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ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ... ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Στο Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας

2/2-24/2/2013

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η
Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Ανωγειανών
της Αθήνας καλεί τα μέλη του, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την
Κυριακή 19 Μαϊου 2013 και ώρα 8:00,
με σκοπό, μεταξύ άλλων την ανάδειξη,
κατόπιν ψηφοφορίας, νέου διοικητικού συμβουλίου με διετή θητεία. Σε
περίπτωση έλλειψης απαρτίας την ως
άνω ημερομηνία, πράγμα που είναι
σχεδόν βέβαιο, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή στις 26 Μαϊου 2013 και
ώρα 8:00 το πρωί, οπότε και μετά τη
συζήτηση των θεμάτων και την λογοδοσία του απερχόμενου διοικητικού
συμβουλίου, και μέχρι 8:00 το βράδυ
(οπότε και θα κλείσει η κάλπη), κάθε
μέλος του Συλλόγου μας μπορεί να
ψηφίσει για την ανάδειξη των νέων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αυτή τη φορά, ο απερχόμενος, έπειτα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Του απεσταλμένου μας
στο Ηράκλειο,

Μανώλη Σκανδάλη
Αναμφισβήτητα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός αποτέλεσε η Α’
Έκθεση Κρητικού Τύπου που εγκαινιάστηκε
από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο
Αρναουτάκη, στην Βασιλική του Αγίου
Μάρκου στο Ηράκλειο.
(συνέχεια στη σελ. 3)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, τελέστηκε στον
Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου στ’Ανώγεια, το
ετήσιο μνημόσυνο για το θάνατο του Ιωάννη
Κεφαλογιάννη (Τσουρογιάννης). Στο μνημόσυνο χοροστάτησε ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης
κ. Ειρηναίος, ενώ παραβρέθηκε πολύς κόσμος, ο οποίος άκουσε τον κ. Γρηγόρη Ροκαδάκη να εκφωνεί τον επιμνημόσυνο λόγο.

από 6 χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου
μας Γιάννης Μανουράς, δεν θα διεκδικήσει την προεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Ως εκ
τούτων, καλούνται όλα τα μέλη να προσέλθουν να ψηφίσουν, όπως επίσης και
να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
ενημερώνοντας τον πρόεδρο του Συλλόγου Γιάννη Μανουρά στα τηλέφωνα
210-5241344 & 6972-906273 υποβάλλοντάς του εγγράφως, την απαιτούμενη
δήλωση υποψηφιότητάς τους, μέχρι το
Σάββατο 18 Μαϊου 2013.
Ο Σύλλογός μας, έχει ανάγκη τη συμμετοχή όλων μας. Αφιερώστε λίγο από
τον πολύτιμο χρόνο σας, για να «δυναμώσετε» το Σύλλογό μας. Το αξίζει,
ακόμα περισσότερο, στη δύσκολη αυτή εποχή που διανύουμε.
Το ΔΣ του Συλλόγου Ανωγειανών
της Αθήνας

Mε επιτυχία η ετήσια
χοροεσπερίδα του
Συλλόγου Ανωγειανών
της Αθήνας
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Περιοδικό

«Της γάτας
το κουδούνι»

›Εντυπωσιακή η παρουσία της
χορευτικής ομάδας του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων
Μια βραδιά που θα μείνει στη σκέψη όλων μας και θα μας χαρίζει, στο μέλλον,
όμορφες και ξεχωριστές αναμνήσεις, ζήσαμε όλοι όσοι παρευρεθήκαμε, το βράδυ της Παρασκευής 1 Φεβρουαρίου στο κέντρο «Κονάκι» των αδερφών Γιάννη
και Δημήτρη Σταυρακάκη, όπου έλαβε χώρα η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας.

(συνέχεια στη σελ. 5)

➜ Δωρεά εγκυκλοπαίδειας στο Σύλλογό μας

Αξιέπαινη και εξαίρετη κρίνεται η δωρεά στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου
μας, της εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος Larrousse Brittanica (61 τόμοι), από
τους φίλους μας και αναγνώστες της εφημερίδας, Ουρανία Ξυλούρη (κόρη
του Γιαννάκου Ξυλούρη) και του συζύγου της Σάκη Μάραντου.

Συνάντηση του
προέδρου του
Συλλόγου μας,
με συντάκτες του
πολυβραβευμένου
σχολικού περιοδικού.
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύ ευχάριστη συνάντηση είχε ο
πρόεδρος του Συλλόγου των
Ανωγειανών της Αθήνας, Γιάννης Μανουράς, στην Αθήνα,
στις 16/4/2013 (αποδεχόμενος
σχετικό αίτημα που του υποβλήθηκε), με ομάδα μαθητών του
3ου ΓΕΛ Περιστερίου.
(συνέχεια στη σελ. 4)

(συνέχεια στη σελ. 7)

ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ… 33 χρόνια απουσίας

Με συγκίνηση, που πλημμύρισε τις ψυχές όλων, ξημέρωσε και φέτος η 8η Φλεβάρη, 33 χρόνια μετά το θάνατο του αγαπημένου όλων, βάρδου της ελληνικής
και κρητικής μουσικής, του συγχωριανού μας και μεγάλου Ανωγειανού Νίκου
Ξυλούρη. (συνέχεια στη σελ. 5)

«Μία Οικογενειακή Υπόθεση»
Ντοκιμαντέρ για την οικογένεια ΞYΛΟΥΡΗ -Ένα νέο ντοκιμαντέρ για
την οικογένεια Ξυλούρη βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής και ετοιμάζεται να
ταξιδέψει. (συνέχεια στη σελ. 13)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

✓

›Προδημοσίευση
ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

➜ ΣΚΕΨΕΙΣ...
του Γιάννη
Μανουρά ΣΕΛ 2
➜ «Συνέβη στην... Αθήνα

και συγκεκριμένα στο μουσείο της Κυκλαδικής Τέχνης»

της Α. Σταυρακάκη

ΣΕΛ 5

Βασίλης Ραφτόπουλος προς
Χριστομιχάλη Ξυλούρη
του Γιώργου Καλογεράκη

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

Σελ. 6

Ανώγεια μια ιστορία...
μια μαντινάδα...

Με μαθηματική...
ακρίβεια

Ανωγειανές
αθιβολές

το αιλουροειδεσ ενστικτο
τησ ανθοπωλιδοσ

Μ. Φασουλάς, σελ. 7

Μ. Φασουλάς, σελ. 7

σελ. 9

Κωστής Α. Μακρής, σελ. 11
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Ανωγειανές...

ΑΞΙΖΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ...!

Πριν 6 χρόνια, του Μάιο του 2007, όταν για πρώτη φορά οι ανωγεια
νοί της Αθήνας μου εμπιστεύονταν την τιμητική θέση του προέδρου
του ιστορικού συλλόγου μας, ένοιωσα υπερηφάνεια και βαρύ βεβαίως, το χρέος να ανταποκριθώ και να προσφέρω το δυνατόν
περισσότερα, στο ανωγειανό, πολιτιστικό στοιχείο της Αθήνας.
Χωρίς να γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, εν μέσω της καθημερινής «τρελής» αθηναϊκής πραγματικότητας, νιώθω ότι γνώρισα
ακόμα περισσότερο το ανωγειανό πνεύμα και πολλά από τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούν και συνθέτουν την ξεχωριστή, ανωγειανή προσωπικότητα.
Σήμερα, έξι χρόνια μετά, είναι η πρώτη φορά, που θα επιτρέψω
στον εαυτό μου, να αναφερθεί σε όλα, όσα έγιναν στα πλαίσια
της δράσης μου από τη θέση του προέδρου (με την διαχρονική
και ανεκτίμητη βέβαια, υποστήριξη των λοιπών μελών και συνεργατών μου), με την ευχή, ότι κάθε αναγνώστης και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, θα το αντιληφθεί
καλόπιστα και με πνεύμα ταπεινό, με το οποίο ακριβώς, επιθυμώ
κι εγώ να εκφραστώ και, έτσι, να ενημερώσω
Ανασκοπώντας έτσι, απολογιστικώς, τα παρελθόντα και τα όσα
επιδιώξαμε -και εν μέρει πετύχαμε- με τους συνεργάτες μου στο
Διοικητικό Συμβούλιο, θα ήθελα να αναφερθώ σε δράσεις και
στιγμές που θεωρώ ότι σηματοδότησαν την πορεία του Συλλόγου
μας για το μέλλον και πρόσφεραν όσο και πρόσθεσαν, στα όσα
οι προγενέστεροί μου, από την αντίστοιχη θέση, άφησαν παρακαταθήκη στον ιστορικό μας σύλλογο.
Στόχος από την πρώτη στιγμή, υπήρξε για μένα και τους εκλεκτούς
συνεργάτες μου στο Δ.Σ., να οργανώσουμε τα πράγματα και να
τα κάνουμε περισσότερο λειτουργικά.
Προβήκαμε, εν αρχή, σε ενημέρωση του αρχείου του Συλλόγου
μας, μέσα από εκκαθάριση και επικαιροποίηση των ατομικών
στοιχείων των μελών μας.
Καθιερώσαμε την αποστολή μέσω ταχυδρομείου, επιστολών για
την ενημέρωση των μελών μας για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου
μας, ώστε παρά το κοπιώδες και σχετικώς, δαπανηρό της προσπάθειας, άπαντες να έχουμε έγκαιρη πρόσβαση στην πληροφορία για τις δράσεις του Συλλόγου μας.
Επανακυκλοφορήσαμε την ιστορική μας εφημερίδα «Η Φωνή
των Ανωγείων» και μειώσαμε το κόστος παραγωγής και κυκλοφορίας της σε ποσοστό 50%, εν μέσω βεβαίως οικονομικής κρίσης
και έπειτα από εξαντλητική έρευνα αγοράς (αλλάξαμε 3 τυπογραφεία μέσα σε δύο χρόνια).
Επανακυκλοφορώντας την ιστορική μας εφημερίδα, ανακτήσαμε
σταδιακά την ταχυδρομική ατέλεια. Καθιερώσαμε μόνιμες στήλες στην εφημερίδα και αρκετοί είναι αυτοί που πλέον αγαστά
συνεργάζονται μαζί μας και γράφουν για την εφημερίδα μας.
Εμπλουτίσαμε την ύλη με συνεντεύξεις, άρθρα προβληματισμού,
ιστορικών αναφορών και λαογραφίας, με νέο οπτικό υλικό και
αισθητική βελτίωση της εικόνας της εφημερίδας μας, μέσα από
συνεργασία με πολύπειρο επαγγελματία και πανάξιο σχεδιαστή
εντύπων (γραφίστα). Σταθεροποιήθηκε με συνεπείς και συνεχείς
εκδόσεις η έκταση εκάστου φύλλου στις 20 σελίδες, ενώ υπήρξαν
και ακόμα εκτενέστερες σε αριθμό σελίδων (24 ή 28 σελ.), εκδόσεις της εφημερίδας μας.
Νοικοκυρέψαμε την διαδικασία της ταχυδρομικής αποστολής
της εφημερίδας μας και οργανώσαμε το δίκτυο διανομής, ενώ
εγκαθιδρύσαμε σοβαρή συνεργασία με την ανταποκρίτρια μας
στ’Ανώγεια, στην οποία οφείλουμε πολλές ευχαριστίες για τη
σπουδή, τη μεθοδικότητα και την αφοσίωσή της στον κοινό μας
στόχο, την διαρκή βελτίωση της Φ.Α. Η εφημερίδα μας, σήμερα
διανέμεται στους κατοίκους του χωριού μας σε 1000 αντίτυπα,
ενώ 1250 αντίτυπα, ταχυδρομούνται στην Κρήτη, την Αθήνα και
την υπόλοιπη Ελλάδα.
Παράλληλα, χρησιμοποιήσαμε το διαδίκτυο και δημιουργήσαμε
ιστοσελίδα, την οποία μέχρι σήμερα, δυόμισι χρόνια μετά, έχουν
επισκεφθεί περισσότεροι από 3000 μοναδικοί αναγνώστες (από
τις πέντε ηπείρους της γης), αριθμός υψηλός για τριμηνιαία περιοδική έκδοση, όπως η δική μας. Ο αριθμός αυξάνεται κατά 200
άτομα μηνιαίως!
Τα έξι αυτά χρόνια, εγγράφηκαν 200 περίπου νέοι συνδρομητές
(ταχυδρομείου) της εφημερίδας μας (αριθμός ικανοποιητικός), ενώ
θετική είναι η ανταπόκριση των φίλων μας στην ομάδα που δημιουρ
γήσαμε σε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης το τελευταίο διάστημα.
Τέλος η εφημερίδα μας αποφασίστηκε και διανέμεται και σε 180
κρητικά σωματεία της Αττικής, με μόνο σκοπό να διαδίδεται το
ανωγειανό πνεύμα και η αύρα μας. Πολλοί απ’αυτούς του συλλόγους με ευχαρίστησαν και αναγνώρισαν το έργο μας, διατρανώνοντας σε μας τη λατρεία τους για τ’Ανώγεια μας.
Πέρα όμως, από την εφημερίδα, (η οποία εσχάτως συμμετείχε
σε κορυφαία έκθεση κρητικού τύπου στο Ηράκλειο, αποσπώντας
εξαιρετικές κριτικές) ανασυστήσαμε χορευτικό σχήμα, το οποίο
για δύο χρόνια «γέννησε» αρκετούς νέους χορευτές. Δυστυχώς
οι συνθήκες της εποχής, και το μειωμένο ενδιαφέρον στη συνέχεια, στέρησε από το Σύλλογό μας, το μόνιμο χορευτικό σχήμα.
Είναι κάτι που η μελλοντική διοίκηση πρέπει να φροντίσει.
Δημιουργήσαμε οργανωμένη βιβλιοθήκη και την εμπλουτίσαμε
με δωρεές των φίλων και των μελών του Συλλόγου με πολλά βιβλία
(άνω των 450 τόμων σήμερα).
(συνέχεια στη σελίδα 8)

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

μουσικές
κυκλοφορίες

Γραφεία

Γιώργης Φασουλάς
Κώστας Καλλέργης
Από το «Κρητικό
Μουσικό Εργαστήρι»
Αεράκης

«Τα

χρώματα
τσ' Ανατολής»

Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες από το Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι Αεράκης η νέα δισκογραφική δουλειά του Γιώργη Φασουλά
και του Κώστα Καλλέργη με τον τίτλο «Τα
Χρώματα τσ’ Ανατολής». Πρόκειται για την
πέμπτη δισκογραφική απόπειρα του «Χουμά» και του «Κουρούπη» των δύο Ανωγειανών που η συνεργασία τους την τελευταία
δεκαετία μας έχει προσφέρει πολύ όμορφα
ακούσματα και έχει προσθέσει το δικό της
λιθαράκι στην μουσική παράδοση του χωριού
μας. Είχαν προηγηθεί οι δισκογραφικές δουλειές «Καλημέρα Κρήτη», τα «Μερακλίδικα
πουλιά», «Τσ'Αγάπης σου οι Θύμησες» και
«Φωθιά Τσ’ Αγάπης».

Το προσωπικό και τα μέλη της Κοινωνικής
Μέριμνας Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την
υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά τα παιδιά της Νίκης Ξυλούρη (Κιτρογιώργενας)
για τη δωρεά 50 € που προσέφεραν στην
υπηρεσία στη μνήμη της.

εκδοτησ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Το προσωπικό και τα μέλη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας Πολιτισμού
Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση
να ευχαριστήσουν θερμά την Ενορία του Αγίου Ιωάννη Ανωγείων για την προσφορά 50
κιλών λαδιού στο πρόγραμμα φαγητού μοναχικών ατόμων που λειτουργεί η υπηρεσία.

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

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

Ο νέος τους δίσκος περιλαμβάνει 14 τραγούδια
που με συρτά, αμανέδες και κοντυλιές. Επίσης
έχει και μια εκτέλεση από τον Ερωτόκριτο.
Ήδη έχει ξεχωρίσει το συρτό «Ανωγειανές Ψυχές». Οι όμορφοι στίχοι του είναι οι εξής:
«Μέσα στα τρίσβαθα τση γής
στση πλάσης τα θεμέλια
που κείτονται Ανωγειανές ψυχές αναπαυμένες
ξυπνούν αξάφνου κι έρχονται
τσ’ αζωντανούς να βρούνε
κι ένα τραγούδι πιάνουνε κι ένα τραγούδι λένε
Ήρθεν η ώρα Ανωγειανοί
τ’ άρματα να ζωστείτε
και στην φωθιά τση λευτεριάς
πέσετε κι ας καείτε…»

εκτυπωση - βιβλιοδεσια

Δεκάλογος Ε.Π.Ε.
ετησιεσ συνδρομεσ

Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των
συντακτών τους. Κείμενα μπορούν να αποστέλονται
στην εφημερίδα ηλεκτρονικώς ή εγγράφως.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων ή κειμένων
της εφημερίδας, πλην της αντιγραφής του τίτλου και
του λογοτύπου αυτής. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης,
για λόγους δεοντολογίας να αναγράφεται ο τίτλος
της εφημερίδας. Φωτογραφίες και χειρόγραφα
επιστρέφονται μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

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

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ

Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση
να ευχαριστήσουν θερμά τα παιδιά της Νίκης Ξυλούρη (Κιτρογιώργενας) για τη δωρεά 50 € που προσέφεραν στην υπηρεσία
στη μνήμη της.

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

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

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

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Το προσωπικό & τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου
Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να
ευχαριστήσουν θερμά τους παρακάτω δωρητές:
Την οικογένεια Βασιλείου και Αγάπης Σμπώκου για την δωρεά 500 € που προσέφεραν
στην υπηρεσία μας στη μνήμη Ειρήνης Σκουλά συζύγου Γεωργίου Σκουλά. Τα παιδιά του
Αεράκη Λευτέρη (Νταρολευτέρη) για την
δωρεά 150 € που προσέφεραν στην υπηρεσία
μας στη μνήμη του.Τον Αεράκη Χαράλαμπο
για την δωρεά 50 € που προσέφερε στην υπηρεσία μας στη μνήμη Αεράκη Λευτέρη (Νταρολευτέρη). Τον Κλάδο Γεώργιο για την δωρεά 30 € που προσέφερε στην υπηρεσία μας
στη μνήμη Δόξας Χαιρέτη. Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ανωγείων για την προσφορά 100
κιλών λαδιού στο πρόγραμμα φαγητού που
λειτουργεί στην υπηρεσία μας.
Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου
Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να
ευχαριστήσουν θερμά την οικογένεια Καλομοίρη Ιωάννη (Τσίκ) για την δωρεά 50 ευρώ
που προσέφερε στην υπηρεσία μας στη μνήμη Αεράκη Λευτέρη (Νταρολεφτέρη).
Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου
Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά τους παρακάτω δωρητές:
Την οικογένεια Ρούλιου Γεώργιου για την
δωρεά 100 ευρώ που προσέφερε στην υπηρεσία μας στη μνήμη Αθηνάς Ρούλιου-Σιμιτζή.
Την οικογένεια Χαιρέτη Νικόλαου για την
δωρεά 100 € που προσέφερε στην υπηρεσία
μας στη μνήμη Αθηνάς Ρούλιου- Σιμιτζή.
Την οικ. Χαιρέτη Κίμωνα για την δωρεά 100
€ που προσέφερε στην υπηρεσία μας στη
μνήμη Αθηνάς Ρούλιου- Σιμιτζή.
Επίσης: Την Ισμήνη Κίμ. Μανουρά για την
δωρεά 50 € που προσέφερε στην υπηρεσία
μας στη μνήμη Ευαγγελίας Σαλούστρου. Την
Στέλλα Μανουρά για την δωρεά 50 € που
προσέφερε στην υπηρεσία μας στη μνήμη
Ευαγγελίας Σαλούστρου. Τον Ευρυπίδη Χαιρέτη του Πόλο για την δωρεά 50 € που προσέφερε στην υπηρεσία μας στη μνήμη Ευαγγελίας Σαλούστρου
Ο Δήμαρχος Ανωγείων
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
Στη μνήμη Όλγας Σπαχή, ο Κεφαλογιάννης
Κωνσταντίνος του Ανδρέα, κατέθεσε στο
ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό
των 50 €. Η Σχολική Επιτροπή τον ευχαριστεί θερμά.
Στη μνήμη Μαρίνας Χαιρέτη του Πόλο, το
πρατήριο υγρών καυσίμων του Ευριπίδη
Εμμ. Χαιρέτη εφοδίασε δωρεάν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων, με πετρέλαιο αξίας
500 €. Η Σχολική Επιτροπή και οι δάσκαλοι
ευχαριστούν θερμά τον ανωτέρω δωρητή.
Στη μνήμη Όλγας Σπαχή, ο Δακανάλης Εμμα
νουήλ του Νικολάου κατέθεσε στο ταμείο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, το ποσό των 50 €.
Η Σχολική Επιτροπή τον ευχαριστεί θερμά.
Στη μνήμη Κωνσταντίνου Φασουλά (Σταυρακόκωστα),ο κ. Μιχάλης Σαλούστρος του
Λέανδρου, κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, αντί στεφάνου, το
ποσό των 50 €. Η Σχολική Επιτροπή τον ευχαριστεί θερμά.
Στη μνήμη Κωνσταντίνου Φασουλά (Σταυρακόκωστα), κατατέθηκε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων από την Αντιόπη Φασουλά- Παναγιωτοπούλου, αντί στεφάνου,
το ποσό των 50 €. Η Σχολική Επιτροπή την
ευχαριστεί θερμά.

Στη μνήμη Κλεάνθης Φασουλά, κατατέθηκαν στο
ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων τα κάτωθι ποσά:
-Από τον Δημήτρη Κονιό, 50 €. -Από την Μαρίκα
Κονιού, 50 € & από την οικογένεια Μανώλη και
Ειρήνης Κονιού, 50 €. Η Σχολική Επιτροπή εκφράζει βαθύτατες ευχαριστίες.
Στη μνήμη Κώστα Λώλα, η Κωνσταντάκη -Μανουρά Μαρία, κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ανωγείων το ποσό των 50 €. Η Σχολική Επιτροπή
την ευχαριστεί θερμά.

Ευχαριστήρια
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανωγείων, στη μνήμη Ελευθερίας Βρέντζου 50 € & στη
μνήμη Δόξας Χαιρέτη επίσης 50 €. Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι & οι νηπιαγωγοί τον ευχαριστούν θερμά.

Στη μνήμη Ελευθερίας Βρέντζου, ο Βασίλης Φασουλάς του Δημητρίου, κατέθεσε στο ταμείο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ανωγείων ποσό των 50 €. Η Σχολική Επιτροπή & οι δάσκαλοι τον ευχαριστούν θερμά.

Στη μνήμη Λευτέρη Αεράκη (Νταρολευτέρη), τα
παιδιά του κατέθεσαν ως δωρεά στο ταμείο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ανωγείων το ποσό των 150 €. Η Σχολική
Επιτροπή οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί εκφράζουν βαθύτατες ευχαριστίες στους ανωτέρω δωρητές.

Στη μνήμη Ελευθερίας Βρέντζου, ο Κοντογιάννης
Εμμανουήλ (Ζαφειρομανώλης), κατέθεσε στο
ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό των 50 €.
Η Σχολική Επιτροπή και οι δάσκαλοι τον ευχαριστούν θερμά.

Η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου
Ανωγείων ευχαριστεί τους: Βρέντζου Ταρσία.
Βρέντζου - Σαλούστρου Μαρία και Κοντόκαλο
Ιωάννη για το ποσό των 50 € που προσέφερε
έκαστος στη μνήμη του Βρέντζου Σωκράτη (Καφατζοσωκράτη).

Στη μνήμη Αθηνάς Ρούλιου,η οικογένεια Μιχαήλ
Ρούλιου κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό των 100 €. Η Σχολική Επιτροπή
εκφράζει βαθύτατες ευχαριστίες.

Η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου
Ανωγείων ευχαριστεί τους:- Μαυρόκωστα Γεώργιο
και - Μαυρόκωστα Δήμητρα για το ποσό των 100
€ που προσέφεραν στη μνήμη του πατέρα τους
Μαυρόκωστα Μιχαήλ.

Στη μνήμη Χαράλαμπου Φρυσάλη, η οικογένεια
Κλεάνθης Φρυσάλη, κατέθεσε ως δωρεά, στο
σχολικό ταμείο το ποσό των 50 €. Η Σχολική Επιτροπή πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, εκφράζει βαθύτατες ευχαριστίες.
Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

Η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου
Ανωγείων ευχαριστεί τη Σφακιανάκη Μαρία για
το ποσό των 100 € που προσέφερε στη μνήμη της
μητέρας της Νίκης Ξυλούρη του Χαραλάμπους (εκ
μέρους όλων των παιδιών της αποθανούσας).

H Σχολική Επιτροπή & οι δάσκαλοι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, εκφράζουν βαθύτατες ευχαριστίες στο φαρμακοποιό του χωρΙού μας,
Γιώργο Παντερή για τον εκ νέου , άρτιο εξοπλισμό
του φαρμακείου του Σχολείου με όλα τα είδη
πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση έκτακτων
περιστατικών και ατυχημάτων.
Η διευθύντρια του Σχολείου
Έφη Χατζάκη
Η Σχολική Επιτροπή και οι δάσκαλοι των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ευχαριστούν
θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Σαλούστρο (Χαρκιαδόκωστα) για την κατάθεση στο σχολικό ταμείο
του ποσού των 50 € στη μνήμη Ευαγγελίας Ξυλούρη, και του ποσού των 50 € επίσης στη μνήμη Ιωάννη Χαιρέτη (Αμερικάνου).
Οι Δ/ντριες των Σχολείων
Τριανταφυλλιά Χατζάκη,
Μαρία Μπαλαδάκη, Μαρία Ράλλη
Στη μνήμη Δόξας Χαιρέτη κατατέθηκαν στο ταμείο
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων τα παρακάτω ποσά: -Από
την Αλίκη Ιωάννου Βρέντζου, 50 €. -Από την Μιράντα Σταυρακάκη, 50 € και -Από την Κωνσταντινιά Σταυρακάκη Επταμηνιτάκη, 50 €. Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί
εκφράζουν τις βαθιές τους ευχαριστίες.
Οι Δ/ντριες των Σχολείων
Τριανταφυλλιά Χατζάκη,
Μαρία Μπαλαδάκη, Μαρία Ράλλη
Στη μνήμη Κώστα Λώλα,η οικογένεια ΜανώληΜαρίκας Καραλάκη, κατέθεσαν στο ταμείο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ανωγείων, το ποσό των 50 €. Η Σχολική
Επιτροπή τους ευχαριστεί θερμά
Στη μνήμη Κώστα Λώλα, η κ. Ελένη Ξυλούρη κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό
των 50 €. Η Σχολική Επιτροπή την ευχαριστεί
θερμά.
Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
Στη μνήμη Γεωργίου Καλομοίρη (Κούβο), κατατέθηκαν στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, τα κάτωθι ποσά: Από την Διαμαντάκου Ευτέρπη, 50 €.
Από την Μέμμου Ανδρονίκη, 50 €. Από την Σαλούστρου Άννα- Χρυσούλα, 50 €. Από την Νταγιαντά Στέλλα, 50 €. Από την κ. Αβραμιώτου Σοφία,
50 €. Από τον κ. Κουνάλη Γεώργιο, 50 €. Από τον
κ. Κουνάλη Μανώλη, 50 €. Από την κ. Μαρία
Σταυρακάκη (Αλμπανομαρία) από την Άρδαχτο,
50 €. Από τον κ. Ιωάννη Σταυρακάκη (Κατσαούνη) από την Άρδαχτο, 50 € και Από τον κ. Γεώργιο
Βρέντζο (Κεχαγιά) από την Άρδαχτο, 50 €.
Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι & οι νηπιαγωγοί
ευχαριστούν θερμά τους ανωτέρω δωρητές.
Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
Ο Μπάμπης Δραμουντάνης του Ανδρέα κατέθεσε ως δωρεά στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής

Η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου
Ανωγείων ευχαριστεί τους: Κεφαλογιάννη Σωκράτη, Σπαχή Οδυσσέα και Σαλούστρο Γεώργιο για το
ποσό των 50 € που προσέφερε έκαστος στη μνήμη
της Βρέντζου Ελευθερίας.
Στη μνήμη Κώστα Δακανάλη το πρατήριο υγρών
καυσίμων του Ευριπίδη Εμμ. Χαιρέτη, εφοδίασε
δωρεάν το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Ανωγείων με
πετρέλαιο αξίας 500 €. Οι Νηπιαγωγοί ευχαριστούν θερμά τον ανωτέρω δωρητή.
Ο Παιδικός Σταθμός Ανωγείων ευχαριστεί θερμά
τα παιδιά της Νίκης Ξυλούρη για την δωρεά των
50 € που έκαναν στον Σταθμό μας στην μνήμη της
αγαπημένης τους μητέρας.
Ο Παιδικός Σταθμός Ανωγείων ευχαριστεί θερμά
την Άννα Σκουλά του Καραβανά για την δωρεά
των 50 € που έκανε στον Σταθμό μας στην μνήμη
του Γεωργίου Καλομοίρη.
Ο Παιδικός Σταθμός Ανωγείων ευχαριστούν θερμά την Άννα Ξυλούρη (Καραβανά) για την δωρεά
των 50 € που έκανε στον Σταθμό μας στην μνήμη
του Σμπώκου Γεώργιου ή Μπαλούρδου.
Ο Παιδικός Σταθμός Ανωγείων ευχαριστούν θερμά την Μαρίνα Σμπώκου (Μπαλούρδενα) για την
δωρεά των 100 € που έκανε στον Σταθμό μας στην
μνήμη του αγαπημένου της συζύγου Σμπώκου Γεώργιου ή Μπαλούρδου.
Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Κ.Υ. Ανωγείων ευχαριστεί θερμά:
1› Την οικογένεια της Βρέντζου Ελευθερίας, στην
μνήμη της οποίας κατέθεσαν τα παρακάτω ποσά
που διέθεσαν για την προμήθεια UPS οι ακόλουθοι: Βρέντζος Νικόλαος (Καλαμάρος) το ποσό
των 50 €. Βρέντζος Εμμανουηλ (Λόντρος) το ποσό των 50 €. Βρέντζος Μιχαήλ (Τηγανίτης) το
ποσό των 50 €. Βρέντζος Νικ. (Πρόεδρος Πολιτιστικού) το ποσό των 50 €. Βρέντζος Εμμανουήλ
του Κάτη το ποσό των 50 €. Βρέντζος Εμμανουηλ
(Βέλουκα) το ποσό των 50 €. Βρέντζος Εμμανουηλ (Κουτρης) το ποσό των 50 €. Βρέντζος Διονύσης του Εμμανουήλ το ποσό των 50 €. Μπέρκη
Μαρίκα του Γεωργίου το ποσό των 50 €. Σμπώκος
Γεώργιος (Δήμαρχος) το ποσό των 50 €. Χαχλιούτης Κων/νος του Ιωάννη το ποσό των 50 €. Καθώς
και για την δωρεά ενός στρώματος κατακλίσεων,
ενός αναπηρικού αμαξιδίου και ενός περιπατητήρα, για τις ανάγκες του Κ.Υ Ανωγείων.
2› Την οικογένεια τoυ Φρυσάλη Χαραλάμπου,
στην μνήμη του οποίου διέθεσε το ποσό των 100
€. Την οικογένεια τoυ Σκανδάλη Βασιλείου (Μοχός) το ποσό των 50 € και την οικογένεια Πασπαράκη Εμμ & Νίκης (ταβέρνα ΑΕΤΟΣ) το ποσό
των 50 € στην μνήμη του Αεράκη Ελευθερίου (Νταρολευτέρη). Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο του
Ιερού Ναού «Αγίου Ιωάννη» Ανωγείων που κατέθεσε στην μνήμη του Αναστάση Μαγούλιου ποσό
των 200 €. Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού «Αγίου Γεωργίου» Αλλόϊδων και πρωτίστως τον Αιδ/το Κων/νο Πλουσή και την ευγενική του προσφορά αξίας 100 €. Τα παραπάνω
ποσά διατέθηκαν για την προμήθεια υγειονομικού
υλικού για τις ανάγκες του Κ.Υ.
3› Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ανωγείων για την

