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ΕΤΗΣΙΑ

Στέλιος Ψαρουδάκης

Χοροεσπερίδα

Ενας ανωγειανός
στο Μέγαρο Μουσικής
(συνέντευξη στην

Π ΡΟΣ Κ Λ Η Σ Η

Αλ. Σταυρακάκη)

Είχα την τύχη να τον γνωρίσω στην Αθήνα, στην εκδήλωση που ο ίδιος οργάνωσε στο Μέγαρο Μουσικής
στις 14 Νοεμβρίου για «Τα μουσικά ευρήματα από
τον τάφο του ποιητή και την ερμηνεία τους». Με
εντυπωσίασε το έργο που δημιουργεί και του ζήτησα
συνέντευξη για να τον γνωρίσω από κοντά, τόσον
εγώ όσον και οι αναγνώστες της Φωνής των Ανωγείων. Μου την παραχώρησε με πολλή ευγένεια.

Ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας, πιστός στο ραντεβού του, σας καλεί να συμμετέχετε στην καθιερωμένη ετήσια χοροεσπερίδα του, που διοργανώνει την Παρασκευή, 1
Φεβρουαρίου 2013 (ώρα προσέλευσης: 21:30
μ.μ.), στο κέντρο διασκέδασης «Κονάκι». Τη
βραδιά εκείνη, θα μας συντροφεύσουν και
διασκεδάσουν με τη μουσική και το τραγούδι
τους, ο Γιώργης Φασουλάς (Χουμάς) –λύρα,τραγούδι-, ο Κώστας Καλλέργης (Κουρούπης) –λαούτο- και ο Γιώργης Βρέντζος (Κάτης) φωνή, μαντολίνο-.
Ξεχωριστή, όσο και ιδιαίτερα τιμητική για
το Σύλλογό μας και όλους τους Ανωγειανούς
στην Αθήνα, θα είναι η παρουσία του χορευτικού συγκροτήματος του Πολιτιστικού Συλ-

(συνέχεια στη σελ. 4)

ΝΕο βιβλιο

O Ψαραντώνης
μάγεψε τους Ολλανδούς
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ απο
ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ

λόγου Ανωγείων και του Δ.Σ. αυτού, που θα
έρθει από τ’Ανώγεια και τιμώντας το Σύλλογό
μας, θα παραστεί συσφίγγοντας τις μεταξύ μας
σχέσεις, ενώ θα χορέψει διασκεδάζοντας και
ενθουσιάζοντας με τις ικανότητές του, όλους
τους παρευρισκόμενους. Η παρουσία σας θα
ευχαριστήσει όλους μας και θα ενισχύσει τις
μεταξύ μας σχέσεις και φυσικά το Σύλλογό
μας, που μας έχει ανάγκη.

ΙΣ

ΤΟΡΙΚΑ

›Προδημοσίευση

Βασίλης Ραφτόπουλος
προς Χριστομιχάλη

σπουδαία
η προσφορά
του εξ Ανωγείων
ορμώμενου
καρδιολόγου στην
ανωγειανή κοινωνία

Ξυλούρη

του Γιώργου Καλογεράκη

Στο Concertgebouw,
στο ναό της κλασικής
μουσικής της Ολλανδίας, με διεθνώς
αναγνωρισμένη
ορχήστρα ο Ψαραντώνης σήμανε τη
μουσική αρχή του
2013. Το concertgebouw
είναι το δικό μας Ηρώδειο. Συμμετείχε
στο πρωτοχρονιάτικο Ολλανδικό
κονσέρτο με ορχήστρας της Nederlands
Blazers Ensemble. Το θέμα του κονσέρτου
είναι Wagner (Βάγκνερ).
Ναι τώρα και Βάγκνερ!!!

Προδημοσίευση από το νέο
βιβλίο του Γιώργου Καλογε
ράκη, για το Χριστομιχάλη
Ξυλούρη που πρόκειται να
κυκλοφορήσει.

(συνέχεια στη σελ. 6)

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

(συνέχεια στη σελ. 5)

Ντίνος
Μερκούρης

Την έντονη αντίθεση του με την ψήφιση των μέτρων του τρίτου
μνημονίου εξέφρασε με ψήφισμα του το Δημοτικό Συμβούλιο
Ανωγείων, το μοναδικό έως τώρα Δημοτικό Συμβούλιο σε όλη
την Κρήτη, αν όχι σε όλη την Ελλάδα, που προχώρησε σε
επίσημη διαμαρτυρία λίγες ώρες, πριν την κρίσιμη ψηφοφο
ρία στο ελληνικό κοινοβούλιο, στις 7 Νοεμβρίου 2012.

Η ανθρώπινη πρωτοβουλία, εν μέσω δυσκολιών, όπως αυτών
των μεγάλων, που περνάει η
χώρα μας, κατά τα τελευταία
χρόνια, είναι εκείνη που μπορεί να καλύπτει σημαντικά
κενά του συστήματος και δη
αυτού του ευαίσθητου χώρου
της υγείας. (συνέχεια στη σελ. 12)

(συνέχεια στη σελ. 10)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

αφιερωμένη στον «Κρητικό Τύπο»
Συμμετέχει ενεργά η «Φωνή των Ανωγείων»
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Δ.Σ. της «Παγκρήτιας Δημοσι
ογραφικής Ένωσης Μ.Μ.Ε», έχει προγραμματίσει να πραγματοποιηθούν
στην Κρήτη από τις 2 έως τις 24 του μήνα Φεβρουαρίου του 2013 εκδηλώσεις αφιερωμένες στον έντυπο Κρητικό τύπο και έντυπο τύπο Κρητικών
Σωματείων.
(συνέχεια στη σελ. 10)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

✓

ΝΕΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

➜ «Προσκυνώ τη χάρη σου
λαέ μου…» του Νιδιώτη
(αναδημοσιεύσεις) ΣΕΛ 9
➜ «Ιστορίες του Ωκεανού»
της Μαρίας Χρονιάρη ΣΕΛ 8

Ο Σύλλογός
των Ανωγειανών
της Αθήνας,
εύχεται σε όλους
χαρούμενες γιορτές.
Υγεία & Ευτυχία
για το νέος έτος

2013

ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανώγεια μια ιστορία...
μια μαντινάδα...

Με μαθηματική...
ακρίβεια

Ανωγειανές
αθιβολές

Κωστής Α. Μακρής, σελ. 8

Μ. Φασουλάς, σελ. 7

Μ. Φασουλάς, σελ. 7

σελ. 9
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σκέψεις...
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«Δύσκολο δεν είναι να αποκτήσεις φίλους,

Ανωγειανές... εκδόσεις

αλλά να τους διατηρήσεις» (σ.σ. Άγνωστος)
Το τέλος του έτους, κάθε φορά με βρίσκει, να
συλλογιέμαι και να απαριθμώ τα σχετικά κέρδη
και τις απώλειες σε οικογενειακό επίπεδο, αλλά βεβαίως και σε προσωπικό, όσο και επαγγελματικό. Δε νομίζω να πρωτοτυπώ. Αθεράπευτη, ωστόσο, όσο ίσως, και ματαιόδοξη είναι
η συνήθειά μου να αναδείξω με τη σκέψη μου,
το ξεχωριστό εκείνο συμβάν ή το μαντάτο, για
το οποίο θα μιλώ (φευ..!) για όλη μου τη ζωή,
έστω κι σ’ ένα διάλογο εσωτερικό, λόγω ιδιοσυγκρασίας.
Παρ’όλα αυτά και αυτή μου τη συνήθεια, φέτος,
την «έβαλα στην άκρη», αν και ήταν για μένα,
μια χρονιά γεμάτη συγκινήσεις και σημαντικές
αλλαγές και είχα λόγους πλείστους, να σταθώ
σ’αυτές. Εντούτοις αποφάσισα να σκεφτώ τί λείπει από τη ζωή μου; Τί θα ήθελα να έχω και δεν
το έχω. Λείπουν, βεβαίως, πολλά…
Έτσι λοιπόν, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς,
λίγο πριν την εκπνοή του έτους, αυτού που καταταλαιπώρησε τους πάντες σχεδόν, με τις όσες
ανακατατάξεις συνέβησαν στον τομέα της οικονομίας και τις περιστολές και περικοπές στα
εισοδήματα των Ελλήνων, με τα άγχη και τις
αγωνίες μας, με τα νεύρα και τις εντάσεις στα
σπίτια μας, σκέφτηκα ότι αυτό που περισσότερο μου έλειψε είναι ο ίδιος ο χρόνος και η άνεση που αυτός, θα μου εξασφάλιζε, ώστε να επικοινωνώ με τους φίλους μου.
Αισθάνθηκα κατ’ αρχάς, όμορφα και σίγουρα
περήφανος για το γεγονός, ότι έχω καλούς φίλους να… θυμηθώ ότι ξέχασα…. Βάλθηκα λοιπόν, να τους τηλεφωνώ. Με αλλεπάλληλες κλήσεις -που διήρκησαν τρεις και πλέον ώρες- εν
μέσω ενός αλλόκοτου, ίσως και μοναδικού συναισθήματος χαρμολύπης, αλλά και ψυχικής
ανάτασης, ευεξίας, αλλά και νοσταλγίας, είχα
κατορθώσει να μιλήσω με περισσότερους από
20 δικούς μου ανθρώπους, φίλους ξεχασμένους
και λησμονημένους, φίλους που ακόμα και η φωνή πια, έπαψε να θυμίζει... 10,12,15 χρόνια…
Και αυτή η επιλογή μου, καθοδηγούμενη από μια
εσώτερη ανάγκη να γεμίσω, έστω την ύστατη ώρα
της χρονιάς που μας πέρασε, τη σκέψη και την
ψυχή μου με όμορφες εικόνες, με δικαίωσε.
Συνειδητοποίησα και έτσι, ότι η φιλία είναι πολύτιμη. Αναντικατάστατη. Αν τη σεβαστείς, και
την σώσεις στο χρόνο, έχει τέτοια δύναμη, που
μόνη της μπορεί να δώσει νόημα και έμπνευση
στη ζωή. Κι όταν η ζωή των φίλων σου, αίφνης
ανακαλύπτεις, ότι έχει αναρίθμητες ομοιότητες
με τη δική σου ζωή, μετανιώνεις για την ιδιότυπη
μοναξιά που έμαθες να βιώνεις, η οποία σίγουρα, θα ήταν λιγότερο ενοχλητική, αν δεν λησμονούσες, ότι οι φίλοι έχουν τέτοια δύναμη, που τα
λόγια τους και η πνοή τους, μπορούν σαν αέρας
να σε παρασύρουν, αλλά και εκτοξεύσουν σε
ανέφελα πεδία δράσης και δημιουργικότητας,
και να σε λούσουν με ένα αίσθημα πληρότητας.
Εύχομαι η χρονιά αυτή να μας χαρίσει την υγειά
μας, σωματική και ψυχική, αλλά και το χρόνο να
τιμήσουμε τις φιλίες μας…

Ο εκδότης
Γιάννης Μανουράς

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
των Ανωγειανών της Αθήνας
«ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»
Γραφεία

«Επειδή

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

μαζί»

Μαρία Χρονιάρη
Εκδόσεις: Απόπειρα, 2012
Τα κείμενα του Επειδή μαζί συγκροτούν ένα πλάσμα
σημείων, ένα παλίμψηστο ιδεών όπου το μετέωρο συνοικεί με το κατασταλαγμένο και η τόλμη υπερβαίνει
το δέος της. Αν δεις τις λέξεις ξεχωριστά, απελευθερωμένες απ’ τη ευκαιριακή τους ταυτότητα, και τις
αντιμετωπίσεις ως εγκόσμια υλικά σώματα, θα διαπιστώσεις ότι κάπου χάνονται. Μακριά. Μοιάζουν με
χαρταετούς που πετούν – έχουν τόσο απομακρυνθεί,
που δεν μπορείς καν να υποθέσεις το σχήμα τους. Κι
όμως. Το σημείο αναγνώρισης παραμένει η τροχιά
που διαγράφουν, κάτι μικρά φτερά στο τέλος της ουράς. Οι αιώνιες λιακάδες, οι έγχρωμες σταγόνες ήλιου
που ενυπάρχουν μέσα στο ασπρόμαυρο κάδρο τους,
τις καθιστούν εκτυφλωτικά λυπημένες. Αυτό όμως δεν
είναι και η Τέχνη; Ένα μπουκάλι λύπη καρφωμένο
στην άμμο που το δέρνει το φως;
Ο λόγος συναρθρώνεται, καλύτερα δυσαρθρώνεται,
σε δύσβατο ερωτικό μόρφωμα, που παρόλο που διατηρεί την σημαία της εξομολόγησης, κρατάει περίτεχνα
τα κλειδιά της αποκρυπτογράφησής του κρυμμένα σε
αφώτιστα αποσπάσματα ζωής. Θα μπορούσε να ήταν
και ένας θρίαμβος του λίγου στην διασταύρωσή του με
το πολύ, μια αειθαλής ερωτοτροπία με το ελάχιστο που
περικλείει το όλον. Θα μπορούσε, αν δεν ήταν μαζί.
Ουσιαστικά αυτό που κάνει η Μαρία Χρονιάρη είναι
να ορίζει με έναν ανακριβή τρόπο κάτι απόλυτα ακριβές: Ότι όσο η ζωή συνεχίζει να περιβάλλεται από
θάνατο, τόσο ο θάνατος θα μεταβάλλεται σε παντοδύναμη αφορμή της, τόσο το όμορο και το ταυτόσημο
θα εκπέμπει το αντιθετικό του σήμα στο διηνεκές.
Επειδή δεν μπορεί αλλιώς. Και επειδή μαζί.
Με την αφορμή: O διαβατήριος σταθμός της λογοτεχνίας ήταν ανέκαθεν η αγάπη. Αυτή που μακροθυμεί,
χρηστεύεται, ου ζηλοί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται,
ου ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου
λογίζεται το κακόν. Αυτή η αγάπη – ως αναγκαία και
ικανή συνθήκη του μαζί, αλλά και ως εγκαταλειμμένη
θρησκεία – βρίσκει το περιβάλλον της επώασής της

εκδοτησ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ιωάννης Β. Μανουράς
τηλ./φαξ: 210-5241344, κιν. τηλ.: 6972-906273
e-mail: gmanouras@her.forthnet.gr
art director

Κωνσταντίνα Ανανίδη
ananidi@otenet.gr
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Μανώλης Σκανδάλης
manskan3@gmail.com
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

στις ασύμβατες λέξεις
του Επειδή μαζί. Βρίσκει, δηλαδή,
το κοσμικό της αρχέτυπο, απαντώντας τον
εαυτό της στον καθρέφτη.
Εκεί, μπορεί πλέον, ως ανοιγμένη φλέβα, να ασκήσει
το μοναχικότερο των καθηκόντων της: το χρέος της
κραυγής. Μιας και τις απορίες για τη ζωή θα τις λύσουν τελικά τα φαντάσματα.
Σταύρος Σταυρόπουλος
(σ.σ.: Κείμενο του Σταύρου Σταυρόπουλου
από το Επίμετρο της έκδοσης)

✓Η Μαρία Χρονιάρη γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τα Ανώγεια της Κρήτης. Σπούδασε τηλεό
ραση, έκανε σεμινάρια σκηνοθεσίας και εργάζεται
ως οπερατέρ.
Έχει εκδώσει την ποιητική συλλογή Εκεί που αλλάζω
ζωές, εκδ. Απόπειρα. Στο θέατρο έχει σκηνοθετήσει
την παράσταση της ομάδας IlluminArti: Το ροκ που
παίζουν τα μάτια σου, από το ομώνυμο βιβλίο του
Σταύρου Σταυρόπουλου. Το Επειδή μαζί είναι το δεύτερο βιβλίο της.

& μουσικές κυκλοφορίες

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

«Δύο

Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ

τόξα»

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΟΥΛΑΣ &
ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ

γιάννη), το Γιώργο Ξυλούρη (Ψαρογιώργη), το Λάμπη
Ξυλούρη, το Μιχάλη και Αντώνη Φραγκιαδάκη, το
Γιώργο Βρέντζο (Κάτη), το Βασίλη Ξυλούρη, τον Κώστα Καλλέργη (Κουρούπη), τους Πετρίτες κ.ά.
Η δημιουργία αυτής της εργασίας ξεκίνησε πριν δύο
χρόνια στην προσπάθειά τους να συνυπάρξουν μουσικά. Στο δίσκο συμπεριλαμβάνονται καινούριες δικές
τους συνθέσεις και κάποιες παλαιότερες στο παραδοσιακό ύφος, ενώ χρησιμοποιήθηκε και η πολυφωνία.
«Η παράδοση άλλωστε, όπως και η ζωή, δεν είναι κάτι
στατικό, αλλά κάτι διαρκώς εξελισσόμενο. Είναι λάθος
να την ταυτίζουμε με τη συντήρηση και την οπισθοδρόμηση, αφού η ίδια είναι μια έννοια εξελικτική, όπου
κάποια στοιχεία πολιτισμού του παρελθόντος επιβιώνουν στο παρόν και συνεχίζουν δυναμικά την πορεία
τους προς το μέλλον».
Συντελεστές

Ο Κώστας Σκουλάς και η Μαρία Σκουλά είναι αδέρφια και κατάγονται από μουσική οικογένεια των Ανωγείων της Κρήτης. Ο πατέρας τους Μανώλης Σκουλάς
και ο θείος τους Δημήτρης Σκουλάς είναι από τους πιο
γνωστούς και καταξιωμένους λαουτιέρηδες και τραγουδιστές στην Κρήτη, ενώ ο παππούς τους Νεοκλής
Σαλούστρος υπήρξε από τους σπουδαιότερους
μαντολινάρηδες της εποχής του γράφοντας ιστορία με
τον πρωτομάστορα της κρητικής μουσικής Μανώλη
Πασπαράκη ή Στραβό.
Από παιδική ηλικία ξεκίνησαν να ασχολούνται με την
κρητική λύρα έχοντας δάσκαλο το Γιάννη Χαιρέτη
(Φουνά). Σταδιακά άρχισαν να ασχολούνται επαγγελματικά παίζοντας σε γάμους, πανηγύρια και παντός
τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις και μαγαζιά εντός και
εκτός Κρήτης και στο εξωτερικό. Έχουν συνεργαστεί
κατά καιρούς εκτός από τον πατέρα τους και το θείο
τους και με μερικούς από τους πιο καταξιωμένους μουσικούς της Κρήτης όπως το Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρο-

Στιχουργοί: Δέσποινα Σπαντιδάκη, Πέτρος Καλομοίρης,
Κώστας Σκουλάς (Καρφάκης), Γιάννης Σκουλάς (Μετα
ξάς), Γιώργης Σμπώκος (Ατζαρογιώργης)
Μουσικοί: Κώστας Σκουλάς, Μαρία Σκουλά, Γιώργος
Μανωλάκης, Δημήτρης Βασμαρής, Βασίλης Παπαδου
ράκης, Γιώργος Κοντογιάννης
Τραγούδι: Κώστας Σκουλάς, Μαρία Σκουλά
Ενορχήστρωση: Κώστας Σκουλάς
Επιμέλεια παραγωγής: Κώστας Σκουλάς, Μαρία Σκουλά
Ηχογράφηση – μείξη – mastering: Studio Vasmaris
Ηχολήπτες: Δημήτρης Βασμαρής, Βαγγέλης Αποστόλου,
Μιχάλης Μπουτσάκης
Φωτογράφοι: Στέλλα Μελιγκουνάκη, Τάκης Δρόσσος
Η φωτογράφιση με τη Στέλλα Μελιγκουνάκη πραγματοποιήθηκε στο Παραδοσιακό Κρητικό Χωριό «Αρόλιθος».
➜ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΔΙΣΚΟΠΩΛΕΙΟ ΑΕΡΑΚΗΣ,
Πλ. Κοραή 14, Τηλ./Fax: 2810-225758,
E-mail: info@aerakis.net, www.aerakis.net

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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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.

Ο Δ/ντης και το προσωπικό του Κ.Υ Ανωγείων
αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε και
να ευχαριστήσουμε θερμά:
› τον Δ/ντή Α' καρδιολογικού τμήματος Γ.Ν.
Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Μερκούρη
Κων/νο για την εθελοντική του προσφορά και
την ιδιαίτερη ευαισθησία που εκφράζει για τον
τόπο μας.
Ο κ. Μερκούρης λόγω της ιδιότητάς του και της
Ανωγειανής καταγωγής του, προσφέρθηκε εθε
λοντικά, να παρέχει απλόχερα τις υπηρεσίες
του για μια φορά το μήνα, ώστε να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασής του
Κ.Υ Ανωγείων και να εξασφαλίσει περαιτέρω
μελλοντική φροντίδα του πληθυσμού.
Στους ιδιαίτερα δύσκολους οικονομικά και κοινωνικά καιρούς για την πατρίδα και τους πολίτες της, το ανιδιοτελές και έμπρακτο ενδιαφέρον
του, μας βρίσκει θερμούς υποστηρικτές και ευχόμαστε να γίνει παράδειγμά προς μίμηση.
› την ΑΝΕΚ LINES για την στήριξη από πλευρά τους, με την χορηγία δωρεάν ακτοπλοϊκών
εισιτηρίων στον Δ/ντή Α' καρδιολογικού τμήματος Γ.Ν Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
και ενός ακόμα επιβάτη (γραμματειακή υποστήριξη) με Ι.Χ., που θα ταξιδεύουν στη γραμμή Πειραιά-Ηρακλείου-Πειραιάς, περίπου μία
φορά το μήνα έως τον Οκτώβρη του 2013, καθώς και την συνεργάτιδά τους κα Χαιρέτη Ανα
στασία (Γιασκαφονίκο), της οποίας η συμβολή
στην συγκεκριμένη ανιδιοτελή ενέργεια, ήταν
καθοριστική για το έμπρακτο ενδιαφέρον της
για τον τόπο καταγωγής της, τα Ανώγεια.
› τους καθηγητές και τους μαθητές του ΕΠΑΣ
και ΕΠΑΛ Ζωγράφου, που στην μνήμη του αγαπητού μας συγχωριανού καθηγητή «Ξημέρη
Μανώλη» κατέθεσαν το ποσό των 835 ευρώ, το
οποίο θα διατεθεί για την προμήθεια Η/Υ και
εκτυπωτή για τις ανάγκες του Κ.Υ Ανωγείων.
› τον Πασπαράκη Ορέστη του Πέτρου, ο οποίος στην μνήμη της αγαπημένης του συζύγου
Ειρήνης, διέθεσε το ποσό των 400 δολαρίων
(ήτοι 385 ευρώ) για την προμήθεια 5 ηλεκτρικών
σομπών.
› τον Σπαχή Γεώργιο, για την δωρεά ενός (1)
ηλεκτρικού καλοριφέρ μάρκας «DAVOLINE»
στην μνήμη του πατέρα του Ιωάννη Σπαχή
(Μαρκογιάννη).
› τον Φασουλά Ιωάννη του Γεωργίου (Νταμπακογιώργη) και την εταιρεία του KRIVEK S.A
«ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ &
για την δωρεά τροφίμων (κρεάτων -ψαρικών
-λαχανικών) για την κάλυψη της σίτισης των
εφημερευόντων ιατρών του Κ.Υ. Ανωγείων.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε»
› την Αεράκη Αγάπη του Νικολάου (Νταρονίκο), για την δωρεά ενός PC για τις ανάγκες των
ιατρείων του Κ.Υ. Ανωγείων.
› την οικογένεια του αγαπητού μας συγχωριανού, καθηγητή Ξημέρη Μανώλη, για την δωρεά
στην μνήμη του από τους παρακάτω: Κονιό
Ιωάννη για το ποσό των 100 ευρώ, τον Ξημέρη
Λυκούργο για το ποσό των 100 ευρώ, τον Ξημέ
ρη Κων/νο για το ποσό των 50 ευρώ, τον Ξημέ
ρη Σάββα για το ποσό των 50 ευρώ, την Ξημέρη
Μαρία του Λιάπη για το ποσό των 50 ευρώ, την
Ξημέρη Καίτη για το ποσό των 50 ευρώ, την
Χρονιάρη Αθηνά για το ποσό των 50 ευρώ, τον
Χρονιάρη Ιωάννη για το ποσό των 50 ευρώ, τον
Πασπαράκη Αχιλλέα για το ποσό των 50 ευρώ
› τον Αιδ/το Ανδρεαδάκη Γεώργιο για την δω
ρεά του ποσού των 100 ευρώ στην μνήμη της
Σπαχής Μαργαρής.
› την οικογένεια του Μαυρόκωστα Μιχαήλ,
που στην μνήμη του, διατέθηκαν τα παρακάτω:
Από το Μαυρόκωστα Αντώνιο του Μιχαήλ το
ποσό των 50 ευρώ, από την Μαυρόκωστα Μαρίκα χα Κων/νου το ποσό των 50 ευρώ και από
την Μαυρόκωστα Ελευθερία (Μπαράκενα) το
ποσό των 50 ευρώ.
Τα χρηματικά ποσά από τα τρία παραπάνω
ευχαριστήρια, θα διατεθούν για την προμήθεια
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
Ο διευθυντής Ε.Σ.Υ Κ.Υ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Νικόλαος Αντωνάκης
Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου
Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά :
› τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ανωγείων για την
προσφορά 100 κιλών λαδιού για το πρόγραμμα
φαγητού της υπηρεσίας
› τον Παντερή Γεώργιο φαρμακοποιό για την
προσφορά ενός πιεσόμετρου για τις ανάγκες της
υπηρεσίας
› τον Ορέστη Πασπαράκη για τη δωρεά 200 $
(δολαρίων) που προσέφερε στο ΚΑΠΗ στη
μνήμη της συζύγου του Ειρήνης
› την οικ. Δραμουντάνη Βασίλη για το ποσό
των 100 ευρώ που δώρισε στην μνήμη της Ειρήνης Δραμουντάνη (Νταβέλενας).
› την οικ. Δραμουντάνη Ευαγγελίας για το
ποσό των 50 ευρώ που δώρισε στην μνήμη της
Ειρήνης Δραμουντάνη (Νταβέλενας).

