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στοχοσ η εκδοση βιβλιου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας,
καλεί τους απανταχού Ανωγειανούς, που
έχουν τη μαντινάδα στη σκέψη και τα χείλη
τους και συμπυκνώνουν τη φιλοσοφία της ζωής στα
μαγικά και μοναδικά αυτά τετράστιχα, να μας αποστείλουν τις μαντινάδες τους με σκοπό την ταξινόμησή τους, ώστε στο άμεσο μέλλον, να αποτελέσουν
καλαίσθητη έκδοση βιβλίου (με ειδική επεξεργασία και διαχωρισμό, αλλά και πλούσια, αισθητικά
στοιχεία), το οποίο θα παρουσιαστεί σε ειδική τιμητική εκδήλωση στην Αθήνα, αλλά και τ’Ανώγεια
και θα διανεμηθεί στα μέλη του Συλλόγου και σε
όλους τους ανωγειανούς που επιθυμούν (δωρεάν),
αλλά και σε κάθε φίλο αναγνώστη.
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ανωγειανη μαντιναδα
ανοικτη προσκληση
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Α π ρίλης 1 9 96 Υπουργός παιδείας Γιώργος
Παπανδρέου, ο σημερινός πρωθυπουργός. Γιάννης Πανάρετος γ.γ. του υπουργείου Παιδείας, ο
σημερινός υφυπουργός.
(συνέχεια στη σελ. 13)
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(συνέχεια στη σελ. 13)
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«Τα παιδία παίζει» του Μανώλη
Φασουλά
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ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ...

δα κάνουν τους ανωγειανούς να ασφυκτιούν και να
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, στις οικονομικές
αλλά και στις κοινωνικές
τους υποχρεώσεις.

?

Η δυσμενής οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει
περιέλθει η χώρα μας, έχει
διαβεί το κατώφλι του κάθε
Ανωγειανού, είτε αυτός ζει
στο χωριό ή στην πόλη.
Στ’Ανώγεια, οι χωριανοί,
που επί συνόλου, κατά κύριο λόγο, ασχολούνται με
την κτηνοτροφία και την παραγωγή και πώληση προϊόντων κρέατος και γάλακτος,
δυσκολεύονται πάρα πολύ
να ανταπεξέλθουν στις υπο-

χρεώσεις τους, καθώς όχι
μόνο οι τιμές στις ζωοτροφές έχουν φτάσει, από καιρό μάλιστα, σε δυσθεώρητα
ύψη και οι όποιες επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, δεν επαρκούν πια,
αλλά και η ζήτηση των προϊόντων τους έχει κατέλθει
σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα, ενώ, την ίδια στιγμή,
οι υποχρεώσεις όλων στις
τράπεζες αυξάνουν. Αλλά
και σε κάθε άλλο επαγγελματικό κλάδο τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Οι μικρές
ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις
υπολειτουργούν και τα έξο-
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Αγώνας για το
αύριο, αγωνία
για το μέλλον…

€

Επιτυχής και με μεγάλη συμμετοχή, παρά
τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε ήταν
και φέτος η καθιερωμένη, ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου μας, που πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 18 Μαρτίου στο «Κονάκι» των συγχωριανών μας αδελφών Γιάννη
& Δημήτρη Σταυρακάκη. (συνέχεια στη σελ. 15)
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Πολύς ο κόσμος και φέτος
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ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ
ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ Φ.Α.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΝΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΗ

(συνέχεια στη σελ. 17)

»Τι λέει: για τη γνωριμία τoυ, τη συνεργασία τoυ αλλά και τoν άνθρωπo Νίκo
Ξυλoύρη... »για τo μύθo και την πραγματικoτητα... »για τo σκoυπιδαριo
τoυ ελληνικoύ τραγoυδιoύ… »για την εμπoρικoτητα και την απoτυχία τoυ
τραγoυδιoύ...
(συνέχεια στις σελ. 4-5)

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

«Επιστροφή στην Κρήτη»:
άρθρο του Πατρικ Λη Φέρμορ,
από τους «Sunday Times»
22/29-11-1956
Επιμέλεια: Γιώργος Καλογεράκης
(συνέχεια στις σελ. 8-9)
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Στα σκαριά ο πρώτος
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
των μελών του Συλλόγου
μας. Ανταποκριθείτε
στο κάλεσμα…
σελ. 7

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Την Κυριακή, 22 Μαϊου 2011
διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες με
σκοπό την ανάδειξη νέου
διοικητικού συμβουλίου για το
Σύλλογό μας και για τα
επόμενα δύο χρόνια.
σελ. 18
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σκέψεις...
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Όσα δεν φέρνει η ώρα…
τα φέρνει ο χρόνος!
(Παραφράζοντας τη γνωστή ρήση…)
Μετά τις εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο, τη Φουκουσίμα και τον πυρηνικό σταθμό της, που πλήγηκε από τις
συνέπειες του μέγα-σεισμού, το τέλος του Οσάμα Μπιν
Λάντεν, αλλά και το σκάνδαλο της καμαριέρας με τον
Στρος Καν, εσχάτως και οι πρόσφατες μαζικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα, την Ισπανία και αλλού με τους
«αγανακτισμένους» (σ.σ. τα εισαγωγικά προαιρετικά)
έρχονται να προστεθούν στο συνεχώς διαστελλόμενο
σύμπαν των διεθνών εξελίξεων.
Επιθυμία μου αυτή τη φορά είναι να σταθώ στους αγανακτισμένους. Όχι γιατί τους θεωρώ περισσότερο ευαίσθητους από αυτούς, που τάχα «δεν έχουν αγανακτήσει»,
βγαίνοντας σε δρόμους και πλατείες και φωνάζοντας για
το «δίκιο κι άδικό τους», αλλά επειδή εκτιμώ, ότι η στάση τους, εάν δεν μορφοποιηθεί και αξιοποιήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ενέχει, δεν θα μπορέσει να
μετουσιωθεί σε μια σαφή και πλήρη πρόταση γενικευμένης αλλαγής του νοσηρού καταστημένου, που τόσο
έχει ανάγκη ο τόπος.
Είναι γεγονός, ότι για αρκετούς -θα έλεγα για την πλειονότητα- οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας συνιστούν ελπιδοφόρο σημάδι, μια αχτίδα φωτός, αλλά και βαθειά ζωοδότρα ανάσα μέσα, από τον, αναδύοντα δυσοσμία και
αποπνέοντα αφερεγγυότητα, πολιτικό λόγο.
Είναι όμως, επίσης γεγονός, ότι στον αντίποδα, πολλοί
είναι εκείνοι που επικρίνουν τη στάση των αυτοαποκαλούμενων «αγανακτισμένων», αδυνατώντας να δουν κάτι το
ουσιώδες στις ενέργειές τους και τολμούν, προχωρώντας
παραπέρα, να ισχυριστούν, ότι στην ουσία η στάση τους
στερείται ποιοτικών και πολιτικών χαρακτηριστικών, χρήζοντάς την επικίνδυνα απολιτίκ, με ελλοχεύοντα σ’αυτήν,
τον κίνδυνο της αποσταθεροποίησης των πραγμάτων.
Προσωπικώς, μ’αρέσει να βλέπω στις κινήσεις και διαδηλώσεις των «αγανακτισμένων», ανθρώπους κάθε ηλικιακής, πολιτικής, κοινωνικής και μορφωτικής ομάδας,
οι οποίοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις με κύριο
γνώμονα τις προσωπικές του πεποιθήσεις, αντιλαμβανόμενοι, ότι τα πράγματα έχουν γίνει πια, πάρα πολύ δύσκολα στην καθημερινότητα του βίου τους.
Αρέσκομαι όμως, επίσης να βλέπω ανάμεσα στους ίδιους
αυτούς ανθρώπους, πολλούς, που με τη σιωπή τους, όλα
αυτά τα χρόνια και το βόλεμά τους στα όσα τους πρόσφεραν αόκνως και ψηφοθηρικά οι εκάστοτε εναλλασσόμενες, πολιτικές εξουσίες, δεν μπόρεσαν να πράξουν
όλα όσα ως «καλοί τε και αγαθοί πολίτες» κατά τον «Επιτάφιο» λόγο του Περικλή, όφειλαν.
Σήμερα, πληρώνουμε το τίμημα του βολέματος και της
οκνηρίας μας. Σήμερα, η μοίρα που σμιλέψαμε με ..μεράκι, σκληρά μας τιμωρεί. Και όλοι όσοι δηλώνουμε –και
ίσως είμαστε- αθώοι για το κατάντημα του ελληνικού
κράτους και την βίαιη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής
στην χώρα μας, δεν μπορεί, παρά να κριθούμε εξίσου
αυστηρά, διότι δεν αντιδράσαμε στην ώρα μας. Όπως
πράττουμε, πολλοί εξ ημών σήμερα. Ας είναι! Όσα δε
φέρνει η ώρα… τα φέρνει ο χρόνος.
Ας ελπίσουμε, ότι θα τα καταφέρουμε και ότι αυτή τη
φορά, θα καταγάγουμε μια νίκη ουσιαστική και περήφανη ενάντια στην σήψη, την παρακμή και τη διαφθορά
του πολιτικού συστήματος.
Το κέρδος όμως, και η συμβολή στην αντιμετώπιση των
κρίσιμων ζητημάτων, που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, αν υπάρξει ουσιαστική συνεννόηση, συνεργασία, και συντονισμένες ενέργειες με σαφή προσανατολισμό ανάμεσα σε όσους από εμάς
έχουν, κατ’αρχάς, συμφωνήσει στην διαφωνία μας με την
κρατούσα τάξη πραγμάτων, σπεύδοντας να εκφράσουν
δημόσια την διαμαρτυρία και αντίθεσή τους.

Ο εκδότης
Γιάννης Μανουράς

Ανωγειανές... εκδόσεις

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

«Ελληνικά

Ολοκαυτώματα,

1940-1945»

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

Η μαύρη Βίβλος των Ναζιστικών σφαγών
Εκδόσεις: Λιβάνης, 2011
Τη Μαύρη Βίβλο των ναζιστικών σφαγών της περιόδου
1940-1945 σε 90 πόλεις και χωριά της Ελλάδας παραδίδει
στο ελληνικό και παγκόσμιο αντιφασιστικό κοινό το «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών», μέσω της έκδοσης ενός καλαίσθητου λευκώματος 414 σελίδων γεμάτων με στοιχεία για τα φρικιαστικά αντίποινα που
διέπραξαν Γερμανοί, Ιταλοί και Βούλγαροι κατακτητές
εναντίον αμάχων. Εναντίον παιδιών, εναντίον γυναικών, εναντίον γερόντων, εναντίον κτιρίων, χωραφιών
και υποδομών. Στον ογκώδη αυτό τόμο, ο κάθε δήμαρχος του ματωμένου τόπου απευθύνει ένα χαιρετισμό μνήμης για εγκλήματα του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου, που παραμένουν ουσιαστικά ατιμώρητα,
απαιτώντας αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Ακολουθεί μία
τεκμηριωμένη αφήγηση της απάνθρωπης δράσης των κατοχικών στρατευμάτων με
ονόματα, χρονολογίες, τοπωνύμια. Στις σελίδες του λευκώματος μπορεί κάποιος, έκπληκτος να διαβάσει: «Οι Γερμανοί οδήγησαν σε ένα ρέμα 118 χωρικούς στη Δράκεια Μαγνησίας και τους εκτέλεσαν
εξ΄ επαφής, από το πίσω μέρος του κεφαλιού τους, αφήνοντας ένα σωρό από πτώματα που έβαψε
κόκκινο το νερό του ποταμού. Στ’ Ανώγεια ο στρατιωτικός διοικητής Κρήτης διέταξε «την εκτέλεση
παντός άρρενος όστις ήθελε βρεθεί εντός χωρίου και πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου», ενώ
οι γερμανοί λεηλατούσαν επί 24 μέρες την περιοχή, αφήνοντας πίσω τους ένα ισοπεδωμένο χωριό μέσα
σε καπνούς και αποκαΐδια και τους κατοίκους αλλόφρονες να αναζητούν καταφύγιο σε άλλα μέρη...»

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

από το Νίκο Σκουλά (πρώην αναπληρωτή
υπουργό εθν. Οικονομίας και υπουργού
τουρισμού)
Εκδόσεις: Μοντέρνοι Καιροί
«Ευαγγέλιο» για στελέχη του δημόσιου τομέα χαρακτηρίζεται το νέο βιβλίο του πρώην αναπληρωτή υπουργού εθνικής οικονομίας και υπουργού
τουρισμού Νίκου Σκουλά, «Ηγεσία, Μάνατζμεντ,
Ομαδικότητα - Το Τρίπτυχο της Επιτυχίας».
Σ’αυτό ο συγγραφέας ο Νίκος Σκουλάς, προσαρμόζει την κατασταλαγμένη επιστημονική πείρα
του στην πρακτική των ανθρώπινων σχέσεων
μέσα στη διοίκηση, αλλά και στην επίτευξη
συλλογικών στόχων με πνεύμα συνεργασίας
και ομαδικότητας. Είναι ένα χρήσιμο βοήθημα
για στελέχη επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης, αλλά και για σπουδαστές της ηγετικής
τέχνης και του εφαρμοσμένου μάνατζμεντ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

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

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΤΩΝ 50 ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ή ΧΡΟΝΟΜΑΝΩΛΙΟ.

Η πρόεδρος του Δ.Σ.
Αικατερίνη Κουνάλη

Κωνσταντίνα Ανανίδη

Βασιλείου Σπιθούρη για την εισφορά ποσού 50 ευρώ.
Ο εφημέριος
Γεώργιος Ανδρεαδάκης
Εκ μέρους του προσωπικού του πνευμο
νολογικού τμήματος του Νοσοκομείου
ΠΕ.ΠΑ.ΓΝΗ κατατέθηκε το χρηματικό ποσό των 280 ευρώ στο Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανωγείων Μυλοποτάμου στη μνήμη Κωνσταντίνου Σκουλά (Σωπατόκωστας). Ο Πρόεδρος και το εκκλησιαστικό
συμβούλιο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ανωγείων Μυλοποτάμου εκφράζουν τις
θερμότατες ευχαριστίες τους.
Ο πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Ιερεύς Κωνσταντίνος Σκουλάς

ananidi@otenet.gr
διευθυντησ συνταξησ

Μανώλης Σκανδάλης
manskan3@gmail.com
συμβουλοσ εκδοσησ - υπευθυνη υλησ

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
alskreta@gmail.com
συντακτικη επιτροπη

Σοφία Σαμόλη
Μανώλης Σκανδάλης
Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
ειδικοσ συνεργατησ

Άλκης Σκουλάς
φωτογραφιεσ

Μανώλης Σκανδάλης
υπευθυνοσ διαφημισησ
& δημοσιων σχεσεων

Νικόλαος Καράτζης
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Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού
Ναού Αγίου Ιωάννη Ανωγείων Μυλοποτάμου ευχαριστεί για την καταβολή χρημάτων στο φιλόπτωχο ταμείο της Εκκλησίας
στη μνήμη Νικολάου Σπιθούρη (Κλου
τονίκου) τις οικογένειες: Εμμανουήλ Χαριδήμου Γοργοράπτη για την εισφορά
ποσού 50 ευρώ και Σταύρου Αθανασάκη
για την εισφορά ποσού 50 ευρώ.
Ο εφημέριος
Γεώργιος Ανδρεαδάκης
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού
Ναού Αγίου Ιωάννη Ανωγείων Μυλοποτάμου ευχαριστεί για την καταβολή χρημάτων αντί στεφάνων στο φιλόπτωχο ταμείο
της Εκκλησίας στη μνήμη Γεωργίου Σπιθούρη (Μπουραντζάκου) τις οικογένειες:
Εμμανουήλ Τσαχάκη για την εισφορά ποσού 50 ευρώ.
Γεωργίας Κοντογιάννη για την εισφορά
ποσού 50 ευρώ.
Δημητρίου Δροσανάκη για την εισφορά
ποσού 50 ευρώ.

Το Γενικό Λύκειο Ανωγείων ευχαριστεί
όλους τους παρακάτω για την προσφορά
των χρηματικών ποσών προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η εκδρομή της Γ’ Λυκείου στην Ιταλία.
➔Καφετέρια FORUM και τον Χαιρέτη Ευριπίδη 300 Ευρώ.
➔Το Κέντρο Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων ΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ 100
ευρώ.
➔Το Ψητοπωλείο Νέο Πικάντικο του
Ρουσσάκη Νίκου και Καράτζη Νίκου 100
ευρώ.
➔Το Καπνοπωλείο στο Γάζι του Μανώλη
Κεφαλογιάννη και Μανώλη Κοτσιφού 100
ευρώ.
➔Τη Σχολή Οδηγών Γ. Μακάκη 50 ευρώ.
➔Τα Μηχανήματα-Εργαλεία Νταγιαντάς
50 ευρώ.
➔Το Café-Bar Το Μήλον της Έριδος 50
ευρώ.
➔Το Φαρμακείο στο Γάζι του Παπαδιού
Μενέλαου 50 ευρώ.
➔Το Γραφείο Τελετών και Μνημόσυνων
του Μπαγκέρη – Κουτάντου 50 ευρώ.
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Ευχαριστήρια
➔Την Ενορία του Αη Γιάννη 600 ευρώ.
➔Την Ενορία της Παναγίας 300 ευρώ.
➔Την Ενορία Λιβαδίων 200 ευρώ.
➔Την Ενορία της Αξού 150 ευρώ.
➔Το Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Ανωγείων 500 ευρώ.
Η σχολική επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί για την προσφορά των 500 Ευρώ στη μνήμη της Ευαγγελίας Γεωργίου Χαιρέτη τους:
•Χαιρέτη Νικόλαου 100 ευρώ.
•Ρούλιο Γεώργιο 100 ευρώ.
•Ρούλιου Ειρήνη 50 ευρώ.
•Ρούλιου Αθηνά 50 ευρώ.
•Θρυσάλη Μαρία 50 ευρώ.
•Θρυσάλη Γεώργιο 50 ευρώ.
•Θρυσάλη Χαράλαμπο 50 ευρώ.
•Ρούλιο Μιχαήλ 50 ευρώ.
Η σχολική επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί τον κ. Νταγιαντά Εμμμανουήλ για την προσφορά των
325 ευρώ στη μνήμη της Μαρούλης Νταγιαντά, τα οποία και κατατέθηκαν στον
λογαριασμό του κληροδοτήματος Σταυράκη στην Εθνική Τράπεζα.
Οι μαθητές, ο Σύλλογος Διδασκόντων και
η Διεύθυνση του Γυμνασίου Ανωγείων εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη Ανωγείων για την δωρεά πεντακοσίων
ευρώ (500) στους μαθητές της Γ' τάξης του
Γυμνασίου, για την πραγματοποίηση της
τετραήμερης εκδρομής τους στα Μετέωρα
και στα Ιωάννινα από 2-5 Απριλίου 2011.
Η διευθύντρια
Δήμητρα Στασινού

κιν.: 6977-464742
εκτυπωση - βιβλιοδεσια

Δεκάλογος Ε.Π.Ε.
ετησιεσ συνδρομεσ

Εσωτερικό 10 ευρώ - Εξωτερικό 35 ευρώ
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των
συντακτών τους. Κείμενα μπορούν να αποστέλονται
στην εφημερίδα ηλεκτρονικώς ή εγγράφως.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων ή κειμένων
της εφημερίδας, πλην της αντιγραφής του τίτλου και
του λογοτύπου αυτής. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης,
για λόγους δεοντολογίας να αναγράφεται ο τίτλος
της εφημερίδας. Φωτογραφίες και χειρόγραφα
επιστρέφονται μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

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

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του
ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την
υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά την
οικογένεια της Σαμόλη Δόξας για το ποσό
των 100,00 ευρώ που δώρισαν στην μνήμη
της Καλλέργη Όλγας (Σπηταλιώρενα).
Ο πρόεδρος ΚΑΠΗ
Μηνάς Ανδρεαδάκης

art director

www.mSkandalis.gr

«Ηγεσία, Μάνατζμεντ, Ομαδικότητα
Το τρίπτυχο της Επιτυχίας »
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ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤ’ ΑΝΩΓΕΙΑ
Παρακαλούμε όλους τους συγχωριανούς και κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να
δημοσιευθεί κείμενο ή άρθρο του ή κάθε είδους ανακοίνωση στην εφημερίδα μας, να
απευθύνεται στην ανταποκρίτρια μας, στ’ Ανώγεια, Αλίκη Βρέντζου, άλλως απευθείας
στα γραφεία του Συλλόγου μας. Παράλληλα, όποιος επιθυμεί να συμβάλει με τη συνδρομή του στην ενίσχυση της εφημερίδας μας, μπορεί, ομοίως, να απευθύνεται στην κα
Αλίκη Βρέντζου και να της δίνει το χρηματικό ποσό που επιθυμεί. Στην κα Βρέντζου
μπορεί καθένας να απευθύνεται και για θέματα που αφορούν την εφημερίδα και το
Σύλλογό μας, κυρίως, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στο χώρο εργασίας της,
στην επιχείρηση (μανάβικο), που διατηρεί στην κεντρική οδό του χωριού, στο Αρμί.
(Τηλ. επικοινωνίας 28340- 31741, Κιν.: 6979730592)
Ευχαριστούμε θερμά το Δ.Σ.
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προσπαθούνε να κάνουνε και την ψυχή
μας δούλη. Αυτό δεν το αντέχει κάθε
συνειδητός πολίτης αυτής της χώρας. Η
παράδοσή μας είναι άλλη. Πρέπει να
ορθώσει κανείς το ανάστημά του και να
αντισταθεί σε αυτήν την ασχήμια. που
προσπαθούν να μας επιβάλουνε σε διάφορα επίπεδα της κοινωνικής ζωής…

τέτοιοι χαρακτήρες και εμένα μου ταίριαζαν απόλυτα. Αργότερα αποφασίσαμε να κάνουμε τους εμπόρους με
διάφορες συναυλίες παντού, αλλά μπήκαμε μέσα, γιατί όλα τα λεφτά τα μοι
ράζαμε από εδώ και από εκεί, για να
μην πω τα παιγνίδια που μας έπαιζαν
οι διάφοροι.

ρισσότερο τυχερός που ερμήνευσε και
τραγούδια μιας πονεμένης εποχής ή περισσότερο άτυχο είναι το τραγούδι σήμερα γιατί δεν υπάρχουν τέτοιου είδους
ερμηνευτές για να ανέβει πιο πάνω το
ίδιο το τραγούδι;
Χ.Λ.› Δεν τραγούδησε τραγούδια πονεμένης εποχής ….

Καμιά φορά η μεγάλη δόξα οφείλεται
και στις διάφορες συγκυρίες που ευνοούν. Πιστεύετε ότι ο Νίκος Ξυλούρης
στάθηκε και τυχερός ερμηνεύοντας τραγούδια μιας συγκεκριμένης εποχής και
αυτά τα τραγούδια του ταίριαζαν απόλυτα στο μέταλλο και στη χροιά της φωνής του;
Χ.Λ.› Όλοι μας είμαστε αποτέλεσμα
πολιτικοκοινωνικών συνθηκών σε κάθε
εποχή. Εμείς εκφράσαμε μια συγκεκριμένη εποχή γι’ αυτό και ο κόσμος μας
αποδέχτηκε τότε, γιατί αυτός ο κόσμος
έβρισκε ένα αποκούμπι, ένα λιμάνι,
έναν τόπο που εξέφραζε αυτό που
ακριβώς αισθανότανε με τις ανθρώπινες αξίες του. Μην ξεχνάτε ότι την περίοδο 1960 - 1965, που ήταν μια καίρια
περίοδος, ο ελληνικός λαός ξεσηκώθηκε και ήθελε μια άλλη πολιτική κατάσταση για να αλλάξει τη ζωή του. Μετά
ήρθε η Χούντα και διέκοψε την πορεία
των πολιτικών…

Αυτή η πολλή αγάπη που έδειχνε ο
κόσμος στον Ξυλούρη, του άλλαξε λίγο
το χαρακτήρα του ή παρέμεινε αγνό παιδί όπως ήρθε από τα Ανώγεια και την
Κρήτη;
Χ.Λ.› Κοίταξε να δεις… έμαθε και αυτός πολλά πράγματα από μια κοινωνία
εντελώς διαφορετική από την κοινωνία
των Ανωγείων και της Κρήτης. Έμαθε
και έβαλε μέσα του πολλά πράγματα
χωρίς να αλλοιώσει τις αξίες και συμπεριφορές που όπως φαινότανε είχε από
τη φύση του.

ΦΑ Η περίοδος της Χούντας και του Πολυτεχνείου;
Χ.Λ.› Δεν ήταν πονεμένη εποχή, ήταν
αγώνας…

ΦΑ

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΟΝΤΗΣ ΜΙΛΑΕΙ
ΣΤΗΝ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ

ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΤΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΝΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΗ

συνεντευξη στο

Μανώλη
Σκανδάλη
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΦΑ Κ. Λεοντή, ευχαριστούμε πολύ που
αποδεχτήκατε την πρόταση μας να μιλήσετε για το Νίκο Ξυλούρη.
Χ.Λ.› Παρακαλώ, καλοσύνη σας και
μπράβο σας, γιατί δεν ξεχνάτε ορισμένους ανθρώπους που έχουνε σημαδέψει
αυτόν τον τόπο και ιδιαίτερα σήμερα
που οι αξίες, οι πνευματικές, οι ηθικές
και οι ανθρώπινες, έχουν έρθει σε δεύτερη μοίρα.

Τέτοια πρόσωπα, κ. Λεοντή, δεν φεύγουν. Μπορεί να λείπει η φυσική τους
παρουσία αλλά δεν σβήνουν ποτέ γιατί
έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας αλλά
και αποτελούν φωτεινά παραδείγματα σε
νέες γενιές… Θέλω κ. Λεοντή να γυρίσετε το κουβάρι του χρόνου πίσω και να
θυμηθείτε την πρώτη σας γνωριμία, την
πρώτη σας επαφή με το Νίκο Ξυλούρη.
Χ.Λ.› Με τον Ξυλούρη γνωρίστηκα την
περίοδο της δικτατορίας σε μια μπουάτ
ΦΑ

στην Πλάκα, όπου αποφάσισα να εργαστώ σε αυτό το είδος της διασκέδασης
τότε. Η μπουάτ κράτησε μόνο 20 μόλις
μέρες γιατί μας κυνηγούσε η αστυνομία
να μας κλείσει με το σκεπτικό ότι ήμασταν -λέει- κακόφημα κέντρα! Εγώ είχα
γράψει το «Καπνισμένο Τσουκάλι», το
Φλεβάρη του 1973, στα γεγονότα της
Νομικής, σε μια εποχή που οι άνθρωποι
ήταν γεμάτοι από το αίσθημα της υπεράσπισης, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας τους. Αποφάσισα να εκφραστώ και μέσω αυτού του έργου, παίζοντας αυτό το έργο στην μπουάτ. Οι
ακροατές που ερχότανε τότε να μας
ακούσουν ήταν ηλικίας 16 με 18 χρονών.
Όταν βλέπαμε άτομα πάνω από 20 χρονών λέγαμε «αμάν, αυτοί είναι από την
Ε.Σ.Α.» και φυλαγόμαστε, έχοντας το
ένα πόδι μας στη μπουάτ και το άλλο
μας πόδι στο κατώφλι για να την κάνουμε, αν έμπαινε μέσα η Ε.Σ.Α. Ο Νίκος,
τραγουδούσε τότε λίγο πιο κάτω με το
Γιάννη Μαρκόπουλο στην μπουάτ «ΛΗΔΡΑ». Άκουσε ότι κάτι γίνεται εδώ πιο
πάνω σε εμάς και κάποια στιγμή ήρθε
στο μαγαζί. Με ήξερε και τον ήξερα
σαν φάτσα. Χαιρετιστήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε… «Ήντα κάνεις»
κλπ. Έκατσε, παρακολούθησε το πρόγραμμα και στο τέλος σε κάποια στιγμή,
μου λέει ότι αυτά τα τραγούδια σου,
θέλω να τα πω εγώ! Εγώ πρέπει να τα

πω! Να τα πεις, του λέω, και έτσι άρχισε η επαφή μας. Τα τραγούδια μου εκείνη τη εποχή τα έλεγαν νέοι και άγνωστοι τραγουδιστές. Δεν είχα απλωθεί
ακόμα και είχα νέους ερμηνευτές…
ΦΑ Θέλατε πολύ περισσότερο να περάσετε ορισμένα μηνύματα και χρησιμοποιήσατε τα τραγούδια αυτά σαν «εργαλείο
έκφρασης».
Χ.Λ.› Ακριβώς όπως το είπες, «εργαλείο έκφρασης». Δεν με πολυενδιέφερε
τόσο ο τραγουδιστής, όσο η ουσία.
Ήθελα να περάσω ορισμένα μηνύματα
μέσω των τραγουδιών αυτών.
ΦΑ Πριν συναντηθείτε με το Νίκο, είχατε πλήρη εικόνα για τον τραγουδιστή
Ξυλούρη; Ξέρατε πολλά πράγματα για
το τι σήμαινε εκείνη την εποχή ο Νίκος
Ξυλούρης σαν προσωπικότητα και γενικά σαν όνομα;
Χ.Λ.› Κοίταξε να δεις… Όλα τα πράγματα διαμορφώνονται… Μην κάνουμε
μύθους από εκεί που δεν πρέπει… Το
μέτρο πρέπει να μας χαρακτηρίζει σαν
Έλληνες. Ο Νίκος ήταν εκείνη την περίοδο ένας υπό διαμόρφωση τραγουδιστής και μουσικός με όλα τα εφόδια και
το ταλέντο του ανθρώπου που έχει γεννηθεί να είναι μουσικός με τις ατέλειες
και τις αδεξιότητες του. Στην πορεία,
σιγά-σιγά, μέσα στα πράγματα ολοκληρώθηκε αυτή η μουσική προσωπικότητα
που τον χαρακτήριζε στα μετέπειτα. Η
μεγάλη του αρετή ήταν ότι μπορούσε να
επιλέγει το ρεπερτόριο του. Μπορούσε
να ξέρει που θα ψάξει το καλύτερο και
το κατάλληλο υλικό για να εκφραστεί
σωστότερα.

