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ολοκαυτωμα ανωγειων
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1944
Με τη δέουσα λαμπρότητα και
επισημότητα, όπως αρμόζει
στους αληθινούς ήρωες, τιμήθηκε κι εφέτος η 72η επέτειος
από την ολοκληρωτική ισοπέδωση των Ανωγείων από τους
γερμανούς ναζί.

ΑΣΒΕΣΤΗ Η ΜΝΗΜΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ
ΣΤΟ ΣΦΑΚΑΚΙ από την
«Κ.Ο.Β. Κ.Κ.Ε. Ανωγείων»

7 2 χρόνια μετά ...

›Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη «Μάχη στο
Σφακάκι» πραγματοποίησε η ΚΟΒ ΚΚΕ Ανωγείων
στην πλατεία «Αρμί» το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

(συνέχεια στις σελ. 4-5-6)

(συνέχεια στις σελ. 16-17)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
στ’Ανώγεια ➔ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

(συνέχεια στις σελ. 14-15)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πυρήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων κι εφέτος τα Ανώγεια! Με πρωτοβουλία της
Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων, της Οργανωτικής Επιτροπής των Υακινθείων και μεγάλο αρωγό το Δήμο
Ανωγείων, οι κάτοικοι της ιστορικής κωμόπολης αλλά και όσοι επισκέφτηκαν τα
Ανώγεια εκείνες τις μέρες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν σειρά από παραστάσεις.

Οι ε πι τ υ χ ίες τ ων νέων
του Λυκείου Ανωγείων
Με επιτυχία στέφθηκαν οι προσπάθειες
πολλών νέων μαθητών του Λυκείου Ανωγείων, μετά από τη συμμετοχή τους, στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις.

ΥΑ Κ Ι Ν Θ Ε Ι Α 2 0 1 6

Πολυήμερο οδοιπορικό για τον
Άγιο της προβολής των αισθημάτων
της αγάπης και του έρωντα.

(συνέχεια στις σελ. 9)

Το «σιτάρι… το γάλα της γης», ήταν το
θέμα των φετινών 19ων «Υακινθείων» που
πραγματοποιήθηκαν από τις 27 έως τις 31
Ιουλίου, στο φυσικό τους χώρο, στον Άγιο
Υάκινθο, στον Ψηλορείτη.
(συνέχεια στις σελ. 13)

Εκδήλωση (18/8/2016)
στο Ιδαίον Άντρον, από τον
«Πολιτιστικό Συλ. Ανωγείων»

ΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΞΑΝΑΧΟΡΕΨΑΝ
Μ Ε Τ Α Α Π Ο 6 0 0 0 Χ ΡΟ Ν Ι Α !
Μια μαγική βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν στις
18 Αυγούστου στη μυθική σπηλιά του Ιδαίου Άντρου.
Υπό το φως της πανσελήνου οι τυχεροί θεατές...
συνάντησαν διαφορετικά τον εαυτόν τους
απολαμβάνοντας την άυλη σάρκα της μουσικής!

ΑΝΟΙΓΕΙ ο δρόμος για την
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

στο «Μετόχι»,
στ’Ανώγεια

Σελ. 12

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

(σ.σ. άρθρο του
τέως Δημάρχου Ανωγείων
κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη,
19-8-2016)

ΣΚΕΨΕΙΣ, σελ. 2
του Γιάννη Μανουρά

✓

Συνεντευξη

ΧΡΙΣΤΟΣ τζιφακησ

ΣΚΑΚΙ
› Επιτυχές το 5ο Διεθνές

Τουρνουά Ανωγείων
Ο Χρίστος Τζιφάκης γνωστός
«Ιδαίον Άντρον 2016»
και αγαπητός στους Ανωγειανούς,
Κρής με στέρεες
πολλές οι «παράλληλες» εκδηλώσεις
και βαθιές ρίζες.
Νικητής ο Ρουμάνος GM Vladislav
Nevednichy, 2η θέση και τίτλος Διεθνούς
Επισκέπτεται τα τελευταία
Μετρ για τον 16χρονο Ρεθυμνιώτη
τέσσαρα χρόνια
σκακιστή Νικόλα Θεοδώρου!
τα Ανώγεια και
σελ. 11
		
τα κερνά με τους ήχους
		
της κιθάρας του. ΣΕΛ. 8

ΑΝΩΓΕΙΑΝΕΣ
ΕΚΔΩΣΕΙΣ, σελ. 2

Ιστοριεσ του ωκεανου, σελ. 6
της Μαρίας Χρονιάρη

ανωγειανεσ
αθιβολεσ, σελ. 7

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

σκέψεις...

2

ο ηλιος ακομη να γυρισει...

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, και κυρίως αυτοί που παρακολουθούν
την ειδησεογραφία, ότι σχεδόν καθημερινά, διάφορες ιστορίες, ξετυλίγονται
μπροστά μας, και αποκαλύπτουν ένα κράτος ανήμπορο να προσφέρει στους
πολίτες του, τις υπηρεσίες που υποχρεούται. Αντ’αυτού, ολοένα περισσότερα
είναι τα περιστατικά που καταδεικνύουν, ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει το
δημόσιο στους πολίτες του, αν μη τι άλλο δεν βελτιώνονται. Και για να εξηγούμαστε, η «κολώνια αυτή κρατάει χρόνια».
Στα νοσοκομεία λείπουν γιατροί, νοσηλευτές, υγειονομικό υλικό, φάρμακα
και είδη ιματισμού. Και όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο και πάμε στο
ύπαιθρο και τα νησιά μας (τουλάχιστον στα πιο πολλά) τα πράγματα γίνονται
χειρότερα. Αντίστοιχα, μόλις πρόσφατα διάβασα, ότι στην πρωτεύουσα σύντομα θα κυκλοφορήσουν 35 νέα ασθενοφόρα, τη στιγμή, που πάμπολλα,
άλλα στην επαρχία, είναι ακινητοποιημένα, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών.
Στην εκπαίδευση, για μήνες υπήρχε έλλειψη καθηγητών σε χιλιάδες τμήματα,
ενώ σε πολλά σχολεία οι γονείς πλήρωσαν για τη θέρμανση. Από την άλλη,
μπορεί τα εκπαιδευτικά κενά φέτος, φαίνεται να καλύφθηκαν στην ώρα τους,
ωστόσο όμως τούτο, επιτεύχθηκε, αφού πρώτα περιορίστηκε το ωράριο
εκπαίδευσης. Συνέπεια αυτού, είναι η δεδομένη για εμένα, υποβάθμιση της
ποιότητας και του πλούτου της εκπαίδευσης.
Αλλά και στον τομέα της δικαιοσύνης, τον οποίο συμβαίνει να «διακονώ»,
αρκετές είναι οι αποφάσεις των δικαστηρίων που αργούν να δημοσιευθούν,
φτάνοντας έτσι στα όρια της αρνησιδικίας, πλήττοντας την ευνομία και την
ασφάλεια δικαίου, όπως επίσης και τις πολυπόθητες επενδύσεις.
Όσο για τα ασφαλιστικά ταμεία, όλοι γνωρίζουμε την ταλαιπωρία που επιτείνεται και δυσκολεύει τη ζωή και την καθημερινότητα των μεγαλύτερων
ηλικιακά, ομάδων πληθυσμού.
Όμως και στις μεταφορές, τις συγκοινωνίες, αλλά και στην πυροσβεστική
υπηρεσία υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού και μέσων. Τα μισά, σχεδόν,
λεωφορεία αστικών συγκοινωνιών στο λεκανοπέδιο Αττικής, για να μην
πάμε μακριά, δηλαδή περισσότερα από 1000 είναι ακινητοποιημένα, λόγω
έλλειψης ανταλλακτικών, απουσία κονδυλίων. Ομοίως, τα πυροσβεστικά
αεροπλάνα, αυτά που αλώνιζαν τους αιθέρες για να σβήσουν τις χιλιάδες
καλοκαιρινές πυρκαγιές, είναι παμπάλαια και δεν υπάρχει πρόγραμμα αντικατάστασής των.
Το να συνεχίζω να απαριθμώ τομείς του δημοσίου, ώστε να καταδείξω, αν μη
τι άλλο, την κακή κατάσταση, αν όχι, πλέον την κατάρρευση των λειτουργιών
του δημοσίου, δεν ωφελεί. Άλλωστε, όποιος παραμένει στην Ελλάδα να αγωνίζεται (φευ!) θα την έχει βιώσει. Και προφανώς, εκείνοι που θίγονται περισσότερο, είναι η πλειονότητα σήμερα της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή τα πιο
αδύναμα οικονομικά στρώματα, καθώς, απεναντίας, οι πιο πλούσιοι μπορούν
να πληρώσουν για να απολαύσουν υπηρεσίες υγείας και παιδείας και να
αναπληρώσουν πολλά, από εκείνα που το κράτος δεν τους παρέχει πλέον.
Έναντι των παραπάνω, μια άμεση και εύκολη εξήγηση για την πλήρη απαξίωση των δημόσιων δομών, είναι τα μνημόνια, και η λιτότητα που επιβάλουν.
Όμως η σύγκριση δεν μπορεί να γίνεται με την Ελλάδα της ευημερίας, που
στηριζόταν στην κατανάλωση των δανεικών. Δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό ένα κράτος να ξοδεύει μέσα σε μόνο μια χρονιά 36 δισ. περισσότερα
από όσα εισπράττει, όπως συνέβη το 2009. Πόσο μάλλον αυτό να αποτελεί
μέτρο σύγκρισης και ο περιορισμός των δαπανών, ώστε να αντιστοιχούν στα
έσοδα, να ονομάζεται απαράδεκτη λιτότητα.
Παρά τη μεγάλη υποχώρηση των τελευταίων χρόνων, η Ελλάδα παραμένει
μια πλούσια χώρα και το κράτος εξακολουθεί να δαπανά πολλά. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), που είναι ο πλούτος που παράγεται στη χώρα σε ένα χρόνο, είναι σήμερα λίγο λιγότερο από 180 δισ. ευρώ, έχοντας
επιστρέψει περίπου στα επίπεδα των ετών 2002-2003.
Σύμφωνα με τη Eurostat το 2002 το ελληνικό κράτος ξόδευε για τη λειτουργία
του 62 δισ., χωρίς την πληρωμή τόκων για παλιότερα δάνεια (Πρωτογενείς
Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης), παρουσιάζοντας για 8η συνεχή χρονιά πρωτογενές πλεόνασμα, παρότι ήταν η εποχή των μεγάλων έργων και της προετοιμασίας των Oλυμπιακών Aγώνων. Το ίδιο κράτος, χωρίς να βελτιωθούν
οι υπηρεσίες του, έφτασε να ξοδεύει το 2009 –με τα δανεικά– 113 δισ. για να
προσγειώσει τα έξοδά του στις μέρες μας περίπου στα 80 δισ.
Παρά τις τόσες περικοπές, σήμερα με το ΑΕΠ στα επίπεδα του 2002, το
χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος δαπανά 18 δισ. (25%) περισσότερα από όσα
τη χρονιά εκείνη για να παρέχει ασύγκριτα χειρότερες υπηρεσίες στους πολίτες. Έχει τρομερό ενδιαφέρον να δούμε ποιες επιμέρους δαπάνες εκτόξευσαν τα έξοδα (πρώτα πρώτα οι συντάξεις), αλλά προς το παρόν, αξία έχει
το συμπέρασμα ότι ούτε η λιτότητα, ούτε τα μνημόνια έφεραν από μόνα τους
την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών.
Αυτό που ευθύνεται για τη θλιβερή πραγματικότητα που ζούμε είναι ο τρόπος
που έγινε η διαχείριση της προσαρμογής των δαπανών στις πραγματικές
δυνατότητες των δημόσιων οικονομικών. Από παλιά, στις προτεραιότητες του
πολιτικού συστήματος ήταν η εξυπηρέτηση ομάδων συμφερόντων. Παρά τις
περικοπές, στη διάρκεια της κρίσης η προστασία στα ευνοημένα τμήματα του
δημοσίου τομέα συνεχίστηκε σε βάρος της παραγωγικής οικονομίας και των
αδύναμων στρωμάτων που πραγματικά χρειάζονταν προστασία.
Οι κυβερνήσεις, που κρατάνε το τιμόνι της χώρας μας, όλα τα τελευταία
χρόνια, εν μέσω τρομερής θαλασσοταραχής, δυσκολεύονται πολύ να εντοπίσουν και καταργήσουν τα προνόμια που θα μπορούσαν να περιοριστούν και
αποφασίζει να πνίξει με περισσότερους φόρους την οικονομία. Έτσι έχουμε
όλο και μεγαλύτερους φόρους για να συντηρηθεί ένα όλο και πιο αναποτελεσματικό κράτος.
Είναι προτιμητέο, δυστυχώς, να αφήνονται σε διάλυση τα νοσοκομεία, αντί να
κλείνουν άχρηστοι οργανισμοί. Είναι καλύτερο, φαίνεται, να μένουν οι μαθητές χωρίς εκπαιδευτικούς και να κόβονται μαθήματα, αντί να εργαστούν και
να πληρωθούν, δάσκαλοι και καθηγητές μια ώρα παραπάνω την εβδομάδα.
Το θέμα είναι όμως, να αναληφθούν επιτέλους, ουσιαστικές και κυρίως αποτελεσματικές πρωτοβουλίες που θα τάραζαν τις μηχανές του συστήματος,
σπάζοντας τα γρανάζια του και να δυσαρεστηθούν την ίδια στιγμή, φίλοι και
ημέτεροι, ακόμα και με διατάραξη μικροκομματικών ισορροπιών. ΟΙ βολεμένοι, πρέπει και μπορούν να μπουν στην άκρη και να δώσουν το χώρο τους,
στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών.
Ο αρχισυντάκτης,
Γιάννης Μανουράς
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Ανωγειανές... εκδόσεις
«Το

προσκύνημα της αγάπης»

μαντιναδεσ
του Γιάννη Δακανάλη (Στρατηγός)

Εκδόσεις κοντακη , 2016 (α' έκδοση), σελ. 140

›› Μια σημαντική προσπάθεια στο χώρο

της ποίησης και ειδικότερα, σ’αυτόν της μαντινάδας, έφερε σε πέρας ο αγαπητός συγχωριανός μας Γιάννης Δακανάλης. Στις 140
σελίδες του πολύ καλά φιλοτεχνημένου βιβλίου του, με τίτλο «Το προσκύνημα της
αγάπης», ο συγγραφέας, επιχειρεί, με την
πρώτη του αυτή ποιητική συλλογή, να αποτυπώσει τα ανθρώπινα συναισθήματα , όπως
αυτά αναβλύζουν από κάθε περίσταση της
ζωής. Ο Γιάννης Δακανάλης επιλέγοντας
λέξεις εύστοχες, αποφεύγει επίμονα ,τις ανέξοδες λεκτικές υπερβολές και αποδεικνύει,
ότι μέλημά του, είναι να μην προσφέρει μια
ακόμα ποιητική συλλογή στο αναγνωστικό
κοινό, αλλά, πολύ περισσότερο προσδοκά
να κοινωνήσει με τον αναγνώστη τα βαθιά
νοήματα και τον προορισμό της ανθρώπινης
ύπαρξης, όπως αυτά διαχρονικά διαφεντεύουν την σκέψη όλων μας.
Ο ίδιος ο συγγραφές, μας καλωσορίζει στο
βιβλίο του με τις ακόλουθες γραμμές:
«Μια ζωή…γραμμένη σ’ένα βιβλίο…Χαρές…
λύπες…πόνοι…κάθε ένα και μια εμπειρία…
κάθε εμπειρία και μια μαντινάδα…
Κουβέντιαζα με τον εαυτό μου…και μου
απαντούσε με δεκαπεντασσύλαβα…κάθε
στιγμή αληθινή…κατέληγε να βγει αυθόρμη-

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΡΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

ΧΟΡΩΝ
ΣΤΟ

ΣΥΛΛΟΓΟ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Με την ίδια πάντα συνέπεια και πίστη
στη μακρά χορευτική παράδοση των
Ανωγείων, ο Σύλλογός μας συνεχίζει
και τη νέα σαιζόν, στην αίθουσά του
(Βελεστίνου 18, Αμπελόκηποι, πλησίον
Σταθμού Μετρό Πανόρμου) τα μαθήματα κρητικών παραδοσιακών χορών.
Με την πολύτιμη βοήθεια του χοροδιδάσκαλου και πρώην μέλους του Δ.Σ.
μας Κώστα Μέμου και του συνεργάτη
του Διονύση Νεόφυτου, ευελπιστούμε
και επιδιώκουμε να μεταδώσουμε σε
όλους όσους έρθουν στην παρέα μας,
το στιβαρό ανωγειανό χορευτικό ζάλο
και το μερακλίκι.
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Σάββατο και συγκεκριμένα:
Τμήμα προχωρημένων:

17:00-18:00 μ.μ.
Τμήμα αρχαρίων: 18:00-19:00 μ.μ.

και θα ξεκινήσουν το Σάββατο, 01
Οκτωβρίου 2016.
➜Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail του Συλλόγου (to.
idaionantron@gmail.com) ή στο
Inbox της σελίδας μας στο facebook
(https://www.facebook.com/to.
idaionantron).

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

Βελεστίνου 18, τ.κ. 11523
Αμπελόκηποι, Αθήνα
τηλ./φαξ: 210-6916060
e-mail: to.idaionantron@gmail.com
site: www.ifonitonanogion.gr
FB: facebook.com/ifonitonanogion
εκδοτησ

τα μαντινάδα… Για κάποια χρόνια
το βιβλίο αυτό
ήταν
απλά μια
ιδέα…ένα
όνειρο…Έφτασε η ώρα
να μοιραστώ τα ταξίδια μου…ορισμένες
από τις σκέψεις μου..με όλους όσοι λατρεύουν την Κρήτη…και την «Θεά» μαντινάδα…
Σας ευχαριστώ…και εύχομαι μέσα απ’αυτό
το βιβλίο…να καταφέρω να σας ταξιδέψω…
στον δικό μου κόσμο…Σ’ένα κόσμο γεμάτο
μαντινάδες…»
«Πόσα πελάγη καθ’αργά,
η σκέψη μου διαβαίνει…
στην αγκαλιά σου να’ρχεται,
τα βράδια να ξομένει...»

Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το βιβλίο προλογίζουν ο δικός μας ικανότατος στιχουργός
Κώστας Φασουλάς, αλλά και ο μουσικός
Ross Daly. Σχολιασμό στις μαντινάδες έκανε επίσης η Φαίη Φούντα.
Καλοτάξιδο να’ναι και καλή ανάγνωση σε
όλους μας!
Γιάννης Μανουράς

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη

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

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

Μανώλης Σκανδάλης
κιν. τηλ.: 6977-891415
manskan3@gmail.com

Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη
κιν. τηλ.: 6932-120494
e-mail: zachandr@gmail.com
art director

Κωνσταντίνα Ανανίδη
ananidi@otenet.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΡΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
◗ Ενημερώνουμε όλους τους
Ανωγειανούς και φίλους του
Συλλόγου μας, ότι το Σάββατο,
01 Οκτωβρίου 2016, 16:00 - 17:00
μ.μ., θα ξεκινήσουν στο χώρο των
γραφείων μας (Βελεστίνου αριθμ.
18, Αμπελόκηποι, πλησίον στάση
μετρό Πανόρμου), μαθήματα
κρητικής λύρας, λαούτου και
μαντολίνου, από τον ιδιαίτερα
ταλαντούχο λυράρη, φίλο του
συλλόγου μας και έμπειρο
δάσκαλο μουσικών οργάνων,
Μανώλη Μπουνταλάκη.
Με σεβασμό στην μουσική παράδοση
του τόπου μας, θα επιχειρήσουμε,
μέσω του αξιόλογου συνεργάτη μας
κου Μπουνταλάκη, να σας μυήσουμε
στα μυστικά των κατεξοχήν
αντιπροσωπευτικών μουσικών
οργάνων αυτής.
➜ Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν στο e-mail του
Συλλόγου (to.idaionantron@gmail.
com) ή στο Inbox της σελίδας μας
στο facebook (https://www.
facebook.com/to.idaionantron).
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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

Σταύρος Βιτώρος
Βασίλης Βουϊδάσκης
Γιώργος Καλογεράκης
Κώστας Μακρής
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
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις
των συντακτών τους. Κείμενα μπορούν να
αποστέλονται στην εφημερίδα ηλεκτρονικώς ή
εγγράφως. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων
ή κειμένων της εφημερίδας, πλην της αντιγραφής
του τίτλου και του λογοτύπου αυτής. Σε περίπτωση
αναδημοσίευσης, για λόγους δεοντολογίας
να αναγράφεται ο τίτλος της εφημερίδας.
Φωτογραφίες και χειρόγραφα επιστρέφονται
μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

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

Στη μνήμη Αντρονίκης Μανουρά, και στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ανωγείων κατέθεσαν:
- η κ. Ελένη Ξυλούρη του Επαμεινώνδα, το
ποσό των (50,00) ευρώ
- η κ. Μαρία Ξυλούρη του Επαμεινώνδα το
ποσό των (50,00) ευρώ και
-ο κ. Δημήτριος Μανουράς του Ζωνοχαραλάμπη, το ποσό των 50 ευρώ.
Τα εγγόνια της Ζαφειρένιας Ξυλούρη (Μπαμπα
κιούδενας), ως δωρεά στη μνήμη της, κατέθεσαν
στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό των
400 ευρώ, γι ατην αφορά για κάθε μαθητή του
Δημοτικού Σχολείου ενός πακέτου χαρτιού Α4
φωτοτυπικού. Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου
ευχαριστούν θερμά για την ανωτέρω δωρεά.
Στη μνήμη Ειρήνης Σαλούστρου (Χαρκιαδογιάννενας), η οικ. Γεωργίου Σαλούστρου (Χαρκιαδογιώργη) κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ανωγείων το ποσό των 200 ευρώ. Η
Σχολική Επιτροπή οι δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοί εκφράζουν βαθύτατες ευχαριστίες.
Στη μνήμη Ιωάννας Παπαδήμα, κατατέθηκαν
στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων τα
παρακάτω ποσά:
-Από την κ. Λώλα Μανουρά Ελένη το ποσό
των 50 ευρώ
-Από τον κ. Καραλάκη Μανώλη το ποσόν των
50 ευρώ και
- Από τον κ. Γεώργιο Μανουρά το ποσό των
50 ευρώ
Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί ευχαριστούν θερμά.
Στη μνήμη Ιωάννας Παπαδήμα, ο κ. Γεώργιος
Κουνάλης (Χιλιμίντρης), κατέθσε στο ταμείο
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό των 50 ευρώ.
Η Σχολική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά.
Οι δάσκαλοι και οι μαθητές του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ανωγείων, ευχαριστούν θερμά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων για τη
δωρεά 450 τετραδίων στους μαθητές του Σχολείου. Η δωρεά έγινε με την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς 2016-2017.
Στη μνήμη Ματθαιακάκη Κωνσταντίνου, ο κ.
Κουνάλης Εμμανουήλ (Μπρίνταλος) από την
Αθήνα, κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ανωγείων, το ποσό των 100 ευρώ. Η Σχολική
Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, εκφράζουν βαθύτατες ευχαριστίες.
η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Ανωγείων,
εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους στους κάτωθι συμπολίτες μας
για τις ευγενικές τους δωρεές:
1. Στην οικογένεια Σκουλά Εμμανουήλ (Χουμά) για την δωρεά του ποσού των 50 ευρώ στην
μνήμη της Σκουλά Νίκης (Καβοβασίλη).
2. Στην Οικογένεια Χαιρέτη Εμμανουήλ (Παγούρης) για την Δωρεά του Ποσού των 50 ευρώ
στην μνήμη της Σκουλά Νίκης (Καβοβασίλη).
3. Στην Οικογένεια Ρένας Κοντογιάννη για την
δωρεά του ποσού των 50 ευρώ στην μνήμη του
Μενέλαου Κοντογιάννη.
4. Στην Οικογένεια Βούλας Νταγιαντά για την
δωρεά του ποσού των 50 ευρώ στην μνήμη του
Μενέλαου Κοντογιάννη.
5. Στον φίλο δωρητή, που θέλησε να κρατήσει
την ανωνυμία του, για την δωρεά του ποσού των
500 ευρώ στο ΚΗ.ΦΗ του Δήμου Ανωγείων.
Τα παραπάνω ποσά θα διατεθούν για τις αυξημένες ανάγκες των Κοινωνικών Προγραμμάτων που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση μας, στον Δήμο Ανωγείων.
Ο πρόεδρος του ΔΣ της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανωγείων
Ιωάννης Σκουλάς
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας ΠαιδείαςΠολιτισμού (Κοινωνική Υπηρεσία) του Δήμου
Ανωγείων αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά:
-την οικογένεια του Γεωργίου Βρέντζου-Κριγιάρη για την προσφορά στην υπηρεσία μας 50
ευρώ στη μνήμη του
-την κ. Ξυλούρη Άννα του Καραβανά για την
προσφορά στον Παιδικό Σταθμό, του ποσού
των 50 ευρώ εις μνήμη Σπαχή Βασίλη 50 ευρώ
εις μνήμη Ξυλούρη Ουρανίας Ανάσταινας

Ευχαριστήρια
-την κ. Λώλα Ελένη για την προσφορά στην
υπηρεσία μας 100 ευρώ στη μνήμη της Μανουρά Ειρήνης (Ζωνογιάννενας)
-την οικ. Καλλέργη Μανώλη- Ξυλούρη Ελένης
για την προσφορά στην υπηρεσία μας 50 ευρώ
στη μνήμη της Μανουρά Ειρήνης (Ζωνογιάννενας)
-την οικ. Ρουκουνάκη Ανδρέα-Ξυλούρη Μαρίας για την προσφορά στην υπηρεσία μας 50
ευρώ στη μνήμη της Μανουρά Ειρήνης (Ζωνογιάννενας)
Επίσης ευχαριστούμε θερμά την Μαρία Δακανάλη του Νικολάου που παρείχε τρόφιμα στο
ενιαίο μαγειρείο του Δήμου (για γεύμα των
παιδιών του Παιδικού των εξυπηρετούμενων
του Κ.Η.Φ.Η. και των μοναχικών ατόμων
Κ.Α.Π.Η) στη μνήμη του συζύγου της Κώστα
Σαλούστρου (Καρούλιου).
-την οικ. του Μπάμπη Πλουσή –Παγώνας Παπαδοπούλου που επέλεξαν αντί μπομπονιέρων
στη βάφτιση του παιδιού τους να προσφέρουν
200 ευρώ για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού.
-την οικ. Μαρίας Δακανάλη -Καράτζη για την
προσφορά 2 γευμάτων στο ενιαίο μαγειρείο του
Δήμου αντί μνημοσύνου
-την οικ. της Μανουρά Ειρήνης (Ζωνογιάννενας) για την προσφορά κρέατος στο ΚΑΠΗ
στη μνήμη της
η Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας -Πολιτισμού
Σουλτάτου Ειρήνη

περιεχόμενα
〉Ολοκαυτωμα ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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βιβλίου του Γ. Καλογεράκη
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〉Δρασεις
Αποδράσεις
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.......... 18-19

〉ΦΩΤOΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ....... 20

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ανωγείων επιθυμεί να ευχαριστήσει την εταιρεία «Καράτζης ΑΕ» για την προσφορά 1000 ευρώ για
την πραγματοποίηση της εκδρομής στην Αθήνα και Ναύπλιο των μαθητών της ΣΤ’ τάξης ,
αλλά και για την γενικότερη στήριξη του στις
προσπάθειες μας όλα αυτά τα χρόνια.
Ο Δ/ντης του Κ.Υ Ανωγείων ευχαριστεί θερμά
τις παρακάτω οικογένειες που διέθεσαν για την
προμήθεια ιατροτεχνολογικού, αναλωσίμου
υγειονομικού υλικού και λοιπού υλικού για τις
ανάγκες του Κ.Υ Ανωγείων, ποσά που κατατέθηκαν στην μνήμην των δικών τους και ευχόμαστε η μνήμη τους να είναι αιωνία:
-την οικ. Βασιλείου Σπαχή (Σπαχοβασίλη) που
στην μνήμη του κατατέθηκαν από έκαστη των
οικογενειών του Αριστείδη και Μαρίνας Νταγιαντά και του Βασιλείου Κεφαλογιάννη
(Μπασάκο) το ποσό των 50 ευρώ.
-την οικ. του Αεράκη Ανδρέα που στην μνήμη
του κατατέθηκε από έκαστη των οικογενειών
του Εμμανουήλ και Νίκης Πασπαράκη καθώς
και του Αριστείδη και Λουκίας Φασουλά το
ποσό των 50 ευρώ.
-την οικ. του Ανδρεαδάκη Γεωργίου (Φασαλο
γιώργη) που στην μνήμη του κατατέθηκε από:
1. την οικ. Αιδ/του Ανδρεαδάκη Γεωργίου το
ποσό των 50 ευρώ
2. την οικ. ΑνδρεαδάκηΝικηφόρου το ποσό των
50 ευρώ
3. την οικ. Ανδρεαδάκη Αντωνίου το ποσό των
50 ευρώ
4. την οικ. Νικολάου και Ελένης Αγγελάκη το
ποσό των 50 ευρώ και
5. την οικ. Χνάρη Ιωάννη και Μαρίας Κεφαλογιάννη το ποσό των 50 ευρώ
την οικ. της Μανουρά Ειρήνης (Ζωνογιάνενας)
που στην μνήμη της κατατέθηκαν από τους:
1. την οικ. Μανουρά Γεωργίου (Ζωνογιώργη)
το ποσό των 100 ευρώ
2. την οικ. Μανουρά Μιχαήλ (Μανιατομανώλη) το ποσό των 100 ευρώ
3. την οικ. Μανουρά Δημητρίου (Ζωνοχαραλάμπη) το ποσό των 50 ευρώ
4. την οικ. Μανουρά Γεωργίου (Μηλιαρά) το
ποσό των 50 ευρώ
5. την οικ. Κοντογιάννη Εμμ (Ζαφειρομανώλη) το ποσό των 50 ευρώ
6. την οικ. Εμμ. και Ουρανίας Αργύρη το ποσό
των 50 ευρώ
7. την οικ. Πασπαράκη Νίκης (Παναγιωτονίκης) το ποσό των 50 ευρώ
8. την οικ. Αριστείδη και Λουκίας Φασουλά το
ποσό των 50 ευρώ
9. την κα Βάλια Μανουρά το ποσό των 50 ευρώ
10. τον κον Νικόλαο Καραλάκη το ποσό των
50 ευρώ
11. τον κον Γεώργιο Γερογιάννη το ποσό των
50 ευρώ
12. την κα Μαρία Κατσαράκη το ποσό των 30
ευρώ και
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›› Ο Σύλλογος των Ανωγειανών
της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»,
έχοντας μια αξιοπρεπή 1η εμφά
νιση την σαιζόν που μας πέρασε
στο 2ο Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου Κρητικών
Σωματείων, που διοργανώνει
ο Σύλλογος Κρητών Αιγάλεω,
θα συμμετέχει και τη νέα σαιζόν,
στο πρωτάθλημα αυτό, που έγινε
πλέον θεσμός.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν
στην ομάδα μας, παρακαλούνται
να επικοινωνήσουν στο
6937325124, στο e-mail του
Συλλόγου μας (to.idaionantron@
gmail.com) ή στο Inbox της
σελίδας μας στο facebook
(https://www.facebook.com/to.
idaionantron).
Ας ενισχύσουμε περισσότερο
φέτος την παρουσία της ομάδας
του Συλλόγου μας για ακόμα
μεγαλύτερη επιτυχία στο νέο
ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα
κρητικών σωματείων!!!