› τις οικογένειες των κάτωθι:
Μαυρόκωστα Γεωργίου του Ιωάννη
Μαυρόκωστα Αντωνίου του Ιωάννη
Κοκοσάλη Ανδρέα του Νικολάου
Σαρρή Γιώργου-Μαρίας
για το ποσό των 200 ευρώ που δώρισαν (50 ευρώ
έκαστος) στην μνήμη Μιχάλη Μαυρόκωστα.
› τον Χαράλαμπο Γ. Βρέντζο για τη δωρεά 200
ευρώ που προσέφερε στην υπηρεσία μας στη
μνήμη της γυναίκας του Αλίκης Βρέντζου
ο δήμαρχος
Σωκράτης Κεφαλογιάννης
Το προσωπικό και τα μέλη της Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά την οικογένεια
του Μιχάλη Πλουσή για το ποσό των 50 ευρώ
που δώρισε στην μνήμη του Βαγγέλη Σαλούστρου (Χατζηβαγγέλη).
ο Δήμαρχος
Σωκράτης Κεφαλογιάννης
Ο Πρόεδρος και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά:
› την οικογένεια του Mαυρόκωστα Μιχαήλ για
την προσφορά της, για το πόσο των 100 ευρώ
(εκατο ευρώ) που κατατέθηκαν στη μνήμη του,
με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας του προγράμματος «ΚΗΦΗ» του Δήμο Ανωγείων.
› την οικογένεια του Σπιθούρη Νικόλαου ή
Κλουτονίκου για την δωρεά των 100 ευρώ στο
πρόγραμμα «ΚΗΦΗ» στην μνήμη του.
ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιώργος Σαλούστρος
Στη μνήμη της μητέρας του, Αργυρώς Δραμουντάνη, ο Γεώργιος Δραμουντάνης του Βασιλείου,
κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων,
το ποσό των 950 ευρώ για την αγορά πετρελαίου
θέρμανσης. Η Σχολική Επιτροπή και οι δά
σκαλοι του Δημοτικού Σχολείου και
του Νηπιαγωγείου Ανωγείων, εκφράζουν
βαθιές ευχαριστίες στον παραπάνω δωρητή.
Στη μνήμη Άννας Νταγιαντά (Ζηνιώς), κατατέθηκαν στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων τα
παρακάτω ποσά:
›Από την οικογένεια Αριστείδη και Αθηνάς
Φρυσάλη το ποσό των 50 ευρώ.
›Από την οικογένεια Πελαγίας ΝταγιαντάΤσικαλάκη, το ποσό των 50 ευρώ.
›Από την Νταγιαντά Ελένη του Δημητρίου, το
ποσό των 50 ευρώ.
›Από την οικογένεια Ελένης Νταγιαντά-Ζιώζια,
το ποσό των 50 ευρώ.
›Από την οικογένεια Κατίνας ΝταγιαντάΣοφογιάννη το ποσό των 50 ευρώ.
Η Σχολική Επιτροπή, ευχαριστεί θερμά τους
παραπάνω δωρητές.
Στη μνήμη Σωκράτη Βρέντζου, ο κ. Κουνάλης
Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατέθεσε στο ταμείο
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό των 100 ευρώ.
Η Σχολική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τον παραπάνω δωρητή.
Οι διευθύντριες
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
Μαρία Μπαλαδάκη
Η Δ/ντρια και οι δάσκαλοι του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ανωγείων, ευχαριστούν θερμά τον τέ
ως Δήμαρχο κ. Γεώργιο Σμπώκο, για τη δωρεά
τριών τόμων του βιβλίου: «Ανώγεια Η ιστορία
μέσα από τα τραγούδια της», για τον εμπλουτισμό της Σχολικής βιβλιοθήκης.
Η διευθύντρια του σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
Ο Σύλλογος των δασκάλων του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ανωγείων, εκφράζει βαθύτατες ευχαριστίες στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ανωγείων για την αγορά και τοποθέτηση νέων κουρτινών σε όλες τις αίθουσες του
Διδακτηρίου. Μετά από 15ετία, το όνειρο έγινε
πραγματικότητα αφού αντικαταστάθηκαν οι
παλαιές κουρτίνες και όλη η μαθητική κοινότητα απολαμβάνει το νέο χαρούμενο περιβάλλον
του Σχολείου.
Η διευθύντρια του σχολείου
Έφη Χατζάκη
Στη μνήμη Σωκράτη Βρέντζου ( Καφατσοσωκράτη), η οικογένεια Ζαφειρένιας Βρέντζου (χήρας
Σωκράτη Βρέντζου), κατέθεσε στο ταμείο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό
των 100 ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή ευχαριστεί
την οικογένεια της παραπάνω δωρήτριας.
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Ευχαριστήρια
Στη μνήμη Σωκράτη Βρέντζου( Καφατσοσωκράτη), ο Δραμουντάνης Χαράλαμπος του Ανδρέα,
κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων,
το ποσό των 50 ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή ευχαριστεί τον παραπάνω δωρητή.
Στη μνήμη Κωνσταντίνου Δακανάλη, η σύζυγος,
τα παιδιά, η μάνα και τα αδέρφια του εκλιπό
ντος, κατέθεσαν στο ταμείο της Σχολικής Επι
τροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ανωγείων το ποσό των 500 ευρώ. Η Σχολική
Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τους ανωτέρω δωρητές.
Στη μνήμη Μιχαήλ Μαυρόκωστα ο κ. Αντώνης
Ευαγγέλου Μαυρόκωστας, κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Ανωγείων το ποσό
των 50 ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή ευχαριστεί
θερμά τον ανωτέρω δωρητή.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαί
δευσης Δήμου Ανωγείων, ευχαριστεί θερμά τον
Πατέρα Γεώργιο Ανδρεαδάκη για την κάλυψη
των εξόδων οργώματος του σχολικού κήπου. Ο
πρώην δάσκαλος δεν ξεχνά την αξία που έχει
ο σχολικός κήπος στη διεξαγωγή των περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Σχολείου αλλά
και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών του Σχολείου.
Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
Στη μνήμη του αδερφού της Σωκράτη Βρέντζου
(Καφατσοσωκράτη),η Περσεφόνη Βρέντζου,
κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων
το ποσό των 50 ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή την
ευχαριστεί θερμά.
H Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαί
δευσης του Δήμου Ανωγείων, αλλά και οι δά
σκαλοι και Νηπιαγωγοί των Σχολείων, εκφράζουν βαθύτατες ευχαριστίες στην εταιρεία
OLYPLANT. GR και ιδιαίτερα στην παραγωγό
κ. Πασαμιχάλη Ολυμπία που εδρεύει στα Κα
λύβια Αττικής, για τη δωρεά επτακοσίων είκοσι φυτωρίων λαχανικών εποχής για το φύτεμα
του σχολικού μας κήπου. Η εταιρεία προσέφερε τα φυτά κατόπιν αιτήματος που της υποβλήθηκε από το Σχολείο μας στα πλαίσια του προγράμματος της «Λαχανικά και παιδιά». Δάσκαλοι και μαθητές φύτευαν μία ολόκληρη ημέρα
αυτό τον πράσινο θησαυρό και ελπίζουμε η
εξέλιξή του, να συντελέσει θετικά στα περιβαλλοντικά προγράμματα του Σχολείου μας...
Οι διευθύντριες των σχολείων
Τριανταφυλλλιά Χατζάκη
Μαρία Μπαλαδάκη
Μαρία Ράλλη
Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμος Ανωγείων το
Προσωπικό και οι γονείς των παιδιών ευχαριστούν θερμά:
- την οικογένεια του Σαλούστρου Γεώργιου ή
Τσελέκο για την ευγενική δωρεά των 100 ευρώ
στο Σταθμό, στην μνήμη του αγαπημένου τους
θείου Μπερκη Νικολαου ή Άγη
Τα παιδιά της Μαρίας Καλλέργη ή Μπραγκά
ρενα για την ευγενική δωρεά των 200 ευρώ που
έκαναν στο Σταθμό, στην μνήμη της αγαπημένης μητέρας τους, Μαριας Καλλεργης ή Μπραγκάρενας.
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› στην Αλεξάνδρα Σταυρακάκη

Στέλιος Γεωργίου

Ψαρουδάκης

› Επίκουρος Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής

Μουσικής - Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠ
(υιός της Χαρίκλειας Σκουλά)

« Όλβιος όν τινα Μούσαι φίλωνται1»
Εραστής της τραγωδίας και του μέλους της
Ερ.› Κύριε Ψαρουδάκη στο μήνυμα με το
οποίο ανταποκριθήκατε για να μου δώσετε τη
σημερινή συνέντευξη μου γράφετε ότι ένα
κομμάτι της καρδιάς σας, σαν άλλος Τάλως,
φτερουγίζει πάντα πάνω από την Κρήτη, δί
νοντάς σας δύναμη και αισιοδοξία. Τι ακριβώς
σημαίνει για σας ο Τάλως, αυτός ο μυθικός
ήρωας και προστάτης της πατρίδας μας;
Απ.› Ο Τάλως που περιέτρεχε την Κρήτη ολόκληρη τρείς φορές την ημέρα εκφράζει την αφ’
υψηλού εποπτεία και περιφρούρηση της Κρήτης.
Για μένα, εκφράζει την συνεχή επιθυμία μου να
βρίσκομαι σε νοερή θέαση της ιδιαίτερης πατρίδας μου και να αντλώ απ΄ αυτήν δύναμη και
αισιοδοξία. Η καταγωγή μου είναι από το Ρέθυμνο. Ο πατέρας μου, Γιώργος Ψαρουδάκης, καταγόταν από του Γιαννιού στην επαρχία Αγίου
Βασιλείου, και η μητέρα μου, Χαρίκλεια Σκουλά,
εκπορεύεται από τη γνωστή οικογένεια των Σκουλάδων από τα Ανώγεια Μυλοποτάμου. Εγώ γεννήθηκα στο Ηράκλειο το έτος 1955. Εκεί ζούσα
τους χειμώνες. Τα καλοκαίρια όμως τα περνούσα στο Γαράζο και στο Πάνορμο. Στ’ Ανώγεια
πηγαίναμε συχνά τον Αύγουστο, τις μέρες του
δεκαπενταύγουστου. Θυμάμαι ακόμα τις νόστιμες
μακαρονάδες με τον ξακουστό αθότυρο.
Ερ.› Πόσο θεωρείτε ότι επηρεάζει η πατρίδα
την ψυχή του κάθε ανθρώπου;
Απ.› Έχω την αίσθηση ότι το βιολογικό υπόστρωμα δέχεται τις μορφές του περιβάλλοντος
και έτσι χαράσσεται στην ψυχή οτιδήποτε εκπορεύεται από τον τόπο καταγωγής. Έτσι πλάθεται ο χαρακτήρας. Και όταν λέω περιβάλλον
εννοώ την φύση και τους ανθρώπους. Οι αγαπημένες μου φυσικές μορφές είναι η χαρουπιά
– έχω φυτέψει μια στον κήπο μου εδώ στην Αθήνα – και τα βράχια. Η χαρουπιά είναι σύμβολο
ζωής και τα βράχια σημαίνουν την λιτότητα και
το κάλλος. Το ανθρώπινο περιβάλλον στην Κρήτη επέδρασε αρκετά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Όταν σπούδαζα στην Αγγλία και
νοσταλγούσα την πατρίδα μου την Κρήτη, έκλεινα τα μάτια μου, επέστρεφα σ’ αυτήν και έβλεπα τοπία με χαρουπιές και βράχια.
Καθώς ξεστομίζει τις τελευταίες αυτές λέξεις,
σκέφτομαι πόσο αληθινά εκφράστηκε ό Ελύτης
όταν έγραψε τους στίχους:
«Είναι τα βλέφαρά μου
διάφανες αυλαίες
όταν τα ανοίγω βλέπω μπρός μου
ό,τι κι αν λάχει
όταν τα κλείνω βλέπω μπρός μου
ό,τι ποθώ».
Ερ.› Ποιοι άνθρωποι υπήρξαν τα πρότυπά
σας;
Απ.› Ποτέ δεν είχα ινδάλματα, ούτε στο χώρο
της ζωής ούτε και της μουσικής. Καθοριστικός
παράγων ήταν οι ανθρώπινες αξίες που οι άνθρωποι εξέφραζαν. Όπως η αρχοντιά και η
ευγένεια. Η παιδεία, με την ευρεία έννοια, χαράσσει την ψυχή του ανθρώπου, και επί πλέον
η επιλογή της γνώσης που ο καθένας μέσα από
την παιδεία του αποφασίζει να ακολουθήσει
επιδρά επίσης στη διαμόρφωση του χαρακτήρα.
Θυμάμαι ακόμη την πρώτη επαφή μου με την
αρχαία ελληνική τραγωδία. Ήταν τότε που ο
φιλόλογος καθηγητής μου Γιάννης Παζαρακιώτης μας δίδαξε την Αντιγόνη στο Β΄ Γυμνάσιο
Αρρένων Ηρακλείου. Θυμάμαι τον διάλογο του
Αίμωνα με τον πατέρα του Κρέοντα. Επιστρέφοντας στο σπίτι μου έκλαιγα και έτρεχα να τα
διηγηθώ στη μητέρα μου. Η μητέρα μου πάντα
ήταν ευήκοοον ούς.

(Παρέμβαση: Σας κατανοώ απόλυτα. Εμένα,
πάντως, από την Αντιγόνη με εντυπωσίασε η
στάση της Αντιγόνης όταν είπε στον Κρέοντα:
«ου τι συνέχθυν αλλά συμφιλείν έφυν»2, όπως
επίσης και ο χορός που είπε στον Κρέοντα
«Ταύτα σοι σοι δοκεί, ω βασιλεύ» και «γένοιτο
μεντ΄ άν χατέρω καλώς έχων»3.
Ερ.› Η σχέση σας με την μουσική πως άρχι
σε;
Απ.› Η σχέση μου με την μουσική άρχισε από
το ραδιόφωνο. Από μικρός παρακολουθούσα
τα βράδια στο κρεβάτι τον σταθμό των Τυράννων, πιάνο με ορχήστρα, που έπαιζε κλασική
μουσική και είχα μαγευτεί. Κάποια μέρα ρώτησα την μητέρα μου αν το πιάνο επικαλύπτεται
από τα λοιπά όργανα της ορχήστρας και κείνη
μου απάντησε αρνητικά. Τότε της ζήτησα να με
γράψει στο πιάνο. Με πήγε στο Ωδείο Ηρακλείου «Απόλλων». Δασκάλα μου ήταν η αείμνηστη
Ισμήνη Κοκκινάκη.
Ερ.› Και πως εγκαταλείψατε τις σπουδές του
πιάνου για να σπουδάσετε ναυπηγική;
Απ.› Ο πατέρας μου ήταν ένα από τα τρία ιδρυτικά μέλη της εταιρίας λαϊκής βάσης των Μινωικών Γραμμών και θεωρούσε ότι ένα επάγγελμα
σχετικό με τα πλοία θα μου εξασφάλιζε λαμπρή
καριέρα. Με πίεσε κάπως και με έπεισε να
ασχοληθώ με την ναυπηγική. Σπούδασα ναυπηγική στο Λονδίνο 6 χρόνια συνολικά. Έτσι ατόνησε η σχέση μου με την μουσική. Παρά το ότι
δεν εξακολούθησα να διδάσκομαι πιάνο, είχα
την τύχη να παρακολουθώ μεγάλες παραστάσεις, όπως όπερες. Στο Λονδίνο η μουσική μου
παιδεία διευρύνθηκε. Το πλησιέστερο στη φύση
μου είδος μουσικής είναι το μελοποιημένο δράμα. Συγκεκριμένα, με σαγήνευσε η αρχαία ελληνική τραγωδία, με τους μεγάλους τραγικούς
Αισχύλο, Σοφοκλή, Ευριπίδη.
Τον κοιτάω και του χαμογελάω, αντιλαμβάνεται την απορία μου, πώς από την ναυπηγική
μεταπήδησε στη μουσική, και συνεχίζει:
…Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα η οικογένεια
πλέον είχε μετακομίσει στην Αθήνα. Πήγα στον
Σκαραμαγκά και παρακολούθησα το καλοκαίρι τις ναυπηγικές εργασίες που γίνονταν εκεί.
Το χαμόγελο δεν έχει σβήσει ακόμη από τα
χείλη μου καθώς εκείνος συνεχίζει:
… Ένα μεσημέρι…
Τον διακόπτω
Ερ.› Ένα μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέ
ρη…
Απ.› Έπαιξε και η Ακρόπολη το ρόλο της. Ένα
μεσημέρι, λοιπόν, καθώς επέστρεφα από τον
Σκαραμαγκά στο σπίτι μου από την Ιερά οδό,
αντίκρυσα την Ακρόπολη λουσμένη στο φώς και
κοκκάλωσα· μ’ έπιασε μεγάλο άγχος. Στάθμευσα το αυτοκίνητό μου στην άκρη του δρόμου.
Μούρθε στο νου ο γνωστός στίχος του Σεφέρη
«Πήραμε την ζωή μας λάθος» και αποφάσισα
να κάνω την ηρωική έξοδο, ν’ αλλάξω τη ζωή
μου. Επέστρεψα στο σπίτι και ανακοίνωσα
στους γονείς μου ότι ήθελα να ακολουθήσω μουσικές σπουδές.
Ερ.› Όταν ανακοινώσατε, εν αιθρία, αυτή την
απόφασή σας, ποια ήταν η αντίδραση τους;
Χαμογελάει
Απ.› Αποτέλεσμα αυτής της ανακοίνωσης ήταν
να αγοράσουν οι γονείς μου το πιάνο που βλέπετε στη γωνία. Πρέπει να σας πώ ότι κατά την
διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου στη
ναυπηγική, στο Σάρεϋ υπήρχε ωδειακό τμήμα
με μικρά δωμάτια μελέτης. Πήγαινα στο παράθυρο και παρακολουθούσα τους νέους σπουδα-

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

στές να μελετούν μουσική. Έτσι αναζωπυρώθηκε ο έρωτάς μου για την μουσική. Προετοιμάστηκα ένα καλοκαίρι και έδωσα εξετάσεις.
Η δασκάλα μου του πιάνου, η Ισμήνη Κοκκινάκη, με πήρε κυριολεκτικά από το χέρι και με
παρέδωσε στη νέα δασκάλα μου στο Ωδείο Αθηνών, την αείμνηστη Χάρη Κλαδάκη. Πήρα δίπλωμα πιάνου το 1986 και επέστρεψα για σπουδές στην Αγγλία. Βρέθηκα και πάλι στο Λονδίνο για μεταπτυχιακές σπουδές στη μουσική.
Ερ.› Τι ακριβώς μουσικές σπουδές κάνατε στο
Λονδίνο και πως προέκυψε η σχέση σας με τα
αρχαία μουσικά όργανα;
Απ.› Έκανα ένα μονοετές μεταπτυχιακό στο
πιάνο στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του
Λονδίνου. Κατά την διάρκεια αυτών των σπουδών ανακαλύπτω την εθνομουσικολογία, δηλαδή τη σπουδή της μουσικής μέσα στα πλαίσια
της κοινωνίας που την παράγει. Είναι μια επιστήμη που σχετίζεται και με την κοινωνική ανθρωπολογία. Σ’ αυτήν την επιλογή συνετέλεσε η
αγάπη μου για την ελληνική τραγωδία. Κάνοντας
τα μεταπτυχιακά μου στη μουσική, προσπαθώ
να συνδυάσω την μουσική και την αρχαία ελληνική τραγωδία. Έτσι η μουσική και η ελληνική
τραγωδία παντρεύονται και απ’ αυτήν την ένωση προκύπτει ο ερωτάς μου για τα αρχαία μουσικά όργανα. Επέλεξα να μαθητεύσω στον καθηγητή John Landels που ήταν κλασικός φιλόλογος, ένας από τους λίγους ειδικούς στον κόσμο
στην αρχαία μας μουσική. Ο ίδιος έπαιζε κλαρινέτο και είχε εκπονήσει διδακτορικό στον
αρχαίο ελληνικό αυλό.
Ερ.› Είχα την εντύπωση ότι στην αρχαία ελ
ληνική τραγωδία δεν συμμετείχε κάποιο μου
σικό όργανο και ότι τα χορικά ήταν μελοποι
ημένα μέρη που τα τραγουδούσε ο χορός χο
ρεύοντας, χωρίς συνοδεία οργάνου, πατώντας
πάνω στον ποιητικό λόγο.
Χαμογελάει και μου απαντά: Όταν μιλάμε για
μουσική στην τραγωδία μιλάμε για τραγούδια
του χορού και των υποκριτών με συνοδεία αυλού. Ο αυλός είναι ένα όργανο πολύ δυνατό σε
ένταση. Αποτελείται από δύο κυλινδρικούς σωλήνες με διπλές γλωσσίδες. Ο «ορχηστρικός»
ήχος που προέκυπτε από τη «συμβίωση» των
δύο σωλήνων «γέμιζε» τον υπαίθριο χώρο του
θεάτρου. Εκτός από τον έμμετρο λόγο και τη
μελωδία, στην τραγωδία υπήρχε και ο χορός,
το τρίτο εκφραστικό όχημα.
Ερ.› Ο στρογγυλός χώρος που βρίσκεται στο
κέντρο του θεάτρου καλείται ορχήστρα, γιατί
αυτός ο χώρος χρησίμευε για την όρχηση, δη
λαδή την κίνηση, τον χορό του χορού;
Απ.› Ακριβώς αυτό συνέβαινε στις αρχαίες
κλασικές τραγωδίες. Η ορχήστρα ήταν ο χώρος
του χορού και ένας ελαφρά ή καθόλου υπερυψωμένος χώρος βρισκόταν πίσω από την ορχήστρα, όπου δρούσαν «οι από σκηνής», όπως
λέει ο Αριστοτέλης, δηλαδή οι υποκριτές.
Ερ.› Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που με έχει
απασχολήσει προσωπικά σχετικά με την μου
σική και τον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας ήταν
εκείνος που συνετέλεσε στη διαμόρφωση της
ελληνικής μουσικής, που διατύπωσε τη μαθη
ματική σχέση της διαπασών και την θεωρία της
μουσικής των ουρανίων σφαιρών· συνετέλεσε
και στη μουσική της αρχαίας τραγωδίας;
Απ.› Τα πάντα έχουν αποδοθεί στον Πυθαγόρα,
όμως αυτό δεν είναι ακριβές. Πρίν τον Πυθαγόρα, στα μέσα του 6ου αιώνα π.χ., υπήρχε ο Λάσος
ο Ερμιονεύς, σπουδαίος συνθέτης και ο πρώτος
μαρτυρούμενος θεωρητικός της μουσικής, του

οποίου, δυστυχώς, το σχετικό βιβλίο χάθηκε, αν
και μαθαίνομε γι’ αυτό και το περιεχόμενό του
από τον μεταγενέστερο Λατίνο Martianus
Capella. Βέβαια, ο Λάσος δεν συνδέεται με την
τραγωδία, αλλά ούτε και ο Πυθαγόρας. Έχουν
διασωθεί περί τις 70 παρτιτούρες αρχαίας ελληνικής μουσικής, που χρονολογούνται από τα
τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. έως και τον 3ο μ.Χ. Τα
περισσότερα μέλη χρονολογούνται στην ελληνιστική και τη ρωμαϊκή εποχή. Έχουν σωθεί και
14 γραμμές μουσικής στροφικής από το α΄ στάσιμο του Ορέστη του Ευριπίδη.
Ερ.› Μιάς και μνημονεύουμε τον Ευριπίδη,
θα ήθελα να μου πείτε ποιόν από τους τρείς
κλασικούς τραγικούς, τον Σοφοκλή, τον Αι
σχύλο και τον Ευριπίδη, θεωρείτε πιο αξιόλο
γο και γιατί;
Απ.› Και οι τρείς είναι μεγάλοι δημιουργοί.
Εμένα, από απόψεως ποιητικής, με γοητεύει ο
Αισχύλος. Βρίσκω δραματικό τον τρόπο που
συντάσσει τον λόγο. Μ’ αρέσει το μέγεθος του
Αισχύλου και γι αυτόν τον λόγο μ’ αρέσει και η
Όπερα. Ο Βάγκνερ έχει επηρεασθεί από την
αρχαία ελληνική τραγωδία, έχει το μέγεθος του
Αισχύλου.
Καθώς μιλά έτσι για τον Αισχύλο αρχίζω να
δυσανασχετώ και να στριφογυρίζω στη θέση
μου. Περιμένω να τελειώσει και παρατηρώ:
Μα ο Ευριπίδης είναι ο μέγας ψυχοανατόμος,

