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ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 18, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, τ.κ. 11 523, ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ...

του Βασιλείου Σπαχή από τη Γερμανική Κατοχή κοντά στο μεγάλο
αγωνιστή Γεώργιο Πετρακογιώργη
(επιμέλεια: Αλεξάνδρα Ι. Σταυρακάκη),
σελ. 6

Σκέψεις για το
«Παγκόσμιο
Συμβούλιο Κρητών»,
άρθρο του Γεωργίου Αεράκη, σελ. 9

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
«Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ»
«Την γλώσσαν μου έδωκαν
ελληνικήν στις αμμουδιές του
Ομήρου»,
(Αλεξάνδρα Ι. Σταυρακάκη, εις μνήμην
Μενελάου Παρλαμά ), σελ. 13

«Η ΑΝΩΓΕΙΑΝΗ ΜΟΙΡΑ»
Η ομιλία του Λευτέρη Χαρωνίτη
στα Ανώγεια κατά την 64η επέτειο
από το ολοκαύτωμα του χωριού,
σελ. 14-15

ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
«Τα πιο λαμπερά αστέρια», (Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη),
σελ. 16-17

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΨΗΛΟΡΕΊΤΗ
Οι σκοποί και η μέχρι τώρα δράση
του σωματείου, σελ. 7

• Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ
Η Μηδική (Τριφύλλι)
του Σωκράτη Βρέντζου, σελ. 19
• ...ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
Η αρτηριοσκλήρωση
του Εμμανουήλ Ν. Καράτζη, σελ. 20

• ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
(Αλεξάνδρα Ι. Σταυρακάκη), σελ. 18

• ΣΚΕΨΕΙΣ
Η οικονομική κρίση σώζει...
του Γιάννη Μανουρά, σελ. 2

• ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
σελ. 22

• ΔΡΩΜΕΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ
σελ. 21

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗΣ
(Μπακαλογιώργης)
«Ο ποιητής του έθους και του
ήθους», (Αλεξάνδρα Ι. Σταυρακάκη),
σελ. 17

ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ...
«πόλος», «πόλις», «πολιτισμός»,
(Αλεξάνδρα Ι. Σταυρακάκη), σελ. 12
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ιαίτερη επιτυχία και συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποίησε και φέτος, τον Αύγουστο, ο Δήμος ΑνωΜε ιδιαίτερη
γείων και η Πολιτιστική Επιτροπή τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στ΄Ανώγεια
στ΄Ανώγεια, με θέμα «ο Τόπος και ο Λόγος»
Λόγος». Ο
σημαντικός αυτός πολιτιστικός θεσμός βρίσκει κάθε χρόνο μεγάλη απήχηση από τους συγχωριανούς μας και χιλιάδες επισκέπτες του τόπου μας για τους οποίους συνιστά σημαντική αφορμή για την πνευματική και ψυχική τους
ανάταση (βλ. ρεπορτάζ Μανώλη Σκανδάλη, σελ. 4-5).

ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ 2008
λληνα στιχουργό Μάνο Ελευθερίου, ήταν τα φετινά «Υακίνθεια». Με φροντίδα και
Αφιερωμένα στο μεγάλο έλληνα
χρονιά το σημαντικό αυτό πολιτιπολιτι
μεράκι ο Λουδοβίκος και η παρέα του οργάνωσαν και φέτος για δέκατη συνεχή χρονιά,
στικό γεγονός που διαφημίζει και εκτός ορίων του νησιού μας το χωριό μας, τ’Ανώγεια. Πλήθος καλλιτεχνών και
χιλιάδες κόσμου συμμετείχαν και φέτος στη γιορτή αυτή του πολιτισμού και της τέχνης και πολλοί ήταν αυτοί που
εμπνεύστηκαν και ταξίδεψαν νοερά.. υπό τον ήχο της υπέροχης μουσικής που για μια ακόμα φορά αντήχησε στο
θέατρο του Αγ. Υακίνθου και στον περήφανο Ψηλορείτη (βλ. ρεπορτάζ Μανώλη Σκανδάλη, σελ 10-11).

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ,
64 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ...
Με τη δέουσα λαμπρότητα και επισημότητα πραγματοποιήθηκαν στα Ανώγεια οι εκδηλώσεις μνήμης για τον εορτασμός της 64ης επετείου του Ολοκαυτώματος και της ολοσχερής ισοπέδωσης των
Ανωγείων από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στις 13 Αυγούστου του 1944. (βλ. σελ 14).

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

ΜΟΝ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΟΥ
ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Καλούμε τα μέλη και όλους τους φίΚαλούμ
Γ δεύτερη
δ ύ
ά φέτος,
έ
δ
ώ
θ λ
ή αιμοδοσία
δ ί
Για
φορά,
διοργανώνεται
εθελοντική
λους του Συλλόγου μας να συμμετάστην αίθουσα του Συλλόγου μας (Βελεστίνου 18, Αμπελόκηποι). σχουν στην μονοήμερη εκδρομή που
Η αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου και διοργανώνουμε την Κυριακή, 7 Δεαπό ώρα 9:00 το πρωί έως 13:00 μετά το μεσημέρι, από ειδικό κεμβρίου. Ξεκινώντας από την Αθήσυνεργείο αιμοληψίας του Νοσοκομείο «Σωτηρία». Σκοπός εί- να, θα επισκεφθούμε την Αράχωβα,
ναι ο εμπλουτισμός της τράπεζας αίματος του Συλλόγου, η οποία τους Δελφούς και το Γαλαξίδι. Δηλώιδρύθηκε φέτος στις 13 Απριλίου και ήδη έχει εξυπηρετήσει αρκετούς συγ- στε συμμετοχή μέχρι την 30/11/2008.
χωριανούς μας που έτυχε να έχουν ανάγκη. Καλούμε να προσέλθουν όλοι, (Πληροφορίες/δηλώσεις συμμετοχής:
όσοι μπορούν και θέλουν να δώσουν αίμα, υπενθυμίζοντάς τους, ότι δεν Ιωάννης Μανουράς 6972906273, Άλπρέπει να έχουν καταναλώσει αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ.
κης Σκουλάς 6974555323, Ζαχαρίας
Το ΔΣ Σαλούστρος 6977 464742).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Οι καλοί και άξιοι φίλοι του Συλλόγου μας, Αριστείδης Κλάδος και η
σύζυγός του Χάρις (εκδόσεις «ΔΩΡΙΚΟΣ») πραγματοποίησαν σπουδαία και πολύτιμη δωρεά στο Σύλλογό μας στη μνήμη του πρόωρα
αδικοχαμένου, σπουδαίου ανωγειανού Γιώργη Μιχ. Σμπώκου.
Η δωρεά περιλαμβάνει καλαίσθητη μεγάλη ξύλινη βιβλιοθήκη (που
επιμελήθηκε και κατασκεύασε ο
Μανώλης Πλουσής), η οποία φέρει

τη φωτογραφία του Γιώργη Σμπώκου και πλήθος βιβλίων (άνω των
διακοσίων) με ποικίλο λογοτεχνικό,
λαογραφικό, ιστορικό περιεχόμενο, ως επίσης και βιβλία για παιδιά.
Η βιβλιοθήκη αφού τοποθετήθηκε
στην αίθουσα του συλλόγου μας ,
λειτουργεί ήδη, ως δανειστική.
Σύσσωμο το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τους δωρητές και εύχεται η κίνηση αυτή να
βρει και άλλους μιμητές.

«ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟ “ΛΟΜΠΥ” ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ»
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών είναι Τριτοβάθμιο Όργανο και αποτελείται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Κρητικών Σωματείων, την Παγκρητική Ένωση Αμερικής, την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και την Κρητική
Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Ο επικεφαλής του θεωρείται ο κορυφαίος παράγοντας της Κρητικής Ομογένειας. Ο νέος Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών ο Ανωγειανός Γιώργος Αεράκης σε μια
μεστή συνέντευξή του για το όραμα και τους στόχους του από τη νέα του θέση. (βλ. σελ 8).
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Σκέψεις...
Η οικονομική κρίση
σώζει...
Ευελπιστώ, ότι η έσχατη οικονομική κρίση, που ξεκίνησε
από τη «Μέκκα» του πλούτου
και της ευημερίας, τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής και λαμβάνοντας εκρηκτικές διαστάσεις,
εξαπλώθηκε ταχύτατα και εξακολουθεί, εξίσου αισθητά, να σοβεί
σε όλα τα λεγόμενα, ισχυρά οικονομικώς, κράτη στον πλανήτη,
θα αποτελέσει το εφαλτήριο και
την κινητήρια δύναμη για όλους
μας, ώστε να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους και τις
αξίες, που, διανθισμένες με νεοπλουτίστικους, πληθωρικούς και
άπληστους τόνους, διέπουν τη
ζωή μας και τυραννικά μας διαφεντεύουν και εξουσιάζουν την
κρίση και τα «θέλω» μας σε κάθε
επιλογή και κίνηση μας στην καθημερινότητά μας.
Η χιονοστιβάδα των δυσάρεστων εξελίξεων στην παγκόσμια
οικονομική αλυσίδα, είναι απότοκος των κακών χειρισμών
κυβερνήσεων, πολιτικών, οικονομικών φορέων και τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και
των λαμπερών –και εσχάτως
άνεργων- αφεντικών τους, που
μας έκαναν να πιστέψουμε, ότι
όλοι, ανέξοδα, έχουμε δικαίωμα στο λαμπερό όνειρο, και μας
παρέσυραν και δελέασαν, χωρίς
να υπολογίσουμε, ότι τα θεμέλια
για να ζήσουμε και στηρίζουμε
το όνειρό μας αυτό, έχουν κατασκευαστεί από σαθρά υλικά.
Κι αν αυτό, λίγη σημασία έχει
πια, για όλους εμάς τους ανησυχούντες (άραγε είμαστε πολλοί;), εντός και εκτός συνόρων,
αφού, ούτως ή άλλως, είμαστε
«υποχρεωμένοι» αγόγγυστα να
υποστούμε και επιβαρυνθούμε
φορολογικά, τα μέτρα σωτηρίας
της πηγής του κακού, των ίδιων
δηλαδή των τραπεζικών ιδρυμάτων και των χρηματιστηριακών
αγορών και των εταιριών που
σ’αυτές οι τελευταίες τζογάρουν
τα πλούτη τους, το ελπιδοφόρο
για όλους εμάς που επιζητάμε το ουσιαστικότερο στη ζωή
μας είναι, ότι τώρα έχουμε μια
ακόμα σημαντική ευκαιρία να
διαπιστώσουμε, ότι μπορούμε
να περάσουμε καλά στη ζωή
μας και χωρίς τη συνδρομή
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όλων, όσων αισθανόμαστε, ότι
χάνουμε με την τωρινή μείζονα
οικονομική κρίση.
Και αναφέρομαι σε μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε το
καλύτερο, ανθρώπινό μας πρόσωπο, αυτό που θα μας οδηγήσει
να βγούμε από την κρίση καλύτεροι ως άνθρωποι, πιο πλούσιοι
σε ηθικές αξίες, που το κυνήγι
του πλουτισμού και της ευμάρειας
ισοπέδωσε και σχεδόν εξαφάνισε.
Αναφέρομαι επίσης, στη σημαντική ευκαιρία που έχουμε, όλοι
οι άνθρωποι, να ξαναβγούμε στο
προσκήνιο αντιστεκόμενοι στην
προπαγάνδα της κατανάλωσης
και αρνούμενοι να συνεχίσουμε
να είμαστε θιασώτες -μαζί και
θεατές- ενός λαμπερού έργου με
άσχημο για εμάς τέλος.
Είναι η ευκαιρία να θεωρήσουμε,
ότι η πραγματικότητα που ζούμε
και υπηρετούμε, σχεδιασμένη με
τέχνη και μεράκι από τους ιθύνοντες της κατανάλωσης και των τραπεζών και από τους αρχιεργάτες
και εμπνευστές του κακώς εννοούμενου σύγχρονου τρόπου ζωής,
δεν πρέπει να λογίζεται ως τίποτα
άλλο, παρά μια ομαδική παραίσθηση (αν αυτό μπορούσε να θεραπεύσει τις αγωνίες μας) και πρέπει να
συνέλθουμε και να πιστέψουμε,
ότι χωράμε σε μικρότερα σπίτια,
μπορούμε και με λιγότερο ακριβό
αυτοκίνητο, επιβιώνουμε και με λιγότερα και φθηνότερα ρούχα, όταν
μάλιστα η τσέπη μας δεν «σηκώνει» όλα αυτά.
Είναι η ευκαιρία για όλους
τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών –και είναι
πολλοί- που τρομαγμένοι και
απόβλητοι από το σύστημα αποθέωσης του υλικού πλουτισμού
και της ευμάρειας και για όλους
εκείνους που με αίμα και στερήσεις απλώς επιβιώνουν, να βγουν
στο προσκήνιο και να βροντοφωνάξουν παρόντες˙ είναι ευκαιρία
να προβάλουν και να στηρίξουν
πια τις πιο όμορφες εκφάνσεις
του ανθρώπινου πολιτισμού
που αποτυπώνονται στις τέχνες
και τα γράμματα και εκδηλώνονται μέσω τις αλληλεγγύης, της
συναδελφικότητας, της φροντίδας για τον άλλον και της προστασίας του ασθενέστερου και
κοινωνικά αποκλεισμένου.
Ο εκδότης
Γιάννης Μανουράς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Ευχαριστήρια/Ανακοινώσεις/
Η στήλη του ταμία, ................... σελ. 3
ΑΝΩΓΕΙΑ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008
Πολιτιστικές εκδηλώσεις, ρεπορτάζ
Μανώλη Σκανδάλη ................ σελ. 4-5
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ…
Του Βασιλείου Σπαχή από τη
γερμανική κατοχή κοντά
στο μεγάλο αγωνιστή
Γεώργιο Πετρακογιώργη........ σελ. 6-7
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ .......... σελ. 7
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γιώργου Αεράκη
«Να δημιουργήσουμε το λόμπυ
Κρητών».................................... σελ. 8
«ΣΚΕΨΕΙΣ πάνω στο Παγκόσμιο
Συμβούλιο Κρητών» άρθρο του
Γεωργίου Αεράκη...................... σελ. 9
ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ 2008
Ρεπορτάζ
Μανώλη Σκανδάλη ............ σελ. 10-11
ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ…
«πόλος», «πόλις», «πολιτισμός»
Της Αλεξάνδρας
Σταυρακάκη ............................ σελ. 12
«Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ»
Συνέδριο για τη γλώσσα
«Την γλώσσαν μου έδωκαν ελληνικήν
στις αμμουδιές του Ομήρου»,
Της
Αλεξάνδρας Σταυρακάκη ........ σελ. 13
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
64ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ Του
Μανώλη Σκανδάλη ................. σελ. 14
«Η ΑΝΩΓΕΙΑΝΗ ΜΟΙΡΑ»
Ομιλία του
Λευτέρη Χαρωνίτη ............ σελ. 14-15
ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
«Τα πιο λαμπερά αστέρια»
Της Μαρλένας
Σκουλά-Περιφεράκη .......... σελ. 16-17
ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΡΑΤΖΗΣ
(Μπακαλογιώργης)
«Ο ποιητής του έθους και του ήθους»
Της
Αλεξάνδρας Σταυρακάκη ........ σελ. 17
…ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Της
Αλεξάνδρας Σταυρακάκη ........ σελ. 18
Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ
Η Μηδική (τρυφύλλι)
Του Σωκράτη Βρέντζου .......... σελ. 19
…ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
Αρτηριοσκλήρωση
Του Εμμανουήλ Καράτζη........ σελ. 20
ΔΡΩΜΕΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ....... σελ. 21
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ..... σελ. 22
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ........................ σελ. 23
ΦΩΤΟΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ............ σελ. 24
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΣΒΗΝΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ .... σελ. 24
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Συνεργάτες:
Νικόλαος Καράτζης
Κωνσταντίνος Μπέρκης
Ιωάννης Σταυρακάκης
Τέτα Φασουλά-Μανουρά
Ειδικός συνεργάτης / Φωτογραφίες:
Μανώλης Σκανδάλης
manskan@in.gr
manskan3@gmail.com
www.mSkandalis.gr
Υπεύθυνος διαφήμισης
και δημοσίων σχέσεων:
Κωνσταντίνος Μπέρκης
Κιν. Τηλ.: 6937.109121
Art Director:
Θοδωρής Ταρλαντέζος
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία:
Δεκάλογος Ε.Π.Ε.
Ετήσιες συνδρομές:
Εσωτ. 10 ευρώ - Εξωτ. 35 ευρώ
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις
απόψειςτων συντακτών τους.
Κείμενα μπορούν να αποστέλλονται 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
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
163-01-003296-52

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤ’ ΑΝΩΓΕΙΑ
Σας γνωστοποιούμε, ότι από τον Οκτώβριο του 2008 νέα ανταποκρίτρια της
εφημερίδας μας στα Ανώγεια είναι η
Αλίκη Βρέντζου. Στα νέα της καθήκοντα η νέα μας ανταποκρίτρια διαδέχθηκε την Βάλια Φασουλά, η οποία για
οικογενειακούς - προσωπικούς λόγους
δεν μπορεί πια από αυτή τη θέση να
στηρίξει την εφημερίδα μας. Την ευχαριστούμε από καρδιάς για τα όσα πολύτιμα προσέφερε στην εφημερίδα και
το σύλλογό μας. Στο εξής παρακαλούμε όλους τους συγχωριανούς και κάθε
ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να δημοσιευθεί τυχόν κείμενο ή άρθρο του ή
κάθε είδους ανακοίνωση στην εφημερίδα μας, να απευθύνεται στη νέα μας

ανταποκρίτρια, άλλως απευθείας στα
γραφεία του Συλλόγου μας. Παράλληλα, όποιος επιθυμεί να συμβάλει με τη
συνδρομή του στην ενίσχυση της εφημερίδας μας δύναται, ομοίως, να απευθύνεται στην κα Αλίκη Βρέντζου και
να της δίνει το 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 στο 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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Ευχαριστήρια

Η ΣΤΗΛΗ
ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ

H Σχολική Επιτροπή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων ευχαριστεί τις κ.κ. Μαρίκα Αεράκη του
Ανδρέα, Αθηνά Φρυσάλη και Αναστασία Νταγιαντά για την κατάθεση στο σχολικό ταμείο των 50 ευρώ,
των πενήντα ευρώ και των 20 ευρώ,
αντίστοιχα εις μνήμην Χρυσούλας
Πασπαράκη.

1) Γεώργιο Καλλέργη 50 ευρώ
2) Ελευθέριο Ανδρεαδάκη
50 ευρώ
του Λάμπρου
3) Γεώργιο Ανδρεαδάκη
(ιερέα)
50 ευρώ
4) Το προσωπικό
ΚΕΘΕΑ Αριάδνη
100 ευρώ
5) Ειρήνη-Ασημένια
Ανδρεαδάκη
50 ευρώ

***

***

H Σχολική Επιτροπή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων και το
Προσωπικό ευχαριστεί τον αιδεσιμότατο Ανδρεαδάκη Γεώργιο για
την προσφορά στο σχολικό ταμείο
του ποσού των 100 ευρώ εις μνήμην
της θείας του, Ασημένιας Σπαχή.

Εις μνήμην Δημητρίου Βρέντζου ο
ιερέας Γεώργιος Ανδρεαδάκης κατέθεσε το ποσό των 50 ευρώ.