13. τον κον Γεώργιο Κόκκινο το ποσό των 30
ευρώ
την οικ. της Μανουρά Νίκης (Κούντη) που
στην μνήμη της, κατατέθηκε από την οικογένεια του Εμμανουήλ και Βιργινίας Σκουλά το
ποσό των 50 ευρώ
την οικ. της Μανουρά Ανδρονίκης (Ζωνανδρέα), που στην μνήμη της κατατέθηκαν από
τα παιδιά του αδελφού της Ιωάννη Μανουρά
(Ζωνογιάννη), Άρη, Ανδρεα, Γιώργου και Μαρίας του ποσού των 200 ευρώ
ο Διευθυντής του Κ.Υγείας Ανωγείων
Νικόλαος Αντωνάκης
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ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1944

72
ΧΡΟΝ
ΙΑ
ΜΕΤΑ
...

Μανώλης
Σκανδάλης

1 Επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος
του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κκ Ευγενίου
2 Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας
Ζαχαρίας Σαλούστρος-Λαγός καταθέτει
στεφάνι στον ανδριάντα του αγνώστου
Ανωγειανού αγωνιστή
3 Ο βουλευτής Ρεθύμνης κ. Γιάννης
Κεφαλογιάννης παραλαμβάνει στεφάνι
γαι να το αποτίσει ως φόρο τιμής
4 Ο πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
κ. Βασίλης Λεβέντης καταθέτει στεφάνι

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το πρωί του Σαββάτου, 13 Αυγούστου τελέστηκε δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη και αμέσως μετά στην πλατεία δημαρχείου, στο
«Αρμί», επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ. κ. Ευγενίου. Στη συνέχεια, εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός
της ημέρας λόγος, από τον κ. Γεώργιο Μαργαρίτη, καθηγητή Α.Π.Θ. με θέμα «Το
μαρτυρικό 1944 - Ευρώπη -Ελλάδα - Ανώγεια», κατά τη διάρκεια του οποίου, ο ομιλητής, δεν παρέλειψε, μεταξύ άλλων, να αναφέρει ότι: «...Η τελική καταστροφή του
μεγάλου χωριού δεν ήταν παρά το επιστέγασμα μιας συνεχούς πίεσης και ληστείας
πειρατικού τύπου που διέπραττε η Νέα Τάξη των «πολιτισμένων» Ευρωπαίων σε
βάρος των Ανωγειανών κτηνοτρόφων. Δεν ήταν μόνο τα άψυχα ο στόχος. Οι ίδιοι οι
άνθρωποι του χωριού όφειλαν να υποταχθούν, να μάθουν να δουλεύουν στους κατακτητές και στους ντόπιους «εργολάβους» συνεργάτες τους ως δούλοι, ως υποζύγια, ως
υποταγμένοι χωρίς πρόσωπο, χωρίς φρόνημα...». Στο κλείσιμο δε της ομιλίας του, ο κ.
Μαργαρίτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «...τα Ανώγεια των λαϊκών αγώνων και της
λευτεριάς, θα είναι, από τα πρώτα μέρη που θα διαβούν το κατώφλι ετούτου του νέου
κόσμου» (σημ. στο παρόν φύλλο, φιλοξενείται ολόκληρο το περιεχόμενο της ομιλίας
του καθηγητή κ. Μαργαρίτη).
Αμέσως μετά την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου, ο τραγουδοποιός «Λουδοβίκος
των Ανωγείων» ερμήνευσε το θρηνητικό και βαθιά συναισθηματικό τραγούδι «Ο Μανώ
λης», αλλά και το «Ω Παναγιά μου Ανωγειανή» σε στίχους της Ειρήνης ΑναγνωστάκηΝταγιαντά. Μαζί του, στο τραγούδι και η Μαρίνα Δακανάλη, αλλά και οι συνεργάτες
του, Μανώλης Μπαρδάνης (αφήγηση-φυσαρμόνικα), Αντώνης Μυτακίδης (κιθάρα),
Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα- κρουστά) και Σοφία Μαυρογενίδου (φλάουτο).
Και φέτος, παρουσία του στρατιωτικού τιμητικού αγήματος, που τραγούδησε τον
εθνικό μας ύμνο, κατατέθηκαν στέφανα , στο μνημείο του ανωγειανού αγωνιστή, που
δεσπόζει στην κεντρική πλατεία των Ανωγείων. Συγκεκριμένα, στέφανο κατέθεσε: εκ
μέρους της κυβέρνησης, ο υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης
Κουρουπλής, εκ μέρους της «Ένωσης Κεντρώων», ο πρόεδρος του κόμματος κ. Βασίλης Λεβέντης, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του «ΣΥΡΙΖΑ», ο βουλευτής
Ηρακλείου κ. Νίκος Ηγουμενίδης, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας της «Νέας
Δημοκρατίας», ο βουλευτής κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, εκ μέρους του «ΚΚΕ», ο
γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ρεθύμνου κ. Κώστας Σταυρουλάκης, και εκ
μέρους του «ΠΑΣΟΚ», ο γραμματέας Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Γιάννης Χαρωνίτης. Επίσης, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ο βουλευτής
Ηρακλείου κ. Σπύρος Δανέλλης. Επίσης, κατατέθηκε στέφανο από τον ευρωβουλευτή
κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, από τον ευρωβουλευτή κ. Νότη Μαριά, αλλά και εκ μέρους
της Περιφέρειας Κρήτης, από τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη.
Όμως και εκ μέρους των «Ενόπλων Δυνάμεων και της 5ης Ταξιαρχίας Πεζικού,
Μεραρχίας Κρητών», στέφανο κατέθεσε ο Ταξίαρχος Αλεξίου Αλέξανδρος, ενώ εκ
μέρους του «Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας», ο Σμήναρχος κ. Δημόπουλος Παναγιώτης και εκ μέρους της «Ελληνικής Αστυνομίας», ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Κρήτης, Υποστράτηγος κ. Δασκαλάκης Ανδρέας.
Επίσης, παρόν έδωσε και η Πυροσβεστική αρχή Νομού Ρεθύμνης, με τον Διοικητή

Η ΟΜΙΛΙΑ του καθηγητή

Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ

κ. Γιώργου Μαργαρίτη

Ο καθηγητής κ Γιώργος Μαργαρίτης
εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας
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της, κ. Ακουμιανάκη Εμμανουήλ, να καταθέτει στέφανο, ενώ εκ μέρους της «Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης», στέφανο κατέθεσε ο κ. Δημήτρης Κόκκινος.
Εκ μέρους του Δικτύου Μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος δήμου Βιάννου και πρόεδρος Ένωσης Θυμάτων δήμου Βιάννου, κ. Αριστομένης Συγγελάκης. Από το φορέα του «Δικτύου Ορεινών Δήμων Κρήτης», στέφανο κατέθεσε, ο δήμαρχος κ. Παντελής Μουρτζανός, ενώ εκ μέρους των
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ.
Δημήτρης Κονιός.
Για μια ακόμα χρονιά, παρόν δήλωσε, και ο «Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας»,
με τον αντιπρόεδρό του κ. Ζαχαρία Σαλούστρο, να καταθέτει τιμητικό στέφανο, ενώ
εκ μέρους όλων των δημοτών, ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Μανώλης Καλλέργης, ολοκλήρωσε με το δικό του στέφανι, την ενότητα αυτή της όλης τελετής, η οποία όμως,
ολοκληρώθηκε και τυπικά, όπως κάθε χρόνο, με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την
ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου. Και φέτος, κατά τη διάρκεια της τελετής, παρά
τη νέφωση που επικρατούσε την ώρα της εκδήλωσης, έκαναν υπέρπτηση, πάνω από
τ’Ανώγεια και το σημείο της εκδήλωσης, τρία μαχητικά αεροσκάφη τύπου F 16, που
απογειώθηκαν από την 115 Πτέρυγα Μάχης Χανίων προς τιμή των αγωνιστών και
των θυμάτων των Ανωγείων.
(Μαν. Σκαν.)
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«Ο Αύγουστος του 1944, είναι ένας ακόμα τραγικός μήνας, από αυτούς που έζησαν οι λαοί της Ευρώπης κάτω από το
σκήπτρο του γερμανικού ναζισμού και του
τερατουργήματος που δημιούργησε, της
Νέας Ευρώπης, όπως τότε την ονόμασαν.
Η τραγωδία ξεκινούσε από το μικρό για
να πάει στο μεγάλο, στο τερατώδες. Στις
αρχές του μήνα Ολλανδοί ναζί καταδότες
έδωσαν στην γερμανική αστυνομία την
Άννα Φρανκ, την μικρή εβραία της Ολλανδίας που μας άφησε, από την μακρόχρονη κρυψώνα της, το ημερολόγιο του
τρόμου –ημερολόγιο κόλαφος για τις «αξίες» της Ευρώπης και της καπιταλιστικής
ανθρωπότητας. Την ίδια ημέρα άρχισαν
οι μαζικές δολοφονίες Πολωνών στα προάστια της εξεγερμένης Βαρσοβίας για να
τρομοκρατήσουν όσους εναντιώνονταν
και επαναστατούσαν στον ναζισμό. Ίσως
50.000 Πολωνοί θανατώθηκαν συνοπτικά,
ως τις 15 Αυγούστου, με κάθε τρόπο στη
Βόλα και σε άλλους τόπους γύρω από την
πολωνική πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα καθώς πλησίαζε ο Κόκκινος Στρατός, οι
έγκλειστοι στα ναζιστικά στρατόπεδα του
θανάτου στα ανατολικά της Ευρώπης
υποχρεώθηκαν σε μαρτυρικές πορείες από
τις οποίες συνήθως κανείς δεν απέμενε
ζωντανός. Στα μετόπισθεν. οι ρυθμοί εξόντωσης ανθρώπων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στις βιομηχανίες του θανάτου, στους θαλάμους αερίων και τα κρεματόρια, έφτασαν σε απίστευτους
αριθμούς. Η «φυλετική καθαρότητα» ήταν
το επιχείρημα του βιομηχανικού θανάτου.
Η τρομοκράτηση των τότε δούλων και
αυριανών προλεταρίων της Ευρώπης ήταν
ο παρονομαστής του απόλυτου εγκλήματος. Στην ίδια τη Γερμανία τις ίδιες ημέρες
ξεκίνησαν οι εκτελέσεις των «συνωμοτών»
για την απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ
στις 20 Ιουλίου.
Τις ίδιες όμως ημέρες του Αυγούστου
ακτίδες ελπίδας διαπέρασαν το σκοτάδι
της ναζιστικής Ευρώπης. Ο Κόκκινος
Στρατός κύκλωσε στις αρχές του μήνα τις
γερμανικές στρατιές της Βαλτικής και,
λίγες ημέρες αργότερα, πέρασε τα γερμανικά σύνορα στην ανατολική Πρωσσία.
Στις 20 Αυγούστου, στην άλλη άκρη του
τεράστιου ανατολικού μετώπου οι στρατιές της Σοβιετικής Ένωσης άρχισαν την
καταιγιστική τους επίθεση στη Ρουμανία
και σε λίγες ημέρες κατέστρεψαν τις εκεί
γερμανικές δυνάμεις και οδήγησαν σε συνθηκολόγηση τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Μόνο τα προβλήματα συγκέντρωσης
και εφοδιασμού, διέκοπταν πλέον τη νικηφόρα προέλαση των σοβιετικών δυνάμεων.
Τον ίδιο μήνα το δυτικό γερμανικό μέτωπο
στη Νορμανδία έσπασε και στις 15 έγινε
νέα συμμαχική απόβαση στη νότια Γαλλία.
Τα άγγλο-αμερικανικά στρατεύματα ξεχύθηκαν στις γαλλικές πεδιάδες αιχμαλωτίζοντας μεγάλους αριθμούς αποκαμωμένων Γερμανών και συμμάχων τους. Στις
19 Αυγούστου εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι
του Παρισιού και στις 25 η γαλλική πρωτεύουσα ελευθερώθηκε. Στην κοιλάδα του

›

Ροδανού και στη Λυών η Αντίσταση τιμώρησε σκληρά τους Γάλλους ναζί, τους
συνεργάτες των κατακτητών. Στην Ιταλία
ελευθερώθηκε η Φλωρεντία. Σε ανατολή
και σε δύση οι στρατοί των συμμάχων ορμούσαν πλέον προς τα σύνορα της Γερμανίας. Και στην ίδια τη Γερμανία το μόνο
που απέμενε στη ναζιστική ηγεσία ήταν
περισσότερος φανατισμός, περισσότερο
έγκλημα, περισσότερες καταστροφές αγαθών και ανθρώπων, τυφλές δολοφονίες,
θάνατος. Λες και το ύστατο σχέδιο του
ναζισμού ήταν να πάρει μαζί του στο έρεβος όσο το δυνατό περισσότερους αθώους.
Αυτό το ίδιο σκηνικό που στοίχειωνε τις
τελευταίες ημέρες της Νέας Ευρώπης είχε
στηθεί και στην Ελλάδα, και στην Κρήτη.
Στις οροσειρές της χερσαίας Ελλάδας
ολοκληρώνονταν οι επιχειρήσεις «εκκαθάρισης και καταστροφής» όπου πρωταγωνιστούσε, στο πλευρό των δωσιλογικών
Ταγμάτων Ασφαλείας, η τρομερή στις
δολοφονικές της επιδόσεις 4η τεθωρακισμένη μεραρχία αστυνομίας των Ες Ες.
Στις 9 Αυγούστου στη Αθήνα 120 δολοφονήθηκαν στο μπλόκο στο Δουργούτι,
600 στάλθηκαν στα κάτεργα της Γερμανίας, στις 17 του ίδιου μήνα 100 περίπου
δολοφονήθηκαν στην Κοκκινιά, και 1800
στάλθηκαν στην Γερμανία. Όλες οι δυνάμεις του μαύρου μετώπου πήραν μέρος
στις εκστρατείες ενάντια στις γειτονιές της
Αθήνας. Τάγματα Ασφαλείας, Χωροφυλακή, Ειδική Ασφάλεια, Μηχανοκίνητο
του Μπουραντά και Γερμανοί των Ες Ες
και της αντικομουνιστικής ασφάλειας Ες
Ντε. Για πανστρατιά της αντίδρασης μπορεί να γίνει λόγος. Στη Ρούμελη, παρά την
επική αντίσταση του ΕΛΑΣ οι Γερμανοί
έκαψαν το Καρπενήσι. Χάρη στον ΕΛΑΣ
οι κάτοικοί του είχαν καταφύγει στα βουνά με ασφάλεια. Σε μια τέτοια εποχή, σε
καιρούς θανάτου και καταστροφικής παράνοιας τα Ανώγεια χτυπήθηκαν βάναυσα
από τον ναζισμό. Στις 13 του Αυγούστου
εκείνης της τρομερής χρονιάς γερμανικά
στρατεύματα, πάντοτε μαζί με Έλληνες
συνεργάτες τους, κύκλωσαν το χωριό και
κάλεσαν όσους από τους κατοίκους του
έμεναν ακόμα σε αυτό – περίπου 1.500 από
τους 4.000 έμεναν ακόμα σε αυτό γυναίκες, παιδιά, άρρωστοι και γέροντες, οι
άνδρες, αλλά και ολόκληρες οικογένειες
είχαν ήδη φύγει και σκορπιστεί στα βουνά
– να το εγκαταλείψουν και να φύγουν
προς το Γενί – Γκαβέ και το Ρέθυμνο, καθώς, όπως τους είπαν, πρέπει να βρουν να
εγκατασταθούν αλλού: τα Ανώγεια επρόκειτο να χαθούν από τον χάρτη. Οι κατακτητές εγκαταστάθηκαν στον έρημο χώρο, έστησαν ένα πρόχειρο στρατόπεδο
στα Σείσαρχα, σκότωσαν τους λίγους
υπέργηρους ή αρρώστους που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και ξεκίνησαν
την μεθοδική λεηλασία και καταστροφή
του χωριού. Άδειαζαν ένα προς ένα τα
σπίτια, τις αποθήκες, τα δημόσια καταστήματα και κτίρια των Ανωγείων, φόρτωναν
τα λάφυρα και κατόπιν έκαιγαν ότι μπορούσε να καεί. Τα μαυρισμένα κουφάρια
των σπιτιών φαίνεται πως δεν τους ικανο-

ποιούσαν και γι αυτό κατόπιν ανατίναζαν
ό, τι έδειχνε να στέκεται όρθιο μετά τη
φωτιά. Η διαδικασία κράτησε ως τις 5 Σεπτεμβρίου, όταν και οι τελευταίοι από τους
κατακτητές έφυγαν από την περιοχή. Είχαν εκπληρώσει την αποστολή τους. Από
τα 940 σπίτια και κτίσματα των Ανωγείων
κανένα δεν υπήρχε πλέον. Οι εκκλησίες
έστεκαν βαριά τραυματισμένες από τα
αέρια των εκρήξεων με τις οποίες ανατινάχθηκαν τα γύρω σπίτια. Όλες οι βιοτεχνίες, τα εργαστήρια, οι εγκαταστάσεις,
τα τέσσερα τυροκομεία, οι σταύλοι και τα
κοτέτσια είχαν καταστραφεί. Τα ζώα των
κοπαδιών και τα οικόσιτα, όσα δεν αρπάχθηκαν, θανατώθηκαν, έτσι ώστε η μυρωδιά της σήψης και του θανάτου να μείνει
σαν ανεξίτηλο στίγμα πάνω από τα Ανώγεια. Εάν αθροίσουμε στις αρπαγές του
Αυγούστου τις μικρότερες σε έκταση προγενέστερες, τότε σύμφωνα με τα στοιχεία
της ειδικής επιτροπής διαπίστωσης των
γερμανικών ωμοτήτων στην Κρήτη (Καλιτσουνάκης, Καζαντζάκης, Κακριδής)
αρπάχτηκαν από το χωριό, 200.000 οκάδες (260 τόνοι) σιτηρών, 80.000 οκάδες
(100 τόνοι) λάδι, 40.000 οκάδες (50 τόνοι)
γεώμηλα, 8.000 οκάδες (10 τόνοι) τυρί,
20.000 αιγοπρόβατα, 220 μεταγωγικά ζώα,
85 βόδια, εκτός από τα προικιά, τα εργαλεία, τα έπιπλα και οι οικοσκευές. Για να
το περιγράψουμε αλλιώς, μόνο οι καρποί
αυτοί, ισοδυναμούσαν με το φορτίο 150
μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων της εποχής (των τριών τόνων) ή με το αντίστοιχο
5.000 μεταγωγικών ζώων. Η τελική καταστροφή του μεγάλου χωριού δεν ήταν παρά το επιστέγασμα μιας συνεχούς πίεσης
και ληστείας πειρατικού τύπου που διέπραττε η Νέα Τάξη των «πολιτισμένων»
Ευρωπαίων σε βάρος των Ανωγειανών
κτηνοτρόφων. Δεν ήταν μόνο τα άψυχα ο
στόχος. Οι ίδιοι οι άνθρωποι του χωριού
όφειλαν να υποταχθούν, να μάθουν να
δουλεύουν στους κατακτητές και στους
ντόπιους «εργολάβους» συνεργάτες τους
ως δούλοι, ως υποζύγια, ως υποταγμένοι
χωρίς πρόσωπο, χωρίς φρόνημα. Πεντα››

■ Τα παιδιά του Βασιλείου ΣπαχήΣπαχοβασίλη εισέφεραν στη μνήμη του
και στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Ειρήνης Μανουρά
(Ζωνογιάννενας), η οικογένειά της εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Ειρήνης Μανουρά
(Ζωνογιάννενα) εισφέρθηκαν στη Φ.Α.
τα ακόλουθα ποσά:
Ο Ιωάννης Ν. Ανδρεαδάκης εισέφερε το
ποσό των 50 ευρώ, ο Ανδρέας Λ. Γρύλλος το ποσό των 50 ευρώ, ο Βασίλειος
Α. Τουπής το ποσό των 50 ευρώ, ο Γεώργιος Ε. Σκανδάλης το ποσό των 50
ευρώ, ο Βασίλειος Ι. Σκανδάλης το ποσό των 50 ευρώ, ο Νικόλαος Μανιδάκης
το ποσό των 50 ευρώ, ο Αλέκος Διαμαντής το ποσό των 50 ευρώ και ο Γεώργιος Κουνάλης (Χιλιμίντρης) εισέφερε
το ποσό των 50 ευρώ
■ Στη μνήμη της εκλιπούσας αδελφής
της Ανδρονίκης Μανουρά, η Ελένη, Χήρα Κώστα Λώλα ή Ζωνολένη, εισέφερε
το ποσό των 100 ευρώ στη «Φωνή των
Ανωγείων».
Στη μνήμη Όλγας και Ισμήνης Μανουρά,
ο αδερφός του Σοφοκλής Μανουράς
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ
■ Τα τέκνα της Νίκης Μανουρά του
Βασιλείου, εισέφεραν στη μνήμη της το
ποσό των 100 ευρώ
■ Στη μνήμη Μενελάου Κοντογιάννη
του Ψεβειογιώργη, η οικογένεια Μενέλαου Κοντογιάννη, κατέθεσε το ποσό
των 50 Ευρώ στην εφημερίδα Φωνή των
Ανωγείων
■ Στη μνήμη Αλίκης Μανίκα, η Ελευθερία Μπαράκου εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ
■ Ο Πασπαράκης Μανώλης (Ταβέρνα
ΑΕΤΟΣ) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50 ευρώ στην μνήμη της Βαρβάρας Βρέντζου.
■ Ο Ζαχαρίας Πασπαράκης εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ στην μνήμη της Βαρβάρας Βρέντζου,
■ Ο Λάμπρος Λάμπρος και η Δόξα Πασπαράκη Δόξα εισέφεραν στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη της Βαρβάρας Βρέντζου.
■ Η Ριρίκα Χαιρέτη εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 20 ευρώ
■ Ο Βύρων Κουνάλης εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ
■ Ο Βασίλης Καλομοίρης (Σμπρούλος)
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ

�

Η εφημερίδα μας, ευχαριστεί
θερμά και ειλικρινώς,
όλους τους δωρητές, οι οποίοι
με τη συνεισφορά τους, βοηθούν
την εφημερίδα μας
να κυκλοφορεί και να καλύπτει
τα αυξημένα έξοδά της

Φ.Α.

Οι επίσημοι παριστάμενοι, με επικεφαλής τον υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Παναγιώτη Κουρουπλή, στην κεντρική οδό των Ανωγείων
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

›› κόσιους Ανωγειανούς ζήτησαν αρχικά οι
κατακτητές να δουλέψουν στις «αγγαρείες». Όταν δεν κατάφεραν να τους βάλουν
στο χέρι το μείωσαν σε 250. Ούτε τόσοι
πήγαν. Η άρνηση στον κατακτητή ήταν
ύβρις θανατηφόρα εκείνο τον καιρό που
ο ρατσισμός είχε χωρίσει τον κόσμο σε
αφέντες και σε τίποτα. Συλλήψεις, ομηρίες, εκτοπίσεις στη Γερμανία –που κατέληγαν στο βυθό του Αιγαίου, στα γνωστά
ναυάγια-, φυλακίσεις, εκτελέσεις –όπου
τους εύρισκαν, στο Ρέθυμνο συνήθωςήταν η απάντηση. Εκατόν δεκαεφτά Ανωγειανοί (στοιχεία νομαρχίας) θανατώθηκαν σε τούτο το παιχνίδι κυριαρχίας και
υποταγής, το 3% του πληθυσμού του
χωριού, 1% για κάθε χρόνο κατοχής, ήταν
ο φόρος του αίματος. Θα ήταν ίσως βαρύτερος εάν το γερμανικό σχέδιο για σύλληψη ομήρων -80 με 100 άτομα- από το χωριό δεν τέλειωνε άδοξα στη μάχη που
έδωσε ο εφεδρικός ΕΛΑΣ στο Σφακάκι.
Τι πλήρωσαν τα Ανώγεια με το αίμα των
κατοίκων τους και με το βιός τους; Πλήρωσαν την τόλμη του να διαφεντεύουν από
τον κατακτητή και τον ναζισμό το χωριό
και το βουνό τους. Σε όλη τη διάρκεια της
γερμανικής κατοχής της Κρήτης ποτέ δεν
εγκαταστάθηκαν Γερμανοί στον Ψηλορείτη. Δεκάδες Ανωγειανή πήραν μέρος στην
Αντίσταση, πολλοί ως ένοπλοι αντάρτες.
Ενοχλητική κατάσταση για έναν τόπο που
βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της μάχης
στο σύνορο της γερμανικής κυριαρχίας
και όπου βρίσκονταν εγκατεστημένοι 30
ως 50.000 Γερμανοϊταλοί στρατιώτες. Τα
Ανώγεια τον καιρό της Κατοχής, του ναζισμού και της κατάκτησης, τίμησαν την
παράδοση των αγώνων για την λευτεριά
και την αξιοπρέπεια. Αγώνων που δοκιμάζουν τους λαούς, τους μικρούς λαούς
ιδιαίτερα, εκείνους που ο ιμπεριαλισμός

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης

Ο ευρωβουλευτής κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης έτοιμος για
κατάθεση στεφάνου
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τους θέλει απλά παιχνίδια – πιόνια στα
σχέδιά του. Από ετούτες τις απόμερες
πλαγιές του Ψηλορείτη, βρήκαν τον τρόπο
να συνταχθούν με το μεγάλο πανευρωπαϊκό κίνημα της Αντίστασης ενάντια στον
ναζισμό, ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τον
πόλεμο, την κατάκτηση, την υποδούλωση,
την εξαθλίωση, τον εξανδραποδισμό. Δεν
συνθηκολόγησαν, δεν παραδόθηκαν, δεν
πίστεψαν ούτε τις υποσχέσεις του Πασσαδάκη και των Ελλήνων ναζί, ούτε τα
«φιλικά ανοίγματα» των κατακτητών. Δεν
έδωσαν τα ζώα τους, δεν έδωσαν τον καρπό τους, δεν έδωσαν τους ανθρώπους τους
να δουλεύουν μεροφάι στα οχυρά και στα
αεροδρόμια του Άξονα. Και μαζί με τους
πολλούς, μαζί με τους λαούς της Ευρώπης
και –ιδιαίτερα- της Σοβιετικής Ένωσης
πρόσθεσαν το δικό τους λιθαράκι στο τεράστιο αγώνα που τελικά έπνιξε το ναζιστικό θεριό, το εξόντωσε, το έβγαλε από
το χάρτη του κόσμου. Έτσι, οι Ανωγειανοί έγιναν πλούσιοι. Μοιράστηκαν με τους
λαούς που αγωνίστηκαν και που αγωνίζονται τις μεγάλες αξίες του κόσμου. Τις
αξίες του δίκιου, του πολιτισμού, τις αξίες
της ειρήνης, της αξιοπρέπειας όλων των
ανθρώπων. Μοιράστηκαν το όραμα ενός
μέλλοντος χωρίς αδικίες, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς
θανατηφόρους ανταγωνισμούς μονοπωλίων και συνακόλουθων ιμπεριαλισμών,
χωρίς αίματα, πολέμους, αγριότητες. Είναι το μεγάλο όραμα αυτού που λαοί επιθυμούν, αυτού που οι αγώνες τους κάποτε
θα φέρουν. Η λεβεντιά έχει τίμημα βαρύ,
το γνώριζαν αυτό στα Ανώγεια. Το πλήρωσαν με θάρρος και αξιοπρέπεια, το
πλήρωσαν με την συθέμελη καταστροφή
των σπιτιών τους, με τον θάνατο των δικών τους ανθρώπων. Δικαιώθηκε ο αγώνας τους, θα ρωτήσει εύλογα κανείς; Το
όραμα του αυριανού κόσμου το είδαν,
ήρθε αυτός ο κόσμος; Ζούμε σήμερα σε
αυτόν; Όχι βέβαια! Πίσω από τον ναζισμό
και τα έργα του βρίσκεται η αδικία, η ανισότητα, η απάνθρωπη κατανομή των αγαθών ετούτου του κόσμου. Οι λίγοι μαζεύουν τα πολλά, για τους πολλούς απομένουν τα λίγα. Οι πλούσιοι γίνονται
πλουσιότεροι, οι φτωχοί κάθε μέρα και
πληθαίνουν. Και όταν φουντώνει η αντίσταση, η πάλη των λαών ενάντια σε τούτη
την αδικία, τότε επιστρατεύονται τέρατα,
μηχανισμοί πολέμου και θανάτου, ο ναζισμός ανάμεσά τους. Δεν μιλάω για το
1944, για το σήμερα μιλώ επίσης. Και επειδή το σήμερα έχει στοιχεία από το χθές,
βλέπουμε, όχι μόνο να μη δικαιώνεται,
επίσημα, ο τότε αγώνας των λαών, των
κατοίκων των Ανωγείων ανάμεσά τους,
αλλά αντίθετα να στιγματίζεται, να λοιδωρείται, να συκοφαντείται, να διαστρεβλώνεται. Γιατί τι άλλο ήταν ετούτη η
περίφημη υπόθεση του κου Ρίχτερ που
απασχόλησε –πολύ σοβαρά τον γερμανικό
τύπο- και που έδειξε το μέγεθος της επίθεσης που δέχονται οι αγώνες των λαών
και στο επίπεδο της «επιστημονικής» -τρομάρα μας- ιστορίας. Ο «αναθεωρητισμός»
που σήμερα επελαύνει στην ιστορική γραφή έχει στόχο να γυρίσει την αλήθεια αλλοίως, να δικαιωθούν οι δήμιοι και να
καταδικαστούν, στο πυρ το εξώτερο τα
θύματά τους. Εγκλήματα πολέμου, βλέπετε, στη νέα αυτή σχολή, έκαναν οι Κρήτες,
οι αντάρτες, η Αντίσταση και όλα αυτά
απέναντι στους γεμάτους «ιπποτισμό»
στρατιώτες του ναζισμού. Ας είναι καλά
ο λαός της Κρήτης που στάθηκε άξιος
υπερασπιστής της ηρωϊκής του ιστορίας
την ώρα που Πανεπιστήμια και σοφοί –
στο όνομα του ευρωπαϊκού ιδεώδους- έκαναν πως δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
Και αν θέλετε, πέρα από την προάσπιση

Ιστορίες του ωκεανού
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

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

Περπατάει στα βήματα της ίδιας
γνώριμης στράτας. Αργά και μεθοδικά, υπερασπίζεται βέβαια,
αποφάσεις και στάσεις. Ζωής.
Κατάστασης. Διαδρομής δεδομένης. Στα χρόνια που διένυσε χιλιόμετρα νύχτας, έσπειρε φως
στις εντός της πατρίδες. Ίδρυσε
χρώματα σε γερασμένες πληγές.
Ζωγράφισε θάλασσες στις γκρεμισμένες ασφάλτους.
Ό,τι κι αν έκανε για ένα ήταν σίγουρη: Τώρα όλα τα μάτια της θα
κοιτούσαν μπροστά. Οι άνθρωποι που γνώρισε, ιερή μουσική.
Στις παρτιτούρες της θλίψης τους,
έγραψε με την ίριδα χίλια σονέτα
ευχών. Τους μιλάει για θαύματα
όλες τις άγρυπνες ώρες. Για τα
ανένδοτα κύματα στις γωνίες της
ψυχής. Είναι όλα ανάποδα. Είναι
όλα σωστά.
Αντιστρέφει τον πόνο που ορίζουν οι λέξεις τους και κρεμάει
στις κουρτίνες της μελλοντικές
προσευχές. Κρατάει πάντα σφιχτά τα κλειδιά του ουρανού της.
Πια καμία σκιά δεν θα λερώσει
ορίζοντα. Θα επιτρέψει την είσοδο μόνο σ’ εκείνους που ξέρουν.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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«ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ (ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗΣ)»

Ανωγειανές
Αθιβολές
Ο χασούρης και τα δανεικά...