που έγραψε τραγωδίες αναλύοντας την ψυχή,
διεισδύοντας στην ψυχή του ανθρώπου. Ασχο
λήθηκε και με την γυναικεία ψυχή που χαρα
κτηρίζεται άβυσσος. Δεν έχετε να πείτε τίπο
τε γι αυτόν;
Απ.› Το ότι προτιμώ το έργο του Αισχύλου δεν
σημαίνει ότι τα νοήματα του Ευριπίδη είναι κατώτερα. Εγώ μελετώ την μορφή, την φόρμα, δεν
κρίνω το περιεχόμενό της. Η τέχνη του ποιητή
κρίνεται στη μορφή, στη δομή του έργου. Η καλλιτεχνία είναι η σπουδή των μορφών που επιλέγει
ο δημιουργός για να δημιουργήσει εκφραστικό
όχημα, εκφραστικό μέσον, δεν είναι το περιεχόμενο, είναι ο τρόπος.
Ερ.› Του θυμίζω τον ορισμό που έχει δώσει ο
Αριστοτέλης, ο αγαπημένος του φιλόσοφος,
όπως μου δήλωσε εξ αρχής, για την τραγωδία.
Ότι η τραγωδία είναι απομίμηση μιας πράξεως
σπουδαίας και τελείας ... και ότι αποβλέπει πά
ντα στην κάθαρση της ψυχής από τα ψυχικά
συναισθήματα αλλά και τα παθήματα που μπο
ρεί η πράξη αυτή να περιέχει.
Απ.› Αν θέλει κάποιος την κάθαρση της ψυχής
του μόνο από τα περιεχόμενα νοήματα, μπορεί
να κάτσει σπίτι του και να διαβάσει την τραγωδία από ένα βιβλίο χωρίς να μπεί στον κόπο να
πάει στο θέατρο. Στο θέατρο, όμως, θα συναντήσει και τον «ηδυσμένον λόγον», δηλαδή τον μουσικό λόγο. Ήδυσμα κατά τον Αριστοτέλη είναι

η γλυκύτης της μουσικής, που στάζει ως μέλι
μέχρι τα βάθη της ψυχής, και συντελεί αποφασιστικά στην επιδιωκόμενη ψυχική κάθαρση.
Ο χρόνος πέρασε χωρίς αν το αντιληφθώ, αιφνιδίως αντιλαμβάνομαι ότι αρκετά τον κούρασα,
συντομεύω την ευχάριστη για μένα ανάκριση.
Κλείνοντας, κ. Ψαρουδάκη, θέλω να σας ευ
χαριστήσω για τον χρόνο που αφιερώσατε για
την αποψινή μας συνάντηση. Να σας συγχαρώ
και να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για
τη βραδιά που μας προσφέρατε στο Μέγαρο
στις 14 του Νοέμβρη. Ήταν μια βραδιά γεμά
τη ελληνικό πολιτισμό, πολιτισμό που ποιεί
ήθος, αλλά, δυστυχώς για μας, τον έχουμε πια
εγκαταλείψει. Μια βραδιά που πραγματικά
καθάρισε την ψυχή μου από τους ρύπους και
τις συνέπειες της κρίσης. Μια βραδιά που μου
έδωσε την ελπίδα και την πεποίθηση ότι μόνο
αν στραφούμε στις ρίζες μας και τις καλλιερ
γήσουμε με έρωτα και ευλάβεια θα ξανανθί
σουμε. Επίσης διαπιστώνω ότι το ρητό που
κοσμούσε την εκδήλωση του Μεγάρου «Όλ
βιος ον τινα Μούσαι φίλωνται» ισχύει για σας.
Είστε από τους όλβιους θνητούς, γιατί ζείτε
την καθημερινότητά σας υπηρετώντας τις
Μούσες και καθημερινά αντλείτε απ’ αυτές
δύναμη και αισιοδοξία.
Υ.Γ. Τώρα που γράφω αυτές τις γραμμές και
ξανασκέφτομαι την συνομιλία μου με τον καθη-

γητή κ. Ψαρουδάκη, βλέπω καθαρά ότι και ο
ηδυσμένος λόγος, η μουσική, το μέλος, συντελεί
στην ηρεμία της ψυχής και την άμβλυνση των
παθών της. Και ο ηδυσμένος λόγος, μαζύ με την
«μίμησι της πράξεως», δρούν αθροιστικά και
συντελούν στην κάθαρση, στην λύτρωση της ψυχής από τα ψυχικά συναισθήματα των προσώπων
που ποιούν και πάσχουν επί σκηνής, είναι και
αυτός ένας τρόπος κάθαρσης. Και για μια ακόμη
φορά διαπιστώνω ότι ο Πλάτων είχε δίκαιο εμμένοντας στην άποψη ότι η μουσική ποιεί ήθος.
Οι μουσικές μορφές συνδέονται με τις κινήσεις
της ψυχής, γι αυτό ευλόγως ο Πλάτων θεωρεί ότι
η μουσική φύσει ενέχει ήθος. Ίσως κάποια φορά σε προσεχές άρθρο να αναλυθεί ετυμολογικά
και εννοιολογικά η λέξη μουσική και να διαπιστωθεί η ακτινοβολία που έχει. Ακόμη και σήμερα, πάντως, διαπιστώνεται ότι υπάρχει καλής
και κακής ποιότητας μουσική. Μουσική που
ηρεμεί και καθαίρει και μουσική που εξαγριώνει
και αναστατώνει την ανθρώπινη ψυχή.
1 Ευτυχής αυτός που οι μούσες αγαπούν. Ο τίτλος της
εκδήλωσης που οργάνωσε ο κ. Σ. Ψαρουδάκης στο
Μέγαρο Μουσικής στις 14 Νοεμβρίου 2012
2 Δεν γεννήθηκα για να μισώ αλλά για να αγαπώ.
Λόγια της Αντιγόνης προς τον Κρέοντα στην τραγωδία
Αντιγόνη του Σοφοκλή.
3 Αυτά σ εσένα φαίνονται σωστά ω Βασιλεύ αλλά είναι
δυνατόν και κάποιος άλλος να σκέφτεται σωστά.
Λόγια του χορού από την ίδια τραγωδία.

Για την Ανωγειανη εφημεριδα Μαρια Σκουλα 13/01/2013

O Ψαραντώνης μάγεψε
τους Ολλανδούς….
ανήμερα της πρωτοχρονιάς
(διθυραμβικές οι ολλανδικές κριτικές,
για το πρωτοχρονιάτικο κοντσέρτο του)
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

To κονσέρτο ακούστηκε ζωντανά από το εθνικό ραδιόφωνο
και το βράδυ της πρωτοχρονιάς από τη εθνική Ολλανδική
τηλεόραση. Τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί . Για χάρη του
Ψαραντώνη μου έδωσαν 4 καλά εισιτήρια. Τυχερή! Και
τυχερή να περάσω μαζί του 4 αξέχαστες μέρες!!!! Ένοιωσα
και νοιώθω πολύ χαρούμενη αλλά και πολύ υπερήφανη.
Το παραδοσιακό πρωτοχρονιάτικο κονσέρτο της Ολλανδικής ορχήστρας Blazers Ensemble είχε θέμα την αγάπη με
την πλατιά έννοια. Έρωτας, πάθος, φιλία, αδελφοσύνη.
Υπό βαγκνερικές υποκρούσεις, ο Ψαραντώνης γέμισε Ελλάδα το Ηρώδειο της Ολλανδίας. Ο Bart Schneemann,
καλιτεχνικος διευθυντης και μαέστρος της ορχήστρας, ανοίγοντας την συναυλία είπε μεταξύ άλλων, «Πέντε χιλιάδες
χρόνια πολιτισμού δεν κατάφεραν να κλείσουν το χάσμα
φτωχού και πλούσιου, δυνατού και αδύναμου. Ούτε ο Βάγκνερ, το 1850, κατάφερε με την 16 ωρών όπερα, Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούγκεν, να δώσει απάντηση. Ο πρωταγωνιστής της όπερας του Βάγκνερ,o Bόταν (Wotan), σύμβολο
του πλουσιότερου και δυνατότερου πάνω στη γη, προσπαθεί επί 16 ώρες που διαρκεί η όπερα να αποκτήσει ακόμα
μεγαλύτερη εξουσία και ακόμα περισσότερο χρήμα. Ο Bart
Schneemann έκλεισε την ομιλία του ευχόμενος σε όλους

καλή χρονιά, με πολλή αγάπη, κυρίως για τους μη έχοντες
και μη κατέχοντες.
Ο Ψαραντώνης ερμήνευσε το «Όσο βαρούν τα σίδερα» ενώ
πίσω του, σε γιγαντοοθόνη, προβάλλονταν εικόνες από καταυλισμούς προσφύγων από τη Μανίλα, το Ναϊρόμπι, ακόμα
και από το Άμστερνταμ. Άνθρωποι παράνομοι, όπως συχνά
αποκαλούνται όσοι δεν μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξή
τους γραφειοκρατικά. Μετά εικόνες από μια συνοικία/σκουπιδότοπο της Αθήνας όπου η εικόνα καταγράφει μια Ελλάδα που δεν μπορεί κανείς μας να πιστέψει ότι αφορά τη
χώρα μας. Η παρουσία και η τέχνη του Ψαραντώνη, η άλλη
Ελλάδα, που αντλεί έμπνευση από το ένδοξο παρελθόν της
παράδοσης, έρχεται να βεγγερίσει με το Βάγκνερ και τον
Μπαχ με ένα τρόπο αληθινά κοσμοπολίτικο. Σαν να είναι
το πιο απλό πράγμα, κάνει παρέα με τον Βάγκνερ λες και
τον ήξερε από χθές.
Ο Ψαραντώνης επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά τη στάση που
είχε μια ζωή. Στάση καθαρή, όρθια, στάση επιμονής σε ό,τι
αληθινό λάμπει μέσα του και έχει σκοπό να το αναγγέλλει
στα πέρατα του κόσμου «Ώστε να ζει και να ‘ναι.» «Δεν τό
‘καμα για τα λεφτά Μαρία, από σεβασμό για το Ολλανδικό
Ηρώδειο τό ’καμα και για να φανεί η Ελλάδα μας», μου είπε.
Με την λύρα του και την παρουσία του έδειξε στους Ολλανδούς την άλλη Ελλάδα, την ωραία Ελλάδα, που εδώ και
χρόνια έχει εξαφανιστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
της Ολλανδίας. Μια χαρμολύπη με πλημμύρισε και έκλαψα
από καρδιάς όταν ο Ψαραντώνης τραγούδησε
Ω τη παντέρμη θάλασσα
αμοναχή φουσκώνει
αμοναχή λυσομανεί
και μόνη χαμηλώνει.
Αντώνη, του είπα, μου έκαμες «την καλή μου χέρα». Την καλύτερη της ζωής μου. Ήταν μια «καλή χέρα» για όλους μας.

Επιλογή από τις μεγαλύτερες
και πιο σοβαρές εφημερίδες της Ολλανδίας
➜Volkskrant (02/01/2013) με τίτλο Αγάπη σε Καιρούς
Περικοπών: «Ο κρητικός τραγουδιστής με τη λύρα του
τραγούδησε για μια χαμένη αγάπη.» «...ενώ ο Ψαραντώνης
τραγουδούσε το μαράζι του, ήρθαν οι τυμπανιστές γύρω του.
Έμοιαζε σαν να ήθελαν να συμπαρασταθούν στη θλίψη
του…»
➜ΝRC Handelsblad (02/01/2013)… «Ο έλληνας λυράρης
και τραγουδιστής, Ψαραντώνης, σαν πρόσωπο βγαλμένο
από την παλιά διαθήκη, ερμήνευσε ένα από τα βάθη της
ψυχής αναδυόμενο τραγούδι της αγάπης…»
➜Wenneke Savenije κρητικος τεχνης (02/01/2013): «Και
όπως πάντα με το πρωτοχρονιάτικο κονσέρτο είχε καλεσμένο κάποιον από μακριά.
...αυτή την φορά είχε καλεσμένο τον θαυμάσιο έλληνα συνθέτη, τραγουδιστή και λυράρη Ψαραντώνη, που με το
παρουσιαστικό Ινδού μύστη, με σπασμένη τη φωνή, τραγούδησε μια
απελπιστική ωδή για
την αγάπη και την έλλειψη αγάπης σ’ αυτόν τον
κόσμο…»

Από το Άμστερνταμ
Καλή χρονιά
για όλο το κόσμο.
Μαρία Σκουλά
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΕ 45 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Βασίλης
Ραφτόπουλος προς

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων
και το δυναμικό του συμβούλιο με προεδρεύοντα τον Νίκο Βρέντζο αποφάσισε να εκφράσει με έμπρακτο τρόπο και
δη μοιράζοντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τις ημέρες των εορτών σε
45 οικογένειες στ’Ανώγεια που χρειάζονταν μια τέτοια στήριξη. Μάλιστα η
κίνηση αυτή αποκτά πρόσθετη σημασία, πέραν από τον αυτονόητο συμβολισμό της, αν ληφθεί υπόψη, ότι ο Σύλλογος για την αγορά των τροφίμων
δαπάνησε όλα του τα έσοδα που προήλθαν από το αντίτιμο των εισιτηρίων
της τιμητικής βραδιάς για τους μεγάλους Ανωγειανούς χοροδιδασκάλους,
η οποία πραγματοποιήθηκε στΆνώγεια,
στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» το περασμένο καλοκαίρι. Χαρακτηριστικό
επίσης είναι ότι τα προσφερόμενα αγαθά αγοράστηκαν από ανωγειανές επιχειρήσεις με σκοπό την ενίσχυσή των.
Ο Σύλλογός των Ανωγειανών της Αθήνας χαιρετίζει την κίνηση αυτή και
εύχεται στο δραστήριο συμβούλιο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων δύναμη και κέφι για τη συνέχεια του έργου του.
Φ.Α.

(σ.σ. μια πολύ ενδιαφέρουσα προδημοσίευση από
το βιβλίο του Γεωργίου Καλογεράκη, που πρόκειται
να κυκλοφορήσει για το Χριστομιχάλη Ξυλούρη)

ΥΠ. ΔΡ.
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Δ/ΝΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

A Ποιος είναι ο Βασίλης
Ραφτόπουλος
Ο πρώτος οργανωμένος πληροφοριοδότης της Α.Ο.Α.
στην πόλη του Ηρακλείου ήταν ο Βασίλης Ραφτόπουλος. Διατηρούσε μαζί με τον αδερφό του ζαχαροπλαστείο στην «Πλατειά Στράτα», τον συνέδεε συγγενική σχέση με το Χριστομιχάλη Ξυλούρη1 και πρόσφερε πολύτιμε ς υπηρεσίες στην Οργάνωση.
…δια την πόλιν Ηρακλείου ο εκ των μελών της
Επιτροπής Μιχάλης Ξυλούρης ή Χριστομιχάλης
ησχολήθη προσωπικώς δια τον καταρτισμόν του
δικτύου πληροφοριών με άμεσον βοηθόν τον καλόν
πατριώτην Βασίλη Ραφτόπουλον ο οποίος με επι
μέλειαν και αφοσίωσιν εξετέλεσε μέχρι τέλους τας
ανατεθείσας αυτώ εντολάς…2
Το ζαχαροπλαστείο των αδερφών Ραφτόπουλων
ήταν στέκι πολλών ανθρώπων, Κρητών και Γερμανών, και οι πληροφορίες που μπορούσε να αντλήσει
από εκεί ο Βασίλης Ραφτόπουλος αφορούσαν κυρίως τη στρατιωτική κατάσταση της πόλης του Ηρακλείου αλλά και τις εξορμήσεις των Γερμανών στην
ύπαιθρο. Ο ίδιος ο Βασίλης Ραφτόπουλος οργάνωσε ένα δίκτυο πληροφοριών στο Ηράκλειο όπως
αναφέρεται και στην Έκθεση: …η περιφερειακή
Επιτροπή κατόπιν εντολής της αφιχθείσης Αγγλι
κής Υπηρεσίας Πληροφοριών επεξέτεινεν το Δί
κτυον κατασκοπίας εν τη πόλη Ηρακλείου δημι
ουργήσασα πυρήνα από τους εκείσε εγκατεστημέ
νους Ανωγειανούς.
1) Νικόλαον Νταγιαντάν Ιατρόν 2) Ε. Β. Κεφαλο
γιάννην 3) Κ. Ε. Σταυρακάκην
τους οποίους συνέδεσεν μετά του από μακρού χρό
νου χρησιμοποιημένου Πράκτορος Βασιλ. Ραφτο
πούλου, ως και άλλους εις την ύπαιθρον, οίτινες
εργάσθησαν μετά ζήλου μεταδίδοντες καθημερι
νώς δελτία πληροφοριών περί των κινήσεων των
Γερμανών, των σταθμεύσεων, των Δυνάμεων, των
κινήσεων και αφίξεων πλοίων εκ του λιμένος Ηρα
κλείου, των προσγειώσεων και απογειώσεων Αε
ροπλάνων εκ του Αεροδρομίου Ηρακλείου, των
αντιαεροπορικών μέτρων ασφαλείας, περί του ηθι
1 Ο αδερφός του Χριστομιχάλη Ξυλούρη είχε
παντρευτεί την αδερφή του Βασίλη Ραφτόπουλου.
2 Έκθεσις επί της δράσεως της ενόπλου Ομάδος
αντιστάσεως Ανωγείων και ολοκλήρου του διαμε
ρίσματος Επαρχίας Άνω Μυλοποτάμου κατά την
Μάχην της Κρήτης το διάστημα της υποδουλώ
σεως και την περίοδο της απελευθερώσεως,
συνταχθείσα υπό του Αρχηγού Μιχάλη Ξυλούρης
– Χριστομιχάλη, σελ. 24. 3 Έκθεσις …(ό. π.),
σελ. 37 4 Από το χειρόγραφο βιβλίο της Α.Ο.Α.
«Αγών Αντιστάσεως κατά των Γερμανών 19411945-Προτάσεις Ηθικών Αμοιβών δια την δράσιν
της Ανεξαρτήτου Ομάδος Ανωγείων Μυλοποτά
μου» του Αρχηγού Μιχάλη Ξυλούρη – Χριστο
μιχάλη, (Δήμος Ανωγείων) 5 Έγγραφο με στοιχεία
11/1942, αρχείο Ανεξάρτητης Ομάδος Ανωγείων.
Επιστολή Βασίλη Ραφτόπουλου προς Χριστομιχάλη
Ξυλούρη με ημερομηνία 15 Ιουλίου 1942. Τον
προηγούμενη μήνα (14 Ιουνίου 1942) οι Γερμανοί
είχαν εκτελέσει τους 50 Ηρακλειώτες στον Ξηρο
πόταμο ως αντίποινα για τα σαμποτάζ των αερο
δρομίων Ηρακλείου 13.7.42 και Καστελλίου
7.7.42. Μετά το σαμποτάζ οι Γερμανοί στρώνουν
περιμετρικά το αεροδρόμιο με νάρκες και τοπο
θετούν νέα ηλεκτροφόρα συρματοπλέγματα. Η
καταστροφή των 3 οπλιταγωγών και του βομβαρ
διστικού, που αναφέρει στην επιστολή του ο
Βασίλης Ραφτόπουλος, διευκρινίζεται ότι έγινε
κατόπιν ανώμαλης προσγείωσης των αεροσκα
φών. Η αποχώρηση των πολιτών του Ηρακλείου
από την πόλη οφείλεται και στο φόβο μετά την

κού του κατακτητού και πάσης φύσεως άλλας
πληροφορίας αίτινες εντός 6 ωρών μετεβιβάζοντο
εις τον προορισμόν των…3

β Η πρόταση του Αρχηγού
Χριστομιχάλη Ξυλούρη προς
το Γ.Ε.Σ. για το Βασίλη
Ραφτόπουλο
Δια τον Ραπτόπουλον Βασίλειον του Προδρόμου,
κλάσεως 1916 εκ του χωρίου Ηρακλείου της Επαρχίας Τεμένους του Νομού Ηρακλείου ( πρόσφυξ εκ
Μ. Ασίας).
Ι. Βαθμού ου έφερε τον Απρίλιον 1941. Ιδιώτης.
ΙΙ. Υπηρεσία ην εξετέλεσε εις την ομάδα Αντιστάσεως Ανωγείων Μυλοποτάμου.
Ο ως ανωτέρω Ραπτόπουλος Βασίλειος του Προδρόμου υπηρέτησε ως Πράκτωρ Ελληνικής και
Αγγλικής κατασκοπείας κατά του εχθρού εν τη πόλει Ηρακλείου από Φεβρ.’42 μέχρι 6-7-44. Εις την
Ανταρτικήν Ομάδα Ανωγείων Μυλοποτάμου, ειργάσθη υπό την ανωτέρω ιδιότητα καθ’ άπαν το
ανωτέρω χρονικό διάστημα.
ΙΙΙ. Ούτος είχε οργανωθεί εις τον κατά του κατακτητού αγώνα αντιστάσεως από του έτους 1941 και εξυπηρέτησε τον αγώνα τούτον με ζήλον και αυταπάρνησιν. Χρησιμοποιήθη 1. Εις την περισυλλογήν και
περίθαλψιν Άγγλων αξιωματικών και οπλιτών εντός
της πόλεως Ηρακλείου από 20 Αυγούστου 1941 μέχρι
Φεβρουάρ.1942 Εις την υπηρεσίαν του ταύτην, εξετέλεσε με περίσκεψιν και καλή απόδοσιν.
2. Εις την Ελληνικήν Αγγλικήν Κατασκοπείαν εις
βάρος του εχθρού υπέρ της Ανταρτικής Ομάδος
Ανωγείων από του Φεβρουαρ. 1942 μέχρι 6-6-44
καθ’ ην ανεχώρησε μέσω Αγγλικής υπηρεσίας εις
Μ. Ανατολήν λόγω καταζητήσεώς του παρά του
Γερμανού κατακτητού.
Ούτος διατηρών ζαχαροπλαστείον εν τη πόλει Ηρακλείου κατώρθωσε να οργανώση πλήρες δίκτυον
κατασκοπείας και διατηρών ραδιόφωνον ελάμβανε
ειδήσεις τας οποίας μετέδιδε εις τους υποδούλους
προς εμψύχωσίν των. Ειργάσθην με αξιοθαύμαστον
εμπειρίαν και τέχνην και πλειστάκις διεκινδύνευσεν υπέρ του αγώνος. Αι πληροφορίαι του υπήρξαν
πάντοτε ακριβείς και πλήρεις, παρέχουσα πλήρη
εικόνα περί της δυνάμεως των θέσεων, των έργων
και των προθέσεων του εχθρού. Υπήρξε πολυτιμότατος συνεργάτης της Ομάδος και της Αγγλικής
Υπηρεσίας. Δια της αυτοθυσίας του – ήτις υπερέβαινε κατά πολύ το καλώς ενοούμενον καθήκοντου θάρρους του, της καρτερικότητάς του και των
ακαταπονήτων προσπαθειών του και της ευψυχίας
εργαζόμενος εντέχνως υπό τα όμματα του κατακτητού προσέφερε πολυτίμους υπηρεσίας εις την Πατρίδα και συνετέλεσε τα μέγιστα εις την επιτυχίαν

εκτέλεση των 50 στον Ξηροπόταμο αλλά και
στους συχνούς συμμαχικούς βομβαρδισμούς.
Από το αρχείο της Γερμανικής Στρατιωτικής
Διοικήσεως Κρήτης ανασύραμε το παρακάτω
έγγραφο που δίδει σαφείς πληροφορίες για τους
συμμαχικούς βομβαρδισμούς του Ηρακλείου την
περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου 1942 και στους
οποίους αναφέρεται ο Βασίλης Ραυτόπουλος:
Εν Ηρακλείω τη 5 Ο/βρίου 1942
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΕΝΤΑΥΘΑ
Λαμβάνω την τιμήν εις εκτέλεσιν προφορικής
διαταγής Υμών, ν’αναφέρω ότι, από της καταλή
ψεως της Νήσου παρά των Γερμανικών Στρατευ
μάτων μέχρι σήμερον ερρίφθησαν εις διαφόρους
περιφερείας του Νομού Ηρακλείου βόμβαι παρ’
Αγγλικών Αεροπλάνων, έχουσαι ως αποτέλεσμα
τον θάνατον ή τον τραυματισμόν των κάτωθι
ατόμων: 1) Την νύκτα της 29-30 Μαΐου ε.ετ. έξω
θι του χωρίου Πισκοπιανό-Πεδιάδος, με αποτέλε
σμα τον φόνον του Δημητρίου Αντωνίου Παρλαμά
και τον τραυματισμόν του Μιχαήλ Εμμανουήλ
Μουντράκη κατοίκων Πισκοπιανού, επίσης εφό
νευσαν ένα βουν και μίαν αγελάδα μετά του
μόσχου της. 2) Την 16-17 Απριλίου ε.ετ. 8 βόμβαι
έξωθι του χωρίου Μάλλια με αποτέλεσμα τον
θάνατον του Ευαγγέλου Ιωάν. Δερμιτζάκη κατοί
κου Μαλλίων και τον τραυματισμόν 3 ατόμων των
οποίων τα ονοματεπώνυμα εισί άγνωστα. 3) Την
13-14 Ιουνίου ε.ετ. εν τη ενταύθα Πόλει ερρίφθη
σαν 5 βόμβαι α) Επί της οδού Ιωάννου Μεταξά
εις την οικίαν Μιχαήλ Καβαλλάκη β) Θερινόν

του όλου Εθνικού αγώνος.
ΙV. Χαρακτήρ ακέραιος.
V. Λοιπά προσόντα, φιλότιμος, υπερπατριώτης, ειλικρινής, ανιδιοτελής, έντιμος, αξιοπρεπέστατος.
VI. Προαγωγαί κ.λ.π. αμοιβαί ας έτυχε κατά το διάστημα της Κατοχής. Ουδεμιάς.
Δι’ό προτείνω τούτον, όπως: Δι ην επεδείξατο
δράσιν κατά του κατακτητού κατά την περίοδον
δουλείας
α. Απονεμηθή εις τούτον ο βαθμός του Οπλαρχηγού
Β' δια την εξαίρετον δράσιν του ως πράκτορος Κατασκοπείας. B. Απονεμηθή εις τούτον ο πολεμικός
Σταυρός Γ' τάξεως δια τας υπηρεσίας του προς περισυλλογήν και περίθαλψιν Άγγλων αξιωματικών
και οπλιτών.
Εν Ανωγείοις τη 7ην Νοεμβρίου 1945
Ο Αρχηγός - Μ. Ξυλούρης4

γ Οι επιστολές του Βασίλη
Ραφτόπουλου
Τα δελτία πληροφοριών ο Βασίλης Ραφτόπουλος
τα έστελνε στο Χριστομιχάλη Ξυλούρη με την ένδειξη «Αγαπητέ Μιχάλη Γιά σου…». Το έτος 1942
στο αρχείο της Α.Ο.Α. διατηρούνται έξι (6) δελτία,
τα τέσσερα με ημερομηνία και τα δύο χρονολογημένα από τον επιμελητή του αρχείου Νικόλαο Σταυρακάκη ή Αεροπόρο.