H Σχολική Επιτροπή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων και το
Προσωπικό ευχαριστεί όλους τους
ανωτέρω θερμά.
Η Διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

***

***

Εις μνήμην Γεώργιου Δραμουντάνη
του Ιωάννου (Στεφανογιάννη) κατα***
τέθηκαν τα παρακάτω ποσά από τους:
1) Χαράλαμπο Δραμουντάνη
Εις μνήμην της Λούλας Ανδρεαδά- του Ανδρέα
50 ευρώ
κη κατατέθηκαν στο σχολικό ταμείο 2) Βάσω Παπαδάκη
τα παρακάτω ποσά από τους:
και Κώστα Μωραϊτη 150 ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΙΣΑΡΧΩΝ
ΣΕΙΣΑΡΧΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
74051 ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΗΛ. 2834031733
Σείσαρχα, 15 Σεπτεμβρίου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2008, έγιναν στα Σείσαρχα οι εκλογές για την
ανάδειξη του νέου, διετούς θητείας, διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού
Συλλόγου.
Στις εκλογές ψήφισαν 132 μέλη, ποσοστό ιδιαίτερο υψηλό, αν ληφθούν υπόψη ότι
τα μέλη του Συλλόγου είναι 150 και μόνιμοι κάτοικοι Σισάρχων 43 άτομα.
Μια καινοτομία του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η απόφασή του, η
οποία έγινε αποδεκτή και από τη Γενική Συνέλευση, να εγγραφούν ως μέλη του
Συλλόγου με δικαίωμα ψήφου, οι νέοι του χωριού που φοιτούν από τη πρώτη
τάξη του Δημοτικού Σχολείου και αν απαλλαγούν από την υποχρέωση της ετήσιας οικονομικής συνδρομής τους μέχρι να ενηλικιωθούν.
Οι εκλεγέντες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμόρφωσαν το νέο Σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Χαρωνίτης Λευτέρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κουβίδης Τηλέμαχος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Κλάδου Πελαγία
ΤΑΜΙΑΣ:
Αεράκης Μιχάλης
ΜΕΛΗ:
Κλάδος Αριστείδης του Ιωάννη
Ηλιάκης Δημήτρης του Μιχαήλ
Κεφαλογιάννη-Μαυρόκωστα Ελένη του Αναστ.
Κουβίδης Βασίλης του Γεωργίου
Χαρωνίτης Αλέξανδρος του Νικολάου
Τη νέα εξελεγκτική επιτροπή του Συλλόγου απαρτίζουν οι εξής:
Λιοδάκης Κων/νος του Κων.
Βρέντζος Ανδρέας του Ιωάννη
Κουτεντάκης Μάρκος του Εμμανουήλ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λ. Χαρωνίτης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τηλ. Κουβίδης

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πελαγία Κλάδου

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος μας παραμένει ανοικτός κάθε Παρασκευή
από τις 17:00 έως τις 22:00. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε, να ακούσουμε τις απόψεις σας και να μοιραστούμε τις σκέψεις σας για το μέλλον του
Συλλόγου μας. Είμαστε πρόθυμοι να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες
του Συλλογου μας και να σας καταστήσουμε γνώστες των θεμάτων που αμέσως
ή εμμέσως απασχολούν το Σύλλογό μας.
με τιμή, το Δ.Σ.
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***
Εις μνήμην Νικολάου Πλεύρη κατατέθηκε το ποσό των 300 ευρώ από
τους Παύλο και Κατερίνα Πλεύρη
***

Η Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί
τους Καραμπίνη Ζαχαρία του Δημητρίου και Καραμπίνη Αθηνά του Δημητρίου για την προσφορά του ποσού
των 50 ευρώ έκαστος στη μνήμη της
Σπαχή Ασημένιας του Ιωάννου.

Εις μνήμην Μιχαήλ Βακωνάκη, οι
γονείς του εισέφεραν το ποσό των
50 ευρώ στη Φ.Α
Η Λευκοθέα Μανουρά και η Ντιάνα Μανουρά εισέφεραν το ποσό
των 10 ευρώ, έκαστη, στη Φ.Α.
Η Ειρήνη Βρέντζου εισέφερε το
ποσό των 20 ευρώ στη Φ.Α
Ο Βασίλης Μπαγκέρης του Εμμανουήλ εισέφερε το ποσό των 50
ευρώ στη Φ.Α. εις μνήμην του πατέρα του Εμμανουήλ Μπαγκέρη
(Χαριτομανώλη) για την συμπλήρωση 21 ετών από το θάνατό του.
Η Ειρήνη Μανουρά (Ζωνογιάννενα) εισέφερε το ποσό των 50
ευρώ στη Φ.Α εις μνήμην Ιωάννας
Αρ. Ρούλιου
Η Μαίρη Νικολαΐδη εισέφερε το
ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α. εις
μνήμην του αδερφού της Μηνά
Βουϊδάσκη
Ο Μιχάλης Πλεξουσάκης εισέφερε το ποσό των 10 ευρώ στη Φ.Α.
Ο Γιάννης Μανουράς (Ψαρογιάννης-Γερμανία) εισέφερε το ποσό
των 50 ευρώ στη Φ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
ASSOCIATION DES CRETOIS DU LUXEMBOURG
(μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - asbl)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Λουξεμβούργο, 9.9.2008
Μετά την εκλογή του στην Προεδρία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών*
στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 9.8.2008 στο Ρέθυμνο, ο Γιώργος Αεράκης, υπέβαλλε την παραίτησή του από την θέση του Προέδρου του Συλλόγου μας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνήλθε έκτακτα χθες 8.9.2008 και αφού ευχαρίστησε τον Γιώργο Αεράκη για την μέχρι τώρα προσφορά του στο Σύλλογο,
με πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή τον ανακήρυξε επίτιμο Πρόεδρο του
Συλλόγου μας.
Αποτελεί μεγάλη τιμή για τον μικρό αριθμητικά Σύλλογό μας η ανάδειξη του
Γιώργη Αεράκη στην Προεδρία ενός Οργάνου που εκπροσωπεί τέσσερις Ομοσπονδίες και εκατοντάδες σωματεία.
Ευχόμαστε στον Γιώργο Αεράκη καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Κρητών Λουξεμβούργου έχει ως εξής.
Εύα Καστρινάκη Πρόεδρος
Αλεξάνδρα Σαριδάκη Αντιπρόεδρος,
Στέλιος Ανυφαντάκης Γραμματέας
Γιώργος Μαθιουδάκης Ταμίας
Ελένη Αποστολίδου, Άννα Μπαγκέρη και Γιώργος Αεράκης μέλη

*Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών (http://www.pask.edc.uoc.gr).
Τριτοβάθμιο Όργανο που αποτελείται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων (www.poks.gr), την Παγκρητική Ένωση Αμερικής (www.pancretan.org) την
Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης (www.pankritiki.eu) και την Ομοσπονδία Κρητικών
Σωματείων Αυστραλίας & Νέας Ζηλανδίας (www.cretan.com.au)

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Το ΔΣ του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας παρακαλεί τα μέλη και τους
φίλους του, να ενισχύσουν οικονομικά την εφημερίδα μας «Η Φωνή των Ανωγεί-ων», 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 στην
ανταποκρίτρια μας στ΄ Ανώγεια, Θάλεια Μανουρά.

23/3/2010 2:19:00 μμ
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ΑΝΩΓΕΙΑ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
νης Κοντόκολος στη λύρα και στο
τραγούδι, Γιώργης Νταγιαντάς στο
μαντολίνο και στο λαούτο, Μενέλαος Νταγιαντάς στη λύρα και στο τραγούδι, Γιάννης Σπαχής στο λαούτο
Ρεπορτάζ - Επιμέλεια:
και Χαράλαμπος (Χάρης) ΦασουΜανώλης Σκανδάλης
λάς στο μαντολίνο και στο τραγούδι,
Ήθελα και να κάτεχα ο λόγος των αν- με τις γλυκιές τους νότες μας ταξίδεψαν μουσικά στον αθέατο κόσμο της
θρώπων
πόσο επηρεάζεται απ΄ το παντέρμο τόπο παραδοσιακής μουσικής.
Ίσως η πέτρα, το νερό, το χώμα αυτού
του τόπου
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
αυτά να επηρεάζουνε στην έκφραση τ’
ανθρώπου
Το πάντα φιλόξενο θέατρο «Νίκος

Ξυλούρης» υποδέχτηκε την θεατρική ομάδα των καθηγητών της
ΕΛΜΕ Ηρακλείου στην παράσταση «Ο Νικηφόρος Φωκάς». Το εν
λόγω έργο ήταν ένα αφιέρωμα στον
μεγάλο Κρητικό συγγραφέα- ποιητή
και στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη για
τα 50 χρόνια από τον θάνατό του.
Ένα πρώιμο έργο του Καζαντζάκη,
«Ο Νικηφόρος Φωκάς», που απηχεί
τις νιτσεϊκές του αναζητήσεις, την
Στον «Τόπο» και στον «Λόγο». Σε αγωνία και την ευθύνη του ανθρώδυο αλληλένδετα πράγματα που εδώ που, καθώς και τον αγώνα του προς
και εφτά αιώνες έχουν δώσει το δικό τη συνείδηση του θανάτου.
του ξεχωριστό στίγμα, ήταν αφιερωμένες οι φετινές εκδηλώσεις που ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
διοργανώνει κάθε χρόνο ο δήμος
Ανωγείων σε συνεργασία με την Πο- Μια βραδιά αφιερωμένη στον Τόπο
λιτιστική επιτροπή.
και στο Λόγο.

Οι παραπάνω μαντινάδες με την
υπογραφή του Αριστείδη ΧαιρέτηΓιαλάφτη, στιγματίζουν τη διαφορετικότητα που έχει ο τόπος μας στη
σκέψη και στον τρόπο έκφρασης. Ο
σαρκασμός, ο αυτοσαρκασμός αλλά
και η σκωπτική διάθεση του Ανωγειανού που είναι πάντα στην…ημερήσια διάταξη.

Η «αυλαία» των εκδηλώσεων άνοιξε
την Παρασκευή 8 Αυγούστου με την
ενημέρωση του καθηγητή αρχαιολο-

γίας Γιάννη Σακελλαράκη με θέμα
την πορεία των ανασκαφών στην περιοχή της Ζωμίνθου.
Εδώ και πολλές δεκαετίες η αρχαιολογική σκαπάνη του Γιάννη Σακελλαράκη βυθίζεται στα σπλάχνα της
Κρήτης ταξιδεύοντας μας πίσω στο
χρόνο. Στην ουσία, ο καθηγητής,
ανασκάπτει τη δυσανάγνωστη Κρητική ψυχή, φέρνοντας στο φως τον
πλούτο της λεβεντιάς της. Το έργο
του και η διαρκής ποιότητά του, καλεί την ιδιότυπη και υπερήφανη κοινωνία της Κρήτης να τον δεχτεί για
πάντα σαν δικό της τέκνο...
Αμέσως μετά μια παρέα νέων Ανωγειανών που αποτελούσαν οι: Αντώ-
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ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μια…γεμάτη μέρα με λόγο, εικόνα
και μουσική ήταν η ενδεκάτη Αυγούστου στην πλατεία δημαρχείου
(Αρμί). Η… δικιά μας (από την
εφημερίδα «Η Φωνή των Ανωγείων)
Αλεξάνδρα Ιωάννου Σταυρακάκη
άνοιξε την θεματική ενότητα με το
άκρως ενδιαφέρον και εξειδικευμένο θέμα: «Οι φθόγγοι της Γραμμικής
Β’ ηχούν μέχρι σήμερα στις κορυφές
της Ίδης!» (εις μνήμη Σταυρακάκη
Ιωάννου). Στη συνέχεια ο πρώην δήμαρχος Γιώργης Σμπώκος πήρε το
λόγο με το θέμα: «Το γλωσσικό ιδίωμα των Ανωγείων: Τα τοπωνύμια του
Ψηλορείτη». Η σίγουρη Κρι(η)τική
ματιά από έναν τοπικό μελετητή και
ερευνητή της ανωγειανής κοινωνίας
και κουλτούρας με ένα μεστό θεσπέσιο λόγο άφησε άριστες εντυπώσεις
στο κοινό που παραβρέθηκε.

βασισμένο σε ένα Βουλγάρικο παραμύθι, όπου οι αξίες όπως η αγάπη,
η τιμιότητα, η φιλία ανταμείβονται
και νικούν ακόμα και τη μιζέρια της
καθημερινότητας.
ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Συναυλία του Δημήτρη Μπάση.
Ο ιδιαίτερα αγαπητός και σημαντικός τραγουδιστής Δημήτρης Μπάσης μας αφιέρωσε μια καταπληκτική παράσταση στο κατάμεστο από
κόσμο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης».
Ο… άνεμος του Αυγούστου οδήγησε
Το αφιέρωμα για τον λόγο έκλεισε τους ήχους των ακριβών μουσικών,
με την εξαίρετη ομιλία του Κω- χαρίζοντας μια μοναδική μουσική
στή Ψυχογιού, γραμματέα Κέντρου
Κρητικής Λογοτεχνίας, «Γιάντα οι
Ανωγειανοί».

Μετά τις 11 το βράδυ προβλήθηκε
η ταινία που σκηνοθέτησε ο Μάνος Ταξειδαράκης με τίτλο «Τι μαΟι ομιλητές και τα θέματα που ανέ- ντινάδα να σου πω», που ήταν το
πτυξαν ήταν: Αλεξάνδρα Ιωάννου πορτρέτο του πολύ σπουδαίου μαΣταυρακάκη «Την γλώσσα μου ντιναδολόγου Αριστείδη Χαιρέέδωκαν ελληνικήν στις αμμουδιές τη – Γιαλάφτη. Η ταινία αυτή είχε πανδαισία στους τυχερούς που την
του Ομήρου», Άξιον Εστίν, (εις μνή- προβληθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ παρακολούθησαν…
μη Μ. Παρλαμά).
Μια μουσική αναδρομή στο ελληνιΝικόλαος Κοντοσόπουλος (Γλωσκό τραγούδι με κομμάτια που όλοι
σολόγος) «Το μέλλον των διαλέαγαπήσαμε και σιγοτραγουδήσαμε.
κτων: η περίπτωση της Κρητικής.»
Το πρόγραμμα ξετύλιξε το νήμα από
Αντώνης Ξανθινάκης (Μελετητής
τους βυζαντινούς ύμνους και τα δητης Κρητικής διαλέκτου) «Αγνώμοτικά τραγούδια, παρακολούθησε
στου και αμφιλεγόμενου ετύμου λέτη φλέβα του σμυρναίικου και του
ξης της Κρητικής διαλέκτου.»
ρεμπέτικου να μπολιάζεται με την
Γιώργος Καράτζης και Κ. Μανουμουσική διάνοια των Μάρκου Βαμράς, Αφήγηση λόγου.
βακάρη - Βασίλη Τσιτσάνη για να
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και φτάσει στην κοσμογονία των χρόΤη σκυτάλη πήραν οι αδελφοί Γιάν- απέσπασε πολύ καλές κριτικές.
νων του 1960 με την συνάντηση των
νης και Γιώργος Μεγαλακάκης του Η …πολύ γεμάτη αυτή βραδιά έκλειΜίκη Θεοδωράκη - Μάνου Χαομωνύμου χορευτικού ομίλου που σε με την παρέα των νέων και εξαίρετζιδάκι. Ακούστηκαν ακόμα τραεδώ και μια δεκαετία αντιστέκονται των καλλιτεχνών που μας ταξίδεψαν
γούδια των: Απόστολου Καλδάρα,
σθεναρά στις προκλήσεις των και- νοερά στη μουσική Κρήτη του χθες
Μίμη Πλέσσα, Σταύρου Ξαρχάκου,
ρών, οδηγώντας το καράβι του πολι- και του σήμερα: Η μουσική αυτή παΛευτέρη Παπαδόπουλου, Σταύρου
τισμού και της παράδοσης σε σίγου- ρέα αποτελούνταν από τους: Γιώργη
Κουγιουμτζή, Γιάννη Μαρκόπουρα και ασφαλή νερά.
Ξυλούρη (Ψαρογιώργη) λαούτο- τραΟι καταξιωμένοι χοροδιδάσκαλοι γούδι, Βασίλη Σταυρακάκη (μαντο- λου, Μάνου Λοΐζου κ.α.
και πρωτοχορευτές παρουσίασαν 20
Κρητικούς χορούς από όλες τις επαρχίες της Κρήτης στην παραδοσιακή
τους έκφραση με τη συνοδεία λύρας,
λαούτου, θιαμπολιού, ασκομπαντούρας και κρουστών. Μαζί τους ήταν
και οι μουσικοί: Γ. Στριλιγκάς (λύρατραγούδι) Δ. Αλεξάκης (λαούτο) Χρ.
Αρχανάκης (κιθάρα) και ο Γ. Δρίτσας
που ήταν στην αφήγηση.

λίνο- τραγούδι), Γιώργη Σταυρακάκη
(λαούτο- τραγούδι), Στέφανο Αρ. ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Χαιρέτη (λύρα), Βασίλη Αρ. Χαιρέτη (λαούτο) και Βασίλη Αντ. Δρα- Ολοκαύτωμα Ανωγείων 64 χρόνια
μετά.
μουντάνη (μαντολίνο-τραγούδι).
Με τη δέουσα λαμπρότητα και επιΛίγο νωρίτερα στο Δημοτικό σχο- σημότητα πραγματοποιήθηκαν οι
λείο Ανωγείων παιζόταν παιδικό θέ- εκδηλώσεις μνήμης για τον εορταατρο με το έργο «Το παραμύθι με σμό της 64ης επετείου του Ολοτα τέσσερα καπέλα». Το έργο ήταν καυτώματος και της ολοσχερούς
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ισοπέδωσης των Ανωγείων από τα
Γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
Στις 10:30 το πρωί εψάλη δοξολογία
στον Ιερό Ναό του Αγ. Ιωάννου και
λίγο αργότερα στη πλατεία δημαρχείου επιμνημόσυνος δέηση. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το τραγούδι
της Ειρήνης Αναγνωστάκη με τίτλο
«Το Κάψιμο των Ανωγείων» με τους
Βασίλη Δραμουντάνη και Μπάμπη Σταυρακάκη. Προηγήθηκε ο
πανηγυρικός της ημέρας από τον
Λευτέρη Χαρωνίτη (σκηνοθέτη) με
θέμα «Η Ανωγειανή Μοίρα» που
με μεστό και εμπεριστατωμένο λόγο
ξεκίνησε την ομιλία του ως εξής:
«Μοίρα σημαίνει το μερίδιο, το μερδικό, το μοιράδι σε σχέση με ένα
όλον, ένα ολόκληρο που μοιράζεται
σε πολλούς. Το ολόκληρο αυτό μπορεί να είναι τροφή- φαγητό, κομμάτι
γης που μοιράστηκε, πολεμική λεία, ή
ακόμη κομμάτι χρόνου.
Από τα ανώτατα χρόνια των μύθων
και των θεογονιών, όταν οι τρεις γιοι
του Κρόνου και της Ρέας μοίρασαν
τον κόσμο σε περιοχές δικαιοδοσίας
του ο καθένας πήρε το μοιράδι του,
το μερδικό του δηλαδή, που του έπεσε
με κλήρο. Έτσι ο Ποσειδώνας πήρε
τη θάλασσα, ο Δίας, ο δικός μας εδώ
πάνω στη σπηλιάρα πήρε τον Ουρανό και ο Άδης πήρε το σκοτεινό Κάτω
Κόσμο, ενώ η γη έμεινε και για τους
τρεις.
Όμως και οι άνθρωποι έχουν τη μοίρα
τους στη ζωή, η οποία βέβαια δεν είναι
αιώνια, και το κομμάτι τους από την
ευτυχία. Και όπως τα κομμάτια από το
οφτό κρέας δεν κόβονται όλα σε μερίδια ίσα ποσοτικά και ποιοτικά αλλά άλλος παίρνει πολύ και άλλος λίγο, άλλος
καλό και άλλος λιγότερο καλό, έτσι και
στη ζωή άλλος ζει πολλά χρόνια και άλλος λίγα, άλλος γνωρίζει την ευτυχία και
άλλος την δυστυχία – ο καθένας δηλαδή
έχει την «μοίρα» του…»
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Ανωγειανών να επιβιώνουν σε αυτόν
το δύσκολο τόπο και η αίσθηση μιας
μοναδικής και αιώνιας σχέσης με
αυτό το ζωτικό τους χώρο δημιούργησε βαθειά αγάπη για αυτόν καλλιέργησε ένα αναπαλλοτρίωτο αίσθημα
ελευθερίας και ένα βαθύ χρέος για
την υπεράσπισή τους……. Κάθε Ανωγειανός και κάθε Ανωγειανή ένοιωθε
βαρύ χρέος να υπερασπίσει το μερδικό του, το μοιράδι του από το πολιτισμό αυτό…….
Μέσα σε 112 χρόνια τα Ανώγεια έζησαν τρία Ολοκαυτώματα και αμέτρητες προσφυγιές. Το νέο Ολοκαύτωμα
των Ανωγείων έσμιξε το φως του στο
Φάρο όλων των ελληνικών Ολοκαυτωμάτων που φωτίζει το νου και την
καρδιά όλων των Νεοελλήνων. Οι
περισσότεροι Ανωγειανοί ενδεείς και
πένητες στους πέντε ανέμους. Σπίτια
δεν είχαν, πλούτο δεν είχαν, κοπάδια
και γεννήματα δεν είχαν. Θα μπορούσαν λοιπόν να και να μην γυρίσουν
πίσω, να μείνουν και να πορευτούν
εκεί που βρισκόταν, όπως έκαναν αρκετοί….»