προσφορά του με 100 κιλά λάδι για τις ανάγκες του Κ.Υ Ανωγείων.
Ο διευθυντής του ΕΣΥ
Νικόλαος Αντωνάκης
Ο Σύλλογος Γονεών και Κηδεμόνων του 1ου
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά τον ιερέα Γεώργιο
Ανδρεαδάκη για την καταβολή στο σύλλογό
μας του ποσού των 100 €, στη μνήμη του Αναστάσιου Μαγούλιου (Δρακαναστάση).
Το ΔΣ του Συλλόγου
Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Κ.Υ. Ανωγείων ευχαριστεί θερμά
1) Την οικογένεια της Βρέντζου Ελευθερίας,
στην μνήμη της οποίας κατέθεσαν οι παρακάτω από 50 € έκαστος, και το διέθεσε για
την προμήθεια UPS: Βρέντζος Νικόλαος
(Καλαμάρος), Βρέντζος Εμμανουηλ (Λόντρος), Βρέντζος Μιχαήλ (Τηγανίτης), Βρέντζος Νικ. (Πρόεδρος Πολιτιστικού), Βρέντζος Εμμανουήλ του Κάτη, Βρέντζος Εμμανουηλ (Βέλουκα), Βρέντζος Εμμανουηλ
(Κουτρης), Βρέντζος Διονύσης του Εμμανουήλ, Μέρκη Μαρίκα του Γεωργίου, Σμπώκος Γεώργιος (Δήμαρχος), Χαχλιούτης Κων/
νος του Ιωάννη.
Καθώς και για την δωρεά ενός στρώματος
κατακλίσεων, ενός αναπηρικού αμαξιδίου
και ενός περιπατητήρα, για τις ανάγκες του
Κ.Υ Ανωγείων.
2) Την οικογένεια τoυ Φρυσάλη Χαραλάμπου, στην μνήμη του οποίου διέθεσε το
ποσό των 100 € για υγειονομικό υλικό.
3) Την οικογένεια του Αεράκη Ελευθερίου
(Νταρολευτέρη) στην μνήμη της οποίας κατέθεσαν οι παρακάτω από 50 € έκαστος, και
το διέθεσε για την προμήθεια υγειονομικού
υλικού: 1. Την οικογένεια Σκανδάλη Βασιλείου (Μοχός). 2. Την οικογένεια Πασπαράκη Εμμ & Νίκης (ταβέρνα ΑΕΤΟΣ).
4)Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού
Ναού «Αγίου Ιωάννη» Ανωγείων που κατέθεσε στην μνήμη του Αναστάση Μαγούλιου
ποσό των 200 €.
5)Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού
Ναού «Αγίου Γεωργίου» Αλλόϊδων και πρωτίστως τον Αιδ/το Κων/νο Πλουσή και την
ευγενική του προσφορά αξίας 100 €.
6)Την Ελληνική Περιηγητική Λέσχη Ηρακλείου για την δωρεά στην μνήμη του Χαιρέτη Ιωάννη (Χαιρετογιάννη) αναλωσίμου
υλικού αξίας 300 €.
7) Την οικογένεια του Σμπώκου Γεωργίου (Μπαλούρδο)για τη δωρεά στην μνήμη
του πατέρα τους αναλωσίμου υλικού αξίας 500 €.
8) Την οικογένεια της Σπαχή Όλγας, στην
μνήμη της οποίας κατέθεσαν οι παρακάτω:
1 Σπαχής Οδυσσέας το ποσό των 100 €.
2 Κουνάλης Μιχάλης (Καρντάσης) το ποσό
των 100 €.
3 Κουνάλης Κων/νος (Καίκη) το ποσό των
50 €.
4.Κουνάλης Μιχαήλ (Καίκη) το ποσό των
50 €.
5 Κοντογιάννης Εμμ (Ζαφειρομανώλης) το
ποσό των 50 €.
6 Σαλούστρος Γεώργιος(Φιλιογίωργης) το
ποσό των 50 €.
7 Bρέντζου Εύη το ποσό των 50 €.
8 Φασουλάς Βασίλης (Μητσοφλάς) το ποσό
των 50 €.
Τα ποσά αυτά τα διέθεσαν για τη προμήθεια
αναλωσίμου υλικού
9) Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ανωγείων
για την προσφορά του με 100 κιλά λάδι για
τις ανάγκες του Κ.Υ Ανωγείων.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στη μνήμη Ελευθερίας Γ Μαυρόκωστα (Αλμπατογιώργενας), τα παιδιά της κατέθεσαν
στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το
ποσό των 150 €, για την αγορά πετρελαίου
θέρμανσης. Η Σχολική Επιτροπή εκφράζει
βαθύτατες ευχαριστίες.
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
Η σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί τα τέκνα της Ελευθερίας Γ.
Μαυρόκωστα για το ποσό των 150 € που προσέφεραν 150 € στη μνήμη της μητέρας τους.
Ο Παιδικός Σταθμός Ανωγείων ευχαριστούν
θερμά την Άννα Ξυλούρη του Καραβανά για
την δωρεά των 50 € που έκανε στον Σταθμό
μας στην μνήμη του Βασίλη Καλομοίρη του
Νικολάου.
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ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

33 χρόνια απουσίας
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

2/2-24/2/2013•ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Του απεσταλμένου μας στο Ηράκλειο,

Μανώλη Σκανδάλη

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

H ιδέα της διοργάνωσης μιας ιστορικής
αναδρομής στον Κρητικό Τύπο από το
1881 μέχρι και σήμερα, ήταν σίγουρα καταπληκτική και είχε συζητηθεί από τις
πρώτες κιόλας ημέρες της ίδρυσης της Παγκρήτιας Δημοσιογραφικής Ένωσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης το 2003. Μετά
από μια μεγάλη διαδρομή που κράτησε
εννέα χρόνια πήρε φέτος σάρκα και οστά!
Η έκθεση ήταν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης με τη συνεργασία του

δήμου Ηρακλείου, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης
(έδρα τα Χανιά), της Δημόσιας Κεντρικής
Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης και την ευγενική
χορηγία του Μεσογειακού Κέντρου Γονιμότητας Κρήτης.
Η έκθεση περιελάμβανε την πορεία του
Κρητικού Τύπου από το 1881 μέχρι σήμερα και παρέμεινε στην διάθεση του κοινού
από τις 2 Φλεβάρη έως 24 του ίδιου μήνα,
ώστε να την επισκεφτούν όσο το δυνατόν
περισσότεροι επισκέπτες καθώς και τα
σχολεία του νησιού μας. Να πούμε ότι ανάμεσα στα πολλά εκθεσιακά έντυπα ήταν
και η δικιά μας εφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ

ΑΝΩΓΕΙΩΝ» Από τα αξιοσημείωτα της
έκθεσης ήταν η ημερίδα με αρκετά ενδιαφέροντα θέματα από σημαντικούς ομιλητές, όπως οι Κώστας Γραμματικάκης (εκδότης-συγγραφέας) με θέμα «Η ζωντανή
Ιστορία του Κρητικού Τύπου», Δημήτρης
Σάββας (προϊστάμενος Βικελαίας Βιβλιοθήκης) «Ο Τύπος στο Παλιό Ηράκλειο»,
Γιάννης Παπιομύτογλου (πρώην διευθυντής της δημόσιας βιβλιοθήκης Ρεθύμνου)
«Ο Κρητικός Τύπος μέχρι το 1980», Μανώλης Κογχυλάκης (Εκπαιδευτικός -ερευνητής) «Ο Κρητικός Τύπος της Διασποράς»,
Σπύρος Επιτροπάκης (διευθυντής Κοινωνικής Μέριμνας Π. Κρήτης- Οικονομολόγος) «Οικονομική Κρίση και Τύπος».
Να σημειώσουμε ότι προβλήθηκε ταινία
από τη σειρά «Αυτή είναι η Κρήτη» με τίτλο «Ιστορική επισκόπηση του Κρητικού
Τύπου» με παραγωγούς τους Γιώργη και
Ηρώ Σγουράκη.
Τέλος, μετά το πέρας της έκθεσης (24/2/13),
στόχος είναι να ταξιδέψει και σε όλους
τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης αλλά
και στο εξωτερικό, όπως Γερμανία, Ολλανδία, Αμερική, Κύπρο και αλλού.
(Μαν. Σκαν.)
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Π ε ρ ιοδικό

Συνάντηση του προέδρου του Συλλόγου μας, με συντάκτες του πολυβραβευμένου σχολικού περιοδικού.

Οι μαθητές αυτοί, όλοι συντάκτες

του εξαιρετικού και πολυβραβευμένου περιοδικού ποικίλης ύλης,
που εκδίδει το Λύκειό τους, με τον
ευφάνταστο τίτλο «Της Γάτας το
Κουδούνι», αφιέρωσαν εκτενές
τμήμα της τελευταίας έκδοσης του
περιοδικού τους, όπως και το πρωτοσέλιδο αυτού, στ’Ανώγεια, αλλά
και εν γένει στα μαρτυρικά χωριά
της Ελλάδας, του δικτύου των
οποίων ηγείται αυτόν τον καιρό το
χωριό μας. Οι μαθητές με τη συνοδεία του καθηγητή τους (μαθηματικού) και υπεύθυνου προγράμματος έκδοσης του περιοδικού κ.
Διονύση Κοσμά, είχαν επισκεφθεί
στην αρχή του έτους το χωριό μας
και ήρθαν σε άμεση επαφή με την
ανωγειανή φιλοξενία και περιποίηση. Κομίζοντας τις καλύτερες
εντυπώσεις επισκέφθηκαν και τον
πρόεδρο του Συλλόγου μας, συζητώντας μαζί του, τα σχέδιά τους για
το περιοδικό, αλλά και το δικό
τους μέλλον.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας, δεσμεύτηκε να συνδράμει στην προώ
θηση του σχολικού περιοδικού με
την εξαιρετικά πλούσια, προσεγμένη όσο και ποικίλη ύλη, αρχής γενο
μένης την ημέρα των επικείμενων
αρχαιρεσιών στις 26/5/2013, για την
ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας, στην Αθήνα, οπότε και
στην αίθουσα του Συλλόγου μας θα
ευρίσκεται αντιπροσωπεία των μαθητών να πωλεί σε κάθε ενδιαφερό

μενο το εξαιρετικό περιοδικό τους
στην ταπεινή τιμή των 2 €, με σκοπό
την κάλυψη των εξόδων της δαπανηρής, σε κάθε περίπτωση, έκδοσης
του περιοδικού. Το ίδιο αυτό περιοδικό θα ευρίσκεται στο Δημαρχείο
Ανωγείων, απ’όπου καθείς ανωγειανός θα μπορεί, καταβάλλοντας
το μικρό αντίτιμο, να το αποκτήσει,
ενισχύοντας έτσι την εξαιρετική
αυτή νεανική προσπάθεια.

Λίγα λόγια
για το περιοδικό…

Το περιοδικό «Της γάτας το κουδούνι» εκδίδονταν από το 4ο ΓΕΛ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ μέχρι το καλοκαίρι
του 2011 και έκτοτε και μετά τη
συγχώνευση των σχολείων εκδίδεται
από το 3ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Η
έκδοση του μαθητικού περιοδικού
πραγματοποιείται από το 2004, στα
πλαίσια λειτουργίας εγκεκριμένου
πολιτιστικού προγράμματος. Μια
έκδοση με εκδοτική- συντακτική
ομάδα αποτελούμενη από μαθητές
και καθηγητές, που τη δημιουργούμε με αγάπη και μεράκι, με κύριο
στόχο την έκφραση της δημιουργικότητας και του προβληματισμού
των παιδιών και το «άνοιγμα» του
σχολείου στην κοινωνία και τον πολιτισμό.
Στα εννέα (9) χρόνια αυτής της προσπάθειας το περιοδικό, έχει σημειώσει τις παρακάτω 9 διακρίσεις:
✓1ος Έπαινος στον Ετήσιο Διαγωνισμό Μαθητικών Εντύπων που
διοργάνωσαν η εφημερίδα τα
«ΝΕΑ» και ο Οργανισμός «Αθήνα
2004» για το σχολικό έτος 20042005 (1ο τεύχος).

Αθήνα 16/4: Ο καθηγητής Διονύσης Κοσμάς & τμήμα της νεανικής ομάδας συντακτών του
περιοδικού σε αναμνηστική φωτογραφία με τον πρόεδρο του Συλλόγου μας Γιάννη Μανουρά

✓1ο Βραβείο Καλύτερης Εμφάνισης
Εφημερίδας Λυκείου από την εφημερίδα τα «ΝΕΑ» για το σχολικό
έτος 2006-2007 (4ο τεύχος).
✓Το 6ο τεύχος του περιοδικού μας
«Της Γάτας το κουδούνι». ΩΔΗ[ΠΟΡΕΙΑ] στην ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ,
με αφορμή πολιτιστικό τριήμερο
του Δικτύου «ΑΤΙΘΑΣΑ ΠΙΝΕΛΑ»
στις 5-7 Απριλίου 2008 στην πόλη
αυτή, βραβεύτηκε από το Σύλλογο
Ανδριτσάνων σε εκδήλωση στην
Ανδρίτσαινα και από το Σύλλογο
Γυναικών Ανδρίτσαινας σε εκδήλωση στο Ξενοδοχείο «ΕΣΠΕΡΙΑ»
στην Αθήνα.
✓Ειδικό βραβείο για το αφιέρωμα
«ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ» από την
εφημερίδα τα «ΝΕΑ» και τη Μ.Κ.Ο
«Action Aid» για το σχολικό έτος
2008-09 (7ο τεύχος).
✓Α' Βραβείο για το 7ο τεύχος
(2010) από το Ίδρυμα Προαγωγής
Δημοσιογραφίας Αθανάσιου Μπότση για «την επαγγελματική προσπάθεια και την ευρεία και αναλυτική θεματολογία»
✓Βραβείο από το Δ.Σ. του Δικτύου
Νεολαίας Μαρτυρικών Πόλεων

Ελλάδας (Καλάβρυτα -Δεκέμβρης
2010) για το αφιέρωμα στις Μαρτυρικές Πόλεις.
✓Βραβείο από τη Μορφωτική Κίνηση Βλαχέρνας Αρκαδίας (Απρίλης 2011) για το αφιέρωμα στις
Μαρτυρικές Πόλεις.
✓Α' Βραβείο Καλύτερης Εμφάνισης Εφημερίδας Λυκείου από την
εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στο ίδρυμα
«ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»
(ΑΠΡΙΛΗΣ 2011).
Η έκδοση είναι ετήσια και το τελευταίο (11ο) τεύχος του Μαρτίου
2013 κυκλοφορεί με πλούσιο υλικό
που περιλαμβάνει:
➜Αφιέρωμα στις μαρτυρικές πόλεις-ανωγεια κρητης
➜Αφιέρωμα στο σχολειο ανηλικων φυλακων αυλώνας
➜Συνεντεύξεις-Μ.Γλέζος-Λ.Μαχαιρίτσας-Σ.ΧατζηαργύρηΑτρόμητος Περιστερίου-Χριστίνα
Καραβασίλη (η «πρώτη των πρώτων» στις εξετάσεις 2011-2012).
➜Μουσικό αφιέρωμαRHCP κ.αλ.

Τα τηλεοπτικά, αλλά και πάμπολλα ραδιοφωνικά μέσα αφιέρωσαν
ικανό χρόνο προσεγγίζοντας τη ζωή και αναλύοντας την προσωπικότητα και το έργο του.
Η εμβληματική φυσιογνωμία του σπουδαίου καλλιτέχνη Νίκου Ξυλούρη, σηματοδοτεί σήμερα το πάθος για αλλαγή των κακώς κειμένων
και οριοθετεί στόχους και οράματα για νέους και μεγαλύτερους, που
η ζωή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τούς επιφύλαξε δυσάρεστες
εκπλήξεις και κατέστη δύσκολη και κοπιώδης.
Η μνήμη του Νίκου Ξυλούρη δεν πρέπει και δεν μπορεί να σβήσει.
Το φως της λάμψης του πρέπει εμείς όλοι να το διατηρούμε έντονο,
ώστε να λούζει και τις πιο σκοτεινές πτυχές της ψυχής του κάθε έλληνα και πολιτισμένου ανθρώπου.
Γιάννης Μανουράς

Συνέβη ΣΤΗΝ... ΑΘΗΝΑ
Της Αλεξάνδρας Ι. Σταυρακάκη

Στον ιδιαίτερο χώρο του Μουσείου που φιλοξενούνται συνήθως περιοδικές εκθέσεις, φιλοξενούνται από
τις 13-12-2012 έως 5-6-1013 γυναικείες υπάρξεις μόνο με τα οστά τους, χωρίς την σάρκα τους, αλλά με
τα υπέροχα κτερίσματά τους που ο εμπνευστής αυτής
της έκθεσης και διευθυντής του Μουσείου κ. Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης εύστοχα αποκαλεί «ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΕΣ της Μεσογείου στην αυγή της ιστορίας».
Δεν θα αναφερθώ στο επιμελημένο και αισθητικά ευτυχές
στήσιμο της εκθέσεως, ούτε στις ενδιαφέρουσες και κατατοπιστικές ξεναγήσεις στους χώρους της. Αυτό που πρέπει
να τονισθεί είναι η έκθεση του κάλλους του και του πολιτισμού αλλά και των συνηθειών της καθημερινής ζωής
και των ταφικών εθίμων που μας αποκαλύπτουν οι 24
πριγκήπισσες της Μεσογείου σε χωροχρονική διαδρομή
από το 1000 έως το 800.
Η λέξη πρίγκηψ και πριγκήπισσα δεν πρέπει να έχει καθαρές ελληνικές ρίζες, είναι λατινογενής. Θα πρέπει να προέρχεται από την πρόθεση πριν- που είναι ελληνική λέξηαλλά στη συνέχεια συνδέεται και με την λατινική λέξη capito –onis που σημαίνει την μεγάλη κεφαλή, Συνεπώς πρίγκηψ
σημαίνει, ο άρχων, ο πρώτος τη τάξει, αλλά στη συγκεκριμένη έκθεση ο όρος χρησιμοποιείται με ευρύτερη έννοια και
σημαίνει το άτομο που εξ αιτίας της γενιάς, του κύρους ή
του πλούτου ή για άλλους λόγους διακρίθηκε από τα λοιπά
μέλη της κοινωνίας στην οποία έζησε και έδρασε.
Στην Πρώτη αίθουσα μας καλωσορίζει η Ελληνίδα Αρχόντισ
σα από το Λευκαντί Ευβοίας με το εξαίρετο περίπατο από
τη Συρία που χρονολογείται από το 1760 π.χ. και μάλλον
τέθηκε ως κτέρισμα στον τάφο της επειδή αποτελούσε οικογε
νειακό κειμήλιο. Η Αρχόντισσα - Ιέρεια από από τις Αιγές
της Μακεδονίας με τον τριπλό τριμερή πελεκυ που παραπέ
μπει στον πέλεκυ η Λαύρυ της Μινωικής Κρήτης. Η εύπορη
Αθηναία η Λαρθία, από τον Άρειο Πάγο που ο τάφος βρέθηκε στην οδό Πειραιώς. Η αρχόντισσα αυτήχαρατκηρίζεται
έτσι όχι για τα χρυσά της κτερίσματα αλλά για την κεραμεική κασετίνα με το ιδιόρρυθμο πώμα της που φέρει πέντε
ωοειδή εξάρματα και ίσως αυτά δηλώνουν ότι αυτή η δέσποινα να ανήκε στην πιο πλούσια αριστοκρατική τάξη της Αθήνας, την τάξη των πεντακοσιομεδήμνων καθώς τα εξάρματα
αυτά έχουν ερμηνευθεί ως σιροί δηλ αποθήκες σίτου.
Ακολουθεί η Ιέρεια της Ελευσίνας, που τάφηκε καθήμενη,
τρόπος ταφής που τελείται για τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα του ιερατείου. Και στη συνέχεια η Αρχόντισσα Αθηναία
που παντρεύτηκε και πέθανε στην Κύπρο και αυτή η ταφή
μας θυμίζει το ποίημα του Σεφέρη «Ες γην εναλίαν Κύπρον
ου μ εθέσπισεν»1.
Η Τρίτη αίθουσα είναι αφιερωμένη στην Ιταλία, κατάμεστη
από ημιπολύτιμους λίθους και κεχριμπάρι από την Βαλτική.
Εκεί υπάρχει και ένα αδράχτι, μια άτρακτος απ αυτές που
μέχρι πρόσφατα οι γυναίκες στ ανώγεια έξαιναν το μαλλί.
Αυτή η άτρακτος όμως είναι εξαιρετικής τέχνης από κεχριμπάρι και αχρησιμοποίητη, τέθηκε ως κτέρισμα στον τάφο
της νεκρής από την Βασιλικάτα, για να υπομνήσει μάλλον την
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Ο Ιωάννης Κεφαλογιάννης δραστηριοποιήθηκε,
ενεργά και μαχητικά, στην πολιτική ζωή της χώρας
μας, στην οποία διαδραμάτισε εξέχοντα και πρωταγωνιστικό ρόλο, διάγοντας 14 θητείες στο ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς άλλωστε, εκλεγόταν βουλευτής Ρεθύμνης από το έτος 1958 έως το 2007.
Η προσφορά του στα κοινά και η μαχητικότητά του,
αναγνωρίστηκε από τους συγχωριανούς και τους
φίλους, ομοϊδεάτης ή μη. Άφησε σημαντική πολιτική κληρονομιά και μια διαδρομή στα χνάρια της
οποίας, ήδη από σημαίνουσα πολιτική θέση, βαδίζει σήμερα, η κόρη του Όλγα Κεφαλογιάννη. Η
αγάπη του γιατρού Ιωάννη Κεφαλογιάννη, για τ’Ανώγεια και η υπερηφάνεια του για το χωριό ήταν
κάτι που διατράνωνε, όπου κι αν βρισκόταν.
Φ.Α.

και συγκεκριμενα στο μουσειο της

Κυκλαδικής Τέχνης
εργασία που έκανε η νεκρή εν ζωή. Έλκει την προσοχή μας
ο ξύλινος θρόνος της τριετούς πριγκήπισσας του Βερούκκιο,
που απεβίωσε πρόωρα, καθώς και το μουσικό όργανο, μάλλον κρουστό που πιθανόν, λόγω του πρόωρου θανάτου της,
δεν πρόλαβε να κρούσει.
Η αίθουσα όμως που συγκινεί τους Κρήτες και οι περισσότεροι από μας στέκουν με τεταμένη την προσοχή τους
και παρατηρούν το κάλλος και την ιστορία της πατρίδος
μας είναι η αίθουσα που φιλοξενεί τις τέσσαρες νεκρές
γυναίκες από τις Ελεύθερνες2 της Κρήτης. Στη μια της
πλευρά του τοίχου της αίθουσας, υπάρχει μεγάλων διαστάσεων φωτογραφία της περιοχής με φόντο τον αναδυόμενο Ψηλορείτη.
Κάτω από το βλέμμα του Ιδαίου άντρου αναπτύχθηκε και
διατηρήθηκε μια πόλη που μέτρησε αρκετά χρόνια ζωής. Σ
αυτήν την πόλη αποδίδονται τρία αρχαιότερα ονόματα Σάντρα, Αώρος και Απολλωνία. Επεκράτησε όμως το όνομα
Ελεύθερναι είτε από το όνομα ενός εκ των Κουρητών τον
Ελευθερέα , που προστάτευε το νεογέννητος βρέφος τον
Δία, από τον πατέρα του τον Κρόνο, είτε από το επίθετο
Ελευσίς της Δήμητρος . Είχε δικό της νόμισμα από το 480
π.χ. μέχρι τους ρωμαικούς αυτοκρατορικούς χρόνους.
Οι ανασκαφικές έρευνες αρχαιολόγων και ανθρωπολόγων
δίδουν εντυπωσιακά ευρήματα στην περιοχή της Ορθής
Πέτρας. Οι ανασκαφές που έγιναν ή γίνονται στο χώρο
θεωρούνται από τις 10 σπουδαιότερες στον κόσμο ανάμεσα απ αυτές που συμβαίνουν στο Περού, στη Ρωσία και
την Αίγυπτο.
Στη νεκρόπολη της περιοχής της Ορθής Πέτρας ανασκάφηκε και το κτήριο Μ. Το κτήριο Μ είναι τάφος τεσσάρων
γυναικών του 7ου π.χ. αιώνα διαφορετικών ηλικιών, η πρώτη είναι 13 ετών, η δεύτερη 16, η τρίτη 28, και η Τετάρτη,
πιο ηλικιωμένη, 72 ετών που έχει ταφεί καθιστή. Η ταφή
του νεκρού καθημένου σημαίνει, όπως ήδη εκτέθηκε στην
ταφή της Ελευσινίας ιέρειας, πρόσωπο υψηλά ιστάμενο
στην ιεραρχία της τελετουργίας δηλ των
μυστηρίων και της θρησκείας.
Αυτές οι γυναίκες δε έχουν ταφεί αναλόγως
της ηλικίας τους από ανατολάς προς δυσμάς.
Η νεώτερη φυσικά είναι η θαμμένη στην
ανατολή ακολουθεί η δεύτερη και προς την
δύση είναι θαμμένη η τετάρτη. Παρατηρείται ότι εμφανίζουν την ίδια ασθένεια στο
δόντια τους που τεκμαίρεται ότι ανήκουν
στην ίδια οικογένεια. Το σώμα τους από τα
οστά τους φαίνεται ότι ήταν πολύ καταπονημένα από τις οικοτεχνικές εργασίες δηλ
στον αργαλειό. Βρέθηκαν υπολείμματα
χρυσοκέντητων εσθήτων (πλοχμοί) και 3
χρυσά περίαπτα εξαιρετικής τέχνης, κοκκιδωτά . Το ένα απ' αυτά παριστάνει μάλλον Κουρήτες και ιδίως τον Κουρήτα τον
Ελευθερέα. Επίσης μεταξύ των κτερισμάτων
περιλαμβάνεται ένα σπάνιο αρχαιολογικό
εύρημα φιάλη γυάλινη λευκή που χρησιμοποιείται σε χοές και τελετουργίες.

Στην ίδια αίθουσα εκτίθεται και η στήλη της Κλώθουσας
από τον Πρινιά. Αυτή η απασχόληση σηματοδοτεί το κοινό
στοιχείο όλων των αρχοντισσών ιερειών και πριγκηπισσών
δηλ. της υφαντικής τέχνης που συνδέεται με καθημερινούς
συμβολικούς ρόλους των γυναικών κάθε κοινωνικής καταγωγής. Μας παραπέμπει στην Πηνελόπη αυτή που τυλίγει
το πηνίο δηλ το καρούλι) τη συζυγο του Οδυσσέα και στην
Κίρκη, αυτή που περνά την κερκίδα δηλ τη σαίτα μέσα από
το υφάδι και το στημόνι.
Εξαίρετης τέχνης είναι και το χρυσοσκαλιστό ψέλλιον (βραχιόλι) που αναπαριστά ιέρειες η γυναίκες που χορεύουν
πιασμένες απ τα χέρια τους(σκηνή- ορχήσεως) και ακτινοβολεί στο ημίφως της εκθέσεως. Το εύρημα αυτό παραχωρήθηκε για πρώτη και τελευταία φορά, ειδικά για την έκθεση αυτή, από το Μουσείο του Βατικανού, και αποτελεί
επίσης τον λογότυπο της έκθεσης.
Εντυπωσιακή είναι η περίφημη πηκηνή βασίλισσα του Sirolo Numana τοποθεσία κοντά στην Ανκόνα. Βασίλισσα,
ιέρεια και μάγισσα του 6ου αιώνα π.χ. μας παραπέμπει στη
Μήδεια. Με κτερίσματα πλούσια που μάλλον επηρέασαν
τον Παζολίνι στην κατασκευή της εσθήτας της Μαρίας Κάλας όταν υποδύθηκε την Μήδεια. Εντυπωσιακό κτέρισμα
αυτού του τάφου ο αττικός μελανόμορφος αμφορεύς που
αναπαριστά την Λητώ τον Απόλλωνα και την Άρτεμη καθώς
και τον Ερμή που κρατά τα γκέμια του τέθριππου, που δηλώνει στενές επαφές και δεσμούς με την Ελλάδα.
Στην τελευταία αίθουσα της έκθεσης μας αποχαιρετά Δέσποινα των Αιγών, η καταγωγή της είναι από την Λυδία.
Πρόκειται για έναν τάφο γυναικός που όλα τα κτερίσματά
του είναι χρυσός. ΄Ολο το σώμα της αρχόντισσας αυτής
από τη Λυδία που αποδίδεται μάλλον στην Περσίδα βασίλισσα,ήταν καλυμμένο από χρυσά κοσμήματα τα κτερίσματά της. Η πολύχρυση δέσποινα των Αιγών που έζησε γύρω
το 500 π.χ. και παντρεύτηκε τον Βασιλιά Αμύντα Α. Την
έδωσε σ αυτόν νύφη η περσική αυλή, για να προσεγγίσει
την Μακεδονία σχεδιάζοντας πολιτικές
συμμαχίες πριν ξεκινήσει η εκστρατεία εναντίον των Ελλήνων.
Έχοντας στα μάτια μου τη στίλβη των κτερισμάτων και του πολιτισμού που αναδύθηκε από τα βάθη των αιώνων αποχωρήσαμε
από την έκθεση απαγγέλλοντας τους στίχους του αγαπημένου μου Καβάφη.
«Την ομορφιά τόσο πολύ ατένισα
που πλήρης είναι αυτής η όρασίς μου»
Αλς

1 Ο Τίτλος του είναι παρμένος από τον Στίχο του
Ευριππίδη στςη τραγωδίας του ΕΛΕΝΗ
2 Η Πόλις ελεύθνερναι απαντάται με τα ονόματα
Ελευθερνα Ελευθλερα, Ελεύθερναι και Ελευθεραί.
Κατά την απόψή μου το αρχαιότερο όναμτα της πόλης
αυτής είναι Ελευθερναι ή Ελευθεραι όπως ζυνηθιζόταν
να αποακλούνται κατά την αρχαιόττηα αι πόλεις
π.χ. Αθήναι. Ερυθραί,

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Δωρεά

Βασίλης
Ραφτόπουλος προς

εγκυκλοπαίδειας


(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

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

Μετά την πολύ σπουδαία και γενναιόδωρη αυτή προσφορά, τα
μέλη του Συλλόγου μας, πρέπει
να γνωρίζουν ότι η βιβλιοθήκη
μας, τα τελευταία 4 χρόνια έχει
εμπλουτιστεί με περισσότερους
από 450 τόμους βιβλίων, επιστημονικού, λογοτεχνικού, ιστορικού
αλλά και βεβαίως λαογραφικού
ενδιαφέροντος, και μπορεί και
λειτουργεί ενημερωτικά και βεβαίως δανειστικά.
Συνεχίζετε με τις πολύτιμες προσφορές να κοσμείτε τη βιβλιοθήκη μας με βιβλία χρήσιμα. Είναι
σαφής ένδειξη πολιτισμού και
λόγος για να νοιώθουμε όλοι περήφανοι.
Το ΔΣ.