Που γνωρίζουν καλά να γιατρεύουν ρωγμές.
Την πληγή που τη ρήμαξε, η ψυχή
τη θυμάται. Κάτι αόρατα νήματα
δείχνουν πάντα το έδαφος για να
αλλάζει η σιωπή. Τώρα ό,τι της
έκλεψαν, το πήρε πίσω διπλά. Να
μεγαλώνει η φωνή της δίχως ίχνος
κραυγής. Άλλαξε κατευθύνσεις,
διευθύνσεις και γράμματα.
Σκότωσε όλες τις πιθανότητες
που της φώναζαν πίσω. Κανένας
θάνατος πια δεν γιορτάζει για
‘κείνη. Στο ταξίδι αυτό, έχει ό,τι
χρειάζεται. Ξημερώνει στα χέρια
της μία νέα ζωή. Και δηλωμένη
βαθιά της μια καινούρια πορεία.
Από εδώ και στο εξής, όλος ο κόσμος που όρισε, θα συμβαίνει εξ’
αιτίας της.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

Μια φορά, στη λέσχη του Σταυρακοβασίλη, ένας χασούρης, θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι και ζητά πίστωση από το Σταυρακοβασίλη: «Δώσε μου,
Βασίλη, ένα χιλιάρικο, και μα τη Μπαναγία, ταχυτέρου πρωί-πρωί θα σου
το φέρω σπίτι»! Κι ο Σταυρακοβασίλης με κάποια ειρωνεία, αλλά και δυσπιστία για τη διαβεβαίωση του χαρτοπαίχτη και τη συνέπεια των ζαριτζήδων
του λέει: «Καλλιά’χω να μου λείπεις, γιατί θα’ρθεις από τα βαθιά χαράματα
να μου κατακτυπάς την πόρτα και θα με ξυπνήσεις»!

Το ένταλμα του Μάνολα

Κάποτε ένας χωροφύλακας, νεοτοποθετηθείς στ’Ανώγεια, κρατούσε ένα
ένταλμα, οικονομικής φύσης για το Μάνολα (Εμμ. Σκουλά). Κατέβηκε, λοιπόν, στο Περαχώρι να το επιδώσει στο Μάνολα, που φυσικά δεν τον γνώριζε!... Ρωτά τους παρευρισκόμενους στο καφενείο του Κόκκινου (Ξυλούρη)
να του δείξουν ποιος είναι ο Μάνολας να του επιδώσει το ένταλμα και να
πληρώσει κι αυτοί του υπέδειξαν που είναι τα Σκουλαδιανά να πάει να ρωτήσει. Φθάνοντας ο χωροφύλακας στου Γρυλλιό το καφενείο, συναντά στην
πόρτα τον ίδιο το Μάνολα και του λέει: «Εδώ έχω ένα ένταλμα». «Είντα
ένταλμα! Ένταλμα; Τίνος είναι το ένταλμα;» «Κάποιου Εμμ. Χαρ. Σκουλά».
Κι ο Μάνολας: «Πάρε την μπλαβή στράτα και γύρευγέ τονε!» (Δηλαδή: …
προχώρα στο άγνωστο και ψάξε να τον βρεις, γιατί εγώ δεν γνωρίζω τίποτε).

Ο Σκαμπίλης στο δικαστήριο

Ένας από τους πιο ωραίους τύπους των Ανωγείων στο 1ο ήμισυ του 20ου
αιώνα, αφελής, ετοιμόλογος, ολίγον γραφικός, ήταν ο Σκαμπίλης (Βρέντζος).
Κάποτε πήγε στο δικαστήριο, μάρτυρας σε μια υπόθεση φόνου. Κάποια
στιγμή ο πρόεδρος τον ρώτησε: «Εις οίαν απόστασιν ευρίσκεσο, καθ’ήν
στιγμή συνετελέσθη ο φόνος;» Ο Σκαμπίλης κοιτάζει το δικαστή απορημένος, μη καταλαβαίνοντας τίποτε απ’ό,τι του έλεγε. Τότε παρεμβαίνει ο δικηγόρος (Βρέντζος) και λέει στον πρόεδρο: «Δε σα καταλαβαίνει κ. πρόεδρε.
Να του πω εγώ στη γλώσσα του, τι θέλετε να του πείτε;» «Να του πείτε;»
«Πόσο κομμάτι, μπάρμπα, ήσουνε από ‘κεια που σκοτώθηκε ο άνθρωπος;»
Κι ο Σκαμπίλης: «Ετονά μουρέ, ήθελε εκειοσές ο παράουρος να μου πει κι
έκαμε τοσηνά ώρα;»

Ψωμί στσι μπουζουνέρες

Α Ν Α Κ O Ι Ν Ω Σ Η
ΠΑΡΑΚΑΛOΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ OΛOΙ OΙ ΣΥΝΔΡOΜΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ
ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤOΥΣ. ΠΑΡΑΚΑΛOΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ,
OΛOΙ OΣOΙ ΕΠΙΘΥΜOΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛOΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤO ΕΠOΜΕΝO ΦΥΛΛO ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (Νο 307) ΝΑ ΤO ΠΡΑΞOΥΝ ΤO ΑΡΓOΤΕΡO
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της ιστορίας, υπάρχει και το επόμενο βήμα
αναγνώρισης και δικαίωσης. Πότε θα αναγνωρίσουν οι Γερμανοί το κακό που έκαναν; Πότε θα αποζημιώσουν τους μαρτυρικούς τόπους, τους δήμους και τις κοινότητες, τους ανθρώπους που θανάτωσαν
και έκαψαν οι στρατοί τους. Πότε έμπρακτα –και όχι στα ανέξοδα λόγια- η Γερμανία θα στιγματίσει το ναζιστικό της καθεστώς; Φυσικά και να υπάρξει συμφιλίωση
μεταξύ των χωρών, όπως απαντούν οι
Γερμανοί επίσημοι και τα ιδρύματά τους.
Η συμφιλίωση όμως αυτή να μην σημαίνει
αθώωση του ναζισμού, να μην σημαίνει ότι
ξεχνούμε τα εγκλήματα, ότι φέρνουμε στα
ίσα θύματα και θύτες. Η συμφιλίωση δεν
μπορεί να σημαίνει ότι εμείς απαρνούμαστε την ιστορία μας, τους αγώνες μας, ενώ
ταυτόχρονα η Γερμανία, μετατρέπει τα
εγκλήματα των δικών της στρατιωτών σε

απλά πταίσματα, άντε παραβάσεις. Κάθε
φορά που θυμούμαστε, εδώ στα Ανώγεια,
και όπου αλλού έγραψαν σελίδες τιμής και
αγώνα οι λαοί, να θυμόμαστε τις διαφορές, να θυμόμαστε τα οράματα, να θυμόμαστε αυτήν την αίσθηση της ελευθερίας
και του δίκηου που πολλοί, μα πάρα πολλοί στον σημερινό κόσμο θέλουν να μας
κάνουν να ξεχάσουμε. Γιατί το αύριο που
είδαν τότε οι αγωνιστές της λευτεριάς, δεν
έχει έρθει ακόμα. Και μας περιμένουν
αγώνες, και μας περιμένουν θυσίες και,
στο βάθος, πάντοτε διακρίνουμε έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο που να είναι
αντάξιος των ανθρώπων που τον κατοικούν και τον δουλεύουν. Τα Ανώγεια των
λαϊκών αγώνων και της λευτεριάς, θα είναι, είμαι σίγουρος, από τα πρώτα μέρη
που θα διαβούν το κατώφλι ετούτου του
νέου κόσμου.»
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Περί τα τέλη του 19ου αιώνα λειτουργούσαν στο ναό της Παναγίας στ’Ανώγεια, εκ περιτροπής, δύο παπάδες: ο Νικόλαος Ανδρεαδάκης και ο Σπυρίδων
Δακανάλης. Ο μεν παπά-Νικόλας τελείωνε γρήγορα τη λειτουργία, ενώ ο
παπά-Σπυρίδος αργούσε πολύ. Η Καραμουζομαρία ρώτησε να μάθει ποιος
παπάς είχε νομπέτι (σ.σ. σειρά) την Κυριακή που ξημέρωνε την επαύριο και
τότε ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος: «Ποιος παπάς, μωρή, είναι ταχυτέρου;» «ο Παπά-Σπυρίδος!» «Μαύρα κακορίζικα, ψωμί στσι μπουζουνέρες
σας (σ.σ. στις τσέπες σας)

(Περαχώρι-Ανώγεια, 14-8-2016
Εκδήλωση για την ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
του ΒΙΒΛΙΟΥ
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ)
Την Κυριακή 14 Αυγούστου 2016, στην πλατεία
των Ανωγείων στο Περαχώρι, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, και τη συμμετοχή πλήθους κόσμου,
μια σημαντική εκδήλωση για την παρουσίαση του
τελευταίου και πολύ πρόσφατου δίτομου έργου
του εκπαιδευτικού συγγραφέα και ερευνητή, και
συνεργάτη της εφημερίδας μας κ. Γιώργου
Καλογεράκη, με τίτλο «Καπετάν Μιχάλης
Ξυλούρης- Χριστομιχάλης».
Για τη συγγραφή του σημαντικού αυτού έργου που
αποτελείται, όπως αναφέρθηκε από δύο τόμους και
περισσότερες από 1100 σελίδες, χρησιμοποιήθηκαν
και αντλήθηκαν πληροφορίες από πλήθος αρχείων,
εγγράφων, φωτογραφιών, χειρόγραφων τετραδίων, εκθέσεων, σημειωμάτων, αφηγήσεων, μαρτυριών, αλλά και ηχητικών ντοκουμέντων. Πολλά
από τα στοιχεία αυτά, βρίσκονται στο Δήμο Ανωγείων (στο αρχείο της Α.Ο.Α.) και στο αρχείο της
οικογένειας των Ξυλούρηδων. Κατά την εκδήλωση
όμως, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά και πολλά
ανέκδοτα έγγραφα και φωτογραφίες.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ.
Απόστολος Παπαϊωάννου, Ομότιμος καθηγητής,
Διευθυντής Εργαστηρίου Ιστορίας Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού Πολιτισμού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς επίσης και ο Εμμανουήλ
Δρακάκης, Προϊστάμενος ΓΑΚ νομού Ηρακλείου,
Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Την εκδήλωση συντόνισε, ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, ενώ μετά το πέρας της εκδήλωσης ο
Αντώνης Ξυλούρης (Ψαραντώνης) με τους συνερ
γάτες του πλαισίωσαν, όπως και το χορευτικό
σχήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων
έκλεισαν αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, η οποία
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Ανωγείων και της Οικογένειας των Ξυλούρηδων.
Το δίτομο αυτό έργο, από τον πολυγραφότατο κ.
Γιώργο Καλογεράκη αποτέλεσε το απόσταγμα
εμβριθούς, κοπιώδους και μακρόχρονης προσπάθειας, που φιλοδοξεί να προσφέρει στην καταγραφή της ιστορίας του τόπου μας και στην ανάδειξη
πτυχών της άξιας και αέναα δραστήριας και μαχητικής ζωής του σπουδαίου ανωγειανού ανδρός,
του Χριστομιχάλη Ξυλούρη.
Ο Χριστομιχάλης Ξυλούρης…
Ο Χριστομιχάλης Ξυλούρης έλαβε μέρος πολεμώντας στους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913),
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-18), στη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922) και στο Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-45),
Τα χρόνια του Μεσοπολέμου 1930-1940, σε ηλικία
τριάντα οχτώ χρονών, έφυγε από τ΄ Ανώγεια και
ανοίγει κρεοπωλείο στην περιοχή Καμαράκι της
πόλης του Ηρακλείου.
Στη μάχη της Κρήτης 20-31 Μαΐου 1941 σφραγίζει
το μαγαζί του, ζώνεται τα όπλα και πολεμά τους
αλεξιπτωτιστές στα ενετικά τείχη.

Με την κατάληψη της Κρήτης επιστρέφει στα
Ανώγεια, παραμένει όμως στα Πετροδολάκια του
Ψηλορείτη καθ’όλη τη διάρκεια της Κατοχής. Με
άλλους τέσσερις Βενιζελικούς συντρόφους του,
(Γιάννη και Γιώργη Δραμουντάνη, Παπαγιάννη
Σκουλά και Νικόλαο Σταυρακάκη), ιδρύουν και
οργανώνουν την Ανεξάρτητη Ομάδα Ανωγείων
Α.Ο.Α. το πρακτικό της οποίας υπογράφουν την
15η Αυγούστου 1941 και δύο Ανωγειανοί γιατροί,
(μέλη του Λαϊκού κόμματος), ο Νικόλαος Μανούσος και ο Κωνσταντίνος Κουνάλης.
Ζει την καταστροφή του χωριού και τον ξεριζωμό
των συγχωριανών του τον Αύγουστο του 1944. Μια
εικόνα που δεν βγήκε ποτέ από το μυαλό και τη
σκέψη του, όπως έλεγε ο ίδιος.
Ο Χριστομιχάλης Ξυλούρης στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου είναι πενήντα τριών ετών. Δεν
παντρεύεται και ορίζεται Δήμαρχος Ανωγείων για
μικρό χρονικό διάστημα. Η προσπάθειά του επικεντρώνεται στην ανασυγκρότηση των Ανωγείων,
την επιστροφή των Ανωγειανών και στη δημιουργία του Ανωγειανού σχολείου στο Ηράκλειο. Προσωπικός φίλος του Σοφοκλή Βενιζέλου, τον φιλοξένησε στα Ανώγεια και τον στήριξε πολιτικά. Δεν
δέχτηκε ποτέ χρηματική βοήθεια από τους φίλους
του, πάντοτε ζούσε λιτά και φτωχικά. Του άρεσε
τους καλοκαιρινούς μήνες να παίρνει ένα αντίσκηνο και να διαμένει στον αγαπημένο του Ψηλορείτη.
Τη δεκαετία του 1950 επέλεξε και διέμενε σε μια
καλύβα στη Βαρυμπόμπη Ατττικής. Σ’αυτήν την
καλύβα τον επισκέπτονταν πολλές προσωπικότητες της εποχής (πνευματικοί άνθρωποι, πολιτικοί,
στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι, διπλωμάτες κ.α.)
Τα χρόνια της δικτατορίας ο Χριστομιχάλης ήταν
εβδομήντα πέντε ετών. Ένα σεβαστό για την εποχή χρηματικό βοήθημα που του έστειλε ο Στυλιανός Παττακός, το επέστρεψε αμέσως πίσω και
αρνήθηκε τη συνταξιοδότηση που του πρόσφερε.
Τα τελευταία του χρόνια απομονώθηκε στη Βαρυμπόμπη, και όταν πια δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί, φιλοξενήθηκε στο σπίτι του ανιψιού
του Ηρακλή Ξυλούρη (του Αστρινού). Πέθανε την
Τρίτη 6 Ιουνίου 1972, στις 11 η ώρα το πρωί, σε
ηλικία 80 ετών.
Η μόνη περιουσία που άφησε ήταν μια βαλίτσα με
τα ρούχα του, η κατοχική σημαία της Ανεξάρτητης
Ομάδος Ανωγείων και μια κορνίζα με τη φωτογραφία του τουρκομάχου Εμμανουήλ Ξυλούρη ή
Τζιτζή.
Φ.Α.
Από τους ομιλιτές για ητν παρουσία του
βιβλίου «ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ» και ο καθηγητής Απόστολος
Παπαϊωάννου (14/8/2016)

Το μνημόσυνο του Στρατογιώργη

Τον παλιό καιρό, λόγω της ανέχειας και της πείνας που επικρατούσε, το
μνημόσυνο αποτελούσε, ιδιαίτερα για τους φτωχούς, σημαντικό γεγονός, που
προδίκαζε μια καλή κοιλιδιά, ιδιαίτερα όταν ο συγωρεμένος η οι δικοί του
ήταν ευκατάστατοι. Κάποτε ήταν τα σαράντα του Στρατογιώργη. Επήγαν
πολλοί, έφαγαν καλά γιατί το τραπέζι ήταν πλούσιο και τα φαγητά τρόχαλος
(σ.σ. σωρός). Όταν έφευγαν ξεκοιλιδωμένοι από το μνημόσυνο ο Μαχαιράκης (Ξυλούρης), ρωτά το Ροδίτη (ψάλτης της Παναγίας): «Μα είντα μουρέ
Μιχάλη, μνημόσυνο ήτονε τονά;» «Θαρρώ μπάρμπα τα σαράντα», του απαντά ο Ροδίτης. Κι ο Μαχαιράκης, που βιαζόταν να ξανάρθει και το επόμενο
μνημόσυνο: «Και πότε, μουρέ, θαν είνιαι τα εξήντα!»
(σ.σ. από το βιβλίο: «Μια φορά ένας Ανωγειανός»
του Γεώργιου Ι. Σμπώκου, Ανώγεια, 2013)

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

16:00

έως

19:00

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

σ ημει ω σ η
Οι στήλες του συντάκτη μας Μανώλη Φασουλα
«Με μαθηματική ...ακρίβεια»

&

«ΑΝΩΓΕΙΑ μια ιστορία... μια μαντινάδα...»
θα είναι μαζί μας ξανά στο επόμενο φύλλο
της εφημερίδας μας.
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δράσεις αποδράσεις

Χ Ρ ΙΣΤΟΣ Τ Ζ ΙΦΑΚΗ Σ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αποκαλύπτεται και Αποκαλύπτει ή Μουσικήν ποίει και εργάζου1
(η συνέντευξη δόθηκε στην Αλεξάνδρα Σταυρακάκη για τη «Φωνή των Ανωγείων»)
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

εννήθηκε στην Αθήνα, όπου σπούδασε ανώτερα θεωρητικά - σύνθεση. Πολίτης και
μουσικός του κόσμου, σπούδασε στο Μάαστριχτ στην Ανώτατη Μουσική Ακαδημία
κλασσική κιθάρα, και στην Ισπανία, κιθάρα flamenco.
Κλασικός κιθαρίστας, έχει δώσει ρεσιτάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη, είτε ως σόλο ερμηνευτής, είτε ως προσκεκλημένος σολίστ με ορχήστρες. Συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες
και μαέστρους. Για την δεξιοτεχνία του Χρίστου έχουν εκφραστεί πολλοί καλλιτέχνες: Μαρία
Φαραντούρη, «Γιώργος Κουρουπός: Leo Brouwer2 και Joaquin Grilo κ.α.
Ίδρυσε το συγκρότημα “flamenco aire”, με το οποίο συμμετείχε για αρκετά χρόνια σε μουσικά
φεστιβάλ, με κορυφαίους χορευτές, (Carmen Cortez, Oscar de los Reyes, A. Vega κ.α.). Το έτος
2011, παίχτηκε το έργο του «Alquimia Flamenca»3 ένα ταξίδι στον κόσμο των αισθημάτων, για
κιθάρα και ορχήστρα, στο Μέγαρο Μουσικής με την συμμετοχή του περίφημου χορευτή Joaquin
Grillo. Διακρίνεται για την πλούσια φαντασία του και την άοκνη εργατικότητά του. Είναι υπερβολικά ευαίσθητος όπως κάθε μεγάλος δημιουργός. Είναι νυμφευμένος με την Μελίνα Ιωαννίδου
και έχουν ένα γυιό τον Νίκο. Με ευγένεια και καλοσύνη παρεχώρησε την παρακάτω συνέντευξη:
•Χρίστο για ποιο λόγο εγκατέλειψες τις σπουδές στην αρχιτεκτονική και επέλεξες την κιθάρα,
όργανο-σύμβολο του Απόλλωνα;4
ΧΤ Από μικρός είχα μουσικά ακούσματα. Η γιαγιά μου Σοφία Τζιφάκη έπαιζε πιάνο. Έτσι ήλθα σ
‘επαφή με το κλασικό ρεπερτόριο. Επίσης μέσω του θείου μου Αντώνη Μισιρλή, ήλθα σ ‘επαφή με
την κρητική μουσική στα κρητικά γλέντια. Ίσως η επιλογή μου οφείλεται στο ό,τι η κιθάρα μπορεί
να παιχτεί και ως κλασικό, αλλά και ως λαϊκό όργανο που συγκερνά δυο φαινομενικά διαφορετικούς
μουσικούς κόσμους. Οφείλω χάριτες στην οικογένεια μου που με στήριξε στην επιλογή μου.
•Πότε στράφηκες στην κρητική μουσική;
ΧΤ Η κρητική μουσική πάντα υπήρχε δίπλα μου. Όμως μετά το 2011 άρχισα να την μελετάω πιο
σοβαρά. Προσπαθώ ν’ αναδείξω τις καθαρά συναυλιακές και συνθετικές-ενορχηστρωτικές δυνατότητες, τις κρυμμένες μέσα στον τεράστιο πλούτο θεμάτων της κρητικής παράδοσης. Εξαιρετικοί
μουσικοί έχουν σχεδόν εξαντλήσει τις δυνατότητες της κρητικής μουσικής στα γλέντια, αλλά από
ενορχιστρωτική, σκηνική και συνθετική άποψη το πεδίο είναι σχεδόν παρθένο.
Μεγάλο μέρος της κρητικής μουσικής υπάγεται στην βυζαντινή παράδοση, άλλωστε τα κρητικά
γλέντια ακολουθούν τα θρησκευτικά μυστήρια όπως ο γάμος και η βάφτιση, με έντονο το διονυσιακό στοιχείο. Ο ψαλτικός ισοκράτης γίνεται ρυθμικός με την χρήση του λαούτου.
Μελετάω κυρίως τους λυράρηδες: Ροδινό, Σκορδαλό, Μουντάκη, Κλάδο αλλά και τον Καλογερίδη ο οποίος υπήρξε ιδιαίτερη περίπτωση λόγιου μουσικού. Έγραψε και παρτιτούρες για πιάνο.
Επίσης συλλέγω και γράφω σε παρτιτούρα τα ριζίτικα. Από τους μουσικούς της Πόλης μελετάω
τους Καντεμίρη, Τσολάκογλου κ.α. Διαπιστώνω ότι θα μπορούσε να συνδεθεί μια φράση του
Ροδινού με μια του Καντεμίρη και ν’ ακούγεται σαν συνέχεια της ίδιας οργανικής σύνθεσης!….
•Τι αποκομίζεις από αυτό το ταξίδι;
ΧΤ Δυτικά στοιχεία επιβιώνουν στην κρητική μουσική. Κατά την περίοδο της ενετοκρατίας υπήρξαν έντονες επιρροές. Θυμίζω το εκκλησιαστικό όργανο στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο
Ηράκλειο, το φορητό εκκλησιαστικό που στο Ρέθυμνο, τις κιθάρες, τα βιολιά… Οι ζυμώσεις αυτές
επηρέασαν και την ίδια την βυζαντινή παράδοση, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ύφος που έχει
επικρατήσει να ονομάζεται «ψάλλειν κατά τους Κρήτας». Το πεδίο έρευνας και δημιουργίας είναι
τεράστιο και αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του φεστιβάλ των Ανωγείων.

Γ
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Οι επιτυχίες των νέων του Λυκείου Ανωγείων
› Πλέον ένας νέος δρόμος ανοίγεται στη ζωή όσων τα κατάφεραν και μια ακόμα αφορμή δίνεται για να συνεχίσουν να
προσπαθούν, σε όσους δεν μπόρεσαν φέτος να πετύχουν το
στόχο τους. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα για τους επιτυχόντες
έχουν ως εξής:
(εξετάσεις με το νέο σύστημα)
› Αεράκη Μαρίνα του Ιωάννη-Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ρέθυμνο.
› Βρέντζος Εμμανουήλ του Ιωάννη-Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αθήνα.
› Δαφέρμου Ελευθερία του Ιωάννη-Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Ηράκλειο.
› Καλομοίρη Στυλιανή του Νικολάου - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ρέθυμνο.
› Ξυλούρη Νίκη του Ιωάννη-Διοίκηση Επιχειρήσεων, Άγιος Νικόλαος.
› Σταυρακάκη Μυρσίνη του Ζαχαρία-Νοσηλευτική Ηράκλειο.
› Σωπασή Φωτεινή του Σόλων-Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λευκάδα.

Επίσης υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση με το φλαμένκο, που δεν την έχω τεκμηριώσει μουσικολογικά
μέχρι σήμερα. Έχω εντυπωσιαστεί, επειδή οι Ισπανοί καλλιτέχνες που έρχονται στην Κρήτη για
να συμπράξουν με Κρητικούς, συνεργάζονται με μεγάλο ενθουσιασμό και άνεση.
•Από το φεστιβάλ κλασικής κιθάρας στ Ανώγεια, θα προκύψουν οφέλη;
ΧΤ Όσα χρόνια έρχομαι στ’ Ανώγεια αποκομίζω θετικά μηνύματα και συναισθήματα… Στα δυο
χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ τα δείγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Οι Ανωγειανοί ανταποκρίνονται μ’ ενθουσιασμό εισάγοντας, με την έντονη κοινωνικότητα που τους διακρίνει, τους επισκέπτες, στον δικό τους κόσμο. Δημιουργείται ένα πολύ ζεστό κι ενθουσιώδες κλίμα.
Ξέρεις, οι σχέσεις των ανθρώπων είναι διαλεκτικές. Το αμοιβαίο ενδιαφέρον είναι ισχυρό κίνητρο.
Η φιλοσοφία του φεστιβάλ είναι να επενδύσει σ’ αυτή την διαλεκτική σχέση: Να έλθουν στ’ Ανώγεια άνθρωποι, να μοιραστούν την γνώση και την τέχνη τους, αλλά και να αντλήσουν αντιστοίχως
από την ζωντανή παράδοση του τόπου. Δεν γνωρίζω το μέλλον του φεστιβάλ κιθάρας. Παρακολουθώ την δυναμική του, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να συμμετάσχουν, και χαίρομαι. Σ’ αυτήν την δυναμική σχεδιάζω τα επόμενα βήματα.
•Τι σε συνήρπασε στ Ανώγεια;
ΧΤ Με συναρπάζουν πολλά. Η ιστορία. Ο παππούς μου ως Αρχηγός Εθνικής Αντίστασης είχε
ισχυρότατους δεσμούς με τους Ανωγειανούς και αρκετοί από τους παλαιότερους αλλά και τους
νεότερους διατηρούν συγκινητικές μνήμες. Το υψόμετρο σε συνδυασμό με την αρχαία παράδοση
του Δία δημιουργούν ένα υπερβατικό κλίμα, που είναι πηγή έμπνευσης.
•Αυτό το υπερβατικό κλίμα σ ένα από τα πρώτα άρθρα μου στη «ΦΩΝΗ» το αποκαλώ «Ωκεάνεια
αύρα της Κρήτης».
ΧΤ Ναι; Με εκπλήσει ο ιδιαίτερος «ορεινός κοσμοπολιτισμός» των Ανωγειανών. Μεσ’ από το
φεστιβάλ διαπιστώνω την ανοιχτοσύνη των Ανωγειανών σε σχέση με άλλες παραδόσεις και μουσικά ιδιώματα. Η ντόπια παράδοση έχει ισχυρότατο χαρακτήρα. Ίσως το έντονο στοιχείο της
ταυτότητας των Ανωγειανών, συντελεί στο να παρακολουθούν τους άλλους πολιτισμούς χωρίς
φοβικά σύνδρομα.
•Τα μελλοντικά σου σχέδια;
ΧΤ Βασικό μέρος των μελλοντικών μου σχεδίων αποτελεί η οργάνωση του φεστιβάλ κιθάρας
Ανωγείων, δηλ. σχεδιασμός, διεύρυνση, εύρεση χρηματοδότησης. Στην χρονιά που μας έρχεται,
αναμένεται η ολοκλήρωση του CD που ηχογραφώ αυτήν την εποχή (flamenco Alchemy).
•Μήπως η λέξη flamenco προήλθε από τους felag mengu τους τσιγγάνους φυγάδες χωρικούς
που είχαν καταφύγει στα βουνά της Σιέρρα Μορένα και Νεβάδα για να γλυτώσουν από την ιερά
εξέταση τον 13ο αιώνα;
ΧΤ Η ετυμολογία που αναφέρεις είναι μια από τις επικρατέστερες, όχι όμως η μοναδική. Η άλλη
αποδίδεται στην λέξη φλαμανδός, σχετίζεται με τους φλαμανδικούς πολέμους κατά τον 16ο αιώνα.
Οι τσιγγάνοι που στρατολογήθηκαν τότε, απέκτησαν γη όταν επέστρεψαν στην Ανδαλουσία, κι
οι άλλοι, ακτήμονες όντες, τους ονόμαζαν κοροϊδευτικά flamenquitos. 5
•Ένα μικρό ιστορικό για το άγαν αγαπημένο μου, το flamenco;
ΧΤ Ο ήχος του έχει κάτι το σκοτεινό και μυστήριο. Σχετικά με τις μουσικές της Ελλάδας, συγγενεύει
περισσότερο με την μουσική της Κρήτης: ο χαρακτήρας είναι έντονα ρυθμικός, το τραγούδι είναι
μαντινάδα με ισχυρά στοιχεία ψαλμωδίας, ο χορός είναι αναπόσπαστο κομμάτι του συνόλου…
Ακόμα και το βαθύ άσμα του, canto jonto, θα μπορούσε να συγκριθεί με τα ριζίτικα, αν και στην
θεματολογία του φλαμένκο δεν υπάρχει το ηρωικό-επικό στοιχείο. Στις μουσικές λεπτομέρειες (κλίμακες, ρυθμούς, άρθρωση), ανακαλύπτουμε κι άλλες συγγένειες. Είναι πάντως χαρακτηριστικό το
γεγονός, ότι όσες φορές έχουν έλθει στην Κρήτη Ισπανοί μουσικοί και χορευτές για να συμπράξουν
με Κρητικούς, αυτό έχει γίνει με πολλή άνεση, χωρίς την αλλοίωση της παραδοσιακής τέχνης τους.
Ο χορός παραδοσιακά εκφράζει την κίνηση, ό,τι λέει το τραγούδι. Στο σύγχρονο flamenco όμως
έχουν προστεθεί και πολλά άλλα στοιχεία, που προσθέτουν μεγαλύτερη ελευθερία και πλαστικότητα. Πρόκειται για ατομικό μουσικό είδος, όμως η έννοια της κοινότητας εκφράζεται από την
λειτουργία του συνόλου (τραγούδι, χορός, κιθάρα, παλαμάκια ). Η κιθάρα ήλθε μετά το 1830
περίπου. Τότε ήταν ήδη διαμορφωμένος – ως ένα σημείο – ο χορός, άλλα και το τραγούδι, κι έτσι
η κιθάρα προσαρμόστηκε στην υπάρχουσα κουλτούρα. Με τον καιρό η κιθάρα εξελίχθηκε ραγδαία
κι επηρέασε το τραγούδι, και τον χορό. Επίσης απετέλεσε κι αποτελεί τον συνδετικό μουσικό
κρίκο μεταξύ Δύσης κι Ανατολής κι έτσι οι συνεργασίες των καλλιτεχνών φλαμένκο με καλλιτέχνες
άλλων ιδιωμάτων είναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο.
Χρίστο μου, σ' ευχαριστώ για την συνομιλία μας. Σ' ευχαριστω και για τις αποκαλύψεις των
μυστικών της τέχνης, και της ζωής που συμβαίνουν «στου καιρού τα πράματα π αναπαημό δεν
έχουν». Ο νόμος «του αντιπεπονθότος» αποκαλύφθηκε σε πλήρη δόξα: Η πολύκροτη κιθάρα
του Απόλλωνα6, συνδέθηκε με το φλαμένκο, την μουσική, την κίνηση και τον λόγο της Ανδαλουσίας. Ο παππούς σου ο Χρίστος Τζιφάκης, με το ψευδώνυμο «Ν» στην κατοχή, με έγγραφη
βεβαίωση του7 απένειμε τα εύσημα στον παππού μου Γεώργιο Πετρακογιώργη για τον αγώνα
του κατά των Γερμανών. Εμείς σμίξαμε μετά από χρόνια. Μυστική δύναμη, δένει τους ανθρώπους στου κύκλου τα γυρίσματα!
ΑΛς
1 Πλάτωνος Φαίδων Β 58
2 Συνθέτης, Μαέστρος, Ιδρυτής της Συμφωνικής Ορχήστρας της Κόρδοβα.
3 Η Χημεία του Φλαμένκο
4 «Είη κίθαρίς τε φίλα και καμπύλα τόξα μάθετέ με Διός νημερτέα βουλή». Μακάρι η αγαπημένη μου κιθάρα
και τα κυρτά τόξα να μου διδάξουν την αλάνθαστη βούληση του Διός. Υμνος του Απόλλωνος.
5 Παν/μιο μουσικολογίας Jerez de la Frontera.
6 «Συ δε πάντα πόλον κιθάρη πολυκρέτω αρμόζεις». στιχ14ος Ορφικός Υμνος Απόλλωνος.
7 Παράρτημα 3ον στο Βιβλίο «Γεώργιος Πετρακογιώργης Ο παππούς του Μύθου».