Και ο κ. Χαρωνίτης κατέληξε:
«……..Να ζούμε τη ζωή και να αγαπούμε τη ζωή μέχρι το ακρότατο όριο
της, ΝΑΙ, επειδή μας αρέσει , αυτό
είναι γνήσιο, αληθινό, αυθεντικό,
όχι για την επίδειξη, για την έπαρση,
όχι με αλαζονεία και μισαλλοδοξία.
Να ζούμε τη ζωή μέχρι το ακρότατο
όριο της με το ηθικό μπόι που μας
κληροδότησε η Ανωγειανή Μοίρα. Τα
Ανώγεια ανοίξανε τις πόρτες τους στο
κόσμο και ο κόσμος έρχεται να γνωρίσει μέσα στο σημερινό κλίμα τον
μύθο τους, μην τον μικραίνουμε λοιπόν. Μην μικραίνουμε την ζωή μας
με ασήμαντες, ευτελείς και επιζήμιες
πράξεις. Το μέγεθος του τόπου μας,
του μύθου και της ιστορίας του, κυρίως όμως ο παντεπόπτης θεός εκεί
ψηλά, δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ.
Κάθε Ανωγειανός, για να θυμηθούμε
και το μεγάλο Κρητικό Νίκο ΚαζαΣυνεχίζοντας ο κ. Χαρωνίτης τόνι- ντζάκη, έχει χρέος να ξεπεράσει τον
σε: «….Η εξαιρετική ικανότητα των Κύρη του, υπερασπιζόμενος το μερδι-

κό του, το μοιράδι του στην Ανωγεια- θυσία και «σπονδή» για την ιστορία
νή Μοίρα.» (Όλη η ομιλία του Λευ- αυτού του τόπου που τόσα και τόσα
έχει αφήσει στο βωμό των αγώνων
τέρη Χαρωνίτη σε άλλη σελίδα).
κατά την μακραίωνη ύπαρξη του. Η
Η τελετή συνεχίστηκε με την κατάθεση εκκίνηση έγινε στις 4:00 το απόγευμα
στεφάνων από την πολιτική, στρατιω- από την είσοδο της… «Βηθλεέμ» της
τική ηγεσία καθώς και από τους διάφο- αρχαιότητας το Ιδαίον Άντρον και ο
ρους τοπικούς φορείς, με ενός λεπτού τερματισμός ήταν απέξω από το δησιγή και την ανάκρουση του εθνικού μαρχιακό μέγαρο Ανωγείων.
μας ύμνου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας τροφίμων Με τη συναυλία του Γιάννη Καστου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σωτάκη ο οποίος με την κιθάρα του
ερμήνευσε κομμάτια της σύγχρονης
κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης.
ελληνικής μουσικής σκηνής, έκλεισε
Το απόγευμα στις 4:00 στο Εθνικό πολιτιστικά η 14η Αυγούστου. Ο ΓιάνΣτάδιο Ανωγείων με πρωτοβουλία νης Κασσωτάκης είναι γνωστός από τη
του Α.Ο. ΑΕΤΟΥ Ανωγείων πραγ- συνεργασία του με τον συνθέτη Γιάνματοποιήθηκε τουρνουά ποδο- νη Μαρκόπουλο αλλά και από τις ούκ
σφαίρου ανάμεσα στις ομάδες των ολίγες εμφανίσεις του σε ολόκληρη την
Μαρτυρικών Δήμων Ανωγείων, Κα- Κρήτη. Ακούστηκαν έργα των Γιάννη
ντάνου, Βιάννου, και Αμαρίου. Ένα Μαρκόπουλου, Σταύρου Ξαρχάκου,
τουρνουά που ευελπιστεί να γίνει θε- Μίκη Θεοδωράκη και τραγούδια
σμός εφεξής. Τελικός νικητής ανα- των Χαΐνηδων, Νίκου Ξυλούρη, Παδείχτηκε η ομάδα του ΠΑΤΟΥΧΑ ντελή Θαλασσινού και άλλων.
που επικράτησε στο μεγάλο τελικό
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
του ΑΕΤΟΥ με 1-0
Όλα τα αποτελέσματα:
Η αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώΠατούχας (Βιάννου) – Υρτακίνα
σεων έκλεισε την Πέμπτη 21 Αυγού(Καντάνου) 3 – 0
στου, όπου στις 9:00 το βράδυ, στο
Αετός (Ανωγείων) - Ψηλορείτης
θέατρο «Νίκος Ξυλούρης», παρουσι(Αμαρίου) 3 – 1
άστηκε το έργο «Ο Φιλόσοφος ΞάνΜικρός τελικός
θος και ο δούλος του Αισώπου».
Ψηλορείτης - Υρτακίνα 4 – 0
Μια θεατρική παράσταση από το
Μεγάλος Τελικός:
θίασο «ΚΕΚΡΩΠΙΑ» του Φαίδωνα
Πατούχας - Αετός 1 – 0
Το ίδιο βράδυ στις 9:00 στο θέατρο Γεωργίτση. Ο Ηρόδοτος, ο Πλάτω«Νίκος Ξυλούρης» ο Ψαραντώνης νας και ο Αριστοτέλης ενέπνευσαν
με το συγκρότημα του αποζημίωσε τον φιλέλληνα Guilherme Figueiredo
με το παραπάνω τους ακροατές του. να συνθέσει αυτό το έργο. Ο κάθε
Χόρεψε το Λύκειο Ελληνίδων πα- Έλληνας γνωρίζει πτυχές της ιστορίας του, λαμβάνει μηνύματα για τα
ραρτήματος Ηρακλείου.
υψηλά ιδανικά και διδάσκεται όλες
εκείνες τις αρετές που καθιστούν
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
τον Αίσωπο, αυτόν το δύσμορφο και
8Ος ΙΔΑΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ αδικημένο από τη φύση, πρότυπο
εσωτερικής ομορφιάς. Έπαιξαν οι
(23 χλμ)
Με την καθολική συμμετοχή αθλητών ηθοποιοί: Φαίδων Γεωργίτσης (Αίκαι αθλητριών από διάφορα σωμα- σωπος), Όλγα Τσαρσιταλίδη (Μελίτεία πραγματοποιήθηκε ο 8ος Ιδαίος τα), Ραφαέλο Γεωργίτσης (Ξάνθος),
Δρόμος Θυσίας. Το “ ευ αγωνίζεσθαι” Πέπη Καλαμιώτη (Κλέα), Σοράν
και η “ευγενής άμιλλα” στο σώμα και (Αιγύπτιος) και Σωτήρης Χατζηνιστο πνεύμα των αθλητών. Μια… κολάου (Άγνωστος).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
(Από τον φίλο κι αναγνώστη της εφημερίδας μας Ευάγγελο Νομικό, λάβαμε την ακόλουθη επιστολή και τα δίστοιχα, για τη σύνταξη των οποίων, ο κ. Νομικός εμπνεύστηκε από τη γνωριμία του με το συγχωριανό μας Αριστείδη Χαιρέτη (Γιαλάφτη).
Αγαπητέ Άρη,
Ευχαριστώ τον θεό που με βοήθησε να συναντήσω ό,τι πολυτιμότερο και αξιολογότερο υπάρχει στην
Κρήτη. Τον άνθρωπο που με το
πνεύμα του ποτίζει και φωτίζει το
δέντρο του πολιτισμού μας.
Είμαστε οικογενειακώς κατενθουσιασμένοι από τη γνωριμία σου.
Μια σπίθα από την φλόγα της ψυχής
σου φώτιζε το χέρι μου να γράψω
αυτούς τους φτωχούς στίχους. Αυτά
μπόρεσα, αυτά έγραψα. Έκανα τη
σκέψη να τους δώσω για δημοσίευση στη «Φωνή των Ανωγείων» που
εκδίδεται στην Αθήνα, άλλα ένοιω-
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θα την ανάγκη να πάρω πρώτα την
έγκρισή σου.
Καισαριανή, 31-7-2008-10-18
Με άπειρη εκτίμηση,
Ευάγγελος Νομικός
***
Στον Άρη Χαιρέτη

να τον παινέσεις δεν μπορείς, δεν Κι ο κύρης του με μαντινάδες μας
βοηθούν τα λόγια
πήρε την καρδιά
Μεσ’ από τα βιβλία του σοφία αναβλύζει
και τον πιο δύσκολο κριτή γρήγορα
τον κερδίζει

Ο Λουδοβίκος σ’έκανε το δεξιό του
χέρι
Γιατί κι’αυτός κατάλαβε πως είσαι
ένα αστέρι

Στον Άγιο Υάκινθο καντήλα θα γιομίσω
γιατί αυτός βοήθησε τον Άρη ν΄
ανταμώσω

Σπουδαίοι σε τιμήσανε εκτός κι
εκτός της Κρήτης
Για σε σε λίγο θα μιλεί ολόκληρος
πλανήτης

Η Κρήτη μας φημίζεται πως καλλιΈκεια εγνώρισα τον βοσκό που βό- Τα δικά μου λίγα λόγια είναι τόσο δα
τέχνες βγάζει
φτωχά
τον Άρη τον Χαιρέτη στην πρώτη σκαγε κουράδια
Και
τώρα
για
το
έργο
του
μιλούν
μέΔεν τολμούν να πλησιάσουν το αστέθέση βάζει
ρες και βράδια
ρι που φωτά
Τον εμπνευσμένο ποιητή που γέννηΟ γιός του με τη λύρα του μας μάγεσαν τ’Ανώγεια
Ευάγγελος Νομικός
ψε τ’αυτιά
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ...
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΑΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ

Σ

ε ηλικία 79 χρονών αποφασίζω να καταγράψω σε μαγνητοταινίες τις εμπειρίες μου
για μια κρίσιμη για την πατρίδα
μας περίοδο. Η συγκυρία φτώχειας
και δυστυχίας που βίωνε τότε όλος
ο κρητικός χώρος, με ώθησε να αναζητήσω την τύχη μου μακριά απ΄ τ
΄Ανώγεια, όπου κατοικούσα και να
πάω σε άλλο μέρος, προκειμένου να
εργαστώ και να προσφέρω κάτι στην
πολυμελή οικογένειά μας. γιατί την
εποχή εκείνη τα μέσα που συντηρούμασταν όλοι οι ορεινοί πληθυσμοί ήταν πολύ πενιχρά.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πρέπει να κάμω ένα πρόλογο και να
πω ότι η τύχη μ έφερε κοντά σε μια
από τις μεγαλύτερες μορφές του
Κρητικού Αντιστασιακού Αγώνα σ
αυτή την φοβερή περίοδο για την
ιδιαιτέρα πατρίδα μας την Κρήτη,
σε μια θρυλική μορφή που έζησε
και έδρασε κατά την διάρκεια της
Γερμανικής κατοχής. Πρόκειται
για τον ο αρχηγό μου τον Γεώργιο
Πετρακογιώργη, αυτό τον γίγαντα
ήθους και πατριωτισμού και όλων
των αρετών που πρέπει να έχει ένας
μεγάλος πατριώτης και ένας γενναίος άνθρωπος.
Είχα την ευτυχία και τη χαρά τις
πολύ δύσκολες εκείνες μέρες για τον
Κρητικό λαό να μυηθώ και γω κατά
ένα ποσοστό στις αξίες του. Έχω δε
την πεποίθηση ότι ποτέ δεν πρόδωσα όλες αυτές τις νουθεσίες και τα
υποδείγματα που έλαβα απ αυτή
την σημαντική προσωπικότητα.
28η Οκτβωβρίου 1940
Έφυγα λοιπόν απ τ Ανώγεια με κατεύθυνση το χωριό Μαγαρικάρι, στις
28 Οκτωβρίου 1940 την ημέρα που
κηρύχθηκε ο Ελληνογερμανικός πόλεμος .Θα διηγηθώ τα γεγονότα εν
συντομία γιατί επιθυμώ αυτή η περιγραφή μου να είναι όσο μπορώ πιο
πειστική και να έχει την αξία της.
Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940
βρέθηκα στο Ηράκλειο, τη στιγμή
που κτυπούσαν οι καμπάνες και οι
σειρήνες και ανήγγειλαν την κήρυξη του πολέμου από τους Ιταλούς
κατά της πατρίδας μας. Προορισμός μου ήταν το χωριό Μαγαρικάρι για να εργαστώ ως βοσκάκι στον
αδελφό του Γεωργίου Πετρακογιώργη, ιατρό Μιχαήλ Πετράκη.
Ο λόγος που εγώ είχα αυτόν τον προορισμό ήταν ότι, ο αδελφός του Πετρακογιώργη, του οποίου μέχρι εκείνη την στιγμή δεν εγνώριζα ούτε το
όνομα, είχε στείλει στ Ανώγεια ένα
πρώτο του εξάδελφο, τον Αγησίλαο
Πετράκη, για να του βρεί ένα βοσκάκι να βλέπει τα εξήντα οικόσιτα
πρόβατα που διατηρούσε ο γιατρός
στο Μαγαρικάρι.

Ο άνθρωπος αυτός, ο Αγησίλαος,
είχε βαφτίσει μια ξαδέρφη μου και
είχαμε όλοι ενδιαφερθεί να τον εξυπηρετήσουμε να βρει ένα παιδί για
τις ανάγκες του συγγενούς του, του
ιατρού Πετράκη. Επειδή λοιπόν δεν
μπόρεσε να βρει προσφέρθηκα εγώ,
παρά το νεαρόν της ηλικίας μου,
λόγω και των πιεστικών οικονομικών αναγκών της οικογενείας μου,
να πάω για να καλύψω αυτήν την
ανάγκη, παρά το γεγονός ότι δεν
είχα καμιά απολύτως σχέση με την
κτηνοτροφία.
Όταν ο πατέρας μου άκουσε τις
κουδουνοκρουσίες και τις σειρήνες
προσπάθησε στο Ηράκλειο που βρισκόμαστε να με αποτρέψει και να
γυρίσομε πίσω, λέγοντάς μου:
«Ο γιατρός που πηγαίνεις εσύ θα
στρατευθεί, και ποιός θα σε υποδεχθεί στο Μαγαρικάρι, τι θα γίνεις
σ΄ένα ξένο χωριό;»
Εγώ λοιπόν ανήσυχη φύση από μικρός, επ ουδενί λόγο ήθελα να γυρίσω πίσω. Τελικά μπήκα στο λεωφορείο και έφθασα στο Μαγαρικάρι το
βράδυ της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Παρουσιάστηκα στον γιατρό Μιχαήλ Πετράκη τον πολύ ευγενή αυτόν
άνθρωπο ο οποίος ήταν συμμαθητής
με έναν άλλο συγχωριανό μου γιατρό τον Νικόλαο Μανούσο που κι
αυτός ήταν εξ ίσου ευγενής και γλυκύτατος άνθρωπος.
Μόλις με αντίκρισε ο γιατρός έτσι μικρόσωμο και αδύνατο απόρησε πως
εγώ ένα μικρό παιδί, θα μπορούσα
να ανταποκριθώ στα καθήκοντα του
βοσκού, να βλέπω εξήντα πρόβατα,
λαμβανομένου υπ όψη ότι η περιοχή
ήταν γεωργική, η γη καλλιεργήσιμη,
και οι ζημιές θα μπορούσαν να είναι
πάμπολλες.
Με ρώτησε λοιπόν ο γιατρός ,αν θα
τα κατάφερνα και του απάντησα:
«Γιατρέ μη σε ξεγελά το ανάστημα
και τα χρόνια μου, έχω μέσα μου
όλο το δυναμισμό που χρειάζεται
για να μη σε εκθέσω στη δουλειά
που θα μου αναθέσεις».
Την πρώτη μέρα της παραμονής μου
στο Μαγαρικάρι, δηλ την επαύριο,
διαπίστωσα ότι το σπίτι των Πετράκηδω είχε αρκετό υπηρετικό προσωπικό. Είχε ζευγάδες, μαζώχτρες όταν
ήταν οι εληές κ.λ.π. Μου δίδει ο γιατρός το πρωί έναν από τους υπαλλήλους του και με πήγε σε μια περιοχή
που ήταν τα δικά του χωράφια για να
βλέπω τα πρόβατα.
Μόλις έφυγε ο άνθρωπος αυτός αφού
μου έδειξε την περιοχή και με άφησε
μόνο είπα στον εαυτό μου:
«Ο,τιδήποτε άλλο επάγγελμα θα
κάνω στη ζωή μου εκτός απ αυτό
του κτηνοτρόφου», διαπιστώνοντας
ότι αυτή η εργασία ήθελε ένα άν-

