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Η ΒΡΑΔΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ» ΜΑΣ,

Σ Τ Ο Γ Ε Ν Ε Θ Λ Ι Ο Τ Ο Π Ο Τ Η Σ ...

71η Επέτειος από το
3ο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων
Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης

›3 Αυγούστου 2015, Αρμί- Ανώγεια
›Επετειακή εκδήλωση για την εφημερίδα μας

Ανώγεια - 13 αυγουστου 2015
Τα χρόνια περνούν. Η μνήμη δεν σβήνει. Οι
ανωγειανοί για ακόμα μία φορά, τίμησαν και
φέτος, την 71η επέτειο από το 3ο Ολοκαύτωμα
των Ανωγείων.

(συνέχεια στη σελ. 14)

› Στη γεμάτη από κόσμο πλατεία «Αρμί», τ’ Ανώγεια υποδέχτηκαν στις 3 Αυγούστου, τη
ΦΩΝΗ τους, τη ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ, για να την ακούσουν ν’ αφηγείται, για πρώτη
φορά ενώπιον τους, την ιστορία της, σε μια εκδήλωση του
«Συλλόγου των Ανωγειανών
της Αθήνας». (συνέχεια στη σελ. 2)

▲ Απο την εκδήλωση: (από αριστερά) Μαν. Σκανδάλης, Ζαχ. Ανδρεαδάκη, Γιωρ. Βιτώρος και Γιάν. Μανουράς

3η Παγκρήτια Καντάδα
3ο Παγκρήτιο Φεστιβάλ Χορού
«Η Κρήτη τραγουδά την ξενιτιά»

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Ηράκλειο, 06 Σεπτεμβρίου 2015
Μια
ακόμα η
ημέν
επιτυχ ωση
άν
διοργ

(συνέχεια στη σελ. 12)

4ο Διεθνές
Σκακιστικό
Τουρνουά Ανωγείων

(οι διακριθεντες)
Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ολοκληρώθηκε με
επιτυχία το 4ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά των Ανωγείων, «Ιδαίον Άντρο 2015»
στο οποίο αγωνίστηκαν 80 σκακιστές από
7 χώρες (Ιταλία, Ισραήλ, Μαυροβούνιο,
Αγγλία, Αίγυπτος, Γαλλία και Ελλάδα) και
το οποίο διοργάνωσαν ο Σκακιστικός
Όμιλος Ανωγείων και ο Σκακιστικός Όμιλος Ηρακλείου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και τον Δήμο Ανωγείων.

Διαγράφοντας ήδη τα δύο προηγούμενα χρόνια
μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία κι έχοντας ξεχωρίσει, με τη μοναδικότητά του, ανάμεσα στα
πολιτιστικά δρώμενα της μεγαλονήσου, το Παγκρήτιο Φεστιβάλ Χορού και Καντάδας, γέννημα
– θρέμα των Ανωγείων και του πολυπράγμωνος
Πολιτιστικού τους Συλλόγου, έκανε φέτος τα
πρώτα του βήματα μακριά από την κοιτίδα του,
ΣΕΛ. 16
λαμβάνοντας χώρα στο Ηράκλειο.

με θέμα:

‹ To πρώτο μνημόσυνο Ανωγείων στις 13 Αυγούστου 1945

Πρώτο (1ο)

Μνημόσυνο Ανωγείων
13 Αυγούστου 1945
Με την ευκαιρία των εκδηλώσεων μνήμης και τιμής, που πραγματοποιήθηκαν το φετινό Άυγουστο στ’Ανώγεια, με τη συμπλήρωση 71 χρόνων από το 3ο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων,
η εφημερίδα μας φιλοξενεί στο παρόν φύλλο, το αποτέλεσμα
έρευνας του εκπαιδευτικού και συντάκτη της εφημερίδας μας,
Γεώργιου Καλογεράκη.
(συνέχεια στη σελ. 6)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤO Μανώλη Σκανδάλη

o ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΡΑΤΖΗΣ
μιλά στη «ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
Τί λέει: για την παράδοση...

τον ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ...
την ΕΜΙΝΕ...
την μαντινάδα, το στίχο και τους νέους στιχουργούς...
για την αγάπη, τον έρωτα, τη ζωή και την σύγχρονη Κρήτη.
(συνέχεια στη σελ. 4)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

ανωγεια... μια ιστορια,
μια μαντιναδα, σελ. 9
του Μανώλη Φασουλά

Η Κρήτη
τραγούδησε...

«ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΤΑ ΤΡΙΑ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ»
Ανώγεια, 12-13 Αυγούστου 2015

Μια διημερίδα με εξαιρετικού περιεχομένου
ομιλίες και εμβριθείς αναλύσεις επί των θεμάτων
που παρουσιάστηκαν, με κεντρικό άξονα αυτών, την
αναφορά στη νεότερη ιστορία των Ανωγείων και τα
τρία Ολοκαυτώματα, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Τράπεζας Πειραιώς «Μανώλης Κεφαλογιάννης», στ’Ανώγεια, στις 12-13 Αυγούστου.
σελ. 13

ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ 2015
Η κοινωνία περισσότερο
από ποτέ, πλάθεται, ζυμώνεται...

Με αυτήν την παραδοχή και με θέμα «Ο σπορέας,
το στάρι, το ψωμί», τα φετινά «ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ»
(ο καθιερωμένος πια και ξακουστός πολιτιστικός
θεσμός στον τόπο μας) «άνοιξαν» τις πύλες του
➜ Στο κατάμεστο Θέατρο Βράχων
για το κοινό, την Τρίτη 28 Ιουλίου 2015,
«Μελίνα Μερκούρη», την Παρασκευή
στην πλατεία στο Μεϊντάνι.
4 Σεπτεμβρίου, σε μια βραδιά με τίτλο-θέμα
›σελ. 12

(Αθήνα«Θέατρο Βράχων»,
4/9/2015)

«Η Κρήτη τραγουδάει», που διοργάνωσε
ο Γιώργης Ξυλούρης του Ψαρονίκου και ο Ραδιοφωνικός
Σταθμός «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, 105,5», για ακόμη μία φορά απεδείχθη
ότι «απ’ τη Σητεία ως τα Χανιά όλη η Κρήτη αξίζει...»
ΣΕΛ. 16

Με μαθηματική...ακρίβεια

σελ. 9
του Μανώλη Φασουλά

ανωγειανεσ
αθιβολεσ
σελ. 11

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
σελ. 12-17
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3 Αυγούστου 2015, Αρμί-Ανώγεια

Η βραδιά της ΦΩΝΗΣ μας, στο γενέθλιο τόπο της...
1

Επετειακή εκδήλωση
για την εφημερίδα μας
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

3

1 Οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης, κκ, Γιώργος Βιτώρος και Γιάννης Μανουράς 2 Ο δήμαρχος Ανωγείων, κ. Μανώλης
Καλλέργης, απένειμε αναμνηστικά δώρα, στους συντελεστές της εκδήλωσης. 3 Ο κόσμος τίμησε με την παρουσία του,
την εκδήλωση.

[σημ.: Λόγω πληθώρας ύλης στο παρόν φύλλο, η στήλη «ΣΚΕΨΕΙΣ»
του Γιάννη Μανουρά, μεταφέρεται στο επόμενο φύλλο (303).]

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
των Ανωγειανών της Αθήνας
«ΤO ΙΔΑΙOΝ ΑΝΤΡOΝ»

e-mail: to.idaionantron@gmail.com
Γραφεία

« Εισαγωγή

στην πολιτική
επιστήμη & σκέψη»

Συστήματα Εξουσίας
& Πολιτικές Ιδεολογίες
του Γεωργίου Ε. Σκουλά

››

κιν. τηλ.: 6932-120494
e-mail: zachandr@gmail.com

των επιστημών,
στις μορφές των πολιτικών
συστημάτων και στα μοντέλα εξουσίας, καθώς και στους πολιτικούς
θεσμούς όπως του κράτους της σύγχρονης εποχής και των πολιτικών
κομμάτων. Στο δεύτερο μέρος,
αντανακλώνται οι πολιτικές ιδεολογίες, αφού εστιάζει στις έννοιες των
ιδεών, των γνώσεων και των συνειδήσεων σε σύγκριση με την κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι, οι πεποιθήσεις, οι τάσεις και οι πρακτικές
που διαμόρφωσαν τις ιδεολογίες
αναδεικνύονται και αναλύονται κριτικά για κάθε ξεχωριστή ιδεολογία,
τόσο για τον φιλελευθερισμό και το
συντηρητισμό, όσο για τον επιστημονικό σοσιαλισμό, τη σοσιαλδημοκρατία και τον εθνικισμό. Απευθύνεται σε μελετητές και ερευνητές
των πολιτικών επιστημών αλλά και
σε κάθε απλό αναγνώστη που θέλει
να διευρύνει τις γνώσεις του για την
πολιτική επιστήμη και να κατανοήσει τις πολυπλοκότητες του σύγχρονου κόσμου. Στόχος του είναι να
συμβάλλει στο διάλογο για τη διαλεύκανση πολλών πολιτικών ζητημάτων που είτε αγνοήθηκαν ή παραβλέφτηκαν, είτε παραμένουν ακόμη
σήμερα αδιερεύνητα.

μουσικές κυκλοφορίες
« Τσ'αγάπης

εκδοτησ

Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη

Εκδόσεις Παπαζήση ΑΘΗΝΑ 2015, σελ. 415
Το βιβλίο αυτό είναι μια εκτενής και διεισδυτική διερεύνηση
της πολιτικής επιστήμης και του αντικειμένου της που λέγεται πολιτική.
Επεξεργάζεται λεπτομερώς θέματα
που αφορούν το σύγχρονο κράτος,
το κομματικό φαινόμενο, τα μοντέλα
εξουσίας και τις ιδεολογίες. Η ανάλυση που διενεργείται αφορά, τόσο
την ιδιαίτερη μελέτη της πολιτικής
και των πολιτικών καθεστώτων, όσο
τη γέννηση και εξέλιξη των πολιτικών θεσμών όπως το κράτος, τα κυβερνητικά του όργανα, τα πολιτικά
κόμματα και τις ομάδες πίεσης. Συγχρόνως, εξετάζει τους ιδιαίτερους
ρόλους και πρακτικές λειτουργίες
τους οι οποίες σημειώνονται στη
σύγχρονη περίοδο, καθώς και όλες
τις θεωρητικές προσεγγίσεις τους. Η
παρατήρηση και η διάγνωση των
πρακτικών και των λειτουργιών αυτών ωστόσο, απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη ώστε να καθίσταται δυνατή η
ερμηνεία της σύλληψης των ιδεών
που παράγονται και διατηρούνται
μέσω των θεσμών αυτών, καθώς και
η κατανόηση του γενικότερου πνευματικού, οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι. Γι’ αυτό και συγκροτείται από δύο μέρη: Στο πρώτο
μέρος, δίνεται έμφαση στις έννοιες
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Αμπελόκηποι, Αθήνα
τηλ./φαξ: 210-6916060
e-mail: info@ifonitonanogion.gr
site: www.ifonitonanogion.gr
FB: facebook.com/ifonitonanogion
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art director

Κωνσταντίνα Ανανίδη
ananidi@otenet.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη - alskreta@gmail.com
Ιωάννης Μανουράς
Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
Νίκος Καράτζης
Βασίλης Κονιός
Ζαχαρίας Σαλούστρος
Μανώλης Σκανδάλης
Ριρίκα Σκουλά
Ιωάννης Σπιθούρης
ειδικοσ συνεργατησ

Άλκης Σκουλάς
συνεργατεσ - ΣΥΝΤΑΚΤεσ

Βασίλης Βουϊδάσκης
Γιώργος Καλογεράκης
Θοδωρής Πελαντάκης
Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
Γεώργιος Σκουλάς
Μανώλης Φασουλάς
Μαρία Χρονιάρη
φωτογραφιεσ

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

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

Δεκάλογος Ε.Π.Ε.
ετησιεσ συνδρομεσ

Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ

φιλ. Συμμετοχή: Γιώργης Βρέντζος (Κάτης)

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.

Μια νέα,
ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα δισκογραφική
δουλειά, κυκλοφορεί το
τελευταίο
διάστημα,
από
τους
αγαπητούς συγχωριανούς μας, μουσικούς, τον Μενέλαο και το Γιώργη
Νταγιαντά. Πρόκειται για την τρίτη,
κατά σειρά, δισκογραφική δουλειά
των καλλιτεχνών με τίτλο «Τσ’αγάπης
το δοξάρι». Περιλαμβάνονται , μαζί με
το ομότιτλο κομμάτι, συνολικά δέκα
νέα τραγούδια και τέσσερα ακόμα σε
επανεκτέλεση. Στίχους έχουν «χαρίσει» στους ερμηνευτές, μεταξύ άλλων,
ο Αριστείδης Χαιρέτης (Γιαλαύτης),
ο Γιώργης Κ. Νταγιαντάς, ο Γιώργης
Μπέρκης (Κατσούγκρης), ο Μανώλης Μανουράς (Κουρκουτάκης), ενώ

έχουν γράψει και συνθέση μουσική και
στίχους και οι ίδιοι ο Μενέλαος και ο
Γιώργης Νταγιαντάς. Η νέα αυτή δισκογραφική δουλειά, περιλαμβάνει
κυρίως τραγουδιστικα κομμάτια, συρτά αλλά και κοντυλιές.
Η εφημερίδα μας εύχεται στους δημιουργούς, να είναι καλοτάξιδη η δουλειά τους, και να έχουν έμπνευση για
δημιουργία.
Φ.Α.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ
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Ανάδειξη Νέου Δ.Σ.
στο Σύλλογο των Ανωγειανών
της Αθήνας
Νέα πρόεδρος
η Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
Όπως σας εχουμε ενημερώσει, ήδη με το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, την
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015, στα Γραφεία του
Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση και
διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου (με 2ετή θητεία).
Κατόπιν τούτου, τα νεοεκλεγέντα μέλη του
Δ.Σ., συνήλθαν ακολούθως μας 8/7/2015 (μετ’αναβολή μας αρχικώς ορισθείσας συνεδρίασης
μας 29/6/2015) και κατόπιν ψηφοφορίας δια
βοής, συγκροτήθηκαν σε σώμα με θητεία δύο
ετών.
Πρόεδρος αυτή τη φορά, εκλέχθηκε η δικη
γόρος Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, του Νική
στρατου, στην οποία και παρέδωσε τη σκυτάλη

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ο απερχόμενος πρόεδρος του Συλλόγου μας,
Ζαχαρίας Σαλούστρος-Λαγός.
Αναλυτικά η νέα σύνθεση του Συλλόγου των
Ανωγειανών μας Αθήνας, έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
Αντιπρόεδρος: Ζαχαρίας Σαλούστρος-Λαγός
Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Καράτζης
Ταμίας: Βασίλειος Κονιός
Αναπληρωτής Γραμματέας: Ριρίκα Σκουλά
Έφορος: Γιάννης Σπιθούρης
Κοσμήτορας: Γιάννης Μανουράς
Με την ολοκλήρωση μας διαδικασίας, η Ζαχα
ρένια Ανδρεαδάκη, ως η πρώτη, μάλιστα, γυ
ναίκα πρόεδρος, στη πολύχρονη ιστορία του
Συλλόγου μας, ευχαρίστησε όλους για την εκλογή μας και με συγκίνηση υποσχέθηκε να κάνει
ό,τι περνά από το χέρι μας, για να οδηγήσει το
Σύλλογο σε δυναμική πορεία. Ο απερχόμενος
πρόεδρος, Ζαχαρίας Σαλούστρος, την συγχάρηκε και από τη θέση του αντιπροέδρου υποσχέθηκε να συνεχίζει με τη βοήθεια και των
λοιπών μελών του νέου Δ.Σ., να προσφέρει
δυνάμεις και γνώσεις για την ευδοκίμηση των
σκοπών και των σχεδίων του Συλλόγου μας.
Φ.Α.

κιν. τηλ.: 6972-906273
e-mail: gmanouras1@gmail.com

μενελαοσ και γιωργοσ νταγιαντασ
ΔΙσκ. εταιρια: Φαιστός

E-mail: to.idaionantron@gmail.com
Face
book:
facebook.com/
ifonitonanogion

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
645512-5883-949 (όψεως)
IBAN GR5601714550006455125883949

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

17:30

έως

20:30

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

�

Μια ιστορία 42 χρόνων, στη διάρκεια των
οποίων η εφημερίδα των απανταχού Ανωγειανών έμαθε να μιλά μεσ’ από κείνους, μ’
εκείνους, για εκείνους... Άρθρωσε μεσ’ από
τις στήλες της τις θέσεις, τις επιθυμίες, τις
χαρές, τις λύπες, τις επιτυχίες τους. Προήγαγε και εξήρε τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό των Ανωγείων.
Σ’ ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, ο Γιώργος Βιτώρος, αρχισυντάκτης
της εφημερίδας την περίοδο 1975 – 1976, μας ταξίδεψε με τον δικό του μοναδικό τρόπο
στα πρώτα βήματα της ΦΩΝΗΣ μας, για να τον ακολουθήσει ο Γιάννης Μανουράς,
πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας και νυν αρχισυντάκτης της,
μεταφέροντάς μας στα νεότερα χρόνια και στην εξέλιξη και προσαρμογή της εφημερίδας
μας στα νέα δεδομένα.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς προβλήθηκαν βίντεο, με φίλους και αναγνώστες της εφημερίδας, που μας έκαναν την τιμή να μιλήσουν γι’ αυτήν και να της ευχηθούν για τη συμπλήρωση 4 και πλέον δεκαετιών ζωής, ενώ παράλληλα με τις ομιλίες, προβάλλονταν τα
κυριότερα πρωτοσέλιδα – και όχι μόνο – από τα συνολικά 301 φύλλα της ΦΩΝΗΣ μας.
Χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Ανωγειών, ανταλλάσοντας εν συνεχεία δώρα με την
πρόεδρο του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας, κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη και
τους ομιλητές.
Στον ρόλο του παρουσιαστή της βραδιάς, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Μανώλη Σκανδάλη, ιθύνοντα νου της εφημερίδας μας για πάνω από 20 χρόνια, ο οποίος άλλωστε επιμελήθηκε και τις συνεντεύξεις, που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Στον επίλογο της βραδιάς, το μουσικό σχήμα των Μενέλαου και Γιώργη Νταγιαντά και
Γιώργη Βρέντζου (Κάτη), που έκλεισαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αφήγηση της
ιστορίας μας...
Πρωταγωνίστρια της βραδιάς αυτής όμως δεν ήταν μόνο η ΦΩΝΗ μας. Η μεγάλη και
ξαφνική απώλεια ενός άξιου και ξεχωριστού μέλους της ανωγειανής κοινωνίας, μετέτρεψε τη βραδιά αυτή, από μια βραδιά απλώς αναπώλησης και αφήγησης της ιστορίας της
δικής μας ΦΩΝΗΣ, σε μια βραδιά τιμής. Τιμής προς το πρόσωπο του μεγάλου Μιλτιάδη
Καράτζη, ο οποίος «έφυγε» από κοντά μας, αφήνοντας τ’ Ανώγεια φτωχότερα, μόλις την
προηγούμενη, 02 Αυγούστου 2015.
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, όπως έπραξε και από του βήματος εκείνη τη βραδιά, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ακόμη μία φορά,
τον Δήμο Ανωγείων, για την υποστήριξη και την αγαστή συνεργασία,
τον Πολιστικό Σύλλογο Ανωγείων για την ευγενική παραχώρηση του προτζέκτορα για
την προβολή των βίντεο και των πρωτοσέλιδων της εφημερίδας,
τους χορηγούς επικοινωνίας (διαδικτυακά, έντυπα και τηλεοπτικά μέσα), που ανταποκρίθηκαν ένθερμα στο κάλεσμά της, για τη διάδοση της εκδήλωσής της στο ευρύ κοινό,
όλους εκείνους, που της έκαναν την τιμή να μιλήσουν γι΄αυτή, στα βίντεο που προβλήθηκαν,
τους πολίτιμους συνεργάτες της στην οργάνωση της εκδήλωσής της αυτής, την Κωνσταντίνα Ανανίδη, επί χρόνια «καλλιτεχνική διευθύντριά» της, που έφτιαξε αυτή τη φορά
και την αφίσα της εκδήλωσης, και τον Φώτη Φωτίου, που με μεγάλη υπομονή, κατάφερε
μέσα σε ελάχιστο χρόνο να κάνει το μοντάζ των βίντεο, καθώς και το τρέιλερ, που προβλήθηκε από τη δημόσια τηλεόραση,
τους μουσικούς, Μενέλαο και Γιώργη Νταγιαντά και Γιώργη Βρέντζο (Κάτη) και το
συγκρότημά τους, που δέχτηκαν με χαρά την πρόσκλησή της και έκλεισαν μελωδικά την
αφήγηση της ιστορίας της και
τέλος και κυρίως όλους τους Ανωγειανούς και τις Ανωγειανές, που με τόση θέρμη και
στοργή την αγκάλιασαν και άκουσαν με προσοχή, σεβασμό και ενδιαφέρον τα όσα είχε
να τους αφηγηθεί.
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ και δι’ αυτής ο επί 42 χρόνια εκδότης της, Σύλλογος των
Ανωγειανών της Αθήνας, επιθυμούν να σας διαβεβαιώσουν ότι με την έμπρακτη αρωγή
και συμπαράσταση όλων σας, θα συνεχίσουν για πολλά ακόμα χρόνια να εξελίσσονται
και να γράφουν τη δική τους ιστορία...
Φ.Α.
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ΑΝΤΙ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ...
08 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη. Γύρω στις
20:30 μ.μ. ολοκληρώνονται οι αρχαιρεσίες
στο Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας,
στο Σύλλογό μας, για την ανάδειξη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και με μεγάλη συγκίνηση δέχομαι τα πρώτα συγχαρητήρια
από τα υπόλοιπα μέλη για την εκλογή μου,
ως προέδρου.
Αμέσως μετά ακολουθεί το πρώτο μας συμβούλιο, υπό τη νέα σύνθεση του διοικητικού
συμβουλίου, και αργά το ίδιο βράδυ, αποχωρώντας, ο Μανώλης ο Σκανδάλης, ένα
εκ των αρχαιοτέρων μελών της συντακτικής
ομάδας της ΦΩΝΗΣ μας, μου λέει: «Ζαχαρέ
νια, μην ξεχάσεις να μου στείλεις το βιογραφικό και μια φωτογραφία σου για το επόμενο φύλλο της εφημερίδας». Χαμογέλασα
συγκαταβατικά, χωρίς να του απαντήσω.
Αυτό που μου ζήτησε δεν το έκανα. Και δε
θα το έκανα ποτέ.
Γιατί για μένα πέρα και πάνω απ’ τις ακαδημαϊκές γνώσεις, τις ξένες γλώσσες, τα
πτυχία και τις λοιπές επαγγελματικές περγαμηνές, την περγαμηνή εκείνη που περισσότερο απ’ όλες βαρύνει στην καρδιά και τη
συνείδησή μου, δεν την απέκτησα στα πανεπιστημιακά έδρανα. Την απέκτησα με τη
γέννησή μου. Και δεν είναι άλλη από την
καταγωγή μου, την οποία σ’ έναν και μόνο
οφείλω: στον πατέρα μου, τον Νικήτα Ανδρεαδάκη (Γεγέ).
Μεγάλη λοιπόν η τιμή κι ακόμα μεγαλύτερη
η ευθύνη που φέρω πλέον ως πρόεδρος του
Συλλόγου μας, του ιστορικού Συλλόγου των
Ανωγειανών της Αθήνας, να αποδείξω πως
είμαι αντάξια της καταγωγής μου, της ιστορίας και του σπουδαίου πολιτισμού του τόπου μου, των Ανωγείων.
Παρ’ ότι δικηγόρος, ομολογώ πως απεχθάνομαι φύσει – θέσει, τα λόγια και τις προγραμματικές δηλώσεις, γι’ αυτό μην περιμένετε από μένα μακρόσυρτες αναφορές για
τα προσεχή σχέδια και τις επιδιώξεις του
Συλλόγου.
Οφείλω όμως για ένα πράγμα να σας διαβεβαιώσω: Θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια,
ώστε ο Σύλλογός μας να αποκτήσει τη θέση
που του αρμόζει στα κρητικά δρώμενα της
πρωτεύουσας και όχι μόνο, θέση ανάλογη
της ιστορίας, του πολιτισμού, της λαογραφίας και της ηθογραφίας των Ανωγείων.
Κι αισθάνομαι πραγματικά τυχερή, που
στην προσπάθειά μου αυτή έχω την εκπε-

φρασμένη και έμπρακτη στήριξη μια ομάδας
ανθρώπων με διάθεση και κέφι, των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου, που παρά την
«ξαφνική» μου εμφάνιση ως υποψηφίας και
την συνακόλουθη εκλογή μου, εξ αρχής συμμερίστηκαν τον ενθουσιασμό μου, με πίστεψαν και μ’ εμπιστεύτηκαν. Γιάννη, Ζαχαρία,
Νίκο, Βασίλη, Ριρίκα, Γιάννη σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ θερμά κι όλους εσάς τους εν
Αθήναις συγχωριανούς μας, που με τιμήσατε με την ψήφο σας, αλλά και όλους όσοι
ήρθατε και ψηφίσατε στις εκλογές του Συλλόγου μας φέτος, γιατί με τον τρόπο αυτό
για άλλη μια φορά αποδείξατε την έμπρακτη
υποστήριξή σας προς εμάς.
Κι αυτό είναι που κυρίως χρειαζόμαστε: την
έμπρακτη αρωγή σας, την κρίση και την
επίκρισή σας, αλλά κυρίως τη συμμετοχή
σας. Γιατί όσο καλές κι αν είναι οι προθέσεις μας, όσο ισχυρή και με προοπτική η
θέλησή μας, χωρίς την υποστήριξη και τη
συμμετοχή σας τίποτα δεν θα αλλάξει, τίποτα δεν θα εξελιχθεί.
Μοιραστείτε μαζί μας, στην ιστοσελίδα μας
ifonitonanogion.gr, στη σελίδα μας στο
Face book: facebook.com/ifonitonanogion,
στο e-mail μας info@ifonitonanogion.gr,
to.idaionantron@gmail.com ή ακόμα, αν
προτιμάτε, απευθείας στα τηλέφωνά μας
210-6916060 & 6932120494, τις ιδέες, τις
επιθυμίες, τις παρατηρήσεις σας, βοηθώντας
μας να γίνουμε καλύτεροι.
Ενισχύστε με την φυσική σας παρουσία τις
εκδηλώσεις και τη χοροεσπερίδα μας.
Βοηθήστε εμπράκτως το σύλλογό μας να
γίνει αυτό που όλοι επιθυμούμε: αντάξιος
της καταγωγής του.
Σας ευχαριστώ ακόμη μία φορά όλους για
την μεγάλη τιμή, που μου έγινε, να είμαι η
πρώτη γυναίκα πρόεδρος του ιστορικού μας
Συλλόγου και για την εμπιστοσύνη προς το
πρόσωπό μου, που αυτή η κίνηση αποδεικνύει.
Πρόθεση κι επιθυμία μου είναι να μη σας
απογοητεύσω.
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«O ΒOΥΡΓΙΑΣ»
Χαράλαμπος

Χαιρέτης

Φορμίωνος 236 & Ερμού 39
Βύρωνας
τηλ.: 210-7643414

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΝΙΚΗΣΤΡ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ

Στη μνήμη Πολυζώη Φασουλά, κατατέθηκαν στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, από τον κ. Κοντογιάννη Ευστάθιο
το ποσό των πενήντα (50) ευρώ και από
την κ. Κοντογιάννη Ριρίκα, επίσης το ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Η Σχολική
Επιτροπή τους ευχαριστεί θερμά
Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανω
γείων αισθάνεται την υποχρέωση να
ευχαριστήσει θερμά:
Τον κ. Μανώλη Χαρ. Φασουλά για την

Ευχαριστήρια
δωρεά 50 ευρώ που προσέφερε στην υπη
ρεσία μας στη μνήμη Πολυζώη Φασουλά.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανω
γείων αισθάνεται την υποχρέωση να ευ
χαριστήσει θερμά την κ. Χαρά Ιωάννου
Καλομοίρη για την δωρεά 50 ευρώ που
προσέφερε στην υπηρεσία μας στη μνήμη
Πολυζώη Φασουλά
Ο δήμαρχος
Εμμανουήλ Καλλέργης
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Ο ΓιώργΗς

Καρατζής
ΜΙΛΑ ΣΤΗ «ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
Τί λέει:
Για την παράδοση...
Τον ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ...
Την ΕΜΙΝΕ...
Την μαντινάδα, το στίχο και
τους νέους στιχουργούς...
Για την αγάπη,
τον έρωτα, τη ζωή
και την σύγχρονη Κρήτη...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤO

Μανώλη
Σκανδάλη

Έ να ζεστό αυγουστιάτικο απομεσήμερο
στο σπίτι του στο Μελιδοχώρι...
Το συμπαθέστατο μαύρο τετράποδο, ο
«Αλήτης», μας... υποδέχεται ζωηρά
και φωναχτά στη μητρική του γλώσσα...!
Οι διαρκείς ήχοι από τα τζιτζίκια πάνω στα
δέντρα, τα χτυπήματα των κουδουνιών από
τα κοπάδια των πρόβατων αλλά και τα
φυσικά αρώματα των βοτάνων, συνθέτουν
το τοπίο και το χαρακτήρα του μικρού,
γραφικού, επαρχιακού χωριού...
Στην είσοδο του σπιτιού, τα υγρά και ευαίσθητα βλέμματα του Γιώργη και της
Αφροδίτης, εκφράζουν ανείπωτα και ειλικρινά το καλωσόρισμά τους...
Με άλλα λόγια, για την όλη μας παραμονή
εκεί, αλλά και για την κουβέντα που ακολουθεί, “συνομοτούν” θετικά οι καλλίτεροι
οιωνοί της φύσης...
● Γιώργη, καλώς σε βρίσκω εδώ στο πανέμορ

φο κονάκι σου στη «Στεφάνα»!
› Καλώς όρισες Μανώλη!
● Ο τόπος εμπνέει τους στιχουργούς ή το
χάρισμα είναι χάρισμα και θα βγει όποτε
θέλει αυτό σε ανύποπτο χρόνο;
› Και τα δυο θα έλεγα. Αλλά ο τόπος παίζει
σημαντικό ρόλο γιατί είναι το ερέθισμα και
η υποδομή μέσα στην οποία μπορεί να ξεδιπλώσεις είτε σκέψεις είτε αισθήματα ή οτιδήποτε και σε ένα βαθμό επηρεάζει να το κάνει
κανείς. Άρα ο τόπος παίζει μεγάλο ρόλο.
● Πιστεύεις ότι χάνονται πολλά στιχουργικά
ταλέντα διότι -κυρίως- δεν εξωτερικεύουν
στο βαθμό που θα έπρεπε το ταλέντο τους;
› Αυτό μπορεί να συμβαίνει στο βαθμό που
συμβαίνει το γνωστό. Σε αυτό που λέμε ότι
το «Καλύτερο Ποίημα» δεν γράφτηκε ακόμη, ο «Σημαντικότερος Ποιητής» δεν βρέθηκε ακόμη, το «Το πιο Καλό Θέμα» δεν έγινε
ακόμη. Με αυτήν την έννοια λέω ναι στο
ερώτημά σου.
● Πόσο θεμιτό το βρίσκεις, τα πιο ακριβά
αισθήματα του ανθρώπου είτε πρόκειται για
αγάπη, για έρωτα, για βαθύ πόνο, να εξωτερικεύονται και να γίνονται είδος εμπορεύσιμο και κατανάλωσης;
› Αυτό το θέμα έχει δυο διαφορετικές προεκτάσεις. Το ένα δεδομένο είναι ότι είναι

ανθρώπινο, θεμιτό και απολύτως φυσιολογικό να εκφράζεις και να διατυπώνεις τα προσωπικά σου αισθήματα, ακόμα τα πιο κορυφαία, τα βαθιά εσωτερικά σου. Το βρίσκω
φυσιολογικό, κανονικότατο και ανθρώπινο.
Το δεύτερο σκέλος αυτού του προβλήματος,
που αρχίζει να γίνεται πρόβλημα, είναι αν
όλα αυτά, που είπα προηγουμένως, μετατρέπονται σε είδος ανταλλάξιμο, δηλαδή σε είδος εμπορεύσιμο που το κάνεις στο βωμό του
κέρδους και μόνο. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
Μέχρι που το αίσθημα υπάρχει, γράφεται
ακόμα και το βαθύτερο, το πιο προσωπικό
το πιο ακριβό, έχει καλώς! Από κει και πέρα
το πως το μεταχειρίζεσαι και τι το κάνεις,
είναι άλλο θέμα. Μπορεί, από τη μια να γίνει
εμπορεύσιμο ή να μην γίνει ποτέ και να παραμείνει ένα κλειστό προσωπικό σου θέμα
που αφορά εσένα ή και κάποιους άλλους που
μπορεί να το επικοινωνήσουν.
● Πώς νιώθει ένας στιχουργός όταν οι στίχοι
και τα ποιήματά του κάνουν επιτυχία και
σιγοψιθυρίζονται από το ευρύ κοινό;
› Είναι αυτονόητο ότι νιώθει μια ικανοποίηση
και μια χαρά. Όσο κι αν το πρωταρχικό και
το κινητήριο αίσθημα είναι το να καταγράψει
και να εκφράσει την καθαρά προσωπική του
στιγμή και τα ιδιαίτερά του αισθήματα, το
πάθος και τον πόνο. Όταν αυτά τα ιδιαίτερα
αισθήματα της χαράς και της λύπης που νιώθει τα ακούει και από άλλα χείλη να γίνονται
κτήμα τους και να τα συμμερίζονται πολλοί,
τότε, σίγουρα αισθάνεται πολύ καλά ακόμα
και στο μέτρο της στοιχειώδους ανθρώπινης
ματαιοδοξίας που μας χαρακτηρίζει όλους.
● «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ». Ίσως το πιο μεγάλο
ερωτικό και επικό ποίημα που γράφτηκε ποτέ στην Κρητική διάλεκτο. Είναι σπάνιοι
σήμερα - στις μέρες μας - οι Ερωτόκριτοι και
οι Αρετούσες;
› Νομίζω πως ναι... Νομίζω πως ναι! Αλλά
επειδή δεν θέλω να είμαι και άδικος... Δεν
είναι δυνατό, σήμερα, να υπάρχουνε «Ερωτόκριτοι» και «Αρετούσες», με την αναλογία
και την αντιστοιχία των συνθηκών και του
καιρού που περνούμε. Προφανώς θα υπάρχουν αλλά με άλλα χαρακτηριστικά, με άλλα δεδομένα, με άλλες αντιλήψεις και με
άλλες αρχές. Ο πραγματικός «Ερωτόκριτος» και η πραγματική «Αρετούσα» εκείνης
της εποχής με τα αισθήματα, τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις που μετέφεραν μέσα
τους, σήμερα δεν μπορούν να υπάρξουν εκ
των πραγμάτων. Σήμερα είναι διαφορετικά
τα πράγματα. Το ότι υπάρχουν κάτι ανάλογα και αντίστοιχα, είναι λογικό να υπάρχουν
γιατί τα αισθήματα δεν θα πάψουν ποτέ να
υπάρχουν. Ο έρωτας -ευτυχώς-δεν θα πάψει
ποτέ να κυβερνά του άνθρωπου τα αισθήματα. Οι πίκρες, οι χαρές, το πάθος, τα κλά-