› Το σημερινό Γυμνάσιο-Λύκειο
Ανωγείων
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υποτροφιεσ στη μνημη
βασσω δακαναλη

αξιεπαινη ενεργεια
απο το βασιλη δακαναλη,
για 2η συνεχη χρονια
μ ια πολύ αξιέπαινη πράξη που φιλοδοξεί να γίνει πλέον θεσμός

αλλά να βρει και άλλους μιμητές αφού πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα Ανώγεια! Ο καλός συγχωριανός μας Βασίλης Δακανάλης, τιμώντας τη μνήμη του παππού του Βασώ Δακανάλη, εδώ και δυο χρόνια προσφέρει χρηματικό ποσό μέσω του δήμου
Ανωγείων και αυτός με τη σειρά του το δίνει στους τρεις αριστεύσαντες μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου Ανωγείων σαν υποτροφία. Σε σεμνή τελετή στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου των
Ανωγείων παραδόθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 19ης Αυγούστου, (ημερομηνία συναπαντημάτων του Βασσώ Δακανάλη) από τον
Βασίλη Δακανάλη, οι τρεις επιταγές χιλίων ευρώ η κάθε μία για
τους τρείς πρώτους μαθητές της κάθε κατεύθυνσης. Να πούμε ότι
Βασίλης, ζει μόνιμα στο Ρέθυμνο και επέλεξε αυτό τον τρόπο να
δείξει τη μεγάλη του αγάπη στο χωριό του και τις ρίζες του και θα
προσφέρει πλέον κάθε χρόνο αυτή την υποτροφία στη μνήμη του
παππού του Βασσώ, επιβραβεύοντας τους καλύτερους, αλλά και ενισχύοντας έτσι την ευγενή άμιλλα μεταξύ των μαθητών. Τον Βασίλη
Δακανάλη υποδέχτηκε ο δήμαρχος Ανωγείων Μανώλης Καλλέργης,
ο οποίος ευχαρίστησε τον Βασίλη για την ευαισθησία που δείχνει με
την κίνησή του αυτή σε ιδιαιτέρως δύσκολες εποχές για τον τόπο μας.
Συνεχίζοντας τον χαιρετισμό του ο κ. Μανώλης Καλλέργης, είπε ότι
εφεξής ο Βασίλης Δακανάλης θα είναι επίσημος καλεσμένος σε όλες
τις εκδηλώσεις του δήμου Ανωγείων σαν ελάχιστη τιμή για αυτά που
έχει κάνει εδώ και δυο χρόνια με την κίνησή του αυτή. Από την μεριά
του ο κ. Βασίλης Δακανάλης εμφανώς συγκινημένος πήρε το λόγο
τονίζοντας τα εξής: «Ο κύριος λόγος που μαζευτήκαμε όλοι εδώ είναι
να τιμήσουμε τον τόπο μας. Να τιμήσουμε τους ανθρώπους του, να
τιμήσουμε αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή και ανάμεσα σε αυτούς
και ο παππούς μου. Με μεγάλη συγκίνηση κάνω αυτό το πράγμα
κάθε χρόνο γιατί ο παππούς μου ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μου
πέρασε μέσα μου τα ιδανικά, την ανθρωπιά, το ήθος το φιλότιμο και
την αγάπη για τα Ανώγεια. Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένος που
κάθε χρόνο κάνω αυτήν την ενέργεια. Πρέπει να συγχαρώ και τα
παιδιά που με τον κόπο τους προοδεύουνε. Επίσης να συγχαρώ τον
σύλλογο των καθηγητών του Λυκείου Ανωγείων που παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είχαν την δύναμη και τη θέληση να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση και τη μόρφωση σε αυτά τα παιδιά. Ακόμα,
ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στους γονείς των παιδιών
αυτών. Είναι γνωστό ότι η κοινωνία των Ανωγείων είναι μια μικρή
κοινωνία και τα περισσότερα παιδιά, δυστυχώς, δεν προχωράνε για
διάφορους λόγους και αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα. Συγχαρητήρια
στους γονείς που παροτρύνουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και με
εφόδιο τη μόρφωση να συνεχίσουν καλύτερα τη ζωή τους. Να ευχηθώ
ότι καλύτερο, καλή σταδιοδρομία και από τώρα ξεκινάει η ζωή τους.
Με το Ανωγειανό πείσμα, το φιλότιμο, τον καλό εγωισμό και όπως
αυτοί ξέρουν. Και τέλος ένα μήνυμα, «Τις δύσκολες μέρες που περνάμε μη χάσουμε ούτε στιγμή την ανθρωπιά μας. Δεν υπάρχει μικρή
και μεγάλη βοήθεια. Υπάρχει η βοήθεια». Σας ευχαριστώ όλους σας»!
Οι μαθητές που πρώτευσαν και πήραν τις υποτροφίες των χιλίων
ευρώ έκαστος είναι οι: Μίνωας Χαλκιαδάκης του Μάριου (Επιστήμης Υπολογιστών- Ηράκλειο), Καλομοίρη Στυλιανή του Νικολάου
«Γκαγκάρη» (Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης -Ρέθυμνο) και
Βρέντζος Εμμανουήλ του Ιωάννη «Βέλουκα» (Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων -Αθήνας).
(Μανώλης Σκανδάλης)

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

› Χαιρέτη Σοφία του Στέφανου-Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ρέθυμνο.
› Χαλκιαδάκης Μίνωας του Μάριου - Επιστήμης Υπολογιστών, Ηράκλειο.
(με το παλαιό σύστημα εξετάσεων)
› Αεράκης Βασίλης του Ελευθέριου - Μηχανικός Περιβάλλοντος, Κοζάνη.
[επιτυχών της επιλογής του 10% (απόφοιτοι 2015)]
› Σταυρακάκης Γεώργιος του Ζαχαρία-Λογιστικής Κοζάνη.
Η εφημερίδα μας, συγχαίρει μαθητές και γονείς, για την επιτυχία. Καλή σταδιοδρομία
σε όλους. Καλή δύναμη επίσης, σε όσους θα προσπαθήσουν ξανά. Ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ και οι νίκες κατακτώνται με προσπάθεια.
(επιμέλεια: Μαν Σκαν)

Από την τελετή υποτροφιών στο δημαρχείο Ανωγείων.
(από αριστερά): Μανώλης Βρέντζος, Μανώλης Καλλέργης, Βασίλης Δακανάλης,
Στυλιανή Καλομοίρη και Μίνως Χαλκιαδάκης

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ το ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

του «ΦΥΣΙΚΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ» στ΄ ΑΝΩΓΕΙΑ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Με τη συμμετοχή αρκετού κόσμου εγκαινιάστηκε το Κέντρο Πληροφόρησης του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη στο κτίριο του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στα Ανώγεια, την Τετάρτη 24 Αυγούστου από τον
Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη με την παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Εθνικής
Επιτροπής της UNESCO Αικατερίνης –Μαρίας Παπαχριστοπούλου – Τζιτζικώστα. Παρευρέθησαν ακόμα
οι Αντιπεριφερειάρχες Μαρία Λιονή, Νίκος Καλογερής, Θεανώ Βρέντζου, Ευριπίδης Κουκιαδάκης, ο Δημάρχος Ανωγείων Μανώλης Καλλέργης, Μυλοποτάμου Δημήτρης Κόκκινος, Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός,
Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, παραγωγικών τάξεων, υπηρεσιών, αλλά και
απλών πολιτών. Το έργο δημιουργίας-κατασκευής του Κέντρου Πληροφόρησης του Φυσικού Πάρκου χρηματοδοτήθηκε με κονδύλι ύψους 340.000 ευρώ, που διασφαλίστηκε από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω ΕΣΠΑ.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε σύντομο χαιρετισμό του αφού ευχαρίστησε για τη συνεργασία-συνέργεια όλων των φορέων, υπηρεσιών, για τη δημιουργία του Κέντρου Πληροφόρησης ανακοίνωσε το σχεδιασμό και την υλοποίηση από την Περιφέρεια Κρήτης νέου προγράμματος που θα αφορά τη
σύνδεση των τριών περιοχών της UNESCO στην Κρήτη (Ψηλορείτης, Σητεία, Σαμαριά) και την κοινή προβολή τους με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού υπαίθρου. Ο Περιφερειάρχης επίσης αποδέχθηκε την πρόταση της Πρόεδρου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO
για την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας
Κρήτης και Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO (το τρίτο
κατά σειρά στην Ελλάδα μετά την Περιφέρεια Ηπείρου και Αττικής)
με θέμα το Πολιτισμό. Το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη δημιουργήθηκε το 2001 από το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ με την
επιστημονική υποστήριξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
Στις 17 Νοεμβρίου 2015, η Γενική Διάσκεψη της UNESCO καθιέρωσε και αναγνώρισε την περιοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη ως «Γεωπάρκο της UNESCO». Για την ανάδειξη – προβολή και
1
πληροφόρηση των δραστηριοτήτων του Φυσικού Πάρκου και ευρύτερα την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής, ο Δήμος Ανωγείων δημιούργησε το Κέντρο Πληροφόρησης
του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, το οποίο λειτουργεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του κτιρίου του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στα Ανώγεια Ρεθύμνου. Το κύριο έργο του
Κέντρου Πληροφόρησης είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση
των επισκεπτών, των μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών ομάδων για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων του Γεωπάρκου μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα επίσκεψης και
ξενάγησης. Το παρόν στα χθεσινά εγκαίνια έδωσε και ο πρώην
2
Δήμαρχος Ανωγείων Γιώργης Κλάδος, πρωτεργάτης δημιουργίας
του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ. Την παρουσίαση του
Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη, πραγματοποίησε ο Φασουλάς Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Φυσικού Πάρκου
Ψηλορείτη. Η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα από τους
Άρη Πρεβεζάνο και Γιάγκο Χαιρέτη με τους συνεργάτες τους.
(Μαν. Σκαν.)

3

1 Από το εσωτερικό του «ΦΥΣΙΚΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ»
2 Στιγμιότυπο από την εκδήλωση των εγκαινίων
3 Aπό το ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ του «ΦΥΣΙΚΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ»
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δράσεις αποδράσεις

δράσεις αποδράσεις
Δωρεάν «Προλοθεραπεία»

Σ ΚΑΚΙ

(για μυοσκελετικές παθήσεις), από το Δήμο, στο ΚΗΦΗ Ανωγείων
Με πρωτοβουλία του Δήμου Ανωγείων, οργανώθηκε δωρεάν «προλοθεραπεία» για
όλες τις ηλικίες στο ΚΗΦΗ Ανωγείων, με σκοπό την ανακούφιση για όσους αντιμετωπίζουν μυοσκελετικά προβλήματα και παθήσεις.
Συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι γιατροί, προσφέροντας εθελοντικά
στους δημότες των Ανωγείων δωρεάν εφαρμογή της θεραπευτικής μεθόδου της
προλοθεραπείας, κατά την περίοδο 3-5 Ιουνίου και 27-31 Ιουλίου.

Αρχαία Ελεύθερνα
20/8/2016

Τα μέλη της ομόδας
για την ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ,
έξω από το ΚΗ.ΦΗ.
Ανωγείων,
φωτογραφίζονται για τη
«ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
(30-7-2016)

31ο Αναπτυξιακό Συνέδριο
Μ υλοποταμιτών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 31ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών, το Σάββατο 20 Αυγούστου, στην Αρχαία Ελεύθερνα. Σκοπός των συνεδρίων αυτών είναι να καταγραφούν τα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής του Μυλοποτάμου, όπως οι παραβατικές και άνομες συμπεριφορές,
οι δυσλειτουργίες σε νευραλγικούς τομείς και τα θέματα της καθημερινότητας που
δυσκολεύουν τους κατοίκους της, με όπλο την άσκηση πίεσης προς την πολιτεία, στους
αρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς, ώστε να δοθούν οι
καλύτερες δυνατές λύσεις. Επίσης, σκοπό έχουν να προβληθούν οι φυσικές ομορφιές,
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, η ιστορική, αρχαιολογική, πολιτιστική και κοινωνική διάσταση του τόπου και γενικά ότι άλλο κάνει τον τόπο να ξεχωρίζει από τη
θετική πλευρά του, ώστε να προσελκύσει επισκέπτες και τυχόν επενδυτές. Οι εργασίες του συνεδρίου άρχισαν στις 11:40 το πρωί με τον καθιερωμένο αγιασμό χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγενίου. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών κ. Σπύρος Φακιδάρης καλωσόρισε τους καλεσμένους, εξηγώντας παράλληλα την
έννοια των συνεδρίων. Χαιρετισμούς - τοποθετήσεις, απηύθυναν οι: Γιώργος Μαρινάκης (δήμαρχος Ρεθύμνης), Ανδρέας Ξανθός (υφυπουργός υγείας), Δημήτρης Κόκκινος (δήμαρχος Μυλοποτάμου), Κώστας Παρασύρης (πρόεδρος κοινότητας Αρχαίας Ελεύθερνας), Σπύρος Ζαχαράκης (πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Αθηνών «Ο
Προφήτης Ηλίας»), Μιχάλης Αποστολάκης (πρόεδρος πολιτιστικού Συλλόγου «Η
Αρχαία Ελεύθερνα»), Μαρία Λιονή (αντιπεριφερειάρχης Κρήτης), Νίκος Παπαδάκης
(διευθυντής Κ.Υ. Περάματος), Στέφανος Ξεκαλάκης (γραμματέας Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ),
Ελένη Μαυρομάτη (προϊσταμένη 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας), Κώστας Σκουραδάκης (λαϊκός ποιητής) και Μανώλης Καλλέργης (δήμαρχος Ανωγείων). Προηγουμένως βραβεύτηκαν με χρηματικά έπαθλα τα τρία καθαρότερα χωριά που ήταν η
Αρχαία Ελεύθερνα, τα Αγρίδια και οι Ορθές. Να σημειώσουμε ότι εδώ και λίγα χρόνια ο γνωστός επιτυχημένος επιχειρηματίας του εξωτερικού (Η.Π.Α.) κ. Γιώργος Σιγανός από το χωριό Φαράτσι προσφέρει το ποσό των 6.000 ευρώ ισόποσα για ενίσχυση τριών δημοτικών σχολείων του Μυλοποτάμου. Τα τυχερά σχολεία προκύπτουν
μετά από κλήρωση μπροστά στο κοινό κατά την εξέλιξη του συνεδρίου. Φέτος ο
κλήρος έπεσε στα σχολεία του Πανόρμου, του Ρουμελί και της Αξού! Το συνέδριο
έκλεισε με τους εισηγητές Νίκο Αποστολάκη (φιλόλογο), Μαρία Λιονή (αντιπεριφερειάρχη Κρήτης) και Νίκο Σταμπολίδη (αρχαιολόγο). Τα θέματα που ανέπτυξαν,
αντίστοιχα ήταν: «Ιστορική Διαδρομή του χωριού Αρχαία Ελεύθερνα», «Το νέο
Μουσείο Ελεύθερνας ως μοχλός Ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής» και «Αρχαιολογία και Ανάπτυξη». Κατά τη λήξη του συνεδρίου δόθηκε δεξίωση σε όλους τους
σύνεδρους προσφορά από το δήμο Ρεθύμνης, την τοπική κοινότητα Αρχαίας Ελεύθερνας και από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο της Αρχαίας Ελεύθερνας.
(Μαν. Σκαν.)

Η θεραπευτική μέθοδός προλοθεραπεία «prolotherapy» που εφαρμόζεται για την
αντιμετώπιση σοβαρών και χρόνιων μυοσκελετικών πόνων ξεκίνησε από την Αμερική το 1985 και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Οι γιατροί που συμμετείχαν στις
θεραπείες αυτές είναι μέλη των αντίστοιχων ιατρικών συλλόγων της περιοχής που
ανήκουν καθώς και της Ιταλικής εταιρείας Προλοθεραπείας (SIPRO) η οποία είναι
μέλος της Αμερικάνικης εταιρείας «The Hackett Hemwall Foundation».

Επιτυχές το 5ο Διεθνές Τουρνουά Ανωγείων «Ιδαίον Άντρον 2016»
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Πριν από 5 χρόνια, τον Αύγουστο του 2011
οι συζητήσεις για την επανεκκίνηση των σκακιστικών πραγμάτων στα Ανώγεια είχαν ανάψει για τα καλά. Θυμάμαι στα χείλη όλων μας υπήρχε ένα «Πρέπει να ξεκινήσουμε» όχι φυσικά
με την έννοια κάποιας υποχρέωσης, μα νιώθαμε θαρρώ πώς το
ζητούσε κάτι μέσα μας επιτακτικά. Λίγους μήνες μετά, ο Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων άρχιζε την πορεία του. Σύντομα
ανακαλύψαμε πως η επιθυμία αυτή δεν ήταν μόνο δική μας,
καθώς πάρα πολλά παιδιά πέρασαν την πόρτα του συλλόγου.
Αν μου έλεγε κάποιος τότε, ότι πέντε χρόνια μετά, θα καθόμουν
προβληματισμένος, προσπαθώντας να βρω δυο λέξεις για να
ξεκινήσω ένα μικρό κείμενο με το οποίο θα αποχαιρετώ το
5ο Διεθνές Τουρνουά των Ανωγείων, όσο κλισέ κι αν ακουστεί,
θα τον έλεγα τρελό – και θα ήταν.

✆

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

(πολλές οι «παράλληλες» εκδηλώσεις)

Πέρασαν πέντε γεμάτα χρόνια λοιπόν… Ο Σ.Ο. Ανωγείων γιορτάζει φέτος την πενταετία με μια χρονιά γεμάτη. Ανάλογα …
γεμάτο ήταν και το 5ο τουρνουά που διοργανώσαμε σε συνεργασία με τον Ο.Α.Α. Ηράκλειο, τον Δήμο Ανωγείων, την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.
Ήταν – έχω την αίσθηση - το καλύτερο από όλα όσα προηγήθηκαν. Περισσότερες και ισχυρότερες συμμετοχές, ζωντανή
μετάδοση 20 παρτίδων με ζωντανό σχολιασμό χάρη στον
Σωτήρη Λογοθέτη (ξέρω Σωτήρη, δεν σου αρέσουν οι δημόσιες ευχαριστίες και διατρέχω τον κίνδυνο αυτή τη στιγμή να
μου θυμώσεις, γι’ αυτό δεν θα σε ευχαριστήσω, μονάχα θα πω
για άλλη μια φορά πόσο χάρηκα που ήσουν εδώ και φέτος!),
αλλά και τους Γιώργη Νταγιαντά και Γιώργη Καλλέργη οι
οποίοι έκαναν «μαγικά» για να έχουμε τελικά ικανή σύνδεση
ίντερνετ ώστε να γίνει η μετάδοση. Επίσης στο φετινό τουρνουά
για πρώτη φορά, ο ΙΜ Ηλίας Κουρκουνάκης περίμενε έξω από
τον χώρο των αγώνων τους σκακιστές που τέλειωναν τις παρτίδες του και όποιος το επιθυμούσε ανέλυαν μαζί την παρτίδα.
Μια κίνηση που είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ευχαρίστησε
πάρα πολλούς από τους συμμετέχοντες. Ο ΙΜ Άγγελος Σανδαλάκης βοήθησε επίσης πάρα πολύ την διοργάνωση, τόσο με
τον ζωντανό σχολιασμό του, όσο και με την επίδειξη «τυφλού»
σιμουλτανέ που πραγματοποίησε ως μέρος των -πολύ πλούσιων και φέτος – παραλλήλων εκδηλώσεων. Η Αναστασία Κάρλοβιτς βοήθησε στον ζωντανό σχολιασμό, ενώ με την φωτογραφική της ματιά αποτύπωσε θαυμάσια αυτό που η ίδια τιτλοφόρησε «Chess fever», από τον οποίο …νόσησαν τα Ανώγεια
απ’ άκρη σ’ άκρη όλες αυτές τις μέρες. Το σκάκι ήταν παντού…
Καφενεία, πλατείες, ψησταριές, ταβέρνες, …βενζινάδικα, παντού παίζονταν σκάκι. Τις περισσότερες φωτογραφίες όμως
τις τράβηξε όπως πάντα η Τζούλια. Ήταν ξανά παντού, να

Το τουρνουά κατέκτησε ο Ρουμάνος GM Vladislav Nevednichy με 7,5 βαθμούς, ισόβαθμος με τον Θεοδώρου, αλλά καλύτερος στα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας. 2ος λοιπόν ο Νικόλας
επίσης με 7,5, ενώ την 3η θέση κατέκτησε ο Ρώσος GM Andrey
Rychagov, σε ισοβαθμία με 8 ακόμα σκακιστές, οι οποίοι τερμάτισαν βάση κριτηρίων, ως εξής: GM David Alberto, FM
Γκούμας Γιώργος, FM Μαλικέντζος Σωτήρης, FM Κούρκουλος Σταμάτης, GM Μπανίκας Χρίστος, IM Bulmaga Irina,
Μαρκίδης Κώστας και FM Παπαδόπουλος Αργύρης, όλοι με
6,5 βαθμούς.
Από τους Ανωγειανούς σκακιστές ξεχώρισε ο Γιάννης Χαιρέτης με 5,5 βαθμούς, στην 29η θέση γενικής κατάταξης, πάνω
από πολλά πολύ μεγαλύτερα elo, ο οποίος μπήκε και στα μετάλλια των U18. Φυσικά, καλά έως πολύ καλά, πήγαν και
όλοι οι υπόλοιποι, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός
ότι η Βαλέρια Μιρζάκ και η Βαγγελιώ Μέμου (η οποία επίσης
κατέκτησε μετάλιο στα κορίτσια U14) είναι οι πρώτες Ανωγειανές σκακίστριες που θα αποκτήσουν (από την 1η Αυγούστου) Διεθνή βαθμό αξιολόγησης.
Το τουρνουά ήταν για άλλη μια χρονιά γεμάτο με παράλληλες
εκδηλώσεις: Σιμουλτανέ του Γιώργου Γκούμα στην πλατεία
Μεϊντάνι, αγώνας μπάσκετ, αγώνας ποδοσφαίρου (δεν έχω
πολλά να πω γι’ αυτό, μια πλάκα πήγα να κάνω στον φίλο μου
τον Κώστα, στα πλαίσια της παραδοσιακής κόντρας μας, αλλά
μου βγήκε πολύ πιο χοντρή από ότι και ο ίδιος περίμενα. Θα
επιστρέψουμε στα ντέρμπι … του χρόνου!), τουρνουά δηλωτής

>Δήμος Ανωγείων: 28340 32500/
φαξ: 28340 31380

>ΚΑΠΗ: 28340 31484
Εφαρμογή
της ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
σε ασθενή,
στο ΚΗΦΗ Ανωγείων
(30-7-2016)

Η προλοθεραπεία είναι μια μη χειρουργική, αναγεννητική, θεραπευτική μέθοδος
που διευκολύνει την επούλωση αλλά και την ανάπλαση των συνδέσμων των αρθρώσεων και των τενόντων του μυοσκελετικού συστήματος, που γίνεται από τον
ίδιο τον οργανισμό μας. Έχει αναλγητική δράση για τις μυοσκελετικές παθήσεις.
Εφαρμόζεται με τοπικές εγχύσεις (ενέσεις) ενός διαλύματος γλυκόζης , δηλαδή νερό
και ζάχαρη, στους τένοντες και συνδέσμους που έχουν προσβληθεί και πιο συγκεκριμένα στο σημείο που ο τένοντας ή ο σύνδεσμος προσκολλάται στο οστό. Η μέθοδος εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά από τον Αμερικανό George Hackett, όπου από
το 1930 μέχρι το 1960 χρησιμοποίησε τη μέθοδο αυτή σε μεγάλο αριθμό ασθενών με
επώδυνα μυοσκελετικά προβλήματα, και όπως αναφέρει ο ίδιος η αποτελεσματικότητα της μεθόδου έφτανε το 90%. Ο όρος “προλοθεραπεία” προέρχεται από την
Λατινική λέξη proles που σημαίνει απόγονοι (γενιά). Ο Dr.G. Hackett χρησιμοποίησε τον όρο αυτό για να δείξει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία διαγείρει την αναγέννηση και πολλαπλασιασμό των ιστών.
(Μαν. Σκαν.)

>Κέντρο Υγείας Ανωγείων:
28340 31208

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

>Νηπιαγωγείο Ανωγείων:
28340 31184

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

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

>Πρόγραμμα Κοινωνικής
Μέριμνας: 28340 31411

ΔΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ,
ΔΙΠΛΗ ΧΑΡΑ ...
Σε άτυπο θεσμό έχει πλέον καθιερωθεί το τραπέζι σε φίλους, συγγενείς και συγχωριανούς που κάθε χρόνο παραθέτει την ημέρα της Παναγίας σε
ταβέρνα των Ανωγείων, ο γνωστός συγχωριανός
μας δικηγόρος των Αθηνών και πρώην πρόεδρος
του Συλλόγου μας «Το Ιδαίον Άντρον» κ. Γιάννης
Ν. Ανδρεαδάκης. Φέτος το τραπέζι είχε διπλό χαρακτήρα και επομένως διπλή χαρά. Ανήμερα του
Δεκαπενταύγουστου ήταν η γιορτή της γυναίκας
του, επίσης δικηγόρου, Μαρίας Ανδρεαδάκη - Ανα-
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Με αυτόν τον....όχι τόσο “διακριτικό” τρόπο,
ο Γιάννης Ανδρεαδάκης δείχνει την αγάπη
και τη χαρά στην γυναίκα του, Μαρία!

στασάκη και ο μοναχογιός τους και πρωτότοκος
Νικόλας, πήρε με άριστα το πτυχίο της Νομικής!
Όλα ήταν άψογα οργανωμένα στην ταβέρνα. Τα
πλούσια φαγητά και τα παραδοσιακά εδέσματα,
κάθε άλλο κρίση θύμιζαν! Εξάλλου ο Έλληνας ή
μάλλον ο Ανωγειανός, το μόνο που δεν αποχωρίζεται είναι το φαγητό και... το χιούμορ του!! Στο τέλος,
ο κ. Γιάννης Ανδρεαδάκης ευχαρίστησε όλους οι
οποίοι παραβρέθηκαν και μοιράστηκαν τη χαρά της
οικογένειάς του, επίσης ευχαρίστησε τη σύζυγό του
που τόσα χρόνια τον...ανέχεται και τον στηρίζει σε
κάθε του προσπάθεια και ευχήθηκε στο γιο του Νικόλα υγεία και καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.
(Μαν. Σκαν.)

>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

απαθανατίζει την κάθε μικρή …μεγάλη στιγμή, ενώ -με την
βοήθεια και του Γιώργου Μαρντογιάν – κάλυψαν με ζωντανή
βιντεοσκόπηση τις περισσότερες παράλληλες εκδηλώσεις.
O IM Γιώργος Μαστροκούκος βοήθησε επίσης στον ζωντανό
σχολιασμό, ενώ ο Κώστας (ένας είναι ο Κώστας) ήταν και
πάλι πανταχού παρόν (καλά ίσως τα παραλέω… στον ποδοσφαιρικό αγώνα δεν φάνηκε και πολύ…). Μίκιας και Μπάμπης
(ο μεγάλος έφορος του ΣΟ Ανωγείων) ήταν εκεί ώστε τίποτα
να μην κινδυνεύσει να πάει στραβά!
Φυσικά στο τουρνουά παίχθηκε και σκάκι. Εκεί ξεχωριστή
στιγμή για όλους ήταν η 3η νόρμα και ο τίτλος του Διεθνούς
Μετρ που την συνοδεύει, την οποία πέτυχε ο Νικόλας Θεοδώρου. Δεν είναι μόνο ότι ο Νικόλας είναι Ρεθεμνιώτης και
άρα δικό μας παιδί, αλλά ότι η συμπεριφορά του, πέρα από
το σκάκι που παίζει, κέρδισε όλους τους ανθρώπους εδώ, με
αποτέλεσμα όλοι να πανηγυρίσουν για αυτή του την επιτυχία.