θρωπο μέρα-νύχτα κοντά της. Έκαμα έξι μήνες και ο γιατρός με είχε
τόσο πολύ αγαπήσει, που πολλές
φορές ερχόταν στο δρόμο για να με
προυπαντήσει, όταν έφερνα τα ζώα
για να τα βάλω μέσα. Ανταποκρίθηκα λοιπόν επάξια εκατό τοις εκατό
στις προσδοκίες του γιατρού. Και
να σημειώσομε εδώ ότι η αμοιβή
που θα έπαιρνα για έξι μήνες ήταν
3.500 δρχ εις χρήμα και ένα ζευγάρι
υποδήματα.
Όταν έφτασε η ημερομηνία να φύγω
από το Μαγαρικάρι, τον Απρίλιο
Μάιο του 1941 και αφού είχα τελειώσει την υποχρέωσή μου, είχε
αρχίσει ο καταιγιστικός βομβαρδισμός της Κρήτης, από τα φασιστικά
αεροπλάνα του Χίτλερ τα περίφημα
στούκας, αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως.
Τα αεροπλάνα αυτά είχαν εμφυσήσει τέτοιο πανικό στον κόσμο, τον
άμαχο πληθυσμό, που οι άνθρωποι
είχαν πάρει τα γυναικόπαιδά τους
και είχαν βγεί τις ρεμματιές κάτω
απ τα δένδρα για να κρυφτούν και
να προφυλαχθούν απ αυτήν την
φοβερή απειλή, η οποία είχε και
ένα επι πλέον πανικό. Τ αεροπλάνα
αυτά είχαν εφοδιαστεί εκτός από
τις βόμβες και με σειρήνες για να
αυξάνουν τον τρόμο στον κόσμο.
Στην περιοχή που βρισκόμουνα δεν
έπεσαν αλεξιπτωτιστές αλλά έγιναν
βομβαρδισμοί. Τις δώδεκα μέρες
που κράτησε η επίθεση για την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς, στην περιοχή του Τυμπακίου δεν έγινε χρήση πυρών. Παρά το
γεγονός ότι υπήρχε συμμαχική δύναμη, για να μη προδοθεί η θέση της
επειδή γνώριζαν ότι οι επιτιθέμενοι
υπερτερούσαν στις δυνάμεις που δεν
ήταν εύκολο να τις αντιμετωπίσουν.
Μου είπε λοιπόν ο γιατρός αυτός ο
θαυμάσιος άνθρωπος:
«Βασιλειό κάτσε παιδί μου, μη φύγεις ακόμη μέχρι να καταλαγιάσουν
τα πράγματα» .Ήταν βέβαια πολύ
μεγάλος ο πανικός που επικρατούσε
στον πληθυσμό της περιοχής και μεταξύ αυτού και σ εμένα.
Η γνωριμία μου
με τον Πετρακογιώργη.
Μια μέρα μου λέει ο γιατρός:
«Πάρε αυτά τα πράγματα Βασιληό
και ακολούθαμε να τα πάμε σένα σημείο όπου θα συναντήσομε κάποιους
ανθρώπους». Εγώ μέχρι τότε δεν
γνώριζα ούτε το όνομα Πετρακογιώργης ούτε ότι ο γιατρός έχει
άλλον αδελφό.
Πήρα λοιπόν κάποια πράγματα,
προφανώς τρόφιμα και μεταβήκαμε
σένα κτήμα της οικογένειας Πετράκηδων μεταξύ των χωρίων Καμαρών
και Γρηγοριάς, που λέγεται Τεμενέ-

λι. Εκεί η οικογένεια Πετρακογιώργη έχει ένα μεγάλο κτήμα, ελιές
,περβόλι και ένα σπίτι εξοχικό για να
εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργασιών.
Μόλις φτάσαμε εκεί είδα μπροστά
μου έναν ωραίο εντυπωσιακό άνδρα,
μια μυθική μορφή, με τα φυσεκλίκια
ζωσμένο, μένα ωραίο μουστάκι και
μούσι μαζί με άλλους τρείς ακόμη
αν δεν με απατά η μνήμη μου. Ο
ένας ήταν ο Μιχάλης ο Κουκλινός,
ένα πολύ σημαντικό παλικάρι από
τη Γρηγοριά, ο οποίος τελικά εκτελέστηκε. Ο άλλος νομίζω ήταν ο Γεώργιος ο Μαυράκης από το Μαγαρικάρι.
Είδα τον Πετρακογιώργη εξοπλισμένο με μια ειδική εξάρτηση.
Φορούσε φυσεκλίκια και κρατούσε ένα βελγικό βραχύκαννο όπλο,
όπως έμαθα εκ των υστέρων είχε
πάει στα Χανιά να συναντήσει την
κυβέρνηση Τσουδερού, που είχε
κατέβει απ την Αθήνα με το Βασιλιά διότι η υπόλοιπη Ελλάδα είχε
καταληφθεί από τους Γερμανούς.
Θα κάμω μιά μικρή παρένθεση στο
σημείο αυτό. Ο Πετρακογιώργης
ήταν βιομήχανος. Είχε εργοστάσιο
τουβλοποιίας, σαπωνοποιίας και πυρηνελαιουργείο. Ήταν δε συν τοις
άλλοις πολύ μεγάλος παράγοντας
του κόμματος Ελευθερίου Βενιζέλου και εκπροσωπούσε στην περιοχή τον Γιώργο Μαρή, υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης Βενιζέλου.
Ήταν λοιπόν ήδη γνωστή προσωπικότητα στην περιοχή, με εντυπωσιακό κύρος, και η τότε κρατούσα
κατάσταση τον υπολόγιζε σαν ένα
σημαντικό κρητικό.
Τις πληροφορίες που αναφέρω τις
άκουσα εκ των υστέρων. Όταν η κυβέρνηση Τσουδερού κατέβηκε στα
Χανιά μαζί με το Βασιλιά, κάλεσε
παράγοντες από τον κρητικό χώρο
μεταξύ των οποίων και τον Πετρακογιώργη για να σκεφθούν πως θα
αντιμετώπιζαν την πτώση αλεξιπτωτιστών.
Ο Πετρακογιώργης πήγε στα Χανιά
με δικό του αυτοκίνητο ένα φορτηγό, γιατί όπως προανέφερα ήταν βιομήχανος και είχε πάρει ως οδηγό τον
πρωτότοκο γιό του τον Μανώλη, ένα
χαρισματικό παλικάρι πανύψηλο και
ωραίο νέο 17 ετών. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ο Πετρακογιώργης έδωσε
εντολή στο Μανώλη, αφού έμεινε
αυτός για περαιτέρω συνεννοήσεις
στα Χανιά και τούπε να φύγει το
φορτηγό και να γυρίσει στην έδρα
τους Ο Μανώλης όμως επιστρέφοντας έξω από το Ηράκλειο στη θέση
Γιόφυρο έπεσε σε βομβαρδισμό των
γερμανικών αεροπλάνων. Είδε έναν
στρατιώτη του τακτικού στρατού να
(...συνεχίζεται στην επόμενη σελ.)
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(...συνέχεια από την προηγ. σελ.)

εγκαταλείπει το πολυβόλο του και να
φεύγει. Το χαρισματικό αυτό παλικάρι, παρά το ό,τι ήταν αστράτευτος και δεν είχε πολεμική πείρα,
εγκατέλειψε το αυτοκίνητο που
οδηγούσε και πήγε στο πολυβόλο για να το χρησιμοποιήσει, έτσι
σκοτώθηκε στο πολυβόλο απάνω.
Την στιγμή που συνάντησα τον Πετρακογιώργη δεν είχε ακόμη πληροφορηθεί τον σκοτωμό του γυιού του.
Το παλικάρι αυτό τάφηκε από ένα
χασάπη μαζί με άλλο ένα νέο Ηρακλειώτη στον πόδα της καμάρας
του ποταμού στη Γιόφυρο. Κατά
την εκταφή του Μανώλη, του παλικαριού αυτού, μετά το τέλος του
πολέμου έτυχα εκεί και θυμάμαι
ότι είχαν δέσει τους δυό νέους με
ένα σύρμα και ο Μανώλης αναγνωρίστηκε από τη διαφορά του ύψους
του αφού ήταν γύρω στο 1,90μ.
Ο πατέρας λοιπόν ο Πετρακογιώργης γύρισε στη Μεσαρά και πρώτη
του φροντίδα ήταν να μάθει για τον
γυιό του τον Μανώλη επειδή δεν είχε

εμφανιστεί ακόμη. Οι πληροφορίες
μου είναι ότι έστειλε τον Γεώργιο
Χατζάκη πρώτο του ξάδελφο από
τις Καμάρες, μετέπειτα μεγάλο τυροκόμο, να έρθει προς το Ηράκλειο
και να μάθει τα νέα για το γυιό του
και προφανώς ο Χατζογιώργης τον
πληροφήρησε για τον θάνατο του
παιδιού του.
Ο Πετρακογιώργης όταν έμαθε το
τόσο θλιβερό αυτό νέο στενοχωρήθηκε πολύ. Οι προηγούμενες κινήσεις του, και πριν την είδηση του
θανάτου του γυιού του, αποδεικνύουν ότι ήταν αποφασισμένος να μην
αναγνωρίσει τα τετελεσμένα γεγονότα και να σχηματίσει αντάρτικη
ομάδα εναντίον του κατακτητή.
Ρωτά λοιπόν ο μεγαλοπρεπής αυτός
άνθρωπος τον αδελφό του τον γιατρό:
«Τι παιδί είναι αυτό που σέρνεις γιατρέ;» Ο γιατρός του απαντά ότι είμαι
βοσκάκι από τ Ανώγεια και ετοιμάζομαι να φύγω για το χωριό μου. Ο Πετρακογιώργης θέλοντας προφανώς

να ειδοποιήσει μερικούς γνωστούς
του ανθρώπους για νάρθουν κοντά
του για συνεννόηση, μου απευθύνει
ένα κομπλιμέντο και μου λέει:
«Βασιληό εσείς οι Ανωγειανοί κάνετε τσι καλούς άντρες, φοβάσαι
μπρέ; Θέλω να ειδοποιήσεις ορισμένους ανθρώπους για να τους συναντήσω».
Εγώ λοιπόν συνειδητοποιώντας ότι
δεν έπρεπε να φανώ κατώτερος των
περιστάσεων, καίτοι νεαρός που
ήμουνα, είπα στον Πετρακογιώργη:
«Πιστεύω κύριε Γιώργο να τα καταφέρω».
Έτσι για πρώτη φορά με έστειλε στο
χωριό Καμάρες να ειδοποιήσω τον
μετέπειτα μεγάλο τυροκόμο Γεώργιο
Χατζάκη-Χατζογιώργη, εν συνεχεία
στα Βορίζα να ειδοποιήσω τον Εμμανουήλ Βεισάκη, τον Διονύσιο Φραγκιαδάκη και τον Γεώργιο Καργάκη. Επίσης με έστειλε στη Λοχριά
Αμαρίου να ειδοποιήσω τον Αντώνη
Κρυοβρυσανάκη και στον Πλάτανο
τον Ιωάννη Εφταμηνιτάκη.

Αυτά τα πρόσωπα μαζί με τον Γεώργιο Μαυράκη και τον Μιχάλη
Κουκλινό ήταν ο πρώτος πυρήνας
της ομάδας Πετρακογιώργη.
Μόλις σχηματίστηκε ο πρώτος
αντάρτικος πυρήνας της ομάδας Πετρακογιώργη, πρώτη φροντίδα του
ήταν να προστατεύσει την οικογένειά του, τη γυναίκα του τις τέσσαρες κόρες του και τον επιζήσαντα
γυιό του Ηρακλή. Έστειλε πάλι τον
Γεώργιο Χατζάκη από τις Καμάρες
να περιμαζέψει την οικογένειά του
και να τους μεταφέρει στο «Αμαριανό Βουνό» σε μιά πηγή που λέγεται
«η μάνα του νερού» και βρίσκεται
κοντά στο Καμαραικό σπήλαιο, όπου
έχουν βρεθεί τα Καμαραικά αγγεία
τα οποία φυλάσσονται στο αρχαιολογικό μουσείου Ηρακλείου.
Στο σημείο αυτό έμεινε η οικογένειά
του για αρκετό καιρό.
(Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)
Για την αντιγραφή και διόρθωση Αλεξάνδρα Ιωάννου Σταυρακάκη

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ
Η Οικολογική Ομάδα Ψηλορείτη,
δημιουργήθηκε στα Ανώγεια τον
Απρίλιο του 2007 από μια ομάδα ατόμων που θεωρεί ότι το χρέος, για την
προστασία, την αποκατάσταση και
ανάδειξη του βουνού ως φυσικού χώρου καθώς και για
τη διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη
των παραδόσεων
και των αξιών που
ενέπνευσε και συμβολίζει, βαραίνει
όλους μας.
Σκοποί της Οικολογικής Ομάδας,
όπως αυτοί αποτυπώνονται στο καταστατικό, είναι:
α) Η οικολογική προστασία του Ψηλορείτη, του ορεινού δηλαδή σχηματισμού που κείται στο μέσο της Κρήτης
και καλύπτει το ανατολικό μέρος του
νομού Ρεθύμνης και το δυτικό αντίστοιχο του νομού Ηρακλείου, όπως
αυτός προσδιορίζεται από την επιστήμη της γεωγραφίας. Ως οικολογική
προστασία νοείται ειδικότερα:
i) Η προστασία των παραδοσιακών αρχιτεκτονημάτων και η διατήρηση της
αρχιτεκτονικής αισθητικής του χώρου.
ii) Η προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση του υπέργειου χώρου και την μόλυνση του
υπόγειου φυσικού πλούτου.
iii) Η προστασία της χλωρίδας και
της πανίδας του βουνού και ιδιαιτέρα των ενδημικών ειδών.
iv) Η διαφύλαξη και προαγωγή της
οικολογικής επαφής των ανθρώπων
που εκμεταλλεύονται οικονομικά το
βουνό με το φυσικό τους περιβάλλον.
β) Η διατήρηση και η προβολή των
ντόπιων πολιτιστικών δραστηριοτήτων που συντελούνται στον
χώρο του βουνού (π.χ. λατρευτικές
εκδηλώσεις, φυσιολατρικές εκδηλώ-
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σεις, εκδηλώσεις πολιτισμού κ.ά.)
γ) Η διάδοση της οικολογικής συνείδησης με ανάπτυξη δράσης που
σκοπό θα έχει να ευαισθητοποιήσει
οικολογικά τους χρήστες και επισκέπτες του χώρου και να εισαγάγει
την οικολογική παράμετρο στις δραστηριότητες τους
όσον αφορά το βουνό.
δ) Η διακριτική παρακολούθηση των
αναπτυξιακών έργων που συντελούνται στον ορεινό
όγκο του Ψηλορείτη, η εκφορά προτάσεων σχετικά με την σύζευξη ανάπτυξης και οικολογικής ευαισθησίας καθώς
και η έμπρακτη υποστήριξη των θέσεων
μας, εντός των ορίων της νομιμότητας.
ε) Η ανάληψη δράσεων που θα έχουν
ως στόχο τους την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών και
τακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης, την χρήση «πράσινων»
τεχνολογιών και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ διαφορετικών
κοινωνικών ομάδας.
στ) Η στήριξη και η διοργάνωση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
με στόχο την αλλαγή των στάσεων
και των συμπεριφορών απέναντι
στο φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον και τη διαμόρφωση ευαισθητοποιημένων ενεργών πολιτών ικανών να συμμετέχουν στη λήψη των
αποφάσεων στον οικείο τομέα.
Το φυσικό περιβάλλον του Ψηλορείτη
αλλοιώνεται αργά αλλά σταθερά. Η
αλλοίωση αυτή υποσκάπτει και απαξιώνει καθημερινά το όμορφο και ιστορικό βουνό, την εικόνα και τις αξίες

που συμβολίζει, καθώς βέβαια και τη
ζωή και το μέλλον των κατοίκων του
και το αίσθημα εκείνων
που το αγαπούν και το
επισκέπτονται. Η υπερβόσκηση, η κατασκευή
κτισμάτων και έργων
χωρίς τις απαιτούμενες
μελέτες και άδειες και
χωρίς προσαρμογή στο
περιβάλλον, η παράνομη διάνοιξη
δρόμων, η παράνομη απόληψη πέτρας, η λαθροθηρία, οι λαθροϋλοτομίες, η ανεξέλεγκτη συλλογή αυτοφυών
σπάνιων και απειλούμενων ειδών της
χλωρίδας και της πανίδας, τα υγρά και
στερεά απόβλητα (σκουπίδια, οικιακά
λύματα, κατσίγαροι κλπ), οι πυρκαγιές, οι νέες «καλλιέργειες» ξένες προς
την παράδοση του Ψηλορείτη και της
Κρήτης και πολλά άλλα είναι βασικές
αιτίες της καταστροφής του.
Σύμμαχοι στην προσπάθεια αυτή
είναι όλοι εκείνοι που πιστεύουν
ότι η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και η
ποιότητα ζωής των κατοίκων ενός τόπου είναι υπόθεση των πολλών και ευθύνη όλων.
Μέχρι σήμερα οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε
για το 2008 έχουν ως εξής:
-Το Μάιο πραγματοποιήσαμε γεωλογική ξενάγηση στον Ψηλορείτη
από το συγχωριανό Καθηγητή κ.
Χαράλαμπο Φασουλά.
-Τον Ιούνιο γνωρίσαμε τη χλωρίδα
του βουνού, με τους Μανόλη Αβραμάκη από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και Μανόλη Φλουρή
από Δ/νση Δασών Ηρακλείου.
-Τον Ιούλιο ο καθηγητής-αρχαιολόγος
κ. Σακελλαράκης Γιάννης μας μύησε
στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου.