βασικές αρχές που με κινήσανε ήταν όλα
αυτά ακριβώς τα πράγματα που είχα συσσωρεύσει μέσα μου κατά την περίοδο της
ζωής μου και σε συνδυασμό την έμφυτη τάση και ιδιαίτερη αγάπη που έχω και είχα για
τον δεκαπεντασύλλαβο και με τη βοήθεια
της ευχέρειας και της ευκολίας -όπως φαινόταν τουλάχιστον να είχα- με έκανε να
πλάξω και να πλουμίσω ένα εντελώς φανταστικό μύθο και να βάλω και να πω όλα όσα
ήθελα να πω και το έκαμα. Έτσι έγινε. Δεν
ξέρω τι ακριβώς απήχηση υπήρξε στη συνέχεια και πόσοι συμμερίζονται τις απόψεις
μου ή όχι, αλλά το έκανα!
● Τί σε ενοχλεί πιο πολύ από τη σύγχρονη
Κρήτη;
› Τί να πω τώρα εδώ γι ‘ αυτό το θέμα...! Τα
πράγματα είναι πάρα πολλά και θα είναι
δύσκολο και θα είναι και άδικο -ενδεχομένως- αν προσπαθήσω να περιγράψω ή να
ορίσω κάτι. Εμένα γενικώς, με ενοχλεί, Μανώλη, οτιδήποτε δεν είναι αληθινό και δεν
αφορά μόνο την Κρήτη. Θα μπορούσα να
είμαι στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο και παντού και
πάλι να με ενοχλούσε ότι αφορά την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη υπόσταση και λειτουργία. Ότι δεν είναι αληθές, ότι είναι ψεύτικο, επιπόλαιο, κίβδηλο ή φτιαχτό, με ενοχλεί!! Η αλήθεια που έχουν τα πράγματα
ακόμα και οι πέτρες, τα χώματα, τα λουλούδια, τα πουλιά, όλα αυτά που βλέπουμε γύρω
μας έχουν αλήθειες μέσα. Αυτές τις αλήθειες
τις συμμερίζομαι, υποκλίνομαι σε αυτές και
συμβιώνω και συνυπάρχω μαζί τους αρμονικά. Δεν μπορώ να συμβιώσω με ψεύτικα αισθήματα με... «ψεύτικες αλήθειες» σε εισαγωγικά. Με συμπεριφορές υποκριτικές που
δεν ανταποκρίνονται σε ένα βαθύ, ανθρώπινο, γνήσιο αίσθημα και σε μια ιδεολογική,
ας την πούμε έτσι με την ευρύτερη έννοια,
αναφορά που κατά την άποψή μου οφείλει
να συνέχει και να διέπει την κοινωνία και
τους ανθρώπους της. Σήμερο συναντώ πολλές φορές περιπτώσεις και «κρούσματα», σε
εισαγωγικά, ανθρώπων σύγχρονων και εκδηλώσεων και φαινομένων που δεν με βρίσκουν καθόλου σύμφωνο και με πληγώνουν
και αισθάνομαι άσχημα και ότι είμαι στο
περιθώριο. Πικραίνομαι γι ‘ αυτό που βλέπω!
Φωνάζω, ενίοτε, οργίζομαι, αγανακτώ, καταγγέλλω και δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό,
γιατί μπορεί να είναι όλο αυτό λίγο πεισματάρικο παρά οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο με
πληγώνουνε πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα που δεν συνιστούνε αλήθεια.
Εμένα μου αρέσει η ζωή με όρους αλήθειας,
με όρους ανθρώπινης και πραγματικής αλληλεγγύης, με όρους καρδιάς και αγάπης και
αισθημάτων. Η εμπορευματοποίηση, η αναγωγή του χρήματος σε ύψιστο αγαθό, η μετατροπή του ανθρώπου σε εργαλείο, σε
μέσο και όχι σαν μια πραγματική ύπαρξη
που θα εξυπηρετεί την αποστολή της ζωής,
δεν με βρίσκει σύμφωνο! Δεν θα μπορούσε
να με έβρισκε σύμφωνο! Και επειδή αλλοτριώνεται κάθε μέρα ο άνθρωπος και τον
βλέπω κάθε μέρα να είναι σε μια κατάσταση
δραματική που μπορεί κι εγώ, πιθανόν, να
είμαι σε κάποιο βαθμό και να μη μπορώ να
το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει δεν συμ-

ματα και όλο αυτό το πολύχρωμο μπουκέτο
και το ξόμπλι που στολίζει τη ζωή μας, ποτέ
δεν θα πάψουν να υπάρχουν, άρα τέτοια
θέματα θα έχουμε πάντα, επομένως και στις
μέρες μας. Εκείνος ο «Ερωτόκριτος» και
εκείνη η «Αρετούσα», δεν μπορούν να υπάρξουν σήμερο.
● Η εποχή αλλάζει τα αισθήματα; Διατάσει
και ανατρέπει τα αισθήματα; Τιθασεύει τα
αισθήματα; Μπορούν να γίνουν όλα αυτά;
› Ε, όχι, βέβαια! Δεν ξέρω αν τιθασεύσει τα
αισθήματα ή τα ανατρέπει ή τα διατάσει...
Ξέρω όμως ότι κάθε εποχή και κάθε περιβάλλον στο οποίο ζούμε και φυσικά ανάλογα με την εποχή, διαμορφώνει προϋποθέσεις
και όρους για την ανάπτυξη κάποιων αισθημάτων. Τα αισθήματα του παλιότερου βουκολικού καιρού που ζήσαμε εμείς, της αγνής
και ανόθευτης περιόδου της υπαίθρου με την
στενή επαφή, που είχαμε τότε, σήμερο δεν
υπάρχουν. Αυτό που κάναμε εμείς σαν κοπέλια και όλα που κάναμε και τα ζούσαμε
στα χωριά, στα βουνά, στα λαγκάδια, στα
λιόφυτα και στα χωράφια σήμερο δεν τα
βλέπεις. Σήμερο όλα γίνονται στην καφετέρια, στις πόλεις, στο μαγαζί, στο internet και
μέσα από τις οθόνες. Είναι εντελώς διαφορετικά, τα δεδομένα, ενδεχομένως. Το χρώμα και η ποιότητα των αισθημάτων του σήμερα έχουν μια διαφορά σε σχέση με την
ποιότητα και το χρώμα της δικιάς μας, αρχέγονης, πρωτόγονης, θα έλεγα, εποχής.
● Τι σου κέντρισε το ενδιαφέρον ώστε να γράψεις το έργο «ΕΜΙΝΕ» και τι σε συγκίνησε
περισσότερο από τους κεντρικούς ήρωές της;
› Ναι... χμ... Αυτό είναι ένα ερώτημα που
δεν είμαι σίγουρος αν ξέρω αυτή τη στιγμή
να το απαντήσω! Σκέφτομαι ότι το γεγονός,
ότι αυτή η διαδικασία του αιώνιου, του αθάνατου και του ακατάλυτου έρωτα είναι ένα
φαινόμενο διαχρονικό σε όλες
τις εποχές και σε όλα τα μήκη
και πλάτη του κόσμου. Είναι
● Παράδοση:

Κορεσμένη και
ένα κυρίαρχο αίσθημα που δεν
κουρασμένη λέξη με παρεξηγημένη
μπορούσε να μη με συγκινήσει
και μένα σαν παιδί, γιατί παιδί
την έννοια της;
είσαι στα είκοσί σου χρόνια.
Επηρεασμένος από το ανάγνω›Α
 κριβώς! Κορεσμένη
σμα του «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ»
και παρεξηγημένη!
που ήταν το αγαπημένο μας
ανάγνωσμα, έχοντας ταυτόχρονα και κάποιες άλλες επαφές
από τα πρώτα νεανικά μου χρόνια με διάφο- φωνώ καθόλου σε τέτοια πράγματα. Χαίρορους συγγραφείς, με στοχαστές, με Καζα- μαι τον άνθρωπο με την εξέλιξη, την τεχνοντζάκη και άλλους, θεώρησα ότι μπορούσα λογία και την πρόοδο αλλά έχω τις αντιρνα ξεδιπλώσω, να φτιάξω και να χτίσω ένα ρήσεις μου για το πως τέθηκε στην υπηρεσία
μύθο μέσα στον οποίο θα έβαζα τις δικιές του ανθρώπου, για το αν ο άνθρωπος μπήκε
μου αλήθειες ως προς το δικαίωμα των αι- στην υπηρεσία ή η υπηρεσία μπήκε στον άνσθημάτων και τον ύμνο στην ομορφιά, στη θρωπο. Εκεί έχω έναν προβληματισμό και
λευτεριά, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι εξακολουθώ γι’ αυτό το λόγο να φαίνομαι,

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ίσως, ξέταιρος και εκτός
εποχής με τα συναισθήμα● Πώς

βρίσκεις την ποιότητα της
τα και με τση μνήμες μου
μαντινάδας σήμερα στην Κρήτη;
που έζησα μια εποχή, να
αναπολώ και νοσταλγώ
μια άλλη καλύτερη Κρήτη
›Μ
 ανώλη, εδώ είναι ένα τεράστιο
πιο έντιμη, πιο αληθινή,
θέμα...
πιο μερακλίδικη.
Έχω κατά καιρούς εκφράσει την
● Βλέπεις να υπάρχουν
άνθρωποι που είναι γνήσιάποψή μου γι αυτό το θέμα και το
οι, παραδοσιακοί με την
πρόβλημά του. Με κατηγορούν ότι
έννοια ότι δεν «πάτησαν»
είμαι αυστηρός και ίσως λιγάκι
πάνω στην παράδοση με
σκοπό το χρήμα;
σκληρός. Επειδή, όμως, αγαπώ τη
› Μανώλη...Στάσου... στά
μαντινάδα το κάνω από σεβασμό.
σου... Πρέπει πρώτα-πρώΔεν επιτρέπω, πρώτα στον ίδιο μου
τα να ξεκαθαρίσουμε τι
λέμε παράδοση! Είναι μια
τον εαυτό, και μετά στους άλλους να
παρεξηγημένη λέξη η παχειρίζονται και να μεταχειρίζονται
ράδοση! Κι εγώ πολλές
τη μαντινάδα σαν ένα ευτελές,
φορές έχω προβληματιπρόχειρο δημιούργημα για πρόκληση
στεί χρησιμοποιώντας
την! Για να έρθω στο ερώεντυπώσεων, κάποιων αρνητικών
τημά σου, τι εννοούμε παπροβολών ή κάποιων μηνυμάτων
ράδοση; Αναφερόμαστε,
τα οποία είναι ευτελή και εντελώς
μήπως, σε μια μουσική
παράδοση; Σε μια χορευδευτερεύοντα.
τική παράδοση; Σε μια
τοπική εθιμογραφική παράδοση; Αν το πάρουμε με
την αρχική έννοια του όρου, παράδοση Όλες αυτές είναι παρακμιακές και γραφιείναι η συνέχεια και η διαδοχή των κοινω- κές εκδηλώσεις κάποιων δεδομένων της
νικών και ιστορικών εξελίξεων του χθες μακρότατης προϊστορίας μας που έχουμε
στο σήμερα και στο αύριο. Η παραδοχή και άλλα που δυστυχώς δεν τα συνηθίζουείναι παράδοση, δηλαδή έχω κάτι που το με. Όλα αυτά που γινότανε, τότε, είχανε
παραδίδω και συνεχίζεται. Τυχαίνει εδώ μέσα και το «λόγω τιμής», σοβαρότητα,
στην εποχή μας και στον τόπο μας να κά- αίσθημα, και αξιοπρέπεια. Σήμερα μείνανουμε ένα λάθος και να θεωρούμε παρά- με με τα ψεύτικα και τα κίβδηλα.
δοση τη γραφικότητα! Εκείνο που επεν- ● Mπορεί όμως Γιώργη μια κοινωνία να
δύεται με κάποια γραφικά χαρακτηριστι- λειτουργεί 100% μόνο με την παράδοση
κά της τοπικής μας κουλτούρας είτε αυτή ή 100% μόνο σύγχρονα;
είναι η προφορά, η έκφραση, η γλώσσα › Ασφαλώς και δεν μπορεί απόλυτα μόνο
μας, η ενδυμασία μας και η συμπεριφορά με το ένα ή μόνο με το άλλο! Πρέπει να
μας. Αν μένουμε μόνο σε αυτά και το λέ- υπάρχει ένας συγκερασμός. Είναι όλη αυμε παράδοση, τότε το έχουμε χάσει το τή η διαδρομή που συνθέτουν όλες τις
παιγνίδι. Παράδοση, για μένα, είναι η εποχές. Το παρελθόν, το παρόν και το
ψυχή και η αλήθεια του τόπου και του αύριο. Όλες αυτές οι αλήθειες που επιβικάθε τόπου που ζούμε, στην περίπτωση ώνουν μέσα από τη διαδρομή και που σήτη δική μας, του νησιού μας και της ιστο- μερο δέχονται τα φαινόμενα της τεχνολορίας μας. Διαχωρίζω-λοιπόν- και αντιδι- γίας και τα οποία είναι χρήσιμα, ωφέλιμα
αστέλω την παράδοση που έχει να κάνει και αξιοποιήσιμα για τον άνθρωπο μέσα
με το γραφικό κομμάτι μιας δραστηριότη- στην καθημερινότητά του, είναι καλοδετας που περιέχει φολκλόρ, λαϊκίστικο, χούμενα. Συμφωνώ! Αλλά ταυτόχρονα
«δήθεν», φτιαχτό και ψεύτικο. Προσπα- πρέπει και να κρατάμε και τις μνήμες οι
θούμε, τάχα μου, με αυτόν τον τρόπο να οποίες είναι μνήμες αξιών των προγόνων
αναστηλώσουμε ή να κρατήσουμε ζωντα- μας και αυτές είναι πολύτιμες να υπάρχουνό κάποιο από τα χαρακτηριστικά του νε! Οι οποίες, μνήμες και αξίες δεν έρχοπαρελθόντος. Δεν είναι όμως έτσι! Για νται σε σύγκρουση με την σημερινή τεχνομένα η πραγματική παράδοση βρίνεται λογία, του Laptop π.χ. και του «λόγω τιστην ψυχή του ανθρώπου. Στην αλήθεια μής» των προπαππούδων μας. Μπορούν
του, στις πεποιθήσεις του και σ’ αυτά που να συνυπάρξουν χωρίς να κάνει ζημιά το
ακούει μέσα από τη βαθειά μνήμη του ένα με το άλλο. Με αυτήν την έννοια κλείπαππού του από το υπερπέραν που βρί- νοντας την άποψή μου για την παράδοση
σκεται και ηχεί και φτάνει στο σήμερα και απορρίπτω τα γραφικά και τα φολκλοριπροχωρεί προς το αύριο και αποτελεί κά που δεν έχουν θέση μέσα εκεί.
αναλλοίωτη αξία! Ότι αποτελεί αναλλοί- ● Υπάρχει κάτι που θέλει να φτιάξεις και
ωτη αξία, αδιαπραγμάτευτη στην διαδρο- μέχρι τώρα δεν το έχεις κατορθώσει;
μή μιας κοινωνίας, όλο αυτό το πράγμα › Πάρα πολλά πράγματα! Αναρίθμητα!
αποτελεί παράδοση. Δεν συμφωνώ να Τίποτα, σχεδόν, δεν έχω καταφέρει από
λέμε παράδοση μόνο τα στιβάνια, την κι- αυτά που ήθελα να κάνω! Είμαι γεμάτος
λότα, τη βέργα, τις μπαλωθιές, τη συμπε- επιθυμίες, πόθους και διαθέσεις για να
ριφορά στο πεντοζάλη και όλα αυτά. κάνω πράγματα και έχω κάνει ελάχιστα!

Τα βάζω με σεμνότητα στην άκρη και λέω
ελάχιστα έχω κάνει στη ζωή και πάρα
πολλά δεν κατόρθωσα να κάνω!
● Τι υπήρξε για σένα η μαντινάδα;
› Η μαντινάδα, για μένα, υπήρξε το αποκορύφωμα και το απαύγασμα της συναισθηματικής και πνευματικής ωρίμανσης
του ανθρώπου σε στιγμές ευνοϊκής διάθεσης, σε διάθεση κεφιού, χαράς ή μεγάλης
λύπης και πόνου. Η μαντινάδα βρίσκει
λύτρωση και βγαίνει σε αυτές τις κορυφαίες στιγμές. Όταν αυτές οι στιγμές είναι
αληθινές και δεν γίνεται μόνο και μόνο για
να το πω σε σένα για να εντυπωσιάσω ,
τότε σέβομαι και υποκλίνομαι ακόμα κι αν
κάποιες φορές είναι μειωμένης τέχνης. Η
μαντινάδα έχει δυο κατηγορίες, είναι το
περιεχόμενο και η ψυχή της μαντινάδας
και άλλη κατηγορία είναι η τεχνική της.
Πόσο τεχνίτης είσαι, δηλαδή, και πόσο
μπορείς να ξομπλιάσεις τις λέξεις και τα
λόγια. Εγώ δέχομαι κι ας μην έχει τεχνική
πλευρά αρκεί να έχει ψυχή και αλήθεια!
Να γράφτηκε σε στιγμές που το απαιτούσαν τα αισθήματα και τα συναισθήματα
του ανθρώπου και όχι γιατί ήταν υπό παραγγελία. Όταν όμως μαθαίνω ότι κάποιος λέει: «Σήμερα θα βγάλω δέκα μαντινάδες γιατί πρέπει να τις δώσω του...
Μανώλη», ή «να τις πω στο τάδε ράδιο»
ή «να συμμετάσχω στον τάδε διαγωνισμό», που μπορεί από αυτές να είναι τεχνικά και φαινομενικά πολύ καλές αλλά
θα είναι απρόσωπες και θα τους λείπει η
αλήθεια και η ψυχή που είχαν οι παλιές
μαντινάδες. Δεν ξέρω αν εσύ θυμάσαι παλιά ότι στον τόπο μας τέσσερις με πέντε
άνθρωποι ασχολούνταν με τη μαντινάδα
γιατί είχανε ένα χάρισμα, μια ικανότητα
και ένα μεράκι. Σήμερα βλέπεις στους δέκα, οι ένδεκα γράφουνε μαντινάδες! Τη
βλέπουν σαν ένα εύκολο είδος. Νομίζουν
ότι μπορεί ο οποιοδήποτε να κάτσει και
να πιάσει δέκα λέξεις και να τις ταιριάξει
και να βγάλει μαντινάδα επειδή θα κάνει
ομοιοκαταληξία. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτή η παρανόηση έχει βλάψει τη μαντινάδα.
Μαντινάδα είναι πόνος, είναι πάθος, είναι
αλήθεια και θέλει την ώρα της και να βγει,
όποτε έχει ανάγκη να βγει γιατί εκπροσωπεί τα αισθήματα εκείνης της στιγμής και
όχι της σκοπιμότητας για να ειπωθεί εκεί.
● Υπάρχει κάποια μαντινάδα σου από τις
τόσες που σε εκφράζει πάρα πολύ και να
κλείσουμε με αυτό;
› Ναι, βέβαια, πάρα πολλές! Υπάρχουν
δυο εκεί γραμμένες (σ.σ. μου δείχνει ένα
μικρό πιθάρι, απέναντί του) που με εκπροσωπούν όπως και πολλές άλλες.
Μια μόνο αξία η ζωή
μπορεί στ’ αλήθεια να χει,
το να ποθαίνεις και να λες
θάνατος δεν υπάρχει.
«Το μονοπάτι τση ζωής
σ’ ένα γκρεμό τελειώνει,
κι απού ‘ χει στη ψυχή φτερά
τ’ ανοίγει και γλυτώνει.
● Γιώργη, ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ
για όλα και σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες να έρθω εδώ και να
τα πούμε από κοντά!
› Εγώ σε ευχαριστώ Μανώλη και εύχομαι να συναντιόμαστε πιο συχνά να πίνουμε την ρακή μας και να κάνουμε και
την κουβέντα μας!

Κάπου εδώ το... μονοπάτι της συνέντευ-

ξής μας τελείωσε...
Δεν ξέρουμε αν τελείωσε σε γκρεμό ή βατό σημείο και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας...
Το μόνο σίγουρο είναι ότι το μονοπάτι,
αυτό, δεν τελείωσε σε αδιέξοδο...

Ο Γιώργης Καράτζης με το Μανώλη Σκανδάλη, σε αναμνηστική φωτογραφία την ημέρα της
συνέντευξης, στο Μελιδοχώρι στο σπίτι του Γιώργη.

Τα φτερά της ψυχής που πήραμε από την
όλη μας παραμονή εκεί, θα τα ανοίξουμε
για να ξανάρθουμε κάποτε, στο ίδιο μέρος και να συναντήσουμε τα ίδια ακριβά
και εύθραστα βλέμματα του Γιώργη και
της Αφροδίτης...
(Μαν. Σκαν.)
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O γιατρός Ντίνος Μερκούρης
παραλαμβάνει αναμνηστικό
από το δήμαρχο κ. Μ. Καλλέργη

Τ’ΑΝΩΓΕΙΑ τίμησαν τον
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΝΤΙΝΟ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Ανώγεια, Θέατρο «Νίκος Ξυλουρης»
13/8/2015

Το βράδυ της Πέμπτης 13 Αυγούστου, στο θέατρο «Νικος Ξυλούρης», στΆνώγεια ο Δήμος
Ανωγείων διοργάνωσε τιμητική εκδήλωση, όπου
παρευρέθηκαν πλήθος ανωγειανών, για να επαινέσουν τον ιατρό -καρδιολόγο Ντίνο Μερκούρη
για την μεγάλη και σημαντική, όσο και αφιλοκερδή συνεισφορά του, στην καλή υγεία και την
πρόληψη των καρδιολογικών προβλημάτων, για
πάμπολλους συγχωριανούς μας και λοιπούς Μυλοποταμίτες. Ο γιατρός με το περίσσιο φιλότιμο
και τη λαχτάρα για συνεισφορά, έχοντας μάλιστα καταγωγή από τ’Ανώγεια, ως γιός της Ευαγγελίας Σμπώκου και του Σπύρου Μερκούρη,
από το Νοέμβριο του 2012, έχει ήδη διενεργήσει
δωρεάν εξετάσεις προληπτικού ελέγχου σε περίπου 3500 ανθρώπους νέους και γέους, συγχωριανούς μας και μη. Για να το πετύχει τούτο
επισκέφθηκε τ’Ανώγεια και το Κέντρο Υγείας,
κατά το ανωτέρω διάστημα, 35 φορές. Αρωγούς
στην προσπάθειά αυτή, τους οποίους, παρισταμένης της συζύγου του Φρόης ο γιατρός στη σύντομη ομιλία του ευχαρίστησε, είχε, τον Δήμο
Ανωγείων, το πρώην Δήμαχο Σωκράτη Κεφαλογιάννη, αλλά και το νυν δήμαρχο Μανώλη
Καλλέργη, καθώς επίσης τη Ζαχαρένια Φρυσάλη (Λαμάχενα) και το γιο της Διονύση αλλά και
τον αδερφό του Βασίλη τον Ατζαρογιώργη. Ιδιαίτερη επίσης αναφορά, αποδίδοντας τις δέουσες
ευχαριστίες, έκανε ο Ντίνος Μερκούρης, στο
Κέντρο Υγείας Ανωγείων και τους εξαίρετους,
όπως σημείωσε, επιστήμονες και το Νοσηλευτικό προσωπικό του, αλλά και στις εθελόντριες
που βοήθησαν στη γραμματειακή υποστήριξη.
Τέλος, ο γιατρός ευχαρίστησε όλους τους ανωγειανούς για την μοναδική φιλοξενεία, που δέχεται σε κάθε έλευσή του και βεβαίως, την μεθοδική και απαραίτητη πλέον στην όλη προσπάθεια,
παπαδιά Ρένα Σμπώκου-Ανδρεαδάκη.
Να σημειωθεί, ότι στο γιατρό Ντίνο Μερκούρη,
ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Μανώλης Καλλέργής,
απηύθυνε χαιρετισμό και ευχαριστίες εκ μέρους
του Δήμου, ενώ του πρόσφερε, συμβολικό δώρο,
ένα φιλοτέχνημα του Μάριου Χαλκιαδάκη, με
τρεις καρδιές, αποτυπωμένες επ’αυτού.
Όμως και κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο
εξαίρετος μαντιναδολόγος Αριστείδης Χαιρέτης
(Γυαλάφτης), απηύθυνε στο γιατρό, και τις ακόλουθες μεταξύ άλλων, μαντινάδες:
T’ Ανώγεια απόψε τσι τιμές,
σου κάνουνε χαλάλι
γιατί η πράξη πού’καμες
έχει ανθρωπιά μεγάλη.
Η προσφορά που έκαμες
όσο παιρνούν οι χρόνοι,
στο χώμα το Ανωγειανό
δέντρο και μεγαλώνει..
Σ’αυτές τις περιπτώσεις σκύβουμε με σεβασμό
και υποκλινόμαστε στο έργο αυτού του ανθρώπου. Ευχόμαστε να βρίσκει παντού μιμητές αυτή
η προσπάθεια και να συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα. Μπράβο γιατρέ!
Φ.Α.
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Πρώτο ( 1 ο) Μνημόσυνο Ανωγείων

του Γεωργίου
Καλογεράκη
δ/ντη δημOτικOύ
σχOλείOυ
ΚαστελλίOυ
υπ. Δρ.
ΠανεπιστημίOυ
Ιωαννίνων

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Αυτή αφορά σε δημοσιεύματα στον τοπικό
τύπο της Κρήτης, όπου η καταγράφηκε η
τέλεση του 1ου ετήσιου μνημοσύνου, κατά
την 1η επέτειο του Ολοκαυτώματος των
Ανωγείων, στις 13 Αυγούστου 1945.
Τα δημοσιεύματά αυτά, έχουν ως ακολούθως:

1 Μνημόσυνο στα Ανώγεια
..η Κοινότητα Ανωγείων τελεί μνημόσυνο
στις 13 Αυγούστου επέτειο της ολοκαυτώσεως του χωρίου, στ’Ανώγεια. Όπως πληροφορούμαστε θα εκπροσωπηθούν οι
θρησκευτικές πολιτικές και στρατιωτικές
αρχές. Επίσης κατά εξακριβωμένες πληροφορίες αναμένεται να φθάσει εδώ στις
10 Αυγούστου ο υπουργός κ. Κασιμάτης
για να μετάσχη στο μνημόσυνο σαν εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως.
Η Διοικούσα Επιτροπή πυροπαθών Ανωγείων θα φροντίσει για την εξεύρεση των
απαραίτητων μεταφορικών μέσων για την
μεταφορά όλων που επιθυμούν να παρευρεθούν στο μνημόσυνο…
(εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ
-Ηρακλείου, 5 Αυγούστου 1945)

Ανώγεια
στος
Αύγου
1944

του Π
 αναγιώτη
Βέμμου

ΔΕΝ Ξεχνάμε!
Πέρασαν 71 χρόνια από την κατα-

στροφή των Ανωγείων που ήταν σχεδόν ολοκληρωτική. Το σκληρό εκείνο
Αύγουστο του 1944 οι κάτοικοι ξεσπιτωμένοι και κυνηγημένοι στα αόρη
σαν αγρίμια τις νύχτες, όταν οι ναζί
αποσύρονταν το βράδυ στα Σίσαρχα,
αντίκρυζαν μια εικόνα βιβλικής καταστροφής του χωριού και η μπόχα από
τα αποκαίδια τους έκοβε την ανάσα.
Μέσα στα ερείπια αναζητούσαν τροφή και προσπαθούσαν κάτι να περισώσουν από αυτά που είχαν δημιουργήσει στον άγονο τόπο τους και στα
δύσκολα χρόνια που είχαν προηγηθεί.
Είναι πολλά τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν εκείνες τις αποφράδες μέρες.
Ένα από αυτά θα σας υπενθυμίσουμε,
που συνέβη τέλη του μήνα.
Μια νυχτιά κατέβαινε από τα αόρη ο
Στεφανής ο Χαιρέτης (Δαμιανοστεφανής) έπεσε σε ενέδρα και συνελήφθη. Οδηγήθηκε στα Σίσαρχα σε
έκτακτο «στρατοδικείο» των ναζί,
άκουσε την απόφαση «καπούτ» και
όρμησε έξω από την σκηνή να αποδράσει. Οργίασαν τα σκυλιά, έριξαν
φωτοβολίδες, έκαναν τη νύχτα μέρα
και τον έψαχναν. Μάταιος ο κόπος
τους, ο Στεφανής καταματωμένος
από τα βάτα και τους ασπαλάθους,
πηδώντας δαμάκους και δεσιές έφθασε στο Πλατάνι και τους ξέφυγε.

εκπρόσωποι των οργανώσεων κλπ.
(εφημερίδα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ
-Ηρακλείου, 15 Αυγούστου 1945)

Η Κοινότης Ανωγείων, τελούσα επί των
Ερειπίων της μνημόσυνον των
142 ΝΕΚΡΩΝ ΤΗΣ
«24 εν Αλβανία,
17 κατά την μάχην της Κρήτης
και 101 κατά την περίοδον
της Γερμανοκρατίας»
την 13ην Αυγούστου 1945
πρώτην επέτειον της
υπό των γερμανών
ολοκληρωτικής καταστροφής
των 940 οικιών της
καλεί τους βουλομένους
όπως ευαρεστούμενοι τιμήσουν τούτο
δια της παρουσίας των
Εν Ανωγείοις τη 6η Αυγούστου 1945
Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
(εφημερίδα: ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
– Χανίων, 9 Αυγούστου 1945)

4 Το μνημόσυνο Ανωγείων

ΙΔΡΥΘΗΚΕ
ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
- ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Βασίλης Σπαχής (Σπαχοβασίλης)

Στο προχθεσινό μας σημείωμα για το μνημόσυνο Ανωγείων από τυπογραφικό λάθος αναγράφηκε ότι «πάνω από 500 επισκέπτες τίμησαν το ηρωικό χωριό» αντί
του ορθού που είναι «πάνω από 5.000 χιλιάδες επισκέπτες».
(εφημερίδα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ
-Ηρακλείου, 17 Αυγούστου 1945).

Την ίδια βραδιά ο Μανώλης Βρέντζος (Στριφίτσιος)
και ο Μιχάλης Ρούλιος (Ρουλομιχάλης) ειδοποιημένοι
από τις οικογένειες που κρύβονταν στα κατωμέρια
κατέβαιναν χωριστά από τα αόρη.
Ο Μανώλης, καλός κουραδάρης, ήταν προμηθευτής
των ανταρτών κάθε αντιστασιακής ομάδας
και ενταγμένος στην ομάδα «Ψηλορείτης»,
ο δε Μιχάλης μέλος του γραφείου του ΕΑΜ Ανωγείων.

