νότιες ακτές της Κρήτης, απ’όπου με υποβρύχιο
σκάφος έφτασαν στη Μέση Ανατολή.
Στις 7 Αυγούστου 1944 γερμανοί και ιταλοί στρατιώτες, οδηγούμενοι υπό τον λοχία των SS Josef
Olenhauer (Γιόζεφ Ολενχαουερ), γνωστός στους
ανωγειανούς ως Σήφης, θα φτάσει στ’ Ανώγεια
από το κοντινό χωριό Γενί-Γκαβέ, όπου και είχε
τη βάση του στο εκεί φρουραρχείο που είχαν οι
γερμανοί στήσει. Βίαιος και προσβλητικός καθώς ήταν, σ’αυτήν του την έλευση στ’Ανώγεια
–μια άλλωστε από τις πολλές- ο Σήφης, θα εξαναγκάσει σε πορεία 96 γυναικόπαιδα με σκοπό
να τα μεταφέρει στο Ρέθυμνο και στη συνέχεια
στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης της
Κεντρικής Ευρώπης.
Η αντίδραση των ανωγειανών ήταν άμεση. 9
Αντάρτες του ΕΛΑΣ Ανωγείων με επικεφαλής
μια ηρωϊκή φυσιογνωμία της αντίστασης του
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τον ανωγειανό Μανόλη Μανουρά
(ή Σμαϊλομανόλη) καιροφυλακτώντας, θα επιτεθούν με επιτυχία στους γερμανοιταλούς λίγο
έξω από τα Ανώγεια στην περιοχή «Σφακάκη»
και θα απελευθερώσουν τα γυναικόπαιδα. Οι
Γερμανοιταλοί και ο ο διαβόητος γερμανός λοχίας Σήφης, εκτελούνται στην περιοχή Τσουνιά,
μετά από έκτακτο στρατοδικείο.
Μια μέρα μετά, στις 8 Αυγούστου 1944 6 αντάρτες της «Ανεξάρτητης Ομάδας Ανωγείων» με
επικεφαλής το Νικόλαο Σταυρακάκη (ή Αεροπόρο) και μαζί με έξι Ρώσους και τρείς(3) ακόμα
κρητικούς συνεργάτες του, άπαντες υπό την γενική καθοδήγηση του βρετανού λοχαγού Στάνλεϋ
Μός θα στήσουν ενέδρα σε μια καμπή της μοναδικής αμαξιτής αρτηρίας που συνέδεε τότε το
Ηράκλειο με το Ρέθυμνο και τα Χανιά και συγκεκριμένα σε απόσταση 1300 μέτρων δυτικά του
χωριού Δαμάστα στο Μαλεβύζι. Εκεί θα επιφέρουν σε διερχόμενη, γερμανική αυτοκινητοπομπή
το μεγαλύτερο χτύπημα, σε ανθρώπινες απώλειες για τους γερμανούς στην Κρήτη. Σκοτώνονται
35 Γερμανοί, ενώ οι υπόλοιποι πέντε συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι. Εκεί θα τραυματιστεί βαριά
ο αντάρτης Μανόλης Σπιθούρης ή Νταμπακωμανόλης, ο οποίος περιπλανώμενος στα βουνά,
και κυνηγημένος από τους γερμανούς στη δύσκολη αυτή κατάσταση, εν τέλει θα σωθεί.
Συνολικώς, στο Σφακάκι και τη Δαμάστα, μέσα
σε δύο ημέρες, οι Γερμανοί χάνουν τουλάχιστον
60 άντρες και αποφασίζουν εξοργισμένοι να
καταστρέψουν τ’Ανώγεια. Η στυγνή διαταγή
ισοπέδωσης των Ανωγείων από το γερμανό
στρατηγό, διοικητή του Φρουρίου Κρήτης Χάϊνριχ Μίλλερ θα μείνει έκτοτε, άρρηκτα συνδεμένη με την ιστορία του τόπου τούτου…].
[…….Έτσι λοιπόν, σαν σήμερα, τα ξημερώματα
της δεκάτης τρίτης Αυγούστου 1944, τ’ Ανώγεια κυκλώνονται από εκατοντάδες Γερμανούς,
οι οποίοι επί 24 μερόνυχτα θα ανατινάζουν και
πυρπολούν, το καθένα από τα εννιακόσια σαράντα εννέα (949) σπίτια του χωριού. 117 ανωγειανοί εκτελέσθηκαν και μάλιστα οι γέροντες και
ανήμποροι που δεν εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.
Δυόμιση χιλιάδες γυναικόπαιδα παίρνουν τον
δρόμο της προσφυγιάς για να επιστρέψουν
αργότερα, όπως έκαναν και στα προηγούμενα
δύο ολοκαυτώματα του χωριού, για να ξαναστήσουν το σπιτικό τους και να δώσουν ξανά ζωή
στ’Ανώγεια.
Σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης το ελληνικό
κράτος το 1946, μετά τη λήξη του πολέμου θα απονείμει στ’ Ανώγεια τον πολεμικό σταυρό α΄ τάξεως και θα ανακηρύξει την κοινότητα σε Δήμο.
Σήμερα και για την ακρίβεια εδώ και 6 ημέρες
ο δήμος Ανωγείων έχει την τιμή να προΐσταται
του δικτύου μαρτυρικών πόλεων και χωριών της
Ελλάδας, με πρόεδρο τον δήμαρχο κ. Σωκράτη
Κεφαλογιάννη.
----------------Φίλες και φίλοι,
σήμερα, 68 χρόνια μετά, ημέρα μνήμης του 3ου
Ολοκαυτώματος των Ανωγείων, είχα την μεγάλη
τιμή, να μιλήσω ενώπιόν Σας για τον ηρωισμό,
τον αγώνα και τις θυσίες του ανωγειανού άνδρα,
αλλά και της ανωγειανής γυναίκας, οι οποίοι
διαχρονικά αντιστάθηκαν σε δυνάστες και κα-
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τακτητές, αναμετρήθηκαν μαζί τους, γνωρίζοντας εξαρχής τον άνισο αγώνα που καλούνταν
να δώσουν, υπερέβησαν τα ανθρώπινα όρια
και πολλοί απαρνήθηκαν τη ζωή τους για να
την καταξιώσουν στις συνειδήσεις των συγχρόνων τους, αλλά κυρίως των μεταγενεστέρων
τους.
Να μη λησμονούμε ότι η ιστορική μνήμη ενός
λαού- και τα διδάγματα που αντλεί απ’ αυτήν,
όταν, βέβαια την έχει καταστήσει κτήμα τουείναι ανεκτίμητη.
Οι ανωγειανοί μας δίδαξαν με τη στάση τους
να λέμε ΟΧΙ στην κατοχή, τη δουλεία, την αδικία, την εκμετάλλευση, τη βία, τη βαρβαρότητα,
την κτηνωδία.
Όλοι εμείς σήμερα, πρέπει να αναλογιστούμε
το καθήκον μας απέναντι στον τόπο αυτό, στην
πατρίδα μας και στους εαυτούς μας και να υπηρετήσουμε το χρέος που οι πρόγονοί μας, μάς
κληροδότησαν με τον ηρωϊκό αγώνα τους, που
σήμερα τιμούμε.
Το βασικό μήνυμα δεν μπορεί παρά να είναι:
αντίσταση. Γιατί οι Ανωγειανοί την περίοδο
της Κατοχής ανθίστανται στη ζωή τη σκλαβωμένη, την ευτελισμένη, την ταπεινωμένη. Είναι
μια ζωή χωρίς νόημα γι’ αυτούς. Το άδικο εξάλλου δεν το μπορούν, και για να κερδίσουν το
δίκιο τους προτιμούν το θάνατο.
Κι ένας λαός αντιστέκεται, όταν, όσο μικρός
κι αν είναι αριθμητικά και με λιγοστά υλικά
μέσα, μπορεί να μην ενδίδει σε πιέσεις που
καταρρακώνουν την εθνική του αξιοπρέπεια
και υποσκάπτουν την εθνική του ευημερία, να
εναντιώνεται και να βροντοφωνάζει ΟΧΙ σ’όσους τον επιβουλεύονται.
Όμως, ο λαός, μπορεί να το επιτύχει αυτό, όταν
πρώτα έχει κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο
παιδείας, αφυπνιστικής και αυτογνωσιακής,
που θα τον καταστήσει ικανό να αντιμάχεται
την οποιαδήποτε μορφή υποδούλωσης, εθνική,
πνευματική, ψυχική, ηθική.
Ένας λαός, αντιστέκεται, όταν αισθάνεται ότι
έχει χρέος να υπερασπιστεί ένα σύνολο ευγενών ιδανικών και υψηλών αξιών που του κληροδότησαν οι πρόγονοί του, αφού προηγουμένως, οι τελευταίοι τα προασπίστηκαν με αυτοθυσία και αυταπάρνηση.
Κυρίες και κύριοι οι σημερινοί πόλεμοι έχουν
αλλάξει μορφή, γιατί οι σημερινοί εχθροί είναι
καλά καμουφλαρισμένοι. Για να τους αντιμετωπίσουμε, καθήκον μας είναι να επανακτήσουμε τις προγονικές μας αξίες, την αίσθηση
του μέτρου, τη φιλοτιμία, την υπευθυνότητα τη
σωφροσύνη, τη μεγαλοψυχία, τον σεβασμό
στον άνθρωπο, την αιδώ.
Καθήκον μας επίσης, είναι 68 χρόνια μετά, να
αγωνιστούμε για ένα φερέγγυο σύστημα εκπαίδευσης, που θα συμβάλει στο να αποκτήσουμε
υγιή και διαυγή κριτική σκέψη και συνείδηση.
Οφείλουμε να θυμόμαστε τον αδιάκοπο αγώνα
των ανωγειανών για ελευθερία, ειρήνη, δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρωπιά,
εκπληρώνοντας έτσι και το χρέος τους απέναντι στην ανθρωπότητα, τον ίδιο τον άνθρωπο.
[…Να θυμόμαστε, πως η έννοια της ελευθερίας
ούτε αυτονόητη είναι ούτε μονοσήμαντη.
Ο αγώνας για την κατάκτηση της πολυσήμαντης ελευθερίας, πρέπει, όμως να είναι εντατικός και συνεχής.
68 χρόνια, στην εποχή μας, που ο πόλεμος και
οι εχθροί έχουν αλλάξει μορφή, έχουμε καθήκον να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, αλλά και τους σύγχρονους εχθρούς της ελευθερίας μας…..]
[….οφείλουμε να στραφούμε ξανά σ’ εκείνο το
ξεχασμένο ιδανικό που κατέστησε τους ανθρώπους του τόπου μας απαράμιλλα πρότυπα ηρωισμού είτε στο πεδίο της μάχης είτε στο στίβο
της καθημερινής βιοπάλης.
68 χρόνια μετά χρωστάμε τιμές, έπαινο, θαυμασμό και ευγνωμοσύνη στον κάθε ανωγειανό
που έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την
ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ανθρωπιά,
για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Στην
κάθε ανωγειανή μάνα και αδελφή που θρήνησε
με περηφάνια τα παιδιά της, τον άνδρα της και
τ’ αδέλφια της, αλλά και σε κάθε φανερό και
αφανή ήρωα και ηρωίδα της κατοχικής Ελλάδας. Τέλος, στον κάθε νέο άνθρωπο που θα
ταχθεί, παρά τις σημερινές δραματικές συνθήκες, να αγωνιστεί από τη θέση του για να ορθοποδήσει η περήφανη πατρίδα μας.
Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ στ’Ανώγεια, στις 10/8 το νέο βιβλίο
του συγχωριανού μας καθηγητή, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΟΥΛΑ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα οι πολυάριθμοι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το νέο βιβλίο του συγγραφέα σε μια παρουσίαση, την οποία πέραν των ανωγειανών, τίμησε
με τη συμμετοχή του ο καθηγητής κ. Γιάννης Χατζηδημητρίου, Πρύτανης του Πανεπ. Μακεδονίας,
αλλά και ο κ. Ηλίας Θερμός, Ομότιμος Καθ. Πολιτικής Επιστήμης Πανεπ. Μακεδονίας.
Να σημειωθεί, ότι εισηγήσεις για την παρουσίαση
του βιβλίου απέστειλαν και οι κ.κ. Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθ. Φιλοσοφίας ΑΠΘ, Αντώνης
Λιανός, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης & Διοίκησης
Εθνικό Καποδιστριακό Παν Αθηνών, Σπυρίδων
Λίτσας, (Επ. Καθ. Διεθνών Σχέσεων Παν Μακεδονίας) και η Ειρήνη Λαγάνη (Καθ. Ευρωπαϊκής
Ιστορίας, Παν. Μακεδονίας).
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο δήμαρχος Ανωγείων κ.
Σωκράτης Κεφαλογιάννης.
Ακολουθούν μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα
από τον παρουσίαση του βιβλίου (την ημέρα εκείνη), όπως με φροντίδα και πολύ εμπεριστατωμένα
την επιμελήθηκε ο καθηγητής κ. Αντώνης Λιανός,
(Δρ. Πολιτικής Επιστήμης & Διοίκησης Εθνικό
Καποδιστριακό Παν Αθηνών).
Ο καθηγητής αναφερόμενος στο νέο βιβλίο του συγχωριανού μας σημείωσε στην αρχή της ομιλίας του:
«…Ο ενεργός πολίτης, με αξίες και ιδανικά, ο σκεπτόμενος άνθρωπος που διακατέχεται από το πάθος της
δημιουργίας και τη διάθεση προσφοράς προς το σύνολο, είναι σε θέση να αντλήσει χρήσιμα διδάγματα,
να εμπλουτίσει και να ενισχύσει το θεωρητικό του
υπόβαθρο από τη συστηματοποιημένη ορθολογική
φιλοσοφική σκέψη των Σωκράτη- Πλάτωνα και Αριστοτέλη, η οποία συνέθεσε όλη την προηγούμενη παράδοση του αρχαιοελληνικού ορθολογικού πνεύματος
προωθώντας την ανάπτυξη του ορθού λόγου και ήθους
με έμφαση προς την αλήθεια και την αρετή όπως εύστοχα αναδεικνύεται στο βιβλίο αυτό».
Ο παρουσιαστής πρόσθεσε επίσης ότι: «Πρωταρχικός σκοπός του συγγραφέα είναι να καταδείξει τη
διαμάχη ανάμεσα στην αλήθεια, την αρετή από τη
μία πλευρά και την πειθώ από την άλλη, μια αντιπαλότητα που συνεχίζεται στη νεωτερικότητα, ενώ
στο μεσαίωνα περιορίζεται ανάμεσα στη φιλοσοφία
και τη θεολογία», ενώ στη συνέχεια ο ομιλητής,
αναγνώρισε, όπως προκύπτει και από το περιεχόμενο του βιβλίου, ότι: «Το ενδιαφέρον των διαφωτιστών διευρύνθηκε σε θέματα μόρφωσης των δασκάλων θέτοντας τα θεμέλια της παιδαγωγικής
επιστήμης όπου εύστοχα επισημαίνεται από τον
Σκουλά. Η συμβολή του Διαφωτισμού συνεπώς, στη
γενίκευση της παιδείας και στη διάδοσή της ήταν
μεγάλη τόσο σε ιδέες και κείμενα, όσο και σε αγώνες
και επιχειρήματα. Η αναστοχαστκή προσέγγιση
μπορεί να συντελέσει αποφασιστικά στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και των στόχων της παιδείας στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Τι είδους
παιδεία χρειάζεται ο πολίτης τόσο στο ευρωπαϊκό,
όσο και στο παγκόσμιο περιβάλλον; αποτελεί αναχρονισμό η προβολή της ανθρωπιστικής παιδείας, η
διαμόρφωση πολιτών με αξίες και ιδανικά στην
εποχή του ψηφιακού πολιτισμού; ……...; Ποια είναι
η «ανωριμότητα» στην οποία είναι παγιδευμένος
σήμερα; Όλα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο των
προβληματισμών του συγγραφέα, του παιδαγωγού
και κυρίως Δασκάλου Γ. Σκουλά, που είναι συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος της νέας γενιάς, στο
δύσκολο δρόμο για τον ποιοτικό μετασχηματισμό
της κοινωνικής πραγματικότητας».
Ο καθηγητής κ. Λιανός, αναφερόμενος στο δεύτερο
μέρος του βιβλίου του κ. Γ. Σκουλά σημείωσε ότι
αυτό αφορά στην «πολιτική θεωρία και φιλοσοφία
και ειδικότερα ο συγγραφέας εστιάζει το ενδιαφέρον
και την κριτική του ματιά σε στοχαστές της νεωτερικότητας, όπως ο Μακιαβέλλι, ο Μποντέν, ο Χομπς, ο
Λοκ, ο Μοντεσκιέ, ο Ρουσσώ, ο Χέγκελ και Μαρξ».
«Η συνέχεια στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, ως θεωρητική προσέγγιση των στοχαστών της νεωτερικότητας, πραγματοποιείται με τον θεωρητικό Μοντεσκιέ
να παίρνει τη σκυτάλη… Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας αναδεικνύει εδώ σε αυτό τον θεωρητικό μελετημένο σχέδιο για ένα δημοκρατικό καθεστώς που θα
ήταν προσηλωμένο στην ελευθερία και ικανότατο να
μειώσει αν όχι εξαλείψει τη διαφθορά και τα απαράδεκτα προνόμια που υπήρχαν στην εποχή του».
«Ο Ρουσσώ δε, κατά τον Σκουλά, προχώρησε ακόμη
περισσότερο με τις ριζοσπαστικές και επαναστατικές ιδέες για την εποχή του αλλά και με τις γνήσιες
και πρωτότυπες προτάσεις για τον άνθρωπο, με σημαντικά έργα όπως επισημαίνονται το «Κοινωνικό
Συμβόλαιο» στο οποίο παρουσιάζει τις πολιτικές του
απόψεις αλλά και τον «Αιμίλιο», στο οποίο εκθέτει
τις πρωτοποριακές παιδαγωγικές του αντιλήψεις, με
πυρήνα τους την αυτενέργεια και την πρωτοβουλιακή δράση των νέων». Στη συνέχεια της παρουσίασης
του βιβλίου ο καθηγητής κ. Λιανός δεν παρέλειψε
να αναφερθεί στο όσα ο κ. Σκουλάς παραθέτει στο

έργο του για τον Hegel και τον Μarx.
«Ο Hegel, ένας από τους κύριους πολιτικούς στοχαστές της νεωτερικότητας αφήνει έντονα τη σφραγίδα του στην πολιτική σκέψη. Μας ενημερώνει ο
Σκουλάς, πως έζησε τους δύο κρίσιμους αιώνες τις
τρεις τελευταίες δεκαετίες του 18ου και 19ου δηλαδή
στην αυγή διαμόρφωσης του νέου κόσμου…….
…..Με τον Μαρξ, θεωρεί ο Σκουλάς ότι γεφυρώνεται
εκείνο το ρήγμα που είχε ανοίξει με τη χεγκελιανή
φιλοσοφία ανάμεσα στη σκέψη και την πράξη, ή στη
θεωρία και στην πράξη, διασφαλίζοντας με τον υλισμό ισορροπία στις δύο αυτές κατηγορίες…..… Αναδεικνύεται στο βιβλίο λοιπόν, ότι ο Μαρξ ανοίγει μια
νέα δίοδο που οδηγεί στη γέννηση του μαρξισμού
ως μια νέα επιστήμη της ιστορίας και έτσι ο συγγραφέας ολοκληρώνει το μεγάλο κεφάλαιο στην επιστήμη της πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας που άνοιξε με τους στοχαστές της νεωτερικότητας».
Ολοκληρώνοντας την παρουσία του βιβλίου εκείνο
το αυγουστιάτικο απόγευμα στ’Ανώγεια, ο καθηγητής κ. Λιανός, ευχαρίστησε το φιλόξενο ακροατήριο και πρόσθεσε:
«Κλείνοντας τη μικρή αυτή παρουσίαση του βιβλίου,
θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι η ανάπτυξη των δυνάμεων αυτών που προαναφέρθηκαν,
όπου εστιάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τόσο ο συγγραφέας, όσο κι ο Μαρξ, ώστε ο κάθε πολίτης να
μην είναι μόνο καταναλωτής αλλά συμμέτοχος και
συνδιαμορφωτής των εξελίξεων. Όποιος μπορεί να
συμμετάσχει, αλλά αυτοεξαιρείται χωρίς λόγο χάνει
μια από τις πιο συναρπαστικές και σημαντικές δυνατότητες της ανθρώπινης ύπαρξης: να ζήσει την
ευθύνη δίνοντας νόημα στη ζωή του. ……… Κάτι τέτοιο αποτυπώνεται έμμεσα στο βιβλίο του Γιώργου
Σκουλά ενώ με συγκροτημένο παιδαγωγικό τρόπο
περνά τη διαμόρφωση της γνώσης και της πολιτικής
θεωρίας για να γίνει κτήμα του κάθε σοβαρού υπεύθυνου αναγνώστη. Ο συγγραφικός λόγος που εκτυλίσσεται στο βιβλίο είναι στρωτός, συγκροτημένος
και ποιητικός που θεωρώ, χωρίς ενδοιασμούς, ότι
είναι μια άριστη ακαδημαϊκή συμβολή στον τομέα
της πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας καλύπτοντας
ένα μεγάλο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία».

›Και ο ίδιος ο καθηγητής κ. Γ. Σκουλάς
για την εκδήλωση, κάνοντας τον
απολογισμό εκείνο το απόγευμα:
Λαμβάνοντας, το λόγο ο συγχωριανός μας και συγγραφέας του βιβλίου καθηγητής κ. Σκουλάς απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενος και αφού χαιρέτισε όλους και δη τους συγχωριανούς, είπε συγκινημένος, κάνοντας και έναν απολογισμό της
εκδήλωσης-παρουσίασης:
«Το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια ανταπόκριση στην
πρόσκληση της παρουσίασης του βιβλίου μου με
τιμά και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ιδιαίτερα
ευχαριστώ τον αγαπητό συνάδελφο καθηγητή κύριο
Γιάννη Χατζηδημητρίου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας…»
«…Στη ζωή μου διδάχτηκα ένα βασικό πράγμα που
είναι η αυστηρή κριτική ακόμη και στον εαυτό μου κι
αυτό θα πρέπει να το ομολογήσω ότι το διδάχτηκα σε
αυτό εδώ το χωριό. Κι εδώ το καταθέτω. Η ανεξέλεγκτη
εξουσία φθείρεται και ανεξέλεγκτα όπως είπε ο Αριστοφάνης και επανέλαβε ο Σαίξπηρ. Γι αυτό περίμενα
την κριτική σας επειδή σε αυτό το χωριό που παρουσιάζεται ένα τέτοιο βιβλίο δεν παρουσιάζεται για να
κάνει πωλήσεις. Αν ήταν έτσι κάθε φορά που γράφω
ένα θα έπρεπε να το παρουσιάζω στα Ανώγεια. Ούτε όμως για να δείξω κανένα μπόϊ. Ήρθα να καταθέσω, να κάνω μια αναφορά στο χωριό μου και να
δώσω λόγο για την απουσία 40 τόσων χρόνων……….
Θέλω να με ακούσετε, ζητώ απλά την κριτική σας. Γι
αυτό σας δίνω αναφορά. Έχω μια ίσως πρωτότυπη
παραξενιά. Το αν υπηρετούμε την παιδεία ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι αφού μας εμπιστεύεται η ελληνική κοινωνία τα παιδιά της κι είναι μεγάλο το χρέος
μας, κάνουμε καλά ή άσχημα τη δουλειά μας αυτό
φαίνεται από το αποτέλεσμα το πως διαμορφώνονται
αυτά τα παιδιά σε σκεπτόμενα υποκείμενα. Άλλο
όμως η διδασκαλία και άλλο η συγγραφική. …………….
Το βιβλίο…… είναι ανοιχτό και φέρει μαζί του τις
ανησυχίες, τις πληροφορίες, τα μεράκια και τους