που κάθε χρόνο παίζουν πολλοί και στο τέλος κερδίζω εγώ
και ο Μυλωνάκης, επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο Ανωγείων, τουρνουά μπλιτς ομαδικό και ατομικό και φυσικά το
«τυφλό» σιμουλτανέ του ΙΜ Άγγελου Σανδαλάκη στο Μεϊντάνι εναντίον 3 αντιπάλων, το οποίο και κέρδισε με σκορ
3-0, καθώς και το σκακιστικό κουίζ με νικητές τους: 1Ος Ηλίας
Κουρκουνάκης 138/150, 2ος David Alberto 104/140 και 3ος
Κώστας Μαρκίδης 102/140. Οι νικητές έφαγαν γαλακτομπούρεκο με παγωτό. Φέτος το σκακιστικό κουίζ είχε μια πρωτοτυπία. Εκτός από αυτούς που αγωνίστηκαν στην πλατεία,
έπαιξε …correspondence και ο Νίκος Σαρακενίδης από την
Αθήνα, ο οποίος με 138/150 ισοβάθμησε με τον Ηλία Κουρκουνάκη.
Στο χώρο των αγώνων, κατά την διάρκεια των γύρων, μας
γλύκαναν όλους (παίχτες, διαιτητές, διοργανωτές) με τα υπέροχα κεράσματα τους η Γεωργία Ξυλούρη, ο Μιχάλης Χαιρέτης (Συνεταιρισμός Ζώμυνθος) και ο Αντώνης Νταγιαντάς
(Αροδαμός) τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πολύ ευχαριστούμε επίσης όλους όσους συνέβαλαν με κάθε
τρόπο στην διοργάνωση. Ξεχωριστή αναφορά στον Υπεύθυνο
Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης κ. Νίκο Συριγωνάκη και
στον Δήμαρχο Ανωγείων κ. Μανώλη Καλλέργη για την παρουσία τους στην τελετή λήξης του τουρνουά, αλλά και για
την γενικότερη στήριξη στην προσπάθεια που κάνουμε ώστε
να φέρουμε όσα περισσότερα παιδιά μπορούμε κοντά στο
σκάκι και την φιλοσοφία που το συνοδεύει.
Του χρόνου, θα είναι ακόμα καλύτερο!
Και του χρόνου λοιπόν!
Μανόλης Νταγιαντάς
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δράσεις αποδράσεις
των Πυρήνων Στέγασης
στο «Μετόχι», στ’Ανώγεια

(σ.σ. άρθρο του τέως Δημάρχου Ανωγείων κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη, 19-8-2016)
«Ανοίγει ο δρόμος για την Παραχώρηση των Πυρήνων στέγασης στην περιοχή του
οικισμού στο Μετόχι, στους κατά το νόμο κληρονόμους των αρχικών δικαιούχων
όπως ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2012»
του, γνωρίζει στον Δήμο ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο Στεγάσεων κατά την 194/2030-1984 συνεδρίας του, γνωμοδότησε την
παραχώρηση των ακατοίκητων πυρήνων και
εγκαταλελειμμένων οικοπέδων στο Δήμο
(συγκεκριμένων), για την τουριστική αξιοποίηση τους και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Στο
έγγραφο αυτό αναφέρει ότι για να εκδοθεί
η παραχωρησιούχος απόφαση θα πρέπει
να εκδοθεί η σχετική πράξη.
›Στην συνέχεια το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Ρεθύμνης με την
4621/28-11-1985 απόφαση του αναγνωρίζει
27 δικαιούχους στεγαστικής αποκατάστασης.
›Λαμβάνει χώρα όλη η διαδικασία κοινοποίησης στους δικαιούχους,
-Από το τμήμα πρόνοιας εκδίδονται οι παραχωρησιούχες πράξεις στους δικαιούχους
›Στην συνέχεια και μέχρι το 1989 εκδίδονται μια σειρά εγγράφων και αποφάσεων
όπου αναγνωρίζονται από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου νέοι δικαιούχοι με ταυτόχρονη τροποποίηση της σχετικής απόφασης παραχώρησης πυρήνων στο Δήμο
›Σήμερα στον Δήμο «ανήκουν» 28 πυρήνες
και 2 οικόπεδα
•Στην υπ’ αριθ. Γ5β/677/28-3-1984 έγγραφο
του Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, αναφέρεται η θετική απόφαση η οποία θα ολοκληρωθεί με την έκδοση Παραχωρησιούχου
απόφασης όταν εκδοθεί η σχετική πράξη
χαρακτηρισμού των πυρήνων από το Δήμο.
•Η σχετική Πράξη - Σχέδιο Πόλης - δεν
έχει εκδοθεί ακόμα: Η παραχωρησιούχος
απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμα και γι’ αυτό δεν υπάρχει εγγραφή των πυρήνων στο
υποθηκοφυλακείο στο όνομα του Δήμου
•Ο Δήμος έχει εκτελέσει εργασίες στους
πυρήνες No 8 , 21 και 30
•Μερικοί πυρήνες που έχουν παραχωρηθεί
στο Δήμο κατοικούνται ή έχουν δεχθεί παρεμβάσεις από τους παλαιούς χρήστες αυτών οι οποίοι τους διεκδικούν
•Μερικοί πυρήνες διεκδικούνται από ιδιώτες πρώην χρήστες αυτών
•Το ένα από τα δύο οικόπεδα, το No 12,
έχει ήδη διαμορφωθεί σε πλατεία
•Απομένουν 4 οικόπεδα που έχουν μείνει
αδιάθετα από το Υπουργείο Πρόνοιας
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ΑΝΟΙΓΕΙ ο δρόμος για την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Κατά την ψήφιση του πρόσφατου Νόμου
(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386) «Ρυθμίσεις
για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» επιλύθηκε ένα πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί το 2012 αναφορικά με την ακίνητη και
κινητή περιουσία της Πρόνοιας η οποία θα
έπρεπε να έχει περάσει στην αρμοδιότητα
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Τον Ιούλιο του ίδιου έτους το Δημοτικό
Συμβούλιο Ανωγείων πήρε μια σημαντική
ομόφωνη απόφαση, μετά και από σχετικό
αίτημα δημοτών, να ανοίξει την διαδικασία
παραχώρησης των «Πυρήνων στέγασης
στους κατά το νόμο κληρονόμων των αρχικών δικαιούχων», που κατασκευάστηκαν
το 1955 από το τότε Υπουργείο Πρόνοιας.
Για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτήθηκα να
κάνω όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Θα
ήταν χρήσιμο να αναφέρω ένα Μικρό Ιστορικό:
›To 1947 με την υπ’ αριθμό 103507/13-3-47
Υπουργική Απόφαση, το Υπουργείο Πρόνοιας, αποκτά την έκταση που στο μέλλον
θα οικοδομηθούν οι πυρήνες
›Στην συνέχεια το Δημόσιο οικοδόμησε
σταδιακά περίπου 65 πυρήνες ενώ έξι οικόπεδα έμειναν αδιάθετα
›Οι πυρήνες παραχωρούνται κατά χρήση
στους Ανωγειανούς.
›Υπάρχει μια σειρά εγγράφων μεταξύ του
Υπουργείου Πρόνοιας - της Νομαρχίας Ρεθύμνης και του Δήμου Ανωγείων για οριστική παραχώρηση κυρίως την δεκαετία του
1970, στους συγκεκριμένους δικαιούχους
›Ο Δήμος με τα υπ’ αριθ. 649/08-07-1983
και 653/13-07-1983 έγγραφα του προς το
τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Ρεθύμνης, ζητούσε την παραχώρηση των
αδιάθετων πυρήνων στον Δήμο για αξιοποίηση τους
›Το τμήμα Πρόνοιας της Νομαρχίας Ρεθύμνου με το αριθμό πρωτοκόλλου 120304/
1-2-1984 έγγραφο του, εισηγείται θετικά στο
αρμόδιο Υπουργείο για την παραχώρηση
›Κατόπιν της διαδικασίας εκ μέρους του
τμήματος Πρόνοιας της Νομαρχίας Ρεθύμνου και την μη ανταπόκριση ορισμένων
δικαιούχων για την οριστική παραχώρηση
τους, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με
την υπ’ αριθ. Γ5β/67728-3-1984 έγγραφο
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•Αρκετοί από τους κοινόχρηστους χώρους
(δρόμοι, πλατείες), έχουν διανοιχθεί κοινή
συναίνεση
Ο Δήμος Ανωγείων ορθά πιστεύω, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανάδειξης και επανακατοίκισης της εν λόγω περιοχής από δημότες μας, μιας και όλα τα 25 προηγούμενα
χρόνια δεν κατέστει δυνατή η αξιοποίηση
της, αποφάσισε με την Υπ. Άρθ. 114/2012
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να
δοθεί η ευκαιρία στους κληρονόμους των
κατά το Νόμο δικαιούχων να αποκτήσουν
τους πυρήνες με την παράλληλη διασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων.
Συγκεκριμένα θυμάμαι η εισήγηση μου προς
το Δημοτικό Συμβούλιο είχε τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
I. Διασφάλιση του χαρακτήρα της περιοχής
με αυστηρούς όρους δόμησης με παρεμβάσεις που θα καθορίζονται μέσα από το
Σχέδιο Πόλης και το ΓΠΣ
II. Την διασφάλιση της κυριότητας των δύο
οικοπέδων (η διαμορφωμένη πλατεία) στο
Δήμο Ανωγείων
III. Την διασφάλιση της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων όπως ορίζεται στο Σχέδιο
Πόλης (πλατείες, δρόμοι) σύμφωνα με το
σχέδιο Πόλης και το υπό υλοποίηση έργο
ανάπλασης.
IV. Την επανάληψη της διαδικασίας παραχωρησιούχου απόφασης από το Υπουργείο,
με τις ως άνω προϋποθέσεις, στους κατά
το νόμο δικαιούχους κληρονόμους αυτών.
V. Την τελική και χωρίς άλλη δέσμευση έκδοσης παραχωρησιούχου απόφασης προς
τον Δήμο Ανωγείων αφού ολοκληρωθεί η
προηγούμενη διαδικασία.
VI. Τα 4 οικόπεδα να παραχωρηθούν στους
κατά μαρτυρία δικαιούχους που τα καλλιεργούσαν με την ίδια διαδικασία
Με την ομόφωνη απόφαση του αυτή, το
Δημοτικό Συμβούλιο Ανωγείων έδινε μια
ευκαιρία οι κληρονόμοι των δικαιούχων να
αποκτήσουν την κυριότητα των πυρήνων.
Θυμάμαι, τότε στις αλλεπάλληλες επαφές
μου με τους αρμόδιους Υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, για να καθορίσουμε τα βήματα τα οποία θα έπρεπε να γίνουν
ώστε η διαδικασία παραχώρησης να ξεκινήσει στο πρώτο τρίμηνο του 2013, σκόντα-

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Oι φίλοι αναγνώστες της
εφημερίδας μας, καλούνται
να μας γνωστοποιούν την τυχόν
αλλαγή διεύθυνσής τους,
με αποστολή αυτής στο
Φαξ: 22990 72682

φταν στην εκκρεμότητα του νόμου του
2012. Ενώ το 2013 με σχετική νομοθεσία
φαίνεται ότι επιχειρείται η λύση του προβλήματος ο Νόμος 4255/2014 σταματάει
την όλη διαδικασία.
Σήμερα λοιπόν και μετά την ψήφιση του
σχετικού Νόμου στο Άρθρο 47 αναφέρεται:
«1. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο
δικαίωµα επί του συνόλου ακινήτων αδιάθετων, υπόλοιπων εφαρμογής στεγαστικών
προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας, τα
οποία αφορούν και σε εκτάσεις, οι οποίες
απαλλοτριώθηκαν υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου (Υπουργείο Υγείας) και προορίζονταν για στεγαστικά προγράµµατα προσφύγων του 1922, θεοµηνιόπληκτων, αστέγων, που υπάγονται στις διατάξεις του β.δ.
775/1964 (Α΄ 254) περί λαϊκής κατοικίας,
ακινήτων, που έχουν περιέλθει στη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας για εφαρµογή
στεγαστικών προγραµµάτων µέσω συµβάσεων µε Διεθνείς Οργανισµούς, από το
Υπουργείο Οικονοµικών, από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
από δήµους, µεταφέρονται αυτοδικαίως
από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και µεταγράφονται
ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου. Η µεταβίβαση διενεργείται χωρίς
την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή
συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα µε την
επιφύλαξη των κειµένων διατάξεων περί
δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών.
2. Εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος υποχρεούται η
Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε διενέργεια απογραφής όλων των
ακινήτων, που κατά τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου περιέρχονται στην
κυριότητα του ως άνω Υπουργείου, και
στην υποβολή των σχετικών εκθέσεων στον
Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας. Απόσπασµα
της έκθεσης απογραφής των ως άνω ακινήτων, που αποκτώνται κατά κυριότητα από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και των
λοιπών εµπράγµατων δικαιωµάτων επί των
ως άνω ακινήτων καταχωρίζεται ατελώς
στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου.
3. Η αξιοποίηση (εκµίσθωση, εκποίηση,
παραχώρηση µε ή άνευ ανταλλάγµατος
κλ.π.) και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγµατοποιούνται µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας.»
Όπως είναι φανερό από την παραπάνω διάταξη, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος ώστε να
κινηθούν οι διαδικασίες εκείνες ώστε να
υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση του Ιουλίου του 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου
Ανωγείων και μάλιστα όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 3, η παραχώρηση να γίνει
άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος.

ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ
(συνέχεια από
την πρώτη σελίδα)
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Πολυήμερο οδοιπορικό για τον Άγιο της προβολής
των αισθημάτων της αγάπης και του έρωντα.

του
απεσταλμενου
μασ,
στην κρητη

Μανώλη
Σκανδάλη

της ελληνόφωνης κάτω Ιταλίας , τραγούδια με το μυστήΌλες οι μέρες των εκδηλώσεων ήταν αφιερωμένες σε
ριο της βαλκανικής πολυφωνίας και τη δωρικότητα των
μια εμβληματική προσωπικότητα που με βαθύ αίσθημα
gospel της Αμερικής. Στο δεύτερο μέρος είχαμε να αποευθύνης πορεύτηκε απέναντι στην Κρητική καταγωγή
λαύσουμε μια μοναδική ευκαιρία! Για πρώτη φορά στην
του, τον Μιλτιάδη Καράτζη, που πριν ένα περίπου χρόΚρήτη η Cristina Branco από την Πορτογαλία μια σπουνο εγκατέλειψε τα εγκόσμια. Τα «Υακίνθεια» όλα
δαία ερμηνεύτρια των «Fados» (λαϊκά τραγούδια της
αυτά τα χρόνια οφείλουν την όλη τους, ύπαρξή σε αυτό
Πορτογαλίας). Συνώνυμο της κομψότητας και της αισθητο ακριβό πρόσωπο του Μιλτιάδη Καράτζη που εμπράτικής γοήτευσε το κοινό που παραβρέθηκε στο θεατράκι
κτως στήριζε τη μεγάλη αυτή πολιτιστική κίνηση.
του Αγίου Υακίνθου. Με πλούσιες μουσικές περγαμηνές
Τα «Υακίνθεια», τιμώντας το σιτάρι, οργάνωσαν και
αφού έχει εκδώσει δέκα άλμπουμ και εμπειρία εκατοντάπαρουσίασαν ότι εκπορεύεται από το «γάλα της γης».
Η μεγάλη μουσική οικογένεια του Ψαραντώνη
δων συναυλιών σε ολόκληρο τον πλανήτη, η Cristina
Ακόμα και κόλλυβα είδαμε να εκτίθενται! Για πρώτη
(Από αριστερά) Λάμπης, Νίκη, Ψαραντώνης και Γιώργης (29/7/2016)
Branco ισορρόπησε με άριστο τρόπο την παράδοση και
φορά παγκοσμίως ως έκθεση, παρουσιάστηκαν κόλλυβα
την καινοτομία. Νωρίτερα το απόγευμα η Φιλαρμονική
για το κοινό, θυμίζοντας ακριβά πρόσωπα που λείπουν
Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση του
από τη ζωή! Την επιμέλεια είχε η Ζαφειρένια Ξυλούρη
Λεωνίδα Τζωρτζάκη, παρέλασε στον κεντρικό δρόμο
που με απίστευτη μαεστρία και ταχύτητα έφτιαξε τους
των Ανωγείων καθώς και σε όλες τις πλατείες από το
δίσκους αυτούς με τα κόλλυβα! Πάνω από αυτά, το δέΜετόχι μέχρι το Περαχώρι. Στο τέλος προσφέρθηκε στην
ντρο των αναμνήσεων που από τα κλαδιά του κρέμονταν
ομάδα της φιλαρμονικής, πλήρες γεύμα από τον πρόγαμο
φωτογραφίες αγαπημένων συγχωριανών μας που οριτων Αεράκηδων και Σκουλάδων με τη γνωστή Ανωγειαστικά απουσιάζουν από τον κόσμο. Στον περιβάλλοντα
νή φιλοξενία και φροντίδα!
χώρο του Αγίου Υακίνθου και στο περιθώριο των πα› Παρασκευή, 29-7-2016
ράλληλων δράσεων υπήρχαν ακόμα:
Όταν οι αλήθειες μπορούν να ειπωθούν με ψίθυρους και
Περίπτερα με παραδοσιακά κεντήματα και παραδοσιμε κραυγές τότε οι καταλληλότεροι επί σκηνής είναι οι
ακές στολές της Νίτσας Σοφ. Χαιρέτη. Προϊόντα μελισΟ Σπύρος Πλουσής (Ρολιός) και η μουσική παρέα του,
Λουδοβίκος των Ανωγείων και Ψαραντώνης! «Κραυγές
σοκομίας των αδελφών Πρινάρη. Ακόμα «Υφαντό ψωστο θεατράκι του Αγίου Υακίνθου (27/7/2016)
και Ψίθυροι» , λοιπόν, ήταν τα μουσικά ακούσματα εκείμί» και ξομπλιαστά κουλούρια, τριβίδια και άλλα προϊνης της βραδιάς στο θεατράκι του Αγίου Υακίνθου και
όντα από τον ξυλόφουρνο των Γιώργη και Ελπίδας
το κοινό που ασφυκτικά γέμισε το χώρο έμεινε και με το
Νταγιαντά. Επίσης, φυσικά χειροποίητα σαπούνια,
«Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΥΑΚΙΝΘΟΥ»: (Από αριστερά) Δημήτρης Μπέρκης,
Βασίλης Αντ. Δραμουντάνης, Κώστας Σπαχής και Γιάννης Σπαχής
παραπάνω αποζημιωμένο! Συμμετείχαν: Λουδοβίκος των
κρέμες και άλλα αρώματα από την κ. Μαρία Παπαδάκη.
(30/7/2016)
Ανωγείων (μαντολίνο - τραγούδι), Αλίκη Ζωγράφου
Μοναδικά κομπολόγια και κομψοτεχνήματα με την ευ(τραγούδι), Αντώνης Μυτακίδης (κιθάρα), Γιώργος Κοθύνη της Ύβας Κουμαντάκη. Ξυλόγλυπτα, πετρόγλυπτα,
ντογιάννης (κρουστά- λύρα), Μανώλης Μπαρδάνης
κατασκευές λύρας και άλλων εκθεμάτων από τον κ.
(φυσαρμόνικα- αφήγηση από αποσπάσματα μέσα από
Γιάννη Αθανασάκη. Το «μωρό» - ζυμάρι της Κύπριας
τον «Ερωτόκριτο» του Β. Κορνάρου). Μαζί με τον ΨαΠαφίτισσας Δήμητρας Σωκράτους, που στην Κυπριακή
ραντώνη ήταν και οι: Γιώργης Ξυλούρης - Ψαρογιώργης
παράδοση, ένα κομμάτι προζύμι από προηγούμενο ζύ(λαούτο - τραγούδι ), Λάμπης Ξυλούρης (λαούτο), Νίκη
μωμα ενσωματώνεται στη νέα ζύμη. Tο κάθε μωρό- ζυΞυλούρη (τραγούδι- κρουστά).
μάρι, που μετέπειτα γίνεται ψωμί, ενσωματώνει ταυτόΠριν την παράσταση, ο μαθηματικός, συγγραφέας, μεχρονα, όπως ένα νεογέννητο μωρό στο γενετικό υλικό,
λετητής κ. Νίκος Λυγερός σε σύντομη αναφορά έδωσε
το δυναμικό όλων των ψωμιών που έπλασε και θα πλάσει
το δικό του πρίσμα γύρω από τις διδαχές και αξίες του
στο μέλλον η κάθε μάνα! Μεγάλος απών αλλά παρών
στη σκέψη όλων, ήταν ο ακριβός Ανωγειανός Γιώργης Βασ. Σαλούστρος - «Καρα- έργου «Ερωτόκριτος». Να σημειώσουμε ότι ο κ. Νίκος Λυγερός είναι ο Έλληνας με
μπίνης» με την ανοιχτή αγκαλιά που κάθε χρόνο με τα διάφορα αρώματα από τα ζεστά τον υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης και ένας από τους 50 εξυπνότερους ανθρώπους
σπάνια αφεψήματα που έφτιαχνε για τους επισκέπτες του βουνού γέμιζε ευωδιά το στον κόσμο σύμφωνα πάντα με το test νοημοσύνης!
φυσικό τοπίο! Ευχόμαστε στον γιο του ότι το καλύτερο και στον ίδιο και στην οικογέ- › Σάββατο, 30-7-2016
Η βραδιά ξεκίνησε μουσικά με το ιταλικό λυρικό σχήμα «MD’ s QUARTET”. Ένα
νεια του δύναμη και κουράγιο!!
εκπληκτικό κουαρτέτο με ταλαντούχους μουσικούς και τον σαγηνευτικό ερμηνευτή
Ειδικότερα οι ημέρες των εκδηλώσεων:
Massimo Devitor. Ανάμεσα στους μουσικούς και ο Gian Andrea (ντράμερ) που γοή› Τετάρτη, 27-7-2016
Η αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε την Τετάρτη 27 Ιουλίου λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ τευε και συγκλόνισε, τους θεατές με την όλη του παρουσία! Ακούστηκαν γνωστά
Ιταλικά τραγούδια, αλλά και το δικό μας «Η μπαλάντα του κυρ Μέντιου» σε ποίηση
με την παράσταση «Η τέχνη του γέλιου με αγνά υλικά».
Ένα δίωρο με ασταμάτητο τρανταχτό γέλιο που μοναδικά, μας χάρισε ο αγαπητός και Κώστα Βάρναλη και μουσική Λουκά Θάνου που τραγουδούσε ο αείμνηστος Νίκος
πολύ συμπαθής συγχωριανός μας Σπύρος Πλουσής - Ρολιός. Από το θεατράκι του Ξυλούρης.
Αγίου Υακίνθου πέρασαν... πολύ πιστά αντίγραφα «ψυχών» και φωνών από αρκετά Η βραδιά έκλεισε μυσταγωγικά με την «Παρέα του Υακίνθου» που στο φυσικό τους
πρόσωπα της καθημερινότητας των Ανωγείων, της διπλανής και.. παραδιπλανής μας χώρο (ξανά) δημιούργησαν το γνωστό χαρακτήρα και υψηλό ήθος των τραγουδιών
πόρτας, εκθέτοντας τις ευτράπελες και εύθυμες ιστορίες τους, δια στόματος του Ρολιού! τους. Συμμετείχαν οι μουσικοί: Γιώργης Σπαχής (λύρα), Βασίλης Αντ. Δραμουντάνης
Για 120 και πλέον λεπτά ξεχάστηκαν ως δια μαγείας... ο ΕΝΦΙΑ, τα κόκκινα δάνεια, (μαντολίνο - τραγούδι), Δημήτρης Μπέρκης (λαούτο), Γιάννης Σπαχής (λαούτο).
οι πλειστηριασμοί, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ότι άλλο βαραίνει και λερώνει την Λίγο πριν την «Παρέα του Υακίνθου», η δεκατριάχρονη Αναστασία Κουνάλη καταψυχή μας εδώ και μια εξαετία, τουλάχιστον από την κεντρική εξουσία των Αθηνών! χειροκροτούμενη ερμήνευσε, χωρίς καμία συνοδεία μουσικών οργάνων, το «Ρόδι» σε
«Η βαθιά ανάγκη μας για γέλιο ως στοιχείο του πολιτισμού μας, διαμόρφωσε την στίχους «Λουδοβίκου των Ανωγείων» και πρώτη εκτέλεση από την Καλλιόπη Βέττα.
κοινωνία από την Αριστοφανική αρχαιότητα, υψηλά επίπεδα ανοχής στο σκώμμα και
«Στέκει μια κόρη μπρος στα σκαλιά κι έχει τα μάτια της χαμηλά
στην σκωπτικότατα. Αν τυχόν χαθεί αυτή η ανοχή είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα
Ρίχνει το ρόδι μες την αυλή, χίλια ρουμπίνια σκορπά στη γη
χαθεί αυτό το εξαιρετικό είδος πειράγματος και στην τελική το καλαμπούρι», δήλωσε,
μεταξύ των άλλων, πολύ εύστοχα ο πρόεδρος και υπεύθυνος της οργανωτικής επιτροΜες τα λευκά της τα γιορτινά κρατεί κανάτι κι όλο κερνά
πής Υακινθείων, Βασίλης Ν. Δραμουντάνης, για να συμπληρώσει αμέσως μετά ο
Με τα βραχιόλια της να χτυπούν, κάθε που βάνει κρασί να πιουν
Λουδοβίκος των Ανωγείων: «…είναι μεγάλο και σημαντικό πράγμα να μπορεί κάποιος
να αντιγράφει χαρακτήρες και να τους βγάζει προς τα έξω δίνοντας στον κόσμο χαρά
Μόνο η αγάπη που δε γερνά, φτερό στο μύλο που όλο γυρνά
στα στήθη του» …. Όλα αυτά λίγο πριν αρχίσει λίγο πριν αρχίσει η βραδιά με τον ΡοΜε τον αέρα και το νερό με το τραγούδι και το χορό».
λιό και την μουσική παρέα του. Μαζί με τον Σπύρο Πλουσή ήταν και οι Αντώνης
Κοντόκαλος (λύρα- τραγούδι), Κώστας Βρέντζος (μαντολίνο) και Στέλιος Λουλάκης
› Κυριακή, 31-7-2016
(λαούτο).
Η αυλαία των φετινών «Υακινθείων» έπεσε, στην πίσω πλατεία του Μεϊντανιού,
› Πέμπτη, 28-7-2016
Οι πανέμορφες αδελφές Σουζάνα και Ελένη Βουγιουκλή με την εκπληκτική σκηνική με την ταινία κινουμένων σχεδίων του σκηνοθέτη Άγγελου Σπαρτάλη. Η ταινία είχε
παρουσία τους, άνοιξαν την αυλαία της δεύτερης μέρας των Υακινθείων. Μια μουσική τίτλο «Από τη Γη στη Σελήνη». Στην ταινία- μεταξύ των άλλων- ακούστηκαν διάλογοι,
αναδρομή με τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από το ελληνικό ρεπερ- χαρακτήρες-κόμικς και τραγούδια των Διονύση Σαββόπουλου και Ψαραντώνη.
τόριο, από το προσωπικό τους άλμπουμ με τίτλο «To Be Safe», τραγούδια και μουσικές Άξιες οι προσπάθειες όλων! Και του χρόνου με το καλό…!
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Αναλυτικά, είχαμε:
ΙΟΥΛΙΟΣ
› Τρίτη, 12/7
5ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά «ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»
Για πέμπτη συνεχή χρονιά τα Ανώγεια έγιναν πόλος
έλξης της διεθνούς σκακιστικής κοινότητας με το διεθνές
τουρνουά «Ιδαίον Άντρον» από 12 έως 19 Ιουλίου. Την
ευθύνη της διοργάνωσης είχαν αναλάβει ο Σκακιστικός
Όμιλος Ανωγείων, το Ηράκλειο ΟΑΑ σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ανωγείων, την Περιφέρεια Κρήτης
και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.
› Σάββατο, 23/7

Μια εντυπωσιακή χορευτική φιγούρα
από τον Λάμπρο Ανδριαδάκη στην πλατεία Αρμί

Ανώγεια-Ακρίτες Πόντου
Ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ

Μετά την πρώτη επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση, ο Δήμος Ανωγείων σε συνεργασία με την ομάδα των Υακινθείων διοργάνωσε κι εφέτος στην πλατεία «Μεϊντάνι»
το δεύτερο Φεστιβάλ Κιθάρας από 23 έως 26 Ιουλίου.
Κλασική κιθάρα έπαιξαν οι: Γιώργος Μπελχιβάνογλου,
Κ. Γρηγορέας, Α. Μαυρακάκης, Γ. Καπανταιδάκης.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

από την θεατρική παράσταση ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
του Βιτσέτζου Κορνάρου στο θεατράκι
της ΝΤΕΛΙΝΑΣ

› Δευτέρα, 1/8

Οι νέοι πολλά υποσχόμενοι καλλιτέχνες Μαρία Σκουλά
(λύρα - τραγούδι), Κώστας Σκουλάς (λαούτο), Αντώνης
Μανουσάκης (λαούτο), Κώστας Χαρ. Σκουλάς (λαούτο - τραγούδι), έδωσαν το ξεχωριστό μουσικό στίγμα
τους σε μια ωραία βραδιά στο «Μεϊντάνι». Έπαιξαν,
ακόμα, εκτός προγράμματος οι: Νικηφόρος Αεράκης,
Γιώργης Κοντογιάννης, Γιώργης Βρέντζος «Κάτης».
› Τετάρτη, 3/8
Ένα ξεχωριστό κρητικό γλέντι που κράτησε μέχρι το
πρωί διοργάνωσαν οι ιδιοκτήτες των καφενείων στην
πλατεία «Μεϊντάνι» την Τετάρτη 3 Αυγούστου τις 10μ.μ,
με τον σπουδαίο Κρητικό καλλιτέχνη Βασίλη Σταυρακάκη και το συγκρότημά του. Τα τέσσερα καφενεία της
πλατείας του Αγίου Γεωργίου, ο Μανώλης Σκουλάς
«Καρράς», ο Μανώλης Κονιός «Τζιριντάνης», ο Γιώργης Σκανδάλης «Γιωργαντάς» και ο Νίκος Δραμουντάνης « Λιαμονίκος» με το ζαχαροπλαστείο, προσκάλεσαν τον φίλο τους Βασίλη Σταυρακάκη, ο οποίος μας
διασκέδασε μέχρι πρωίας. Να σημειώσουμε ότι ο Βασίλης Σταυρακάκης ήρθε αφιλοκερδώς στα Ανώγεια. Η
εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Ανωγείων.
› Σάββατο, 6/8
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην πλατεία
του Περαχωριού με παραδοσιακή και έντεχνη μουσική
καθώς και τραγούδια από το μουσικό σχολείο Ρεθύμνου.
Υπεύθυνος καθηγητής ο πολλά υποσχόμενος μουσικός
Στέφανος Αριστ. Χαιρέτης, που για μια ακόμα φορά
άφησε άριστες εντυπώσεις, στην εμφάνισή του στο «Λιβάδι» του Περαχωριού, που διήρκησε πάνω από μία ώρα.
Μαζί και η καθηγήτρια μουσικής κ. Νίκη Φωτιάδη. Συμμετείχαν οι μουσικοί: Γυπαράκης Γιώργος, Τρουλινός
Γιάννης (λύρα), Φιλιππόπουλος Θανάσης, Μικεδάκης
Νίκος (λαούτο), Νεσφιγιές Γιώργος (μαντολίνο), Ψωμάς Κων/νος (κιθάρα) και Σειραγάκης Κων/νος (κλαρίνο) και Περήφανου Μαρία (τραγούδι). Καταχειροκροτούμενοι χόρεψαν -με παραδοσιακές Κρητικές στολές- οι μαθητές του χορευτικού συγκροτήματος Παύλου
Πωλιουδάκη και Φερενίκης (Φένιας) Νικηφ. Χαιρέτη.
› Δευτέρα, 8/8
«Οι κτηνοτροφικές Καταγραφές της Μινωικής Περιόδου Στα Αρχεία της Γραμμικής Β’ Γραφής», ήταν το
θέμα της εκδήλωσης στην πλατεία «Μεϊντάνι», με βασικό ομιλητή τον Δρ. Μηνά Τσικριτσή (ερευνητή Αιγαιακών Γραφή - πρόεδρο του Μ.Κ.Σ. «Μινωικός Πολιτισμός και Γραφές»). Στο τέλος της ομιλίας υπήρξαν
παρεμβάσεις με ερωτήσεις από το κοινό, ενώ όσοι από
τους θεατές το επιθυμούσαν, είδαν να γράφεται το όνομά τους από τον κ. Τσικριτσή στην Γραμμική Β’ γραφή.