�

Έμπειροι και οι δύο απέφυγαν τις ενέδρες, κρύφτηκαν όταν
έπεσαν οι φωτοβολίδες και έφθασαν στο «φαράγγι». Βρίσκουν
τους ανθρώπους, κατορθώνουν με νυχτερινές επισκέψεις στο
χωριό να πάρουν από τα σπίτια τους κάποια πράγματα. Λίγες
μέρες μετά στις 30 Αυγούστου, ο Στριφίτσιος με το ξημέρωμα
στο «Μελισσουργάκι» φορτώνει τους γαιδάρους με μέρος απ’όσα είχε περισώσει η οικογένεια του και η γυναίκα του παίρνει
το δρόμο για το Σφυρί Μετόχι. Τους επεσήμανε μια γερμανική
περίπολος και έσπευσε στην περιοχή, η γυναίκα του Στριφίτσιο,
επιτάχυνε και ξέφυγε. Τα υπόλοιπα πράγματα φρόντισαν οι
γερμανοί και οι συνεργάτες τους να τα απαλλοτροιώσουν. Την
πράξη αυτή ο λαός τη λέει λεηλασία και πλιάτσικο.
Ο Ρουλομιχάλης, ο Στριφίτσος και ο Γεώργιος Χαχλιούτης
(Χαχλιουτογιώργης) με το γιό του Κώστα, που βρισκόταν στον
ίδιο χώρο κρύφτηκαν σε σπηλιές όπου δεν τους βρήκε η περίπολος. Μετά από αρκετή ώρα έστειλαν με προσοχή το παιδί
να δει αν υπάρχουν Γερμανοί στην περιοχή. Το παιδί επέστρεψε και είπε ότι δεν είδε τίποτα. Ο Χαχλιουτογιώργης έψαχνε
για τον γάιδαρο του που είχε χάσει. Ο Ρουλομιχάλης πήγε να
πιεί νερό στην πηγή «Τρούμπα» στο περιβόλι του Σταυρακάκη
και εκεί τον συνέλαβαν. Αμέσως συνέλαβαν το Στριφίτσιο και
το παιδί. Τον Χαχλιουτογιώργη αφού τον πυροβόλησαν τους
ξέφυγε στο φαράγγι.
Οι τρείς οδηγήθηκαν προς το «Ξικοπέραμα» και στο δρόμο
βρήκαν και συνέλαβαν τον Κώστα Πετροκόπο, μπάρμπα του
Ρουλομιχάλη, που έβοσκε τις αγελιές στου «Μάκρη». Ο Πετροκόπος μετανάστης στην Αμερική, είχε χάσει όλες του τις

1

(σ.σ. εξιστόρηση-ντοκουμέντο από
το Βασίλη Σπαχή στο Μανώλη Σκανδάλη,
τον περασμένο Αύγουστο, στ’ Ανώγεια)

Μ

3 ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Προχθές 13 Αυγούστου τελέστηκε στα
Ανώγεια του Μυλοποτάμου το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο για την καταστροφή της
ηρωικής κωμοπόλεως και τους 142 νεκρούς των εθνικών αγώνων της. Πάνω
από 500 επισκέπτες από όλη την Κρήτη
τίμησαν το ηρωικό χωριό. Κατατέθηκαν
89 στέφανοι. Παρίστατο μεταξύ των άλλων ο υπουργός κ. Κασιμάτης, ο υπουργός
Γεν. Διοικητής, ο πρόξενος Αγγλίας, ο
Στρ. Διοικητής Κρήτης, οι Νομάρχες, οι
Δήμαρχοι Χανίων-Ηρακλείου-Ρεθύμνης,
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… ΕΤΣΙ

13 Αυγούστου 1945

2Κ
 ΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
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3 Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ
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4 Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ
(Ηρακλείου), 17 Αυγούστου 1945
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(αρχείο Χριστομιχάλη Ξυλούρη)

αποταμιεύσεις του στην οικονομική κρίση του 1929, έπαθε
νευρικό κλονισμό και είχε επιστρέψει στα Ανώγεια τις παραμονές του πολέμου.
Τους οδήγησαν σε ένα ρυάκι, μπροστά πήγαινε ένας αξιωματικός και πίσω οι κρατούμενοι με σκοπό να τους εκτελέσουν.
Ο Ρουλομιχάλης σπρώχνει τον αξιωματικό στο ρυάκι και επιχείρησε να αποδράσει. Ο αξιωματικός που είχε το πιστόλι στη
θήκη, αιφνιδιάστηκε, έβγαλε το πιστόλι και τον πυροβόλησε
χωρίς να τον πετύχει. Η υπόλοιπη περίπολος δεν τον έβλεπε
γιατί βρισκόταν πίσω στο δρόμο. Ακροβολίστηκαν και περίμεναν να βγεί από το ρυάκι. Ο Ρουλομιχάλης έμπειρος από τον
πόλεμο στην Αλβανία, χρησιμοποίησε το έδαφος και στα 300
περίπου μέτρα βγήκε, τον είδαν, του έριξαν, έπεσε κάτω, έκανε 2-3 άλματα και βρέθηκε πάλι σε απυρόβλητο τόπο. Από τους
πυροβολισμούς κινητοποιήθηκαν οι Γερμανοί στα Σίσαρχα και
παρακολούθησαν την έναντι περιοχή. Ο Ρουλομιχάλης βγήκε
στην κορυφή του λόφου, εκεί κοντά που σήμερα βρίσκεται ο
Άγιος Παντελεήμονας, κατηφόρισε στη δυτική πλευρά που δεν
είναι ορατή από τα Σίσαρχα, κρύφτηκε και παρά τις ανιχνευτικές προσπάθειες των Γερμανών που ήταν σε λάθος κατεύθυνση, σώθηκε.
Οι υπόλοιποι τρεις οδηγήθηκαν στο Πλατάνι στο διχάλι εκεί
που σμίγουν τα ρυάκια από Σίσαρχα και «Ανεμόμυλο» και
εκτελέστηκαν. Από πληροφορίες και έρευνα που έγινε στους
κάλυκες των σφαιρών διαπιστώθηκε ότι εκτελέσθηκαν από
«γκεσταμπίτες» που κυκλοφορούσαν με γερμανικές στολές.
Πιθανότατα είχαν αναγνωρισθεί από τον Στριφίτσιο, ο οποίος
μάλλον ήταν ο στόχος. Το γεγονός αυτό δεν μειώνει τις εγκληματικές ευθύνες των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής, που
δολοφόνησαν έναν υπερήλικα ανάπηρο, τον Στριφίτσιο, ένα
πνευματικά διαταραγμένο αθώο άτομο και ένα παιδί.
Γι ’αυτό το έγκλημα και δυστυχώς για πολλά άλλα που συνέβησαν σε αυτόν τον τόπο οι Γερμανοί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους ποτέ δεν κρίθηκαν και δεν έδωσαν λόγο. Η νέμεσις
ποτέ δεν ήρθε. Η ιστορική δικαίωση εκείνου του αγώνα δεν
συνοδεύτηκε από την ηθική και υλική δικαίωση των θυμάτων.
Είναι ζητήματα ανοιχτά και έχουμε χρέος να τα υπενθυμίζουμε και να τα διεκδικούμε, όταν μάλιστα τα τότε παθήματα δεν
έγιναν μαθήματα από την πλειοψηφία του λαού και την πολιτική ηγεσία του τόπου.
Ανώγεια, Αύγουστος 2015

«
ανώλη, καλώς όρισες στο σπίτι μου. Ξέρω ότι
είσαι ένας καλός Ανωγειανός, όπως και εγώ είμαι ένας
παθιασμένος και παραδοσιακός Ανωγειανός...
Από τα πρώτα χρόνια που άρχισα να ασχολούμαι με τα
δημοτικά θέματα κυρίως και από την πρώτη προσπάθεια
που κάναμε να συγκροτήσουμε τα Ανώγεια, παρακολουθώ
τις δραστηριότητες των «Εν Αθήναις Ανωγειανών» από
τότε που ακόμα, ήταν η «Ένωση Πυροπαθών Ανωγείων».
Σε αυτήν την Ένωση πρωτοστατήσανε: Ένας σπουδαίος
Ανωγειανός, ο Βασίλης ο Πασπαράκης, ο Μιχάλης ο Καλλέντης, ο Μιχάλης ο Σκουλάς, ο Μιχάλης ο βουλευτής....
και τόσοι άλλοι που ήταν στην Αθήνα, που αν τους ξεχάσω
θα τους αδικήσω. Ήταν τόσο σημαντική η συνεισφορά τους
στο καταστραμμένο, τότε, χωριό που σχεδόν αποκλειστικά
από τις δραστηριότητές των συντηρούσανε το Οικοτροφείο
Ηρακλείου το οποίο έδωσε την δυνατότητα στα ξεσπιτωμένα παιδιά να μάθουνε τα στοιχειώδη, τουλάχιστον, γράμματα. Εσείς, λοιπόν, που συνεχίζετε με την εφημερίδα που
είναι ένα βήμα πολύ σημαντικό για να διαχέεται η Ανωγειανή νοοτροπία και τα νέα όπου υπάρχουν Ανωγειανοί,
σας αξίζει ιδιαιτέρα τιμή! Εγώ, δε, σαν γέρος πια, με ένα
σωβινισμό για τη ράτσα μας, το λέω και το εννοώ, κάθε τι
που προβάλλεται από την εφημερίδα, με εντυπωσιάζει και
το αγαπώ! Ήθελα, λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια της
εφημερίδας να αναφέρω ένα γεγονός και αν το θεωρείς
ότι χωρεί... Τα πρώτα χρόνια που άρχισε να συγκροτείται
η κοινωνία του χωριού μας μετά την καταστροφή και πως
έγινε το Γυμνάσιο και μετέπειτα Λύκειο των Ανωγείων και
πως συνετέλεσε η σύμπνοια των Ανωγειανών την οποία
την θεωρώ κορυφαία διαδικασία παρά το ότι ήμασταν πάντοτε μια πολιτικοποιημένη κοινωνία, και καλά κάνουμε.
Όταν όμως μπορούμε να συνεργαζόμαστε κάνουμε σημαντικά επιτεύγματα. Τη δεκαετία του 1950, εδώ στα Ανώγεια,
άρχισε μια συντονισμένη προσπάθεια να περιμαζώξουμε
τα χαλάσματα και να φτιάξουμε δρόμους - ήμουν κι εγώ
σύμβουλος - με Δήμαρχο τότε τον Γιώργη τον Μανουρά,
το Μανουρέλιο που λέγανε. Άνθρωπος εξαιρετικά καλός
αλλά μικρών δυνατοτήτων, όπως ήμαστε όλοι του Δημοτικού, μορφωμένος δεν ήταν κανείς. Είχαμε, όμως, όλοι οι
σύμβουλοι μια πολλή φλογερή αγάπη για τον τόπο μας και
δεν θυμούμαι καθόλου να κάναμε καμιά πολιτική διάκριση
και όλο το συμβούλιο λειτουργούσε σαν ένας άνθρωπος.
Εκείνη την εποχή, λοιπόν, εμφανίστηκε ένας καλός Ανωγειανός από μια φτωχή, αλλά ωραία οικογένεια, με πάρα
πολλούς σημαντικούς ανθρώπους από την οικογένεια των
Σταυρακάκηδων. Ο Μιχάλης Σταυρακάκης που έφυγε
μετανάστης στην Αμερική αργότερα εκδήλωσε το ενδιαφέρον να δώσει τη δυνατότητα στους Ανωγειανούς να
αποχτήσουν Γυμνάσιο. Η εποχή ήταν τόσο δύσκολη, που
ήτανε αδύνατο να το σκεφτούμε επειδή το κράτος είχε μεγάλη φτώχεια. Θυμάμαι, μάλιστα, ότι τότε ο προϋπολογισμός εκείνης της χρονιάς που αρχίσαμε να διεκδικούμε,
ήταν εικοσιοκτώ εκατομμύρια δραχμές. Τελείωσε το κτήριο, το οποίο βέβαια κτήριο έγινε με μερικά σοβαρά λάθη
με αποτέλεσμα αυτή η σημαντική δωρεά να μην έχει την
αίγλη που θα έπρεπε να έχει. Δηλαδή, ο δωρητής διόρισε
μια επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Αυτός, βέβαια,
ήταν φανατικός παλιός Βενιζελικός που έφυγε με τις καταβολές του... Έβαλε ένα μέλος της επιτροπής τον Σοφοκλή
Βενιζέλο, πράγμα αδύνατο για να παρακολουθήσει, τον
Παπά Γιώργη, τον πεθερό μου, διευθυντή σχολείου και
δάσκαλο και τον ανιψιό του το Νίκο το Σταυρακάκη. Η
τριμελής επιτροπή έκανε τη δημοπράτηση και επέλεξε το
χώρο, εκεί που είναι σήμερο το Γυμνάσιο υπήρχε τότε
παλιό νεκροταφείο. Είχε όμως την επιφάνειά του ισοϋψή
με το δημοτικό σχολείο. Ο εργολάβος που πήρε το έργο και
εκμεταλλευόμενος ότι η επιτροπή παρακολούθησης της
εκτέλεσης του έργου στερούνταν κάθε τεχνικής γνώσης
και ο μηχανικός εφάρμοσε, ας το πω εντός εισαγωγικών»,
απάτη». Είχε πάει το κτήριο στις οκτακόσιες με οκτακόσιες
πενήντα χιλιάδες δραχμές και άνευ δημοπρασίας το ξεμπάζωμα και τις ξερολιθιές. Το αποτέλεσμα ήταν να σκάψει
το χώρο και να φτάσει σε μεγάλο βάθος για να προσθέσει
μεγάλο όφελος στην εργολαβία. Ξέχασα προηγουμένως να
πω ότι ο Σοφοκλής ο Βενιζέλος επειδή δεν μπορούσε να
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παρακολουθεί, ανέθεσε στον Μιχάλη Σκουλά τον Καπετανομιχάλη τη θέση του για να παρακολουθεί. Η επιτροπή που ήταν όλοι καλοί άνθρωποι με καλή προέλευση και
με καλή πρόθεση αλλά στερούμενοι τεχνικών γνώσεων δεν
μπορούσαν να ελέγξουν την κατασκευή. Όταν τελείωσε το
κτήριο σχηματίζουμε μια επιτροπή για να πάμε στην Αθήνα
να αφυπνίσουμε τα μέλη της Ενώσεως Πυροπαθών Ανωγείων, που είστε τώρα εσείς συνεχιστές και μπράβο σας!
Σηκωνόμαστε, λοιπόν, πάμε στην Αθήνα την εποχή που
πρωθυπουργός της Ελλάδος ήταν ο Παπάγος. Δεν έχουμε,
τότε, κανέναν Ανωγειανό στην εξουσία, παρά μόνο τον
Μανώλη τον Κεφαλογιάννη, Γενικό Γραμματέα της Βουλής. Πάμε λοιπόν στην Αθήνα μαζί με τον δήμαρχο Ανωγείων, με τον Επαμεινώνδα τον Ξυλούρη, με τον Σταυρακάκη το Νικολή κι εγώ. Αίτημα μας ήταν να προωθήσουμε
τη λειτουργία του Γυμνασίου. Προσεγγίζουμε την Ένωση,
που αν θυμάμαι καλά ήταν τότε πρόεδρος της Ένωσης ο
Βασίλης Πασπαράκης και μαζί με μια επιτροπή που συγκροτήσαμε πήγαμε και βρήκαμε τον Μανώλη τον Κεφαλογιάννη ο οποίος μας είπε ότι το θέμα είναι πολύ ευρύτερο και δεν μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ και ότι έχει
ένα ιδιαίτερο γραφείο μέσα στο κτήριο της βουλής και να
πάμε μετά τις 10-11 το βράδυ να το συζητήσουμε για να
δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε όλοι 12-14 άτομα
που θα τους πω όλους χωρίς να αδικήσω κανένα. Είμαστε,
εγώ ένας, ο δήμαρχος ο Μανουράς, ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης (Κουντομανώλης), ο Γιώργος Πασπαράκης
στρατηγός εν αποστρατεία, ο Μιχάλης ο Σκουλάς ο βουλευτής του Θανάση, ο Πασπαράκης ο πρόεδρος ο Βασίλης,
ο Μιχάλης ο Καλλέντης, ο Καπετανομιχάλης (σ.σ. Μιχάλης Σκουλάς), ο Χαράλαμπος ο Ξυλούρης, ο Επαμεινώνδας ο Ξυλούρης, ο Νικολής ο Σταυρακάκης ο αεροπόρος που ήρθε από εδώ... Εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ
να τους θυμηθώ όλους... Πάμε λοιπόν, το βράδυ, στο γραφείο του Μανώλη (σ.σ. Κεφαλογιάννη) και εκεί προκύπτει
ότι χρειάζεται μια έκθεση του τότε Γενικού Επιθεωρητή
Μέσης Εκπαίδευσης Κρήτης για να εγκριθούν οι δαπάνες
που ήταν περιορισμένες. Ταυτόχρονα με μας, τότε, διεκδικούσε την ίδρυση ενός Γυμνασίου η Αχαΐα. Η Αχαΐα, βέβαια, πιο πληθωρική περιοχή, πάντοτε πολύ κοντά στην
εξουσία και είχε πιο πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει.
Μας λέει ο Μανώλης (σ.σ. Κεφαλογιάννης) ότι πρέπει να
έρθει κάποιος στην Κρήτη και να προσεγγίσει με δικό του
γράμμα τον Γενικό Επιθεωρητή Κρήτης που λεγόταν Μπαλαγιάννης και να συντάξει εντός σαράντα οκτώ ωρών μια
έκθεση που να γράφει ότι υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί
Γυμνάσιο στα Ανώγεια. Αποφασίζουμε και δίνει ο Μανώλης ένα γράμμα στον Μανουρά τον δήμαρχο και πάει στα
Χανιά και συναντά τον Μπαλαγιάννη. Ο Μανώλης τότε
άσκησε σημαντική επιρροή και μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες
συντάσσει την έκθεση και μας την στέλνει επάνω. Όταν
τελείωσε η σύσκεψη της πρώτης βραδιάς και πορίζουμε
έξω από τον κοινοβούλιο η ώρα ήταν δυο μετά τα μεσάνυχτα. Τότε ένας σημαντικός Ανωγειανός ο Χαράλαμπος
ο Ξυλούρης, μας λέει: «Φανταστείτε αυτή η κοινωνία να
έχει χώρο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να συζητάει τα
Ανωγειανά θέματα»!! Αυτό το πράγμα έκανε σε όλους
εντύπωση και το τονίζω σε κάθε περίπτωση ότι οι Ανωγειανοί να είμαστε πάντα μονιασμένοι. Να έχουμε τις πολιτικές τάσεις όπου θέλει ο καθένας, αυτό εξάλλου θέλει η
Δημοκρατία, αλλά ποτέ να μην υποβαθμίζεις τον άνθρωπο
και να τον παραγκωνίζεις. Ο Ανωγειανός είναι άνθρωπος
υπερήφανος με αξίες. Περισσότερες αξίες από άλλες κοινωνίες που έχουνε μικρότητες και μικροσυμφέροντα. Εδώ
υπάρχει μια υπερηφάνεια στον Ανωγειανό. Αλλά ας συνεχίσω με το θέμα της ίδρυσης. Εκείνη την εποχή γίνεται
αναγγελία και ιδρύεται στα Ανώγεια παράρτημα του δευτέρου Γυμνασίου Ηρακλείου. Μόλις αυτό κοινολογήθηκε,
ήταν τότε τόση η δίψα για γράμματα που οι Ανωγειανοί
και οι φίλοι των Ανωγειανών στους δυο νομούς άρχισαν
να στέλνουν εδώ τα παιδιά τους και να καταθέτουν τα
δικαιολογητικά. Με αυτό που θα πω τώρα παρακάτω θέλω
να τονίσω την έλλειψη υποδομής εκείνης της εποχής και
πώς εμείς οι απλοί άνθρωποι στηρίξαμε πρακτικά την πρώτη αρχή. Εγώ σαν δημοτικός σύμβουλος και ο δάσκαλος
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Γιάννης Ψαρολογάκης ένα σημαντικό παιδί που υπηρέτησε τα Ανώγεια και τον αγαπήσαμε όλοι, μαζέψαμε τα δικαιολογητικά και τα πήγα εγώ στο Γυμνάσιο που ήτανε
ένας Γυμνασιάρχης που λεγότανε Καφετζάκης Μόλις του
πήγα τα δικαιολογητικά, μου λέει «κύριε Σπαχή, για πρώτη φορά θωρώ να κάνει εγγραφές ένας επαγγελματίας»!
Του λέω, «κύριε Γυμνασιάρχα, κάνω ότι είναι δυνατόν να
φανώ χρήσιμος! Βοηθήστε κι εσείς γιατί έχουμε πολύ
μεγάλη δίψα να αποχτήσει η ιστορική κωμόπολη μας ένα
σχολείο». Πράγματι, μας βοήθησε και διορίζουνε τον πρώτο καθηγητή που λεγότανε Μύρος Μιχαηλίδης. Ένας
θαυμάσιος καθηγητής που ήταν καθηγητής του τέως πρύτανη Γιώργου Γραμματικάκη. Ένας, πράγματι, ευφυέστατος άνθρωπος. Εκείνη την εποχή ήταν τόση η γύμνια από
χώρους παραμονής που τον άνθρωπο τον καθηγητή τον
βάζαμε και κοιμόταν στο Γυμνάσιο!! Το Γυμνάσιο, όμως
είχε το ρολόι και χτυπούσε κάθε μισή ώρα την καμπάνα και
ο άνθρωπος κόντεψε να τρελαθεί!!! Εγώ, που δεν το λέω
για περιαυτολογία, είχα ενθουσιαστεί από τη λειτουργία
του σχολείου και ήμουν κοντά στον καθηγητή. Αξίζει εδώ
να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι για να τρέφεται αυτός ο άνθρωπος, του στέλνανε κάθε μέρα με το λεωφορείο
φαΐ από το Ηράκλειο! Εγώ με κάτι φίλους μου προσπαθούσαμε να δημιουργούμε κάθε μέρα παρέες να τραπεζώνουμε όσο μπορούσαμε τον άνθρωπο, ώστε η παραμονή
του να γίνεται όσο τον δυνατόν πιο υποφερτή. Μου λέει
σε κάποια στιγμή: «Βασίλη θα τρελαθώ και θα πρέπει να
μου βρείτε ένα χώρο…!» Τότε δεν υπήρχε τίποτα! Γυρίσανε οι Ανωγειανοί κατεστραμμένοι από τον πόλεμο με τση
Γερμανούς και δεν υπήρχε η δυνατότητα. Εκεί που είναι
τώρα το ηρώο, απέναντι υπήρχε ένα σπίτι, που ήταν τση
Τσαγκαρολένης της δασκάλας, η οποία υπηρετούσε στο
Ηράκλειο. Την παρακάλεσα τη γυναίκα να το παραχωρήσει για να μένει ο άνθρωπος και πράγματι το δέχτηκε.
Ο καθηγητής έκανε την πρώτη τάξη, μετά στην προαγωγή
των μαθητών χρειαζόμαστε κι άλλους ! Τι κάναμε…; Γυρεύαμε αδιόριστους καθηγητές και κάναμε εράνους και
μαζί με το φτωχό βαλάντιο του δήμου μας και πληρώναμε
ιδιώτες καθηγητές. Αποσπούσε και το κράτος αργότερα
ορισμένους καθηγητές αλλά οι περισσότεροι ήταν δημοσυντήρητοι που ήταν ένα μεγάλο οικονομικό φορτίο για τον
Δήμο μας αλλά ήταν συγκλονιστική η συμπαράσταση των
γυναικών αλλά και των αντρών του δήμου μας!! Μάλιστα,
θυμούμαι γυναίκες που βγάζανε κουβέρτες για να κληρωθούνε και με τα έσοδα στήριζαν το Γυμνάσιο! Αυτά είναι
τα υπερήφανα Ανώγεια! Αυτά είχα να πω, Μανώλη, και
σε ευχαριστώ που με άκουσες»!

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Oι φίλοι αναγνώστες της εφημερίδας
μας, καλούνται να μας γνωστοποιούν
την τυχόν αλλαγή διεύθυνσής τους,
με αποστολή αυτής
στο Φαξ: 2105241344
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ην Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ στο Μεϊντάνι,
στ’Ανώγεια, η Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων,
διοργάνωσε ανοικτή ομιλία-συζήτηση με ομιλητή, το συγχωριανό μας καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, κ Βασίλη Βουιδάσκη. Διαβάστε στο παρόν φύλλο το πρώτο μέρος της ομιλίας αυτής
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Αγαπητές συγχωριανές και αγαπητοί συγχωριανοί!
Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου, για
να μοιραστείτε μαζί μου μερικές σκέψεις. Η ανησυχία μου για
τη χώρα, που βρίσκεται σε δύσκολη καμπή, μου έδωσε το έναυσμα. Τo έκανε όμως πράξη η ιδιαίτερη αγαπητική σχέση, που
με συνδέει με όλους σας, από τότε που είδα το φως της ζωής
σ’ αυτό τον τόπο, που όλοι μας αγαπάμε. Είσαστε φίλοι μου,
κι εγώ φίλος σας, που με τόση οικειότητα με πλησιάζετε και
μιλάμε φιλικά. Δε διανοείσθε, τι συναισθήματα με κατακλύζουν
κάθε φορά, που κάποιος από σας μου σφίγγει το χέρι και με
το μικρό μου όνομα με ρωτά από καρδιάς, τι κάνεις Βασίλη;
Για τη διοργάνωση αυτής της μάζωξης εκφράζω τις ευχαριστίες μου στη συνάδελφο κ. Μαίρη Μπαγκέρη για τη συνδρομή
της, καθώς και στην Πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτροπής του
Δήμου μας, δ. Μαρία Δραμουντάνη, η οποία χωρίς πολλές
συστάσεις, μου παραχώρησε το βήμα, έχοντας επίγνωση ότι
όλοι εδώ γνωριζόμαστε καλά. Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης σας εκμυστηρεύομαι από την αρχή κάτι, που κι εκείνη
αλλά κι σεις αγνοείτε. Έχω γράψει μερικές εκατοντάδες σελίδες, κι οι σχέσεις μου με τα κόμματα, σαν σημαντικά στοιχεία
στη σύνταξη των κειμένων μου, είναι άριστες, σ’ αντίθεση με
τα άλλα κόμματα. Ως πολίτης κι επιστήμονας λειτουργώ πάντα
σαν ελεύθερος σκοπευτής, χωρίς να μπαίνω ποτέ σε πλαίσια
πολιτικών ή κομματικών σχηματισμών. Ίσως σας φανεί παράξενο, αλλά είμαι ακομμάτιστος, δηλαδή ακομμάτιαστος, γι’
αυτό και προσπαθώ, όσο μπορώ, να είμαι ακέραιος.
Πολύ νωρίς ενστερνίστηκα τη χριστιανική κοσμοθεωρία και
βιωματική, που απαντά πλήρως στις εγκόσμιες και μεταφυσικές
μου ανησυχίες και δε χρειάστηκα να καταφύγω σε κομματικές
ιδεοληψίες και ιδεολογήματα. Δεν απαιτώ η πολιτική να είναι η
εφαρμοσμένη ηθική, κατά τον Αριστοτέλη, κι ούτε οι κυβερνώντες να είναι φιλόσοφοι ή οι κυβερνώντες να φιλοσοφούν, κατά
τον Πλάτωνα. Αφού όμως τους εκλέγομε, έχομε την απαίτηση
να τοποθετούν την πατρίδα πάνω από την ατομική και κομματική τους παρτίδα. Φοβάμαι όμως πως όλοι έχομε νιώσει την
απογοήτευση από τους εκλεγμένους εθνοπατέρες και τις πολιτικές ηγεσίες. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οι αλλοπρόσαλλες
πολιτικές τους οδήγησαν σε απίστευτη δοκιμασία το λαό μας,
που αισθάνεται προδομένος και ταπεινωμένος όσο ποτέ άλλοτε.
Μ’ αυτή την έννοια δεν είχα ποτέ τις καλύτερες σχέσεις με τους
πολιτικούς και την πολιτική. Έμεινα συνειδητά μακριά από
τα κόμματα, τ’ αποκόμματα, που κομματιάζουν και βάζουν
το λαό σ’ επικίνδυνο κώμα. Στρατεύτηκα αποκλειστικά στην
υπηρεσία του ανθρώπου που αγάπησα, κι από το μετερίζι του
απλού μαχητή, προσπάθησα ν’ αλλάξω την κοινωνία που δεν
μ’ άρεσε, πιστεύοντας ότι υπάρχουν χιλιάδες τρόποι για να
θυσιάσει κανείς, αν το θέλει αληθινά, το ‘εγώ’του στο βωμό τού
κοινωνικού ‘εμείς’.
Δίνω την ψήφο μου σ’ εκείνον, που θεωρώ λιγότερο κακό ή
επικίνδυνο. Σέβομαι την άποψη του άλλου και δεν κάνω υποδείξεις. Αντίθετα με διασκεδάζει το γεγονός, όταν ακόμα λίγα
μέτρα πριν την κάλπη με πλησιάζουν χωριανοί μας και μου
υποδεικνύουν τι να κάνω. Κι εγώ τους απαντώ, ευτυχώς τόσα
γράμματα για να διαβάζω, ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι, ενώ
συζητούσα για όλους και για όλα με τις εκατοντάδες φοιτητών,
που είχα την ευτυχία να διδάξω, κανένας δεν κατάφερε να εντοπίσει το στίγμα μου στο κομματικό φάσμα. Επειδή δεν υπάρχει,
αφού προσπαθώ να μιλώ με τη γλώσσα της αλήθειας και να
δείχνω το λόφο απ’ όλες τις μεριές. Άλλωστε ήμουν εχθρός του
καταστρεπτικού κομματισμού, που φέρνουν φοιτητές, δυστυχώς
και Καθηγητές, στο ναό της σοφίας και της επιστήμης.
Με το πνεύμα αυτής της αγαπητικής μας σχέσης, προκάλεσα
αυτή τη μάζωξη, σ’ αυτές τις δύσκολες μέρες που περνά η χώρα
μας, για να συζητήσομε ‘όμορφα κι απλά’. Έχω επίγνωση της
κατάστασης και με συγκλονίζουν, όπως κι σας, οι δραματικές
εξελίξεις, που φέρνουν σε επικίνδυνη περιδίνηση το μέλλον της
χώρας. Η δικαιολογημένη αγανάκτηση κι ο θυμός έχουν ξεπεράσει τις αντοχές μας, κι η ετοιμότητα για αντιπαράθεση είναι
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στο κόκκινο. Κι επειδή η ενημέρωση, είναι στρατευμένη κι αναξιόπιστη από παντού, νιώθω την ανάγκη να σας μεταγγίσω από
το ξεχείλισμα της καρδιάς μου και το περίσσευμα της αγάπης
μου, κάποια πράγματα που δεν είχατε την ευκαιρία να μάθετε.
Σας κάνω την ανυπόκριτη ομολογία, πως είμαι ένας άνθρωπος,
που η νοημοσύνη του δεν ξεπερνά τη δική σας. Απλά είχα τη
θεόσταλτη ευκαιρία να σπουδάσω περισσότερο από σας ενδιαφέροντα και επίκαιρα αντικείμενα. Έζησα στην Ευρώπη, κι
όχι μόνο, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις ως
μέτρο σύγκρισης. Θα είμαι αληθινός κι αφήνω τις κρίσεις, τις
αντιρρήσεις, τις επικρίσεις, τις κατακρίσεις για τις ερωτήσεις
σας στο τέλος, στην πολιτισμένη συζήτηση που θ’ ακολουθήσει.
Κανόνας της ζωής είναι να γνωρίζει κανείς ποιος είναι, πού
βρίσκεται, πού πάει και με ποιους πάει, για να κάνει σωστές
επιλογές χωρίς πισωγυρίσματα. Ποια είναι η Ευρώπη και ποιοι
οι Ευρωπαίοι, με τους οποίους θέλομε ή όχι να είμαστε εταίροι;
Ποια είναι η Ελλάδα και ποιοι εμείς και πως μπορούμε να
συνυπάρξομε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη;
Αυτά είναι τα καυτά ερωτήματα, στα οποία θα προσπαθήσω
ν’ απαντήσω, ζητώντας την κατανόηση και την προσοχή σας.
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Η ονομασία της Ευρώπης βρίσκεται στην ελληνική μυθολογία.
Ο Δίας ερωτεύτηκε την κόρη του βασιλιά της Φοινίκης, την
Ευρώπη. Αφού μεταμορφώθηκε σε ταύρο τη σαγήνεψε και την
απήγαγε. Την έβαλε στην πλάτη και την περιέφερε στη Γηραιά
Ήπειρο, για να τη φέρει τελικά στη Γόρτυνα της Κρήτης, όπου
και την παντρεύτηκε. Απ’ αυτό το γάμο γεννήθηκαν ο Μίνωας,
ο Ραδάμανθυς κι ο Σαρπηδόνας. Αν θέλετε να πεισθείτε γι’
αυτό το ειδύλλιο, κοιτάξτε ένα ελληνικό δίευρο. Από τη μια
όψη εικονίζεται ο ταύρος με την Ευρώπη στην πλάτη του κι
από την άλλη ο χάρτης της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Θα σταθώ σε σημαντικούς σταθμούς της ευρωπαϊκής και της
ελληνικής ιστορίας, που προσδιόρισαν τη σημερινή μας φυσιογνωμία, τον τρόπο σκέψης και πρακτικής των λαών για ν’
αποκαλύψω τα σημεία της ζεύξης και της διαφορετικότητας.
Σε μια μικρή γωνιά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, για πέντε
και περισσότερες προχριστιανικές χιλιετίες, ο άνθρωπος δημιουργούσε πολιτισμό, όταν η ίδια βρισκόταν σε λήθαργο, για
ν’ αφυπνίσει την πρώτη μεταχριστιανική χιλιετία. Πετάχτηκε
όρθια κι ολοζώντανη, προσπαθώντας ίσως να καλύψει τους
εξήντα αιώνες του ύπνου της.
Έγινε το κέντρο σημαντικών κοσμοϊστορικών ανακατατάξεων
και κοινωνικών μετασχηματισμών, που άλλαξαν τον ρουν της
ανθρώπινης ιστορίας. Ειρηνικές κι αιματηρές επαναστάσεις
έθεσαν σε ορθολογικές βάσεις την κοινωνική οργάνωση των
κρατών. Ξεπέρασε το σκοταδισμό του Μεσαίωνα κι απέτρεψε
τα κοσμικά σχέδια του πάπα για θεοκρατία και ολοκληρωτισμό. Απελευθέρωσε την τέχνη και την επιστήμη με το πνευματικό κίνημα της Αναγέννησης, που θεμελιώθηκε στο αρχαίο
ελληνικό μορφωτικό ιδεώδες, κι ανέπτυξε την ελεύθερη σκέψη,
με σκοπό τον ανώτερο εξανθρωπισμό.
Πέρα από τις ραγδαίες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές
εξελίξεις του 17ου και 18ου αιώνα, η επικράτηση του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού ήταν καθοριστική για τη δημοκρατική διακυβέρνηση των κρατών. Για πρώτη φορά χρησιμοποιείται συνειδητά η λογική ως κριτήριο του φυσικού δικαίου και των
πολιτικών δικαιωμάτων των λαών. Ευρωπαίοι διανοούμενοι και
κυρίως κοινωνικοί φιλόσοφοι αμφισβήτησαν τη θεία προέλευση
του βασιλιά και την αντικατέστησαν με τη λαϊκή κυριαρχία.
Το πιο συγκλονιστικό γεγονός, που ταρακούνησε τις κοινωνικοπολιτικές δομές ολόκληρου του πλανήτη υπήρξε η Γαλλική
Επανάσταση. Άλλαξε τον πολιτικό χάρτη του κόσμου κι αντικατέστησε το δουλοπάροικο με τον ελεύθερο πολίτη. Φεουδάρχες, ευγενείς και ανώτερος κλήρος μπήκαν στο περιθώριο.
Το κυρίαρχο δουλοκτητικό καθεστώς κατέρρευσε και τη θέση
του πήρε η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Πρώτη φορά καταρτίζεται ο χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αποτελεί
τη βάση του χάρτη του ΟΗΕ.
Οι λαοί της Ευρώπης βίωσαν και θρησκευτική επανάσταση.
Πρόκειται για τη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα,
της οποίας τ’ αποτελέσματα επέδρασαν στην πολιτική και την
οικονομική ζωή της Δύσης. Οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις
είχαν δαμάσει τη φιλοδοξία των παπών για κοσμική εξουσία
και τους περιόρισαν στο Βατικανό, ως πνευματικούς αρχηγούς
του Ρωμαιοκαθολικισμού. Η φιλαργυρία τους όμως οδήγησε
σε ευαγγελική εκτροπή και σε βαθιά ηθική κατάπτωση. Προέτρεπαν τους πιστούς να προσκυνούν τα ιερά λείψανα, προσφέροντας χρήματα για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους.
Τρεις μεταρρυθμιστές κατήγγειλαν τις μεθοδεύσεις τους, προτείνοντας στους πιστούς να επιστρέψουν στις ρίζες, που είναι
η τήρηση των ευαγγελικών επιταγών. Αποτέλεσμα της Μεταρρύθμισης ήταν η διάσπαση του Ρωμαιοκαθολικισμού στην
Καθολική και την Προτεσταντική Εκκλησία. Σημαντική διδασκαλία της προτεσταντικής ηθικής είναι ο εξορθολογισμός της
εργασίας και της χρήσης του χρήματος. Έτσι εξηγεί ο M. Weber
πως η προτεσταντική ηθική συνέβαλε στην ανάπτυξη του καπιταλισμού.
Ο Ευρωπαίος πολίτης ενστερνίστηκε διαχρονικές αξίες όπως