Αυτό σημαίνει ότι είχε κατά κάποιο
τρόπο μεγάλο μουσικό ένστικτο;
Χ.Λ.› Όχι, μόνο… Ένστικτο ενός ανθρώπου, ενός πολίτη, ενός καλλιτέχνη
που τον απασχολεί να πει πράγματα
μέσα από την τέχνη του, που το κάνει
όχι για να οικονομήσει, ούτε να κάνει
τη φιγούρα του, αλλά ούτε για να γίνει
φίρμα. Το κάνει πολύ απλά σαν συνειδητός πολίτης και καλλιτέχνης αυτής
της χώρας, σαν τους πολίτες της αρχαίΦΑ

ας Αθηναϊκής δημοκρατίας, θα έλεγα!
ΦΑ Θα του ταίριαζε κιόλας αυτή σας η
τοποθέτηση, επειδή στα 31 χρόνια που η
φυσική του παρουσία δεν είναι δίπλα
μας, έχουν ειπωθεί πάρα πολλά ακόμα
στο βαθμό που έχουν ξεπεράσει την υπερβολή!!! Θα πρέπει να αρχίσουμε να αφαιρούμε, κατά κάποιο τρόπο, και μέσα από
αυτήν την αφαίρεση να προσεγγίσουμε
τη σωστή προσωπικότητα και την αξία
του Ξυλούρη…
Χ.Λ.› Δεν χρειάζεται…Δεν το χρειάζεται και ο ίδιος το υπερβολικό. Όπως
ήταν καθαρή η φύση του, όπως ήταν και
ο ίδιος καθαρός, θα πρέπει και να παραμείνει έτσι και η προσφορά του καθαρή πέρα από καρυκεύματα και άλλα.
Εμείς οι Κρητικοί είμαστε και αβάντες.
Το τόσο δα μικρό το εκατονταπλασιάζουμε. Δεν χρειάζεται όμως τόσο. Το
μέτρο είναι το σωστότερο.

Το «Καπνισμένο Τσουκάλι» ήταν
ένα έργο επικό και ταυτόχρονα λυρικό.
Ποια ήταν τα ιδιαίτερα στοιχεία κατάθεσης και εμπλουτισμού από το Νίκο Ξυλούρη σε αυτό το έργο;
Χ.Λ.› Κοίταξε… αυτό που εξέφραζε το
ίδιο το έργο το βρήκε από τον ίδιο τον
ερμηνευτή. Δηλαδή την ελευθερία της
έκφρασης. Όσο ελεύθερος και ανθρώπινος ήταν ο Ρίτσος, άλλο τόσο ήμουν
και εγώ και αυτά τα δυο με το πρωτογενές υλικό ήταν τελικά αυτό που κέντρισε και έδωσε και στο Νίκο αυτήν
την ελευθερία της έκφρασης.
ΦΑ

ΦΑ Θυμάμαι που είχατε πει κάποτε ότι
ευτυχώς που δεν ζει σήμερα ο Νίκος Ξυλούρης γιατί θα έβλεπε τη σημερινή κατάντια του τραγουδιού μας…
Χ.Λ.› Δεν είναι ανάγκη να το σχολιάσει
κανείς με τα παραπάνω λόγια. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να ξεσηκωθεί!
Τι άλλο περιμένει από τη σημερινή κατάντια του… Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ
έναν ελληνικό λαό δούλο, γιατί ποτέ δεν
ηπήρξε δούλος ή όταν ήταν δούλος η
ψυχή του ήταν ελεύθερη. Σήμερα, δυστυχώς, πρέπει να πάρουμε χαμπάρι ότι
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Η σημερινή βιομηχανία του εμπορικού τραγουδιού πόση ζημιά κάνει
στους νέους, κυρίως, που στο βωμό αυτής της εμπορικότητας και του αθέμιτου
ανταγωνισμού ερμηνεύουν ευτελή τραγούδια;
Χ.Λ.› Θα μου επιτρέψεις να αμφισβητήσω αν είναι καν έμποροι….
ΦΑ

ΦΑ Μισό λεπτό… Ο απώτερος σκοπός
δεν είναι εμπορικός;
Χ.Λ.› Εμπορικός μπορεί να είναι αλλά
θα πρέπει να έχουν και την όσφρηση
να γνωρίζουν τι σημαίνει εμπορικότητα
και τι αγγίζει τις μάζες… Αυτοί φτάσανε τη δισκογραφία στο μηδέν. Εμπόριο
είναι αυτό; Αυτό δείχνει την πλήρη
αποτυχία τους. Επιλέξανε ένα υλικό
σκουπιδαριό. Το σκουπιδαριό αυτό θα
πάει μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο από
εκεί και πέρα δεν πουλάει τίποτα. Άρα
δεν κάνανε καμία επένδυση για το παραπέρα…

Τη στιγμή όμως που το κάνουν χωρίς
να σκέπτονται την ποιότητα, αλλά το
κέρδος και μόνο το κέρδος, αυτό δεν είναι
στο πλαίσιο του εμπορίου;
Χ.Λ.› Ναι, αλλά άμα το πράγμα πάει
προς τα πάνω. Άμα φτάσουμε στο σημείο να κλείσουμε το μαγαζί κάτι δεν
πάει καλά! Άμα για παράδειγμα πουλάνε σάπια κρέατα και σάπια φαγητά
τότε θα εισπράξουν και το ανάλογο τίμημα. Ας θερίσουν λοιπόν αυτό που
σπείρανε…
ΦΑ

Υπάρχει κάτι έντονο που έχει μείνει
χαραγμένο στην καρδιά σας από τη σχέση σας με το συνεργάτη, το συμπατριώτη, το φίλο και τον άνθρωπο Νίκο Ξυλούρη;
Χ.Λ.› Κοίταξε… ήταν ένα άτομο πέρα
για πέρα ανθρώπινο, ευχάριστο. Ένας
άνθρωπος που είχε βαθιά αισθήματα
και αλληλεγγύη, αλτρουϊσμό και αρετές
ανθρώπινες που δεν σε αφήνανε αδιάφορο. Το θέμα είναι να σου ταιριάζουν
ΦΑ

ΦΑ

Πως κρίνετε το γεγονός ότι ακόμα
και σήμερα 31 χρόνια μετά, πολλοί νέοι
που δεν έχουν γνωρίσει από κοντά το
Νίκο Ξυλούρη τον έχουν ως πρότυπο
και ακόμα διατηρεί την αίγλη του σε
πάρα πολλούς, ενώ λείπει σαν φυσική
παρουσία;
Χ.Λ.› Αυτό το βλέπουμε και στο Μάνο
Λοΐζο. Αυτοί οι δυο με το ταλέντο τους,
την τέχνη τους και την ανθρωπιά τους
καταθέσανε στον κόσμο τις μεγάλες
τους αξίες. Και γι’ αυτό παραμένουν
και σήμερα και οι δυο πρότυπα. Είναι
παρήγορο το σημάδι αυτό από τη νεολαία, ιδιαίτερα γιατί υπάρχει η επαφή
τους με το Internet και έχουν καλύτερη
εικόνα σε σχέση με το αν περίμεναν
τις εταιρίες με το τόσο σκουπιδαριό
που υπάρχει να κάνουν κάτι. Δυστυχώς
οι διάφορες εταιρίες κατευθύνουν και
τα ΜΜΕ και είναι ντροπή τέτοια πράγματα.
ΦΑ

Είναι γεγονός ότι ο Ξυλούρης μετέφερε στοιχεία αγάπης, αγνότητας και
ήθους στο τραγούδι του. Αυτό πόσο σπάνιο είναι στις μέρες μας από αντίστοιχους
τραγουδιστές;
Χ.Λ.› Κοίταξε… ο τραγουδιστής είναι
ένα εργαλείο και το ίδιο ήτανε και ο
Ξυλούρης. Είπα και πιο πριν ότι είχε
μια ικανότητα να επιλέγει το ρεπερτόριο του, ήτανε αυτό που του έδωσε όλη
αυτή την αίγλη και το κύρος. Σκέψου ότι
όλοι οι Κρητικοί τραγουδιστές έχουν
παρόμοια φωνή. Ίσως είναι το κλίμα,
οι συνθήκες που παίζουν το δικό τους
ρόλο για τη διαμόρφωση αυτής της φωνής. Αλλά υπάρχει, όμως, η διαφορά της
έκφρασης που είναι έντονη. Αυτό σημαίνει μια άλλη ψυχική και διανοητική
κατάσταση που κουβαλάει ο καθένας
μέσα του… Σήμερα βλέπεις κάποιους
που κάνουν μια εφήμερη επιτυχία και
νομίζουν ότι έτσι θα είναι πάντα! Μα
δεν είναι έτσι!
ΦΑ

Σήμερα όταν ακούμε τραγουδιστές
να ερμηνεύουν τραγούδια που πρωτοτραγούδησε ο Νίκος Ξυλούρης έχουμε στο
μυαλό μας την εικόνα του Ξυλούρη και
ας τα ακούμε από άλλους.
Χ.Λ.› Μα… έτσι είναι… τα ακούνε από
άλλους αλλά η μνήμη τους πάει στον
Νίκο και λένε «Ωραία είναι, αλλά σαν
τον Ξυλούρη δεν τα λέει κανείς».
ΦΑ

ΦΑ

Πιστεύετε ότι ο Νίκος, στάθηκε πε-
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Οι τραγικές συνέπειες δεν ήταν πονεμένες;
Χ.Λ.› Καλά… όπως θέλετε πάρτε το,
οι συνέπειες ήταν σίγουρα πονεμένες
αλλά το πολυτεχνείο ήταν αγώνας. Το
να αγωνιστείς για μια ιδέα είναι αυτοσκοπός…
ΦΑ

ΦΑ Ήταν γεγονός ότι ο Νίκος είχε ένα
μεγάλο δέσιμο με τους δικούς του, με τον
τόπο του, με τα Ανώγεια. Πιστεύετε, ότι
του κόστισε που ήρθε στην Αθήνα και
ήταν υποχρεωμένος να ζήσει εντελώς διαφορετικά; Και το ότι δεν ήταν στη φύση
του να ανταγωνιστεί τη σκληρότητα των
επιχειρηματιών, αυτό το πράγμα τον
σκότωσε, τελικά;
Χ.Λ.› Κοίτα, δεν ξέρω αλλά σίγουρα
η σχέση του εργαζόμενου με τον εργοδότη έχουν μια ιδιομορφία και αντιθέσεις. Ξέρω όμως να πω ότι στην πρώτη
περίοδο του, επειδή ήταν πλανόδιος
μουσικός, δεν είχε αυτή τη σχέση. Η
πληρωμή γινότανε από τους ίδιους τους
χορευτές στους γάμους όταν έβαζαν το
μπαξίσι τους στο λυράρη. Αργότερα οι
σχέσεις άλλαξαν με τα μαγαζιά και
τους επιχειρηματίες, όταν πλέον εκεί
ο Ξυλούρης μπορεί να έγινε και πιο
δυνατός, επειδή αναγκαστικά τον πο-

λιτικοποίησε και του ενίσχυσε τη θέση
του σαν πολίτη γιατί είδε την αντίθεση
της εργασίας με το κεφάλαιο.
ΦΑ Με το άκουσμα του ονόματος «Νίκος
Ξυλούρης» ποια επίθετα σας έρχονται
πρώτα στο μυαλό σας;
Χ.Λ.› Ελεύθερος, ελευθερία, ανθρωπιά
και καλλιτεχνική φύση.
ΦΑ Κ.. Λεοντή σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ που μας δεχτήκατε εδώ στο σπίτι
σας για να μιλήσουμε για την προσωπικότητα του Νίκου Ξυλούρη!
Χ.Λ.› Εγώ σε ευχαριστώ για την ευκαιρία, να’ σαι καλά!
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Συνέβη ΣΤΗΝ... ΑΘΗΝΑ
Συνέβη συγκεκριμένα... στο Μουσείο Μπενάκη
Της Αλεξάνδρας Ι. Σταυρακάκη

Και το παραπέτασμα του χρόνου
εσχίσθη…
Από τις 16 Νοεμβρίου 2010 μέχρι
και τις 16 Ιανουαρίου 2011 πραγματικά το παραπέτασμα του χρόνου
εσχίσθη. Το διέρρηξε χείρ Αγγέλου.
Δεν πρόκειται για
Άγγελο εξ ουρανού, χωρίς βέβαια να
αποκλείεται και αυτό.
Είναι όμως ένας Άγγελος που υπήρξε,
ζωγράφιζε στον Χάνδακα, αν και είναι
γνωστός σε πολύ λίγους. Ο ζωγράφος
Άγγελος Ακοτάντος στέλνει τα μηνύματά του και τα μηνύματα μιας εποχής,
μέσα από τα έργα, τις εικόνες που ιστόρησε αλλά και από την ιδιόγραφη διαθήκη του.
Τα έργα του, έργα τέχνης, κοσμούν τα
μοναστήρια της πατρίδας μας, στην Πάτμο, στην Κρήτη. Άλλα έργα του ζωγράφου, ταξιδεύουν από την Αγγλία, την
Γερμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία και την
Τουρκία, για να συναντηθούν, στην έκθεση που φιλοξενήθηκε στο Μουσείο
Μπενάκη. Τριάντα έργα συνολικά του
Αγγέλου Ακοτάντου συγκεντρώθηκαν σ
αυτήν την έκθεση. Τριάντα έργα, που
ιστορούν το παρελθόν του Χάνδακα και
αναδεικνύουν την άνθηση της αγιογραφίας στην Βενετοκρατούμενη Κρήτη.
Μέσα από το χρόνο αναδύθηκε η τέχνη
του ζωγράφου Αγγέλου Ακοτάντου, που
το όνομά του παραπέμπει στην Κρήτη της
Βενετιάς. Και σήμερα ακόμη διατηρείται
το επίθετο Κουτάντος που θα πρέπει να
είναι παραφθορά του Βενετιτσιάνικου
επιθέτου Ακοτάντος. Παρά το γεγονός
ότι ερευνήθηκε η σημασία του ονόματος
«Ακοτάντος» δεν κατέστη δυνατόν να
ανευρεθεί.
Ο Άγγελος Ακοτάντος, ότι και να σημαίνει το επίθετό του, είναι ο πρώτος ζωγράφος που τολμά να υπογράψει τα
έργα του. Βαθύς μελετητής του Ευαγγε-

ΧΕΙΡ ΑΓΓΕΛΟΥ
λίου, δημιουργός που έκρυψε αινίγματα
στις θρησκευτικές εικόνες, είναι ο πρόδρομος του Θεοτοκόπουλου. Είναι εκείνος που
καθιέρωσε νέα θέματα και τύπους σε βαθμό που να αναδειχθεί σε «εικονογραφημένο ευαγγέλιο» για τις επόμενες γενιές.
Ο Άγγελος Ακοτάντος είναι «γνωστός
άγνωστος ακόμα και στους ειδικούς ζωγράφους εικόνων», αλλά «γνώστης βαθύς τόσο
της Βενετσιάνικης όσο και της Βυζαντινής
ζωγραφικής τέχνης τις οποίες σμίγει και
δένει στα έργα του» όπως λέει η Μαρία Βασιλάκη, η επιμελήτρια της έκθεσης.
Είναι ο ζωγράφος εκείνος που χρησιμοποιεί τα χρώματα σε πολύ μικρή ποικιλία. Με
ελάχιστη σειρά χρωμάτων, όπως διαπιστώθηκε από σύγχρονους ζωγράφους που επισκέφθηκαν την έκθεση, διευρύνει τον χώρο
της υστεροβυζαντινής ζωγραφικής τέχνης,
με εικόνες και ιστορίες, που συγκινούν και
επηρεάζουν τους μελλοντικούς μεταβυζαντινούς συναδέλφους του ζωγράφους. Είναι
ακόμη εκείνος ο ζωγράφος, ίσως ο μόνος,
που άφησε ιδιόγραφη διαθήκη. Μια διαθήκη που μαζί με τα έργα του, σχίζει το παραπέτασμα του χρόνου, και μας πληροφορεί
όχι μόνο για τα ήθη τα έθιμα και τους κοινωνικούς νόμους του 15ου αιώνα στην Κρήτη
της Βενετιάς, αλλά και για την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα, μη εξαιρουμένου ουδέ
του γραφικού χαρακτήρα του διαθέτη.
Εκτός από την θαυμάσια τεχνική της χειρός
του Αγγέλου και τα αινίγματα που αυτή κρύβει, στην έκθεση του Μουσείου Μπενάκη,
τρία στοιχεία με εντυπωσίασαν.
Το ένα είναι το άλυκο χρώμα που χρησιμοποιεί στα έργα του, ο ζωγράφος. Εκθαμβωτικό χρώμα. Χρώμα που διαλύει τα σκότη,
φωτίζει τα πάθη και εκλύεται συνήθως
από τα ενδύματα των Αγίων. Χρώμα που
φωτίζει την εσθήτα της Παναγιάς της
«Εγκαρδιώτισας», καθώς ο Χριστός, βρέφος, στρέφεται τρομαγμένος προς την
αγκαλιά της με λυμένο τα παπουτσάκι του
ενός ποδιού του, να αιωρείται και να σημαίνει τα μελλούμενα1.
Το άλυκο χρώμα το συνάντησα, και αμέσως
το αγάπησα, στα Llanos της Βενεζουέλας,
να βάφει τα πτερά της Σκάρλετ Αίβις. Χρώ-
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μα που στην αρχή εκπλήσσει και εκστασιάζει, αλλά στη συνέχεια οδηγεί στον άλυκο
λαβύρινθο της ψυχής, αποκαλύπτοντας τα
ενδότερα τα μυστήρια και μυστικά της. Και
όπως είπε ο Ηράκλειτος ο σκοτεινός και
αγαπημένος μου φιλόσοφος «αρμονίη αφανής φανερής κρείττων»2.
Πραγματικά αποκαλύπτονται τα ενδότερα,
γιατί αυτό το χρώμα, ερυθρόν, καστανέρυθρον ή μέλαν, προέρχεται από τα έγκατα της
γης, της χθονός. Είναι το «βερμίλιον», ορυκτό, ο θειούχος άργυρος ή κιννάβαρι, που
εκτός των φαρμακευτικών του ιδιοτήτων του,
το χρησιμοποιούν και οι ζωγράφοι3.
Το δεύτερο στοιχείο, που με εντυπωσίασε,
είναι η συχνή εικονογράφηση του Αγίου
Φανουρίου, ενός Αγίου που τιμάται πολύ
και συχνά στην Κρήτη μέχρι και σήμερα.
Εικονογραφείται ο Άγιος Φανούριος σε
πολλές αγιογραφίες από τον Άγγελο, με
στρατιωτική στολή αρκούντως κεκοσμημένη, να φονεύει τον δράκοντα. Η εικόνα παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τον Αη
Γιώργη. Μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί
17 αγιογραφίες του Αγγέλου με θέμα τον
Άγιο Φανούριο, πιθανώς να υπάρχουν και
άλλες που ίσως να κάνουν την εμφανισή
τους δειλά δειλά εξ αιτίας της εκθέσεως του
μουσείου Μπενάκη.
Θεωρείται ότι ο Άγιος αυτός, έγινε διάσημος στην Κρήτη εξ αιτίας του ηγουμένου
της Μονής του Βαλσαμονέρου, του Ιωνά
Παλαμά, ο οποίος συνδεόταν με τον ζωγράφο Άγγελο Ακοτάντο με στενή φιλία. Είναι
ο ιερεύς που κατονομάζεται στην διαθήκη
του Αγγέλου, για τον οποίον εκφράζει την
επιθυμία του ο Άγγελος Ακοτάντος να ψάλλει το μνημόσυνό του, στις σαράντα ημέρες
μετά τον θάνατόν του.
Ο Άγιος Φανούριος λέγεται ότι εισάχθηκε
στην Κρήτη από την Ρόδο χωρίς βέβαια αυτό να είναι τεκμηριωμένο. Πάντως απέκτησε κέντρο λατρείας στην Κρήτη εξ αιτίας
του ηγουμένου της Μονής Βαρσαμονέρου.
Το τρίτο και πιο ουσιαστικό, «κλειδί» για
την γνωριμία με την προσωπικότητα του
καλλιτέχνη, είναι η ιδιόγραφη διαθήκη του,
που δεσπόζει και κυριαρχεί στην αίθουσα
της έκθεσης.

Ο χρόνος γέννησης του Αγγέλου δεν είναι
γνωστός. Πάντως η διαθήκη, που την μελέτησε πρώτος ο Μανούσος Μανούσακας και
την παρουσίασε το έτος 1961, συντάχθηκε
τον μήνα Απρίλιο του έτους 1436 στον Χάνδακα, ιδιοχείρως, δια χειρός Αγγέλου Ακοτάντου.
Η διαθήκη του Αγγέλου άρχιζε,- με συνειδητές σκέψεις, που συνήθως απωθούνται εξ
αιτίας του φόβου του ανθρώπου και της καθημερινότητάς του που θέτει επιτακτικά το
θέμα της επιβίωσης, ωστόσο όμως είναι αληθινές και αένεες,- ως εξής:
«Δια την παράβασιν του προπάτορος Αδάμ
πάντες παρεδόθημεν των θανάτω και τη φθορά, και ουδείς εστί των ανθρώπων ος ζήσεται
και ουχ όψεται θάνατον. Δια τούτο καγώ ο
Άγγελος Κοτάντος ζωγράφος ως άνθρωπος
θνητός και υπόχρεως τω θανάτω και μέλλων
αποπλεύσαι εις την Κωνσταντινούπολιν,
«διατάττομαι» και την εμήν διαθήκην ποιώ…
και ούτως λέγω…»
Όπως προκύπτει από το κείμενο της διαθήκης, ο ζωγράφος επρόκειτο να επισκεφθεί
τη βασιλεύουσα. Ένα μακρύ ταξίδι που
ενείχε πολλούς κινδύνους και κατά συνέπειαν την αβεβαιότητα της επιστροφής του.
Έχοντας πλήρη συνείδηση του εφήμερου
του ανθρώπινου βίου, και των κινδύνων
ενός ταξιδίου στην Κωνσταντίνου-πολη, ο
ζωγράφος επιμελείται των εγκοσμίων αγαθών που διαθέτει τη στιγμή, που συντάσσει
την διαθήκη του τη στιγμή που «διατάττεται» κατά την βυζαντινή έκφραση.
Η διαθήκη είναι γραμμένη σε γλώσσα μικτή με αρχαισμούς και λέξεις ιταλικής
προέλευσης και η ορθογραφία δεν είναι
σταθερή. Αυτά τα χαρακτηριστικά υποδηλώνουν ότι ο Άγγελος πρέπει να είχε παιδεία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από
τη βιβλιοθήκη που κληροδοτεί και περιγράφει στη διαθήκη του. Μια βιβλιοθήκη αξιόλογη που περιείχε έργα «της θύραθεν
παιδείας» όπως ανέφερε η κ. Μαρία Καζανάκη στην παρουσίασή της διαθήκης.
Η διαθήκη χαρακτηρίζεται για τη λογική
τάξη της. Χωρίζεται σε τρία μέρη, στο Προοίμιο, στους Επιτρόπους και στη Διανομή
της περιουσίας του Αγγέλου. Ο ζωγράφος

H πρώτη σκηνική απόπειρα της μουσικο- ονείρων που η συγκόλλησή τους δημιουρχοροθεατρικής ομάδας illuminArti στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Κάνοντας
πρεμιέρα στις 28 Απριλίου και μέσα από
5 παραστάσεις στο θέατρο «Altera Pars»
στον Κεραμεικό στην Αθήνα, η νέα αυτή
ελπιδοφόρα και πολλά υποσχόμενη ομάδα, σκηνοθετώντας την ομότιτλη με το
βιβλίο του Σ. Σταυρόπουλου παράστασή
της και με την ουσιαστική σκηνοθετική
συμβολή της ανωγειανής Μαρίας Χρονιάρη, παρουσίασε ένα θέαμα που τα προφανή λείπουν ή είναι δυσδιάκριτα και η
ουσία κρύβεται πίσω από τις λέξεις, τις
νότες και τα σώματα. Μια παράσταση
στην κόψη του ξυραφιού. Χωρίς ανάσα.
Ο συγγραφέας του βιβλίου «Το ροκ που
παίζουν τα μάτια σου» (εκδόσεις: Απόπειρα) Σταύρος Σταυρόπουλος «κατοικεί» την γλώσσα, παίζει με τις αμφισημίες της περίτεχνα, αντιμετωπίζει τα γεγονότα σαν τροχιές που επαναλαμβάνονται
για να ολοκληρωθεί ένας κύκλος. Οι αφηγήσεις του είναι κομμάτια σπασμένων

γεί ένα μοναδικό ψηφιδωτό ήχων, λέξεων
και χρωμάτων και οδηγεί σταθερά σε
έναν ιδιότυπο φορμαλισμό. Η παράσταση
προσπαθεί να προσεγγίσει αυτή τη «γλώσσα», με τα χαρακτηριστικά της ροκ όπερας, μέσα σ’ ένα τριπλό σύμπαν: Μουσική – Ποίηση – Χορός.
Το ροκ που παίζουν τα μάτια σου είναι
ένα γοητευτικό παραμύθι. Για μεγάλους.
Ένα παραμύθι απ’ αυτά τα αληθινά που
μας έθρεψαν και μας σκότωσαν συγχρόνως πολλές φορές.
Οι illuminArti είναι οι: Αντιγόνη Χρόνη,
Ελενα Σταματίου, Βαγγέλης Πιτσιλός,
Ηλίας Πανταζής, Μαρίνα Ρηγοπούλου,
Γεωργία Μήτσουρα, Παντελής Πολίτης,
Αλέξανδρος Ρουμπέσης, Εβελίνα Παπαευθυμίου, Αρτεμις Μπρατάκου, Αλέξανδρος Κουρεβέσης και Μάριος Πετρίδης.
(από το δελτίο τύπου των illumiArti)

Άγγελος Ακοτάντος βαθύς γνώστης της
ανθρώπινης πορείας, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και ευγένεια τον θάνατο.
Εντυπωσιακή είναι η αναφορά του στη γέννηση του μέλλοντος να γεννηθεί τέκνου του
(nasciturus). Η σύζυγος του είναι έγκυος
αλλά το φύλλο του τέκνου άγνωστο. Από
τον τρόπο που διανέμει την περιουσία του
αποδεικνύεται η αδυναμία, αλλά και η επιθυμία του ζωγράφου να γεννηθεί «παιδί»
άρρεν τέκνον. Αν γεννηθεί άρρεν τότε θα
πρέπει να μορφωθεί να μάθει γράμματα και
να γίνει ζωγράφος. Θα κληρονομήσει «το
ανώγειον» της οικίας του και τον «μαγκαζέ»
του δηλ το εργαστήρι ζωγραφικής, που βρίσκεται στο ισόγειο με «όλα τα τεχνάσματα»,
δηλ τα σύνεργα της τέχνης του.
Αν όμως γεννηθεί κόρη τότε θα κληρονομήσει μόνον το ανώγειο δηλ την οικία, που
θα λάβει προίκα για να υπανδρευθεί και
τίποτε άλλο. Το εργαστήρι και τα τεχνάσματα του Αγγέλου θα τα κληρονομήσει ο
αδελφός του Ιωάννης.
Είναι χαρακτηριστικές αυτές η αντιλήψεις
της ανδροκρατούμενης κοινωνίας, μιας εποχής ευτυχώς παρελθούσης, που θεωρούν την
γυναίκα μόνο ως μηχανή για την γέννηση
τέκνων, κατά προτίμησιν αρρένων.
Άλλα στοιχεία χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Αγγέλου είναι η εντολή που
δίδει να απελευθερωθεί η υπηρέτριά του
Λουκία. Εθεωρείτο ότι αυτή η απελευθέρωση συνέβαλε στην σωτηρία της ψυχής
του αποθανόντος. Επίσης παραγγέλλει
στους Επιτρόπους της διαθήκης κάθε να
δώσουν 16 υπέρπυρα, ποσό καθόλου ευκαταφρόνητο σε 8 σπίτια καλών ανθρώπων
που εξέπεσαν.
Οι 4 εικόνες που βρίσκονται στο σπίτι του
και είναι έργα της χειρός του κληροδοτούνται ως εξής: Η εικόνα που κοσμεί το πόρτεγο του σπιτιού του περιέρχεται στον αδελ-

φό του Ιωάννη. Η κυκλικού σχήματος εικόνα της Αγίας Αικατερίνης να περιέλθει στην
Μονή των Σιναιτών στην Αγία Αικατερίνη,
αργότερα αυτός ο όρος της διαθήκης διαγράφηκε από τον ίδιο τον Άγγελο. Και οι
δύο εικόνες που απομένουν, επιθυμεί να
δοθούν στην εκκλησία του Χριστού Κεφαλά
που βρισκόταν στον Χάνδακα, πλάι στον
Άγιο Μάρκο, όπως μου εξήγησε η κ. Μαρία
Καζανάκη, στην σημερινή οδό Δαιδάλου.
Εντυπωσιακό είναι ότι δεν αναφέρει καθόλου το όνομα της συζύγου του στην διαθήκη
του και ότι παραγγέλλει να της επιστραφεί
η προίκα, αλλά να πουληθούν όλα τα πολυτελή αντικείμενα της οικίας. Ωστόσο εξασφαλίζει τα προς το ζην της γυναίκας του
και του μέλλοντος να γεννηθεί τέκνου της.
Η διαθήκη αυτή κατατέθηκε στον νοτάριον,
-συμβολαιογράφον- Ιωάννη Βατάτζη και
φέρει ημερομηνία και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τον ίδιο τον συμβολαιογράφον. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι
αυτή συντάχθηκε «δια χειρός Αγγέλου Ακοτάντου»
Από τα παραπάνω στοιχεία της διαθήκης
συμπεραίνεται ότι η οικία του ζωγράφου
θα πρέπει να βρισκόταν στο κέντρο του
Χάνδακα κοντά στην εκκλησία του Χριστού Κεφαλά. Ο ζωγράφος θα πρέπει να
ήταν χριστιανός ορθόδοξος και όχι καθολικός, όπως ήταν αρκετοί Βενετοί στην
Κρήτη. Καταδεικνύεται η ιδιαίτερη αγάπη
και φροντίδα για το εργαστήριο και τα σύνεργα της τέχνης του.
Ο Άγγελος θα πρέπει να προερχόταν από
αστική οικογένεια, δεν αναφέρει στην διαθήκη του αγρούς και περβόλια, αλλά μόνον χρυσό ασήμι και πολύτιμα υφάσματα.
Ο πατέρας του θα ήταν και αυτός αστός,
ίσως και ζωγράφος.
Επίσης προκύπτει η ανώτατη κοινωνική τάξη του Αγγέλου καθώς και « η αδιαμεσολάβητη έκφραση των αντιλήψεών του», όπως
ανέφερε η κ. Μαρία Καζανάκη. Ο ιεραρχημένος κόσμος που βίωνε, τα δυο κεντρικά
κοινωνικά κύτταρα που πίστευε, η οικογένεια και η ενορία και οι στενές σχέσεις που
είχε με την Κωνσταντινούπολη.
Ο Άγγελος Ακοτάντος, που διετέλεσε και