προβληματισμούς τόσο εκείνων που κριτικά αναλύει, όσο και του ίδιου του συγγραφέα…»
«…Το βιβλίο είναι το απαύγασμα ή απόσταγμα των
ερευνητικών μαθησιακών και διδακτικών μου χρόνων
τόσο στο εξωτερικό, όσο κι εδώ. Είναι μια διαλεκτική
κίνηση της σκέψης μου, των εικόνων και των παραστάσεών μου, της ζωής μου, των εμπειριών μου των
ανησυχιών μου και των ερωτημάτων μου. Όπως για
το τι είναι γνώση; Τι είναι θεωρία και εμπειρία αλλά
πάνω απ’ όλα τι είναι φιλοσοφία; Χωρίς περιορισμούς σε τόπο ή σε χρόνο, με γνώμονα πάντα τι είναι
αλήθεια και τι ψεύδος ή πλάνη. Έχει δύο βασικά
μέρη και υπάρχει λόγος γι αυτό. …………… Με άλλα
λόγια, πρώτα διαμορφώνεται η γνώση καθώς παρακολουθείται η ανθρώπινη δράση στην πορεία του
χρόνου σε κάθε ιστορικό στάδιο για να μπορέσουμε
να διαγνώσουμε τον κόσμο. Μετά αναλύουμε τους
στοχαστές εκείνους που ασχολήθηκαν με το σύγχρονο κράτος, για το εάν έχουν ή όχι συμβάλλει στην
κατανόηση του σύγχρονου κόσμου ώστε να προτείνουν μορφή διακυβέρνησης…».
«…Γι’ αυτούς τους λόγους ξεκίνησα τη σκέψη και
τη συζήτηση με το τι είναι θεωρία και πώς ορίζεται
για να προχωρήσω στο τι είναι φιλοσοφία και πως
αυτή ορίζεται…»
«…Τη στιγμή που κατέληγα σε μια θέση, μοιραία εμφανιζόταν η αντίθεση ως αντίλογος που δύσκολα θα
σχημάτιζα τη προσδοκώμενη σύνθεση. Δεν μπορεί
λέω να έφταναν ο Πλάτωνας κι ο Αριστοτέλης από
μόνοι τους στο σημείο να γράφουν τόσο αξιόλογα
έργα, όπως η Πολιτεία και οι Νόμοι του πρώτου και
τα Νικομάχεια και τα Πολιτικά του δεύτερου, χωρίς
να υπάρχουν κίνητρα. Ποιες ήταν οι αιτίες αναρωτήθη
κα; Δεν μπορεί λέω να μην υπήρχαν αιτίες; Και πιάνο
ντας το νήμα της αιτιότητας για να φτάσω στο αιτιατό
κατέληξα ότι όντως οι αρχαίοι φιλόσοφοι είχαν βαθιές
αιτίες που τους κέντρισαν το ενδιαφέρον τους.
Οι αιτίες αυτές δεν ήταν τίποτα άλλο από τον ίδιο
τον άνθρωπο. Τι σκοπό έχει στη ζωή η κάθε μας
πράξη βιώνοντας σε ένα κοινωνικό δημοκρατικό
σύστημα όπως του 5ου π.χ. αιώνα της αρχαιότητας;
Ή μια πράξη σημερινή της νεωτερικότητας; Δεν
μπορεί να μην υπηρετεί κάποιο σκοπό η κάθε μας
κίνηση, τείνει πράγματι προς την ωφέλεια του ατόμου ή του συνόλου; Αν συμβαίνει το δεύτερο την
καρπώνεται τελικά η κοινωνία ή εκείνοι που εξουσιάζουν; Γι’ αυτόν το λόγο έπρεπε να περάσω και
το πολιτικό σύστημα εκείνο από την κριτική μου
ανάλυση όχι για να πω ότι κατάφερα να ασκήσω
κριτική στους προγόνους μου, αλλά για να διακρίνω
καθαρά τι είναι λογικό και τι παράλογο. Δηλαδή,
να κατανοήσω βάσει διαφόρων επιχειρημάτων ποια
είναι η πραγματική αλήθεια και ποια είναι πλάνη;
Τι έννοια έχει το ρήμα πείθω…».
Ο συγγραφέας συνέχισε, σημειώνοντας λίγο αργότερα: «Αν προσέξουμε σήμερα ποια είναι η αντιπαράθεση στη γνώση γενικότερα θα δούμε από τη μια
τη δομή των επιστημονικών επαναστάσεων του Τόμας Κουν, που συνίσταται από μεγάλους κύκλους
παραδειγμάτων οι οποίοι ωστόσο παρουσιάζουν μια
ασυμμετρία μεταξύ τους…………… Από την άλλη, το
λογικό θετικισμό που στηρίχτηκε όχι στην πλαστότητα των γεγονότων αλλά στο ότι οι προτάσεις στις
παρατηρήσεις του κάθε ερευνητή που δύναται να
επαληθευτούν είναι οι μόνες λογικές ενώ όλες οι
άλλες που στερούνται λογικού ελέγχου είναι ψευδείς.
Ασυμμετρία λοιπόν και Αληθοφάνεια.
Στόχος του βιβλίου αυτού συνεπώς είναι να συμβάλλει στο διάλογο και στην επίλυση ή διαλεύκανση
πολλών προβλημάτων και ζητημάτων που τέθηκαν
ή τίθενται και διατηρούν μια σύγχρονη διαμάχη. Όχι
για να διατηρήσει τη διαμάχη αλλά να συμβάλλει
γόνιμα στον διάλογο για θέματα που είτε αγνοήθηκαν στο χρόνο είτε παραμένουν ακόμη σήμερα χωρίς τη δέουσα προσοχή.
Αυτή είναι η κατάθεσή μου απόψε στα Ανώγεια, αυτή είναι η αναφορά μου στους χωριανούς μου και στις
χωριανές μου για τα χρόνια της απουσίας μου από
εδώ. Σας Ευχαριστώ».
Φ.Α.
(σ.σ. λόγω έλλειψης χώρου στο παρόν φύλλο, το σύνολο της
ενδιαφέρουσας όσο και αισθαντικής ομιλίας του καθηγητή
κ. Γ. Σκουλά, βρίσκεται στη διάθεση της εφημερίδας και
προς κάθε ενδιαφερόμενο)

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
Φωτο 1

Κρήτες υπόδουλοι οδηγούνται στα έργα του αεροδρομίιου Καστελλίου
με συνοδεία Ελλήνων Χωροφυλάκων. Είναι οι γνωστές «δεκαπενταμε
ρίες», η καταναγκαστική εργασία που υποχρέωναν οι κατακτητές τον
ντόπιο πληθυσμό.

2

Προσέγγιση γερμανικού αεροσκάφους της Μονάδας 2(F) 123 στα
παράλια του Ηρακλείου με προορισμό την προσγείωση στο αεροδρόμιο
Καστελλίου.

1

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Γιώργος
Καλογεράκης
ΥΠ. ΔΡ. Παν/μίου
Ιωαννίνων
Δ/ΝΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Μου προξενεί έκπληξη η ακρίβεια αυτών
των πληροφοριών καθώς και το εύρος των
μυστικών πρακτόρων που διέθετε η Ανωγειανή Ομάδα.
Και περισσότερο έκπληκτος έμεινα όταν η
έρευνα απέδειξε ότι η Ανεξάρτητη Ομάδα
Ανωγείων Α.Ο.Α. διέθετε πληροφοριοδότη
για τις κινήσεις των εχθρικών αεροσκαφών
και του στρατού ξηράς στο πολεμικό αεροδρόμιο του τόπου μου του Καστελλίου Πεδιάδος. Ως απόδειξη δημοσιεύω τρία έγγραφα από το αρχείο της Α.Ο.Α. Οι πληροφοριοδότες της Ανωγειανής Ομάδας
ήταν ο Γεώργιος Ζωγραφάκης ή Ξηρούχης,
Πρόεδρος του Καστελλίου, σημαντικό στέλεχος της Κρητικής Αντίστασης και ο γιος
του Γιάννης Ζωγραφάκης, έφεδρος ανθυπολοχαγός ανάπηρος του Ελληνοϊταλικού
πολέμου (εκτελέστηκε στις 28 Οκτωβρίου
1943 στην Αγυιά Χανίων).

Έγγραφο 1
Αγαπητέ Μιχάλη,
Συνήντησα τους γνωστούς, δεν είχον τώνδε,
διότι χθες εστάλησαν όσα είχον συγκεντρώσει.
Σας γράφω μόνον όσα εγώ συνέλεξα.
Τα αεροπορικά, άτινα ήσαν πλησίον του
Εργοστασίου «Τάλως», έχουν φύγει.
Συνήντησα εις Γενί- Γκαβέ 4 βαρέα αντιαεροπορικά, μετά δύο μικρών κατευθυνόμενα προς Ρέθυμνον, ηκολούθουν πολλά αυτοκίνητα με πυρομαχικά.
Το Εργοστάσιο «Τάλως» χρησιμοποιείται
ως συνεργείον επιδιορθώσεως αυτοκινήτων. Επί του λιμένος ευρίσκονται εξ (6)
πλοία διαφόρου χωρητικότητος.
Έχουν έλθει πολλοί Γερμανοί, όμως ευρίσκονται τώρα εις διάφορα χωριά του Μαλεβιζίου: Άγιος Σύλλας, Βενεράτο, Αυγενική, Άγ. Θωμάς, Αγ. Βαρβάρα, Πα...,
Δαφναίς. Τούτο προέρχεται κατά μέγιστο
μέρος εξ’ ανασυντάξεως, μάλιστα δε...του
εκεί ... κατ’ οίκον αναρρώσεως.
Δια διατάξεως ... των ιδίων ότι αδίκηται η
υπόθεσις της.....σύγχρονον επίθεσιν εκ του

Καυκάσου....τούτο φαίνεται περίεργον
ημάς… εκ του ότι πρέπει να το γνωρίσωμεν
εις τον Γιάννην δια τα κατ’ αυτόν. Δεν δικαιολογείται όμως η άφιξις του στρατού ενταύθα συνδυαζομένη με την καθ’ ημέραν, αναμένεται ... νέαν ενίσχυσιν ή μη μόνον ότι
πράγματι δε εξαπελήθη η.......θεωρώ ως ασήμαντον ανάγκη λόγω της εφαρμολογούμενης
προτάσεως της Ζ.....ης, όταν τούτο προβάλλεται ως δικαιολογητικόν…
Το αναμένομεν εκ Καστελλίου να έλθη...
Εντός όμως των ημερών αναμένεται…
Γιάννης
9/10/1942

Έγγραφο 2
Πληροφορίες
Από τον μηχανικόν που σας απαν…
Αεροδρόμια. Μάλεμε-Χανιά. Υπέρ τα εκατόν μεταγωγικά αεροπλάνα ευρίσκονται εν
κινήσει εις το αεροδρόμιον δια μεταφοράν
Ιταλικού και Γερμανικού Στρατού. Επιστρέφουν το βράδυ, τίθενται στο Κέντρον του
αεροδρομίου και ελάχιστα στα καταφύγια.
Καταδιωκτικά δεν υπάρχουν ούτε βομβαρδιστικά.
Είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα συντομότατα η κίνησις αυτή έχει αυξηθή τελευταίως
εξαιρετικά.
Ρεθύμνης. Ελαχίστη κίνησις, υπάρχοντα 2
έως 3 αεροπλάνα μεταγωγικά, στρατιωτική
κίνηση ουδεμία.
Ηράκλειον. Δεν γνωρίζω πολλά, πάντως
πολλά καταδιωκτικά και βομβαρδιστικά,
λίγα μεταγωγικά. Ανάγκη επιχειρήσεων.
Καστέλλι. Πολλά καταδιωκτικά και βομβαρδιστικά, εις τους περιφερειακούς δρόμους έγινε καμουφλάρισμα του αεροδρομίου με κόκκινο χώμα σε τμήματα με ασβέστη,
παρουσιάζουν ψεύτικους δρόμους και με
λάδι πίσας, μαύρο τα δένδρα.
Σούδα. Ήλθε νηοπομπή, επειδή δεν έβλεπα καλά δεν διέκρινα μεταξύ αυτών βενζινόπλοια αν υπάρχουν. Πάντως εν συνόλω
15 κομμάτια. Λέγεται ότι σπεύδη ταχύτατα
να μεταφέρη στρατεύματα εις Λιβύην δια
να αρχίση επιχειρήσεις. Λέγουν οι τραυματίαι ότι το νερό τους έχει αποδεκατίσει,
είναι σε άσχημα χάλια. Κύρια αποστολή
(από Χανιά αεροδρόμια και Σούδα) να
ενεργήσετε συντόμως. Νέα άλλα θα έχετε
συντόμως. 30-8-42
Από πληροφορίας άλλων
Ηρακλείου. Μεταξύ Γουρνών και Ασυρμάτου οι Γερμανοί διόρθωσαν ψεύτικο αεροδρόμιο με όλα τα ψεύτικα κομφόρ, ψεύτικον
φωτεισμόν και ψεύτικα αεροπλάνα.
Το ηθικόν των Γερμανών είναι τελείως ….

Ο πρώην Φρούραρχος Ηρακλείου λέγεται
ότι ετουφεκίσθη, ο δε υποφρούραρχος Όττο και υπασπιστής Σμιθ εκλήθησαν επειγόντως εις Χανιά μεθ’άλλων πολλών κατηγορούμενοι δι υποθέσεις σοβαράς.
Μάρτυρες αυτόπται παρετήρησαν ασυνήθη
κίνησιν μεταφοράς πολεμικού υλικού βενζίνης και επίπλων εις τα αεροδρόμια Τυμπακίου και Καστελλίου.
Οι ηλεκτροτεχνίται του αεροδρομίου Τυμπακίου εσταμάτησαν ελλείψει υλικών, …
οι τεχνίται κρατούνται ακόμη.
Εξ’άλλων πληροφοριών συνάγεται ότι εξ’όλων των αεροδρομίων καθημερινώς απογειώνονται μεταγωγικά αεροπλάνα μεταφέροντα πολεμικά υλικά, στρατόν και ότι
αναγκαίον και ότι υπάρχει βασιμότης ότι
συντόμως πρόκειται να γίνη επίθεση εις την
Λιβύην όλαι δε αι πληροφορίαι συμπίπτουν
ότι αύτη θα εκδηλωθή το πρώτον 10ήμερον
του προσεχούς Σεπτεμβρίου.
30-8-1942
Ι. Σ. Δραμουντάνης

Έγγραφο 3
Πληροφορίαι 21-11-42
Η τροπή της εξελίξεως του πολέμου επέφερεν απογοήτευσιν μεταξύ των τάξεων του
Γερμανικού Στρατού, δυσαρέσκια και αντίδρασις εκ μέρους των Στρατιωτών προς τους
Αξιωματικούς των, οι οποίοι τους εβαυκάλιζον με χίμαιρες. Το ηθικόν πληγωμένον.
Δι’ανακοινώσεων προς τον Στρατόν ο Στρατηγός Μέραρχος Ηρακλείου ετόνισε την
ανάγκην να πολεμήσουν με πείσμα διότι ο
πόλεμος πλησιάζει εις τας εν Κρήτη θέσεις
των. Συνέστησε να προστατεύσουν τον Ελληνικόν Πληθυσμόν εκτός εάν δεχθώσιν
επίθεσιν παρά πολιτών οπότε άνευ οίκτου
και μετά σκληρότητος να εξοντόσουν τους
κακοποιούς Έλληνας αντάρτας.
Η αεροπορική βάσις Ηρακλείου μετετοπίσθη κατά πληροφορίας εις Μεσσήνην Σικελίας κατ’άλλας πληροφορίας ίσως θετικωτέρας εγκατεστάθη εις Ελευσίνα Αθηνών
και εν τμήμα αυτής εις Λάρισσαν.
Τα αεροπλάνα και παν άλλο πολύτιμο υλικόν μηχανήματα κ.λ.π. μετεφέρθησαν και
μεταφέρονται εκτός της Κρήτης. Προς την
Ηπειρωτικήν Ελλάδα αποχωρούν Ανώτατοι
Αξιωματικοί και μικραί δυνάμεις Στρατού
παραμένοντες εις Κρήτην ωρισμένου αριθμού μαχήμων δυνάμεων δια την άμυναν της
Νήσου. Η Στρατιωτική δύναμις Νομού Ηρακλείου υπολογίζεται σήμερον εις 25 περίπου
χιλιάδας Γερμανούς και ολίγους Ιταλούς.
Παρατηρείται συγκέντρωσις πολεμικού υλικού εις των πέριξ του Ηρακλείου χωρίων
προς άγνωστον σημείον ίσως δια την μεταφοράν του εκτός της Κρήτης δοθησομένης
ευκαιρίας. Μέρος του πολεμικού τούτου
υλικού μεταφέρεται προς τας θέσεις αντιστάσεως Δαφνές και Τυμπάκι.
Αεροπλάνα Γερμανικά τόσον εις αεροδρόμιον Ηρακλείου όσον και του Καστελλίου

ΑΝΩΓΕΙΑ

Μια

υπάρχουν ολίγα τρία περίπου κατά μέσον
όρον εις έκαστον αεροδρόμιον, δια τας
εκτάκτους ανάγκας ως σύνδεσμοι μετ’άλλων σημείων και ταύτα είναι βαρέα αναγνωριστικά.
Το αεροδρόμιον Τυμπακίου ελλείψει διαδρό
μων προσγειώσεως δεν χρησιμοποιείται
κατά τας βροχεράς ημέρας και εν γένει τον
χειμώνα μη αξιοποιειθέν εισέτι. Εις το αερο
δρόμιον Ηρακλείου από της 19-11-42 εγκατεστάθησαν 15 περίπου αεροπλάνα Ιταλικά
οπλιταγωγά και βομβαρδιστικά και Ιταλοί
αεροπόροι διαφαινομένης της προθέσεως
αυτών να καταλλάβουν την αεροπορικήν
βάσιν Ηρακλείου εις αναπλήρωσιν της αναχωρησάσης Γερμανικής. Εις τους Γερμανούς
απαγορεύεται η επικοινωνία μετά των Ελλήνων και η είσοδος εις τα Ελληνικά κέντρα.
Εις τους Ιταλούς κατ’αντίθεσιν συνιστάται η
δημιουργία φιλικών σχέσεων μετά των Ελλήνων. Φαίνεται ότι υπήρχεν απόφασις αποχωρήσεως της Γκεσταπό εκ Κρήτης.
Την 19-11-42 αφίχθη εξ Αθηνών ο αρχηγός
της Γκεσταπό εις Ηράκλειον, ο οποίος και
συνηργάσθη μετά του Διοικητού Χωρ/κής
Πωλιουδάκη, ο οποίος ευρίσκετο εις Νοσοκομείον και παρά την διαβεβαίωσίν του
ότι θα τύχη αδείας και θ’αποχωρίση της
Διοικήσεως Χωρ/κής εντούτοις μετά την
συνομιλίαν ταύτην φαίνεται ότι απεφασίσθη να παραμείνει εις την θέσιν του και
αναλαμβάνη πάλιν την Διοίκησιν Χωρ/κής
ως Διοικητής. Εις το Λασήθι υπάρχει καλή
οργάνωσις αμύνης, αλλά φαίνεται μάλλον
ασθενής λόγω της ηλατωμένης δράσεως
Ιταλικών μέσων πυρός.
Εις τα παράλια της Κρήτης εν γένει εξαπλούται Γερμανικός στρατός υπό μορφήν
φυλακείων δια την επίβλεψιν των ακτών.
Ομοίως δια τον αυτόν σκοπόν απεφασίσθη
εγκατάστασις Στρατιωτικής δυνάμεως εις
Νήσον Γαύδον και δια τα μόνιμα επάκτια
και αντιαεροπορικά πυροβολεία ευρίσκονται εις τας θέσεις των κατοχυρούνται όμως
δια κανονικών καταφυγίων. Το αμυντικόν
σύστημα της Νήσου παρ’όλας τας καυχησιολογίας είναι μάλλον πενιχρόν και η ασφαλεστέρα των άμυνα είναι η κατασκευή καταφυγίων και διάνοιξη ορυγμάτων όπου
υπάρχει καταυλισμός και πυροβολεία. Το
κλονισμένον ηθικόν θα μεταβληθή εις πανικόν εν περιπτώσει αξιολόγου Αγγλικής
αεροπορικής δράσεως.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο καλός συνεργάτης της εφημερίδας μας,
καθηγητής κ. Γιώργος Καλογεράκης
«έχασε» τη μητέρα του Μαρία, στις 16
Σεπτεμβρίου, μετά από πολύμηνη μάχη
της με το θάνατο. Το Δ.Σ. του συλλόγου
μας συλλυπάται και συμπαρίσταται στο
βαρύ πένθος του κ. Καλογεράκη και των
οικείων του.
Το Δ.Σ.

ιστορία. .
μια

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

μαντινάδα..

Έτοιμη για τους νέους οικοτρόφους
Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ -

Στο πέρασμα του χρόνου η μαντινάδα
αποτέλεσε τον καλύτερο τρόπο
έκφρασης κάθε Ανωγειανού,
για κορυφαίες στιγμές τση ζωής του.
Ως τέτοιες βέβαια λογίζονται εκείνες
του έρωτα, του θανάτου και
της καθημερινότητας.

✒ Τα παρακάτω διηγήθηκε ό ίδιος

Φωτο 2

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ο Μιχάλης Σταυρακάκης - Νιδιώτης, λίγα χρόνια πριν πεθάνει: ...».
Ήμουν εννιά χρονώ, όταν είδα την
πιο όμορφη αυγή τση ζωής μου στο
περβόλι μας που πήγα νύχτα για να
πιάσω νομπέτι να ποτίσω. Στην
άκρη του περβολιού, πάνω σε ένα
σπάρτο, υπήρχε μια φωλιά ενός
πουλιού. Είδα τα ακάνιαστα πουλάκια να υποδέχονται με γλυκούς
κελαιδησμούς τη μάνα τους που
πήγαινε να τονε δώσει τροφή. Πέρασαν τα χρόνια.έφυγα από τα
Ανώγεια, μα πάντα η ανάμνηση
εκείνης τσ' αυγής εστριφογύριζε
στο νού μου.
πενηντα τεσσάρω χρονώ είπα: Θα
πάω να βρω την αυγή των εννια μου
χρονώ και εξύπνησα νύχτα. Το χάραμα βρέθηκα σε αυτό το μέρος.
Πλησιάζοντας η καρδιά μου φτερούγισε,αλλά είπα φωναχτά:
Αυγή ξανανταμώσαμε
στση φτέρης το μασκάλι
κι ένα κοπέλι εννια χρονώ
θαρρώ πως είμαι πάλι!

Σαν εξέφεξε και εσίμωσα στο περβόλι το τοπίο ήταν απογοητευτικό.
Ο σπάρτος ξερός, δεν υπήρχε φωλιά και μούρχεται στο νου:
Oύτε πουλί ούτε φωλιά
και το κλαδί ξερό ναι
ό,τι κι αν χτίζεις το χαλάς
ανάθεμά σε χρόνε!»
Ο Νιδιώτης έφυγε από τη ζωή αναζητώντας αυτή την αυγή των εννιά
του χρονώ ελπίζοντας ότι κάποτε
θα τη συναντήσει

✒ Ο Γιώργης ο Καράτζης την περίοδο τση δικτατορίας είχε συλληφθεί ως πολιτικός κρατούμενος,
για τη δράση του εναντίον του αντιδημοκρατικού καθεστώτος. Κρατούμενος λοιπόν ήταν στις φυλακές
του Γεντηκουλέ στο Ηράκλειο,
όταν ήρθε η είδηση του θανάτου
του πατέρα του,οπότε εννοείται ότι
δεν μπορούσε να βρεθεί στον τελευταίο αποχαιρετισμό. Νοερά
αποχαιρέτισε τον πατέρα του με
την εξής μαντινάδα:
Μεσ'του κελιού τη μοναξά

η μόνη πεθυμιά μου
είναι να πέψω ενός νεκρού
τα χαιρετίσματά μου!

✒ Τη περίοδο που είχε πρωτοφανεί ο τουρισμός στο χωριό μας, στο
Περαχώρι γινόταν ο χαμός απο τση
τουρίστες. Πολλές φορές είχε γίνει
«θέμα σάτιρας» για το ποια γειτονιά του χωριού υπερτερούσε έναντι
των άλλων μεταξύ δύο μαντιναδολόγων τση εποχής, του Μιχαλάκη
(Μιχάλη Κουνάλη) και του Λιόντα
(Μανόλη Καλομοίρη). Είπε λοιπόν
ο Μιχαλάκης
Στο Περαχώρι δε θωρρείς
μόνο χαλιά και ξένους
και τση κουτσούρους του Γρυλιό
πούχει πελεκημένους!
Η απάντηση του Λιόντα ήταν άμεση:
Το Περαχώρι που και που
βγάνει κι επαναστάτες
όσο για την Καβαλαριά
σταφύλια και πατάτες!

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Και φέτος το πνευματικό ίδρυμα «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»
θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της, πολλούς
Κρήτες φοιτητές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ιδρύματος
«ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» ανακοινώνει ότι τη φετινή ακαδη
μαϊκή χρονιά 2012-2013 θα φιλοξενήσει φοιτητές σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καταγόμε
νους από την Κρήτη, στα δύο κτίρια του Ιδρύματος.
Η διαμονή των φοιτητών πραγματοποιείται σε δίκλινα δωμάτια, σύγχρονες εγκαταστάσεις και περιλαμβάνει καθημερινή σίτιση.
Έντυπα των αιτήσεων μπορείτε να προμηθευτείτε
από τη γραμματεία ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση
www.kritikiestia.gr
Αιτήσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του Ιδρύματος, από τις 08:00 έως τις 16:00, ή ταχυδρομικά στη
διεύθυνση:
➔Στράβωνος 12 - Παγκράτι - Τ.Κ. 116-34
➔Με fax στο 210-7239149
➔Με mail στο info@kritikiestia.gr
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΦΑΣΜΑΝ

››       Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2012       
‹‹
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›Εφοριακός εξέδιδε εντάλματα πληρωμής για
εξόφληση δανείων ή λογαριασμών σε δήμους,
τα οποία ουδέποτε απέδωσε. Η τιμωρία του;
Προσωρινή παύση έξι μηνών!
›Υπάλληλος ΙΚΑ απαλλάχθηκε από πειθαρχικό παράπτωμα, αν και χορηγούσε βεβαιώσεις μη οφειλής, σε επιχειρήσεις που δεν είχαν
πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές,εννοείται με
το αζημίωτο!
›Προιστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. απαλλάχθηκε, αν και με πράξεις
του ή παραλείψεις του από το 2006 έως το 2010
συνέβαλε στην οικονομική ζημιά του Ε.Ο.Τ.
›Ιατρός δ/ντής χειρουργικής κλινικής του
δημοσίου συνελήφθη με παθητική δωροδοκία
κατ΄εξακολούθηση.
›Δημοτικός υπάλληλος επαρχιακής πόλης,
προιστάμενος τμήματος επίβλεψης μελετών
έργων,απαιτούσε εκβιαστικά από ιδιώτη χρηματικά ποσά, για να αναθέτει στην εταιρία του
εργασίες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων.
›Υπάλληλος ΣΔΟΕ συνελήφθη να παίρνει
30.000 ευρώ για τακτοποίηση φορολογικής
υπόθεσης ιδιοκτήτη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
›Αξιωματικοί της Αστυνομίας διέθεταν ποσότητες ναρκωτικών σε πληροφοριοδότες τους,
με αντάλλαγμα παροχή πληροφοριών για διακινητές ναρκωτικών.
›Πολιτικός Μηχανικός Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας απαιτούσε εκβιαστικά από ιδιώτη 10.000 ευρώ, για να διενεργήσει αυτοψία
σε κατοικία που θα αγόραζε.
›Προιστάμενος δασικής υπηρεσίας απαιτούσε μεγάλο χρηματικό ποσό για να χορηγήσει
σε ιδιώτη βεβαίωση χαρακτηρισμού αγροτε-

μαχίων.
›Αστυνομικός δ/ντής υγειονομικού,συνταγογραφούσε παράνομα σε ατομικά βιβλιάρια
υγείας αστυνομικών (αφαιρούσε σελίδες από
τα βιβλιάρια των επισκεπτών και εισέπραξε
150.000 ευρώ).
›Τελωνειακός απαιτούσε υψηλό χρηματικό
ποσό προκειμένου να καθυστερήσει δύο χρόνια τον έλεγχο 300 πολυτελών αυτοκινήτων.
›Έπαιρνε επίδομα τυφλότητας,ενώ ήταν και
κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου!
...Αυτά και άλλα πολλά έχουν ακουστεί από
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον τελευταίο
καιρό.
Ο Γιώργος Παπανδρέου ως πολιτικός έχει διαπράξει αρκετά και σοβαρά λάθη.Τον Οκτώβρη του 2010 σε συζήτηση που είχε με τον
επικεφαλής του Eurogroup κ.Γιούνκερ του
είπε: Κυβερνώ μια διεφθαρμένη χώρα! Αν
κρίνουμε με όσα διαβάσατε παραπάνω μάλλον
είπε μια αλήθεια.
Δεν μας είπε όμως ο κ.Παπανδρέου γιατί φθάσαμε ως εδώ;
Δεν μας είπε ότι η διαφθορά καλλιεργήθηκε
και μεγιστοποιήθηκε από τις κυβερνήσεις των
τελευταίων 40 ετών στις οποίες και ο ίδιος
«έπαιζε» τον υπουργό σε σημαντικότατα
υπουργεία.
Δεν μας είπε ποιες ήταν οι ασφαλιστικές δικλείδες που είχε φροντίσει να καθιερώσει η
παράταξη του και το «συγγενικό αντίπαλο δέος», ώστε να αποφευχθεί η γιγάντωση της διαφθοράς.
Δεν μας είπε ότι ο κρατικός και αυτοδιοικητικός μηχανισμός στελεχώνεται κατά μέγιστη
πλειοψηφία από μέλη των δύο «αιωνίων» αντί-

παλων παρατάξεων.Στελέχη που μόλις κλίνουν
τη «θητεία» τους στο συνδικαλισμό,προωθούνται σε θώκους αυτοδιοικητικούς -βουλευτικούς-υπουργικούς ,για να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους.
Δεν μας είπε που ήταν ο κ.Παπανδρέου το διάστημα 2003 έως 2010 ,όταν βγήκαν στο εξωτερικό 260 δις δολλάρια, χρήματα που προήρχοντο από φοροδιαφυγή,διαφθορά και εγκληματικές ενέργειες.
Δεν μας είπε ότι τα δύο κόμματα που εναλλάσονταν στην εξουσία τα τελευταία 40 χρόνια,οφείλουν στην ΑΤΕ πάνω από 400 εκατομμύρια
ευρώ και την έχρισαν προβληματική για να
καταλήξει σε ιδιώτες.
Δεν μας είπε ότι με αυτά και με αυτά τα καμώματα τους με μαθηματική ακρίβεια ....μας οδήγησαν στην Ελλάδα του 2012 ,που τώρα πια
έχει μόνο:
Ανεργία- φτώχεια- γιοκ περίθαλψη- ληστείεςδολοφονίες- αυτοκτονίες- λαθρομετανάστες
- πλούσιους πολιτικούς και μάλλον...μια νόμιμη κυβέρνηση.
Τελικά ποιος δουλεύει ποιον σε αυτό το τόπο;

ΦΑΣΜΑΝ (fasman1956@gmail.com)
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ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ...
(Εκτός από την ελευθερία υπάρχει και η γλώσσα...)