Επιστολή 15

15 Ιουλίου 42› Αγαπητέ Μηχάλη Για σου. Την 15ην
του μηνός την Κυριακήν προς την Δευτέραν την
νύκτα μερικά τορπιλάκατα Αγγλικά εβγήκαν στην
Σειτίαν στο λιμάνη του Κάβο Σύδιρο αφού επίραν
μερικά Ιταλάκια και κατέστρεψαν τας Βάσης και
απεσίρθησαν πάλην και ως εκ τούτο η Γερμ. την
Δευτέραν εδώ πολλά μέτρα έλαβαν. όλοι
Νύκτα κάμανε οδομαχίες και το πρωί όλα τα σταυροδρόμια έστεναν πολυβόλα και άλλα διάφορα.
αυστηρώς έλεγχος γίνετε στης ταυτότιτες.
εντός του Ηρακλείου όλα τα Καταφύγεια καθαρίσανε βάλανε επιγραφές κατόπην διαταγής του
Φρουραρχείου.
Σήμερων η Νομαρχεία έλαβε μίαν διαταγήν από το
Φρουραρχείον οτη μέχρη νεοτέρας διαταγάς όταν
δωθή η διαταγή για την εκκένωσιν της πώλεως μίαν
διαταγήν ο λαός μόνον από την Κενούργια πόρτα
θα εξέλθη από άλλους οδούς απαγορεύετε. από τον
Βομβαρδισμόν έχωμεν 12 θύματα και 5-6 Τραυματίες, εν το μεταξή παρατηρήτε ο λαός άρχισε και
φεύγη έξω.
Γύρο το Αεροδρόμειον συρματοπλέγματα παγίδες
στρόνουνε. 3 οπλιταγωγά και 1 Βομβαρδιστικό κατεστράφη Σαβάτο και Κυριακή από ανώμαλην προσγείοσην.
γεγονός εξακρίβοσα πολλά γραφεία της αεροπο-

κινηματογράφον «Απόλλων» γ) Επί της οδού Κα
γιαμπή εις οικίαν Εμμ. Ξανθάκη της οποίας η
στέγη κατέρρευσεν δ) Επί της οδού Κουρμούλη
δων εις τας οικίας Κων/νου Κουβίδου και Ιωσήφ
Φραγκουλάκη και ε) Έναντι οδοντοϊατρείου Λο
γιάδου επί της οδού Αγίου Μηνά, τραυματισθέντων
ελαφρώς των α) Εμμ. Ξανθάκη β) Ουρανία Εμμ.
Ξανθάκη γ) Βασιλείου Ι. Βαρούχα δ) Ζαχαρία
Δασκαλάκη και ε) Κατίνα αγνώστου επωνύμου
ήτις ανεχώρησεν αμέσως δι’άγνωστον διεύ
θυνσιν. Υλικαί ζημίαι ελάχισται επροξενήθησαν.
4) Την 10-11 Ιουλίου ε.ετ. εις την περιφέρειαν
Καστελλίου Πεδιάδος, με αποτέλεσμα τον φόνον
5 ατόμων α) Εμμανουήλ Αγγουριδάκη του Νικ.
κατοίκου Σκλαβεροχωρίου-Πεδιάδος β) Αικατε
ρίνης Ν. Παπαδάκη κατοίκου Γαλενιανού Πεδιά
δος γ) Εμμ. Κ. Μαρκογιαννάκη κατοίκου Σκλα
βεροχωρίου-Πεδιάδος δ) Ανθή χήρα Κων/νου
Σέγκου κατοίκου Καρδουλιανού-Πεδιάδος ε)
Αγγελική σύζ. Εμμ. Εργαζάκη κατοίκου Βαρβάρου
Πεδιάδος, ελάχιστοι υλικαί ζημίαι επροξενή
θησαν. 5) Την 24-25 Ιουλίου ε.ετ. εις την περι
φέρειαν του Συνοικισμού Αγίου Ιωάννου Ηρα
κλείου με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν α) των
Φωτούλας θυγ. Χρ. Ζαμπετάκη και β) Θεοδώρας
Χρ. Ζαμπετάκη κατοίκων Αγίου Ιωάννου και την
καταστροφήν ελαιώνος και οικιών. 6) Την 25-26
Ιουλίου ε.ετ. εις συνοικισμούς Κατσαμπά και
Φορτέτσας με αποτέλεσμα τον φόνον α) των
Σπυρίδωνος Κυριακάκη ή Βλάχου κατοίκου Κα
τσαμπά και β) Μιχαήλ Νταγιάση κατοίκου Φορ

ρείας φεύγουν για την Ελευσίνα.
Γερμανός υπαξιοματικός εις αρώτισην μιας δεσπινίδος να καθήσουν εδώ ή να φύγουν στα χωριά,
απήντισεν ότη αυτόν τον μήνα καθήσθε αλλά τον
άλλον μήνα να φύγετε και ξέρω πολλά πράγματα
αλλά δεν μπωρό να σας μηλήσω φοβάμαι είπε.
2 βραδιές φρουρά με 3 χιροβομβίδες γυρίζουν καθένας
τα νέα

Επιστολή 26

14-12-42› Όλοι οι δρόμη της Πόλεος εκλήσθη κτηστό με πέτρες πετόν Αρμέ και εντός της Πόλεος
πικνά Πολυβολεία κτήζοντε.
Νεοσύλλεκτη Αφίχθησαν και γυμνάζοντε κάθε μέρα πληθένωντε κάθε μέρα ως επι το πλείστον είναι
νέοι και γέροι.
Το Αεροδρόμειον και Παραλιακώς η Πόλης γέμισαν μπαγίδες. Όλα τα Ηλεκτρικά ήδη για το Αεροδρόμειον έλλιψης. 2 Γερμ. ανεχώρησαν για τας
Αθήνας δεν έφεραν τίποτες παρά μόνον 30 λαμπάκια μικρά και εκή είναι έλλιψης είπαν.
Εννέα ατομα φέρανε από τα Ρεθυμνιότικα στην
Κεσταπώ φυλακίσθησαν ως φένετε ότη ήσαν φυγάδες πάντες.
Ο μικρός Νικόλαος Τσουλιάς της Αυγενικής κρατήτε φυλακή άγνοστων για πιον λόγον.
Και μια πληροφορία ο Μάντακας Στρατηγός στα
Χανιά συνελήφθη με προδοσία.
Η κηνίσης των δεν περιγράφετε νήκτα μέρα. Η
Κεσταμπώ εζήτησεν από την ασφάλεια την παραμωνή και την κατηκείαν όλων των αποτάκτων αξιοματικών με κατάστασην
Έκτακτον Αγγλικό Ανακινωθέν αναφέρη την κατάλιψιν Ελα Κεϊλας.
από χθες άρχισε θιελλώδη επίθεσης της … Στρατιάς
με χιλιάδες Αεροπλάνα
Γερμ. πανικόβλιτη.
Πολλές επίθεσης στην Τύνιδα επεκρούσθη. Ομιλών
ο Αρχιγός των Αμερικανικών δυνάμεων είπε τα
εξής: πρότον εκκαθάρισης της Τύνιδος μόλης περατωθούν τα Αεροδρόμια της Τύνιδος, δεύτερων η
εκκαθάρρισης της Τριπόλεως από την 1ην Μεραρχίαν. τρίτον η εκκαθάρησης της Μεσογείου και τα
Παράλια της Αφρικής.
Πολλές φορές επανιλιμμένος εβομβαρδίσθη η Νεάπολης σε μια μέρα.
εκτακτον Αγγλικόν Ναυαρχείον ανακινώθη ότι 4
Πλοία του εχθρού εβιθήσθησαν στην Μεσόγειον.
Από της 12 Οκ/βρίου επιθέσης των Ρόσσων Άρχισε
στο Ροσσικόν μέτοπων. η απώλειαι των Γερμ. είναι
279 χιλιάδες. εξ αυτών η 76 χιλ. είναι νεκρή, το δε
υπόλυπον εχμάλωτ. και τραυματίες.
Δητικώς Ρεζέφ 15 οχυρά Γερμανικά κατελίφθη.
300 Γερμ. Αεροπλάνα ενισχίουν στον Γερμ. κλοιό.
Κατεστράφησαν πλέον το ύμιση.

Μια

μια

μαντινάδα..

τέτσας και τον τραυματισμόν των α) Εμμανουήλ
Πουλάκη κατοίκου Κατσαμπά και β) Κων/νου
Νταγιάση κατοίκου Φορτέτσας, υλικαί ζημίαι
επροξενήθησαν εις ελαιόδενδρα 7) Την αυτήν
νύκτα εις Συνοικισμόν Γάζη, άνευ θυμάτων, προ
ξενήσασαι μόνον υλικάς ζημίας εις αμπελώνας
και ελαιόδενδρα 8) Την 21-22 Αυγούστου ε.ετ.
εις το προάστιον Φορτέτσας με αποτέλεσμα τον
φόνον των α) Ελένης συζ. Μιχαήλ Πουλή κατοί
κων Αγίου Ιωάννου και β) τον τραυματισμόν του
Νικολάου Σκαρβέλη κατοίκου Μεσαμπελή, υλικαί
ζημίαι επροξενήθησαν εις ελαιόδενδρα και αμπέ
λους 9) Την 1-9-42 και ώραν 18.30 εις τον λιμένα
της ενταύθα Πόλεως φονευθέντων των α) Νικο
λάου Σταμπουλή κάτοικος Κατσαμπά β) Μιχαήλ
Α. Ιατρίδης κάτοικος Ηρακλείου γ) Αντώνιος
Καρεφυλάκης ή Κουμπαράκης κάτοικος Ηρακλεί
ου και δ) Εργάτης αγνώστου ταυτότητος εκ
Πειραιώς και ετραυματίσθησαν οι α) Γιανουδάκης
Εμμανουήλ του Νικολάου κάτοικος Χρυσοπηγής
β) Γενετζάκης Δημήτριος του Γεωργίου κάτοικος
Ηρακλείου γ) Ψαράκης Χαρίδημος του Μιχαήλ
κάτοικος Ηρακλείου δ) Κουμιώτης Παναγιώτης
του Απόστολου κάτοικος Ηρακλείου ε) Πυρομά
λης Μηνάς του Εμμανουήλ κάτοικος Ηρακλείου
στ) Φανουράκης Νικόλαος του Ιωάννου κάτοικος
Άκρη-Τάμπηας ζ) Γιαμπάνης Ιωάννης του Αντω
νίου κάτοικος Άνδρου Κυκλάδων. Ωσαύτως
ετραυματίσθησαν ελαφρώς οίτινες αφού επεδέ
θησαν τα τραύματά των ανεχώρησαν δι’άγνωστον
διεύθυνσιν. 10) Την 29-9-42 εν τη ενταύθα Πόλει

ερρίφθησαν 5 βόμβαι με αποτέλεσμα. Ι) την κα
τάρρευσιν τελείως της οικίας της Ερασμίας συζ.
Εμμανουήλ Σπινθουράκη οδός Βλαστών και τον
φόνον των υπηρετριών αυτής α) Φιλίας θυγ.
Ευαγγέλου Ανδρουλάκη εξ Ηρακλείου και β)
Άννης Σφακιανάκης κατοίκου Νίθαυρης-Ρεθύ
μνης 2) Την κατάρρευσιν τελείως της οικίας της
Μαρίας χήρας Μιχαήλ Γεωργιάδου οδός Βλαστών
και τον φόνον των θυγατέρων αυτής α) Ερασμίας
β) Ελένης και γ) της υπηρετρίας αυτής Ειρήνης
Στεφάνου Βλασάκη κατοίκου Αστρακών Πεδιάδος
3) Την κατάρρευσιν της οικίας του Γεωργίου
Μαυροειδή επί της οδού Αγιοστεφανιτών 4) Την
κατάρρευσιν της οικίας του Ιωάννου Χριστάκη επί
της οδού Αγιοστεφανιτών 5) Την κατάρρευσιν
της αποθήκης Αριστ. Αντ. Μιχελιδάκη επί της
οδού Βλαστών 6) Την ημικατάρρευσιν της οικίας
της Πηνελόπης χήρας Π. Μαθιουδάκη επί της
οδού Χάνδακος 7) Την κατάρρευσιν της οικίας
του Αντωνίου Γεωργίου Μαθιουδάκη επί της οδού
Ανδρέου Κρήτης και τον φόνον των α) Αντωνίου
Γ. Μαθιουδάκη και β) Μαρίας Αλεξ. Ψαράκη.
Επίσης ετραυματίσθησαν άτομα τινα ελαφρώς τα
ονοματεπώνυμα των οποίων δεν εξακριβώθησαν
δι’ότι αφού επιδέθησαν ανεχώρησαν δι’άγνωστον
διεύθυνσιν. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, Ι.
ΠΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ - ΥΠΟΜ/ΡΧΟΣ
6 Έγγραφο με στοιχεία 52/1942, αρχείο Ανεξάρ
τητης Ομάδος Ανωγείων. Επιστολή Βασίλη Ραφ
τόπουλου προς Χριστομιχάλη Ξυλούρη με ημερο
μηνία 14 Δεκεμβρίου 1942.

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.

✒ Στη ζωή μας υπάρχουν και οι χαρές Αμέσως ο Λευτέρης ο Καλομοίρης ✒ Το καλοκαίρι που μας πέρασε πέκαι τα βάσανα .Υπάρχουν άνθρωποι
που γεύονται περισσότερο τις χαρές και
άλλοι πάλι «να έχουν περισσότερες συναλλαγές «με τα βάσανα. Λες και κάποιος έχει χαρακτηρίσει προνομιούχους
τους μεν και αδικημένους τους δε. Δεν
μπορούμε όμως να κάνουμε τίποτα γι
αυτό. Εκείνο όμως που μπορώ να πω
είναι, ότι θαυμάζω εκείνους που έχουν
τη δυνατότητα να κάνουν το πόνο τους
τραγούδι - μαντινάδα, πετυχαίνοντας με
αυτό το τρόπο μια λύτρωση. Τέλοσπάντων. «Παρέα» γινόταν και το θέμα της
μαντινάδας ήταν για τα βάσανα. Λέει
λοιπόν ο Πέτρος ο Καλομοίρης:
Άνοιξ' η πόρτα τση καρδιάς
και μια χαρά εμπήκε
μα βρήκε βάσανα πολλά
και λυπημένη εβγήκε!

απάντησε επί του θέματος:

Μα εγώ γνωρίζω το πουλί
που κελαηδεί με πόνο
γιατί συχνάζει καθ'αργά
στη γειτονιά μου μόνο!

✒ Μια μέρα καθόμουν στο καφενείο με
τον Αριστείδη το Χαιρέτη, το Γυαλάφτη
και λέγαμε διάφορα. Κάποια στιγμή του
λέω, ότι κάπου διάβασα πως «το άθροισμα πολλών μηδενικών είναι ένας επικίνδυνος αριθμός»! Στην αρχή με κοίταξε
λίγο παράξενα. Η συζήτηση συνεχίστηκε, ώσπου μετά από λίγο μου λέει:
Έχω εκατό μηδενικά
μα όταν δε μπει το ένα
Κοίταξα μα δεν έβρηκα
αξία σε κανένα!

››     ΑΣ ΑΦΟΥΓΚΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ     
‹‹

Μ Ε Μ Α Θ Η Μ ΑΤΙΚΗ … ΑΚΡΙ Β ΕΙΑ

Γιώργος
Καλογεράκης

›

συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΑΝΩΓΕΙΑ ιστορία. .

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ
ΞΥΛΟΥΡΗ
Ο Χριστομιχάλης Ξυλούρης (δεξιά), ανάβει τσιγάρο, μάλλον, στον Μιχάλη Σκουλά (εν Αθήναις
δικηγόρο, αριστερά). Κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτός, μπορεί να είναι ο Νίκος Καζαντζάκης.
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Ένα από τα πρώτα χειμωνιάτικα φετινά πρωινά που δεν είχα τί να κάνω, άρχισα και ανακάτευα το αρχείο μου. Συνάντησα λοιπόν ένα
αντίγραφο μιας επιστολής ενός δεκατριάχρονου που είχε δημοσιεύσει η Ελευθεροτυπία στις
7 Νοεμβρίου 2006,ως κύριο άρθρο της σε ολόκληρη την πρώτη σελίδα. Η αφορμή που είχε
γραφτεί η επιστολή ήταν η παραβατικότητα των
νέων. Η στήλη σήμερα αφιερώνει το χώρο της
στην τολμηρή φωνή του δεκατριάχρονου τότε
μαθητή γυμνασίου Βουλιαγμένης, Αλέξανδρου
Ανδρικόπουλου, δημοσιεύοντας αποσπάσματα
από εκείνη την επιστολή του με τίτλο «Σε σας
μιλάω γονείς» και το μόνο που έχει να προσθέσει είναι: «ας αφουγκραστούμε τους νέους».
«...Ναι σε σας μιλάω γονείς. Δεν γεννιέται κανείς έτσι ξαφνικά παραβάτης, ούτε μας χτύπησε
ίωση παραβατικότητας από τη μια στιγμή στην
άλλη. Εσείς μας την εισάγετε μαζί με τα επώνυμα ρούχα-τα ακριβά αυτοκίνητα-τα σπίτια με
τις πισίνες. Μέσα από την τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά παιγνίδια ,που μας επιβραβεύουν με
μπόνους με ένα όρο: να σκοτώσουμε όλο και
πιο πολλούς. Τέλος μέσα από την αλλοδαπή
ανεκπαίδευτη και προβληματική baby sitter.
Θα σας θέσω κάποιες ερωτήσεις και αν έχετε
θάρρος απαντήσετε. Πείτε μου, αν έχετε θεό,
πότε καθίσαμε στον καναπέ με παρατεταμένη
αγκαλιά και χωρίς την πίεση του χρόνου και
του στρες, σαν οικογένεια να μιλήσουμε για
τους προβληματισμούς μας. Να μιλήσουμε για
ανθρώπους του πνεύματος και για την πρόοδο
της επιστήμης; Να τρέξουμε στη φύση ;
Αφήστε, εγώ θα σας πω, γιατί από τρελό και
από παιδί μόνο ακούς την αλήθεια. Ποτέ. Με
ακούτε ποτέ. Κάποτε όμως γινότανε. Τότε που
υπήρχε το απόλυτο μέτρο σύγκρισης. Κάποτε
που συμβιβαζόσαστε με τη φτώχεια, αλλά ήσαστε ευτυχισμένοι, γιατί ήσαστε τίμιοι. Αξιοπρε-

πείς. Δεν απορρίπτατε αξίες καθημερινές και
η ζωή σας είχε χρώμα. Γράφατε ποιήματαδιηγήματα την ώρα της δουλειά. Χωρίς να έχετε τίποτα ,τα είχατε όλα.
Σήμερα παραβιάσατε τη συνείδηση. Σήμερα
εγκλωβιστήκατε στην καταλυτική αποχαύνωση.
Οι ανάγκες σας είναι άλλες. Τα θέλετε όλα, χωρίς να μετράτε την τσέπη σας, αλλά τον εγωισμό
σας. Και να τα ακριβά αυτοκίνητα, τα ακριβά
ρούχα. Και να τα δάνεια και οι λογαριασμοί.
Ψέματα λέω; Αν λέω να με κάψει ο θεός...
Πέστε μου, για να μην τα πάρω, πότε είχαμε
γονική παρουσία εμείς τα παιδιά του 21ου αιώνα; Πότε καθίσαμε ήρεμα στα γόνατά σας, έτσι
για να γνωριστούμε καλύτερα; Να ανοίξουμε
ένα βιβλίο του Καβάφη, του Ρίτσου, του Καζαντζάκη; Σαν εκείνο που διάβαζε η γιαγιά μας σε
σας «Ένα παιδί μετράει τα άστρα»; Ποτέ ,ναι
ποτέ. Μας ακούτε νεοέλληνες και τσιφτετέλληνες γονείς; Μας εκπαιδεύσατε να ζούμε σε έναν
κόσμο χωρίς αισθητική. Σ’ ένα κόσμο που κερδίζεται με τη δύναμη της υποταγής, του φόβου,
του όπλου, της μαγκιάς και της πνευματικής μιζέριας. Αλλά όταν έρθει η ώρα να δείτε κατάμουτρα το δημιουργικό σας χάλι, την κατάντια
σας, αντί να προσπαθήσετε να επανορθώσετε,
λέτε πως δεν μας αναγνωρίζετε.
Προς θεού! Τόσο εγωισμός;! Μα τόσο;!...»
ΦΑΣΜΑΝ (fasman1956@gmail.com)

θανε ξαφνικά ένας συγχωριανός μας,
νέος στην ηλικία, ο Κλαδογιάννης. Γύρισε από τη δουλειά έφαγε και είπε στη
μάνα του, πάω να κοιμηθώ μονό να με
ξυπνήσεις 6 η ώρα να πάω σε μια κηδεία. Η μάνα έκανε τση δουλειές τση
και κατά τση έξι ώρα πήγε να ξυπνήσει
το Γιάννη, που όμως ποτέ δεν ξύπνησε.
Ακούγοντας όλο αυτό το ιστορικό ο
Γυαλάφτης είπε:
Τι λυπηρό ναι να θαρρεί
η μάνα πως κοιμάσαι
στο πάνω κόσμο ξέγνοιαστη
και συ στο κάτω νάσαι!
ΦΑΣΜΑΝ

Σημαντική
ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
στο Σύλλογό μας
από το
ΓΙΩΡΓΗ ΑΕΡΑΚΗ
(Νταρογιώργη)
Ο καλός και πιστός φίλος, αλλά
και μέλος βέβαια, του Συλλόγου
μας κ. Γιώργης Αεράκης (Νταρο
γιώργης) προχώρησε σε δωρεά
σαράντα τόμων-βιβλίων στο σύλλογό μας, με σκοπό να εμπλουτιστεί η νέα βιβλιοθήκη του (δανειστική), η οποία συστήθηκε εδώ
και τέσσερα χρόνια και περιλαμβάνει ήδη, πλέον των 350 τίτλων.
Η δωρεά του άξιου συγχωριανού
μας, περιλαμβάνει την πολύτομη
εγκυκλοπαίδεια γνώσεων του
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ, αλλά και
ορισμένα από τα «διαμάντια» της
παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Με την ευχή να βρει κι άλλους μιμητές η κίνηση αυτή, ο σύλλογός
μας, ευχαριστεί θερμά το Νταρογιώργη.
Φ.Α.
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Ιστορίες του ωκεανού

Ανωγειανές
Αθιβολές

Ο άνθρωπος δεν είναι
παρά
ένας
ανεξάντλητος
ωκεανός, γεμάτος
ΥΘΟΣ
από ανεξάντλητες νησίδες φωτός,
που οδηγούν πάντα στο ίδιο σημείο:
Το εντός του βάθος.
Καθισμένη σ’ αυτή τη μικρή γωνιά

Β

της γης, που η θάλασσα ενώνεται
με τη γραμμή του ορίζοντα, εδώ
που η αρχή με το τέλος γίνονται ένα
αδιόρατο ένα, εδώ έμαθα για πρώτη φορά να διαβάζω τον κόσμο.
Τίποτα δεν μπορεί να ταιριάξει μέσα σου το σύμπαν, αν εσύ δεν είσαι
έτοιμος να το δεχτείς. Το βλέμμα
μου γεμίζει από φιγούρες ανθρώπων, σαν κύματα που σπάνε στα
βράχια. Τους κοιτώ με προσοχή,
προσπαθώντας να διακρίνω εκείνη
τη λεπτή σκιά ανάμεσά μας. Που
μας χωρίζει. Που μας ενώνει.
Εκείνο που η ψυχή μπορεί να δει,
το αγνοούν τα μάτια. Όμως ποιος
δίνει πια σημασία στην ψυχή; Ποιος
ψάχνει βαθιά μέσα του για αφορμές και αιτίες; Παίρνω ένα βότσαλο και το κρατώ σφιχτά: Σαν θησαυρό που φοβάμαι μην χάσω. Το
βότσαλο αυτό ισοδυναμεί με χίλιες
ευχές. Με χίλιες ελπίδες. Το νιώθω
να γίνεται ένα με το δέρμα μου. Να
εισέρχεται στα κύτταρά μου. Έχω
γίνει ολόκληρη ένα βότσαλο. Έχω
γίνει χιλιάδες ευχές, χιλιάδες ελπίδες. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον
εαυτό μου απ’ τη θάλασσα. Το μόνο που νιώθω είναι ο παλμός του
ρεύματος των υδάτων.
Με πετάω στα κύματα. Ταξιδεύω
σε κάθε θάλασσα. Σε κάθε ωκεανό.
Ανακατεύομαι με φύκια, ψάρια και
κοράλλια. Όσο πιο βαθιά γίνεται
να πλησιάσω τον βυθό. Για να μπο-

Η μπάσα φωνή...