τη δημοκρατία, την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Αγκάλιασε τη χριστιανική κοσμοθεωρία, αφού την πέρασε από
τη βάσανο της κριτικής σκέψης και την απάλλαξε από δυσλειτουργικές παραδόσεις. Πειθαρχεί στο νόμο και στη λογική,
επειδή έμαθε ότι κάθε πρόοδος επιτυγχάνονται μόνο με τον
ορθολογισμό και την τήρηση του νόμου.
Δεν αποσιωπώ τις άσχημες έως καταστρεπτικές πρακτικές
της Ευρώπης και των Ευρωπαίων. Μερικές χώρες εξέθρεψαν
την αποικιοκρατία, οδήγησαν σε Θρησκευτικούς Πολέμους,
στο Σχίσμα των Εκκλησιών, στις Σταυροφορίες και προκάλεσαν δύο παγκόσμιους πολέμους. Αυτή όμως η Ευρώπη πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών, του ΟΗΕ,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης για τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Αυτή είναι κι η
σημερινή Ευρώπη, που παίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια πολιτική, οικονομική και κοινωνική σκηνή.
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Θα σταθώ σε μερικά σημεία της κοινωνικής μας ιστορίας για
να δούμε τις κοινές μας ρίζες με την Ευρώπη, παρά τις όποιες
μεσογειακές ιδιορρυθμίες μας. Με την κατάρρευση της κοσμοκρατορίας του Μ. Αλέξανδρου αφήσαμε πίσω το ‘Glorius Past’,
το ‘ένδοξο παρελθόν’. Με τη μορφή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας πορευτήκαμε σε σκοτεινό Μεσαίωνα, όπου η Κων/λη
κατασπαραζόταν από ίντριγκες και βυζαντινές μηχανορραφίες. Κι ενώ εξωτερικοί εχθροί εποφθαλμιούσαν τη Βασιλεύουσα,
είχε κοπεί κάθε δεσμός με τη χριστιανική Δύση, επομένως κι η
ελπίδα για βοήθεια, με αποτέλεσμα την πτώση της Πόλης.
Όταν η Ευρώπη βρισκόταν στο απόγειο της κοινωνικοπολι
τικής της έξαρσης, η χώρα μας έμπαινε σε μακρά χειμερία
νάρκη τεσσάρων αιώνων. Πολλοί Έλληνες πλούσιοι και καλλιεργημένοι, κατέφυγαν στη Γαλλία, την Ιταλία και στις παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Γνώριζαν τα φιλοσοφικά κι απελευ
θερωτικά κινήματα της εποχής, κι έγιναν πρωτεργάτες του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση
της επαναστατικής ατμόσφαιρας και στην εκδήλωση του εθνικού ξεσηκωμού.
Οι λαοί της Ευρώπης εξήραν τις θυσίες των επαναστατημένων
Ελλήνων, που ζητούσαν το δικαίωμα να ζήσουν ελεύθεροι. Κι
ενώ η χώρα βρισκόταν στον έκτο χρόνο της επαναστατικής
δράσης, η κατακραυγή των Ευρωπαίων μεγάλωνε. Με την
πίεσή τους η Ρωσία, η Μ. Βρετανία κι η Γαλλία ανέλαβαν
δράση. Έστειλαν τελεσίγραφο στην Τουρκία να παραχωρήσει
την αυτονομία στην Ελλάδα. Η άρνησή της προκάλεσε την
ήττα της στην ναυμαχία του Ναβαρίνου και τη σωτηρία της
επανάστασης.
Τα ηνία της απελευθερωμένης Ελλάδας ανέλαβαν άνθρωποι
της πρώτης στιγμής. Η προσπάθεια του Καποδίστρια να βάλει
τάξη στο χάος, προσέκρουσε στα συμφέροντα των καπεταναίων και τέλειωσε με τη δολοφονία του. Δυστυχώς το νεοελληνικό κράτος κτίστηκε σ’ αυτά τα θεμέλια των ατομικών, οικογενειακών και κομματικών συμφερόντων και στην εγκαθίδρυση της μοναρχίας για 150 περίπου χρόνια. Η Ελλάδα πέρασε
εθνικές συμφορές, διχασμούς, δικτατορίες, εμφύλιο και σύρθηκε σε τοπικούς πολέμους καθώς και στους δύο παγκόσμιους.
Έγινε μετά μέλος πολλών διεθνών οργανισμών για την εθνική
της ασφάλεια, όπως στον ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ, την Ε.Ε. και την
Ευρωζώνη. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα αδυνατούσε ν’ ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Γι αυτό και
παρέμεινε μια υπανάπτυξη χώρα μ’ όλες τις αρνητικές κοινωνικές δομές, που χαρακτηρίζουν τις παραδοσιακές κοινωνίες.
Τις σπουδές μου στη Γερμανία ολοκλήρωσα με τη συγγραφή
της διδακτορικής μου διατριβής, με θέμα:‘Μορφές της κοινωνικής παράδοσης και φορείς της κοινωνικής αλλαγής στην
Κρήτη και στην Ελλάδα ευρύτερα’. Σ’ αυτό το βιβλίο αναλύω
εμπεριστατωμένα όλες τις δυσλειτουργικές δομές της κοινωνίας μας, προβλέποντας από το 1978, σχεδόν σαράντα χρόνια
πριν, με επιστημονική συλλογιστική, όλα όσα θλιβερά συμβαίνουν τελευταία στη χώρα μας.
Αυτές οι κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις, κι όχι το D.Ν.A.
μας, διαμόρφωσαν στην περίοδο της δουλείας την προσωπικότητα του Έλληνα. Γιγαντώθηκαν δυσλειτουργικές παραδόσεις, όπως είναι η πατριαρχία, ο τοπικός πατριωτισμός, ο
εθνικισμός και το πελατειακό σύστημα, που επιβιώνουν αιώνες και δυσχεραίνουν την κοινωνική αλλαγή, τις διαπροσωπικές και διεθνείς μας σχέσεις. Στήσαμε, δικαιολογημένα, τη
σημαία της παρανομίας, της ανυπακοής, της αντίστασης και
της ανταρσίας εναντίον της παράνομης εξουσίας και μεταλλάξαμε την αδιαμφισβήτητη ευφυΐα μας σε πανουργία με απίστευτες προεκτάσεις. Μετά την απελευθέρωση, σαν να μην
άλλαξε τίποτε, αυτές οι δομές παραμένουν κι εξελίσσονται σε
αδιανόητες μορφές κοινωνικής αυθαιρεσίας και σε πρακτικές
τριτοκοσμικών χωρών.
[σημ.: Λόγω έλλειψης χώρου στο παρόν φύλλο και εξαιτίας της πληθώρας
της ύλης, το υπόλοιπο περιεχόμενο της ομιλίας του καθηγητή κ. Β.
Βουιδάσκη που αφορούσε στις (αυτοτελείς) ενότητες με θέμα «Η Ελλάδα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη» και «Το μέλλον της Ελλάδας
στην Ευρώπη και χωρίς την Ευρώπη», θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο
(303) της εφημερίδας μας]
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✒ Πριν από σαράντα περίπου ημέρες έφυγε γούδι του έκανε μια καταπληκτική βραδυά. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.
από τη ζωή ένα ξεχωριστό μέλος της Ανωγειανής κοινωνίας, που είχε ξεχωρίσει στον
επαγγελματικό χώρο τόσο που οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες ξεπέρασαν τα
ελληνικά σύνορα. Αυτοδημιούργητος και με
μεγάλη ευαισθησία σε ανθρωπιστικά -πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα, ο Μιλτιάδης
ο Καράτζης ,άφησε τη δική του ανεξίτηλη
σφραγίδα. Την ημέρα λοιπόν που πέθανε, ο
εξαίρετος μαντιναδολόγος Γιώργης Καράτζης είπε:
Aπόψε θάχει μάζωξη κι αναλωμή στον Άδη
Γιατί σε περιμένουνε Καράτζη Μιλτιάδη!
Στις φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις του
Δήμου μας, μια βραδυά ήταν αφιερωμένη
στον γνωστό και καταξιωμένο λυράρη Γιώργη Παπαδάκη, στην πλατεία Αρμί όπου παλιοί και νέοι μερακλήδες γλέντησαν με τη
λύρα του Γιώργη. Ο σεμνός και εξαίρετος
καλλιτέχνης δεν έχει κρύψει τα φιλοανωγειανά αισθήματά του και με τη λύρα και το τρα-

Για το Γιώργη λοιπόν το Παπαδάκη ο Λευτέρης ο Μπέρκης (του Κατσούγκρη) είπε
εκείνη τη βραδυά:
Γλεντούν τ΄ Άνώγεια σήμερο
μ΄ενα σεμνό λυράρη
Που το τιμούν τα χέρια του
τση λύρας το δοξάρι!

Είναι γνωστό πως το χωριό μας είναι από τα
πλέον πολιτικοποιημένα μέρη της χώρας μας.
Οι πιο παλιοί θα θυμούνται καλά το δικομματισμό Ν.Δ. και Ενωσης Κέντρου, ώσπου ξεφύτρωσε το ΠΑΣΟΚ και άρχισε να σαρακίζει την Ένωση Κέντρου μέχρι που στις εκλογές του 1981,σχεδόν την αποτέλειωσε. Επίσης
είναι γνωστός ο τρόπος που εσατύριζε τα
πράγματα με μαντινάδες ο Μιχαλάκης
ο Κουνάλης. Είπε λοιπόν, τότε ο Μιχαλάκης
Καράδες και Κουρούπηδες
και οι παλιοί κεντρώοι
Η του ΠΑΣΟΚ ένας καυμός
καθημερνώς τση τρώει!

Ο ίδιος πάλι ο Μιχαλάκης είχε κάνει μια
αίτηση στο Δήμο ,για να φτιάξουν με τσιμέντο ένα κομμάτι δρόμου να μπορεί να
βγαίνει μέχρι το σπίτι του το αυτοκίνητο για
να εξυπηρετείται από τις αγροτικές δουλειές που έκανε. Φαίνεται όμως πως η εξυπηρέτηση καθυστερούσε να γίνει ,ενώ είχε
εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το
αίτημά του. Θα πρέπει βέβαια να πούμε εδώ
ότι στο συνεργείο του Δήμου τότε (πριν απο
40 χρόνια) εδούλευαν ο Περβολογιώργης
και ο Δημήτρης Φρυσάλης (Καλησπεράκης). Μια μέρα λοιπόν έχασε την υπομονή
του και στο καφενείο που καθόταν λέει για
την περίπτωση
A δε βαρώ του Περβολιό
γη του Καλησπεράκη
Κλαδί τσιμέντο δε θωρώ
νάρχεται στ’ Αχλαδάκι!
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Μανώλης Φασουλάς

›› Ο ΕΥΤΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΗΣ
‹‹
Στο δημοψήφισμα που έγινε στις 5 Ιουλίου
2015, ο μικρός Ευτυχογιάννης βλέπει το μπάρμπα Γιώργη, που ερχόταν μετά την ψήφο που
έριξε και όλος αγωνία τον’ ερωτά τι ψήφισε,
δηλώνοντας όμως με το αθώο παιδικό προσωπάκι του, ότι ήθελε να ακούσει ΟΧΙ. Ο μπάρμπα Γιώργης τον πήρε χαμπάρι και του την
έσκασε, λέγοντας του ότι ψήφισε ΝΑΙ. Μα
γιατί μπάρμπα Γιώργη, αφού αυτά που λέει η
κυβέρνηση φέρνουν την ελπίδα και την αξιοπρέπειά μας, διερωτήθηκε ο φέρελπις νέος......
Σαράντα ημέρες μετά (στα σαράντα που λένε)
ξανασυναντήθηκε με το μικρό Ευτυχογιάννη.
Στο καφενείο που καθόταν, βλέπει το μικρό να
παίζει στην πλατεία και του φώναξε: «Ανήψο,
μπορείς να μου πεις εδά πως το 62% ΟΧΙ έγινε 100% ΝΑI;»
Ο μικρός άνοιξε τα μάτια του και τα αυτιά του
και δείχνοντας θυμωμένος του λέει: «ΟΧΙ, δεν
μπορώ να σου απαντήσω, αλλά αν θες κουβέντα να την κάνουμε».
Ο μπάρμπα Γιώργης βλέποντας πως ο μικρός
ήταν σε δύσκολη θέση του λέει: «Επειδή μρε
δε γατέχω γράμματα, θα’ρθεις να μου γράψεις ένα γράμμα να το πέψομε μαζί του κυβερνήτη μας;»
Ο Ευτυχογιάννης, ένα παιδί που αρέσκεται να
κουβεντιάζει με μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους, όλος χαρά αυτή τη φορά, πιάνει τα σύνεργά του και του λέει: «Πάμε μπάρμπα Γιώργη λέγε».
«Γράψε του μρε πως πριν αποκτήσουμε την
εξουσία πρέπει να αποκτήσουμε τη σοφία, για
να μπορούμε να τη διαχειριστούμε σωστά.
Γράψε του πως όταν η εξουσία ακολουθεί την
κοινή γνώμη τότε είναι δυνατή, όταν όμως τηνε
χτυπά τότε πέφτει. Γράψε του ότι το πάθος να
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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.

ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ …ΑΚΡΙΒΕΙΑ
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σώσει κάποιος τον κόσμο είναι σχεδόν πάντα
το προσωπείο του πάθους ,να τονε εξουσιάσει».
«Μα ίντα λες επαδά μπάρμπα Γιώργη;», του
λέει ο μικρός Ευτυχογιάννης.
«Γράφε ότι σου λέω», συνεχίζει ο μπάρμπα
Γιώργης. «Γράψε του πως εξουσία έχει κάποιος πάνω στους ανθρώπους, μέχρι τη στιγμή
που τους πήρε τα πάντα! Από τη στιγμή που
τους αφήνει χωρίς τίποτα είναι ελεύθεροι...
Γράψε του μρε ακόμη πως η εξουσία διαφθείρει
ή πιο σωστά η εξουσία τραβά τους διεφθαρμένους και τις διαταραγμένες προσωπικότητες,
οι συνετοί και οι σκεπτόμενοι,έ λκονται από
άλλα πράγματα».
«Μα ίντα λες επαδα μπάρμπα Γιώργη εγώ δε
μπορώ να τα γράψω αυτά...»
«Γράφε μρε εδά που σε τσάκωσα και σώπα»,
του λέει ολομάνιστος ο μπάρμπα Γιώργης, «...
πως όσο περισσότερο στηρίζεσαι σε δυνάμεις
έξω από τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο εξουσιάζεσαι από αυτές και πως εκείνος που αγαπά
αληθινά το λαό δεν γίνεται ποτέ εξουσιαστής
του, αλλά υπηρέτης του...Γράψε του μρε πως
πρέπει να παραδώσουν τις ιδέες της αριστεράς,
της ισότητας, της αλληλεγγύης, και της δικαιοσύνης αμόλυντες όπως τις παρέλαβαν»
«Μα πολλά βαριά τα λες μπάρμπα Γιώργη»,
λέει πάλι ο Ευτυχογιάννης...
Γράψε του μρε και μια μαντινάδα για τη κυβέρνηση ντου:
Δεν ήτανε αυτή που εγύρευγα,
έμοιζε μετα κείνη
τώρα που το κατάλαβα
το λάθος έχει γίνει....
«Α μπάρμπα Γιώργη τώρα κατάλαβα και γω
πως είχες ψηφίσει ΟΧΙ και μου είχες πει ΝΑΙ…»

«Ήντα καημένε Ευτυχογιάννη, ότι και αν εψήφισα λίγη σημασία έχει. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έτσα που μας εποδώκανε, τσι
εκλογές θα τσι κάνουμε από δω πέρα για να
βγαίνει εκείνος που θα κάνει πιο πιστά, όσα
έχουν προαποφασίσει οι εταίροι μας, θα γυρένε δηλαδή να βγάνουνε το πιο καλό μαντρατζή. Κατέχεις ίντα έναι μαντρατζής;»
«Όχι» του λέει ο μικρός.
«Εκεινοσάς μρε που επήγαινε το φαγητό του
βοσκού στο αόρι τση παλιές εποχές που δεν
ήσανε αυτοκίνητα. Γράψε του μρε να πάνε ...»
«Μπάρμπα Γιώργη να σου πω και εγώ κάτι
που άκουσα τώρα τελευταία; Ρώτησε λέει
κάποιος τον κυβερνήτη μας: Εσύ δεν είσαι
που έλεγες πως θα καταργήσεις το μνημόνιο
και τον ΕΝΦΙΑ; Εσύ δεν έλεγες πως θα κάνεις το αφορολόγητο 12000; Kαι τι απάντησε
εκείνος;
Έντεκα οκτώ ογδόντα (11880)! Το μόνο που
θυμάμαι..!».
Ο 60χρονος μπάρμπα Γιώργης πήρε αγκαλιά
μικρό Ευτυχογιάννη να πάει να τονε κεράσει,
γιατί τον έκανε και γέλασε μέσα στην τόση
δυστυχία του.....
ΦΑΣΜΑΝ (fasman1956@gmail.com)

ΠΑΡΕΞ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ

&

(ενν.: εκτός από την ελευθερία
υπάρχει και η γλώσσα)

ΥΠΕΡ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ

Μάιος
ο Μέγας
και
Ωραίος Μην
της Αλεξάνδρας Σταυρακάκη

νικήν διάρκειαν που απαιτείται για να διαγράψει μία τροχιά η σελήνη γύρω από την
γή. Η διάρκεια αυτή είναι περίπου 28 ημέρες.
Η λέξις μην έλαβε το όνομά της από την
μήνη. Ποια όμως είναι η μήνη και γιατί κλήθηκε μήνη; Η μήνη δεν είναι άλλη από το
μοναδικό δορυφόρο της γής τη σελήνη που
στην αρχαιότητα την συμβόλιζεν η θεά Άρτεμις. Σελήνη και μήνη αποκαλούσαν το
φεγγάρι στην αρχαία Ελλάδα.
Το όνομα μήνη δεν δόθηκε τυχαία στο δορυφόρο της γής. Η κυρίως αιτία είναι το
χρονικό διάστημα της περιφοράς της σελήνης γύρω από τη γή αλλά και το αποτέλεσμα
αυτής της περιφοράς, το γεγονός ότι το φώς
της μειούται ελαττώνεται καθίσταται μείον
λιγοστεύει αναλόγως των φάσεων που αυτή
βρίσκεται κατά την περιφορά της γύρω από
τη γή και των ακτίνων του ηλίου που πέφτουν πάνω της.
Στον Ορφικόν Ύμνο της Σελήνης η σελήνη
καλείται ταυρόκερως Μήνη. Η εικόνα του
μηνίσκου της στο σκοτεινό ουράνιο στρέωμα, παραπέμπει στα κέρατα του ταύρου που
φαίνεται ότι απεικονίζει στο σκότος η ημισέληνος. Καλείται επίσης Μήνη αυξομένη
και λειπομένη και νυκτιδρόμος, εννυχία και
δαιδούχος, φαεσφόρος, λαμπετίη, αυγάστειρα. Κατ αναλογίαν με το όνομα της σελήνης
τα επίθετα της θεάς Αρτέμιδος είναι νυκτερόφοιτος1 πασιφαής και δαιδούχος θεά. Οι
ομοιότητες τους που εκφράζονται δια των
λέξεων αλλά και από τον μύθο είναι πασιφανείς και εκφράζουν την ομοιοπάθεια την
ταυτότητα της θείας οντότητας της Αρτέμιδος με το ουράνιο σώμα που περιστρέφεται
γύρω από τη γή και σηματοδοτεί τον υποσελήνιο χώρο κατά τους νεοπλατωνικούς.
Η λέξις μήνη προέρχεται από το ρήμα μειόω
και μειώνω και στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται στην μείωσι του φωτός που
είναι συνέπεια της περιφοράς της γύρω από
τη γή. Από την ίδια λέξιν προέρχεται και η
αγγλική λέξις μίνι με γιώτα. Προκειμένου δε
να εκφράσουν την «γέμωση» του φεγγαριού
το ολόγιομο φεγγάρι προσέθεσαν στο ουσιαστικό μήνη την μαγικήν λέξιν πλήθουσα.
Η λέξις πλήθουσα είναι μετοχή ενεστώτος
γένους θηλυκού του ρήματος πληλθόω ή
πλήθω. Το ρήμα προήλθε από το αρχαίον
και μάλλον λησμονημένον ρήμα πίπμλημι
και σημαίνει είμαι πλήρης δηλ. γεμάτος εξ
ου το ρήμα πλημμυρίζω και το ουσιαστικόν
πλημμύρα. Έτσι η μήνη, μήνη πλήθουσα
δηλ πανσέληνος, μήνη αυξομένη στη γέμωση και μήνη λειπομένη στη λίγωση, σήμερα έχει αντικατασταθεί από τις φράσεις:
«η χάση και η φέξη του φεγγαριού».
Ο μήνας Μάιος είναι όνομα και πράγμα,
μέγας. Το διαλαλεί το όνομά του με κάποιο
περίπλοκο θα έλεγα τρόπο που δεν παύει
όμως νάναι αληθινός και ακριβής. Η λέξη
Μάιος προέρχεται από τη λατινική λέξη
Μαjus. Και η λατινική λέξη Μαjus. προέρχεται από την αρχαίαν ελληνικήν γλώσσα
και συγκεκριμένα από την κυμαικήν διάλεκτον και το χαλκιδαικόν αλφάβητον που
μετέφεραν στην Μεγάλη Ελλάδα οι Έλληνες
από την Κύμη της Εύβοίας. Κατά την κυμαικήν διάλεκτον Μαjus σημαίνει μέγας, το
επίθετον αυτό στους δύο άλλους βαθμούς
του στον συγκριτικόν είναι mαjor και στον
υπερθετικόν maximus.
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο Μάιος είναι
μέγας μήνας αλλά είναι και ωραίος με την
έννοιαν του κάλλους. Το επίθετον ωραίος
προέρχεται από το ουσιαστικόν ώρα. Το
λεξικό του Δημητράκου για την λέξιν ώρα
έχει 16 ερμηνείες.
Η λέξις χρησιμοποιείται στον ενικόν αλλά
και τον πληθυντικόν αριθμόν με διαφορετικές σημασίες. Ώραι στον πληθυντικόν αριθμόν είναι μέρος του ενιαυτού, οι εποχές του
έτους ή τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος.
Ώρα στον ενικόν αριθμόν είναι το έτος, ο
χρόνος, μέρος του χρόνου μέρος της ημέρας
και της νύκτας και στη συνέχεια με την χρήσιν των αριθμών διαιρέθηκε η ημέρα και η
νύκτα σε 24 ώρες Από την λέξιν ώρα προέρχεται το επίθετον ο ωραίος δηλ. αυτός που
παράγεται, η γίνεται στην εποχή του, στην
ώρα την κατάλληλην κατά συνέπειαν ο ώριμος, ο γινομένος.
Ο Μάιος ο τελευταίος μήνας της ανοίξεως
εκφράζει το μεγαλείον και το κάλλος την

ωραιότητα της φύσεως που βρίσκεται στον
ανθόν στην την ακμή της, αλλά και την μακράν χρονικήν διάρκειάν του αφού διαρκεί
31 μέρες. Προσωπικά έχω ακόμη περισσότερους λόγους να θεωρώ τον μήνα Μάιον μέγα
γιατί αφ ενός γιορτάζει ο γιός μου ο Κωνσταντής. Αλλά εκτός τούτου ο Μάιος, αυτή η ώρα
η καλή και η ευλογημένη συνδέεται και με τον
αποχωρισμό, τον θάνατο των γονιών μου.
Ο πατέρας μου όσον εζούσεν υποδεχόταν
τον μήνα Μάιο τραγουδώντας: «Ο Μάιος
μας έφτασε εμπρός βήμα ταχύ να τον προυπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή». Όμως ο
Μάιος του έτους 1993 ήταν για μένα ο πιο
θλιβερός μήνας. Πρώτος έφυγε εκείνος και
ακολούθησε η μητέρα μου. Μετά το θάνατό
τους αρχικά βίωνα το πένθος και όπως λέει
ο Όμηρος το βένθος, το βύθισμα στη θλίψη.
Πένθος που κράτησε χρόνια.
Αλλά ύστερα ήλθαν οι μέλισσες – οι λογισμοί που γλύκαναν την ψυχή μου, με ισορρόπησαν. Κι ο πανδαμάτωρ χρόνος που
δαμάζει τα πάντα και τον πόνο, σε συνδυασμό με τον λόγον, την λογική μου αποκάλυψε την αλήθειαν που απελευθέρωσε την
ψυχήν μου. Συνειδητοποίησα ότι οι περισσότεροι θνητοί βιώνουμε τον θάνατον εξ αντανακλάσεως εμμέσως και εγωκεντρικά.
Εγκλωβισμένοι στην θλίψιν εξ αιτίας της
απωλείας αγαπημένων, αδυνατούμε να αντιληφθούμε τον θάνατο αυτόν καθ εαυτόν, δηλ.
την κατάστασιν που βιώνουν οι απερχόμενοι
του κόσμου των αισθητών, προς το επέκεινα.
Την ουσία του θανάτου, δηλ. την απελευθέρωσι της ψυχής από το σώμα, όπως την
χαρακτηρίζει ο Σωκράτης δεν είναι δυνατόν
να την γνωρίσουμε να την βιώσουμε εν ζωή.
Η συνειδητοποίησις αυτής της διαφοράς συνδράμει στην απόδρασιν από τη θλίψιν. Δεν
υπάρχει ελπίς να προσεγγίσουμε την ουσία
του θανάτου αν τη βιώνουμε εξ αντανακλάσεως εμμέσεως και εγωκεντρικά μόνο ως
θλίψιν λόγω της απωλείας προσφιλών προσώπων. Ο καθαρός λόγος όμως, όπως τον
χρησιμοποιεί ο Σωκράτης στον διάλογον
«Φαίδων» συντελεί στην προσέγγισί της. Δεν
γνωρίζω αν και ο Κάντ στο έργο του «Η κριτική του καθαρού λόγου» κάνει νύξιν για την
ουσία του θανάτου αλλά για τον Σωκράτη
γνωρίζω ότι ο καθαρός του λόγος ο διαλογισμός και ο διάλογος με τους εταίρους του
απηλλαγμένος από το βάρος της θλίψεως
φωτίζει την έννοιαν του θανάτου.
Επίσης συνειδητοποίησα ότι ο βίος μας, το
βιός μας, και η όποια βιασύνη η βία αυτός
τον κατέχει οριοθετείται εν χρόνω και χώρω.. Ο τρόπος όμως του βίου μας δηλ. οι
επιλογές εξαρτώνται από μας. Οι επιλογές
μας στον χωρόχρονο είναι ακτίς ελευθερίας.
Ο Πλάτων στην «Πολιτεία» ξεκαθαρίζει το
πρόβλημα με την λακωνικήν φράσιν: «αιτία
ελομένου θεός αναίτιος». Η ευθύνη και η
αιτία αποδίδεται σ' αυτόν που επιλέγει, ο
θεός δεν έχει καμιάν ευθύνην για την επιλογή του καθενός μας.
Ο χρόνος της γεννήσεως μας είναι το σημείον που αρχίζει ο ένσαρκος βίος και ο χρόνος
του θανάτου είναι η στιγμή που κλείνει ο
κύκλος του. Αυτές οι δυό σημαντικές στιγμές του χρόνου, της γεννήσεως και του θανάτου μας, ορίζουν την χρονικήν διάρκειαν
του βίου μας. Μάλιστα την ημερομηνία της
γεννήσεώς μας όλοι μας την θυμόμαστε.
Πολλοί μάλιστα υποδεχόμαστε και γιορτάζουμε εν χορδαίς χοροίς και οργάνοις την
επέτειο των γενεθλίων. Τον χρόνον όμως
του θανάτου μας δεν τον γνωρίζομεν. Όταν
απέλθομε του κόσμου τούτου, η επέτειος του
θανάτου μας εγκαταλείπεται στη μνήμη των
αγαπημένων μας που είναι εν ζωή, για να
την διαχειριστούν αναλόγως..
Φέτος ετίμησα την μνήμη των γονιών μου
στον αρχαιολογικόν χώρον της Βραυρώνας,
όπου ιδρύθηκε το ιερόν της Αρτέμιδος, υπό
την εστίασιν των λόγων της εξαίρετης φίλης
και ξεναγού κ. Αρτέμιδος Σκουμπουρδή η
οποία μας εφιλοξένησεν με τον γλαφυρόν
λόγον και τις γνώσεις της επί τρείς συνεχείς
ώρες.
22-5-2015
(Έπεται η συνέχεια: Βραυρών και Άρτεμις.
Μύθος λόγος και έτυμον).

(Αλς)
1 Νυχτοπερπατούσα

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Ανωγειανές
Αθιβολές
Πριν από χρόνια κάποιος βοσκός πήγε στο κτηνιατρείο Ανωγείων για να

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων, στα πλαίσια
των προγραμματισμένων εκδηλώσεών του, για το
φετινό Καλοκαίρι, επέλεξε να κάνει την αρχή, με
μια πολύ, όμορφη μουσική βραδιά, αφιερωμένη
στους παλιούς ανωγειανούς μερακλήδες και
βεβαίως, στις αναρίθμητες καντάδες, στις οποίες πρωτοστάτησαν. Στην εκδήλωση αυτή έδωσε
το παρόν ο Νικηφόρος Αεράκης, ο Γιώργης Βρέντζος (Κάτης), ο Γιώργης Νταγιαντάς και ο
Μύρων Μαυρουδής, όπως επίσης και αρκετοί
νέοι ανωγειανοί καλλιτέχνες.
Ο κόσμος κατέκλυσε την πλατεία του Περαχωριού, και διασκέδασε με την ψυχή του μέχρι τα
ξημερώματα, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων. Και του
χρόνου!
Φ.Α.

ρωτήσει τον Αριστείδη Φρυσάλη σχετικά για μια σπάνια νόσο των προβάτων.
Ο βοσκός ανέβηκε μετά βίας τις σκάλες λόγω των περιττών κιλών που είχε
αλλά και λόγω του τρεξίματος του λόγω του ότι έξω έβρεχε καταρρακτωδώς!
Όταν έφτασε μέσα στο ιατρείο λαχανιασμένος εξέθεσε στον Αριστείδη το
πρόβλημα που είχε με μερικά πρόβατα και τα συμπτώματα που έβλεπε στα ζα
του!. Ο Αριστείδης (γνωστό πειραχτήρι) ενώ σημείωνε προσεκτικά τα λεγόμενα του βοσκού, σε κάποια στιγμή, του λέει να του πει τον αριθμό του αυτοκινήτου (προφανώς για να τον στείλει έξω στην βροχή χωρίς λόγο!!) – «Ω,
Αναθεμάσε μπρε Αριστείδη, ήντα χρειάζεται ο αριθμός του αυτοκινήτου;;;» «Εδά μας ήρθε και σε μας η εγκύκλειος που θέλει σε κάθε πρόβλημα των
προβάτων και τον αριθμό των αυτοκινήτων», λέει ο Αριστείδης! Δεν μπορούσε να μην πάει και κατεβαίνει κάτω στην βροχή και βλέπει την πινακίδα του
αυτοκινήτου.(!!) Έρχεται ξανά σκασμένος και (ξανά) μουσκεμένος ο βοσκός
και του λέει δυνατά: «Γράφε…»: (πχ) 6041. Ο Αριστείδης την γράφει προσεχτικά και καθαρά λέγοντάς του: «Και τα προστά;» (εννοόντας τα γράμματα
της πινακίδας) Ο βοσκός νόμιζε ότι ήθελε και την μπροστινή πινακίδα και
ξανακατεβαίνει κάτω την βροχή και μετά από λίγα λεπτά στάζοντας βροχή
και...φαρμάκι από τα νεύρα του, λέει στον Αριστείδη: «Τα ίδια γράφει μπρε
αναθεμάσε και μπροστά, τα ίδια!!! Ήντα μπελάς είσαι μπρε εσύ!!!»
«Τα γράμματα της πινακίδας θέλω.., όχι τα νούμερα!!! Δεν το κατέχεις, ότι ό,τι
γράφει μπροστά γράφει και πίσω η πινακίδα;;; Εδά το πήρες χαμπάρι;…», του
λέει με την ίδια δυνατή φωνή ο Αριστείδης! Τί μπορούσε να κάνει ο βοσκός και
(ξανά) κατεβαίνει για τρίτη φορά στην δυνατή βροχή!!! Όταν μπήκε μέσα στο
Κτηνιατρείο λέει στον Αριστείδη τα γράμματα ΡΕΑ... και μαζί και τα βρισίδια
«γ... την π.... την Ρέα που τσι βγανε τσι εγκυκλείους ήντα ήτανε έτονα το μαρτύριο έτσα μέρα!!!!» Περιττό να πούμε ότι ο Αριστείδης δεν άντεξε και ξεράθηκε στην κυριολεξία από τα γέλια!!!! (Σε λίγο θα του ζητούσε και τον αριθμό
πλαισίου και τις διαστάσεις των ελαστικών!!!!)
επιμέλεια: Μανώλης Σκανδάλης

(φώτο: Μανώλης Σκανδάλης)

Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ
■ Η οικογένεια του Επαμεινωνδα Ξυλού-

ρη του Ιωάννη (Στρατογιάννη) προσέφερε
στη μνήμη του εκλιπόντος, το ποσό των 100
ευρώ στη Φ.Α.
■ Για τη συμπλήρωση δύο ετών από το
θάνατο του Γιώργη Μ. Βλατά, η σύζυγός
του Νίκη Βλατά και τα παιδιά του Βασιλική και Μιχάλης, εισέφεραν στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του εκλιπόντος Κώστα Πασπαράκη (Καρμπάτου) τα παιδιά της οικογένειας Καραμπάτου, εισέφεραν στη
Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ.
■ Στη μνήμη Σωκράτη Κεφαλογιάννη
(Χρονοσωκράτη), η οικογένειά του, στη
μνήμη του, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ.
■ Για την συμπλήρωση δέκα (10) χρόνων
από το θάνατο του Γιώργη Νταγιαντά
«Λαμπρινογιώργη» η σύζυγός του Ευαγγελία Νταγιαντά, εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Ιωάννη Νταγιαντά, η
σύζυγός του Καλλιόπη, εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαριάς Χαιρέτη (Φουναδογιάννενα), τα παιδιά και τα εγγόνια της
εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ H οικογένεια Εμμανουήλ Σταυρακάκη
(Μερτζάνη) εισέφερε στη μνήμη του εκλιπόντος και στη Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ.
■ Ο Σοφοκλής Μανουράς, εισέφερε στη
μνήμη των αδελφών του Όλγας και Ισμήνης και στη Φ. Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Η Ειρήνη Μανουρά-Δασκαλάκη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ
■ Η Μαρία Καρβούντζη εισέφερε στη Φ.Α
το ποσό των 20 ευρώ
■ Στη μνήμη του εκλιπόντος ιατρού Ιωάννη Κάβου, ο Μιχάλης Κάββος, η Ιφιγένεια
Κάβου, η Ευαγγελία Λαγουδάκη και η
Πάτρα Σκανδάλη, εισέφεραν στη Φ.Α.
έκαστος το ποσό των 50 ευρώ και συνολικά 200 ευρώ.
■ Ο Νικηφόρος Σταυρακάκης εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Νίκος Βιτώρος εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ.