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

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 31

18-12-42 › Σήμερων καλώς πληροφορούμε ότι
η Αλικαρνασός είναι τελίως όλα τα Σπίτια
εβρήσκετε στα χέρια των Γερμανών καθώς
πηγένομεν στο Αεροδρόμειον άμα περάσωμεν
την Ξύλυνη γέφυρα μέχρη το Αεροδρόμειον
δεξιά πάντα είναι σχεδόν οι δρόμη και τα Σπίτια πιριτιδαποθήκη γεμάτο Αντιαεροπορικά
πολυβολεία αποθίκες μπαγίδες δεν περιγράφετε και προς την θάλασσαν πάντα έχη αλλά
περισσότερα είναι προς το βουνό δεξιά από
τον Αμαξοτό.
Χθες 1 υπολοχαγός και 1 στρατιότης Γερμ. στο
Αεροδρόμειον εσκοτώθησαν από μπαγίδες.
Τα βαπόρια πολλά αρεά έρχοντε, κίνισης στο
λιμάνη δεν υπάρχη.
Τον Μαλτέζο σήμερον αντάμωσα, είναι καθώς
μου είπε καθ’ όλα έτιμος, 3 Γράμματα σου έχη
γράψη από το χωριό και δεν τον απαντάς, περιμένη να του γράψης όταν έλθη ο κ. Ιωάννης
αυτού να συναντιθή να έρθη και αυτός εκεί.
από υλικά διάφορα όλα τα έχη εντάξη μου είπεν. πάντως του είπα να σου γράψη να μου
στήλη το Γράμμα εμένα και εγώ θα σας στήλω
να δούμεν. Με τον Ιατρόν Κουνάλην συζυτίσαμεν θα σας τα πη σχετικώς

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 42

23-12-1942 › Πληροφορούμε κατ ασφαλούς
πληροφορίες τα εξής αφήχθησαν μερική από
το Χάρκοβον.
όλοι ευρισκόμενη στην πόλην ελαφρός ασθενής
και τραυματίες μετεφέρθησαν από την πόλην
έξω από την Κρήτην.
σηζητήτε ότη όλη αξιωματηκή απότακτη θα τους
μεταφέρουν έξω από την Κρήτην.
για το Αεροδρόμειον κατασκευάζουν επείγων
παρήγγηλεν 1300 Τεμάχεια Σολίνες των 3 ιντζών
και μάκρος 1 μέτρ. 50 πόντος Σολίνες.
67- έως 68 Τεμάχια δυναμίτες βάζουνε μέσα, θα
σκαφθή το έδαφος 1 μ 60 π. και θα τοποθετούντε
1 Έγγραφο με στοιχεία 55/1942, αρχείο
Ανεξάρτητης Ομάδος Ανωγείων. Επιστολή
Βασίλη Ραφτόπουλου προς Χριστομιχάλη
Ξυλούρη με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 1942.
Τα μέτρα που παίρνουν οι Γερμανοί στην
Αλικαρνασσό είναι αποτέλεσμα του σαμποτάζ
που είχε γίνει 6 μήνες νωρίτερα (στις 13
Ιουνίου 1942) και καταγράφηκε ως ένα από τα
μεγαλύτερα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
καθώς και από τις φήμες ότι αναμένεται
απόβαση των συμμάχων στην Κρήτη. Οι φήμες
για Αγγλική απόβαση στην Κρήτη άρχισαν να
διαδίδονται στο νησί μας από τους πρώτους
μήνες της κατάληψής της. Γερμανική
ανακοίνωση της φιλογερμανικής εφημερίδας
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ με ημερομηνία 6
Σεπτεμβρίου 1941 (αριθμ. φύλλου 17)
αναφέρει: Κατά τας τελευταίας ημέρας
εξεδόθησαν φήμαι, περί επικειμένης Αγγλικής
επιθέσεως εναντίον της νήσου Κρήτης.
Πολλοί επίστευσαν εις τας φήμας ταύτας και
εγκατέλειψαν τα μέρη των την νύκτα και
κατέφυγον εις τα βουνά. Αυτό είναι ηλίθιον και
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Αγαπητέ Μιχάλη Για σου.
Εντός 8 ή 10 ημερών έχομεν γεγονότα τα οποία
είναι μιστίριον πράγμα, το οποίον και στους
Γερμ. κάνη κατάπλιξην, κατεστράφησαν 18 έως
20 Αεροπλάνα στο Αεροδρόμιον εις την προσγείοσιν. όταν έρχοντε τα αεροπλάνα κάθε
μέρα 2 ή 3 αμέσως θα συγγεντρωθούν μόλης
καταυθάνη Αεροπλάνο αξιωματική Γερμ. και
θα αρχίσουν εξετάσης ενοϊτε δεν έρχοντε τραυματισμένα και παθένουν μόνον εις την πρωσγείωσιν παθένουν βλάβες τα οποία ούτε εδώ στα
συνεργεία δεν είναι δυνατόν να επισκευασθούν, ήλθαν όμως και δύο τραυματισμένα με
ένα τροχός του λίπη, μέρος από την ουρά λίπη,
εάν συνεχίση αυτή η κατάσταση θα σου γράψω
κάθε μέρα, μερική λένε ότη οι Γερμ. οι οίδιοι
κάνουν σαμποτάζ.
Άλλο παράξενον πάλην πέριξ του Αεροδρομίου σε πολλά μέρη πολλά μηχανήματα καταφύγεια σκάφτουν μόλις 3 άτομα χορούν σκάφτουν
το έδαφος
απάνω κτίζουν…από εμάς τους Έλληνες το
λέμεν και πώς βλέπωμεν την Γερμ. Ιταλ. Συμμαχείαν, όταν εμεθήσαμεν έναν Ιταλών αυτοί
μας αρωτούν γύρευε να σκάση θέλη από την
στενωχορία του.
Η Πενζήνες όμως στη Σοίβα ανενόχλητα κάθουντε χιλιάδες βαρέλια μόνον 4 Ιταλοί σκοποί
περιμένουν, ούτε Αντιαεροπορικό δεν υπάρχη
μέρα μεσημέρη ένα Αεροπλάνο όλα είναι εις
θέσιν να κάμη στάχθη.
Μία πληροφορία Ιταλοί φεύγουν όλοι. 1 Γερμ.
Μεραρχεία θα έλθη στο Ηράκλειον πολλά Σπίτια κατέλαβον ακόμη και κάπια μικρά σπίτια.
αυτή η Μεραρχία έρχετε από την Σεβαστούπολην στην Θεσσαλονίκην και από την Θεσσαλονίκην στο Ηράκλειον.
Δίπλα στην Κιτρική οι Σκυνές πλυθένουν κάθε
μέρα. απάνω οι σκυνές είναι με κόκκινο χώμα
καμουφλαρισμένα.
Μερική λένε ότη 5 Γερ. Μεραρχ. θα έρθουν.
Το Φρουραρχείον ιδοποίισεν στην Νομαρχείαν ότη επαναλαμβάνετε διαταγή να απαγορευθή η μετάβασης στον Ψυλορήτη Ανθρόπων και

αντίθετον προς την πραγματικότητα. Ο
Αγγλικός στρατός εις την Κρήτην ηττήθη
οριστικώς. Ο Γερμανικός στρατός παραμένει
σταθερός και ακλόνητος. Οι Άγγλοι ηττώνται
και αποκρούονται παντού. Ο Γερμανός
στρατιώτης κρατεί σταθερώς την Κρήτην.
Πάσα ανησυχία, ως εκ τούτου είναι
αδικαιολόγητος. Περίπατοι ομάδων κατά την
νύκτα απηγορεύθησαν. Ο Γερμανικός στρατός
κατοχής επιθυμεί να μη διαδίδωνται ψευδείς
φήμαι και ανησυχητικαί ειδήσεις. Οι διαδοσίαι
τοιούτων ειδήσεων θα διωχθούν και θα
τιμωρηθούν. Ο καθείς λοιπόν να παύση να
φλυαρή περί δήθεν επικειμένης αφίξεως των
Άγγλων. Οι Άγγλοι δεν έρχονται.
2 Έγγραφο με στοιχεία 56/1942, αρχείο
Ανεξάρτητης Ομάδος Ανωγείων. Επιστολή
Βασίλη Ραφτόπουλου προς Χριστομιχάλη
Ξυλούρη με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 1942.
Η αναφορά του Βασίλη Ραφτόπουλου στους
Έλληνες «απότακτους» αξιωματικούς του
Ηρακλείου (ότι δηλαδή θα μεταφερθούν έξω
από την Κρήτη) δεν επιβεβαιώνεται. Ως
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Αγαπητέ Μιχάλη Για σου
Είμε καλά εύχομε και σης να ίσθε καλά ελπήζω
ότη θα λάβατε την πρώτην επηστολήν μου.
Την περασμένη εβδομάδα στα Χανιά ο δεύτερος υπασπηστής ενούς Στρατηγού, ονομαζόμενος Κάρολος υπολοχαγός, διαμένον με άλλους
αξιοματικούς σε ένα ξενοδοχείον το πρωϊ ικούσθη πυροβολισμός εντός του Ξενοδοχείου,
ησίλθαν στο δομάτειον του Κάρολου και τον
ευρίκαν σκοτωμένο. Έγραψε μικρόν σημίομα

απότακτους οι Γερμανοί όρισαν το σύνολο
σχεδόν των αξιωματικών της Κρήτης που
πήραν μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και
στη μάχη της Κρήτης. Το μέτρο που πήραν οι
Γερμανοί γι’αυτούς τους αξιωματικούς ήταν να
παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα
στις αρχές κατοχής (στα κατά τόπους τμήματα
της Ελληνικής Χωροφυλακής) και να δίδουν το
παρόν. Τα έργα με τις σωλήνες και το
δυναμίτη που αναφέρει ο επιστολογράφος
αφορούν το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ο
Γερμανός Διοικητής Κρήτης θέλησε να το
κάνει απόρθητο και να μην επιτρέψει πλέον
σε σαμποτέρ να πραγματοποιήσουν νέα
δολιοφθορά. Οι παγιδεύσεις, οι ναρκοθε
τήσεις της περιοχής, οι εκρηκτικές ύλες και
τα ηλεκτροφόρα καλώδια προκάλεσαν καθ’όλη
τη διάρκεια της κατοχής το θάνατο και
Γερμανών στρατιωτικών (όπως αναφέρει η
προηγούμενη επιστολή του Ραφτόπουλου)
αλλά και αθώων πολιτών που δούλευαν τη
δεκαπενταμερία τους (αγγαρεία) στο
αεροδρόμιο. Διοίκησις Αεροδρομίου

και λέγη ότη μόνον ο δηϊκιτίς μου θα ανοίξη το
παβούλο μου και εκεί μέσα γράφω τον λόγον
της αυτοκτονίας μου, ιδοποιϊτε τηλεφωνικός ο
Στρατηγώς έρχετε και ανοίγη το παβούλο του,
βρίσκη ένα Γράμμα και γράφη ότη από τον
Βομβαρδισμόν της Πατρήδας του σκοτώθηκε
όλη η οικογένια του εξ ολοκλήρου, 4 πεδιά του,
η Μάνα, Πατέρας και η Πενθερά του, το Σπίτι
του, αφού έχασα την οικογένιαν μου, χάνω και
την Γερμανείαν για μένα δεν υπάρχη πλέον ζωί
τερματήζω κ. τ. λ.
Ο Στρατηγώς και ανώτερη αξιοματική σηζητώντες στα Χανιά ένας μεγάλος είπε ότι στην
Ροσσία η Κατασκοπία μας δεν έκαμε την δουλιά της όπως έπρεπε άλλα ήσαν εσφαλμένα,
άλλα μας ίπαν και άλλα βρήκαμεν, ομολόγησε
το Σφάλμα.
Σήμερων Κηριακήν μεγάλη κίνησης Οπληταγωγών αεροπλάνων φέρανε νέους και πήρανε
πολλούς απ’εδώ, μερική Ιταλή έφυγαν, αλλά
πάντος πληθένουν.
Την παράκτια άμυνα της Ιεραπέτρας αναλαμβάνουν Γερμανή γεγονώς.
Νέος δρόμος από τα Σταυράκια από κάτω από
την Φινικιά στον Τεκέ θα ενωθή.
Από τα Ανώγεια οι Σολτάτιδες έχουν κλέψη
μια Κοπελιά από Κανλή Καστέλη λοιπόν τώρα
από την πλευρά του Κοριστιού προσπάθησαν
να επέμβη Γερμανική Αστηνομία και τους υποσχέθηκε ένας δικός μας ότη όπως δήποτε θα
επέμβουν Γερμ. και ως εκ τούτο έχετε το Νού
σας ίσως γίνετε καμμιά επίσκεψης, αυτή η
ενέργεια έγινε σήμερων.
Προς θεού προσέχετε όπως μπορήτε πολύ μεγαλητέρα προσοχή στην κάθε κίνηση σας φοβούμε, πολά κάμαμεν χαρτιά Γράμματα αμέσως να καταστραφούν πολύ μας πήρανε χαπάρη, σκέπτωμε να κάμωμεν μερικές μέρες
διακοπή, ζητώ την γνώμην σας.
Γράψε μου σχετικώς τας σηζητήσης σας και τα
νέα σου. Αποφάσισε και κατέβα εδώ κάτω μην
φοβάσε.
Καμμιά 20ρά Ρόσσι εχμάλωτη έφεραν εν καλή
καταστάση.
Στα Χανιά συνελίφθη ένας Δηκόσ μας δια Ιγγλέζων βρήκανε των Διερμινέα αμέσως έτρεξε
στον Στρατηγών και του’λεγε ότη σας παρακαλώ η Γερμανική Αστυνομεία εξευτελίζετε, στενοχωρούμε πολύ αφού εγώ ξέρω καλά σε πιο
Σπίτη γεννίθηκε, πιο σχολείο σπούδασε, την
ώρα που γεννίθηκε, στα Μητρώα γράφετε και
άλλα πολλά αμέσως ο Στρατηγώς διέταξε χωρής εξέταση την απόλισήν του.

Μια

μια

Ηρακλείου, 14 Ιανουαρίου 1944.
Αφορά: Θανάσιμον δυστύχημα. Η Διοίκ. του
Αεροδρομίου ανακοινοί ότι ο έλλην εργάτης
Ευάγγελος Πουλάκης, εξ Άνω Αρχανών,
ετραυματίσθη σοβαρώς την 12-1-44 δια της
αναφλέξεως εκρηκτικών υλών. Ο τρόπος
καθ’ον εγένετο το δυστύχημα δεν ανα
κοινούται. Ο τραυματισθείς μετεφέρθη
δι’υγειονομικού αυτοκινήτου εις τον Σταθμόν
πρώτων βοηθειών του αεροδρομίου και
κατόπιν εις το Νοσοκομείον της πόλεως.
κατ’ανακοίνωσιν του Διευθυντού του
Νοσοκομείου κ. Κασάπην, ο τραυματισθείς
απέθανε την 13ην ώραν της ιδίας ημέρας. Αι
Κοινωνικαί Αασφάλειαι ειδοποιήθησαν, καθώς
μας ανεκοίνωσεν η οικοδομική υπηρεσία, υπό
της Εταιρίας Σπύρος Αποστολάκης
Fliegerhorstkommandantur Iraklion, αριθμ.
Πρωτ. 40. (Αρχείο Γερμανικής Στρατιωτικής
Διοικήσεως Κρήτης, Γ.Α.Κ,. Χανιά)
3 Έγγραφο χωρίς ημερομηνία, έτους 1942,
αρχείο Ανεξάρτητης Ομάδος Ανωγείων.
Επιστολή του Βασίλη Ραφτόπουλο προς

Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Στους φακέλους που
φυλάσσονται στο Δήμο Ανωγείων τα έγγραφα
χωρίς ημερομηνία τοποθετούνται στο τέλος,
μετά τα χρονολογημένα. Ο Νικόλαος Σταυρα-
κάκης, ως πρωταγωνιστής των γεγονότων της
κατοχής, σημαντικό ιδρυτικό μέλος της Α.Ο.Α.
και επιμελητής του αρχείου, δεν δυσκολεύεται
να κατατάξει τα έγγραφα χωρίς ημερομηνία
στη σωστή χρονολογική τους θέση
σημειώνοντας με μολύβι ή στυλό στην αρχή
του εγγράφου το χρόνο προέλευσής τους.
4 Οι πληροφορίες του Βασίλη Ραφτόπουλου
αφορούν και το πολεμικό αεροδρόμιο
Καστελλίου.
5 Έγγραφο χωρίς ημερομηνία, 1942. Επιστολή
Βασίλη Ραφτόπουλου προς Χριστομιχάλη
Ξυλούρη. Από την επισήμανση του επιστο
λογράφου αν έλαβε ο Χριστομιχάλης την
πρώτη του επιστολή, (ημερομηνία της πρώτης
επιστολής Ραφτόπουλου προς Χριστομιχάλη
η 15η Ιουλίου 1942), συμπεραίνουμε ότι
το έγγραφο θα έχει γραφεί από 1 ως
15 Ιουλίου 1942.

μαντινάδα..

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.

Πριν από μια δεκαετία είχε επισκεφτεί
το χωριό μας, ο οικουμενικός Πατριάρχης
κ. Βαρθολομαίος. Ήταν μια ιδιαίτερη όσο
και ξεχωριστή επίσκεψη,που ασφαλώς
δεν είναι εύκολο να συμβαίνει συχνά.
Ισως και να μην ξανασυμβεί στο μέλλον
παρόμοια επίσκεψη. Θυμάμαι λοιπόν τον
Παναγιότατο να κάθεται κάτω από τον
πλάτανο στην πλατεία του Άη Γιώργη με
την νηφάλια μορφή του να παρακολουθεί
την διαδικασία της παραδοσιακής τυροκομικής, που παρουσίαζαν ντόπιοι νέοι
κτηνοτρόφοι. Κάποια στιγμή πηγαίνει ο
Αριστείδης ο Χαιρέτης (Γιαλάφτης ) πιάνει το μικρόφωνο και απευθυνόμενος
στον εκλεκτό επισκέπτη του λέει:

✒ Είναι γνωστό το χιούμορ που διέκρινε ✒ Μια μέρα συζητούσα με το γνωστό
το μακαρίτη το Γρυλιό,κατά τη διάρκεια
τση ζωής του. Όταν βρισκόταν προς το τέλος τση ζωής του,ένα τοπικό κανάλι του
έκανε ένα αφιέρωμα. Ο Γρυλιός ήταν κατάκοιτος στο κρεβάτι του,όταν ο οικοδεσπό
της της εκπομπής του κάνει την εξής ερώτη
ση: Γρυλιό μπορείς να μας πεις πως επέρασες γενικά στη ζωή σου;Ο Γρυλιός και στα
τελευταία του δεν είχε χάσει το καλαμπούρι του και αυτοσαρκαζόμενος του λέει: Θα
σου απαντήσω με μαντινάδες και είπε
Ευχαριστώ τονε το θιό
που μούπεψε τα νιάτα
Μα δα η στα γεράματα
μου τάκαμε σαλάτα!

Ποιος είναι αυτός που με πατεί
ερώτησε το χώμα
Γιατί μια τέτοια πατουχιά
δεν έχω νοιώσει ακόμα!

››

ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ …ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΥΠ. ΔΡ.
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Δ/ΝΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
(συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

οζά ακόμη.
Σήμερων Δευτέραν ανικτά της Δίας Ιταλικόν
Πλοίον ετορπιλλίσθη, Πεζινάκατοι και καΐκια
έτρεξαν εις βοϊθειαν. Το Απόγευμα 4 ώρα 1
Βομβαρδιστικό εις την προσγείωσην στο Αεροδρόμειον ανεφλέγη τελείως.
Εάν σας είναι εύκολον να φροντίσετε δια τον
Βομβαρδισμόν του Ηρακλείου, το Λονδίνον να
δώση Τον Κόσμον να καταλάβη ότη ο Βομβαρδισμός έγινε εις μέρος των Γερμ. Αεροπλάνων
διότη ο Κόσμος είναι αγανακτιζμένος.
Τον Μαλτεζάκην ακόμη δεν μπορώ να τον
ανταμώσω, του Μήλησα να κατεβή σήμερων
κατέβηκε και την απάντησίν του εσωκλίστως
σου στέλνω,
πάρα πολύ Γερμανί έρχοντε, όλον τον Κόσμον
από τα Σπίτια μαγαζιά πετάνε έξω
Καστέλι που σας είχα γράψει εντός των ημερών
θα σας στήλω.4
Σήμερων Τετάρτην ήλθε μία Νιοπομπή 5 Μεταγωγικά, 8 Πολεμικά Αυτοκίνητα Μοτοσικλέτες, πολλά Έπιπλα και πολλά άλλα διάφορα,
γέμισε Κόσμος πολλοί τρέχουνε στα χωριά.
Όλη η αφιχθέντες 17- 18- 19 χρονόν πεδιά από
το λιμάνη μέχρη το Κέντρον γέμισε η οδός.
Ενας Ανθιπολοχαγός, όχι παραπάνω από 25
χρονόν έβγαλε τον χάρτην χωρής να ανακατωθούν οι Παλεή Γερμ. τους στέλνουν σε διάφορα χωριά και στα Χανιά, περισότερη είναι με
στολήν Λυβηϊς.
Εξακολουθή να καταστρέφοντε τα Αεροπλάνα,
την Τρήτην το Βράδη 3 καϊκανε πάλην.
Ο Άνθροπώς μου από το Αεροδρόμειο έλαβε
12 μέρες άδια, μερικές μέρες δεν θα σου γράψω.
Γερμ. κρατούσανε 5-6 αποθήκες Τροφήμων όλα
αδιάσανε τώρα έμινε μόνον Κεντρική Αποθήκη,
4 μέρες απ’ εκεί παίρνουν Τρόφημα.
Σας χερετώ Όλους
από 1-10-42 μέχρι 7-10-42
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Γιώργος
Καλογεράκης

εν ανάγγη και θα κάψουν με φιτίλια, έκαμαν και
πρόβα και έκαμε το έδαφος ανασκαφή έφερε
σπουδέα αποτελέσματα ίδη Σολήνες με οξιγόνο
ιδικός τεχνίτης ετημάζη ευσπευσμένα σολήνες
προς στηγμήν τους είπαν 130 Τεμάχεια να ετιμάσουν.
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ΑΝΩΓΕΙΑ ιστορία. .

στο Σύλλογό μας

ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ
ΞΥΛΟΥΡΗ

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Αμα γεράσει ο άνθρωπος
θαμπώνεται το φως του
Θαρρεί πως κατουρεί μακριά
μα κείνη πέφτει ομπρός του!

ΣΧΕΔΙΑ ...ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ

Καποδίστριας - Καλλικράτης - Αθηνά. Ονόματα
γνωστά - ηχηρά ,από το μακρινό παρελθόν και με
τη δική του σφραγίδα το καθένα στην εποχή του.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο.
Ο Καλλικράτης υπήρξε ο ένας από τους αρχιτέκτονες του Παρθενώνα της Ακρόπολης των Αθηνών στην αρχαία Ελλάδα. Η Αθηνά υπήρξε η θεά
της σοφίας, της στρατηγικής και του πολέμου.
Στη σύγχρονη Ελλάδα του 20ου και 21ου αιώνα, επικαλούμενοι τα παραπάνω ονόματα, φτιάχνουμε
νομοσχέδια με τις παραπάνω ...επωνυμίες, που
αφορούν τη χρηστή -ενάρετη διοίκηση της χώρας
και την Ανώτατη Εκπαίδευση της (ποντάροντας
τάχα μου, στα ονόματα για την επιτυχία;). Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά:
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ➔ Σύντομα γράφω, ότι έλεγε το Υπουργείο Εσωτερικών για το σχέδιο Καποδίστριας πριν από 15ετίας περίπου:
-Οι κάτοικοι των χωριών ,οι δημότες των νέων δήμων παίρνουν την υπόθεση της ανάπτυξης στα
χέρια τους! Αποκτούν δύναμη τα δικαιώματα τους!
Αποκτούν δημοτικές υπηρεσίες με γεωπόνους γιατρούς -μηχανικούς. Τα παιδιά τους αποκτούν
περισσότερα εφόδια για μόρφωση! Οι νέοι κερδίζουν επιτέλους περισσότερες ευκαιρίες για εργασία προκοπή! Οι νέοι γίνονται δημιουργικοί δημότες, ριζώνουν στο τόπο τους και κτίζουν την
ισχυρή Ελλάδα!
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ➔ Στην πράξη σημαίνει: Διαφάνεια - λογοδοσία - λειτουργικότητα - αποτελεσματικότητα - καλύτερη εξυπηρέτηση. Προάγει
τον εκδημοκρατισμό και ενθαρρύνει τη συμμετοχή
των τοπικών κοινωνιών στη λήψη των αποφάσεων
που τις αφορούν!
ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ➔ Στοχεύει για τη νέα γενιά: Γνώση - επαγγελματικό ορίζοντα - κινητικότητα - κοινωνική ένταξη και καταξίωση. Για τους διδά
σκοντες: Βέλτιστες συνθήκες διδασκαλίας και
έρευνας - Προοπτική ακαδημαϊκής ανέλιξης και
καταξίωσης. Για την Ελλάδα: Θύλακες επιστημονικής αριστείας, ανθρώπινο δυναμικό και αναπτυξιακή προοπτική...
Διαβάζοντας τα παραπάνω και ταυτόχρονα βλέ-

‹‹

μαντιναδολόγο Λευτέρη Καλομοίρη, για
το πως μπορεί να βγάλει μια μαντινάδα.
Μεταξύ των άλλων μου είπε: Μπορεί από
κάτι που φαίνεται ασήμαντο στην καθημερινότητα και φιλοσοφώντας τη ζωή να
«γεννηθεί» μια μαντινάδα. Κάπως έτσι
κοιτάζοντας όχι πολύ μακριά αλλά από
τον περίγυρό του προέκυψαν οι καταπληκτικές μαντινάδες του:
Δεν τση ζηλεύω τση κορφής
κι ας βρίσκομαι στο πάτο
Αμα σκεφτώ πως η ζωή
φέρνει τα πάνω κάτω
Ο νόμος τση βαρύτητας
ποτέ δεν έχει σφάλλει
ότι ανεβαίνει στα ψηλά
χάμε θα πέσει πάλι !
ΦΑΣΜΑΝ

Το τεστ του

ΣΩΚΡΑΤΗ

ποντας τη σημερινή κατάσταση στη χώρα μας, όσο
καλοπροαίρετος και να είσαι δεν μπορεί να μην
σου έλθουν στο μυαλό φράσεις όπως: Ή στραβός
είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Ή εμείς
για αλλού κινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει.
Ή κάντε υπομονή κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός κλπ.
Στο χωριό μας θα περιοριστώ και θα πω δύο παραδείγματα για το πόσο αναβαθμίστηκε η εξυπηρέτηση των δημοτών. Υπήρχε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με ουσιαστική προσφορά στην άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών και
στο όνομα των μνημονίων και των τροικανών ή
δεν ξέρω ποιανού άλλου έκλεισε. Στο χωριό μας
υπήρχε ένα γραφείο της κτηνιατρικής υπηρεσίας
στο οποίο όπως περνούσα προχθές απέξω διάβασα: Όποιος θέλει άδεια μεταφοράς ζώων να επικοινωνεί με το φαξ ......της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στο Ρέθυμνο, προφανώς γιατί και το κτηνιατρείο έκλεισε.
Όσον αφορά στο σχέδιο Αθηνά: Κατά την ταπεινή μου άποψη, πιθανόν στην παιδεία είναι η σημαντικότερη μακροπρόθεσμη επένδυση ενός
έθνους. Εμείς την κάναμε «κοτέτσι» με κότες και
πετεινάρια. Εισπράττουμε τις συνέπειες. Όσα
σχέδια Αθηνά και να φτιάξουν οι ειδήμονες ,εφόσον εν έτει 2013, υπάρχουν θάνατοι νέων φοιτητών από ασφυξία, γιατί δεν είχαν θέρμανση να
ζεσταθούν, ας ξέρουν ότι με απουσία διαβήκανε
τα κατώφλια των Υπουργείων και ότι με ...μαθηματική ακρίβεια τα σχέδια τους θα μείνουν «σχέδια επί ...χάρτου».
ΦΑΣΜΑΝ (fasman1956@gmail.com)

Μια μέρα εκεί που ο Σωκράτης έκανε τη βόλτα του στην Ακρόπολη, συνάντησε κάποιον
γνωστό του, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι έχει
να του πει κάτι πολύ σημαντικό που άκουσε
για κάποιον από τους μαθητές του.
Ο Σωκράτης του είπε ότι θα ήθελε, πριν του
πει τι είχε ακούσει, να κάνουν το τεστ της
«τριπλής διύλισης».
-«Τριπλή διύλιση;» ρώτησε με απορία.
-Ναι, πριν μου πεις τι άκουσες για το μαθητή
μου θα ήθελα να κάτσουμε για ένα λεπτό να
φιλτράρουμε αυτό που θέλεις να μου πεις.
✓Το πρώτο φίλτρο είναι αυτό της αλήθειας.
-Είσαι λοιπόν εντελώς σίγουρος ότι αυτό που
πρόκειται να μου πεις είναι αλήθεια;
-Ε... όχι ακριβώς, απλά το άκουσα όμως
και...
-Μάλιστα, άρα δεν έχεις ιδέα αν αυτό που
θέλεις να μου πεις είναι αλήθεια ή ψέματα.
✓Ας δοκιμάσουμε τώρα το δεύτερο φίλτρο,
αυτό της καλοσύνης.
-Αυτό που πρόκειται να μου πεις για τον
μαθητή μου είναι κάτι καλό;
-Καλό; Όχι το αντίθετο μάλλον...
-Άρα, συνέχισε ο Σωκράτης, θέλεις να πεις
κάτι κακό για τον μαθητή μου αν και δεν
είσαι καθόλου σίγουρος ότι είναι αλήθεια.
Ο γνωστός του έσκυψε το κεφάλι από ντροπή και αμηχανία.
-Παρόλα αυτά, συνέχισε ο Σωκράτης, μπορεί ακόμα να περάσεις το τεστ γιατί υπάρχει
και το τρίτο φίλτρο.
✓Το τρίτο φίλτρο της χρησιμότητας.
-Είναι αυτό που θέλεις να μου πεις για τον
μαθητή μου κάτι που μπορεί να μου φανεί
xρήσιμο σε κάτι;
-Όχι δεν νομίζω...
-Άρα λοιπόν αφού αυτό που θα μου πεις δεν
είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό, ούτε χρήσιμο,
γιατί θα πρέπει να το ακούσω;
Ο γνωστός του έφυγε ντροπιασμένος, έχοντας εδεχομέως πάρει ένα καλό μάθημα...
ΑΛΣ
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Ιστορίες του ωκεανού
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΙΝ
ΕΑΥΤΟΥ

Ο άνθρωπος δεν είναι
παρά ένας ανεξάντλητος ωκεανός, γεμάτος
από ανεξάντλητες νησίδες φωτός,
που οδηγούν πάντα στο ίδιο σημείο:
Το εντός του βάθος.

Είμαι σχεδόν διάφανη. Οι άνθρωποι με αγγίζουν χωρίς να με ακουμπούν. Και τις φορές που μ’ ακουμπούν, δίχως να το γνωρίζουν,
εισρέουν μέσα μου χιλιάδες «εγώ».
Εκχύνουν ζωές που εν δυνάμει μου
μοιάζουν. Γίνομαι αμέτρητοι άλλοι.
Μετουσιώνω ευχές, μέρες και νύχτες. Υποδύομαι εκείνα που νομίζουν πως είναι. Παίζω τους ρόλους
τους τόσο καλά, που στο τέλος θα
θέλουν να μου μοιάσουν.
Κανείς άνθρωπος δεν αποδέχεται
πλήρως τον εαυτό του. Το απόλυτο
της αδυναμίας του. Το μηδενικό της
δύναμής του. Πάντα κάνει το λάθος
να γνωρίζει λάθος πράγματα για
τον εαυτό του. Να ενεργεί παράνομα. Κατά παράβασιν εαυτού. Κι
όμως, αυτό είναι που τους βοηθά
να συνεχίζουν να ζουν, ανενόχλητα
άλλοι μες στη ζωή τους.
Κι αν καμιά φορά το σκεφτούν, δεν
αλλάζουν τροχιά. Αλλάζουν τη μάσκα. Για να μπορούν να υποφέρουν
εκείνα που βλέπουν πως δεν είναι.
Που κάποτε θέλησαν και τώρα πια
δεν αντιστοιχούν.
Όλοι έχουμε ένα ειδικό βάρος.
Αυτό που μας κάνει ορατούς δια
γυμνού οφθαλμού. Κι όμως, το αόρατο οφείλουμε να βλέπουμε.
Εκείνο που περιβάλλει την ύπαρξη
και την κάνει να είναι.
Στιγμές – στιγμές, όταν ανοίγω τα
παράθυρα ν’ ακουμπήσω το φως,
είναι σαν κάποιος να τρυπάει το
κορμί μου. Μυριάδες βελόνες φωτός που απειλούν την διαφάνειά

μου. Αντανακλώ τον εαυτό μου χιλιάδες φορές. Γυρίζω γύρω από
μένα, γιατί δεν έχω που να πάω.
Δεν υπάρχει κανείς να μ’ απορροφήσει. Κι έτσι επιστρέφω σε μένα.
Γιατί από μένα εκπορεύομαι.
Ο Σταύρος σε ένα βιβλίο του έχει
γράψει: «Είμαι τα γεγονότα μου».
(*) Πόσο ακριβές και βαρύ και δίκαιο είναι αυτό. Μόνο που εγώ,
γενόμενη διαρκώς άλλοι, είμαι και
τα γεγονότα τους. Πως γίνεται να
επωμίζεσαι τις ζωές των άλλων;
Δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν ξέρω.
Ξέρω μόνο πως εκείνο που αντέχεται, είναι να προσπαθείς να βρεις
το τέρμα που θα σε φέρει πιο κοντά
σ’ ό, τι είσαι προορισμένος να γίνεις. Και να ψάχνεις βαθιά μέσα
σου, να βρίσκεις διαρκώς τα κομμάτια που σε συνθέτουν.
Γιατί τίποτα δεν μπορεί να είναι
πιο ισχυρό, από τη στιγμή που θα
αποφασίσεις να είσαι και να μπορείς τα γεγονότα σου.
(*) Σταύρος Σταυρόπουλος, «Τι
γίνονται οι λέξεις όταν μεγαλώνουν»
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.)