ρέσω να δω καθαρά, όλα όσα πριν
αγνοούσα. Για να ξεπλύνω από μέσα μου κάθε αμάρτημα που με μετέβαλλε από αυτό που έπρεπε να
είμαι, σ’ εκείνο που τελικά έγινα.
Και είδα. Για να μπορείς να διατηρείς το δικαίωμα να λέγεσαι άνθρωπος, πρέπει πρώτα να το έχεις
κερδίσει. Πρέπει να είσαι ταπεινότερος των ταπεινών, φτωχότερος
των φτωχών, μικρότερος κι απ’ το
πιο μικρό κοράλλι. Να αφήσεις τον
πόνο του άλλου να εισέλθει μέσα
σου και να χωρέσει. Γιατί τίποτα
δεν είναι πιο ανθρώπινα θεϊκό, απ’
το να πονάς με τον άλλο. Για τον
άλλο.
Σε μια εποχή που όλα εκπίπτουν
και όλα χάνουν τον δρόμο τους, σε
μια χρονική στιγμή που μόνο η επιφάνεια γίνεται διακριτή στο μάτι
των ανθρώπων, τίποτε δεν έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ το να μην
ξεχνάς να παραμένεις άνθρωπος.
Γιατί άνθρωπος είναι ο βυθός του
ανθρώπου.
Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

(σ.σ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους αγαπητούς αναγνώστες μας, ότι στο εξής και στη νέα αυτή στήλη με
τίτλο «Ιστορίες του ωκεανού» θα φιλοξενούμε τις σκέψεις
της συγγραφέως και συγχωριανής μας Μαρίας Χρονιάρη. Φ.Α.)

Η

Σ ΤΗΛΗ

■ Στη μνήμη Άννας (Ζηνιώ) Νταγιαντά,

οι οικείοι της εισέφεραν στη μνήμη της
εκλιπούσας στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ.
■ Στην μνήμη του Ευάγγελου Σαλούστρου (Χατζηβαγγέλη) η οικογένεια
του, πρόσφερε στη Φ. Α., το ποσό των
100 ευρώ.
■ Για τη συμπλήρωση 4 χρόνων από το
θάνατο του Νεοκλή Σαλούστρου, η σύ
ζυγός του εισέφερε στη μνήμη του και
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Σωκράτη Βρέντζου, η οικο
γένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ και ο Γιώργης Σαλού
στρος (Γκιριγκλής) εισέφερε ομοίως,
το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Σωκράτη Βρέντζου ο Μα
νώλης Κουνάλης του Θωδορογιώργη
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100
ευρώ.
■ Στη μνήμη της Αλίκης Βρέντζου, ο
σύζυγός της Χαράλαμπος Βρέντζος εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 300 ευρώ
και στη μνήμη του εγγονού του Γιώργου,
το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Αλίκης Βρέντζου, τα
παιδιά της εισέφεραν στη εφημερίδα
μας Φ.Α.: η Ελένη Βρέντζου-Βεζάκη
το ποσό των 100 ευρώο Σήφης Βρέ
ντζος το ποσό των 100 ευρώ, η Μαρία
Βρέντζου-Γιαγλή το ποσό των 100 ευ-

ΤΟΥ

ΤΑ Μ ΙΑ

ρώ και ο Μανώλης Βρέντζος το ποσό
των 100 ευρώ.
■ Η οικογένειά του εκλιπόντος Κώστα
Δακανάλη εισέφερε εις μνήμην του, στη
Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Άγη Μπέρκη, η σύζυ
γός του Βενετία, εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Ιωάννη Κοντογιάννη, η
οικογένεια Μενελάου Κοντογιάννη,
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του γιού της Μανώλη, η
μητέρα του Ελένη Ξημέρη, εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ και η
οικογένεια Μανώλη Ξημέρη του Δημη
τρίου εισέφερε το ποσό των 50 ευρώ.
■ Οι αδερφές της Ειρήνη και Πηνελό
πη Νταγιαντά εισέφεραν στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Μιχάλη Μαυρόκωστα,
εισέφεραν στη Φ.Α.: τα παιδιά του το
ποσό των 100 ευρώ, η Γεωργία Κουτά
ντου του Γεωργίου το ποσό των 50
ευρώ και η Μαρία Κουτάντου του
Αγησιλάου- Ζαχαριουδάκη το ποσό
των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Ιωάννη Νταγιαντά η
Καλλιόπη Νταγιαντά του εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Νικηφόρος Σταυρακάκης εισέ
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Γενναιότητα
&
Δημοκρατία
«Ουκ έγκλημα το μη ρίπτειν εαυτόν
εν κινδύνοις, αλλ’ εμπεσόντα
μη στήναι γενναίως»
Αρχαίο ρητό
(Δεν είναι έγκλημα το να μη ρίχνεσαι
στον κίνδυνο, αλλά όταν βρεθείς σε
κίνδυνο είναι έγκλημα να μη
στέκεσαι με γενναιότητα απέναντί του
[Ελ. Απόδ. Κ.Α.Μ.]).
«(…)Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο
από τα τρία παιδιά προσπάθησε να σώσει τα
δύο μικρότερα αλλά δυστυχώς έχασε τις αισθήσεις του από τους πυκνούς καπνούς και τις
αναθυμιάσεις(…)»
Σάββατο, 08 Δεκεμβρίου 2012. Στο χωριό Μεσο
ρόπι του Δήμου Παγγαίου, βορειδυτικά της Καβάλας. Πρώτη είδηση για δύο μέρες σχεδόν.
Στην Ελλάδα.
Ένα δεκαπεντάχρονο αγόρι έχασε τη ζωή.
Φωτιά από σόμπα στο σπίτι τού παππού και της
γιαγιάς.
Συνέβη στη χώρα μας. Θα μπορούσε να έχει
συμβεί οπουδήποτε στον κόσμο.
Ένας δεκαπεντάχρονος που δεν έφυγε μπροστά στον κίνδυνο.
Που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας ― δίχως
να το καταφέρει― να σώσει τ’ αδέρφια του.
Στην Ελλάδα. Της κρίσης, του φόβου και των
κινδύνων.
Στην Ελλάδα. Της βίας ―έμπρακτης και λεκτικής― εναντίον αδερφών άλλου χρώματος,
άλλης φυλής, άλλης κοινωνικής τάξης, άλλων
θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.
Στην Ελλάδα με τα σκουπίδια για μήνες ―πόσους αλήθεια;― στο Α.Π.Θ.
Με επίορκους και μικροσελέμηδες κρατικούς
υπαλλήλους να μολύνουν με τα χνώτα τους

Ο Γιώργης Βρέντζος ή Κάτης εκτός από σπουδαίος καλλιτέχνης είναι κι εξαιρετικός
μίμος... ύστερα από αρκετή προσπάθεια κατάφερε να βγάλει τη φωνή του Μανώλη
Ξυλούρη ή Μπροκάκη πράγμα δύσκολο γιατί είναι βαριά και μπάσα…Όταν συναντήθηκαν στην Αθήνα του μιλούσε μιμούμενος τη φωνή του… Ο Μανώλης στην
αρχή νόμισε πως ήταν κρυωμένος αλλά γρήγορα τον πήρε χαμπάρι, δεν του είπε
τίποτα κι έτσι συνομιλούσαν για κανά τέταρτο και οι δύο με την ίδια φωνή!!! Στο
τέλος γυρίζει ο Μανώλης και του λέει: «Πιστεύω πως το επόμενο σου cd θα κάνει
πάταγο». «Γιατί;» ρωτάει ο Γιώργης ή Κάτης. «Διότι διαπιστώνω με μεγάλη μου
χαρά, πως επιτέλους η φωνή σου έχει μεστώσει κι έχει γίνει πιο μπάσα κι αισθησιακή...
Μη σου πω κιόλας πως είναι η ωραιότερη φωνή που ‘χω ακούσει στη ζωή μου»!!!

Κωστής
Α.
Μακρής

όλους τους συναδέλφους τους και όλους εμάς
τους άλλους.
Στην Ελλάδα των χιλιάδων φοροφυγάδων που
φορτώνουν τους άλλους με τα βάρη τού βολέματός τους. Με τα χαράτσια, με νέους φόρους, με
το φόβο της χρεοκοπίας πάνω από συνταξιούχους, πολύτεκνους, φαρμακοποιούς, μικρομεσαίουςεπιχειρηματίες,μεγαλο-επιχειρηματίες,
μεσο-οακριανούς και μεγαλο-από-πάνω.
Με δικαστές να εγκαταλείπουν την έδρα στις
δώδεκα το μεσημέρι.
Με καταλήψεις και εγκλεισμούς. Όχι στο Κούγκι ή στο Αρκάδι αλλά σε Δημαρχεία.
Σ’ αυτή την Ελλάδα.
Ένας δεκαπεντάχρονος.
Στην Ελλάδα που δεν τα πάει και τόσο καλά
με τους δεκαπεντάχρονους καθώς κι άλλος ένα
απ’ αυτούς ―πριν από τέσσερα μόλις χρόνια
και για άλλους λόγους και αιτίες― δεν έγινε
ποτέ δεκαεξάχρονος.
Οι δεκαπεντάχρονοι έχουν μια τάση να σώζουν
τ’ αδέρφια τους.
Από το θάνατο ή από την ντροπή· που είναι μια
άλλη μορφή θανάτου.
Κάποιοι μεγαλώνοντας έχουν ακόμα πολλά
αδέρφια. Μικρά και μεγάλα.
Άλλοι μένουνε μόνοι, μόνο με το μικρό μικρό
τους όνομα: Άκης, Βίκυ, Γιάννης…
Αλλά σήμερα δεν μιλάω γι’ αυτούς.
Μιλάω για κείνους που μπορούν να ζούνε μαζί
με τα αδέρφια τους και μπορούν και να τα πληθαίνουν.
Αυτή τη ζωή, με ελευθερία, αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια, με αλληλοσεβασμό, με κανόνες και
νόμους σεβαστούς ας την πούμε Δημοκρατία.
Γνωρίζοντας ότι απαιτεί άριστους και γενναίους πολίτες.

Κωστής Α. Μακρής
09 Δεκεμβρίου 2012

Ο Μπεκρής

Πολύ παλιά εποχή στα Ανώγεια, ήτανε ένας Γιώργης που ήτανε μπεκρής. Κάθε
μέρα είχε ο μαύρος καβγάδες με τη γυναίκα ντου, που τονέβανε ομπρός τσι και δεν
εγάτεχε ήντα να γενεί. Που πας και πίνεις και δε γατέχεις ήντα σου γίνεται και
ξοδιάζεις τα λεφτά σου, άτα εγρίκανε κάθε μέρα στο σπίτι ντου.
Μια μέρα λέει αυτός του απατού ντου και συ του νού ντου: «Γιώργη πρέπει να κάνεις
κράτη και να κόψεις το κρασί», αυτό είχε στο μυαλό ντου… να κόψει το κρασί για
να σταματήσουνε και οι καβγάδες με τη γυναίκα ντου. Μια μέρα που εγύριζε από
τα πρόβατα να πάει στο σπίτι του, περνούσε πρώτα από την ταβέρνα και μετά ήτανε
το σπίτι του, και λέει του απατού ντου …: «Γιώργη εδά που θα περάσεις, δε θα μπεις
στην ταβέρνα να πιεις, αλλά θα πας ντελόγο στο σπίτι σου. Ήντα μπρέ άντρας είσαι
εσύ» !!! Έτσα και τόκαμε… Περνά την ταβέρνα με πορεία προς το σπίτι του … Πιο
κάτω λέει του απατού ντου…: «Μπράβο Γιώργη, μπράβο. Εδά είσαι άντρας … Γιάγυρε εδά να σε κεράσω ένα κρασί»!!!

Το νερομπίστολο

Πριν λίγα χρόνια ο Χαραλιός Ξυλούρης (Πετυχεμένος), ο Μπάμπης Χαιρέτης (Πλα
τσαράς) κι ο Μάνος Ξυλούρης (Μπροκάκης) είχαν πιάσει κουβέντα για τα κατορθώματά τους στο στρατό. Έλεγε ο Χαραλιός για τα αλεξίπτωτα πως δε φοβήθηκε
ποτέ, ούτε τις πτώσεις από μεγάλο ύψος, ούτε τη χειμερινή διαβίωση σε βουνό, ούτε
τις κακουχίες της εκπαίδευσης... Είχε μόνο μια μεγάλη φοβία με το νερό κι όποτε
είχαν άσκηση στη θάλασσα ή κρυβότανε ή πήδαγε πάνω στη βάρκα πριν καν τη ρίξουν
στο νερό γιατί δεν ήθελε ούτε το δαχτύλι ντου να ‘γγιξει στο νερό. Άμα τελείωσε τη
διήγηση, του λέει ο Μάνος: «Δηλαδή Χαραλιό και με Καλάζνικοφ να σου τη βγούνε,
τέτοιο παλικάρι που είσαι, δε πρόκειται να φοβηθείς ... Αλλά έτσι και σε σημαδέψει
κιανείς με Νερομπίστολο θα παγώσει το αίμα σου κατευθείαν... εεεεεεε»;;; !!!

Ο Μανώλης κι ο Γριλιός

Πριν από πολλά χρόνια έκανε επίσκεψη ο Σοφοκλής Βενιζέλος στα Ανώγεια. Όλα
τα Ανώγεια στο πόδι και ένα παραπάνω στο Περαχώρι που ήτανε όλοι Βενιζελικοί.
Μεγάλη τιμή για τα Ανώγεια η παρουσία του Σοφοκλή Βενιζέλου. Ήρθε από το
Ρέθυμνο και η πρώτη στάση του στα Ανώγεια ήταν στο Περαχώρι στο λιβάδι. Ο
Μάνωλας ο Σκουλάς είχε προσωπική φιλία με το Σοφοκλή το Βενιζέλο γιατί εκάμανε μαζί στο στρατό 2 χρόνια. Μεγάλη η χαρά του Μάνωλα που θα ξανάβλεπε το
φίλο του. Ήρθε λοιπόν εκατέβηκε ο Σοφοκλής από το αμάξι και του μοντάρανε
εκατό ανθρώποι και τον χαιρετούσανε. Έκια κι ο Μάνωλας και επολέμανε να σημώσει του Σοφοκλή να τονε χαιρετίσει. Εκοντοσήμωσε ο Μάνωλας και πετά τη χέρα
ντου αλλά οι ανθρώποι ένα κουβάρι πάνω στο Σοφοκλή. Έκια ήτανε κι ο Γριλιός
και θωρεί το Μάνωλα πως είχε πετάξει τη χέρα ντου για να χαιρετίσει και του την
αρπά και τον χαιρέτανε!!! Ο Μάνωλας εθάριενε πως εκράθιε τη χέρα του Σοφοκλή,
μια στιγμή θωρεί ομπρός του το Γριλιό και τονέ χαιρέτανε. Ποιος είδε το θεό και
δεν τονέ φοβήθηκε, και του λέει: «Ό ανάλεμά σε πελεκούδι πάλι στα πόδια μου
εβρέθηκες»;

Ο Βασίλης του Χατζηβαγγέλη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΖΩΗΣ, ΠΥΡΟΣ, ΚΛΟΠΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
32 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
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O Βασίλης Σαλούστρος του Χατζηβαγγέλη ο γιός είχε ένα σπίτι παλιό κληρονομιά
από τη μάνα του στο χωριό Ατσιπάδες στη Μεσσαριά.
Το σπίτι ήτανε παλιό και φθαρμένο από το χρόνο και έβανε νερά από την ταράτσα
και εγίνουντανε μέσα το σπίτι λίμνη.
Ερώτηξε και εύρηκε ένα μάστορα από την περιοχή να αναλάβει την επισκευή του
σπιτιού. Ανάλαβε ο μάστορας την επισκευή και έκαμε τις απαραίτητες ενέργειες για
να μη βάνει το σπίτι νερά και λέει του Βασίλη: Το σπίτι είναι έτοιμο, όλα εντάξει !!!
Έλα μου όμως που ήρθε ο χειμώνας και εντάκαρε κ’έβρεχε. Επήγε ο Βασίλης στο
σπίτι και ήντα να δεί!!! Εδά εμπαίνανε πιο πολλά νερά από πριν. Παίρνει ο Βασίλης
τηλέφωνο το μάστορα και του λέει τα καθέκαστα, να πάει να το ξαναφτιάξει. Πράμα αυτός, δεν το έφτιαξε.
Πάει ο Βασίλης και του κάνει μήνυση και μετά από λίγο καιρό σμίγουνε στο δικαστήριο. Ρωτά ο Πρόεδρος του δικαστηρίου το Βασίλη: «Κύριε Σαλούστρο πέστε μας
τι συμβαίνει εδώ»; Παίρνει το λόγω ο Βασίλης και λέει τι είχε συμβεί και τελευταία
συμπληρώνει… «Αφού Κύριε Πρόεδρε για να φανταστείς σε τι κατάσταση άφησε το
σπίτι, oντέ βρέχει πορίζω όξω για να μη γενώ στάκα»!!!
ο Συντάκτης,
ο Στοχαστής

Προσκυνώ
τη χάρη σου
λαέ μου
Του ΝΙΔΙΩΤΗ

ΝΕΑ
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ΣΤΗΛΗ

Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου,
σκύβω το κεφάλι στα μαρτύριά σου
και θαυμάζω λαέ μου τα έργα σου.
Ματώνεις τη σκέψη σου,
ματώνεις τα νύχια σου λαέ μου,
για να βγάλεις τον άρτο τον επιούσιο.

Ο αείμνηστος συγχωριανός μας Μιχάλης Σταυρακάκης (ευρέως γνωστός ως Νιδιώτης)
υπηρετώντας πιστά, κατά το μεγαλύτερο, μάλιστα, μέρος της ζωής του, τον ποιητικό λόγο,
εμπνεύστηκε το 1983, το παραπάνω, πασίγνωστο ποίημα, το οποίο λίγο-πολύ οι περισσότεροι Έλληνες (σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου) έχουν τραγουδήσει μέχρι σήμερα.
Ο Νιδιώτης υπήρξε τακτικός και ακούραστος συνεργάτης της ιστορικής εφημερίδας μας
και όλοι εμείς στο Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας, είμαστε ευτυχείς που πολλά
από τα κείμενα του πολυγραφότατου Νιδιώτη, (επιφυλλίδες, χρονογραφήματα κ.αλ.)
ως πραγματικά διαμάντια, σώζονται μέχρι σήμερα στο καλά τηρούμενο αρχείο της
εφημερίδας μας «Η Φωνή των Ανωγείων». Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε, στο
εξής και σε κάθε φύλλο, να αναδημοσιεύει επιλεγμένα και πάντα επίκαιρα, κείμενα του
αείμνηστου συγχωριανού μας, για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι. Η αρχή γίνεται στο παρόν φύλλο, με το ακόλουθο κείμενο, που δημοσιεύτηκε στην
Φ.Α. τον Ιούνιο του 1994 (φύλλο 214). Διαχρονικό και αρκετά επίκαιρο…. Διατηρείται
βεβαίως, η ορθογραφία και η στίξη. Καλή σας ανάγνωση!


ΟΙ ΩΡΑΙΟΙ ΜΑΣ

Του Νιδιώτη

(Μιχάλη Σταυρακάκη)

-Εψήφησες σύντεκνε;
-Εψήφησα μα το μετάνειωσα
-Γιάντα;
-Γιατί εψήφησα εκείνουσας, που δεν εδεχτήκανε, να τσει ορκίσει ο Σεραφείμ.
-Ντα καλιά σύντεκνε είναι αυτοί που δεν ορκίζονται, παρά αυτούς που ορκίζονται και
γίνονται πίορκοι.
-Εγώ σύντεκνε επήγα αργά να θέσω και έκαμα το σταυρό μου. Και μου φάνηκε πως είδα
το Χριστό. Και με ρώτησε: ακόμα μουρέ, είσαι, εκιά που σας άφηκα; Στάσου μουρέ ορθός να μου πεις αν εσήκωσες το σταυρό του
γολγοθά να γυρίσεις τον κόσμο; Επισκέφτηκες τους φτωχούς τους ταπεινούς, τους μεροκαματιάρηδες;
-Και του λέω κι εσύ Χριστέ μου που εσήκωσες
το γολγοθά είντα κατάλαβες; Και μου λέει. Ο
σταυρός είναι βαρύς, κι όταν ανηφόρηζα για
τον γολγοθά θα με ακολουθούσαν πολλοί πιστοί. Και τονέ λέω αγγύξετε μουρέ το σταυρό
να αλαφρήνει. Μα δεν τον άγγιξε κανείς και
είπα. Πολλοί οι πιστοί μα λίγοι οι εκλεχτοί.
-Μόνο σήκωσε μου λέει κι εσύ το σταυρό του
γολγοθά.
-Και που θα τονέ βρω, τον ρώτησα.
-Και μου λέει: η αλήθεια είναι ο Σταυρός του
γολγοθά. Και από αυτούς που έχου να ωφεληθού περισσότερα αυτοί θα φωνάζουν άρων
άρων να σε σταυρώσουνε. Και τότε θα σε
αρνηθούν οι συνεργάτες σου και θα λένε πως
δε σε γνωρίζουν καθόλου.
-Εγώ του λέω μάδε σταυρό σηκώνω, μούδε,
βασιλεία των ουρανών θέλω.
-Και με γιάντα μου λέει κάνεις το σταυρό
σου.
-Γιατί του λέω δεν είναι βαρύς.
-Μα άλο μου λέει είναι ο σταυρός της προσευχή και άλο ο σταυρός του γολγοθά.
Και πορίζω όξω και πάω στου Γκόγγου το
καφφενείο. Και ελέγανε πως εψηφήσανε τα
μικρά κόμματα οι άνθρωποι και είναι ένα
μήνυμα πως ο λαός θέλει αλλαγή. Και λέω
λω κι άλη; Από αυτή που έκαμε το Πασόκ;
Και μου λέει ένας Πασοκατζής γιάντα το λες
ετούτονά. Αφού το Πασοκ μεταξύ των άλλων
συνθημάτων που έχει είναι και το Πασοκ
Αλλαγή. Και λέω. Αυτοί αλλάζουνε ζευγάδες
μας τα βούγια και τ’αλώνι δεν αλάζουνε. Κι
έρχετε ένας ένας και λέει πως θα κάμει τ’άχερα κοντύλια Κι αυτοί δε λωνεύγουνε κα-

θόλου. Και σηκώνομε να φύγω Και μου λέει
ένας κάτσε σύντροφε. Και λέω μα ήντα μουρέ συντροφηκότητα είναι ετούτηνά όντε είναι
εκλογές. Οι άνθρωποι που ψηφίζουν το ίδιο
κόμμα είναι σύντοφοι. Κι άμα περάσουν οι
εκλογές κλέφτου ο ένας τ’αλού τα ζα. Δεν,
πάει στο διάολο, τέθια συντροφικότητα!
Και φεύγω, και πάω και καθήζω στ’Αρμί. Και
θυμήθηκα όντεν, είρθε ένας υπουργός τση
δικαιοσύνης. Επί αποστασίας και όντεν επέρνανε στο Περαχώρι του λέει ο Κίκης ήντα
μουρέ γυρεύεις στ’Ανώγεια, ψήφους; Πάρετσοι και του βάνει ένα πούλο στα μάτια και
σπούνε τα γιαλιά του. Και εφώνιαζε ο Πανιάς
με τον Σπρούλιογιαννιό και του λέγανε δώσε
μας τσοι ψήφους μας, αποστάτη.
Και τονέ ζηγώνανε οι Περαχωριανοί και πάει στο Δημαρχείο υπο την προστασία του
τότε Δημάρχου. Κι εμονιάσανε οι ανωγειανοί
στο Αρμί και φωνιάζανε: να φύγεις, να φύγεις! Και εφωνιάζανε ένα ένα τέσσερα. Και
εφώνιαζα κι εγώ με τον Παλιολαδίτη. Να
φύσεις αποστάτη δυο και δυο κάνουν τέσσερα. Και σημώνει ένας και λέει να λέμε: ένα
ένα τέσσερα. Και του λέω: γιάντα; Και μου
λέει πως είναι άρθρο του συντάγματος. Και
εξηγεί πως το άρθρο του συντάγματος. Και
εξηγεί πως το άρθρο του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των ελλήνων. Και
τονέ ρωτώ και η Δυστυχία, η φτώχεια, τα βάσανα του λαού που επαφίωνται; Και μου λέει: στην προδοσία των απάτριδων.
Μετά από το Αρμί, επήγα στην Καβαλαριά
στο καφενείο του Μηνά του Βουϊδάσκη. Κάθησα. Και μου λέει ο Τρουλοβασίλης. Εμπλέξαμε όπως μια φορά και πώς θα ξεμπλέξουμε. Μια φορά μου λέει ορισμένες οικογένειες εκάνανε τις δυνατές. Και εκλέφτανε εμάς
των κουτσουβελιάρηδων τα ζα και τσι ταγίζαμε. Εδά εκείνεσάς «οι δυνατές» οικογένειες με εισαγωγικά επήγανε στο διάολο. Και
εμπλέξαμε με άλλους. Μου έλεγε ιστορίες
που δε με παίρνει η ώρα να σου τσι πω, μόνο
την άλλη φορά..
Εκεί ήταν και ο Τρουλομανώλης, ο Χρηστό
δουλος, του Μαρκόκωστα. Και άλλοι πολλοί.
Και ο καθένας από αυτούς ψηφούσε κι άλλο
κόμα, όμως όλοι μιάζανε της καθημερινής
ρουτίνας. Δεν αδικήσανε κι όμως αδικηθήκανε. Κι αυτοί είναι οι ωραίοι μας. Για τεθιους ωραίους αξίζει ο Γολγοθάς.
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δράσεις αποδράσεις
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ
ΤΟΥ 3 ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