�

Σημ. Ενημερώνουμε τους φίλους αναγνώστες, ότι
λόγω μεγάλης πληθώρας της ύλης στο παρόν φύλλο, τα ονόματα των μελών του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας, που εισέφεραν χρηματικά ποσά,
κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλόγου
μας, θα δημοσιευθούν στο επόμενο φύλλο μας.
Ζητούμε την κατανόηση σας.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015
Σημαντικές επιτυχίες για τους
μαθητές του ΓΕΛ Ανωγείων
Ως συνήθως, και φέτος, στο τέλος Αυγούστου, ανακοινώθηκαν οι βάσεις των εισακτέων στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Αυτό καθόρισε τις σχολές εισαγωγής και για τους
μαθητές του Γενικού Λυκείου Ανωγείων.
Τα αποτελέσματα και φέτος ήταν, παρά τις
αντίξοοες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες,αρκούντως ικανοποιητικά.
Σε σύνολο 27 συμμετεχόντων, 20 πέτυχαν
την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της
χώρας, σημειώνοντας ποσοστό επιτυχίας
εξαιρετικά ενθαρρυντικό, το οποίο καταδεικνύει τη σοβαρή προσπάθεια μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Την επιτυχία των
μαθητών, όπως και την προσπάθεια εκείνων
που δεν τα κατάφεραν χαιρέτισε η Λυκειάρχης Ανωγείων κ. Δέσποινα Πρίμπου.
Οι επιτυχόντες και η σχολή εισαγωγής τους:
1. Αεράκης Βασίλειος του Ελευθερίου –
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε (Άρτα)Τ.Ε.Ι Ηπείρου
2. Βάμβουκα Μαγδαληνή του Εμμανουήλ
– Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου
3. Βαρότση Ραχήλ του Αντωνίου- Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαι
δευτικού σχεδιασμού (Ρόδος) Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
4. Βρέντζου Μαγδαληνή του Ιωάννη-Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης
5. Κόκκινος Γεώργιος του Ανδρέα- Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης
6. Κοντόκαλος Αναστάσιος του ΙωάννηΜηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολυτεχνείο Κρήτης
7. Κουτάντου Μαρία του Γεωργίου-Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Ρόδος) Πανεπιστήμιο Αιγαίου

✎

O άνθρωπος δεν είναι
παρά
ένας
ανεξάντλητος
ωκεανός, γεμάτος
Η ΚΙΑ
από ανεξάντλητες νησίδες φωτός,
ΤΗΣ ΥΧΗΣ
που οδηγούν πάντα στο ίδιο σημείο:
Το εντός του βάθος.
Τις τελευταίες νύχτες κάθομαι
στη μικρή πολυθρόνα μου κάνοντας ένα πέρασμα βαθιά στην
ψυχή μου. Ο ίδιος δρόμος τόσα
χρόνια, όμως κάθε φορά η αλήθεια του αλλάζει. Διαφοροποιείται
ανάλογα με τις συνθήκες που περιβάλλουν την έξω ζωή. Άνθρωποι μπαίνουν, άνθρωποι βγαίνουν, Και μετά να τον ξεχάσει. Γιατί
άλλοι πορεύονται μαζί της. Κι είναι ίδιον της ανθρώπινης φύσης
όμως, σε κάθε περίπτωση εκείνη να θυμάται και να αποδέχεται
βιώνει τη δική της προσωπική ζωή. κατά το δοκούν, ακόμη κι εκείνα
Γιατί έτσι είναι η ψυχή «Πάντα που αφορούν το ίδιο το άτομο.
μαζί κι ωστόσο πάντα μόνοι».*
Ένα προκλητό είδος λήθης. Μια
Κάθε διαδρομή και μια καινούρια λησμοσύνη επιβεβλημένη γιατί η
εμπειρία μες στην πολύπλευρη αποκάλυψη εκείνων που δεν
πραγματικότητά της. Άραγε η αντέχουμε, μας πονά. Μας γεμίμοναξιά είναι κάτι που το μαθαί- ζει ενοχές κι ένα περίεργο αίσθηνει κανείς; Κι αφού το μάθει, με- μα μιας ακαθόριστης τύψης.
τά πως ζει; Σκέψεις πάνε κι έρ- Γι’ αυτό που τόσα χρόνια κοιμόχονται σαν τους περαστικούς που ταν εντός και το ξύπνημά του μας
περνούν απ’ το μπαλκόνι μου. φανέρωσε μια πλευρά μας που
Τους κοιτώ όλους μ’ ένα δέος ψυ- δεν θα θέλαμε να έχουμε. Η σκιά
χής. Αναρωτιέμαι πως να νιώ- κι η ψυχή – δυο πραγματικότητες
θουν καθώς βαδίζουν στο δρόμο. άυλες μα τόσο πραγματικές.
Πονούν, λυπούνται, χαίρονται;
Η διαδικασία της ενδοσκόπησης
Από που φύγαν κι ως που πάνε; όσο οδυνηρή κι αν είναι, πάντα
Ποιον ρόλο φόρεσαν σήμερα θα μας οδηγεί ένα βήμα πιο κοστην ψυχή τους; Ποιο είναι εκείνο ντά στον εαυτό μας. Ακόμη κι αν
το συστατικό ζωής που κουμπώ- αυτό μας τρομάζει πολύ, θα είναι
νει τέλεια μέσα τους; Ποια καλο- αέναα ο μόνος τρόπος για να κασύνη ορίζει τη συχνότητα του τανοήσουμε την ουσία της ύπαρβίου τους; Ρητορικά ερωτήματα ξής μας στην εδώ ζωή.
θα σκεφτεί κανείς, ωστόσο όχι «Γιατί η ψυχή μας βαδίζει στο
και τόσο. Γιατί κατά βάθος ο κα- πλευρό μας».*
θένας μας – στο μέτρο του δυναΜαρία Ι. Χρονιάρη
τού – μπορεί να γνωρίσει τον
εσωτερικό του κόσμο.
cretascorpion@gmail.com

Σ
Ψ

«Πολιτισμός της γειτονιάς»
Περαχώρι, Ανώγεια: 2/8/2015
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Ιστορίες του ωκεανού
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Στις 17-5-2015 έγινε πνευματικό μνημόσυνο πρός τιμήν της μνήμης των γονέων μου
Ιωάννου και Μαριάνθης Σταυρακάκη στον
αρχαιολογικόν χώρο της Βραυρώνας υπό
την εστίασιν των λόγων της εξαίρετης φίλης
και ξεναγού κ. Αρτέμιδος Σκουμπουρδή την
οποίαν και πάλι ευχαριστώ από καρδιάς, και
την παρουσία εταίρων.
Δεν είναι ραδία η μεταφορά των στιγμών σ
ένα γραπτό κείμενο. Ο χώρος, ο χρόνος και
οι άνθρωποι που παρευρέθησαν ήσαν θετικοί συντελεστές στη τιμήν που οφείλω στη
μνήμη των γονέων μου. Ο χώρος της Βραυώνος όπου ιδρύθηκε το ιερόν της πολυώνυμης και μεγαλώνυμης θεάς Αρτέμιδος, δεν
επελέγη τυχαίως. Επίσης δεν είναι τυχαίο το
γεγονός ότι και οι δυό γονείς μου έφυγαν για
το Σείριο τον μεγάλο και ωραίο μήνα Μάιο.
Ο πατέρας μου Ιωάννης Αναστασίου Σταυρακάκης έφυγε στις 19 Μαίου του έτους
1993 και η μητέρα μου η Μαριάνθη Ιωάννου
Σταυρακάκη έφυγε πρωτομαγιά του 2001.
Ο Μάιος ωραίος και μέγας μήνας ο τελευταίος μήνας της ανοίξεως κλείνει την αυλαία της ενδόξως. Η φύση βρίσκεται στο
κορυφαίον σημείον της ακμής της και προετοιμάζεται να δώσει τους καρπούς της. Τα
άνθη ωριμάζουν και γίνονται καρποί και οι
καρποί της θρέφουν. Καθώς έκανα αυτές
τις σκέψεις συνειδητοποίησα ότι οι λέξεις
που χρησιμοποίησα για τον Μάιο, μήνας
ωραίος και μέγας δεν είναι ούτε αυτές τυχαίες, είναι λέξεις που κρύβουν αλήθειες που
επιβεβαιώνουν την σοφίαν με την οποίαν
λειτουργεί η ελληνική γλώσσα και κατά συνέπειαν η ελληνική σκέψις.
Όπως είπε και ο Βιτχεστάιν σκέψη μου
είναι η γλώσσα μου. Με τον τρόπο που εκφράζομαι με τον ίδιο τρόπο σκέφτομαι και
με τον τρόπο που εκφράζομαι εξελίσσω την
σκέψιν μου. Αυτός είναι ο νοητικός δρόμος
που έπλασεν ο άνθρωπος με την εύνοια της
φύσεως, είναι μέρος του αιωνίου κύκλου της
δημιουργίας, της γενέσεως του νοός. Ο νούς
αεί μέγας δημιουργός, κατά τον Αναξαγόρα.
«Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις» λέει ο
ρήτωρ Αντισθένης αλλά και αρχή αληθείας
η των ονομάτων ανάλυσις ετυμολογικώς και
εννοιολογικώς, κατά τον διάλογο του Πλάτωνος «Κρατύλος ή Περί Ονομάτων Ορθότητος». Η ετυμολογική και εννοιολογική
ανάλυσις αποτελεί την απόδειξιν αληθείας.
Οι τέσσαρες λέξεις Μην, Μάιος, Μέγας
Ωραίος, είναι πείραμα για να διαπιστωθεί ο
νούς της ελληνίδος γλώσσης. Αυτές οι τέσσερεις λέξεις αποκαλύπτουν τους κρυμμένους θησαυρούς των ελληνικών φθόγγων και
τη συνθετικήν ισχύ της ελληνικής σκέψεως
και εκφράσεως. Τα δύο ουσιαστικά δηλώνουν τον χρόνον Μήν και Μάιος. Η λέξις
μήν είναι γενικώτερη αναφέρεται στο χρόνον
αορίστως και η λέξις Μάιος συγκεκριμενοποιεί και εξειδικεύει τον χρόνον την εποχή
του χρόνου και τον συγκεκριμένον μήνα.
Επίσης τα δύο επίθετα εκφράζουν την ποιότητα και το μέγεθος Ωραίος και Μέγας.
Η λέξις μην γενική του μηνός ορίζει την χρο-
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8. Μαϊσουράτζε Κριστίνα του Αλέξανδρου
-Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
(Ηράκλειο) Τ.Ε.Ι Κρήτης
9. Μακρυπόδης Γεώργιος του Εμμανου
ήλΦιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο
Κρήτης
10. Μανουρά Ελπίδα του Γεωργίου -Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης
11. Παρασύρη Κωνσταντίνα του Κωνσταντίνου -Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης
12. Παρασύρη Μαρία του Εμμανουήλ-Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Πανεπιστήμιο Κρήτης
13. Πατελάρος Βασίλειος του ΣτυλιανούΟικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης
14. Πατελάρου Ειρήνη του Στυλιανού -Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστήμιο Αιγαίου
15. Σαλούστρος Ιωάννης του Κωνσταντίνου- Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
(Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιώς
16. Σμπώκος Γεώργιος του Γεωργίου-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε (Ηράκλειο)
Τ.Ε.Ι Κρήτης
17. Σουλτάτος Νικόλαος του Ζαχαρία -Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών
Αντιρρύπανσης Τ.Ε (Κοζάνη) Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας
18. Σταυρακάκη Ιωάννα του Αριστομένη
-Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
(Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης
19. Σφακιανάκη Ειρήνη του ΚυβερνήτηΟικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρήτης
20. Κουτεντάκη Στυλιανή του Βασιλείου
-Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Πανεπιστήμιο Κρή
της (εισακτέα, συνυπολογιζομένου του 10
% από την προηγούμενη χρονιά)
Η Φ.Α. εύχεται καλή σταδιοδρομία στους
επιτυχόντες και ενθαρρύνει αυτούς που δεν
τα κατάφεραν να προσπαθούν πάντα για
τα όνειρά τους.
Φ.Α.

*Φράσεις από το ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη «Η ψυχή μου»

Ανακοίνωση για

Συγκρότηση Ποδοσφαιρικής Ομάδας

Ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας θα συμμετάσχει φέτος
στο 2ο Κρητικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που διοργανώνει ο
Σύλλογος Κρητών Αιγάλεω (www.kritesegaleo.gr).
›Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην
ομάδα, που θα συγκροτηθεί, στα τηλέφωνα 6937325124 (Ιωάννης
Σπιθούρης, έφορος), 6932120494 (Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, πρόεδρος) ή στο
e-mail του Συλλόγου μας (to.idaionantron@gmail.com). Όσοι ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στην ομάδα, παρακαλούμε όπως μας κάνουν γνωστές τις προθέσεις
τους μέχρι την 15 Οκτωβρίου 2015. Σας καλούμε να μας υποστηρίξετε έμπρακτα
στο νέο μας αυτό εγχείρημα! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου.
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δράσεις αποδράσεις

δράσεις αποδράσεις

4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ο

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ

φώτο: Μανώλης Σκανδάλης

Ο Βασίλης Δραμουντάνης

Ο Ψαραντώνης με τον
Λουδοβίκο των Ανωγείων

ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ 2015

«Ο σπορέας, το στάρι, το ψωμί»
Η κοινωνία περισσότερο από ποτέ,
πλάθεται, ζυμώνεται...
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Αυτή τη χρονιά σε συνεργασία με το Δήμο Ανωγείων, διοργανώθηκε το 1ο Φεστιβάλ Κιθάρας, σε μια παράσταση έκπληξη με καλεσμένους εξαίρετους και ικανότατους κιθαρίστες, αλλά και παραδοσιακούς μουσικούς. Στα Ανώγεια,
λοιπόν, στην κορυφή του Ψηλορείτη, εκεί που η μουσική
παράδοση είναι αναπόσπαστο κομμάτι του καθημερινού
βίου, φιλοξενήθηκε φέτος, η κιθάρα και ο κόσμος της, σ’ένα

άνοδο, ενώ εντύπωση προκαλεί το ώριμο παιχνίδι του παρά το νεαρό της ηλικίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι σκακιστές του ΣΟ Ανωγείων Φασουλάς Μανόλης και Κονιός Χάρης
πέτυχαν απόδοση για διεθνές elo, και έτσι θα
ανεβάσουν στους 11 τους σκακιστές του σωματείου μας που διαθέτουν διεθνή αξιολόγηση.
Πολλές και πλούσιες ήταν και πάλι οι παράλληλες εκδηλώσεις του τουρνουά με δύο βραδιές
γρήγορου σκακιού (blitz), ατομικού και ομαδι▲
κού, ποδοσφαιρικό αγώνα, τουρνουά δηλωτής,
Στιγμιότυπα από τη βράβευση των νεαρών νικητών! βραδιά κουίζ σκακιστικών γνώσεων,…….
Το 4ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Ανωγείων
«Ιδαίον Άντρο 2015» ήταν μια άρτια από όλες
Ομίλου Ανωγείων, η Ευαγγελία Μέμου και η Βαλέρια
τις απόψεις διοργάνωση, την οποία ευχαριστήΜιρζάκ, οι οποίες κατέκτησαν το ασημένιο και χάλκινο θηκαν όλοι οι συμμετέχοντες, οι οποίοι φεύγουν από τα
μετάλλιο αντίστοιχα.
Ανώγεια ως πρεσβευτές του τόπου μας. ….Κλείνοντας
› Στα αγόρια κάτω των 14 ετών ο Γιώργος Μαρντογιάν θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Κρήτης, την
με 4/9 ισοβάθμησε στην 1η θέση με τον Γιάννο Κουτσου- Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και τον Δήμο Ανωγείων
ράκη…………Στην 3η θέση βρίσκουμε τρεις Ανωγειανούς για την βοήθεια τους στην διοργάνωση, καθώς και τον
σκακιστές με 3,5/9, τον Γιώργο Χαιρέτη ο οποίος υπερί- Υπεύθυνο σε θέματα Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήσχυσε στα κριτήρια ισοβαθμίας και τους Χάρη Κονιό και της κ. Συριγωνάκη Νίκο, το Δήμαρχο Ανωγείων Μανόλη
Δημήτρη Νταγιαντά.
Καλλέργη και τους Δημοτικούς συμβούλους Αεράκη Γιάν› Στα κορίτσια κάτω των 14 ετών, 1η η Αριάδνη Κου- νη και Πασπαράκη Δημήτρη για την παρουσία τους στην
τσουράκη με 3,5/9, ακολουθούμενη από τρεις Ανωγειανές τελετή λήξης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΑΝΩΓΗ
σκακίστριες, την Ολυμπία Σφυρή που κατέκτησε το αση- και την ΦΩΝΗ των Ανωγείων για την προβολή των δράμένιο μετάλλιο με 3/9, ενώ το χάλκινο μοιράστηκαν η σεων μας, όπως επίσης και τον συνδιοργανωτή ΣΟ ΗραΣαλούστρου Δέσποινα και η Μανουρά Μαρία (στην κλείου και ιδιαίτερα τον Κώστα Κλώκα ο οποίος είναι
πρώτη της μάλιστα εμφάνιση σε επίσημους αγώνες) με 2/9 πάντα πολύτιμος, καθώς και τον Σωτήρη Λογοθέτη γιαανεβάζοντας των αριθμό των μεταλλίων για τους Ανω- τί ανεβάζει επίπεδο το τουρνουά. Επίσης την Τζούλια για
γειανούς σκακιστές και σκακίστριες στα 9!
την φωτογραφική κάλυψη, καθώς και όσους συνέβαλαν
› Στα αγόρια κάτω των 10 νικητής αναδείχθηκε ο Μι- σε μια ακόμα επιτυχή διοργάνωση.
χάλης Χριστοδουλάκης με 4/9. Την 2η θέση κατέκτησε με Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε πάνω από όλα τους
3/9 ο Μιχάλης Φαρσάρης, ενώ 3ος με 2/9 τερμάτισε ο Χρή- σκακιστές και τις σκακίστριες που μας έκαναν την τιμή
στος Βερβερίδης.
να έρθουν και να αγωνιστούν στον τόπο μας και να δώΣτους νικητές των ειδικών κατηγοριών μοιράστηκαν σουμε θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους σκακιστές και
βιβλία…….. Όλο αυτό το έντυπο υλικό θα βοηθήσει την τις σκακίστριες αλλά και τον προπονητή FMΓιάννη Μασκακιστική εξέλιξη των νεαρών σκακιστών και σκακι- ρή του ΣΟ Ανωγείων που αγωνίστηκαν δίνοντας την ψυστριών στους οποίους απενεμήθη.
χή τους!
Τα παιδιά του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων πραγμα- Οι προπονήσεις του σωματείου θα συνεχιστούν και πάτοποίησαν όπως ήδη αναφέραμε μια πάρα πολύ καλή λι από τον Σεπτέμβριο…..
εμφάνιση κατακτώντας 9 μετάλλια, όμως θα θέλαμε να Και του χρόνου!
αναφερθούμε και στον σκακιστή του σωματείου μας
Εκ μέρους του ΔΣ του ΣΟ Ανωγείων
Γιάννη Χαιρέτη ο οποίος έκανε ένα θαυμάσιο τουρνουά
Μανόλης & Μιχάλης Νταγιαντάς
κερδίζοντας πάνω από 60 μονάδες διεθνούς elo και δείχνοντας με τις παρτίδες που έπαιξε και τον τρόπο με τον (σ.σ. Λόγω μεγάλης ένδειας χώρου, φιλοξενήθηκε το μεγαλύτερο μέρος
οποίο αγωνίστηκε ότι βρίσκεται σε συνεχή αγωνιστική του δελτίου τύπου που μας απόστειλε το ΔΣ του Σ.Ο. Ανωγείων)
▲

Κατά γενική ομολογία ήταν το αρτιότερο από
τα τέσσερα που έχουν πραγματοποιηθεί και το
πιο ισχυρό. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη τη
διάρκεια των αγώνων, υπήρχε ζωντανή μετάδοση των 10 πρώτων παρτίδων μέσω της ιστοσελίδας του ΣΟ Ανωγείων (www.anogiachess.
com), κάτι – μεταξύ άλλων -για το οποίο είμαστε ευγνώμονες στον Διεθνή Διαιτητή και διαιτητή του τουρνουά μας Σωτήρη Λογοθέτη.
Επίσης ζωντανή μετάδοση των παρτίδων από
τα Ανώγεια μετέδιδε και η Αργεντίνικη ιστοσελίδα www.argedrez.com
Η τελετή λήξης της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου παρουσία του Υπεύθυνου Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης κ. Νίκου Συριγωνάκη και του Δημάρχου Ανωγείων κ. Μανόλη Καλλέργη καθώς και των Δημοτικών
συμβούλων κ.κ. Πασπαράκη Δημήτρη και Αεράκη Γιάννη.
Τόσο ο κ. Συριγωνάκης όσο και ο Δήμαρχος Ανωγείων
τόνισαν τη σημασία συνέχισης τέτοιων εκδηλώσεων, όπου
σκοπό έχουν να φέρουν την νέα γενιά κοντά στο πνευματικό άθλημα και την φιλοσοφία που το σ
 υνοδεύει.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, νικητής του τουρνουά αναδείχθηκε ο Ιταλός γκρανμετρ David Alberto με σκορ 7.5/9,
ο οποίος κατά γενική ομολογία έπαιξε το καλύτερο σκάκι και ήταν σταθερός σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Την 2η θέση κατέκτησε ο Ισραηλινός γκρανμετρ Tamir
Nabaty με 7/9, ενώ στην 3η θέση τερμάτισε (μετά την
άρση των ισοβαθμιών με τους, Σκέμπρη, Θεοδώρου, Lekic καιTownsend οι οποίοι τερμάτισαν με τη σειρά που
αναφέρονται) ο Χανιώτης σκακιστής Κωνσταντίνος Λιοδάκης με 6.5/9.
› Στις γυναίκες είχαμε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή με
5/9. Με την χρήση των κριτηρίων άρσης ισοβαθμιών το
χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία Φραγκάκη με 2η την
Θεοδώρα Κουτσογιαννοπούλου και 3η την Γεωργία Γράψα.
› Στην κατηγορία κάτω του 1600 elo, νικητής αναδείχθηκε ένας σκακιστής του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων, ο Γιάννης Μέμος με 4,5/9. Ο Γιάννης έκανε ένα σταθερό τουρνουά το οποίο απογειώθηκε με 2/2 νίκες στους
τελευταίους γύρους, κάτι που έδωσε το κύπελλο στον
Ανωγειανό σκακιστή.
› Στα αγόρια κάτω των 18 ετών τα μετάλλια πήραν οι
Θεοδώρου Νικόλας (6,5/9), Γουλούτης Νίκος (6/9) και
Μιχάλης Γρηγοριάδης (6/9). Στα κορίτσια κάτω των 18
1η η Εύα Σερπετσιδάκη με 4/9 για να ακολουθήσουν στην
2η και 3η θέση με 3/9 δύο σκακίστριες του Σκακιστικού

πολύ όμορφο φεστιβάλ μουσικής, με καλλιτεχνικό διευθυντή
τον Χρήστο Τζιφάκι. Το φεστιβάλ χαιρέτησε και σύστησε
με την ομιλία του στο φιλοθεάμον κοινό ο σκηνοθέτης Θοδωρής Παπαδουλάκης.
Δυο μέρες αργότερα, την Πέμπτη 30 Ιουλίου στο υπαίθριο
θέατρο «ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ», έγινε η παρουσίαση του CD
του νέου, αλλά ιδιαίτερα ελπιδοφόρου μουσικού Γιώργη Σαλούστρου (Κεχρή), με τίτλο « ΟΝΤΑΣ». Τον Γιώργη Σαλούστρο, πλαισίωσαν κατά την παρούσίαση του του CD οι Γιώργης Φασουλάς (Χουμάς) και Κώστας Καλλέργης (Κουρούπης) με τους συνεργάτες τους. Η εξαιρετική αυτή βραδιά
έκλεισε με την συναυλία του Ψαραντώνη, με την συνδρομή της
Νίκης Ξυλούρη και των λοιπών συνεργατών-μουσικών τους.
Την αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στον ίδιο χώρο, ο ιστορικός τέχνης Κώστας Καζαμιάκης «άνοιξε» την βραδιά (δίνοντας συνέχεια στις εκδηλώσεις
των φετινών Υακινθείων) με την ομιλία του με θέμα: «Η
μητέρα γη Δήμητρα και το πανάκριβο βλαστάρι της, η Περσεφόνη». Ακολούθησε μουσικοχορευτική παράσταση (με
την αρωγή του Δήμου Ανωγείων) με τίτλο «ΤΑ ΑΚΡΑ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ». Στην παράσταση αυτή,
έλαβε μέρος το Κρητικό Κουρτέτο του Στέλιου Πετράκη και
το Flamenco Aire του Χρήστου Τζιφάκι. Συμμετείχαν, οι
προσκληθέντες και από τη Σεβίλλη της Ισπανίας αφιχθέντες,
Αdolfo Vega (χορευτής) και ο Juan Murube (τραγουδιστής).
Συμμετείχαν επίσης ο Αντώνης και ο Γιώργος Σταυρακάκης
(τραγούδι), αλλά και ο ανωγειανός και εξαίρετος μουσικός,
όσο και πρωτοχορευτής Θανάσης Δ. Μαυρόκωστας, ο οποίος εντυπωσίασε με τις χορευτικές του ικανότητες όλους τους
πολυάριθμους παρισταμένους.
(Μαν. Σκαν.)
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΪΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΑ, ΑΡΜΙ, 9/8/2015
Χρώματα και μουσικές γέμισε η Πλατεία «Αρμί» στ’Ανώγεια, στις 9/8/2015, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων.
Το βράδυ λοιπόν, της 9ης Αυγούστου, χορευτικά συγκροτήματα από διάφορα μέρη της Ελλάδας, συμμετείχαν στο
«Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού», και έδωσαν την ευκαιρία
στους παρευρισκόμενους να απολαύσουν τις αξιοσημείωτες, χορευτικές ικανότητες των μελών του χορευτικού
σχήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων, όσο
και αυτών του Πολιτιστικού Συλλόγου Σουλίου Πατρών
«Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και του Ποντιακού Συγκροτήματος Ζερβοχωρίου Ημαθίας «ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΝΙΑΤΑ».
Το βραδιά επένδυσαν με ζωντανή μουσική οι Νίκος Γ.
Ξυλούρης (λύρα), Αντώνης Γ. Ξυλούρης- Αντώνης Στιβα
κτάκης, Γιώργης Σταυρακάκης και Δαμιανός Βασιλάκης.
Και του χρόνου με το καλό!
Φ.Α.
(φώτο: Μανώλης Σκανδάλης)

« Η από 0 9 Μ αρτίου 1 9 4 5

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα:

«Ιστορικές Αναφορές
απο την Νεότερη
Ιστορία των Ανωγείων
ΤΑ ΤΡΙΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ»
Ανώγεια, 12-13 Αυγούστου 2015
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο χαιρετισμός που απηύθυνε στους πολυπληθείς

παρευρισκομένος, ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Μανώλης Καλλέργης, έδωσε το σήμα της έναρξης
της διημερίδας.
Κατά την πρώτη ημέρα και δη την πρώτη συνεδρία αυτή, το λόγο έλαβαν, ως εισηγητές των
αντίστοιχων θεμάτων:
›Ο Δημήτρης Σαλούστρος (φιλόλογος) με την
εισήγησή του με θέμα «Η ιστορία και το αίτημα
της αλήθειας Σκέψεις και προβληματισμοί- Το
παράδειγμα των Ανωγείων»
›Ο Λευτέρης Χαρωνίτης (σκηνοθέτης) με τις
«Σημειώσεις του για τον πολιτισμό των Ορέων»
›Ο Θρασύβουλος Τσουχλαράκης (πολιτισμολόγος) με την εισήγησή του με θέμα «Ο Πολιτισμός
των Ορέων- Ανωγειανός Πηδηχτός ή Όρτσες
Ανωγείων ή Μυλοποτάμου»
›Ο Μανώλης Δακανάλης (συνταξιούχος αγρονόμος) με την εισήγησή του με θέμα «Οι Ανωγειανοί στις μεγάλες Κρητικές επαναστάσεις
›Ο Γεώργιος Σκουλάς (καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) με την εισήγησή του με θέμα
«Το πρώτο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων» και
›Ο Απόστολος Παπαϊωάννου (καθηγητής Παν/
μίου Ιωαννίνων) με θέμα «Το δεύτερο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων».
Στη συνέχεια της διημερίδας, την πρώτη ημέρα
αυτής, και στη δεύτερη συνεδρία που ακολούθησε, παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις:
«Τα Ανώγεια στην επανάσταση της Θερίσσου»
με εισηγητή το Βασίλη Χαρωνίτη (εκπαιδευτικόςσυγγραφέας).
«Το τρίτο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων» με εισηγητή το Γεώργιο Σμπώκο (συν/χος εκπαιδευτικός
- πρ. δήμαρχος Ανωγείων).
«Η έκθεσης 9 Μαρτίου 1945 Γενικής Διοικήσεως
Κρήτης για την Ολοκληρωτική καταστροφής των
Ανωγείων από τους Γερμανούς» με εισηγητή τον
Απόστολο Παπαϊωάννου (Καθηγητής Παν/μίου)
και «Η γενική εκπαίδευση στα Ανώγεια από τον
19 αιώνα έως και τα μέσα του 20 ου, Ειδήσεις και
πληροφορίες» με εισηγητή το Στέργιο Μανουρά
(δικηγόρος).

● ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ
Η πολύ ουσιαστική και περιεκτική σε θέματα
διημερίδα, είχε συνέχεια -με βάση άλλωστε και
το πρόγραμμά της- και τη δεύτερη, κατά σειρά
τότε, ημέρα.
Στις 13 Αυγούστου λοιπόν, ο Αριστομένης Συγγελάκης (Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών) - Μέλος
της Σ.Ε. του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης
των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα)
εισηγήθηκε το θέμα «Αντίσταση-Δικαιοσύνη –
Αποζημίωση» . Στη συνέχεια το λόγο έλαβε, ο
Βασιλειος Πελαντάκης (δικηγόρος) με την εισήγησή του επί του θέματος «Ενημέρωση για την
πορεία και την τύχη των αποφάσεων για τις αγωγές των Ανωγειανών που έχουν εκδικαστεί».
Την διημερίδα και τις εργασίας της, ολοκλήρωσε
η εισήγηση με θέμα «Ιστορική Αλήθεια και δικαίωση των θυμάτων» της Ντανιέλα Μαρούδα (καθηγήτρια Παντείου Παν/μίου).
(επιμέλεια-φώτο Μανώλης Σκανδάλης)
12,13-8 (από αριστερά) ο Αριστ. Συγγελάκης,
ο Λευτ. Χαρωνίτης, ο Βασ. Πελαντάκης & η Ντ. Μαρούσα

▼

Η εισήγηση του καθηγ.
κ Παπαϊωάννου,
όπου περιλαμβάνεται
χαιρετισμός της Προέδρου
του Συλλόγου μας
κ. Ανδρεαδάκη

Έκθεσις της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης
για την ολοκληρωτική καταστροφή
των Ανωγείων από τους γερμανούς»

Όπως ήδη αναφέραμε, στο πλαίσιο της Ιστο-

Το έγγραφο αυτό έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία,
όχι μόνον διότι περιγράφει παραστατικά τις ωμότητες, που έλαβαν χώρα κατά την επί 22 ημέρες
λεηλασία των Ανωγείων τον Αύγουστο του 1944
από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και διότι
παρουσιάζει διεξοδικά τις συνέπειες του ολοκαυτώματος για τους κατοίκους τους και τα μέτρα,
που χρειάζονταν για την άρση αυτών, περιέχει δε
σημαντικές πληροφορίες για την δράση των Ανωγειανών κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, όπως και σημαντικά ηθογραφικά και λαογραφικά στοιχεία του ανωγειανού πληθυσμού.
Ειδικότερα για το Σύλλογο των Ανωγειανών
της Αθήνας, το έγγραφο αυτό έχει ιδιαίτερη

αξία, διότι η διάσωσή του, οφείλεται στο ακριβές αντίγραφο, που είχε διατηρήσει στο αρχείο
του ο προκάτοχός του, Σύλλογος των εν Αθήναις Ανωγειανών «ο Ψηλορείτης».
Για το λόγο αυτό, στην έκδοση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την παρουσίαση του ως άνω
εγγράφου στο ευρύ κοινό, έκδοση, την οποία
επιμελήθηκε προσωπικά ο καθηγητής κος Απόστολος Παπαϊωάννου, συμμετείχε και ο Σύλλογός των Ανωγειανών της Αθήνας, κατόπιν της
ιδιαίτερα τιμητικής πρότασης, που του έγινε
συναφώς από τον κο Παπαϊωάννου, μ’ έναν
χαιρετισμό της προέδρου του κας Ζαχαρένιας
Ανδρεαδάκη.