πρωτοψάλτης του Χάνδακα τα έτη 14491450 αποβίωσε το θέρος του έτους 1450, τρία
χρόνια πριν την άλωση της Πόλεως.
Από το γάμο του με την σύζυγό του Ελένη
απέκτησε μόνον κορίτσια από τα οποία επέζησε μόνον η Βαρβάρα Ακοτάντου. Η οποία
έζησε την ερωτική της ιστορία με τον Ιωάννη Σκουλούδη του Μιχαλή παρά τις αντιρρήσεις και τις απαγορεύσεις των αδελφών
του πατέρα της Ιωάννη, και Θεοφάνη.
Οι θείοι της επειδή ήταν αντίθετοι σ αυτόν
τον γάμο και είχαν αντιληφθεί τη σχέση της
ανηψιάς του με τον Ιωάννη Σκουλούδη προσέφυγαν στον Δούκα για να την προστατέψει. Το έτος 1457 και ενώ ακόμη δεν είχε
ανακαλυφθεί η διαθήκη του Αγγέλου εκδόθηκε μια Δουκική απόφαση που απαγόρευε
στην Ελένη τη σύζυγο του Αγγέλου να παντρέψει την κόρη της Βαρβάρα με τον εν
λόγω νέο. Πράγμα όμως που δεν απεφεύχθη
διότι δυο μήνες μετά την έκδοση αυτής της
απόφασης συντάσσεται γαμήλιο συμφωνητικό στο οποίο αναφέρεται και η διαθήκη
του Αγγέλου με την οποία η θυγατέρα του
κληρονομεί την ανώγειον οικίαν.
Η έκθεση που παρουσιάζεται στο Μουσείο
Μπενάκη είναι άκρως ενδιαφέρουσα και
από καλλιτεχνικής πλευράς επί πλέον δε
πλαισιώθηκε παράλληλα από διαλέξεις σχετικές με: «Την τεχνική των εικόνων του
Αγγέλου», «Την επίδραση του ζωγράφου
Αγγέλου στους συγχρόνους και μεταγενεστέρους ζωγράφους», «Τους ζωγράφους,
Άγγελος Μιχαήλ Δαμασκηνός και Δομήνικος Θεοτοκόπουλος-συγκλίσεις και αποκλίσεις» και τέλος «Το επάγγελμα του ζωγράφου στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη».
Θα ήταν ευχής έργον, αν ήταν δυνατόν αυτά τα έργα, ή μέρος απ αυτά, να εκτεθούν
και στον Χάνδακα, στην πατρίδα του Αγγέλου, για να γνωρίσουν τον ζωγράφο και
το έργο του, οι συμπατριώτες του Κρήτες.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Στα σκαριά ο πρώτος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
των μελών του Συλλόγου μας
Ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας,
καλεί τα μέλη του και όλους τους Ανωγειανούς, που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα,
αλλά και τους Ανωγειανούς που θα ήθελαν
να συμπεριλάβουν τα στοιχεία τους σε μια
καλαίσθητη έκδοση, που θα αποτελέσει τον
πρώτο επαγγελματικό οδηγό της ανωγειανής οικογένειας στην Αθήνα, να ανταποκριθούν και να επικοινωνήσουν μαζί μας,
όπως παρακάτω αναφέρεται, ώστε να καταχωρηθούν στον οδηγό.
O οδηγός αυτός θα διανεμηθεί δωρεάν σε
όλα μέλη, αλλά και σε όσους τον ζητήσουν.
Προγραμματισμένο διάστημα πρώτης κυκλοφορίας είναι ο Οκτώβριος του 2011. Πρόθεση του συλλόγου μας είναι να δημιουργήσουμε ένα χρηστικό οδηγό με λεπτομερή
στοιχεία για την επαγγελματική δράση των
ενεργών αλλά και συνταξιούχων πια, Ανω-

γειανών, που θα είναι ενημερωτικός, εύχρηστος, όσο και χρήσιμος, ενώ θα αποκτήσει
με τον καιρό και ιστορική αξία και παράλληλα θα αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω
σύσφιξη των σχέσεων των μελών μας.
Απώτερος στόχος μας, είναι ο οδηγός να
ανανεώνεται σε τακτό χρονικό διάστημα, και
να επανεκδίδεται, ώστε να περιλαμβάνει
τους νεοεισερχόμενους κάθε φορά, στην
αγορά εργασίας, αλλά και να επικαιροποιούνται τα στοιχεία των ήδη καταχωρηθέντων. Επίσης, αναμένουμε και τους φοιτητές να μας ενημερώσουν για την σχολή που
φοιτούν…Αλλά και όσοι ανωγειανοί συμμετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε νομικά πρόσωπα (εταιρίες) είναι ευπρόσδεκτοι στον
νέο αυτό οδηγό.
Καλούνται λοιπόν, όλοι ανεξαιρέτως, να
ανταποκριθούν άμεσα στο κάλεσμα του

Ευχαριστώ την κ. Μαρία Καζανάκη που
στη διάλεξη της στις 26-11-2010 στο μουσείο Μπενάκη, ανέλυσε με πολύ ενδελεχή
τρόπο την διαθήκη του ζωγράφου Αγγέλου και με βοήθησε στην ανάγνωση των
πρώτων φράσεων της διαθήκης του.
1 Για την συγκεκριμένη στάση του Χριστού και το
λυμένο του σανδάλι που κρέμεται από το βρεφικό
του πόδι έχουν γραφεί πολλές εξηγήσεις, που
αφορούν το μελλοντικό πάθος και μαρτύριο του
Χριστού όπως μας ανέλυσε κατά την ξενάγηση στο
χώρο η κ. Μαρία Κωνσταντουδάκη.
Εδώ και είκοσι περίπου χρόνια έχω δημοσιεύσει
στην εφημερίδα Αλλαγή (22-10-1993) με αφορμή τις
αγιογραφίες που είχαν εκτεθεί στην Βασιλική του
Αγίου Μάρκου από τις 15-9 έως τις 30-10-93, με
την επισταμένη επιμέλεια του Νίκου Γιανναδάκη,
ένα άρθρο αφιερωμένο στο Δάσκαλό μου Μενέλαο
Παρλαμά, όπου εκφράζω την άποψή μου για
«Την απεικόνιση του πνεύματος της Ορθοδοξίας».
Αναφέροντας ότι: «Εικονίζεται στο κάτω μέρος
πολλών εικόνων, το δεξιό σανδάλι του θείου
βρέφους, που το κρατά η Παναγία στην αγκαλιά
της, λυμένο, να κρέμεται από το ποδαράκι του σαν
να αιωρείται. Είναι μια σκηνή καθημερινή που
συναντιέται συχνά-θυμίζει οποιοδήποτε βρέφος
και επαναλαμβάνει μ αυτόν τον διακριτικό τρόπο
ότι κάθε βρέφος είναι θείο.»
2 Η μυστική, η κρυμμένη αρμονία είναι καλλίτερη από
την φανερή
3 2 Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν ΗΛΙΟΣ Τ. 10ος σελ. 768
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Συλλόγου μας και να αποστείλουν τα στοιχεία τους μέσω φαξ, ταχυδρομικής επιστολής, ή μηνύματος μέσω κινητού ή e-mail ή
ακόμα καλώντας στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνων:
◗διευθύνσεις Βελεστίνου 18, τ.κ. 11523
Αθήνα (Σύλλογος), Αβέρωφ αρ. 3, τ.κ. 10433
Αθήνα (Γιάννης Μανουράς)
◗τηλ./φαξ.:
2106916060 (Σύλλογος),
2105241344 (Γιάννης Μανουράς)
◗e-mail: info@ifonitonanogion.gr,
gmanouras@her.forthnet.gr, manskan3@
gmail.com
◗κινητά τηλέφωνα: 6977891415
(Μαν. Σκανδάλης), 6977464742
(Ζαχ. Σαλούστρος) 6972906273 (Γιαν.
Μανουράς) , 6949476222 (Κώστας Μέμμος), 6972519997 (Κονιός Βασίλης),
6979302303 (Νίκος Καράτζης),

6972906273 (Γιάν Μανουράς)
ΠΡΟΣΟΧΗ: τα στοιχεία που πρέπει να μας
προσφερθούν για την καταχώρηση στον
επαγγελματικό οδηγό είναι: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο (προσωνύμιο, «παρατσούκλι» για όποιον επιθυμεί),
πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνα (κινητά, σταθερά), επάγγελμα (ειδικότητα αν υπάρχει),
e-mail (αν υπάρχει).
Σημειώνουμε, ότι όσοι επιθυμούν μπορούν
με μια επιστολή ή μήνυμα να μας ενημερώνουν, πέραν των δικών τους και για τα στοιχεία φίλων και συγγενών τους, που μπορούν
να συμπεριληφθούν στον οδηγό, ώστε η
συλλογή των στοιχείων να είναι κατά το
δυνατόν πλήρης.
Φ.Α.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Γιώργος
Καλογεράκης
Επιστημονικός
Συνεργάτης
Εργαστηρίου
Ιστορίας
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

Πριν από 67 χρόνια, πραγματοποιήθηκε από

τους Βρετανούς αξιωματικούς Πάτρικ Λη
Φέρμορ, Στάνλευ Μος και ομάδα Κρητών
πατριωτών, το πιο σημαντικό πολεμικό εγχείρημα στη διάρκεια της τετράχρονης κατοχής της Κρήτης, η απαγωγή του Γερμανού
Στρατηγού ΚΡΑΙΠΕ.Μετά την κατοχή, ο
Πάτρικ Λη Φέρμορ, ο άνθρωπος που αγαπήθηκε περισσότερο απ’όλους τους Άγγλους
στην Κρήτη, ξαναγυρίζει κοντά στους φίλους
και τις τοποθεσίες της αντίστασης. Γράφει
ένα άρθρο ειδικά γραμμένο για την εφημερίδα «SUNDAY TIMES» του Λονδίνου και
δημοσιεύεται σε δύο συνέχεις, στις 22 και
στις 29 Νοεμβρίου 1956. Αντίγραφο του άρθρου στέλνει ο ίδιος ο Πάτρικ Λη Φέρμορ
στον φίλο του και Αρχηγό της Μυστικής
Υπηρεσίας Ε.Ο.Δ.Π. Ηρακλείου Λασιθίου τα
χρόνια 1941-1944 Μιχάλη Ακουμιανάκη. Το
άρθρο αυτό το ανασύραμε από το αρχείο του
Μιχάλη Ακουμιανάκη (Β.Δ.Β.Η.), τη μετάφρασή του έκανε η κ. Μαίρη Βονσταντζή και
αφιερώνεται στους Κρήτες αγωνιστές και στο
μεγαλείο της Κρητικής Αντίστασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΚ ΛΗ ΦΕΡΜΟΡ
Κάθε επιστροφή συνοδεύεται από κινδύνους και απογοήτευση. Κατοικίες, σχολείο,
τοπία και άνθρωποι που έπαιξαν κάποτε
ένα σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας δείχνουν,
όταν τα ξαναβρίσκομε ύστερ’ από χρόνια
πολλά, μικρότερα, πιο ταπεινά, πιο φθαρμένα στην όψη και ξεθωριασμένα σε χρώμα και παρά τις προσπάθειές μας να τους
ξαναδώσουμε ζωή, απελπιστικά απόμακρα
και παρωχημένα.
Ωστόσο, όποιος έζησε στην Κρήτη, τον
καιρό του πολέμου δε θα πρέπει να φοβάται αυτό το ενδεχόμενο. Εδώ τα πάντα
προβάλλουν ακόμα πιο μεγάλα απ’ όσο
μέσα στη μνήμη, με πιο έντονες αποχρώσεις, πιο δυνατά και ερεθιστικά στην αφή,
πιο διαπεραστικά και καθάρια σε τόνο και
πιο ζωηρά σε ρυθμό. Τίποτα δεν έχασε τη
φεγγοβολή του, δεν έχει συρρικνωθεί , ισοπεδωθεί ή σωπάσει και την ίδια στιγμή που
η κορυφογραμμή των βουνών αρχίσει να
φαίνεται κάτω από τα φτερά, ή το κουβούκλιο του αεροπλάνου, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο κατώτερη παραμένει η μνήμη
από την πραγματικότητα. Αυτά τα βουνά
σήμερα ψηλότερα, αυστηρότερα και πιο
απόκρημνα από άλλοτε, οι παλιοί φίλοι πιο
μεγαλόσωμοι, σκληροτράχηλοι, με ακόμα
πιο ατίθασα γένια και μουστάκια και οι
διαχύσεις και τ’ αγκαλιάσματά τους πιο
θεριακλίδικα και στιβαρά πάνω στη ραχοκοκαλιά μου παρά ποτέ.
Αισθάνομαι τόσο παράδοξα, σχεδόν σα να
παρανομώ σε τούτο το τρίτο κατά σειρά
ταξίδι επιστροφής μετά τον πόλεμο σαν
περπατώ έτσι ελεύθερα στους δρόμους των
τριών πόλεων, της ερειπωμένης από τους
βομβαρδισμούς πρωτεύουσας των Χανίων,
που στο λιμάνι της αντικαθρεφτίζονται
τρούλοι τζαμιών σα διάστικτα ροδόχρωμα
μαργαριτάρια, το χαριτωμένο Ρέθυμνο κάτω απ’ τον όγκο της Φράγκικης φορτέτσας
του και η μεγάλη οχυρή συσσωρευμένη μάζα του Ηρακλείου, στριμωγμένη γύρω από
την αναγεννησιακή κρήνη του Μοροζίνι και
πλαισιωμένη από τεράστιο ενετικό περιτείχισμα, γιατί τα χρόνια της κατοχής, όσοι
είχαμε πάνω μας την ευθύνη της οργάνωσης
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της αντίστασης, δε μπορούσαμε να πλησιάσουμε σ’ αυτά τα μέρη παρά μόνο τη νύχτα
μεταμφιεσμένοι σε βοσκούς με γενειάδες
και μουστάκια και σκεπασμένοι από τη
κουκούλα μιας πολύτριχης κάπας για να
επικοινωνήσουμε με τους αντιπροσώπους
των μυστικών οργανώσεων των πόλεων, ή
τους συνεργάτες του δικτύου πληροφοριών
μας, ή ν’ αποτολμήσομε, στη περίπτωσή μου
μια φορά χωρίς αποτέλεσμα, να βυθίσομε
πετρελαιοφόρα του εχθρού με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Παράξενες,
βιαστικές επισκέψεις κυριολεκτικά κάτω
από τη μύτη της Βέρμαχτ.
Σήμερα, παλιοί γνωστοί σε σταματούν σε
κάθε βήμα για να σου θυμίσουν τις λεπτομέρειες των ημερών εκείνων και να σ’ οδηγήσουν σε ταβέρνες όπου μέσα στην κρασοπλημμύρα τα κατορθώματα αυτής της
εποχής ξαναγυρίζουν ολοζώντανα στο νου.
Για μένα, το πιο αλλόκοτο περιστατικό –
αυτό που το Ηράκλειο θυμάται πιο πολύ
– είναι εκείνη η νύχτα του 1944 που βρέθηκα να κάθομαι σ’ ίνα άνετο αυτοκίνητο,
προορισμένο για μεταφορά αξιωματικών,
πλάι σ’ έναν Άγγλο συνάδελφό μου, ντυμένο όπως κι’ εγώ με στολή γερμανού λοχία,
τρεις κρητικούς συντρόφους κι έναν αιχμάλωτο γερμανό στρατηγό μεσ’ από τους

συσκοτισμένους δρόμους της πόλης.
Είναι ωστόσο ψηλά στ’ απόκρημνα κρητικά
όρη, σε μικροσκοπικά χωριουδάκια περιστοιχισμένα από ελιές κι’ αμπέλια ή χτισμένα πάνω σε ασβεστολιθικούς βράχους σα
γερακοφωλιές στην καρδιά των σύννεφων
όπου οι αναμνήσεις είναι ακόμα νωπές.
Πολλά απ’ αυτά είναι σήμερα απανθρακωμένα σκέλεθρα, ισοπεδωμένα από τους
Γερμανούς με αποδεκατισμένο το πληθυσμό από μαζικές εκτελέσεις, αντίποινα για
τη δράση των ανταρτικών ομάδων και για
το άσυλο που πρόσφεραν στους περιπλανώμενους βρετανούς στρατιώτες μετά τη
συμφορά του 1941 και τη συνδρομή τους
στους κομάντος της προωθημένης Μονάδας
133 που εκτελούσαν αποστολές σαμποτάζ.
Οι χωρικοί ήταν οικοδεσπότες, προστάτες
και βοηθοί μας και τα ερημικά μοναστήρι,
οι καλύβες των τυροκόμων και τα πετρόχτιστα μαντριά των προβατοκοπαδιών έγιναν
τα σπίτια μας. Στα μέρη αυτά η μοναδική
ανάμνηση είναι ο πόλεμος.
Οι Κρητικοί φημίζοναι σαν την πιο ανοιχτόκαρδη και φιλική χώρα του κόσμου που
είναι η Ελλάδα, για τη γενναιόδωρη φιλοξενία και την προσήλωση στους παλιούς
φίλους. Αν τύχει να είσαι άγγλος, είσαι
έτσι κι αλλιώς καλόδεχτος χάρη στο Λόρδο

Βύρωνα και τον σερ Ουίνστων Τσώρτσιλ
– δυαδική θεότητα στην ύπαιθρο και τα
χωριά, όσο κι αν οι πόλεις αμφιταλαντεύονται – αλλά με αφορμή επίσης τα 150 χρόνια φιλίας και νικηφόρας συμμαχίας σε
δυο πολέμους. Στη περίπτωση που αγωνίστηκες εδώ τον καιρό της κατοχής, οι καταπακτές της κρητικής γενναιοδωρίας
ανοίγουν διάπλατες στο πέρασμά σου.
Όταν πέφτει το βράδυ, το κρασί ξεχειλίζει
πλημμυρίζοντας το τραπέζι, το σανιδένιο
πάτωμα συγκλονίζεται από τα βήματα των
κρητικών χορών, ο ρυθμός του δοξαριού
γρηγορεύει πάνω στην τρίχορδη λύρα. Οι
μαντινάδες, αυτά τα στιγμιαία αυτοσχέδια
δεκαπεντασύλλαβα δίστιχα, που καθένα
τους ανταγωνίζεται το προηγούμενο του σε
τελετουργικό ύφος – σφυρίζουν στον αέρα.
Αετίσιες μορφές, ιδροκοπούν στο φως της
λάμπας: πολλά απ’ αυτά τα σαρικοφόρα
κεφάλια είναι τόσο σκαμμένα από το χρόνο και τόσο σμιλευτά χυμένα που μοιάζουν
με κομμάτια από σφυρήλατο χαλκό και
κρύβουν τέτοια συμπυκνωμένη δύναμη κι
ενεργητικότητα ώστε, καθώς πλησιάζουν
οι μικρές ώρες της νύχτας, καρτερώ να ιδώ
δαχτυλιδωτό καπνό ν’ ανεβαίνει από τ’ αυτιά τους και φλόγες να προβάλλουν από τα
ρουθούνια τους.
Παρά τις διαμαρτυρίες του παπά με το
κυλινδρικό καλυμμαύχι κάποια από τις
στιβανάτες εκείνες φιγούρες τραβά κάθε
τόσο ένα πιστόλι από το ζωνάρι του κι έτσι
σα φιλοφρόνηση το αδειάζει πάνω στα λοξά δοκάρια της στέγης. Σε καμιά ώρα, ο
ίδιος ο παπάς αρχίζει κι αυτός να παίρνει
μέρος στο τρελό πιστολίδι. Και τη στιγμή
που πάμε όλοι για ύπνο, η αυγή έχει αρχίσει να χαράζει πάνω στο φαράγγι.
Ατέλειωτες ερωτήσεις με πολιορκούν,
ερωτήσεις για την τύχη και τα κατατόπια
των αδέσποτων εκείνων πολεμιστών που
τα δύσκολα χρόνια του 41 – 43 οι τελευταίοι τους φυγαδεύονταν κρυφά με καΐκια,
υποβρύχια και τορπιλάκατους και που οι
κρητικοί τους είχαν προσφέρει στέγη, τροφή και ρούχα.
«Πού είναι τώρα ο Χάρυ και ο Στάικ από
τη Αδελαϊδα και το Μπρίσμπαιην, ο Τζακ
από το Λίβερπουλ και ο Γουώλτερ από το
Ήλιγκ, ο Άρθουρ ο Νεοζηλανδός που είχε
πληγωθεί από σφαίρα Σπαντάου στο πόδι;
Κουτσαίνει ακόμα»: Οι μαυρομαντηλούσες
γριές ρωτούν σα να πρόκειται για τα παιδιά
τους και σταυροκοπιούνται βαθιαναστανάζοντας και ψελλίζοντας μια βραχνή προσευχή να έχουν γυρίσει σώα εκείνα τα παιδιά στην αγκαλιά των γονιών τους.
Κάποιες φορές, ένα μόνο όνομα που αντηχεί ωστόσο ελληνικά μοιάζει να κυριαρχεί
από άκρη μιας οροσειράς, είναι το ψευδώνυμο κάποιου από τους Άγγλους οργανωτές της Αντίστασης. Στις κορφές των Λευκών Ορέων τις κατοικημένες από αγρίμια
το όνομα είναι «Αλέκος» πέρα για πέρα - ο
Ξαν Φήλντιγκ, συγγραφέας του « Οχυρού»
όπου κάνει λόγο για τα παλιά του λημέρια.
Στην κεντρική Κρήτη είναι ο «Τομ» που
τους εξηγώ πως έχει μεταμορφωθεί και
πάλι από ρακένδυτος αντάρτης σε καθηγητή της έδρας της αρχαιολογίας στο Κολλέγιο Ολ Σωλς της Οξφόρδης. Ο «Σήφης»
- ο Ράλφ Στόκμπριζ, σήμερα υποπρόξενος
στην Αλεξάνδρεια, ο «Αλέξης» - ο Σάντυ
Ρέντελ, συγγραφέας, διπλωμάτης άλλοτε
και τώρα διπλωματικός ανταποκριτής των
«Τάιμς» του Λονδίνου. Οι δυο «Λευτέρηδες» Ο ένας τους ο Χιού Φρέηζερ, σήμερα
ζει στην άγρια ζούγκλα της Ουγκάντα, ο
άλλος, ο Άρθουρ Ρηντ, έγινε περιφερειακός δικαστής στην Κένυα. Ο « Στέφανος»
Ο Στηβ Βέρνεϋ, επίσκοπος σήμερα στη
Βόρεια Αγγλία. Ο «Γιάννης» Ο Τζακ Σμιθ
– Χιούζ δικηγόρος και συγγραφέας στο
Λονδίνο και τόσοι άλλοι. Τα στόματα μένουν ανοιχτά με κατάπληξη μπροστά σ’
αυτά τ’ απίστευτα πεπρωμένα.
Μιλούν για όλους αυτούς με τη πιο θερμή
συμπάθεια: «Γιατί δεν έρχεται να μας δει;»
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λένε για τον καθένα χωριστά. Στην περιοχή του Ηρακλείου έχει αποθανατιστεί ένα
ακόμη όνομα. Τ’ όνομα του Τζων Πεντλέμπουρυ, του αρχαιολόγου της Κρήτης που
ξαναγύρισε εδώ με το βαθμό του λοχαγού
όταν η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο κι έπεσε πολεμώντας στη διάρκεια της Μάχης το
1941 έξω από την Χανιόπορτα επικεφαλής
ομάδας ανταρτών που ο ίδιος είχε οργανώσει και εκπαιδεύσει.
Πότε πότε κάποιος επιστρέφει. Όμως παρά
την έξαρση των αναμνήσεων είναι δύσκολο
να συλλάβει κανείς και πάλι την πραγματική ατμόσφαιρα της κατοχής. Τις μυστικές
μας διεισδύσεις με καΐκι ή υποβρύχιο – στην
περίπτωσή μου με αλεξίπτωτο όταν τα χιονισμένα βουνά στο φεγγαρόφωτο φάνταζαν
σαν ένα φράγμα από κατάλευκους αιχμηρούς πασσάλους και τις υποχρεωτικές νυχτερινές πορείες μεσ’ από πεδιάδες που
έβριθαν από Γερμανούς. Ύστερα, οι ατέρμονες αναρριχήσεις στις πιο ψηλές κι απρόσιτες κορφές για να εγκαταστήσουμε ένα
στρατηγείο, κάθε μοναχικός αξιωματικός
με τον ασύρματό του κι ένα λοχία ασυρματιστή και μια μικρή ακολουθία από ενόπλους κρητικούς συντρόφους οδηγούς κι
αγγελιοφόρους. Πότε πότε πέφταμε πάνω
σ’ ένα έρμο καλύβι ή κάποιο μαντρί αλλά
τις περισσότερες φορές βρίσκαμε καταφύγιο σε μια από τις σπηλιές που αφθονούσαν
στους γύρω λόφους.
Ζούσαμε μια τρωγλοδύτικη ζωή. Αν εξαιρέσει κανείς τις συνεχείς εφόδους των
Γερμανών στα βουνά με στόχο την εκκαθάρισή μας, η ζωή ήταν καλή το καλοκαίρι
αλλά γεμάτη στερήσεις το χειμώνα, όταν
ήταν αδύνατο ν’ ανάψουμε έστω και μια
μικρή φωτιά για να μην προδοθούμε από
τον καπνό, ή ακόμα να ξεμουδιάσουμε στο
ύπαιθρο όπου υπήρχε φόβος ν’ αφήσομε
ίχνη. Στην αρχή, η τροφή μας ήταν λιτή και
δυσεύρετη, αν και με τον καιρό βελτιώθηκε. Ωστόσο, ταμπουρωμένοι καθώς είμασταν πίσω από τους πρίνους και τα βράχια,
υπήρχαν φορές που βρίσκαμε τη διαμονή
μας στα βάθη της σπηλιάς συναρπαστική.
Υπάρχει ακόμα ένα καταφύγιο στην Ίδα.
Όχι πολύ πιο κάτω από την τοποθεσία
όπου γεννήθηκε ο Δίας που το αναλογίζομαι σχεδόν με νοσταλγία παρά το χιόνι και
τη βροχή που λυσσομανούσαν μεσ’ από το
στόμα της σπηλιάς, τους σταλακτίτες που
νότιζαν τα κεφάλια μας και τις στρατιές
των παρασίτων που έκαναν γυμνάσια μπαινοβγαίνοντας στα βρώμικα και κουρελιασμένα ρούχα μας. Είχαμε παραγεμίσει
τους υγρούς βράχους με χαμόκλαδα και
φτιάξαμε μια παραστιά. Εκεί, περιμένοντας τους μαντατοφόρους από τις πόλεις
με τα νέα των τελευταίων μετακινήσεων
του στρατού ή εφοδιοπομπών για την Δυτική Έρημο, ή τη στιγμή που έπρεπε να
στείλουμε το προγραμματισμένο μήνυμα
με τον ασύρματο στο μακρινό Κάιρο, ξαπλώναμε κυκλικά γύρω από τη φωτιά. Οι
βοσκοί με τις άσπρες κάπες που μας φρουρούσαν αλλάζοντας βάρδιες ακροκάθονταν με τα όπλα ακουμπισμένα στα γόνατά
τους. Κουβεντιάζαμε ατέλειωτα περνώντας
από χέρι σε χέρι τη ρακή ή ένα κολοκυθόφλασκο γεμάτο κρασί και λιανίζοντας φύλλα καπνού πάνω στον υποκόπανο του
όπλου για να στρίψομε τσιγάρα.
Ώρες ατέλειωτες μπορούσα ν’ ακούω εκείνους τους ακατάβλητους γέροντες με τη
γοητευτική κρητική ντοπιολαλιά και τις
ιστορίες τους για εξεγέρσεις κατά των
Τούρκων. Μας δίδαξαν αναρίθμητες μαντινάδες και μακρόσυρτα ριζίτικα με ανατολίτικα γυρίσματα. Διάβαζαν την τύχη μας
πάνω στις σπάλες των αρνιών, εξηγούσαν
δεισιδαιμονίες και μαγικά ξόρκια, ερμήνευσαν όνειρα και μας έδειχναν πως να
κατσαρώνουμε τα μουστάκια μας, να δένομε σωστά τα κροσσωτά μαύρα σαρίκια,
να μπαλώνουμε τα στιβάνια μας, να τυλίγουμε γύρω απ’ τη μέση τα βαθυκόκκινα
μεταξωτά ζωνάρια μας, μεταμφίεση που