«Κρητικό Τύπο»

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

το ΕΣΥ, συγχωνεύσεις νοσοκομείων και Κ.Υ. , αύξηση συμμετοχής των ασφαλισμένων στην
αγορά φαρμάκων κ.α. )
Μείωση δαπανών για την Παιδεία με συγχωνεύσεις ή καταργήσεις σχολικών μονάδων και
δεκάδων τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ,
μείωση δαπανών για δωρεάν βιβλία, περιορισμό
αριθμού καθηγητών μέσω αύξησης ωρών διδασκαλίας, επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης.
Πλήρης αποσάθρωση των όποιων εργασιακών δικαιω
μάτων είχαν απομείνει από την εφαρμογή των προηγούμενων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής (κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μεταβολή
ισχύοντος καθεστώτος απολύσεων προς το χειρότερο
με μείωση του χρόνου προειδοποίησης απόλυσης και
περικοπή των ποσών της καταβαλλόμενης αποζημίωσης απόλυσης, «νέου τύπου» εφεδρεία με διαθεσιμότητα 15.000 υπαλλήλων στα επόμενα 2 χρόνια).
Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο
έτη, από τα 65 στα 67.
Αύξηση στα 20 από τα 15 έτη που απαιτούνται για
συνταξιοδότηση.
Αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) από το
60ο στο 64ο έτος.
Καταβολή κοινωνικών επιδομάτων (πολυτεκνικά,
αναπηρικά κ.α.) με εισοδηματικά κριτήρια.
Κατάργηση αφορολογήτων ορίων και παράλληλη
φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών με ενιαίο
συντελεστή 35% από το πρώτο ευρώ.
Αύξηση της παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα
από εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλματα στο 20-25%.
Φορολόγηση αγροτών και κτηνοτρόφων με λογιστικό
τρόπο (τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων).
Φορολόγηση αγροτεμαχίων, αγροτικών καλλιεργειών
και βοσκοτόπων.
Επειδή η ενδεχόμενη ψήφιση από το ελληνικό κοινοβούλιο τέτοιων μέτρων, όπως αυτά που ενδεικτικά
αναφέρονται παραπάνω, θα βυθίσει την Χώρα σε
ακόμα μεγαλύτερο τέλμα από αυτό που βρίσκεται
σήμερα, συμπαρασύροντας στον κατήφορο αυτό όχι
μόνο τον Δήμο μας, τον οποίο καταδικάζει σε ακόμη
μεγαλύτερο οικονομικό μαρασμό, καθιστώντας αμφίβολη την μελλοντική βιωσιμότητα του, αλλά και την
τοπική μας κοινωνία και το ανθρώπινο δυναμικό της,
οδηγώντας την στην πλήρη εξαθλίωση και την καταρράκωση της προσωπικής μας αξιοπρέπειας, τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την πρόταση έκανε ο δημοτικός
σύμβουλος, μέλος της δημοτικής
παράταξης «Μπορούμε για τα’
Ανώγεια», Βασίλης Σμπώκος,
καταθέτοντας στο Σώμα το σχετικό κείμενο, το οποίο και ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία (15 ΝΑΙ, 1 ΠΑΡΩΝ). Το ψήφισμα κοινοποιήθηκε
μάλιστα σε όλους τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων όλων των κομμάτων, καθώς και στους
Βουλευτές της Κρήτης. Με την ενέργεια του αυτή
το Δημοτικό συμβούλιο θέλησε να καταδείξει τον
μαρασμό που θα επέλθει τόσο στους Δήμους όσο και
στους δημότες σε περίπτωση ψήφισης των μέτρων και
να κάνει έκκληση σε όλους τους Βουλευτές να τα καταψηφίσουν. Αναφέρει μάλιστα και μια λίστα από τα
πλέον επώδυνα μέτρα που αφορούν τους ΟΤΑ και
τους εργαζομένους που θα πληγούν βάναυσα από
τα αντιλαϊκά μέτρα. Το ψήφισμα έχει ως εξής:

ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ – ΚΑΛΕΣΜΑ
Του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων
Την Τετάρτη 07 Νοεμβρίου 2012 η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψηφίσει σειρά επώδυνων μέτρων όπως:
Νέα μείωση των κονδυλίων που απορροφούν οι ΟΤΑ
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ),
παρά το γεγονός ότι οι μειώσεις στα έσοδα αυτά των
ΟΤΑ έχουν ήδη ξεπεράσει το 60% κατά την τελευταία
τριετία.
Μείωση μισθολογικού κόστους των ΟΤΑ κατά 75 εκ.
ευρώ από 01.01.2013
Επιβολή οριζόντιας και καθολικής απαγόρευσης προσλήψεων και διορισμών μονίμου προσωπικού και
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ
μέχρι την 31.12.2016, χωρίς καμία εξαίρεση για τους
ορεινούς δήμους, η οποία θα συμβάλει στην σημαντική υποβάθμιση της λειτουργικότητας του Δήμου μας
και κατά συνέπεια της ποιότητας των υπηρεσιών που
παρέχονται προς τους δημότες.
Μείωση των επενδυτικών κεφαλαίων που προορίζονται για τους ΟΤΑ.
Επιβολή επιτροπείας σε όλους τους ΟΤΑ, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, η ενδεχόμενη εφαρμογή της
οποίας αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος, της λαϊκής κυριαρχίας, αλλά και της αυτονομίας οδηγώντας στην πλήρη κατάργηση του θεσμού
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Αυτοδιοίκηση δεν αρνήθηκε ούτε πρόκειται να αρνηθεί οποιοδήποτε έλεγχο της λειτουργίας της, όμως άλλο η διαφάνεια και
άλλο η κατάργηση των ίδιων των θεσμών.
Έλλειψη οποιασδήποτε μορφής πρόνοιας για τους
ορεινούς Δήμους
Νέες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και εφάπαξ
βοηθήματα.
Κατάργηση δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα
και στους ΟΤΑ.
Μείωση κατά 30 ευρώ στις συντάξεις του ΟΓΑ και
παράλληλη αύξηση 77% στις ασφαλιστικές εισφορές
των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ.
Μείωση επιστροφής ΦΠΑ προς τους αγρότες
και κτηνοτρόφους από το 11 στο 6%.
Μείωση 80% της επιστροφής ειδικού φόρου πετρελαίου για τους αγρότες.
Μείωση στις δαπάνες του τομέα υγείας
(περικοπή γιατρών και νοσηλευτών από

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
Για το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται καθημερινά η Χώρα μας και

ΚΑΛΟΥΜΕ
Όλους τους Έλληνες Βουλευτές να καταψηφίσουν
τα νέα επώδυνα μέτρα βάζοντας επιτέλους ένα τέλος
στο μαρτύριο της σταγόνας, στο οποίο υποβάλλεται
βασανιστικά ο ελληνικός λαός την τελευταία τριετία
και να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε να ανασάνει ο ελληνικός λαός.
Ανώγεια 06 Νοεμβρίου 2012
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στους προέδρους
των κοινοβουλευτικών ομάδων όλων των
κομμάτων, που εκπροσωπούνται στο ελληνικό
κοινοβούλιο και να κοινοποιηθεί σε όλους τους εν
ενεργεία Βουλευτές της Περιφέρειας Κρήτης.
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Συμμετέχει ενεργά η

«Φωνή των Ανωγείων»
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Για αυτό το σκοπό θα γίνει «Έκθεση
Κρητικού τύπου» στην αίθουσα της
Βασιλικής του Αγίου Μάρκου που βρίσκετε στην πλατεία Λεόντων στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου .
Στην συνέχεια τα εκθέματα θα παρουσιαστούν σε όλες τις πόλεις του νησιού, αλλά και σε πόλεις της υπόλοιπης
Ελλάδος και του εξωτερικού.
Η όλη αυτή προσπάθεια τελεί υπό την
αιγίδα της «Περιφέρειας Κρήτης» και
υποστηρίζεται από όλους τους δήμους
του νησιού.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μεταξύ των
οποίων και τη «Φωνής των Ανωγείων»
θα χρησιμεύσουν ως γιγαντοαφίσες
που θα αποτελέσουν τους εκθεσιακούς
πίνακες εντός της αιθούσης .
Ποικίλο και πλούσιο υλικό θα προβληθεί με τη μορφή σλάϊτς σε συνεχή ροή
προβολής εντός της εκθέσεως.
Η έκθεση αυτή έχει την γενική ονομασία «Ο έντυπος τύπος της Κρήτης από
το δίσκο της Φαιστού έως και σήμερα»
και αποτελεί σταθμό για την ιστορία
της δημοσιογραφίας και της προσφοράς των ανθρώπων της στην ιδιαίτερη
πατρίδα μας την Κρήτη.
Την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης
στις 2 Φεβρουαρίου του 2013 αυτής
που όπως προαναφέραμε, θα πραγματοποιηθεί και Ημερίδα με εκλεκτούς
ομιλητές με θέμα «Ο Τύπος και η προσφορά του στην Κρήτη» και θα υπάρξει
συζήτηση, όπου θα τεθούν και προβληματισμοί που απασχολούν σήμερα την
εκδοτική προσπάθεια, αλλά και θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους
των Μ.Μ.Ε.
Πριν την λήξη της ημερίδας, θα γίνει
Προβολή ταινίας από το «Αρχείο Κρήτης» των Γιώργου & Ηρώς Σγουράκη
με θέμα «ο Τύπος της Κρήτης από την
αρχαιότητα έως και σήμερα» διάρκειας 1ώρας και 20 λεπτών.
➔Πληροφορίες: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Μ.Μ.Ε.
Σκαρλάτου Σούτσου 16, Κάτω Πατήσια
(Ισόγειο), T.K. 10445, Αθήνα.
Τηλ/Fax: 210-3845829

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
«ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ Τ’ΑΝΩΓΕΙΑ»
ΓΙΑ ΤΟ

μέτρο

ΤΗΣ

διαθεσιμότητας
ΤΩΝυπαλλήλων
ΤΩΝ

Δήμων

Με αφορμή την σύγκλιση της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 26
Νοεμβρίου 2012, η οποία πραγματοποιήθηκε ύστερα από αίτηση του επικεφαλής της
Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» κ. Ρούλιου Αντωνίου
με θέμα:  «Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης για το μέτρο της κατάργησης ειδικοτήτων και θέσεων των υπαλλήλων ΟΤΑ που
προβλέπεται στο «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (Ν.
4093/2012 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α’ )
Άρθρο Πρώτο, Υποπαράγραφος Ζ», η Δημοτική Παράταξη «Μπορούμε για τ’ Ανώγεια» κατέθεσε δημόσια τις θέσεις της για
το συγκεκριμένο θέμα:
«Mε τις σχετικές διατάξεις του προσφάτου
τρίτου μνημονίου (ν.4093/2012) εισάγονται
ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στην εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας με διαδικασίες εξπρές, προκειμένου να μην υπάρξει χρόνος για αντιδράσεις και να υλοποιηθεί η συμφωνία με την τρόικα για την
αποχώρηση τουλάχιστον 2.000 εργαζομένων
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ως το τέλος
του έτους. Tο «μάρμαρο» των απαιτήσεων
της τρόικας για απολύσεις θα πληρώσουν,
καταρχήν, οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους και μερικής απασχόλησης, που ανήκουν
στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με
προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια
υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων των οποίων
μεταβλήθηκε η εργασιακή σχέση σε σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου, επειδή διαπιστώθηκε ότι κάλυπτε πάγιες και διαρκείς
ανάγκες, οι οποίοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα λαμβάνοντας για ένα έτος το 75% του
μισθού τους και εφόσον προκύψουν κενές

οργανικές θέσεις σε άλλες υπηρεσίες θα μετατάσσονται υποχρεωτικά, διαφορετικά θα απολύονται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους ΟΤΑ,
το μέτρο της διαθεσιμότητας αφορά περί τους
1.800 εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
γεγονός που θα οδηγήσει τους ΟΤΑ σε πλήρη
αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου τους και επιφέρει δυσκολίες στις παρεχόμενες υπηρεσίες
προς τους πολίτες.
Επιπλέον, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ύστερα
από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
προχώρησε προ ημερών στην έκδοση και δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
διά της οποίας θεσπίζεται - ενάντια στις βασικές αρχές συγκρότησης και λειτουργίας των
ΟΤΑ, όπως αυτές τίθενται στο άρθρο 102 του
Συντάγματος - η συγκρότηση «Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας στους ΟΤΑ», η εφαρμογή του οποίου αποτελεί την «ταφόπλακα»
της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, οδηγώντας παράλληλα σε επιπλέον επιβαρύνσεις των
δημοτών μέσω της αύξησης των τελών, σε περίπτωση απόκλισης των δημοσιονομικών στόχων του προϋπολογισμού των ΟΤΑ. Ωστόσο,
εκκρεμεί ακόμα και επίκειται μέσα στις επόμενες σαράντα ημέρες από την έκδοσή της η κύρωση αυτής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από την Ολομέλεια του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, η οποία αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου
1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, προκειμένου
να εξακολουθήσει να ισχύει στο εξής.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω αναφερόμενων,
αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι μνημονιακές πολιτικές οδηγούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην απαξίωση, την κοινωνία στην καταστροφή και τη Δημοκρατία στο περιθώριο,
καθώς, παρόλο που με τον προϋπολογισμό μειώθηκαν δραματικά οι πόροι της Αυτοδιοίκησης
ακυρώνοντας ακόμα και το απαράδεκτο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χρηματοδότησης
των ΟΤΑ, χωρίς καν συζήτηση, μέσα από την
απαξίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας
και με τη μορφή των Πράξεων Νομοθετικού
Περιεχομένου η Ελληνική Κυβέρνηση θεσμοθετεί την αντισυνταγματική επιτροπεία στο
Δημόσιο, δια της οποίας καταλύει ακόμα και
το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ, οδηγεί σε χιλιάδες
απολύσεις εργαζομένων, επιβάλλει διαρκώς
νέους φόρους και τέλη στους πολίτες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος, προκειμένου να
εφαρμοστούν οι καταστροφικές μνημονιακές
πολιτικές, που οδηγούν στην περιθωριοποίηση
της Δημοκρατίας, στην διάλυση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και στην καταστροφή της κοινωνίας, μέσα από την απαξίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, την κατάλυση του αυτοδιοίκητου των ΟΤΑ με την επιβολή της αντισυνταγματικού καθεστώτος επιτροπείας στο
δημόσιο, τις χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων
και την διαρκή επιβολή νέων φόρων και τελών
στους πολίτες.
ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣ με την διαθεσιμότητα των εργαζομένων και την μισθολογική τους
υποβάθμιση που οδηγεί τους Δήμους σε αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου τους και επιφέρει

Δελτίο τύπου

Ορκωμοσία νέας,
δημοτικής συμβούλου
Στα Ανώγεια και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Ανωγείων προσήλθε κατόπιν της αριθμ. Πρωτ. 5662/2012,
πρόσκλησης του Δημάρχου κ. Κεφαλογιάννη Σωκράτη , ο
Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αεράκη Στυλιανή
του Στυλιανού, πρώτη επιλαχούσα του επιτυχόντος συνδυασμού «Τ' ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» και έδωσε τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 52 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), όρκο.
Καλορίζικη και σιδεροκέφαλη.

δυσκολίες στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς
τους πολίτες, δεδομένου ότι η παράλληλη επιβολή καθολικής απαγόρευσης των προσλήψεων
μέχρι το 2016 ειδικότερα στις ανταποδοτικού
χαρακτήρα υπηρεσίες όπως καθαριότητα, κοινωνικές δομές κ.α ουσιαστικά τις οδηγεί στη
διάλυση τους.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ την απόφαση του Δημάρχου Ανωγείων να μην υπογράψει καμία διαπιστωτική πράξη για διαθεσιμότητα εργαζόμενων στο Δήμο Ανωγείων και να μην προχωρήσει σε καμία κατάργηση οργανικής θέσης από
τον ΟΕΥ του Δήμου, με την οποία συντασσόμαστε απόλυτα.
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στους υπαλλήλους
των υπόλοιπων Δήμων της χώρας που κινδυνεύουν με απόλυση συμμετέχοντας στις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν για την υπεράσπιση των
εργασιακών τους δικαιωμάτων.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την αντισυνταγματική επιβολή του θεσμού του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και ζητούμε να
καταργηθεί, καθιστώντας σαφές ότι είμαστε
υπέρ της διαφάνειας και ποτέ δεν αρνηθήκαμε
τον οποιοδήποτε έλεγχο, αρνούμαστε όμως
κατηγορηματικά την κατάλυση του Συντάγματος και της αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, τόσο ο Γερμανός Επίτροπος – Επιτηρητής
των ΟΤΑ κύριος Φούχτελ ή Φούχτελος ή Φουχτελάκης, όπως συνηθίζεται να αποκαλείται
τελευταία από τους εκφραστές των μνημονιακών πολιτικών σε μια προσπάθεια να τον καταστήσουν πρόσωπο προσφιλές και οικείο στην
ελληνική κοινωνία, όσο και κάθε άλλος Ευρωπαίος ή Έλληνας αξιωματούχος, ο οποίος θα
αναλάβει να διεκπεραιώσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ένα ρόλο αντίστοιχο με αυτόν του
κυρίου Φουχτελ.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ να μην εγκρίνουν με την ψήφο τους την
κύρωση της επίμαχης Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, όποτε αυτή εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για κύρωση, καταγγέλλοντας
με αυτό τον τρόπο την επιχειρούμενη απαξίωση
της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και του ρόλου που έχουν αναλάβει να υπηρετήσουν κατ΄
εντολή του Ελληνικού Λαού και αποτρέποντας
την περαιτέρω περιθωριοποίηση της Δημοκρατίας, την διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και την καταστροφή της κοινωνίας.
ΑΝΩΓΕΙΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ
Τ’ ΑΝΩΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΥΡΩΝ ΣΚΟΥΛΑΣ
ΚΟΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Το παρόν κείμενο κατατέθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο Ανωγείων για να αποτελέσει Ψήφισμα
Διαμαρτυρίας, ωστόσο δεν εγκρίθηκε η υιοθέτηση
του από το Σώμα.

✆

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

>Δήμος Ανωγείων: 28340 32500/
φαξ: 28340 31380

>ΚΑΠΗ: 28340 31484
>Κέντρο Υγείας Ανωγείων:
28340 31208

>Λύκειο Ανωγείων: 28340 31205
>Γυμνάσιο Ανωγείων: 28340 31331
>Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων:
28340 31213

>Νηπιαγωγείο Ανωγείων:
28340 31184

>ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης: 28340 31402
>Αγροτικό Κτηνιατρείο:
28340 31349

>Αγροτική Τράπεζα: 28340 31198
>Αγροτικός-Γεωργικός
Συνεταιρισμός: 28340 31312
>Γαλακτοκομικός-Κτηνοτροφικός
Συνεταιρισμός: 28340 31266
>Μαθητική Εστία Ανωγείων:
28340 31228

>Πρόγραμμα Κοινωνικής
Μέριμνας: 28340 31411
>Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλλικιωμένων (ΚΗΦΗ):
28340 31003

>ΚΕΠ Ανωγείων: 28340 20320
>Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης
Νικόλαος: 28340 31223
>Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης
Γεώργιος: 28340 31073
>Αιδεσιμότατος Δραμουντάνης
Ανδρέας: 28340 31284
>Αιδεσιμότατος Κεφαλογιάννης
Ανδρέας: 28340 31293
>Αιδεσιμότατος Σκουλάς Αντώνιος:
28340 31281

!

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η εφημερίδα μας
ενημερώθηκε για
τη μεγάλη επιτυχία της
ανωγειανής ΠΑΝΑΓΙΩ
ΤΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
του Στάθη, που πέτυχε
την εισαγωγή της στην
ΙΑΤΡΙΚΗ Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης
(Ηράκλειο), κατά τις
πανελλήνιες εξετάσεις
2012.
Η εφημερίδα μας συγχαίρει την ίδια και τους
οικείους της και τής εύχεται καλές σπουδές και
λαμπρή σταδιοδρομία.
Φ.Α.
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Σ π ο υ δ α ί α η π ρ ο σφ ο ρ ά

του καρδιολόγου ΝΤΙΝΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
(υιού της Ευαγγελίας Σμπώκου)
στην ανωγειανή κοινωνία
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το τελευταίο διάστημα
οι ανωγειανοί μπορούν
να χαμογελούν για έναν
σπουδαίο λόγο, που τους επιτρέπει
να αντιμετωπίζουν την δύσκολη καθημερινότητα με σύμμαχο την υγεία
τους και βέβαια την καρδιά τους…
Εδώ και δύο περίπου μήνες, ο υιός της
Ευαγγελίας Σμπώκου και εγγονός
του Γεωργίου Σμπώκου (δικηγόρου)
ιατρός-καρδιολόγος Ντίνος Μερκούρης,
διευθυντής της Α' Καρδιολογικής Κλι
νικής στο νοσοκομείο Αττικής «Αμαλία
Φλέμινγκ», έκανε την αρχή και μετά την
παρότρυνση και ενθάρρυνση του συγγενή του και δημοτικού συμβούλου Βασίλη
Σμπώκου (Ατζαροβασίλη), αλλά και την
τεράστια διάθεση και λαχτάρα του ίδιου
του γιατρού, για προσφορά στον ιστορικό
τόπο καταγωγής του, τ’ Ανώγεια, - και
αφού βρήκε την υποστήριξη τόσο του δημάρχου Ανωγείων κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη, της αντιπεριφερειάρχου Κρήτης
κ. Θεανούς Βρέντζου, του δήμου Ανωγείων εν γένει και της Περιφέρειας Κρήτης,
αλλά και την βοήθεια, τη συμπαράσταση
και το οργανωτικό πνεύμα της γραμματέας του Κέντρου Υγείας Ανωγείων κ.
Ρένας Ανδρεαδάκη, όπως και τη δωρεάν
φιλοξενία από την Αριστέα Σμπώκου στο
ξενοδοχείο της, αλλά και όλης της ανωγειανής κοινωνίας που αγκάλιασε τον
ιατρό - έκανε την αρχή και αξιοποιώντας
τον αξονικό τομογράφο, που εδώ και δέκα και πλέον χρόνια, η αείμνηστη Ζαχα

ρένια Φρυσάλη (Λαμάχενα) είχε
δωρίσει στην Ανωγειανή
Κοινωνία και ήταν ανενεργός στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων, εξέτασε δωρεάν,
και σε πρώτη φάση, περίπου 150
μαθητές του δημοτικού σχολείου
Ανωγείων, αλλά και της πρώτης τάξης του γυμνασίου και του λυκείου,
ενώ παράλληλα εξέτασε και πολλούς ηλικιωμένους και συγχωριανούς μας ευαίσθητης υγείας.
Στο εξής και κατά το δυνατόν, μία φο
ρά το μήνα, ο ανωγειανής καταγωγής,
ιατρός Ντίνος Μερκούρης, θα επισκέπτεται τ’Ανώγεια και επιδεικνύοντας
τον ίδιο ζήλο, όπως και την πρώτη φορά, θα υποβάλει αφιλοκερδώς, όπως
εξ αρχής έπραξε, όλους τους δημότες
που θα του ζητήσουν να εξεταστούν,
αλλά και άλλους με βάση την λογική
της πρόληψης, σε πλήρη, αλλά παντελώς αναίμακτη, όσο και σύντομη καρ
διολογική εξέταση, που θα μπορεί να
περιλαμβάνει καρδιογράφημα και τρί
πλεξ καρδιάς, ενώ θα δίνει οδηγίες, σε
όποιον χρειάζεται, για περαιτέρω κλινική ή επεμβατική αντιμετώπιση της
κάθε περίπτωσης.
Οι ανωγειανοί μπορούν να κλείνουν
ραντεβού απευθυνόμενοι στο Κέντρο
Υγείας Ανωγείων και δη στην κ. Ανδρεαδάκη.
Μακάρι οι ενέργειες αυτές να βρίσκουν συνεχώς κι άλλους μιμητές.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
›

για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, το απόγευμα της Δευτέρας 12 Νοεμ
βρίου 2012, στη Μαθητική Εστία Ανωγείων, από το Δήμο Ανωγείων
και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων ανοικτή συζήτηση-ενημέρωση με θέμα: «Ανάπτυξη Εγκαταστάσεων Ανανεώσι
μων Πηγών Ενέργειας στην περιοχή του Ψηλορείτη – ένας διάλογος
που δεν θα αφήσει ερωτηματικά».
Στη συζήτηση, την οποία διηύθυνε ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης
Κεφαλογιάννης, συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο κ. Νίκος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας Περιβάλλοντος, ο κ. Χαράλαμπος Φασουλάς Δρ. Γεωλογίας, ο κ. Θεοχάρης Τσούτσος Αναπληρωτής Καθηγητής
του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και η ομάδα του ΚΠΕ Ανωγείων.
Στην συζήτηση φωτίστηκαν όλες οι πλευρές του ζητήματος της ανάπτυξης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. στην περιοχή μας.
Ενδιαφέρον στα πλαίσια του προγράμματος της εκδήλωσης, παρουσίασαν, μεταξύ άλλων τα θέματα που αναπτύχθηκαν από το συγχωριανό μας και Δρ. Γεωλογίας Χαράλαμπο Φασουλά
(«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τοπική Ανάπτυξη
και Γεωπάρκα») και τον αναπληρωτή καθηγητή του
Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Θεοχάρη Τσούτσου
(«Βιώσιμη χωροθέτηση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Κρήτη»).
Φ.Α.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΑΛΙΚΗΣ ΒΡΕΝΤΖΟΥ

Φ.Α.