-Το Σεπτέμβριο ο αγαπητός δάσκαλος και πρώην Δήμαρχος Ανωγείων
κ. Γιώργης Σμπώκος
μας μίλησε για το αόρι
και για τα ανωγειανά
μιτάτα.
Όλες οι παραπάνω
εκδηλώσεις μας συνοδεύονταν από μικρές πεζοπορίες στο
βουνό, συζήτηση και προβληματισμός για τα τεκταινόμενα στον Ψηλορείτη, ενώ παράλληλα η Ομάδα
έχει κάνει τις πρώτες επαφές με τους
αρμόδιους φορείς (Δήμος Ανωγείων,
Δ/νση Δασών Ρεθύμνου) για κατάθεση απόψεων και προβληματισμών.
Στον προγραμματισμό της Ομάδας
μας είναι η υλοποίηση εκδηλώσεων
με θέματα, τη βιολογική κτηνοτροφία, την γνωριμία με την πανίδα
του Ψηλορείτη αλλά και πεζοπορία
στο φαράγγι του Γάφαρη του Δήμου
Ρούβα για το επόμενο διάστημα.
Δε θεωρούμε την Ομάδα μας, εκδρομική ομάδα, δε θεωρούμε ότι
είμαστε ομάδα της αυτοδιοίκησης,
ομάδα της δασικής ή πυροσβεστικής υπηρεσίας, δε θεωρούμε ότι
γνωρίζουμε τα πάντα ούτε ότι θα
πρέπει να υποκαθιστούμε τους αρμόδιους φορείς, αλλά είμαστε ευαισθητοποιημένοι, ενεργοί πολίτες σε
περιβαλλοντικά θέματα βλέποντας
πέρα από τα παραπάνω και θεωρούμε, όπως έχουμε προαναφέρει, χρέος μας να αναλάβουμε πρωτοβουλία
και δράση τώρα που είναι ακόμη
καιρός για την προστασία, την αποκατάσταση και ανάδειξη του Ψηλορείτη ως φυσικού χώρου καθώς
και για τη διάσωση, διατήρηση και
ανάδειξη των παραδόσεων και των
αξιών που συμβολίζει.
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«Να δημιουργήσουμε
το “λόμπυ” των Κρητών»

Ο νέος πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. Γιώργος Αεράκης σε
μια ενδιαφέρουσα συνέντευξή του για τους στόχους και το σχέδιό του
(...συνέχεια από σελ. 1)

“Ονειρό μου είναι να δημιουργηθεί
ένα παγκόσμιο συμβούλιο Κρητών
στο οποίο θα συμμετέχουν άπαντες”,
λέει ο νέος πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών Γιώργος
Αεράκης που δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του: να γίνει στα πρότυπα του
πανίσχυρου παγκοσμίου συμβουλίου των Εβραίων! Ο κ. Αεράκης χθες
πήρε την σκυτάλη από τον προηγούμενο πρόεδρο κ. Σημαντήρη. Στο
Ρέθυμνο έγινε η παράδοση παραλαβή με τη νέα διοίκηση του κ. Αεράκη να παίρνει στα χέρια της πλέον
τα ηνία του παγκοσμίου συμβουλίου
ο οποίος είναι ένας νέος θεσμός που
θέλει δουλειά πολλή για να καταξιωθεί και να σηκώσει το βάρος για
την εκπροσώπηση των απανταχού
Κρητών.
“Είναι όντως καινούργιος θεσμός
που τον παρομοιάζω σαν ένα παιδάκι που πήρε ο Σημαντήρης και προσπάθησε να το μάθει να περπατάει.
Ίσως εμείς να το μάθουμε να μιλάει”, είπε σε συνέντευξή του στην “Π”
ο νέος πρόεδρος του Παγκοσμίου
Συμβουλίου. Ο επόμενος πρόεδρος
θα του δώσει κι άλλα εφόδια. Έτσι
πρέπει να γίνει. Είμαι πάρα πολύ
αισιόδοξος. Είναι ένα τριτοβάθμιο όργανο που συγκεντρώνει ως
ομπρέλα τις τέσσερις οργανώσεις
που το αποτελούν. Είναι το όργανο
που αποτελείται από την Παγκρητική Ομοσπονδία της Αμερικής,
την Παγκρητική Ομοσπονδία της
Ευρώπης, την πανελλήνια ένωση
Κρητών στην Αθήνα και από την
ομοσπονδία κρητικών σωματείων της Αυστραλίας και της Νέας
Ζηλανδίας. Εκφράζει εκατοντάδες κρητικά σωματεία και χιλιάδες
μέλη. Είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών!”.
-Προφανώς εκφράζει και τους
απανταχού Κρήτες ανεξάρτητα
εάν είναι σε ένα σωματείο ή όχι…
-Ναι φυσικά είναι αυτονόητο. Όποιος
και αν είναι όπου κι αν είναι…
-Πάντως σαν τίτλος αυτός ο παγκόσμιο συμβούλιο ακούγεται βαρύς…Δεν ξέρω και πόσο βαριά είναι η ευθύνη, κύριε Αεράκη…
-Νιώθω μεγάλη την ευθύνη. Αλλά
πρωτίστως αισθάνομαι μεγάλη τιμή.
Τιμήθηκε κύριε Μπογδανίδη από
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Αναδημοσίευση της συνέντευξης που έδωσε στον δημοσιογράφο
Κώστα Μπογδανίδη στην εφημερίδα «Η Πατρίς» του Ηρακλείου στις 13.08.2008
τους συμπατριώτες μας. Κι ελπίζω να όπου μπορούμε να βοηθήσουμε να τα
τιμηθεί και ο θεσμός από μένα. Έχω λύσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας…
διάθεση να εργαστώ, να δουλέψω,
ξέρω ότι πρέπει να αφιερώσω πάρα
Η διαφορετική διασπορά
πολύ χρόνο και θα το κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση”.
- Θέλετε να κρατήσετε ζωντανή
την Κρήτη. Διότι δεν είναι στόχος
να γυρίσουν εδώ όλοι οι πατριώτες
Οι προτεραιότητες
-Υπάρχει στο νου σας ένα πλάνο; Οι μας…
βασικές προτεραιότητες ποιες είναι; - Ε βέβαια. Να σας πω κάτι για τη
- Να σας πω. Τα μέλη του συμβουλίου διασπορά. Ζω στο Λουξεμβούργο 26
είναι έντεκα και εκφράζονται όλες οι χρόνια και έχω συναδέλφους από 27
χώρες της Ευομοσπονδίες.
ρώπης. Υπάρχει
Είναι οι Αυδιασπορά ακόστραλοί, οι Αμεμη και παίρνω
ρικάνοι, εμείς
για παράδειγμα
οι Ευρωπαίοι,
την Πορτογαλία
οι
Αθηναίοι,
που έχει πάνω
σας τα λέω έτσι
για να καταλακάτω τα ίδια
βαίνουμε
τις
οικονομικά μεπεριοχές που
γέθη με εμάς.
εκπροσωπούν.
Έρχονται ακόμη
Θα είμαστε εδώ
Πορτογάλοι να
μέχρι το τέλος
δουλέψουν στο
του Αυγούστου.
Λουξεμβούργο
Μετά επιστρέως εργάτες και
φουμε όλοι στον
οι γυναίκες τους
τόπο που ζούμε.
οικιακές βοηΜία πρώτη κίθοί. Αυτό δεν
νηση που θα
συμβαίνει στην
Ελλάδα εδώ και
κάνουμε είναι
χρόνια. Όποιος
να επισκεφτούμε τους φορείς.
θέλει να δουλέΤους οποίους
ψει έχει δουλειά
θέλουμε να γνωρίσουμε και να μας η Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει
γνωρίσουν. Κι εννοούμε την Περι- στο Λουξεμβούργο.
φέρεια, τους νομάρχες, τους δημάρχους, την Εκκλησία, το Πανε- -Δεν δουλεύει καν ως εργάτης στην
πιστήμιο, το Πολυτεχνείο, τη φωνή Ελλάδα!
και την έκφραση της Κρήτης. Στη -Ναι είναι διαφορετικά. Κι όμως
συνέχεια θα ήθελα να γνωρίσω και υπάρχει ακόμη ελληνική, νέα ελληόλους αυτούς τους κρητικούς παντού νική διασπορά. Ποια είναι αυτή; Οι
στον κόσμο και θα ταξιδέψω πολύ νέοι επιστήμονες που δεν μπορούν
στον κόσμο. Επιχειρηματίες, πολιτι- να βρουν δουλειά, είναι η νέα γενιά
κούς απλώς εργαζόμενους. Και αυτό των 700 ευρώ. Αυτοί έρχονται στο
γιατί θέλω να γνωριστούμε και να συ- Λουξεμβούργο, πάνε στη Γαλλία,
ντονιστούμε…
στη Γερμανία, στην Αμερική και διαπρέπουν. Έχουν σπουδάσει, γνω-Θέλετε να ενεργοποιήσετε όλο το ρίζουν ξένες γλώσσες, κατακτούν
γρήγορα θέσεις. Αυτούς όλους τους
δυναμικό!
-Ακριβώς. Η Κρήτη έχει ένα εντυ- θέλουμε στην προσπάθεια που θα
πωσιακό δυναμικό. Και εκτός Κρή- κάνουμε.
της υπάρχουν 2-3 Κρήτες! Αυτό το
ανθρώπινο δυναμικό θέλουμε να το -Πάντως δυσκολεύει την προσπάενεργοποιήσουμε. Είμαστε ένας δυ- θεια σας η ανομοιογένεια αυτής
ναμικός λαός. Όπου πάμε διαπρέπου- της διασποράς. Έχουμε μετανάμε. Να τους γνωρίσουμε λοιπόν, να στες πρώτης γενιάς, δεύτερης, τρίτους φέρουμε σε επαφή , να συνεργα- της, στην Ευρώπη έχουμε άλλους
στούμε, να δούμε τα προβλήματα και μετανάστες, που είναι πιο κοντά

μας, υπάρχουν και οι επιστήμονες
που είπατε…
-Ναι, είναι ανομοιογενές το σύνολο.
Το ξέρουμε. Θα προσπαθήσουμε να
το συνθέσουμε. Δεν είναι σίγουρα
εύκολο πράγμα να συντονίσεις το
νέο επιστήμονα που τέλειωσε το
Πολυτεχνείο χθες και διαπρέπει
στη Γερμανία με τον Αμερικάνο ή
τον Αυστραλό. Με τον Αμερικάνο
που μπορεί να είναι και τέταρτη ή
πέμπτη γενιά! Αλλά όλοι αυτοί είναι
και αισθάνονται Κρητικοί και αυτό
μας συγκινεί ιδιαίτερα. Θα προσπαθήσουμε να τους φέρουμε σε επαφή.

Να είναι όλοι!
-Μιλήσατε για την ανάγκη περισσότερης δημοκρατικής αντιπροσώπευσης . Τι εννοούσατε;
-Θέλουμε αλλαγές. Το καταστατικό
μας έχει διάφορες ατέλειες. Θέλουμε
να δούμε κάποια άρθρα. Μία σκέψη
για παράδειγμα είναι να συμμετέχουν αυτόματα οι πρόεδροι των ομοσπονδιών που το απαρτίζουν. Χωρίς
να είναι υποχρεωμένοι να μπουν σε
εκλογική διαδικασία. Θα ήταν ωραίο
να συμμετέχει αυτοδίκαια ο κ. Βεληβασάκης που είναι πρόεδρος όχι
μόνο των Κρητών της Αμερικής αλλά
και των Ελλήνων . Είναι από τους
κορυφαίους Έλληνες στην Αμερική.
Θα θέλαμε τέτοιους ανθρώπους να
συμμετέχουν στο συμβούλιο. Εμείς
σε κάποια φάση θα θέλαμε το συμβούλιο των Κρητών να αποτελείται
από όλους: Περιφέρεια, νομαρχίες,
δήμους, πανεπιστήμιο, πολυτεχνείο,
Εκκλησία. Έχω στο μυαλό μου κάτι
που λέγεται παγκόσμιο εβραϊκό συμβούλιο! Δεν ξέρω εάν με αντιλαμβάνεστε.
-Πολύ φιλόδοξο σχέδιο!
- Πάρα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Αλλά
εάν δεν είμαστε φιλόδοξοι δεν φτάνουμε πουθενά νομίζω….
-Και κάτι τελευταίο. Οι προσωπικές φιλοδοξίες που φτάνουν; Εσείς
ασχολείστε με τα κοινά, διατηρείτε δεσμούς…
-Ναι είμαστε στην Ευρώπη και είμαστε πιο κοντά. Ταξιδεύουμε συχνά
εδώ, βλέπουμε και παρακολουθούμε
την πραγματικότητα. Επί του παρόντος θέλω να εκπροσωπήσω το θεσμό για τον οποίο εξελέγην.
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Σκέψεις για το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών»
Του Γιώργη Αεράκη*

Θ

α ξεκινήσω θυμίζοντας σε τιστικής ζωής. Χρειαζόμαστε ένα
όλους μας τη δύναμη που στελεχιακό δυναμικό που γνωρίζει
έχει ο ποιητικός λόγος μέσα σε βάθος τις ανάγκες και τις δυνααπό δυο δίστιχα των βραβευμένων με τότητες που μπορεί να έχει η ΚρήΝόμπελ ποιητών μας, του Γεώργιου τη. Και το κυριότερο χρειαζόμαΣεφέρη και του Οδυσσέα Ελύτη.
στε ένα στελεχιακό δυναμικό που
να γνωρίζει τους τρόπους με τους
Λέει λοιπόν ο Σεφέρης «Όπου και να οποίους μπορούμε να επιτυγχάνουπάω η Ελλάδα με πληγώνει». Και συνε- με τους στόχους μας.
χίζει ο Ελύτης «Σε όλους τους τόπους και
Πρέπει σε βάθος χρόνου να γίνουμε
αν γυρνώ, μόνο ετούτον αγαπώ».
ένα Συμβούλιο περισσότερο συμμεΜε τις 8 αυτές του λέξεις ο Γιώργος τοχικό και ανοικτό που θα δέχεται
Σεφέρης ουσιαστικά μας περιγράφει στους κόλπους του και Κρήτες με
τους λόγους για τους οποίους όλοι κύρος και αποδεδειγμένη προσφορά
μας επιλέξαμε να φύγουμε από την τόσο στην Κρήτη, όσο και στον τόπο
πατρίδα μας και να δουλέψουμε στο διαμονής τους. Σκοπός μας δεν πρέπει
εξωτερικό. Μας περιγράφει του λό- να είναι να δημιουργήσουμε ένα Παγους για τους οποίους επιλέξαμε να κά- γκόσμιο Συμβούλιο Κρητών κλειστό
νουμε οικογένεια και να μεγαλώσουμε και αποστειρωμένο που θα συνεδριάτα παιδιά μας εκτός της Ελλάδας. Με ζει μια ή δυο φορές τον χρόνο. Σκοπός
ανατροφή όμως πάντα Ελληνική, με πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε
ανατροφή πάντα Κρητική, υπενθυμί- ένα Συμβούλιο δυναμικό και προζοντας τους ότι μπορεί να επιλέξαμε σαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες
να ζήσουμε εκτός Ελλάδας και εκτός της εποχής μας. Ένα Συμβούλιο που
Κρήτης, όμως θα παραμένουμε για πά- θα έχει την δυνατότητα να αξιοποιεί
ντα υπερήφανοι που έλκουμε την κα- την πρόοδο της τεχνολογίας (τηλεδιταγωγή μας από την Κρήτη.
ασκέψεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία) για τις ανάγκες του. Σκοπός μας
Από την άλλη πλευρά, ο Ελύτης με 10 πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε
λέξεις συμπυκνώνει τους λόγους για ένα Συμβούλιο που θα αφουγκράζετους οποίους επιθυμούμε να επιστρέ- ται τις ανάγκες όχι μόνο των μελών
ψουμε στη χώρα και στον τόπο που του και εκείνων που εκπροσωπεί,
μας γέννησε, αλλά και τους λόγους αλλά και τις ανάγκες της ίδιας της
για τους οποίους θέλουμε να βοηθή- Κρήτης, ώστε να μπορέσει να τις
σουμε το νησί μας. Μας γεμίζει με το προωθήσει και να βοηθήσει με τον
νόστο της επιστροφής, μας γεμίζει με τρόπο αυτό το νησί μας.
συναισθήματα βαθειά. Mας γεμίζει με
εικόνες, μυρωδιές και ήχους που δια- Στις μέρες μας η Τοπική Αυτοδιτηρούμε μέσα μας, όσα χρόνια και αν οίκηση μπορεί και πρέπει να παίπεράσουν, όπου και αν βρισκόμαστε. ξει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών και περιβαλλοντική ανάπτυξη του
πρέπει να αποτελέσει το ανώτατο νησιού μας. Αυτή την ΤΑ εμείς την
όργανο μέσα από το οποίο θα εκ- χρειαζόμαστε δίπλα μας ως αρωγό,
προσωπείται ο τόπος που αγαπά- αλλά και συνεργάτη μας. Την χρειμε στο εξωτερικό. Πρέπει το ΠΣΚ αζόμαστε γιατί θα μας δώσει τις
να γίνει πιο δημοκρατικό. Και όταν κατευθύνσεις πάνω στις οποίες θα
λέω δημοκρατικό, εννοώ πιο αντι- κινηθούμε για να εξυπηρετήσουμε
προσωπευτικό. Αντιπροσωπευτικό καλύτερα τις ανάγκες της Κρήτης.
τόσο γεωγραφικά, όσο και οργανω- Η συνεργασία μας με τη ΤΑ πρέπει
τικά. Είναι απαραίτητο να εκλέ- να είναι όχι αποσπασματική και ευξουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο καιριακή, αλλά διαρκής και σταθεστο οποίο οι Κρήτες απανταχού ρή. Δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο
της γης να έχουν λόγο και εκπρο- στο επίπεδο της εθιμοτυπίας. Είναι
σώπηση στο ανώτατο όργανο των ανάγκη να το ξεπεράσει, να κινηθεί
Κρητών. Είναι απαραίτητο επί- πάνω και πέρα από αυτό. Επιδιώσης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κουμε μια ουσιαστική συνεργασία
να αποτελείται από ανθρώπους που με την ΤΑ. Για να επιτύχει μια τέδιαπρέπουν στο εξωτερικό σε όλες τοια συνεργασία είναι απαραίτητις εκφάνσεις της ζωής. Χρεια- το να ιδρυθεί μέσα στους κόλπους
ζόμαστε ένα πολυσυλλεκτικό και του ΠΣΚ μια Επιτροπή η οποία ανά
πολυδύναμο στελεχιακό δυναμικό τακτά χρονικά διαστήματα θα συπου δραστηριοποιείται στο χώρο ναντάται και θα ενημερώνεται από
της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, της τους φορείς της ΤΑ. Πρέπει να έρεπιχειρηματικής δραστηριότητας, θουμε πιο κοντά στην Περιφέρεια,
της πολιτικής σκηνής, της πολι- στις Νομαρχίες και στους Δήμους

της Κρήτης για να μπορέσουμε να
κατανοήσουμε τους άξονες της ανάπτυξης του νησιού μας.
Το ίδιο καθοριστικός πρέπει να είναι
ο ρόλος που έχει η Ακαδημαϊκή Κοινότητα της Κρήτης. Είναι γνωστό ότι
στο νησί μας υπάρχει τόσο ΑΕΙ, όσο
και ΤΕΙ με πληθώρα σχολών και προσφορά ιδιαίτερα σημαντική. Η συμβολή τους μέχρι σήμερα στο Συμβούλιο
μας θεωρώ ότι δεν ήταν ικανοποιητική. Οφείλουμε να τους έχουμε δίπλα
μας. Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα θα μας
δώσει την τεχνογνωσία και τις μελέτες με βάση τις οποίες θα κινηθούμε
τα επόμενα χρόνια για την καλύτερη εκπροσώπηση του νησιού μας. Η
Ακαδημαϊκή Κοινότητα θα μπορέσει
να προσδώσει κύρος στο Συμβούλιο
μας. Πάνω από όλα όμως η Ακαδημαϊκή Κοινότητα θα μας δώσει την
δυνατότητα να κάνουμε το ΠΣΚ περισσότερο ανοικτό σε τάσεις, ιδέες
και προτάσεις. Θα μας δώσει δηλαδή
το έναυσμα να προχωρήσουμε σε κινήσεις και πρωτοβουλίες που θα ωφελήσουν το νησί μας.
Είναι γνωστό ότι η Κρήτη μας είναι
τόπος ευλογημένος. Διαθέτει πεδιάδες και βουνά για την ανάπτυξη της
γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Έχει
ηλιοφάνεια και θάλασσες, συνθήκες
κατάλληλες για να αποτελεί τουριστικό προορισμό. Η Κρήτη είναι το
προπύργιο του Ελληνικού Τουρισμού και ένα από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως.
Διαθέτει βιομηχανία και στο μέλλον
δύναται να αποτελέσει διαμετακομιστικό κέντρο με σημαίνουσα θέση
για την ΝΑ Μεσόγειο. Τα τελευταία
χρόνια με την συμβολή του ΙΤΕ η
Κρήτη διακρίνεται και στον τομέα
της Επιστήμης και της Τεχνολογίας,
ενώ το ανθρώπινο της δυναμικό ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Από πολύ νωρίς είναι αλήθεια δημιουργήθηκαν Εμπορικά, Οικονομικά,
Βιομηχανικά και Γεωτεχνικά Επιμελητήρια. Αυτά τα Επιμελητήρια οφείλουμε να τα δούμε ως συνεργάτες στην
προσπάθεια που κάνουμε. Η προώθηση
των Κρητικών προϊόντων στο εξωτερικό είναι αλήθεια ότι έχει περισσότερες
και μεγαλύτερες δυνατότητες. Αυτές
τις δυνατότητες πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Σήμερα φίλες και φίλοι ένα
καλό προϊόν, είναι το ίδιο καλό με ένα
καλό marketing. Άπαξ και το ένα από τα
δύο υποβαθμίζεται το προϊόν δεν μπορεί να προωθηθεί όπως πρέπει. Στην
περίπτωση ωστόσο που τα δυο αυτά
στοιχεία συνυπάρχουν είναι βέβαιο ότι
το προϊόν θα έχει εξαιρετική πορεία. Το