χάρη σ’ αυτή κατορθώναμε να μην ξεχωρίζουμε, τουλάχιστον για τα γερμανικά
μάτια από τους ίδιους τους Κρητικούς.
Το πιο παράξενο απ’ όλα ήταν πως αυτοί
που δε γνώριζαν γραφή κι ανάγνωση μπορούσαν από μνήμης ν’ απαγγέλουν ολόκληρο τον «Ερωτόκριτο», το φανταστικό αυτό
κρητικό παραμύθι που η υπόθεσή του εκτυλίσσεται μέσα σε σκηνικό παρόμοιο με
κείνα του «Ονείρου Μεσοκαλοκαιριάτικης
Νύχτας». Χρονολογείται από το δέκατο
έβδομο αιώνα και οι στίχοι του ξεπερνούν
τους δέκα χιλιάδες. Συχνά, μ’ έπαιρνε ο
ύπνος για μια- δυο ώρες και ξυπνούσα για
να βρω κάποιον αναμεσά τους που ψαλμωδούσε ακόμη...
Ωστόσο ποτέ δε μέναμε σε κείνα τα λημέρια για πολύ καιρό. Υπήρχαν φορές που τ’
ανατίναζαν, όταν γινόταν γνωστή η τοποθεσία, έστω κι αν οι κάτοικοι του χωριού
και οι βοσκοί φυλούσαν άψογα τα μυστικά
τους. Όμως διατρέχαμε κινδύνους από
τους προβοκάτορες της Γκεστάπο και όχι
σπάνια αναγκαζόμασταν να μετακινηθούμε ενώ ο εχθρός μας καταδίωκε στους λόφους τις περισσότερες φορές εφοδιασμένους με ανιχνευτές ασυρμάτων. Τότε παραχώναμε βιαστικά ή καμουφλάραμε τις
πολύτιμες βαλίτσες μας ή τις φορτώναμε
στη πλάτη μαζί με τις μπαταρίες και παίρναμε δρόμο. Θυμάμαι που χρειάστηκε να
περάσω κάποτε μια ατέλειωτη μέρα τρυπωμένος στα κλαριά μιας βελανιδιάς ενώ
γερμανικές περίπολοι σήκωναν στο πόδι
την περιοχή ψάχνοντας βήμα βήμα ανάμεσα στα κατσάβραχα και τους θάμνους.
Κάναμε αμέτρητες πορείες προς την ακτή
για να συναντήσουμε τα μικρά σκάφη που
αποβίβαζαν κρυφά τους πράκτορες μας ή
τις ομάδες των κομάντος ή φυγάδευαν αδέσποτους στρατιώτες μας και κυνηγημένους
Κρητικούς στη Μέση Ανατολή όπου εκπαιδεύονταν ή εύρισκαν άσυλο. Μεταναστεύσαμε σε μακρινά οροπέδια για να παραλάβουμε ρίψεις εφοδίων και όπλων από
αλεξίπτωτα – συχνά χωρίς αποτέλεσμα
επειδή το φεγγάρι ή οι καιρικές συνθήκες
δε βοηθούσαν – και σε πόλεις ή απρόσιτα
χωριά για μυστικοσυμβούλια: Ανατολικά
στη Νεάπολη μετά τη συνθηκολόγηση του
Μπαντόλιο για να σχεδιάσομε την αποστασία και την φυγάδευση του διοικητή της
ιταλικής μεραρχίας του νησιού και αξιωματικών του επιτελείου του, στο Ηράκλειο
για κάποιες απόπειρες σαμποτάζ, συντονισμό της προπαγάνδας, επιθεώρηση παράνομου τυπογραφείου σ’ ένα υπόγειο ή
αναγνώριση του εδάφους για την απαγωγή
του στρατηγού. Στο μεταξύ οι αντάρτικες
ομάδες αριθμούσαν όλο και περισσότερους άντρες, το δίκτυο πληροφοριών εισχωρούσε στις ρωγμές των δυνάμεων κατοχής και με τον καιρό άρχισε να φαίνεται
πια κάτι που οι Κρητικοί δεν αμφισβήτησαν ποτέ, πως θα κερδίζαμε τον πόλεμο.
Ωστόσο, το τίμημα της αντίστασης στάθηκε
πολύ βαρύ. Μερικοί από τους πιο ψυχωμένους συντρόφους μας αιχμαλωτίστηκαν,
βασανίστηκαν κι εκτελέστηκαν ενώ η απόκρυψη έστω κι ενός Άγγλου - στρατιώτη που
γινόταν αντιληπτή ή μια ανταλλαγή πυρών
στα βουνά μπορούσε να σημάνει το ξερίζωμα, τη σφαγή και την εκκένωση σύσσωμης μιας κοιλάδας και το κάψιμο ενός ολόκληρου χωριού. Ως την ώρα που η γερμανική φρουρά αποσύρθηκε σε μια στενή
οχυρωμένη περίμετρο γύρω από τα Χανιά
(καθηλωμένη εκεί από το σύνολο της αντάρτικης δύναμης του νησιού μέχρι τη στιγμή
που παραδόθηκε με το τέλος του πολέμου
), ο κατάλογος των θυμάτων ήταν απελπιστικός. Το πολεμικό μητρώο της Κρήτης
είναι ένα από τα πιο λαμπρά και αξέχαστα
θα μείνουν το θάρρος, η πίστη και η συμπαράσταση στους συμμάχους της.
Στις περιοχές που περιπλανήθηκα τούτες
τις τελευταίες μέρες οι πολεμόχαρες συνήθειες αιώνων έχουν αφήσει ανεξάλειπτες
μνήμες. Στα πιο δυσπρόσιτα βουνά κάθε

βοσκός είναι αρματωμένος και η ζωοκλοπή, αν και σε περιορισμένη έκταση, εξακολουθεί ακόμη. Οι γάμοι πραγματοποιούνται συχνά με την αρπαγή της νύφης από
τον υποψήφιο γαμπρό κι ένα μπουλούκι
από ένοπλους παλικαράδες καθώς και οικογενειακές διαφορές, που πάνε πίσω δεκάδες χρόνια, πολλές φορές αποδεκατίζουν τ’ αντίπαλα σόγια και καταδικάζουν
γειτονικά χωριά σ’ εχθρική απομόνωση.
Κανένα τρυφερό παραμύθι της φυλλωσιάς
δεν πλαισιώνει τη φύση της ορεινής ζωής
στη Κρήτη παρά την ειδυλλιακή τελετουργία του μαζέματος της ελιάς που κάθε τέτοια εποχή πλημμυρίζει τα αραιά πρασινογάλαζα δάση με κορίτσια που κουβαλούν
πανέρια και στέκες για να ρίξουν το σκούρο καρπό από τα κλωνιά.
Στην ηρωική όμορφη κοιλάδα του Αμαρίου,
στο σπίτι του δασκάλου στο Γερακάρι, στα
χαλάσματα των Ανωγείων, στο χωριό του
συντέκνου μου Στάθη Λουκάκη – που η κόρη του Αγγλία, σήμερα έντεκα χρονών,
είναι ένα από τα πολλά παιδιά που βάφτισα
τον καιρό του πολέμου - σε απόκρημνα κατσικόβραχα της φαμίλιας των Πατεράκηδων στο Κρουστογέρακo, που ατενίζει από
ψηλά το Λιβυκό, στην κατοικία του οπλαρχηγού Καπετάν Πέτρακα στην Ασή Γωνιά,
στο γκρεμνό της Κασταμονίτσας και στο
μικροσκοπικό αγρόκτημα στις Αλώνες,
όπου ο παπά- Γιάννης Αλεβιζάκης, ο εβδομηντάχρονος ιερέας μας στέγασε και μας
έθρεψε για χρόνια ολόκληρα, κι ας είχαν
εκτελέσει το παιδί του, σ’ όλες αυτές και σ’
αναρίθμητες άλλες τοποθεσίες ο ταξιδιώτης
συναντά στην επιστροφή του την αγαθή φιλοξενία των βουνίσιων ανθρώπων, την αφοσίωση στον φίλο, το κέφι, το χιούμορ και
την γλυκύτητα του χαρακτήρα που είναι η
σταθερή απόρροια της σκληροτράχηλης
ζωής τους. Εδώ ωστόσο ακούς ένα γενικό
παράπονο. Τα κεφάλια της αντίστασης είδαν καλύτερες μέρες αφότου τέλειωσε ο
πόλεμος. Αλλά οι μικρότεροι καπετάνιοι
στα χωριά, οι υπαξιωματικοί και οι στρατιώτες του αντάρτικου και οι οικογένειές τους
που υπέφεραν τα πάνδεινα από τους γερμανούς πιστεύουν ότι δεν αποζημιώθηκαν
αρκετά. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις φαίνεται πως οι συντάξεις δεν απονεμήθηκαν
εκεί που έπρεπε και τα ενεργά μέλη της
αντίστασης εξοργίζονται όταν βλέπουν να
δίνονται δημόσια αξιώματα σε άτομα χωρίς
πραγματική συμμετοχή στον πόλεμο κι ακόμα σε συνεργάτες του εχθρού.
Το χειρότερο είναι πως τα τρία τελευταία
χρόνια διαδοχικές κυβερνήσεις κατόπιν
εορτής και με πολιτικά κριτήρια χαρακτήρισαν « αρχηγούς της εθνικής αντίστασης»
πολλά ακατάλληλα πρόσωπα, κάποια εντελώς ανυπόληπτα και σε μια περίπτωση ένα
γνωστό γερμανόφιλο. Οι αιτήσεις για απονομή συντάξεων ή αναγνώριση υπηρεσιών
στη διάρκεια της κατοχής βρίσκονται στα
χέρια ατόμων που γνωρίζουν ελάχιστα αυτά τα θέματα, ενώ οι ντόπιοι παράγοντες
δεν μπορούν να επέμβουν. Ένα μέρος της
ευθύνης πιστεύεται ότι το μοιράζονται οι
βρετανοί επειδή δεν άσκησαν πίεση μετά
τον πόλεμο για να δικαιωθούν οι πατριώτες
εκείνοι που θυσιάστηκαν για τα συμμαχικά
συμφέροντα. Παρόμοια ζητήματα γεννούν
αισθήματα οργής, πικρίας και απογοήτευσης και είναι δύσκολο να μην τα συμμεριστεί κανείς ως ένα μεγάλο βαθμό.
Από την εποχή του Μίνωα, η Κρήτη στάθηκα γενέτειρα υπερφυσικών υπάρξεων: είναι
δύσκολο να συλλάβει κανείς τρία πιο παράδοξα πλάσματα από το Μινώταυρο, τον
Έλ Γκρέκο και τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Κι
υπήρξε πάντοτε ένας πόλος έλξης για υπεράνθρωπα πολεμικά κατορθώματα.
Πιο θεαματική ακόμη από την πρώτη μεγάλη αλεξιπτωτιστική εισβολή της ιστορίας
(που έστειλε το νησί εδώ και αρκετά χρόνια) είναι οι αναφορές στον απελευθερωτικό αγώνα του οχυρού καλοθεμέλιωτου
μοναστηριού στο Αρκάδι, όπου τώρα απο-

9

τελειώνω τούτες τις γραμμές, Ήταν εδώ
στο ξεσηκωμό του 1866 που ο ηγούμενος
για να μην παραδοθεί στο τουρκικό ασκέρι, που είχε κυκλώσει το μοναστήρι, πυροδότησε την μπαρουταποθήκη και τίναξε
στον αέρα, μαζί με τον εαυτό του, πάνω
από χίλιους επαναστάτες και χωρικούς που
το υπερασπίζονταν ή είχαν βρει καταφύγιο
σ’ αυτό. Το εκούσιο ολοκαύτωμα της «Ρωγμής του Αρκαδίου» όπως αποκαλείται στο
εμπνευσμένο από τη Κρητική εξέγερση
διθυραμβικό ποίημα του Σουίνμπουρν –
άφησε άναυδο τον κόσμο ολόκληρο και
από τότε ανέδειξε το Αρκάδι σε πνευματική καρδιά του νησιού.
Σήμερα, στην επέτειο της μεγάλης έκρηξης,
μια πνιχτή ηχώ διατρέχει τα πάντα. Κτίσματα και δασοτόπια γέμισαν ξάφνου με
προσκυνητές από κάθε γωνιά της Κρήτης,
Υπουργοί από την Αθήνα και μια δωδεκάδα επισήμων έβγαλαν λόγους, πένθιμα
εμβατήρια αντιλάλησαν, ψάλθηκε μια υποβλητική νεκρώσιμη ακολουθία και δάφνες
σκορπίστηκαν στο μαυσωλείο που μόλις
καλύπτει τις πυραμίδες των τσακισμένων
κρανίων πίσω από τη σιδεριά. Γιορταστικά
τραπέζια στρώθηκαν στον περίβολο του
μοναστηριού και κάτω από τα πουρναρόδεντρα και τους κέδρους η χλόη αστροκεντήθηκε μ’ εδέσματα της στιγμής.
Τούτη την ώρα έχουν φύγει όλοι κι εγώ
μαζί με πεντέξη παλιούς φίλους κάθομαι
στο ηγουμενείο. Ο πατήρ – Διονύσιος συνέχισε την παράδοση του μοναστηριού
(γιατί η ορθόδοξη θρησκεία κι ο πατριωτισμός ταυτίζονται στη συνείδηση του Έλληνα και μάλιστα του Κρητικού) οργανώνοντας μια ανεξάρτητη ομάδα οπλοφόρων
μοναχών για την αντιμετώπιση του εχθρού
και μετατρέποντας το κοινόβιο της αντίστασης και λιμάνι σωτηρίας για όλους εμάς
τον καιρό του πολέμου. Είναι ένας άντρας

με περασμένα τα εβδομήντα του και με μια
μοναδική ομορφιά. Τ’ ασημένια μαλλιά
που αναβλύζουν στο μάκρος της ράχης, η
πλούσια γενειάδα και τα μεγάλα καλόκαρδα μάτια ζευγαρωμένα με τη συναρπαστική μιλιά του και την προθυμία που μ’ αυτήν
κερνά το έξοχο τριαντάχρονο κρασί του,
φαντάζουν πάνω στο φόντο από φυσιγγιοθήκες και αυτόματα όπλα, κρεμασμένα
ανάμεσα σε φωτογραφίες και εικόνες αγίων, σαν τα τέλεια σύμβολα του προαιώνιου
ρασοφόρου αγωνιστή της Κρήτης.
Τα πάντα, μέσα στο λυκόφως που ντύνει
τους ασβεστολιθικούς λόφους, πέρα απ’ τα
παράθυρά μας, μιλούν για ειρήνη. Ωστόσο,
η κουβέντα μας αναπόφευκτα στρέφεται
γύρω από ενέδρες, υπερφαλαγγίσεις και
συμπλοκές στα βουνά. Ένας διάκος κουνά
το κεφάλι: «Α! μάλιστα» στενάζει «μα σα
θα τελειώσει κι ο επόμενος πόλεμος, δε θα
έχουν απομείνει αρκετά χέρια να χειροκροτήσουν τους νικητές». Ο πάτερ – Διονύσιος
σωπαίνει μελαγχολικά για μια στιγμή, αλλά
τη στιγμή που ένα καλογεράκι δρασκελίζει
το κατώφλι φέρνοντας μέσα τις αναμμένες
λάμπες , γεμίζει γι’ άλλη μια φορά με το
υπέροχο κρασί του τα ποτήρια.

Πάτρικ Λη Φέρμορ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Α…

Εβδομάς
Τον Ιανουάριο του έτους 2011 έκλει-

«Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΑΙ Η
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ»
Φίλος τις, μεθ ου συνωδοιπόρουν τας
ημέρας ταύτας ισχυρίζετο ότι πολλοί
των Ελλήνων την σήμερον προτιμώσι
να εκκλησιάζωνται εις μικρούς ναίσκους ή εις μεγάλους και πολυτελείς
ναούς… Το ιδιάζον εις τους χριστια-

χησεν ο μικρός κώδων του ταπεινού παρεκκλησίου, και οι χωρικοί
συνέδραμον να κούσωσι την ακολουθίαν του Επιταφίου. Δύο χωρικοί ψάλται έψαλλον με αλβανικήν προφοράν, αλλ όχι με πολλάς
παραφωνίας, το «Σινδόνι καθαρά» και το «Κύματι θαλάσσης».
Κατά δε την θ'ωδήν, «μη εποδύρου
μου, μήτερ» ο ιερεύς εθυμίασεν
τον λαόν. Μετά την «Καταβασίαν», ο λαός ήναψε τας λαμπάδας
και ο ιερεύς εξελθών πάλιν ήρχισεν τα Εγκώμια…
Εν τη πρώτη στάσει των εγκωμίων
ευρέθησαν επτά ή οκτώ αυτοσχέδιοι ψάλται.Εν τη Δευτέρα περιωρίσθησαν εις εξ και εν τη Τρίτη
αυξήθησαν αίφνης εις δέκα. Αίτιον
τούτου είναι ότι το μεν συντομώτατον: «Αι γενεαί πάσαι» ευκόλως
άδεται υπό του πλήθους, «Αξιον
εστι μεγαλύνειν σε» έχον είδος τι
μουσικής στροφής, την εις τον ναόνδυσκολώτερον τοις φαίνεται. Οι
επίκουροι ούτοι ψάλται ήσαν εύρωστοι χώρικοι νεανίαι, και δεν τα
έλεγον μεν απταίστως, αλλά δεν τα
εδολοφόνουν ασυνειδήτως. Μόνος
εις παραφώνως και ατάκτως
έψαλλε, και ούτος ήτο διδάκτωρ
της νομικής.
Μετά την συπλήρωσιν των Εγκωμίων εψάλησαν αργώς τα Ευλογητάρια, οι Αίνοι και η Δοξολογία,και είτα δύο ρωμαλέοι χωρικοί
ήραν το κουβούκλιον του Επιταφίου λαμπρόφωτον και ανθοστόλιστον, και ήρξατο η λιτανεία εντός
του χωρίου και πέριξ αυτού. Ο
αγαθός ιερεύς, μεθ όλον τον καταπνέοντα της Πεντέλης ψυχρόν άνεμον, εξήλθεν ασκεπής του ναού,
και τετράκις διέταξε στάσιν και
έκαμεν αιτήσεις, ο δε λαός έψαλλε
το Κύριε ελέησον…
Κατά την εις τον ανόν επάνοδον
μετά το «Αρατε πύλας» οι φέροντες
τον Επιτάφιον χωρικοί, σταθέντες
πατά τας παραστάδας της θύρας,
ύψωσαν εις το υπέρθυρον του ναού
το ιερόν κουβούκλιον,και πάντες
οι κάτοικοι του χωρίου, κύψαντες
εν ταπεινώσι διήλθον υποκάτω του
Επιταφίου,κατά το εν τοις χωρίοις
έθιμον. Έληξε δε η ακολουθία την
ενδεκάτην ώραν, και πάντες απήλθομεν να κατακλιθώμεν, γλυκείας
φέροντες εντυπώσεις».

Ελλήνων
Ποιητών
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•Την ημέρα της ποίησης, στις 21-3-2011 η φωνή του Κώστα Φασουλά αντήχησε από την συχνότητα του τρίτου. Η απουσία του ήταν αισθητή από την καθημερινότητά μας εδώ και δέκα
μήνες περίπου. Και δεν εννοώ μόνον τη φωνή
του αλλά και την εκλεκτή ελληνική ποίηση που
επιλέγει, τα ποιητικά έργα και τους δημιουργούς των,τους ποιητές γιατί δεν πρέπει να μας
διαφεύγει και του λόγου το αληθές ότι: Ποίηση
και ποιότητα έχουν κοινήν την ρίζαν στοιχεία
που αμφότερα ι απουσιάζουν αισθητά από το
βίο μας. Η αν πρέπει να το πούμε και αλλιώς
για να γίνει πιο αντιληπτό: «ένας στίχος την
ημέρα, την θλίψη μας κάνει πέρα.»
Αυτούς τους χαλεπούς καιρούς το τρίτο πρόγραμμα και μεταξύ άλλων προγραμμάτων του,
η εκπομπή του Κώστα Φασουλά, που επιλέγει
με γνώση ευαισθησία και ιδιαίτερο ήθος ως ποιητής και αυτός, τα έργα των ποιητών μας, είναι
μια συνάντηση στους αιθέρες, μια επικοινωνία
που καθαίρει και γονιμοποιεί το νού και τρέφει
την ελπίδα, ότι ακόμη δεν έχουν χαθεί όλα. Ακόμη η ελληνική ποιητική φλέβα ανασαίνει, κτυπά
και κρατά ψηλά τη σημαία της καρδιάς μας.
Η πρώτη εβδομάδα και η επέτειος της ποίησης
εγκαινιάστηκε με ποιήματα του Τάσου Λειβαδίτη. Ο Τάσος Αναστάσιος Λειβαδίτης γεννήθηκε το έτος 1922 την ημέρα της Αναστάσεως
και εμφανίστηκε στο ελληνικό κοινό το έτος
1946 μέσα από τις στήλες του περιοδικού
«Ελεύθερα Γράμματα» με το ποίημά του το
«Τραγούδι του Χατζηδημήτρη». Το έτος 1947
συνεργάστηκε στην έκδοση του περιοδικού
«Θεμέλιο».
Στο νυχτερινό επισκέπτη ο ίδιος με μορφή αυτοβιογραφίας έγραψε: «Απ’ τον πατέρα μου
κληρονόμησα αυτό το δυστυχισμένο χέρι κι απ’
τη μητέρα μου ένα μεγάλο φτερό, από κείνα που
έβγαζε απ’ την ψυχή της και τα κάρφωνε στο
αστείο καπέλο της είναι από τότε που τις νύχτες
η παλιά ντουλάπα ανοίγει μόνη της και βγαίνει
η λαιμητόμος, εγώ παλεύω μαζί της, παίρνω τον
μπαλντά και την κάνω κομμάτια, ύστερα καταπίνω τις σανίδες για να μην τις βρουν, πολλοί
ναυαγοί σώθηκανέτσι. Χρόνια έζησα τρέμοντας
τις πόρτες, ώσπου μάζεψα τα χαρτιά μου, τις
τύψεις μου κι έφυγα. Μα στον πρώτο σταθμό
είδα πάλι εκείνο το παιδικό φτερό και κατέβηκα. Από τότε έμεινα για πάντα στην Κόλαση»
Το έτος 1952 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική
σύνθεση με τίτλο «Μάχη στην άκρη της νύχτας»
και εργάστηκε επίσης σαν κριτικός ποίησης στην
εφημερίδα Αυγή από το τα έτη 1954-1980 (με
εξαίρεση τα έτη 1967-74 που η εφημερίδα είχε
κλείσει λόγω δικτατορίας) και το περιοδικό
«Επιθεώρηση Τέχνης» (1962-1966), όπου δημοσίευσε πολιτικά και κριτικά δοκίμια.
Στο διάστημα της Χούντας των Συνταγματαρχών, ο ποιητής για βιοποριστικούς λόγους με-

ΡΟΓΡΑΜΜΑ…

ταφράζει ή διασκευάζει λογοτεχνικά έργα για
λαϊκά περιοδικά ποικίλης ύλης με το ψευδώνυμο Pόκκος. Αδερφός του ήταν ο ηθοποιός Αλέκος Λειβαδίτης και ανιψιός του ο ηθοποιός
Θάνος Λειβαδίτης.
Και ποιός δεν σκόνταψε πάνω στο έργο, τους
στίχους και τους ήχους αυτού του ποιητή στα
εφηβικά του χρόνια και στα χρόνια της δικτατορίας.
Η απαγγελία του Δημήτρη Καταλειφού πολύ
πειστική, πήρε από την ποίηση του Λειβαδίτη
το καλλίτερο, και μας έδωσε ανάσες καθαρές
και λεύτερες από τη μιζέρια:
«Έζησα μες τη ματαιότητα
Και πάνω στον ωκεανό…
«Είδα να φεύγει και να χάνεται η ζωή μου»
«Έβρεχε… Είναι η ώρα που αρχίζω ένα μεγάλο ταξίδι που πάντα ματαιώνεται…»
«…Μοναχά τα παιδιά γνωρίζουν το μυστικό να
κλαίνε με το τίποτα, έτσι έχουν ένα καλλίτερο
τέλος…»
«…Α! τι ωραίο το μυστήριο να είσαι μονάχος,
το μυστήριο νάσαστε δυό
Η το μεγάλο μυστήριο νάμαστε όλοι μαζί»
Η επιλογή είναι προσωπική
«Πάνω στα υγρά τσαλακωμένα σεντόνια μαραίνονταν το γέλιο των αγέννητων παιδιών…
και σμίγουν και χωρίζουν οι άνθρωποι και δεν
παίρνει τίποτα ο ένας απ’ τον άλλον.
Γιατί ο έρωτας είναι ο πιο δύσκολος δρόμος
να γνωριστούν.
Γιατί οι άνθρωποι, σύντροφε, ζουν από τη
στιγμή που βρίσκουν μια θέση στη ζωή των
άλλων.
Kαι τότε κατάλαβες γιατί οι απελπισμένοι
γίνονται οι πιο καλοί επαναστάτες.
Και μένουμε ανυπεράσπιστοι ξαφνικά, σαν ένα
νικητή μπροστά στο θάνατο ή ένα νικημένον
αντίκρυ στην αιωνιότητα…».
Την δεύτερη εβδομάδα στις 28-3 2011 ο Κώστας
Φασουλάς παρουσίασε έναν πολύ νέο ποιητή,
σύγχρονό μας, τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Δεν
γνώριζα το έργο του ούτε την ύπαρξή του. Γεννήθηκε στη Μεσσήνη το έτος 1951, αλλά από το
1965 ζει και εργάζεται στην Αθήνα . Σπούδασε
οικονομικά και στατιστική. Παράλληλα με την
ποίηση γράφει λογοτεχνικές κριτικές και άλλα
κείμενα σε περιοδικά και εφημερίδες.
Το 1996 τιμήθηκε με το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΒΑΦΗ
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και το 1999 με
το ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ για τη συλλογή του «Μη σκεπάζεις το ποτάμι», η οποία,
στη συνέχεια, ήταν υποψήφια για το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ του 2000. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων από το 1982, ενώ κατά το
διάστημα 1984-1986 υπηρέτησε και ως μέλος του
Διοικητικού της Συμβουλίου.
Ο ίδιος εξομολογείται στον Δαυίδ Ναχμία σε
συνέντευξή του στην ΕΡΤ ότι αν και ποιητής

δεν παύει να είναι ένας καθημερινός άνθρωπος, και ότι η εργασία του, είναι το μεγαλύτερο
ευτύχημα που του έχει συμβεί γιατί τον φέρνει
κοντά στους ανθρώπους.
Υπενθυμίζει συχνά την καταγωγή του με την
φράση: «Είμαι ένας άνθρωπος που έρχεται
πάντα από τη Μεσσηνία» φράση που αποτελεί
παράβαση του Τάκη Σινόπουλου. Και θυμάται
με νοσταλγία τα χρόνια που έζησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του: «Χρόνια εξόχως φωτεινά,
χρόνια λες και ο Θεός κοσκίνιζε φως από τον
ουρανό και το έρριξε πάνω στα βουνά και τους
ανθρώπους…»
Στο κουρείο του πατέρα του, όπου συγκεντρώνονταν ενδιαφέροντες άνθρωποι διδάχθηκε όλη
τη μυθολογία της ζωής γνώρισε την αγορά με
την αρχαία έννοια της λέξης και κράτησε οσμές
της υπέροχης κολώνιας του μπριγιόλ και του
τάλκ. Δηλώνει απερίφραστα ότι: «Οι ποιητές
καταφεύγουν στην ποίηση αναζητώντας προαιώνια ερωτήματα που τους τυραννούν και τους
απασχολούν»
Αν και από καιρού εις καιρόν διαβάζω ποίηση
νέων ποιητών αγνοούσα εντελώς το έργο του,
ένα έργο πολύ ενδιαφέρον, που εξ αιτίας του
συμπατριώτη μας Κώστα Φασουλά, έχουμε την
ευκαιρία να δοκιμάσουμε ψήγματα:
«Αφήστε με να σας μιλήσω, αφήστε με να σας
μιλήσω
Για τα μόρια της ζωής που στροβιλίζονται
στη δέσμη του φωτός, όπως η σκόνη.
Ειν ένας κόσμος θρυμματισμένος, που σιγά σιγά βρίσκει τα κομμάτια του.
Ο καλλιτέχνης ηδονοβλεψίας της μνήμης,
καταγράφει αισθησιάζεται μπαίνει ολόκληρος
μέσα στη φωτεινή δέσμη, συμβαδίζει με το κείμενο που αρχίζει να γράφει συμπληρώνει και
συμπληρώνεται απ αυτό, δημιουργεί και δημιουργείται απ αυτό…»
Την Δευτέρα στις 28-3-2011 ο ίδιος ο ποιητής
απήγγειλε από το τρίτο πρόγραμμα το ποίημά
του «Πυροτεχνουργοί» και στις 29-3-2011 την
Τρίτη απήγγειλε την Νατάσα Πανδή από τη
Συλλογή του « Η Ιστορία του Ξένου και της
Λυπημένης»:
Παρατίθενται σαν δείγμα ποιητικής γραφής,
του ποιητή Γιώργου Μαρκόπουλου, μερικοί
σκόρπιοι αποσπασματικοί στίχοι του ποιήματος:
Νατάσα Πανδή
«Σ' αυτή τη μικρή επαρχιακή πόλη θα μείνω,
Χωρίς να θυμάμαι τίποτε από την πραγματικότητα…
………………………………………………………
Γιατί κάθε γυναίκα από την πρώτη νύχτα του
γάμου της
Ξυπνά πάντα χήρα του άντρα που ονειρεύτηκε»
Την Δευτέρα στις 4 Απριλη 2011 ο Κώστας

Φασουλάς παρουσίασε από το Τρίτο Πρόγραμμα, τον γνωστό σε όλους μας ποιητή Μανώλη
Αναγνωστάκη. Ο ίδιος ο Ποποιητής, απάγγελειλε το ποίημά του: Η Αγάπη είναι φόβος.
Η αγάπη είναι ο φόβος που μας ενώνει με τους
άλλους.
Όταν υπόταξαν τις μέρες μας και τις κρέμασαν
σα δάκρυα
Όταν μαζί τους πεθάνανε σε μιαν οικτρή παραμόρφωση.
Τελευταία μας σχήματα των παιδικών αισθημάτων .
Και τι κρατά τάχα το χέρι που οι άνθρωποι
δίνουν;
Ξέρει να σφίξει γερά, εκεί που ο λογισμός μας
ξεγελά.
………………………………………….
Πεθαίνουμε τάχα για τους άλλους, ή γιατί έτσι
νικούμε τη ζωή
Ή γιατί φτύνουμε ένα -ένα τιποτένια ομοιώματα…
………………………………………..
Δε βρίσκεις καθρέφτες να φωνάξεις τα όνομά
σου
Απλές προθέσεις ζωής διασφαλίζουν μιαν επικαιρότητα
Ανία, πόθοι, όνειρα, συναλλαγές εξαπάτησης.
Κι αν σκέφτομαι είναι γιατί η συνήθεια είναι
πιο προσιτή από την τύψη. Μα ποιος θάρθει να
κρατήσει την ορμή μιας μπόρας που πέφτει;
Ποιος θα μετρήσει μια μια τις σταγόνες που
πέφτουν στο χώμα,
Πρίν γίνουν ένα με τη λάσπη σαν τις φωνές των
ποιητών;
Επαίτες μιας άλλης ζωής της Στιγμής λιποτάχτες
Ζητούνε μια νύχτα απρόσιτη τα σάπια τους
όνειρα
Γιατί η σιωπή μας είναι δισταγμός για τη ζωή
και το θάνατο.
Ο Μανώλης Αναγωνστάκης καταγόταν από το
χωριό Ρούστικα Ρεθύμνης, όπου σώζεται το
σπίτι του πατέρα του. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1925. Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μετεκπαιδεύτηκε στην
Ακτινολογία στη Βιέννη. Εργάστηκε ως γιατρός στη Θεσσαλονίκη και από τα τέλη του
1978, έζησε και εργάστηκε στην Αθήνα. Πολιτικά στρατευμένος από νεαρή ηλικία στο χώρο
της ανανεωτικής αριστεράς, υπήρξε αρχισυντάκτης του φοιτητικού περιοδικού «Ξεκίνημα»
(1944), πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση και
κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου καταδικάστηκε
από το στρατοδικείο σε θάνατο για την παράνομη πολιτική του δράση.
Το 1945 πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη
εμφάνισή του στο χώρο των γραμμάτων με την
ποιητική συλλογή «Εποχές». Μετά το 1962, ο
Αναγνωστάκης σιώπησε ποιητικά ως το 1970,
οπότε δημοσίευσε ποιήματά του με τον γενικό
τίτλο «Ο στόχος». Αυτή ήταν και η τελευταία
συλλογή που δημοσίευσε. Από το 1959 ως το
1961 υπήρξε διευθυντής του περιοδικού «Κριτική», μέσα από τις στήλες του οποίου πρόβαλε τα σύγχρονά του ευρωπαϊκά λογοτεχνικά
ρεύματα. Συνεργάστηκε με την εφημερίδα
«Αυγή» και τα περιοδικά «Ελεύθερα Γράμματα», «Φιλολογικά Χρονικά», «Νέα Ελληνικά»,
«Διάλογος», «Επιθεώρηση Τέχνης», «Εποχές»,
«Ο Αιώνας μας», «Θούριος», όπου έγραψε
δοκίμια, μελέτες και κριτικές. Πέθανε στην
Αθήνα στις 23 Ιουνίου του 2005.
Επιμέλεια ΑΛΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΙ
ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ,
ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κείμενα Επιμέλεια
ΑΛΣ
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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (Νο 287) ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ
ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 20 ιουλιου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