των Ανωγειανών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου. Όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αναγράφεται άλλωστε και στον κολοφώνα
της έκδοσης, αυτή είναι εκτός εμπορίου γιατί τα
ολοκαυτώματα, και γενικότερα οι δράσεις και η
ιστορία, δεν είναι αντικείμενα τα οποία επιδέχονται οικονομικό κέρδος.
Φ.Α.: Κατά τη διάρκεια της εισήγησής σας για
την παρουσίαση της εκθέσεως στη διημερίδα του
Δήμου Ανωγείων, δώσατε, πέραν των ήδη γνωστών, μια νέα διάσταση στην ανάγνωση της από
13.08.1944 διαταγής του Φρουράρχου Μίλλερ
για την ολοκληρωτική ισοπέδωση των Ανωγείων, αυτή της γενοκτονίας.
Α.Π.: Έγινε ακριβώς έτσι. Δηλαδή από τη μία
πλευρά βγαίνει αυτή η διαταγή για την ισοπέδωση και εξαφάνιση των Ανωγείων και στη συνέχεια υπήρχε μία απαίτηση του γερμανού φρουράρχου Μίλλερ, που έλεγε ότι θα φονεύεται
κάθε ανήρ ανωγειανός, που θα είναι στο χωριό
ή πέριξ αυτού, σε απόσταση ενός χλμ. Άρα δεν
είναι μόνο ολοκαύτωμα, αλλά και γενοκτονία.
Μία συνήθης τακτική των ναζιστών και των
φασιστών, που την εφήρμοζαν εκεί που τους
έπαιρνε. Δεν πρόκειται λοιπόν στην συγκεκριμένη διαταγή για σχήμα λόγου. Και καλό θα
είναι στην ιστορία να μην εμπλέκουμε την διπλωματία, ούτε τις σημερινές σχέσεις. Οι Γερμανοί εφήρμοσαν στην Κρήτη πράγματι βαρβαρότητες και θεληματικές γενοκτονίες.
Φ.Α.: Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας ως ιστορικού, η αξία της από 09 Μαρτίου 1945 έκθεσης
για την πιστοποίηση των ωμοτήτων που έλαβαν
χώρα στ’ Ανώγεια κατά τη διάρκεια της ισοπέδωσής τους από τους Γερμανούς;
Α.Π.: Θα έλεγα ότι είναι κομβικό σημείο. Αναδεικνύει την αντίσταση, την ανεξαρτησία, την
ελευθερία. Οι λέξεις αυτές όσο εύκολα κι αν
προφέρονται, γράφονται κυρίως με αίμα. Τ’
Ανώγεια έχουν αποδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια
της νέοτερης ιστορίας, από το 1821 και μετά,
τον αντιστασιακό χαρακτήρα τους, τον τρόπο
που έχουν να αντιστέκονται, να μάχονται για
την ελευθερία, για την αξιοπρέπεια, για την ανθρώπινη αλληλεγγύη, χαρακτηριστικά ιδιάιτερα
σημαντικά και ανεπτυγμένα στους Ανωγειανούς. Αρκεί να σας πω ότι το 1867 δεν έχουμε
απλώς ένα ολοκαύτωμα στ’ Ανώγεια. Αλλά
τρεις περιπτώσεις ολοκαυτωμάτων. Η μία στα

τέλη του Ιανουαρίου του 1867. Η δεύτερη στις
αρχές Μαΐου του ίδιου χρόνου και η τρίτη τον
Νοέμβριο του ιδίου χρόνου. Το λέω αυτό γιατί
τα Ανώγεια ήταν στην πρωτοπορία των άλλων
μεγάλων αντιστασιακών δράσεων, που έλαβαν
χώρα στο Αρκάδι. Όπως είναι πλέον γνωστό,
κι επιτρέψτε μου σ’ αυτό το σημείο να μην
στρογγυλέψω τα λόγια μου, η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία της Κρήτης αφορά στην πυρπόληση του Αρκαδίου. Το Αρκάδι δεν το πυρπόλησε ο Γαβριήλ, ο ηγούμενος της μονής, όπως
θέλησε να προωθήσει και να αναδείξει η εκκλησία. Ο ηγούμενος είχε αυτοκτονήσει πολύ
πιο πριν. Δεν πυρπόλησε το Αρκάδι ούτε ο
Γιαμπουδάκης. Δεν υπάρχει ούτε ένα έγγραφο
να μιλάει για τον Γιαμπουδάκη. Πυρπόλησε,
λοιπόν, το Αρκάδι, ο Εμμανουήλ Σκουλάς, ο
διδάσκαλος από τα Ανώγεια της Κρήτης, και
τ’ Ανώγεια πλήρωσαν πολύ ακριβά την ανατίναξη. Γι’ αυτό σας είπα καθ’ όλη τη διάρκεια
του 1867 οι Τούρκοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, ξεθεμελιώνουν τ’ Ανώγεια τρεις φορές.
Φ.Α.: Ποια θα είναι η τύχη της έκδοσης αυτής
για την δημοσιοποίηση της από 09 Μαρτίου
Έκθεσης του Γενικού Διοικητή Κρήτης, η
οποία έγινε με επιμέλεια του Πανεπιστημίου
Ιωάννινων και δική σας;
Α.Π.: Όπως και κάθε έκδοση πανεπιστημιακού
φορέα, θα παραμείνει στην βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου. Από εκεί και πέρα όμως, αυτές
οι εκδόσεις διατίθενται. Ήδη διατέθηκε στο
κοινό των Ανωγείων, που παρευρέθηκε στην
διημερίδα. Είμαστε υποχρεωμένοι άλλωστε να
φέρουμε στο φως τα ευρήματα, που έχουμε, όχι
μόνο για την επιστημονική κοινότητα, αλλά γι’
αυτούς ειδικά για τους οποίους έχουν γραφεί
τα πράγματα, στα οποία αναφερόμαστε. Δηλαδή ο Ανωγειανός, έχει κάθε δικαίωμα να έχει
στα χέρια του αυτή την έκθεση του 1945. Κι
αυτό ακριβώς έχουμε κάνει. Θα έλεγα ότι αυτός
είναι και ο ρόλος του επιστήμονα, εν προκειμένω του ιστορικού: να φέρνει στο φώς στοιχεία, τα οποία να τα παραδίδει σε αυτούς, που
τα δικαιούνται.
Φ.Α.: Αντί επιλόγου, τι θα θέλατε να απευθύνετε προς τους αναγνώστες της Φωνής των
Ανωγείων;
Α.Π.: Ως Φωνή, να είναι πάντοτε όσο γίνεται
περισσότερο ισχυρή, να είναι δυνατή, να την
ακούνε οι Ανωγειανοί και όχι μόνον. Και όλοι
όσοι θέλουμε να αισθανόμαστε, να είμαστε
Ανωγειανοί. Να φτάνει σε όλους μας. Και σε
όλη την Κρήτη. Και σε όλη την Ελλάδα. Και
σε όλο τον κόσμο αν είναι δυνατόν!
Φ.Α.: Ευχαριστούμε πολύ.
Α.Π.: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Η Φωνή των Ανωγείων, εκφράζοντας με βεβαιότητα τους απανταχού Ανωγειανούς, ευχαριστεί με τη σειρά της το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
και τον κο Παπαϊωάννου προσωπικά για το
τόσο εξέχουσας σημασίας για την ιστορία των
Ανωγείων έγγραφο, που έφερε στο φως της
δημοσιότητας, με την εξαιρετικά επιμελημένη
έκδοση, την οποια παρουσίασε στην διημερίδα
του Δήμου Ανωγείων.
επιμέλεια θεματοσ: Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη

ρικής Διημερίδας, που οργάνωσε και πραγματοποίησε ο Δήμος Ανωγείων, το διήμερο 12 και
13 Αυγούστου 2015, στα Ανώγεια, ο ομότιμος
καθηγητής και διευθυντής του εργαστηρίου
ιστορίας νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωάννινων, κος
Απόστολος Παπαϊωάνου, έφερε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα την από 09 Μαρτίου 1945
Έκθεση του Γενικού Διοικητική Κρήτης Μανούσου Βολουδάκη, αναφορικά με την ολοκληρωτική καταστροφή των Ανωγείων από τους
Γερμανούς, το διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 1944.

Συνέντευξη
Στο περιθώριο της ως άνω διημερίδας (1213/8), ο κος Απόστολος Παπαϊωάννου παραχώρησε στη Φωνή των Ανωγείων την ακόλουθη, σύντομη, συνέντευξη αναφορικά με την
παρουσίαση του από 09 Μαρτίου 1945 εγγράφου του Γενικού Διοικητή Κρήτης για την ολοκληρωτική καταστροφή των Ανωγείων και την
αξία αυτού για την ιστορία του χωριού.
Φ.Α.: Κύριε Παπαϊωάννου, πού οφείλεται η
ιδιαίτερη κλίση σας προς την κρητική ιστορία
γενικά και την ντόπια ιστορία των Ανωγείων
ειδικότερα;
Α.Π.: Παρ’ ότι πρόκειται για μια ιστορία παλαιά, για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα,
ελκυστική και συγκινητική. Η κλίση μου αυτή,
οφείλεται στους Δασκάλους μου καθηγητες κ.κ.
Μανούσο Μανούσακα, Νικόλαο Παπαδάκη και
Νίκο Παναγιωτάκη, που δεν είναι πια στη ζωή.
Ειδικότερα, όταν ξεκίνησε η επιστημονική μου
δράση, από τη Βενετία και την Τεργέστη, με
καθοδηγητές τους προαναφερθέντες καθηγητές, έχοντας να κάνω με την ευρωπαϊκή, ιταλική ιστορία, όπως αυτή εμπλέκεται με την νεότερη ελληνική ιστορία, αμέσως προέκυψαν και τα
κρητικά, ιστορικά αντικείμενα. Δεν πέρασε
πολυς καιρός, και ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 προέκυψε η πρώτη μου εργασία,
που είχε ως αντικείμενό της «Οι Έλληνες της
Τεργέστης και η συνδρομή τους στη μεγάλη
κρητική επανάσταση του 1866». Αυτή ήταν και
η εισαγωγή για τη μετέπειτα ενασχόλησή μου με
κρητικά ιστορικά και φιλολογικά θέματα.
Φ.Α.: Να έρθουμε τώρα στην από 09 Μαρτίου
1945 έκθεση του Γενικού Διοικητή Κρήτης Μανούσου Βολουδάκη, που για πρώτη φορά παρουσιάσατε στο πλαίσιο της ιστορικής διημερίδας, που οργάνωσε φέτος ο Δήμος Ανωγείων για
τα τρία ολοκαυτώματα του χωριού. Πείτε μας
κατ’ αρχάς πώς ήρθε στα χέρια σας.
Α.Π.: Ήρθε στα χέρια μου, θα έλεγα, παλαιοπωλικά, από μια δημοπρασία του γνωστού οίκου, με σπάνια βιβλία και εκδόσεις, του Κώστα
Σπανού στην Αθήνα. Σ’ εκείνη τη δημοπρασία,
σ’ εναν λαχνό ήταν και η έκθεση της 9ης Μαρτίου 1945 του Γενικού Διοικητή Κρήτης Μανούσου Βολουδάκη. Εκεί λοιπόν κατόρθωσε να
φτάσει στα χέρια μου η έκθεση αυτή, η οποία
και παρέμενε στο αρχείο του εργαστηρίου ιστορίας Ελλάδας και Πολιτισμού, που διευθύνω
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η έκθεση αυτή
είχε βέβαια ήδη μεταγραφεί, αλλά υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά το γνήσιο του εγγράφου,
καθόσον οι υπογραφές ήταν για μένα δυσανάγνωστες, υπήρχε όμως η σφραγίδα του Συλλόγου των εν Αθήναις Ανωγειανών «ο Ψηλορείτης». Η έκθεση αυτή ήρθε στα χέρια μου το
1998-1999, και παρέμενε στο αρχείο μου αναμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία για να έλθει
στη δημοσιότητα. Και αυτή η στιγμή έφτασε.
Οφείλω δε να ευχαριστήσω τον Σύλλογο των
Ανωγειανών της Αθήνας «ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ
ΑΝΤΡΟΝ», διότι με τη δική του συνδρομή αναγνώσθησαν οι υπογραφές του Βασίλειου Πασπαράκη και του Γεωργίου Χαρωνίτη, οι οποίοι εβεβαίωναν το ακριβές αντίγραφο της εκθέσεως και έτσι πλέον οι συνθήκες το επέτρεψαν
και η έκθεση βρίσκεται στη διάθεση, πρωτίστως
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δράσεις αποδράσεις
› Ανώγεια, 13 Αυγούστου 2015

δράσεις αποδράσεις
71 Επέτειος από το
ο
η

3 Ολοκαύτωμα
των Ανωγείων
Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης

Ο

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Δήμος Ανωγείων, μεγάλος πλήθος Ανωγειανών, επίσημοι της θρησκευτικής, της
στρατιωτικής και της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 13ης Αυγούστου, στην κεντρική πλατεία των Ανωγείων στο «Αρμί». Και φέτος, όπως και πέρυσι, δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F 16,
της Πολεμικής Αεροπορίας, απογειώθηκαν από την 115 ΠΜ στα Χανιά και πέταξαν
πάνω απ’ τ' Ανώγεια, τιμώντας την εκδήλωση εκ μέρους της επίσημης πολιτείας και
σκορπώντας με τον εκκωφαντικό τους θόρυβο, ρίγη συγκίνησης και «απλώνοντας»
πνεύμα κατάνυξης σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους κατά τη φετινή εκδήλωση, παρευρέθηκαν οι: ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ Ευγένιος, ο Υπουργός Παιδείας κ. Αριστείδης Μπαλτάς, ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ.Μανόλης Κεφαλογιάννης, ο Ανεξάρτητος
Ευρωβουλευτής κ. Νότης Μαριάς, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης,
και ο Βουλευτής Ρεθύμνου ΝΔ κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Το παρόν έδωσε και το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου
Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας Αριστομένης Συγγελάκης, αλλά και ο Δήμαρχος Κανδάνου κ. Αντώνης Περράκης, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Δημήτρης Κόκκινος, ο Αντιδήμαρχος Σφακίων κ. Μανούσος Χιωτάκης, όπως επίσης και εκπρόσωποι

Ο Πανηγυρικός της ημέρας

της στρατιωτικής και αστυνομικής αρχής.
Αρχικά έγινε δοξολογία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ Ευγένιου. Και φέτος δεν έλειψε τιμητικό άγημα του πεζικού του ελληνικού
στρατού, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας, λόγο, εκφώνησε ο εργαζόμενος στο Υπουργείου Υγείας κ. Ανδρέας Μανουράς (του Ζωνογιώργη). Κεντρικός άξονας και θέμα της
ομιλίας του (σ.σ. διαβάστε την ομιλία, στο παρόν φύλλο της εφημερίδας μας) ήταν «Η
συμβολή των Ανωγειανών στην απελευθέρωση της Πατρίδας από τις δυνάμεις του άξονα».
Η Μαρίνα Δακανάλη και ο Βασίλης Δραμουντάνης, συνεπικουρούμενοι από τον Δημήτρη Μπέρκη και το Γιάννη Σπαχή ερμήνευσαν το ποίημα «Ω, Παναγιά μου Ανωγειανή!» σκορπώντας ρίγη συγκίνηση, συνεπαίρνοντας τους παρευρισκόμενους.
Και φέτος απαρέγκλιτα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των νεκρών και έγινε
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του ανωγειανού αγωνιστή, από εκπροσώπους και
φορείς της πολιτείας και τις τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και από πολιτιστικούς συλλόγους και κόμματα.
Εκ μέρους του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας, στεφάνι κατέθεσε η πρόεδρός
του, δικηγόρος κ. Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη.
Φ.Α.
(φώτο: Μανώλης Σκανδάλης)
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«Η συμβολή των Ανωγειανών στην απελευθέρωση
της Πατρίδας από τις δυνάμεις του άξονα»
από τον Ανδρέα Μανουρά (του Ζωνογιώργη)
(σ.σ. λόγω σημαντικής έλλειψης χώρου, παρατίθενται μόνο αποσπάσματα του λόγου)
«……Αγαπητοί Συγχωριανοί
Στις 28 Οκτωβρίου 1940, ημέρα εισόδου της
χώρας μας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο
Ελληνικός λαός άκουσε το κάλεσμα της
Ιστορίας και πρόταξε το χρέος προς την πατρίδα, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια.
Όλες οι πολιτικές δυνάμεις από τη διωκόμενη κομμουνιστική Αριστερά, τον συντηρητικό και φιλελεύθερο δημοκρατικό κόσμο μέχρι την άκρα δεξιά που εκπροσωπούσε ο
Μεταξάς, παραμέρισαν αντιθέσεις, έχθρες,
μίση για να αντιμετωπίσουν την απειλή κατά
της πατρίδας. Η Ιστορία της Ελλάδας δεν
δικαιολογούσε άλλη απάντηση από το απερίφραστο ΟΧΙ του Ελληνικού λαού. Το ΟΧΙ
είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας. Βασικός νόμος της Διαλεκτικής είναι ο νόμος
της Άρνησης στην Άρνηση. Όταν λέμε ΟΧΙ
στην εθνική υποδούλωση τότε λέμε ΝΑΙ
στην Ελευθερία, ΝΑΙ στην Εθνική Ανεξαρτησία και την Ακεραιότητα της χώρας. Το
Ελληνικό Έθνος με το ΟΧΙ αρνήθηκε να
αρνηθεί τον εαυτό του, να αρνηθεί την τιμή
του δηλ. να αρνηθεί το ένδοξο παρελθόν του,
που με αγώνες δημιούργησε. Τα σημερινά
Ανώγεια είναι μια κατάφαση, που βγαίνει
από την άρνηση. Τι θα ήταν τα Ανώγεια σήμερα αν είχαν πει ΝΑΙ και δεν αντιστέκονταν στους κατακτητές;
…Για την Ελλάδα, επίσημα, ο πόλεμος ξεκίνησε με την εισβολή του Ιταλικού στρατού
στο ελληνικό έδαφος. Πριν την εισβολή, τους
προηγούμενους μήνες, ο Μουσολίνι είχε προσπαθήσει να τρομάξει τον Ελληνικό λαό και
να του περάσει την ιδέα ότι δεν έχει νόημα η
αντίσταση. Πέτυχε όμως το αντίθετο. Δυνάμωσε το ηθικό των Ελλήνων και έκανε και
κάτι άλλο, μας προειδοποίησε. ………Το τι
έγινε έξι μήνες στα Αλβανικά βουνά το γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές και από τα αποτελέσματα των μαχών. Χύθηκε πολύ αίμα
για να καταγραφούν στην ιστορία του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου οι πρώτες ήττες των
δυνάμεων του Άξονα. Ο Μουσολίνι είχε γίνει

ράκος, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες, με ισχυρό πυροβολικό, όλμους, βομβαρδισμούς από αέρος δεν
κατάφερναν να εισβάλλουν επί του ελληνικού εδάφους…………… Μόνη του ελπίδα ο
Χίτλερ. Ο Χίτλερ δέχτηκε να επιτεθεί στην
Ελλάδα με τον όρο ότι θα χρεωθεί η νίκη στα
γερμανικά στρατεύματα, πράγμα που δεν το
ήθελε ο Μουσολίνι………………… Η μόνη περιοχή της Ελληνικής επικράτειας που εξακολουθούσε να παραμένει ελεύθερη ήταν η
Κρήτη… 300 ομάδες των 3 έως και 150 ατόμων η κάθε ομάδα, αντιμετώπισαν τους Γερμανούς στην Κρήτη…
……Στη μάχη του Λατζιμά 80 Ανωγειανοί
μαζί με αγωνιστές από τα Λειβάδια και τα
Ζωνιανά αντιμετώπισαν δύναμη 250 αλεξιπτωτιστών τους οποίους καθήλωσαν αλλά
και τους προξένησαν απώλειες. Σκοτώθηκαν
δύο Ανωγειανοί. Στο Ρέθυμνο και το Πέραμα πολέμησαν επίσης με δύο ακόμα Ανωγειανούς να σκοτώνονται. Στη μάχη του
Γαλατά, στον Πλατανιά δώσανε το παρόν
οι Ανωγειανοί, με έναν ακόμα Ανωγειανό να
θυσιάζεται. Ανωγειανοί έδωσαν σκληρή μάχη και στην περιοχή Τσαλικάκι Μετόχι και
Αγάκου Μετόχι, έξω από το Ηράκλειο. Στο
Τσαλικάκι οι Γερμανοί συνέλαβαν 7 Ανωγειανούς και τους εκτέλεσαν. Στη Χανιόπορτα Ηρακλείου έγινε η μεγαλύτερη μάχη.
Συμμετείχαν δεκάδες Ανωγειανοί και στη
μάχη της Θερίσσου Ηρακλείου σκοτώθηκαν
άλλοι δύο Ανωγειανοί. Συνολικά στη Μάχη
της Κρήτης σκοτώθηκαν 14 Ανωγειανοί.
Οι υπέρτερες Γερμανικές δυνάμεις καταφέρνουν να καταλάβουν το νησί. Ήταν πύρρειος νίκη για τον Χίτλερ, διότι είχε υποστεί
τρομερές απώλειες (περίπου 4.000 νεκροί και
άλλοι τόσοι τραυματίες αλλά και 370 κατεστραμμένα αεροπλάνα). Είναι τρομερές οι
απώλειες αν συγκρίνουμε τον αριθμό των
4000 νεκρών με τον αριθμό 555 νεκρών που
είχαν οι Γερμανοί στην προσπάθειά τους να
καταλάβουν την υπόλοιπη Ελλάδα.
Οι Ελληνικές απώλειες δεν είναι εύκολο να
υπολογιστούν. Οι συμμαχικές απώλειες θα
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ξεπεράσουν τις 5.300. Οι Γερμανοί έμειναν
με ανοικτό το στόμα για αυτά που έζησαν. Γι’
αυτό η αντίδρασή τους ήταν σκληρή…Από τα
τέλη του 1941 μέχρι τα τέλη του 1944 εστάλησαν στην Κρήτη περίπου 10 αποστολές
αποκλειστικά για την οργάνωση της αντίστασης. Δεν αναφέρομαι στους κομάντος που
ήλθαν για πραγματοποίηση δολιοφθορών και
σαμποτάζ. Αλλά μόνο στους εκπροσώπους
του ΣΣΜΑ στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, με τον καθένα εκπρόσωπο να είναι υπεύθυνος για δύο νομούς. Ο ένας είχε την ευθύνη
των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου ο άλλος
των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου. Κατά χρονολογική σειρά ήρθαν στην Κρήτη ο Πλωτάρχης Φράνσις Πουλ μαζί με τον Τζακ Σμιθ
Χιουζ, ο Κρίστοφερ Γουντ Χάουζ, ο Λοχαγός
Ζαν Φίλντιγκ μαζί με τον Λοχαγό Τομ Νταμπάμπιν, ο Λοχαγός Πάτρικ Λη Φέρμορ, ο
Λοχαγός Άρθρουρ Ρηντ, ο Λοχαγός Ραλφ
Στόκμπιτς, ως εκπρόσωπος της Ιντέλιντζες
Σέρβις και ο Λοχαγός Σάντυ Ρέντελ. Η αποστολή τους είχε στόχο να γνωρίσουν καταρχήν τους επικεφαλείς των αντιστασιακών
οργανώσεων και να αποφασίσουν σε ποια
περιοχή θα στηριχτούν περισσότερο, επίσης
να δημιουργήσουν δίκτυα πληροφοριών γύρω

από τους ασυρμάτους, να ενημερώνουν το
ΣΣΜΑ για τις κινήσεις των δυνάμεων κατοχής, να προκαλούν δολιοφθορές και σαμποτάζ, να απαγάγουν τον Γερμανό Στρατιωτικό
Διοικητή Κρήτης κ.ά.
Το στήριγμα των αποστολών του ΣΣΜΑ ήταν
ο Ψηλορείτης και η Οργάνωση Ανωγείων.
Με τη συνδρομή της Οργάνωσης ο Τομ Νταμπάμπιν δημιούργησε το πρώτο δίκτυο πληρο
φοριών στην πόλη του Ηρακλείου. Η Οργάνωση Ανωγείων είχε την ευθύνη προστασίας
του ασύρματου στη θέση «Πετραδολάκια»,
δημιουργώντας ένοπλη περιφρούρηση γύρω
από τον ασύρματο, συνδέσμους και παρέχοντας κάθε προμήθεια τροφίμων και υλικών.
Η καλή οργάνωση έφερε δράση και η δράση
αντίποινα.
Το 1942 οι Γερμανοί έκαναν δύο επιδρομές.
Η πρώτη τον Ιανουάριο και η δεύτερη τον
Οκτώβριο του 1942. Ο σκοπός ήταν ο εκφοβισμός και να αρπάξουν ότι πολύτιμο βρήκαν
στα σπίτια των Ανωγειανών. Στις 22-8-43
έχουμε μεγάλη επιχείρηση των Γερμανών σ’
ολόκληρο τον Ψηλορείτη, με δύναμη χιλιάδων
ανδρών και σκοπό να εντοπίσουν τον Ασύρματο. Η επιχείρηση διήρκεσε 8 ημέρες. Η
αγγλική υπηρεσία και η ένοπλη ομάδα της
Οργάνωσης Ανωγείων ξέφυγαν από τον
κλοιό. Είχαμε όμως 6 συλλήψεις Ανωγειανών
οι οποίοι μεταφέρθηκαν στις φυλακές Αγυιάς
και από εκεί μεταφερόμενοι με καράβι στην
πάνω Ελλάδα, πνίγηκαν. Συνολικά από την
ανωτέρω επιχείρηση είχαμε 7 Ανωγειανούς
νεκρούς.
Στις 12-13 Φεβρουαρίου 1944 Γερμανική δύναμη 2500 ανδρών κύκλωσαν το χωριό με
τέτοιο τρόπο ώστε ήταν αδύνατη η έξοδος
από τον κλοιό. Το πρωί της 13ης Φεβρουαρίου συνελήφθησαν 8 Ανωγειανοί οι οποίοι
μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο όπου τους εκτέλεσαν. Η μέρα αυτή σημαδεύτηκε από τη σύλληψη του αρχηγού της Οργάνωσης Ανωγείων
Ι. Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη. Οι Γερμανοί με έκτακτες διαδικασίες ανακοίνωσαν την
καταδίκη του σε θάνατο και την άμεση εκτέλεση της απόφασης. Οι Ανωγειανοί ξέσπασαν σε θρήνο για τον χαμό του αρχηγού……
Στις 26-4-44 γίνεται στην Κρήτη η απαγωγή
του Υποστρατήγου Φον Καρλ Κράϊπε, ένα
από τα σημαντικότερα γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η εκτέλεση της αποστολής ανατέθηκε στον Πάτρικ Λη Φέρμορ ο
οποίος πήρε στην ομάδα του τον Άγγλο Λοχαγό Ουϊλλιαμ Στάνλεϋ Μος, τον Γ. Τυράκη

και τον Εμμ. Πατεράκη. Η Οργάνωση Ανωγείων συγκρότησε ομάδα υποστήριξης και
συνοδείας των απαγωγέων από το Γενί Γκαβέ στα Ανώγεια όπου διανυκτέρευσε, μετά
αναχώρηση για Πετραδολάκια και εν συνεχεία για επαρχίες Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου.
……Στις 7 Αυγούστου 1944 οι Γερμανοί, με
επικεφαλή τον μισητό Σήφη, ήρθαν στα Ανώγεια για να πάρουν άνδρες για αγγαρεία και
αφού δεν βρήκαν, πήραν μαζί τους γυναίκες
και γέροντες προς Γενί Γκαβέ.
Ανωγειανοί αντάρτες δίνουν μάχη στην
οποία, άλλους σκοτώνουν και άλλους αιχμαλωτίζουν, απελευθερώνοντας τις γυναίκες
και τους γέροντες που είχαν πάρει οι Γερμανοί, ως ομήρους. Την επόμενη ημέρα 8-8-44
έχουμε το Σαμποτάζ της Δαμάστας. Συμμετέχουν στο σαμποτάζ ο Άγγλος λοχαγός
Ουϊλλιαμ Στάνλεϋ Μος και η συνοδεία του,
6 Ρώσοι, και η Ανωγειανή αντάρτικη ομάδα.
Σκοτώθηκαν οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες Γερμανοί στο φορτηγό μεταφοράς
προσωπικού και οι υπόλοιποι αιχμαλωτίστηκαν. Σκοτώθηκε και ο επικεφαλής των Ρώσων Βάνυας. Τραυματίστηκε σοβαρότατα
και ένας αντάρτης Ανωγειανός.
Μετά από όλες αυτές τις αντιστασιακές
ενέργειες ο Γερμανός Στρατηγός Διοικητής
Φρουρίου Κρήτης εξέδωσε διαταγή για την
ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ των Ανωγείων και την
ΕΚΤΕΛΕΣΗ κάθε άνδρα Ανωγειανού που
θα βρεθεί εντός του χωριού και σε απόσταση
ενός χιλιομέτρου. Οι λόγοι που τον οδήγησαν
σ’ αυτήν την απόφαση είναι επειδή τα Ανώγεια ήταν Κέντρο της Αγγλικής Κατασκοπείας στην Κρήτη, επειδή οι Ανωγειανοί
σκότωσαν τον Λοχία Φρούραρχο ΓΕΝΙ
ΓΚΑΒΕ και τη φρουρά του, επειδή εκτέλεσαν το σαμποτάζ της ΔΑΜΑΣΤΑΣ, επειδή
στα Ανώγεια βρίσκουν προστασία οι αντάρτες και επειδή από τα Ανώγεια πέρασαν οι
απαγωγείς του στρατηγού ΦΟΝ ΚΡΑΪΠΕ.
Για όλους αυτούς τους λόγους αποφάσισε
αυτή την περιοχή να την καταστρέψει.…
Όταν οι Γερμανοί μπήκαν στ’ Ανώγεια δεν
βρήκαν άνδρες αλλά ελάχιστους γέροντες
και άρρωστους που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και φυσικά τα γυναικόπαιδα. Αυτό
το γεγονός συνέβαλε στο να μη έχει το χωριό
εκατοντάδες νεκρούς όπως συνέβη σε άλλα
Ολοκαυτώματα π.χ. τα Καλάβρυτα που ακόμη οι ερευνητές δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τον αριθμό των νεκρών. Στα Ανώγεια, τώρα, όσους γέροντες μπορούσαν να
συλλάβουν, περίπου 80, τους μετέφεραν στο
Ηράκλειο, ως ομήρους, και τους άφησαν αργότερα ελεύθερους. Τα γυναικόπαιδα, περίπου 2500, τα οδήγησαν με φάλαγγα στο Πέραμα, όπου τα άφησαν ελεύθερα και διασκορπίστηκαν στα διάφορα χωριά της
Επαρχίας Μυλοποτάμου.
Μετά από αυτές τις προκαταρκτικές ενέργειες άρχισε η επιμελημένη λεηλασία… Η λεηλασία και η καταστροφή διήρκεσε από τις 13
Αυγούστου μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Συνολικά 49 Ανωγειανοί σκοτώθηκαν τις τραγικές
αυτές μέρες… Ο πόλεμος για τους Ανωγειανούς δεν τέλειωσε επειδή καταστράφηκε το
χωριό. Με μεγαλύτερο πείσμα συνέχισαν να
χτυπούν τους Γερμανούς και τους Ιταλούς,
όπου τους συναντούσαν. Στις 5 Σεπτεμβρίου
1944 τρεις λόχοι Γερμανών που είχαν ξεκινήσει από τα Κρουσανιώτικα βουνά έφθασαν
στο Οροπέδιο της Νίδας, μέχρι το λημέρι της
Μίθιας. Οι αντάρτες που βρίσκονταν στο
λημέρι επιτέθηκαν στους Γερμανούς, σκοτώνοντας τους περισσότερους. Από την πλευρά
των ανταρτών καμία απώλεια. Στις 9-9-44
διμοιρία 25 Γερμανών έστησε ενέδρα πάνω
από τις Κορφές Μαλεβιζίου. Στη μάχη που
έγινε σκοτώθηκαν 3 Γερμανοί και 4 Έλληνες,
ανάμεσά τους δύο Ανωγειανοί.