ίδιο ακριβώς και οι υπηρεσίες μας με
προεξέχοντα τον Τουρισμό. Μια καλή
διαφημιστική εκστρατεία και κυρίως
μια διαφημιστική εκστρατεία πρωτότυπη στην σύνθεση και την εκτέλεση
της είναι βέβαιο ότι θα εκτινάξει ακόμα
περισσότερο τον Τουρισμό μας. Εμείς
θέλουμε να έχουμε ενεργό ρόλο στην
προώθηση του Τουρισμού στο εξωτερικό και είναι βέβαιο ότι μπορούμε με
την συμβολή μας να βοηθήσουμε θετικά. Το ΠΣΚ πρέπει να βγει από την
εσωστρέφεια, του και να γίνει συνομιλητής ισότιμος με την Ελληνική Πολιτεία. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσει
το ειδικό βάρος που πρέπει να έχει για
να αναδιαμορφώνει και όχι να ακολουθεί τις εξελίξεις.
Σε αυτή την καινούργια μας πορεία
οφείλουμε να μην αφήσουμε κανένα
στέλεχος και κανένα φορέα εκτός της
αναδιοργανωτικής μας διαδικασίας.
Κυρίως όμως θα πρέπει να έρθουμε
κοντά στους κατοίκους της Κρήτης και
ιδιαίτερα στις κινήσεις των πολιτών
που αποπνέουν ένα ειδικό ενδιαφέρον,
είτε αυτό έχει σχέση με τον πολιτισμό,
είτε με το περιβάλλον, είτε με την οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτή μας
την πορεία, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής μας
δράσης. Στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, οι ΜΚΟ έχουν μια ξεχωριστή
θέση. Μπορούμε να πάρουμε πολλά
και να μάθουμε ακόμα περισσότερα
από την δράση τους.
Ολοκληρώνω με τον ίδιο λογοτεχνικό τόνο που την ξεκίνησα, μέσα από
δυο πολύ σύντομα αποσπάσματα του
μεγάλου μας Κρητικού συγγραφέα
Ν. Καζαντζάκη:
«Υπάρχει στην Κρήτη κάποια φλόγα, ας την πούμε ψυχή - κάτι πιο
πάνω απ’ την ψυχή κι από τον θάνατο, που είναι δύσκολο να το ορίσεις. Υπάρχει αυτή η περηφάνια, το
πείσμα, η παλικαριά, η αψηφισιά
και μαζί κάτι άλλο, ανέκφραστο κι
αστάθμητο που σε κάνει να χαίρεσαι που είσαι άνθρωπος».
«Κρητικός είσαι; Ξέρεις τι ευθύνη
μεγάλη είναι τούτη; Ξέρεις τι περηφάνια γιομίζει τα στήθια μας; Θείο
δώρο κείνος ο τόπος. Είναι θείο
δώρο να ‘σαι Κρητικός. Το ξέρεις;»
* Εκφωνήθηκε το Σάββατο 09.08.2008 στο
Ρέθυμνο, με την ευκαιρία των εργασιών της
ετήσιας συνέλευσης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών.
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα “ΠΑΤΡΙΣ”
του Ηρακλείου στις 12.08.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ, ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (Νο 277) ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΜΜΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΕ
ΓΝΩΣΗ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΣ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 6 ΕΩΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
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ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ 2008

Ρεπορτάζ - Επιμέλεια:
Μανώλης Σκανδάλης

Με το ονειρικό, το μαγικό και το
ρηξικέλευθο που ήρθαν ξαφνικά
στο μυαλό του Λουδοβίκου και
των φίλων του, εδώ και μια ακριβώς δεκαετία, τα Υακίνθεια, «Οι
εκδηλώσεις του βουνού», εξακολουθούν να αποτελούν πόλο έλξης
και, πολύ υψηλής αισθητικής, πολιτιστική παρέμβαση.
Ένας θεσμός που επίκεντρό του
είναι η… υπερηφάνεια του Ψηλορείτη, τα Ανώγεια και οι ανωγειανοί με την πλούσια ιστορία τους,
την αστείρευτη σκωπτική διάθεση
και το πηγαίο ξεχωριστό χιούμορ.
Τα εφετινά «Υακίνθεια» ήταν αφιερωμένα στο Μάνο Ελευθερίου.
Στον ποιητή που με τη διαρκή ποιότητά του έδωσε στο ελληνικό τραγούδι αισθητική κατεύθυνση, εύστοχο
λόγο, πολυεπίπεδη ανάγνωση γραφής. Σε έναν Έλληνα που το πνεύμα
και η γλώσσα του οφείλουν. Ο Μάνος Ελευθερίου έχει στο ενεργητικό
του πάνω από 400 τραγούδια, έχει
συνεργαστεί με σχεδόν όλους τους
Ο Άγιος Υάκινθος
Έλληνες συνθέτες. Το 2005 τιμήΗ βραδιά έκλεισε με τη συναυλία
θηκε με το κρατικό βραβείο μυθι- ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
των Νότη Μαυρουδή, Αναστασίας
στορήματος για το μυθιστόρημά
Μουτσάτσου και Παναγιώτη Μάρ«Βραβεία
αΓρίων»,
σάτιρα
για
το
του «Ο καιρός των χρυσανθέμων».
ελληνικό τραγούδι από τη θεατρική γαρη σε τραγούδια των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ανδρέου κ.α. Οι
ομάδα των Ανωγείων.
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
τρεις καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάΗ «αυλαία» άνοιξε τη Δευτέρα 28 Ιου- Τα βραβεία Αγρίων είναι απόσπασμα μεις τους, τις εμπειρίες περπατώντας
λίου στις 8:30 το βράδυ με τη συναυλία αποκριάτικης θεατρικής εκδήλωσης στους βατούς και δύσβατους δρόμους
του τραγουδιστή Βασίλη Λέκκα. Η… που διοργανώνεται εδώ και επτά του ελληνικού πενταγράμμου.
λεπτή φιγούρα του κατ’ εξοχήν λυρι- χρόνια. Είναι σάτιρα για το ελληνικό
κού τραγουδιού με πλούσια παρουσία τραγούδι, όπως κάποιες φορές πα- ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
και ερμηνευτική ποιότητα, άφησε μια ρουσιάζεται σήμερα. Η διοργάνωση
πλούσια αισθαντική εικόνα στους τυ- ήταν από την Κοινωνική Μέριμνα Η ξεχωριστή αυτή βραδιά ήταν αφιεχερούς ακροατές που παραβρέθηκαν του Κ.Α.Π.Η. Ανωγείων με βασικό ρωμένη στο μοναδικό Μάνο Ελευθερίου. Για τον εν λόγω καλλιτέχνη
συντελεστή το Γιάννη Σαμόλη.
στο θεατράκι του Αγίου Υακίνθου.
Στο δεύτερο μέρος οι ήχοι της λύρας του Ψαραντώνη… έσκιζαν
της νύχτας τη σιγαλιά…Μορφή αρχέγονη θεϊκή σαν του Κρηταγενή
Δία… Ο κόσμος του πολύμορφος,
ανεξερεύνητος, χωρίς σύνορα, όπως
η μουσική του… Οι ήχοι της λύρας
του πηγάζουν από τα ψηλά βουνά, τον αντίλαλο των απόκρημνων
φαραγγιών, τα βαριά βήματα των
γερόντων και το αέρινο λίκνισμα
του χορού της σύγχρονης-αρχαίας
νύμφης…Η φωνή του αστραπόβροντα κι αγριεμένο κύμα που σπάει και λούζει με αλμύρα τα βράχια
της ακροθαλασσιάς… Όπως κι αν
έχει, όμως, ο Ψαραντώνης σπέρνει
παντού πολιτισμό… Απρόβλεπτος,
αλλά γνήσιος και αυθεντικός. Δεν
αντιγράφει, δεν αντιγράφεται…
Το θέατρο Υακίνθου
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έχουν γραφτεί και ειπωθεί τόσα πολλά και καίρια, αναλύοντας και ερμηνεύοντας το πολύ σημαντικό έργο και
την πνευματική του κατάθεση. Έτσι
δίπλα στα πολλά αξιόλογα τραγούδια που έχουμε σιγοτραγουδήσει, η
βραδιά είχε και κάποια όχι δικά του,
έτσι σαν τιμή σε αυτόν τον αιώνιο
έφηβο. Ακολούθησε η συναυλία με
τους Γιώργο Ανδρέου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Κώστα Θωμαΐδη με
την ορχήστρα Νυχτών Εγχόρδων
του Δήμου Πατρέων.
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

-«Λίγα λόγια για το ελληνικό τραγούδι» με τον Φίλιππο Γράψα.
-Υάκινθοι: «Νέοι στο μικρόφωνο»
Μεταφέρουμε το σημείωμα για αυτούς όπως ακριβώς το έχει γράψει ο
Λουδοβίκος των Ανωγείων:
«Από νωρίς το απόγευμα ο Βασίλης
έπιασε το μαντολίνο του καφενείου.
Το κούρντισε και με την ψίχα των
δακτύλων άρχισε άρχισε να παίζει.
Σιγά-σιγά μαζεύτηκαν ο Μπέρκης, ο
Πανιάς, ο Κοντόκαλος, ο Σπαχής,
ο Τσιριντάνης. Άρχισε η ρακή με
τα γέλια και τα βλέμματα γύρω από
το στρογγυλό τραπέζι. Όλοι μαζί δεν
άθροιζαν εκατό χρόνια ζωής. Το μικρό καφενείο φωτίστηκε από τα νιάτα. Πήρε το μαντολίνο ο Μπέρκης.
Μια αρχαία μνήμη του χωριού άρχισε να διαβαίνει τα σοκάκια. Είχε πάει
τρεις. «Ο ήχος των απομακρύνσεων»
μας έδωσε ξανά στον ύπνο. Ξημέρωνε όταν χτύπησε η καμπάνα του ΑϊΓιώργη. Άναψαν το κερί, έκαναν τον
σταυρό τους και κάθισαν στο αναλόγιο. Η λειτουργία άρχισε μα εκείνοι
μείνει στην καντάδα και στον ύπνο
που τους απειλούσε τα βλέφαρα. Ο
Παπαντρέας χαμογελούσε και τους
πείραζε… Έτσι διάβαιναν τις νύχτες
οι νεαροί ψάλτες του έρωτα και του
Θεού.»
Τη… σκυτάλη πήρε ο Θανάσης
Μαυρόκωστας με τη χορευτική του
ομάδα που καθήλωσαν τα πλήθη με
το αέρινο στροβίλισμα και την εξαιρετική τεχνική τους στην…έκφραση του σώματος που λέγεται χορός.
Η βραδιά έκλεισε με τη συναυλία
του Γιάννη Χαρούλη σε ένα πρόγραμμα με τραγούδια από το δικό του ρεπερτόριο αλλά κι από τον…ανθό της
ελληνικής τραγουδοποιΐας. Μαζί του
ήταν οι μουσικοί: Λάμπης Κουντουρόγιαννης, Κώστας Γιαννίρης, Πάνος Τόλιος και Δημήτρης Χουντής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ο μήνας Αύγουστος υποδέχτηκε
το στιχουργό Θοδωρή Γκόνη να
μιλάει για το ελληνικό τραγούδι.
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Με ιδιαίτερη επιτυχία και με συμμετοχή πλήθους κόσμου και καλλιτεχνών πραγματοποιήθηκαν
οι πολιτιστικές εκδηλώσεις «Υακίνθεια 2008», οι οποίες συμπλήρωσαν φέτος 10 χρόνια και ήταν
αφιερωμένες στο Μάνο Ελευθερίου.
στην αθηναϊκή νύχτα την πρωτοτυπία, τη φρεσκάδα και τη ζωντάνια,
άφησε το δικό του ανεξίτηλο μουσικό αποτύπωμα στους ούκ ολίγους
παραβρισκόμενους στο θεατράκι
του Αγίου Υακίνθου. Οι ακροατές
ταξίδεψαν μουσικά σε δύση και ανατολή, βαλκάνια και Λατινική Αμερική, αλλά και από την Ήπειρο στο
Μαρακές…
Καθ’ όλη τη διάρκεια των Υακινθείων στον περίβολο του ναού λειτουργούσαν ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα με καλλιτεχνικό και εμπορικό
χαρακτήρα. Ήταν τα…: «Μέλι της
Δόξας» από τον Πρινάρη. «Κομπολόγια κολιέδες, ασήμι, χάντρες, αρωματικά κεριά με άνθη του Ψηλορείτη»

και Μιχάλη Χαιρέτη. «Πλεκτά &
Υφαντά» της Γιαννούλας Χαιρέτη.
«Δίσκοι-βιβλία» Μιχάλης Αεράκης.
«Γαλακτομπούρεκο» από το «Ζαχαροπλαστείο Σκανδάλη». «Ρακοκάζανο» με το Νικόλα Καλομοίρη
ή «Κρανιώ». «Χειροποίητες ζώνες»
του Γεωργαντά Σκανδάλη. «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων, Ευαισθητοποίηση σε
θέματα Περιβάλλοντος. Το φυσικό
πάρκο του Ψηλορείτη.» Υπεύθυνες
οι Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη και Κατερίνα Δακανάλη. «Botanotherapy
Minoa» Φυσικά καλλυντικά 100%
φυσική προστασία για το δέρμα με
υγεία και ισορροπία» με τον Τάσο
Μπαγκέρη. «Κρητική Κουζίνα» από

Ο Ναός του Αγίου Υακίνθου
Η συνέχεια ανήκε στη θεατρική
ομάδα που με επικεφαλής τον Τάκη
Χρυσικάκο ανεβάζουν το έργο του
Μάνου Ελευθερίου «Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΤΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ». Η παράσταση ήταν μια θεατροποιημένη
αφήγηση του μυθιστορήματος που
τιμήθηκε με το «Κρατικό Βραβείο
Μυθιστορήματος» το 2005. Η υπόθεση του έργου έχει να κάνει με το
θίασο της Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου (της μεγάλης θεατρικής δόξας της εποχής της) που καταφθάνει
χειμώνα του 1896 στην Ερμουπόλη
της Σύρου και βαδίζει πλέον προς
τη δύση της ένδοξης καριέρας της.
Το τελευταίο βράδυ, μετά την τιμητική της πρωταγωνίστριας, ο θίασος
θα δειπνήσει στο μέγαρο των Πινά,
μιας παλιάς οικογένειας που έχει χάσει πια την αίγλη και τα πλούτη της.
Το αποχαιρετιστήριο δείπνο θα μεταβληθεί σε σκηνικό θαυμάτων.
Το βράδυ το αποχαιρετήσαμε με
τη Σόνια Θεοδωρίδου που μας ταξίδεψε νοερά σε τόπους αλλοτινούς,
σε μέρη αθέατα που μόνο η μουσική
και το μυαλό πηγαίνουν…Στο πιάνο τη γλυκιά τραγουδίστρια συνόδεψε ο Θόδωρος Κοτεπάνος.
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η βραδιά άνοιξε με το Μάνο Ελευθερίου να μιλάει για το ελληνικό τραγούδι.
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Στη συνέχεια η «Ορχήστρα των
Χρωμάτων» υπό τη διεύθυνση
του Μίλτου Λογιάδη και σολίστ
τους Αλίκη Καγιαλόγλου και Βασίλη Γισδάκη, πρόσθεσαν το δικό
τους μουσικό χρώμα στον ουρανό
του Υακίνθου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η τελευταία μέρα των … «εκδηλώσεων του βουνού» συμπεριλάμβανε προβολή ταινίας με τίτλο «Τα
μυστικά του λαβύρινθου». Μια
ταινία που διηγείται τη συναρπαστική ιστορία της ανακάλυψης της
Κνωσού και του Μινωικού πολιτισμού από τον Σερ Άρθουρ Έβανς
στις αρχές του 20ου αιώνα. Μια
ιστορία τόσο μυστηριώδη όσο και ο
Μινωικός Πολιτισμός. Η σκηνοθεσία ήταν του Νίκου Νταγιαντά.
Νωρίτερα ο στιχουργός Κώστας
Φασουλάς μίλησε για το ελληνικό
τραγούδι με το δικό του ξεχωριστό
τρόπο.