› Τρίτη, 9/8

Με συναυλία των ξεχωριστών Ανωγειανών καλλιτεχνών
Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη και των υπόλοιπων μουσικών, συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις «ΠΕΤΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης». Ο Δημήτρης Κουνάλης είναι ένας από τους σημαντικότερους λυράρηδες της γενιάς του και όπου εμφανίζεται
αφήνει πάντα κάτι το μοναδικό στο κοινό της Κρήτης
και όχι μόνο!
› Τετάρτη, 10/8
Ένα πραγματικό ρεσιτάλ δεξιοτεχνίας άφησαν ο Γιώργης Ξυλούρης «Ψαρογιώργης» και ο ντραμίστας Jim
White! Οι τυχεροί θεατές που τους παρακολούθησαν
είδαν κάτι το ξεχωριστό με δυναμικές εκτελέσεις γνωστών μουσικών επιλογών σε ενδιαφέρουσες διασκευές.
Ακούστηκαν τραγούδια γνωστών στιχουργών όπως οι:
Μήτσος Σταυρακάκης, Μιχάλης Σταυρακάκης (Νιδιώτης), Αριστείδης Χαιρέτης «Γιαλάφτης», Σταύρος
Κ. Βιτώρος κ.α.
› Πέμπτη, 11/8
Σε έναν από τους ομορφότερους χώρους, το μικρό θεατράκι στο Αρμί, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη,
συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου
Ανωγείων, με μουσική βραδιά από τον εξαιρετικό καλλιτέχνη της κρητικής μουσικής Χάρη Φασουλά και το συγκρότημά του. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30
μ.μ με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό.
› Παρασκευή, 12/8
Με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων και τους Ακρίτες του Πόντου Ασπροπύργου να συμπράττουν σε μια
μουσικοχορευτική βραδιά συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις
τη συγκεκριμένη μέρα στην πλατεία «Αρμί». Πόντος
και Κρήτη, Κρήτη και Πόντος. Δυο λαοί με πολλά κοινά στην ιστορία, τη νοοτροπία, στα ήθη, στα έθιμα,
στους χορούς και γενικά στην προσφορά στον πολιτισμό του τόπου μας! Στο τέλος της εκδήλωσης τα δυο
συγκροτήματα -Ανωγείων και Ακριτών Πόντου- χόρε-

ψαν ταυτόχρονα αλλά και εναλλάξ Ανωγειανό πηδηχτό
και πυρρίχιο. Έπαιξαν οι μουσικοί: Μενέλαος Νταγιαντάς (λύρα, τραγούδι), Βασίλης Αριστ. Χαιρέτης (λαούτο), Θωμάς Μπολάκης ( κιθάρα), Νίκος Νταγιαντάς
(ρυθμικό λαγούτο).
› Κυριακή, 14/8
Την παρουσίαση του δίτομου βιβλίου «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗΣ», αρχηγού της Ανεξάρτητης Ομάδας Ανωγείων μετά την εκτέλεση του αρχικού αρχηγού Ιωάννη Δραμουντάνη-Στεφανογιάννη, με συγγραφέα τον εκπαιδευτικό κ. Γιώργο
Καλογεράκη, στην πλατεία «Λιβάδι» στο Περαχώρι,
συμπεριελάμβανε το πρόγραμμα της Κυριακής 14ης Αυγούστου. Πλήθος κόσμου κατέκλισε στην κυριολεξία το
χώρο της παρουσίασης δίπλα ακριβώς από το ιερό της
εκκλησία της Παναγίας όπου και ο μεγάλος εσπερινός
λόγω της αυριανής μεγάλης εορτής της! Το βιβλίο παρουσίασαν οι : Εμμανουήλ Δρακάκης, Προϊστάμενος
ΓΑΚ νομού Ηρακλείου, Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου
Κρήτης και Απόστολος Παπαϊωάννου, Ομότιμος καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιστορίας Νεότερης
Ελλάδας και Νεοελληνικού Πολιτισμού Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Δημήτρης Ξενάκης, επίκουρος καθηγητής
Διεθνούς και Ευρωπαϊκής πολιτικής και φυσικά ο συγγραφέας Γιώργος Καλογεράκης που εμφανώς συγκινημένος τόνισε μεταξύ των άλλων τη μεγάλη του αγάπη
και εκτίμηση για τα Ανώγεια, τους Ανωγειανούς και
βουρκωμένος δήλωσε ότι ολοκλήρωσε τον κύκλο της
συγγραφής του για τα Ανώγεια! Συντονιστής ήταν ο
δημοσιογράφος κ. Γιώργος Παπαδάκης. Χαιρετισμό
απηύθυναν οι κκ. Μανώλης Καλλέργης (δήμαρχος Ανωγείων), Ευριπίδης Κουκιαδάκης (αντιπεριφερειάρχης),
Νίκος Ξυλούρης (πρώην δήμαρχος Ανωγείων - περιφερειακός σύμβουλος), Αριστομένης Συγγελάκης (μέλος
της επιτροπής εθνικού συμβουλίου για τη διεκδίκηση των
γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα), Γιάννης Ζαχ.
Δραμουντάνης (εγγονός του αντιστασιακού Στεφανογιάννη), Γιάννης Φασουλάς (δημοσιογράφος της ΕΡΤ),
Βασίλης Εμμ. Σπιθούρης (γιος του αντιστασιακού Εμμανουήλ Σπιθούρη - Νταμπακομανώλη). Η εκδήλωση
έκλεισε με τον Ψαραντώνη με συνοδεία τον Βασίλη
Ξυλούρη «Ντουντούλιο» και τον Δημήτρη Χαρ. Σκουλά
στα λαούτα. Τιμητικά, έναν Ανωγειανό πηδηχτό χόρεψαν οι άνδρες- μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου
Ανωγείων και της οικογένειας των Ξυλούρηδων.
› Δευτέρα, 15/8
Στη συναυλία της εξαίρετης τραγουδίστριας Γλυκερίας
ήταν αφιερωμένη η μεγάλη μέρα του δεκαπενταύγουστου ανήμερα της Παναγίας στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης». Η χαρισματική καλλιτέχνης με το δυναμισμό, τη
θετική αύρα και την αμεσότητα της καθήλωσε στην
κυριολεξία για τρείς περίπου ώρες το κοινό που παραβρέθηκε εκείνο το βράδυ στο κατάμεστο θέατρο «Ν.
Ξυλούρης»! Παρά τη δροσερή βραδιά, η ατμόσφαιρα
δεν άργησε να ζεσταθεί λόγω της έξοχης σκηνικής παρουσίας όλων των μουσικών! Έκπληξη της βραδιάς, ο
δικός μας Βασίλης Σκουλάς που λόγω της φιλίας και
συνεργασίας κατά το παρελθόν με τη Γλυκερία προσκλήθηκε στη σκηνή από την τραγουδίστρια για να ερμηνεύσει μερικά έντεχνα τραγούδια του.
› Τρίτη, 16/8
Τη θεατρική παράσταση «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ», το δημοφιλέστερο έργο της Κρητικής λογοτεχνίας που γράφτηκε ποτέ σε τοπική διάλεκτο, είχε το πρόγραμμα εκείνης
της ημέρας, στο πανέμορφο θεατράκι της «ΝΤΕΛΙΝΑΣ». Οι λιγοστοί θεατές (κρίμα!!!) που βρέθηκαν στο
χώρο της εκδήλωσης είδαν... να ξεφυλλίζεται ζωντανά
μπροστά τους το ογκώδες βιβλίο του ποιητή Βιτσέντζου
Κορνάρου και τους ηθοποιούς να ενσαρκώνουν τους

αγαπημένους και θαυμαστούς ήρωες
του έργου! Η σκηνοθεσία ήταν του Μ.
Μανιά, στο τραγούδι ο Βασίλης Σκουλάς και η μουσική ήταν του τραγουδοποιού Χρήστου Παπαδόπουλου.
› Τετάρτη, 24/8
Με τη συμμετοχή αρκετού κόσμου
εγκαινιάστηκε το Κέντρο Πληροφόρησης του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη στο κτίριο του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στα Ανώγεια, την
Τετάρτη 24 Αυγούστου από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη με την παρουσία της Προέδρου
της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της
UNESCO Αικατερίνης –Μαρίας Παπαχριστοπούλου – Τζιτζικώστα. Παρευρέθησαν ακόμα οι αντιπεριφερειάρχες Μαρία Λιονή, Νίκος Καλογερής, Θεανώ Βρέντζου, Ευριπίδης
Κουκιαδάκης, οι δήμαρχοι Ανωγείων
Μανώλης Καλλέργης, Μυλοποτάμου
Δημήτρης Κόκκινος, Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, περιφερειακοί και
δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, παραγωγικών τάξεων, υπηρεσιών, αλλά και απλοί πολίτες. Το έργο
δημιουργίας-κατασκευής του Κέντρου
Πληροφόρησης του Φυσικού Πάρκου
χρηματοδοτήθηκε με κονδύλι ύψους
340.000 ευρώ, που διασφαλίστηκε από
την Περιφέρεια Κρήτης μέσω ΕΣΠΑ.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος
Αρναουτάκης σε σύντομο χαιρετισμό
του, αφού ευχαρίστησε για τη συνεργασία-συνέργεια όλων των φορέων,
υπηρεσιών για τη δημιουργία του Κέντρου Πληροφόρησης, ανακοίνωσε το
σχεδιασμό και την υλοποίηση από την
Περιφέρεια Κρήτης νέου προγράμματος που θα αφορά τη σύνδεση των τριών περιοχών της UNESCO στην Κρήτη (Ψηλορείτης, Σητεία, Σαμαριά) και
την κοινή προβολή τους με στόχο την
ενίσχυση του τουρισμού υπαίθρου. Το
παρόν στα χθεσινά εγκαίνια έδωσε και
ο πρώην δήμαρχος Ανωγείων Γιώργης
Κλάδος, πρωτεργάτης δημιουργίας του
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
ΑΑΕ
ΟΤΑ. Την παρουσίαση του Φυσικού
Πάρκου Ψηλορείτη, πραγματοποίησε
ο Φασουλάς Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη. Η εκδήλωση
έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα από
τους Άρη Πρεβεζάνο και Γιάγκο Χαιρέτη με τους συνεργάτες τους.

ΙΔΙΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ. (από αριστερά): Παναγιώτης Σκουλάς, Ψαραντώνης,
Γιώργης Φασουλάς, Μαρίνα Δακανάλη, Κώστας Καλλέργης

Εκδήλωση στις 18/8/2016 στο Ιδαίον Άντρον, από τον «Πολιτιστικό Συλ. Ανωγείων»

Ρεπορτάζ

Μανώλης Σκανδάλης

σεβασμό που ταιριάζει στην ιερότητα του χώρου, για να ζωντανέψομε
Μια εκδήλωση που μόνο αν ήταν... γεννημένοι 6000 χρόνια πριν, μπο- όσο μπορούμε την ξεχασμένη μας ιστορία και συνάμα ν’ αγκαλιάσομε
ρούσαν να ζήσουν και αυτό υπό άλλες συνθήκες! Κάτω από το ολό- τους μύθους και τους θρύλους που ζουν διαχρονικά και ομορφαίνουν
γιομο φεγγάρι, στους πρόποδες του Ψηλορείτη, ακούστηκαν (ξανά) την ίδια μας την ζωή. Να ανασκάψομε κατά ένα τρόπο τις θαμμένες
τα βήματα των (σύγχρονων) Κουρητών, οι ήχοι από τα τύμπανα, σε από τον χρόνο μνήμες, να ανασύρομε από τα έγκατα της ιστορίας τα
ένα φαντασμαγορικό γεγονός με δημιουργούς τον Πολιτιστικό Σύλ- θραύσματα που συνδέουν το χθες με το σήμερα, να αναστηλώσομε την
λογο Ανωγείων, αρωγό το δήμο Ανωγείων και την πολυτιμότατη προ- συνέχεια μας… Μα πάνω απ’ όλα να ανασκάψομε μέσα μας, για να
βρούμε τα πολύτιμα εκείνα ψιμύθια που ομορφαίνουν τη ζωή και τα
σπάθεια και βοήθεια του Γιώργη Καράτζη!
Στόχος της διοργάνωσης αυτής ήταν να προβληθεί το μεγαλείο της έχουν άδικα σκεπάσει οι βιαστικοί χρόνοι και οι απερίσκεπτες ενέρΚρητικής πολιτισμικής παράδοσης και κληρονομιάς από αρχαιοτά- γειές μας.. Προϋπόθεση είναι να ελευθερώσομε την σκέψη μας να ξετων χρόνων και η τεράστια πολιτισμική & μυθολογική αξία του χαστούμε για λίγο, και με την βοήθεια της μουσικής, του τραγουδιού,
σπηλαίου. Να αναδειχθεί η ιστορία, όπου κατά την ελληνική μυθολο- του χορού και του λόγου, να ζήσομε έστω για λίγο μιαν άλλη διάσταση
γία η σπηλιά της Ίδης είναι το μέρος που γεννήθηκε και ανατράφηκε της αλήθειας και να ακούσομε επιτέλους τον χτύπο της καρδιάς του
ο Δίας. Να γίνει γνωστό ότι το Ιδαίον Άντρον ήταν το μεγαλύτερο και τόπου μας… Απόψε χτυπά η καρδιά της σπηλιάρας… Ακούγονται κι
ένα από τα σημαντικότερα λατρευτικά σπήλαια της Μινωικής Κρήτης. όλας τα βήματα των Κουρητών, και κάτω από τον αρρενωπό τους ήχο,
Να μαθευτεί ότι ήταν ακόμα Κέντρο Μύησης Φιλοσόφων (Πλάτων, ο Δίας αισθάνεται πιότερο ασφαλής, κι εμείς δοξάζομε την ακατάλυΠυθαγόρας, Επιμενίδης). Να συνδεθεί η ιστορία της τότε Μινωικής τη συνέχεια… καθώς ο πυρρίχιος ξαναζωντανεύει… «Και ο Γιώργης
Καράτζης έκλεισε την ιερή αυτή τελετή με τον παρακάτω επίλογο:
Κρήτης με την Κρήτη του σήμερα!
Σε υψόμετρο 1537 μέτρων, όσοι βρέθηκαν εκεί ένιωσαν δέος από τη «Αγαπητοί φίλοι, ελπίζομε να μη διαταράξαμε τη γαλήνη του τόπου,
μοναδική αυτή βραδιά, βιώνοντας έντονες εναλλαγές βαθιών συναισθη- και να μην πληγώσαμε την διαχρονική μνήμη που αναπαύεται στα
μάτων! Τα λεβέντικα βήματα χορού από τους άνδρες του Πολιτιστικού χώματα και τις πέτρες του θεϊκού βουνού... Δεν βρεθήκαμε εδώ απόψε
συλλόγου εντυπωσίασαν όλους τους παραβρισκόμενους! Οι εξαιρετικές για να τραγουδήσομε μόνο, να χορέψομε ή να μιλήσομε μόνο..Βρεθήαφηγήσεις του πεζού λόγου αλλά και των ποιημάτων που έγραψε για καμε για να αφυπνίσομε τα πληγωμένα μας αισθήματα, και πάνω απ’
τη βραδιά εκείνη ο Γιώργης Καράτζης και τα οποία μελοποίησε άρι- όλα για να έρθομε αντιμέτωποι με την ψεύτικη σιγουριά μας, και να
στα ο Γιώργης Φασουλάς «Χουμάς», ντύνοντας με εξαιρετική μαε- προκαλέσομε την απόδραση της σκέψης μας από την αστραφτερή
φυλακή της στο απέραντο ξέφωτο της αμφισβήτησης.
στρία τους πολύ ποιοτικούς στίχους, καθήλωσαν τους θεατές.
Αξιόλογα επίσης, ήταν και θεατρικά δρώμενα με τις ιέρειες! Κοπέλες Ντυθήκαμε το φεγγάρι απόψε και περπατήσαμε στους απέραντους
με λευκή αμφίεση ώστε να θυμίζουν αρχαίες Ελληνίδες ιέρειες, όπως ουρανούς, σηκώσαμε την πέτρα της οργής μας και την πετάξαμε
είπαμε! Με παρούσα και τη δικιά μας γνωστή ηθοποιό Μαρία Τζο- πάνω στα σκουριασμένα παράθυρα της αλήθειας, χαϊδέψαμε τις πιο
μπανάκη! Πώς μπορούσε σε όλο αυτό να λείπει η αρχέγονη μορφή του λεπτές αποχρώσεις της νύχτας, κι ανεβήκαμε στην πλάτη του ΨηλοΨαραντώνη που έπαιξε και τραγούδησε φέρνοντας το πολύ παρελθόν ρείτη για ν’ αγναντέψουμε από ψηλά την ψυχή του τόπου… Συναντηστην εικόνα του σήμερα!! Επίσης εξαιρετικοί οι Παναγιώτης Σκουλάς, θήκαμε μ’ εκείνους που έφυγαν και υποδεχτήκαμε εκείνους που
Κώστας Καλλέργης «Κουρούπης» (λαούτο - φωνή) καθώς και η έρχονται από το μέλλον..Ακούσαμε τη φωνή της γης και πήραμε δύναμη από τον ουρανό και χάρη απ’ τους
Μαρίνα Δακανάλη με την αισθαντική
ανέμους, κι όλοι μαζί μοιράσαμε την
φωνή και άριστη σκηνική παρουσία της!
Τελετουργικό από τις «Αρχαίες ιέρειες»
έξω
από
το
«Ιδαίον
Άντρον»
αγάπη μας με όλους.. Άλλωστε το είπαΠαρόν στην εκδήλωση ήταν το χορευτιμε σε προηγούμενο τραγούδι: Ο κόσμος
κό συγκρότημα «Τέχνη Χρω». Να πούμε
είναι ολωνών, κι όλοι στο ίδιο ζούμε – κι
ότι τη μαγική βραδιά άνοιξαν με χαιρεο γείς τον άλλο αδερφικά θα πρέπει ν’
τισμό τους κατά σειρά οι Νίκος Βρέαγαπούμε…
ντζος, πρόεδρος Πολιτιστικού συλλόΚαι μην ξεχνάτε φίλοι μας.. τον τελευταίο
γου Ανωγείων και Μανώλης Καλλέρλόγο δεν τον είπαμε ακόμη.. Τα πανύψηγης, δήμαρχος Ανωγείων και αμέσως ο
λα τείχη του πολιτισμού μας είναι απόρΓιώργης Καράτζης, ο οποίος ξεκίνησε
θητα. Μην το βάλει κάτω κανείς μας..»
την εκδήλωση λέγοντας τα εξής:
(Μαν. Σκαν.)
«Βρισκόμαστε απόψε εδώ με όλο τον
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Με ποιητική ματιά ...

Βασίλης Σκουλάς και Γλυκερία τραγουδούν μαζί
στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης»

Οι Κουρήτες και η θεότητα (Μαρία Τζομπανάκη),
έξω από την σπηλιάρα του Δία

ΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΞΑΝΑΧΟΡΕΨΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ... 6000 ΧΡΟΝΙΑ!

�

πολιτιστικεσ εκδηλωσεις ΣΤ' ΑΝΩΓΕΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 201 6
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
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Tα χίλια εννιακόσια τριάντα έξι Μάρτη
η Κρήτη μαυροντήθηκε για τον επαναστάτη
Το λάβαρο μεσίστιο εκράθειε ο Καμπουράκης
εις τ’Ακρωτήρι κι έκραζε πόθαν’ ο επαναστάτης
Του Βενιζέλου ο λαός του’χεν εμπιστοσύνη
για δεν τον υποτίμησε εις τη νοημοσύνη
Το αρχηγείο εδραίωσες στο Θέρισσο τσ’Ελλάδος
κι οι αποφάσεις που’παιρνες μηδένιζαν το λάθος
Επαναστάτης ήσουνα προπάντων διπλωμάτης
και τη συνθήκη των Σεβρών
έγραψες στα χαρτιά της
Ηγέτες σε τιμήσανε για των Σεβρών συνθήκη
με στέφανο αγριελιάς χρυσό γιατί σ’ανήκει
Πραγματικά εσύ’σουνα μεγάλος πατριώτης
κι όμως βροντοφώναζαν πως ήσουνα προδότης
Δε μπόρεσαν αντίπαλοι το πόθο σου να ζήσουν
και σου’καναν απόπειρα να σε δολοφονήσουν
Μ’αγώνες τη μεγάλωσες τσ’Ελλάδας την ακτίνα
κι ούτε νεκρό δε σ’άφησαν να’ρθεις εις την Αθήνα

�

(σ.σ. τα παρακάτω δίστοιχα, εστάλησαν προς δημοσίευση στη Φ.Α., από το συγχωριανό μας
Νικόλαο Σαλούστρο (Γαβαλάς), εμπνευσμένος από το βίο δύο μεγάλων αντρών της Κρητικής
γης, τον Ελ. Βενιζέλο και το Νίκο Καζαντζάκη)

Εάν στσ’επαναστάσεις σου θα είχες αποτύχει
το λάβαρο τση λευτεριάς δε θα’χε τέθοια τύχη.
Ένα εθνάρχη εγέννησε η Κρήτη με αξίες
γι’αυτό ΄ναι ο ανδριάντας του
στσ’Ελλάδος τση πλατείες
Του Βενιζέλου τ’άγαλμα όποιος το συναντήσει
πρέπει να στέκει προσοχή, φόρο τιμής ν’αφήσει
Εις του Φιρκά το φρούριο εγιόρτασες τη νίκη
εθνάρχη με την ένωση μάνα Ελλάς και Κρήτη.
Εις του Φιρκά το φρούριο σημαία και καμπάνα
εσήμαναν την ένωση Κρήτης κι Ελλάδας μάνα
Ο Βενιζέλος και νεκρός έχει πολύ χατήρι
γιατί συχνά τονέ τιμά ο κόσμος στ’ακρωτήρι
Από τσι τάφους που’χει η γης ένας θα υπερέχει
του Βενιζέλου που τιμές, όλου του κόσμου έχει
Να’χε μπορείς να ‘ναστηθείς εθνάρχη της Ελλάδος
πέρα ‘πο σένα του λαού θεός δε θα’ταν άλλος.
Να’τανε τρόπος να μπορείς
να ‘ναστηθείς Εθνάρχη

να φάει ο λαός ψωμί, που τώρα δεν υπάρχει.
Χανιά τ’απολιρίνια σου, Κάστρο με τη Φαιστό σου
Ρέθυμνο με τ’Αρκάδι σου, Ζάκρο τ’ανάκτορό σου
Το Καζαντζάκη εγέννησε κι ένα εθνάρχη η Κρήτη
και θα’ναι πάντα αθάνατη ωσάν το Ψηλορείτη
Η Κρήτη μόνο δυο θεούς αιώνιά ντση θα’χει
το Καζαντζάκη ποιητή, το Βενιζέλο εθνάρχη
Αδέν υπήρχαν οι Θεοί κι οι ήρωες τση Κρήτης
δε θα’χε ο υπόλοιπος αξία ο πλανήτης
Κάστρο με Καζαντζάκη σου,
Χανιά με τον Εθνάρχη
πλούτος μεγάλο ο Κρητικός ο Άδης
πρέπει να’χει
Τση Κρήτης υποτίμησες Χίτλερ την αντρειοσύνη
κι έπεψες το ξαθέρι σου στο Μάλεμε να μείνει
Ως το λαιμό το μπόι σου εμπόρειες να μετρήσεις
‘πο κει κι απάνω ανάστημα
δεν είχες για να δείξεις
Νικόλαος Σαλούστρος (Γαβαλάς)
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΑΣΒΕΣΤΗ Η ΜΝΗΜΗ

Εκδήλωση

1

για τη

ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΣΦΑΚΑΚΙ
από την «Κ.Ο.Β. Κ.Κ.Ε. Ανωγείων»
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η εκδήλωση άρχισε με ομιλία από τον Γραμματέα της ΚΟΒ Ανωγείων του ΚΚΕ, κ. Βασίλη Ι. Φασουλά, ο οποίος ανάφερε τα εξής:
«Αγαπητοί χωριανοί φίλοι και σύντροφοι καλησπέρα σας. Τιμούμε και φέτος την ιστορική
μάχη που έδωσε ο ΕΛΑΣ πριν από 72 χρόνια,
στις 7 Αυγούστου το 1944, στην Θέση «Σφακάκι», κατά του γερμανικού αποσπάσματος, που
είχε συλλάβει ως ομήρους 92 γυναικόπαιδα.
11 αντάρτες του εφεδρικού ΕΛΑΣ Ανωγείων,
με επι κεφαλής το Μανώλη Μανουρά ή Σμαϊ
λη και τους:
Αεράκη Λευτέρη ή (Νταρολεύτερη)
Νταγιαντά Μανώλη (Λαμπρινομανώλης)
Νταγιαντά Μανώλη (Παπουριανός)
Καφατσή Κώστα (Καφατσόκωστα)
Πασπαράκη Ιωάννη (Γιαννιός)
Πασπαράκη Δημοσθένη
Πασπαράκη Πέτρο ή (Θοδωροπέτρο)
Φρυσάλη Χαράλαμπο ή (Φρυσαλοχαραλάμπη)
Γιώργη Ξημέρη ή (Ξημερογιώργη) και
Γύπαρη Μανουρά.
Θα πρέπει να αναφερθεί και η σημαντική
προσφορά της Ειρήνης Μανουρά (Ζωνογιάνναινα) –που έφυγε πρόσφατα από την ζωή
– η οποία ως μέλος της ΕΠΟΝ έδωσε σημαντικές πληροφορίες στον Μανώλη Μανουρά
(Σμαϊλη), για την δύναμη και το οπλισμό του
Γερμανικού αποσπάσματος. Επίσης, η σημαντική προσφορά του Νταγιαντά Γιώργη ή
Περβολιό, ο οποίος με εντολή του Μανώλη
Μανουρά ή Σμαϊλη πήγε στα «Τσουνιά», προκειμένου να ειδοποιήσει την δύναμη του Τακτικού ΕΛΑΣ. Όλοι αυτοί έθεσαν τέρμα στην
τρομοκρατία και στους εξευτελισμούς, που
κατά καιρούς επέβαλε το γερμανικό απόσπασμα, με επι κεφαλής τον περιβόητο φασίστα λοχία «Σήφη» ,στους κατοίκους των
Ανωγείων. Στην οργάνωση του ΕΑΜ Ανωγείων αποφασίστηκε, ότι «αυτή η δράση των
Γερμανών πρέπει να σταματήσει άμεσα». Με
κατάλληλη προετοιμασία και οργάνωση που
έγινε, η υλοποίηση αυτής της απόφασης ανατέθηκε στην δύναμη του εφεδρικού ΕΛΑΣ,
αφού ως γνωστό ο Τακτικός ήταν αρκετά
μακριά. Στην θέση «Σφακάκι» δόθηκε η αρμόζουσα απάντηση στις δυνάμεις κατοχής.
Από τους αντάρτες ή ομήρους, κανείς δεν
έπαθε τίποτα. Από δε τους Γερμανούς 2 σκοτώθηκαν, οι υπόλοιποι συνελήφθηκαν αιχμάλωτοι και παραδόθηκαν στον τακτικό ΕΛΑΣ
που ήδη είχε φθάσει για ενίσχυση από το
Βουνό. Αυτή την μάχη τιμούμε σήμερα, η
οποία είναι ένα φωτεινό παράδειγμα αντίστασης του λαού μας στην περίοδο της κατοχής. Η καθολική επιτυχία της οφείλεται στην
οργάνωση της πάλης του λαού μας ,που μέσα
από το ΕΑΜ –ΕΛΑΣ και αιμοδότη το ΚΚΕ
έγινε κατορθωτή. Το ίδιο δρόμο είμαστε και
σήμερα υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε
αγνοώντας τις νουθεσίες και τα κάλπικα κελεύσματα των προσκυνημένων της άρχουσας
τάξης, που και τότε υπήρχαν. Εμείς ως ΚΚΕ
δεν θα πάψουμε να παλεύουμε γι αυτό».
Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Βασίλη Φασουλά, το λόγο έλαβε, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Ανωγείων και επί κεφαλής του
Συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Αντώνης
Ρούλιος, ο οποίος είπε τα ακόλουθα:

«Φίλες και φίλοι,
συντρόφισσες και σύντροφοι,
Μπροστά στην 72η επέτειο από την ηρωική
μάχη στο Σφακάκι, μία μάχη ψυχικής ανάτασης, απαράμιλλου ηρωισμού, αξιοπρέπειας
και τιμής, η Τομεακή Επιτροπή Ρεθύμνου του
ΚΚΕ και το παράρτημα της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ ,
αποφασίσαμε την πραγματοποίηση της αποψινής εκδήλωσης, αφιερωμένη στα 70 χρόνια
από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας, ενταγμένη στη σειρά εκδηλώσεων
που πραγματοποιεί πανελλαδικά το Κόμμα
μας , μπροστά στην ολοκλήρωση 100 χρόνων
ζωής και δράσης του.
Ο στόχος είναι διπλός. Αφ ’ενός μεν να αναδείξουμε τον στόχο του ΚΚΕ, το πάρσιμο
δηλαδή της εξουσίας από την εργατική τάξη
,μέσω της ανώτερης μορφής ταξικής σύγκρουσης και αφετέρου να τιμηθούν οι Ανωγειανοί αγωνιστές της τρίχρονης εποποιίας
του Δημοκρατικού Στρατού.
Της περιόδου δηλαδή 1946-1949, όταν σωρεία ελλήνων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης εναντίον των Γερμανών κατακτητών
και των ντόπιων συνεργατών τους, εξαιτίας
του ανελέητου κυνηγητού που εξαπολύθηκε
εις βάρος τους, δεν είχαν άλλο δρόμο από το
να ανέβουν στο βουνό και να σηκώσουν τα
όπλα για άλλη μια φορά απέναντι στους μοναρχοφασίστες, απόλυτους υπηρέτες των
Άγγλων και των Αμερικανών ιμπεριαλιστών
και των συμφερόντων τους στην Ελλάδα. Η
κορυφαία εκδήλωση της ταξικής πάλης στην
Ελλάδα είναι ακριβώς τα χρόνια του 46-49.
Δεν είναι τυχαίο που οι αστοί έχουν λυσσάξει
να ξαναγράψουν την ιστορία της δεκαετίας
του 40 και κυρίως του εμφυλίου.
Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της ένοπλης
ταξικής πάλης στον τόπο μας κατά τον 20ο
αιώνα. Το αστικό κράτος γνώρισε τον πιο μεγάλο μέχρι σήμερα κίνδυνο για την ύπαρξή
του. Ο στόχος της συκοφάντησης και της διαστρέβλωσης του αγώνα του ΔΣΕ από την αστική τάξη και τους ξεπεσμένους συνοδοιπόρους,
τάχα ιστορικούς, που επιστρατεύει είναι ένας:
Να ξαναγράψουν την ιστορία κατά το δοκούν,
από τη σκοπιά της υπεράσπισης της σημερινής βαρβαρότητας. Για αυτό συκοφαντούν το
ΚΚΕ, το ρόλο και την προσφορά του. Για να
μη συνειδητοποιήσει ο λαός την αναγκαιότητα της οργάνωσης για μία νέα κοινωνία. Το
σήκωμα των όπλων και ο λαϊκός στρατός
ξεκίνησε ως ένοπλη πάλη αυτοάμυνας. Το
μετακατοχικό μισαλλόδοξο καθεστώς, αντί
να τιμήσει νεκρούς και ζώντες αγωνιστές, που
με κάθε θυσία και με το ίδιο τους το αίμα,
υπερασπίστηκαν την πατρίδα από το ναζισμό
και το φασισμό, που πολέμησαν για την απελευθέρωση, με κορυφαίες στιγμές απύθμενου
θάρρους- μεταξύ άλλων- τη μάχη στο Σφακάκι, που δε λύγισαν μπροστά στην εκδικητική
μανία του κατακτητή, όπως το ολοκαύτωμα
των Ανωγείων τον Αύγουστο του 44 και τόσα
άλλα δεινά, Αυτό το καθεστώς, επιδόθηκε σε
ένα ανελέητο όργιο τρομοκρατίας, όπου στόχο είχε τη δολοφονία, αν ήταν δυνατόν, όλων
των κομμουνιστών και να σύρει το ΚΚΕ στον
ευτελισμό της Αντίστασης του 41-44. Μετά
την Κατοχή και το τέλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, που συνοδεύτηκε από τη μεγάλη
αντιφασιστική νίκη των λαών, με την κόκκινη
σημαία να κυματίζει στο κέντρο της πρώην