Στις 14-9-44 στη θέση «Ξύπετρα» του Καβροχωρίου Μαλεβιζίου υπήρχε δύναμη ανταρτών, 120 τον αριθμό, της Ανεξάρτητης Ομάδας Ανωγείων και της Ομάδας Γωνιών – Κορφών. Αιφνιδιάστηκαν από τους Γερμανούς
που επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα να χάσουν
τη ζωή τους ένας αντάρτης από τις Κορφές
και ένας από τα Ανώγεια. Κατάφεραν να
ανασυνταχθούν και να εξολοθρεύσουν τους
επιτιθέμενους Γερμανούς. Μόνο ένας γλίτωσε. Στις 30-9-44 έχουμε τη μάχη της Φοινικιάς.
11 Ανωγειανοί αντάρτες επιτέθηκαν στη συνοδεία αντιαρματικού πυροβόλου, που ήταν
4 Ιταλοί, τους σκότωσαν και κατέστρεψαν το
όχημα που έσερνε το πυροβόλο.
Μετά από 10 λεπτά εμφανίστηκαν άλλα δύο
τεθωρακισμένα αυτοκίνητα με αντιαρματικά
πυροβόλα που δέχθηκαν επίθεση από δύο
Ανωγειανούς αντάρτες, έναν αντάρτη από
το Αμάρι και 5 Άγγλους Κομάντος. Σκοτώθηκαν 4 Γερμανοί και 8 αιχμαλωτίστηκαν.
Δύο αυτοκίνητα και τρία αντιαρματικά πυροβόλα ήρθαν στην κατοχή των ανταρτών.
Στη μάχη της Φοινικιάς σκοτώθηκε και ένας
Ανωγειανός.
Εβδομήντα ένα χρόνια μετά με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς είμαστε στην ίδια Ένωση Κρατών, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα
και οι Βούλγαροι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο το Ευρώ δεν έχουν για νόμισμά τους.
Επισκέπτονται τη χώρα μας για τουρισμό και
εμείς προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Θα με
ρωτήσει κάποιος, δεν πρέπει να τους συγχωρήσουμε; Τόσα χρόνια πέρασαν.
Η απάντηση είναι: ΝΑΙ να τους συγχωρήσουμε. Δεν έχουμε όμως το δικαίωμα να ξεχάσουμε. ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ. Αν ξεχάσουμε δεν θα αποφύγουμε ανάλογα τραγικά
γεγονότα στο μέλλον. Για να μη ξαναζήσουμε πολέμους και ολοκαυτώματα, πρέπει να
θυμόμαστε. Δόξα και τιμή σ’ όλους όσους
πότισαν με το αίμα τους το χώμα της πατρίδας μας για να μπορούμε εμείς σήμερα να
ζούμε ελεύθεροι. Γιατί όμως οι Ανωγειανοί
αντιστάθηκαν; Καταρχήν η ανάγκη της επιβίωσης, διότι οι Γερμανοί δεν άφηναν ούτε
ψίχουλο και η ανάγκη για ελευθερία, διότι
ήταν η πιο αποπνικτική σκλαβιά… Και τα
Ανώγεια, ο Ψηλορείτης έχουν μεγάλο μερίδιο από αυτή τη νίκη. Είχαμε θύματα, υπεστήκαμε ολική καταστροφή, δικαιούμαστε
αποζημίωση ή επανορθώσεις; Η απάντηση
είναι: ΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ… Και κάποιος θα ρωτήσει: 70 χρόνια από τη λήξη του
πολέμου και ζητάτε αποζημίωση;
Μα δεν ζητάμε μόνο τώρα αποζημιώσεις.
Από πάντοτε ζητούσαμε. Από το τέλος του
πολέμου η χώρα μας ζητά επανορθώσεις.
Καμιά Ελληνική Κυβέρνηση, επίσημα, δεν
είχε ούτε έχει παραιτηθεί από τις επανορθωτικές αξιώσεις της Ελλάδας. Το ότι δεν λάβαμε επανορθώσεις οφείλεται στην άρνηση
της Γερμανίας να τις καταβάλει. Ισχυρίζονται ότι θα δοθούν όταν η Γερμανία υπογράψει την οριστική Συνθήκη Ειρήνης. Αυτό δεν
πρόκειται να γίνει γιατί η Γερμανία έχει κακό
προηγούμενο τη Συνθήκη των Βερσαλιών
του 1919, που ήταν πολύ βαριά, έως εξοντωτική, για του Γερμανούς... Να επιμείνουμε
στην προσφυγή στα Διεθνή Δικαστήρια γιατί οι νεκροί ζητούν δικαίωση…… Αυτό που
προηγείται στις κρίσιμες ώρες που ζούμε
είναι να αντιληφθούμε ότι χρειαζόμαστε,
πρωτίστως, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας.
Να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε και που πάμε.
Δεν χρειάζεται επανάπαυση, ούτε νωχελικότητα αλλά ούτε και σπασμωδικές κινήσεις
και ερασιτεχνισμοί. Έχουμε χρέος απέναντι
στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης
και τη θυσία τους να συνεχίσουμε τον αγώνα.
Δεν σταματάμε μπροστά στις δυσκολίες που
συναντούμε και με υπομονή τις ξεπερνάμε.
Ζήτω το Έθνος».

[σημ. Όπως αναφέρθηκε, λόγω του μεγάλου όγκου της ύλης που φιλοξενείται στο παρόν φύλλο της εφημερίδας μας,
δεν κατέστη δυνατόν να δημοσιεύσουμε, παρά μόνον (εκτενή έστω) αποσπάσματα του πολύ ενδιαφέροντα πανηγυρι
κού της ημέρας λόγου, που εκφώνησε ο κ. Ανδρέας Μανουράς. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες,
να μας αποστείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας μας (e-mail): info@ifontionanogion.gr,
(ή στο φαξ του Συλλόγου μας 2106916060), ώστε να τους αποσταλεί εκ μέρους μας, το σύνολο του πανηγυρικού
αυτού λόγου. Ευχαριστούμε]

30ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΩΝ
Ζωνιανά, 22/8/2015 O Dr Χαράλαμπος Φασουλάς από τους
βασικούς εισηγητές του συνεδρίου.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος, στις 22 Αυγούστου 2015, το 30ο Αναπτυξιακό
συνέδριο της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών που έλαβε χώρα στα Ζωνιανά της πρώην επαρχίας Μυλοποτάμου. Το καθιερωμένο, πλέον, συνέδριο έχει σαν βασικό
στόχο να προβάλει μέσω των εισηγήσεων και των παρεμβάσεων τα μεγάλα και μικρά προβλήματα της ευρύτερης περιοχής, να αναδείξει το φυσικό κάλλος, τις ιδιαιτερότητες και τις
ανάγκες και άλλα μικρά ή μεγάλα θέματα που με τις απαιτούμενες θεσμικές πιέσεις να επιλυθούν
ή να αποκατασταθούν τα μεγάλα θέματα τα οποία θίγονται από τις εκάστοτε εισηγήσεις.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με αγιασμό χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κκ Ευγενίου. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους Γιάννη Κεφαλογιάννη (βουλευτή Ν. Ρεθύμνης), Μαρία Λιονή (αντιπεριφερειάρχης Κρήτης), κκ Ευγένιος (Μητροπολίτη
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου), Δημήτρη Κόκκινο (δήμαρχο Μυλοποτάμου), Κώστα Παρασύρη
(πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ζωνιανών), Νίκο Παπαδάκη (διευθυντή Κ.Υ. Περάματος) κ.α.
Λίγο πριν ξεκινήσουν οι βασικές τοποθετήσεις των εισηγητών, χρηματοδοτήθηκαν τρία
χωριά, το Πέραμα, η Κάλυβος και η Αλφά, με το ποσόν των 2.000 ευρώ έκαστο. Τα παραπάνω ποσά θα δοθούν για τις ανάγκες των δημοτικών σχολείων τους. Η χρηματοδότηση
γίνεται από τον επιτυχημένο επιχειρηματία της Αμερικής Γιώργο Σιγανό από το χωριό
Φαράτσι και θα δίνονται κάθε χρόνο σε τρία διαφορετικά σχολεία μετά από κλήρωση. Τα
σχολεία που προκύπτουν από την κλήρωση δεν μετέχουν την επόμενη φορά στην κληρωτίδα.
Επίσης βραβεύτηκαν τα τρία καθαρότερα χωριά που προέκυψα μετά από επιτροπή και ήταν:
Η Αρχαία Ελεύθερνα, το Δαμοβόλο και ο Άγιος Μάμας.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των εισηγήσεων, μεταξύ των οποίων και
αυτή (πρώτη κατά σειρά) του συγχωριανού μας Χαράλαμπου Φασουλά (Γεωλόγου), με
θέμα «Φύση Άνθρωπος στο Μυλοπόταμο» Δεν έλειψαν οι παρεμβάσεις, τοποθετήσεις και
διάφορες ερωτήσεις από το κοινό. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Δήμο Ανωγείων, εκπροσώπησαν
ο δήμαρχος Μανώλης Καλλέργης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζαχαρίας Σουλτάτος.
(Μαν.Σκαν.)

ΙΔΡΥΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ ΣΜΠΩΚΟΥ»
Ο συντ/χος εκπαιδευτικός Γιώργος Σμπώκος
συνεχίζοντας να προετοιμάζει την οργάνωση και λειτουργία του κοινωφελούς ιδρύματος «Γεωργίου και Αμαλίας Σμπώκου» απόστειλε προς δημοσίευση και ενημέρωση των
ενδιαφερομένων, σε επιστολή, τις ακόλουθες
πληροφορίες για τους σκοπούς του Ιδρύματος, που φέρει το όνομά του, όπως και της
αείμνηστης συζύγου του. Συγκεκριμένα, ο
Γεώργιος Σμπώκος, με την επιστολή του,
σημειώνει τα ακόλουθα:
«Βασικός και απώτερος στόχος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ θα είναι η δημιουργία Συλλόγου
Φίλων του Ιδρύματος, στον οποίο θα μπορούν
να συμμετάσχουν οι απανταχού Ανωγειανοί
και φίλοι των Ανωγείων (Ήδη έχουν δηλώσει
επιθυμία συμμετοχής στο Σύλλογο περί τα
70 άτομα).
Στόχος του Συλλόγου θα είναι η προώθηση
υλοποίησης των σκοπών του Ιδρύματος και
η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τούτου,
έτσι ώστε, η πρόοδος και η ευημερία των
Ανωγείων να μπεί σε τροχιά ανάπτυξης.
Επιπρόσθετα είναι αναγκαία η βοήθεια του
Συλλόγου στην προώθηση κατασκευής των
υποδομών (Παλιό Ανωγειανό Σπίτι - Μουσειακός Χώρος κ.α.), εκ μέρους του Δήμου
και η τοποθέτηση του λαογραφικού και
ιστορικού υλικού στους χώρους που θα δημιουργηθούν.
Προς το παρόν και μέχρι της δημιουργίας
του Συλλόγου δημιουργείται άτυπη Επιτροπή από τους:
1 Ελένη Ξυλούρη-Καλλέργη
2 Χαράλαμπο Τζαγκαράκη
3 Ειρήνη Ανδρεαδάκη
4 Αμαλία Β. Σμπώκου
5 Μαρία Μπαγκέρη-Σταυρακάκη
6 Πιστούλα Ι. Κοντοκάλου και
7 Νικόλαο Σπαχή του Γεωργίου,
με συναίνεση όλων, και η οποία του λοιπού

θα χειρίζεται τα πάσης φύσεως θέματα του
Ιδρύματος και μέχρι την επίσημη δημιουργία Ιδρύματος και Συλλόγου.
Καθίστανται ακόμα γνωστά και τα ακόλουθα:
1›Τα πάσης φύσεως λαογραφικά και ιστορικά αντικείμενα χρήζουν άμεσης προστασίας και συντήρησης (απολύμανση-καθαρισμό κ.α.)
2›Στα πλαίσια της συγκέντρωσης και προετοιμασίας του λαογραφικού και ιστορικού
υλικού του Ιδρύματος ευρισκόμεθα σε στενή
συνεργασία (Λήψη και ανατύπωση των αναγκαίων φωτογραφιών) με τους Ανωγειανούς
φωτογράφους: Κωνσταντίνο Ν. Σταυρακάκη
και Νικόλαο Πασπαράκη του Μύρωνος.
3›Η προσπάθεια συγκέντρωσης λαογραφικών και ιστορικών αντικειμένων συνεχίζεται.
4›Όσον αφορά την κατασκευή των χώρων
του Ιδρύματος, τα σχέδια κατασκευής του
Παλιού Ανωγειανού Σπιτιού έχει αναλάβει
ο Ανωγειανός μηχανικός Στέφανος Γ.Σαμόλης και βρίσκονται στην αποπεράτωσή τους
(χώρος κατασκευής ο κήπος του διδακτηρίου του Σχολείου στο Γερακούλι), ο δε Δήμος παραχωρεί το κτίριο του Σχολείου για
τους λοιπούς χώρους
5›Τους νομικούς χειρισμούς για τη δημιουργία του Ιδρύματος έχουν αναλάβει: Ο δικηγόρος Μαρίνος Κ. Σμπώκος και ο συμβολαιογράφος Ιωάννης Μ.Σμπώκος.
Εξυπακούεται ότι, εγώ προσωπικά (Γ.
Σμπώκος), θα βρίσκομαι στο πλευρό της
Επιτροπής έτοιμος να βοηθήσω και να προσφέρω ό,τι μου ήθελε ζητηθεί, στο μέτρο,
φυσικά, των δυνατοτήτων μου.
		
			
		

Ανώγεια,
16-7-2015
Γ. Σμπώκος
Συντ.
Εκπαιδ/κος»

16

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

δράσεις αποδράσεις
Η Κρήτη τραγούδησε...
Αθήνα-«Θέατρο Βράχων», 4/9/2015
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

› 32 συνολικά καλλιτέχνες, από κάθε γωνιά
του νησιού, έδωσαν το παρόν, δίνοντας ο καθένας το στίγμα της μουσικής παράδοσης του
τόπου καταγωγής του.
Δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν και οι
ανωγειανοί εκπρόσωποι, που κυριολεκτικά ξεσήκωσαν με την παρουσία τους: ο Δημήτρης
Σκουλάς, ο Βασίλης Σταυρακάκης, ο Γιώργης
Σαλούστρος (Κεχρής) – ο νεότερος από τους
καλλιτέχνες, που συμμετείχαν –, ο Θανάσης
Σταυρακάκης, ο Ψαραντώνης, η Νίκη Ξυλούρη, ο Λάμπης Ξυλούρης, ο Αντώνης Στιβακτάκης και η ανωγειανή παρέα με τους Γιώργη
Βρέντζο (Κάτη), Γιώργη Νταγιαντά, Βασίλη
Δραμουντάνη, Λευτέρη Μπέρκη και Μανώλη Σκουμπάκη.
Αποδίδοντας με τον καλύτερο τρόπο την ξεχωριστή και σημαίνουσα ανωγειανή μουσική
παράδοση, μας έκαναν γι’ ακόμη μία φορά υπερήφανους, δικαιολογόντας απόλυτα τη
ρήση του Γιώργη Ξυλούρη εκείνη τη βραδιά: «Μπορεί το κέντρο του κόσμου να είναι η
Κρήτη, αλλά το κέντρο της Κρήτης ειναι τ’ Ανώγεια...».
Η Φωνή των Ανωγείων κάνει ευχή την
υπόσχεση των διοργανωτών της βραδιάς
αυτής: Να γίνει το αντάμωμα αυτό ακόμη
ένας θεσμός, για την προαγωγή και την
προάσπιση της κρητικής μουσικής – και
όχι μόνο – παράδοσης, και μια αφορμή
να σμίγουμε οι κρητικοί της Αθήνας και
να αποδίδουμε φόρο τιμής στην μοναδική
καταγωγή μας!
Φ.Α.

3η Παγκρητια κανταδα
3ο παγκρητιο φεστιβαλ χορου

«η κρητη τραγουδα την ξενιτια»
Ηράκλειο,
06 Σεπτεμβρίου 2015
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Κεντρικό θέμα του αυτή τη φορά, η ξενιτιά. Θέμα που από μόνο του αποτέλεσε
αιτία για μια ολόκληρη κατηγορία τραγουδιών της μουσικής μας παράδοσης, τα λεγόμενα «τραγούδια της ξενιτιάς». Θέμα
που αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές κάθε
απόδημου Κρητικού, είτε βρίσκεται στην
άλλη άκρη της γης, είτε απλά σε κάποιο
άλλο μέρος της Ελλάδας. Θέμα, που κάνει
όλους εμάς, που ζούμε μακρυά από τα πατρικά μας χώματα, ν’ αντιλαμβανόμαστε
καλύτερα γιατί ο ήρωας της Αναφοράς
στο Γκρέκο του Νίκου Καζαντζάκη έπαιρνε δύναμη στις μεγάλες του αγωνίες «σφίγγοντας ήσυχα, πονετικά ένα σβώλο κρητικό χώμα στη χούφτα».
Μ’ ένα τόσο επίκαιρο και πάλι – δυστυχώς
– στις μέρες μας θέμα και το γνωστό μεράκι και συνέπεια, που και τις προηγούμενες φορές επέδειξε ο διοργανωτής της, ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων, η Παγκρήτια Καντάδα, στην οποία συμμετείχαν
περισσότερα από 35 συγκροτήματα και
σύλλογοι, ξεκίνησε στις 17:00 το απόγευμα

από την Πλατεία των Λιονταριών, για να
φτάσει, ακολουθούμενη από πλήθος κόσμου στη Χανιώπορτα και στο στάδιο
Ελευθερίας, όπου αργότερα, το ίδιο βράδυ,
ενώπιον πολυάριθμων θεατών, έλαβε χώρα το Παγκρήτιο Φεστιβάλ Χορού, με
πάνω από 700 χορευτές, με τους Νικηφόρο Αεράκη, Γιώργη Βρέντζο (Κατής),
Βασίλη Σταυρακάκη, Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη, Θανάση Πολυχρονάκη, Νίκο Γωνιανάκη, Παναγιώτη Σκουλά και
πολλούς νέους καλλιτέχνες, να ξεσηκώνουν σημμετέχοντες και κοινό και με τον
Πολιστικό Σύλλογο Ανωγείων ν’ ανοίγει
τη βραδιά – πως αλλιώς – μ’ έναν πυρρίχιο
ανωγειανό πηδηχτό.
Με την ευχή και την ελπίδα το Παγκρήτιο
Φεστιβάλ Χορού και Καντάδας να εξακολουθήσει και στα χρόνια που έπονται την
επιτυχημένη πορεία του, αναγόμενο σ’ έναν
αναπόσπαστο της κρητικής παράδοσης
θεσμό, η Φωνή των Ανωγείων συγχαίρει
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων, που,
πάντα πρωτοπόρος, τιμά την καταγωγή μας
και συνεχίζει, ακολουθώντας την παράδοση
του τόπου μας, να «γεννά» πολιτισμό.
Και του χρόνου!
Φ.Α.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 34 ΧΡΟΝΙΑ...!

TEDx ANOGEIA Mε αξιόλογες ιδέες και ομιλίες

Ξανάσμιξαν οι απόφοιτοι του Γυμνασίου Ανωγείων

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΑΓΙΟ ΥΑΚΙΝΘΟ
ΑΝΩΓΕΙΑ
Πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Υάκινθο, στον
Ψηλορείτη, στις 8 Αυγούστου, η διοργάνωση
ΤΕDx Anogeia, μια εξαιρετική και άκρως ουσιαστική, εκ του αποτελέσματος, εκδήλωση, οργανωμένη σύμφωνα με τις επιταγές του ΤΕD,
μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, αφιερωμένης στην διάδοση αξιόλογων ιδεών. Στην ουσία
το TEDx συνιστά ένα πρόγραμμα τοπικών και
αυτόνομα οργανωμένων εκδηλώσεων, που
απλώνει τα φτερά του στον κόσμο όλο. Αξίζει
να σημειωθεί ότι το πρώτο ΤΕDx στη χώρα μας,
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2009,
στην Αθήνα (ΤEDxAthens), το οποίο αποτέλεσε τότε, ένα από τα αρχικά 20 ΤΕDx που
διοργανώθηκαν στον κόσμο.
Φέτος λοιπόν, στα πλαίσια του ΤEDxAnogeia,
το χωριό μας είχε την τιμητική του και έγινε
κοινωνός και αρωγός ταυτόχρονα, μιας προσπάθειας πολιτισμού και εξάπλωσης των ιδεών.
Σημαντική η συμμετοχή του κόσμου, των πολλών ομιλητών, των εθελοντών, αλλά και των
μουσικών.
Παρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν η ηθοποιός
Πέμυ Ζούνη. Στο πλαίσιο της ομιλίας, η ικανότατη ηθοποιός, εξήρε την εκδήλωση στον τόπο
μας, ως τέτοια, μοναδικών χαρακτηριστικών.
Όπως αναφέρθηκε σκοπός του ΤΕDx, είναι η
διάδοση αξιόλογων ιδεών. 11 λοιπόν ομιλητές
ανέλαβαν το ρόλο αυτό (ως άλλος «πομπός»),
στο TEDx Anogeια, εκ των οποίων η πρώτη, μια
20 χρονη φοιτήτρια Ιατρική, η Μυρτώ Βλαζάκη.
Ακολούθησε ο ο Γιάννης Παπαμαστοράκης, ο
διευθυντής του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν κατά σειρά, η Ευγενία Μπιτσάνη καθηγήτρια Πολιτιστικής πολιτικής και Διοίκησης και έπειτα ο καθηγητής
Κοσμολογίας Θοδωρής Τομαράς που μίλησε για
την θεωρία των Πάντων. Η βραδιά συνεχίστηκε,
εν μέσω μιας ατμόσφαιρας απόλυτης συγκέντρωσης, και αφοσίωσης στα λεγόμενα των
ομιλητών εκ μέρους του πολυπληθούς ακροατηρίου, με την ομιλία της προέδρου της Αction Αid
κ. Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, η οποία επικεντρώθηκε στην έννοια του εθελοντισμού και της συνεισφοράς. Μεγάλο ενδιαφέρον, παρουσίασε
Η ηθοποιός Πέμη Ζούνη
ήταν η παρουσιάστρια
της βραδιάς του
TED x Anogeia

της χρονιάς του 1981

Ο δρόμος οδηγεί στον TEDx Anogeia αι στον Άγιο Υάκινθο

και η ομιλία του επόμενου, κατά σειρά ομιλητή,
του Διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ Μανόλη Σφακιανάκη, ο οποίος επικεντρώθηκε στους κινδύνους του διαδικτύου. Αυτό, που προκάλεσε εντύπωση, λόγω
της φυσικής απόστασης, μεταξύ των ακροατών
και του ομιλητή, ήταν η ομιλία του μηχανικού
διαστημοπλοίων Kartik Kumar ο οποίος μίλησε μέσω διαδικτύου από την Αυστρία και την
αποστολή προσομοίωσης του πλανήτη Άρη,
Όγδοος κατά σειρά, μίλησε ο ψυχίατρος Δημήτρης Παπαδημητριάδης με κεντρικό θέμα της
ομιλίας του την ψυχοπαθολογία της κορυφής και
την αναζήτησης της ευτυχίας στην ύλη. Η εκδήλωση, συνεχίστηκε με την ομιλία του Πολιτικού
Thomas Hirsch, o oποίος αξίζει να σημειωθεί
ότι κατέρχεται ως υποψήφιος πρόεδρος της χώρας του, της Χιλής. Προς το τέλος της απίθανης
βραδιάς, η οποία εξελίχθηκε μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες, μίλησε στους παρισταμένους, ο
ψυχίατρος Ευάγγελος Κατσιούλης, ενώ ολοκλήρωσε τη σειρά των ομιλιών ένας ακτιβιστής
ο Tony Robinson, κρούωντας τον κώδωνα του
κινδύνου από τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό γύρω από
τη χρήση και τις δυνατότητές της.
Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε
στους μουσικούς που έντυσαν μουσικά, τη
μυσταγωγική αυτή βραδιά και συγκεκριμένα
στη Ρένα Ρασούλη, και το μουσικό της σχήμα
«NO EXPLANation», στο Γιώργη Ξυλούρη ή
Ψαρογιώργη, αλλά και τον Γιάννη Πολυχρονάκη. Πολλές και οι παράλληλες δράσεις κατά
τη διάρκεια της ημέρας εκείνης, με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων, του Σκακιστικού Ομίλου
Ανωγείων και του Υαλοπωλείου «Tarha Glass».
Τέλος, οφείλουμε να σημειώσουμε, τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξαν οι δεκάδες εθελοντές στην
επιτυχία της εκδήλωσης, μεταξύ των οποίων η
Αριστέα Ξυλούρη, ο Βασίλης Χαιρέτης, ο Γιώργος Καλομοίρης, και η Φαίδρα Σαλούστρου.
Η ανάγκη για τη συνέχιση αυτών των εκδηλώσεων, είναι επιτακτική. Με το πνεύμα ανήσυχο,
όλοι μας μπορούμε να επιζητούμε το καλύτερο
σ’αυτή τη ζωή.
Φ.Α.

Συγκίνηση, αναμνήσεις μιας αγνής εποχής,
χαμόγελα μα και δάκρυα χαράς, είναι μερικά
από τα συναισθήματα που προκάλεσε σε όλους
η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στ’ Ανώγεια, στις 7 Αυγούστου 2015, μεταξύ των αποφοίτων του Γυμνασίου Ανωγείων, αυτών της
τάξης του 1981!
Δεν ήταν... το κουδούνι του σχολείου που τους
μάζεψε... Δεν είχαν μάθημα να πούν... Χωρίς
τα βιβλία να βαραίνουν το σώμα και την ψυχολογία τους! Πάνε 34 χρόνια από τότε που
άφησαν όλοι τους, ανοιχτό το... βιβλίο του
μυαλού τους στην ίδια άσπρη σελίδα, όπως
άσπρη και καθαρή ήταν τότε η αθώα τους νιότη! Άλλοι με περιττά κιλά... Άλλοι πάλι με
λευκά ή λίγα μαλλιά… Άλλοι πατεράδες και
άλλοι παππούδες. Άλλες μανάδες και άλλες
γιαγιάδες και άλλοι συνειδητά εργένηδες, έσμιξαν μετά από 34 χρόνια, στην αυλή του Γυμνασίου Ανωγείων οι περισσότεροι από του
συμμαθητές της τάξης του 1981, μαζί με τους
καθηγητές της εποχής τους. Τον Θέμη Καλομοίρη, την Ρούλα Μέμμου-Γεωργαλή, τον
Αντώνη Βασσάλο και τον Γυμναστή Νίκο
Κουγιουμτζόγλου. Οι αποφοιτήσαντες του

✆

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

«ΠΟΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ»
Ανώγεια, 11-8-2015

Παρουσιάστηκε
η νέα ποιητική συλλογή
του ΛΕΥΤΕΡΗ Εμμ.
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

Στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων που
οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων με γενικό τίτλο «Αντισταθείτε», στις
11/8/2015 και ώρα 10 το βράδυ στο θέατρο
«Νίκος Ξυλούρης», πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου βιβλίου με μαντινάδες του άξιου και
εμπνευσμένου ανωγειανού μαντιναδολόγου Λευτέρη Εμμ. Καλομοίρη, «Ποιο παραμύθι να σου πω».
Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Άρτεμις Σύφρη. Την εκδήλωση, επένδυσαν μουσικά
με το παίξιμό τους οι καλλιτέχνες: Λευτέρης Καλομοίρης (λύρα), Στέλιος Βασιλάκης (λύρα), Γιώργης Καλομοίρης -Γιωργαντός (λύρα), Μιχάλης Καλλέργης (λύρα), Μανούσος Καλλέργης (λαούτο),
Χαριτάκης Λάμπρος (λαούτο) Μανούσος Καλλέργης (μπάσο λαούτο). Αλεξάκης Λάμπρος (λαούτο), Βασίλης Ξυλούρης -Ντουντούλιος (λαούτο) και Μανουσάκης Δημήτρης (κρουστά). Αξίζει να
σημειωθεί ότι στην εκδήλωση αυτή, την οποία παρακολούθησε ο κόσμος με μεγάλο ενδιαφέρον,
συμμετείχε για πρώτη φορά με τη λύρα και το δοξάρι του, ο γιός του Λευτέρη Καλομοίρη, Λευτέρης
Ελευθ. Καλομοίρης, ενώ πρέπει να σημειωθεί, ότι εκείνο το βράδυ, χόρεψε το παιδικό συγκρότημα
από τις «Σχολές Κρητικών Χορών: Λευτέρης Καλομοίρης».
To Νοέμβριο, ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας, θα υποδεχθεί τον Λευτέρη Καλομοίρη, ο
οποίος και σε εκδήλωση που θα πραγματοΟ συγγραφέας Λευτέρης Καλομοίρης,
ποιηθεί (πιθανότατα στα γραφεία του Συλσε άλλο ρόλο, αυτό του χορευτή...
λόγου μας, κάτι για το οποίο θα υπάρξει
νεότερη ενημέρωση) θα παρουσιάσει το βιβλίο του, ενώ στο σχεδιασμό είναι και σεμινάριο μαντινάδας!
Η εφημερίδα μας, εύχεται στον αγαπητό
συγχωριανό μας, Λευτέρη Καλομοίρη να
είναι «καλοτάξιδο» το βιβλίο του και να συνεχίζει να μας ταξιδεύει με την έμπνευση και
το στίχο του.
Φ.Α.
(φωτο: Μανώλης Σκανδάλης)

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

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

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

1981 είχαν αυτή τη φορά πολλά να πουν μεταξύ τους. Ανείπωτα και μη!
Και έτσι υλοποιήθηκε η ιδέα τριών από τους συμμαθητές της γενιάς εκείνης, δηλαδή του
γεωπόνου Νίκο Σαρχιανάκη, του στιχουργού Κώστα Φασουλά και του ταξίαρχου Μανόλη
Πλουμή. Όλοι είχαν κάτι να πουν. Όλοι είχαν να μοιραστούν τις αναμνήσεις τους και το
νόστο της νιότης. Η βραδυά εξελίχθηκε πολύ όμορφα, ενώ ο εκ των εμπνευστών της εκδήλωσης, Μανώλης Πλουμής, βρήκε την ευκαιρία και λαμβάνοντας το λόγο ανάφερε μεταξύ άλλων
πολλών, τα ακόλουθα, ενώπιον των παλαιών συμμαθητών και συμμαθητριών του:
«Τα όνειρα που δεν χωράνε στα μάτια, γίνονται δάκρυα και οι μνήμες που δεν αντιστέκονται
στου χρόνου τη φθορά, γίνονται το εύκολο προσάναμμα στην ισοπεδωτική του μανία.
Το φάρμακο της λήθης στρογγυλεύει τις αιχμηρές γωνίες του πόνου και της θλίψης- παράλληλα όμως δρώντας ύπουλα αποχρωματίζει το όνειρο, τιθασεύει τη φαντασία και επιτρέπει
στη μνήμη μας να λειτουργεί, να δρα και να αντιδρά μόνο επιλεκτικά.
Αυτή η μοναδική, επιλεκτική, συναισθηματική μνήμη μάς συγκέντρωσε απόψε όλους εδώ…
…Όταν ξεκινήσαμε με κριτήρια βιοτικής ευμάρειας και οικονομικής εμβέλειας θα μας θεωρούσε κανείς ως παιδιά ενός «κατώτερου θεού».
Με κριτήρια όμως πνευματικά, ψυχικών αποθεμάτων, φιλοδοξιών και οραμάτων θα μας
κατέτασσε στα παιδιά ενός καλύτερου αύριο, μιας αυξημένης κοινωνικής ευαισθησίας και
ενός ανώτερου ανθρωπιστικού πολιτισμού.
Τα μαθητικά μας χρόνια τα χαρακτήριζε η στέρηση. Η έλλειψη όμως των υλικών αγαθών
υπερκαλυπτόταν από την υπέρμετρη φιλοδοξία μας και τον δημιουργικό μας ενθουσιασμό….
…Βλέπουμε απόψε παλιούς φίλους και συμμαθητές καθισμένους στα γνώριμα σχολικά
θρανία, όπως τους έχει συγκρατήσει η συναισθηματική μας μνήμη ανέπαφους από του
χρόνου τη φθορά.
…Απόψε αδυνατώντας να γυρίσουμε το χρόνο πίσω δεν μπορούμε να γίνουμε πάλι παιδιά.
Μπορούμε όμως μεταλαμβάνοντας από το δισκοπότηρο της συναισθηματικής μνήμης να
νιώσουμε σαν παιδιά….»
Η εφημερίδα μας, εύχεται στους παλιούς αυτούς συμμαθητές, να σμίξουν πάντα με υγεία.
Και του χρόνου, λοιπόν!
Μαν.Σκαν.

Αποχαιρετισμός
στο ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΚΑΡΑΤΖΗ
«Έφυγε…»
ένας σπουδαίος άνθρωπος
�

Ένας σπουδαίος ανωγειανός, άνθρωπος

συνεχούς προσφοράς και στήριξης στο συνάνθρωπο, σωστός οικογενειάρχης, ανιδιοτελής, οραματιστής, δημιουργικός, οξυδερκής και πολύ αγαπητός στην κοινωνία και
όλους τους ανωγειανούς, ο Μιλτιάδης Καράτζης, έκλεισε τον κύκλο της ζωής του,
στις 2 Αυγούστου 2015, σε ηλικία 79 ετών.
Τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, δεν τον άφησαν να συνεχίσει
το σπουδαίο έργο του, που τον έφερε σε σημαίνουσα θέση ανάμεσα στους Έλληνες επιχειρηματίες, με διεθνή, μάλιστα, δράση. Στην κηδεία του, που πραγματοποιήθηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, στις 3 Αυγούστου, ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, φίλων και συγγενών, είχε την ευκαιρία να του αποδώσει το ύστατο «Χαίρε»!
Η διαδρομή της προσωπικής και επαγγελματικής του διαδρομής, ήταν αξιοπρόσεκτη.
Αφού το 1954 ολοκλήρωσε τις σπουδές του, στο Γυμνάσιο Ηρακλείου, μετάβηκε στη Βιέννη της Αυστρίας για σπουδές στην Ιατρική Επιστήμη, ενώ το ίδιο διάστημα, εργάστηκε από
τη θέση του πωλητή και ακολούθως ως διευθυντής αυστριακή εταιρίας παραγωγής ειδών
συσκευασίας για τις αλλαντοβιομηχανίες. Αργότερα σύστησε τη δική του εταιρία και μετά
από 4 χρόνια, το 1973 την πούλησε για να έρθει στην Ελλάδα, όπου και ίδρυσε στη γενέθλιο
τόπο του, εργοστάσιο παραγωγής ελαστικών δικτύων συσκευασίας κρεάτων – αλλαντικών,
αλλά και φυτωρίων. Γιγάντωσε την εταιρία, που ίδρυσε, δηλ, την «ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε»,
δημιουργώντας τρεις βιομηχανικές μονάδες στο Ηράκλειο και 1 στη Λάρισα, όπου και
παράγονται ειδικευμένα υλικά συσκευασίας για καλλιέργειες. Παράλληλα, ως μητρική
εταιρία η «Καράτζης Α.Ε», σύστησε θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα, αλλά και στην
Γερμανία, την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α. Στις δραστηριότητες που ανέπτυξε ο αλησμόνητος
ανωγειανός, ο Μιλτιάδης Καράτζης, ηγούμενος της εταιρίας του, είναι και η απόκτηση και
λειτουργία της γνωστής ξενοδοχειακής μονάδας Α΄ κατηγορίας (χωρητικότητας 1200 κλινών), με την επωνυμία «Νana Beach», που βρίσκεται στη θέση Δράπανος Χερσονήσου.
Ο Μιλτιάδης Καράτζης, και η εταιρία του, έφτασε στο σημείο να απασχολεί ως εργαζόμενους,
περίπου 800 άτομα, ελέγχοντας περί του 25% της παγκόσμιας αγοράς, σ’ό,τι αφορά στα
παραγόμενο προϊόντας της εταιρίας, τα οποία εξάγει, άλλωστε σε ποσοστό άνω του 90%.
Ο αδυσώπητος χρόνος, και η καταπονημένη υγεία του, μπορεί να στέρησαν τη ζωή από
τον μεγάλο αυτό ανωγειανό άνδρα, ωστόσο, όμως, δεν μπορεί παρά να γίνει δεκτό, ότι,
στη στράτα του πάνω σ’αυτή τη γη, ο Μιλτιάδης Καράτζης, άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη του,
δίνοντας το παράδειγμα της προσφοράς, της ανιδιοτέλειας και της συμπαράστασης σε
αδύναμους και μη. Δεν θα ξεχάσουμε το πνεύμα αλληλεγγύης που τον διακατείχε, και της
σύνεσης με την οποία αντιμετώπιζε τα πολλά στοιχήματα και τις προκλήσεις της ζωής.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
Φ. Α.