Το ρακοκάζανο του Νικόλα Καλομοίρη (Κρανιώ) στον Υάκινθο

με την Ύβα Κουμαντάκη. «Παραδοσιακές Κρητικές στολές» της Νίτσας
Χαιρέτη. «Προϊόντα του γαλακτοκομικού συνεταιρισμού Ανωγείων»
με υπεύθυνο τον Κώστα Μανουρά. «Γαλακτοκομικά προϊόντα»
“Ζώμινθος” των: Ανδρέα Βρέντζου

το σύλλογο γυναικών «Ιδαία Γη» Δήμου Ρούβα. «Κατασκευή και έκθεση
Θραψανιώτικων κεραμικών», «αφοί
Ανετάκη Ο.Ε.» και Κρασιά από το
«Κτήμα Λυραράκη».
Ραντεβού του χρόνου με άλλες εκπλήξεις…

Η… γενέθλια αυλαία των δέκα χρόνων Υακίνθεια έπεσε με τον καλύτερο τρόπο με τη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου και της Ραλίας
Χρηστίδου. Δυο από τις πιο γλυκιές
φωνές που έχει να επιδείξει η νεότερη γενιά. Το δίδυμο που έχει εκπλήξει εκατοντάδες κόσμου, που έφερε
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ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ...
«Πόλος», «Πόλις», «Πολιτισμός»

Σ

τ’ Αρμί στην πλατεία του χωριού
έγινε τον Αύγουστο από τον Δήμο
Ανωγείων συνέδριο για τη γλώσσα με τον τίτλο «Ο Τόπος και ο Λόγος».
Ζήσαμε πολλές στιγμές πολιτισμού, από
τις οποίες ξεχώρισε η απαγγελία και το
ποίημα «Νίδα» από τον δημιουργό του
Γεώργιο Καράτζη
Με αφορμή αυτές τις στιγμές και για
να διατηρηθεί το κλίμα των θερινών
διακοπών, έκανα μερικές σκέψεις για
την ετυμολογία και την ιστορία της
λέξεως Πόλις και Πολιτισμός.
Πολιτισμός είναι λέξη της νεώτερης
ελληνικής γλώσσας. Δημιουργήθηκε
λόγω της ευελιξίας και της πλαστικότητας της γλώσσας μας. Η αρχαία ελληνική γλώσσα μας έχει την ικανότητα, να
ανανεώνεται και να γεννά συνεχώς νέες
λέξεις.. Και στην πρώτη της σημασία
η λέξη πολιτισμός δηλώνει την διοίκηση την διακυβέρνηση των κοινών, των
υποθέσεων της πολιτείας. Σε δεύτερη
σημασία δηλώνει την κατάσταση της
κοινωνίας κατά την οποίαν ο άνθρωπος
έχει οπωσδήποτε αποσπασθεί από την
άμεση επίδραση της φύσης, και έχει
αναπτύξει βίον ηθικόν, πνευματικόν
και καλαισθητικόν κατ αντίθεση προς
τους αγρίους και βαρβάρους. Και στη
τρίτη της έννοια σημαίνει την ημερότητα των ηθών στις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις 1, άν ποτέ υπήρξε τέτοια
μεταξύ των ανθρώπων.
Είναι μια λέξη με ιδιαίτερη βαρύτητα, φέρει μεθ εαυτής, πολλές απαιτήσεις, πολλές αξιώσεις αλλά και
αξίες. Και η λέξη πολιτική από την
ίδια ρίζα προέρχεται αλλά δυστυχώς
με τις τακτικές και τις συμπεριφορές
των πολιτικών και των πολιτών, -και
οι δύο ενέχονται.- η λέξη και η έννοια της πολιτικής έχει τόσο απαξιωθεί, ώστε όποιος σοβαρός άνθρωπος
ακούσει πολιτική και δη κόμμα που
διεκδικεί την άσκηση της εξουσίας,
να κλείνει τ αυτιά και τα μάτια του.
Η ιστορία της λέξης πολιτισμός έχει
βαθιές και παλιές ρίζες. Το αρχικό
θέμα της πολ- διατηρείται μέχρι και
σήμερα, μετά από 5.0000 χρόνια,
στη λέξη άθικτο. Υπάρχει βεβαίως
παράλληλα και το θέμα πελ- που
είναι κοινής καταγωγής με το θέμα
πολ-2. Η ετεροίωση είναι σύνηθες
φαινόμενο στη γλώσσα μας, συνυ-

φασμένο με την δημιουργία και την
εξέλιξή της. Είναι ένα κλειδί της
γλώσσας μας που ανοίγει τους ορίζοντές της.
Η παλαιότερη λέξη που δημιουργήθηκε από τη ρίζα πολ- είναι η λέξη
πόλ-ος. που σημαίνει 1. κάποιο ακίνητο πράγμα πέριξ του οποίου κινείται, στρέφεται κάτι άλλο, ο άξονας
της σφαίρας. 2. νεώτερη έννοια είναι
καθένα από τα δύο άκρα του άξονα
γύρω από τον οποίον στρέφεται νοερά ή πραγματικά οιαδήποτε σφαίρα και ιδίως η γήινη. Πόλος βόρειος
και Νότιος, Πόλοι της ηλεκτρικής
στήλης, αρνητικός και θετικός πόλος, πόλος του ορίζοντος, κ.ο.κ.
Από τις ιδιότητες και την λειτουργία
της λέξεως πόλ-ος, προέρχεται και η
λέξη πόλ-ις, η οποία αναδύθηκε ως
ανθός από την αρχική λέξη πόλος.. Η
ιστορία αυτής της λέξεως έχει ως εξής:
Οι αρχαίες πόλεις-κράτη εκτίζοντο
συνήθως για πρακτικούς λόγους,
όπως λόγους ασφαλείας και εποπτείας, σε υψηλά μέρη, σε όρη, λόφους,
παρειές ορέων ή λόφων, σε σταθερά και εμφανή σημεία γής γύρω τους
δε κτιζόταν η πόλις.
Κύριο μέλημα των κατοίκων, των
ιδρυτών της πόλεως, ήταν πρώτα η
ίδρυση ναού, και εν συνεχεία η ανέγερση του φρουρίου, που θα προστάτευε μαζί με το θείο στοιχείο,
την πόλι από όλα τα δεινά και από
τον εχθρό. Γύρω από τον πόλον το
σημείο που ήταν κτισμένος ο ναός
κτιζόταν και το φρούριο. Έτσι έχουμε την δημιουργία της ακροπόλεως.
Εδημιουργείτο δηλαδή η ακρόπολις σ ένα άκρο, σ ένα σημείο υψηλό της γης, σ έναν πόλο, που έτεινε
προς τον ουράνιο θόλο.
Παρατηρείται στη γλώσσα μας ότι
τα αιχμηρά και προεξέχοντα μέρη
από το κυρίως σώμα ή πράγμα, είτε
οριζοντίως είτε καθέτως ή καθοιανδήποτε κατεύθυνση σε σχέση με την
επιφάνεια της γης, καλούνται άκρα.
Έτσι έχομε τη λέξη ακρωτήρι, δηλ τη
λωρίδα γής που εισέρχεται στο πέλαγος, τα άκρα του σώματος που είναι
αιχμές του και προεξέχουν αυτού, και
το άκρον της πόλεως, που αφορά ως
προς το ύψος την ακρόπολη και ως
προς το πλάτος, το τέλος της πόλεως

πάνω στην επιφάνεια της γής.
Γύρω από το ψηλό αυτό σημείο,
γύρω από το άκρο που κτιζόταν
τα πρώτα ιδρύματα, ο ναός και το
φρούριο, και αποτελούσε έναν πόλο
ένα σημείο έλξεως, αναπτυσσόταν
η ακρόπολις. Αργότερα όταν οι οικισμοί επεκτάθηκαν και στις πεδιάδες και στα παράλια οι ακροπόλεις
ονομάστηκαν πόλεις δηλ η πλησίον
του πόλου, του αρχικού σημείου της
ανέγερσης του ναού και των βωμών,
περιοχή. Ενώ το λοιπόν μέρος της
πόλεως, η ευρύτερη του πόλου περιοχή εκαλείτο άστυ3.
Από την ίδια ρίζα πολ- προέρχεται και
η λέξη πόλισμα δηλ οι οικοδομές της
πόλεως και πολισμάτιον που είναι
υποκοριστικό της προηγούμενης λέξεως. Το ρήμα πολιορκέω πολιορκώ και
το ουσιαστικό πολιορκία δηλ. είργω
την πόλιν, κλείνω την πόλη την περιβάλλω, την ζώνω με κλοιό, με φράκτη
για να την αναγκάσω να παραδοθεί.
Αλλά και το επίθετο πολιούχος που
αποδίδεται στον ‘Αγιο ο οποίος προστατεύει την πόλη προέρχεται από το
θέμα πολ- και το ρήμα έχω.
Σημειωτέον ότι και το επίρρημα πέλας, θέμα πέλ- ίδιο θέμα με το πολσημαίνει το πλησίον το εγγύς το κοντά. Οι πέλας (εννοείται οι άνθρωποι)
είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούν
συχνά οι αρχαίοι έλληνες συγγραφείς
(Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, και οι τραγικοί ποιητές Ευριπίδης Μήδεια 85,)
και σημαίνει οι γείτονες..
Όπως λέει και η παροιμία «όμοιος
ομοίω αεί πελάζει» δηλ ο όμοιος
τον όμοιο πάντα πλησιάζει, συναναστρέφεται.
Ο πολίτης συνεπώς είναι ο κινούμενος, ο υπάρχων, ζών και κατοικών
γύρω από τον πόλον που βρίσκεται
η πόλις. Όλα άρχιζαν από τον πόλον,
από ένα σταθερό σημείο και στη συνέχεια ό,τι εδημιουργείτο πέριξ του
πόλου, είχε σχέση με αυτόν, έτσι
προέκυψε η ακρόπολις και εν συνεχεία η πόλις. Οι πολίτες, οι άνθρωποι
της πόλεως, περιστρέφονταν, στροβιλίζονταν, κινούνταν, εξελίσσονταν,
υπήρχαν, ζούσαν και επιβίωναν, γύρω
απ αυτόν τον πόλο, την πόλιν.
Εν συνεχεία πολίτες έθεωρούντο τα
μέλη της πόλεως ή της πολιτείας, οι

ελεύθεροι πολίτες, οι ανήκοντες εις
την πόλιν, και τέλος οι συμπολίτες
Η λέξη πόλεμος σημαίνει την μάχην
γύρω από την ακρόπολη όπου κατέφευγαν οι πολίτες. Πόλεμος και πολεμιστής προέρχονται από το ρήμα
πολέω. Από το ρήμα πολέω που
σημαίνει περιφέρομαι προέρχεται
και το ρήμα περι-πολώ, αρχικά αναφέρεται στα άστρα και τον ήλιον,
περιπέλομαι περιστρέφομαι περί το
στερέωμα Όπως αναφέρει ο Πλούταρχος στα Ηθικά 155Α. «καθάπερ
τον ήλιον εν άρμασι λέγουσι περιπολείν άλλοτε άλλην επινεμόμενον
του ουρανού χώραν», που σημαίνει
: «όπως ακριβώς λέγουσι ότι ο ήλιος
περιφέρεται σε άρματα και μοιράζει
το χώρο του ουρανού σε περιοχές
άλλοτε βρίσκεται στη μιά και άλλοτε στην άλλη περιοχή».
Στη συνέχεια το ρήμα περι-πολώ
γειώνεται, μεταφέρεται στη γή, και
συγκεκριμένα στην πόλη, σημαίνει γυρίζω, τριγυρίζω, περιφέρομαι
γύρω από την πόλη και το φρούριο της πόλεως, περι-φρουρώ. Και
σήμερα στο στρατό έχουμε τις περιπολίες. Οι αστυνομικοί δεν νομίζω
ότι σήμερα περιπολούν, πάντως τα
υπηρεσιακά τους οχήματα αποκαλούνται ακόμη περιπολικά, μάλλον
κατ ευφημισμόν !.
Από τη λέξη πέλ-ας που όπως έχει ήδη
αναφερθεί σημαίνει πλησίον, προέρχεται η λέξη πελάτης και πελατεία, που
σημαίνει ο πλησιάζων, ο προσερχόμενος, ο εγγύς, ο πλησίον ερχόμενος, ο
αγοράζων συχνά είδη από κάποιο κατάστημα, ο τακτικός θαμών κέντρου,
ο καταναλωτής, ο μουστερής.
Το ρήμα προσ-πελάζω και το ουσιαστικό προσ-πέλασις από την ίδια ρίζα
προέρχεται και σημαίνει το πρώτο
πλησιάζω και το δεύτερο πλησίασις.
Σημειωτέον ότι υπάρχει και το ρήμα
πέλ-ω που σημαίνει σε πρώτη έννοια επέρχομαι , προέρχομαι, μετά
σημαίνει δημιουργούμαι, γίγνομαι,
λαμβάνω υπόσταση, είμαι, υπάρχω.
«Πολλά τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει» αναφέρει ο
Σοφοκλής στην Αντιγόνη στο στιχ.
338 για να τονίζει το μεγαλείο, αλλά
και τη μικρότητα του ανθρώπου.
ΑΛΣ

1

Λεξ Δημητράκου Τ. ΙΑ σελ. 5947
Παρατηρείται συχνά στη γλώσσα μας το φαινόμενο της ετεροίωσης Δηλ το φαινόμενο κατά το οποίον στις ριζικές ή καταληκτικές συλλαβές των λέξεων, τα φωνήεντα ή οι φθόγγοι πάσχουν κατά το
ποιόν παθήσεις, αυτό το φαινόμενο μεταφέρεται συνήθως από τα ρήματα στα ουσιαστικά ή από τα ουσιαστικά στα ρήματα, δηλ αλλάζουν τα υπάρχοντα βραχέα φωνήεντα όπως βρέχ- ω βροχ- ή, νέμ-ω,
νομ-ή, τρέφ-ω τροφ-ή, σπεύ-δω σπου-δή. Από την κοινή αυτή συλλαβή πολ- ή πελ- παράγεται σωρεία λέξεων οι οποίες δεν είναι δυνατόν να απαριθμηθούν στο κείμενο αυτό.
3
Λεξικό Liddell and Scott, lΤόμος 6ος σελ 413.
2

Ευχαριστίες...
Εκείνη την βραδυά της 11ης του περασμένου Αυγούστου στην πλατεία
του χωριού, στ’ Αρμί έζησα στιγμές ευδαιμονίας και μεγάλης ικανοποίησης.Το μόνο που μου προξενούσε θλίψη ήταν η απουσία του πατέρα μου,
αλλά είμαι σίγουρη ότι το πνεύμα του κάπου γύρω από την πλατεία θα
έδινε το παρόν.
Ο Δήμος Ανωγείων, και «Το πνευματικό Κέντρο» μου έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξω το θέμα Της γραμμικής Β΄ και τη σχέση της με την
ιδιαίτερη Ανωγειανή εκφορά του λάμδα. Το θέμα είναι λεπτό και δύσκολο,
αναφέρεται στην ιστορία και την προέλευση του υπερωικού λάμδα που
μετέχει του ρώ, του κατατεθέντος σήματος της ανωγειανής προφοράς και
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διαλέκτου, που μετά την αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Β΄ φαίνεται
να αποτελεί την ζωντανή προφορική συνέχειά της.
Το κείμενο το έχω αφιερώσει στη μνήμη του αείμνηστου πατέρα μου Ιωάννου Σταυρακάκη του Αναστασίου, σ αυτόν που οφείλω, εκτός από την
ύπαρξή μου, όλη την γνώση και την παιδεία μου.
Αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον
Δήμο Ανωγείων, την κα Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη που μου έδωσαν αυτήν την ευκαιρία, αλλά και τους παρευρισκομένους που παρακολούθησαν
την εισήγησή μου με ησυχία και σεβασμό.
ΑΛΣ
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«Την γλώσσαν μου έδωκαν
ελληνικήν στις αμμουδιές του Ομήρου»

«Αξιον Εστί», Οδυσσέας Ελύτης

« Ο Τ Ο Π Ο Σ Κ Α Ι Ο ΛΟ Γ Ο Σ »
Η Μ Ε ΡΑ Π Ρ Ω Τ Η , 1 0 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 2 0 0 8 , ώ ρ α 2 0 : 3 0 , Α Ν Ω Γ Ε Ι Α , Α Ρ Μ Ι
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Γ Ι Α Τ Η ΓΛ Ω Σ Σ Α

«Κ

υρίες και κύριοι κα- και περικυκλώνουν τις πεδιάδες και
λησπέρα σας. Το θέμα και τα όρη της, στεριάς .
που θα μας απασχο- Ό Οδυσσέας Ελύτης με τον στίχο
λήσει αύριο έχει τίτλο Οι φθόγγοι του αυτό διέπραξε άθλο όπως αρμότης Γραμμικής Β ηχούν μέχρι σή- ζει πάντα στους ποιητές. Με πέντε
μερα στις Κορφές τις Ίδης. ΄Ομως λέξεις πυκνώνει όλη την πορεία της
θεώρησα σκόπιμο σήμερα, πριν την γλώσσας μας , από την εποχή του
ανάπτυξή του θέματος αυτού, που Ομήρου μέχρι και σήμερα. Θέτει το
θα γίνει αύριο, να αποκτήσω μιά θέμα του χρόνου- εποχή του Ομήρου
επαφή μια γνωριμία μαζί και να σας και το θέμα του χώρου- αμμουδιές
συνδέσω με τη γλώσσα και τον τόπο του Ομήρου επίσης, το θέμα της
μας, μέσω ενός στίχου του Οδυσσέα χρήσης της γλώσσας αφού το άξιον
Ελύτη «Την γλώσσαν μου έδωκαν εστί το γράφει στην ελληνική και το
ελληνική στις αμμουδιές του Ομή- γράφει προσφάτως..
ρου», από το ποίημά του Αξιον Εστί
τα Πάθη
Από τον στίχο αυτό αναδύονται σαφώς τα απαραίτητα στοιχεία για την
Το ερώτημα που έθεσε ο δάσκαλος ύπαρξη και λειτουργία της γλώσσας
στο Γυμνάσιο στους συμμαθητές μου που είναι τρία αναγακία και τα τρία.
και εμένα εντελώς εξαίφνης, ο Μενέ- Είναι όροι άνευ των οποίων ουδέν
λαος ο Παρλαμάς «τι είναι γλώσσα συμβαίνει σχετικό με τη γλώσσα και
και πως δημιουργήθηκε» σημάδε- δέν λειτουργεί η γλώσσα. Όροι sine
ψε τη ζήση μου. Υπήρξε καθοριστικό qua non Δηλ ο Χρόνος , ο χώρος η
για τη θέση μου και τη σχέση μου με χρήση της γλώσσας Το χρυσό ισοτις γλώσσες και ιδίως με την γλώσσα πλευρο τρίγωνο της γλώσσας, όπως
την ελληνική. Από τότε γεννήθηκε ο το έχω ονομάσει σχηματικά μιμούμεέρωτας για τη γλώσσα μας, που όσο νη τα πλατωνικά σχήματα των στοιπερνούσε ο καιρός θέριευε εντός μου. χείων.. Όπως έχω ήδη επισημάνει,
Βέβαια για τον έρωτα έχουν γραφεί αυτές οι τρεις προυποθέσεις χώρος,
και θα γραφούν ακόμη πολλά, από χρόνος χρήση είναι απαραίτητες για
τον Ησίοδο, τους ποιητές της αρχαιό- την ύπαρξη και τη διατήρηση της
τητας, τους νεοέλληνες ποιητές μέχρι γλώσσας ζωντανής, αν κάποια απ
τις σημερινές και μελλοντικές μαντι- αυτές εκλείψει η γλώσσα περνά στην
νάδες. Όμως κατ εμέ ο έρως αυτός ιστορία, γίνεται παρελθόν θνήσκει.
ο «μέγας δαίμων», όπως ακριβώς
τον περιγράφει η Διοτίμα η μάντις Τι λοιπόν μας ιστορεί ο ποιητής ο
από την Μαντινεία δηλ ο Σωκράτης Οδυσσέας Ελύτης για τήν γλώσσα
στο συμπόσιο του Πλάτωνα, να είναι μας. Ότι στις αμμουδιές που περιγρά«τόκος εν τω καλώ κατά το σώμα φει ο Όμηρος όπως τις περιγράφει
και την ψυχήν»
στα δύο επικά έργα του την Ιλιάδα
και την Οδύσσεια που ξεκινούν από
Η ποίηση βέβαια και ο έμμετρος τις Μυκήνες εκτείνονται σε όλη την
λόγος είναι το άνθος της γλώσσας περιοχή της Μεσογείου προς βορμας και της κάθε γλώσσας. Ο ποιη- ράν και νότον, ανατολή και δύση,
τικός λόγος ήταν είναι και θα είναι και τρέχουν με την τραμουντάνα,
το νάμα της γλώσσας, της πηγής τον σιρόκο την όστρια τον γαρμπή
που αναβλύζει το μάνα της ύπαρξης τον πουνέντε τον λεβάντε, στον
μας και του πολιτισμού μας. Μέσα Βόσπορο και Μ, Ασία, στην Τροία.
από την ποίηση, την όποια ποίηση η στην Κρήτη, αλλά και στο Ιόνιο πέγλώσσα καταξιώνεται και ανυψώ- λαγο, στην Ιταλία την Σικελία ακόμη
νεται . Επέλεξα λοιπόν τον παραπά- και παραπέρα, το δώρο που δόθηκε
νω στίχο γιατί πυροδότησε μνήμες στους ανθρώπους και το διαιώνισαν
και σκέψεις πολλές για τη γλώσσα ήταν η γλώσσα ή ελληνική.
και την πατρίδα μας με την ευρεία Σαν ενδεικτικό παράδειγμα για τη
έννοια του όρου την Ελλάδα.
χρήση της γλώσσας σας αναφέρω
ότι η Σικελία πρίν ονομασθεί ΣικεΑφού λοιπόν αύριον θα διαπραγμα- λία όνομα μεταγενέστερο βέβαια,
τευθούμε το θέμα των φθόγγων της από τους Σικανούς ή Σικελούς βαγραμμικής Β΄ που ηχούν μέχρι σήμε- φτίστηκε από τον Όμηρο Θρινακία,
ρα στις κορφές της Ίδης; Σκέφτηκα Στο Μ της Οδυσσείας 127 όπου η
ότι ίσως σήμερα είναι καλόν και άξι- Κίρκη λέει στον Οδυσσέα της ποον για τη γλώσσα μας να ξεκινήσου- ρεία που θα ακολουθήσει για την
με από το ποίημα του Ελύτη, Αξιον Ιθάκη αναφέρεται και η νήσος ΘριΕστί και από τον στίχο «την γλώσ- νακία Σικελία. «Θρινακίην δ ες νήσαν μου έδωκαν ελληνική στις αμ- σον αφίξεαι» Αργότερα ονομάστηκε
μουδιές του Ομήρου.» Οι αμμουδιές Τρινακρία και ο Ορφεύς την αποκαπου αναφέρει ο Ελύτης αγκαλιάζουν λεί Τριγλώχινα στα αργοναυτικά
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Εις μνήμην του δασκάλου μου Μεναλάου Παρλαμά.