σαν 100 χρόνια από τον θάνατο του
Μεγάλου Αλέξανδρου του λόγου.
Είναι γεγονός πια ότι και αυτός πέρασε στην Αθανασία με το έργο του,
όχι τόσο με το πλήθος και το είδος
του έργου του, όσο με τον τρόπο της
γραφής του. Ο Παπαδιαμάντης αναβλύζει μια γραφή γλαφυρή, ζωντανή,
ποιητική, ευαίσθητη, ευσεβή, αναβλύζει την ιερή γραφή θα έλεγα.
Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι
μεγάλος γιατί διέσωσε και διέδωσε
μέσω του έργου του την ελληνική
γλώσσα. Πέρασε στα κείμενα του τα
μαργαριτάρια και τους θησαυρούς
της γλώσσας μας, από την αρχαία
ελληνική, την μεταγενέστερη ελληνι
στική, την βυζαντινή-ελληνική-χρι
στιανική και νεοελληνική εποχή, μέχρι την καθομιλουμένη δημώδη της
εποχής του.
Κρατά τις λέξεις του Ηροδότου, ((αιμασιά=ξερολιθιά) των εκκλησιαστικών κειμένων (λαμβάνω τον καιρόν),
της καθημερινότητας της εποχής του,
(κατάμερον δηλ. εξοχική περιοχή
που ανήκει σε κάποιον, ή περιφέρεια
που μένει με το κοπάδι του το καθένας από τους ποιμένες) δημώδεις
λέξεις που χρησιμοποιούνται σε διαλέκτους, (ρουβάδα που ο ίδιος επεξηγεί: καλείται παρ ημίν και παρά
τοις Ψαριανοίς και άλλοις, η λεγομένη ακακιά, η ελαφροτέρα δηλαδή και
αβλαβεστέρα μορφή βλακείας), αλλά
και δημώδεις ελληνικής λέξεις που
χρησιμοποιούνται και στην Κρήτη
μέχρι σήμερα (χαμοθιός δηλ ο ισχυρός προστάτης το μέσον), λέξεις από
άλλες γλώσσες τούρκικα (καρδάσης
αδελφικός φίλος) καθώς και όρους
ναυτικούς (μπούμα δηλ. το τελευταίο
πανί προς την πρύμνη του πλοίου).
Χρησιμοποιεί με άνεση και ταλέντο
τις λέξεις της ζωής του, τις λέξεις που
μέσα απ αυτές βίωνε τα καθημερινά
συμβάντα του βίου του αλλά και τα
άλλα τα μεγάλα τα αληθινά…
Δείγμα γραφής του μεγάλου του λόγου Αλεξάνδρου του Αλεξάνδρου
Παπαδιαμάντη, παραθέτουμε απόσπασμα από ένα έργο του, που θεωρούμε επίκαιρο, δια του λόγου το
αληθές:

νικούς ναούς γνώρισμα είναι η σεμνότης και η μεγαλοπρέπεια, το γνώρισμα δε τούτο δεν αποκλείει η ευτέλεια. Ενθυμείσθε τον υπό Περικλέους
επιτάφιον παρά Θουκυδίδη «Φιλοκαλούμεν τε γαρ μετ ευτελείας», έλεγεν ο μέγας πολιτικός των αρχαίων
Αθηνών, όστις εμελέτησε πολύ και
εψυχολόγησεν επί του βίου των συμπολιτών του. Τω όντι η ευτέλεια ουδέν άλλο είναι η απλότης, ο τύπος δε
ο χριστιανικός ως και ο αρχαίος ελληνικός, θηρεύει την απλότητα.Τα
κίβδηλα και τα ψευδόχρυσα, τα οποία
βλέπετε εις ένα ή δύο των αθηναικών
ναών… έπρεπε να απαγορευθώσιν…
Η Εκκλησία έχει ένα παραδεδεγμένον τύπον, όν ουδείς δύναται αποινεί
να παραβή και ρητώς απαγορεύεται
πάσα καινοτομία είτε εις την αρχιτεκτονικήν,… είτε εις την μουσικήν και
άλλην λατρείαν
Φυγών της ημέρας ταύτης την βοήν
και τον θόρυβον της μικράς ταύτης
Βαβυλώνος, της ελληνικής πρωτεύουσης, απήλθον μεθ ενός φίλου να εορτάσω το Πάσχα εις εν των μεσογείων
της Αττικής χωρίων. Ήλπιζον να εύρω ευλαβή τινα ιερέα, όστις να ηξεύρη αρκετά γράμματα, ώστε αναγιγνώσκων τα ευαγγέλια να μη λέγη
«τοις γραμματοίς» αντί τοις «γραμματεύσι», να έχη δε αρκετήν συστολήν ώστενα μη θεωρή το ιερόν Βήμα
ως παρασκήνιον, όπου να διαπληκτίζεται ανέτως μετά των συλλειτουργών
του. Και ηξιώθονυ του ποθουμένου.
Εύρον ιερέα όστις απήγγειλε ταπεινώς μεν αλλ απταίστως και τα δώδεκα Ευαγγ’ελια της ακολουθίας των
Αγίων Παθών… Αλλλ εύρον και λογικόν ποίμνιον ευλαβώς ακροαζόμενον
τας Ακολουθίας, δεν ελιδον δε παίδας
ή γυναίκας ασυστόλως φλυαρούσας
εντός του ναού, ούτε είδον επιτρόπους περιποιουμένους τας ευσεβείς
κυρίας και προσφέροντας αυταίς καθίσματα. Δεν υπήρχον εκεί «κυρίαι».
αλλά γυναίκες, και τούτο είναι μέγα
πλεονέκτημα. Μία μόνη κυρία υπήρχεν εκεί εντός του ναού, η Παναγία.
Έμεινα ούτω ακροώμενος μέχρι τέλους της ακολουθία και ασπασθείς τον
Εσταυρωμένον, απήλθον να κοιμηθώ
εις τον ταπεινών οίκον του ξενίζοντός
με χωρικού φίλου μου. Την επαύριον
περί ώραν δεκάτην της πρωίας, ψαλλομένου του εσπερινού, προυτάθη εν
μέσω τω ναώ το κουβούκλιον του Επιταφίου, και οι ευλαβείς χωρικοί εκόμισαν ευώδη άνθη, ρόδα, ία και λιβανωτίδα εν αφθονία προς διακόσμησιν
του επιταφίου…
Περί ώραν ογδόην της εσπέρας αντή-
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Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ
Αντρέας Μανουράς εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 350 ευρώ και ειδικότερα στη
μνήμη της Χρυσούλας Μανουρά (Σμαϊλομανώλαινας) το ποσό των 150 ευρώ, στη μνήμη
του Βασίλη Μανουρά (Σωμαροβασίλη) το
ποσό των 100 ευρώ και στη μνήμη Κίμωνα
Μανουρά το ποσό των 100 ευρώ.
■ Ο Κίμων Χαιρέτης εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 300 ευρώ και ειδικότερα στη μνήμη Ευαγγελίας Χαιρέτη το ποσό των 100
ευρώ, στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ και
στο Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας
το ποσό των 100 ευρώ.
■ Ο Στέργιος Μανουράς εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 300 ευρώ και ειδικότερα στη
μνήμη Γιάννη Μανουρά (Ψαρογιάννη) το
ποσό των 100 ευρώ, Κίμωνα Μανουρά το
ποσό των 100 ευρώ και Βασίλη Μανουρά
(Σωμαροβασίλη) το ποσό των 100 ευρώ.
■ Με την συμπλήρωση ενός έτους από το
θάνατο της Ευτυχίας Φασουλά (Τροτσέλαινα), η οικογένειά της εισέφερε, στη μνήμη
της το ποσό των 200 ευρώ στη Φ.Α.
■ Η γυναίκα και τα παιδιά του Μανόλη Φασουλά (Στιβαχτομανόλη), εισέφεραν στη μνήμη του και στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Όλγας Καλλέργη του Δημη
τρίου (Σπιταλιώρενα), τα παιδιά και τα εγγόνια της εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των
200 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρίκας Ξυλούρη (Μαχαιρογιώργαινα), ο Κωνσταντίνος Ξυλούρης
εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α.
■ Ο Γιώργης Σπιθούρης εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 100 ευρώ στη μνήμη Νικολάου
Σπιθούρη του Ανδρέα (ή Κλουτονίκου).
■ Ο Γιάγκος Σκουλάς εισέφερε στη Φ.Α. και
στη μνήμη του γιού Μύρωνα Σκουλά το ποσό
των 100 ευρώ.
■ Η Αγάπη Κωνσταντίνου Μανουρά (ή Ζουρίδη) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ.
■ Η οικογένεια του Γιώργη Δακανάλη του
Θεμιστοκλή προσφέρει στη Φ.Α. το ποσό των
50 ευρώ στη μνήμη της θανούσης και νονάς
του Μαρίκας Ξυλούρη (Μαχαιρογιώργαινα).
■ Στη μνήμη του Μανόλη Κεφαλογιάννη
(Χρονομανολιός) ο Χαράλαμπος Αεράκης
(Νταροχαραλάμπης) εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Στην μνήμη του Γιάννη Αποστόλου η γυναίκα του Γεωργία και τα παιδιά του Χρήστος και Μανώλης εισέφεραν στην Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Φραντζέσκας Αεράκη τα
παιδία της εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Φρατζέσκας Αεράκη, η Αγάπη Χαιρέτη του Νικήτα εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Φρατζέσκας Αεράκη, η οικογένεια Αριστείδη Φασουλά εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Νικηφόρος Πλεύρης εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Αχιλλέας Πασπαράκης εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Ανδρέας Γρύλλος εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη Λουκίας Δραμουντάνη του Βασιλείου.
■ Η Αθηνά Δραμουντάνη και η Ερασμία
Δραμουντάνη εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό
των 50 ευρώ εκάστη.
■ Ο Εμμανουήλ Μπαγκέρης εισέφερε στη
Φ.Α. και στη μνήμη των γονιών του Ευαγγέλου και Ζουμπουλίνας Μπαγκέρη το ποσό
των 50 ευρώ.
■ Ο Στέφανος Μπαγκέρης εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Κίμων Δακανάλης εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Χαράλαμπος Βουϊδάσκης (Χουδέτσι)
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 30 ευρώ.
■ Ο Κλεμανσώ Πλουσής εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 20 ευρώ.
■ Η Ειρήνη Βρέντζου εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 20 ευρώ
■Ο
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ΧΡΥΣΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΛΑ
Απονεμήθηκαν για τα
άλμπουμ «Άσπρο
Μαντήλι ανέμιζε» σε
στίχους Κώστα Φασουλά
και «Στο ξέσπασμα
του Φεγγαριού»

Σημ.: Τα χρηματικά ποσά, που εισφέρθηκαν
στο ταμείο του Συλλόγου από όλους όσοι προσήλθαν να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες του
Συλλόγου μας στις 22 Μαϊου, θα παρατεθούν
στη στήλη αυτή στο επόμενο φύλλο λόγω έλλειψης χώρου. Ζητούμε την κατανόησή σας.

Ε Υ Χ Α ΡΙ Σ ΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας,
ευχαριστεί πολύ όλους εσάς τους δωρητές για
τις προσφορές σας και την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου και της εφημερίδας μας.
Ευχόμαστε ο θεός να αναπαύσει τις ψυχές των
ανθρώπων σας. Οι προσφορές σας είναι εξαιρετικά σημαντικές για να κρατηθεί ζωντανός
ο Σύλλογος και η εφημερίδα μας.
Το Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΘΗΒΑΙΟΥ και Βασίλης ΣΚΟΥΛΑΣ

ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ...
ΟΙ Κ ΟΝΟ Μ Ι Κ Η

ΑΝΕΧΕΙΑ

Αγώνας για το αύριο, αγωνία για το μέλλον…
ΆρθρO-παρέμβαση της «Φωνής των Ανωγείων»

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ, ΠάρηΣ ΠερισυνάκηΣ, Γιώτα Νέγκα, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Βασίλης ΣΚΟΥΛΑΣ,
ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ, ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ

Έγιναν στον Ιανό, στις 19 Μαΐου οι απονομές χρυσών δίσκων για τα άλμπουμ «Άσπρο μαντήλι ανέμιζε» και «Στο ξέσπασμα του φεγγαριού» με τον
Βασίλη Σκουλά. Σε κρητικό γλέντι εξελίχθηκε η
εκδήλωση προς τιμήν του Βασίλη Σκουλά στο café
του βιβλιοπωλείου Ιανός με αφορμή την απονομή
για τις χρυσές πωλήσεις των δύο δίσκων του:
«Άσπρο μαντήλι ανέμιζε» σε μουσική του αείμνηστου Μάριου Τόκα και στίχους Κώστα Φασουλά
και «Στο ξέσπασμα του φεγγαριού» με τη συμμετοχή των Γεράσιμου Ανδρεάτου, Γιώτας Νέγκα,
Παντελή Θαλασσινού και Μιλτιάδη Πασχαλίδη.
Η διευθύντρια της Legend Μαρία Θηβαίου, προλόγισε, λέγοντας πόσο σημαντικό είναι σε τόσο
δύσκολες εποχές, να υπάρχουν δουλειές σαν αυτές, που να αγαπιούνται από τον κόσμο και να
φτάνουν με την αξία τους τέτοιες πωλήσεις, δουλειές που έχουν ως βασικά συστατικά το μεράκι,
την αγάπη, την έμπνευση και τη δημιουργία. Κατόπιν έγιναν οι απονομές. Πρώτα στο τιμώμενο
πρόσωπο, τον Βασίλη Σκουλά, ο οποίος ευχαρίστησε από καρδιάς όλους τους δημιουργούς, τους
τραγουδιστές, τους μουσικούς και τους συνεργάτες
του για το όμορφο αποτέλεσμα που βγήκε μέσα
από μια καλή παρέα, γιατί όπως είπε, «καλή παρέα κάνουμε». Όσο για τον Μάριο Τόκα είπε πως
όλη η διαδικασία της ηχογράφησης ήταν μία από
τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες της ζωής του και ότι
ο Μάριος Τόκας έφυγε νωρίς αλλά άφησε ένα
τεράστιο και υπέροχο έργο.
Στη συνέχεια στον ενορχηστρωτή και των δύο άλ-

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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μπουμ, τον Πάρη Περισυνάκη, που δήλωσε πολύ
περήφανος που είναι με τον Βασίλη Σκουλά σχεδόν είκοσι χρόνια τώρα και έχουν γυρίσει παίζοντας μαζί όλη την Κρήτη, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Στην Γιώτα Νέγκα που είπε ότι η ηχογράφηση στο στούντιο ήταν γι’ αυτή μία γιορτή και ότι
ο Βασίλης Σκουλάς είναι για την ίδια πατρική φιγούρα γιατί την έχει τιμήσει με την αγάπη του, τη
φιλία του, τη φιλοξενία του και της έμαθε και το
πρώτο της ριζίτικο. Στον Παντελή Θαλασσινό που
είπε ότι το παίρνει σαν επιβράβευση της φιλίας
τους και ότι ο Σκουλάς είναι ένα πολύ μεγάλο
όνομα που δεν έχει ανάγκη χρυσούς και πλατινένιους και θα μείνει στην ιστορία. Στον Γεράσιμο
Ανδρεάτο που ευχήθηκε οι δουλειές του Σκουλά
να έχουν πάντα την αγάπη και την αποδοχή του
κόσμου. Τον ευχαρίστησε για την τιμή που του
έκανε με τη συνεργασία και είπε ότι του χρωστάει πάρα πολλά κυρίως γιατί τον γνώρισε στον κόσμο της Κρήτης και οι Κρητικοί τον θεωρούν πια
δικό τους άνθρωπο. Στον Κώστα Φασουλά που
δήλωσε πολύ συγκινημένος και είπε για τον αείμνηστο Μάριο Τόκα ότι ήταν ένας άνθρωπος που
ευεργέτησε την ψυχή του και ότι σε ένα τόσο δύσκολο χώρο όπως η δισκογραφία, ο Τόκας μίλαγε
πάντα με ήθος και περηφάνια. Αναφέρθηκε και
στο ότι όταν έγραφαν το Άσπρο μαντήλι ανέμιζε,
ο Τόκας του ζήτησε επανειλημμένα να γράψει
«τραγούδια της φυγής». Όσο για τον Σκουλά είπε
ότι μεγάλωσε με αυτόν και ήταν από τα παιδιά
που τον ακολουθούσαν στις συναυλίες και του έδιναν το τσιγάρο να τον ξεκουράσουν… Τέλος, τον
δίσκο για τον Μάριο Τόκα παρέλαβε η γυναίκα
του κα Αμαλία Τόκα, που είπε ότι «ήταν ο τελευταίος δίσκος του Μάριου που κυκλοφόρησε, μία
κατάθεση ψυχής. Αρρώστησε ταυτόχρονα με την
κυκλοφορία του άλμπουμ και έφυγε πριν προλάβει
να τον χαρεί. Και σε αυτόν το δίσκο λειτούργησε
με αγάπη και μεράκι και ήθελε αυτό που φτάνει
στα αυτιά του ακροατή να είναι αυτό που είχε στην
ψυχή του».
Στη συνέχεια ο Βασίλης Σκουλάς με τους μουσικούς του και τη Γιώτα Νέγκα, τον Παντελή Θαλασσινό και τον Γεράσιμο Ανδρεάτο ερμήνευσαν
κομμάτια των δύο άλμπουμ αλλά και πολλά κρητικά, ξεσηκώνοντας όλους τους παρευρισκομένους!

Στα αστικά κέντρα, και δη στην Αθήνα, αλλά και στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, τα μηνύματα που δεχόμαστε, εμφανίζουν τους Ανωγειανούς, βαθειά προβληματισμένους και, κυριολεκτικώς, αγανακτισμένους. Η προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις καθημερινές
οικονομικές ανάγκες, σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και στις πιο απλές, έγινε πια πολύ δύσκολη, σ’ένα περιβάλλον αν μη τι άλλο,
εχθρικό, όπου ακόμα και τα απλά καθημερινά αγαθά για το τραπέζι πρέπει να τα πληρώσεις για να τα έχεις. Το άγχος κυριαρχεί και
το τοπίο δείχνει ομιχλώδες. Σε κάθε περίπτωση προδίδει μια εικόνα που, κατά κοινή παραδοχή, απαιτεί πολύ καιρό για να αλλάξει.
Θέση, προτροπή και ευχή του Συλλόγου μας, προς όλα τα μέλη του και τους ανωγειανούς είναι η οικονομική κρίση να γίνει αφορμή
να γίνουμε πιο δυνατοί. Όμως για να γίνει αυτό, πρέπει να είμαστε πρώτα ζωντανοί. Ζωντανούς μας κρατάει ο χαρακτήρας μας, οι
εμπειρίες μας, οι απόψεις και οι αξίες που έχουμε για τη ζωή, το περιβάλλον. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για να
τα βγάλουμε πέρα σε τέτοιο έντονο και συνεχές στρες. Και οι ανωγειανοί έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα να έχουν την αναφορά
– οι παλαιότεροι και τις θύμησες- και να αντλούν δύναμη και κουράγιο από το δύσκολο παρελθόν του χωριού μας, με τους αγώνες,
τις κακουχίες και τα βάσανα. Βεβαίως, η θεωρία δεν μπορεί να θεραπεύσει την καθημερινή αγωνία της επιβίωσης, όμως η προτροπή
μας αυτή κατευθύνεται γενικότερα στην ανάγκη να επαναδιαπραγματευτούμε τις απόψεις μας για τις αξίες της ζωής. Τελικά, ουσιαστική αξία στη ζωή έχουν οι ειλικρινείς και θερμές συναισθηματικές σχέσεις. Για να τα καταφέρουμε να επιβιώσουμε και να γίνουμε πιο σοφοί πρέπει να βοηθήσει και το περιβάλλον. Πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι, έστω από το υστέρημά μας, στην ανάγκη και
το πρόβλημα του άλλου. Διότι η κοινωνική αλληλεγγύη είναι υποχρέωση όχι μόνον των κρατικών φορέων και της εκκλησίας, αλλά
όλων μας. Κοινωνώ σημαίνει συμμετέχω, συμπάσχω, συμμερίζομαι. Καιρός για πράξεις αλληλεγγύης. Είναι η λύση στα οικονομικά
αδιέξοδα, αλλά περισσότερο στα ψυχικά μας προβλήματα που η οικονομική κρίση μας κερνά…. Μακάρι η κοινωνία μας να πάρει
αυτόν τον δρόμο. Θα ανέβει αυτόματα και ο δείκτης πολιτισμού και ανθρωπιάς, για παρόν και το μέλλον.
Γιάννης Μανουράς

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Τα παιδία παίζει
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Έκαναν τότε τη διάγνωση ότι το λύκειο είχε
χάσει τον εκπαιδευτικό του προσανατολισμό
και από σχολείο γενικής παιδείας είχε μετατραπεί σε κακό φροντιστήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο σημερινός πρωθυπουργός εμπνεύστηκε λοιπόν το «Εθνικό
Απολυτήριο», για να μπορέσει το λύκειο να
παίξει το ρόλο που του αρμόζει και που οι
καιροί απαιτούν. Λεπτομέρειες για το σκεπτικό του «Εθνικού Απολυτηρίου», που ποτέ δεν
εφαρμόστηκε, δε χρειάζεται να αναφέρουμε.
Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι, η καθιέρωσή
του ήταν επιβεβλημένη λέει , για να πάψει να
ελέγχεται ο βαθμός συγκράτησης γνώσεωνπληροφοριών (παπαγαλία) και να χτυπηθεί η
«παραπαιδεία» (φροντιστήρια).
Ο κ. Παπανδρέου όμως μετακομίζει στο
Υπουργείο Εξωτερικών και τη θέση του παίρνει ο κ. Αρσένης, που αγνοεί τον προκάτοχό
του ,εφαρμόζοντας το σύστημα των κατευθύνσεων και των επιστημονικών πεδίων με τις
γνωστές κινητοποιήσεις από πλευράς μαθητών
και τα «κάτσε καλά Γεράσιμε» κλπ. Ένα από
τα χαρακτηριστικά του νέου λυκείου τότε ήταν
ότι για να μπορέσεις να μπεις στο Πολυτεχνείο
ας πούμε, θα έπρεπε να εξεταστείς στις Πανελλήνιες εξετάσεις και στα θρησκευτικά!
(Σύνολο εξεταζόμενων μαθημάτων 14!).
◗ Απρίλης 2004
Αλλαγή σκυτάλης ,αλλαγή πολιτικού σκηνικού
με Υπουργό Παιδείας την κ. Γιανάκου. Μειώνει τον αριθμό των εξεταζόμενων μαθημάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις από 14 σε
6 και νομοθετεί τη βάση του 10 για την εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ, υλοποιώντας έτσι τις προεκλογικές εξαγγελίες της παράταξης της,
λύνοντας με αυτό τον τρόπο όλα τα προβλήματα στο χώρο της Παιδείας..
◗ Απρίλης 2011
Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου.
Με νέα προγράμματα σπουδών σε όλο το εύρος

της σχολικής εκπαίδευσης (Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο) επιχειρεί να «πατάξει» την παπαγαλία και να χτυπήσει την «παραπαιδεία»
(φροντιστήρια) και να αποκαταστήσει την ισορροπία στη ζωή των μαθητών.
Κάνοντας αυτή την αναδρομή στο χώρο της
παιδείας τα 15 τελευταία χρόνια έχω να παρατηρήσω:
➊ Όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας
είχαν κοινή διαπίστωση: To λύκειο δεν ήταν
εκείνο που απαιτούσαν οι καιροί.
➋ Όλες οι ηγεσίες κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι για να φτιάξουν τα κακώς κείμενα
στο χώρο της εκπαίδευσης πρέπει να χτυπηθεί η αποστήθιση γνώσεων και η παραπαιδεία.
Όσον αφορά τις προσπάθειες που έγιναν για
να βελτιώσουν τα πράγματα ,να είμαστε λίγο
σοβαροί.
Όταν 15 χρόνια μετά ,η διαπίστωση για την
πηγή του κακού παραμένει η ίδια (πάταξη
παπαγαλίας -παραπαιδείας),αυτό αν μη τι
άλλο δηλώνει από μόνο του, ότι με απουσία
διαβήκανε το κατώφλι του υπουργείου Παιδείας.
Όταν από τον ίδιο πολιτικό χώρο ο ένας
Υπουργός αγνοεί τον προκάτοχό του, καταλαβαίνουμε τι γίνεται όταν περάσουμε σε
κυβέρνηση άλλου πολιτικού χώρου.
Όσον αφορά το σκέλος της «παραπαιδείας»
.Όλα τα δεινά αυτού του τόπου δεν τα γέννησαν τα φροντιστήρια. Οι απασχολούμενοι στα
φροντιστήρια είναι φορολογούμενοι πολίτες,
σκληρά εργαζόμενοι, κάνοντας «κατάθεση
ψυχής» στο χώρο εργασίας τους. Όσοι παράνομα εξασκούν φροντιστήριο σε αυτούς θα
πρέπει να ανατρέξει η πολιτεία.
Εκείνοι που είχαν στα χέρια τους την τύχη της
παιδείας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια με
το έργο τους έδειξαν πως δεν περνούσε καν
από το μυαλό τους ότι οι σημερινοί μαθητές,
αύριο θα είναι η ελληνική κοινωνία. Δεν χαράξανε καμία πολιτική στο χώρο της παιδείας.

Μόνο ο τρόπος εισαγωγής των υποψηφίων σε
ΑΕΙ και ΤΕΙ φαίνεται να τους ενδιαφέρει. Γι
αυτό τα εξεταζόμενα μαθήματα από 4 τα έκαναν 14 ύστερα 9, μετά 6 και βλέπουμε... Μόνο
πολιτικό κόστος μην έχουμε...
Κάποιες μικροαλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα μοιάζουν με «μερεμέτια σε ερείπιο».
H κατάσταση στο χώρο της παιδείας αντικατοπτρίζει την ελληνική κοινωνία η οποία «νοσεί
βαθιά». Αδυνατεί να ιδεί, αδυνατεί να βάλει
προτεραιότητες, αδυνατεί να αποφασίσει για
τη μοίρα της. Έχω την αίσθηση ότι με μαθημα
τική ακρίβεια είναι επίκαιρος ο Γιώργης ο
Καράτζης που λέει:
Άχι και να 'κανε σεισμό τον κόσμο
να γκρεμίσει
Μα να μη βλάψει άνθρωπο,
ζωή να μη στερήσει
Μόνο να σβήσει τ' άσκημα,
τ' άνοστα να χαλάσει
Να δώσει αιτία να χτιστεί 'πο
καινουργής η πλάση
Δίχως να κάνει μουτζαλιές και λάθητα μεγάλα
Μα με περίσσα φρόνεψη και μετρημένα ζάλα
Να λουλουδίσει νια ζωή
στση φύσης το περβόλι
Που στσι χαρές τση μερδικό
και μοίρα νάχομ’ ολοι.

(πηγή: Metropolis Radio)
ΦΑΣΜΑΝ (fasman@anogia.gr)
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ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ...