από το Παναθηναικό Στάδιο. Και πάνω στον Τάφο του χάραξαν το επίγραμμα:
«Αττικού Ηρώδης Μαραθώνιος ου
τάδε πάντα κείται, τώδε τάφω πάντοθεν ευδόκιμος.

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ακρόπολις-Ηρώδειο
Παριλίσια Πεδία-Παναθηναϊκό Στάδιο
Μια περιήγηση με πλοηγούς την Μυθολογία, την Ιστορία, την Γλώσσα-Ετυμολογία
Λεύσσω άμα πρόσσω και οπίσω..1
Στη μνήμη του πατέρα μου Ιωάννου
Αναστασίου Σταυρακάκη

Έκλεισαν φέτος 19 χρόνια από τον αποχωρισμό μόνον corpore από τον αγαπημένο μου πατέρα. Οι μνήμες του είναι
σταθερά παρούσες στην καθημερινότητά
μου, τόσο στις δύσκολες όσο και στις ευχάριστες στιγμές της ζωής μου. Ο Ιωάννης
Σταυρακάκης, που τον επέλεξα πατέρα
μου, είναι ο άνθρωπος που απετέλεσε και
αποτελεί για μένα παράδειγμα προς μίμησιν, δυσπρόσιτο και δύσβατο.
Η καθημερινή κατά το δυνατόν συνύπραξη και συμπόρευση με τις αρχές και το
ήθος του Ιωάννη, δεν αποκλείει και το
μνημόσυνο στη μνήμη του. Το μνημόσυνο
στη μνήμη του, είναι καθ-«ιερωμένη πράξη» που εδώ και 19 χρόνια την έχω ασκήσει αρκετές φορές. Κάθε φορά δε που
αφιερώνω, ειδικά και συνειδητά στη μνήμη του, την ενέργεια και τη σκέψη μου,
εισπράττω δύναμη και αγαλλίαση.
Στις 20 Μαίου 2012 συμπληρώθηκαν 19
χρόνια μετά την αποχώρησή του από τα
εγκόσμια. Και φέτος επικέντρωσα τη μνήμη μου, στις στιγμές ζωή που ζήσαμε μαζί,
όταν με επισκεπτόταν στην Αθήνα, είτε ως
φοιτήτρια είτε ως μόνιμα εγκατεστημένη.
Οινομαγειρείον «η Δωρίς», οδός Πραξιτέλους 30, γεύμα σπιτικό με επιδόρπιο
λουκουμάδες. Οδός Βουλής, τυρόπιτες
«Λομποτέση»,νοστιμότατες μέχρι και
σήμερα, ήταν ο πρώτος ιδιοκτήτης που
είχε όταν νοίκιασε το σπίτι του στην Πλάκα όταν ήρθε στην Αθήνα να σπουδάσει
ιατρική. Ωδείον Ηρώδου του Αττικού, στο
Ηρώδειο φώς του καλοκαιριού, είχαμε
παρακολουθήσει μαζί πολλές εκδηλώσεις
μουσικές αλλά και τραγωδίες και κωμωδίες. Παναθηναικό Στάδιο, απέναντι μετά
το γεφυράκι που υπήρχε κάποτε και χώριζε τον Ιλισσό από την Πόλη των Αθηνών,
είχε στρατοπεδεύσει ο Ιωάννης όταν επιστρατεύτηκε το 1940 στον β' Παγκόσμιο
πόλεμο για να πολεμήσει στο μέτωπο.
Συχνά όταν περιδιαβαίνω αυτούς τους
τόπους με τον Αλέξανδρό μου του επαναλαμβάνω τα μικρά συμβάντα του βίου
του πατέρα μου και όσα εγώ είχα την τύχη να ζήσω μαζί του, ακόμη και αν τα έχει
ακούσει να τα αφηγείται ο ίδιος ο πατέρας μου.
Φέτος αποφάσισα να κάνω το μνημόσυνο
του εδώ στην Αθήνα, από τα Σκαλιά του
Ηρωδείου μέχρι το Παναθηναικό Στάδιο

και τον Τάφο του Ηρώδη με ενδιάμεσο
σταθμό τα Παραλίσια Πεδία. Μελέτησα
αρκετά την ιστορία την μυθολογία εξέτασα την ετυμολογία αλλά και την σχέση των
χώρων αυτών με την φιλοσοφία.
Ο πατέρας μου είχε σχέση ερωτική με
την γνώση, ήθελε να μαθαίνει, διψούσε
να γνωρίζει. Ήταν απερίγραπτα Ερωτικός. Πάντα είχε απορίες και ερωτήσεις
για όλα, και απαντήσεις για πολλά.
Γι αυτούς τους λόγους θεώρησα ότι ο καλλίτερος τρόπος για να τιμήσω την μνήμη
του, είναι η επιστροφή στην ιστορία και την
πορεία των τόπων που επισκεπτόμουνα
μαζί του. Με τον τρόπον αυτόν αναβιώνουν
και οι μνήμες της προσωπικής ευτυχισμένης ζωής που είχα μαζί του, ή οι στιγμές
της ζωής του που είχε ζήσει ο ίδιος μόνος,
«σ' αυτήν την πόλη που φεύγουν όλοι».
Στις 27 Μαίου αυτού του έτους περί την
10ην πρωινήν στα σκαλιά του Ηρωδείου,
συγκεντρωθήκαμε και άρχισε η περιήγηση των χώρων αυτών. Υπό την σκέπη του
Ιερού βράχου, μεταξύ συγγενών και φίλων, ξεκίνησε το πολιτιστικό μνημόσυνο
για την μνήμη του Ιωάννη.

Η Ακρόπολις η Ακρα-πολις

Είναι το σημείον της γής που το έδαφος
εξαίρεται προς τον ουρανόν, προς τον
ουράνιον πόλον. Είναι το σημείον που ο
άνθρωπος, βρίσκεται πιο κοντά προς το
θείον. Είναι το σημείον της γής που αίρει2
προς τον ουράνιον πόλον, προς το θείον.
Και ο Ελληνας στο σημείο αυτό αίρει τους
βωμούς, τα ιερά και τις προσφορές του
προς το θείον.
Στο γήινο πεδίο ο πόλος, δηλ. το έξαρμα
της γής προς τον ουράνιον πόλον, γίνεται
σημείον έλξεως, πόλος έλξεως ανθρώπων, ιδεών ηθών, γίνεται πόλις, κέντρον
πολιτισμού και κέντρον που συχνάζουν
οι πολίτες, ο άνθρωποι που ανήκουν σ
αυτόν τον πόλον σ αυτό το κέντρον στην
πόλι. Επειδή πολλές φορές η πόλις γίνεται
και αντικείμενο έριδας και διεκδίκησης,
δημιουργείται ο πόλεμος.
Το συνήθως συμβαίνον είναι κάθε πόλις
να έχει την ακρόπολή της. Όμως όταν
λέμε Ακρόπολη εννοούμε συνήθως την
ακρόπολη των Αθηνών. Γιατί σ έναν βράχο 155 μ από την επιφάνεια της θάλασσας-, που είχε όμως αρκετές πηγές, όπως
την πηγή της Κλεψύδρας, της Αλκίπης, της
μυκηναικής κρήνης-σκαρφάλωσε η ζωή,
πιάστηκε γερά και μεταμορφώθηκε σε
πολιτισμό, γνώση τέχνες φιλοσοφία, μεταμορφώθηκε σε φώς.

Ακρόπολη, σπόρος που κάρπισε στον ιερό
βράχο και προσέφερε καρπούς εύγεστους
και γόνιμους. Γύρω της αναπτύχθηκαν τείχη που άνοιγαν κατά καιρούς σαν πέταλα
του ρόδου, έτσι αι Αθήναι έγιναν ο ανθός
της Ακρόπολης αλλά και της Ελλάδας:
«Ω ται λιπαραί και ιοστέφανοι κλειναί
Αθάναι, Ελλάδος ερέισμα»3
Οι Αθήνες ήταν μια πόλη πολυπληθής με
10 Δήμους που την οργάνωσε ο Θησεύς.
Μέσα στο χρόνο λόγω και του πλούτου των
ορυκτών του Λαυρίου απέκτησε μεγάλη
δόξα και ισχύ. Σήμερα τα μνημεία της όσα
ακόμη διατηρούνται διακρίνονται κατά τον
Καμπούρογλους σε τρείς κατηγορίες:
Α. Τα αρχαία που οπωσδήποτε μεταρρυθμίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από
τους μεταγενέστερους Έλληνες και ξένους από τους επιδρομείς και τους κατακτητές αυτής της πόλης. Στα αρχαία
μνημεία που χρησιμοποιήθηκαν όπως
αναφέρεται παραπάνω συγκαταλέγονται
τα Προπύλαια. ο Παρθενών. Το Ερεχθείον, το Ωδείον του Αττικού. Το θησείον, η
Στοά του Αττάλου το Γυμνάσιον του Ανδριανού, το Ωρολόγιον του Ανδρονίκου
του Κυρρήστου, το Χορηγικόν του Λυσικράτους. Αι Πύλαι της Αγοράς και του
Ανδριανού, το Ολύμπιον εν μέρει και άλλα μικρότερης σημασίας ιδρύματα και
απομεινάρια απροσδιορίστων μνημείων.
Β. Εκκλησίες βυζαντινών αιώνων πολυπληθείς στις Αθήνες που προκάλεσαν το
ενδιαφέρον ξένων περιηγητών που υπερβαίνουν τις τριακόσιες μαζί με των εσωπολείων4, δηλ. των σεπολίων. και των
προαστείων.
Γ. Επί τουρκοκρατίας συναντούμε μοναστήρια και ορθόδοξα θρησκευτικά ιδρύματα, που οικοδομούνται παρά τις δυσχέρειες του Ιερού Νόμου , από τα οποία
τα περισσότερα είναι ανακαινίσεις ή συμπληρώσεις των ήδη κατεστραφέντων.
Επίσης συναντούμε και τουρκικά μνημεία
8 τζαμιά ντεκέδες ένα Μεντρεσέν Ιεροσπουδαστήριον και το Βοεοβοδιλήκι το
μέγαρον του Βοεβόδα το κτίριον του καί
το δεσμωτήριον και τα μνημούρια.
Ένα από τα αρχαία μνημεία της πόλης
είναι και το Ωδείον του Ηρώδη. το Ηρώδειον.

ΗΡΩΔΗΣ ΑΤΤΙΚΟΣ

Ο Ηρώδης ο Αττικός Τιβέριος Κλαύδιος
Μαραθώνιος, αθηναίος πολίτης από τον
δήμο του Μαραθώνα γεννήθηκε το 103
μ.χ. όταν αυτοκράτωρ στη Ρώμη ήτο ο
Τραιανός. Έγινε διάσημος για τον πλού-

τον και την παιδεία που διέθετε. Συνυπήρχαν στη ζωή του δύο στοιχεία πλούτου. Υλικός πλούτος, κληρονόμησε από
τον πατέρα του τον Αττικό τεράστια περιουσία, αλλά και πνευματικός πλούτος,
απέκτησε εξαιρετική παιδεία. Αυτά τα
δύο στοιχεία σε συνδυασμό και με την
προσωπικότητα του ανδρός, εξύφαναν
μια πολιτισμική προσωπικότητα. Με αποτέλεσμα να προσφέρει ο Ηρώδης εξαίρετα έργα, έργα τέχνης στις Αθήνες.
Ο Κωνσταντίνος Καβάφης έχει γράψει
ένα ποίημα για τον Ηρώδη που αντικατοπτρίζει τις τα χαρίσματα αυτού του άνδρα.
Α του Ηρώδη του Αττικού τι δόξα είν αυτή.
Ο Αλέξανδρος της Σελευκείας, απ τους
καλούς μας σοφιστάς
Φθάνοντας στας Αθήνας να ομιλήσει
Βρίσκει την πολιν άδεια, επειδή ο Ηρώδης
Ήταν στην εξοχή και η νεολαία
Όλη τον ακολούθησεν εκεί να τον ακούει.
Ο σοφιστής Αλέξανδρος λοιπόν
Γράφει προς τον Ηρώδη επιστολή,
Και τον παρακαλεί τους Έλληνας να στείλει.
Ο δε λεπτός Ηρώδης απαντά ευθύς,
«Έρχομαι με τους Έλληνας μαζί κ
εγώ.»«Πόσα παιδιά στην Αλεξάνδρεια τώρα,
Στην Αντιόχεια ή στην Βυρηττό
(οι ρήτορες του οι αυριανοί που ετοιμάζει
ο ελληνισμός)
Όταν μαζεύονται στα εκλεκτά τραπέζια………,
εξαφν αφηρημένα σιωπούν.
Αγγιχτα τα ποτήρια αφήνουνε κοντά
των,
και συλλογίζονται την τύχη του Ηρώδηποιός άλλος σοφιστής ταξιώθηκεν αυτά;οι Έλληνες (οι Έλληνες) να τον ακολουθούν,
μήτε να κρίνουν ή να συζητούν,
μήτε να εκλέγουν πιά, ν ακολουθούνε μόνο.
Σε μεγάλη ηλικία ο Ηρώδης απέθανεν από
μαρασμό στον Μαραθώνα το έτος 179μ.χ.
και άφησε εντολή στους απελεύθερους του
να τον θάψουν στον Δήμο Μαραθώνος
αλλά εκείνοι θυμήθηκαν τις ευεργεσίες
του στην πόλι των Αθηναίων και οι έφηβοι
τον μετέφεραν στα χέρια τους , όλοι οι
κάτοικοι των Αθηνών έσπευσαν να προυπαντήσουν τη σωρό του Ηρώδη και τον
έθαψαν στον βόρειο λόφο που κείται πάνω

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Το Ωδείον εκείνη την εποχή που κατασκευάστηκε το Ηρώδειο, ήταν κτίριον στο οποίο διεξάγονταν μουσικοί
αγώνες διαγωνίσματα απαγγελίες.
Το Ωδείο είχε αφιερωθεί στη μνήμη
της Ρηγίλλας, της δευτέρας συζύγου
του Ηρώδη, διεξήγοντο Μουσικοί
Αγώνες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα
να σταματήσουμε την περιήγηση στο
χώρο και να κάνουμε μια αναφορά
στην ετυμολογία.
Θα ερευνήσουμε τι σημαίνει ετυμολογικά και εννοιολογικά η λέξη
ΑΓΩΝ. Κατ αρχήν η λέξη αγών είναι
μια λέξη που συναντάται μόνο στο
ελληνικό λεξιλόγιο. Όταν έγιναν στην
Ελλάδα οι Ολυμπιακοί Αγώνες κυκλοφορούσαν διαφημίσεις των στην
Αγγλική γλώσσα με την έκφραση
«Olympic Games». Η λέξη όμως
Games δεν έχει σχέση καμιά με την
ελληνική λέξη ΑΓΩΝ, σημαίνει παιχνίδι και ο Αγών είναι τελείως διαφορετική λέξη και έννοια από το παιχνίδι. Το παιχνίδι συμπλέει με το ρήμα
σκεδάννυμι που σημαίνει διασκεδάζω
σκορπώ τις έννοιες και τα βάσανα
από την ψυχή μου, διαχέω τις ψυχικές
μου δυνατότητες και δυνάμεις.
Η λέξη όμως ΑΓΩΝ προέρχεται από
τη μετοχή του ενεστώτα του ρήματος
ΑΓΩ .Το ρήμα ΑΓΩ χρησιμοποιείται
μόνον τα έμψυχα, τα ζώα και τους
άνθρωποι, τα αυτοκινούμενα, διότι η
ψυχή είναι «αυτοκίνητος» όπως μας
λέει ο Σωκράτης στο διάλογο του
Πλάτωνος στο Φαίδρο 5.
Μετά την επίσκεψη της ρίζας Ακροπόλεως και του Ηρωδείου. Η περιήγηση συνεχίστηκε στα Παριλίσια πεδία. Περάσαμε από την Πύλη του
Ανδριανού, η την Καμάρα της Βασιλοπούλας, όπως την ονόμαζαν οι Αθηναίοι την εποχή του Καμπούρογλου ή
το όριον που χώριζε την πόλη του Θησέως από την πόλη του αυτοκράτορα
Ανδριανού. Επί εποχής του που συνέπεσε και με την εποχή του Ηρώδη, η
Αθήνα γνώρισε δεύτερη περίοδο αίγλης. Ο Ρωμαίος αυτός αυτοκράτωρ
έκανε μεγάλα έργα στην πόλη των
Αθηνών, το Ανδριάνειο υδραγωγείο,
την δεξαμενή που υπάρχει μέχρι σήμερα στο Κολωνάκι, την βιβλιοθήκη,
το Ολυμπείο και επεξέτεινε τα τείχη
της πόλεως πέραν του Ιλισσού όπου
απλωνόταν η πόλη του.

ΠΑΡΙΛΙΣΙΑ ΠΕΔΙΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Τα παριλίσια πεδία, είναι περιοχή που
επισκέφθηκε ο Παυσανίας τον 2ο μ.χ.
αιώνα και από τις μαρτυρίες του έχουμε αρκετές πληροφορίες για τα ιερά
και τους βωμούς που υπήρχαν στον
χώρον αυτόν. Για τους Αθηναίους πολίτες η αριστερή όχθη του Ιλισσού , η
εκτός των τειχών της πόλεως ήταν τόπος αναψυχής. Μέσα από τις Ιετώνιες
Πύλες ή τις Διόμειες Πύλες οι Αθηναίοι περνούσαν τα τείχη και απομακρύνονταν από το κλεινόν Άστυ.
Σε ένα τέτοιο σημείο εκτός των τειχών, ο Σωκράτης και ο Φαίδρος ο
μαθητής του, πέρασαν ξυπόλητοι «τα

τρεχούμενα καθαρά διάφανα νερά»
του Ιλισσού, ξάπλωσαν στη χλόη την
παραποτάμια, και κάτω από έναν βαθύσκιο πλάτανο και συζήτησαν για
τον έρωτα,- πτέρωτα της ψυχής.
Πρόκειται για τον περίφημο διάλογο
του Φαίδρου.
Περάσαμε από τα ερείπια του ναού
της Αγροτέρας Αρτέμιδος, της Αρτέμιδος εν Άγραις, που ήταν έργο του
Καλλικράτη, κτίσθηκε το 440 π.χ. Οι
Stuart και Revett την απεικόνισαν σε
χαλκογραφία και αυτός ο ρυθμός
επηρέασε την αρχιτεκτονική όλης της
Ευρώπης. Λυπήθηκα που δεν μπόρεσα να βρώ το ποίημα του που έχει
γράψει ο Ηρακλειώτης ποιητής Χριστόφορου Λιοντάκη για την «Αγροτέρα» να το διαβάσω στους φίλους
μου. Ένα ποίημα που υμνεί το κάλλος
και τον πολιτισμό και μας ταξιδεύει
στην ιστορία. Ελπίζω κάποια φορά
να το συναντήσω. Αν κάποιος το ξέρει τον παρακαλώ πολύ να το στείλει
στην Φωνή των Ανωγείων για να το
παραλάβω απ εκεί.
Και η περιήγηση στην μνήμη του Ιωάννη του αγαπημένου μου πατέρα
Ιωάννη έκλεισε στο Παναθηναικό
Στάδιο, στο χώρο που στρατοπέδευσε με σκηνή στρατιωτική, 30 ετών
νέος, όταν παρουσιάστηκε κατά την
επιστράτευση του 40 τον μήνα Νοέμβρη, για να υπηρετήσει την πατρίδα.
Όπως μας είχε διηγηθεί στον Αλέξανδρο και σε μένα τότε ακόμη, το
1940 το γεφυράκι που ένωνε τις Αθήνες με το Στάδιο υπήρχε. Είναι το
γεφυράκι που επισκεύασε ο Ηρώδης
μαζί με την αναμαρμάρωση του Σταδίου, και που καταστράφηκε όταν
αργότερα θάψαμε τον Ιλισσό.
Το μνημόσυνο του πατέρα μου
έκλεισε στον Τάφο του Ηρώδη.
Ένα μνημείο φθαρμένο από τον χρόνο, εγκαταλελειμμένο από τους ταγούς, αλλά και λησμονημένο από τους
πολίτες, που σήμερα ο περισσότεροι
νομίζουν ότι είναι ο Τάφος του Μαραθωνοδρόμου Αθλητή. Από το σημείο αυτό ατενίσαμε και την θέα
προς τον Ιερό Βράχο, που δέσποζε
μέσα στο αττικό φώς.
Παρά το ό,τι η πατρίδα μας πνέει τα
λοίσθια,- γιατί δεν υπάρχει σήμερα
ηγέτης όπως ο Βασιλιάς των Αθηνών
ο Κόδρος ,που να προσφερθεί αυτοβούλως να θυσιασθεί αυτός για να
σωθεί η πατρίς του, - η Ακρόπολις
καλά κρατεί και μας θυμίζει τον πολιτισμό που υπήρξε. Διαπίστωσα για
μια ακόμη φορά ότι το Μαντείον των
Δελφών που λειτούργησε αιώνες υπό
την αιγίδα και την ηγεσία του Απόλλωνα έδωσε ορθό χρησμό για την
πόλη των Αθηνών:
Εύδαιμον πτολίεθρον αγελείης
Πολλά ειδόν, πολλά παθόν
και πολλά μογήσαν
ΑΛΣ
1 Φράση από τον Όμηρο που σημαίνει κοιτάζω
συγχρόνως και μπροστά και πίσω.
2 Αίρω ,ιων. αείρω αιολ. αέρρω πρώτη σημασία
σηκώνω, υψώνω εγείρω. Β σημασία προσφέρω.
Μέγα Λεξικον Όλης τη Ελληνικής γλώσσης
Δημητράκου Τ. 1 σελ. 125
3 Ποίημα του Πινδάρου για την Αθήνα που σημαίνει:
Ω σεις πόλεις πλούσιαι και στεφανομένες με
μενεξέδες, ένδοξες Αθήνες, που είστε η βάση του
Ελληνισμού
4 Τα σεπόλια ονομάζονται έσωπόλεια γιατί είναι
προς το εσωτερική πλευρά της πόλεως των Αθηνών
που δεν έχει πρόσβαση προς την θάλασσα όπως
δηλ τα Μεσόγεια.
5 «Ψυχή πάσα αθάνατος το δ αυτοκίνητον αθάνατον,
το δ άλλον κινούν και υπ άλλου κινούμενον παύλαν
έχον κινήσεως παύλαν έχον ζωήν»

Ανωγειανές
Αθιβολές
Η γκάφα

Γίνεται ένα γάμος στον Αϊ Γιάννη στα Ανώγεια και οι παραγγελίες έρχονται η μια
την άλλη. Λυράρης είναι ο Νικηφόρος Αεράκης ή Πολιός και βγάνει φωτιές. Σε
κάποια στιγμή πάει ένας στο Νικηφόρο και του λέει: «Μπρε σι παίξε μετά ένα χορό
για την παρέα του Γκοτζίλα» «Καλά». του λέει ο Νικηφόρος. Μετά από λίγο λέει ο
Νικηφόρος στο μικρόφωνο: «Η παρέα του Κοζύρη στη πίστα». Έκανε λάθος, εθάρειενε πως τούπανε η παρέα του Κοζύρη. Περιμένουνε να βγει η παρέα του Κοζύρη
στη πίστα μα πράμα ο Κοζύρης δεν ήταν καν στο Γάμο. Ξαναλέει ο Νικηφόρος στο
μικρόφωνο: «Η παρέα του Κοζύρη στη πίστα»!!! Πράμα πάλι. Πάει κιανείς και λέει
του Νικηφόρο: «παίξε μπρε για τη παρέα του Κοτζίλα, μα ο Κοζύρης δεν είναι επαέ».
Το δε αύριο λένε του Κοζύρη: «Μπρε Κοζύρη έτσι κ’έτσι εγίνηκε οψές στο Γάμο».
Και ο Κοζύρης απαντά ντελόγο: «Γκάφα, μεγάλη Γκάφαααααα»!!!