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

17:30

έως

20:30

Περιμένουμε όλους τους συγχωριανούς
και φίλους του Συλλόγου να μας επισκε-

φθούν στην όμορφη και άνετη αίθουσά
μας στην Αθήνα, στους Αμπελοκήπους
(οδός Βελεστίνου 18, Αμπελόκηποι), για
να συζητήσουμε τα σχέδιά μας, αλλά και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από
κοντά.
το Δ.Σ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΖΩΗΣ, ΠΥΡΟΣ, ΚΛΟΠΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
32 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

σκέψεις...

(συνέχεια από σελίδα 2)

Δημιουργήσαμε τράπεζα αίματος αφού διοργανώσαμε 4 αιμοδοσίες σε συνεργασία με το νοσοκομείο «Σωτηρία». Προσφέραμε 35 φιάλες αίμα σε περισσότερους
από 25 ασθενούντες ανωγειανούς τα τελευταία χρόνια. Η ανάγκη όμως για διαρκή εμπλουτισμό της τράπεζας αίματος του Συλλόγου μας προβάλει αδήριτη.
Καθιερώσαμε την έλευση και ομιλία του δημάρχου των Ανωγείων μια φορά το
χρόνο, ώστε γινόμαστε κοινωνοί των θεμάτων του χωριού μας από τα πλέον επίσημα χείλη και σε χρόνο πραγματικό.
Ξεχωριστή ήταν και η έλευση των τριών (τότε) υποψηφίων δημάρχων (το χειμώνα του 2010) για την κάλυψη του δημαρχιακού θώκου. Οι ομιλίες τους που έλαβαν
χώρα στην όμορφη και άνετη αίθουσα του Συλλόγου μας, και δη σε διαφορετικές
ημέρες, προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον των συγχωριανών μας, οι οποίοι και
παρέστησαν και συμμετείχαν ενεργά.
Ξεχωριστής σημασίας για μας στο Σύλλογο ήταν και οι δύο βιβλιοπαρουσιάσεις,
τις οποίες υποστηρίξαμε, -θέλω να πιστεύω επιτυχώς- . Αναφέρομαι στο βιβλίο
του καθηγητή Ορέστη Μανούσου «Οι Παλαιοί Ανωγειανοί» στην αίθουσα των
Ελλήνων Λογοτεχνών και το βιβλίο του καθηγητή Γιώργου Καλογεράκη για τον
αρχηγό Στεφανογιάννη.
Αλλά και η μουσική εκδήλωση στο αμφιθέατρο της Κρητικής Εστίας σε σχέση με
τη ζωή και το έργο του σπουδαίου μαντιναδολόγου Αριστείδη Χαιρέτη (Γιαλαύτη)
με προβολή του ντοκυμαντέρ «Τί μαντινάδα να σου πω;», όπως επίσης και η εκδήλωση μνήμης (ομιλία και μουσικό αφιέρωμα) για τον σπουδαίο επίσης μαντιναδολόγο και οργανοπαίχτη Μύρωνα Σκουλά, ήταν εκδηλώσεις που με πολύ κόπο,
προσπάθησαν να δώσουν νότα διαφορετική στα πολιτιστικά πράγματα του Συλλόγου μας, από τα οποία δεν έλειψαν και δύο (είναι λίγες, βέβαια) εκδρομές σε
μέρη αρχαιολογικού και έντονα πολιτισμικού, ενδιαφέροντος.
Σε αυτά τα χρόνια προχωρήσαμε σε απονομή επαίνων, σε 10 ανθρώπους της ανωγειανής κοινωνίας (απαρτιζομένη, είναι γεγονός, από πληθώρα άξιων μελών), που
κατά τη γνώμη μας, άξιζαν για την προσφορά τους στον πολιτισμόκ και τον άνθρωπο και τούτο όχι για να αναδείξουμε, να διακρίνουμε, να διχάσουμε ή να προβάλουμε μεμονωμένα άτομα, αλλά για να εμπνεύσουμε το ενάρετο σ’όλους μας και
να υπογραμμίσουμε δράσεις και στάσεις ζωής, που άξιζαν τα συγχαρητήριά μας.
Οι ετήσιες χοροεσπερίδες του Συλλόγου μας, δεν έλειψαν βεβαίως, σε εποχές
ακραία δύσκολες σε επίπεδο κοινωνικό, όσο και οικονομικό. Οι περισσότερες,
θέλουμε να πιστεύουμε, υπήρξαν αρκετά επιτυχείς, αν και πάντα πρέπει να προσδοκούμε μαζικότερη συμμετοχή για το καλό του Συλλόγου μας.
Τακτοποιήσαμε άπαντα τα φορολογικά στοιχεία του Συλλόγου μας, με τρόπο
υποδειγματικό, υποβάλλαμε όλες τις (πολυάριθμες) δηλώσεις, ανασυστήσαμε το
φάκελο του Συλλόγου μας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και εξασφαλίσαμε φορολογική
ενημερότητα (σε μια εποχή που και τα πολιτιστικά σωματεία, δεν έμειναν στο
απυρόβλητο από άποψη φορολογικού ελέγχου) και ενημερώσαμε το αρχείο του
Συλλόγου μας με τα απαραίτητα έγγραφα σε σχέση με τη νομιμοποίηση του Συλλόγου μας και τα περιουσιακά του στοιχεία.
Ο Σύλλογός μας δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ και έχει καλύψει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις, ενώ ο λογαριασμός μας στην Αγροτική Τράπεζα στις 4/4/2013,
διέθετε από συνδρομές και εισφορές των μελών του, το ποσό των 13.863,68 ευρώ,
το οποίο, λαμβανομένης υπ’όψιν της χρονικής συγκυρίας και των διαρκών αναγκών
μας, για την κάλυψη των λειτουργικών μας εξόδων και βεβαίως της έκδοσης και
κυκλοφορίας της εφημερίδας μας, είναι για την ώρα επαρκές και αυξημένο σε
ποσοστό 40%, σε σχέση με πριν από 6 χρόνια, οπότε και με την συνδρομή των
συνεργατών μου-λοιπών μελών του ΔΣ, ανέλαβα τα ηνία του Συλλόγου.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί, ότι έχουν δρομολογηθεί εντός του έτους, τρεις ακόμα,
ενδιαφέρουσες, δράσεις. Η πρώτη αφορά σε εκδοτική προσπάθεια (λαογραφικού
ενδιαφέροντος) με την υποστήριξη του Συλλόγου μας, η δεύτερη σε πολιτιστικού
χαρακτήρα εκδήλωση με βιντεοπροβολή και η τρίτη σε έκθεση αφιερωμένη στην
«Φωνή των Ανωγείων» με διενέργεια ομιλιών και παράλληλων δράσεων.
Παρ’όλα αυτά θεωρώ, ότι παρά το γεγονός, ότι φέτος εγκαινιάσαμε συνεργασία με
τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Ανωγείων -που έλαβε σάρκα και οστά με μια πρώτη
τιμητική έλευση στη Αθήνα, αντιπροσωπείας εκ μέρους του συλλόγου τούτου και
βεβαίως του χορευτικού σχήματός του, που συμμετείχε με τρόπο συγκινητικό, όσο
και εντυπωσιακό- οι προσπάθειές στις οποίες προσπάθησα να ηγηθώ, για στενότε
ρη συνεργασία και εντονότερη παρουσία του Συλλόγου μας, στα δρώμενα τ’ανωγεια
νά (εντός δηλαδή αυτών που διαδραματίζονταν εντός των «τειχών» των Ανωγείων)
απέτυχαν και είναι κάτι για το οποίο φέρω ευθύνη και για το οποίο θα ήθελα, να
έχουμε επιτύχει καλύτερα και φυσικά περισσότερα, αποτελέσματα. Ευθύνη επίσης,
μεγάλη φέρω για το γεγονός, ότι η αίθουσα του Συλλόγου μας έπρεπε να σφίζει από
ζωή και ανωγειανούς, έστω μια φορά το μήνα. Τούτο δεν κατέστη εφικτό.
Αποχωρώντας από τη θέση του προέδρου του Συλλόγου των Ανωγειανών της
Αθήνας, είμαι πλήρης θετικών συναισθημάτων και ελπίζω ότι έκανα φίλους πραγματικούς, αφήνοντας μικροσκοπιμότητες και ατομικές-προσωπικές ή κάθε άλλου
είδους, ματαιόδοξες επιδιώξεις και αυτοπροβολές κατά μέρος, και το πλήρωμα
του χρόνου με βρίσκει βέβαιο, ότι πρέπει να αφήσω τα ηνία του Συλλόγου σε
όποιον επιθυμήσει να αφοσιωθεί για να προσφέρει ακόμα περισσότερα.
Ευχαριστώ όλους σας και εύχομαι να μην αδίκησα ή πρόσβαλα κάποιον. Η φροντίδα μου πλέον θα είναι, αυτή ακριβώς η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας,
στην οποία θα συνεχίσω να αφιερώνω όσο χρόνο έχω, όπως έκανα μέχρι σήμερα,
με θυσία προσωπικού και επαγγελματικού μου χρόνου. Καλώ όλους να ασχοληθούν
ενεργά με το Σύλλογό μας και να θέσουν την υποψηφιότητά τους στις επόμενες
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Ζαχαρία, Νίκο, Μανώλη, Κώστα, Βασίλη, Γιάννη, κα Αλεξάνδρα, Μανώλη, Άλκη,
Κώστα, Αλίκη, Στέφανε, Σοφία, Κώστα, κα Μαρλένα, Μαρία, Στέφανε, Τέτα,
Μάριε, Ντίνα και κε Γιώργο σας ευχαριστώ από καρδιάς, ακόμα κι όσους ξεχνώ.
Ευχαριστώ όλους τους ανωγειανούς και φίλους του Συλλόγου μας. Το ταξίδι
άξιζε…!
με τιμή,
ο εκδότης
Γιάννης Μανουράς
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Ανωγειανές
Αθιβολές
Ο Πέτρος του Τηλέμαχου

Κοπέλι ο Πέτρος ο Σταυρακάκης του Τηλέμαχου ο γιος, επήγαινε στο σκολειό
Τετάρτη τάξη Δημοτικού, όμως δεν ήτανε καλός μαθητής. Έπαιρνε συνέχεια
τέσσερα, πέντε το πολύ. Οι γονέοι ντου είχανε τον καημό ντου, ήντα θελά κάμουνε με το κοπέλι που δεν εδιάβαζε. Λέει η Δήμητρα, η μάνα του Πέτρο, έτσιέ
κι έτσιέ το κοπέλι, «δε διαβάζει καθόλου», λέει του Τηλέμαχου, του πατέρα του
Πέτρο. «Άστονε» λέει ο Τηλέμαχος «μα οντέ θα φέρει τον έλεγχο από το σκολειό
θα σου τονέ στολίσω εγώ». Ήρθε ο καιρός και επήρανε τα κοπέλια τσι ελέγχους
να τσι πάνε να υπογράψουνε οι γονέοι ντονε και να τσι γυαγύρουνε στο σκολειό.
Ο Πέτρος εφορούντανε ήντα θελά γενεί και πάει σπίτι ντονε και έκανε πως
έπαιζε με το Πατέρα ντου και του λέει: «Έ μπαμπά κατέχεις να υπογράφεις με
κλειστά μάθια;» «Όχι» του λέει ο Πατέρας του. «Ε, έλα να σου μάθω». Χαχαχα,
και τονέ βάνει και υπόγραφε με κλειστά μάθια ένα λευκό χαρτί και μιας στιγμής
του βάνει και τον έλεγχο και τον υπογράφει. Χώνει ο Πέτρος τον έλεγχο και
σπά πέρα. Ανοίγει τα μάθια ντου ο Τηλέμαχος και είχε φύγει ο Πέτρος. Και
λέει τσι γυναίκας του: «Πού μπρε πάει κιοσές;» «Που πάει; Υπογραψές του τον
έλεγχο και τονέ πάει στο σκολειό…»

«Δεν έχουμε καιρό!!!»
Στ’ Ανώγεια κάνανε κάποια σεμινάρια – συζητήσεις με θέμα τις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές: πώς ζούνε οι άνθρωποι, τί προοπτικές έχουν, τί πρέπει να κάνουν, την κρίση κ.α. και το ονομάσανε «Το καφενείο των Ορέων».
Συμμετείχαν σημαντικοί επιστήμονες με πρώτο και καλύτερο τον κ. Παλήκαρη,
καθηγητή Οφθαλμολογίας στο ΠΕΠΑΓΝΗ. Τη συζήτηση την κάνανε σε χώρο
του Δήμου Ανωγείων. Εκεί πήγαν μαζί ο Σακούλας με το Σπύρο του Μουκαβία
και κάτσανε και ακούγανε τους ομιλητές. Σε κάποια στιγμή μια κοπέλα κρατώντας στα χέρια της χαρτιά και στυλό πλησιάζει το Σπύρο και του λέει: «Μήπως
θέλετε κύριε να σας γράψω εδώ για να μιλήσετε ή να κάνετε κάποια ερώτηση αν
θέλετε;» Ο Σπύρος λέει: «OXI !!!» «Γιατί κύριε;» τον ξαναρωτάει η κοπέλα. Και
ο Σπύρος: «Γιατί δεν έχουμε καιρό !!!».

Να πα χωστείς!

Ο Στελής του Στελομανώλη είχε πεντακόσα πρόβατα στο Ανωγειανό αόρι,
στου Ρούβα, έκια τα βόσκευγε. Μια μέρα φθινοπώρου έπιασε μεγάλη κακοκαιρία, συννέφιασε ο ουρανός εκατσιφάριασε και εντάκαρε τη στούπα. Μέσα σε
λίγες ώρες ένα μέτρο χιόνι στα Ανώγεια, πάνω από δυό μέτρα χιόνι στο αόρι
στου Ρούβα που είχε τα ζα ντου ο Στελής. Πώς να πάνε, ήντα να κάμουνε να
γλυτώσουνε τα πρόβατα. Εναλώθηκε όλο το χωριό, εντακάρανε πολύ νέοι να
πάρουνε απάνω και να βγούνε στο αόρι ήμπα γλυτώσουνε τα πρόβατα, μας πως;
Το χιόνι δεν επαλευότανε.
Ο Χαραλιός ο Χαιρέτης του Ανάστο, ξάδερφος του Στελή, επήγε στο σπίτι του
Στελή να του κάμει παρηγοριά. Μιλούσανε για τα αποκλεισμένα πρόβατα, σε
πιο σημείο μπορεί να είναι, αν ζούνε, με ποιο τρόπο και πως μπορούνε να τα
γλυτώσουνε κ.α. Σε κάποια στιγμή της κουβέντας λέει ο Χαραλιός του Στελή:
«Στελή εγώ σαν Χαραλιός σου λέω πως δεν έχει πομείνει μια. Είναι όλες ψοφησμένες». Και ο Στελής: «Και εγώ Χαραλιό σαν Στελής σου λέω να πα χωστείς»!!!

Θέλει! Θέλει!!
Μια φορά ένας Ανωγειανός σαράντα χρονό και δε ντόδρονε τ’αυτί ντου για να
παντρευτεί. Μια μέρα λοιπόν εμόνιασε όλη η οικογένειά του για να ιδεί ήντα
θελά κάνει μ’αυτή την ιστορία και πώς θα παντρέψουν το λεβέντη τους. Εκάτσανε στο τραπέζι μαζί με τον υποψήφιο γαμπρό και τρώγανε και πίνανε και
φέρνουνε τη κουβέντα τσι παντρειάς. Έλεγε ο ένας το κοντό του και ο άλλος
το μακρύ του, έλεγε η άλλη, έλεγε ο άλλος, να πάρει εκείνινέ την κοπελιά που
έχει και τη δουλειά τζι, να πάρει την άλλη που έχει ελιές στο Μαλεβύζι, να
πάρει εκείνινέ που έχει ο πατέρας τσι χίλια πρόβατα και αμπέλια στο Μονοφάτσι. Επήρε το λόγω ένας γαμπρός του σπιτιού και τονέ λέει: «Περιμένετε,
περιμένετε, να το κάμουμε όπως το κάνανε τα παλιά τα χρόνια. Να πάρουμε τα
πράγματα από την αρχή. Πρώτα-πρώτα να ρωτήξουμε τον υποψήφιο γαμπρό
ανέ θέλει παντρειά και ύστερα θα βρούμε τα υπόλοιπα». Και ο υποψήφιος γαμπρός αμέσως και με δυνατή φωνή τονέ λέει: «Θέλει, θέλει !!!»

Η Ψαρόσουπα

Ο Βασίλης Καλομοίρης ή (Βασίλας) του Ζμπρουλογιαννιό ο γιος, όταν ήταν
μικρός δεν του άρεσε η ψαρόσουπα, δεν την έτρωγε με τίποτα. Μια μέρα λοιπόν
έπαιζε έξω από το σπίτι τους και του φώναξε η μάνα του: «Βασίλη έλα να πας
στου Βαγγέλη (είχε μπακάλικο) να μου πάρεις μια κότα να την κάμω σούπα να
φάμε». Και ο Βασίλας αμέσως: «Δεν πάω γιατί θα την κάμεις ψαρόσουπα»!!!
ο Συντάκτης,
ο Στοχαστής

Προσκυνώ
τη χάρη σου
λαέ μου
Του ΝΙΔΙΩΤΗ
Σφάξε με αγά μου ν' αγιάσω
-Εγενήκανε σύντεκνε οι σχέσεις των ανθρώπων καθαρό κέρδος. Άμα κανείς δεν έχει
κέρδος απ’τον άλλον δεν του λέει καλημέρα.
-Λάθος κάνεις σύντεκνε. Υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούνε φιλικές σχέσεις χωρίς
κέρδος.
-Δεν έχω φιλικές σχέσεις σύντεκνε. Ένα
φίλο είχα μα δεν τον έχω.
-Γιάντα
-Γιατί τούπα να πα γκρεμιστεί.
-Κάθε ντις και ντάει μούλεγε πως του ξενοκοίτασε η γυναίκα και δεν άντεχε τέθοιο
ξεφτέλισμα και θα πάει να γκρεμιστεί. Και
μια φορά τούπα να πα γκρεμιστεί. Αν δε πάει χωρίζουμε τη φιλιά.
-Έτσα είναι αυτός ο κόσμος. Καθα εις και
με το μαράζιν του. Μπορεί να τάχει όλα τα
αγαθά αυτός ο Άνθρωπος και τονε τρώει το
μαράζι τση γυναίκας.
-Νάχεν έχω εγώ σύντεκνε ένα μαράζι θελά
το παλαίψω μα έπαε είναι πολλά μαράζα και
κάθε μέρα δημιουργούνται και νέα προβλήματα.
- Εγώ λέω σύντεκνε πώς για να ζει κανείς
άνετη ζωή πρέπει νάχει πολλά λεφτά και
λίγα προβλήματα
-Μα έλα μου εδά που έχομε πολλά προβλήματα και λίγα λεφτά. Κι έφταξε ο κόμπος
στο χτένι.
-Ντα πότε ήταν αλάργο; Εσύ σύντεκνε τα
κουτσοβολεύεις. Έχεις το σπιτάκι σου. Μόνο τα χρόνια φεύγουνε.
- Και ήντα πως φεύγουνε; Να τα παντώ θέλω;
Εγώ δε μπορώ να τα παντώ, μόνο σαν εσύ

Η

Σ Τ Η Λ Η

■Ο Γιάννης και ο Δημήτρης Σταυρακάκης
(Μερτζάνηδες) εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό
των 50 €.
■Στη μνήμη της Όλγας Σπαχή εισέφεραν στη
Φ.Α.: η οικογένεια Βασίλη Σπαχή (Σπαχοβασίλη) το ποσό των 50 €, η οικογένεια Κώστα
Σπαχή (Λέαντρου) το ποσό των 50 €, η οικογένεια Μιχάλη Ζαχαριουδάκη και Μαρίας
Κουτάντου το ποσό των 50 €, η Αφροδίτη
Σπαχή-Δασκαλάκη το ποσό των 50 €, η Αρετή Σπαχή το ποσό των 50 € και ο Οδυσσέας
Σπαχής επίσης το ποσό των 50 €.
■Η Κατερίνα Τρούλη εισέφερε στη μνήμη του
πατέρα της Σάββα Τρούλη, αλλά και στη μνήμη της θείας της Μαρίκας Ξυλούρη και του
θείου της Λυκούργου Σπιθούρη το ποσό των
100 € στη Φ.Α.
■Στη μνήμη του Χαράλαμπου Φρυσάλη, η
σύζυγός του Κλεάνθη και τα παιδιά του εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 €.
■Η Ειρήνη Σαλούστρου (Χαρκιάδενα) εισέφερε στη μνήμη της αδερφής της Ευαγγελίας
Ξυλούρη και στη Φ.Α. το ποσό των 50 €.
■Στη μνήμη του Κώστα Λώλα, η σύζυγός του,
Ελένη, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 €
και η Μαίρη και η Μάγδα Λώλα το ποσό των
100 € (για το 40 ήμερο μνημόσυνο).
■Στη μνήμη του Κώστα Λώλα η Ειρήνη Μανουρά-Δασκαλάκη εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 40 €.
■Στη μνήμη της Αθηνάς Ρούλιου - Σιμιτζή, η
οικογένεια Μ. Ρούλιου εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 €.
■Στη μνήμη Βασιλείου Μανουρά (Σωμαροβασίλη) η σύζυγός του και τα παιδιά του Άρης,
Γιάννης και Γιώργος εισέφεραν στη Φ.Α. το
ποσό των 100 €.
■Η οικογένεια της Ηρώς και Λευτέρη Βαρανάκη-Μαγούλιου προσέφεραν στη Φ.Α. το
ποσό των 50 € στη μνήμη του θανόντος πατέρα τους, Αναστάσιου Μαγούλιου και στη

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.

μπορείς να τα παντάς.
-Τα χρόνια σύντεκνε δεν παντιούνται μα εγώ
σου το λέω για να παντρευτείς.
-Κι άμα παντρευτώ να σταθούνε θέλει;
-Δεν στένονται σύντεκνε μα είσαι στην ηλικία που πρέπει να παντρευτείς.
-Και πια θα πάρω που καμιά δεν αγαπώ και
καμιά δεν μ’αγαπά.
-Ο κόσμος σύντεκνε είναι γεμάτος γυναίκες.
Ναγαπήσεις, μια να την παντρευτείς.
-Εγώ σύντεκνε δεν θέλω να θωρώ άνθρωπο
στον κόσμο. Μούδε αρσενικό, μούδε θηλυκό.
Μα δεν κατέχω, εγώ είμαι κακός γει οι ανθρώποι είναι κακοί.
-Και το ένα συμβαίνει και το άλλο, το κοινωνικό σύστημα που έχουμε χαλά τσ’ανθρώπους.
- Ποιο σύστημα;
- Ο καπιταλισμός
-Και καλό σύστημα είναι γη κακό;
- Ο καπιταλισμός σύντεκνε είναι καλός για
τσι καπιταλιστές. Αλλά να σου πω σύντεκνε,
έπαέ στα χωριά, εμείς έχουμε ακόμη φεουδαρχισμό. Γιατί ο έμπορας έσει μια περιοχή
φέουδό του και την εκμεταλλεύεται, ο ζωοκλέφτης έχει μια περιοχή φέουδό του και τη
ληστεύει και ούτω καθεξής.
-Ετούτανά σύντεκνε που λες είναι πολιτικά
θέματα και εμένα για τα πολιτικά, ούτε με
ενδιαφέρει, ούτε με νοιάζει.
-Μάληστας!! Σφάξε με αγά μου ν’αγιάσω.
Ήντα θες εσύ να σε νοιάζει, ποιος θα σε
σφάξει.!
(σ.σ. της σύνταξης: το κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στη
Φ.Α. στο φύλλο υπ’αριθμ. 84 τον Απρίλιο του 1981)

Τ Ο Υ

Τ Α Μ Ι Α

μνήμη της αδερφής τους Ειρήνης ΜαγούλιουΤραντά
■Στη μνήμη του Γεωργίου Σμπώκου, η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
200 €.
■Στη μνήμη της Ασημένιας Ανδρεαδάκη, τα
ανήψια της κατέθεσαν στη Φωνή των Ανωγείων το ποσό των 100 €.
■Στη μνήμη της Δόξας Χαιρέτη, η Κ.Ο.Β
Ανωγείων, εισέφερε το ποσό των 50 € στη
Φ.Α.
■Στη μνήμη του Ελευθερίου Αεράκη (Νταρολευτέρη), ο αδερφός του Χαράλαμπος Αεράκης (Νταροχαραλάμπης), εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 €.
■Στη μνήμη του Ελευθερίου Αεράκη (Νταρολευτέρη) η Στέλλα Νταγιαντά εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 €.
■Στη μνήμη της Ειρήνης Γεωργίου Σκουλά
η Μαρλένα Περιφεράκη εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 €.
■Στη μνήμη της Νίκης Ξυλούρη, τα τέκνα της
εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50 €.
■Ο Χαράλαμπος Βουιδάσκης εισέφερε στη
Φ.Α το ποσό των 20 €.
■Η Ντίνα Σταυρακάκη εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 20 €.
■Ο Αχιλλέας Πασπαράκης εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 20 €.
■Η Ειρήνη Βρέντζου εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 20 €.
■Ο Κλεμανσώ Πλουσής εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 30 €.
■Ο Κίμων Δακανάλης εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 20 €.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ…
Ευχαριστούμε θερμά τους δωρητές για τις
πολύτιμες εισφορές τους, που δίνουν δύναμη στην εφημερίδα και το Σύλλογό μας.
Το Δ.Σ.
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ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ...
(Εκτός από την ελευθερία υπάρχει και η γλώσσα...)

ΜΑΤΕΡ - ΜΗΤΗΡ - ΜΑΜΑ - ΜΑΝΑ
ΜΑΙΟΜΑΙ - Μ Α Ω - ΜΑΣΜΑ - ΜΑΙΑ - ΜΑΜΗ

ΜΑΝΘΑΝΩ - ΜΑΘΗΣΙΣ - ΜΑΘΗΜΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΥΣΕΙΟΝ - ΜΟΥΣΑΙ - ΜΟΥΣΑΙΟΣ - ΜΟΥΣΗΓΕΤΗΣ
Μια περιήγηση με πλοηγούς την Μυθολογία, την Ιστορία, την Γλώσσα-Ετυμολογία
Εις μνήμην της μητρός μου
Μαριάνθης Ιωάννου Σταυρακάκη
και του πατρός μου,
Ασκληπιάδου1, Ιωάννου
Αναστασίου Σταυρακάκη
Στις 19 του Μάη 2013 συμπληρώνονται
20 έτη από τον θάνατό του πατέρα μου.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΛΒΙΟΣ ΟΝ ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ
ΦΙΛΩΝΤΑΙ
ΕΥΤΥΧΗΣ ΑΥΤΟΣ
ΠΟΥ ΟΙ ΜΟΥΣΕΣ ΦΙΛΕΥΟΥΝ2
Αυτή η φράση απετέλεσε τον τίτλο του
προηγουμένου φύλλου της εφημερίδας.
Ήταν η επικεφαλίδα της συνέντευξης που
μας παραχώρησε με πολλή ευγένεια, ο
Επίκουρος Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής Τμήμα Μουσικών
Σπουδών ΕΚΠΑ, κ. Στέλιος Ψαρουδάκης.
Και για την συνέχεια του Λόγου δηλ της
σκέψεως αλλά και του λόγου δηλ της
γλώσσας, σχετικά με την οδυνηρή κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα αλλά και
με τις Μούσες μια άλλη κατάσταση μου
οδηγεί την ψυχή στο φως και στην ευδαιμονία, γράφονται αυτές οι γραμμές ως
εισαγωγή.
Έχει επισημανθεί από την Φ.Α., με πολλούς τρόπους και σε πολλές στήλες, ότι η
κρίση που βιώνουμε σήμερα είναι αξιακή.
Κατέρρευσαν και εξέπεσαν οι αξίες και
οι αρετές που θεμελίωναν και συνείχαν
τον κοινωνικό ιστό. Εκείνες οι αρχές που
ήρχαν και δέσποζαν μεταξύ των Ελλήνων
και που μεταλαμπαδεύονταν κατά καιρούς από τους διδασκάλους και τους
πνευματικούς ανθρώπους στην κοινωνία
και τον ευρύτερο κόσμο.
Διασύρθηκε και απαξιώθηκε η παιδεία,
και ιδίως η κιβωτός της παιδείας, η γλώσσα ως λόγος και κατά συνέπεια, ως Λόγος
σκέψη. Υπήρξε Υπουργός παιδείας που
προέτεινε την Αγγλική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους!
Με συγκεκριμένες συμπεριφορές και τακτικές, των πολιτικών που παρέσυραν και
μεγάλο μέρος πολιτών, ιδίως επιχειρηματιών, και τούμπαλιν, η κρίση «προήχθη»
επί τα χείρω σε παρακμή. Παρακμή που
δεν έχουμε ελπίδα να υπερβούμε όχι μόνο γιατί το οικονομικό πρόγραμμα πάσχει, αλλά κυρίως γιατί δεν έχουμε ακόμα
αντιληφθεί ότι: «χαμαί πεσε δαίδαλος
αυλά ουκέτι Φοίβος έχει καλύβην…. απέσβετο και λάλον ύδωρ»3.
Η αρμονία από τις δονήσεις της λυγιφώ-

τικά με την ονομασία της θεάς Δήμητρας
και Γαμάτρας, αλλά και το όνομα Αριάγνη και Αριάδνη το σύμφωνο Γάμα εναλλάσσεται με το Δέλτα σε ορισμένες λέξεις, ιδίως στη δωρική διάλεκτο.
Η ρίζα λοιπόν της λέξεως Μητέρα είναι
Μα στη δωρική διάλεκτο και Μη στην
αττική διάλεκτο, και από την δωρική διάλεκτο έχουν προκύψει και τα υποκοριστικά μαμά και μάνα.