ΕΤΗΣΙΑ
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΛΛΩ/ ΜΠΑΛΟΣ/ ΒΑΛΣ

ΠΟΛΥΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ

ΜΠΑΛΩΜΑ/ ΒΟΛΗ/ ΕΜΒΟΛΙΟ/ ΕΜΠΟΛΟ
Μετά την περιπετειώδη περιήγηση στο σύμφωνο Φί και τα μυστικά του, ήρθε η ώρα της περιπλάνησης
σε τόπους βατούς, χωρίς πολλούς βάτους και αγκάθια με βήμα αλαφροπάτητο και αέρινο όπως
ακριβώς συμβαίνει χορεύοντας στις στροφές του Βάλς.
ΒΑΛΛΩ
Η αρχή γίνεται από το ρήμα βάλλω που έχει
πολλές σημασίες: πρώτα απ όλα σημαίνει
ρίπτω, ρίπτω δια μηχανήματος ή δια της χειρός ούτως ώστε να κτυπήσω, εν συνεχεία
πλήττω, προσβάλλω και προξενώ πληγή,
τραυματίζω. Στην νεώτερη γλώσσα η έννοια
διευρύνεται και σημαίνει επιρρίπτω κατηγορίες, μεταφορικά σημαίνει: προκαλώ,
επιφέρω. Άλλες έννοιες του ρήματος βάλλω
είναι κατακρημνίζω, καταστρέφω, εκχέω,
χύνω εξάγω, βγάζω, τοποθετώ σε κάποια
θέση, καταθέτω χρήματα κ.α.1.
Χαρακτηριστική είναι η χρήση και η δυναμική του ρήματος βάλλω στην ελληνική
γλώσσα από το γεγονός ότι αυτό το ρήμα
συντάσσεται με όλες τις προθέσεις που
υπάρχουν σ αυτήν, π.χ. αναβάλλω, αντιβάλλω, καταβάλλω, διαβάλλω, μεταβάλλω,
αντιβάλλω, αμφιβάλλω, προσβάλλω (ενβάλλω) εμβάλλω, εισβάλλω αποβάλλω,
περιβάλλω, υπερβάλλω, υποβάλλω. Όλες
αυτές οι προθέσεις προστιθέμενες στο ρήμα βάλλω είναι δυνατόν να δημιουργήσουν
πληθώρα ρημάτων με διαφορετικές έννοιες. Απ αυτόν και μόνον τον τρόπο που δημιουργούνται τα ρήματα, δηλ με την προσθήκη των προθέσεων, προκύπτει, ο πλούτος και οι αστείρευτες δυνατότητες της
ελληνικής γλώσσας. Σημειωτέον ότι αύτη
αυτή η γλωσσική δόμηση έχει επηρεάσει
όλες τις ευρωπαικές γλώσσες.
Παρατηρείται ακόμη και σύνθεση περισσοτέρων της μιας προθέσεως, με το ρήμα
βάλλω. Όπως στην περίπτωση του ρήματος, παρεμβάλλω, παρα-εν-βάλλω που σημαίνει εισφρύω εισδύω παράπλευρα συγχρόνως αλλά και του πιο σπάνια συναντώμενου ρήματος στην νεοελληνική γλώσσα
συγκαταβάλλω συν-κατά βάλλω που σημαίνει καταρρίπτω ομού2 μετά τινος αλλά
και εμφυτεύω όπως αναφέρεται στην μετάφραση του Πρόκλου3 .
Το ρήμα ΒΑΛΛΩ σχηματίζεται από το θέμα
Βαλ- και το πρόσφυμα j (γιώτ)4. Επισημαίνεται ότι τα περισσότερα ενρινόληκτα και
υγρόληκτα ρήματα σχηματίζουν τον ενεστώτα και τον παρατατικό από το ρηματικό
θέμα, όπως στην περίπτωση του βάλλω
(δηλ βαλ-), αφού σε τούτο προστεθεί στο
τέλος του το χρονικό πρόσφυμα γιώτ. Στην

περίπτωση αυτή το γιώτ αφομοιώνεται και
έτσι τα ρήματα αυτά στον ενεστώτα και τον
παρατατικό γράφονται με δύο λάμδα5. Ενεστώς βάλλω Παρατατικός έβαλλον αλλά
Μέλλων βαλώ, Αόρ. β΄έβαλον, Παρακείμενος βέβληκα.
Από το θέμα του ενεστώτος που δεν αποχωρίστηκε το πρόσφυμα γιώτ θα πρέπει να
προήλθε η λέξη βαλλισμός και το νεώτερο
ρήμα βαλλίζω. Βαλλίζω σημαίνει φέρω τα
σκέλη ή τους πόδας από δώ και από κεί δηλ
σκιρτώ, χορεύω κωμάζω. Αυτό το ρήμα χρησιμοποιήθηκε από τον Επίχαρμο κωμικό του
(477μείον) στη φράση «Βαλλίζουσιν οι κατά
την πόλιν άπαντες τη Θεώ»6.
Το ουσιαστικό βαλλισμός σημαίνει το βαλλίζειν, δηλ ο χορός. Από το βαλλίζω προέρχεται και η ευρωπαική λέξη χορός το
βάλς. Βαλλιστής και βαλλίστρια είναι οι
επιδέξιοι χορευτές του βάλς αλλά βαλλίστρα λέξη μεταγενέστερη είναι είδος πολεμικού οργάνου με το οποίο εκσφενδονίζονται παντός είδους βλήματα ακόντια,
λίθοι εμπρηστικαί ύλαι.
Από τη λέξη βάλς προήλθε και ο μπάλος,
ο νησιώτικος χορός αλλά και το ρήμα της
ισπανικής γλώσσας Bailar, η γαλλική λέξη
balet το μπαλέτο και η μπαλαρίνα η χορεύτρια.
Από το ίδιο ρήμα παράγονται οι λέξεις
βέλος και βελόνη, βεληνεκές.

ΕΝ-ΒΑΛΛΩ ➔ ΕΜΒΑΛΛΩ
Από το ρήμα εμβάλλω παράγονται αρκετά
ουσιαστικά που πολλές φορές θεωρούμε
ότι δεν είναι ελληνικής προελεύσεως. Όπως
η λέξη μπάλωμα που εκ πρώτης όψεως
φαντάζει ξένη. Η λέξη μπάλωμα αναλύεται, ή μάλλον συντίθεται από τα εξής μέρη:
Από πρόθεση εν και το ρήμα βάλλω δηλ
εμβάλλω που σημαίνει ότι βάλλω τοποθετώ
εντός και μεταξύ (όπως αναφέρει το λεξικό του Δημητράκου η δια ραφής και επικολλήσεως άλλου τεμαχίου επιδιόρθωσις
εφθαρμένου αντικειμένου υφάσματος ή
υποδήματος). Από τη λέξη μπάλωμα παράγεται και η λέξη μπαλωματής.
Αλλά από το ρήμα εμβάλλω παράγεται και
η λέξη μπάλλα η σφαίρα η βολίδα πυροβόλου, η μπαλλιά, το μπαλλόνι και η μπαλωτιά δηλ. η βολή από το πυροβόλο όπλο.
Καθώς και η λέξη βέλος δηλ η βολή δια του
τόξου, και από τη λέξη βέλος γεννάται η
εμβέλεια ,το όριο μέχρι του οποίου εξικνείται η επίδραση του όπλου ή του βλήματος,
το βεληνεκές. Και οι δύο αυτές λέξεις

(βλήμα) και (βεληνεκές) παράγονται από
το το ρήμα βάλλω.
Επίσης το επίθετο εμβελής, ο η εμβελής,
το εμβελές παράγεται από το ρήμα εμβάλλω και σημαίνει τον εντός της βολής του
βέλους ευρισκόμενον. Αλλά και η λέξη εμβολή που αρχικά σημαίνει την ανάπτυξη
εξαρθρωμένου μέλους. Το βάλσιμο εις τον
τόπο του το ίσιαγμα, και στη συνέχεια το
πλήγμα το κτύπημα. Η λέξη αυτή αναφέρεται με 14 σημασίες στο Μέγα Λεξικόν Όλης
της ελληνικής γλώσσης.
Επίσης από το ρήμα εμβάλλω παράγεται
και η λέξη έμβλημα. Η λέξη έμβλημα αρχικά σήμαινε το μέρος του δόρατος που
ήταν εμβαλλόμενον εις τον σίδηρον, δεύτερη έννοια της λέξεως είναι το ποίκιλμα
το στόλισμα που εμβάλλεται από μέταλλα
σε διάφορα σκεύη δηλ. το πλουμίδι, τρίτη
έννοια είναι το εμβόλιον, το μπόλι, το μόσχευμα το κέντρισμα συνήθως επί φυτών,
τετάρτη έννοια είναι το ψηφιδωτόν, το μωσαικόν, πέμπτη το ύφασμα που τίθεται
μέσα στα υποδήματα για να προφυλαχθούν
από την υγρασία, έκτη έννοια είναι το
φράγμα. Συνολικά η λέξη έμβλημα έχει
δέκα έννοιες η εννάτη σημαίνει στη δημώδη γλώσσα την συμβολική εικόνα ή την
παράσταση που χρησιμεύει ως διακριτικό
σημείο ως σύμβολο και η δεκάτη σημαίνει
το γνωμικόν, την αρχή, το ρητόν που δέχεται κάποιος ως κανόνα του βίου του.
Εμβόλιο μια λέξη που προέρχεται από το
ρήμα εμβάλλω με πολλές σημασίες, όπως
είδος ακοντίου, ή θεατρικόν ή μουσικόν
τεμάχιον παρεμβαλλόμενον μεταξύ των
πράξεων του δράματος, ιντερμέδιο, (intermezzo) όπως λέγεται στα λατινικά, άλλη
σημασία της λέξεως εμβόλιον είναι το γλυπτόν ποίκιλμα σκευών και τέλος η ευρέως
γνωστή σε όλους μας σημασία της λέξεως
εμβόλιον, το μπόλι, το κέντρισμα, ο δενδροκομικός εμβολιασμός.
Το επίθετο εμβόλιμος, ο παρεντειθέμενος,
ο εμβεβλημένος χρησιμοποιείται συνήθως
για τον χρόνο, την ημέρα και τον μήνα και
ιδίως για την ημέρα που προστίθεται sτο
δίσεκτο έτος. Αλλά επίσης για να δηλώσει,
τα χορικά άσματα που παρεμβάλλονται
μεταξύ δύο επεισοδίων του δράματος χρησιμοποιείται το επίθετο εμβόλιμος, καθώς
και στα εμβόλιμα έπη δηλ οι νόθοι στίχοι
που παρεμβάλλονται, στις αρχαίες τραγωδίες, ή κωμωδίες, όπως και στη Θεογονία
του Ησιόδου.
Η λέξη έμπολο που παράγεται από το ρήμα

1 Μεγα Λεξικόν Ολης της Ελληνικής γλώσσης Δημητράκου Τ. 3ος σελ. 1323 -1324
2 Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης Liddel and Scott,Τ 7oς σελ 332.
3 «Επειτα και τούτο νοείν ότι μη συγκαταβάλλεσθαι τοις σπέρμασιν τας ψυχάς αληθές….» που σημαίνει ότι .έπειτα
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τούτο ότι δηλαδή ακόμη και αν δεν είναι αληθές ότι οι ψυχές εμφυτεύονται
(καταρρίπτονται) μαζί με τα σπέρματα. Πρόκλος Εις τον Τιμαιον Πλάτωνος Α΄ σελ 298-299 Εκδόσεις Κάκτος
4 Είς δε την αρχαιοτατην Έλληνικην γλωσσαν, , υπηρχε και εις ιδιαιτερος φθόγγος, το j (γιότ), του οποίου ομως δεν
παρεδώθη γράμμα (ήτοι γραπτόν σημείον) Γραμματική Τζαρτάνου
5 Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης παράγραφος 301.
6 Μεγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής γλώσσης Δημητράκου Τ. 3ος σελ. 1323
7 Τίνες οι λόγοι ούτοι ους αντιβάλλετε προς αλλήλους» Λουκ. Κ.Α 24, 17
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ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΛΑΝΗΤΗΣ διασ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΑΘΙΒΟΛΗ
εμβάλλω χρησιμοποιείται στην ανωγειανή
διάλεκτο, στη διάλεκτό μας, έμπολο σημαίνει το αρνί που δωρίζεται στο βοσκό και
προστίθεται στο κοπάδι.
Επισης η λέξη έμβολο κατά το Μέγα Ελληνικόν Λεξικόν Όλης της Ελληνικής
Γλώσσης του Δημητράκου σελ. 2460 Τ. 5
έχει 13 σημασίες, μεταξύ αυτών καταγράφονται οι εξής:
1. Παν το εμβαλλόμενον δηλ πάσαλος,
σφήν σκόλοψ,
2. γλώσσα γής,
3.σφηνοειδής παράταξις προς μάχην, 4.Ο
μοχλός της θύρας,
6. Στο επιστύλιον κίνονος,
8. Γλωσσοειδής προεξοχή τεμαχίου ξύλου
ή μετάλλου σφηνούμενον εις οπήν ετέρου
τεμαχίου προς σύνδεσιν.κ.α.

ΑΘΙΒΟΛΗ
Η καταγωγή η, η ετυμολογία της λέξεως αθιβολή, μιας λέξεως που στην Κρήτη και στ
Ανώγεια χρησιμοποιείται κατά κόρον, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Οπωσδήποτε
στο δεύτερο μέρος της λέξεως -βολή υπάρχει
η λέξη βολή, που θα πρέπει να προέρχεται
από το ρήμα βάλλω. Τα τρία γράμματα αθιαποτελούν τον γρίφο της λέξεως.
Το ρήμα αθιβάλω, αθιβάνω, αθιβάλλω,
αναφέρεται στο μέγα Λεξικόν όλης της
Ελληνικής γλώσσης τ. 10ς σελ. 102 προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα αντιβάλλω και σημαίνει ανταλλάσω γενικώς,
αλλά ανταλλάσω και λόγους, συνομιλώ,
εξυμνώ, επαινώ, διηγούμαι κατά τρόπον
επικόν, αλλά και φιλονικώ. Οι έννοιες του
ρήματος αντιβάλλω είναι πολλές και ποικίλες, όπως: βάλλω εναντίον του βάλλοντος
κατ εμού, ή ρίπτω πάλι οπίσω, ή παραβάλλω επί γραπτών κειμένων, ανταλλάσσω
λόγους, συζητώ, επαινώ, εξυμνώ αλλά και
φιλονικώ, και τέλος συνομιλώ, π.χ. αντιβάλλειν λόγοις7.
Επομένως δεν υπάρχει αμφι-βολία ότι η
αθι-βολή, που σημαίνει ομιλία, μνεία, υπαινιγμός, αλλά και φιλονικεία, αντίρρηση,
επίπληξη, προέρχεται από το ρήμα αντιβάλλω. Είναι γέννημα της μακράς πορείας
του ρήματος αντιβάλλω, στην ελληνική
γλώσσα, που διατηρείται εδώ και 5.000
χρόνια. Περνά από τα αρχαία κείμενα του
Θουκυδίδου: «Οι δε Συρακόσιοι από των
νεωσοίκων έβαλλον, οι δε εκ της ομάδος
αντέβαλλον», ηχεί στην προφορική γλώσσα
των αρχαίων ελλήνων, κοσμεί τους στίχους
του Βιτσέντζου Κορνάρου: «αθιβολή δεν
είχανε κι αθιβολή επιάσαν» (Β. 2172 Εκδ.
Ξανθουδίδου), και αντηχεί μέχρι σήμερα
στην Κρήτη και τον Ψηλορείτη.
ΑΛΣ
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Η βραδιά ξεκίνησε με την απονομή
τιμητικών πλακετών, με πρώτο αποδέκτη την κόρη του αείμνηστου, πρώην προέδρου του Συλλόγου μας Μενέλαου Σμπώκου, Έλενα Σμπώκου.
Το κλίμα ήταν συγκινησιακά φορτισμένο, εξαιτίας της φυσικής απουσίας
του ιδιαίτερα αγαπητού και άξιου
συγχωριανού μας, που εντελώς ξαφνικά και πρόωρα έφυγε, πέρυσι τον
Απρίλιο, από τη ζωή. Ένας άντρας,
που τίμησε την καταγωγή του και έζησε τη ζωή αγαπώντας και δρώντας
ακούραστα με γνώμονα το κοινό καλό, ευρισκόμενος και συμπαριστάμενος στην ανάγκη του κάθε συνανθρώπου μας και προσφέροντας τα μέγιστα
στο Σύλλογό μας.
Αποδέκτης της δεύτερης, κατά σειρά,
τιμητικής πλακέτας, ήταν ο συγχωριανός μας καλλιτέχνης, Βασίλης Σκουλάς, ο οποίος άλλωστε, ήταν αυτός
που με τη συνδρομή του Κώστα Καλλέργη στο λαούτο και με το υπόλοιπο
μουσικό σχήμα του, διασκέδασε
όλους τους παρευρισκόμενους μέχρι
τις 4 τα ξημερώματα. Κατά τη βράβευση έγινε σύντομη αναφορά στο
σπουδαίο έργο του και στην σαραντάχρονη προσφορά του στη μουσική
τέχνη, σε μια χρονιά μάλιστα, που
είχε την ευτυχία και χαρά να του απονεμηθούν, τιμητικώς, δύο ακόμα χρυσοί δίσκοι (βλ σχετικό ρεπορτάζ στο
παρόν φύλλο)
Παρόντες και στη φετινή εκδήλωση,
αρκετοί επίσημοι προσκαλεσμένοι,
όπως, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της
Παγκρητίου Ενώσεως κ. Γεώργιος
Μαριδάκης, αλλά και ο πρώην αντιπρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως κ.
Άρης Μανουράς, όπως επίσης και ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μυλοποταμιτών κ. Σπύρος Τρούλης και το μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κ. Ραλλού Δραμουντάνη.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και αρκετοί εκπρόσωποι
φορέων, αρχών και κρητικών Συλλόγων, αλλά και οι πρώην πρόεδροι του
Συλλόγου, Ιωάννης Ανδρεαδάκης και
Βασίλης Τουπής. Την εκδήλωση χαιρέτισε με επιστολή της η βουλευτής
Ρεθύμνου κ. Όλγα Κεφαλογιάννη,
ενώ ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης εκπροσωπήθηκε από τον προϊστάμενο, αλλά και
μέλη του πολιτικού του γραφείου. Την
εκδήλωσε χαιρέτησε επίσης, ο δήμαρχος Ανωγείων κ Σωκράτης Κεφαλογιάννης, αλλά και ο πολιτευτής και
μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Ιωάννης Δραμουντάνης, όπως και ο
κ. Αντώνης Ρούλιος.
Οι παρευρισκόμενοι, φίλοι και γνωστοί μπόρεσαν και φέτος να σμίξουν
μεταξύ τους και ξεφεύγοντας για λίγο
από την καθημερινότητα, να διασκεδάσουν παραδοσιακά. Ας ευχηθούμε
να σμίγουμε κάθε χρόνο, δυνατοί και
γεροί.
(βλ. «Φωτομαρτυρίες»:
πλούσιο φωτογραφικό υλικό).

Φ.Α.

Γράφει η Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΔΙΑΣ
Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του
ηλιακού μας συστήματος. Απορεί ο σημερινός άνθρωπος πως οι αρχαίοι Έλληνες του
έδωσαν το όνομα του βασιλιά των θεών, λες
και μπορούσαν να μαντέψουν το τεράστιο
μέγεθός του.
Απέχει 5,20 φορές απ’ ό,τι η Γη από τον
Ήλιο. Είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του
ηλιακού μας συστήματος. Έχει μάζα 318
φορές μεγαλύτερη από τη μάζα της Γης. Η
διαστημική εξερεύνηση του Δία άρχισε το
1973 από τον Pioneer 10 (Πάϊονερ 10) και
συνεχίστηκε από τον Pionner 11 (1974) και
Voyager 1 και 2 (1979). Μια πλήρης περιστροφή του Δία γύρω από τον ήλιο διαρκεί
11,5 χρόνια περίπου, ενώ το ημερονύκτιο
στον πλανήτη διαρκεί 9 ώρες, 55 λεπτά και
73 δευτερόλεπτα. Η θερμοκρασία κοντά στο
έδαφος είναι -120ο C (Κελσίου) και η πίεση
500 mb (μιλιμπάρ: μονάς μετρήσεως). Με
το τηλεσκόπιο από τη Γη βλέπουμε ταινίες
στην ατμόσφαιρά του και μια ερυθρή κηλίδα, η οποία ελαττώνεται σε διαστάσεις με
την πάροδο του χρόνου. Πριν 100 χρόνια
πίστευαν πως έχει μήκος 46.000 χιλιόμετρα,
ενώ τώρα ο Voyager (1979) είδε πως έχει
μήκος 7.000 χιλιόμετρα. Ο Δίας εκπέμπει
ραδιοκύματα τα οποία παρουσιάζουν περιοδικότητες και μελετήθηκαν με τα ραδιοτηλεσκόπια της Γης. Εκπέμπει επίσης θερμότητα 2,5 φορές περισσότερη από εκείνη που
δέχεται από τον Ήλιο.
Ο Δίας έχει 15 δορυφόρους. Τους μεγαλύτερους τέσσερις (Καλλιστώ, Ιώ, Ευρώπη,
Γανυμήδη) εξερεύνησε ο Voyager (Βόϋγιαζερ) το 1979. Ο Δίας έχει αστρικό μέγεθος
-2,0 και είναι ορατός με γυμνό μάτι κοντά
στον Έσπερο, γι’ αυτό λέγεται και Αποσπερίτης. Κοντά στο έδαφος του ο Δίας πιστεύεται πως έχει ατμόσφαιρα πολύ πυκνή και
υγρό υδρογόνο, θερμοκρασίας 2.000 βαθμών Κελσίου.
Τα μετεωρολογικά φαινόμενα τα βλέπουμε
με το τηλεσκόπιο από τη Γη, σαν ταινίες
διαφορετικού χρώματος. Τα διάφορα χρώματα που βλέπουμε με το τηλεσκόπιο αντιστοιχούν σε διάφορα ύψη και διαφορετικές
θερμοκρασίες. Ο Voyager 1 και 2 μέτρησαν
τις ταχύτητες των νεφών κοντά στην ερυθρή
κηλίδα. Οι ζώνες της ατμόσφαιρας του Δία
αποδίδονται τώρα στη μικρή διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των πόλων και ισημερινού και τη γρήγορη περιστροφή του Δία. Η
ερυθρή κηλίδα είναι ένας γιγαντιαίος κυκλώνας. Η επιφάνεια του Δία μπορεί να
έχει μεγάλους ωκεανούς από υδρογόνο.

ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ ΔΙΑ

Κατά τη μυθολογία ο Δίας ήταν ο ανώτερος
απ’ όλους τους θεούς του Ολύμπου. Ο Θεός
της λαμπρότητας, της διαύγειας, της γαλήνης, της αρμονίας, της δικαιοσύνης και της
φιλοξενίας που επικρατούσε στη Γη. Η αρχή, το κέντρο και το στήριγμα του σύμπαντος. Οι μύθοι που πλάστηκαν γύρω από τον
Δία είναι πάρα πολλοί. Ο σπουδαιότερος
απ’ όλους είναι αυτός που αναφέρεται από
τον Ησίοδο στη «Θεογονία» του. Ο Δίας
ήταν γιος του Κρόνου και της Ρέας. Όταν
γεννήθηκε, για να μην τον καταπιεί ο πατέρας του όπως τα άλλα παιδιά του, τον πήρε
η γιαγιά του Γαία και τον έκρυψε σε μια
σπηλιά στα βουνά της Κρήτης, που εκείνη
την εποχή ήταν σκεπασμένα από πυκνή βλάστηση. Μόλις το βρέφος βρέθηκε στο ιερό
άντρο, οι νύμφες και όλα τα όντα της περιοχής βοήθησαν να μεγαλώσει. Οι μέλισσες
του έφερναν το μέλι, η περίφημη αίγα Αμάλθεια του έδινε το γάλα της, τα περιστέρια
από τα πέρατα του ωκεανού του έφερναν
την αμβροσία και ένας μεγάλος αετός ρουφούσε το νέκταρ και το έφερνε στο μελλοντικό άρχοντα των θεών. Για να μην ακούσει το κλάμα του Δία, ο Κρόνος, οι Κουρήτες άπλωναν επάνω στο μωρό τις ασπίδες
τους και τις χτυπούσαν, ενώ συγχρόνως χόρευαν τον πυρρίχιο χορό.
Ο Δίας, κατά τη «Θεογονία», παντρεύτηκε
πολλές γυναίκες. Πρώτη ήταν η Μήτυς που
τη θεωρούσαν προσωποποίηση της σοφίας
και της επιστήμης. Ύστερα πήρε τη Θέμιδα,
την προσωποποίηση του νόμου και της ηθικής. Η τελευταία ήταν η ήρα, πιστή και αφοσιωμένη σύζυγος, αλλά ζηλιάρα και εκδικητική. Ο Δίας συνδέθηκε με τις νύμφες,
που μεταμφιεσμένος κάθε φορά ανάλογα
με την περίπτωση, απέκτησε μαζί τους πολλά παιδιά. Έτσι, για να πλανέψει την Ευρώπη μεταμορφώθηκε σε ταύρο, για να
βρεθεί στην αγκαλιά της Λήδας έγινε κύκνος, για να πλησιάσει τη φυλακισμένη Δανάη έπεσε σα χρυσή βροχή. Οι μύθοι που
αναφέρονται στις σχέσεις του Δία με θνητές
γυναίκες ίσως κρύβουν και κάποια βαθύτερη σημασία. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης μπορεί να δημιούργησαν αυτές τις τυχαίες δήθεν συναντήσεις του Δία με όμορφες θνητές για να ξυπνήσουν το ερωτικό
του πάθος και να σμίξει μαζί τους. Τα παιδιά που γεννήθηκαν από αυτή την ένωση θα
μπορούσαν να κληρονομήσουν τη δύναμη,
τη σοφία, την εξυπνάδα και το πνεύμα του
πατέρα τους, παράλληλα με την ομορφιά
και των δυο γονέων. Έτσι, θα γίνονταν
ηρωϊκές μορφές με αδάμαστη τόλμη και
δίψα για περιπέτεια, μεγαλόσωμοι και με

υπερφυσική αντοχή, ώστε να ανεβάσουν την
ποιότητα του ανθρώπινου είδους και να
κυριαρχήσουν στον παγκόσμιο στίβο της
ζωής. Ο Δίας ήταν πανελλήνιος θεός και
λατρευόταν όχι μόνο σα δημιουργός του
σύμπαντος, αλλά και της αρμονίας. Ήταν
καταφύγιο κάθε αμαρτωλού που μετάνιωνε
ειλικρινά. Επίσης ήταν προστάτης της οικο
γένειας και των συγγενικών δεσμών. Οι
άνθρωποι έκτιζαν βωμούς στο Δία στις κορυφές των βουνών, στο φως και τον αιθέρα,
όπου τοποθετούσαν τα σύμβολα του, που
ήταν ο κεραυνός το σκήπτρο, ο αετός, κλαδιά και φύλλα βελανιδιάς.
Με το Δία ασχολήθηκαν πολλοί ποιητές και
μυθογράφοι της αρχαιότητας που περιγράψανε τις περιπέτειες του. Επίσης, οι καλλιτέχνες πελεκίσανε σε δέντρα και σε βράχους
τη μορφή του. Το τελειότερο άγαλμά του
φιλοτέχνησε ο περίφημος γλύπτης Φειδίας,
αλλά δε σώθηκε. Αυτό το αριστούργημα, που
ήταν τοποθετημένο στο ναό της Ολυμπίας,
μας το περιγράφει ο Παυσανίας. Παρουσίαζε το Δία καθισμένο σε μεγαλοπρεπή θρόνο, που ήταν στολισμένος με παραστάσεις
από τους αγώνες του. Ήταν καμωμένο από
χρυσάφι και ελεφαντοστούν. Το κεφάλι του
ήταν στεφανωμένο με κλαδί ελιάς, σύμβολο
νίκης. Τα μαλλιά και τα γένια του έπεφταν
σε βοστρύχους. Το πάνω μέρος του κορμιού
του ήταν γυμνό, ενώ το κάτω σκεπαζόταν με
μανδύα. Στο δεξί του χέρι κρατούσε τη Νίκη
και στο αριστερό το σκήπτρο, σύμβολο εξουσίας. Αλλά η θεϊκή τέχνη του Φειδία ήταν
απεικονισμένη στο γεμάτο καλοσύνη πρόσωπο του Δία, στα μάτια του, που έδειχναν
το βάθος της σκέψης του και στο μειδίαμα
της αγαθότητάς του. Γενικά, το πρόσωπό του
έδειχνε την ανδρική ομορφιά και την έκφραση μιας θείας υπεροχής.
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δράσεις αποδράσεις
O ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV
Το μεγάλο βρετανικό κανάλι ΙΤV, βρέθηκε για μια εβδομάδα
στη Κρήτη για τις ανάγκες γνωστής ταξιδιωτικής εκπομπής.
Επικεφαλής της δημοσιογραφικής αποστολής που έφτασε στο
νησί την 1η Μαίου, ήταν η Τζοάννη Λάμλεϊ, παρουσιάστρια της
εκπομπής «Joanna Lumley’s Greek Odyssey», που αναζητά και
παρουσιάζει γωνιές του κόσμου που διατηρούν την αυθεντικότητά, τα ήθη και τα έθιμά τους.
Οι συντελεστές της εκπομπής επέλεξαν και κατέγραψαν για να
δείξουν σε ένα τηλεοπτικό επεισόδιο, τις αρχαιότητες της Κνωσού, τον ποιμενικό βίο στα Ανώγεια, τα καζανέματα στη Σητεία
και τέλος το μνημείο και την ιστορία της Σπιναλόγκα.
Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου,
ενώ οι εκπρόσωποι του βρετανικού καναλιού, δήλωσαν ευχαριστημένοι από την συνεργασία και την υποστήριξη, που τους παρείχαν οι τοπικοί φορείς, καθώς και από τη φιλοξενία από τους
ντόπιους κατοίκους.
Το επεισόδιο αυτό θα προβληθεί στην Αγγλία, στην εκπομπή
της Λάμλεϊ που σημειώνει υψηλότατη τηλεθέαση – μεταφράζεται
σε 30 εκατομμύρια τηλεθεατές – ενώ αντίγραφό της θα δοθεί
στην ελληνική πλευρά.
Φ.Α.