Ο τσίγαρος!

Παλιά εποχή στα Ανώγεια στο Περαχώρι, και στο καφενείο του Ψαράκη, καθόταν
ο Ψαράκης με το Βιτωρόκωστα. Σε κάποια στιγμή λέει ο Βιτωρόκωστας του Ψαράκη: «Γροίκα μπρε Ψαράκη ήντα μου σύμβηκε προχτές που ήμουνα στη Μεσσαριά
και εχτίζαμε κια ένα σπίτι, εσήκωνα ένα ρούκουνα στον ώμο μου και ήρθε μια νοικοκυρά και μου λέει έλα επαέ αποπίσω να μου κάμεις τη δουλειά. Επήγα εγώ και
εσήκωνα και το ρούκουνα και τσίκαμα τη δουλειά». Δεν εμίλησε ο Ψαράκης αλλά
από μέσα ντου έβραζε. Έφυγε ο Βιτωρόκωστας από το καφενείο και σε λίγο ήρθε
ο Μίχαλος του Πανιά και του λέει ο Ψαράκης: «Γροίκα μπρέ Μίχαλε ήντα μούλεγε
κιοσές ο Αρχιψεύταρος ο Βιτωρόκωστας». «Ήντα», του λέει ο Μίχαλος. «Εχτίζανε
λέει ένα σπίτι και εσήκωνε ένα ρούκουνα στον ώμο ντου και επήγε μια νοικοκυρά
και του λέει έλα επαέ από πίσω να μου κάμεις τη δουλειά και επήγε λέει αυτός και
τσίκαμε τη δουλειά και εσήκωνε και το ρούκουνα στον ώμο ντου». «Έ σώπα δα
Ψαράκη μα μπορεί και να τόκαμε», του λέει ο Μίχαλος. Και ο Ψαράκης: «ήηη το
Μιχάλη, τσιγάρο μπρε να κρατείς δε μπορείς να κάμεις έτσα δουλειά»!!!

Του 46

O Μανόλης Ξυλούρης του Μπροκάκη, ο γιος που ζει μόνιμα στην Αθήνα, εκατέβηκε εδά το καλοκαίρι σε ένα συγγενικό του γάμο στα Ανώγεια. Το δε αύριο του
γάμου εσμίξανε με το Μίχαλο του Γριλιό στο καφενείο στο Περαχώρι και του’κανε ο Μίχαλος ιστορίες για τον πατέρα του το Μπροκάκη που ήτανε συνομήλικοι και
συγγενείς. Σε κάποια στιγμή λέει ο Μίχαλος του Μανόλη: «Μπρε Μανόλη πόσο
χρονώ είσαι»; O Μανόλης του λέει: «46».
«Ααα!! 46» (αυτός εθάριενε πως τούπε πως είναι γεννημένος του 46) «Έσύ είσαι
μαζί με το Βασίλη μας» (που είναι εδά 65 χρονώ). Εγελούσανε έκια όλοι που εγρυκούσανε τη κουβέντα. «Ναι» του λέει ο Μανόλης. Και συνεχίζει ο Μίχαλος: «Μα
εσύ μπρε Μανόλη στέκεσαι καλάααα»!!!

Τα μακαρόνια

Πολύ παλιά στα Ανώγεια, και ειδοποιούνε τον Μιχάλη το Ροδίτη που ήτανε στο
καφενείο και του λένε: «Μιχάλη πήγαινε ντελόγο στο σπίτι σου γιατί η γυναίκα σου
είναι άρρωστη και κάνει εμμετούς».
Γλακά αυτός στο σπίτι και θωρρεί τη γυναίκα ντου σε κακή κατάσταση, έχει κάνει
εμμετούς και τα έχει βγάλει όλα.
Θωρρεί αυτός ολόκληρα μακαρόνια στους εμμετούς όπως τα παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, και τσι λέει: «Εμά καημένη, εμά, δε ντάσπασες όντε τάβανες στο τσικάλι!!!
Δε ντα μάσενες όντε τά’τρωγες»;

Το αλεύρι

Πολύ παλιά στα Ανώγεια και μετά τον πόλεμο και το κάψιμο του χωριού, οι συμμαχικές δυνάμεις φέρανε τρόφιμα και τα μοιράζανε δωρεάν στους ανθρώπους, για να
μπορέσουνε να ζήσουνε μετά από της κακουχίες του πολέμου. Φέρανε και τσουβάλια
αλεύρι που πάνω στα τσουβάλια έγραφε τρία γράμματα: ΗΠΑ….. δηλαδή Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής. Ερώτανε ο ένας το άλλο ήντα μπρέ γράμματα είναι ετανά και
ήντα θένε να πούνε; Δεν εγάτεχε κιανείς να τους απαντήσει. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας που έκανε τον έξυπνο και τον ψιλομορφωμένο και τους λέει: «Εμά μπρε
δε γατέχιετε ήντα γράφει επαέ; Ντα αυτό φαίνετε!!! Γράφει... Ήρθε Πάλι Αλεύρι»!!!

Ο γέρος Παζβάνης

Πολύ παλιά στα Ανώγεια, εποχή που οι καταστάσεις ήταν δύσκολες.
Ο γέρος Παζβάνης είχε δυο αίγες ζάνες και του άρεσε να κάνει το πάσο του βοσκού,
και τσι μετάδενε κοντά στο χωριό.
Μια μέρα επήγε ο Γέρος με το Γιό του τον Παζβανογιώργη έκια που είχανε δεμένες
τσι αίγες, τσι λύνουνε, και λέει ο Πατέρας του Γιού: «Λάλιε μπρε Γιώργη τσι αίγες
να τσι μετρήσουμε (ήντα δα θελά μετρήσουνε; Δυο αίγες), ανοίγουνε δυο τρία μέτρα
και βάνουνε τσι αίγες και περνούνε από ομπρός τονε, ρωτά ο Γέρος Παζβάνης το
γιό του το Παζβανογιώργη: «Πόσες μπρέ Γιώργη τσίβγαλες»; «Δυό» του λέει ο
Γιώργης. Κι ο Γέρος: «Σωστές μπρε είναι μονό λάλιε τσι να τσι μαντρίσουμε να
αρμέξουμε»!!!
ο Συντάκτης,
ο Στοχαστής
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Ανώγεια: Αύγουστος 1944

Οι εκτελέσεις στο Πλατάνι και οι αποδράσεις
Επιμέλεια κειμένου:
Παν. Βέμμος
Στα μεγάλα γεγονότα υπάρχουν πολλές
πτυχές, κάποιες άγνωστες που η μνήμη
τους χάνεται στο πέρασμα του χρόνου.
Η αναψηλάφηση των επί μέρους γεγονότων είναι ένας τρόπος αναζήτησης
όχι μόνο της ιστορικής αλήθειας, αλλά
ταυτόχρονα αναδεικνύει το ρόλο απλών
ανθρώπων και τις πράξεις τους.
Το ολοκαύτωμα των Ανωγειανών τον
Αύγουστο-Σεπτέμβρη του 1944 είναι
αναμφισβήτητα ένα σπουδαίο γεγονός.
Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα είναι
πολλά και είναι ευτύχημα ότι τα περισσότερα απ’ αυτά έχουν διασωθεί και
καταγραφεί. Αξίζει γι’ αυτό μεγάλος έπαινος στο Δήμο Ανωγείων και σε
όσους συνέβαλαν σ’ αυτή την προσπάθεια. Μια πτυχή αυτού του σημαντικού γεγονότος είναι και αυτό που σήμερα τιμάμε. Συγγενικά και φιλικά μας πρόσωπα που αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια δεν ξεχάσαμε.
Για το λόγο αυτό πήραμε την πρωτοβουλία για το στήσιμο της αναμνηστικής πλάκας και το σημερινό απλό εορτασμό. Δεν θα εκφωνήσουμε κάποιο
πανηγυρικό λόγο αλλά θα μεταφέρουμε όσα θυμάται ένας από τους πρωταγωνιστές και μας τα περιέγραψε πριν λίγες μέρες ο Ρουλομιχάλης και
συμπλήρωσε η κόρη του Μανώλη Βρέντζου (Στριφίτσιο) Ανδρονίκη.
Ενώ ο πόλεμος πλησίαζε στο τέλος του, εγώ ήμουν μέλος του γραφείου
του ΕΑΜ Ανωγείων. Ένα βράδυ σε συνεδρίαση μας μίλησε ο Σμπωκογιώργης και μας είπε «το ναζιστικό θεριό καταρρέει, στο τέλος του όμως
θα γίνεται πιο επικίνδυνο». Μας έδωσε κατεύθυνση ότι «αν οι Γερμανοί
έρθουν να πάρουν αγγαρεία ή όμηρους να τους χτυπήσουμε» και συμπλήρωσε «να μη θέτουμε οι άνδρες μέσα στο χωριό και να πείσουμε και άλλους
να κάνουν το ίδιο».
Μετά τις μάχες στο Σφακάκι και τη Δαμάστα ήρθαμε σε συνεννόηση με
την άλλη ομάδα ανταρτών και βγάλαμε σκοπιές γύρω από το χωριό. Όταν
οι Τούρκοι επεδίωξαν να το κυκλώσουν εμείς έγκαιρα το αντιληφθήκαμε
παίξαμε μεσάνυχτα τις καμπάνες και όσοι μπορούσαν έφυγαν για τα όρη.
Έτσι σώθηκαν οι άνδρες του χωριού από την ομαδική εκτέλεση. Εγώ
πήγα με τους αντάρτες του ΕΛΑΣ στο Σκίνακα. Από εκεί έβλεπα τις
φωτιές που έκαιγαν το χωριό. Ο καπνός κάλυψε το Μονοφάσι. Πέρασαν
κάποιες μέρες, έμαθα ότι τα γυναικόπαιδα τα έδιωξαν στα κατωμέρια.
Πήρα την απόφαση να πάω να δω τι γίνονται οι δικοί μου. Πέρασα ανατολικά από τα Σίσαρχα, που ήταν οι Γερμανοί, απέφυγα τη γέφυρα τον
Βαρσαμά, γιατί πιθανό να την έβλεπαν και πέρασα απέναντι μακριά από
το δρόμο για να αποφύγω πιθανή ενέδρα. Τότε είδα πυρσούς (φωτοβολίδες) που έκαναν τη νύχτα μέρα. Έπεσα κάτω. Αργότερα έμαθα ότι ανάμεσα σε Σίσαρχα και Ανώγεια σε ένα ρυάκι πιάσαν τον Στεφανή το Χαιρέτη (Δαμιανοστεφανή). Τον πέρασαν αμέσως στρατοδικείο σε μια σκηνή πάνω από τα Σίσαρχα. Μόλις άκουσε τη λέξη «καπούτ» όρμησε έξω,
δεν του είχαν δέσει τα χέρια και τους ξάφνιασε. Ήξερε τον τόπο πήδησε
δέτες, και βάτους, τα χέρια και το πρόσωπο έγιναν κομμάτια. Γλύτωσε!
Το ίδιο βράδυ όπως μας είπε η κ. Ανδρονίκη ο πατέρας της κατέβαινε απ’
τα όρη για να δει τι γίνεται με την οικογένειά του που ήταν στο Χώνος.
Όταν είδε τις φωτοβολίδες έκρυψε τα όπλα του (ατομικό και πιστόλι) στο
Ελαφόνερο. Τα βρήκε αργότερα η γυναίκα του. Ήρθε στο Χώνος ήτανε
29 Αυγούστου, πήγε στην εκκλησία κοινώνησε και μετά έφυγε προς τα
νοτικά.
Οι Ανωγιανοί κάθε βράδυ εμπαίναν στο χωριό, όταν αποχωρούσαν οι
Γερμανοί στα Σίσαρχα, έψαχναν στα χαλάσματα για να βρουν κάτι να
φάνε και να περισώσουν κάτι από την περιουσία τους. Η μπόχα από τις
φωτιές στα σπίτια και τα σκοτωμένα ζώα έπνιγε την ανάσα. Κόλαση.
Ένας-δυο Γερμανοί κάθε μέρα έκαναν περιπολία κάτω από το χωριό και
έριχναν μπαλωθιές και τρομοκρατούσαν τον κόσμο. Στις 30 Αυγούστου,
με όσα λέει η κ. Ανδρονίκη, είχαν προδώσει τον πατέρα της στους Γερμανούς επειδή τροφοδοτούσε τους αντάρτες και η μητέρα της με τις έξι κόρες
της μεταφέρει πράγματα του σπιτιού στο Μελισουργάκι. Σκοπός ήταν να
συλλάβουν το Στριφίτσιο και να λεηλατήσουν τα πράγματα. Μια ομάδα 25
Γερμανών ξεκίνησε με ένα οπλοπολυβόλο, τρία ταχυβόλα και ατομικά
όπλα και τρεις γαϊδάρους. Εμείς, συνεχίζει ο Ρουλομιχάλης, ειδοποιηθήκαμε από τις γυναίκες ότι έρχονται οι Γερμανοί. Κρυφτήκαμε στο Φαράγγι. Εγώ και ο Χαχλιουτογιώργης είμαστε μαζί, ο Στριφίτσιος σε άλλο
μέρος. Το κοπέλι του Χαχλιούτη έμεινε με τη μάνα του δεν κρυφτήκανε.
Η γυναίκα του Στριφίτσιου είχε φορτώσει ένα-δυο φορτία ρούχα να τα
πάει στο Σφυρί. Μετόχι. Όταν αυτή απόγερνε στο μασκάλι του Αχλαδιά

Παράλειψη...
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, ατυχώς
παραλείψαμε να αναφερθούμε στην ενεργή και πολύτιμη συμμετοχή του μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και
μουσικού, Στέφανου Χαιρέτη, στην πραγματοποίηση της
εκδήλωσης μνήμης που οργανώθηκε από το Σύλλογό μας
στις 31/3/2012, στο αμφιθέατρο του ιδρύματος της «Κρητικής Εστίας», επ’ αφορμής των 10 χρόνων από το χαμό
του αείμνηστου μαντιναδολόγου Μύρωνα Σκουλά.
Απολογούμαστε για το ακούσιο λάθος μας
Φ.Α.

δυο Γερμανοί προβάλανε στο Μελισουργάκι και την είδαν, πήραν δυο
γαϊδάρους ένα του Χαχλιούτη και ένα
του Βλάχου του Νικολή (Κουτεντάκης)
και ζύγωσαν να τη φτάσουν. Δεν τη
πρόλαβαν.
Σε λίγη ώρα ενώ είμαστε με το Χαχλιουτογιώργη σε μια τρύπα βγήκε να
πάει στη γυναίκα του νομίζοντας ότι
δεν είναι άλλοι Γερμανοί. Τότε πάω και
‘γω να πορίσω και μου λέει. «Κάτσε μη
σε πάρω στο λαιμό μου». Αυτός πήγε
τη γυναίκα του και το κοπέλι και του
είπαν ότι πήραν το γάϊδαρό τους. Στέλνει το παιδί να κοιτάξει αν ήταν και
άλλοι Γερμανοί, δεν τους είδε. Εγώ
κοιμήθηκα ώρα άκουσα τις λαλιές και
βγήκα πήγα εκεί που ήταν και είχε έρθει και ο Στριφίτσιος. Κουβεντιάσαμε και αφού δεν βλέπαμε Γερμανούς του είπα θα πάω στη τρούμπα
του Βασιλοαναστάση να πιω νερό. Για κακή μου τύχη είχαν φύγει δυο
Γερμανοί και είχαν πάει στη τρούμπα. Εγώ είχα την προσοχή μου στο
μασκάλι του Αχλαδιά που είχαν απογείρες οι δυο Γερμανοί με τα γαϊδούρια και δεν πήρα χαμπάρι τους άλλους. Αυτοί με είδαν, μου στήσανε
ενέδρα και στα δύο μέτρα μου πρότειναν τα ντουφέκια και με συνέλαβαν.
Είδαν απέναντι και τους άλλους. Ο Χαχλιουτογιώργης πρόλαβε και έφυγε. Τον πυροβόλησαν αλλά δεν τον πέτυχαν. Τους άλλους τους συνέλαβαν
αλλά τη γυναίκα την άφησαν. Μας οδήγησαν στο Μελισουργάκι που ήταν
πολλοί Γερμανοί και μπαλιάζανε τα πράγματα του Στριφίτσιου. Με ανέκριναν. Με ανέκριναν. Μου ζήτησαν την μπιστόλα. Τους είπα «νύξ μπιστόλα» και μου λέει: «25 χρονών Ανώγεια νύξ μπιστόλα» και μου αστράφτει ένα χαστούκι και ανοίγει η μύτη μου. Φόρτωσαν τα πέντε γαϊδούρια
με τα πράγματα και μπροστά βάλανε τον μπάρμπα μου (Πετροκόπο Κων/
νο) με τις αγελάδες. Τον είχαν συνελάβει και αυτόν.
Στου Σκορδίλη το Μύλο, στέλνουν ένα Γερμανό αξιωματικό να βρει
χώρο να μας εκτελέσουν. Αυτός ανέβηκε πιο πάνω μέσα από ένα ρυάκι
και φώναξε να μας οδηγήσουν εκεί. Μας πήρε ένας με ταχυβόλο να μας
οδηγήσει στον αξιωματικό. Τότε κατάλαβα ότι μας πάνε για εκτέλεση.
Ήταν ένα ρυάκι πολύ στενό, μόλις χωρούσε ένα άτομο, και ανηφορικό.
Εγώ προσπέρασα το παιδί με σκοπό να επιτεθώ στον αξιωματικό και να
φύγω. Όταν βγαίνω επάνω μου κλείνει το δρόμο και μου λέει να περιμένω. Βλέπω ότι είχε το πιστόλι στη θήκη και όταν η προσοχή του πήγε στο
παιδί που πρόβαλε, εγώ κάνω σάλτο και πέφτω στη ρεματιά και φεύγω
προς τα πάνω. Ο αξιωματικός αιφνιδιάζεται και μέχρι να βγάλει το πιστόλι, εγώ έχω απομακρυνθεί καμμιά 15αριά μέτρα. Με πυροβολεί δυο
τρεις φορές δεν με πέτυχε. Συνεχίζω στο ρέμα που δεν με έβλεπε, απομακρύνθηκα στα 300 μέτρα, τότε με είδαν και άρχισαν να φωνάζουν και
να πυροβολούν. Εγώ ήθελα καμμιά 30αριά μέτρα για να απογείρω. Έκανα ένα άλμα και έπεσα, τα χαλίκια από τις σφαίρες με χτύπησαν στη
πλάτη, νόμισα ότι ήταν σφαίρα. Έκανα δεύτερο άλμα και απόγειρα.
Ήξερα από την Αλβανία να χρησιμοποιώ το έδαφος. Τους άλλους δύο
δεν τους εκτέλεσαν, πήγαν πίσω και προχώρησαν προς το Πλατάνι, όπου
και τους εκτέλεσαν, αφού εκεί βρέθηκαν τα πτώματα του Στριφίτσου
και του παιδιού στο διχάλι του ποταμού και του Μπάρμπα μου λίγο πιο
πάνω.
Η μάνα μου την επαύριο πήγε και έθαψε τον αδερφό της και το κοπέλι.
Η γυναίκα του Στριφίτσιου με τις κόρες του άνδρα της. Αργότερα έκαναν
εκταφή και όσα κόκαλα απέμειναν από τις θεομηνίες τα πήγαν στο νεκροταφείο του χωριού.
Μετά που έφυγαν οι Γερμανοί, καταλήγει ο Ρουλομιχάλης, πήγα στο
τόπο εκτέλεσης βρήκα τους κάλυκες οι οποίοι δεν ήταν από Γερμανικά
πιστόλια…
Ο Βρέντζος ο Μανώλης (Στριφίτσιος) ήταν πατριώτης. Καλός οικογενειάρχης με ένα γιο και έξι θυγατέρες. Στην Αλβανία έχασε το μοναχογιό
του Γιώργη. Παρά την ηλικία του και τα σοβαρά προβλήματα υγείας
εντάχθηκε από τους πρώτους στην Αντίσταση, έγινε μέλος της Ανεξαρτησίας Οργάνωσης «Ψηλορείτης» και τροφοδοτούσε τους αντάρτες ανεξάρτητα σε ποια οργάνωση ανήκαν.
Κων/νος Πετροκόπος: νέος μετανάστευσε στην Αίγυπτο και από εκεί πήγε στην Αμερική, όπου δημιούργησε σημαντική περιουσία, βοηθώντας τους
συγγενείς που ήταν στην Κρήτη. Στην οικονομική κρίση του 1929-30 έχασε
όλη την περιουσία του και έπαθε νευρικό κλονισμό. Άρρωστος επέστρεψε
στο τόπο καταγωγής του βοηθώντας τη χήρα αδελφή του. Τον σκότωσαν
σχεδόν στο ίδιος μέρος που είχε γεννηθεί κάτω από ένα πλατάνι.
Χαχλιούτης Κων/νος: παιδί 15 χρονών που δεν πρόλαβε να χαρεί τη ζωή.
Για ποιο λόγο τον σκότωσαν; Ένα ειδεχθές έγκλημα για το οποίο κανείς
δεν έδωσε λόγο.
Όλοι συνελήφθησαν πέραν του ενός χιλιομέτρου που όριζε η σχετική
διαταγή για την καταστροφή των Ανωγείων. Δεν δικάσθηκαν και δολοφονήθηκαν ενώ είχε δύσει ο ήλιος. Ένα ομαδικό έγκλημα που καταπάτησε κάθε έννοια δικαίου και ανθρωπισμού.
Δεν ξέρω αν σήμερα εκεί όπου βρίσκονται έχουν ανάγκη μνημόνευσης.
Εμείς όμως χρειαζόμαστε την αναμόχλευση της ιστορικής μνήμης. Να μην
ξεχνάμε τις ολέθριες συνέπειες του πολέμου και του φασισμού αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Η ιστορία βέβαια δεν επαναλαμβάνεται,
όμως διδάσκει!
Και η Αντίσταση με τα οράματα της Ελευθερίας, της Ειρήνης, της Ανεξαρτησίας, της Δικαιοσύνης και της Κοινωνικής Προκοπής, μα πάνω απ’
όλα η τόλμη και η λεβεντιά μας δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε στις δύσκολες μέρες που περνάμε και στις κρισιμότερες που
έρχονται.

(ακριβής απόδοση από το χειρόγραφο
που εστάλη στη Φ.Α. από τον συντάκτη Παν. Βέμμο)

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

δράσεις αποδράσεις

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ
■ Ο Μιχάλης Σπαχής, ο Γιώργης Σπαχής
και η Ελένη Σπαχή εισέφεραν στη μνήμη
της αγαπημένης τους νύφης Αγγελικής Χατζή-Σπαχή και στη Φ.Α. το ποσό των 100
ευρώ.
■ Στη μνήμη της Ελευθερίας Ρούλιου
(Μπαντελογιώργαινα) η οικογένεια κατέθεσε το ποσό των 200 ευρώ για την Φ.Α.
■ Στη μνήμη Κωνσταντίνας Χαιρέτη του
Εμμανουήλ (Βούργενα) ο αδερφός της
Διομήδης Αεράκης εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Εμμανουήλ Χαιρέτη (Μουσολίνι), η σύζυγός του Ελευθερία Χαιρέτη
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Αργυρούς Δραμουντάνη, ο
Χατζημανώλης Σαλούστρος εισέφερε το
ποσό των 50 ευρώ, όπως επίσης στη μνήμη
της εκλιπούσας, η οικογένεια του του Δημήτρη Σαλούστρου εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Βασιλικής Κουνάλη (Πολιτικίνα) τα παιδιά και τα εγγόνια της εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Γιαννούλας (Σκουλά) Χαιρέ
τη η Oικογένειά της εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 200 ευρώ. Επίσης στη μνήμη της
εκλιπούσας εισέφεραν στη Φ.Α. η Mαίρη
Χαιρέτη του Στεφανή το ποσό των 50 ευρώ
και η Νίκη Φρυσάλη το ποσό των 50
ευρώ.
■ Η οικογένεια Ιωάννη Σουλτάτου (Αλησα
βογιάννη) εισέφερε στη μνήμη του εκλιπόντος και στη Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ.
■ Στη μνήμη Νικολάου Κεφαλογιάννη
(Τσουρονίκου) η οικογένεια Μανώλη Μανουρά εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ και η οικογένεια του Δημήτρη Σαλούστρου, επίσης το ποσό των 50 ευρώ.
■ Η οικογένεια του Κριτόλαου Τσαγκαράκη
εισέφερε στη μνήμη του και στη Φ.Α. ποσό
των 100 ευρώ στην Φωνή των Ανωγείων.
■ Στη μνήμη του Νικολάου Πασπαράκη
(Μούγερης), ο υιός του Μανόλης Πασπαράκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100
ευρώ.
■ Στη μνήμη του συζύγου της Σάββα Τρούλη και στα αδέλφια της Μαρίκα και Λυκούργο Σπυθούρη, η Έλενα Τρούλη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Η Πασπαρογιώργαινα εισέφερε στη
μνήμη του συζύγου της Γεωργίου Πασπαράκη (Πασπαρογιώργη) και στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Γιάννη Σαλούστρου (Χαρκιαδογιάννη), η σύζυγός του Ειρήνη Σαλούστρου (Χαρκιάδενα) εισέφερε το ποσό των
100 ευρώ στη Φ.Α. Το ποσό αυτό εισφέρθηκε στην εφημερίδα μας και στη μνήμη
των αδελφών της δωρήτριας, Μιχάλη και
Αργυρούς Ξυλούρη.
■ Η Αλίκη Μαυρόκωστα εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
■ Στη μνήμη Χαράλαμπου Ξυλούρη
(Μπάμπη) η οικογένεια του εκλιπόντος
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 110 ευρώ.
■ Ο Μιχάλης Σπαχής, ο Γιώργης Σπαχής
και η Ελένη Σπαχή εισέφεραν στη μνήμη
της αγαπημένης τους νύφης Αγγελικής Χατζή-Σπαχή & στη Φ.Α. ποσό των 100 ευρώ
■ Ο Βασίλης Μπαγκέρης (του Χαριτομανώλη) εισέφερε στη μνήμη του Γιάννη
Κλαδου του Γεωργίου (Κλαδογιάννη) το
ποσό των 100 ευρώ.
■ Η Οικογένεια Άρη και Μαρίνας Νταγιαντά εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ στη μνήμη του Ιωάννη Νταγιαντά
(Λαμπρινογιάννη).
■ Ο Κωνσταντίνος Τερζάκης (Ροτάσι Πύργου Μονοφατσίου) εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Κωνσταντίνος Σταυρακάκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Η Παρασκευή Μερτύρη εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.