Στη μνήμη
ΜΑΡΙΑΣ
ΧΑΙΡΕΤΗ
(Φουναδογιάννενα)
✞ Aποβίωσε στις 31/5/2015,
ετών 92

Αγαπημένη μας μάνα και γιαγιά,
Στις 31 Μαίου έφυγες από τη ζωή, αφήνοντας
σε μας τα παιδιά και τα εγγόνια σου, μια μεγάλη θλίψη. Πάντα ήσουν γενναιόδωρη και
μας έδινες ό,τι μπορούσες και πάνω απ’όλα
με αγάπη. Έτσι είχατε μάθει κι εσύ και ο μπαμπάς. Μας αφήσατε για κληρονομιά, το ήθος,
την καλοσύνη, την ανθρωπιά και ένα γλυκό
χαμόγελο. Η δύναμη της ψυχής σου και η καλοσύνη σου που σε χαρακτήριζε ήταν μεγάλη.
Κι αυτό φάνηκε και την ημέρα που έφυγες
για το μεγάλο ταξίδι από τον κόσμο που ήρθε να σε αποχαιρετήσει. Όλοι είχαν να πουν
ένα καλό λόγο για σένα, για το πόσο καλός
άνθρωπος ήσουν. Όμως έφυγες και πρέπει
να συνηθίσουμε να ζούμε χωρίς εσένα. Μπορεί να έφυγες αλλά θα τιμούμε τη μνήμη και
την μορφή σου, όπως αξίζει σε μια σπουδαία
μάνα. Η μάνα δεν πεθαίνει ποτέ. Είναι πάντα
μέσα μας. Η παρουσία, το χαμόγελό της, η
ματιά της, σε κάθε στιγμή της ζωής μας, σε
χαρά και σε λύπη. Μετά το χαμό του μπαμπά,
η μοίρα σου επιφύλασσε πολλά βάσανα και
πόνο. Το 2007 δέχτηκες ένα μεγάλο πλήγμα.
Το μεγαλύτερο για μια μάνα. Το χαμό του
γιού σου Μιχάλη. Μεγάλος ο πόνος και για
σένα και για μας. Και πριν προλάβει να κλείσει αυτή η πληγή, δεκαπέντε μήνες αργότερα,
το 2009, έρχεται το δεύτερο τελειωτικό χτύπημα για σένα. Ο χαμός του δεύτερου γιού
σου, Ορέστη. Έζησες δύο φορές το θάνατο
των παιδιών σου. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης
για μια Μάνα. Μεγάλος ο πόνος. Μεγάλη
όμως και η δύναμη της ψυχής σου, που προκαλούσε θαυμασμό. Ήσουν αξιέπαινη και
γενναία γυναίκα, μέχρι την τελευταία στιγμή.
Άντεξες εφτά χρόνια αυτόν τον εφιάλτη και
ποτέ δεν παραπονέθηκες. Μάνα σε αποχαιρετούμε με δάκρυα και πόνο ψυχής. Καλό
σου ταξίδι και ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου. Θέλουμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε όλους που συμπαραστάθηκαν
στο πένθος μας. Ευχαριστούμε και τις οικογένειες Κλαδογιώργη και Χριστίνας Κουβίδη
για το στεφάνι που κατέθεσαν προς τιμή της
μάνας μας.
Ο άντρας και οι δυό σου γιοι
θα’χουν χαρά μεγάλη
γιατί θα ξανασμίξετε
μετά από χρόνια πάλι
--Στον άλλο κόσμο που θα πας
δεν θα’σαι αμοναχή σου
γιατί θα σε περιμένουνε
ο άντρας και οι γιοί σου
Ας είναι ελαφρύ
το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Τα παιδιά και τα εγγόνια σου
Στη μνήμη της εκλιπούσας, τα παιδιά και τα
εγγόνια της εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των
50 ευρώ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΕΛΕΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΚΟΥΛΑ
(του Φρουδά)

Στη μνήμη
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΞΥΛΟΥΡΗ
του Ιωάννη
(Στρατογιάννη)

✞ Αποβίωσε στις 11/7/2015,
ετών 87

✞ Αποβίωσε 2/6/2015,
ετών 80

Στη μνήμη
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μ. ΒΛΑΤΑ
✞ 2 χρόνια από το θάνατό του

Βαριά η πέτρα τσι τιμής,
που άφησες πατέρα
και πως θα τη σηκώνομε,
όλοι από ΄πα και πέρα
Οι γιοι του,
Γιάννης και Δημήτρης Σταυρακάκης
(Μερτζάνης)

Στη μνήμη
ΚΩΣΤΑ
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ
(ή Καραμπάτος)
✞ Αποβίωσε την 1/5/2015, ετών 77

Άξιος τση καταγωγής
και τση ζωής του όλης
μισεύγει ένας ανωγειανός,
ο Μερτζανομανώλης
Γεώργιος Μπέρκης
(Κατσούγκρης)

�

Το στερνό αντίο
από τρεις αγαπημένους δικούς της.
Η ανιψιά της Γεωργία Ξυλούρη
Δεν γίνεται να μυρίσω κολόνια λεμόνι ή
πράσινο σαπούνι και να μην τη φέρω στο
μυαλό μου. Θυμάμαι όταν ερχόταν στο
χωριό, πώς μύριζαν τα ρούχα, η βαλίτσα,
η τσάντα της, ακόμα και τα δώρα που
έφερνε σε όλους μας ανεξαιρέτως. Ευγενική και περήφανη η δεύτερη κόρη του
Φρουδά, γεννήθηκε στ' Ανώγεια το 1928.
Υπήρξε πάντα μια αγαπημένη παρουσία
και ένα «καταφύγιο» για όλους μας. Ένας
άνθρωπος δοτικός και διακριτικός, αφήνοντας «χώρο» για τους άλλους μόνο.
Ήταν εκείνη που όταν έδινε το ξεχνούσε
και όταν έπαιρνε ένιωθε αιώνια ευγνωμοσύνη. Εκείνη που πάλεψε μόνη καταστάσεις δύσκολες. Έζησε στην Αθήνα τα
δύσκολα χρόνια, προσπαθώντας με πολλή
δουλειά και με περισσή αξιοπρέπεια να
μεγαλώσει - μόνη- υποδειγματικά τα δυο
παιδιά της.
Καταθέτω το σεβασμό μου για τον τόσο
κουρασμένο αλλά και αξιοπρεπή βίο σου
κυρία Ελένη Εμμανουήλ Σκουλά. Η αγαπημένη θεία πέθανε στην Αθήνα. ένα ζεστό απόγευμα της 11ης Ιουλίου 2015.
Η ανιψιά της Μανουέλα Έλενα Σκουλά
Αυτή η μυρωδιά, όπως την περιγράφεις
είναι η μυρωδιά των παιδικών μου χρόνων.
Με τη θεία κάθε Σάββατο βράδυ, κάναμε
το μπάνιο μας, βάζαμε τις νυχτικιές μας
και κουλουριαζόμασταν αγκαλιά στο Κυπαρισσί ντιβάνι για να δούμε το ελληνικό
στην ΕΡΤ στις 9:30. Πάντα με έπαιρνε ο
ύπνος, πάντα με κουβαλούσε στο κρεβάτι
και πάντα, αφού δίπλωνε τα σκεπάσματα
γύρω μου σαν φακελάκι και έβαζε και δυο
καρέκλες φύλακες - μην πέσω, μου έδινε
ένα φιλί και σταύρωνε τα όνειρά μου..
Καμιά φορά ακόμα και τώρα, αν είμαι τυχερή, τα όνειρα μου μυρίζουν κολόνια λεμόνι και πράσινο σαπούνι...
Ο αδερφός της Νίκος Σκουλάς
(του Φρουδά)
Ο πόνος και το κενό της απουσίας της
Ελένης μας με βουβαίνει. Μένω στη βαθειά συγκίνηση που αναβλύζει σαν βάλσαμο από τη γραφή της Γεωργίας και της
Μανουέλας. Η Ελένη μας έζησε και έφυγε με αξιοπρέπεια, έδωσε πολλή αγάπη
και έγινε ξαμάρι για τη ζωή μας.

Με την πρόσφατη έξοδο από τη ζωή αυτή
του Επαμεινώνδα Ξυλούρη του Ιωάννη
(Στρατογιάννη), έρχομαι να γράψω επιγραμματικά τα εξής: Η ολοκληρωτική καταστροφή των Ανωγείων υπό των Γερμανών, ανάγκασε την πατρική οικογένειά του
να φύγει από τ’Ανώγεια και να εγκατασταθεί μόνιμα στο Λαράνι Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης. Στο χωριό αυτό θα παραμείνει μέχρι ενηλικίωσής του. Στην συνέχεια θα
έλθει στην Αθήνα για οριστική εγκατάσταση. Παρέμενε έντονα στη μνήμη του η αγάπη για τον τόπο καταγωγής του. Μόνιμα
ήταν η απάντηση, σε όποιον τον ρωτούσε
από πού είσαι, από τ’Ανώγεια. Η αγάπη του
αυτή τον οδήγησε για να τελέσει στον τόπο
καταγωγής του, το ιερό μυστήριο του γάμου
μετά της αξιαγάπητης και γεμάτης καλοσύνης, Βούλας. Να σημειωθεί, ότι επειδή αγαπιόταν και υπήρχαν αντιρρήσεις οικογενειακές «κλέπτηκαν». Από το γάμο τους απέκτησαν δύο εξαιρετικά παιδιά, το Γιάννη και
τη Ρούλα. Τα παιδιά αυτά με την σειρά τους
παντρεύτηκαν με εξαίρετους συζύγους και
είναι πλέον αυτά γονείς. Ο Επαμεινώνδας
έφυγε απ’τη ζωή παίρνοντας μαζί του ως
εφόδια (καρπούς) για την καλή απολογία,
πέραν των άλλων, τα εξής: α) την υποδειγματική συζυγική αγάπη και ενότητα με τη
σύζυγό του, β) την αμέριστη φροντίδα και
την αγάπη για τα παιδιά του, γ) το άψογο
υπηρεσιακό καθήκον του στο χώρο εργασίας του στο ΚΑΤ Αθηνών και δ) την προθυμία του να εξυπηρετεί κάθε άνθρωπο που
συναντούσε και είχε ανάγκη εντός και εκτός
της υπηρεσίας του. Για όλα αυτά που ενδεικτικά ανάφερα, χαίρομαι ως κληρικός, εκπαιδευτικός, ως Ανωγειανός, αλλά και ως
πρώτος εξάδελφος, που πέρασε από τη ζωή
αυτή ο άνθρωπος αυτός.
Αιωνία η μνήμη, αυτού
Πρωτ. Βασίλειος Βουιδάσκης
Επίτιμος Πρόεδρος
του Ιερ. Συνδ. Κληρικών Ελλάδος και
της Αδ. Κληρικών εκπαιδευτικών Ελλάδος
�
Πατέρα ο τάφος δε μπορεί
τη μνήμη σου να λιώσει
γιατί του κόσμου μ’ αθρωπιά
την έχεις παραδώσει
Γιώργης Βρέντζος (Κάτης)
Καλό ταξίδι αγαπημένε μας.
Η σύζυγος, τα παιδιά σου
και τα εγγόνια σου
Η οικογένεια προσέφερε στη μνήμη του
εκλιπόντος, το ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α.

Στη μνήμη του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
(ή ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ)
✞ Ένα έτος από το θάνατό του,
στις 12/06/2014

Καλοστραθιά σου μερακλή
γιε του Μερτζανογιάννη
αξέχαστε τα γλέντια σου
Λιβάδι-Αρμί-Μεϊντάνι
Ένα ακόμη μερακλή
η το χωρίο μας χάνει
τον Σταυρακάκη το Ντελή
Μανώλη το Μερτζάνη
Σταύρος Βιτώρος
(Αγκούτσακας)

�

Με ίντα καρδιά εδιάλεξες
από την Κρήτη όλη
Χάρε και πήρες δίπλα σου
το Μερτζανομανώλη
�

Βέρα Ξυλούρη

Φεγγάρι στο σεργιάνισμα
που κάνεις κάθε βράδυ,
για το Μερτζάνη να μου πεις
το πώς γλεντά στον Άδη
Γιώργης Βρέντζος
(Κάτης)

�

Έκλεισε ο κύκλος τσι ζωής
και φεύγεις για τον Άδη
Μα ο χορός αζωντανός,
ξόμπλι χωρίς ψεγάδι
Πέρασε ήδη ένας έτος από τότε, που ένας
από τους εκλεκτότερους εκπροσώπους
της ανωγειανής κοινωνίας, ο Μανώλης
Σταυρακάκης ο αγαπημένος όλων, Μερτζάνης, άφησε τον κόσμο τούτο. Αγωνιστής της ζωής, άντρας παλιάς κοπής,
ντρέτος και μερακλής από τους λίγους,
αγάπησε και αγαπήθηκε πολύ.
Το κενό του, πραγματικά δυσαναπλήρωτο και αισθητό, όμως έκανε εξαίρετη οικογένεια , που βαδίζει στα χνάρια του και
συνεχίζει στο δρόμο της τιμής και της
ανθρωπιάς, που χάραξε και άφισε ανεξίτηλα τα ίχνη πίσω του. Επιδέξιος και
ικανότατος μαντιναδολόγος, όσο και χορευτής, έδωσε το στίγμα του έντονο στον
ανωγειανό πολιτισμό και την παράδοση
του τόπου μας.
Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.
Για το χαμό του Μερτζάνη έγραψαν:

Όσο μακριά μας και να πας,
η σκέψη μας σε φτάνει
και πάντα μέσα μας θα ζεις,
καλοστραθιά Μερτζάνη
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Για τη συμπλήρωση δύο ετών από το
θάνατο του Γιώργη Μ. Βλατά, η σύζυγός του Νίκη Βλατά και τα παιδιά του
Βασιλική και Μιχάλης, εισέφεραν στη
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
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Αριστείδης Χαιρέτης
(Γιαλάφτης)

�

Η αρχοντιά κι η λεβεντιά
και το μερακλιδίκι
Έκαμαν το κουμπάρο μου
και μάζωξε την Κρήτη
Ο κουμπάρος του,
Αγησίλαος Κουτάντος

�

Το μερακλίκι σου παππού
κι ας μίσεψες υπάρχει
τη λεβεδιά, την αντρειά,
άλλος κανείς δεν θα’χει
ο εγγονός του,
Μανώλης Σταυρακάκης
(γιος του Γιάννη)
H οικογένεια Εμμανουήλ Σταυρακάκη
(Μερτζάνη) εισέφερε στη μνήμη του εκλιπόντος και στη Φ.Α. το ποσό των 150
ευρώ.

Την πρώτη Μαΐου επισφραγίστηκε το τέλος της ανθρώπινης ζωής του Κώστα Πασπαράκη που άφησε την τελευταία του
πνοή στο νοσοκομείο Αγίου Σάββα Αθηνών, χτυπημένος από την επάρατη νόσο.
Γεννήθηκε στ’Ανώγεια και ήταν γόνος ονομαστών οικογενειών. Αυτής του Βασίλη
Πασπαράκη (Καραμπάτου) και της Μαρίας Χαιρέτη (Κουρνομαρίας). Ήταν τρίτος
στη σειρά από τους πέντε γιους (Γιώργη,
Αχιλλέα, Κώστα, Δημήτρη και Παύλο) και
τις δύο θυγατέρες που είχε η οικογένεια
(Κλεάνθη και Ελευθερία).
Μετά το Ολοκαύτωμα των Ανωγείων το
1944, ο Κώστας ήταν πέντε ετών, η οικογένεια εγκαταστάθηκε μόνιμα στον Κουρουπά Μεσσαράς, που ήταν χειμαδιό και
αποτελούσε σταυροδρόμι και σταθμό φιλοξενίας, όχι μόνο των διερχόμενων Ανωγειανών, αλλά και των κατοίκων της περιοχής.
Τα πρώτα χρόνια αυτής της περιόδου ήσαν
πολύ δύσκολα και οι συνθήκες πρωτόγνωρες. Οι γονείς όμως, ήσαν τα γερά θεμέλια
και οι φωτοδότες, πάνω στα οποία κτίσθηκε η οικογένεια. Στο περιβάλλον του Κουρουπά, καλλιεργήθηκαν, σφυρηλατήθηκαν
και κληρονομήθηκαν στα παιδιά όλες οι
υψηλές ηθικές αξίες και το σπουδαιότερο
ρίζωσε βαθιά στην καρδιά τους η φλογερή
αδελφική αγάπη, πως ως βοσκοί, γεωργοί,
μαθητές έκρυβαν κάτω από τη φτωχική
τους εμφάνιση, ένα σπάνιο ψυχικό μεγαλείο. Έτσι κατέκτησαν το θαυμασμό, την
εκτίμηση και την αγάπη, όχι μόνο των Ανωγειανών, αλλά και όλων των κατοίκων της
περιοχής, για την πρόοδο και την αδιανόητη κοινωνική, πνευματική και ηθική καταξίωση. Όλοι έλεγαν μπράβο στ’Ανωγειανάκια και αυτά ένιωθαν υπερήφανα για την
καταγωγή τους. Ο Κώστας προικισμένος
με την αναφερόμενη πλούσια κληρονομιά
πορεύτηκε σε όλη του τη ζωή. Αφού τελείωσε το δημοτικό στην Αληθινή της Μεσσαράς, δε συνέχισε στο Γυμνάσιο, όπως επιθυμούσαν οι γονείς, αλλά προτίμησε να
εργασθεί δίπλα στον πατέρα του και κοντά
στο μεγαλύτερο αδερφό (Καραμπατογιώργη), ως βοσκός και γεωργός. Αφοσιώθηκε
τα χρόνια αυτά με ομαδικό πνεύμα και με
την ψυχή, το νου και το σώμα, όχι μόνο για
να βοηθήσει τους γονείς, αλλά και τα αδέλφια στις σπουδές των. Έκανε πράξη την
εγκάρδια αδελφική του αγάπη. Δυστυχώς,
όμως ο αναπάντεχος και άδικος χαμός του
Γιώργη σε ηλικία 29 ετών, υπήρξε μεγάλο
πλήγμα, που είχε σοβαρές επιπτώσεις στην
μετέπειτα πορεία της οικογένειας. Μετά το
γεγονός αυτό, αλλά και τις άλλες συγκυρίες που ακολούθησαν υποχρέωσαν τον Κώ-

στα να αφήσει την Κρήτη και να έλθει στην
Αθήνα το 1965 για να βρει εργασία με σκοπό να πραγματοποιήσει τους στόχους και
τα όνειρα της ζωής του. Πράγματι κατόρθωσε να βρει μόνιμη και σταθερή εργασία
στο τότε Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου»,
όπου προσαρμόσθηκε γρήγορα με τις νέες
συνθήκες και κέρδισε την εκτίμηση, το σεβασμό και την αγάπη του επιστημονικού και
λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου, που
είχε ως αποτέλεσμα να βοηθήσει όχι μόνο
Ανωγειανούς, αλλά και άλλους που ήλθαν
στο νοσοκομείο για θέματα υγείας. Γνώρισε και είχε επαφή με τους Ανωγειανούς της
Αθήνας και συμμετείχε ενεργά στα κοινά
δρώμενα. Παντρεύτηκε τη Χρυσούλα, γυναίκα ταπεινή με χρυσή καρδιά, που στάθηκε δίπλα του σε όλες τις πτυχές και δραστηριότητες της οικογενειακής ζωής. Απέκτησαν δύο παιδιά, το Γιώργο και τη Ζέτα,
τα σπούδασαν και έγιναν υπεύθυνα άτομα
της κοινωνίας. Απέκτησε εξοχική κατοικία
στο Αυλάκι Μαρκοπούλου Αττικής, όπου
έγινε σταθμός επισκέψεως, όχι μόνο των
συγγενών, αλλά και άλλων φίλων. Με μεγάλη αγάπη και υπομονή καλλιεργούσε τη
μάνα γή στο χώρο του εξοχικού και παρήγαγε άφθονα αγαθά διατροφής, που δεν
ήταν φυλακισμένα στους τοίχους του σπιτιού του, αλλά τα μοίραζε ανιδιοτελώς
στους συνανθρώπους του. Έλεγε στ’αδέρφια του: «Θέλω να κάνω πράγματα για να
βοηθώ τους άλλους, να τους δίνω χαρά, να
ευχαριστιέται η ψυχή τους κι εγώ να
αναζητώ μέσα απ’αυτό την αρμονία». Κέρδισε τις καρδιές του κόσμου, διότι είχε ένα
σπάνιο κώδικα επικοινωνίας. Αυτή η αγάπη
και η εκτίμηση που εισέπρατε τον έκανε να
γίνει Δημότης Μαρκοπούλου.
Ενώ η ζωή συνεχιζόταν με χαρά και ευτυχία, ήλθε το καλοκαίρι του 2014, που
απροσδόκητα διαγνώσθηκε η επάρατος
νόσος. Τα πάντα άλλαξαν, η ηρεμία διαταράχθηκε, το χαμόγελο σταμάτησε. Ελπίδα
υπήρχε μόνο για θαύμα. Η μάχη κατά τη
διάρκεια της 10μηνης δοκιμασίας, υπήρξε
αδυσώπητη. Για την οικογένεια και τ’αδέλφια η καρδιά μας σκίρτησε, το σώμα ρίγησε και στα μάτια μας ξεδιπλωνόταν κάθε
στιγμή, εικόνες από την παιδική ηλικία, ενώ
στ’αυτιά μας ηχούσε η φωνή, που σταμάτησε την 1η Μαϊου. Ο Κώστας δεν φοβήθηκε
το θάνατο, έφθασε στο τέλος με τρόπο ειρηνικό και συμφιλιωμένο. Πονούσε, όχι
γιατί θα φύγει από τη ζωή, αλλά για την
απώλεια της μεγαλύτερής του αγάπης, που
ήταν η οικογένειά του και τα αδέλφια του.
Ήταν δε συγκλονιστική η συμμετοχή του
κόσμου, που συμπαραστάθηκε και συνόδευσε τον εκλιπόντα αδελφό μας κατά την εξώδιο ακολουθία, στην τελευταία του κατοικία
στο «Κοιμητήριο Μαρκοπούλου». Ήλθαν
συγγενείς και από τ’Ανώγεια που έφεραν
χώμα και το εναπόθεσαν στον τάφο του.
Η οικογένεια και τα αδέλφια του ευχαριστούν θερμά όλους τους συγγενείς, φίλους
και γνωστούς για τη θερμή συμπαράσταση
στην όλη μας δοκιμασία και στο πένθος.
Ευχαριστούμε επίσης τον γιατρό και φίλο
Γιάννη Σταυρακάκη, του νοσοκομείου
«Άγιος Σάββας», για την αδελφική από
καρδιάς ιατρική και ηθική υποστήριξη.
Αδελφέ Κώστα, τ’αδέλφια σου θα είναι
πάντα υπερήφανα για σένα, γιατί στη ζωή
σου κέρδισες τον τίτλο άξιου ανθρώπου και
οικογενειάρχη. Ήσουν πάντα οπλισμένος
με ένα βαθύ οικογενειακό συναίσθημα. Δε
σταμάτησες ποτέ να δηλώνει, να σκέπτεσαι, να δημιουργείς και να οραματίζεσαι
ένα καινούργιο και πιο αισιόδοξο και δίκαιο κόσμο. Σε διέκρινε η εργατικότητα, η
μεθοδικότητα, η αποτελεσματικότητα και ο
σεβασμός, η αγάπη και η φροντίδα για το
συνάνθρωπο. Ήσουν υπερασπιστής της
αλήθειας και όλη σου η ζωή ήταν ένας δι-

αρκής αγώνας προσωπικής θυσίας και προσφοράς. Τίμησες το όνομά σου, την πατρική οικογένεια και την ιστορία της καταγωγής σου μέχρι το τέλος, και άφησες έντονο
το στίγμα της ζωής σου. Δικαιώθηκαν οι
προσπάθειες σε όλη σου τη ζωή και ηθική
αναγνώριση σε ένα περιβάλλον αγάπης. Η
εσωτερική ομορφιά της ψυχής σου, που πέταξε, θα εκπέμπει πάντα σεμνότητα και
σωφροσύνη, θα λάμπει από το φως και θα
διακατέχει από ευωδία. Και τέλος γιατί
κρατούσες πάντα το χρυσό κλειδί που άνοιγε τις καρδιές και τις πόρτες.
Αδελφέ μας Κώστα: Το συμβόλαιο τιμής
επικυρώθηκε αυτόματα με την αιώνια κοίμησή σου, για την τήρηση των αξιών της
μνήμης. Για την οικογένεια και τ’αδέλφια
σου, δεν πέθανες, αλλά κοιμήθηκες τον αιώνιο ύπνο και η ιστορία της υπάρξεώς σου
δεν θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη μας. Η
φλόγα του κεριού σου και η αγάπη σου θα
μεταλαμπαδεύεται σε όλους τους αγαπημένους σου που άφησες πίσω. Όλοι οι δικοί
σου πιστεύουν ότι έφυγες με καθαρή τη
συνείδησή σου και γι’αυτό για μας θα είναι
το γλυκό προσκέφαλο της αναπαύσεως.
Πάντα θα ζεις ανάμεσά μας, θα εδρεύεις
στις ψυχές μας, θα γιγαντώνεις το αγωνιστικό φρόνημα, θα χαλυβδώνεις τη βούληση
και θα θεριεύεις το ψυχικό μας σθένος. Θα
σε περιμένουμε να έρχεσαι νοερά κοντά
μας για να μας αναβαφτίζεις με τα νάματα
της μεγαλοσύνης σου. Τώρα, βρίσκεσαι
στον ουράνιο κόσμο των Αγγέλων και θα
μας ατενίζεις πλέον με την υπερκόσμια μακαριότητά σου μαζί με τις ψυχές των αγαπημένων σου, που αντάμωσες.
Ευχόμασθε ο Θεός
να αναπαύσει τις ψυχές σας.
Στη μνήμη του εκλιπόντος τα παιδιά της
οικογένειας Καραμπάτου, εισέφεραν στη
Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ.

Στη μνήμη
ΓΙΩΡΓΗ
ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ
(Λαμπρινογιώργης)
✞ 10 έτη από το θάνατό του,
στις 26-10-2005

Στη μνήμη
Σωκράτη
Κεφαλογιάννη
(Χρονοσωκράτη)
✞ 15 χρόνια
από το θάνατό του,
στις 19/8/2000

Συμπληρώθηκαν φέτος στις 19 Αυγούστου, δεκαπέντε (15) χρόνια από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου και
πατέρα Σωκράτη Κεφαλογιάννη (Χρονοσωκράτη).
Της αγάπης την ουσία την μετράς στην
απουσία… δεν σε ξεχάσαμε ποτέ. Ήσουν
πάντα στην καρδιά μας, σε όλες τις σημαντικές και ασήμαντες στιγμές της οικογένειάς μας, πάντα ζύγιαζε η θύμησή σου
στις αποφάσεις μας, αυτά τα δεκαπέντε
χρόνια της απουσίας σου.
Στην μνήμη σου, η οικογένειά σου καταθέτει το ποσό 100 ευρώ στην Εφημερίδα
«Η Φωνή των Ανωγείων», καθώς θυμόμαστε πόσο αγαπούσε να διαβάζει τις εφημερίδες και να σχολιάζει την πολιτική
επικαιρότητα, μα και γιατί καμάρωνε που
ήταν ανταποκριτής της εφημερίδας «Μεσόγειος» στα Ανώγεια.
Σε ευχαριστούμε
για την πλούσια κληρονομιά σου.
Ας είναι αιωνία η μνήμη σου.

Στη μνήμη
ΙΩΑΝΝΗ
Αριστ. ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ
(Λαμπρινογιάννης)
✞ 3 έτη από το θάνατό του

Πρόωρα κι αναπάντεχα
έφυγες πο κοντά μας
μα θα’ σαι μες στη σκέψη μας
πάντα και στην καρδιά μας
Για την συμπλήρωση δέκα (10) χρόνων
από το θάνατο του Γιώργη Νταγιαντά
«Λαμπρινογιώργη» η σύζυγός του Ευαγγελία Νταγιαντά, εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.
Αιωνία του η μνήμη.

Στη μνήμη του Ιωάννη Νταγιαντά, η
σύζυγός του Καλλιόπη, εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.
Αιωνία του η μνήμη.
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 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΦΩΤ

1

2

3

4

5
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8

1 Ο Υπουργος Παιδείας, την ημέρα εκείνη, κ Αριστείδης Μπαλτάς, καταθέτει στεφάνι εκ μέρους της
Κυβέρνησης και της Κεντρικής Πολιτείας. 2 Ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Μανώλης Καλλέργης, ετοιμάζεται
να καταθέσει στεφάνι, στο μνημείο του ανωγειανού αγωνιστή. 3 Η πρόεδρος του Συλλόγου των Ανωγειανών
της Αθήνας κ Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη καταθέτει στέφανι, εκ μέρους των Ανωγειανών της Αθήνας.
4 Ο τελετάρχης της εκδήλωσης κ. Μανώλης Σκανδάλης. 5 «Ω Παναγιά μου Ανωγειανή»...
με τη Μαρίνα Δακανάλη, το Βασίλη Δραμουντάνη, και τους Δημήτρη Μπέρκη και Γιάννη Σπαχή.
6 Ο Ισπανός τραγουδιστής Juan Murube. 7 Θανάσης Δ. Μαυρόκωστος, ίπταται κυριολεκτικώς... 8 Adolfo Vega
Χορευτής από την Σεβίλλη. 9 Γιωργης Φασουλάς - Κώστας Καλλέργης με τους συνεργάτες τους 31-7-2015.
10 Ποντιακό Συγκότημα Ζερβοχωρίου Ημαθίας. 11 Βλάχικο συγκρότημα πολιτιστικού συλλόγου Σουλίου Πατρών.
12, 13, 14 4ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Ανωγείων. Στιγμιότυπα από τη βράβευση των νικητών.
15-16 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (Ομιλία-παρουσίαση, Ανωγεια/9-8-2015). Την μεγάλη ευκαιρία
να παρακολουθήσουν από κοντά, ομοίωμα του λεγόμενου «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ»,
είχαν στ’Ανώγεια, στην αίθουσα της Τράπεζας Πειραιώς, στις 9 Αυγούστου, πολλοί ανωγειανοί. Ομιλητής ο
κ. Γιάννης Σειραδάκης, καθηγητής Θετικών Επιστημών στο Α.Π.Θ. (τμήμα Φυσικής Επιστήμης). Ο κ. Σειραδάκης
απευθυνόμενος στους πολυπληθείς παρευρισκόμενους, μίλησε ενδελεχώς γι’ αυτό το τόσο μεγάλο επίτευγμα,
φανερώνοντας άγνωστες πτυχές του και προσδιορίζοντας το λειτουργία του, που αφορούσε στην επιθυμία των
αρχαίων ελλήνων για αστρονομικές παρατηρήσεις. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο μηχανισμός των Αντικυθήρων
(γνωστός και ως αστρολάβος των Αντικυθήρων ή υπολογιστής των Αντικυθήρων) είναι ένα αρχαίο τέχνημα
που πιστεύεται ότι ήταν ένας αρχαίος αναλογικός, μηχανικός υπολογιστής και όργανο αστρονομικών
παρατηρήσεων, που παρουσιάζει ομοιότητες με πολύπλοκο ωρολογιακό μηχανισμό. (Μαν. Σκαν.)
17 Ανώγεια, 14/8/2015, Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης». Στιγμιότυπο από τη Συναυλία του Βασίλη Σκουλά
με το Δημήτρη Μπάση.
18 Ανώγεια, Αρμί, 10-8-2015. Μουσικοχορευτική βραδιά με το συγκρότημα του Γιώργη Παπαδάκη
Χόρεψε το συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων, παλαιοί ανωγειανοί χορευτές αλλά και πολλοί
άλλοι, μικροί και μεγάλοι! (Μαν. Σκαν.)
19 Το συγκρότημα του Γιώργη Παπαδάκη.
20 Θεατράκι Αγίου Ιωάννη, Αρμί, Ανώγεια 5/8/2015. Ο Γιάγκος Χαιρέτης σε μια όμορφη μουσική βραδιά,
που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων.
21 Ο Γιάννης τίμησε τη γυναίκα του… Ανάμεσα σε συγγενείς, φίλους και αρκετούς συγχωριανούς,
ανήμερα της εορτής της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου, ο εξαίρετος συγχωριανός μας-δικηγόρος ΑθηνώνΓιάννης Ανδρεαδάκης μετά της συζύγου του Μαρίας Αναστασάκη, πραγματοποίησαν τιμητικό τραπέζι στην
ταβέρνα ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ στα Ανώγεια. Το τιμητικό, αυτό, τραπέζι, είχε τρεις αιτίες. Ο πρώτος: η μεγάλη εορτή
της Παναγίας. Ο άλλος: η ονομαστική εορτή της Μαρίας και ο τρίτος: τα 26 χρόνια του έγγαμου βίου τους.
Κατά την διάρκεια της μάζωξης αυτής, το ζευγάρι, εμφανώς συγκινημένο ευχαρίστησε όλους τους
παρευρισκόμενους με την ευχή να πραγματοποιούνται πάντα ευχάριστες συναντήσεις και να σμίγουν όλοι
υγιείς και δυνατοί. (Μαν. Σκαν.)
22 Ανώγεια, Ι.Ν. ΑγίουΓεωργίου, 7-8-2015. Τρισάγιο για τους ήρωες του Σφακακίου. Την Παρασκευή 7
Αυγούστου 9.30 το πρωί, η εκκλησία του Άι Γιώργη τίμησε τους ήρωες του Σφακακιού, καθώς τελέστηκε θεία
λειτουργία και μνημόσυνο στη μνήμη των ηρώων της Αντίστασης… Ακολούθησε κήρυγμα από τον π. Ανδρέα
Κεφαλογιάννη,ο οποίος ανάφερε χαρακτηριστικά για το Σφακάκι και το συμβολισμό του για τους σημερινούς
ανθρώπους, λέγοντας μεταξύ άλλων: «οι μαχητές του Σφακακιού επέλεξαν τα όπλα, είπαν όχι στις αλυσίδες
της σκλαβιάς, όχι στο Φασισμό, όχι στο Ναζισμό, όχι στο Γ’ Ραϊχ…». (Μαν. Σκαν.)
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ΦωτO: Μανώλης Σκανδάλης
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