ΜΑΙΟΜΑΙ-ΜΑΩ–ΜΑΣ
ΜΑ-ΜΑΙΑ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ

νου4 λύρας, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, που είχε άμεση αντανάκλαση και
στην ελληνική σκέψη, έχει αντικατασταθεί από ύβρεις και ευτελείς συμπεριφορές. Εξ αυτού του λόγου, η σκέψη και
λογισμός κατακλύζεται από παραφροσύνη και χειρίστης ποιότητας συμπεριφορές.
Αυτός ο αντικατοπτρισμός είναι εμφανής
σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτικού και
κοινωνικού μας βίου.
Μετά απ αυτές τις πραγματικές διαπιστώσεις, είναι δυνατόν να διατυπωθεί ανάλογα ο χρησμός της Πυθίας που έδωσε στον
Ιουλιανό:
«Χαμαί πεσε δημοκρατία και «ο λόγος»
(λογική)… ουκέτι έχει καλύβην»
Ποιος γνωρίζει από τους επονομαζόμενους σήμερα Έλληνες και ιδίως του νέους
τον Ορφέα, τον Πυθαγόρα, τον Πλάτωνα,
τον Αριστοτέλη, τον Ηρακλή τον Θησέα,
τον Περσέα; Πως έζησαν και πως έδρασαν αυτές υπάρξασες οντότητες, ή αν
θέλετε, οι ιδέες και τα αρχέτυπα της πάλαι ποτέ ελληνίδος ψυχής, όσες αναφέρονται σε μυθικά πρόσωπα-πρότυπα που
αποτελούν τον θεμέλιο λίθο του ελληνικού πολιτισμού;
Και ποιός γνωρίζει τα κείμενα (τις σκέψεις
και τη γνώση) των φιλοσόφων που ακολούθησαν αργότερα, «τοις κείνης (ελληνιδος γλώσσας και σκέψης σκέψης) ρήμασι πειθόμενοι» ακολουθώντας τα αρχέτυπα που η Μυθολογία εφώτισε. Γιατί μέσω
της η μυθολογίας, και μέσω της ελληνίδας
γλώσσας, ανεδείχθη η σοφία του Έλληνος
Λόγου που αποτέλεσε τις θεμελιώδεις αρχές της φιλοσοφίας παγκοσμίως;.
Πολλά από τα γραπτά των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, όσα έχουν διασωθεί
μετά από τις καταστροφές μεγάλων των
βιβλιοθηκών(Αλεξάνδρεια) υπάρχουν
και επιμένουν να μας καρτερούν. Μας
καρτερούν οι Νόμοι του Πλάτωνος και
μας υπενθυμίζουν ότι:
Η πόλις πρέπει να είναι και ελευθέρα και
έμφρων και φίλη προς εαυτήν (δηλ να
μην δημιουργεί αιτίες για εχθρότητες μεταξύ των πολιτών που την κατοικούν!) και
ο νομοθέτης πρέπει να νομοθετεί έχων
εστραμμένην την προσοχήν του προς
αυτά5.
Αυτές όμως οι ρήσεις και οι αξίες που
«κουβανούν», όπως θάλεγε και ο Καβάφης, είναι περασμένες και ξεχασμένες
για τους σύγχρονους πολιτικούς αλλά και
για τους περισσότερους από μας τους πολίτες.
Σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχα με

έναν Ασκληπιάδη που ασκεί το λειτούργημά του με δικαιοσύνη και ευπρέπεια,
παρετήρησε ότι η αρχαία ελληνική παιδεία είναι η ουσία μας και ότι τα παιδιά
μας (τα παιδία μας) είναι η περιουσία
μας.
Επομένως για να επιβιώσουμε ως έθνος
και ως κοινωνία έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε και τα δύο αυτά αγαθά. Διατηρώντας την παιδεία μας και μεταδίδοντάς στην στα παιδία μας.
Μετά απ αυτή τη συζήτηση σκέφτηκα ότι
αυτός ο άθλος είναι μάλλον ακατόρθωτος.
Γιατί απαιτεί μεγάλο κόπο και πρώτα απ
όλα έρωτα, Ερωτα με εψιλον κεφαλαίον
που οι περισσότεροι από μας τον έχουμε
λησμονήσει. Τον έχουμε λησμονήσει ή
μάλλον δεν τον γνωρίσαμε ποτέ, αφού
στις οδούς και τις ρύμας6 κυκλοφορεί μόνον η Πάνδημος Αφροδίτη, η Ουρανία
δεν κατεβαίνει πλέον στη γη.
Ο Ήρως - Έρως όπως αναφέρει ο Σωκράτης στον διάλογο του Πλάτωνος «Κρατύλος»7, (τίτλος που τον επαναλαμβάνει
και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης σένα
από τα διηγήματά του) που στο» Συμπόσιον» του Πλάτωνος αναφέρεται «μέγας
δαίμων, τόκος εν τω καλώ κατά το σώμα
και την ψυχήν»8 εμφανίζεται μόνο στους
εραστές του αρχαίου ελληνικού λόγου.

ΜΑΤΕΡ - ΜΗΤΗΡΜΑΝΑ -ΜΑΜΑ
Ο ταλαντούχος θεατρικός συγγραφεύς
Γιώργος Διαλεγμένος έχει γράψει ένα
εξαίρετο θεατρικό έργο, που παίζεται
κατά καιρούς στα θέατρα της Αθήνας με
τον τίτλο, «Μάνα Μητέρα Μαμά». Πρώτη
φορά το ανέβασε πριν χρόνια ο Λευτέρης
Βογιατζής ένας θεατράνθρωπος σκηνοθέτης και ηθοποιός, που ποιεί ήθος. Είχα
την τύχη να παρακολουθήσω στο θέατρο
της οδού Κεφαλληνίας αυτήν την θεατρική επιτυχία. Και από τότε άρχισα να αναρωτιέμαι:
Πως γεννήθηκε αυτή η τρυφερή και γλυκειά λέξη με τρείς εκδοχές Μάνα, Μητέρα, Μάμα, αλλά οι άλλες λέξεις που φαίνεται ότι έχουν κοινήν την ρίζαν με αυτές
όπως Μαία, Μαμή, καθώς Μάτερ και
Μήτηρ;
Μετά από καιρό και από πολλή σκέψη και
έρευνα κατέληξα σε κάποιο συμπέρασμα.
Παρετήρησα ότι όλες αυτές οι λέξεις
έχουν την αρχική τους συλλαβή την κοινή
ρίζα ΜΑ. Το σύμφωνο Μι που προκαλεί
αρκέτες και ισχυρές ψυχονοητικές δονήσεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο, και το

φωνήεν Άλφα που στην αττική διάλεκτο
σε πολλές λέξεις μετατρέπεται σε ήτα.
Στα Ανώγεια στο τόπο γεννήσεως του
πατέρα μου, στις πρόποδες του Υψηλού
Όρους συχνά ακούγονται οι παιδικές φωνές σε όλους τους τόνους και τις μουσικές
κλίμακες, να αποκαλούν τις μητέρες και
μάνες, με την απλή αλλά δυνατή, εύηχη,
λυγίφωνη και λιγόφωνη, λέξη-συλλαβή
ΜΑ.
Και συγκεκριμένα θυμάμαι την έκφραση:
«Μα, μπρε Μα!».
Με τους παραπάνω συλλογισμούς και
ήχους, ιδίως των παιδικών προσφωνήσεων των ανωγειανών παιδιών, που μένουν
στην μνήμη μου ανεξίτηλες και από τις
διηγήσεις του αειμνήστου πατρός μου,
είμαι σε θέση να διατυπώσω ευθαρσώς
την άποψη ότι Μήτηρ και Μάτερ είναι
λέξεις που τόσο ετυμολογικά όσο και εννοιολογικά, έρχονται από τα βάθη της
αρχαίας ελληνικής.
Η Μήτηρ και /η, η μάτερ είναι η οντότητα που μας φέρνει στον κόσμο, μας κυοφορεί 9 μήνες εντός της, μέσα στη μήτρα
της, αφού ως άλλη ΓΗ-ΜΗΤΗΡ δηλ Γαμάτρα9 και Δή-μητρα δίδει, σε μας στους
ανθρώπους ,τους καρπούς της. Μας δωρίζει ό,τι τίκτει δηλ τον τον τόκον της, με
αποτέλεσμα να μας τρέφει και να μας διατηρεί στη ζωή. Η Γη θεωρείται η μεγάλη
και μακρόβια μητέρα, που μας τρέφει μας
φιλοξενεί, μας επιτρέπει μέχρι στιγμής να
επιβιώνουμε ακόμη και αν την πληγώνουμε και την κακομεταχειριζόμαστε.
Πόσο ευγνώμονες είμαστε στη Μητέρα
Γη ή Γα- μάτρα ή Δή-μητρα γι αυτήν της
την ανεκτίμητη προσφορά; Όσο πρέπει
να είμαστε στην μητέρα που μας έφερε σ
αυτόν τον στον κόσμο και ακόμη παραπάνω.
Στο σημείο αυτό για να μην υπάρξουν
απορίες, για τις παραπάνω λέξεις ΓΑ και
ΔΑ μάτρα ή μητρα, ας σημειωθεί ότι, στην
ελληνική γλώσσα και ιδίως στην κρητική
διάλεκτο το γάμα και το δέλτα σε ορισμένες λέξεις αντικαθίστανται, χωρίς καμιά
αλλαγή της έννοιας η της σημασία της λέξεως. Λέμε π.χ. γήπεδο και δάπεδο. Χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη για να δηλώσουμε τον χώρο της γής που πατάμε με
τους πόδες μας,( πους και πε(σδ)ζ-) όπως
πεζός, πεζοδρόμιο και πέδιλον. Ο πλανήτης μας λέγεται και Δα αλλά και Γα δηλ
Γαία Γα-μητηρ, Γη-μητηρ διότι η λέξη
Δηώ10 είναι η πρώτη προσφώνηση της Δήμητρος στον Ορφικό Υμνο της θεάς αυτής.
Όπως ήδη παρατηρήθηκε παραπάνω σχε-

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Στην αρχαία ελληνική γλώσσα υπάρχει η
αρχαιοτάτη και χαμένη μέσα στο χρόνο
λέξη μάσμα, που δεν έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα μ αυτή την πρωτοφανή και
πρωτογενή μορφή. Την συναντάμε στον
«Κρατύλο» όταν ο Σωκράτης επιχειρεί
να ετυμολογήσει την λέξη όνομα11.
Η λέξη αυτή ΜΑΣΜΑ σημαίνει ανα –ζήτηση, έρευνα. Το ετυμολογικό λεξικό του
Δημητράκου μας παραπέμπει στο ρήμα
Μαίομαι που σημαίνει αναζητώ, ζητώ,
ερευνώ και το πιθανότερο από την ίδια
ρίζα θα πρέπει να προέρχεται και η Μαία.
Επίσης πρέπει να προστεθεί ότι στην
ενεργητική φωνή το ρήμα μαίομαι είναι
Μάω και επομένως η ρίζα της λέξεως ματέρα θα πρέπει προέρχεται και από την
ενεργητική φωνή του αυτού του ρήματος,
που επίσης σημαίνει αναζητώ και ερευνώ.
Επί πλέον στην ελληνική γλώσσα υπάρχει
και η λέξη μασ-τός που λογικά πρέπει να
προέρχεται από την ίδια ρίζα του ρήματος
μαίομαι ή μάω και συγκεκριμένα από την
ρίζα μασ- γιατί στον που στον αόριστο
χρόνο το παραπάνω ρήμα μας δίνει τον
τύπο εμασάμην και στο μέλλοντα μάσομαι.
Μαστός κατά το λεξικόν του Δημητράκου
είναι «έκαστον των αδενωδών οργάνων της
γυναικός και των άλλων θηλέων θηλαστικών ζώων στο οποίον σχηματίζεται το γάλα»12. Και είναι ο μαστός το σημείον του
σώματος της μητρός που αναζητείται,
από το βρέφος προκειμένου αυτό να τραφεί και να επιβιώσει. Από την ίδια ρίζα
παράγεται και η λέξη μαζός και από την
λέξη αυτή πήραν το όνομά τους οι Αμαζόνες γιατί το άλφα στη συγκεκριμένη
περίπτωση λειτουργεί ως στερητικό μόριον. Δηλ με το όνομα Αμαζόνες, προσδιορίζονται τα θηλυκά που δεν είχαν μαστόν
ή μαζόν.
Παρατηρείται ότι τόσον το σημείον του
σώματος της μητρός, από το οποίο παρέχεται η τροφή στο βρέφος δηλ. ο μαστός
όσον και το σημείον του σώματος της που
χρησιμοποιείται για την κυοφορία τους
να έχουν κοινήν την ρίζαν ματ-, μητ-,
μαστ-, μαζ-. Οι δύο φθόγγοι, Μ και Α ή
Μ και Η, σε όλες τις κρίσιμες έννοιες που
χρησιμεύουν για την γέννηση και επιβίω-

ση του τικτομένου ανθρωπίνου όντος είναι κοινές και ταυτίζονται, η δε τυχόν
διαφορετική εκφορά προφορική ή γραπτή, οφείλεται στις διαφορετικές διαλέκτους.
Επομένως και οι λέξεις Μαμά και Μάνα
δεν είναι καθόλου διαφορετικές από τη
λέξη μήτηρ και μάτερ, ούτε ως προς την
ετυμολογία δηλ την αλήθεια της γλώσσας
ούτε ως προς την έννοια δηλ την αλήθεια
του λόγου - λογικής. Αναφέρονται και
παραπέμπουν και οι δύο αυτές λέξεις
στην αναζήτηση της ζωής και εν συνεχεία
στην αναζήτηση της τροφής.
Εκτός όμως αυτών των σωματικών-υλικών
δώρων της μητρός προς το τέκνον υπάρχουν και τα άλλα δώρα, τα σπουδαιότερα
τα ανεκτίμητα, που δεν έχουν σχέση με το
σώμα αλλά αφορούν σε ποιο σημαντικό
τομέα αφορούν στην ψυχή του τέκνου. Το
τέκνο ζητά και έχει ανάγκη εκτός από
την τροφή και την ανατροφή. Δηλ ζητά
την γνώση, ζητά να μάθει τον τρόπο που
θα ζήσει και θα διαχειριστεί αυτή τη ζωή
που του χάρισε η μάνα μέσα από το σώμα
της. Και εδώ παρατηρείται ότι η λέξη μάσμα (δηλ.η αναζήτηση) έχει κοινή ρίζα με
τον μαστό την μητέρα, την μήτρα αλλά και
τη λέξη μάθημα.
Συχνά στην ελληνική γλώσσα είναι σύνηθες το φαινόμενο το θήτα να εναλλάσσεται μέσα στην ίδια τη λέξη με το σίγμα,
αυτό συμβαίνει ιδίως τα ρήματα όπως διαπραγματευόμαστε και διαπραγματευόμεθα, διδασκόμεθα διδασκόμαστε. Εκτός
όμως από τα ρήματα το φαινόμενο αυτό
παρατηρείται και σε ορισμένα ουσιαστικά που θα αναφερθούν αργότερα. Η δημιουργία και λειτουργία του λόγου - γλώσσα ίσως να συνδέεται η να εξαρτάται από
την ακολουθία των φωνηέντων και των
συμφώνων που συμφωνούν δηλ εκφέρονται αρμονικά με τα φωνήεντα. Αυτή η
αρμονία όμως δεν επιτυγχάνεται ευθύς
εξ αρχής, εξ αιτίας και της αδυναμίας δυσκαμψίας της γλώσσας να εκφέρει τους
λεπτότερους και εξευγενισμένους ήχους
που διαμορφώνονται και μέσω του Λόγου. Αυτή η αρμονία προκύπτει από τη
συνεχή χρήση της γλώσσας, και την συνήχηση συμφώνων και φωνηέντων που τελικά συνηχούν και συμφωνούν όπως μια
μουσική συγχορδία
Όσο πιο σμιλευμένη και καλλιεργημένη
είναι η γλώσσα τόσο πιο εκλεπτυσμένη,
εύκαμπτη, λυγερή,- λυγίφωνη - καταλήγει.
Λόγω του περιορισμένου χώρου, η ανάλυση των λέξεων ΜΑΝΘΑΝΩ - ΜΑΘΗΣΙΣ - ΜΑΘΗΜΑ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,
ΜΟΥΣΕΙΟΝ - ΜΟΥΣΑΙ - ΜΟΥΣΑΙΟΣ
- ΜΟΥΣΗΓΕΤΗΣ θα ακολουθήσει στο
επόμενο φύλλο της εφημερίδας.
Αλεξάνδρα Ιωάννου Σταυρακάκη
ΑΛΣ.

1 Ασκληπιάδης ονομάζεται κατά την αρχαία ελληνική παράδοση ο θεράπων του Ασκληπιού, της υγείας δηλ ο ιερεύς θεραπευτής του σώματος του θνητού. Η εννοιολογική και ετυμολογική προσέγγιση του ονόματος του Ασκληπιού, μπορεί
να δοθεί αρκεί να το ζητήσουν οι αναγνώστες.
2 Δηλ αγαπούν και του χαρίζουν τα δώρα τους.
3 Ένα μέρος από τον τελευταίο χρησμό που έδωσε η Πυθία από το Μαντείο των Δελφών πριν κλείσει οριστικά από τον
Θεοδόσιο. Δηλ. ότι έπεσε κατά γης η έντεχνη λύρα και ο Φοίβος πια δεν έχει κατοικία…. Και το νερού που μιλούσε έχει
πια σβήσει.
4 Λυγίφωνος είναι επίθετο που αναφέρεται στον Ορφικό ύμνο της Μνημοσύνης και αφορά στις Μούσες προέρχεται από
το επίθετο λυγηρός δηλ εύκαμπτος μαλακός όπως και λυγερός δηλ λεπτός και ευλύγιστος και λυγαριά, και στη
συγκεκριμένη περίπτωση .σημαίνει ο λεπτός, ο ραδινός και κατ επέκτασιν ο απαλός και γλυκός
5 Νόμοι Γ 693 B-D «πόλιν Ελευθέραν είναι τε δεί και Εμφρονα και εαυτή (υπογεγραμμένη δοτ. πτώσις) Φίλην, και τον
νομοθετούντα προς ταύτα βλέποντα δεί νομθετείν» Εκδόσεις Πάπυρος Νόμοι σελ. 210-211
6 Ρύμη σημαίνει σοκάκι στενός δρόμος
7 Ο φιλοσοφικώτερος όλων των διαλόγων του Πλάτωνος ο οποίος λοιδωρείται από τους Φιλολόγους.
8 Από το Συμπόσιο του Πλάτωνος φράση που την είπε ο Σωκράτης και σημαίνει ότι ο Έρως είναι μεγάλος δάσκαλος (δα)
ίμων (δα)ήμων δηλ σοφός, και γεννά πάντα το καλό και στο σώμα και στην ψυχή.
9 Αυτή είναι η ονομασία της Δήμητρος στην Κάρπαθο που την ακτώκοισαν από παλιά οι Δωριείς
10 Το όνομα της Δήμητρος όπως αποκαλείται στον Ορφικό Ύμνο «Δηώ παμμήτειρα θεά» αλλά όπως αναφέρεται και στον
«Κρατύλο» του Πλάτωνος .( Δή) μητρα είναι η την εδωδήν δίδουσα δηλ αυτή που μας δίνει την τροφή.
11 Ο Σωκράτης στον Παραπάνω διάλογο του Πλάτωνος ισχυρίζεται ότι η λέξη «όνομα» όπως έχει συμβεί και σε πολλές
άλλες λέξεις, έχει προέλθει από την περικοπή της φράσεως «ον ου μάσμα εστίν» δηλ το όν του οποίου ερευνάται και
αναζητείται η ουσία. Κρατύλος ή Περί ονομάτων Ορθότητος 421 a7-b1 σελ. 266-267 Εκδόσεις Πόλις.
12 Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής γλώσσης Δημητράκου Τ.9, σελ. 4492.
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Το αιλουροειδές
ένστικτο
της
ανθοπώλιδος
Κωστής Α. Μακρής
Στα γήπεδα αναστενάζει η Ελλάδα;
Όχι πια.
Πώς να το χωνέψει ο νους της υφηλίου ότι ολόκληρη η Ελλάδα είναι
ένα μεγάλο σόι που με κάθε ευκαιρία σπρώχνει κάποιον στην πίστα.
Πότε σαν σωτήρα, εκφραστή του βαθύτερου μερακλώματός της και των
λιγούρικων απωθημένων της, και
πότε σαν εκδικητή Κοεμτζή ή αποδιοπομπαίο Λεωνίδα με τους τριακόσιους.
Γάμος χωρίς κλάματα και κηδεία
χωρίς γέλια δεν γίνεται. Το ξέρουμε
αυτό. Αλλά ποια ποιον παντρεύεται
στις δύσκολες αυτές ώρες της ξέφρενης κηδείας των σιωπηλών σκέψεων;
Ό, τι βρεθεί. «Καλό παιδί να είναι,
βρε κορίτσια, και το μέγεθος δεν
έχει σημασία», που θα ’λεγε και η
γιαγιά.
Για να πούμε την αλήθεια, στις κηδείες δεν χορεύουμε. Όχι φανερά,
τουλάχιστον. Αλλά σε όλα τα άλλα
το κουνάμε, που λέει ο λόγος. Γάμοι,
βαφτίσια, αποφοίτηση, πτυχίο, γιορτή ονομαστική ή γενεθλίων, ταβέρνα,
σπίτι, σουβλατζίδικο.
Και πάντοτε, κάπου εκεί δίπλα, ελλοχεύει με άγρυπνο μάτι η αιλουροειδής ανθοπώλις. Η Εθνική Λουλουδού.
Έτοιμη να σου πασάρει τα ασώματα
άνθη της. Άνθη του κακού; Όχι, μωρέ Μποντλέρ, άλλα ήταν εκείνα. Αλλά πού να ξέρεις εσύ…
Υπάρχει τέχνη στο πώς το δισκάκι
αδειάζει μέσα σε άλλο δίσκο από φελιζόλ κι όλα μαζί τα λουλούδια θα
λούσουν, θα τιμήσουν, θα γλείψουν,
θα κολακέψουν και θα ψηλώσουν τον
κοντό με τη γραβάτα που κορυβαντιά
ένθεος, την ψηλή που κορδακίζεται,
τον άχαρο και πεφτοκώλη ζεϊμπέκη,
τον καυλοπυρέσσοντα μεσόκοπο, την
ξέφρενη εκτός θαυμάτων αναστενάρισσα, τον ρευματοειδή παππού και
την κρεμμυδοκόφτρα γιαγιά μαζί με
το στρίγκλικο εγγόνι.
Οι δημόσιοι λουλουδούδες (ναι, αρσενικό επίθετο σε θηλυκό ουσιαστικό, δεν έκανα λάθος) είναι μονίμως
έτοιμοι με τα λευκά φελιζολένια δισκάκια, τα ασημοντυμένα σαν τάματα με αλουμινόχαρτο, είναι έτοιμοι
―και έτοιμες― να προσφέρουν τα
λουλούδια (που πιο πολύ σε τάφο θα
ταιριάζανε) στο αντικείμενο του κτητικού θαυμασμού τους.

Στον ψηφοφόρο, στον δικό τους πολιτικό, στον εραστή των κραυγών
τους, στον αναγνώστη τους, στον
ακροατή τους, στον τσάμπα μάγκα,
στον (καθ’ ημάς και ανθ’ ημών)
ήρωα, στον εξεγερμένο, στον φωνακλά, στον τραμπούκο, στον κάθε βιαστή της κοινής λογικής.
Ο ψύχραιμος και γενναιόδωρος χορευτής και η έμπειρη και συνετή χορεύτρια δεν έχουν ανάγκη να λουστούν με λουλούδια. Τους φτάνει
λίγο καθαρό νερό, μετά.
Γιατί αυτό το βλέμμα της λουλουδούς,
που σε κάνει να βγάζεις από την τσέπη το περίσσευμα, το υστέρημα ή τα
κλοπιμαία, δεν πιάνει εδώ. Οι καθωσπρέπει λουλουδούδες σωπαίνουν
απέναντι στο αυθεντικό. Αποτραβιούνται προς την κουζίνα. Και έρχονται τότε οι αυθεντικοί ανθοφόροι με
τα ενσώματα λουλούδια.
Με ένα βλέμμα που δεν έχει υποκύψει στης λουλουδούς την πρόκληση
και κρατάει τα περισσεύματα της
καρδιάς, της μνήμης και του νου, θα
προσφέρουν ένα φιλί, ένα ερτζιανό
χαμόγελο, ένα χειρόγραφο χάδι, μια
σταθερή ―πέρα από τον θάνατο―
αγάπη.
Αυτά τα πανάκριβα, που τα φυλάς
για ό,τι αξίζει και που δεν τα ξοδεύεις σε πίστες και πρωτοσέλιδα.
Κωστής Α. Μακρής
04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
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δράσεις αποδράσεις

δράσεις αποδράσεις

Mε επιτυχία η ετήσια χοροεσπερίδα
του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας
Εντυπωσιακή η παρουσία της χορευτικής ομάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται
στις 10 το βράδυ και λίγο αργότερα το κυρίως μέρος της εκδήλωσης ξεκινούσε με τις καλύτερες προδιαγραφές.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου των
Ανωγειανών της Αθήνας κ.
Γιάννης Μανουράς, χαιρέτισε
όλους τους παρευρισκόμενους
και καλωσόρισε για ακόμα μια
φορά όλους, όσοι ανελλιπώς
βρίσκονται και ενισχύουν το
Σύλλογο στις προσπάθειες που
κάνει για την ευόδωση των σκοπών του. Στη συνέχεια, ο λόγος
δόθηκε στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων κ. Νίκο Βρέντζο, ο οποίος χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και ευχήθηκε η παρουσία του χορευτικού σχήματός του Συλλόγου, του οποίου και ηγείται, να επαναληφθεί στο μέλλον, στην Αθήνα. Δώρισε μάλιστα εκ μέρος του
Συλλόγου τους μια εικόνα της Παναγίας, η οποία και θα λάβει
περίοπτη θέση στα γραφεία του Συλλόγου των Ανωγειανών της
Αθήνας, του οποίου ο πρόεδρος συμφώνησε, ότι ενωμένοι οι δύο
Σύλλογοι μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα στον ανωγειανό πολιτισμό, αλλά και την διάδωση της ανωγειανής κουλτούρας
Φέτος ο κόσμος, λαμβανομένων υπόψη και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, ήταν πολύς και «έβγαλε κέφι» υπό τους ήχους της
μουσικής των συγχωριανών μας Γιώργη Φασουλά («Χουμάς», στη
λύρα και το τραγούδι), Κώστα Καλλέργη («Κουρούπης» στο λαούτο) και Γιώργη Βρέντζου («Κάτης», στο μαντολίνο), αλλά και του
Κώστα Ανετάκη (κιθάρα).
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την εντυπωσιακή και λαμπρή είσοδο του
χορευτικού συγκροτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων.
Στην αρχή με «χανιώτικο συρτό», και στη συνέχεια με «μαλεβιζιώτη» και «ανωγειανό πηδηχτό» το κέφι και η ατμόσφαιρα ζεστάθηκε πολύ. Το χορευτικό αποσύρθηκε, αφού πρώτα απονεμήθηκε σε
κάθε μέλος του, δια χειρός ενός εκάστου των μελών του ΔΣ του
Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας, αναμνηστικός «πάπυρος».
Η απονομή αυτή συνοδεύτηκε και με την παρουσίαση και γνωριμία
των μελών του χορευτικού συγκροτήματος στους παρευρισκόμενους.
Σειρά πήραν όλοι οι παρευρισκόμενοι, ανεβαίνοντας στην πίστα,
«πιάνοντας στο χορό». Η εκδήλωση «κράτησε» μέχρι τις 4:30 τα
ξημερώματα και οι Ανωγειανοί απέδειξαν, ότι ακόμα και σε δύ-

σκολες εποχές, μονιάζουν και
κουβεντιάζουν τις κοινές αγωνίες τους και τα προβλήματά,
αλλά και τις χαρές τους.
Φέτος την εκδήλωσή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων,
πέραν από τους πολλούς ανωγειανούς, αλλά και καλούς φίλους των Ανωγείων, τίμησαν με
την παρουσία τους, μεταξύ άλλων και: ο βουλευτής Ρεθύμνης
ΝΔ Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Κίνησης Μυλοποταμιτών κ. Σπύρος Τρούλης, και ο γεν. γραμματέας αυτής, κ Γιώργος Φλουρής, πρώην αντιπρόεδρος της
Παγκρητίου Ενώσεως κ. Άρης
Μανουράς, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του
Συλλόγου Κρητών Αμαρουσίου κ. Κώστας Κανελλάκης και ο νυν
πρόεδρος του ίδιου, ως άνω Συλλόγου κ. Άρης Χαιρέτης, οι πρώην
πρόεδροι του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας κ. Βασίλης Τουπής και Ιωάννης Ανδρεαδάκης, ο πρώην αντινομάρχης Αττικής κ.
Πέτρος Σαμόλης, ο πρόεδρος Συλλόγου Κρητών Δηλεσίου κ. Θέμης
Μέμμος, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων (όπως
σημειώθηκε παραπάνω) κ. Νίκος Βρέντζος και τα μέλη του ΔΣ του
ίδιου Συλλόγου Λευτέρης Μπέρκης και Χριστίνα Φασουλά και ο
πρόεδρος του χορευτικού ομίλου «Ερωτόκριτος» κ. Κώστας Κυριακάκης, με πολλούς από τους πρωτοχορευτές του.
Την εκδήλωση, παρά την απουσία τους, χαιρέτησαν με τιμή, η
Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Δήμαρχος
Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης.
Σημαντικό εδώ, είναι να αναφέρουμε τα ονόματα των χορευτών
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων που συμμετείχαν στη φετινή
μας χοροεσπερίδα, την φιλοξενία των οποίων ανέλαβαν με έξοδά
του τα αδέρφια Σταυρακάκη από το κέντρο «Κονάκι». Αναφερόμαστε λοιπόν στους: Νίκο Βρέντζο, Λευτέρη Μπέρκη, Γιώργη Σαλούστρο, Λευτέρη Καλλέργη, Μελπωμένη Χαιρέτη, Ελπίδα Καλλέργη, Ραφαέλα Νταγιαντά και Εμμανουέλα Καλλέργη.
Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή του στην επιτυχία της φετινής μας εκδήλωσης και δεσμευόμαστε για την κοινή συνεργασία
και προσπάθεια μας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων, ώστε
ενωμένοι να τιμάμε και διασπείρουμε τη φήμη του ανωγειανού
πολιτισμού και παράδοσης στον κόσμο.
το ΔΣ
του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας

Ανώγεια Μάρτιος 2013
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Σχετικά με τις κατασχέσεις
εις χείρας τρίτων για παλαιές
οφειλές δημοτών στο Δήμο

Ο Δήμος Ανωγείων γνωστοποιεί προς όλους τους δημότες ότι, η διαδικασία είσπραξης παλαιών
οφειλών δημοτών, που εφαρμόζουμε για πέμπτη φορά, με την κατάσχεση εις χείρας τρίτων θα
συνεχιστεί με σταθερότητα χωρίς παρεκκλίσεις για τους παρακάτω λόγους:
›Δεν νοείται η πλειονότητα των δημοτών που με συνέπεια πληρώνουν τις οφειλές τους στο Δήμο, να νοιώθουν ότι μόνοι
αυτοί οφείλουν να πληρώνουν και μια άλλη μερίδα δημοτών να αδιαφορούν συνεχώς για τις οικονομικές τους υποχρεώσεις από τις παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες
›Δεδομένου ότι το ποσό που δεσμεύεται από αυτούς τους δημότες αφορά οφειλές του 2007 δείχνει πως η μη πληρωμή
των υποχρεώσεων τους δεν οφείλεται σε κάποια αμέλεια ή σε προσωρινή οικονομική δυσκολία αλλά είναι χρόνια τακτική που προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και κατά κύριο λόγο αυτούς που πληρώνουν με συνέπεια.
›Στην πρωτοφανή, δύσκολη οικονομική συγκυρία όπου η κεντρική εξουσία έχει αφαιμάξει οικονομικά και οργανωτικά
την τοπική αυτοδιοίκηση, η επιβίωση του δήμου μας βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή, αν οι δημότες δεν καταβάλλουν τις οφειλές τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δεν στηρίξουν τον Δήμο.
›Εάν ο Δήμος δεν προχωρούσε σ’ αυτή την ενέργεια τα οφειλόμενα ποσά θα είχαν παραγραφεί, όχι βέβαια όμως και
διαγραφεί, γεγονός όμως που θα εξέθετε πολλαπλά τον Δήμο έναντι του Νόμου και οι κυρώσεις προς τον Δήμο θα ήταν
πολλαπλές.
Ασφαλώς η διαδικασία που είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να υπάρχει και να αναπτύσσεται ο Δήμος προς όφελος όλων των Ανωγειανών, δεν είναι ευχάριστη για κανένα από εμάς. Για όλους τους παραπάνω
λόγους όμως, έτσι έπρεπε να γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται προκειμένου να επιβιώσει ο Δήμος μας.
Οφείλουν δε όλοι να γνωρίζουν ότι ο Δήμος μας, όπως και όλοι οι Δήμοι, σύντομα θα υποχρεωθεί οι οφειλές να κοινοποιούνται στην Δ.Ο.Υ. (Εφορία) για είσπραξη και απόδοση τους στον Δήμο.
Σας ευχαριστώ
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
Δήμαρχος Ανωγείων