δράσεις αποδράσεις
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
Με αυτή την επιστολή θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω την κ.Σταυρακάκη για την πραγματικά σπουδαία δουλειά που
έκανε να αποτυπώσει στην εφημερίδας σας ένα μέρος από τα απομνημονεύματα του πατέρα μου κοντά στο σπουδαίο αρχηγό.
Θεωρώ, και μιλάω εκ μέρους όλης της οικογένειάς μου,ότι η προσεκτική
προσέγγισή της, η πραγματική αγάπη της απέναντι στο πρόσωπο του
πατέρα μου, η γνώση της και το ιδιαίτερο χάρισμα της, έδωσε την δυνατότητα σε πολλούς νέους ανθρώπους να αφουγκραστούν για λίγο έστω
την πορεία σημαντικών ανθρώπων που έδρασαν στους δύσκολους καιρούς
της κατοχής.
Για μένα αυτές οι αναμνήσεις είναι κομμάτι της προσωπικής μου ιστορίας
που με υπερηφάνεια φέρω ως προσωπική κληρονομιά,της πορείας και
του έργου του πατέρα μου στην Γερμανική κατοχή και όχι μόνο. Η επαφή
του με τον μεγάλο Πετρακογιώργη του δίδαξαν αλτρουισμό, μεγαλείο
ψυχής και πραγματικά πατριωτικά αισθήματα. Στοιχεία του χαρακτήρα
του που τον ακολουθούν σε όλη του τη ζωή.
Όμως δεν είμαι εγώ αυτή που θα μιλήσει για την πορεία του. Έτσι και
αλλιώς το έργο του, ο σεβασμός και η εκτίμηση που απολαμβάνουμε όλοι
μας οικογενειακός είναι αποτέλεσμα των δικών του κόπων, της δικής του
δράσης σε όλους τους τομείς.
Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ.Σταυρακάκη για ότι έχει κάνει
έως σήμερα. Να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα που στερώντας προσωπικό
χρόνο από την οικογένειά της ,δούλεψε με πραγματικό ζήλο ώστε να
βοηθήσει να αναδειχθούν λαμπρές στιγμές της Ελληνικής Ιστορίας
Σας ευχαριστώ και πάλι
Με εκτίμηση
Ουρανία Βασιλείου Σπαχή

ΔΗΜΟΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

O ΕΠΑΙΝΟΣ
«ΛΟΤΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ»
στον κ. ΚΩΣΤΑ ΜΑΚΡΗ
Σημαντική διάκριση απέσπασε ο καλός φίλος του Συλλόγου
μας κ. Κώστας Μακρής (γαμπρός της κ. Μαρλένας ΣκουλάΠεριφεράκη) καθώς βραβεύθηκε για το έτος 2011, με τον
έπαινο «Λότη Πέτροβιτς Αντρουτσοπούλου» ως καλύτερος,
πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας για παιδιά και νέους και
για το βιβλίο του «Ο Πιοζ Νάμε και οι πέντε γάτες», που
κυκλοφόρησε το 2011 από τις εκδόσεις Πατάκη.
Το βιβλίο αυτό είχαμε την ευκαιρία και την χαρά να το παρουσιάσουμε σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, και με
την ευκαιρία αυτή συγχαίρουμε τον κ. Κώστα Μακρή για την
σημαντική του επιτυχία.
Φ.Α.
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Στο πλαίσιο του προγράμματος Αναπλάσεων του Δήμου Ανωγείων, μετά
την πλατεία στο Περαχώρι, των εισόδων του χωριού και του δρόμου του
Λαγγού, ακολουθούν οι αναπλάσεις των δύο άλλων κεντρικών πλατειών
του Αγίου Ιωάννου και του Αγίου Γεωργίου. Ο συνολικός σχεδιασμός
περιλαμβάνει πολλά τμήματα τόσο στον οικισμό των Ανωγείων όσο και
στον οικισμό των Σεισάρχων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
στο ποσό των 150.609,76 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 34.640,24 ευρώ (Φ.Π.Α.
23%) σύνολο 185.250,00 ευρώ. Η πίστωση προέρχεται από το Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
◗Yπογράφηκε, επίσης, η Σύμβαση Κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ». To
έργο αυτό θα εκτελεσθεί στα πλαίσια αναβάθμισης της υποδομής των
γραφείων του ΑΚΟΜΜ και της διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος χώρου
καθώς και στην ολοκλήρωση των υποδομών για το Φυσικό Πάρκο «Ψηλορείτης». Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
144.156,77 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 33.156.06 ευρώ(Φ.Π.Α. 23%) Σύνολο: 177.312,83 ευρώ. Η πίστωση προέρχεται από το Ειδικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
(πληροφορίες στο site του Δήμου: www.anogeia.gr)

Ο Λουδοβίκος
των Ανωγείων
στο Ίδρυμα
Μείζονος
Ελληνισμού
στην ανατρεπτική
παράσταση:
«Ερωτόκριτος
A/V - Ο συναισθηματικός
χώρος
του δύο»

ANΩΓEIANH
ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στόχος
η έκδοση βιβλίου
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Γνωρίζουμε καλά, ότι πολλοί εί-

ναι οι εμπνευσμένοι ανωγειανοί
στιχουργοί, ποιητές και μαντιναδολόγοι, και προσδοκούμε στη
μέγιστη δυνατή ανταπόκριση τους
με σκοπό το βιβλίο, που θα κυκλοφορήσει, να περιλάβει στο μέτρο
του δυνατού, τις καλύτερες ανωγειανές μαντινάδες.
Τα θέματα επί των οποίων πρέπει
να συνταχθούν οι μαντινάδες είναι: ο έρωτας, το όνειρο, η λεβεντιά, η σκέψη, τα βάσανα και η
ζωή κι ο θάνατος.
Θα υπάρξει ειδική ταξινόμηση
μαντινάδων που δεν θα κατατάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες
(διάφορες). Ο μέγιστος αριθμός
μαντινάδων, που πρέπει να μας
αποσταλούν είναι τριάντα (30)
από τον καθένα που θα συμμετάσχει, ενώ ζητούμενο είναι οι μαντινάδες να υπογράφονται από
τους ανωγειανούς εμπνευστές
τους, είτε αυτές είναι καινούργιες
και ανέκδοτες, είτε παλαιές και
ήδη γνωστές. Μαντινάδες μπορούν να αποσταλούν εκ μέρους
σας, και για ορισμένα μόνο από
τα οριζόμενα θέματα.
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των μαντινάδων σας στο
Σύλλογό μας είναι η 20 Οκτωβρίου
2011. Αναμένοντας την ουσιαστική
συμμετοχή σας, με σκοπό το αποτέλεσμα να είναι αντιπροσωπευτικό της δεινότητας των Ανωγειανών
στη σύνθεση της μαντινάδας, σας
ευχαριστούμε προκαταβολικά.
Οι μαντινάδες να αποστέλλονται
με φαξ: 210-5241344,
210-6916060, με e-mail:
info@ifonitonanogion.gr και
gmanouras@her.forthnet.gr, αλλά και με ταχυδρομείο
(Σύλλογος Ανωγειανών της
Αθήνας, Βελεστίνου 18, τκ.
11523 Αμπελόκηποι Αθήνα, αλλά και Γιάννης Μανουράς, Αβέρωφ αρ. 3 10433, Αθήνα).

☞ πληροφορίες: Γιάννης
Μανουράς 210-5241344,
6972-906273.
Φ.Α.

Ο «Ερωτόκριτος» του Βιντσέντζου Κορνάρου, το σπουδαιότερο κρητικό έπος
και ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά
συγγράμματα όλων των εποχών, ανεβαίνει σε μια ανατρεπτική παράσταση με
τίτλο «Ερωτόκριτος A/V - Ο συναισθηματικός χώρος του δύο», από τις 25-52011 έως και τις 5-6-2011 στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του «Ελληνικού Κόσμου».
Πρόκειται για μια ιδιαίτερη προσέγγιση,
όπου ο μαγικός λόγος του ποιητή γίνεται
εργαλείο αναζήτησης για τους συντελεστές. Δύο ζευγάρια –ένα στην αρχαία
Αθήνα και ένα στη σημερινή–, τα στοιχεία
της φύσης και ένας από τους μεγαλύτερους
εκπροσώπους της σύγχρονης κρητικής
μουσικής, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων,
χρησιμοποιώντας τα πρωτότυπα λόγια του
έργου και προσδίδοντας διαφορετικές
οπτικές και έννοιες στην απόδοσή τους,
συναντώνται μέσα στο χρόνο, με αφορμή
τη μάχη του έρωτα που περιγράφεται στο
έπος, για να μιλήσουν σε μια εποχή που
αναζητάει λόγους για να παλέψει.
Ένα σύγχρονο μεσήλικο ζευγάρι σε συναισθηματικό τέλμα χάνεται σε ένα δάσος, όπου μια μεταξύ τους σύγκρουση το
αφυπνίζει. Ένα ζώο σκοτώνεται, ενώ τα
υπόλοιπα πλάσματα, καθοδηγούμενα
από ένα δέντρο, ενεργοποιούνται και
προσπαθούν να βοηθήσουν το ζευγάρι να
έρθει πάλι κοντά. Το ανδρόγυνο δε θα
αργήσει να καταλάβει πως αυτό το παράξενο μέρος δεν είναι τίποτε άλλο από
τον συναισθηματικό τους κόσμο. Αφορμή
για την αφύπνιση του ζεύγους δίνει το
δέντρο, παρουσιάζοντάς τους την ιστορία
του Ερωτόκριτου, ενός νεαρού γιού αυλικού στην αρχαία Αθήνα που ερωτεύεται την όμορφη πριγκίπισσα. Φοβούμενος
την αντίδραση του παλατιού, δεν την πλησιάζει. Μόνο παίρνει το λαούτο του και
τραγουδάει για κείνη. Η Αρετούσα, η
πριγκίπισσα, ακούει κάθε βράδυ τη μαγική φωνή λίγο έξω από το παλάτι και
πιάνεται κι εκείνη στα δίχτυα του έρωτα.
Οι δύο ερωτευμένοι θα χρειαστεί να αγωνιστούν και να παλέψουν με όλες τους τις

δυνάμεις για να έρθουν κοντά.
Ο σκηνικός χώρος μετατρέπεται σε ένα
υπερρεαλιστικό δάσος, όπου τα διαφορε
τικά είδη δέντρων αντιπροσωπεύουν τις
διάφορες πλευρές του έργου. Ανάμεσά
τους ένα δέντρο που ίσα που βγάζει τις
ρίζες του από το ταβάνι, ένα δέντρο που
τα κλαριά του είναι φως, ένα δέντρο που
βγάζει ήχους, ένα δέντρο-άνθρωπος συνθέτουν το περιβάλλον στο οποίο κινούνται
οι χαρακτήρες, επιτρέποντάς τους να ενυπάρχουν πέρα από το χρόνο.
Το έργο έχει χωριστεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα σχέσης: το κλασικό ζευγάρι του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας,
το σύγχρονο ζευγάρι και ο Χώρος. Το
κλασικό ζευγάρι χρησιμοποιεί το λόγο
με σεβασμό και δέος, το σύγχρονο με
έπαρση και θράσος, ενώ ο Χώρος μαζί
με τους μουσικούς, με απόλυτη γνώση,
ως κάτι δεδομένο.
Βασικό στοιχείο της παράστασης, όπως
και της παράδοσης του έργου από την
εποχή της συγγραφής του, είναι η μουσική. Έτσι, στην παράσταση, γίνεται ένας
μουσικός διάλογος, μεταξύ του Τότε και
του Τώρα. Ο σπουδαίος κρητικός τροβαδούρος Λουδοβίκος των Ανωγείων με την

αισθαντική φωνή, τις μαγικές μελωδίες
και το μαντολίνο του, και τη συνοδεία
ενός ακόμη μουσικού, αφηγείται την κλασική ιστορία, χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μελωδία, αλλά κυρίως εξ ολοκλήρου καινούργια κομμάτια. Σε αντίστιξη, ένας από τους σημαντικότερους
σύγχρονους συνθέτες, ο Χρίστος Θεοδώρου, υπογραμμίζει με εφιαλτικές μελωδίες, στα όρια του τρόμου, τις προσπάθειες
συμβίωσης του σύγχρονου ζευγαριού.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σύλληψη-σκηνοθεσία Γρηγόρης Χατζάκης
Σκηνικά-κουστούμια Δανάη Χατζάκη\
Κινησιολογική επιμέλεια Μαριέλα Νέστορα
Μελοποίηση στίχων-ζωντανή εκτέλεση
Λουδοβίκος των Ανωγείων
Πρωτότυπη ορχηστρική μουσική Χρίστος Θεοδώρου
Επιμέλεια μαλλιών Βαγγέλης Χατζής
Βοηθός σκηνοθέτης Δημήτρης Βαρβαντάκης
(από το site του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού)

3ο προγραμμα Ε.Ρ.Α.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ...
Το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε ολόκληρη τη διάρκεια της Μεγαλοβδομάδας παρουσίασε αφιέρωμα στην κρητική μαντινάδα, όπου οι τρεις ανωγειανοί
ποιητές και ικανότατοι μαντιναδολόγοι, από τους κορυφαίους στο είδος τους, ο Γιώργης Καράτζης, ο Αριστείδης
Χαιρέτης και ο Μήτσος Σταυρακάκης, απήγγειλαν μαντινάδες με θέμα κοινωνικό, ερωτικό αλλά και ευρύτερα υπαρξιακό σε ατμόσφαιρα έντονα κατανυκτική. Ουδέποτε στο

παρελθόν, η ελληνική ραδιοφωνία είχε αφιερώσει το πρόγραμμά της στην κρητική μαντινάδα και η απήχηση που
είχε το εγχείρημα αυτό για πρώτη φορά, ήταν μεγάλη και
επικροτήθηκε από όσους είχαν την τύχη να το ακροασθούν.
Την οργάνωση της παραγωγής, την επιμέλεια και την παρουσίαση έκανε ο έτερος συγχωριανός μας, Κώστας Φασουλάς. Ο ίδιος την Κυριακή του Πάσχα, με τρόπο εύστοχο μεστό και αρκετά διεξοδικό, μίλησε για το σπουδαίο

αυτό ποιητικό είδος της μαντινάδας, ενώ έκανε αναφορά
σε πολλά σχόλια και σχετικές μελέτες. Οι ποικίλες ώρες
μετάδοσης των μαντινάδων (10:00, 13:55, 1815 και 20:30)
κατά τη Μεγαλοβδομάδα, έδωσαν τη δυνατότητα σε άτομα διαφόρων ηλικιών να απολαύσουν το εμπνευσμένο και
ιδιαίτερο αυτό πρόγραμμα, που προσέδωσε στις ημέρες
εκείνες ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.
Φ.Α.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤ' ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΩΝ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ

ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΚΙΝΑΚΑ

Εικοσιπέντε χρόνια πέρασαν από την ίδρυση του αστεροσκο-

πείου στην Κρήτη στον επιβλητικό Ψηλορείτη, 21 χιλιόμετρα
από τα Ανώγεια και σε υψόμετρο 1750 μέτρων. Με την ευκαιρία αυτή ο Δήμος Ανωγείων πραγματοποίησε την Κυριακή 29
Μαϊου εορταστικές εκδηλώσεις στο Σκίνακα και τ’Ανώγεια.
Το αστεροσκοπείο του Σκίνακα, που για πολλούς η δημιουργία
του είχε ορισθεί ως στόχος ζωής αλλά και ως μία ρομαντική
διαδρομή μέσα στον ανυπέρβλητο κόσμο της επιστήμης, είναι

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

το μεγαλύτερο, εν ενεργεία, αστεροσκοπείο, της Ελλάδας και
από τα καλύτερα του κόσμου, όπως επισημαίνει και ο Γερμανός εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ Εξωγήινης Φυσικής καθηγητής Χέρεντελ, ο οποίος βρέθηκε στον Ψηλορείτη
στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.
Μέσα στην πολύτιμη προσφορά του αστεροσκοπείου στην επιστήμη και στην κοινωνία είναι και η παρατήρηση του κομήτη
του Χάλεϊ, η άφιξη του οποίου επρόκειτο να γειτνιάσει τη γη,
την άνοιξη του 1986 μετά από 76 χρόνια περιπλάνησής του.
Όπως επισημαίνει ο Γερμανός καθηγητής, «το συγκεκριμένο
αστεροσκοπείο κάνει ερευνητική δουλειά που δεν κάνουν άλλα
πολύ μεγαλύτερα». Αξίζει να σημειωθεί πως παρατηρήσεις από
το αστεροσκοπείο του Σκίνακα περιλαμβάνονται σε περισσότερες από 100 ερευνητικές εργασίες, που έχουν δημοσιευθεί
σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Η συγκεκριμένη κορυφή προσφέρει άριστες συνθήκες για
αστρονομικές παρατηρήσεις υψηλής ποιότητας σε ολόκληρη την
περιοχή της Μεσογείου. Άρχισε να κατασκευάζεται στη δεκαετία του 1980 στο πλαίσιο συνεργασίας του πανεπιστημίου Κρήτης (τμήμα αστροφυσικής) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας και του διαστημικού ινστιτούτου Μονάχου. Διαθέτει
τέσσερις θόλους στους οποίους είναι τοποθετημένα τρία τηλεσκόπια, καθώς επίσης χώρους εστίασης και αποθήκευσης.
Ένας από τους θόλους είναι τοποθετημένος σε πέτρινη κατασκευή στη δυτική πλευρά του χώρου και βλέπει προς το Ρέθυμνο. Διαθέτει τηλεσκόπιο με καθρέπτη 30cm. Στο νότιο τμήμα
υπάρχει ένας μικρός θόλος, ο οποίος προς το παρόν παραμένει
κενός και με προοπτική τη μεταφορά του στις εγκαταστάσεις
Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο για να διευκολύνει τις
μελέτες φοιτητών.
Στη νοτιανατολική πλευρά υπάρχουν δύο αδελφοί αλουμινένιοι
θόλοι, τοποθετημένοι σε τσιμεντένια κατασκευή. Ο ένας διαθέτει τηλεσκόπιο με καθρέπτη 30cm και χρησιμοποιείται συγχρόνως
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για προβολή ενδιαφερόντων διαφανειών για τους επισκέπτες.
Σε απόσταση 20μ από τον παραπάνω θόλο βρίσκεται η καρδιά
του αστεροσκοπείου, η οποία αποτελείται από σύγχρονο τηλεσκόπιο με καθρέπτη 130cm, τύπου Ritchey Cretien, δυνατότητας πλήρους κίνησης προς στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα,
στην οποία επιβοηθούν τέσσερα μεγάλα μοτέρ. Στο ισόγειο
βρίσκονται υπερσύγχρονοι υπολογιστές που έχουν σαν έργο
τους τον εγκλωβισμό στόχων που στην περίπτωση της συγκεκριμένης επιστήμης αφορούν σε διάφορα ουράνια αντικείμενα,
καθώς και η επεξεργασία όλων των πληροφοριών που συλλέγουν κατά την παρατήρηση αυτών. Η μόνιμη παρουσία επιστημονικού προσωπικού (αστροφυσικός - τεχνικός) εγγυάται την
ομαλή λειτουργία του αστεροσκοπείου.
Χιλιάδες είναι οι επισκέπτες, ενώ ο χώρος μαγνητίζει όχι μόνο
όσους ασχολούνται με την επιστήμη της Αστροφυσικής αλλά και
όσους πιστεύουν πως το Σύμπαν είναι μία… μικρή γειτονιά.
Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων περιελάμβανε
τις ακόλουθες δράσεις
›〉 ΣΚΙΝΑΚΑΣ
11:45➔ Άφιξη στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα
12:00➔ Χαιρετισμοί
12:30➔ Κέρασμα
13:00➔ Ξενάγηση στο Αστεροσκοπείο
›〉 Α
 ΝΩΓΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
16:00➔ Προσφώνηση Δημάρχου Ανωγείων
16:10➔ Ο
 μιλία Γιάννη Παπαμαστοράκη με θέμα «25 Χρόνια
Αστεροσκοπείο Σκίνακα»
17:00➔ Εγκαίνια Έκθεσης Αστρονομικής Φωτογραφίας
«Αστεροσκοπείο Σκίνακα: Με Θέα το Σύμπαν».
Τις βραδυνές ώρες και μέχρι 23:00 το Αστεροσκοπείο Σκίνακα
ήταν ανοιχτό στο κοινό για ξεναγήσεις και παρατήρηση από
το τηλεσκόπιο.
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ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤ’ΑΝΩΓΕΙΑ

ΜΑ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΟ ΧΡΩ
ΙΣ
ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΩΝ
Τ
ΠΡΩΤΟΧΟΡΕΥ
Στην 1η συνάντηση φίλων
του
ιστότοπου
www.
kritikiparadosi.gr του Γιώργη Αλυσσανδράκη. Αφιερωμένη στους πρωτοχορευτές
της δεκαετίας του 70-80.
Την Κυριακή 3ης Απριλίου,
στο κατάμεστο κέντρο διασκέδασης «Κρήτη» στην
Αθήνα, στην 1η συνάντηση
φίλων του ιστότοπου www.kritikiparadosi.
gr, που επιμελείται ο Γιώργης Αλυσσανδράκης ο καλός, παραδοσιακός, κρητικός
χορός και η ποιοτική κρητική μουσική
είχαν την τιμητική τους.
Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε πλαισίωσε τη βράβευση των άξιων πρωτοχορευτών των δεκαετιών 70 και 80. Και αναφερόμαστε στους: Νίκος Μαρή, Βαγγέλη
Μαθιουδάκη, Γιάννη και Μανώλη Αλυσσανδράκη, Κώστα Καπετανάκη, αλλά, φυσικά και στους δικούς μας, ανωγειανούς
Γιάννη και Δημήτρη Σταυρακάκη.

Την επιμέλεια της παρουσίασης της εκδήλωσης είχε
ο δημοσιογράφος και γεν.
γραμματέας του Συλλόγου
μας Μανώλης Σκανδάλης,
ο οποίος και εκπροσώπησε το Σύλλογό μας και συνεισέφερε τα μέγιστα στην
επιτυχία της βραδιάς.
Το φιλοθεάμον και πολυάριθμο κοινό διασκέδαση
υπό τους ήχους της μουσική του Γιώργη Σκορδαλού
και του συγχωριανού μας
Γιώργη Βρέντζου (Κάτη)
με το συγκρότημά τους.
Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν
ο Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως
κ. Γιώργος Μαριδάκης, ο ιδιοκτήτης του
ραδιοφωνικού σταθμού Κρήτη FM 87,5
κ. Γιώργος Παττακός, ο εκδότης του
Περιοδικού Κοντυλιές κ. Περικλής Κατσούγκρης και διάφοροι άλλοι κρητικοί
καλλιτέχνες και διάφορα μέλη μουσικο
χορευτικών σχημάτων αλλά και ο μουσικοχορευτικός όμιλος «Αορείτες» με την
χορευτική του ομάδα.
Φ.Α.

Οι Δήμαρχοι Ανωγείων
και Σφακίων στη Βουλή
Στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών
και Ορεινών περιοχών της Βουλής

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Από νωρίς το πρωί οι Ανωγειανοί κατέφθαναν στην
αίθουσα του Συλλόγου μας και ψήφιζαν, ενώ παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν παλιούς
γνωστούς και φίλους και να ανταλλάξουν απόψεις για
διάφορα θέματα της ζωής τους στην Αθήνα, αλλά και
να μοιραστούν τη νοσταλγία τους για την ιδιαίτερη
πατρίδα όλων, τ’Ανώγεια.
Η διαδικασία της ψηφοφορίας κύλησε ομαλότατα και
οι κάλπες έκλεισαν στις 8 το βράδυ. Οι Ανωγειανοί
που ψήφισαν ανήλθαν στους 115. Εξελέγησαν (κατά
σειρά εκλογής τους) οι ακόλουθοι:
- Ιωάννης Μανουράς του Βασιλείου › 101 ψήφοι
- Μανώλης Σκανδάλης του Θεοχάρη › 76 ψήφοι
- Ζαχαρίας Σαλούστρος-Λαγός
του Ελευθερίου › 74 ψήφοι
- Νικόλαος Καράτζης του Κωνσταντίνου
› 73 ψήφοι
- Στέφανος Χαιρέτης του Αριστείδη
(Γιαλάφτης) › 64 ψήφοι
-Κωνσταντίνος Μέμμος του Θεμιστοκλή › 60 ψήφοι
- Βασίλειος Κονιός του Βασιλείου
(Ταγιάρης) › 52 ψήφοι
Παράλληλα, εξελέγησαν και πλέον συναποτελούν την
εξελεγκτική επιτροπή του Συλλόγου μας οι:
Σαλούστρος Βασίλης του Ιωάννη, Βασίλειος Τουπής
του Αριστείδη και Γεώργιος Φασουλάς του Νικολάου.
Στις 8/6/2011, κατόπιν σύγκλησης των εκλεγέντων μελών του Συλλόγου μας σε διοικητικό συμβούλιο έγινε,
η συγκρότηση των μελών του σε σώμα, το οποίο έχει
ως ακολούθως:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ › Γιάννης Μανουράς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ › Ζαχαρίας Σαλούστρος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ › Μανώλης Σκανδάλης
ΤΑΜΙΑΣ › Κώστας Μέμμος
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ › Νικόλαος Καράτζης
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ › Βασίλης Κονιός
ΕΦΟΡΟΣ › Στέφανος Χαιρέτης
Φ.Α.
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Τη θεαματική άνοδο των κρουσμάτων καρκίνου στ’Ανώγεια, σημειώνει έρευνα που
διεξήχθη από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Ηρακλείου Αντ. Καφάτο, σε τρεις
περιοχές της Κρήτης και καλύπτει μια μακρά περίοδο από το 1950 εώς το 2000.
Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι κατά το διάστημα 1950-1970 στις περιοχές Βαγιωνιά, Τυμπάκι και
Ανώγεια τα επίπεδα καρκίνου ήταν λιγότερα από τα αναμενόμενα. Για το επόμενο διάστημα 1980-2000,
παρουσίασαν αύξηση σε λογικά πλαίσια για τις περιοχές Βαγιωνιά και Τυμπάκι, ενώ στ’ Ανώγεια τα
καρκινικά κρούσματα σχεδόν τριπλασιάστηκαν.
Η περιοχή των Ανωγείων κατέχει μάλιστα θλιβερή πρωτιά στους δείκτες θνησιμότητας, για όλα τα
είδη καρκίνου, καθώς οι περιπτώσεις που τελικά οι ασθενείς καταλήγουν, υπερβαίνει κατά ποσοστό
4% τον εθνικό δείκτη θνησιμότητας. Σύμφωνα με τον Καθηγητή κ. Καφάτο, η ανησυχητική άνοδος
του καρκίνου στα Ανώγεια, αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του καπνίσματος, στην υπερκατανάλωση
κόκκινου κρέατος ενώ ανοιχτό αφήνει η έρευνα το ενδεχόμενο να επιδρούν παράγοντες όπως η χρήση εντομοκτόνων και φαρμάκων για ζώα.
Με βάση την έρευνα αυτή αλλά και με παρόμοιες
μελέτες, ο κ. Καφάτος, συμπεραίνει ότι η κρητική
διατροφή αποτελεί στην ουσία απλή μέθοδο πρόληψης για μια σειρά χρόνια και πολύ σοβαρά νοσήματα πέρα του καρκίνου όπως καρδιαγγειακά
και παχυσαρκία. Ο ίδιος συνιστά επιστροφή στο
διατροφικό αυτό μοντέλο, το οποίο άλλωστε το τελευταίο διάστημα εκθειάζουν όλο και πιο συχνά,
μελέτες από τα εγκυρότερα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Στις 14 Απρίλη 2011, έπειτα από πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α, Μιχάλη Κριτσωτάκη, οι Δήμαρχοι: Ανωγείων, κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης και Σφακίων, κ. Παύλος Πολάκης ενημέρωσαν την Υποεπιτροπή
Νησιωτικών και Ορεινών περιοχών
(της Επιτροπής Περιφερειών) της
Βουλής των Ελλήνων για τους στόχους, τις προοπτικές και δυνατότητες των δήμων τους, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι
των ορεινών δήμων αλλά και
οι δημοτικές αρχές στην προσπάθεια να τα αντιμετωπίσουν και να δώσουν λύσεις
και κατέθεσαν σειρά αιτημάτων και προτάσεων.
Φ.Α.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ των Ανωγειανών
ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΝΟΥΡΑ και ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΝΟΥΣΟΥ
από την Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών
Βραδιά τιμής για τους συγχωριανούς μας, Ανδρέα Μανουρά (ιατρός χειρουργός,
καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών) και Ορέστη Μανούσο (ιατρός,
ομότιμος καθηγητής Παθολογίας Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), ήταν
η 12η Φεβρουαρίου, κατά την ετήσια χοροεσπερίδας της Πανελλήνιας Πολιτιστικής
Ένωσης Μυλοποταμιτών, που έλαβε χώρα στο κέντρο εκδηλώσεων «Ζορμπάς»
στην Αθήνα. Την ίδια βραδιά επαινέθηκε και ο ιατρός-χειρουργός Βασίλης Παρασύρης από τα Ζωνιανά. Για τους συγχωριανούς μας η επιβράβευση αυτή ήρθε ως
ένα ακόμα επιστέγασμα της πολυετούς και άοκνης προσφοράς του στην επιστήμη,
τον πολιτισμό και τον άνθρωπο, διάστημα κατά το οποίο ωφελήθηκαν των υπηρεσιών των πολλοί συνάνθρωποί μας. Την τιμητική πλακέτα ο κ. Μανουράς έλαβε δια
χειρός του αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Γρηγορίου Νιώτη και ο κ.
Μανούσος δια χειρός του τέως Υπουργού κ. Γεωργίου Περάκη.
Αφού έγινε σύντομη αναφορά στο πλούσιο και σημαντικό έργο προσφοράς των
βραβευθέντων, ο άξιος και δραστήριος πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής
Ένωσης Μυλοποταμιτών κ. Σπύρος Τρούλης έδωσε το έναυσμα για το ξεκίνημα
του γλεντιού που διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες σ’ένα κατάμεστο κέντρο
διασκέδασης.
Φ.Α.

«Εδεσματολόγιον
της Κρήτης»
Ταξιδεύοντας στην Κρήτη
του χθες και του σήμερα.
Ένα ταξίδι από το μακρινό παρελθόν έως το σήμερα με… πλοηγό
το καλαίσθητο βιβλίο «Εδεσματολόγιον της Κρήτης», της Νάντιας Σαραντοπούλου και του Γιάννη Σαραντόπουλου. Μια προσεγμένη έκδοση με αυθεντικές συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, με έθιμα και παραδόσεις από την Κρήτη. Ξεφυλλίζοντας
τις σελίδες του βιβλίου ταξιδεύουμε στη βαθιά Κρήτη μέσα από
τη μυθολογία, την ιστορία, τις εξέχουσες προσωπικότητες, τον παραδοσιακό κρητικό γάμο, την παραδοσιακή φορεσιά, τους χορούς και τα Κρητικά νάκλια. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κρητική διατροφή και στα Κρητικά προϊόντα. Παρουσιάζονται 130 συνταγές μαγειρικής
και ζαχαροπλαστικής χαρακτηριστικές της Κρητικής παραδοσιακής κουζίνας. Το βιβλίο διατίθεται
από τις εκδόσεις Σαββάλα και άλλα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή σε σχέση με την ποιότητά του
και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει, σίγουρα θα σας αποζημιώσει!
Μανώλης Σκανδάλης

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ
Με συμμετοχή που απέσπασε τις καλύτερες κριτικές και κέρδισε τις
εντυπώσεις από το πολυπληθές, φιλοθεάμον κοινό της Κορίνθου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Ανωγείων με 10μελές χορευτικό συγκρότημα,
αλλά και με μουσικό σχήμα, έδωσε το παρόν, κατά το διήμερο της 1ης
και 2ας Απριλίου 2011, στην πόλη της Κορίνθου, σε μουσικοχορευτικές
εκδηλώσεις, που πραγματοποίησε ο Δήμος Κορινθίων και ο Πολιτιστικός
Σύλλογος «Τερψιχόρη».
Αξιοσημείωτη η υποστήριξη της ανωγειανής συμμετοχής από πλήθος
φορεών και επιχειρηματιών των Ανωγείων, όπως άξια αναφοράς είναι
και η φιλοξενία και διαμονή που πρόσφερε στους συμμετέχοντες η επιχείρηση της περιοχής «Ηotel Club Καζίνο Λουτράκι», όπου εργάζονται
οι αγαπητοί και πρόθυμοι συγχωριανοί μας Βασίλης και Μενέλαος Δραμουντάνης, αλλά και ο Γιάννης και Δημήτρης Μανουράς.
Πολλά συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Ανωγείων Ζαχαρία Σουλτάτο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Φ.Α.

(πηγή: www. cretalive.gr)

«Νίκος Ξυλούρης…
τραγουδάμε για να
σμίξουμε τον κόσμο»
Εκδόσεις Μετρονόμος
Επιμελητής έκδοσης Θανάσης

Συλιβός
Τριάντα συν ένα χρόνο από το θάνατο του Νίκου
Ξυλούρη (8 Φεβρουαρίου 1980) οι εκδόσεις Μετρονόμος κυκλοφορούν ένα βιβλίο μνήμης για τον
μεγάλο τραγουδιστή με τίτλο: «Νίκος Ξυλούρης…
τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο».