1. Ο Αριστείδης Χαιρέτης -Γιαλάφτηςχαιρετίζει ποιητικά.., την εκδήλωση
2. Ο δημοτικός σύμβουλος Ανωγείων με την
«ΛΑIΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κ. Αντώνης Ρούλιος
κατά την διάρκεια της ομιλίας του
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ναζιστικής Γερμανίας και το Ράιχσταγκ, οι ελληνικές αστικές δυνάμεις, δεμένες στο άρμα
των Άγγλων και των Αμερικανών ιμπεριαλιστών, φοβούμενες τις αγωνιστικές διαθέσεις,
που είχαν γεννηθεί στον ελληνικό λαό από τη
συμμετοχή στην αντίσταση και το ηρωικό ΕΑΜ,
θεώρησαν πως έπρεπε να ξεμπερδεύουν μια
και καλή με όποιες επαναστατικές ιδέες, που
θα έφερναν το λαό μπροστάρη και αφέντη στον
τόπο του. Για το λόγο αυτό και το λυσσαλέο
κυνηγητό τους , δε θα μπορούσε να μη βαφτεί
με αίμα. Η δολοφονία του Καπετάν Λεμονιά
και του Πορτάλιου, των Ανωγειανών Αριστομένη Μανουρά και Νίκου Καφατσή και τόσων
άλλων λαϊκών αγωνιστών, θεωρήθηκε από τους
μοναρχοφασίστες επιβεβλημένη επιλογή.
Φυσική εξέλιξη της παραπάνω ζοφερής πραγματικότητας, ήταν η συγκρότηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Διαβάζοντας δε
από την ιδρυτική του απόφαση τον Οκτώβρη
του 46 ότι:
«Η στυγνή δίωξη των αγωνιστών και του Δημοκρατικού λαού από τον αγγλόδουλο μοναρχοφασιμό και τα όργανά του, που ανάγκασαν
χιλιάδες δημοκράτες να βγούνε στα βουνά για
να υπερασπίσουν τη ζωή τους, οδήγησε στην
ανάπτυξη του αντάρτικού κινήματος». Πολλοί
από τους αγωνιστές που ανέβαιναν στο βουνό
για δεύτερη φορά, ήταν στις τάξεις του ΕΛΑΣ
την περίοδο της Κατοχής. Τα μονοπάτια της
λευτεριάς ήταν γνώριμα σε αυτούς, όπως και
οι συνθήκες ζωής και δράσης. Τον ίδιο δρόμο
πήραν και νέοι και νέες από την ύπαιθρο, όπως
και από εδώ, από τα Ανώγεια, που έβλεπαν ότι
μόνο έτσι θα μπορούσαν να προστατέψουν τη
ζωή τους, τη ζωή και το ψωμί της φτωχολογιάς
της Ελλάδας.
›Τιμούμε λοιπόν απόψε την Βαγγέλα Κλάδου.
Η Βαγγέλα Γεννήθηκε στα Ανώγεια το 1919,
κόρη φτωχής και πολύτεκνης οικογένειας. Το
1938 ανεβαίνει στην Αθήνα να σπουδάσει Δασκάλα στην Αρσάκειο, εκεί έρχεται για πρώτη
φορά σε επαφή με την μαρξιστική ιδεολογία.
Το 1940 επιστρέφει στη Κρήτη και διορίζεται
στο χωριό Μυριοκέφαλα. Το χωριό μετά την
μάχη της Κρήτης ήταν πέρασμα ξένων στρατιωτών (Άγγλων, Αυστραλών, Νεοζηλανδών). Η
Κλάδου από κει τους βοηθούσε να φύγουν από
τη Κρήτη. Το 1942 οργανώνεται στο ΚΚΕ και
αναλαμβάνει διαδοχικά καθήκοντα ως μέλος
Αχτιδικής Επιτροπής, της Περιφερειακής Επιτροπής Ρεθύμνου, στη συνέχεια Γραμματέας
Αχτιδικής Επιτροπής και Β’ Γραμματέας της
Περιφερειακής Επιτροπής Ρεθύμνου και αργότερα μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
Ρεθύμνου και μέλος της Επιτροπής Περιοχής
Κρήτης με ειδική ευθύνη στη Γυναικεία δουλειά
και την Εθνική Αλληλεγγύη (ΕΑ). Μετά το 7ο
Συνέδριο του ΚΚΕ το ΄47 εκλέγεται στο Γραφείο Περιοχής Κρήτης και από εκεί αναλαμβάνει καθήκοντα σε Ρέθυμνο- Χανιά. Περνάει
στην παρανομία του βουνού στο νομό Χανίων.
Ως στέλεχος του Κόμματος, πολιτικός καθοδηγητής ομάδων του ΔΣΕ στο νομό Χανίων,
αναλάμβανε αποστολές και είχε στην ευθύνη
της τη δουλειά στις γυναίκες.
Το 1948 μετά τη δολοφονία του Γιώργη Τσιτηλου (μέλος ΚΕ, Γραμ. Περιοχής) και του Μή-

τσου Μακριδάκη (Αναπλ. Γραμ. Περιοχής- Γρ.
Ν.Ε Χανίων) στις 26/10/1948 , είναι το μόνο
επιζών μέλος του ΓΠ Κρήτης στο νομό Χανιών.
Στις 06/12/1949 σκοτώνεται σε συμπλοκή με
τους μαυδες και παρακρατικούς στην θέση
«Ανυφαντοχωρια» στα βουνά του Αποκόρωνα
μαζί με τον Μήτσο Τσαγκαράκη.
Την επόμενη μέρα , βρίσκουν τα πτώματά τους
ακέφαλα οι Κοκοβλήδες και (μάλλον τα θάβουν αυτοί). Τα δε κεφάλια τους τα είχαν κρεμάσει επί μέρες στη Γέφυρα του ποταμού Κλαδισού οι μαυδες και παρακρατικοί .
›Τιμούμε απόψε τον Νίκο Καφατσή
Ο Νίκος Καφατσής γεννήθηκε στα Ανώγεια.
Σπούδασε δικηγόρος και οργανώθηκε στο
ΚΚΕ από μικρή ηλικία. Υπήρξε στέλεχος του
ΕΑΜ και οργανωτής της ΕΠΟΝ στα Ανώγεια.
Από το Σεπτέμβρη του 1941 ανέλαβε την καθοδήγηση του ΚΚΕ στην επαρχία Μαλεβυζίου.
Τον Απρίλη του 1944 υπήρξε «στέλεχος του
αγώνα» στο Ηράκλειο. Υπήρξε ο πρώτος καθοδηγητής της οργάνωσης των Ανωγείων και
αντικαταστάθηκε από τον Γιώργη Σμπώκο. Το
Γενάρη του 1945 δολοφονήθηκε έξω από το
Ρουσοσπίτι από παρακρατικούς.
›Τιμούμε απόψε τον Γιώργη Σμπώκο
Ο Γιώργης Σμπώκος Γεννήθηκε στα Ανώγεια
και προερχόταν από οικογένεια αγωνιστών,
ενώ ο ίδιος ήδη προπολεμικά ήταν κομμουνιστής. Τελείωσε το γυμνάσιο στο Ρέθυμνο και
συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Αθήνας.
Την περίοδο της μεταξικής κατοχής, ενόσω
ήταν φοιτητής ακόμα, φυλακίστηκε στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, όμως κατάφερε να αποδράσει με τη βοήθεια της κομματικής οργάνωσης της Αθήνας. Γυρνώντας στο Ρέθυμνο στην
αρχή της γερμανικής κατοχής ήταν από τους
πρώτους που βγήκε στην παρανομία και που
ίδρυσε την Εθνική Αντίσταση Ρεθύμνου. Με τη
συγκρότηση του ΕΛΑΣ, αναλαμβάνει πολιτικός
υπεύθυνος στο νομό και μέλος της ΝΕ ΕΑΜ
Ρεθύμνου. Mετά την απελευθέρωση ανέλαβε Α’
Γραμματέας της Περιφέρειας Επιτροπής Ρεθύμνου του Κόμματος. Έλαβε μέρος στη σύσκεψη
του ΚΚΕ τον Ιούνη του 1944 στις Αραβάνες
μαζί με την Βαγγέλα Κλάδου και άλλα στελέχη
του νομού, για να τιμήσουν τη μνήμη του Βαγγέλη Κτιστάκη από τα Χανιά, ο οποίος σκοτώθηκε από τους Γερμανούς στις 16/5/1944.
Συμμετείχε στην επιχείρηση της αρπαγής τεσσάρων γερμανών μοτοσικλετιστών την 1 Αυγούστου 1944 στις Μαργαρίτες και την ίδια
χρονιά ανέλαβε πολιτικός καθοδηγητής στο
λημέρι «Η κορυφή της μύγιας». Με την έναρξη
του εμφυλίου πολέμου, ανέβηκε στον Ψηλορείτη, μαζί με άλλους Ρεθυμνιώτες, προς συνάντηση της ομάδας του Ποδιά. Εκεί συγκροτήθηκε νέα αντάρτικη ομάδα, της οποίας τέθηκε
επικεφαλής. Κατάφερε να γλιτώσει στη τριήμερη φονική μάχη της Λοχριάς το 1947 και
κρύφτηκε στις Μέλαμπες. Σκοτώθηκε το 1954,
μετά από προδοσία, όταν βρέθηκε περικυκλωμένος από ενέδρα χωροφυλάκων και αφού
προηγουμένως κατάφερε να καταστρέψει κάθε κομματικό έγγραφο που είχε πάνω του.
›Τιμούμε, επίσης, απόψε τον
Μπάμπη Καλομοίρη
Ο Μπάμπης γεννήθηκε στα ανώγεια το 1919.
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Κατά την διάρκεια της κατοχής έδρασε
στην Αθήνα, ο οποίος δούλευε στον ίδιο
χώρο των νοσοκομείων μαζί με τον σύντροφο και συγχωριανό του Αριστομένη Μανουρά αλλά και τους Μανόλη Βρέντζο,
Μιχάλη Κουτεντάκη και Μανόλη Μανουρά. Το 1943 συνελήφθη και φυλακίστηκε
από τους Γερμανούς. Κατόρθωσε όμως να
δραπετεύσει και μετά πέρασε στις τάξεις
του εφεδρικού ΕΛΑΣ της Αθήνας και έδρασε μέχρι το τέλος της κατοχής στους Αμπελόκηπους και στην Καισαριανή.
Ήταν μέλος της ΟΠΛΑ
Μέσα από την οργάνωση του ΕΑΜ μαζί με
τον Αριστομένη Μανουρά οργάνωσαν και
καθοδήγησαν το πρώτο συλλαλητήριο στην
Αθήνα με τους ανάπηρους πολέμου. Συνδέθηκαν με το γιατρό καθηγητή Πετρο
Κόκκαλη και την ομάδα του και έπαιξαν
πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα του λαού της Αθήνας ενάντια στα σχέδια του κατακτητή. Μετά τα γεγονότα του Δεκέμβρη
του 44 γύρισε στη γενέτειρά του τ’ Ανώγεια
όπου έδρασε σαν στέλεχος του ΚΚΕ, αρχικά ως οργανωτής και πολιτικός καθοδηγητής της νεολαίας του χωριού και στην συνέχεια ανέβηκε στο βουνό ως καπετάνιος
του ΔΣΕ πλάι στον αρχικαπετάνιο Γιάννη
Ποδιά. Σκοτώθηκε από τους Μαυδες στη
Μάχη της Λοχριάς το ΄47.
›Τιμούμε απόψε τον Αποστόλη Καλομοίρη
Ο μικρότερος αδελφός του Μπάμπη, γεννήθηκε το 1929, ηταν μέλος της ΕΠΟΝ Ανωγείων. Με την επιστροφή του αδελφού του
στα Ανώγεια οργανώνεται στο ΚΚΕ και τον
ακολουθεί στην παρανομία πάνω στον Ψηλορείτη. Σκοτώθηκε στη Μάχη της Λοχριάς
μαζί με τον Μπάμπη, έχοντας ο θάνατος
τους διαφορά μιας μέρας.
›Τιμούμε απόψε τον Ηλιάκη Δημήτρη
Ο Μήτσος, όπως ήταν γνωστός, από τα Σείσαρχα, ήταν μέλος του ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της Αντίστασης. Μετά την απελευθέρωση οι παρακρατικοί προσπάθησαν να
τον σκοτώσουν στο τυπογραφείο που δούλευε και αναγκάστηκε να φύγει και να βγει
στον Βουνό ως μέλος του ΔΣΕ. Σκοτώνεται
το 1947 στη μάχη του Ψηλορείτη, πολεμώντας στο πλευρό του Καπετάν Ποδιά.
› και τιμούμε απόψε τον Αριστομένη
Μανουρά
Ο Μένιος γεννήθηκε στα Ανώγεια το 1917.
Το 1938 αφού κατατάχθηκε στο στρατό,
υπηρέτησε ως φαντάρος και παρείχε και
νοσηλευτικές υπηρεσίες στο 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, σε ασθενείς και
ανήμπορους. Με την κήρυξη του Πολέμου
της Ιταλίας στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του
1940, επιδίωξε και βρέθηκε στο αλβανικό
μέτωπο και στην πρώτη γραμμή, για την
υπεράσπιση της πατρίδας. Πιάστηκε αιχμά-

λωτος με όλους τους συμπολεμιστές του,
στο λόχο. Όμως η γενναιότητα και η τόλμη
του, βοήθησαν καταλυτικά στο να πρωτοστατήσει λίγο μετά, στην απελευθέρωση του
ίδιου και των υπόλοιπων εκείνων αιχμαλώτων. Στην κατοχή συνέχισε να προσφέρει
τις υπηρεσίες του από το 2ο Στρατιωτικό
Νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά
τη διάρκεια του σφοδρού χειμώνα του 1941,
αλλά και αργότερα, ο Μένιος Μανουράς,
σε καθημερινή σχεδόν βάση, φρόντιζε, να
διανέμει τρόφιμα σε πολλούς λιμοκτονούντες Αθηναίους, αφού τα έβγαζε από το
νοσοκομείο κρυφά μέσα στα καλάθια με τα
κλινοσκεπάσματα των ασθενών.
Ο Μένιος Μανουράς, έχοντας αναλάβει τη
φιλάνθρωπη και θαρραλέα αυτή δράση,
γρήγορα οργανώθηκε στο ΕΑΜ, του οποίου, αναδείχθηκε μάλιστα, ως στέλεχος στα
νοσοκομεία. Αναδείχτηκε σε στέλεχος της
Αντίδικης πόλης της Αθήνας του ΚΚΕ και
έγινε γραμματέας της περιοχής της Καλλιθέας. Μέσα από την οργάνωση του ΕΑΜ
μαζί με τον Μπάμπη Καλομοίρη οργάνωσαν
και καθοδήγησαν το πρώτο συλλαλητήριο
στην Αθήνα με τους ανάπηρους πολέμου.
Συνδέθηκαν με το γιατρό καθηγητή Πέτρο
Κόκκαλη και την ομάδα του και έπαιξαν
πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα του λαού
της Αθήνας ενάντια στα σχέδια του κατακτητή. Ήταν μέλος της ΟΠΛΑ (Οργάνωση
Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών).
Πήρε μέρος στα «Δεκεμβριανά» και κατόρθωσε να περάσει αλώβητο όλο το μηχανισμό
της οργάνωσης της Καλλιθέας έξω από την
Αθήνα, τις μέρες αυτές. Δολοφονήθηκε από
άντρες της οργάνωσης «Χ» (Χίτες) που στην
κατοχή συνεργάζονταν με τους Γερμανούς
και μετά με τους Άγγλους, ένα πρωινό το
Γενάρη του 1946 επιστρέφοντας στο σπίτι
του, όπου φιλοξενούσε το Γιώργη Κλάδο ο
οποίος είχε έρθει από την Κρήτη στην Αθήνα για να πάρει μέρος στο πρώτο πανελλήνιο συνέδριο της ΕΠΟΝ. Η κηδεία του όπως
τη δημοσίευσε ο ριζοσπάστης της εποχής
έγινε με την συνοδεία χιλιάδων αθηναίων.
ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ
ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Κατά την αποφώνηση της ομιλίας του, ο
Αντώνης Ρούλιος, σημείωσε, προσθέτωντας, τα ακόλουθα:
«Φίλοι και φίλες
συντρόφισσες και σύντροφοι
αισθανόμαστε την ανάγκη να κάνουμε καθαρό το εξής:
Η συλλογή και η παρουσίαση σήμερα των
παραπάνω βιογραφικών στοιχείων, αλλά
και η ιστορική έρευνα από μέρους μας συνεχίζεται. Βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Σήμερα παρουσιάσαμε μία πρώτη καταγραφή, η οποία γνωρίζουμε ότι απαιτεί
συνέχιση και περισσότερη αναζήτηση.
Δεσμευόμαστε ότι αυτό θα συνεχίσουμε να
πράττουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Για το
λόγο αυτό αφενός ζητάμε την κατανόησή
σας για τυχόν παραλείψεις, Παράλληλα
όμως, ζητάμε να συμβάλλετε σε αυτήν μας
την προσπάθειά, με όποια στοιχεία είναι
διαθέσιμα, είτε για τους αγωνιστές στους
οποίους αναφερθήκαμε, είτε για άλλους,
πάντοτε, όμως στα καθορισμένα μας χρονικά πλαίσια δράσης, δηλαδή για ολόκληρη
τη δεκαετία του 40».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ουσιαστικό
λόγο είχε με την ομιλία του και ο κ. Αλέκος
Μαρινάκης (σ.σ. υποψήφιος βουλευτής Χανίων με το ΚΚΕ στις τελευταίες εκλογές).
Η εκδήλωση έκλεισε με τους μουσικούς
Γιώργη Ρούλιο (λύρα -τραγούδι), Γιάννη
Καραβιράκη (λαούτο) και Σήφη Κατσαμά
(λαούτο), ενώ συμμετείχε με τις μαντινάδες
του ο Αριστείδης Χαιρέτης (Γιαλάφτης).
Ειπώθηκαν οι εξής μαντινάδες:
Εις στο «Σφακάκι» οι γερμανοί
ήταν ταπεινωμένοι,
απ’ άνδρες οι των ανωγειώ
που ‘ σανε ψυχωμένοι.
Γιαλάφτης
Στη μάχη η του «Σφακακιού»
ήρωες ήσαν όλοι,
και είχανε και αρχηγό
το Σμαϊλομανώλη
Γιώργης Ρούλιος
Δεν έχει ο χρόνος δύναμη
να σβήσει τ’ όνομά σας,
που στο «σφακάκι» δείξατε
μεγάλη την αντρειάς σας
Γιαλάφτης
Όλοι προσωρινοί ‘ μαστε
το μόνο που πομένει,
να φήσεις δρόμο καθαρό
στ’ όνομα να διαβαίνει
Γιαλάφτης
Εκείνοι που ξανοίγουνε
στον ουρανό να βγούνε,
το κόπο μόνο κάνουνε
αφού θα κατεβούνε
Γιαλάφτης
Ποτέ μου δεν ε-σκέφτηκα
πόσο καιρό θα ζήσω,
μόνο τη στράτα καθαρή
ξοπίσω μου να ‘ φήσω
Γιώργης Ρούλιος
Την ιστορία του χωριού
θα πω σε λίγα λόγια,
ότι το κάψαν τρείς φορές
και πάλι είναι Ανώγεια!
(Μαντινάδα του Γιαλάφτη,
ειπωμένη από τον Γ. Ρούλιο)
(Μαν. Σκαν.)

ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ για 4η συνεχή χρονιά από τον Ι. Ν ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙΟΥ
Στην κατάμεστη από κόσμο εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, την Κυριακή 7 Αυγούστου 2016, μετά από πρωτοβουλία της ενορίας και
του εφημέριου πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη, τιμήθηκαν για τέταρτη συνεχή χρονιά οι ήρωες από την περιβόητη μάχη στο «Σφακάκι». Συγγενείς των ηρώων και απλός κόσμος και εκτός Ανωγείων προσήλθε το πρωί της 7ης Αυγούστου για να παρακολουθήσει τη
δοξολογία και στη συνέχεια την επιμνημόσυνη δέηση προς τιμήν αυτών των παλληκαριών που με το αυτονόητο πατριωτικό καθήκον
τους έμελε να μείνουν για πάντα στην ιστορία! Παρών ήταν και ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Μανώλης Καλλέργης. Να σημειώσουμε ότι
η μάχη στο «Σφακάκι» ήταν η πιο επιτυχημένη επιχείρηση της αντίστασης του εφεδρικού ΕΛ.ΑΣ., διότι αυτοί που πήραν μέρος στην
επιχείρηση κατόρθωσαν να απελευθερώσουν από τους Γερμανούς Ναζί και από τον επικεφαλής διαβόητο Γερμανό λοχία Γιόζεφ Όλενχάουερ γνωστό και ως «Σήφη», όλους τους αιχμάλωτους χωρίς να τραυματιστεί απολύτως κανένας από την ελληνική πλευρά.
Ο π. Ανδρέας Κεφαλογιάννης στο κήρυγμα του, ανάφερε τα εξής:
«Όπως γνωρίζετε η Γερμανία εισέβαλε στην Ελλάδα στις 06/04/1941 την οποία κατέλαβε μετά από μάχες 18 ημερών, με τον γερμανικό στρατό να εισέρχεται στην Αθήνα στις 24/04/1940 ενώ η Κρήτη συνέχισε να μάχεται κατά των κατακτητών ως τις 31 Μαΐου, όταν
οι Γερμανοί επιτέθηκαν στο νησί και μετά από μάχες 3 ημερών την κατέλαβαν και αυτή, υποδουλώνοντας έτσι όλη την Ελλάδα. Στη
διάρκεια της κατοχής οργανώθηκε η Εθνική Αντίσταση για την απελευθέρωση της χώρας , με την Κρήτη να πρωτοστατεί στον αγώνα
για τη λευτεριά, με το αδούλωτο πνεύμα που χαρακτηρίζει τους Κρητικούς από την ύπαρξή τους. Σήμερα εδώ στον Αϊ Γιώργη , στ’
Ανώγεια τιμάμε και φέτος τους ήρωες του «Σφακακιού» οι οποίοι στις 7 Αυγούστου του 1944 οργάνωσαν μια σπουδαία επιχείρηση,
απελευθερώνοντας 98 γυναικόπαιδα που τους είχαν συλλάβει στ’ Ανώγεια οι γερμανοϊταλοί χωρίς να τραυματιστεί κανένας αντάρτης
ή όμηρος. Η επιχείρηση που στέφθηκε με επιτυχία, χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως μια από τις πιο σημαντικές και πετυχημένες
επιχειρήσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αποτέλεσε μία από τις αιτίες της απόφασης του Γερμανού διοικητή της Κρήτης για την
καταστροφή των Ανωγείων. Σήμερα που η Ελλάδα αλλά και όλη η ανθρωπότητα ζουν με την οικονομική εξαθλίωση, την καταπάτηση
των ανθρώπινων αξιών, την περιφρόνηση στο δίκαιο και στα δικαιώματα των λαών από τους σύγχρονους κατακτητές που μας οδηγούν
σε ένα άγνωστο, σκοτεινό αύριο, η μάχη στο Σφακάκι, όπως και κάθε μάχη αντίστασης, μας θυμίζει ότι δεν νικάει πάντοτε ο πιο δυνατός και ο πιο αδίστακτος. Ιδανικά όπως η Ελευθερία, το Δίκαιο, η Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και η Ειρήνη είναι τα στοιχεία που
ορίζουν τις ανθρώπινες κοινωνίες και πυροδοτούν την γενναιότητα των απλών ανθρώπων για να φτάσουν σε πράξεις που υψώνουν
την ανθρωπότητα. Σμαϊλομανώλης, Λαμπρινομανώλης , Γιαννιός της Χρόναινας, Νταρολευτέρης, Φρυσαλοχαραλάμπης, Νταγιαντομανώλης, Γύπαρης, Θοδωροπέτρος , Ξημερογιώργης, Καφατσόκωστας, Περβολιός, Δημοσθένης Πασπαράκης».
Μετά τη δοξολογία, αξίζει να σημειωθεί, ότι η οικογένεια του Λυκούργου Π. Πασπαράκη προσέφερε στο καφενείο της κέρασμα στον
κόσμο προς τιμή των ηρώων του «Σφακακιού».
(Μαν. Σκαν.)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΝΙΚΗΣ ΜΑΝΟΥΡΑ
του Βασιλείου
(Κούντενα)

✞ Αποβίωσε στις 30/7/2016, ετών 72

Αγχωμένη μου, μάνα, τώρα που όλα έδειχναν ότι κι
εσύ θα ξεκουραζόσουν και θα απολάμβανες τους κόπους σου, ήρθε η αρρώστια. Μια αρρώστια που δεν
ήθελες ούτε να την ακούς, που πάντα τη φοβόσουν και
την ξόρκιζες, γιατί «σ’εκαψε», όπως έλεγες. Κι όμως,
ξανάρθε αγαπημένη μου μάνα, να σε πονέσει, να σε
κουράσει, να σε δοκιμάσει, να σε φθείρει. Πέρασε
λοιπόν ένας χρόνος, από το άκουσμα εκείνου του γιατρού στον «Ευαγγελισμό» στην Αθήνα, που έλεγε
«δύσκολη κατάσταση»… «δεν υπάρχει ζωή» να παρακαλάτε «το τέλος να είναι σύντομο».
Όλα τα περάσαμε μάνα μαζί, ενωμένοι όλα τα αδέρφια, να σου κρατάμε το χέρι και να σου δίνουμε κουράγιο και δύναμη, γιατί δεν ήθελες να πεθάνεις. «Δεν
κάνω εγώ μακριά από τα παιδιά μου» μας έλεγες. «Να
έρθει ο Νίκος μου γιατί τα λέει καλά με τους γιατρούς,
του έχω εμπιστοσύνη και δεν φοβάμαι» . Εκεί κάθε
μέρα μάνα, ο Άρης και η Ρίτα, δίνοντάς σου χαρά,
αγάπη και φροντίδα συνέχεια. Ο μικρός ο Δημήτρης,
πέντε μήνες δίπλα σου, μέρα-νύχτα, αγκαλιά κάθε
μέρα, να ρωτά τους γιατρούς, προσπαθώντας από
κάποια κουβέντα τους να πιαστεί και να ξορκίσει αυτό που ερχόταν…το τέλος. Ένα τέλος ήσυχο, χωρίς
φόβο, στην αγκαλιά τω ν αγαπημένων σου. Σε ευχαριστούμε μάνα, για όλα όσα μας πρόσφερες, θα ζεις
πάντα στην καρδιά και το μυαλό μας. Γιατί σε αγαπάμε και οι άνθρωποι που αγαπάμε, δεν πεθαίνουν ποτέ.
Να κοιμηθείς ήσυχη στην αγκαλιά του Κούντη και να
του διηγηθείς όλα τα καλά που πέρασες εσύ μαζί μας
και αυτός που έχασε με τον πρόωρο θάνατό του. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας μάνα.
Η οικογένεια της εκλιπούσας Νίκης Μανουρά, ευχαριστεί θερμά την αιματολόγο κα Ξυλούρη Ειρήνη,
όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της αιματολογικής κλινικής του ΠΑ.Γ.Ν.Η. για τη φροντίδα
που παρείχαν στην εκλιπούσα κατά το μακρύ διάστημα της ασθένειάς της, καθώς και το Κέντρο Υγείας
Ανωγείων. Ευχαριστούμε επίσης, θερμά, όλους τους
φίλους και γνωστούς που χωρίς να κουραστούν, έδωσαν αίμα, προκειμένου να καλυφθούν οι ατέλειωτες
ανάγκες για μετάγγιση. Τέλος, ευχαριστούμε όλους
όσοι κατέθεσαν στεφάνια ή χρηματικά ποσά σε διάφορες υπηρεσίες.
Στην Ενορία του Αγίου Δημητρίου εισέφεραν χρηματι
κά ποσά: η οικογένεια Εμμανουήλ Ι. Πασπαράκη 50
ευρώ, η οικογένεια Κωνσταντίνου Ανάστ. Χαιρέτη 50
ευρώ, η οικογένειγα Γεωργίου Χαρ. Νταγιαντά 50 ευρώ.
Στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων, η οικογένεια Μανώλης
και Βιργινίας Σκουλά, το ποσό των 50 ευρώ
Στην Ανωγή η οικογένεια Βασίλη Εμμ. Σμπώκου
(Λουκάς) ει σέφερε το ποσό των 50 ευρώ.
Όσο καιρό στη μαύρη γής, κείτεσαι υποφέρω
κι όσο κι αν θέλω δε μπορώ, οπίσω να σε φέρω
Δεν το πιστεύω πως χτυπά πένθιμα η καμπάνα
για σένα υπερήφανη και στοργική μου μάνα
Μα φαίνεται ειν αληθινό φεύγεις από κοντά μας
μα όχι ποτέ απ’τη σκέψη μας, κι ούτε απ’την καρδιά μας
Μας άφησες κληρονομιά την περηφάνειά σου
και καθαρό το δρόμο σου, σ’εγγόνια και παιδιά σου
Καλό στερνό ταξίδι σου, κι η μνήμη σου Αιώνια
κι άμε να βρεις το ταίρι σου, που σού’χει λείψει χρόνια
Πάντα θα ζεις στη σκέψη μας, μάμα και στην καρδιά μας
σα να μην έφυγες ποτέ, σα να’σαι ανάμεσά μας
Τα παιδιά και τα εγγόνια σου
Στη μνήμη της εκλιπούσας, τα τέκνα της εισέφεραν
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΝΟΥΡΑ
(Ζωνογιάννενα)
✞ Αποβίωσε στις 18/7/2016,
ετών 89

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Η γυναίκα που αποχαιρετούμε σήμερα,
ήταν ένα αξιόλογο άτομο, γεμάτο προσφορά, και γι’ αυτό αξίζει να της πούμε δυό
λόγια αντάξιά της.
Η Ειρήνη του Ιωάννη και της Ελένης Μηναδάκη, μεγαλώνοντας γνωρίζει τον μελλοντικό της σύζυγο στο πρόσωπο του Ζωνογιάννη. Τον παντρεύεται και έτσι η Ειρήνη
έγινε η Ζωνογιάννενα.
Ήταν δραστήρια, δυναμική και ξύπνια γυναίκα. Υποστήριζε με πάθος τα πιστεύω της
και τις θέσεις της. Άτομο ακέραιο. Συγκροτημένη, σοβαρή. Ικανή. Άφησε το στίγμα
της, με την αυτοθυσία της, το νοικοκυριό,
την εργατικότητα, τον προγραμματισμό.
Τα πρώτα κοινά βήματά της με τον Ζωνογιάννη έγιναν στα πέτρινα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Η οικογένεια του συζύγου
της ήταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα
κατά των εισβολέων. Ούτε μια στιγμή δεν
πέρασε από το μυαλό της να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια και να παρακολουθεί τις
εξελίξεις. Συμμετείχε ενεργητικά στην αντίσταση και δίκαια της απονεμήθηκε ο τίτλος
της Επονίτισας και της Εαμίτισας.
Όπως γνωρίζουμε αντίσταση στην κατοχή
δεν έκανε μόνο όποιος κρατούσε όπλο στο
βουνό αλλά και όποιος έδινε μια μπουκιά
ψωμί στον πεινασμένο και μια κούπα νερό
στον διψασμένο. Η Ζωνογιάννενα, όχι μόνο
έδωσε μια μπουκιά ψωμί, πέρασε στην ενεργητική αντίσταση.
Υπό την καθοδήγηση της Ζωναντρέενας
και της Ζωνοκώστενας, που είχαν τον συντονισμό όλων των ενεργειών που έπρεπε
να γίνουν από τις γυναίκες της οικογένειας
(κόρες, ανιψιές, ξαδέλφες) και οι οποίες
ήταν μέλη της ΕΠΟΝ και του ΕΑΜ, καθημερινά ή έπρεπε να ζυμώσει ή να συμμετάσχει στην συγκέντρωση τροφίμων ή να
ράψει και να μπαλώσει τρυπημένα ρούχα
ή να πλέξει κάλτσες και φανέλες ή να μαγειρέψει, προκειμένου να έχουν τα απαραίτητα οι αγωνιστές στις αποστολές τους, οι
αντάρτες στο βουνό αλλά και η ομάδα του
ασύρματου του Συμμαχικού Στρατηγείου
Μέσης Ανατολής.
Χωρίς αυτή τη δράση των γυναικών, η αντίσταση των ανδρών θα ήταν μισή.
Επίσης το σπίτι του Ζωνογιάννη χρησιμοποιήθηκε από την Οργάνωση είτε ως καταφύγιο, μετά τη Μάχη της Κρήτης, Εγγλέζων- Νεοζηλανδών – Αυστραλών για να
προωθηθούν, αργότερα, στη Μέση Ανατολή, είτε για περίθαλψη καταδιωκομένων
αγωνιστών, κατά τη διάρκεια της κατοχής.
Εκτός, όμως, της συμμετοχής της Ζωνογιάννενας στην καθημερινότητα της αντιστασιακής δράσης, έχουμε και την συμβολή της στη
νικηφόρα μάχη του Σφακάκι. Ο επικεφαλής

του Εφεδρικού ΕΛΑΣ, Μανώλης Μανουράς
ή Σμαϊλης, της ζήτησε να πλησιάσει, όσο πιο
κοντά γίνεται στον εχθρό, και να τον ενημερώσει για τον αριθμό των ανδρών της εχθρικής δύναμης και τον οπλισμό που έχουν μαζί τους. Η πληροφορία αυτή ήταν ιδιαίτερα
σημαντική διότι εκεί κρίθηκε η διεξαγωγή της
μάχης. Ο Σμαϊλομανώλης, με τις πληροφορίες που του έδωσε η 17χρονη τότε Ζωνογιάννενα, γνώριζε τον εχθρό, γνώριζε την
αντάρτικη ομάδα του, έμενε η απόφαση για
το πυρ. Η μάχη ήταν σύντομη και χωρίς απώλειες για τις ελληνικές δυνάμεις.
Μετά την κατοχή ασχολήθηκε με την οικογένειά της και την ανατροφή των τεσσάρων
παιδιών της (Άρη, Ανδρέα, Γιώργη, Μαρίκας). Τις χάρισαν πολλές χαρές και ήταν
περήφανη για τις επιτυχίες τους στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και για την
προσφορά τους στην πατρίδα αλλά και για
την καταξίωσή τους στην κοινωνία, ως έντιμοι και χρήσιμοι.
Αλλά και τα παιδιά της είναι περήφανα για
την ανατροφή που τους έδωσε και τις αξίες
της ζωής που τους δίδαξε.
Το σπίτι του Ζωνογιάννη ήταν ανοικτό σε
όλους. Το τραπέζι ήταν πάντα στρωμένο
και είχε γίνει γνωστή για τα νόστιμα εδέσματα που ετοίμαζε.
Πολλές προσωπικότητες (πολιτικοί, καλλιτέχνες), που επισκέπτονταν το χωριό μας,
φιλοξενούνταν στο σπίτι του Ζωνογιάννη,
και τους πρόσφεραν το παραδοσιακό ανωγειανό τραπέζι.
Θεία ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Θα μας
λείψεις. Το χωριό έγινε φτωχότερο.
Η μεγαλύτερη προίκα που έδωσες στα παιδιά
σου είναι που τα έμαθες να κοιτούν τη ζωή
κατάματα. Να δέχονται τα καλά και τις τιμές
αλλά και τις κακές στιγμές και τις κριτικές.
Δεν γνωρίζουμε που πάς, ευχόμαστε το ταξίδι να είναι καλό και να δώσεις χαιρετίσματα σ’ όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα.
Μαρίκα, θερμά συλλυπητήρια, αλλά και συγχαρητήρια που ήσουν δίπλα της και μοιράστηκες τον πόνο της, δίπλα της κάθε στιγμή,
μέρα και νύχτα, τουλάχιστον το τελευταίο
χρόνο λόγω της επιβάρυνσης της υγείας της.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Αιωνία σου η μνήμη.
Η οικογένεια της Ζωνογιάννενας ευχαριστεί θερμά και από καρδιάς όλους όσοι συμμετείχαν στο πένθος της για την απώλεια,
της αγαπημένης τους μητέρας και γιαγιάς.
Ευχαριστούν επίσης όλους όσοι συνεισέφεραν διάφορα χρηματικά ποσά αντί στεφάνων σε διάφορα Ιδρύματα, τόσο των Ανωγείων όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας.
Στη μνήμη της Ζωνογιάννενας, η οικογένειά
της εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.