Αισιόδοξο μήνυμα
από τον

Πολιτιστικό
Σύλλογο
Σείσαρχων
Τα Σεί(ι)σαρχα, στα ανατολικά του
Ρεθύμνου, είναι οικισμός του Δήμου
Ανωγείων Μυλοποτάμου. Βρίσκονται
σε υψόμετρο 640 μ., 59 χλμ. από τo
Ρέθυμνο και 31 χλμ. από το Ηράκλειο,
πάνω στον αρχαίο δρόμο που οδηγούσε από την Κνωσό στο ιερό του Δία,
στο Ιδαίο Άντρο.
Η εύκολη πρόσβαση στον τόπο αυτόν,
η πηγή του νερού και η εύφορη γη έδωσαν, προφανώς, την αφορμή να δημιουργηθεί ο παλαιότερος οικισμός,
αλλά και τη δυνατότητα της αδιάσπαστης πορείας του μέχρι σήμερα.
Αυτήν την πορεία σηματοδότησε και ο
βυζαντινός ναός της Αγίας Παρασκευής στο κέντρο του οικισμού, στη θέση
Μουρί, την οποία ευλαβούνται πάντα
οι κάτοικοι. Το επιβεβαιώνουν οι καταγραμμένες παραδόσεις και οι δημοσιευμένοι θρύλοι που αναφέρονται στη
χάρη της. (Βλ. Βασίλης Χαρωνίτης, Η
Κρήτη των θρύλων και Τα Σαρχιανά).
Ο Οικείος Πολιτιστικός Σύλλογος,
από την ίδρυσή του το 1999, έδωσε νέα
δυναμική στον οικισμό. Το Δ. Σ., με το
σύνολο των κατοίκων, αναδεικνύει και
προβάλλει, με πολλή σεμνότητα και
υπευθυνότητα, κάθε πολιτισμικό και
πολιτιστικό στοιχείο του τόπου, τις παραδόσεις, την ιστορία, τις ομορφιές
της φύσης, τα ήθη, τα έθιμα, τον πολιτισμό. Δηλαδή ο, τι πιστεύει πως μπορεί να κρατήσει όρθιους και ενεργούς
τους πολίτες στις δύσκολες στιγμές
που περνά η πατρίδα μας.
Αυτό το αισιόδοξο μήνυμα στέλνει ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Σεισάρχων
Μυλοποτάμου και με το Ημερολόγιο
του 2013, στο οποίο παρουσιάζεται το
Δωδεκάορτο του βυζαντινού ναού της
Αγίας Παρασκευής, δηλαδή οι δώδεκα
μεγάλες Δεσποτικές Εορτές, οι οποίες
ιστορούνται σε ισάριθμες σκηνές.
Ο άγνωστος αγιογράφος είναι γνήσιος εκφραστής της λαϊκής εικαστικής
αντίληψης, γεγονός που έχει τη δική
του αξία, γιατί μας δείχνει πως λειτουργεί ο αυτοδίδακτος (ναϊφ) καλλιτέχνης, μακριά από τα ακαδημαϊκά
πλαίσια, φτιάχνοντας έργα χωρίς προοπτική, αλλά με λαμπερά χρώματα και
με τονισμένη υπερβολικά τη λεπτομέρεια, χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν και προβάλλουν περισσότερο την
απλότητα και τη φυσικότητά τους.
Ειδικότερα, στις εικόνες του Δωδεκάορτου της Αγίας Παρασκευής των
Σεισάρχων κυριαρχούν οι όμοιες λαϊκότροπες φόρμες στο σχέδιο και η
ενιαία χρωματική κλίμακα, που δείχνουν το χέρι ενός και μόνο αγιογράφου.
Το Ημερολόγιο έχει επιμεληθεί ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Λευτέρης
Χαρωνίτης, γι’αυτό και στην αισθητική του τελειότητα έχει αποτυπωθεί
και η σκηνοθετική δεξιότητα του δημιουργού του.
Μιχάλης Τρούλης

Ντοκιμαντέρ για την οικογένεια ΞYΛΟΥΡΗ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

«Μία oικογενειακή Υπόθεση»
Η

ταινία, με τίτλο «Μία Οικογενειακή Υπόθεση», σκηνοθετείται απο τη βραβευμένη, νέα δημιουργό Αγγελική Αριστομενοπούλου, υπεύθυνη και για την πρόσφατη επιτυχία
του ντοκιμαντέρ «Ταξιδιάρα Ψυχή» με το μουσικό Γιάννη
Αγγελάκα. Η ταινία περιγράφει πως, μέσα απο τους στενούς
δεσμούς και τις αξίες αυτής της οικογένειας λαικών καλλιτεχνών, η παραδοσιακή μουσική της Κρήτης διατηρείται,
μεταδίδεται και ανανεώνεται απο γενιά σε γενιά.
Μετά απο ένα χρόνο γυρισμάτων στην Κρήτη, η Αγγελική
και το συνεργείο της θα ακολουθήσουν την οικογένεια Ξυλούρη στην Αυστραλία, όπου για πρώτη φορά θα εμφανιστούν μαζί και οι τρείς γενιές της θρυλικής αυτής οικογένειας μουσικών. Στο διεθνές μουσικό φεστιβάλ Womadelaide,
ο Ψαραντώνης θα βρεθεί για πρώτη φορά επι σκηνής μαζί
με το γιό του Ψαρογιώργη και τα εγγόνια του, Νίκο, Αντώνη
και Απολλωνία.
Το ντοκιμαντέρ είναι μια παραγωγή της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΝ», που έχει στο ενεργητικό της διεθνείς συμπαραγωγές
με εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο και πολλά διεθνή
βραβεία («Tα Παιδία Δεν Παίζει», «Sugartown: οι Γαμπροί», «Σαγιόμι», «A Place Without People» κ.α.). Η αυστραλιανή εταιρία παραγωγής Unicorn Films συνεργάζεται
με την ΑΝΕΜΟΝ ως συμπαραγωγός. To «Μία Οικογενειακή Υπόθεση»/ «A Family Affair» έχει επιλεγεί απο το πρόγραμμα MEDIA της Ε.Ε., μέσω του οποίου καλύφθηκαν
ήδη τα έξοδα έρευνας, ανάπτυξης σεναρίου και δημιουργίας τρέιλερ. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια καμπάνια στην
πλατφόρμα χρηματοδότησης Kickstarter, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα του ταξιδιού στην Αυστραλία.
Εκτός της οικονομικής ενίσχυσης, αναζητείται και σπάνιο
αρχειακό υλικό για τα Ανώγεια και την οικογένεια Ξυλούρη κατα τις δεκαετίες 1950-1990.
Η ταινία θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2014!

Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ
Η Αγγελική Αριστομενοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε στο Λονδίνο και την Βαρκελώνη σκηνοθεσία με
ειδίκευση στο ντοκιμαντέρ. Επέστρεψε στην Αθήνα το 2001
όπου δούλεψε ως βοηθός σκηνοθέτη και φωτογράφος πλατό
σε παραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου. Από το 2005
ως το 2010 εργάστηκε ως σκηνοθέτης στη σειρά ντοκιμαντέρ
«Μουσικές του Κόσμου» της ΕΡΤ, μια από τις πιο δημοφιλείς
σειρές του είδους της. Έχει ολοκληρώσει πάνω από 30 μουσικά ντοκιμαντέρ με θέματα από όλο τον κόσμο, ορισμένα
από τα οποία έχουν διαγωνιστεί σε φεστιβάλ με μεγάλη επιτυχία. Η τελευταία της ταινία μεγάλου μήκους «Ταξιδιάρα
Ψυχή» απέσπασε το βραβείο διεθνών κριτικών FIPRESCI.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Η Ρέα Αποστολίδου εργάζεται για αγγλικά και ελληνικά
ντοκιμαντέρ από το 1995 ως ερευνήτρια και παραγωγός,
έχοντας σπουδάσει ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο King’s College του Παν. του Λονδίνου.
Μεταξύ άλλων, ήταν ερευνήτρια στην ταινία «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι», και Β’ παραγωγός στην συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του BBC-2 «Εσείς είστε ο πραγματικός
Κορέλι;», που ήταν το δημιουργικό ντοκιμαντέρ με την μεγαλύτερη τηλεθέαση στο BBC το 2001. Το 2002, εργάστηκε
στην γερμανική εταιρεία παραγωγής και διανομής ντοκιμαντέρ MA.JA.DE. Το 2005, εργάστηκε για την ΕΡΤ, στην
οργάνωση του σεμιναρίου EDN HISTORY με στόχο την
επίτευξη διεθνών συμπαραγωγών ντοκιμαντέρ.
Πρόσφατες δουλειές της ως παραγωγός περιλαμβάνουν τα
ντοκιμαντέρ «Τα Μυστικά του Λαβυρίνθου» (ΕΡΤ / ZDF /
HISTORY TV CANADA), «Sugartown: Οι Γαμπροί»
(ZDF/ARTE, ΕΡΤ/ΕΚΚ/YLE, BBC 2, SVT, SBS, Al Jazeera,
Fox Italy, YES DBS, ETV Estonia & Tele-Quebec), «Κύκλωμα» (ΕΡΤ/ΕΚΚ, AVRO, ABC Australia, Canal + Poland
και Romanian TV), «Δύο Φορές Ξένος» (ΕΡΤ/ΠΡΙΣΜΑ+,
2010), «A Place Without People/Ένας Τόπος Χωρίς Ανθρώπους» (ΕΡΤ / Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΑRTE, RTBF, TV3
etc 2009), «Τα Παιδία Δεν Παίζει» (ΣΚΑΙ/BBC WORLD/
EKK, Βραβείο καλύτερου Ντοκιμαντέρ 2010 της Ελληνικής
Ακαδημίας Κινηματογράφου), «Το Κάλεσμα του Βουνού»

(ΕΡΤ, ΕΚΚ), «1821» (ΣΚΑΙ / 2010-11), «Sayome» (ΕΡΤ,
ARTE, ΕΚΚ, Βραβείο URTI GRAND PRIX for Author’s
Documentary, Monte Carlo TV Festival 2012, Βραβείο Fipresci
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης). Το 2008, βραβεύτηκε με το
ετήσιο Trailblazer Award στο MipDoc στις Κάννες, μετά
από σύσταση του European Documentary Network EDN.
Ο Γιούρι Αβέρωφ έχει σκηνοθετήσει περισσότερα από 30
επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ «Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα» (ΕΡΤ) την περίοδο 2000-2006.
Έχει επίσης σκηνοθετήσει τα ντοκιμαντέρ «Η Γιορτή των
Νεκρών» (βραβείο ΕΚΚ για το Καλύτερο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ το 2001) με θέμα τα ταφικά έθιμα των Ποντίων στον
Καύκασο και την Ελλάδα, «Σεισμός» (ΕΡΤ/ ΕΚΚ, 2003) για
τον καταστροφικό σεισμό του 1953 στα Ιόνια Νησιά, την
σειρά 12 επεισοδίων «1821» (ΣΚΑΙ / 2010-11) για την ελληνική επανάσταση και τη σειρά ντοκιμαντέρ «Δύο Φορές
Ξένος» (ΕΡΤ/ΠΡΙΣΜΑ+, 2010) για τις μεγαλύτερες ανταλλαγές πληθυσμών του 20ου αιώνα.
Πρόσφατες δουλειές του ως παραγωγός περιλαμβάνουν τα
ντοκιμαντέρ «Τα Μυστικά του Λαβυρίνθου» (ΕΡΤ / ZDF /
HISTORY TV CANADA), «Τα Παιδία Δεν Παίζει» (ΣΚΑΙ
/ BBC WORLD / EKK, Βραβείο καλύτερου Ντοκιμαντέρ
2010 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου), «Το Κάλεσμα του Βουνού» (ΕΡΤ, ΕΚΚ) και «Sayome» (ΕΡΤ,
ARTE, ΕΚΚ, Βραβείο URTI GRAND PRIX for Author’s
Documentary, Monte Carlo TV Festival 2012).
O Nίκος Νταγιαντάς σπούδασε αρχαιολογία και ντοκιμαντέρ στο Λονδίνο. ‘Εχει σκηνοθετήσει πολλά ντοκιμαντερ
για ελληνικά και ξένα κανάλια. Μαζί με τους Γιούρι Αβέρωφ, Λευτέρη Χαρίτο και Ανδρέα Αποστολίδη, συνσκηνοθέτησε τη σειρά ντοκιμαντέρ «1821» για τον ΣΚΑΙ.
Έχει βραβευθεί, μεταξύ άλλων, με το βραβείο καλύτερου
σεναρίου στο διεθνές φεστιβάλ αρχαιολογικών ταινιών
«Αγών» , το χρυσό βραβείο URTI στο φεστιβαλ του Μοντε
Κάρλο και το βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI για το «Σαγιόμι», καθώς και το
βραβείο WWF στο 15ο φεστιβαλ ντοκιμαντερ Θεσσαλονίκης
για το «Little Land». Ζει και εργάζεται στην Αθήνα απο το
2004 και είναι μέλος της ΑΝΕΜΟΝ απο το 2005.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η Anemon Productions ειδικεύεται στην παραγωγή ντοκιμαντέρ και εκθέσεων multimedia για την ελληνική και τη
διεθνή αγορά. Ιδρύθηκε το 2001 από τους Ανδρέα Αποστολίδη, Νίκο Νταγιαντά, Στέλιο Αποστολόπουλο, Ρέα Αποστολίδη και Γιούρι Αβέρωφ.Πρόσφατες παραγωγές περιλαμβάνουν συμπαραγωγές με τα κανάλια ARTE, ZDF, Al
Jazeera, HISTORY TV, YLE, AVRO, EΡT και με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, πωλήσεις στις τηλεοράσεις
του BBC WORLD και BBC-2, SBS και ABC Australia, Al
Jazeera, Fox Italy, SVT Sweden, YES DBS Israel, ETV Estonia, Tele-Quebec, Eurochannel USA.
➔ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: info@anemon.gr, Tel: +30 210 7211073,
Fax: +30 210 7228023, www.anemon.gr, Anemon
Productions, 5 Stisihoru Street, Athens, 10674.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας και το Δ.Σ αυτού,
μόλις ολοκληρωθεί το ντοκιμαντέρ, και έχοντας ήδη προβεί
σε σχετικές συνεννοήσεις με εκπρόσωπο της εταιρίας παραγωγής, θα διοργανώσει, εκδήλωση για τους ανωγειανούς της
Αθήνας και τους φίλους του Συλλόγου και των Ανωγείων,
με σκοπό την προβολή αποσπασμάτων της ταινίας σε χώρο
προβολής που θα επιλεγεί με προσοχή, ενώ η σκηνοθέτιδα
της ταινίας έχει προβλεφθεί να παρευρεθεί στην εκδήλωση
με σκοπό να ενημερώσει σχετικώς, το φιλοθεάμον κοινό.
Σημειωτέον, ότι ο Σύλλογός μας, ευθύς άμα κυκλοφορήσει το
ντοκιμαντέρ, προσφέρεται να διευκολύνει την προώθηση και
πώληση των ψηφιακών του δίσκων, σε όλους όσοι επιθυμούν
να το αποκτήσουν και σε τίμημα εξαιρετικά προσιτό, με σκοπό και μόνον να ενισχυθεί η προσπάθεια της εταιρίας παραγωγής και δη του συγχωριανού μας Νίκου Νταγιαντά, που
τόσο προβάλει τ Άνώγεια, όσο και βεβαίως την οικογένεια
των Ξυλούρηδων με τη σπουδαία μουσική της παράδοση.

Σύντομο βιογραφικό
του ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ
Γεννήθηκε το 1975 στην Κρήτη, βαπτίστηκε στα Ανώγεια και μεγάλωσε
στο Ηράκλειο.
Σπουδασε αρχαιολογία και ντοκιμαντέρ στο Λονδίνο. ‘Εχει σκηνοθετήσει
πολλά ντοκιμαντερ για ελληνικά και
ξένα κανάλια. Μαζί με τους Γιούρι
Αβέρωφ, Λευτέρη Χαρίτο και Ανδρέα Αποστολίδη, συν-σκηνοθέτησε
τη σειρά ντοκιμαντέρ «1821» για τον
ΣΚΑΪ.
Έχει βραβευθεί, μεταξύ άλλων, με το
βραβείο καλύτερου σεναρίου στο διεθνές φεστιβάλ αρχαιολογικών ταινιών «Αγών» , το χρυσό βραβείο URTI
στο φεστιβαλ του Μοντε Κάρλο και
το βραβείο της Διεθνούς Ένωσης
Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI για το «Σαγιόμι», καθώς και το
βραβείο WWF στο 15ο φεστιβαλ ντοκιμαντερ Θεσσαλονίκης για το «Little
Land». Ζει και εργάζεται στην Αθήνα
απο το 2004 και είναι μέλος της ΑΝΕΜΟΝ απο το 2005.
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

δράσεις αποδράσεις

(δελτίο τύπου)

›

Την Κυριακή 14 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Ιδρύματος ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη
στη μνήμη των Ιδρυτών, Ευεργετών και
Δωρητών του Ιδρύματος καθώς και τα αποκαλυπτήρια της προτομής του αείμνηστου
Προέδρου της Παγκρητίου Ενώσεως Γεωργίου Βογιατζάκη.
Στην προσφώνηση του ο Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Σαλβαράκης καλωσόρισε τους
προσκεκλημένους, τους ευχαρίστησε για
την παρουσία τους και με λόγια μεστά αναφέρθηκε σε όλους εκείνους που με τη βοήθεια και την προσφορά τους συνεισέφεραν στο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο
της Κρητικής Εστίας.
Στη συνέχεια o κ. Αετουδάκης Δημήτριος
συγγραφέας λογοτέχνης έκανε αναφορά στη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή σύμπραξη

«Συν-Κοινωνία
απασχόλησης»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «ΤΟΠΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην δράση 7:
«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμο
σμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού
Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:
Α› Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα
Ανεργίας ΟΑΕΔ & με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
Β› Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί
που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
αναλυτική πρόσκληση
Γ› Ασφαλισμένοι/ες στον Ο.Γ.Α., εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης οι
ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων
Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης.

➔Στόχος – Αναμενόμενα Αποτελέσματα
της Πράξης
Η πράξη αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση
ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100
ωφελουμένων. Από τους 100 ωφελουμένους 50
ωφελούμενοι θα είναι γυναίκες και 20 ωφελούμενοι θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης είναι:
›25 ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις
απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων και εκεί-

νων που αφορούν την απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας).
›75 ωφελούμενοι θα αναπτύξουν ατομική η
συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα.

➔Διαδικασία Υπαγωγής στο Σχέδιο
1› Υποβολή αίτησης από τους δυνητικά ωφελούμενους.
2› Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, θα
πραγματοποιηθεί η επιλογή των ωφελουμένων
από «Πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων» η οποία έχει συσταθεί από το Δ.Σ της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης, σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν τα τυπικά προσόντα και τα άτομα που πληρούν τις βασικές
προϋποθέσεις θα ενημερώνονται τηλεφωνικά
και θα καλούνται για συνέντευξη από τα Στελέχη Συμβουλευτικής.
Στο δεύτερο στάδιο θα αξιολογηθούν οι ωφελούμενοι βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και
θα καταρτιστούν δύο κατάλογοι.
Ο πρώτος θα περιλαμβάνει τους 100 ωφελούμενους, με την απαραίτητη προσαρμογή ώστε
να επιτυγχάνεται το 50% των επιλεγμένων να
είναι γυναίκες και το 20% να είναι νέοι κάτω
των 25 ετών. Ο δεύτερος θα περιλαμβάνει έναν
αριθμό επιπλέον ατόμων, τα οποία θ’ αποτελούν
μια «δεξαμενή επιλαχόντων» για αντικατάσταση ωφελουμένων σε περιπτώσεις αποχωρήσεων
και οι οποίοι θα αποτελούν περίπου το 50% του
συνόλου των ωφελουμένων του Σχεδίου.
Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το
Δ.Σ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

➔Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής Αναλυτικής Πρόσκλησης
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν
το έντυπο της αίτησης, την αναλυτική πρόσκληση
καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα της Α.Σ: www.topsa.akomm.gr, καθώς και
στα σημεία που θα υποβληθούν οι αιτήσεις.

➔Υποβολή Αιτήσεων
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξου-

σιοδοτημένου προσώπου - εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της
υπογραφής τους από δημόσια αρχή - να προσέρχονται στα παρακάτω σημεία και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την
Τετάρτη 3 Απριλίου έως την Παρασκευή 10
Μαΐου 2013. Οι ώρες υποβολής αναφέρονται
για κάθε σημείο ξεχωριστά.
1 Δημοτικό κατάστημα Δήμου Αγίου Βασιλείου
(Σπήλι). Υπεύθυνη κα Κλειδή Μαρία, τηλ.: 2832
340205. Ώρες υποβολής αιτήσεων 8.00-14.00.
2 Δημοτικό κατάστημα Δήμου Αμαρίου (Αγία
Φωτεινή). Υπεύθυνος κος Λουτριανάκης Γιώργος, τηλ. 2833340217-8. Ώρες υποβολής αιτήσεων 8.00-14.00
3 ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ, Πάνορμο.
Υπεύθυνη κα Μαρία Καλλιγιάννη, τηλ.: 28340
51237. Ώρες υποβολής αιτήσεων 9.30-15.30
4 ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ, Ανώγεια. Υπεύθυνος κος Νίκος
Σαρχιανάκης, τηλ.: 2834031402. Ώρες υποβολής αιτήσεων 9.00-15.30
›Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει
τις σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων
στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από
το ΕΚΤ, και γι’ αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων
επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία
αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου
της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.
Επίσης θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη
προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε
υποψήφιου ωφελούμενου.
Η παρούσα πρόσκληση είναι περίληψη της
αναλυτικής πρόσκλησης και δημοσιοποιείται
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 5/28-3-2013 απόφαση του Δ.Σ της Α.Σ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

ζωή & το έργο του Γεωργίου Βογιατζάκη.
Αναφορά για τη πορεία και το έργο του
Γεωργίου Βογιατζάκη ως Προέδρου της
Παγκρητίου Ενώσεως έκανε ο κ. Γεώργιος
Μαριδάκης Πρόεδρος της Παγκρητίου
Ενώσεως.
Eκ μέρους της οικογένειας η κα Φαλή Βογιατζάκη, κόρη του αειμνήστου Γεωργίου
Βογιατζάκη ευχαρίστησε το Πρόεδρο και
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κρητικής Εστίας για την διοργάνωση της
εκδήλωσης και τη τοποθέτηση της προτομής
του πατέρα της στην Κρητική Εστία και ευχήθηκε η προτομή να σηματοδοτεί στους
νεότερους τον συγκρητισμό που πάντα ο
Γεώργιος Βογιατζάκης υπηρέτησε.
Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της προ
τομής του αειμνήστου Προέδρου της Παγκρητίου Γεωργίου Βογιατζάκη.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων κ. Βιρβιδάκης Κυριάκος, ο Αρχηγός Γ.Ε.Ν. κ. Αποστολάκης Ευάγγελος,
βουλευτές, πολιτευτές, Πρόεδροι Ομοσπονδιών και πολιτιστικών σωματείων,
εκπρόσωποι δημοσιογράφοι του Κρητικού
Τύπου, ευεργέτες, δωρητές και φίλοι του
Ιδρύματος τους οποίους ευχαριστούμε για
την παρουσία τους.
Η εκδήλωση έκλεισε με μικρή δεξίωση.

✆

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

➔ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
«ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

>Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης
Γεώργιος: 28340 31073

74051 Ανώγεια, Ρέθυμνο, Κρήτη. Τηλ.: 28340
31793, Φαξ: 2834031058, mail: topsa@akomm.gr,
Ιστοσελίδα: www.topsa.akomm.gr Υπεύθυνος
για πληροφορίες: κος Νίκος Σαρχιανάκης.

>Αιδεσιμότατος Δραμουντάνης
Ανδρέας: 28340 31284

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης

>Αιδεσιμότατος Κεφαλογιάννης
Ανδρέας: 28340 31293
>Αιδεσιμότατος Σκουλάς Αντώνιος:
28340 31281

Προβολή των Ελληνικών Γεωπάρκων
και των φυσικών μνημείων του Αιγαίου

›

Πραγματοποιήθηκε
η ετήσια εκδήλωση στη
μνήμη των Ιδρυτών
και Ευεργετών

Aπό τα αριστερά προς τα δεξιά οι:
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
«ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Αποστολάκης Ευάγγελος (Αρχηγός ΓΕΝ),
Βιρβιδάκης Κυριάκος (Υφυπουργός
αρμόδιος για το ΕΣΠΑ), Μαριδάκης
Γεώργιος (Πρόεδρος Παγκρητίου
Ενώσεως), Σαλβαράκης Χαράλαμπος
(Πρόεδρος Κρητικής Εστίας) και
Βογιατζάκης Γεώργιος, Βογιατζάκη Φαλή
(εγγονός και κόρη αντίστοιχα, του
αειμνήστου Βογιατζάκη Γεώργιου, η
προτομή του οποίου διακρίνεται στο βάθος)
και ο Καστρινάκης Γεώργιος
(Περιφερειακός Σύμβουλος).

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Θετικά μηνύματα από την

Στη μνήμη
ΑΘΗΝΑΣ
ΡΟΥΛΙΟΥ-ΣΙΜΙΤΖΗ

Στη μνήμη
Δόξας Χαιρέτη

(αποβίωσε στις 26/1/2013, ετών 82)

Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ
(Βερολίνο, 6-10 Μαρτίου 2013)
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παρουσίαση στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση του
Βερολίνου των 4 Ελληνικών Γεωπάρκων μέσω της οποίας προβλήθηκαν ως
γεωτουριστικοί προορισμοί στην παγκόσμια τουριστική αγορά υπό την αιγίδα
και με την οικονομική ενίσχυση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ειδικού Περιπτέρου της Έκθεσης για τον Θεματικό Τουρισμό που φέτος ήταν αφιερωμένο στους Υγροτόπους
και τα Γεωπάρκα, μέσω ειδικού περίπτερου με τιτλο «Geoparks of Greece» το
οποίο λειτούργησε με ευθύνη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου
Δάσους Λέσβου. Στο περίπτερο παρουσιάσθηκαν τα 4 Γεωπάρκα της Ελλάδας,
ως ιδιαίτεροι τουριστικοί προορισμοί ποιότητας στους οποίους η ανάδειξη της
γεωλογικής κληρονομιάς συνδέεται με την εκπαίδευση για την αειφορία και την
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Παράλληλα προβλήθηκε και η μοναδική γεωλογική και φυσική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου πελάγους μέσα
από την παρουσίαση τμήματος της μεγάλης έκθεσης «ΑΙΓΑΙΟΝ – Η Γέννηση
ενός Αρχιπελάγους».
Σε μήνυμά της η Υπουργός Τουρισμού κα. Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρει ότι
η παρουσίαση της έκθεσης στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ 2013 θα αποτελέσει ένα ακόμα στοιχείο διαφορετικής από τα συνηθισμένα προβολής της
χώρας μας και θα συνδράμει στην προσπάθεια του Υπουργείου Τουρισμού να
προβάλλει την Ελλάδα και να κάνει γνωστά σε όλο τον κόσμο τα πλεονεκτήματά της, τις μοναδικότητές της.
Η ITB Βερολίνου είναι η κατεξοχήν ταξιδιωτική έκθεση του κόσμου όπου κάθε
χρόνο συναντάται η διεθνής βιομηχανία τουρισμού. Χιλιάδες επιχειρηματίες
που εργάζονται στην βιομηχανία ταξιδίου, τουριστικοί πράκτορες, φορείς, επισκέπτες, δημοσιογράφοι, επίσημες αποστολές από όλο τον κόσμο ενημερώνονται
κάθε χρόνο για τις τελευταίες εξελίξεις στον ταξιδιωτικό τομέα.
Στην ίδια αίθουσα παρουσιάζεται το Κεντρικό Περίπτερο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων στο οποίο συμμετείχαν τα γεωπάρκα Basque Coast, Bohemian
Paradise, Harz.Brunschweiger Land.Ostfalen, Naturtejo, Rokua, TERRA.Vita και
Vulkaneifel καθώς και το Περίπτερο του Μουσείου- Κέντρου Ενημέρωσης του
Μέσσελ, στο οποίο πραγματοποιείται η μεγάλη έκθεση του Απολιθωμένου Δάσους
από τον Οκτώβριο του 2012 έως το Μάιο του 2013, η οποία επίσης θα προβληθεί
στους επισκέπτες με ειδικό φυλλάδιο στη γερμανική γλώσσα.
Τον συντονισμό και την ευθύνη της παρουσίασης είχαν ο Αναπλ. Καθ. Ν. Ζούρος,
Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
και ο κ. Η. Βαλιάκος, Προϊστάμενος του Τμήματος Ερευνών και Τεκμηρίωσης
του Μουσείου οι οποίοι κατα την διάρκεια της έκθεσης πραγματοποίησαν επαφές με εξειδικευμένους τουριστικούς πράκτορες από τη Γερμανία και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν γύρω από τις δυνατότητες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα του γεωτουρισμού. Επίσης
ενημερώθηκαν δημοσιογράφοι στη γερμανική γλώσσα για τις δυνατότητες επίσκεψης στα 4 Γεωπάρκα της Ελλάδας.

› 8η Διεθνής Συνάντηση Επαγγελματιών Τουρισμού ‹
Η ΙΤΒ οργάνωσε παράλληλα την 8η Διεθνή Συνάντηση επαγγελματιών τουρισμού
από 6 έως 8 Μαρτίου 2013 η οποία εστιάζει στον τουρισμό δράσης και στον
υπεύθυνο τουρισμό. Στην εκδήλωση συμμετείχαν παγκόσμια αναγνωρισμένοι
ομιλητές οι οποίοι θα αναφερθούν σε ποικίλα θέματα που σχετίζονται με την
τουριστική βιομηχανία. Ως προσκεκλημένος κύριος εισηγητής για τα γεωπάρκα
μίλησε ο Αναπλ. Καθ. Ν. Ζούρος, Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις και τα επιτεύγματα του παγκόσμιου δικτύου Γεωπάρκων με θέμα «Γεωπάρκα: ανάδειξη
της φυσικής κληρονομιάς και η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη». Στα πλαίσια της
παρουσίασης αναφέρθηκε ειδικότερα στα 4 Ελληνικά Γεωπάρκα και στην εμπειρία ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης των φυσικών μνημείων του Αιγαίου.
Επίσης εκπρόσωποι άλλων γεωπάρκων πραγματοποίησαν θεματικές παρουσιάσεις των γεωτουριστικών και εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων.