Και φέτος τον Ιούνιο με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, πραγματοποιήθηκε στην αυλή του 1ου δημοτικου σχολείου Ανωγείων
εορταστική εκδήλωση, με πολύ χορό και τη συμμετοχή των
μαθητών, των διδασκόντων τους, αλλά και πλήθους περήφανων
γονέων. Στo πλαίσιo των φετινών εκδηλώσεων η διευθύντρια
του σχολείου κ. Χατζάκη μίλησε στους παρευρισκόμενους και
αναφέρθηκε στο έργο του Σχολείου, αλλά και στα προγράμματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Είχε
επίσης, την ευκαιρία να αποχαιρετήσει μέσα σε συγκίνηση τους
μαθητές που αποφοίτησαν του Δημοτικού Σχολείου, ενώ απένειμε το βραβείο που προσφέρει η οικογένεια Γεωργίου και
Νίκης Καλλέργη Σκουλά στη μνήμη των γονέων τους Ελευθερίου και Αργυρής Σκουλά στην Αντιγόνη Βουϊδάσκη του Δημοσθένη, την καλύτερη μαθήτρια της Έκτης τάξης.
Η μεστή και κατατοπιστική ομιλία-αναφορά της διευθύντριας
του Σχολείου κας Χατζάκη είχε ως εξής:
«Αγαπητοί μας Γονείς, σας καλωσορίζουμε στην αποχαιρετιστήρια γιορτή του Σχολείου μας και σας ευχαριστούμε που ήρθατε να γράψουμε μαζί τον επίλογο μιας ακόμα υπέροχης και
δημιουργικής σχολικής χρονιάς.
Θα αναφέρω λίγα λόγια για τη χρονιά που πέρασε. Οφείλω να
πω ότι το σχολείο λειτούργησε με κανόνες, η σχολική κοινότητα
δούλεψε σαν ένα ήσυχο μελίσσι μέσα σε άριστο παιδαγωγικό
κλίμα και πιστεύω ότι το μέλι είναι πολύ…
Επίσης στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης έγιναν
πολλές καινοτόμες δράσεις όπως ήταν η εκμάθηση Σκάκι στους
μαθητές, η λειτουργία θεατρικής ομάδας, η δημιουργία νέας
ιστοσελίδας του Σχολείου μας στο διαδίκτυο, η έκδοση του Χριστουγεννιάτικου τεύχους της Ψηλορείτας, αλλά και η έκδοση
ημερολογίου τα Χριστούγεννα. Επίσης έγιναν προγράμματα αγωγής Υγείας για την πρόληψη των ατυχημάτων και γνωριμία με
τα ολυμπιακά αθλήματα αλλά και πρόγραμμα σωστής διατροφής
στις μικρές τάξεις. Στην Στ΄ τάξη οι μαθητές ασχολήθηκαν με
πρόγραμμα κατασκευών από ορείχαλκο και αλπακά.
Επίσης από τα Χριστούγεννα τέθηκε σε λειτουργία η νέα βιβλιοθήκη μας η οποία αποτελεί ένα χώρο ανάτασης για τους μαθητές και τους δασκάλους του Σχολείου μας.
Το διδακτικό προσωπικό εφέτος απαρτιζόταν κυρίως από νέους
αλλά άξιους συναδέλφους που εργάστηκαν με περίσσια όρεξη
και μεγάλη υπευθυνότητα. Αλλά και οι ειδικότητες του Τμήματος Ένταξης, της Αγγλικής Γλώσσας και της Γαλλικής, έδωσαν
όλες τους τις δυνάμεις για την επιτυχία του σκοπού. Δε θα πρέπει να παραλείψουμε τη συνεισφορά των Ανωγειανών δασκάλων,
«την καλή μαγιά» που εξασφαλίζει την καλή συνέχεια.
Ξεχωριστά θα αναφερθώ στην ψυχή της αποψινής βραδιάς, την
γυμνάστρια του Σχολείου μας κ. Νίκη Πλουμίδου.
Η κ. Νίκη δούλεψε μεθοδικά και υπεύθυνα από την πρώτη
μέρα και καλλιέργησε στα παιδιά μας ικανότητες αυτοπειθαρχίας, υπευθυνότητας αυτοσυγκέντρωσης. Επίσης για την επιτυχία αυτής της γιορτής δούλεψε σκληρά η ίδια αλλά και όλοι οι
μαθητές του Σχολείου.
Επίσης σκληρά δούλεψε η δασκάλα του Τμήματος Ένταξης κ.
Eιρήνη Σκαράκη για την προετοιμασία αυτής της γιορτής, αλλά
και όλων των προηγούμενων και νομίζω θα συμφωνήσουν οι

Οι ανωγειανοί…
στισ

Πανελλαδικές
εξετάσεις
Παραγωγικότατη
η φετινή χρονιά.
Σημαντικές επιτυχίες!
Τα σκήπτρα…
στα

κορίτσια

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το ευχαριστώ
της εφημερίδας μας…
Ευχαριστούμε όλους τους δωρητές που με
την πολύτιμη, πραγματικά, προσφορά τους
βοηθούν την εφημερίδα μας να εκδίδεται.
Στους δύσκολους οικονομικά καιρούς η
οικονομική ενίσχυση που δίνεται στη εφημερίδα μας, μάς συγκινεί και μάς ανακουφίζει στην προσπάθειά μας να μην λείψει
η «Φωνή των Ανωγείων» από τα χέρια σας.
Ευχαριστούμε θερμότατα, που δεν μας
ξεχνάτε και στηρίζετε το έργο όλων
μας...
Φ.Α.
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Η διευθύντρια του Λυκείου Ανωγείων κ.
Δέσποινα Πρίμπου, όπως και η καθηγητική ομάδα του Λυκείου συγχάρηκαν όλους
τους μαθητές και ευχήθηκαν καλές σπουδές και την ίδια ή και καλύτερη, για το
μέλλον, συνέχεια. Οι επιτυχόντες από το
Λύκειο Ανωγείων είναι οι εξής:
Δαμαβολίτη Βαλεντίνα του Εμμαννουήλ.
-Εμπορίας και Διαφήμισης -Ιεράπετρα
Καλλέργη Μαρία του ΕμμανουήλΦιλοσοφικών Σπουδών- Ρέθυμνο
Κλάδου Ευαγγελία του Κωνσταντίντου
-Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής

Λήξη της σχολικής χρονιάς
Όμορφη και συγκινητική
η εκδήλωση στην αυλή του
1ου δημοτικού σχολείου Aνωγείων
άλλοι συνάδελφοι, ότι η Ειρήνη Σκαράκη ήταν για το Σχολείο
μας η Ειρήνη της προσφοράς.
Τι να πούμε για τα κοστούμια της γιορτής που έραψε η κ. Ελεάννα μας, η δασκάλα της Αγγλικής Γλώσσας. Καλά Ξέκαλα.
Τι να πούμε για τον υπέροχο στολισμό. Δούλεψαν όλοι οι
δάσκαλοι με περίσσια θέρμη μαζί με τους μαθητές του Σχολείου. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους μαζί και χωριστά έναν έναν που βοήθησαν σε αυτό το υπέροχο και δημιουργικό ταξίδι. Παρά τους κρίσιμους καιρούς καταφέραμε και
κάναμε αρκετές εκδρομές που λειτούργησαν συμπληρωματικά
με την ύλη των μαθημάτων και καμία δεν έγινε χωρίς να υπηρετεί παιδαγωγικό σκοπό.
Θα αναφερθούμε στην τριήμερη εκδρομή της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και οφείλουμε να πούμε ότι οι μαθητές και η δασκάλα τους κοπίασαν πάρα πολύ όλη τη χρονιά
και με την αμέριστη συμπαράστασή όλων των συγχωριανών το
όνειρο έγινε πραγματικότητα.
Να έρθουν εδώ με τη δασκάλα τους. για να ευχαριστήσουμε
μαζί όλους τους χωριανούς που βοήθησαν, είτε αγοράζοντας
από τις κατασκευές αυτές, είτε κόβοντας κλήρους ή παίρνοντας
ημερολόγια καθώς και τους γονείς των μαθητών της ΣΤ΄τάξης
και όλους εκείνους που πρόσφεραν δώρα για την κλήρωση και
τέλος όλους όσους πρόσφεραν διάφορα χρηματικά ποσά.
Αυτά εδώ τα παιδιά είναι τα αγαπημένα μου πρωτάκια, είναι
η πρώτη φουρνιά μαθητών που ξεσκολίζουν, έχοντας διδαχθεί
τα καινούρια βιβλία .Ελπίζουμε ότι τα νέα εγχειρίδια ,τα εφοδίασαν με περίσσιες γνώσεις και δεξιότητες και θα μπορέσουν
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των δυσκολότερων εγχειριδίων του Γυμνασίου.
Το πέρασμά τους από το Δημοτικό ήταν ήρεμο, διακριτικό. Δε

-Άγιος Νικόλαος
Κουνάλη Ελένη του Γεωργίου -Εφαρμοσμένων Μαθηματικών -Ηράκλειο
Κουτάντου Ζαφείρα του Γεωργίου -Μαθηματικών Κρήτης- Ηράκλειο
Κουτεντάκη Κατερίνα του Βασιλείου
-Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης -Ρέθυμνο
Μανιά Κωνσταντίνα του Νικολάου -Επιστήμης Υπολογιστών -Ηράκλειο
Μέμου Νίκη του Μιχαήλ -Παιδαγωγικό
Δημοτικής Εκπαίδευσης -Ρέθυμνο
Νικηφόρος Εμμανουήλ του Γεωργίου
-Λογιστικής -Ηράκλειο
Παπαδάκη Ευαγγελία του Ιωάννη -Εμπορίας και Διαφήμισης -Ιεράπετρα
Παρασύρη Άννα του Αντωνίου -Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης -Ρέθυμνο
Παρασύρη Ειρήνη του Εμμανουήλ -Λογιστικής- Ηράκλειο
Σαλούστρου Ανδρονίκη του Σπυρίδωνος
-Εκκλησιαστικής Μουσικής -Ηράκλειο
Σφακιανάκη Σοφία του Γρηγορίου -Δομικών Έργων -Σέρρες
Σωπασή Γεωργία του Γεωργίου -Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης -Ρέθυμνο
Φασουλά Ελένη του Εμμανουήλ -Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης -Ρέθυμνο
Χνάρη Κωστούλα του Γεωγίου -Ιστορίας
και Αρχαιολογίας- Ρέθυμνο
Χνάρης Νεκτάριος του Εμμανουήλ- Πολιτικών Μηχανικών- Ξάνθη
➔Επιτυχίες σημείωσαν και οι ακόλουθοι
μαθητές, με βάση, βέβαια τα αποτελέσματα επιλογής του 10%:

Δακανάλη Μαρία του Γεωργίου -Μεθοδολογίας Ιστορίας -Αθήνα
Κουνάλη Ιωάννα του Γεωργίου -Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων -Αθήνα
Μανούσος Ιωάννης του Νικολάου -Δομικών Έργων -Ηράκλειο
Νταγιαντά Εμμανουέλα του Βασιλείου
-Κοινωνικής Εργασίας -Ηράκλειο
Σμπώκου Καλλιόπη του ΓεωργίουΚοινωνιολογίας -Ρέθυμνο
Παράλληλα, οφείλουμε να παραθέσουμε
τα ονόματα και άλλων, ανωγειανών τέκνων,
εκτός του Λυκείου Ανωγείων, για την επιτυχία των οποίων ενημερωθήκαμε:
Ζαχαριουδάκης Αγησίλαος του Μιχαήλ
και της Μαρίας (εγγονός Αγησιλάου Κουτάντου) από 4ο Λύκειο Ηρακλείου -Πολιτικών Μηχανικών- Βόλος
Χαμαλάκη Χρυσάνθη του Γεωργίου και
της Μαρίας (εγγονή Εμμανουήλ Χαιρέτη
ή Φωλια) από 4ο Λύκειο Ηρακλείου – Νομική Σχολή- Θεσσαλονίκη
Καλλέργης Δημήτριος του Νικολάου από
Επαγγελματικό Λύκειο Γαράζου -Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης- Άγιος Νικόλαος, αλλά και οι
Ανδρεαδάκη Ειρήνη του Ιωάννου-Παιδα
γωγικό
Μανουρά Ιωάννα του Γεωργίου-Χημικό
Χαιρέτης Νίκος του Γεωργίου -Οικονομικό Α.Σ.Σ.Ο.Ε.
Η εφημερίδα μας και ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας, εύχεται σε όλους του επιτυχόντες καλή σταδιοδρομία!
Φ.Α.

θυμάμαι να δημιουργήσουν ποτέ θέμα σε κανένα δάσκαλο Συγχαρητήρια στα ίδια τα παιδιά, στους δασκάλους τους αλλά και
στους γονείς τους.
Σας ευχαριστούμε και σας αποχαιρετούμε με τις καλύτερες ευχές
μας. Καλή συνέχεια στο Γυμνάσιο, υγεία και κάθε προκοπή.
Με την αποχώρησή σας το Σχολείο θα σας προσφέρει ένα όμορφο αναμνηστικό που το έφτιαξε η κυρία Ζαφειρένια με περίσσια επιδεξιότητα και αγάπη για σας.
Έχουμε επίσης να απονείμουμε το χρηματικό βραβείο των τριακοσίων ευρώ που προσφέρει η οικογένεια Γεωργίου και Νίκης
Καλλέργη Σκουλά στην μνήμη των Γονέων τους Ελευθερίου και
Αργυρής Σκουλά, στον καλύτερο μαθητή της Έκτης τάξης. Είναι
η μαθήτρια Βουδάσκη Αντιγόνη, η μοναδική μαθήτρια που είχε
σε όλα τα τρίμηνα άριστα δέκα. Εννέα ακόμα μαθητές της
Έκτης απολύονται με άριστα δέκα και τους αξίζει το πιο θερμό
χειροκρότημα είναι οι εξής:
➜Σαλούστρου Εμμανουέλα,
➜Χαιρέτης Γιάννης,
➜Ξυλούρη Κρυσταλία,
➜Κουτάντος Γιάννης,
➜Κονιού Εμμανουέλα
➜Κοντόκαλου Ελευθερία,
➜Χαρωνίτης Αίαντας- Νικόλαος
➜Δραμουντάνης Ανδρέας και
➜Βρέντζος Βασίλης
Συγχαρητήρια στα ίδια τα παιδιά και στους γονείς τους.
Τελειώνοντας να ευχαριστήσουμε την κ.Έλλη για τον πολύτιμο
ρόλο της στην ομαλή λειτουργία του Σχολείου. Την υπεύθυνη του
κυλικείου μας κ. Ζουμπουλιά για τις άριστες υπηρεσίες που προσφέρει στους μαθητές του Σχολείου μας. Ευχαριστούμε πολύ
όλους τους φορείς με τους οποίους συνεργάστηκε το Σχολείο για
τη διεξαγωγή των προγραμμάτων της Ευέλικτης ζώνης, το ΚΠΕ
Ανωγείων, το ΑΚΟΜ Ψηλορείτης, το κέντρο Υγείας Ανωγείων, το
σπίτι της Ευρώπης Ανωγείων, το σκακιστικό όμιλο Ανωγείων, το
ΚΑΠΗ Ανωγείων, το αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, το Μουσείο ξύλινων γλυπτών του Γρυλιό, το Υαλοτεχνείο της κ. Νατάσας
Παπαδογαμβράκη, όλους εκείνους που ενίσχυσαν το ταμείο του
Σχολείου με τις δωρεές τους, τη Σχολική Επιτροπή αλλά και τον
Πρόεδρο της κ. Κοντογιάννη που είναι κάθε μέρα στο πλευρό μας
και ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε θέμα που μας απασχολεί, το
Δήμο Ανωγείων, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και όλους
εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας.
Ο σύλλογος των δασκάλων σας εύχεται καλό καλοκαίρι!!!!!
Αύριο στις 9 το πρωί θα δοθούν οι τίτλοι Προόδου & Σπουδών.
Να παρακαλέσουμε τους γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν
στην Α' τάξη να μεριμνήσουν το καλοκαίρι να βγάλουν τις τρεις
αναγκαίες εξετάσεις για την εγγραφή τους, καρδιολογική, οφθαλμολογική και οδοντολογική τις οποίες πρέπει να προσκομίσουν
στο σχολείο μέχρι τις 10/9/2012 καθώς και το ατομικό δελτίο
υγείας για τη γυμναστική. Ατομικά δελτία επίσης θα πρέπει να
προσκομίσουν οι μαθητές που θα μπουν Τρίτη και Πέμπτη τάξη
και βέβαια οι απόφοιτοι που θα μπουν στο Γυμνάσιο.
η διευθύντρια του σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη»

To μήνυμα του Δημάρχου
μετά την ανακοίνωση
των βάσεων
«Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια
σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Ανωγείων, για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα
και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας. Απόλυτα επιτυχημένη κρίνεται και η φετινή χρονιά για το Γενικό
Λύκειο Ανωγείων μετά την ανακοίνωση των Βάσεων
καθώς σε ποσοστό περίπου 60% των παιδιών εισήλθαν στα Α.Ε.Ι και στα Τ.Ε.Ι.
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και στη διεύθυνση και
στους καθηγητές αλλά και στους γονείς που στήριξαν
τα παιδιά σε όλη αυτή την προσπάθειά τους, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
Πολλές ευχές, επίσης, και στους
μαθητές, που αν και δεν κατάφεραν την εισαγωγή τους σε κάποια
σχολή, θα έχουν νέες ευκαιρίες,
για να καταφέρουν τις επιδιώξεις τους.
Στους κρίσιμους καιρούς που
διανύουμε, το σχολείο αποτελεί φάρο ελπίδας και αφύπνισης που πρέπει να κρατηθεί φωτεινός με κάθε
προσπάθεια και θυσία».
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δράσεις αποδράσεις

➔

«Για να δεις
τα άστρα πρέπει
να σηκώσεις κεφάλι…»

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

γιορτή στον

ξανά στον αέ ρ α των ε ρ τ ζ ιανών !

«Ανεμόμυλο»
ανωγειανά εκλεκτά φαγητά
➔ Με
και εδέσματα και με παρέα την
καλή διάθεση, περισσότεροι από
εκατό διαλεκτοί φίλοι του πρώην
προέδρου του Συλλόγου μας, δικηγόρου κ. Γιάννη Ανδρεαδάκη, στις
15 Αυγούστου, τίμησαν τη γιορτή
της συζύγου του, Μαρίας, στον πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο της
εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα στην περιοχή «Ανεμόμυλος»
λίγο έξω από τα Ανώγεια.
Όλα ήταν τέλεια, περιποιημένα
και οργανωμένα... Όλα είχαν
χρώμα και άρωμα Ανωγείων... Οι
πάντες έφυγαν με την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και με
κοινή ευχή: «Και του χρόνου να
είμαστε όλοι καλά να το ξαναγιορτάσουμε»...!!!
(Μαν. Σκαν.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιτυχές το Διεθνές συνέδριο Γεωμετρίας
και Φυσικής στ’ Ανώγεια

Η τριήμερη διάρκεια των φετινών εκδηλώσεων (27, 28 και 29

Η εκπομπή το υ Μ ανώλ η Σ κανδάλ η

Για έκτη συνεχή χρονιά η επιτυχημένη εκπομπή του καλού μας συνεργάτη και Γ.Γ. του
συλλόγου μας, Μανώλη Σκανδάλη είναι γεγονός!
Από την συχνότητα των 87,5 μεγακύκλων
«ΚΡΗΤΗ FM» η εκπομπή του Μανώλη με τίτλο «Η ώρα τση Κρήτης» κατείχε όλα αυτά τα
χρόνια υψηλές θέσεις ακροαματικότητας!
Η ποιότητα, η σοβαρότητα, η αξιοπιστία σε
συνδυασμό με τα σπουδαία ονόματα καλεσμένων που πέρασαν από το studio έχουν ανεβάσει τον πήχη της ευθύνης πολύ ψηλά!

Ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα που
πέρασαν από την εκπομπή του ήταν και
οι Κώστας Καζάκος (ηθοποιός), Γιάννης Βόγλης (ηθοποιός), Ιωσήφ Μαρινάκης (ηθοποιός), Γιώργος Φιλιππάκης
(δημοσιογράφος του καναλιού ALTER),
Μιχάλης Κεφαλογιάννης (δημοσιογράφος MEGA), Χαράλαμπος Γαργανουράκης (λυράρης- τραγουδιστής), Μάνος
Πυροβολάκης (μουσικός), Γεράσιμος
Ανδρεάτος (τραγουδιστής), Μίμης Ανδρουλάκης (βουλευτής Β’ Αθήνας),
Κώστας Μπαντουβάς (πρ. βουλευτής
Ηρακλείου), Ευγένιος Σπαθάρης (καραγκιοζοπαίχτης), Λουδοβίκος των
Ανωγείων (τραγουδοποιός), Βασίλης
Σκουλάς (λυράρης-τραγουδιστής), Πάρις Περισυνάκης (μουσικός), Ross Daly
(μουσικός), Δημήτρης Αβραμόπουλος
(πολιτικός) κ.α.
Από την πλευρά μας ευχόμαστε στον
φίλο και καλό συγχωριανό Μανώλη, να
έχει πάντα την υγειά του και να μας
ξαφνιάζει συνεχώς ευχάριστα!!!
Φ.Α.
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Ιουλίου) με τον τίτλο-μήνυμα «για να δεις τα άστρα πρέπει να σηκώσεις κεφάλι», έφερε φέτος σε αρμονική σύζευξη την Επιστήμη,
τον Αθλητισμό, τη Μουσική και το Χορό και μάλιστα, σε μία
εποχή-σημείο αναφοράς, όπως την εκλαμβάνουν οι οργανωτές,
και δη στα 1260μ. υψόμετρο στον Άγιο Υάκινθο, στ’ Ανώγεια.
›› Η πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων, εν αρχή περιελάμβανε
την ομιλία της κ. Άννας Τζιροπούλου με θέμα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ: Μια ιστορία πανάρχαιη». Την σκυτάλη έλαβαν στη συνέχεια, οι χρυσοί ολυμπιονίκες μας Βούλα Πατουλίδου, Στέλιος
Μιγιάκης, Πέτρος Γαλακτόπουλος και ο Γιώργος Καπελάκης,
δείχνοντάς μας, εύστοχα, κατά τους οργανωτές πώς οδήγησαν
τα βλέμματά μας να ακολουθούν το αργό ανέβασμα της σημαίας ως τη συγκίνηση, ως τα άστρα και τούτο μέσα από Βίντεοπροβολές των ένδοξων στιγμών τους και μέσα από μία ζωντανή
συνέντευξη στο θέατρο του Υάκινθου, όπου και οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις. Η πρώτη αυτή μέρα των εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε με την όμορφη μουσική
συντροφιά της Μόρφως Τσαϊρέλη, του Ηρακλή Βαβάτσικα,
της Μαριάννα Ζάχου αλλά & του Λουδοβίκου των Ανωγείων.
›› ΤΗΝ δευτερη ημέρα, οι πολυάριθμοι επισκέπτες της
εκδήλωσης είχαν τη μοναδική ευκαιρία να συνδεθούν για
πρώτη φορά με τα «ουράνια σώματα» στο χώρο του Αγίου
Υακίνθου, μέσα από μια εφ’ όλης της ύλης παρουσίαση της
δράσης του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα από τον καθηγητή Γιάννη Παπαμαστοράκη και τους συνεργάτες του.
Από τη συγκεκριμένη βραδιά δεν έλειψαν και οι αναφορές στο μυθικό στερέωμα και την ποίηση, από την Αταλάντη Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη που μίλησε στους παρευρισκόμενους για την Μυθολογία των Άστρων. Και η
δεύτερη αυτή βραδιά έκλεισε με τρόπο όμορφα μουσικό
με τον Σταύρο Λάντσια.
›› ΤΗΝ τριτη και τελευταια ημερα, ο Μανώλης Αλεξάκης παρουσίασε το βιβλίο του με τίτλο «Μια φλόγα, μια φωτιά», ενώ το κοινό συντρόφευσαν μουσικά οι αδελφές Σουζάνα και Ελένη Βουγιουκλή. Από μια κορυφή του Ψηλορείτη με την αρχαία ονομασία «Τυμπανάτορας»,
ο Νικος Τουλιάτος με την ομάδα του, έστειλαν, κατά το πνεύμα των φετινών εκδηλώσεων, ένα μήνυμα αφύπνισης
από την εποχή του Μίνωα στο σήμερα. 5000 χρόνια μετά και για πρώτη φορά, ήχησαν τύμπανα στην κορυφή του
βουνού. Το ηχητικό σήμα ταξίδεψε 8000 μέτρα στα πόδια των χορευτών, μετουσιώνοντας το μήνυμα σε ανάταση.
Ο Κώστας Τσουρακάκης με την 12μελή ομάδα του έκαναν ιπποδρομία στον κάμπο του Γαϊτάνι, μεταφέροντας
την εικόνα του Χαρίδημου, του κρητικού ήρωα του Ερωτόκριτου, όταν έρχεται να κονταρομαχήσει. Η βραδιά συνεχίστηκε με το μουσικό συγκρότημα «Πετρίτες» και έκλεισε με τον Ψαραντώνη.
Να σημειωθεί ότι την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων, οι νεαροί βοσκοί των Ανωγείων πιστοί στη φιλοξενία του
Ξένιου Δία, πρόσφεραν με τον αρχέγονο τρόπο ψησίματος, οφτό στους παρευρισκόμενους. Επίσης, ο Γιώργης
Σαλούστρος καθ'όλη τη διάρκεια των φετινών εκδηλώσεων και για τρεις ημέρες πρόσφερε ροφήματα του βουνού, ενώ έκθεση φωτογραφίας με θέμα τις ουράνιες συνθέσεις, κοσμούσε όλες τις ημέρες την πλατεία των Ανωγείων, το Μεϊντάνι.
(Πηγή: δελτίου τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής)
Φ.Α.