(αποβίωσε στις 12/10/2012,
ετών 80)

Ήτανε κόρη του Ζαχαρία και της Στεφανίας
Καλλέργη. Το 1949 είχε πάει σε ηλικία 16
ετών στο χωριό Βούτες στο νομό Ηρακλείου,
εργάτρια για τη συγκομιδή σταφυλιού, το λεγόμενο «τρύγος». Εκεί είχα πάει κι εγώ και
τότε γνωριστήκαμε κι αγαπηθήκαμε. Παντρευτήκαμε σε ηλικία εκείνη 17 ετών και εγώ
20. Αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδί, προτού
εγώ να έχω εκλπηρώσει τις στρατιωτικές μου
υποχρεώσεις. Πήγα στρατιώτης, στερηθήκαμε τα πάντα, αλλά το ήξερε μόνο εκείνη. Όταν
απολύθηκα αποκτήσαμε και δεύτερο παιδί
και έρχεται αμέσως και το τρίτο και νά’σου
το τέταρτο. Έκτοτε πήραμε τα μάθια μας και
ήρθαμε στον Πειραιά. Παλικάρι η Αλίκη κι
εγώ εργατικός, αλλά το κουμάντο της Αλίκης
και η αγάπη της για προκοπή συντέλεσε, ώστε
να δημιουργήσουμε μια αξιοπρεπή κι αγαπητή οικογένεια στην πόλη που ζούμε. Τα παιδιά
μας είναι υπερήφανα για τη μάνα τους και
μόνο καλά λόγια θα ακούνε πάντα γιατί ήτανε παλικάρι. Όσο για μένα, ήμουν πολύ τυχερός γιατί περπατάω με το κεφάλι ψηλά.
Καλή αντάμωση Αλίκη μου…
Ο Μπάμπης σου
1) Σύζυγος μάνα με αρετές
στις χίλιες μια γεννιέται
παιδιά εγγόνια και γαμπρούς
και νύφες δεν ξεχνιέται
Πολλά λεφτά δεν είχαμε
μα πλούσια περνούσες
γιατί με τα εγγόνια σου
έπαιζες και γελούσες
Όλος ο κόσμος βάσανα
άλλος πολλά, άλλος λίγα
εμείς τα ξεπερνούσαμε
πάντα με την ελπίδα
Πως έχει κι άλλα ο θεός
πολλά καλά να δώσει
κι όταν θα πάρουμε σειρά
δε θα το μετανιώσει
Έδενε την αγάπη μας
το κάθε πρόβλημά μας
γιατί αγαπηθήκαμε
μέσα από την καρδιά μας
Έφυγες δεν ενόχλησες
όπως εσύ ζητούσες,
από τον πλάστη μας Θεό
πάντα παρακαλούσες
7) Έκανε το χατήρι σου,
παράπονο δεν έχεις
κι εκεί ψηλά στους ουρανούς
θέση καλή θα έχεις
Τώρα κοντά στο Γιώργο μας
θά’σαι ευχαριστημένη
και θα σου κάνει συντροφιά
μόνη σου να μην μένεις
Τώρα κοντά στο Γιώργο μας
θά’σαι ευχαριστημένη
και θα σου κάνει συντροφιά
μόνη σου να μη μένεις
Και όσο πιο γρήγορα μπορώ
θά’ρθω κι εγώ κοντά σας
πιστεύω να με θέλετε

και μες στη συντροφιά σας
Δεν τηνέ θέλω τη ζωή
πρέπει να τελειώσει
άλλες πληγές και βάσανα
δε θέλω να μου δώσει
Την ώρα του αποχωρισμού
δεν ήθελα να ζήσω
στην αγκαλιά σου οριστικά
τα μάθια μου να κλείσω
13) Την ώρα του αποχωρισμού
ποτέ δε θα ξεχάσω
ό,τι πολυτιμότερο
είχα και να το χάσω
Μία απλή ανάμνηση
κάθε χαρά αφήνει
μα ο πόνος μέσα στην καρδιά
όσο χτυπά θα μείνει
ο σύζυγός σου,
Χαράλαμπος Βρέντζος

1) Χτύπησε πάλι ο θάνατος
στις δώδεκα του Οκτώβρη
και πήρε τη μανούλας μας
στο χάρου το περβόλι
Θανάτου δε φαινότανε
επάνω σου σημάδι
μα έφυγες μανούλα μας
και βρέθηκες στον Άδη
Έφυγες και ερήμωσε
όλο το σπιτικό μας
κι ένα αγιάτρευτο καημό
άπλωσες στο πλευρό μας
Έφυγες υπερήφανη
ωσάν τον Ψηλορείτη
κι άφησες τον πατέρα μας
μονάχο του στο σπίτι
Όμως να ξέρεις πως εμείς
δεν τον παραμελούμε
τον έχουμε από κοντά
και τονε αγαπούμε
Κουράστηκες πάρα πολύ
για να μας μεγαλώσεις
όμως δεν άφησες κανείς
να στο ανταποδώσει
7) Ήθελες πάντα να ρωτάς
που πάμε πως θα’ρθουμε
γρήγορα να γυρίσουμε
στο σπίτι μας να μπούμε
Εσύ όμως μας έφυγες
χωρίς να πεις μια λέξη
είναι μεγάλος ο καημός
και ποιος θα τον αντέξει
Τον Γιώργο μας να χαιρετάς
και να τονε προσέχεις
και πέστου πως δεν άντεχες
δίπλα να μην τον έχεις
Για πάντα μες στη σκέψη μας
θα είσαι νύχτα μέρα
το όνομά σου το γλυκό
θα λέμε κάθε μέρα
Πάντα θα ζεις στη σκέψη μας
και μέσα στην καρδιά μας
μέχρι να ζούμε μάνα μας
θα είσαι ανάμεσά μας
Μάνα είναι αδύνατο
κοντά μας να γυρίσεις
στα όνειρά μας νά’ρχεσαι
να μας παρηγορήσεις
Περήφανη ανωγειανή
ήσουνα στη ζωή σου
έτσι περήφανη για μας
θά’ναι η θύμησή σου!
Μάνα, μας λείπεις πολύ…
Στη μνήμη της Αλίκης Βρέντζου, τα παιδιά της
εισέφεραν στη εφημερίδα Φ.Α.: η Ελένη Βρέντζου-Βεζάκη το ποσό των 100 ευρώ, ο Σήφης
Βρέντζος το ποσό των 100 ευρώ, η Μαρία
Βρέντζου-Γιαγλή το ποσό των 100 ευρώ και ο
Μανώλης Βρέντζος το ποσό των 100 ευρώ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στη μνήμη
ΚΩΣΤΑ ΔΑΚΑΝΑΛΗ
του Νικολάου
(Ματσουκάς)
(αποβίωσε 8/11/2012, ετών 53)

Στη μνήμη της, ο σύζυγός της Χαράλαμπος
Βρέντζος εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 300
ευρώ και στη μνήμη του εγγονού του Γιώργου, το ποσό των 100 ευρώ.

Αφιερωμένο στη μνήμη της υπερήφανης
Ανωγειανής μάνας Αλίκης Βρέντζου

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Το μαντάτο του πρόωρου και απρόσμενου
θανάτου σου, μάς κεραυνοβόλησε όλους στο
κεφάλι. Κώστα δεν κιότεψες ποτέ σου, ούτε
και τώρα. Πέθανες όρθιος και δοξασμένος,
σε νίκησε ο χάροντας.
Αγαπητέ και αξέχαστε ξάδερφε Κώστα.
Έφυγες στην πιο παραγωγική ηλικία και άφησες πίσω σου τη σύζυγό σου Τασούλα και τα
δύο αβάπτιστα μικρά παιδιά σου. Τα βαφτίσαμε ξημερώματα χθες εδώ στον Άη Γιάννη και
τους έδωσαν τα ονόματα Ελπίδα και ΝίκοςΚώστας, το όνομά σου. Τώρα σε είχαν ανάγκη
να τα προστατεύεις και να τα καθοδηγείς. Εσύ
όμως, έφυγες ξαφνικά. Γιατί Κώστα;
Από μικρός μπήκες στα βάσανα. Ακολούθησες τον πατέρα σου Μιχαλονικολή στα πρόβατα στον Ψηλορείτη και τα χειμαδιά. Οι
καιροί ήταν δύσκολοι. Έπρεπε να αυξηθεί το
οικογενειακό εισόδημα, να τραφούν τα έντεκα αδέλφια σου με σένα που ήσουνα πρωτότοκος. Ήσουν στη ζωή τίμιος, ηθικός, πράος,
υπομονετικός, καρτερικός, ανοιχτοχέρης και
δεν έλειπε ποτέ το γέλιο από τα χείλη σου.
Όσοι σε γνώριζαν σε αγαπούσαν αμέσως.
Είχες αμέτρητους φίλους και ελάχιστους
εχθρούς. Όλος ο κόσμος ήρθε να σε αποχαιρετήσει για το τελευταίο σου ταξίδι και αυτό
τα λέει όλα. Κώστα σήκω να τους δεις. Εμείς
δε οι Δακανάληδες σε είχαμε καμάρι γιατί
ήσουν ο αητός του Ψηλορείτη.
Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος πρόσφερες, ό,τι μπορούσες στο χωριό μας που τόσο αγαπούσες.
Αγαπητέ κι αξέχαστε Κώστα. Να μείνεις ήσυχος εκεί που θα πας, γιατί τα παιδιά σου θα τα
προστατέψουν τα αδέλφια σου και όλοι εμείς.
Η σύζυγός σου που είναι πολύ δραστήρια και
δυναμική και αναλαμβάνει από σήμερα να
συμπληρώσει το μεγάλο κενό που άφησες. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει.
Έκτισες το σπίτι σου πετραδάκι-πετραδάκι και
κάθε φορά που συναντιόμαστε, σε ρωτούσα:
«Κώστα πότε θα έλθεις στο σπίτι σου, να μεγαλώσουμε τη γειτονιά μας;» και μου’ λεγες:
«Όπου να’ναι Μανώλη» Δεν πρόλαβες να βάλεις μέσα τα παιδιά σου. Μπήκες πρώτος εσύ,
ως νεκρός, για τελευταία φορά. Κρίμα!!!
Κώστα εκεί που πας δεν θα είσαι μόνος σου.
Θα βρεις την υπόλοιπη οικογένειά σου, τον
πατέρα σου Νικολή, τις αδερφές σου Ηλέκτρα
και Ελπίδα, αλλά και τους άλλους, υπόλοιπους
συγγενείς, οι οποίοι σε περίμεναν.
Αγαπητέ ξάδελφε, ποτέ μου δεν περίμενα ότι
θα βρισκόμουν σ’αυτή την άχαρη θέση να σε
νεκρολογήσω. Η μοίρα σου όμως, σού φέρθηκε πολύ σκληρά. Σήμερα κάνεις το τελευταίο σου ταξίδι, που δεν έχει επιστροφή. Σου
ευχόμαστε όλοι, καλό σου ταξίδι, και να είναι
ελαφρύ το χώμα της Ανωγειανής γης που θα
σε σκεπάσει.
Θα σε θυμόμαστε πάντα.
Αιωνία σου η μνήμη.
Ανώγεια, 9 Νοεμβρίου 2012
Μανώλης Μιχ. Δακανάλης


Αγαπητοί συγχωριανοί,
Στα Ανώγεια θρηνούμε σήμερα τον αναπάντεχο, άδικο και απροσδόκητο μισεμό, ενός
άξιου νέου συμπολίτη μας, του Κώστα Δακανάλη. Η θλίψη μου για τον ξαφνικό χαμός
ενός αυθεντικού ανθρώπου, πιστού και σταθερού φίλου μου είναι βαθιά.
Ο Κώστας Δακανάλης ήταν από εκείνους του
ξεχωριστούς συγχωριανούς μας, που κουβαλούσε άφθαρτες τις αξίας της ανωγειανής και
οικογενειακής του παράδοσης. Αγαπούσε
τ’Ανώγεια. Ήταν περήφανος για τις αγωνιστικές, ιστορικές και πολιτισμικές αξίες του
χωριού μας και της οικογένειάς του. Τιμούσε
το λόγο και τις υποσχέσεις του, ήταν αξιόπιστος, φερέγγυος και είχε σταθερά αισθήματα.
Οι χωριανοί που γνώριζαν και εκτιμούσαν
θετικά τις αξίες τις προσωπικότητάς του, τον
τίμησαν εκλέγοντάς τον Δημοτικό Σύμβουλο
για δύο συνεχείς φορές και αυτός υπηρέτησε
από τη θέση του Αντιδημάρχου το χωριό του.
Μέσα από την συνεργασία μας στο Δήμο ανακάλυπτα κι άλλες αρετές του. Σεμνότητα διορατικότητα και ευαισθησία. Ανακάλυπτα ένα
συγχωριανό μου με την αυθεντική στόφα του
παλαιού ανωγειανού. Ο Κώστας Δακανάλης,
με τη στάση ζωής του και την εν γένει κοινωνική συμπεριφορά του τίμησε, τις παραδόσεις
της ιστορικής οικογένειάς των Δακανάληδων
και του σπιτιού του Μιχαλονικολή. Αυτός ο
αποχαιρετισμός φίλε Κώστα, συνοδεύεται με
την υπόσχεση ότι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
και όλοι οι συγχωριανοί θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να απαλύνουμε το βαρύ πένθος της
οικογένειάς σου. Να’ναι ελαφρύ το Ανωγειανό Χώμα που θα σε σκεπάσει άξιε, ανωγειανέ,
φίλε Κώστα Δακανάλη.
Ο φίλος σου,
Μανώλης Κοντογιάννης
(Ζαφειρομανώλης)

Στον αγαπημένο μας,
Κώστα Δακανάλη

1) Κώστα της Νίδας αητέ
της μάνας σου καμάρι
το Χάρο για δε πάλεψες
κι άφησες να σε πάρει
Σε πήγε εις τα Τάρταρα
στα σκοτεινά υπόγεια
κι άφησες τα περήφανα
τα ξακουστά Ανώγεια
Τα στιβαρά τα χέρια σου
τα δυνατά σου πόδια
γιατί δεν τονε διώξανε
δε γίνανε εμπόδια
Να φύγει από το σπίτι σου
εις τα βουνά να πάει
να βρει αγρίμια και θεριά
στον Άδη να τα πάει
Να σε αφήσει ήσυχο
με τα όμορφα παιδιά σου
με τη γλυκειά γυναίκα σου
να χαίρετ’η καρδιά σου
6) Έντεκα ήταν τα παιδιά
στ’όμορφο Πατρικό
μα ζήλεψε ο χάροντας
κι ήθελε μερτικό
Έβαλε χέρι από το μωρό
την όμορφη Ηλέκτρα
μα την Ελπίδα άρπαξε
πανέμορφη χορεύτρα
Κάμποσα χρόνια πέρασαν
να πάει από’κει πέρα
μα στη γιορτή σου γύρισε
να πάρει τον πατέρα
Τον δρόμο πια τον έμαθε
ήσυχος δεν καθίζει
τον Κώστα τον πρωτότοκο
γρήγορα ξεκλιρίζει
Τι ήταν η βιασύνη σου
Κώστα μας να μισέψεις;
και άφησες πολλές δουλειές
ατέλειωτες στη μέση
Στου αδελφού σου τη γιορτή
που τονε λεν Μιχάλη
ανήμερα ξεψύχησες
στης Στάσας την αγκάλη

12) Δε σκέφτηκες τη μάνα σου
που είναι χαροκαμένη
δυο κόρες τον πατέρα σου
η δόλια πάντα κλαίει
Τα δυο γλυκά αγγελούδια σου,
που τ’άφησε ο μπαμπάς τους
αβάφτιστα που πρόσμενες
ν’ακούσεις τ’όνομά τους
Στη βάφτιση σκεφτόσουνα
ξεφάντωμα να κάνεις
πρωί-πρωί την κάνανε
μα εσύ ήσουνα στον Άδη
Τη λατρευτή γυναίκα σου
που χρόνια σε ποθούσε
και στη ζεστή σου αγκαλιά
να μπει ελαχταρούσε
Εφτά χρόνια εζήσανε
πολύ ευτυχισμένοι
μα γρήγορα σε έχασε
και χήρα τώρα μένει
Τα αδέλφια σου που πίκρανες
και μαύρο δάκρυ χύνουν
στα δυο μικρά παιδάκια σου
προστάτες θε να γίνουν
18) Μια χάρη Κώστα σου ζητώ
νά’ρχεσε στα όνειρά τους
να βλέπουν τον πατέρα τους
να μη πονεί η καρδιά τους
Τα σεβαστά κουνιάδια σου
Κώστα να ευχαριστήσεις
που στέκουν βράχοι ακλόνητοι
εις το καινούργιο σπίτι
Από το νερό της λησμονιάς
μη τύχει και περάσεις
αν πιεις, αδέρφια και παιδιά
γρήγορα θα ξεχάσεις
Εμείς δε θα ξεχάσουμε
την ήρεμη θωριά σου
το γελαστό σου πρόσωπο
και τη ζεστή καρδιά σου
Ήτανε θέλημα Θεού
γρήγορα να μισέψεις
μα εκεί θα βρεις πολλούς δικούς
μαζί τους να κονέψεις
Η εξαδέλφη σου,
Πελαγία Παχάκη-Δακανάλη
(Μοίρες)

1)Στο μεσοστράτι τση ζωής
σ’έβαλε στο σημάδι
ύπουλα ο χάρος ΜΑΤΣΟΥΚΑ
άντρα χωρίς ψεγάδι
Που είναι ο δίκαιος Θεός
που’ναι η δικαιοσύνη
και γιάντα χήρες κι ορφανά
μωρά στο δρόμο αφήνει
Κοινωνικός κι αντρόπιαστος
κι άρχοντας για τ’Ανώγεια
γιάντα οι φιλοδοξίες σου
γίνανε μοιρολόγια
Κι οι πέτρες εραγίσανε
Κώστα στο Μισεμό σου
στον πρόωρο, τον άδικο
κι απίστευτο χαμό σου
5) Πως θα αντέξουν τον καημό
που άφησε ο μισεμός σου
ο Νίκος κι η Ελπίδα σου
κι η άξια σύντροφός σου
Πως θα αντέξει η μάνα σου

Κώστα χαροκαμένη
άμα πιστέψει ο ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
πως δε ξαναγιαγέρνει
Αφήνεις σκια μια σύντροφο
ωσάν το παλικάρι
που το τιμόνι του σπιθιού
άξια κουμαντάρει
Έχει και τσι δικολογίες
δικούς τση και δικού σου
παρηγοριά εις το βαρύ
καημό του μισεμού σου
Γι’αυτό κοιμήσου ήσυχος
Κώστα μα τα παιδιά σου
θα μεγαλώσουν όμορφα
στα χνάρια τα δικά σου
Κι άμε να βρεις τον Κύρη σου
στσ’αυλές του παραδείσου
Κώστα και την Ελπίδα σας
την άτυχη αδερφή σου
Και πες τονε στον κόσμο αυτό
τον πάνω όσοι ζούνε
ως κι αν διαβαίνουν οι καιροί
ποτέ δεν τσι ξεχνούνε
Καλό ταξίδι ΜΑΤΣΟΥΚΑ
άντρα χωρίς ψεγάδι
μα εσύ περήφανος νεκρός
θα είσαι και στον Άδη
Γιώργης Μπέρκης
(Κατσούγκρης)

Άγγελος ήρθε στο Χωριό
άνθρωπο για να πάρει
τον Κώστα βρήκε έτοιμο
φτερά για να του βάλει

Η οικογένειά του εκλιπόντος Κώστα Δακανάλη εισέφερε εις μνήμην του, στη Φ.Α. το
ποσό των 150 ευρώ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανώγεια 9 Νοεμβρίου 2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθ. Πρωτ: 5356 - ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ

Ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του
Δακανάλη Κωνσταντίνου του Νικολάου, εν
ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου
Ανωγείων, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Ανωγείων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την
8η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00 το πρωί και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την ιδιότητα του ως Δημοτικού Συμβούλου
και Αντιδημάρχου, που επί σειρά ετών προσέ
φερε ανιδιοτελώς στο Δήμο τις υπηρεσίες
του.
2. Το γεγονός ότι με την παρουσία του τίμησε
την Ανωγειανή κοινωνία.
Αποφάσισε:
1. Να τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία του θανόντος με δημοτική δαπάνη
2. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του στους
οικείους του εκλιπόντος
3. Να παραστεί ο δήμαρχος και το Δημοτικό
Συμβούλιο στην κηδεία του
4. Το ψήφισμα να δοθεί στους οικείους του
και να δημοσιευτεί στον τύπο.
Για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ανωγείων
Η Πρόεδρος
Εύη Βρέντζου
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΣΠΑΧΗ
(το γένος Νταγιαντά)

(αποβίωσε στις 29/10/2012, ετών 97)
Η Μαργαρή Σπαχή γεννήθηκε το 1915 και
αποβίωσε στις 29/10/2012 πλήρης ημερών.
Ήρεμη, σωστή Ανωγειανή πρόσφερε τα
πάντα στην οικογένειά της.
Οι αδερφές της Ειρήνη και Πηνελόπη Ντα
γιαντά ευχαριστούν όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος τους και προσφέρουν στη
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη
ΑΓΗ ΜΠΕΡΚΗ
(αποβίωσε στις 18/9/2012,
ετών 90)

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, δικούς
και ξένους που μου συμπαρασταθήκατε στην
πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου, στο χαμό του
άντρα μου, του άντρα που ζήσαμε 32 χρόνια
μαζί. Μπορεί ο θεός να μην θέλησε να μας
χαρίσει ένα παιδί, αλλά είχαμε την τύχη να
έχουμε πολλά και καλά ανήψια, τα οποία μας
στάθηκαν την τελευταία στιγμή σαν παιδιά
μας. Τα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, επίσης,
να σε ευχαριστήσω για όλες αυτές τις όμορφες
στιγμές που περάσαμε μαζί, που με σεβάστηκες,
με εκτίμησες, με αγάπησες. Καλό ταξίδι και
ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Θα ήθελα μέσα από το βάθη της ψυχής μου
να σας πω δυο λόγια…
1) Θε μου και γιάντα το’καμες
και πήρες τον Αγη μου
και άδειασε το σπίτι μου
μαζί και η ψυχή μου.
Σαν ψέματα μου φαίνεται
Άγη ο μισεμός σου
κι είναι μεγάλο το κενό
μέσα στο σπιτικό σου
3) Τριανταδύο χρόνια εδα
εξύπνουνα κοντά σου
μα εδά ξυπνώ και δε γροικώ
Άγη την αναπνιά σου
Εμείς παιδιά δεν είχαμε
μεγάλος ο καημός μας
μα επεράσαμε Άγη
σεμνά ή τον καιρό μας
η σύζυγός σου
Βενετία Μπέρκη
Στεφάνια κατέθεσαν: Δημήτρης Μπέρκης,
Βασίλειος Μπέρκης, Γεώργιος Μπέρκης, Ιωάννης Μπέρκης του Επαμεινώνδα, Πολύδωρος Μπέρκης, Κατερίνα Μπέρκη, Ιωάννης
Μέμμος, Μανώλης Καλομοίρης του Παντελή,
Ιωάννης Καλομοίρης, Ελευθέριος Καλομοίρης, Γεώργιος Σκανδάλης, Αριστείδης Σαλούστρος, Δημήτρης Καλομοίρης, Τηλέμαχος
Σταυρακάκης, Πασπαρογιώργαινα, Βασίλειος
Συκιώτης, Όλγα Μανουρά του Μανιάτη, Ειρήνη Σκουλά του Γριλιό
Στη μνήμη του Άγη Μπέρκη, η σύζυγός του
Βενετία, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ.

Στη μνήμη
ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
του Γεωργίου
(ετών 84)

Στη μνήμη
ΜΙΧΑΛΗ
ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ

(αποβίωσε στις 8/12/2012, ετών 82)

Αγαπημένε μας πατέρα, σε αποχαιρετήσαμε
με πολύ πόνο και θλίψη για το τελευταίο σου
ταξίδι.
Γεννήθηκες λίγο πριν το πόλεμο, το 1930, σε
χρόνια δύσκολα με πολλές ελλείψεις και ταλαιπωρίες. Μικρό παλικαράκι, ένιωσες τα δεινά
της κατοχής, τις κακουχίες, τη φτώχεια. Μόλις
δεκαπέντε χρονών, έχασες τον πατέρα σου,
δείχνοντας έτσι η ζωή σε σένα και στην οικογένειά σου, το πιο σκληρό της πρόσωπο, κάνοντας ακόμα ποιο δύσκολα τα επόμενα χρόνια.
Παντρεύτηκες την αξιαγάπητη μάμα μας και
έκανες μια υπέροχη οικογένεια. Το όνειρο
μιας καλύτερης ζωής για τα παιδιά σου, για
μας, σε οδήγησε στη δύσκολη απόφαση της
ξενιτιάς, μόνος, αφήνοντας πίσω τη μάνα μας
με μικρά παιδιά.
Πατέρα ήσουν ένας αγωνιστής της ζωής, ένας
άνθρωπος τραχύς και απαιτητικός, αλλά συνάμα άνθρωπος υπερήφανος, ευαίσθητος, ντόμπρος, δίκαιος, μερακλής και έντιμος. «Μην
παίρνετε αυτό που δε σας ανήκει!» μας έλεγες.
Πάλεψες με θάρρος και καρτερία την επάρατη
ασθένεια, αλλά δεν τα κατάφερες. Σε νίκησε.
Έφυγες ήσυχα, χωρίς να μας κουράσεις, όμως
γεμάτος και ικανοποιημένος. Έκανες μια υπέροχη οικογένεια. Είδες τα παιδιά σου να μεγαλώνουν, να γίνονται καλοί πολίτες με αρχές
και αξίες που εσύ τους έδωσες. Τα είδες να
παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, είδες τα εγγόνια σου να μορφώνονται. Αλλά κι εμείς πατέρα, να ξέρεις, δεν έχουμε από σένα κανένα
παράπονο και σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες
για μας. Μπορεί να έφυγες από κοντά μας, αλλά θα σ’έχουμε πάντα στη σκέψη, στο μυαλό
και την καρδιά μας.
Η τελευταία σου ματιά, θα είναι πάντα για μας
άστρο λαμπερό, φωτεινός σηματοδότης.
Να πας στο καλό!
Τα παιδιά σου,
Γιώργος, Αντώνης, Δήμητρα
Στη μνήμη του Μιχάλη Μαυρόκωστα, εισέφεραν στη Φ.Α.: τα παιδιά του το ποσό των
100 ευρώ, η Γεωργία Κουτάντου του Γεωργίου το ποσό των 50 ευρώ και η Μαρία Κουτά
ντου του Αγησιλάου- Ζαχαριουδάκη το ποσό
των 50 ευρώ.