Συνηθίζουμε, όταν «φεύγει» αγαπημένο
μας πρόσωπο, να μιλάμε γι’αυτό φτάνοντας, πολλές φορές στην υπερβολή. Όμως
για σένα, τα λόγια αποδεικνύονται φτωχά, αν είναι να περιγράψουν τι ήσουν για
μας που ζήσαμε μαζί σου. Ήσουν το τρίτο παιδί της οικογένειας και για μας μέχρι
τη μέρα που έφυγες, παρέμενες το ξανθό
κοριτσάκι με τα μεγάλα, όλο αθωότητα
πράσινα μάτια, που βασίλεψαν τόσο γρήγορα.
Από μικρή ξεχώριζες για τη διαλλακτικότητά σου, τον ήπιο χαρακτήρα σου, το
χάρισμά σου να κερδίζεις αυτόν που σε
γνώριζε με την ειλικρίνεια που σε διέκρινε και την διακριτικότητα που σε χαρακτήριζε. Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου ήταν αφορμή
να συνάψεις φιλίες αληθινές, τόσο στον
τόπο που γεννήθηκες, τ’Ανώγεια, όσο και
στην Αθήνα και αργότερα στο Ρέθυμνο.
Η Δέσποινα, η Ριρίκα, παιδικές φίλες, η
Ελένη, η Κατερίνα, η Ρένα σου στάθηκαν
ως το τέλος, καλύτερα κι από αδελφές και
είμαστε ευγνώμονες απέναντί τους.
Για το ποιες ήταν οι σχέσεις σου με τους
συναδέλφους σου, με τους ανθρώπους
που έτυχε να συνεργαστείς, ειπώθηκαν
όλα από τους ίδιους, όταν σε αποχαιρέτησαν.
Παντρεύτηκες το Βασίλη Σιμιτζή – Ρεθεμνιώτη- κι απέκτησες μαζί του δύο κόρες,
τη Φανή και τη Μικαέλα. Ανταποκρίθηκες στους πολλαπλούς ρόλους που καλείται κάθε γυναίκα να παίξει (της γυναίκαςσυζύγου, της μάνας, της κόρης, της εργαζόμενης), με υπομονή, θαυμαστή αντοχή,
συνέπεια, άπειρη αγάπη και δοτικότητα.
Όμως εκείνο που πραγματικά δείχνει το
μεγαλείο της ψυχής σου, είναι ο τρόπος
που αντιμετώπισες την αρρώστεια σου.
Ούτε στιγμή δε λύγισες, πολέμησες με
γενναιότητα, τα πολλαπλά χτυπήματα της
ασθένειας, που δε σε άφησαν να πάρεις
ανάσα.Στιγμή δεν παραπονέθηκες γι’αυτό που
σε βρήκε, αλλά με περισσή δύναμη ψυχής
ζητούσες από τους γιατρούς να είσαι ενήμερη για ό,τι συνέβαινε.
Έφυγες, παίρνοντας ένα κομμάτι της ψυχής μας μαζί σου. Νιώθουμε μισοί, χωρίς
εσένα, τη φυσική σου παρουσία. Όμως
στη θύμησή μας, να παραμείνεις ζωντανή,
η Αθηνά μας, υπόδειγμα ανθρωπιάς και
καρτερίας.
Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους συμμετείχαν στο πένθος μας και ιδιαίτερα εκείνους που μας συμπαραστάθηκαν από
κοντά.
Στη μνήμη της θανούσης η οικογένεια Μ.
Ρούλιου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50 ευρώ.

Η Δόξα Χαιρέτη γεννήθηκε και μεγάλωσε
στα Ανώγεια. Ορφανή από πατέρα σε μικρή
ηλικία αναγκάστηκε να αναλάβει δύσκολο
ρόλο μέσα στην οικογένεια της. Άντεξε τις
δυσκολίες της ζωής. Zωή φτωχική, ταπεινή
και έντιμη. Μια γυναίκα ήρεμη, πράα, ευγενική, εργατική με μεγάλη αγάπη για την
οικογένεια της. Το σπίτι της ήταν πάντα
ανοιχτό για όσους την είχαν ανάγκη. Την
περίοδο της δικτατορίας με κίνδυνο την ζωή
της πρόσφερε στέγη, τροφή και φροντίδα
σε συνανθρώπους της, χωρίς αντάλλαγμα,
απλά νιώθοντας υποχρεωμένη από την ιστορία του τόπου της. Δεν πρέπει να λησμονηθεί η συμμετοχή της στην εθνική αντίσταση
καθώς και το γεγονός πως αφιέρωσε τη ζωή
της στις Ιδέες της. Θρηνούμε, έναν άνθρωπο που ήταν καλός κ’ αγαθός. Δεν θα πάψεις στιγμή να είσαι ανάμεσα μας, στις
καρδιές μας. Οι ουρανοί είναι ορθάνοιχτοι
να σε υποδεχτούν. Κρατάμε άσβεστη τη θύμησή σου.
Καλό σου ταξίδι
τα ανίψια σου

Σήμερα φεύγει από κοντά μας η συντρόφισσα Δόξα Χαιρέτη. Συναγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. Συναγωνίστρια της παλιάς
φρουράς του κόμματός μας. Και όταν λέμε
της «παλιάς φρουράς», εννοούμε στη γλώσσα μας εμείς οι κομμουνιστές αυτό που έλεγε ο Λένιν: «Δεν μπορούμε…» λέει «αυτοί
που περάσανε φωτιά και ατσάλι να μην τους
αναγνωρίσουμε ως παλιά φρουρά». Και είναι πράγματι συγκινητικό από τη μια μεριά
αλλά και μεγάλη τιμή από την άλλη σ’αυτόν
που θα έχει τύχη να βγάζει λόγους σε τέτοιους νεκρούς. Η συντρόφισσα αυτή και
μάλιστα σε νεαρή ηλικία, διαπίστωσε ότι
στην σάπια κοινωνία που ζούσαμε και που
ζούμε είχε να διαλέξει σε δύο πράγματα: Ή
υποτάσσεσαι σ’αυτήν την σάπια κοινωνία ή
παλεύεις για μια καλύτερη κοινωνία…. Διάλεξε το δεύτερο. Και αυτό το σπίτι, το πλήρωσε πολύ ακριβά. Γι’αυτόν ακριβώς το
λόγο αξέχαστη συντρόφισσα, βρισκόμαστε
εδώ μαζί σου, για να αποχαιρετίσουμε εσένα την τόσο σεμνή αγωνίστρια για την λεβέντικη κομμουνιστική ζωή σου. Και αυτήν
θαυμάζουμε και αυτήν τιμάμε. Γιατί προσωπικότητες σαν την δική σου, μόνο μ’εκείνα
τα ατόφια υλικά του μαρξισμού και του λενινισμού μπορεί να ανακαλυφθούν και να
επιμένουν στην ομορφιά όλου του κόσμου.
Με τον μακαρίτη Ζαχαρία είχανε προσφέρει
τα πάντα. Το υπόστεγο ήταν για τους κυνηγημένους, για τους κατατρεγμένους και ουδέποτε ακούσαμε το παραμικρό απ’αυτήν.
Αυτή ήταν η Δόξα που κηδεύουμε σήμερα.
Από την Κ.Ο.Β. Ανωγείων του Κ.Κ.Ε.
Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
Τηλέμαχος Σταυρακάκης
Στη μνήμη της θανούσης, η Κ.Ο.Β Ανωγείων,
εισέφερε το ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΙΟΥ
(ή Δρακαναστάση)

(αποβίωσε στις 10/1/2013, ετών 84)

παρακαλώ να προσεύχεσαι σαν πρεσβευτής
μας στον ουρανό, μαζί με τις άλλες κεχαριτωμένες ψυχές που θα συναντήσεις δικών
μας ανθρώπων, για όλους εμάς, και για τον
πιστό λαό της μαρτυρικής γενέτειράς σου
που τόσο πολύ αγάπησες.
«Ύπαγε ούν» ευλογημένε αδελφέ μας Αναστάσιε «παράστηθι τή Αγία Τριάδι» και αιωνία εν τώ Χριστώ Ιησού τώ Κυρίω ημών η
μνήμη σου. Καλό Παράδεισο.
Ο ιεροδιάκονος

Στη μνήμη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΝΟΥΡΑ
(Σωμαροβασίλη)
(τρία χρόνια από το θάνατό του,
στις 28/3/2010)

Στη μνήμη
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΦΡΥΣΑΛΗ
(ή Φρυσαλοχαραλάμπη)
(αποβίωσε 30/12/2012, ετών 97)

Η οικογένεια της Ηρώς και Λευτέρη Βαρανάκη-Μαγούλιου προσέφεραν στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη του θανόντος
πατέρα τους, Αναστάσιου Μαγούλιου και στη
μνήμη της αδερφής τους Ειρήνης ΜαγούλιουΤραντά.

Η εκκλησία του Αη Γιάννη ορφάνεψε
(απόσπασμα του επικηδείου που εκφωνήθηκε από τον ιεροδ. Νικηφόρο Κουνάλη)
…«Με αυτές τις σκέψεις περί θανάτου, θέλησα αγαπητοί μου συγχωριανοί να προπέμψω στην αιωνιότητα έναν άνθρωπο που γνώρισα από μικρός και αγάπησα πολύ. Έναν
άνθρωπο που με έμαθε την ψαλτική τέχνη,
που με δίδαξε την αγάπη προς την Εκκλησία,
που με παρότρυνε να ακολουθήσω την ιερωσύνη. Έναν άνθρωπο με χριστιανικός ήθος,
γνήσια φιλόξενο, τίμιο, φιλότιμο, εργατικό,
αξιοπρεπή, ευλαβή και καλλίφωνο. Σήμερα,
το σκήνωμα του μεγάλου αυτού ανδρός, βρίσκεται ενώπιόν μας. Σήμερα, η ιστορική εκκλησία του Άη Γιάννη ορφάνεψε. Το φιλάγιο
πλήρωμα της ενορίας μας στερείται τον καλό
διάκονο και τον ακάματο εργάτη. Γι’ αυτούς
τους λόγους ανέλαβα, μετά από παράκληση
του πατρός Γεωργίου Ανδρεαδάκη, να ιερουργήσω τον λόγο την ώρα αυτή και να
σύρω από χρέος αυτές τις ελάχιστες γραμμές.
Εξάλλου μ’ αυτά τα λίγα λόγια που είπα, είμαι σίγουρος ότι χαροποίησα πολύ και τον
σεβαστό πατέρα Νικόλαο Ανδρεαδάκη, ο
οποίος χρημάτισε επιστήθιος φίλος και συνοδοιπόρος του Αναστάση και ο οποίος θα
ήθελε πολύ να είναι σήμερα εδώ για να αποδώσει τον τελευταίο ασπασμό στον πολύτιμο
συνεργάτη του, αλλά λόγοι υγείας τον έχουν
καθηλωμένο στο κρεβάτι του πόνου.
Θρηνώ λοιπόν, και εγώ μαζί σας που χάσαμε
ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, θρηνώ την
ανθρώπινή μας αδυναμία και ματαιότητα.
Όμως, το φως του προσώπου του Χριστού
μας και η Ανάστασή Του φωτίζει το σκοτάδι
της λύπης μου και η μακαρία ελπίδα της αιώνιας βασιλείας Του, γλυκαίνει τον πόνο
μου. Γι’ αυτό το λόγο η Εκκλησίας μας πάντοτε, συνοδεύει τους κεκοιμημένους με
αναστάσιμες προσδοκίες και ελπίδες και με
χαροποιό πένθος. Σας παρακαλώ πολύ να
αντιμετωπίσετε το πένθος σας χριστιανικά,
διότι το αγαπημένο μας πρόσωπο δεν χάθηκε αλλά κοιμήθηκε άχρι καιρού, και σας
εύχομαι από τα βάθη της καρδιά μου, οι παρήγοροι λόγοι της Αγίας μας Εκκλησίας να
σας παρηγορούν πάντα και να γίνουν γλυκό
και πραϋντικό βάλσαμο στον πόνο σας. Ο
Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του και η μνήμη των αρετών και προτερημάτων του ας
μείνει αχώριστος και ανεξάντλητος από την
καρδιά σας. Από όλους εμάς, έχει τον ύστατο ασπασμό της αγάπης, της συγχώρησης και
της ευγνωμοσύνης.
Περατώνω τον επικήδειο λόγο μου λίαν αγαπητέ Αναστάση, με την διαβεβαίωση ότι όλοι
εμείς θα σε μνημονεύουμε για ό,τι πρόσφερες στην Εκκλησία μας και με την απόλυτη
βεβαιότητα και ακράδαντο πίστη, ότι η χαριτωμένη ψυχή σου συνοδεύεται από τους
αγγέλους στην ουράνια δόξα του Παραδείσου, στην θέα του Ακτίστου Φωτός, και σε

Τρία χρόνια έχουν ήδη περάσει από τον αδόκητο χαμό σου. Ο χρόνος διατήρησε ζωντανή
την εικόνα σου. Η αύρα σου διαπερνά την
ψυχή και τη σκέψη μας. αδιάλειπτα. Μέρα δεν
πέρασε να μην σε σκεφτούμε. Η ανθρωπιά
σου, η ευθύτητα και ντομπροσύνη σου, η πνευματικότητα και η αγάπη σου για τη ζωή και
τον άνθρωπο, μας υπαγορεύει αυστηρό το
καθήκον, να βαδίζουμε στα χνάρια σου.
Άντρας παλιάς κοπής, περήφανος και δίκαιος,
κοσμείς τη σκέψη και την ψυχή μας. Σε ευγνωμονούμε για όλα όσα έκανες για μας
η σύζυγός σου Ειρήνη
ο Άρης, ο Γιάννης κι ο Γιώργος
H oικογένειά του εισέφερε στη μνήμη του και
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη
ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΙΡΕΤΗ
(ή Χαιρετογιάννης)
πρ. Αντιδήμαρχος
Ανωγείων

Στη μνήμη
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΞΥΛΟΥΡΗ

(αποβίωσε στις 14/1/2013, ετών 90)

(αποβίωσε στις 11/2/2013, ετών 81)

Αμοναχός στη ξενιθιά μέσα στη βιοπάλη
πορπάτηξες κι ανέβηκες
σε μια κορφή μεγάλη
Εσύ κι η σκέψη μια ζωή
ζουσατε Γιάννη χώρια
εσύ ‘σουνε στη ξενιθιά
κι αυτή ‘τονε στα Ανώγεια
Η το χωριό σε τίμησε
μα δεν το βρίνω λάθος
Χαιρετογιάννη άρχοντα
Ανωγειανέ με πάθος
Η τ’ όνομά σου δεν μπορεί
ο χρόνος να ποθάνει
στολίδι των Χαιρέτηδων ήσουν
και θα ’σαι Γιάννη.
Αριστείδης Χαιρέτης (Γιαλάφτης)

Η Ευαγγελία Ξυλούρη ήταν το 3ο παιδί σε μια
οικογένεια επτά παιδιών του Γιώργη και της
Αγάπης Ξυλούρη (Στρατογιώργη). Γεννήθηκε
σε μια δύσκολη εποχή και ακολούθησαν ακόμα πιο δύσκολα χρόνια, τα χρόνια της κατοχής. Έμεινε ορφανή, αλλά είχε επιχειρηματικό πνεύμα και ασχολήθηκε με το εμπόριο
υφαντών. Ήταν το παιδί της οικογένειας που
δεν παντρεύτηκε και φρόντιζε και στήριξε όλη
την οικογένεια. Ήταν αγαπητή απ’όλα τ’αδέρφια και ανήψια. Δυστυχώς αρρώστησε με
άνοια, η οποία την καθήλωσε, παρ’όλο που
την φρόντισαν όσο χρειάστηκε και περισσότερο η αδερφή της Ειρήνη Ξυλούρη -Σαλούστρου (Χαρκιάδενα), που πέθανε στα χέρια
της. Εκεί που πήγε έχει δύο αδέλφια να τη
φροντίσουνε, το Μιχάλη και την Αργυρώ.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα των Ανωγείων που
τη σκέπασε.
Η αδελφή σου
Ειρήνη Σαλούστρου (Χαρκιάδενα)
Η αδερφή της θανούσης, Ειρήνη Σαλούστρου
(Χαρκιάδενα) εισέφερε στη μνήμη της και στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νικηφόρος Κουνάλης

Στη μνήμη
Ειρήνης
Μαγούλιου Τραντά

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Ο Χαραλάμπης, τρίτο παιδί του Φρυσαλογιώργη και μοναχογιός, γεννήθηκε το 1915
στα δύσκολα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της Κρήτης. Οι πόλεμοι και αποκλεισμοί έκαναν τότε δύσκολη τη ζωή, ιδιαίτερα στα κακοτράχαλα μέρη μας. Ο γεωργός
πατέρας του, δύσκολα εξασφάλιζε το ψωμί της οικογένειας, έτσι από παιδί ο Χαραλάμπης τον βοηθούσε στα αμπέλια και
τα περιβόλια. Σα μεγάλωσε λίγο, μπήκε
στο μεροκάματο, απέκτησε τις εμπειρίες
του μαντρατζή, του γκαλονόμου, αλλά και
του εργάτη της οικοδομής. Άνδρας λεβέντης και όμορφος, έκοβε το μυαλό του και
έπιαναν τα χέρια του. Στον πόλεμο αγωνίσθηκε στην Αλβανία μαζί με τον πολυβολητή του, Κώστα Φασουλά (Σταυρακόκωστα). Ο Χαραλάμπης ήταν γεμιστής του
πολυβόλου. Πολλά λέχθηκαν τότε για την
τόλμη και την λεβεντιά τους.
Η κατοχή τον βρίσκει στο χωριό, συμμετέχει από τους πρώτους στην Αντίσταση και
οργανώνεται στο ΕΑΜ και γίνεται δραστήριο μέλος του εφεδρικού ΕΛΑΣ. Ήταν
ένας από τους δέκα που εκτέλεσαν την
εντολή του Σμπωκογιώργη, να κτυπήσουν
τους ναζιστές, αν συλλάμβαναν αμάχους.
Έτσι, έσωσαν στο Σφακάκι τα γυναικόπαιδα από την ομηρία, προξένησαν σημαντικές απώλειες στους κατακτητές και
πάνω απ’όλα αφύπνισαν το χωριό για το
μακελειό που ετοίμαζαν Γερμανοί και
«Γκεσταμπίτες». Η καταστροφή του χωριού τον αναγκάζει, όπως σχεδόν όλους
του ανωγειανούς να καταφύγουν στα κάτω
μέρη του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει την φιλοξενία
της πλειοψηφίας, αλλά και την απανθρωπιά κάποιων λίγων από φόβο ή υστεροβουλία, που μόλις έβλεπαν τους ξεσπιτωμένους ανωγειανούς να φωνάζουν «έρχονται
οι γερμανοί»!
Μέσα στη θύελλα της κατοχής, ερωτεύθηκε με την κόρη του Δαμιανογιώργη Κλεάνθη, που αργότερα παντρεύτηκαν.
Η απελευθέρωση τον βρήκε όπως όλους
τους ανωγειανούς, χωρίς σπίτι και νοικοκυριό. Χωρίς βοήθεια από το κράτος,
αφού, όπως λέει ο μπατζανάκης του Ρουλομιχάλης, είχε την «κόκκινη μολυβιά».
Με την αλληλεγγύη των συναγωνιστών του
και τα χέρια του ξεκίνησε τη νέα εποχή.
Ξανάκτισε το σπίτι, καλλιέργησε τ’αμπέλια
και τα περιβόλια, φύτεψε μουρέλα και δημιούργησε οικογένεια. Δεν ξέχασε τους
φυγόδικους συναγωνιστές, που βοηθούσε
να επιβιώσουν στις δύσκολες συνθήκες
μετά τον εμφύλιο.
Τον Χαραλάμπη, ποιος τον ξεχνά, με τον
γκασμά και το φτυάρι να φορτώνει φορ-

τηγά με αμμουδάρα απ’τα πάνω αμπέλια
για να στεγάσουν τα σπίτια. Ούτε η αρρώστεια από την υπερκόπωση και η λάθος
θεραπεία που του άφησε προβλήματα, ούτε τα χρόνια που τον βάραιναν δεν τον
άλλαξαν. Με τη σκαλίδα, το μανάρι και το
σάρακα στο χέρι, δούλευε μέχρι τα ύστερα
χρόνια του. Άνθρωπος κοινωνικός, χαρακτηριστική φυσιογνωμία στο Μεϊντάνι,
όπου έβγαινε καθημερινά, ακόμα και λίγες
ώρες πριν το μισεμό του. Οι συγχωριανοί,
οι συγγενείς και φίλοι του πάντα θα θυμούνται τον Χαραλάμπη, τον άνθρωπο με
καλοσύνη, ντομποροσύνη, καρτερικότητα
και αισιοδοξία.
Η οικογένειά του
Στη μνήμη του θανόντος, η σύζυγός του
Κλεάνθη και τα παιδιά του εισέφεραν στη
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.


Άντρας μ’αξιοπρέπεια
από τη γη μισεύγει
μ’αφήνει πίσω του
αντρειάς πηγή που δε στερεύει
Αριστείδης Χαιρέτης
(Γιαλαύτης)

Η Κομματική Οργάνωση Ανώγειων του
Κ.Κ.Ε. και το παράρτημα Ανωγείων της
Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (Π.Ε.Α.Ε.Α.) θέλοντας να
τιμήσουν όπως τίμησαν και έχουν μάθει να
τιμουν τους Αγωνιστές για την Ελευθερία
την Δημοκρατία και τον πατριωτισμό και
όλους αυτούς που μας δείχνουν τον δρόμο
για τα παραπάνω ιδανικά και επειδή λόγοι
ανωτέρας βίας δεν μας επέτρεψαν να δώσουμε τον ίστατο αυτό χαιρετισμό στον
αείμνηστο πλέον ΦΡΥΣΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΦΡΥΣΑΛΟΧΑΡΑΛΑΜΠΗ) καταθέτουμε το ποσό των 100 ευρώ αντί στεφάνου στην Εφημερίδα «Η Φωνή των
Ανωγειων» προσθέτοντας για τον εκλιπόντα τα παρακάτω:
Ο Χαράλαμπος Φρυσάλης ήταν ένας από
τους πρωτεργάτες της μάχης που έδωσε ο
εφεδρικός ΕΛΑΣ Ανωγείων στο «Σφακακι» στις 7/8/1944.
Συγκεκριμένα στις 7 Αυγούστου 1944 ηρθε ένα γερμανικό αποσπάσμα –όπως γινόταν συχνά- με επικεφαλής τον Γερμανό
λοχία τον λεγόμενο (σηφη) ,ο οποίος αφού
δεν βρήκε άνδρες να πάρει για αγγαρεία
, πήρε ως ομήρους 92 γυναικόπαιδα., τα
οποία είχε σκοπό να τα πάει στο Γενι καβε . Όμως η Κομματική Οργάνωση του
ΚΚΕ Ανωγείων είχε ήδη λάβει προηγουμένως μια ιστορική απόφαση να κήρυξη
ελεύθερη περιοχή των Ανωγείων και αν
ερχόταν οι Γερμανοί στο χωριό να χτυπηθούν παση θυσία . Το καθήκον αυτό εκ των
πραγμάτων έπεσε στην εφεδρική ομάδα
του ΕΛΑΣ Ανωγειων και η οποία την συγκεκριμένη στιγμή ανταποκρίθηκε άμεσα
και μεθοδικά όπως είχε προσχεδιαστει .
Πήγαν λοιπόν στην συγκεκριμένη τοποθεσία «Σφακακι» όπου και περίμενε τους
Γερμανούς όπου μετά από μια σύντομη
μάχη τους εξουδετέρωσε πλήρως ..
Εκεί διεξηχθη η αποτελεσματικότερη και
ωραιότερη μάχη κατά των Γερμανών φασιστών σε ολόκληρο τον 2ο Παγκόσμιο
πόλεμο . Ο λόγος ήταν διότι εξουδετερώθηκε πλήρως το Γερμανικό αποσπασμα
,απελευθερώθηκαν οι όμηροι και κανένας
αντάρτης ή όμηρος δεν έπαθε ούτε γρατζουνιά. Μέλος αυτής της ομάδας υπήρξε
και ο αείμνηστος Φρυσαλοχαραλαμπης ο
οποίος ουδέποτε στην υπόλοιπη ζωή του
προσπάθησε να εξαργυρώσει με οτιδήποτε αυτή του την συμμετοχή. Γι’αυτόν ήταν
μια αυτονόητη πράξη καθήκοντος.
Αυτήν την Ομάδα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τιμάμε

που με αυτήν την ηρωική πράξη, έδωσε την
σκληρή απάντηση στους δυνάστες του λαού μας. Αυτή δε η πράξη δεν τιμά μόνο
αυτούς που την αποφάσισαν, την οργάνωσαν, και την εκτέλεσαν, αλλά τιμά και
όλους εμάς στο χωριό. Θα μένει Φωτεινός
και ιστορικός φάρος να μας καθοδηγεί και
να μας δείχνει τον δρόμο και τον τρόπο
που θα πρέπει εμείς πάντα να ακολουθούμε σε ανάλογες συνθήκες.
Υστερόγραφο: Ο αείμνηστος Φρυσαλοχαραλάμπης όταν πολλά χρόνια αργότερα η
Αναγνώριση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ είχε γίνει πράξη ,του ζητήθηκε από
τον Γραμματέα της Π.Ε.Α.Ε.Α. να συμπληρώσει τα δικαιολογητικά ,ώστε να αναγνωριστεί η δράση του ως αντιστασιακός .
Αυτός ορθά –κοφτά και χωρίς δεύτερες
κουβέντες αρνηθηκε. Μπροστά στην έκπληξη του γραμματέα της Π.Ε.Α.Ε.Α. συμπλήρωσε «εσύ εάν ήσουν στην θέση μου
δεν θα πήγαινες;».
Όπως αναφέρει ο Γραμματέας της ΠΕΑΕΑ «έμεινα άναυδος για λίγο σαν να μην
ήξερα που βρισκόμουν . Αφού συνήλθα,
συνειδητοποίησα ότι είχα μπροστά μου
έναν πραγματικό ΑΝΤΡΑ, είχα μπροστά
μου ένα αληθινό ΠΑΤΡΙΩΤΗ και ένα σεμνό
ΑΓΩΝΙΣΤΗ»
Αυτό δεν τιμά μόνο την οικογένεια του,
τους Φρυσαλληδες, μα τιμά όλους μας. Και
θα μας τιμά για πάντα. Μας κάνει όχι μόνο υπερήφανους αλλά μας δείχνει τον δρόμο και την στάση που πρέπει να ακολουθήσει ο λαός μας όταν κυνδινευει η πατρίδα και τα ιδανικά μας. Άλλος δρόμος από
την αντίσταση, τον οργανωμένο αγώνα
ενάντια σ’ αυτούς που επιβουλεύονται
την ελευθερία την δημοκρατία και την
ειρήνη δεν υπάρχει.
5 Φλεβαρη 2013
Η Κομματική Οργάνωση
Ανωγείων του ΚΚΕ
(ο γραμματέας Βασίλειος Φασουλάς)
&
Από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
της ΠΕΑΕΑ
(ο Τηλέμαχος Σταυρακάκης)
Στη μνήμη του θανόντος η Κ.Ο.Β. Κ.Κ.Ε.
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.


ΨΗΦΙΣΜΑ
(από το Δημοτικό Συμβούλιο Ανωγείων)
Ύστερα από την αναγγελία του θανάτου
του Φρυσάλη Xαραλάμπου του Γεωργίου,
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την
Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα
10.00 το πρωί, και αφού έλαβε υπόψη :
1.Τη δράση του καθ’ όλη τη διάρκεια της
Γερμανικής Κατοχής, με τη συμμετοχή του
στην οργάνωση του Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. με
κορυφαίο γεγονός την συμμετοχή του στη
Μάχη στο Σφακάκι και
2. Το γεγονός ότι με τη παρουσία του τίμησε την Ανωγειανή κοινωνία, με τον ήπιο και
ταπεινό χαρακτήρα του
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
ΑΣΗΜΕΝΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
(ένα έτος από το θάνατό της,
στις 12/5/2012)

Αγαπημένη μας θεία, Ασημένια
Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τότε που
έφυγες από κοντά μας, χωρίς να πούμε τα
τελευταία λόγια, αφού η μοίρα σου στέρησε
το πιο πολύτιμο όργανο της επικοινωνίας,
τη φωνή σου! Μιλούσαμε για έξι μήνες
μόνο με τα μάτια, αλλά αυτό ήταν αρκετό
για να μη χαθεί η επικοινωνία μας.
Πολύ συχνά αναλογιζόμαστε πόσο υπέφερες αυτούς τους έξι μήνες και αυτό
μεγαλώνει τη θλίψη μας.
Αγαπημένη μας θεία, θέλουμε να σου
πούμε εμείς τα ανίψια σου, πως μας έχεις
λείψει πολύ.
Όσο περνάει ο καιρός μας λείπεις περισσότερο!
Η απουσία της γλυκιάς και καλοσυνάτης
παρουσίας σου, τα έχει αλλάξει όλα, εκεί
στο άλλοτε ζεστό νοικοκυριό σου, που
μαζευόμασταν κάθε βράδυ, όλα τα ανίψια
σου και περνούσαμε τόσο ωραία! Η θεία
η Ρηνιώ, έμεινε μόνη και σε είχε τόση
ανάγκη τώρα που περνάει τη δική της δοκιμασία!
Έφυγες και ρημάξανε
οι βιόλες της αυλής σου
Και δεν περνά περαστικός
χωρίς την θύμιση σου!
Μάκαρι να γινότανε,
να γύριζες κοντά μας
Όμορφη όπως ήσουνα,
αρχόντισσα, κυρά μας!
Ο χρόνος όσο κι αν περνά,
εσύ μένεις κοντά μας
Παντοτινά στη σκέψη μας,
στα λόγια, στην καρδιά μας!
Αιώνια σου η μνήμη.
Τα ανήψια σου
Στη μνήμη της κατατέθηκαν στη Φωνή των
Ανωγείων το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη
ΣΑΒΒΑ ΤΡΟΥΛΗ
του Γεωργίου
(ή Τρουλόσαββα)

(3 χρόνια από το θάνατό τουαποβίωσε στις 20/02/2010, ετών 79)

Τρία χρόνια μακριά μας χωρίς να λείψεις
ούτε μια μέρα από τη σκέψη μας. Ο χαμός
σου δεν ξεπερνιέται και η απουσία σου δεν
συνηθίζεται. Μέσα στα τρία αυτά χρόνια
είχαμε πολλές φορές την ευκαιρία να αντιληφθούμε το πόσο σημαντική είναι η απουσία σου από τη ζωή μας.
Αγαπημένε μας μπαμπά έφυγες για πάντα
από κοντά μας, και όμως προσπαθούμε να
μην στεναχωριόμαστε γιατί ξέρουμε ότι
εκεί που βρίσκεσαι τώρα να συνάντησες τα
αγαπημένα σου πρόσωπα που η ζωή σου
στέρησε πολύ νωρίς.
Θα υπάρχεις πάντα ανάμεσά μας, θα θυμόμαστε τη χροιά της φωνής σου και οι φωτογραφίες θα σε κρατούν ακόμα πιο ζωντανό
στο μυαλό μας.
Μια όμορφη εικόνα και αυτήν θα κρατήσουμε. Μια εικόνα που έδινε ζωή στο σπίτι
με το γέλιο, τη φωνή, την πληθωρικότητα
και την αγάπη.
Σ' ευχαριστούμε που μας έκανες να αναφερόμαστε με περηφάνια στο όνομά σου.
Σ' ευχαριστούμε που μας έμαθες ακόμα και
στα δύσκολα να αγαπάμε τη ζωή.
Σ' ευχαριστούμε που υπήρξες στη ζωή μας
και θα υπάρχεις.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και
την αγάπη που μας έδινες τόσα χρόνια.
Σ' αγαπούμε που ήσουν όπως ήσουν. Δυναμικός, υπομονετικός, μεγαλόψυχος, γλυκός,
αυστηρός, αστείος.
Θα σε θυμόμαστε για όσο ζούμε και θα μας
λείπεις κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Δεν θα
σε ξεχάσουμε ποτέ.
Είδες … σε κρατήσαμε εδώ…
Η οικογένειά σου
Η Κατερίνα Τρούλη εισέφερε στη μνήμη
του πατέρα της Σάββα Τρούλη, αλλά και στη
μνήμη της θείας της Μαρίκας Ξυλούρη και
του θείου της Λυκούργου Σπιθούρη το ποσό
των 100 ευρώ στη Φ.Α.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΚΩΣΤΑ ΛΩΛΑ
σύζυγος εν ζωή Ελένης
Μανουρά του Ζωνανδρέα
(αποβίωσε στις 4/2/2013,
ετών 90)