Μια διαφορετική

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Ολοκληρώθηκε στ’Ανώγεια, το Σάββατο 11 Αυγούστου το
διεθνές συνέδριο Γεωμετρίας και Φυσικής («Geometry and
Physics 2012, Quantum Geometry»), με τη συμμετοχή γνωστών
επιστημόνων από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την
Αυστραλία. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ακαδημαϊκό
Χωριό Ανωγείων Κρήτης, και πραγματοποιήθηκε στις πρόσφατα ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της Μονάδας Ανωγείων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Σημαδεύει είκοσι χρόνια λειτουργίας του
Ακαδημαϊκού Χωριού Ανωγείων, και επιτυχούς συνεργασίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Δήμου Ανωγείων και του ΕΙΝ
(σήμερα ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων στο χώρο των Ανωγείων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
στ’Ανώγεια του νέου
βιβλίου του ιατρού,
καθηγητού ΟΡΕΣΤΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΥ
«Πάτρικ Λη ΦέρμOρ:
O τελευταίος ήρωας
της Αγγλίας»
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Για το βιβλίο μίλησε ο ίδιος ο συγγραφέας,
αλλά και οι κ.κ. Μιχάλης Τρούλης, Βασίλης
Σπαχής και Λευτέρης Χαρωνίτης.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Δάφνη Μανούσου και η Κλειώ Φανουράκη διάβασαν
αποσπάσματα από το βιβλίο, ενώ η εκδήλωση επενδύθηκε, μουσικά με τους όμορφους
ήχους του βιολιού και του τσέλο, από τον
καλλιτέχνη Ηλία Ζούτσα. Την εκδήλωση
χαιρέτησε με σύντομη ομιλία, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο δήμαρχος
Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης.

Λίγα λόγια για το βλιβλίο
από τον εκδότη…
«Ένας ιδιοφυής συγγραφέας... Ένας μεγάλος φιλέλληνας...
Ένας τολμηρός αγωνιστής της Κρητικής
Αντίστασης
O Ανωγειανός καθηγητής και συγγραφέας
Oρέστης Μανούσος μάς παρουσιάζει το τέταρτο βιβλίο του για τον Πάτρικ Λη Φέρμορ,
μια σημαντική πολυσχιδής φυσιογνωμία που
αγάπησε την Ελλάδα και πολέμισε για την
ελευθερία της. Πολύ νέος, σε ηλικία μόλις 18
ετών, το Δεκέμβριο του 1933, το ανυπότακτο
πνεύμα του Πάτρικ Λη Φέρμορ τον ώθησε
να ξεκινήσει μια μακριά οδοιπορία, που τον
οδήγησε από την Ολλανδία μέχρι την Κωνσταντινούπολη.
Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος, κατατάχτηκε στους «Ιρλανδούς φρουρούς». Η
γλωσσομάθειά του τον οδήγησε στη θέση
συμβούλου του Ελληνικού Στρατού στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, στην Αλβανία. Κατόπιν
βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, μέλος της ομάδας ειδικών επιχειρήσεων, για την οποία
εργάστηκε στην Κρήτη έντονα και με μεγάλη
επιτυχία για το υπόλοιπο του πολέμου. Αγάπησε τους Κρητικούς και έζησε μαζί τους στα
κρητικά βουνά σχεδόν δύο χρόνια. Στις 26
Απριλίου 1944 οργάνωσε την απαγωγή του
Γερμανού στρατηγού Χάινριχ Κράιπε. Ο Λη
Φέρμορ, μαζί με Βρετανούς κομάντο και
Κρητικούς αγωνιστές, έγιναν η σκιά του
Κράιπε και κατάφεραν να τον απαγάγουν,
να τον οδηγήσουν σε μια σπηλιά του Ψηλορείτη, περνώντας από είκοσι δύο μπλόκα των
ναζί, και τελικά να τον μεταφέρουν στο Κάιρο - μια πράξη που έμελε να τον αναδείξει
σε εμβληματική μορφή των ηρώων του Κρητικού Αγώνα! Η αγάπη του για την Ελλάδα
συνεχίστηκε και μετά τον πόλεμο, αφού έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του στην Καρδαμύλη, στην ακτή της Πελοποννήσου. Ο Λη
Φέρμορ ήταν σταθερά ο ευνοούμενος Βρετανός για τους Έλληνες, ενώ παρέμεινε μέχρι το θάνατό του ένας υποδειγματικός Βρετανός τζέντλεμαν. Το βιβλίο αυτό αποτελεί
ένα χρονικό της πορείας και των ταξιδιών
του Πάτρικ Λη Φέρμορ, καθώς και της συμμετοχής του στη Μάχη της Κρήτης και την
Αντίσταση, διανθισμένο με σχόλια προσωπικοτήτων για τη ζωή και το έργο του».

Φ.Α.

➜Εγκρίθηκαν για το Δήμο Ανωγείων για πρώτη φορά 30 θέσεις
για τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Ανωγείων και 25 θέσεις για το
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. Ανωγείων)
και αυτό μέσα στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής», στους Άξονες Προτεραιότητας 07 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης» και 08 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση
στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, (Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3, κατηγορία Παρεμβάσεων 2 «Υποστηρικτικά μέτρα
για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση»),
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 που προκήρυξε Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
Γίνεται προσπάθεια από τους υπάλληλους των δύο αυτών δομών
(Παιδικός και ΚΔΑΠ), να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά των μανάδων και οικογενειών, ώστε να επωφεληθούν οι Δημότες με την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών αυτών.
(από το γραφείο τύπου του Δήμου)

Συνέβη ΣΤΗΝ... ΑΘΗΝΑ
Της Αλεξάνδρας Ι. Σταυρακάκη

Αρμονίη αφανής φανερής κρείττω1
Ο Φοίβος Ανωγειανάκης, όνομα και πράγμα, και Φοίβος,
φωτεινός όπως ο Απόλλων και Κρής, Ηρακλειώτης, δώρισε τη συλλογή του το 1978 στο κράτος και η συλλογή του
αυτή στεγάστηκε στο Μουσείο του, που βρίσκεται στη
Πλάκα, δίπλα στο Μεντρεσσέ, το τούρκικο διδασκαλείο,
και τη μετέπειτα φυλακή, κάτω από τον Ιερό Βράχο.
Στις 14 του Σεττέμβρη φέτος, στον κήπον του Μουσείου
άκουσα για πρώτη φορά τον Γιώργο Ξυλούρη να παίζει
το λαγούτο του. Μουσικός και ερμηνευτής με αίσθημα και
μεράκι για το έργο που κάνει.
Ξεκίνησε μ ένα δικό του αυτοσχέδιο έργο τις καμπάνες
του Αγιου Μηνά.
Η μουσική του με γύρισε χρόνια πίσω στο Μεγάλο Κάστρο,
στο Χάνδακα, στην Κάντια, που είχε προστάτη τον καβαλάρη, Άγιο. Θυμήθηκα τα κείμενα του Νίκου Καζαντζάκη,
που τον φέρνουν ζωντανό να τριγυρνά τα σοκάκια και τα
τείχη του Μεγάλου Κάστρου. Τον ένιωθαν οι χριστιανοί τα
βράδια στο σκοτίδι, από τις οπλές του αλόγου του, που με
ορμή κτυπούσαν στα καλντερίμια. Και από τον Αγιο Μηνά
έδωσα ένα σάλτο και πήγα πίσω πολύ πίσω, στον Μίνωα
τον βασιλιά της Κνωσσού που απονέμει την δικαιοσύνη.
Οι Χορδές του λαγούτου του Γιώργη Ξυλούρη, έγιναν (ρ)
οή ωδών και (οδ)ών στο (χ)ωροχρόνο και με συνεπήραν,
με απήγαγαν στην αφανή αρμονία των όντων, που όπως
μαρτυρεί ο αγαπημένος μου και σκοτεινός κατ΄ άλλους
φιλόσοφος ο Ηράκλειτος είναι ισχυρότερη και καλλίτερη
από την φανερή.
Έτσι ξεκίνησε η βραδιά στο Μουσείο του Φοίβου Ανωγειανάκη με τον Γιώργη Ξυλούρη. Στη συνέχεια είπε μια
μαντινάδα που άκουγα για πρώτη φορά και που δεν γνω-

Επαληθεύθηκαν οι υποψίες για την ζημιά
στην ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ του Γωνομιού

•Όπως

διαπιστώθηκε από τις εργασίες που
πραγματοποίησε το συνεργείο, που όρισε ο Δήμος
να αναλάβει να εντοπίσει την ζημιά στη λιμνοδεξαμενή στο Γωνομιό, βρέθηκε νερό σε βάθος επτά
μέτρων, από το σημείο όπου άρχισαν οι εργασίες.

Συγκεκριμένα όπως είχε αρχικά υπολογιστεί, από
τον υδραυλικό Λυκούργο Βρέντζο, η ζημιά βρισκόταν σε σημείο του αναχώματος και συγκεκριμένα σε σημείο ένωσης των σωλήνων στο εξωτερικό μέρος της λιμνοδεξαμενής και κατά μήκος
του αγωγού της τροφοδοσίας αυτής, ενώ το νερό
έβρισκε διέξοδο από καταβόθρες. Μετά την εκβάθυνση της περιοχής από τον χειριστή του Δήμου
Γιώργο Βρέντζο διαπιστώθηκε αρχικά ασυνήθιστη
υγρασία στο υπέδαφος ενώ στην συνέχεια εντοπίστηκε και αναβάλουσα από νερό. Επίσης σε
απόσταση 10 με 15 περίπου μέτρων, πίσω από το
σημείο εξόδου του νερού, βρέθηκαν δύο «ταύκοι»
όπου όπως φαίνεται από εκεί έβρισκαν διέξοδο
τα 500.000 κυβικά νερού που χάθηκαν. θα ακολουθήσει προσεκτική προσέγγιση των αγωγών, με
την βοήθεια συνεργείου, ενώ θα πραγματοποιηθεί
και συνάντηση ειδικών για τον τρόπο αντιμετώπισης της ζημιάς.

Στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων

Κέντρο Εθνομουσικολογίας
του

Φοίβου Ανωγειανάκη

ρίζω τον δημιουργό της. Είναι κάπως έτσι:
Έχει αξία δυνατή το τελευταίο δάκρυ
Γιατί πάει και κρουσταλλιά στων ομαθιώ την άκρη.
Η ποίηση και η σοφία ομάδι, το κάλλος και η κάθαρση,
συντροφιά. Το τελευταίο δάκρυ, αυτό που με τη ροή του
διαλύει τον πόνο, μαλακώνει την ψυχή, που στερεύει από
τη θλίψη και λευτερώνεται. Και αρχίζει ξανά από την αρχή
να λειτουργεί καθαρή και ήρεμη, για νέες περιπέτειες.
Ο λόγος της μαντινάδας αυτής μου θύμισε τον πίνακα του
Νικολάου Γύζη με τον τίτλο «Γιάντες», που μου είχε δείξει
και εξηγήσει ο Ιωάννης, όταν ήμουν ακόμη παιδούλα. Ο
Γύζης τον φιλοτέχνησε το 1878 και σήμερα εκτίθεται στην
Εθνική Πινακοθήκη.
Ακολούθησε ο Συρτός του Ροδινού όπου μπροστά μου ξετυλίχτηκε όλη η Κρήτη, σα νύμφη να σειέται και να λυγιέται στα κύματα του Αιγαίου και του Λιβυκού. Μετά έπαιξαν
με τον Αχιλλέα Περσίδη «Το Οροπέδιο», έργο του Αχιλλέα
Περσίδη. Ποί οροπέδιο απόλα που διαθέτει η Κρήτη να
πρωτοθυμηθώ και να θαυμάσω της Νίδας με το ΙδαίονΔιαίον Άντρον και την κορυφή του Ψηλορείτη, του Ομαλού,
του Ασκύφου του Νιάτου, του Βύθωνα, του Νησίμου ή του
Λασηθίου; Για όλα αυτά μπορώ να πω μόνο:
την ομορφιά τόσο πολύ ατένισα
που πλήρης είναι αυτής η όρασίς μου
Θυμήθηκα τα καλοκαίρια που πέρασα, στο γαλήνιο οροπέδιο του Λασηθίου με τις χιλιάδες μύλους που γυρνούσαν
ασταμάτητα όπως το μυαλό της τότε εφηβείας μου και με
ταξίδευαν. Θυμήθηκα την αγαπημένη μου θεία, που όλοι
την φώνασαν Αργυρώ όχι πως δεν ήταν, αλλά εγώ είχα
λόγους πολλούς κρυφά να την αποκαλώ «Γλαυκώπις η
Ροδοδάκτυλη».
Στη συνέχεια της μουσικής εκδήλωσης ακολούθησαν σει-

ρά από μαντινάδες που παρέπεμπαν στην ιδιαίτερη πατρίδα στ Ανώγεια, στο Αγάκου το Μετόχι, και στου σαρουλιού το δέτη, μέρη που δεν τάχω επισκεφθεί, τα γνωρίζω εξ ακοής.
Και αυτό που ήταν το συγκλονιστικότερο απ όλα τα έργα,
ήταν ένα ριζίτικο τραγούδι της τάβλας, που το τραγούδησε μια ομάδα Κρητών μαζί με τον Ψαρογιώρ- γη. Το περιβόλι τα όμορφο.
ΕΕ ! Για δες περβόλιν ‘εμορφο
Για δες κατάκρυα βρύση στο περβόλι μας τ όμορφο.
Ε!! Κι όσα δενδρά έπεψεν ο θιός
μεσά ναι φυτεμένα στο περβόλι μας τ όμορφο
Ε!! κι οσα πουλιά πετούμενα
μεσά ναι φωλιασμένα στο περβόλι μας τα όμορφο.
Ολος ο κόσμος ο μικρός και ο μέγας μέσα σ ένα περιβολάκι. Όλα τα αγαθά του θεού, αλλά και τα στοιχεία της
τετρακτύος των Πυθαγορείων, τα τέσσαρα που συγκροτούν και συγκρατούν τον κόσμο. Η Γή, ο Αήρ το ΄Υδωρ
και το Πύρ. Εικόνες που έχουν λησμονηθεί, αν και αποτελούν την ουσία και το μυστικό της ζωής και του ευ..
Φεύγοντας από το Μουσείο του Φοίβου Ανωγειανάκηκαι
βαδίζοντας κάτω από τον Ιερό Βράχο, για μια ακόμη φορά είχα τη γνώση, ότι η αφανής αρμονία και στη μουσική
και τα τραγούδια της Κρήτης, για μένα είναι ένα άκος της
ψυχής. Και ότι επαληθεύθηκε για μια ακόμη φορά, αυτό
που εδώ και χρόνια έχω υποψιασθεί και υποστηρίζω μετά
ζέσεως: «εκ Κρήτης, και δη εκ της ωκεανίας αύρας και
των καλλιτεχνών και της μουσικής της, τα Κρείττω».
ΑΛΣ
1 Δηλ.: «Η κρυμμένη αρμονία είναι ισχυρότερη από την φανερή» Ηράκλειτος
55.Ιππόλυτος Έλεγχος ΧΙ.9σελ. 98 Ηράκλειτος άπαντα εκδόσεις Ζήτρος.

16

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

``

››

Νέα έκδοση

Ο έρωτας
στην Κρήτη
είναι
μελαγχολικός

Στη μνήμη
ΓΙΑΝΝΗ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
(Χαρκιαδογιάννη)

Στη μνήμη
ΑΡΓΥΡΟΥΣ &
ΜΙΧΑΛΗ
ΞΥΛΟΥΡΗ

Στη μνήμη
Γιαννούλας
(Σκουλά) Χαιρέτη
(29/8/1941 - 13/8/2012)

του Λουδοβίκου των Ανωγείων

με θέμα ο «Παροιμιακός

και γνωμικός
λόγος στην Κρήτη»
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Τους συνέδρους καλωσόρισε ο Δήμαρχος των Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης
και στη συνέχεια προβλήθηκε ένα μέρος της ταινίας-ντοκουμέντο του Λευτέρη Χαρωνίτη, από το Τρίτο Ολοκαύτωμα, που συγκίνησε όλους.
Την κήρυξη της έναρξης των εργασιών του συνεδρίου έκανε εκ μέρους του Περιφερειάρχη Κρήτης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νίκος Ξυλούρης.
Στο συνέδριο έγιναν τριάντα τρεις (33) ανακοινώσεις από καθηγητές Πανεπιστημίου,
ερευνητές και μελετητές του λαϊκού μας πολιτισμού, από την Ελλάδα, την Κύπρο και
την Αίγυπτο. Οι ανακοινώσεις ήταν υψηλού επιπέδου και έριξαν φως σε πολλές πλευρές
του παροιμιακού και γνωμικού λόγου.
Μετά από κάθε συνεδρία γίνονταν παρεμβάσεις και υπήρχε διάλογος.
Το συνέδριο παρακολούθησε πολύς κόσμος από τα Ανώγεια αλλά και από όλη την Κρήτη. Μάλιστα, κάποιοι ήλθαν, για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του, από την Αθήνα.
Ο Δήμος Ανωγείων παρέσχε γνήσια ανωγειανή φιλοξενία στους συνέδρους.
Ο τόμος με τα Πρακτικά του συνεδρίου θα τυπωθεί σύντομα και η παρουσίασή του θα
γίνει στις 19 Δεκεμβρίου 2012. Τα έξοδα για την έκδοση των Πρακτικών ανέλαβε η
εταιρία ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.
Οι σύνεδροι ζήτησαν από το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας να ζητήσει από τους αρμό
διους φορείς να θεσπιστεί η διδασκαλία της Λαογραφίας και να προκηρυχθούν θέσεις
διδασκόντων για τη διδασκαλία του μαθήματος στα φιλολογικά και παιδαγωγικά τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι το μόνο στο οποίο δεν
διδάσκεται Λαογραφία. Και όλη η Κρήτη είναι ένας λαογραφικός θησαυρός.
Στο συνέδριο ο κ. Hisham Derwish, αναπληρωτής καθηγητής κλασικής φιλολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Καΐρου και μορφωτικός ακόλουθος της Αιγυπτιακής Πρεσβείας στην
Αθήνα, πρότεινε να συνδιοργανωθεί από την Αιγυπτιακή Πρεσβεία και το Κέντρο
Κρητικής Λογοτεχνίας συνέδριο για το λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης και της Αιγύπτου.
Στο τέλος του συνεδρίου ο πρόεδρος του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας Κώστας Μουτζούρης και ο δήμαρχος του Δήμου Αμαρίου Στέφανος Σημαντήρας ανακοίνωσαν, ότι
το επόμενο συνέδριο του Κέντρου θα είναι συνδιοργάνωση του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας και του Δήμου Αμαρίου, θα γίνει τον επόμενο χρόνο (2013) στο Αμάρι και θα έχει
ως θέμα του τον Παύλο Βλαστό, τον πατέρα της Κρητικής Λαογραφίας, του οποίου το
έργο (94 τόμοι) βρίσκεται ανέκδοτο στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.
Το κλείσιμο του συνεδρίου έκανε ο Δήμαρχος των Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης
και τους συνέδρους αποχαιρέτισε με τον ποιητικό τρόπο της Κρήτης ο Γυαλάφτης.
Την Παρασκευή το βράδυ στη «Ντελίνα» καμαρώσαμε τα παιδιά του Πολιτιστικού
Συλλόγου για το χορό τους και γενικά για όλη την παρουσία τους.
Ανώγεια, 30 Σεπτεμβρίου 2012
Εκ του γραφείου τύπου του Δήμου



«Δεν βρίσκω λόγια να σου πω,
λόγια να σε στολίσω
Μόνο την λέξη άνθρωπος
και εκεί θα σταματήσω.»
Αριστείδης Χαιρέτης (Γιαλάφτης)

Πρόκειται για το νέο βιβλίο του «Λουδοβίκου των Ανωγείων», που
συνιστά μια συλλογή 102 τραγουδιών για τον έρωτα και το θάνατο, που
έχει γράψει και τραγουδήσει ο ξεχωριστός και άξιος ανωγειανός καλλιτέχνης. Η καλαίσθητη αυτή έκδοση των 206 σελίδων κυκλοφόρησε από
τις εκδόσεις «Ιανός».
Φ.Α.

το 3ήμερο (28-29-30/9) συνέδριο στ’Ανώγεια

μεγάλο «ευχαριστώ» εκ μέρους της οικογένειάς
μας για την αγάπη, το σεβασμό, την ειλικρίνεια
που είχες απέναντί μας ως συγγενής.
Στην τελευταία μας κουβέντα, στο Νοσοκομείο,
είπαμε πολλά. Θα τα κρατήσω όλα. Εγώ σου
είπα λίγα. Έτσι έπρεπε… Καλό ταξίδι.
Αιωνία σου η μνήμη».
Οδυσσέας Βρέντζος
«Ηρθενε πάλι η συμφορά και μας εβρήκε πάλι
Η βιόλα που εμοίρηζε φεύγει από το Λειβάδι»
Γιάννης Αλκ Σκουλάς (Μανάβης)

Η σύζυγός του Ειρήνη Σαλούστρου (Χαρκιάδενα) εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ
στη Φ.Α.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
στο 40ήμερο μνημόσυνο της

ΜΑΡΙΝΑΣ
χα Παύλου ΧΑΙΡΕΤΗ

Να’ τονε τρόπος να μπορώ το χρόνο να γυρίσω
μόνο και μόνο μάνα μου να σε γυρίσω πίσω
Για δε μπορώ να το δεχτώ πως έχεις φύγει μάνα
και πως για σένα έπαιξε νεκρίκια η καμπάνα
Απίστευτο είναι μάνα μου
και για τους τρεις σου εγγόνους
η αγαπημένη τους γιαγιά να τους αφήσει μόνους
Μάνα γιατί σε λάτρεψαν
και σ’ είχαν στήριγμα τους
και δεν μπορούνε να δεχτούν
πως έφυγε η γιαγιά τους
Μα όσο θωρούν τα μάτια μου
μάνα τα βουρκωμένα
πιστένε το σιγά σιγά κι αυτά και κλαίν για σένα
Όπως και να ‘ναι μάνα μου καλό ταξίδι να ‘χεις
μα πάντα μες στη σκέψη μας
θα ζεις και θα υπάρχεις
θα σε θυμούμαι ώστε να σεί την τρίχα μου ο αέρας
γιατί ήσουν χρόνους του σπιτιού
και μάνα και πατέρας
Γιατί έφυγε το ταίρι σου και πάνε τόσα χρόνια
δεν γνώρισε δεν χάρηκε τα τρία του εγγόνια
Μάνα γι’ αυτό να του το πείς
τώρα που πας στον Άδη
πως έχει τρείς εγγόνους γιούς άντρες χωρίς ψεγάδι
Και πως τα χρόνια που έλειψε ήσουν αντάξια του
και τίμησες τη μνήμη του Μάνα και τ’ όνομά του
Όσο για μένα μάνα μου πολυαγαπημένη
η γής απού σε δέχτηκε να είναι ευλογημένη
Γιατί ‘σουν υπερήφανη μέχρι το μισεμό σου
στην νύφη σου στα εγγόνια σου
στην κόρη και στο γιό σου
Μάνα γι’ αυτό σου υπόσχομαι ότι θα την τιμήσω
την Ανθρωπιά που μ’ άφησες κληρονομιά να ζήσω
Από παιδιά και εγγόνια σου
Μάνα καλοστραθιά σου
Αιώνια η Μνήμη σου Άγια τα Λείψανα σου
Τα παιδιά σου Αντιγόνη - Ευρυπίδης
Η Νύφη σου Μαρίνα
Τα εγγόνια σου Παύλος – Αντώνης - Νικηφόρος

Το ποσό αυτό εισφέρθηκε στην εφημερίδα μας και στη μνήμη των αδελφών της
δωρήτριας, ΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ και ΑΡΓΥΡΟΥΣ ΞΥΛΟΥΡΗ.