Σε 126 σελίδες , με οικογενειακές φωτογραφίες,
η γυναίκα του Ουρανία, ο γιός του Γιώργος , ο
αδελφός του Γιάννης και άνθρωποι με τους οποίους συνεργάσθηκε καταθέτουν στιγμιότυπα ζωής και θανάτου. Από τη ζωή του στ’ Ανώγεια,
μέχρι τον αδόκητο τέλους του από καρκίνο σε
ηλικία 44 ετών.
«Αγαπήθηκε απ'όλους τους Έλληνες, από τους
διανοούμενους μέχρι τους λαϊκούς ανθρώπους. Δεν
ήταν απλώς ένας μεσολαβητής των τραγουδιών,
αλλά ένας μύστης μιας τελετουργίας, παραμένοντας αλώβητος στο πέρασμα του χρόνου» σημειώνει ο επιμελητής της έκδοσης Θανάσης Συλιβός.

ΤΗΝ
ΕΚΚΕΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΟΠΟΥ
ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ
ΤΑ Τ.Α.Ε. ΖΗΤΗΣΕ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Να εκκενώσουν το χώρο που τους είχε παραχωρήσει προς στέγαση των υπηρεσιών
των, ζήτησε ο Δήμος Ανωγείων από το ΤΑΕ

Μυλοποτάμου. Το αίτημα αυτό ήρθε να
υπενθυμίσει στην τοπική ηγεσία της αστυνομίας, ότι η απόφαση που είχε λάβει το
δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων
για παραχώρηση του γνωστού κτιρίου προς
στέγαση των υπηρεσιών των Τ.Α.Ε. προσδιόριζε σαφές χρονοδιάγραμμα χρήσης,
γνωστό εξαρχής στις αστυνομικές αρχές,
με καταληκτική ημερομηνία αυτού, την 31
Αυγούστου του τρέχοντος έτους.
Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αναστάτω
ση στην τοπική ηγεσία της Αστυνομίας καθώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, άλλος διαθέσιμος χώρος φιλοξενίας της υπηρεσίας
στην περιοχή του ορεινού Μυλοπόταμου.

Αν και διάφοροι κύκλοι της Αστυνομίας
βλέπουν σκοπιμότητα στο αίτημα αυτό
του Δήμου, ώστε να απομακρυνθούν οι
ειδικοί φρουροί από την περιοχή ,λόγω
της αντιπαλότητας που φέρεται να έχει
δημιουργηθεί ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και την Αστυνομία.
Ο Δήμος, όμως, δεν συμμερίζεται τις θέσεις αυτές και σημειώνει, ότι στο συγκεκριμένο χώρο προγραμματίζει να φιλοξενήσει διάφορες δράσεις και είναι χρήσιμος
πολύ, καθώς, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχει
η οικονομική δυνατότητα, ώστε ο Δήμος να
προβεί στην αγορά άλλου ακινήτου.
Φ.Α.
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΣ
ΑΕΡΑΚΗ
(ή Φράγκα)
(απεβίωσε στις 24-2-2011)

Ο αναστοχασμός του τρόπου ζωής, σκέψης,
συμπεριφοράς και πράξης ανθρώπων, όπως
της Φραντζέσκας Αεράκη, θα μας βοηθήσει
στην ενδοσκόπηση και κάθαρση, που όλοι
χρειαζόμαστε για να παίρνουμε δύναμη στις
μέρες μας.
Σ’ ευχαριστώ Φράγκα για την αληθινή σου
γειτονία.
Καλή αντάμωση.
Η γειτόνισσα σου, Αγάπη.

Στη μνήμη
ΓΙΑΝΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(απεβίωσε στις 6-4-2011)

Στη μνήμη της Φρατζέσκας Αεράκη, η Αγάπη Χαιρέτη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50 ευρώ.

Στη μνήμη
ΜΑΡΙΚΑΣ
ΞΥΛΟΥΡΗ
(ή Μαχαιρογιώργαινα)

Έφυγες από τη ζωή πολυαγαπημένη μας
Μάνα και η ημέρα αυτή θα μείνει βαθιά
χαραγμένη στην μνήμη μας για πάντα. Μάνα το πέρασμά σου από τη ζωή αυτή ήταν
γεμάτο από προσφορά, αγάπη, καλοσύνη.
Οι πολύτιμες συμβουλές σου θα μας συνοδεύουν πάντα!
Σε ευχαριστούμε για τις αρχές με τις οποίες
μας μεγάλωσες!
Το κενό που άφησε η απουσία σου δεν θα
αναπληρωθεί ποτέ και η μεγάλη κληρονομιά
του ονόματός σου θα μας συνοδεύει πάντα!
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Τα παιδιά και τα εγγόνια σου.
Τα παιδία και τα εγγόνια της Φραντζέσκας
Αεράκη ευχαριστούν θερμά όλους όσους
συμμετείχαν στο πένθος τους με οποιονδήποτε τρόπο…
Στην μνήμη της Φραντζέσκας Αεράκη τα
παιδία της εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ.
Στη μνήμη της Φρατζέσκας Αεράκη, η οικογένεια Αριστείδη Φασουλά εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.

k

Για τη Φράγκα
Έφυγε την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011
ένας άνθρωπος που «είχε κάνει τον κύκλο
του»;
Όχι έτσι απλά, γιατί η Φράγκα ενσάρκωνε
-στην καθημερινότητά της-την αξιοπρέπεια,
την ακεραιότητα, την ειλικρίνεια, την αλληλεγγύη, το σεβασμό, το φιλότιμο, αξίες πανανθρώπινες που όλοι «οι παλιοί» –γνήσιοιΑνωγειανοί εκφράζουν και έτσι μένουν
αξέχαστοι σ’ όσους είχαν την τιμή να τους
γνωρίσουν.
Ο τόπος μας, στους γκρεμούς του Ψηλορείτη, που τόσο αληθινά συμβόλιζε η Φράγκα,  μας κληροδότησε μέσα από την καθημερινότητα των ανθρώπων του, αποστάγματα σοφίας σαν συνέχεια μιας αρχέγονης
παράδοσης, που λίγα βιβλία ακόμα και σήμερα έχουν καταγράψει.
Πώς να καταγραφεί άλλωστε η πράξη της
βιοπάλης που εμπεριέχει οικουμενική αξία;
Δυστυχώς, στους χαλεπούς καιρούς που
ζούμε, «οι παλιοί» Ανωγειανοί φεύγουν
σιγά σιγά και οι νεώτεροι, καθώς πενθούμε,
έχουμε χρέος ηθικό να αναγνωρίσουμε και
να βυθιστούμε στις ρίζες μας για να ξεσκαρτάρουμε ό,τι δεν είναι αληθινό και ανθρώπινο. Να ξεφύγουμε από τον καταναλωτισμό και την εγωκεντρικότατα που μέσα τους
έχουμε εγκλωβιστεί.

Μάνα στο καλό να πας.
Πληγωμένη από τα νιάτα σου, από το θάνατο τσι Θεονύμφης και του Βασίλη σας
έδωκες το δικό σου αγώνα για να συνεχίσεις. Έκαμες εφτά κοπέλια, δούλεψες πολύ, ξενύχτησες πολύ, πόνεσες, χτυποκάρδισες, άντεξες.Ήθελες να δίνεις όχι μόνο
στα κοπέλια και στον άντρα σου μα προπαντός στην κοινωνία.Έδινες θάρρος, ελπίδα, γέλιο, ο,τι είχες το έδινες. Ήθελες να
δίνεις χαρά. Εμάς μας εμεγάλωσες χωρίς
στερήσεις, με αρχές. Μας έδειξες τον ίσιο
δρόμο. Κι ύστερα… που εστέρεψες, που
εθάριες πως δεν είχες πια να δώσεις, αποσύρθηκες. Ελούφαξες πληγωμένο αγρίμι
στη φωλιά ντου και ανέβηκες το δικό σου
Γολγοθά. Και μια Κυριακή, τη μέρα που
ποθένουνε οι καλοί ανθρώποι, ετσα το λέγες, εξεψύχισες ίδιο ξεπεταρούδι αδύναμο.
Μα επήρες σκιάς αγάπη Μάνα, έκεια δε
πρέπει να ‘χεις παράπονο.
Μάνα σε ευχαριστούμε για όσα μας έδωκες. Δε θα σε ξεχάσουμε όσο ζούμε.
Υ.Γ.: Ευχαριστούμε όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο χαμό της Μάνας μας.
Στεφάνια κατέθεσαν: Γραφείο Κηδειών
«Σταυρακάκης», Οικ. Δημητρίου Σπιθούρη
Νταμπακομανώλη, Οικ. Στυλιανού Χαιρέτη, Τα ανίψια: Αγάπη, Κατερίνα, Μαρία,
Γιώργος, Βασιλεία Τρούλη, Οικ. Δημητρίου
και Κωνσταντίνας Σκουλά, Οικ. Εμμανουήλ
Σπιθούρη, Οικ. Ευρυπίδη Σπιθούρη».
Στη μνήμη της θανούσης, ο Κωνσταντίνος
Ξυλούρης εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ
στη Φ.Α.
Η οικογένεια του Γιώργη Δακανάλη του
Θεμιστοκλή προσφέρει στη Φ.Α. το ποσό
των 50 ευρώ στη μνήμη της θανούσης και
νονάς του Μαρίκας Ξυλούρη (Μαχαιρογιώργαινα).

τα χνάρια τα δικά σου,
να τα κλουθά η σκέψη τους
να βρίνεται κοντά σου.
Ανθρώπου νους εν τω χωρεί
πως έχεις πια μισέψει,
αφού ομπρός μας φέρνει ‘σαι
η ταξιδιάρα η σκέψη.
Δυο γιοί και η γυναίκα σου
είναι τα θάρρειτα σου,
απου βαστούν περήφανα
ψηλά το όνομά σου.
Στα μέσα της σαρακοστής
θυμίζει η κάθε σκέψη,
τον Γολγοθά και τον σταυρό
που μου ‘χει η μοίρα πέψει.
Την ώρα της ανάστασης
έκανα τον σταυρό μου,
να γαληνέψουν οι ψυχές
όλων των συγγενών μου.

Στη μνήμη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΝΟΥΡΑ
(Σωμαροβασίλη)
(ένα έτος από το θάνατό του,
στις 28-3-2010)

Στην μνήμη του Γιάννη Αποστόλου η γυναίκα του Γιωργία και τα παιδιά του Χρήστος και Μανώλης εισέφεραν στην Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
Σαράντα μέρες σήμερα
ήθελα να ξυπνήσεις,
Παιδιά γυναίκα συγγενείς
για να καλωσορίσεις
Πατέρα ήσουν μερακλής
και το ‘λεγε η καρδιά σου,
μα εμείς θα το κρατήσουμε
ψηλά το όνομα σου
Θα φέρω χώμα απ’ τη καστανιά
Πάντα να σε σκεπάζει,
να μην το ζητάει η καρδιά
να βαριαναστενάζει
Σαράντα μέρες σήμερα
και ο πόνος μας λυγίζει,
και δεν ξυπνάς να μας ’ε δεις
μάλλον δεν μας γνωρίζεις
Ο θιός το αποφάσισε
να σε πάρει από κοντά μου,
και μάτωσες και πλήγωσες
για πάντα την καρδιά μου
Η γυναίκα σου Γιωργία
Όπου αέρας δυνατός
ανοίγεις τα φτερά σου,
πράμα δεν αντιστάθηκε
ποτέ στο πέταγμά σου
Ακόμα και στην Καστανιά
νεκρώσανε οι τόποι,
το θάνατό σου Αητέ
δεν πίστευαν οι ανθρώποι
Εχίσανε σου τη φωλιά
στην πιο ψηλή τη θέση,
μ’ ένα φτερούγισμα ψηλά
να φτάνεις που σ’ αρέσει
Αητέ ξωπίσω άφησες
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΦΑΣΟΥΛΑ
(ή Τροτσέλαινα)
(με τη συμπλήρωση ενός έτους
από το θάνατό της,
στις 14/2/2010)

Ο Ανιψιός σου
Γεώργιος Ε. Μαυρόκωστας.

ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥ έφυγες τόσο ξαφνικά.
Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες
από κοντά μας. Εσύ που ήξερες να αγωνίζεσαι και να παλεύεις και να τα καταφέρνεις ακόμα και στα δύσκολα. Όμως ξαφνικά η καρδιά σου σε πρόδωσε. Προσπάθησαν τα παιδιά σου να σε επαναφέρουν
στην ζωή. Εσύ όμως είχες πάρει τον δικό
σου δρόμο, για την γειτονιά των ΑΓΓΕΛΩΝ. όσο και να μας πονάει αυτό είναι
γεγονός, δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ η γυναίκα σου Γιωργία και τα παιδιά σου Χρήστος
και Μανόλης, θα σε θυμόμαστε για όσο
ζούμε, και θα μας λείπεις κάθε ώρα και
κάθε στιγμή. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Θα σε αγαπάμε πάντα.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Ένας χρόνος μακριά μας, χωρίς να λείψεις ούτε μια μέρα από τη σκέψη μας.
Εξακολουθείς να μας εμπνέεις και οδηγείς στο καλό και ενάρετο. Δεν συνηθίζεται η απώλειά σου. Όμως εσύ φρόντισες
να κάνεις την φυγή σου αφορμή για να
γρηγορούμε και ελπίζουμε. Μέσα σ’ένα
χρόνο είχαμε πολλές φορές την ευκαιρία
να αντιληφθούμε το πόσο σημαντική είναι
η απουσία σου από τη ζωή μας. Και ακόμα και σήμερα, ένα χρόνο μετά, μάς δείχνεις το δρόμο στα διλλήματα της ζωής
και νοερά μας συμβουλεύεις. Σε θυμόμαστε χαρούμενο και μετρημένο. Σοβαρό
και υπεύθυνο, έτοιμο να σταθεί σε όποιον
είχε ανάγκη. Ανήκες στην γενιά των ανθρώπων, στη ράτσα των Ανωγειανών που
μετρούσε τα λόγια του και απέρριπτε το
περιττό και ανούσιο. Έζησες ζωή γεμάτη
με εικόνες και εμπειρίες. Αγάπησες πολύ
και αγαπήθηκες το ίδιο. «Τη ζωή μου την
έζησα» -μας είχες εξομολογηθεί, σε μια
σπάνια έκφραση αυταρέσκειάς σου λίγες
μέρες, τότε.. πριν- κάνοντας, έτσι, προφητικά έναν μοιραίο απολογισμό. Σ’ευχαριστούμε που μας έκανες να αναφερόμαστε
με περηφάνια στο όνομά σου. Σ’ευχαριστούμε που μας έμαθες ακόμα και στα
δύσκολα να αγαπάμε τη ζωή. Ο πόνος
έγινε δύναμη πια.Η γυναίκα σου Ειρήνη
Τα παιδιά σου Άρης, Γιάννης, Γιώργος

Για την Ευτυχία μας…
Ο χαμός σου δεν ξεπερνιέται και η
απουσία σου δε συνηθίζεται. Έφυγες
και δεν προλάβαμε να σου πούμε όσα
θέλαμε. Θά’μοιαζε με αποχαιρετισμό
κι εμείς ποτέ δεν είπαμε πως φεύγεις.
Λίγο πριν φύγεις σου κρατούσα το χέρι
και σου’πα πως σ’αγαπούμε όλοι, μα
δεν ξέρω αν μ’άκουσες. Κι ύστερα ξεκουράστηκες. Στην τελευταία σου πνοή,
θαρρώ πως κόπηκε για λίγο και η δική
μου και σκέφτηκα πως τίποτα δε θα’ναι
πια το ίδιο.
Μου’ρθαν στο νου σκηνές απ’τη ζωή
που’σουν κι εσύ παρούσα κι άλλες που
θα’ρθουν και θα λείπεις και θα’ναι αβάσταχτο. Και πιο πολύ πονούνε οι στιγμές χαράς, που τώρα θα είναι πάντα
μισή, για πάντα θα λείπεις εσύ.
Σε εκτιμούμε, που μεγάλωσες εφτά κοπέλια και δεν τους έλειψε ποτέ τίποτα.
Σε θαυμάζουμε, που πάντα φρόντιζες
για όλους, βάζοντας πίσω τον εαυτό σου
και δεν παραπονέθηκες ποτέ.
Σε σεβόμαστε, που έκανες πάντα πράξη
όσα πίστευες κι ήσουν σταθερά δίπλα μας
να μας δείχνεις το δρόμο, χωρίς να μας
πιέσεις ποτέ να τον ακολουθήσουμε.
Σε ευγνωμονούμε, που μας έμαθες να
ζεχωρίζουμε το σωστό από το λάθος. Το
καλό από το κακό, την αλήθεια από το
ψέμα και να θέλουμε να τ’ακολουθούμε.
Σ’αγαπούμε, που ήσουν όπως ήσουν.
Δυναμική, υπομονετική, μεγαλόψυχη.
Γλυκιά, αυστηρή, αστεία… Είχες τόση
αγάπη, που περίσσευε και για όσους σε
πονέσανε.
Πονώ για τη Μάνα μου, μα πιο πολύ μου
λείπει η Ευτυχία, η Ευτυχίτσα, το Φτυχιώ, η Χία, η Χίτσα, η Τροτσέλαινα….
Τα κοπέλια σου
Μανώλης-Μαρία
Κατερίνα-Στέργιος
Πελαγία-Γιώργος
Λενιώ-Γιώργης
Βούλα-Γιώργης
Βαγγελιώ
Μαρία-Κώστας
Ο άντρας σου,
Τροτσέλης

Με την συμπλήρωση ενός έτους από το
θάνατο της Ευτυχίας Φασουλά (Τροτσέλαινα), η οικογένειά της εισέφερε,
στη μνήμη της το ποσό των 200 ευρώ στη
Φ.Α.

k

14 Φεβρουαρίου 2010. Η ζωή στη γειτονιά δεν θα είναι πια ίδια. Έφυγε η
ψυχής της, η Ευτυχία της, η δική μας
Ευτυχία.
Η Ευτυχία γεννήθηκε πριν 69 χρόνια
στο Βορίτσι Πεδιάδος και ήταν το τέταρτο παιδί του Κώστα και στη Κατερίνας Αλεξάκη. Ανατράφηκε σε περιβάλλον με ισχυρές ηθικές βάσεις, δούλεψε
πολύ σκληρά και αυτή και οι αδελφές
της στο σπίτι των γονιών της φροντίζοντας να μην νοιώσουν την έλλειψη του
γιού που ποτέ δεν απέκτησαν.
Στα 26 της χρόνια ερωτεύεται και παντρεύεται ένα νεαρό βοσκό από τ’Ανώγεια το Γιώργη Φασουλά (Τροτσέλη).
Τον αγάπησε με όλη τη δύναμη της ψυχής της. Ήρθε μαζί του να ζήσει στ’Ανώγεια και καταφέρνει από την πρώτη
στιγμή να κερδίσει την αγάπη και την
εκτίμηση των Ανωγειανών τιμώντας την
καταγωγή της και την ανατροφή της.
Αποκτούν οκτώ παιδιά, δύο αγόρια και
έξι κορίτσια. Η αγκαλιά της Ευτυχίας
είναι τόσο μεγάλη που θα χωρέσει αργότερα και τα ανίψια της μετά το θάνατο της αδελφής της Ελευθερίας. Συνεχίζει να αγωνίζεται σκληρά, δουλεύει
και στην Τράπεζα και συγχρόνως βοηθά το σύζυγό της και το γιό της στα πρόβατα, πάντα με το γέλιο, πάντα με το
καλαμπούρι, πάντα με αισιοδοξία. Το
σπίτι της είναι για όλους πάντα ανοικτό.
Όλοι εμείς στη γειτονιά όταν θέλουμε
να ξεφύγουμε από τα καθημερινά προβλήματα, τρέχουμε στην Ευτυχία. Κι
εκείνη πάντα εκεί, πρόθυμη να βοηθήσει, όχι με λόγια ή στείρες συμβουλές,
αλλά με μια μόνη ματιά καταφέρνει να
ζεστάνει τις καρδιές μας.
Αύγουστος 1981, ένα ύπουλο κτύπημα
της μοίρας και το γέλιο έσβησε, η αγάπη για τη ζωή κλονίστηκε. Το μικρό
αγοράκι που πριν τρεις μήνες ήρθε για
να σφραγίσει την ευτυχία του ζευγαριού
φεύγει για τη γειτονιά των αγγέλων.
Η Ευτυχία με τη βοήθεια του συζύγου
της στέκεται όρθια, άγρυπνος φρουρός
στο χρέος που είχε απέναντι στα υπόλοιπα παιδιά της.
Με σπασμένα τα φτερά καταφέρνουν
να τα μεγαλώσουν, να τα σπουδάσουν,
να τα παντρέψουν. Γνωρίζουν εγγόνια
κι εκεί που η ζωή αρχίζει δειλά-δειλά
να τους χαμογελά ξανά, έρχεται η διάγνωση των γιατρών που τα ανατρέπει
όλα, που τα σταματά όλα…
Αυτή ήταν η Ευτυχία, ο άνθρωπος της
καλοσύνης, της προσφοράς, της αυτοθυσίας.
Είναι νωρίς, πολύ νωρίς, για να πεις αντίο
σ’αυτόν τον άνθρωπο που είχε να ζήσει
τόσες πολλές χαρές ακόμα, που έκανε
όλους γύρω της να σκέφτονται θετικά, να
πιστεύουν ότι η ζωή είναι ωραία.
Ευτυχία, θα σε θυμόμαστε πάντα, και
όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε σου είμαστε ευγνώμονες, που μας έδωσες την
ευκαιρία να πιστέψουμε, ότι ακόμη
υπάρχουν Άνθρωποι.
Καλό σου ταξίδι
Κική Κεφαλογιάννη-Μαυρόκωστα

Στη μνήμη
ΟΛΓΑΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ή Σπιταλιώραινα)
(απεβίωσε στις 4-3-2011,
ετών 87)

Έφυγες για το μεγάλο ταξίδι που δεν έχει
γυρισμό.
Κόρη του Νικόλα Κεφαλογιάννη (Κουντονικόλα) και της Μαρίας Χαιρέτη.
Έμεινες ορφανή από μάνα στην πιο τρυφερή σου ηλικία. Πέρασες δύσκολα χρόνια μαζί με τον αδερφό σου το Μιχάλη.
Παντρεύτηκες τη Δημήτρη Καλλέργη
(Σπιταλιώρο) και αποκτήσατε 7 παιδιά.
Εννιά χρόνια τώρα χωρίς τον αγαπημένο
σου «Δημητράκι», όπως τον έλεγαν, ζούσες με τη μοναξιά. Πέρασες δύσκολες
ώρες στο κρεβάτι τον τελευταίο καιρό,
αλλά έφυγες ευτυχισμένη στο σπίτι σου
με όλα τα παιδιά σου πάνω από το προσκέφαλό σου.
4 Μαρτίου 2011, ημέρα Παρασκευή, 9 το
πρωί, έφυγες από τη ζωή, πήγες να βρεις
το Δημητράκι σου και τη μάνα που στερήθηκες.
Καλό σου ταξίδι μάνα και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Παιδιά κι εγγόνια σήμερα
σε αποχαιρετούνε
κι ένα μεγάλο ευχαριστώ
για όλα να σου πούνε
Τα παιδιά και τα εγγόνια σου
Στη μνήμη της θανούσης, τα παιδιά και τα
εγγόνια της εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό
των 200 ευρώ
Πεθάνατε μα μια ζωή θα είστε στην καρδιά
μας
Παππού, γιαγιά κι όλοι εσείς που είστε
μακριά μας
Δημήτρης Ν. Καλλέργης

Στη μνήμη
ΜΑΝΩΛΗ ΦΑΣΟΥΛΑ
(ή Στιβαχτομανωλη)
(απεβίωσε στις 28-10-2010,
ετών 98)

Ο Στιβαχτομανώλης έφυγε από τη ζωή ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, πλήρης ημερών
σε ηλικία 98 ετών.
Γεννήθηκε το 1912 και μεγάλωσε μέσα σε
δυσκολίες που συνόδευαν την παιδική και
εφηβική του ηλικία. Υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό κατά τον αλβανικό πόλεμο με
θάρρος και αξιοπρέπεια. Μέσα στην κατοχή παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ζαφειρένια με την οποία απέκτησαν 9 παιδιά.
Γνήσιοι μαχητές της ζωής, κατάφεραν να
μεγαλώσουν 8 από αυτά, αφού είχαν την
ατυχία να χάσουν ένα τους παιδί, σε ηλικία
2,5 ετών. Άλλοτε κάνοντας το βοσκό, άλλοτε το χτίστη, άλλοτε το γεωργό, ανέθρεψε
τα 8 παιδιά του και τα πάντρεψε όλα, που
του χάρησαν 17 εγγόνια.
Ο Μανωλάκης, όπως χαϊδευτικά τον λέγαμε όλοι, έφυγε με ψηλά το κεφάλι. Έφυγε
κυριολεκτικά όρθιος, μέχρι την τελευταία
στιγμή. Συμμετείχε σε όλες τις λύπες και τις
χαρές των συγγενών του. Συμμετείχε σε
όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις της ζωής
του χωριού, διδάσκοντας με τον τρόπο του,
πως πρέπει ο άνθρωπος να περπατήσει στο
σύντομο ταξίδι της ζωής. Εμείς τα παιδιά
του θα τον θυμόμαστε με υπερηφάνια για
πάντα, για τις αρχές που μας έδωσε και για
το θαρραλέο και υποδειγματικό τρόπο που
αντιμετώπισε τη ζωή.
Ας είναι ελαφρύ το Ανωγειανό χώμα
που τον σκέπασε.
Η γυναίκα του και τα παιδιά του ευχαριστούν όλους τους συγγενείς και φίλους που
με οποιοδήποτε τρόπο συμπαραστάθηκαν
στο πένθος μας και προσφέρουν στη μνήμη
του και στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.
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Ανώγεια • ΠΑΣΧΑ 2011
1 Ο πατήρ Ανδρέας Κεφαλογιάννης επί τω έργω...
2 Οι νέοι με κατάνυξη προσέρχονταν να προσκυνήσουν
στους ναούς του χωριού
3 Ο Σταυρός στο Αγιο Δημήτριο
4 Ο Σταυρός στην Παναγία στο Περαχώρι
5 Η Ανάσταση του Κυρίου στον Άϊ Γιώργη

Φωτό: Μανώλης Σκανδάλης

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ 2011
1-7 Στιγμιότυπα από τις περιφορές του Επιταφίου των ενοριών του χωριού μας. 8 Ο Επιτάφιος στον Αϊ Γιάννη 9 Ο Επιτάφιος στον Αϊ Γιώργη 10 Ο Επιτάφιος
στην Παναγία 11 Το έθιμο του χτυπήματος της καμπάνας 12 Ο Ζαφειρονίκος επί τω έργω 13 Ο Επιτάφιος στον Άγιο Δημήτριο 14-15 Σκηνές από τη
Μεγαλοβδομάδα. Ο Κόσμος πολύς... 16-18 Το στήσιμο του Αρφανού... το αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει.... και το κάψιμό του ακόμα εντυπωσιακότερο.
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1 Ο Βασίλης Σκουλάς ερμηνεύοντας…
2 Ο Νικήστρατος Ανδρεαδάκης με τη σύζυγό του.
3 Ο Πέτρος Σαμόλης έδωσε και φέτος το παρόν με την καλή παρέα του.
4 Το μέλος του Δ.Σ. Σοφία Σαμόλη στο τραπέζι με την καλή παρέα της.
5 (από αριστερά) ο Κώστας Μέμμος ταμίας και χοροδιδάσκαλος με το Γιώργη Φασουλά και τον Ζαχαρία Σαλούστρο.
6 Όλες οι ηλικίες χόρεψαν και γλέντησαν.
7 Ο Γιάννης Σμπώκος με την Έλενα Σμπώκου και το Γιάννη Μανουρά.
8 Ο Γιώργης Νταγιαντάς με την παρέα του.
9 Η παρέα των Σταυρακάκηδων.
10 11 Ο Γιάννης Κλίνης με την κόρη του και την υπόλοιπη συντροφιά του.
Φωτό: Μανώλης Σκανδάλης
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Φωτό: Μανώλης Σκανδάλης

1 Ο Πρόεδρος καλωσορίζει τους παρευρισκόμενους. Δίπλα του ο Μανώλης Σκανδάλης, ο Ζαχαρίας Σαλούστρος και η Σοφία Σαμόλη (μέλη του Δ.Σ.) 2 Η Έλενα
Σμπώκου έχει λάβει την τιμητική πλακέτα στη μνήμη του πατέρα της Μενέλαου Σμπώκου και ευχαριστεί το Σύλλογό μας 3 Ο Βασίλης Σκουλάς λαμβάνει την τιμητική
πλακέτα εκ μέρους του Συλλόγου μας δια χειρός Μανώλη Σκανδάλη 4 Ο Κώστας Μπέρκης με τη σύζυγό του Αλέκα και την παρέα τους 5 Η παρέα των Κλίνιδων
6 Το χορευτικό του Συλλόγου μας. 7 Ο πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως κ. Γιώργος Μαριδάκης με τον εκδότη Στέλιο Βανταράκη και την παρέα του 8 Ο Βασίλης
Τουπής και στο βάθος το μέλος του Δ.Σ. Νίκος Καράτζης 9 Η κ. Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη με την κόρη της Εβίτα και το σύζυγό αυτής κ. Κώστα Μακρή.
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10 Η Γιαννούλα Μανουρά με την αδερφή της Δημοκρατία 11 Τα νιάτα έδωσαν το όμορφο παρόν 12 Ο πρώην αντιπρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως κ. Άρης
Μανουράς, με τον Πρόεδρο της Κίνησης των Μυλοποταμιτών κ. Σπύρο Τρούλη και το μέλος του Δ.Σ. της Κίνησης κ. Ραλλού Δραμουντάνη 13 Οι Μερτζάνηδες,
ως οικοδεσπότες σε αναμνηστική φωτογραφία με τον Γιάννη Μανουρά και το Ζαχαρία Σαλούστρο. 14 Ο Βασίλης Τουπής συνεπικουρούμενος από το Γιάννη
Ανδρεαδάκη σύρει το χορό. 15 Το χορευτικό του Συλλόγου μας στον Ανωγειανό Πηδηχτό 16 Ο Θέμης Μέμμος με τον συμπέθερό του και το Βαγγέλη Μέμμο
(στα δεξιά) 17 Ο Θανάσης Σταυρακάκης και ο Γιάννης Σταυρακάκης 18 Ο Γιάννης Σταυρακάκης με φίλους καλούς.