Αγαπημένε μας, θείε Κώστα,
είμαστε εδώ οι συγγενείς σου, οι φίλοι
σου, οι σύντροφοι και οι συναγωνιστές
σου. Είναι εδώ, η θεία Ελένη, η σύζυγός
σου που στάθηκε δίπλα σου, ακούραστη
όλα τα χρόνια. Είναι εδώ τα ανίψια σου.
Αποχαιρετάς τον υπαρκτό αυτό κόσμο για
το τελευταίο σου ταξίδι. Φεύγεις καταξιωμένος και καθιερωμένος στην κοινωνία
μας για την αγωνιστική σου παρουσία.
Συγκέντρωνες στο πρόσωπό σου τον
ασυμβίβαστο αγωνιστή αλλά και τον εργατικό άνθρωπο. Πόναγες για τα βάσανα
και τις δοκιμασίες των καταπιεζομένων
και ποτέ δεν σταμάτησες την προσφορά
σου, ακόμη και τις μέρες της μεγάλης δοκιμασίας σου με την κλονισμένη υγεία
σου. Ήσουν έντιμος και ειλικρινής σε
όλους. Πρόσφερες χωρίς να ζητάς υλικά
ανταλλάγματα, πέρα από την εξασφάλιση
των μέσων για μια αξιοπρεπή διαβίωση.
Άνθρωπος αγνός, γεμάτος καλοσύνη, πρότυπο κομμουνιστή.
Αφήνεις τον πρόσκαιρο τούτο κόσμο, με
την συνείδηση ήσυχη ότι εκπλήρωσες το
καθήκον σου προς την πατρίδα και την
κοινωνία.
Σε συμπαθούσαν όλοι χάρη στην απλότητα, τη φυσικότητα, τη συντροφικότητα. Σε
αγαπούσαν για την εξυπνάδα σου και το
θάρρος σου, για την παλληκαριά και τις
πρωτοβουλίες σου στην ώρα του αγώνα.
Ξεκίνησες να καταχτήσεις τη ζωή από τον
Αετό Μεσσηνίας. Όποτε χρειάστηκε έπεσες με τα μούτρα στη φωτιά και δε λογάριασες τον κίνδυνο.
Σε νεαρή ηλικία, εσύ και ο αδελφός σου
ο Δημοσθένης, χάσατε την αδελφή σας.
Ποτέ δεν ξεπέρασες αυτή την απώλεια.
Την αγαπούσες πολύ. Αν και σε βάραινε
ο χαμός της αδελφής σου, ήξερες ότι στον
πόλεμο δεν χωράνε τέτοια αισθήματα,
λεπτά και ανθρώπινα. Έπνιξες τον πόνο
σου βαθιά και με αποφασιστικότητα και
ενθουσιασμό ρίχτηκες στον αγώνα για την
απελευθέρωση.
Αητόπουλο, Επονίτης, Αντάρτης. Ανηφόριζες για το λημέρι περπατώντας λεβέντικα. Τ' αυτόματο ριγμένο στην πλάτη σου,
τα φυσεκλίκια σταυρωμένα κατάστηθα
και σιγοτραγουδούσες:
Είμαι του ΕΛΑΣ αντάρτης,
μεσ' τα χιόνια ξαγρυπνώ
και για την ελευθεριά μας
και το θάνατο αψηφώ.
Πάλαιψες μαζί με τους συναγωνιστές σου
και βάλατε κάτω την ψευτιά και την ατιμία. Συντριψατε τον ναζισμό και τον φασισμό. Οι Γερμανοί φεύγουν και έρχονται

οι Άγγλοι. Ενώ περίμενες την εκκαθάριση
του κράτους και της αστυνομίας απο τους
συνεργάτες των καταχτητών, σε συνέλαβαν και σε φυλάκισαν αρχικά στα κρατητήρια της Καλαμάτας, το 1945. Κάθησες
πολλά χρόνια σαν πολιτικός κρατούμενος
στις φυλακές και στις εξορίες, συνολικά
24 χρόνια. Από το 1945 έως το 1964 και
από το 1967 έως το 1971. Καλαμάτα - Κέρκυρα - Αλλικαρνασσός - Γιούρα και αλλού. Στη φυλακή έμαθες τη Λογιστική,
εκεί δοκιμάστηκες και ατσαλώθηκες σαν
κομμουνιστής. Πήρες δραστήρια μέρος
στην καθημερινή πάλη των κρατουμένων,
δοκίμασες τις στερήσεις, τις κακουχίες και
τα βάρβαρα αστυνομικά μέτρα.
Ενεργητικός σύντροφος, ήσουν η προσωποποίηση του κομμουνιστή. Στις δύσκολες
στιγμές δεν έχανες το κέφι σου. Η αισιοδοξία ποτέ δεν σε εγκατέλειψε. Μέσα
στην φυλακή και την εξορία σήκωσες ψηλά τη σημαία του κόμματος.
Όταν δεν βρισκόσουν στη φυλακή, λόγω
των εξαιρετικών σου ικανοτήτων στη Λογιστική, ήσουν περιζήτητος από τις επιχειρήσεις για δουλειά.
Μετά τη χούντα εγκαταστάθηκες μόνιμα
στο Ηράκλειο και πρωτοστάτησες στην
ανασύνταξη του κόμματος. Μεγάλη η προσφορά σου και στο συνδικαλιστικό κίνημα, απο τις γραμμές των Λογιστών και
αργότερα ως αντιστασιακός στα πλαίσια
της οργάνωσης ΠΕΑΕΑ.
Αγαπημένε μας θείε Κώστα
Εκπροσωπείς εκείνους τους αγωνιστές που
δεν ζητούν τίποτε για τον εαυτό τους.
Μοναδική σου φιλοδοξία ήταν να βοηθάς,
να είσαι χρήσιμος.
Μοναδική σου έγνοια ήταν να μεγαλώνει
το ΚΚΕ, για να δώσει νέα ώθηση στην κοινωνία.
Στις εύκολες στιγμές στεκόσουν στη δεύτερη σειρά τιμής. Στις δύσκολες όμως
έβγαινες μπροστα.
Εμείς οι συγγενείς σου και οι συναγωνιστές σου υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε και στους νέους και τις νέες που δεν σε
γνώρισαν θα λέμε τη δική σου προσφορά,
θα λέμε πόσο χαρούμενοι και τιμημένοι
νοιώθουμε που σε γνωρίσαμε.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Αντρέας Γ. Μανουράς

Αντίο θείε Κώστα.
Τον θείο Κώστα Λώλα, του Μήτσου και
της Σμαράγδας γεννημένος στον Αετό στις
9 Ιούλη 1923, τον θυμάμαι από τα μέσα
της δεκαετίας του 1970 τότε που εμείς
προσπαθούσαμε να ανοίξουμε τα φτερά
μας για μια καλύτερη ζωή στην πρωτεύουσα.
Προστατευτικός ο ρόλος του και συμβουλευτικός ο λόγος του΄ ήταν φάρος σε
δρόμους με ιδανικά όπως η αλληλεγγύη,
η δικαιοσύνη και η ισότητα μεταξύ των
ανθρώπων. Η φιλοσοφία του σε ιδεώδη
όπως η τιμιότητα και κυρίως η αξιοπρέπεια ήταν αδιαπραγμάτευτη και έλεγε «Η
προσήλωση σε αυτές τις αρετές καθορίζουν την πορεία του ανθρώπου στην
ζωή».
Σταθερός μέχρι το τέλος στις αξίες που
υπηρέτησε στην ζωή του προσέφερε με
ανιδιοτέλεια ακόμη και στην δύση του βίου του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η
επίσκεψή του στον γενετήσιο τόπο, στον
αγαπημένο του Αετό τον περασμένο Σεπτέμβριο για να αποτίσει φόρο τιμής στο
μνημείο των πεσόντων συμπατριωτών του,
προσφέροντας παράλληλα στους συγχωριανούς του από το αρχείο του τις βιογραφίες των αγωνιστών του Αετού.

Ο θείος Κώστας έφυγε από κοντά μας στις
4/02/2013, μας άφησε όμως παρακαταθήκη το ήθος, την τιμιότητά του, την αγωνιστικότητά του και μας δίδαξε τον σεβασμό
και την αγάπη προς τον συνάνθρωπό
μας.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Άγιο Μηνά του Ηρακλείου Κρήτης όπου πολύς
κόσμος συγκεντρώθηκε για να τον αποχαιρετήσουν ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ...
πολύ αγαπητός στην κοινωνία του Ηρακλείου.
Τον γέννησαν και τον ανάθρεψαν Αετοβουνίσια χώματα όμως η περήφανη Ανωγειανή γη τον δέχτηκε στην αγκαλιά της.
Θείε Κώστα, θα σε θυμάμαι.
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
Φλώρου Πηνελόπη

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά μέσα από την καρδιά
μας, όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας και
μας συμπαραστάθηκαν, με οποιονδήποτε
τρόπο, στο βαρύτατο πένθος μας για το
χαμό του αγαπημένου μας συζύγου, αδελφού και θείο Κώστα Λώλα. Ευχαριστούμε
θερμά όλους, όσοι αντί στεφάνου κατέθεσαν χρηματικά ποσά στη μνήμη του. Ευχαριστούμε τους γιατρούς πνευμονολόγους
κ.κ. Μιχάλη Αρβανιτάκη και Σεβαστή
Κουμιωτάκη για τη βοήθεια και τη φροντίδα που προσέφεραν στον αγαπημένο μας
σύζυγο, αδελφό και θείο Κώστα Λώλα, μέχρι την τελευταία στιγμή. Ευχαριστούμε
τα στελέχη και τα μέλη του ΚΚΕ και της
ΚΝΕ για τη συγκινητική παρουσία τους
στη νεκρώσιμη ακολουθία.
Η σύζυγος Ελένη Λώλα
και οι λοιποί συγγενείς
Στη μνήμη του θανόντος, η σύζυγός του,
Ελένη, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100
ευρώ και η Μαίρη και η Μάγδα Λώλα το
ποσό των 100 ευρώ (για το 40 ήμερο μνημόσυνο).

Στη μνήμη
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΜΠΩΚΟΥ
(ή Μπαλούρδος)
(αποβίωσε στις 25/2/2013,
ετών 89)

Γεννήθηκε στ’Ανώγεια το 1924. Παντρεύτηκε με τη Μαρία Σκουλά του Εμμανουήλ
και απέκτησαν 5 παιδιά.
Η οικογένειά του ευχαριστεί το Κέντρο
Υγείας Ανωγείων (ιατρικό, νοσηλευτικό
και διοικητικό προσωπικό) και το προσωπικό του ΚΑΠΗ για την πολύτιμη βοήθειά
τους.
Επίσης ευχαριστεί συγγενείς και φίλους
για την αμέριστη συμπαράσταση στο πένθος τους.
Στη μνήμη του Γεωργίου Σμπώκου, η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 200 ευρώ.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΕΡΑΚΗ
(ή Νταρολευτέρη)
(αποβίωσε στις 27/1/2013, ετών 93)

Επικήδειος που εκφωνήθηκε
από τον ανιψιό του θανόντος,
Μιχάλη Αεράκη
(πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης

«Αγαπημένε μου θείε Νταρολευτέρη,
αγαπημένε όλων μας.
Δεν είναι πολύς ο χρόνος που αποφάσισες να μαζέψεις τα ρούχα σου και να
κατέβεις για πάντα στο χωριό. Θέλησες
με την κίνησή σου αυτή να δείξεις σε
όλους εμάς τι σημαίνει η λέξη αγάπη.
Αγάπη για έναν άνθρωπο που δεν ήταν
τυχαίος στη ζωή σου. Ήταν η γυναίκα
σου, η θεία Φερενίκη. Ήσουνα ένας άνθρωπος με βαθιά αισθήματα, που δεν
διαλαλούσες την πραμάτεια των αισθημάτων σου και που όμως ήσουν ο φάρος
των αξιών πρώτα για τα παιδιά σου τον
Μανόλη τον Αχιλλέα, το Γιώργο τις νύφες τα εγγόνια σου αλλά και για όλους
εμάς της μεγάλης σου οικογένειας.
Ο θείος Λευτέρης από πολύ μικρός έκανε
τις καταθέσεις της ανθρωπιάς του, της
αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και των
δημοκρατικών του αξιών σε όλους όσους
του κτύπησαν την πόρτα της καρδιάς του.
Και δεν ήταν λίγοι αυτοί οι άνθρωποι.
Ήταν ένα παλληκάρι με όλη τη σημασία
της λέξης. Ήταν από τους πρώτους μαζί
με άλλους συγχωριανούς που στρατεύθηκε στο χρέος, που θα έλεγε και ο Νίκος
Καζαντζάκης για τον τόπο μας. Οργανώνεται και πολεμά με αυταπάρνηση τους
Γερμανούς κατακτητές μέσα από τις τάξεις της Εθνικής Αντίστασης ΕΑΜΕΛΑΣ.
Προσχωρά σε θέσεις και αξίες της Αριστεράς που και σήμερα ακόμα είναι το
ζητούμενο. Δεν λιγοψύχησε. Πάντα σταθερός ασυμβίβαστος και ανυποχώρητος.
Δεν ζήτησε ανταλλάγματα παρά σαν τέλειωσε αυτό του το χρέος παρέμεινε εκεί
που ήτανε. Στη βοσκική. Οι καιροί δύσκολοι· και συ παρέα με το κρύο τα χιόνια και τις βροχές προσπαθείς να κάνεις
καταδιά. Προσπαθείς να ζήσεις την οικογένειά σου αλλά και να βοηθήσεις
όποιον σε είχε ανάγκη. Η έγνοια σου
όμως ήταν τα κοπέλια σου. Ονειρευόσουνα καλύτερες μέρες και συνθήκες γι’
αυτά. Αυτή σου η ανησυχία μαζί με την
συντρόφισσά σου την θεία Φερενίκη σας
οδηγεί στο Ηράκλειο. Εκεί σ’ ένα μικρό
σπιτάκι στα Kαμίνια ξαναστεγάζετε τα
όνειρα και τις ελπίδες σας. Μετά από
λίγο καιρό μαζί με τον συγχωρεμένο
αδελφό της θείας, τον Κίμωνα Μανουρά,
κάνετε κάτι πολύ σπουδαίο και σημαντικό για την δημοκρατία και την πόλη του

Ηρακλείου τις δύσκολες μέρες της χούντας. Ανοίγεται τον «Ερωτόκριτο». Ο
«Ερωτόκριτος» δεν ήταν απλά ένα μαγαζί, ένα νυχτερινό κέντρο. Ήταν ένα
σημείο αναφοράς για όλους τους δημοκράτες της εποχής εκείνης. Εκεί στο υπόγειο μαζί με όλους τους σπουδαίος λυράρηδες και καλλιτέχνες απ’ όλη την Κρήτη
τραγουδιέται δυο και τρεις και χίλιες
δεκατρείς η Ξαστεριά. Εκεί μέσα λευτερώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές.
Εκεί μέσα υπήρχε η θεία κοινωνία μιας
άλλης αντίστασης. Αυτό όμως το φως και
το άρωμα που έβγαινε από αυτό το υπόγειο του «Ερωτόκριτου» δεν άρεσε στους
κρατούντες, και το μαγαζί έκλεισε. Ή
καλύτερα το έκλεισαν. Δεν γνώριζαν
όμως οι ανόητοι ότι το βύζαγμα όλων των
ανθρώπων που πέρασαν από κει ήταν
δυνατό και καρποφόρο για όλους. Αυτά
αν τα λέω αγαπημένε μου θείε είναι γιατί είναι και κομμάτια μιας ιερής μνήμης
και για τα παιδιά σου αλλά και μένα.
Παρά του ότι καταστράφηκες οικονομικά και πάλι δε το βάζεις κάτω, γιατί η
ζωή οι ιδέες σου το πείσμα και η έγνοια
σου για τα παιδιά, σου λένε να προχωρήσεις πάντα μπρος. Και συ προχωράς
χωρίς να βαρυγκωμάς και να βλαστημάς
τη μοίρα σου. Τα όνειρά σου για άλλη
μια φορά μετακομίζουν στον επόμενο
σταθμό. Την Αθήνα. Η οικογένεια μεγαλώνει σιγά-σιγά. Παντρεύονται τα παιδιά
σου με νύφες άξιες και ικανές. Την Όλγα την Κατερίνα και την Ρένα. Μπαίνουν
κι άλλες χαρές στο σπιτικό σου. Τα εγγόνια σου. Ο Λευτέρης, ο Αλέξανδρος,
ο Ιάσωνας, ο Έκτωρας, ο Απόλλωνας, η
Φερενίκη. Ο Μανώλης, ο Αχιλλέας και
ο Γιώργης καμαρώνουν και αισθάνονται
περήφανοι για το περπάτημα που είχες
στη ζωή σου. Πετυχεμένοι και μονιασμένοι μέχρι σήμερα στις επιχειρηματικές
τους δραστηριότητες ο Μανόλης και ο
Αχιλλέας. Πετυχεμένος και προβεβλημένος ο Γιώργης στο Λουξεμβούργο όπου
υπηρέτησε σε υπεύθυνο πόστο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταφέρνει να γίνει
Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Κρητών. Ευτύχησες όμως να τον δεις και
Αντιδήμαρχο Ηρακλείου. Αγαπημένε
μου θείε εκεί που θα πάς για ένα πράγμα
να είσαι σίγουρος. Η σπορά που έκανες
έπιασε τόπο. Τα δέντρα του κήπου σου
ανθίσανε και καρποφορήσανε. Τα παιδιά σου, τα αδέλφια σου, ο Νταρογιώργης ο Νταροχαραλάμπης, η θεία Γεωργία, τα εγγόνια σου, οι συγγενείς, τα
πολλά ανήψια σου, οι φίλοι σου και συγχωριανοί σου, σου ευχόμαστε να’ χεις
καλό ταξίδι. Έχει τόπο και ανθρώπους
εκεί που θα πας και που σε αγαπούν, γι’
αυτό που είσαι.
Καλό ταξίδι,
Μιχάλης Αεράκης


Θέμε δε θέμε θα’ χουμε
σαφή τη θύμησή σου
γιατί που ζούμε ελεύθεροι
και συ αιτία ήσουν.
Στην μνήμη του Νταρολευτέρη, κατατέθηκαν χρηματικά ποσά στην ενορία του
Αγίου Γεωργίου που θα διατεθούν για το
«Εργαστήρι Γνώσης» (το οποίο θα εγκαινιαστεί σύντομα από την ενορία του εκλιπόντος), από τους: Σωκράτη και Γαρυφαλιά Κουτάντου, Δημήτρη και Ασπασία
Σκέρλου, Ελευθέριου Βελιβασάκη, Γεώργιου Βελιβασάκη, Μιχάλη Αεράκη
(Σοκαρά) και Ανδρονίκη Σκανδάλη

Σήμερα φεύγει από κοντά μας ο Λευτέρης Αεράκης (Νταρολευτέρης), ο τελευταίος από τους πρωτεργάτες στη Μάχη
στο Σφακάκι.
Είχε την τιμή ν’ανήκει στην εφεδρική ομάδα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Ανωγείων. Στις 7
Αυγούστου 1944 ήρθε το γερμανικό απόσπασμα στο Γενί-Γκαβέ με το λεγόμενο
Σήφη. Αφού δεν εύρισκε άντρες να πάρει,
πήρε, περίπου 100 γυναικόπαιδα και έφυγε. Ό,τι ήλικία και να’χανε, τους πήρε
ομήρους. Αρκετές μέρες νωρίτερα η κομματική οργάνωση του ΚΚΕ, είχε πάρει την
απόφαση να κηρύξει ελεύθερη την περιοχή των Ανωγείων. Όταν 'θελα 'ρθούνε
οι γερμανοί να κτυπήσουνε η εφεδρική
ομάδα του ΕΛΑΣ, ανταποκρινόμενη σ’αυτήν την απόφαση πήγε στην τοποθεσία
Σφακάκι και εκεί έγινε, θα μπορούσε να
πει κανείς η ωραιότερη μάχη σ’ολόκληρο
το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί
εξουδετερώθηκε ολόκληρο το γερμανικό
απόσπασμα κι επιάστηκε αιχμάλωτος ο
επικεφαλής Σήφης, χωρίς να τραυματιστεί
κανείς –ούτε όμηρος, ούτε αντάρτης-.
Μπροστά σ’αυτό το φέρετρο τιμάμε σήμερο, ολόκληρη αυτή την ομάδα, τιμάμε
αυτήν την ηρωϊκή πράξη, για δε τιμά μόνο αυτούς που το κάμανε. Τιμά κι εμάς,
τιμά και το χωριό μας και θα το τιμά για
πάντα.
Αυτό το φέρετρο δεν τιμά μόνο περήφανους, αλλά δείχνει κι ένα άλλο πράγμα.
Δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθεί ο λαός μας, όταν κινδυνεύει η πατρίδα μας και οι κατακτήσεις μας. Άλλος
δρόμος δεν υπάρχει, από την αντίσταση
σ’αυτούς που είναι ενάντια στην ελευθερία και την Ειρήνη.
Από την Κ.Ο.Β. ΚΚΕ
Ας είναι αιωνία η μνήμη του
Τηλέμαχος Σταυρακάκης
Στη μνήμη του θανόντος, ο αδερφός του
Χαράλαμπος Αεράκης (Νταροχαραλάμπης), εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ.
Η Στέλλα Νταγιαντά εισέφερε στη μνήμη του θανόντος το ποσό των 50 ευρώ.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ανωγείων

Ύστερα από την αναγγελία του θανάτου
του Αεράκη Ελευθερίου του Εμμανουήλ,
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση
την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 και ώρα
10.00 το πρωί, και αφού έλαβε υπόψη:
1. Τη δράση του καθ’ όλη τη διάρκεια της
Γερμανικής Κατοχής, με τη συμμετοχή
του στην οργάνωση του Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ.
με κορυφαίο γεγονός την συμμετοχή του
στη Μάχη στο Σφακάκι και
2. Το γεγονός ότι με τη παρουσία του τίμησε την Ανωγειανή κοινωνία, με τον
ήπιο και ταπεινό χαρακτήρα του
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 στο ΚΑΠΗ
Δήμου Ανωγείων.
4. Το ψήφισμα, να δοθεί στους οικείους
του και να δημοσιευτεί στον τύπο.
Για το Δημοτικό Συμβούλιο
ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Η Πρόεδρος
Εύη Βρέντζου

Στη μνήμη
ΟΛΓΑΣ
ΣΠΑΧΗ

Στη μνήμη
ΝΙΚΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗ
(ή Κιτρογιώργαινα)

(αποβίωσε στις 28/3/2013,
ετών 65)

(αποβίωσε στις 7/1/2013,
ετών 90)

Ένα ταξίδι η ζωή σου! Λες και γεννήθηκες για να ταξιδεύεις! Να έρχεσαι εδώ,
στον αγαπημένο σου προορισμό στα
Ανώγεια, να παραθερίζεις και να αναγεννιέσαι δίπλα στους δικούς σου ανθρώπους και πριν καλά-καλά να προλάβεις
να τους χορτάσεις, να φεύγεις για τη δουλειά σου στην Αθήνα, καρτερώντας με το
μισεμό σου κιόλας, την επόμενη φορά που
θα επιστρέψεις ξανά.
Αλήθεια, πόσες φορές στο σύντομο σου
αυτό πέρασμα από τη ζωή, δεν θα έφερες
κατά νου το πρώτο σου ταξίδι. Τότε, που
κοριτσόπουλο ακόμα με τη φλόγα της
νιότης και τον πόθο της μάθησης, έφευγες για να σπουδάσεις. Να σπουδάσεις,
πράγμα φυσικά αξιοθαύμαστο για τα
δεδομένα της εποχής εκείνης και να
ανοίξεις παράλληλα το δρόμο στις αδερφές σου, που ακολουθώντας και αυτές το
δικό σου παράδειγμα, καθιστούσαν και
δικαίως, το σπίτι του Σπαχομανόλη ως
ένα από τα πιο τιμημένα και πιο καταξιωμένα του χωριού.
Και τώρα εδώ, στο στερνό σου ταξίδι,
στο ταξίδι χωρίς επιστροφή, με μια μάνα,
κόντρα στους κανόνες της φύσης, να σε
μοιρολογάτε· με την Ουρανία, την Μαρίκα, την Άρτεμη και την Μιράντα να
κλαίνε στο πλάι σου· και τον Οδυσσέα,
τον Δημήτρη και τα αγαπημένα σου ανίψια να κρυφοδακρύζουν με χαμηλωμένα
τα βλέφαρα.
Στο καλό Όλγα και να ξέρεις ότι θα μας
συντροφεύεις για πάντα. Μπορεί, βέβαια, όχι με την φυσική σου συνέχεια,
που δεν ήτανε άλλωστε και αυτοσκοπός
σου, άλλα με τις αρχές, τις αξίες, τις ιδέες
και την ανυστερόβουλη σκέψη σου που
τόσο πολύ ανάγκη τις έχουμε αυτό το
καιρό.
Ο ξάδερφος σου,
Γιώργης
Στη μνήμη της Όλγας Σπαχή εισέφεραν στη Φ.Α.
-Η οικογένεια Βασίλη Σπαχή (Σπαχοβασίλη) το ποσό των 50 ευρώ.
-Η οικογένεια Κώστα Σπαχή (Λέαντρου) το ποσό των 50 ευρώ.
-Η οικογένεια Μιχάλη Ζαχαριουδάκη
και Μαρίας Κουτάντου το ποσό των 50
ευρώ.
-Η Αφροδίτη Σπαχή-Δασκαλάκη το ποσό των 50 ευρώ.
-Η Αρετή Σπαχή το ποσό των 50 ευρώ.
-Επίσης, ο Οδυσσέας Σπαχής εισέφερε
στη μνήμη της θανούσης το ποσό των 50
ευρώ.

Η Νίκη Ξυλούρη το γένος Καλομοίρη,
γεννήθηκε στο 1922 στ’Ανώγεια. Ήταν
ένα από τα 7 παιδιά του Χαράλαμπου
Καλομοίρη (ή Δρακοχαραλάμπη). Δύσκολα τα παιδικά τους χρόνια. Φτώχεια, κακομοιριά, δυσκολίες της ζωής. Δύσκολα
χρόνια να μεγαλώσουν. Τους έπιασε η
κατοχή. Τους έκαψαν το χωριό, τους πήγαν εξορία. Μεγάλωσε, παντρεύτηκε το
1950 το Γεώργιο Ξυλούρη ή Κιτρογιωργιό. Το 1951 έκανε το πρώτο της παιδί, το
1953 το δεύτερο. Ο σύζυγός της Γεώργιος,
έβαφε την εκκλησία την Παναγία και
εγκρεμίστηκε. Τότε όλοι έλεγαν ότι θα
πεθάνει, όμως η χάρη της Παναγίας δεν
τον άφησε να φύγει από τη ζωή. Η γυναίκα του Νίκη στάθηκε και πάλι παλικάρι,
όπως πάντα, μέχρι να σταθεί στα πόδια
του. Άντρας και γυναίκα. Δύσκολες εποχές, δουλειά, φτώχεια, κακομοιριά. Έκανε όμως και τρίτο και τέταρτο παιδί. Το
1967 άνοιξε μαγαζί καφενείο. Εκεί ύφαινε στον αργαλειό. Μέρα-νύχτα πήγαινε
στις εξοχές και είχε 4 παιδιά και ανάπηρο
σύζυγο. Τα μεγάλωσε, τα πάντρεψε και
απέκτησε 17 εγγόνια. Και όλη σου η ζωή
ήταν έτσι, δουλειά, σπίτι, μαγαζί. «Ήσουν
φιλότιμη γυναίκα, άξια, νοικοκυρά, χουβαρντού, έξυπνη, δραστήρια. Μετά που
πέθανε ο σύζυγός, έζησες 15 χρόνια στο
πόδι, όμως και πάλι δουλειά, να βοηθήσεις, να υφάνεις και να πλέκεις μέχρι τα
Χριστούγεννα. Μόνο 10 μέρες στο κρεββάτι. Δεν μας κούρασες καθόλου. Άραγε
ξεκουράστηκες από την κουραστική και
δύσκολη ζωή που πέρασες;
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Με αγάπη τα παιδιά σου και τα εγγόνια
σου.
Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας
συμπαραστάθηκε στο πένθος μας.
Τα παιδιά σου

Τη μέρα του Αή Γιαννιού
εστάθηκε η καρδιά σου
κι άφησες πόνο αβάσταχτο
μάνα μου στα παιδιά σου
Όρθια και περήφανη
σταμάτησε η καρδιά σου
και δεν επαρακούρασες
μάνα μου τα παιδιά σου
Από το γιό σου
Γιάννη Ξυλούρη (Κιτρογιάννη)
Στη μνήμη της θανούσας, τα τέκνα της εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
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 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΦΩΤ

1

2

3

4
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Φωτό: Μανώλης Σκανδάλης

1/2/2013, Αθήνα. Κέντρο διασκέδασης «Κονάκι».
Ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου μας
Ο Γιώργης Φασουλάς, ο Κώστας Καλλέργης, ο Γιώργης Βρέντζος και ο Κώστας Ανετάκης αποτέλεσαν φέτος
τη μουσική μας συντροφιά.
2,3,4,12 Η χορευτική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων με επι κεφαλής τον πρόεδρό της Νίκο Βρέντζο
ενθουσιάσε τους παρευρισκόμενους με τις ικανότητές της. 5,6 Ο κόσμος φέτος ήταν πολύς και ενεργός στο
γλέντι. 7 Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων Νίκος Βρέντζος, σε μια συμβολική κίνηση, δώρισε
την εικόνα της Παναγίας στο πρόεδρο του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας, Γιάννη Μανουρά. 8 Η παρέα του
Θέμη Μέμμου. 9 Ο Μανώλης Τουπής, με τον γιατρό Αντρέα Μανουρά, τους π. προέδρους του Συλλόγου μας
Ιώαννη Ανδρεαδάκη και Βασίλη Τουπή. 10 Ο Πέτρος Σαμόλης με το Γιώργη Φασουλά, τον Ανδρέα Μανουρά και
τη λοιπή εκλεκτή τους παρέα. 11 Ο Σωκράτης Σπιθούρης και ο γιατρός Χάρης Μαρκογιαννάκης. 14 Από αριστερά: Ο Μανώλης Κουνάλης με την Χαρά Καλομοίηρ και την Ιωάννα Κουνάλη. 15 Η Γιαννούλα Χαιρέτη με την
παρέα της. 16 Ο Σπύρος Τρούλης πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης Μυλοποταμιτών με τον
Γιώργο Φλουρή. 17 Ο Βουλευτής Ρεθύμνης της ΝΔ Γιάννης Κεφαλογιάννης έδωσε το παρόν. 18 Ο Γιάννης
Κλίνης (στη μέση). Δεξιά του ο Ορέστης Ξημέρης και η μεγάλη παρέα τους. 19 Ο έμπειρος χοροδιδάσκαλος
Κώστας Κυριακάκης συμμετείχε ενεργά με τους ικανότατους χορευτές του, από τον όμιλο «Ερωτόκριτος».
20 Ο Κώστας Μπέρκης με τη σύζυγό του Αλέκα και την παρέα τους. 21 Ο φίλος του Συλλόγου μας και Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Κώστας Κανελλάκης μαζί με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Αμαρουσίου
καθηγητή Άρη Χαιρέτη. 22 (Από αριστερά) Ο Μανομίνως Σταυρακάκης, δίπλα στον πατέρα του (στη μέση)
Γιάννη Σταυρακάκη (Μερτζάνη) (μέση), ο Λευτέρης Σταυρακάκης (Μερτζάνης) (δεξιά). Όμορφη φωτογραφία
στο ιστορικό ανωγειανό στέκι και κέντρο δισκέδασης το «Κονάκι».
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Ο Σύλλογος
των Ανωγειανών
της Αθήνας
εύχεται σε όλους
Καλή
Ανάσταση!
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