Στη μνήμη
Γεωργίου Εμμ.
Πασπαράκη
(Πασπαρογιώργη)
Ήρθαν του χρόνου οι γερανοί
και πήραν τον αητό μου
η το Πασπαρογιώργη μου
τον άντρα τον καλό μου
Των εγγονών μου τον παππού
και των παιδιών του κύρη
κι οι χρόνοι δεν γιαγέρνανε για να ξαναγιαγύρει
Έχασα το λεβέντη μου το φως που έφεγγέ μου
και με τρεμάμενο κερί μ’άφησε ακριβέ μου
Εξήντα χρόνους χτίζαμε
καλέ μου τη φωλιά μας
με χίλιους κόπους νά’χουνε
μια στέγη τα παιδιά μας
Τρεις όμορφες η στη ζωή φέραμε θυγατέρες
κι από περιστεράκια μας γίνανε περιστέρες
Πούσουνα άνθρωπος καλός
γείτονας νοικοκύρης
αγωνιστής και γλεντιστής
γείτονας, φίλος, κύρης
Γέμισες το ποτήρι μου δεν δίψασα μαζί σου
και θα’χω ταίρι μου γλυκό η την αθιβολή σου
Κάποτε θα’φευγε ο γης ετσά’ναι τα γραμμένα
θα ξαναρθούν οι γερανοί να πάρουνε κι εμένα
Χτίζε τη Γιώργη τη φωλιά να’ναι μισοχτισμένη
να τη ποχτίσουμε μαζί σα’ ρθω τουδά η καημένη
Ράβε στιβάνια βοσκικά και σχολιανά καινούρια
κι οντέ θα’ρθω θα σου βαστώ
σουβλόριζες στη βούρια
Το πολυδουλεμένα σου σουβλιά
και τις ποδιές σου
θα πάρω να σου τα βαστώ
που τόσο σου αρέσουν
Που’χες για κάθε σου δουλειά όλα τα εργαλεία
ποιος άλλος τά’χε άνθρωπος αυτά τα μεγαλεία
Ευχαριστώ και το θεό που είχε την υγειά σου
να παντρευτούν να κάμουνε
φαμήλια τα παιδιά σου
Κι απής και τα κατάστεσες
κι έδωκες την ευκή σου
ευτυχισμένος έφυγες που τη ζωή που ήσουν
Όλο τον κόσμο ευχαριστώ
στο πένθος μας που ήσαν
Γιώργη μας για στερνή φορά
και σ’αποχαιρετήσαν
Καλό ταξίδι αγάπη μου
άντρα μου λατρευτέ μου
«ΆΧΙ» ο κλήρος που έφυγες σε μένα έπεφτέ μου
η σύζυγος
Πασπαρογιώργαινα
Η Πασπαρογιώργαινα εισέφερε στη μνήμη του
συζύγου της στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
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«Ευλογημένο, αρχόντισσα, το δρομολόγιό σου
Γιατί τιμάς τον τόπο αυτό
και με το θάνατό σου.»
Γιώργης Μπέρκης (Κατσούγκρης)
«Πένθος στ’ Ανώγεια σήμερα.
Σιωπή μεγάλη.
Πένθος στο περαχώρι, στη γενέτειρά σου, εδώ
που γεννήθηκες και μεγάλωσες. Το γενεαλογικό
σου δέντρο πλούσιο σε κλαδιά και καρπούς, κόρη του Μάνωλα του Σκουλά -μιας εξέχουσας
φυσιογνωμίας και Ανωγειανής φιγούρας- και
αδερφή τριών μεγάλων βλαστών: του Γιάγκου,
του Χουμά και του Γιωργιό του Μάνωλα, τριών
Ανωγειανών με πλούσια χαρίσματα λεβεντιάς,
τιμής, αξιοπρέπειας.
Σιωπή μεγάλη… Φεύγει από κοντά μας, για το
αιώνιο ταξίδι, ένας δικός μας άνθρωπος, που
αγωνίστηκε ολόκληρη τη ζωή της με πίστη και
σεβασμό στις υψηλές αξίες, που οφείλουμε όλοι
μας να σεβόμαστε και να υπηρετούμε.
Η πόλη των Ανωγείων αποχαιρετά ένα άξιο τέκνο της. Η οικογένεια του Νικήτα αποχαιρετά
την καλή σύζυγο και τη στοργική μάνα.
Η Γιαννούλα υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα στην Ανωγειανή κοινωνία και την διέκρινε η ευγένεια, η πραότητα, η καλοσύνη, η
εντιμότητα και η αξιοπρέπεια.
Η Γιαννούλα μας έφυγε, πήρε το δρόμο της αιωνιότητας ανώδυνα, και ανεπαίσχυντα. Άνοιξε
την πόρτα της εξόδου της παρούσας πρόσκαιρης
ζωής και πέρασε στον άλλο κόσμο απλά, αθόρυβα, σεμνά όπως ήταν όλη της η ζωή. Η διακριτική της παρουσία και ο ήπιος χαρακτήρας
της δημιουργούσε ένα κλίμα σεβασμού, ταυτόχρονα και συμπάθειας για το πρόσωπό της.
Αγαπημένη μας Γιαννούλα, αισθάνθηκα μέσα
μου μια ανάγκη να σ’ αποχαιρετήσω με λόγια
ταπεινά, απλά, σύντομα αλλά που σου αξίζουν
και να εκφράσω, μέσα από αυτά, τις ευχαριστίες
όλων μας για την προσφορά σου, τις συμβουλές
σου, την αγάπη σου, την εμπιστοσύνη και το σεβασμό που έτρεφες για όλους μας.
Γνωρίζουμε όλοι ότι δοκιμάστηκες, με μεγάλες
πίκρες και αβάστακτους πόνους, από τους θανάτους των αδερφών σου και άλλων συγγενών
σου, αλλά παρόλα αυτά η γαλήνη και η ηρεμία
στο πρόσωπό σου ήταν πρωτόγνωρη. Γι’ αυτό
και μόνο ξεχώριζες.
Απ’ όποιο σημείο και εάν πέρασες άφησες αποτύπωμα σεβασμού και εντιμότητας. Τίμησες με
το παραπάνω το σπίτι του συζύγου σου και την
οικογένεια των Χαιρέτηδων, όπως και το σπίτι
του κυρού σου, του Μάνωλα, και ολόκληρη την
οικογένεια των Σκουλάδων. Γι’ αυτό και οι δύο
οικογένειες αισθάνθηκαν υπερήφανες για σένα, όπως και ολόκληρο το χωριό σου. Με τη
στάση σου, την αξία σου και τη συμπεριφορά
σου, τίμησες με το παραπάνω τα παιδιά σου, τα
ανίψια σου και τους συγγενείς σου. Γι’ αυτό
όλοι εμείς σου ανταποδίδουμε σήμερα με λίγα
λόγια την τιμή αυτή.
Είμαστε όλοι εδώ, πάνω από το φέρετρό σου
για να σου πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για
τη διαρκή και αξιοπρεπή σου συμπεριφορά για
τη σεβαστή σου παρουσία, για τη μεγάλη αγκαλιά που είχες για όλους μας.
Μένουν πίσω σου ο άντρας σου και τα τρία αξιόλογα παιδιά σου, αλλά και οι βλαστοί των
κλαδιών του δέντρου σου, τα ανίψια σου, που
θα συνεχίσουν με την παρουσία τους την τιμημένη πορεία σου.
Πριν πω το «Αιώνια η μνήμη», θα σταθώ για λίγο σε προσωπικό επίπεδο και θα σου πω ένα

«Περήφανη και ταπεινή, σωστή αρχοντοπούλα,
Ανυφαντού, κοινωνική,
αυτήν ήταν η Γιαννούλα.»
Αγάπη Νταγιαντά (Λιαμαγάπη)
Η μάνα μας κοιμήθηκε για πάντα τη μαρτυρική
μέρα, για τ’ Ανώγεια, την 13η Αυγούστου «τη
μέρα του Μνημοσύνου», όπως έλεγε η ίδια. Γεννήθηκε όμως τον «Γερμανοκατοχικό» Αύγουστο
του 1941 (σύμπτωση ή υπενθύμιση, για να μην
ξεχνούμε εμείς σήμερα τη νέα μορφή οικονομικής «κατοχής»;)
Γαλουχήθηκε μέσα στα τύμπανα του πολέμου
και στη μαρτυρική εκτέλεση της αδερφής της
Όλγας -μαζί με την ξαδέρφη Ανδρονίκη- σε ξεχωριστό και αληθινά «αγαπητικό» οικογενειακό
περιβάλλον. Δημιούργησε, μαζί με τον πατέρα
μας Νικήτα, ένα αντίστοιχο φιλόξενο και παρηγορητικό σπίτι, «σα μοναστήρι», όχι μόνο για τη
δική της οικογένεια αλλά για όλους τους πονεμένους, πολιτικά διωκόμενους, κοινωνικά αδικημένους, συγγενείς, φίλους και χωριανούς.
Οι δυσκολίες της ζωής, οι αξίες της οικογένειας, η υπερβατική αγάπη, την όπλισαν, όπως και
όλους τους γνήσιους Ανωγειανούς, με πανανθρώπινες αξίες και αποστάγματα συμπαντικής
σοφίας, που και σήμερα λίγα βιβλία διεξοδικά
έχουν καταγράψει.
Λέξεις όπως: «το ανθρώπινο χρέος», «το χατίρι»,
αλήθεια, «καθαρή συνείδηση», κοινωνικότητα,
αλληλεγγύη (προς την οικογένεια, το γείτονα, το
συγγενή, το χωριανό) και δίκαιο, είχαν ουσιαστικό νόημα και ήταν οδηγοί της ζωής της.
Ο μετακατοχικός Ανωγειανός στυλοβάτης, το
«Αργαστήρι», στάθηκε αφορμή να γίνει ιδρυτικό μέλος του Υφαντουργικού Συνεταιρισμού
και στο τέλος η δεκαεπτά φορές κατηγορούμενη στο δικαστήριο Πρόεδρός του για τα χρέη
στο ΙΚΑ. Η εξέλιξη όμως της επιδοτούμενης,
δυστυχώς, εποχής μας ήταν αφορμή να ξεπεραστούν οι έννοιες της ουσιαστικής συμμετοχής
και συμπαράστασης και γι’ αυτό στα Δικαστήρια
του Ρεθύμνου την Πρόεδρο του Συνεταιρισμού
Ανωγείων την συνόδευε μόνο η οικογένειά της.
Έλεγε τις πρώτες φορές: «Πώς θα πάω να κάτσω στο σκαμνί του κατηγορουμένου; Αφού
εμείς δεν φάγαμε χρήματα, ένα κτίριο κάναμε
και το χρωστούμε, γιατί το υφαντό δεν είχε πωλήσεις και γι αυτό δεν πληρώσαμε και το ΙΚΑ».
Παρόλη, όμως, την τρίχρονη μόνο σχολική της
μόρφωση έφτασε να παρεμβαίνει στο Δικαστήριο αντί Δικηγόρου. Δεν είναι τυχαίο που μια
αγαπημένη της μαντινάδα ήτανε: «Δεν θέλω
ανθρώπου το κακό μα και στο δίκαιο επάνω και
με τον ίδιο το Θεό, αν χρειαστεί, τα βάνω».
Ήτανε περήφανα μεγαλόψυχη μπροστά στο
κοινό καλό, υπηρετούσε καθημερινά την αλήθεια και την εντιμότητα, πίστευε στην ανθρώπινη δημιουργικότητα και ήταν «νέα» στο μυαλό
και στην καρδιά. Έφυγες, στοργική μας μάνα,
για το αιώνιο ταξίδι το αθάνατο, «όρθια» και
«αξιοπρεπής» όπως ήταν όλη η ζωή σου. Λέγοντας τη δική σου μαντινάδα συνέχεια (έκφραση
της δίμηνης παραμονής σου στο νοσοκομείο και
της αστείρευτης ενεργητικότητάς σου και του
πάθους σου για ζωή):
«Εγώ ‘μαι κόρη του βουνού, του Δία θυγατέρα
και δεν μπορώ στην κλίνη μου
να κάθομαι όλη μέρα»
Θα κρατήσουμε, βαθιά στην ψυχή μας, το πνεύ-

μα σου και τις διδαχές σου.
Τώρα, στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε,
εμείς καλούμαστε να δοκιμαστούμε τόσο με την
φυσική σου απώλεια όσο και με την ανθρωπιά
μας για να βγούμε αληθινοί και άξιοι. Φωτεινό
το δρομολόγιό σου…
Καλή αντάμωση!
Η κόρη σου Αγάπη

Στη μνήμη
Κριτόλαου
Τσαγκαράκη

Κατέθεσε στην Φ.Α. στην μνήμη της εκλιπούσας:
η Oικογένειά της 200 ευρώ, Mαίρη Χαιρέτη του
Στεφανή 50 ευρώ, Νίκη Φρυσάλη 50 ευρώ.

Στη μνήμη
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΚΟΥΝΑΛΗ
(Πολιτικίνα)
(Ένας χρόνος
από το θάνατό της)

Στις 5 Απριλίου 2011 πέθανε η αγαπημένη μας
μάνα, λίγα λόγια για να περιγράψω, τη θλίψη
μας και αυτά που νιώθουμε για τη δική μας
μάνα, τη δική μας γιαγιά.
Ήταν τρυφερή, δοτική, συμβουλευτική, καλοσυνάτη, και με το δικό της τρόπο χάριζε συνεχώς το πιο πολύτιμο αγαθό (την ανιδιοτελή
αγάπη) η μάννα που ήταν πάντα εκεί , και
στεκόταν σα βράχος, ήταν εκείνη που έπνιγε
και καταπίεζε τον δικό της πόνο για να τα καταφέρει, να σταθεί και να παλέψει τις δοκιμασίες που της έδωσε η ζωή .
Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, θα σε θυμόμαστε
πάντα, και ελπίζουμε εκεί βρίσκεσαι τώρα, να
συνάντησες τα αγαπημένα σου πρόσωπα που
η ζωή σου στέρησε πολύ νωρίς.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Τα παιδιά και τα εγγόνια της Bασιλικής Κουνάλη ευχαριστούν θερμά τους συγχωριανούς,
συγγενείς και φίλους που με οποιοδήποτε τρόπο συμμετείχαν στην κηδεία της, αυτούς που
κατέθεσαν στεφάνια εις μνήμη της, και εκείνους που αντί στεφάνων προσέφερα χρήματα
εις μνήμη της, για τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Xαράκι, με σκοπό την αποπεράτωση του.
Στη μνήμη της εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ.

Ένα σημείωμα για τον Κριτόλαο
Προ ολίγων εβδομάδων έφυγε από την ζωή
ο Κριτόλαος Τζαγκαράκης. Ο Κριτόλαος
υπηρέτησε με πάθος τις αξίες της οικογένειας και του ήθους. Μαζί με την σύζυγό
του Νίκη, πάλεψε μέσα στις δύσκολες μεταπολεμικές συνθήκες για να αναθρέψει
την οικογένεια του. Τα κατάφερε και με το
παραπάνω. Όλες τις «εξετάσεις» που κλήθηκε να δώσει από την «ζωή» τις πέρασε με
επιτυχία κι όλοι έχουν να πουν έναν καλό
λόγο για τον Κριτόλαο. Όλοι οι χωριανοί
μιλάνε σεμνά, όταν αναφέρονται σ’ έναν
άνθρωπο που αγωνίστηκε στην ζωή του ,
αφήνοντας ως παρακαταθήκη την εντιμότητά του και τον ακέραιο χαρακτήρα του.
Φεύγοντας για το αιώνιο ταξίδι άφησε πίσω
του έναν άξιο απόγονο, ένα καλό κοπέλι ,
συνεχιστή των Ανωγειανών παραδόσεων ,
τον γιό του Χαραλάμπη. Εκεί ψηλά που βρίσκεται θα πρέπει να είναι ήσυχος και περήφανος γιατί άφησε κι εκείνος το δικό του
χαρακτηριστικό αποτύπωμα στ’ Ανώγεια
της ιστορίας, του πολιτισμού και της παράδοσης.
Καλή «διαμονή» αγαπημένε μου θείε
π. Ανδρέας Κεφαλογιάννης
Στη μνήμη Τζαγκαράκη Κριτόλαου
εισέφεραν προς την Επιτροπή του Νεκροταφείου οι:
Κεφαλογιάννης Σωκράτης 50 ευρώ, Κοντογιάννης Εμμανουήλ 50 ευρώ, Φασουλάς
Βασίλειος 50 ευρώ, Βρέντζου Εύη 50 ευρώ,
Σπαχής Οδυσσέας 50 ευρώ, Δακανάλης
Κώστας 50 ευρώ, Ρούλιος Γεώργιος 50 ευρώ, Νταγιαντά Ρένα 50 ευρώ, Νταγιαντά
Ειρήνη 50 ευρώ, Σκουλά Όλγα 50 ευρώ,
Κουνάλη Λευκοθέα 50 ευρώ, Πλουσή Γεωργία 50 ευρώ.
Η οικογένεια του στην μνήμη του καταθέτει
το ποσό των 100 ευρώ στην Φ.Α.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΡΟΥΛΙΟΥ
(Μπαντελογιώργαινα)
(αποβίωσε στις 31 / 8 / 2012,
ετών 98)

Επικήδειος: εκφωνήθηκε από τον ανιψιό της,
Βασίλη Σμπώκο
«Αγαπημένη μας θεία,
Είμαστε εδώ σήμερα για να σου αποδώσουμε
τον τελευταίο χαιρετισμό και την τιμή που σου
αξίζει για τα 98 χρόνια αγωνιστικής δράσης
και προσφοράς σου στην καθημερινότητα της
ψεύτικης τούτης ζωής.
Είμαστε εδώ και οι τρεις που ανάθρεψες, τα
αδέρφια σου, τα παιδιά και τα ανίψια σου, τα
εγγόνια σου.
Είμαστε όλοι εμείς που μας κράτησες στην
αγκαλιά σου, όλοι εμείς που έχουμε βιώσει
το χάδι σου, έχουμε νιώσει το μάλωμά σου,
έχουμε ακούσει τις συμβουλές σου. Όλοι
εμείς που ήμασταν πάντοτε η μοναδική σου
έγνοια, γιατί ήσουν η μάννα για τα παιδιά σου
και η δεύτερη μάννα όλων μας.
Γεννήθηκες και μεγάλωσες σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Η φτώχεια και η πείνα κυριαρχούσαν στην καθημερινότητα του φτωχικού
σπιτιού σας και της ευρύτερης κοινωνίας των
Ανωγείων πριν από 98 χρόνια.
Ήσουν το πρώτο από τα εννιά παιδιά του
Ατζαρογιώργη Σμπώκου και της Γαρτζολολένης Καλλέργη. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής
σου ξεκινάει σκληρός επιβίωσης. Γερό στήριγμα της μάνας σου στην ανατροφή των αδερφακιών σου. Για σένα οι κούκλες που παίζουν
τα σημερινά παιδιά ήτανε ζωντανές. Μεγαλώνοντας αποκτάς την εμπειρία της διαχείρισης
του νοικοκυριού, η οποία αποδεικνύεται πολύτιμο εργαλείο στη πορεία της ζωής σου.
Νιώθεις στο πετσί σου τη ναζιστική λαίλαπα
με το κάψιμο του χωριού, τον ξεριζωμό και
την προσφυγιά. Ο επαναπατρισμός μετά την
απελευθέρωση δύσκολος.
Όλα πλέον ξεκινούν από την αρχή. Με χίλια
βάσανα και μεγάλο κόπο καταφέρνετε να
βρείτε τον όποιο κανονικό ρυθμό ζωής σας
επιτρέπουν οι συνθήκες.
Τώρα ο εχθρός είναι το ίδιο το κράτος. Παρ’
όλη την πίεση όμως, λόγω ιδεολογικών φρονημάτων της οικογένειάς σου και αυτή η μάχη
θα κερδηθεί παρ’ όλο που απαιτεί πολύ αίμα
και δάκρυ.
Είσαι έτοιμη πλέον να φτιάξεις την δική σου
οικογένεια. Παντρεύεσαι τον Μπαντελογιώργη Ρούλιο διαλεκτό μέλος της κτηνοτροφικής
Ανωγειανής κοινωνίας της εποχής του και
φέρνετε στον κόσμο τη Λιλίκα, τη Μαρίκα
και τον Αριστείδη.
Δίνεις τα πάντα για να μεγαλώσουν με τις
αρχές που πρεσβεύεις και εσύ και ο Μπαντελογιώργης και το πετυχαίνετε.
Παρά τα πενιχρά οικονομικά σας, ωθείς τα
παιδιά σου στο δρόμο της μόρφωσης. Οι κοπελιές σπουδάζουν και ο Αριστείδης είναι το
στήριγμα του πατέρα του στα ζά.
Πάνω όμως που πάς να πεις δόξα το Θεό, έρχεται η αρρώστια και ο γρήγορος θάνατος του
άντρα σου. Στην κορύφωση του προσωπικού
σου δράματος παίρνεις την κατάσταση στα

χέρια σου και δίνεις μαθήματα δυναμισμού
αντάξια της καταγωγής σου. Άξια συμπαραστάτισσά σου η κουνιάδα σου Ελευθερία και
αυτή.
Δρομολογείς την πορεία της ζωής σου και των
παιδιών σου με τέτοιο τρόπο, ώστε το κάθε
πράγμα να παίρνει τη σειρά του, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση τους και τη δημιουργία των δικών τους οικογενειών. Ο Μανόλης
με την Βαγγελιώ είναι τα νέα μέλη της οικογένειάς σου και ακολουθούν οι τρεις εγγονοί
σου. Αισθάνεσαι μεγάλη υπερηφάνεια και
ικανοποίηση. Έχεις επιτελέσει το χρέος σου
στο έπακρο.
Αγαπημένη μας θεία,
Την διάρκεια αυτή του ενός αιώνα ζωής περίπου, βίωσες όσο κανείς άλλος την εναλλαγή
συναισθημάτων, την χαρά του ερχομού και τον
πόνο του φευγιού. Συμμετείχες στο γλέντι της
ζωής και στην πίκρα του θανάτου με την απουσία πολλών δικών σου ανθρώπων.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μεγάλη κουβέντα που
μου είπες στην περιπέτεια του σπιτιού μας
στον οδυρμό της απώλειας του πατέρα μου
και αδελφού σου και του αδελφού μου και
ανιψιού σου. Μια φράση που την άκουγα
πρώτη φορά βγαλμένη από τη ζωή αιώνων
του ανθρώπινου γένους και της δικής μας ιδιαίτερης κοινωνίας. «Θώριε κόσμο γίνου κόσμος» μου είπες. Φιλοσοφημένη παλιά κουβέντα. Εδώ περιλαμβάνεται όλο το νόημα της
παρουσίας των ανθρώπων στα εγκόσμια.
Θεία Μπαντελογιώργαινα,
Τα απαράμιλλο πάθος σου για την ζωή, που
όλοι οι συγγενείς γίναμε μάρτυρες την τελευταία ειδικά δεκαετία της ζωή σου, είναι ένα
μήνυμα στη δύσκολη αυτή συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας, τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο. Ένα μήνυμα καθημερινού και διαρκούς αγώνα επιβίωσης.
Ο αγώνας αυτός εμπλουτισμένος με τις αρχές
και τις αξίες της συντροφικότητας και της
αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο που με
υπόδειγμα μας δίδαξες στο διάβα της ζωής
σου, είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που
μας αφήνεις.
Σου υποσχόμαστε να συνεχίσουμε πάνω σ’ αυτές τις βάσεις και να μην σε απογοητεύσουμε.
Καλό σου ταξίδι».



Από την οικογένειά της….
Στις 31-08-2012 έφυγε από κοντά μας Ελευθερία Ρούλιου (Μπαντελογιώργαινα) το πρώτο παιδί από τα εννιά τον Ατζαρογιώργη.
Σμπώκον γεννήθηκε στα Ανώγεια το 1914.
Δύσκολα τα παιδικά της χρόνια σε μια μεγάλη οικογένεια. Στάθηκε βοηθός από μικρή
στη μάνα της, για την ανατροφή των αδελφών
της και λόγω της σοβαρότητας που είχε από
τότε, δεν τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο γιατί είχε σπουδαιότερο ρόλο να επιτελέσει.
Αργότερα έζησε την Κατοχή και μετέπειτα
την απελευθέρωση με δυσκολίες πολλές για
τα φρονήματα της οικογένειάς της. Μετέπειτα παντρεύτηκε με τον Μπαντελογιώργη και
απέκτησαν τρία παιδιά. Σε λίγα χρόνια όμως
μετά, ήρθε η αρρώστια και ο πρόωρος θάνατος του άντρα της. Όλη η φροντίδα για την
ολοκλήρωση των σπουδών των θυγατέρων της
και την αποκατάσταση του γιου της πέρασαν
στα χέρια της. Με πολύ κόπο και θυσίες τα
κατάφερε και όλη η οικογένεια ορθοπόδησε
και πάλι. Τα παιδιά της παντρεύτηκαν και
απέκτησε τρία εγγόνια. Ήταν μάνα για τα
παιδιά της πρώτα και σαν μάνα για τα αδέλφια της, καλή σύζυγος και γιαγιά.
Αγαπούσε όλους τους συγγενείς και τους χωριανούς και αγαπήθηκε από όλους. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, εκτός από το σύζυγο έχασε πολλά, στενά συγγενικά της πρόσωπα και της στοίχισε πολύ.
Ήταν υπερήφανη και άξια Ανωγειανή γυναίκα, που φαινόταν όπου και αν πήγε. Μας
έφυγε και μας άφησε μόνο καλές αναμνήσεις.
Ας είναι ελαφρύ το Ανωγειανό χώμα που σε
σκέπασε.
Θα σε θυμόμαστε πάντα. H οικογένεια σου
Στη μνήμη της εκλιπούσας, η οικογένεια κατέθεσε το ποσό των 200 ευρώ για την Φ.Α.