Την Πέμπτη 16/8/2012 κηδεύτηκε στ’Ανώγεια ο Ιωάννης Κοντογιάννης.
Ο Ιωάννης Κοντογιάννης γεννήθηκε στ’Ανώγεια το 1928 και ήταν το 3ο παιδί της οικογένειας του Γεωργίου και της Ειρήνης
Κοντογιάννη (Ψεβειογιώργη), μιας οικογένειας που μέσα από την φτώχεια και τις
στερήσεις κατάφερε να μεγαλώσει τα τρία
της παιδιά, προσφέροντάς τους απλόχερα
αυτό που τους περίσσευε εκείνη τη δύσκολη
εποχή, την αγάπη, την τιμιότητα, την εργατικότητα, το ήθος και την αξιοπρέπεια.
Μέσα σ’ένα τέτοιο περιβάλλον πλούσιο σε
αρχές και αξίες, ανατράφηκε και μεγάλωσε
ο Ιώαννης Κοντογιάννης.
Αρχές και αξίες που τις υπηρέτησε απαρέγκλιτα σ’όλη του τη ζωή.
Από το χωριό έφυγε, όταν κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία και απολυόμενος εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο,
όπως έκαναν πολλοί Ανωγειανοί εκείνες τις
δύσκολες μέρες, σε μια προσπάθεια να καλυτερεύσει τη ζωή του, δημιουργώντας αργά
αλλά σταθερά τη δική του περιουσία.
Όλο αυτό το διάστημα τον διέκρινε η εργατικότητα, η εντιμότητα και η αγάπη για τους
χωριανούς του και το χωριό του.
Γύρω στα τριάντα του, γνώρισε και παντρεύτηκε την Ειρήνη Κατζουράκη, τη Ρένα του
όπως την αποκαλούσε στη συνέχεια, μία σύντροφο εξίσου ευγενική και καλοσυνάτη.
Μαζί ξεκίνησαν να δημιουργήσουν σπιτικό,
έχοντας όλα τα δεδομένα: αγάπη, αλληλοσεβασμό, εργατικότητα, αλλά και πίστη ότι
θα καταφέρουν να δημιουργήσουν μια οικογένεια βασισμένη στις ίδιες αρχές και
αξίες, μέσα στις οποίες και οι ίδιοι είχαν
μεγαλώσει.
Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε, όταν γεννήθηκαν τα δύο τους παιδιά ο Γιώργος, ο Βαγγέλης τα αγγελούδια τους, όπως συνήθιζαν
να τα αποκαλούν.
Η ζωή από το σημείο αυτό αφιερώνεται
αποκλειστικά σ’αυτά τα δύο παιδιά, ξετυλίγοντας συγχρόνως ένα μεγαλείο ψυχής, μια
άνευ προηγουμένου στάση αυταπάρνησης
και αλτρουϊσμού, σε μια προσπάθεια να μην
τα αφήσουν πίσω από την πορεία προς το
φως, αλλά να βρίσκονται συνεχώς κοντά
τους μέρα και νύχτα, σ’αυτά που τα λησμόνησε η ευτυχία, σ’αυτά που στερήθηκαν τη
σφραγίδα της «Μεγάλης Δωρεάς».
Θείε Γιάννη, όλοι όσοι σε γνώρισαν έχουν
να πουν για την καλοσύνη που σε διέκρινε,
το φιλότιμό σου, την εντιμότητά σου, την
ακεραιότητα του χαρακτήρα σου, αλλά προπάντων για την αξιοπρεπή στάση ζωής που
κράτησες όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, που
τα κάλυπτες με κείνο το παντοτινό χαμόγελο, λες και ήσουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου.
Αυτή η αξιοπρεπή και περήφανη στάση ζω-
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ής, είναι ότι πιο πολύτιμο άφησες σε μας,
αλλά και σε όλους όσοι σε γνώρισαν.
Τώρα θα είσαι για πάντα κοντά στη Ρένα
σου, στην πιστή σου σύντροφο, που σ’όλες
τις δυσκολίες ήταν δίπλα σου. Θα περπατάτε αγκαλιασμένοι, στο απέραντο παράδεισο. Θα σεργιανίζετε σ’ένα άλλο Ηράκλειο,
όπου θα βασιλεύει η γαλήνη.
Καλό σου ταξίδι καλοσυνάτε άνθρωπε, που
γεννήθηκες για να προσφέρεις απλόχερα
και αγόγγυστα σ’όλους τις αξίες της υπομονής, της επιμονής, της ανιδιοτέλειας και της
συνεχούς προσφοράς. Ας βασιλεύει στη νέα
σου ζωή η άνοιξη που εδώ στερήθηκες. Είμαστε σίγουροι, πως ο καλός θεός, θα σου
χαρίζει απλόχερα τις χαρές που στερήθηκες
στους σκληρούς αλλά ωραίους αγώνες σου.
Αγώνες που μας κάνουν περήφανους, μοναδικά χαρίσματα και ανεκτίμητες αξίες
που θα μας διδάσκουν και θα αποτελούν
ύψιστη προσφορά για μας.
Ας είναι ελαφρύ το Ανωγειανό χώμα που
σε σκέπασε.
Ο ανηψιός σου,
Στάθης
Παντοτινά στην όψη σου
είχες το γέλιο μόνο
Κι ας ξέραμε πως έζησες
παρέα με τον πόνο
Κάθε πληγή γιατρεύεται
και κάθε πόνος γιαίνει
τω κοπελιώ η λαβωμαθιά
αγιάτρευτη πομένει
Ήντά’καμες τση μοίρας σου
κι απάνω σε ποιο νόμο
Ισόβια σε δίκασε
εις τον απάνω κόσμο.
Στη μνήμη Ιωάννη Κοντογιάννη, η οικογέ
νεια Μενελάου Κοντογιάννη, εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη ΒΑΓΓΕΛΗ
Δ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
(Χατζηβαγγέλη)

Γλεντζές, πιοτής και μερακλής
και χουβαρντάς και ντόμπρος
φτωχότερος που εμίσεψες
λογίζεται ο τόπος.


Κόσμε χρυσέ, κόσμ΄ αργυρέ,
κόσμε μαλαματένιε,
κόσμε και ποιος σε χάρηκε
και ποιος θα σε κερδίσει, ψεύτη κόσμε.
Ευχαριστούμε θερμά
όσους συμμετείχαν
και συμπαραστάθηκαν
στο πένθος μας.
Στην μνήμη του Χατζηβαγγέλη η οικογέ
νεια του, πρόσφερε στη Φωνή των Ανωγείων, το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη
ΣΩΚΡΑΤΗ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
του ΙΩΑΝΝΗ
(Καφατσοσωκράτης)
(1927- 2012)


Στη μνήμη Σωκράτη Βρέντζου η οικογένειά
του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ και ο Γιώργης Σαλούστρος (Γκιριγκλής)
εισέφερε ομοίως, το ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη του πολυαγαπημένου μου φίλου
Σωκράτη Βρέντζου αντί στεφάνου εισέφερα στη σχολική επιτροπή Ανωγείων το ποσό των 100 ευρώ και στη Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ. Ας είναι ελαφρύ το ανωγειανό
χώμα που σε σκέπασε. Αιωνία σου η μνήμη.
Μανώλης Κουνάλης του Θωδορογιώργη

Στη μνήμη
ΜΑΝΩΛΗ ΞΗΜΕΡΗ
του Γεωργίου
(καθηγητή)
Στις 8 Νοεμβρίου του 2012 έφυγε από την
ζωή ο Σωκράτης Βρέντζος ή Καφατσοσωκράτης. Η οικογένειά του, συγγενείς, συγχωριανοί και φίλοι τον συνόδεψαν στην
τελευταία του κατοικία την επόμενη μέρα.
Στην ζωή του ευτύχισε να δει εκτός από τα
6 παιδιά και πολλά εγγόνια. Οι δυσκολίες
ήταν πολλές, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια
της ζωής του. Ήταν το μεγαλύτερο αρσενικό παιδί σε μια οικογένεια που είχε μείνει από πολύ νωρίς ορφανή από πατέρα,
με την μάνα να μάχεται σκληρά για να αναθρέψει τα 9 παιδιά της.
Ως οικογένεια, σου οφείλουμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ που πάλεψες με όσες δυνάμεις
και με όσα μέσα είχες σε όλες τις δυσκολίες που βρεθήκαν μπροστά σου και έδωσες και σε εμάς την δυνατότητα να μπορούμε να μαχόμαστε. Θα θέλαμε επίσης να
ευχαριστήσουμε όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο προσωπικό του
Κέντρου Υγείας Ανωγείων για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφεραν και ειδικά στην Ιατρό Χρύσα Πετράκη.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ανωγειανής
γης που σε σκεπάζει.
Η οικογένειά του

Δήμος Ανωγείων
ΨΗΦΙΣΜΑ
(5356/9-11-2012)
Ύστερα από την αναγγελία του θανάτου
του Βρέντζου Σωκράτη του Ιωάννη, Τέως
Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ανωγεί
ων, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Ανωγείων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση
την 8η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11:00 το πρωί. Και αφού έλαβε
υπόψη:
1. Την ιδιότητα του ως Δημοτικού Συμβούλου, που επί σειρά ετών προσέφερε ανιδιοτελώς στο Δήμο τις υπηρεσίες του.
2. Το γεγονός ότι με την παρουσία του τίμησε την Ανωγειανή Κοινωνία
Αποφάσισε
1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του στους
οικείους του εκλιπόντος
2. Να παραστεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο στην κηδεία του
3. Να κατατεθεί στη μνήμη του εκλιπόντος
αντί στεφάνου το ποσό των 100 ευρώ στο
ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων
4. Το ψήφισμα να δοθεί στους οικείους του
και να δημοσιευτεί στον τύπο.
Για το Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Ανωγείων
Η Πρόεδρος
Εύη Βρέντζου

Στη μνήμη
ΝΕΟΚΛΗ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
(4 χρόνια από το θάνατό του,
στις 28/11/2008)
Τί πως περνάει ο καιρός
τί κι αν περνούν τα χρόνια
εσύ θα είσαι δίπλα μας
παντοτινά και αιώνια
Για τη συμπλήρωση 4 χρόνων από το θάνατο του Νεοκλή Σαλούστρου η σύζυγός
του εισέφερε στη μνήμη του και στη «Φωνή των Ανωγείων» το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη
ΑΝΝΑΣ (Ζηνιώ)
Γ. ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ

Στη μνήμη
ΙΩΑΝΝΗ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ
(Λαμπρινογιάννη)

Γεννήθηκε στ’Ανώγεια το 1915 και πέθανε στις 25/9/2012. Ήτανε το τρίτο παιδί
της πολυμελούς οικογένειας του Λαμπρινογιώργη.
Πέρασε μαζί με τα αδέλφια της με φτώχεια και μεγάλη πείνα τα χρόνια της κατοχής. Παρά τη φτώχεια της οικογένειας,
κατάφεραν να την αντιμετωπίσουν με
ομόνοια και να δουλεύουν όλοι για το
κοινό ταμείο και απ’αυτό τα κοινά έξοδα.
Επίσης, όλα τα αδέλφια συσπειρωμένα
βοήθησαν στην Εθνική Αντίσταση και
ανταμείφθηκαν αργότερα ο καθένας χωριστά με το αντάξιο παράσημο.
Με τον καιρό παντρεύτηκαν οι τρεις
αδελφοί (Αριστείδης, Μανώλης, Δημήτρης) και μια από τις αδελφές, η Ρινάκη.
Η Άννα και η Κατερίνη έμειναν ανύπαντρες. Αγωνίστηκαν πολύ στη ζωή τους
και τα κατάφεραν να ανταπεξέλθουν
σ’αυτήν και να ζήσουν με ανθρωπιά και
εντιμότητα. Δεν ασχολήθηκαν μόνο για
τους εαυτούς τους, αλλά, όπως μπορούσαν
βοήθησαν με κάθε τρόπο και όλα τα ανήψια τους.
Οι αγαπημένες και αχώριστες αδελφές
δεν μπορούσαν να ζήσουν η μία χωρίς την
άλλη. Η τύχη όμως τους το φύλαγε κι αυτό. Η Κατερίνη αρρώστησε και πέθανε
στις 15/10/2011. Η Ζηνιώ απαρηγόρητη
έκλαιγε και μοιρολογούνταν για την αδελφή της. Ο Θεός όμως την άκουσε και πριν
κλείσει ο χρόνος αποχωρισμού με την
Κατερίνη πέθανε και η Ζηνιώ 25/9/2012
για να ξαναμονοιάσουν και να συνεχίσουν τη συνεργασία.
Αιωνία τους η μνήμη.
Η αδελφή
Αναστασία
Τα ανήψια

Το Σάββατο 23 Αυγούστου 2012 έφυγε
από τη ζωή ο Γιάννης Νταγιαντάς (Λαμπρονογιάννης), γεμίζοντας θλίψη τους
δικούς του. Γεννήθηκε στ’Ανώγεια, γιος
του Αριστείδη και της Ζαχαρένιας, ο μεγαλύτερος από το πέντε παιδιά. Μεγάλωσε φτωχικά, αλλά με αγάπη σε δύσκολες
συνθήκες, λόγω της χούντας και του 2ου
Παγκοσμίου Πολέμου, βλέποντας την καταστροφή του χωριού του από τους Γερμανούς του 1944.
Μετά την απελευθέρωση, μαζί με τους
γονείς του και τα αδέρφια επέστρεψαν
στ’Ανώγεια και όλοι μαζί άρχισαν να χτίζουν όνειρα για καλύτερα ζωή.
Το 1957 παντρεύτηκε τη Νίκη Μπέρκη
(Δρακοβασίλη) και έναν δύο παιδιά, τον
Αριστείδη και τη Ρένα. Σωστός οικογενειάρχης, γενναιόδωρος, σοβαρός, έντιμος, αξιοπρεπής, με πολύ χιούμορ.
Για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής, αναγκάστηκε να φύγει μετανάστης στη Γερμανία, δουλεύοντας σκληρά σαν εργάτης σε διάφορα
εργοστάσια.
Επιστρέφοντας μετά από λίγα χρόνια, η
τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Το 1968
πέθανε η γυναίκα του. Στο πέρασμα του
χρόνου και μετά από πιέσεις φίλων και
συγγενών παντρεύτηκε την Καλλιόπη
Βλατά (Καραντινού), η οποία στάθηκε
δίπλα του σαν βράχος και στα παιδιά του
σα μάνα.
Είχε την τύχη προν φύγει για το μακρύ
ταξίδι, να δει πέντε εγγόνια και ένα δισέγγονο.
Ας είναι ελαφρύ το Ανωγειανό χώμα που
σε σκεπάζει αείμνηστε Λαμπρινογιάννη.
Βασίλης Σμπώκος
(Ατζαρομάνωλα)

Οι οικείοι της εισέφεραν στη μνήμη της
εκλιπούσας στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη του Ιωάννη Νταγιαντά η Καλ
λιόπη Νταγιαντά του εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.

(αποβίωσε στις 25/9/2012, ετών 97) (αποβίωσε στις 25/8/2012, ετών 83)

(αποβίωσε στις 3 Οκτώβρη 2012,
ετών 60)
Ο Μανώλης Ξημέρης έφυγε ξαφνικά από
τη ζωή στις 3 Οκτώβρη 2012. Ήταν καθηγητής και ζούσε στα Άνω ΙλίσιαΖωγράφου. Κηδεύτηκε στο νεκροταφείο
Ζωγράφου
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΞΗΜΕΡΗ

Απότομος και ξαφνικός
ήταν ο θανατός σου
θείε και ένοιξες πληγές
πολλές στο μισεμό σου.
Θείε απ’ όταν έφυγες
μεγάλη στενοχώρια
και ένα μεγάλο άθρωπο
εχάσανε τ’ Ανώγεια.
Δεν πρόλαβες δε σ’ άφησε
ο χάρος να χορτάσεις
αυτά που χρόνια έχτιζες
σε μια βραδιά να χάσεις.
Δε φταις εσύ , παράπονα,
κάνω εγώ στο χάρο
που άλλους ξεχνά και ‘σένανε
επήρε άρον-άρον
ο ανηψιός σου,
Δημήτρης Κονιός


Ένας καλός Ανωγειανός
λείπει απ’ το περβόλι
γιατί ο χάρος ύπουλα
σε πήρανε Μανώλη.
Ένας καλός Ανωγειανός
λείπει απ’ το Μεϊντάνι
μα τ’ όνομά του είναι δεντρό
και ασκιανό θα κάνει.
Γιάννης Κονιός
Μανώλη δεν απόθανες,
μα πήγες να ζητήσεις,
απ΄τους αγγέλους μια ρακί
να τους ευχαριστήσεις.
Τον Ψηλορείτη θα θωρείς,
κι απ΄τα ψηλά φωνάζεις,
στους φίλους και στη μάνα σου,
για να τους διασκεδάζεις.
Μανώλη μας θα σ έχουμε
στη μνήμη μας κι οι δυο,
συνάδερφοι και μαθητές
σε τούτο το σχολείο.
Στη μνήμη του γιού της Μανώλη, η μητέρα
του Ελένη Ξημέρη, εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ και η οικογένεια Μα
νώλη Ξημέρη του Δημητρίου εισέφερε
το ποσό των 50 ευρώ.
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Ο Σύλλογος
των Ανωγειανών
της Αθήνας εύχεται
σε όλους
χαρούμενες γιορτές.
Υγεία καί Ευτυχία
για το νέο έτος 2013

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ

Δυο ακόμα
βιβλία από

(Γ' έκδοση, 2012)
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ. Σελ. 440.

τον καθηγητή

κ Γεώργιο
Ε. Σκουλά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ
Συστήματα Εξουσίας και
Σύγχρονες Ιδεολογίες
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ,
ΑΘΗΝΑ, 2010. Σελίδες 512.

➔Το βιβλίο του συγχωριανού μας καθηγητή,
Γιώργου Σκουλά είναι μια εκτενής εισαγωγή
στην πολιτική επιστήμη και στο αντικείμενό της
που λέγεται πολιτική. Ασχολείται με θέματα που
άπτονται των συστημάτων εξουσίας, του σύγχρονου κράτους, του κομματικού φαινομένου και
των πολιτικών ιδεολογιών. Η ανάλυση που διενεργείται αφορά, τόσο την ιδιαίτερη μελέτη της
πολιτικής, των πολιτικών συστημάτων και καθεστώτων, όσο τη γέννηση και εξέλιξη, των κορυφαίων πολιτικών θεσμών όπως το κράτος, τα
κυβερνητικά του όργανα, τα αντιπροσωπευτικά
σώματα, πολιτικά κόμματα και ομάδες συμφερόντων. Συγχρόνως, εξετάζει τους ιδιαίτερους
ρόλους και πρακτικές λειτουργίες τους οι οποίες
σημειώνονται στη σύγχρονη περίοδο, καθώς και
τις θεωρητικές προσεγγίσεις τους. Ωστόσο, η
παρατήρηση και η διάγνωση των πρακτικών και
των λειτουργιών αυτών απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη

➔Η έννοια του κράτους ως μια διακριτή μορφή
εξουσίας είναι φαινόμενο αποκλειστικά της Νεω
τερικότητας και όχι διακυβέρνηση άλλων εποχών
στην παγκόσμια ιστορία του ανθρώπου. Οι μορφές εξουσίας που αναδείχθηκαν στην Αρχαιότητα και το Μεσαίωνα, ήταν κυρίως αυτοκρατορίες,
οι οποίες διοικούσαν, αλλά δεν κυβερνούσαν.
Το Φεουδαρχικό κράτος ερμηνεύεται ως ανεξέλεγκτη εξουσία η οποία ούτε χαλιναγωγείται,
ούτε περιορίζεται από νόμους και κανονισμούς,
εκτός από έναν, το «Θείο νόμο». Τα προνόμια
των κοινωνικών τάξεων, που ενυπήρχαν σ’αυτό
και οι δεσμοί τους, εννοούσαν μια ιεραρχία εξουσιών πάνω στη γη, της οποίας είναι ιδιοκτήτες και
στους ανθρώπους τους οποίους είναι δεμένοι πάνω στη γη και την καλλιεργούν.
›Το απολυταρχικό κράτος χαρακτηρίζεται από
τρεις βασικές μορφές στη σύγχρονη θεώρησή του:
1. ότι το ίδιο το κράτος νοείται ως ανώτατη μορφή
άσκησης εξουσίας για θέματα που αφορούν την
κυβέρνηση, 2. ότι η εξουσία του κράτους είναι
αδιαίρετη και απόλυτη και 3. ότι, όλα τα άτομα
στην κοινωνία είναι υποτελείς του κράτους, αφού

καταθέτουν την πίστη και την υποταγή τους, όχι
στον ηγεμόνα, αλλά το ίδιο το κράτος.
›Το αστικό κράτος εντούτοις, το οποίο εξελίχθηκε από τη γέννηση του καπιταλισμού, είχε
μια ανάπτυξη ως σύνολο θεσμών και αξιών. Το
σύνολο αυτό υπέστη ένα βαθύτατο ρήγμα μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας……
›Το αστικό σύγχρονο κράτος χαρακτηρίζεται
ως συνταγματικό, επειδή βασίζεται σε νόμους
που διαμορφώνουν τον άνθρωπο και οριοθετούν
τη δραστηριότητά του και όχι στα άτομα τα
οποία ως πολίτες σχηματίζουν και θεσπίζουν
τους νόμους, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή,
δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας και του
πολιτεύματος.
Το οικοδόμημα του κράτους δικαίου φαίνεται
από τους νόμους που θεμελιώνει η κυβερνητική
εξουσία και όχι από τη συμμετοχή των πολιτών
που θα εκφράσουν λόγο για αυτούς, ώστε να
εγκρίνουν ή να απορρίπτουν ανάλογα με το τι
ωφελεί το σύνολο και την εξέλιξή του. Το χαρακτηριστικό του φιλελεύθερου κράτους δικαίου
είναι «μη παρεμβατικό», αφήνοντας έτσι τις λειτουργίες των μεμονωμένων ατόμων στην αγορά
ανεξέλεγκτες και χωρίς στην ουσία ρύθμιση των
όρων της οικονομικής δραστηριότητας. ■

ώστε να καθίσταται δυνατή η ερμηνεία της σύλληψης των ιδεών που παράγονται και διατηρούνται μέσω των θεσμών αυτών, καθώς και η κατανόηση του γενικότερου πνευματικού, οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι.
Αποτελείται από δύο κύρια μέρη και περιέχει
έντεκα κεφάλαια: πέντε στο πρώτο και έξι στο
δεύτερο. Το ενδιαφέρον του πρώτου μέρους,
επικεντρώνεται στις έννοιες των επιστημών και
της πολιτικής επιστήμης, στις μορφές των πολιτικών συστημάτων και στα μοντέλα εξουσίας
αφ’ ενός, καθώς και στους κύριους πολιτικούς
θεσμούς της σύγχρονης εποχής αφ’ ετέρου. Οι
σύγχρονες πολιτικές ιδεολογίες αντανακλώνται
στο δεύτερο μέρος, γι’ αυτό, τα κεφάλαια που
το συνθέτουν εστιάζουν στις έννοιες των ιδεών,
ιδεολογιών, γνώσεων και συνειδήσεων σε σύγκριση με την κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι,
οι πεποιθήσεις, οι τάσεις κι οι πρακτικές που

διαμόρφωσαν τις πολιτικές ιδεολογίες αναδεικ
νύονται και αναλύονται κριτικά για κάθε ξεχω
ριστή ιδεολογία, τόσο για τον φιλελευθερισμό
και το συντηρητισμό, όσο για τον επιστημονικό
σοσιαλισμό, τη σοσιαλδημοκρατία και τον εθνικισμό.
Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες, μελετητές και ερευνητές των πολιτικών επιστημών αλλά
και για κάθε απλό αναγνώστη ή επιστήμονα άλλου κλάδου που θα ήθελε να διευρύνει τις γνώσεις
του με τα αντικείμενα της πολιτικής επιστήμης και
να κατανοήσει τις πτυχές και έννοιες των συστημάτων εξουσίας καθώς και τις πολυπλοκότητες
του σύγχρονου κόσμου. Απώτερος στόχος ενός
τέτοιου εγχειρήματος, είναι να συμβάλλει στο
διάλογο και στη διαλεύκανση πολλών πολιτικών
προβλημάτων και ζητημάτων που είτε αγνοήθηκαν στην πορεία του χρόνου, είτε παραμένουν
ακόμη σήμερα χωρίς τη δέουσα προσοχή. ■