ΔΥΟ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΖΩΝΟΓΙΑΝΝΕΝΑ...
Από τα πρώτα εφηβικά μου χρόνια έχουν
χαραχτεί στη μνήμη μου ορισμένες προσωπικότητες των Ανωγείων για το έμφυτο χάρισμά τους που ούτε οι ίδιοι που το κατέχουν
το γνωρίζουν... Είναι αυτό που εκπέμπουν
στους άλλους! Αυτό που σε καθηλώνει με
την απλότητά τους και την γνησιότητά τους.
Χωρίς να καταβάλουν ιδιαίτερο κόπο, τους
συμπαθείς ιδιαιτέρως από την πρώτη στιγμή
και τις πρώτες κουβέντες τους! Ασχέτως αν
σου έχουν κάνει καλό ή λιγότερο καλό. Ανεξάρτητα αν τους έχεις ζητήσει κάτι και σου
το έκαναν με τα χαράς ή δεν σου το έκαναν!
Πέρα από το αν είναι συγγενείς σου ή απολύτως τίποτα!
Με την ακτινοβολία τους και την Αρχοντιά
τους! Με την ευγένεια, τη σεμνότητα και την
αξιοπρέπεια να είναι τα πιο ακριβά χαρίσματα που η φύση τους έδωσε απλόχερα. Με την
κοινωνία να τους έχει κατατάξει στο πιο ψηλό σημείο της συνείδησης και εκτίμησής της.
Απλά άτομα της καθημερινότητας, της διπλανής και... παραδιπλανής μας πόρτας.
Η Ζωνογιάννενα ήταν ακριβώς ένα πρόσωπο από αυτά που λίγο πριν περιέγραψα!
Μια γυναίκα που δεν περνούσε απαρατήρητη στη γειτονιά, στην ενορία της και γενικά στο χωριό! Αυτή η απλή γυναίκα είχε
αυτό το κάτι ξεχωριστό που σε έκανε να
την διπλοχαιρετήσεις και να της μιλήσεις
παραπάνω. Πάντα θα θυμάμαι τα πρώτα
λόγια που μου έλεγε όταν κατέβαινα στα
Ανώγεια και περνούσα δίπλα από το καφενείο της: «Ήντα μπρε Μανώλη ποκάνεις
εσύ;» «Είδες καθόλου τση άλλους;» (τα παιδιά της στην Αθήνα), «Ο ίδιος ο Λεωχάρης
είσαι!»... Είμαι (δυστυχώς ή ευτυχώς) από
τους ανθρώπους που δεν παίρνουν μεγάλο
βαθμό σε ορισμένα «ΠΡΕΠΕΙ» της κλειστής κοινωνίας. Δεν θα κάνω κάτι επειδή
απλά και μόνο η κοινωνία το ΘΕΛΕΙ. Αν
δεν το αισθάνομαι απόλυτα, θα προσπαθήσω να προσπεράσω αυτό το «ΠΡΕΠΕΙ». Η
περίπτωση της Ζωνογιάννενας ήταν από τις
μοναδικές περιπτώσεις ανθρώπου που και
να ήθελες να της χαλάσεις χατίρι δεν μπορούσες! Είχε κάτι το ξεχωριστό και λαμπερό μέσα της! Αυτό το ξεχωριστό και λαμπερό που ίσως και η ίδια δεν γνώριζε ότι το
είχε. Αυτό το ξέρει μόνο η φύση που το
δίνει σε λίγους ανθρώπους και η ίδια η φύση
δεν αποκαλύπτει -ποτέ- το μυστικό της για
ποιο λόγο το χαρίζει, γιατί τότε δεν θα είχε
ιδιαίτερη αξία το θείο χάρισμά της!
ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΖΩΝΟΓΙΑΝΝΕΝΑ!
(Μαν. Σκαν.)

Στη μνήμη
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΝΟΥΡΑ
✞ Αποβίωσε στις 16/8/2016, ετών 89
Την Τρίτη 16 Αυγούστου 2016 έφυγε
από τη ζωή η ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΝΟΥΡΑ, κόρη του Ζωνανδρέα και της Ζωνανδρέενας. Τα αδέλφια της και τα
ανίψια της την ευχαριστούμε για όλα
όσα πρόσφερε κατά τη διάρκεια της ζωής της. Θα ζει πάντα στην καρδιά μας
και στο μυαλό μας. Ευχαριστούμε όλους
τους φίλους και τους συγχωριανούς
που παρευρέθηκαν στη νεκρώσιμη ακολουθία και την αποχαιρέτησαν.
Στη μνήμη της εκλιπούσας, η Ελένη,
Χήρα Κώστα Λώλα ή Ζωνολένη, στη
μνήμη της αδελφής της προσφέρει το
ποσό των 100 ευρώ στη «Φωνή των Ανωγείων».

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ν. ΣΠΑΧΗ
(ΣΠΑΧΟΒΑΣΙΛΗ)
✞ Αποβίωσε στις 7/6/2016,
ετών 89

Στις 7 Ιουνίου 2016, ώρα 04:30 πέθανε ο
Βασίλειος Νικολάου Σπαχής. Έφυγε ο
ήρωας μου. Πάντα, όταν χάνεις τον πατέρα σου είναι βαρύς πόνος, όταν όμως ο
πατέρας σου είναι και ο ήρωάς σου, ο πόνος αυτός είναι δύο φορές αβάστακτος. Ο
Βασίλης Σπαχής υπήρξε ένας μεγάλος
αγωνιστής. Από τα πρώτα του βήματα,
μικρό παιδί ακόμα , ένοιωσε τις δυσκολίες
που μπορεί να κρύβει η ζωή. Ο πόλεμος
τον βρήκε μακριά από την οικογενειακή
εστία για βιοποριστικούς λόγους, ανάμεσα
σε άγνωστους ανθρώπους. Είχε την τύχη
να σταθεί δίπλα του η μεγάλη μορφή του
Πετρακογιώργη. Από εκείνον άντλησε
σπουδαία μαθήματα ήθους και αξιοπρέπειας που τον ακολούθησαν σε όλη του
την ζωή. Όλο το διάστημα που πέρασε
στην ομάδα του Πετρακογιώργη η ζωή του
κινδύνεψε πολλές φορές. Έχασε φίλους
και συναγωνιστές, βρέθηκε αιχμάλωτος
και γλίτωσε την εκτέλεση την τελευταία
στιγμή. Πέρασε δια πυρός και σιδήρου και
ποτέ δεν κόμπασε για αυτό. Πότε δεν ζήτησε δάφνες αλλά αντίθετα το αποσιω
πούσε ταπεινά. Δεν έκανε τα χαρτιά του
ούτε για σύνταξη αγωνιστή γιατί «η πα
τρίδα δεν πληρώνει». Μετά τον πόλεμο με
αίσθημα ευθύνης γύρισε στα Ανώγεια. Η
πολυμελής οικογένεια του πατέρα του με
μεγάλη φτώχεια και δυσκολίες προσπα
θούσε να ανασυνταχθεί, όπως όλο το χωριό εξάλλου, μετά το κάψιμο των Ανωγείων και το τέλος του πολέμου. Ο πατέρα
μου ήταν εκεί. Του δόθηκαν αρκετές ευκαιρίες να αλλάξει την μοίρα του και την
ζωή του αλλά προτίμησε να θέσει εαυτών
στην διάθεση της οικογένειας. Μαζί με τον
αγαπημένο του αδελφό Σωκράτη έστησαν
από το μηδέν μια επιχείρηση που άνθισε
και κατάφεραν με αξιοπρέπεια να μεγαλώσουν τις οικογένειες τους. Στάθηκε
πατέρας και μητέρα για τα αδέλφια του,
ήταν παρών σε όλες τις δυσκολίες των
συγγενών και συγχωριανών. Ήταν πάντα
δίπλα στον άνθρωπο που είχε ανάγκη.
Όμως το μεγάλο πάθος του, πάνω ακόμα
και από την δική του οικογένεια, ήταν με
βεβαιότητα τα Ανώγεια. Υπήρξε ρατσιστικά σωβινιστής. Η μεγάλη του αυτή αγάπη
τον έκανε να μπει ανάμεσα στους πρώτους
που αγωνιζόντουσαν για την ανάπτυξη
στο χωριό. Υπήρξε μπροστάρης για την
δημιουργία του δίκτυο ύδρευσης, για τον
σταθμός της ΔΕΗ, για την δημιουργία του
Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων που υπήρξε και ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά του,

για την φοιτητική Εστία που οφείλεται εξ
ολοκλήρου στο δικό του αγώνα και πληθώρα άλλων έργων .Στην μαύρη περίοδο
της δικτατορίας μετά από μεγάλη πίεση
από τους αρχηγούς των οικογενειών του
χωριού ανέλαβε τα ηνία του Δήμου. Σαν
άξιος καπετάνιος οδήγησε με αξιοπρέπεια
το καράβι και κράτησε το όνομα και την
ιστορία του χωριού καθαρή. Βαθιά δημοκράτης δεν παρέκκλινε ποτέ από τις αρχές
του και με γνώμονα το συμφέρων της τοπικής κοινωνίας κατάφερε να βγει αλώβητος. Δεν έχασε ποτέ την εκτίμηση του
συνόλου των Ανωγειανών. Η εμπλοκή του
αυτή με τα κοινά του στέρησαν πολλά
πράγματα από την προσωπική του εξέλιξη
και δυστυχώς όπως ήταν αναμενόμενο τον
γέμισαν πικρίες. Δεν μετάνιωσε ποτέ. Με
αστείρευτο χιούμορ και με την καθαρή
συνείδηση που τον διέκρινε πάντα προχώραγε μπροστά. Γνώρισε και αγάπησε την
λατρεμένη του γυναίκα που ήταν το στολίδι της ζωής του όπως έλεγε. Έφτιαξαν
μια όμορφη οικογένεια με τέσσερα παιδιά
και ήταν πάντα ο ένας δίπλα στον άλλο.
Η δικιά του οικογένεια ήταν το λιμάνι του.
Πήρε και έδωσε πολύ αγάπη. Για την γυναίκα του ήταν το στήριγμα της στην ζωή,
για εμάς τα παιδιά ήταν ο φάρος μας που
μας οδηγούσε μπροστά. Ήξερε να ζητάει
συγνώμη και να αναγνωρίζει τα λάθη του.
Ήταν αυστηρός όταν έπρεπε και τρυφερός όταν χρειαζόταν και πάντα μα πάντα
εξαιρετικά δοτικός. Μας μεταλαμπάδευσε
την αγάπη του για την γνώση και το βιβλίο.
Υπήρξε φανατικός λάτρης της ιστορίας
και θερμός υποστηρικτής της δημοκρατίας. Ήταν ένας ακτιβιστής της ανθρωπιάς.
Ήταν ο πατέρας μου, ο ήρωάς μου, η πατρίδα της καρδιάς μου.Ήταν ο μπαμπάς
μου!
Καλή αντάμωση ήρωά μου!
Ουρανία Βασιλείου Σπαχή
-Τα παιδιά του Βασιλείου Σπαχή-Σπαχοβασίλη ευχαριστούν θερμά όλους όσους
συμπαραστάθηκαν με κάθε τρόπο στο
πένθος τους.
-Προσφέρουν στην εφημερίδα «Η ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» το ποσό των 200 ευρώ.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, αιωνία του η μνήμη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η συντακτική ομάδα
της

«Φωνής των Ανωγείων»
και ο Σύλλογος
Ανωγειανών της Αθήνας,
ευχαριστεί θερμά όλους
τους δωρητές, για την
υπερπολύτιμη προσφορά
τους για την συνέχιση
της έκδοσης της ιστορικής
εφημερίδας μας.
Συλλυπούμαστε όλους
στην απώλεια
των ανθρώπων τους,
και ευχόμαστε
ο Θεός να αναπαύσει
την ψυχή τους.

Στη μνήμη
ΓΙΑΓΚΟΥ
ΣΚΟΥΛΑ
(του Φρουδά)
✞ Αποβίωσε στις 4/8/2015, ετών 76

Ήσουν εσύ, Γιάγκο!
(σ.σ. αποχαιρετιστήριος λόγος που εκφωνήθηκε στην κηδεία του εκλιπόντος από το δημοσιογράφο και συγγραφέα Νίκο Ψυλλάκη)

Δύσκολο, Γιάγκο, να στέκει κανείς μπροστά στο σκήνωμα ενός φίλου, να ψάχνει τις
λέξεις, να σκαλίζει τις μνήμες, να μην μπορεί να πιστέψει σ’ αυτό που βιώνει κι ας
ξέρει πως αυτό το αναπότρεπτο είναι η
ανθρώπινη μοίρα.
Δύσκολο, Γιάγκο, να πιστέψει κανείς πως
σβήνει ένα χαμόγελο πλατύ σαν τον ουρανό, πλατύ μα σεμνό κι ανθρώπινο, έτσι
όπως σεμνός ήταν ο βίος σου. Κι ακόμη πιο
δύσκολο να βρει λόγια να ψελλίσει στη
Φραντζέσκα σου, στα παιδιά σου, στ’ αδέρφια σου, σ’ εκείνους που νιώθουν το κενό
πιο μεγάλο. Αυτό το κενό, Γιάγκο, σκέφτομαι κάθε που φεύγουν από τον πρόσκαιρο
κόσμο μας άνθρωποι σαν και σένα, άνθρωποι-ορόσημα, που ενέπνευσαν με τη στάση
τους, με τη ζωή τους. Κι εμπνέουν ακόμη.
Έτσι ανασκαλεύω κι εγώ τη μνήμη τούτη
την ώρα την ιερή, που η ορθόδοξη νεκρώσιμη ακολουθία την περιβάλλει με την ύψιστη φιλοσοφία, φιλοσοφία θανάτου θα
πουν όσοι δεν την κατανοήσουν, φιλοσοφία
ζωής νομίζω πως είναι.
Θυμάμαι το δάκρυ σου, Γιάγκο... Τη βαθιά
σου συγκίνηση όταν κατέβαινες κάποτε τα
σκαλιά των κρατητηρίων κι αργότερα του
εγκαταλελειμμένου στρατοπέδου στον
Καρτερό. Είχαν περάσει τότε μόλις δέκα
χρόνια από την πτώση της Χούντας, εγώ
αναζητούσα μαρτυρίες για τη χαμένη ελπίδα, την πρώτη αντίσταση ενάντια στη δικτατορία των Συνταγματαρχών, κι ήρθες
εσύ ν' ανάψεις λαμπάδα στη μνήμη, σπονδή
χρέους, Γιάγκο, που η συγκίνηση την έκανε ιερή. Δυσκολεύτηκα τότε να σε πείσω να
μιλήσεις, μα έπρεπε. Και μίλησες. Και δάκρυσες. Και φώτισες άγνωστες πλευρές
μιας αυθόρμητης μάζωξης ανθρώπων που
κινήθηκαν από χρέος και με γνώμονα μοναδικό τα ιδανικά και τις ιδέες τους.
Θυμάμαι το δάκρυ σου, Γιάγκο. Ήταν φθινόπωρο του 1984. Μα εκείνο το δάκρυ δεν
ήταν για σένα, για τους άλλους ήταν, γι’
αυτούς που δεν είχαν προλάβει να ζήσουν
την πρώτη ελπίδα, την ανατολή μιας καινούργιας εποχής που, δυστυχώς, κι αυτή
βασίλεψε γρήγορα. Δεν σου μίλησα τότε,
μα το είδα το δάκρυ σου. Κρατούσα τη φωτογραφική μηχανή, την κατέβασα, έκλεισα
το κλείστρο. Υπάρχουν, Γιάγκο, στιγμές
που ο άνθρωπος διαλέγεται με την ιστορία,
άλλες που διαλέγεται με τον εαυτό του κι
άλλες που διαλέγεται με το αύριο. Κι όλες
αυτές οι στιγμές είναι προσωπικές, είναι
σημαδούρες σ’ έναν χάρτη πάνω στον

οποίο χαράσσονται μόνο προσωπικές διαδρομές. Έτσι, με δράση και μνήμη, με όραμα και μνήμη, χάραξες κι εσύ τη δική σου.
Βαρύ το άγγελμά σου, Γιάγκο, μέρες γεμάτες αυγουστιάτικο φως, με το ξόδι της Παναγιάς να ρίχνει φως στην ελπίδα, τέτοιαν
εποχή διάλεξες ν’ ανοίξεις τα πανιά σου,
Αύγουστο μήνα. Ξέραμε όλοι πως έδινες
αγώνα άνισο, μα στο βάθος υπήρχε μια σκέψη, μια ελπίδα, πως και πάλι θα βγεις νικητής. Και τώρα που στεκόμαστε μπροστά
στο σκήνωμά σου, διαβάζομε τις μέρες που
πέρασαν, συναντάμε ξανά το άπλετο χαμόγελο και την πίστη στη ζωή, κρατάμε σαν
παρακαταθήκη στη μνήμη το παλικάρι του
67, τον άνθρωπο που δεν καυχήθηκε για το
παρελθόν του κι ας ήξερε πως αυτό το παρελθόν είναι γραφή ανεξίτηλη· δεν υποτάσσεται, Γιάγκο, η ιστορία στη φθορά του
χρόνου.
Ήσουν εσύ, Γιάγκο Σκουλά, ο νεαρός που
πυροδοτούσε τις συνειδήσεις, που γύρευε
το δίκιο στους δρόμους του Κάστρου. 21
Απρίλη 1967 έγραφε το ημερολόγιο. Μια
φωνή, χιλιάδες φωνές, υψώνουν τείχος
απέναντι στις σφαίρες. Ποιος μπορεί να
ξεχάσει;
Ήσουν εσύ, Γιάγκο, που, νέος ακόμη, χτυπούσες πόρτες κλειστές, γύρευες ηγέτες στα
πρόσωπα των παλαιών πολιτικών, γύρευες
ελπίδα, ήξερες πως το κύμα που άφριζε μπορούσε να γίνει ωκεανός, να σκεπάσει την
Ελλάδα της υποταγής και να φανερώσει τον
τόπο των ονείρων. Μα ηγέτης εκείνη την
ώρα δεν υπήρχε. Υπήρχαν μόνο νιάτα, νιάτα σαν τα δικά σου. Νιάτα σαν κι αυτά που
δεν έχασες ποτέ ακόμη κι όταν άσπρισαν
τα μαλλιά σου. Ποιος μπορεί να ξεχάσει;
Εσένα, Γιάγκο, τσουβάλιασαν μ’ άλλους
100 συντοπίτες σ’ ένα κελί. Κι αυτό το κελί
δεν χωρούσε μήτε τους μισούς ακόμη κι αν
στεκόσασταν όρθιοι.
Έπρεπε να σε συλλάβουνε γιατί ήσουν εσύ
ο διασαλευτής της άνομης τάξης, ο ταραξίας, ο καταπατητής του έκνομου νόμου. Εσύ
που στάθηκες μπροστά στον άτεγκτο στρατοδίκη, άκουσες το κατηγορητήριο, βαρύ
κι αυτό σαν τον πέλεκυ του αθέσπιστου
νόμου, υποκινούσες -λέει- τους άλλους σε
στάση κατά της αρχής. Αρχή την είπαν κι
ας ήξεραν πως εσύ γελούσες εκείνη την
ώρα, δεν αναγνώριζες εσύ τέτοιες Αρχές.
Ήσουν εσύ, Γιάγκο, που αργότερα έβαλες
τελεία σ’ όλα τούτα, σε μιαν εποχή που τα
φαντάσματα περνιούνταν για ήρωες. Δύσκολα μιλούσες για το χτες, ίσως επειδή
γνώριζες ότι το όραμα είναι μπροστά, το
αναμάσημα πίσω, χρειάζονται καινούργιοι
αγώνες για να χτίσει κανείς ένα αύριο.
Ήσουν εσύ, Γιάγκο, που έκαμες τρόπο ζωής τον σεμνό βίο, μακριά από τα φώτα, σε
μια γειτονιά προσφύγων, που σε δέχτηκαν
σαν κομμάτι δικό τους. Σ’ αυτή τη γειτονιά
έγραψες την υπόλοιπη ιστορία σου. Πάλι
σεμνά κι αθόρυβα. Με τους ξωμάχους και
τους ανθρώπους που τους πληγώνουν ακόμη οι μνήμες.
Γιάγκο, φίλε αγαπητέ, δέξου τούτα τα λόγια, σαν χρέος όχι μόνο δικό μου, χρέος
μιας κοινωνίας, της δικής μας. Χρέος μιας
κοινωνίας που ξέρει πως σ’ όλες τις εποχές
υπάρχουν αξίες σμιλεμένες με τη σμίλη του
χρόνου. Κι αυτές οι αξίες δεν επιτρέπουν
τη λήθη. Δεν είναι παινάδια, Γιάγκο, τίποτ'
άλλο δεν είναι, μόνο χρέος, χρέος προς
εσένα, προς όλες τις μορφές που έγιναν
κάποτε ορόσημα και κατάφεραν να παραμείνουν ορόσημα, χωρίς καυχησιές και
υπερβολές που λαβώνουν την ιστορία.
Με συγκίνηση βαθιά σ’ αποχαιρετούμε,
Γιάγκο. Γιατί ξέρομε όλοι καλά πως ένας
θάνατος υπάρχει μόνο. Κι αυτός ο θάνατος
ονομάζεται λήθη. Εσύ, Γιάγκο, έδωσες τη
μάχη σου με τη λήθη και βγήκες νικητής.
Καλό σου ταξίδι!

Στη μνήμη
ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
(Ψεβειομενέλαος)
✞ Ένα έτος από το θάνατό του,
στις 30/7/2015

Στις 30-07-2016 συμπληρώθηκε ένας χρόνος που έφυγε από τη ζωή ο Μενέλαος
Κοντογιάννης του Ψεβειογιώργη
Αγαπημένε σύζυγε, πατέρα και παππού,
πέρασε κιόλας ένας χρόνος χωρίς την
παρουσία σου.
Να ξέρεις ότι μας λείπεις για πολλούς
λόγους, ενώ το κενό από την απουσία σου
είναι καθημερινό.
Μας λείπεις γιατί υπήρξες άνθρωπος χαμηλών τόνων, διακριτικός, εργατικός,
σωστός οικογενειάρχης, ένας γνήσιος
Ανωγειανός, που προκαλούσες το σεβασμό όλων όσων σε ήξεραν.
Μας λείπει η μεγαλοψυχία σου, το φιλότιμο σου, η εντιμότητα, η ντομπροσύνη
και η γενναιοδωρία σου.
Μας λείπει η αταλάντευτη στάση ζωής
που κράτησες όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, μια στάση που ήταν σχολείο για
όλους εμάς που σε ζήσαμε από κοντά.
Μας λείπει το πηγαίο καλαμπούρι και η
αστείρευτη ετοιμολογία που σε χαρακτήριζε.
Μας λείπει η φυσική σου παρουσία.
Όμως να ξέρεις, αυτό που δεν θα μας λείψει και θα μας συντροφεύει για πάντα
είναι η παρακαταθήκη που συνθέτουν
όλα τα παραπάνω και θα αποτελεί για
όλους εμάς σταθερή πυξίδα ζωής, αλλά
και τα λόγια των φίλων και συγχωριανών
σου που μιλούν για ένα μεγάλο μερακλή,
που το χορό του τον ζήλευαν οι καλύτεροι
Ανωγειανοί χορευτάδες, ενώ όταν άρχιζε
το τραγούδι, όλοι σώπαιναν για να ακούσουν το «Μενέλαο του Ψεβειογιώργη» να
κελαηδεί το σκοπό το γλυκοζαχαρένιο!
Πέμπω σου χαιρετίσματα
μ’ όσα πουλιά πετούνε
μα εσύ δε μου’πεψες ποτέ
για θελα μου το πούνε.
Όταν σε δω στον ύπνο μου
γελώ από τη χαρά μου
και σου μιλώ μα δε γροικώ
μόνο την αμιλιά μου
Η σύζυγος, τα παιδιά
και τα εγγόνια σου
Στη μνήμη Μενελάου Κοντογιάννη του
Ψεβειογιώργη, η οικογένεια Μενέλαου
Κοντογιάννη, κατέθεσε το ποσό των 100
Ευρώ στο ΚΗΦΗ Ανωγείων, το ποσό
των 50 ευρώ στην εφημερίδα «Φωνή των
Ανωγείων» και το ποσό των 50 ευρώ στην
ηλεκτρονική εφημερίδα ΑΝΩΓΗ.
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΦΩΤ

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Μια ξεχωριστή μουσική νότα από την Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου έξω
από το σπίτι του Νίκου Ξυλούρη στο Περαχώρι ( ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ - 28/7/2016)
2 Η ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς... Η δεκατριάχρονη Αναστασία ερμηνεύει
«Το ρόδι» χωρίς ηχητικά στο θεατράκι του Αγίου Υακίνθου. (30/7/2016)
3 Η εικόνα του Αγίου Υακίνθου
4 Το περίφημο Ιταλικό λυρικό σχήμα MD's QUARTET με τον σαγηνευτικό τραγουδιστή
Massimo Devitor (ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ 30-7-2016)
5 Δυό πανέμορφες παρουσίες... οι αδελφές- Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή στο
θεατράκι του Αγίου Υακίνθου (28-7)
6 Η διάσημη Πορτογαλέζα Cristina Branco, «ακριβή» καλεσμένη στα φετινά Υακίνθεια
(28-7-2016)
7 Από την επιμνημόσυνη δέηση, στο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, για τους ήρωες στο Σφακάκι
8 Ο Γραμματέας της ΚΟΒ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΚΕ κ. Βασίλης Φασουλάς, στην εκδήλωση
για τους ήρωες στο ΣΦΑΚΑΚΙ
9 Από την θεατρική παράσταση «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ» στο θεατράκι της ΝΤΕΛΙΝΑΣ (16-8)
10 Από το παραδοσιακό Φεστιβάλ Χορού ΑΝΩΓΕΙΑ - ΠΟΝΤΟΣ στην πλατεία «Αρμί»
(12/8/2016)
11 Γλυκερία και Βασίλης Σκουλάς σε μια μουσική συνύπαρξη (15-8) στο θέατρο
«Νίκος Ξυλούρης» (15/8/2016)
12 & 19 Ο χορός των... Κουρητών έξω από τη σπηλιά του Ιδαίου Άντρου
13 Η Γλυκερία μπροστά στο ανωγειανό κοινό (15-8)
14 Η ηθοποιός Μαρία Τζομπανάκη στο ρόλο της αρχαίας ιέρειας
(Ιδαίον Άντρον 18/8/2016)
15 Εκδήλωση Παραδοσιακής Μουσικής από το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου
(6-8, Περαχώρι)
16 Το συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων με το αντίστοιχο
των «Ακριτών Πόντου» σε μια χορευτική και...ιστορική συνύπαρξη στην πλατεία
δημαρχείου, στο «Αρμί» (12/8/2016)
17 Το συγκρότημα του Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη στο θέατρο «ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ»
(9-8-2016)
18 Ο Δρ. Μηνάς Τσικριτσής ομιλιτής στην εκδήλωση με θέμα «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» (8/8/2016) ΠΛΑΤΕΙΑ «ΜΕΙΝΤΑΝΙ»
20 Ο Βασίλης Σταυρακάκης με τους συνεργάτες του στην πλατεία Μεϊντάνι (3-8)
21 Ψαρογιώργης και Jim White σε ένα μουσικό ρεσιτάλ στο «Θέατρο Νίκος Ξυλούρης»
(10/8/2016)
ΦωτOΣ: Μανώλης Σκανδάλης
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