Στη μνήμη
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ
(Mουγερονίκος)
6/11/1929 – 8/7/2012

Ο Μουγερονίκος γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου
του έτους 1929 στα Ανώγεια. Ήταν ο πρωτότοκος γιος του Μανόλη Κων. Πασπαράκη
(Μουγερή) και της Χρυσάνθης Σουλτάνου.
Είχε 4 αδέρφια του Γιάννη τον Στελή την
Ελευθερία και την Μαλαματένια (συζ. Ιωάννη Χαιρέτη (Γιασκάφη) + 2007). Δύσκολα τα
παιδικά του χρόνια όπως και των υπολοίπων
Ανωγεινών: «φτώχεια-κατοχή-ξεριζωμός»
Στις 5-1-1952 κατατάσεται στον Ελληνικό
στρατό που υπηρετεί με την ειδικότητα του
χειριστή φλογοβόλου, και εκπληρώνει τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις 20-1-1954.
Με την επιστροφή του στα Ανώγεια εξασκεί
το επάγγελμα του Κτηνοτρόφου (ΜονοφάτσιΜεσσαριά-Ανώγεια). Σαν μεσήλικας εξασκεί
και το επάγγελμα του έμπορα χειροποίητων
Ανωγειανών υφαντών. Το έτος 1956 σκοτώνεται στα Γιάννινα ο αδελφός του Γιάννης
(Στρατιώτης). Ο χαμός του θα τον συνοδεύει
σε όλη του τη ζωή. Το 1962 παντρεύεται την
άξια και δυναμική γυναίκα Ουρανία Μ. Κουτάντου και αποκτούν τρία παιδιά του Μανόλη
του Γιάννη και την Μαρίνα. Το 1973 χάνει τον
πατέρα του, το 1981 τη μάνα του, και το 2007
σε ηλικία 63 ετών την αδελφή του Ελευθερία.
Πατέρα ήσουνα σεμνός, έντιμος, φιλότιμος,
δίκαιος μα πάνω από όλα άνθρωπος. Γλέντισες την ζωή και τον Έρωντα. Τραγούδησες
την αγάπη και οι καντάδες σου γι’ αυτήν πληθώρα, παρέα με τον Στραβό και τους άλλους
Λυράρηδες και μερακλήδες των Ανωγείων.
Τσι χάντρες του κομπολογιού
ρώτηξε να σου πούνε
πόσες φορές καταχτυπούν άμα σου θυμηθούνε.
Κράτει καρδιές αιχμάλωτες
μικρή μου ο Έρωντάς σου
έχει μαγνήτη και τραβά το μερακλή κοντά σου.
Είχα καρδιά που ήταν μπαξές
με άνθη στολισμένη
μα τώρα μου τη μάρανε μια μαυροφορεμένη.
Ως και το χτένι τσι πενθεί που έχει σταργαστήρι
ήθελα και να κάτεχα για τίνος το χατήρι.
Φαίνεται το παράσυρε
του Έρωντα μου η μπόρα
γι’ αυτό χει τα παράθυρα και νύχτα φόρα.
Πατέρα ήρθες από την τιμημένη γενιά του
Πασπαροκώστα και υπερηφανευόσουνα
γι’ αυτό πάντα.

1) Ιωάννης Κ. Πασκαράκης ή Γιαχνής
Έπεσεν ηρωικώς μαχόμενος στις 16 Μαΐου
1918 εις το Μακεδονικό μέτωπο (Μάχη του
Σκρα σημείον Ζακτικόν Νο1).
2) Σταύρος Κ. Πασκαράκης ή Πασπαροσταύρος
1ο συν/γμα Κρητών 1914-1919.
3) Εμμανουήλ Κ. Πασπαράκης ( Μουγέρης)
8ον Πεζ. Συν/γμα Κρητών 1919-1924.
Πατέρα έκαμες τον κύκλο σου. Έφυγες με
τιμή, όρθιος και περήφανος. Μας αφήνεις
παρακαταθήκη την σφραγίδα σου και την
σφραγίδα της γενιάς σου, που υπόσχομαι ότι
θα κρατώ και με τα δυο μου χέρια σε όλη μου
τη ζήση.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Πατέρα σε αποχαιρετώ με το γνώριμο Ανωγειανώ πάθος την μαντινάδα.
Μόνο στο δρόμο τσ’ ανθρωπιάς
εδιάβηκε ο καιρός σου
γι’ αυτό και βγάλαμε πολλά
δάκρυα στο μισεμό σου.
Αντρόπιαστος κατέβηκες πατέρα μου στον Άδη
μια χαραυγή που επόβγαινε η μέρα το σκοτάδι.
Ο Καραμπάτος ο Γιαννιός κι ο Νίκος σας ομάδα
θα σε καλωσορίσουνε με το Στραβό στον Άδη.
Τσι Λευτεριάς να κρατείς
άσπρα λουλούδια κι άνθη
χαιρέτα μου το Μουγερή
και τη γιαγιά Χρυσάνθη.
Μετά πω χρόνους έσμιξες και με το Στρατιώτη
που πάντα σε σημάδευε η φεύγα ντου στη νιότη.
Να βρεις το Γιασκαφογιαννιό να κάνεται παρέα
πεθερικά και Δημητρώ χαιρέτα μου πατέρα.
Με όλους τσι Πασπάρηδες να κάνετε βεγγέρα
μα και τον Καπετάν Γιαχνή
θέλω να βρεις πατέρα.
Βροντολαλιά δεν έκουσα ξανά στο πεταλίδι
εσύ είσουνε η αρχοντιά εκιά και το στολίδι.
Ο Άρης του Πασπαρόκωστα έσπασε πω τη μέση
μα δεν θα φήσουμε πατέρα μου να πέσει.
Όσες καντάδες έκαμες στα νιάτα σου Πατέρα
τόσες φορές να έρχεσαι στο νου μου κάθε μέρα.

Πατέρα θα ‘σαι πάντα στη μνήμη μου.
Μανόλης Νικ. Πασπαράκης
(ΜΟΥΓΕΡΗΣ)
Ευχαριστούμε θερμά όσους συμμετείχαν στο
πένθος μας
Στη μνήμη του εκλιπόντος, ο υιός του Μανόλης Πασπαράκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ.

Στη μνήμη
Χαράλαμπου
Ξυλούρη (Μπάμπη)
(3/9/1926 - 24/8/2012)

Νιώθουμε την ανάγκη να απευθύνουμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, όσοι καθ’οιονδήποτε τρόπο μας τίμησαν και μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για την απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παππού κι αδερφού Χαράλαμπου Ξυλούρη
(Μπάμπη).
Η οικογένειά του
Στη μνήμη του, αντί στεφάνων συγκεντρώθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά ποσά, από:
την οικογ. Μπάμπη Ξυλούρη ποσό 300
ευρώ, την οικογένεια Εμμ. Ξυλούρη (αδερφός) 200 ευρώ, την οικογ. Ηρακλή Ξυλούρη
(αδερφός) 100 ευρώ, την οικογένεια Χαχλιουτάκη Εμμ. 50 ευρώ, οικογ. Ιώαννη
Παπαδάκη 200 ευρώ, την Φωτεινή Προύντζου 50 ευρώ, Αποστόλου Κασμιρλή ποσό
20 ευρώ, Λεωνίδα Σταυρακάκη 50 ευρώ,
Θεόδωρου Αξαρλή 40 ευρώ και οικογ. Βασίλη Σκουλά του Μύρωνα 50 ευρώ.
Το ποσό των χρημάτων που (αντί στεφάνων) συγκεντρώθηκε, δόθηκε: στο ΚΑΠΗ
250 ευρώ, στην Εκκλησία 200 ευρώ, στη
«Βοήθεια στο σπίτι» 200 ευρώ, στο Νεκροταφείο 200 ευρώ
Η οικογένειά του εκλιπόντος εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 110 ευρώ.

Στη μνήμη
ΙΩΑΝΝΗ
ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ
(Αλησαβογιάννη)
(αποβίωσε στις 5-8-2012,
ετών 90)

«Αγαπημένε μου θείε
Ώρα δύσκολη. Μα στους σεμνούς ανθρώπους
τα πολλά και μεγάλα λόγια δεν ταιριάζουν. Κι
εσύ τέτοιος ήσουν στο διάβα της ζωής σου. Δυο
λόγια μόνο της καρδιάς για να σ’ αποχαιρετήσουμε. Γεννήθηκες ορφανός από τα παιχνίδια
της μοίρας. Από μια μάννα περήφανη που βιάστηκε να σου δώσει το όνομα του πατέρα σου
για να έχεις τη θέση όχι μόνο του γιου μα και
του προστάτη της οικογένειας.
Δύσκολη πορεία, που πελέκησε το χαρακτήρα
σου τίμια και αντρίκια.
Στα 19 σου μόλις χρόνια αψηφώντας το κίνδυνο
και το φόβο του θανάτου επήγες μοναχός στα
Σίσαρχα εκεί που είχαν μαζεμένα τα πρόβατα
του χωριού οι Γερμανοί. Ενώ αυτοί διασκέδαζαν μια ανάσα από ‘κει, πήρες πάνω από (500)
για να τα παραδώσεις στις οικογένειες.
Το πείσμα, ο ηρωισμός η υπερηφάνεια σε οδήγησαν σ’ αυτή τη πράξη, αρετές που σε ακολούθησαν στο υπόλοιπο της ζωής σου.
Η πράξη αυτή έγινε αιτία να συλληφθείς και
να οδηγηθείς στο εκτελεστικό απόσπασμα μαζί με άλλους μελοθάνατους.
Μα εκεί η μοίρα σου έδειξε το καλό της πρόσωπο και σού ‘δωσε τη ψυχραιμία να πέσεις
στο γκρεμό, ελαφρά τραυματισμένος, σκεπασμένος από άψυχα κορμιά των υπολοίπων.
Απίστευτα στάθηκες στα πόδια σου και μπόρεσες να δημιουργήσεις οικογένεια έχοντας δίπλα σου μια υποδειγματική σύζυγο και μητέρα
τη Βιργινία, και να φέρεις στον κόσμο πέντε
παιδιά που σε τιμήσανε όπως σου άξιζε στη
πορεία της ζωής σου όπως κληροδότησες και
‘συ αυτά μέχρι τούτη τη στερνή ώρα, την περηφάνια, τη σεμνότητα και τον λόγο του άνδρα.
Βαρύ το έργο για όποιον καλείται να σ’ αποχαιρετήσει μα μεγάλη παρηγοριά που τα δάκρυα των δικών σου ανθρώπων δεν είναι δάκρυα μόνο θλίψης μα και δάκρυα βοηθείας
αγάπης υπερηφάνειας και ευγνωμοσύνης που
είμαστε αίμα σου.
Καλοστραθιά σου θείε μου και κάνε ελαφρύ
το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Η ανηψιά σου
Όλγα Δραμουντάκη-Κουτεντάκη

Αφιέρωμα στον αείμνηστο αγωνιστή
και άνθρωπο Γιάννης Σουλτάτο
(Αλησαβογιάννη)
Ένας ξεχωριστός Άνθρωπος που σχεδόν έναν
αιώνα τίμησε στο πέρασμα του το Ανωγειανό
χώμα που σε λίγο θα τον σκεπάσει, φεύγει
σήμερα από κοντά μας, ταπεινά και αθόρυβα,
ως ήταν και η ζωή του. Αθόρυβος και ταπεινός
που με αυτά τα δύο απλά τίμησε το πέρασμα
του από τη ζωή, σ’ ότι αφορά την Ανθρωπιά,
την Ανδρεία την οικογένεια, την Αξιοπρέπεια.
Γι’ αυτό τα λόγια είναι φτωχά σήμερα για να
αναλύσουν τις Αρετές και τις περγαμινές αυτού του Ανθρώπου, που σήμερα φεύγει. Φεύγει Αφήνοντας πίσω του καθαρή τη στράτα για
την σωστή και όμορφη οικογένεια που δημιούργησε, με τους τέσσερις γιους και την κόρη

του, και πολλά εγγόνια και δισέγγονα. Να ζει
λοιπόν θείε αυτή η όμορφη οικογένεια, να σε
θυμάται και να σε τιμά όπως και όλοι εμείς
που μας έκαμες να νιώθουμε υπερήφανοι για
‘σένα. Όπως και αιώνια θα σε τιμά, η ιστορία,
που την πλούτισες με μια χρυσή σελίδα τιμής
και Ανδρείας. Ας είναι ελαφρύ το Ανωγειανό
χώμα που σε λίγο θα σε σκεπάσει, γιατί το
τίμησες σαν Άνθρωπος και σαν Άντρας.
Μισεύγει ένας Αγωνιστής
χωρίς ν’ αφήσει χρέος.
σαν Άντρας σαν Ανωγειανός
και στοργικός γονέος.
Τα μονοπάθια τση τιμής
θα ήταν χορταριασμένα.
αν δεν τα πορπατούσανε
Άντρες ωσάν εσένα.
Άσπρο σαν τον καλό χάσε
καθάριο σαν το χιόνι
φεύγεις κι αφήνεις τση τιμής
το καθαρό σεντόνι.
Σαν το λιοντάρι επάλεψες
κόντρα του κάθε ανέμου
κι ας είχες και στο σώμα σου
σημάδια του πολέμου.
Έζησες υπερήφανα
κι αντρόπιαστα στον κόσμο
με δίχως παραστράτισμα
που τση τιμής το δρόμο.
Μπορεί να πήρε την ψυχή
ο Θιος άπου το σώμα
μα την υπερηφάνεια
δεν τη σκεπάζει χώμα.
Κι η ιστορία σε πενθεί
θείε Αλησαβογιάννη
και σου χρωστεί και τση τιμής
το Δάφνινο Στεφάνι.
Άμε να βρεις το ταίρι σου
την Άξια σύντροφο σου
που σου ‘λειψε χρόνους πολλούς
που το προσκέφαλό σου.
Που θα ‘χετε πάρα πολλά
ο γης τ’ άλλου να πείτε
και στην Αιώνια ζωή
πάντα μαζί να ζήτε.
Καλό ταξίδι Αγωνιστή
άντρα χωρίς ψεγάδι
μα η μνήμη σου θα μας τιμά
και μέσα άπου τον Άδη.
Στον ύπνο σ’ ήβρε ο χάροντας
με πονηριά μεγάλη
αλλιώς τον τρόπο ‘θελα βρεις
να του γλυτώσεις πάλι.



Γιώργης Μπέρκης (Κατσούγκρης)
Πατέρα καλώς όρισες ανθέ μου
στο σπίτι μας πατερα καντιφέ μου
Δεν το περίμενα ετονά φεγγάρι μου
μέσα σε μια βραδιά μαργαριτάρι μου
Πώς θάνε τόσο σύντομο βαγή μου
το νήμα της ζωής σου μερακλή μου
Δεν μας εκούρασες εσύ πρεμμένε μου
ούτε σε μια βραδιά πετυχεμένε μου
Σήκω καλή μου πεθερά καλή μου
και να καλώς ωρίσης ακροιβή μου.
Το σύντροφό σου τον καλό φεγγάρι μου
τον ταλεπορειμένο παλικάρι μου
Γιατί είναι ανύμπορος αυτός καλή μου
ο και στραβός μητέρα ακριβή μου
Για δεν μπορεί να πορπατεί πλεμμένη μου
να κάμη ένα ζάλο μυρισμένη μου
Πάντα ήσουν μοναχός ανθέ μου
ο και χωρίς πατέρα καντιφέ μου
Γιατί τον έχασες εσύ φεγγάρι μου
κι ήσουν αγέννητοι μαργαριτάρι μου
Πατέρα έγραψες εσύ ανθέ μου
μεγάλη ιστορία καντιφέ μου
Εις το φαράγγι ήλιε μου φεγγάρι μου
ήσουνα πρωτοπόροι παλικάρι μου
Και θα γρικάτε ρόδο μου βαγή μου
ήσαμε να στέκει κόσμος μερακλή μου
Η ιστορία σου εδά καλέ μου
του φαραγγιού πατέρα ακριβέ μου
Κι όλα τα αντιμετώπιζες φεγγάρι μου
με αξιοπρέπεια μαργαριτάρι μου
Πράμα δεν λες πατέρα μου καλέ μου
του Νίκου σου δα πάλι ακριβέ μου
Που σέσαζε αμοναχός πλεμμένε μου
μέρα και νύχτα άντρα μυρισμένε μου
Γιατί πομένη αμοναχός ανθέ μου
μα μοναχός δεν έιναι καντιφέ μου
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ στολή μου

για ότι έκαμες δα μερακλή μου
Για ότι έκαμες εσύ πλεμένε μου
στο σπίτι το δικό μου μυρισμένε μου
Γιατί μου φώναζες εσύ ανθέ μου
και έλεγες δα το «Άννα» καντιφέ μου
Με τόση ανακούφιση ανθέ μου
πολύ ευχαριστημένοι καντιφέ μου
Δώσε πολλούς χαιρετισμούς βαγή μου
έκοια που πας πατέρα μερακλή μου
Εις την καλή μου πεθερά πλεμμένε μου
τη δεύτερη μου μάνα μυρισμένε μου
Και στον καλό πατέρα μου καλέ μου
τον Αλμπατόκωστα μεταξωτέ μου
Ευχαριστώ πάρα πολύ φεγγάρι μου
όλο τον κόσμο λέω παλικάρι μου
Απού εστάθηκε αυτός ανθέ μου
στο πένθος το δικό μας καντιφέ μου
Δεν σε ξεχνώ εγώ πλεμμένε μου
μέχρι να στέκει κόσμος μυρισμένε μου



Στη μνήμη
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
ΣΠΥΘΟΥΡΗ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(αποβίωσε στις 02/12/2011, ετών 64)

Η νύφη σου, Άννα

ΣΤΕΦΑΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΥΛΤΑΤΟ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Οικ. Νικολάου Σουλτάτου, Οικ. Θανάση &
Ιωάννας Σουλτάτου, Οικ. Ειρήνης & Σταύρου
Χαιρέτη, Οικ. Βαρδή Σουλτάτου, Οικ. Δημητρίου & Φωφώς Σουλτάτου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
Σταυρός
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Οικ. Σουλτάτου Ιωάννη του Νικηφόρου, Οικ.
Νικηφόρου Σουλτάτου, Οικ. Χαράλαμπου &
Βιργινίας Ξυλούρη, Οικ. Πολύδωρα Μπέρκη,
Οικ. Μιχάλη Μανουρά του Γιάννο, Οικ. Νίκου
Χαιρέτη (Γιασκαφονίκος), Οικ. Κούντη Μανουρά Βασίλη, Οικ. Κώστα Χαιρέτη, Οικ.
Γιαννακόκωστα, Οικ. Ζαχαρία Σουλτάτου,
Οικ. Χαριτομανώλη, Οικ. Εμμανουήλ Καλομοίρη (Σμπρούλος), Οικ. Μπουμάκη Κώστα &
Χαιρέτη Αναστασία, Οικ. Μανώλη Σκουλά &
Βιργινία Χαιρέτη, Οικ. Μιχάλη Δραμουντάνη,
Οικ. Γρηγόρη Μαυρόπουλο του Κυριάκου,
Οικ. Μουγερονίκο, Οικ. Γιάννη Μπέρκη, Οικ.
Εμμανουήλ Στυλιανού Χαιρέτη.
Η οικογένεια Ιωάννη Σουλτάτου (Αλησαβογιάννη) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 150
ευρώ

Στη μνήμη
Εμμ. Χαιρέτη
(Μουσολίνι)
(ένα έτος από το θάνατό του,
στις 30-8-2011)

Γεννήθηκε στ'Ανώγεια το 1947. Ένα από τα εννέα παιδιά του Γιώργο και της Κατίνας Σπυθούρη.
Ανύπαντρος μα όχι μόνος. Μια ζωή συνυφασμένη
με τις χαρές και τις λύπες αυτών που τόσο πολύ
νοιαζόσουν και εκτιμούσες.Ήσουν εγωιστής και
περήφανος γιατί όταν ήρθε η μαμά το φθινόπωρο
και της είπες ότι πονούσε το δόντι σου, σου ζήτησε το κουτί με τα φάρμακα να πάει να σου τα
πάρει. Όμως εσύ δεν ήθελες. Είπες ότι κάνει
κρύο, ότι είναι βράδυ, ότι θα πάς στο Ηράκλειο
να το βγάλεις ή να το σφραγίσεις, όλο δικαιολογίες έβρισκες για να μην πάει να σου τα πάρει.
Σε νοιαζόταν γιατί ήσουν ο μικρότερος και μόνος. Όλο για σένα μας μιλούσε κάθε φορά που
ήταν να κατέβει στο χωριό, και όταν ερχόταν
στην Αθήνα μας μιλούσε για σένα το πώς σε είδε, τι έκανες, πως περνούσες κλπ.
Πολλές φορές στεναχωριόταν για τον τρόπο που
ζούσες, γι'αυτό σου έκανε πρόταση να σε πάρει
στην Αθήνα όμως εσύ πάλι δεν δέχτηκες προφασιζόμενος κάποιες δικαιολογίες.
Λιγομίλητος – σοβαρός – μετρημένος – καλοσυνάτος - φιλότιμος.
Θείε Λυκούργο αγαπήθηκες από όλους εμάς και
από ολόκληρο το χωριό. Θα μείνεις στις καρδιές
μας και στη μνήμη μας για πάντα. Ο Θεός να
αναπαύσει την ψυχή σου. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που σε σκεπάζει.
Τα ανίψια σου,
Αγάπη – Κατερίνα – Μαρία
Γιώργος – Βασιλεία Τρούλη
Αγαπημένε μου αδερφέ, δεν μπορώ αυτά που
αισθάνομαι για σένα να τα γράψω, γιατί είναι
πολλά και τα χέρια μου τρέμουν, τα μάτια μου
κλαίνε διαρκώς. Πως έκλεισες τα μάτια σου
αδελφέ μου και δεν μας σκέφτηκες. Να ξέρεις
ότι θα σε θυμάμαι πάντοτε.
Λυκούργο η απουσία σου μας έχει σημαδέψει
μα δεν πεθαίνει ο άνθρωπος
όταν θα ζει στη σκέψη.
Τι κι ας σε πήρε ο Θεός κι έφυγες μακριά μας
πάντα θα ζεις στη σκέψη μας
και μέσα στην καρδιά μας.
Η αδερφή σου, Έλενα
Στη μνήμη του συζύγου της Σάββα Τρούλη και
στα αδέλφια της Μαρίκα και Λυκούργο Σπυθούρη, η Έλενα Τρούλη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ.

Κωνσταντίνας Χαιρέτη του
Εμμανουήλ (Βούργενα) ο αδερφός της

Στη μνήμη

Διομήδης Αεράκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ

Πέρασε ένας χρόνος από τον άδικο χαμό του
«Μουσολίνι». Χρόνος σκληρός και άπονος. Η
απουσία σου μοναξιά. Η σκέψη σου θάνατος
κι όμως αντέχω και υπάρχω, γιατί υπήρξες κι
εσύ στην ζωή μου και μου έδωσες δύναμη ν’αντέχω και την μοναξιά και την απουσία σου.
Τίποτα, όμως δεν μπορεί να γεμίσει το κενό
που άφησες και την μοναξιά μου.
Ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε.
Η γυναίκα σου,
Ελευθερία Εμμ. Χαιρέτη
Στη μνήμη του εκλιπόντος, η σύζυγός του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη Νικολάου Κεφαλογιάννη

(Τσουρονίκου) η οικογένεια Μανώλη Μανουρά εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
και η οικογένεια του Δημήτρη Σαλούστρου, επίσης το ποσό των 50 ευρώ
Στη μνήμη Ιωάννη Κλάδου του Γεωργίου

(Κλαδογιάννη)

ο Βασίλης Μπαγκέρης του
Χαριτομανώλη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ και απέστειλε την παρακάτω μαντινάδα:
Αντίς να’ρθω στο γάμο σου ήρθα στο θάνατό σου,
καλοστραθιά σου, μα βαρύ γομάρι ο μισεμός σου
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 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΦΩΤ
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Υακίνθεια 2012

1,2,3,4,5,6 Οι φετινές εκδηλώσεις ενέπνευσαν για ακόμα μία φορά το φιλοθεάμον κοινό.

Ανώγεια, 9 Αυγούστου 2012 - Πολιτιστικές εκδηλώσεις

7 Ανώγεια, 9 Αυγούστου 2012. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Βράβευση των ανωγειανών χοροδιδασκάλων.
(από αριστερά) Γιάννης Σταυρακάκης (Μερτζάνης), Γιάννης Καλομοιρης, Λευτέρης Καλομοίρης, Δημήτρης
Σταυρακάκης (Μερτζάνης) και Δημήτρης Μαυρόκωστας. 8,9 Τα ανωγειανάκια έχουν φύση καλλιτεχνική και
την εκφράζουν. 10 Ανωγειανός πηδηχτός από το χορευτικό σχήμα του Πολιστικού Συλλόγου Ανωγείων και
τον πρόεδρό του Νίκο Βρέντζο (στη μέση).

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012 - Ο Βασίλης Σκουλάς στο Ηρώδειο

11,12 Ηρωδειο 29 Σεπτεμβρίου 2012 (στιγμιότυπα, από τη δεύτερη επιτυχή, μουσική παράσταση του Βασίλη
Σκουλά 29/9). Ιερός τόπος, μαγικές στιγμές….

9

11

68 επέτειος από το 3 Ολοκαύτωμα (13 Αυγούστου)
η

ο

13 Ανώγεια, (Αρμί) 13 Αυγούστου. Κατά την προσέλευση του κοινού στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου για την
επιμνημόσυνη δέηση… 14 Το στρατιωτικό άγημα φέτος προκάλεσε αίσθηση τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο.
15 Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κκ. Ευγένιος χοροστάτησε στην επιμνημόσυνη δέηση
(εδώ μπροστά στο «Ηρώο») Μαζί του, όλοι οι πνευματικοί πατέρες των Ανωγείων. 16,18,19 Πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία και φέτος έδωσαν το παρόν τιμώντας την εκδήλωση. 17 Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Ανωγειανών Αθήνας Ιωάννης Μανουράς εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας λόγο. 20 Ω..Παναγιά μου
ανωγειανή…! Ο Βασίλης Αντ. Δραμουντάνης με το μαντολίνο του τραγούδησε αποσπάσματα από το ποίημα
της Ειρήνης Αναγνωστάκη «Το κάψιμο των Ανωγείων». 21 Η Υπουργός Τουρισμού και Βουλευτής κ. Όλγα
Κεφαλογιάννη (ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης), 22 ο βουλευτής ΝΔ Ρεθύμνης Γιάννης Κεφαλογιάννης,
23 ο βουλευτής Ρεθύμνου (Σύριζα) κ. Ανδρέας Ξάνθος, 24 ο βουλευτής Πα.σο.Κ. Ηρακλείου κ. Βασίλης
Κεγκέρογλου, ήταν μερικοί από τους εκπροσωπους του ελληνικού κοινοβουλίου, που με ταπεινότητα και
σεβασμό απέδωσαν τιμή καταθέτοντας δάφνινο στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων
Φωτό: Μανώλης Σκανδάλης
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