στχ. 1263 «Τριγλώχινα τε νήσον ράλληλα ή λίγο μεταγενέστερα από
επέσχομεν εγκελάδοιο».
την δημιουργία της γλώσσας. Ο μύθος και ο λόγος πάνε χέρι χέρι. διόΗ ονομασία αυτή δεν είναι αυθαί- τι η λέξη μύθος στην πρωταρχική
ρετη και τυχαία. Στο σημείο αυτό της σημασία εσήμαινε τον Λόγον.
θέλω να κάνω μιά παρένθεση και «Μηδενί δικήν δικάσεις πριν αμφί
να τονίσω ότι η γλώσσα η ελληνι- μύθον ακούσεις» έλεγε ο τραγικός
κή επειδή ακριβώς δεν είναι τυχαία ποιητής. Η ετυμολογία, ή αλήθεια, η
αλλά συνδέεται με τα όντα και τον καταγωγή των ονομάτων, λειτουργεί
κόσμο με τον αόρατο χρυσό μίτο, παράλληλα με τον μύθο , ο μύθοςτον μίτο του νοός. Είναι η γλώσσα λόγος συμπληρώνει αλλά και επιβεστην οποία αυτό που λέγεται και βαιώνει την γλώσσα -λόγο.
εκφέρεται αυτό και εννοείται. Είναι
επομένως μη οριακή γλώσσα μπο- Το έτυμον λοιπόν της λέξεως Θριάρεί να παράγει διαρκώς νέες λέξεις. σιον συνδυάζεται με τον μύθον δηλ
Και γι αυτόν τον λόγον είναι η μόνη τον λόγο, την μυθο-λογία, την ιστογλώσσα που είναι συμβατή με τους ρία. Το Θριάσιον πεδίον είναι η ίδια
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έχει περιοχή με το σημερινό Θριάσιο πεαπεριόριστες δυνατότητες δημιουρ- δίο .
γίας νέων λέξεων και βάσει αυτών Ιδού λοιπόν ο μύθος και η αλήθεια
μπορεί ο υπολογιστής να λειτουργή- του. Η ονομασία του θριασίου πεσει και να εξελιχθεί.
δίου προέρχεται από τις Θρίες. Η
Η Σικελία λοιπόν ονομάζεται θρινα- μυθολογία αναφέρει τις Θρίες, ως
κία ή Τρινακρία και Τριγλώχινα από τρείς μοίρες και μάντεις που γεντις τρείς ακίδες, τα τρία ακρωτήρια νήθηκαν στον Παρνασσό και είχαν
που έχει τις τρείς άκρες , τις τρείς γήι- τους τρείς κλήρους, πριν εγκατανες αιχμές που κεντρίζουν και κεντούν σταθεί στους Δελφούς ο Απόλλων.
μέχρι και σήμερα το πέλαγος. Θρίναξ Αι θρίαι λοιπόν αυτές οι τρείς μοίστην αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν ρες προσέφεραν τους τρείς κλήρους
το τρινάκι δηλ το αγροτικό εργαλείο τους τις θρίες τους στη θεά Αθηνά
του λιχνίσματος των σιτηρών. Απο- για να αποκτήσει και την ικανότητα
καλείται ακόμα και έτσι σήμερα από της μαντείας. Εκείνη όμως γνωρίζοντας ότι οι ιδιότητες της από τον θειτους αγρότες της πατρίδας μας.
κό νόμο, από τον Δία, περιορίζονταν
Μέσα απ αυτήν την ονομασία παρα- μόνο στη σοφία, στην θεραπευτική
τηρούμε συγχρόνως την πορεία και και στην υπεράσπιση της πόλεως
την εξέλιξη της γλώσσας την χρήση των Αθηνών, πέταξε τις θρίες εκτός
και την έκφραση των οδοντικών συμ- των τειχών και το πεδίον αυτό ονοφώνων. Τα οδοντικά σύμφωνα είναι μάστηκε Θριάσιον πεδίον.
ταύ, δέλτα και θήτα Το ταύ είναι ψιλό
δηλ λεπτό το δέλτα μεσαίο και το Η εναλλαγή του ταύ από το Θήτα
θήτα δασύ δηλ πυκνό. Παρατηρούμε έχει διατηρηθεί και παρατηρείται
λοιπόν ότι το ψιλό και το δασύ οδο- και σήμερα στην κρητική διάλεκτο.
ντικού συμφώνου εναλλάσσονται. Υπάρχουν πολλές λέξεις στην γλώσΜέσα στην ίδια λέξη. Θρινακία Τρι- σα μας στην κρητική διάλεκτο όπου
νακρία και Τριγλώχινα.
το ψιλό ταύ έχει μετατραπεί σε δασύ
Επίσης σας επισημαίνω και το εξής: η θήτα, όπως στις λέξεις μάτια-μάθια,
αγγλική γλώσσα έχει προέλθει κατά φωτιά,-φωθιά, χαρτιά–χαρθιά, και
μέγα μέρος από την λατινική δηλ το άλλες πολλές που μπορείτε να αναχαλκιδαικό αλφάβητο. Οι Ευβοείς καλύψετε και μόνοι σας.
ξεκίνησαν από την Χαλκίδα και την
Κύμη της Εύβοιας και μετώκοισαν Στο σημείο αυτό κλείνω την εισαγωστην νότιο Ιταλία και τη Σικελία. Σή- γή μου στον τόπο και τον λόγο, υπενμερα αυτό το θρί που σημαίνει τρία θυμίζοντάς σας αυτό που είπα και
έχει αποτυπωθεί στα ομηρικά έπη και στην αρχή της εισήγησής μου. Δεν
έχει διατηρηθεί φωνητικά ατόφυιο είναι μόνον οι αμμουδιές του Ομήστην Αγγλική γλώσσα.(three)
ρου όπου άνθησε η ελληνική γλώσσα
αλλά και τα όρη που περικλείονται
Δεν ισχύει όμως η διατήρηση αυτή από τις αμμουδιές αυτές. Σ ένα απ
του θρί θρία μόνο για την αγγλική αυτά τα όρη τα ψηλά και συγκεκριγλώσσα, αλλά και στην σημερινή ελ- μένα στην Νίδα θα ερευνήσουμε αν
ληνική. Και σας φέρνω παράδειγμα το ηχούν μέχρι σήμερα οι φθόγγοι της
Θριάσιο πεδίο. Είναι ένα αρχαιότατο γραμμικής Β, που όπως έχει αποδειελληνικό τοπωνύμιο και διατηρείται χθεί, είναι πανάρχαιη ελληνική γραμέχρι σήμερα αναλλοίωτο. Βρίσκε- φή κρητομυκηναικής διάλεκτου.
ται εκτός της πόλεως των Αθηνών.
Ες αύριον τα σπουδαία λοιπόν...»
ΑΛΣ
Η μυθολογία ίσως πλάστηκε πα-
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Ολοκαύτωμα Ανωγείων, 64 χρόνια μετά...
Ρεπορτάζ Μανώλης Σκανδάλης
(...συνέχεια από την 1η σελ.)

Στις 10:30 το πρωί εψάλει δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Ιωάννου
και λίγο αργότερα στη πλατεία δημαρχείου επιμνημόσυνος δέηση.
Ακούστηκαν αποσπάσματα από το
τραγούδι της Ειρήνης Αναγνωστάκη
με τίτλο «Το Κάψιμο των Ανωγείων» με τους Βασίλη Δραμουντάνη
και Μπάμπη Σταυρακάκη. Προηγήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας
από τον Λευτέρη Χαρωνίτη (σκηνοθέτη) με θέμα «Η Ανωγειανή
Μοίρα» που με μεστό και εμπεριστατωμένο λόγο ξεκίνησε την ομιλία του ως εξής:
«Μοίρα σημαίνει το μερίδιο, το μερδικό, το μοιράδι σε σχέση με ένα
όλον, ένα ολόκληρο που μοιράζεται
σε πολλούς. Το ολόκληρο αυτό μπορεί να είναι τροφή- φαγητό, κομμάτι
γης που μοιράστηκε, πολεμική λεία, η
ακόμη κομμάτι χρόνου.
Από τα ανώτατα χρόνια των μύθων
και των θεογονιών, όταν οι τρεις γιοι
του Κρόνου και της Ρέας μοίρασαν
τον κόσμο σε περιοχές δικαιοδοσίας
του ο καθένας πήρε το μοιράδι του,

το μερδικό του δηλαδή, που του έπεσε
με κλήρο. Έτσι ο Ποσειδώνας πήρε
τη θάλασσα, ο Δίας, ο δικός μας εδώ
πάνω στη σπηλιάρα πήρε τον Ουρανό και ο Άδης πήρε το σκοτεινό Κάτω
Κόσμο, ενώ η γη έμεινε και για τους
τρεις.
Όμως και οι άνθρωποι έχουν τη μοίρα τους στη ζωή, η οποία βέβαια δεν
είναι αιώνια, και το κομμάτι τους από
την ευτυχία. Και όπως τα κομμάτια
από το οφτό κρέας δεν κόβονται όλα
σε μερίδια ίσα ποσοτικά και ποιοτικά
αλλά άλλος παίρνει πολύ και άλλος
λίγο, άλλος καλό και άλλος λιγότερο καλό, έτσι και στη ζωή άλλος ζει
πολλά χρόνια και άλλος λίγα, άλλος
γνωρίζει την ευτυχία και άλλος την
δυστυχία – ο καθένας δηλαδή έχει
την «μοίρα» του…»
Συνεχίζοντας κ. Χαρωνίτης τόνισε: «….Η εξαιρετική ικανότητα των
Ανωγειανών να επιβιώνουν σε αυτόν
το δύσκολο τόπο και η αίσθηση μιας
μοναδικής και αιώνιας σχέσης με
αυτό το ζωτικό τους χώρο δημιούργησε βαθειά αγάπη για αυτόν καλλιέργησε ένα αναπαλλοτρίωτο αίσθημα

ελευθερίας και ένα βαθύ χρέος για
της υπεράσπισή τους……. Κάθε Ανωγειανός και κάθε Ανωγειανή ένοιωθε
βαρύ χρέος να υπερασπίσει το μερδικό του, το μοιράδι του από το πολιτισμό αυτό…….
Μέσα σε 112 χρόνια τα Ανώγεια έζησαν τρία Ολοκαυτώματα και αμέτρητες προσφυγιές. Το νέο Ολοκαύτωμα
των Ανωγείων έσμιξε το φως του στο
Φάρο ‘όλων των ελληνικών Ολοκαυτωμάτων που φωτίζει το νου και την
καρδιά όλων των Νεοελλήνων. Οι
περισσότεροι Ανωγειανοί ενδεείς και
πένητες στους πέντε ανέμους. Σπίτια
δεν είχαν, πλούτο δεν είχαν, κοπάδια
και γεννήματα δεν είχαν. Θα μπορούσαν λοιπόν να και να μην γυρίσουν
πίσω, να μείνουν και να πορευτούν
εκεί που βρισκόταν, όπως έκαναν
αρκετοί…»
Και ο κ. Χαρωνίτης κατέληξε:
«……..Να ζούμε τη ζωή και να αγαπούμε τη ζωή μέχρι το ακρότατο όριο
της, ΝΑΙ, επειδή μας αρέσει , αυτό είναι γνήσιο αληθινό αυθεντικό, όχι για
την επίδειξη για την έπαρση όχι με
αλαζονεία και μισαλλοδοξία. Να ζού-

με τη ζωή μέχρι το ακρότατο όριο της
με το ηθικό μπόι που μας κληροδότησε η Ανωγειανή Μοίρα. Τα Ανώγεια
ανοίξανε τις πόρτες τους στο κόσμο
και ο κόσμος έρχεται να γνωρίσει
μέσα στο σημερινό κλίμα τον μύθο
τους, μην τον μικραίνουμε λοιπόν.
Μην μικραίνουμε την ζωή μας με
ασήμαντες ευτελείς και επιζήμιες
πράξεις. Το μέγεθος του τόπου μας,
του μύθου και της ιστορίας του, κυρίως όμως ο παντεπόπτης θεός εκεί
ψηλά, δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ.
Κάθε Ανωγειανός, για να θυμηθούμε
και το μεγάλο Κρητικό Νίκο Καζαντζάκη, έχει χρέος να ξεπεράσει τον
Κύρη του, υπερασπιζόμενος το μερδικό του, το μοιράδι του στην Ανωγειανή Μοίρα.»
Η τελετή συνεχίστηκε με την κατάθεση στεφάνων από την πολιτική, στρατιωτική ηγεσία καθώς
και από τους διάφορους τοπικούς
φορείς, την ενός λεπτού σιγή και
την ανάκρουση του εθνικού μας
ύμνου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας τροφίμων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
«Η ΑΝΩΓΕΙΑΝΗ ΜΟΙΡΑ»
H OMΙΛIA TOY KATA THN 64η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΜΙ, ΑΝΩΓΕΙΑ
«Μοίρα σημαίνει το μερίδιο, το μερδικό, το μοιράδι σε σχέση με ένα
όλον, ένα ολόκληρο που μοιράζεται
σε πολλούς.
Το ολόκληρο αυτό μπορεί να είναι
τροφή-φαγητό, κομμάτι γης που
μοιράστηκε, πολεμική λεία, ή ακόμη
κομμάτι του χρόνου.
Από τα ανώτατα χρόνια των μύθων
και των θεογονιών, όταν οι τρεις γιοι
του Κρόνου και της Ρέας μοίρασαν
τον κόσμο σε περιοχές δικαιοδοσίας
τους ο καθένας πήρε το μοιράδι του,
το μερδικό του δηλαδή, που του έπεσε με κλήρο.
Έτσι, ο Ποσειδώνας πήρε τη Θάλασσα, ο Δίας, ο δικός μας εδώ πάνω
στη σπηλιάρα πήρε τον Ουρανό και
ο Άδης πήρε το σκοτεινό Κάτω Κόσμο, ενώ η γη έμεινε και για τους
τρεις.
Όμως και οι άνθρωποι έχουν τη μοίρα τους στη ζωή, η οποία βέβαια δεν
είναι αιώνια, και το κομμάτι τους
από την ευτυχία.
Κι όπως τα κομμάτια από το οφτό
κρέας δεν κόβονται όλα σε μερίδια
ίσα ποσοτικά και ποιοτικά αλλά άλλος παίρνει πολύ και άλλο λίγο, άλλος καλό και άλλος λιγότερο καλό,
έτσι και στην ζωή άλλος ζει πολλά
χρόνια και άλλος λίγα, άλλος γνωρίζει την ευτυχία και άλλος την δυ-
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στυχία – ο καθένας δηλαδή έχει την
«μοίρα» του.
Οι αρχαίοι Έλληνες κατά περίσταση προσωποποιούσαν την μοίρα και
μάλιστα εξειδίκευσαν τις ιδιότητές
της με την γέννηση τριών Μοιρών,
Κλωθώ, Λάχεσις, Άτροπος, από την
ένωση του Δία με την Τιτανίδα Θέμιδα κόρη της Γης και του Ουρανού.
Οι Μοίρες αυτές δίνανε στους ανθρώπους το καλό και το κακό, καθόριζαν τις συνθήκες της ανθρώπινης ζωής, τις προϋποθέσεις και τις
συνέπειες των έργων τους, τα όρια
της θνητής πρόσκαιρης ύπαρξης του
ανθρώπου. Με λίγα λόγια οι Μοίρες
προδιαγράφανε, πολλές φορές πάνω
από τους κυρίαρχους θεούς, τους
Νόμους της ζωής.
Οι Μοίρες αυτές δίνανε στους ανθρώπους το καλό και το κακό, καθόριζαν τις συνθήκες της ανθρώπινης ζωής, τις προϋποθέσεις και τις
συνέπειες των έργων τους, τα όρια
της θνητής πρόσκαιρης ύπαρξης του
ανθρώπου. Με λίγα λόγια οι Μοίρες
προδιαγράφανε, πολλές φορές πάνω
από τους κυρίαρχους θεούς, τους
Νόμους της ζωής.
Οι Μοίρες παραμείνανε ζωντανές μέσα
στην λαϊκή παράδοση μέχρι τα σημερινά χρόνια με τα ίδια χαρακτηριστικά και τις ίδιες ιδιότητες. Πάντα τρεις

γυναίκες, οι Μοίρες, συνήθως γριές
παρουσιάζονται, στην γέννηση κιόλας
κάθε ανθρώπου, την νύχτα μετά την
τρίτη ημέρα και τον «μοιραίνουν»,
αλλά και σε άλλες στιγμές της ζωής του
για να φέρουν καλή ή κακή τύχη.
Οι Ανωγειανοί, βοσκοί στην πλειονότητά τους και μικροκαλλιεργητές
της λιγοστής γης, που ζούσανε απομονωμένοι με τα κοπάδια τους σε
τούτη την βορινή μυθική πλευρά του
Ψηλορείτη και είχανε να παλέψουν
καθημερινά με πολλές δυσκολίες,
δεν αποδέχτηκαν ποτέ να αφήσουν
την τύχη τους στις κόρες του Δία.
Μα δεν ήθελαν κιόλας να θυμώσει
ο μεγάλος θεός και προστάτης τους.
Μια μέρα λοιπόν ανεβήκανε στη
σπηλιάρα, στο ιερό Άντρον, όπου
μεγάλωσε ο Δίας σφάξανε φουριάρικες στιρόγες, ψήσανε οφτά, φέρανε
ανθόγαλο, παξιμάδια και Σαρχιανό
κρασί και κάλεσαν το Δια.
Αφού φάγανε και ήπιανε του πρότειναν
να κάνουνε μια συμφωνία, να φτάξουν
αμοναχοίντονε τη δική τους Μοίρα και
να τους παρεξηγήσει που δεν θα ακολουθήσουνε από κει και πέρα τις επιθυμίες των θυγατέρων του. Για αντάλλαγμα του είπανε ‘ξά μας εμάς’.
Ο Δίας μεγαλόψυχος είδε με κατανόηση, που δεν έκρυβε βέβαια μία
υποψία αμφιβολίας, το αίτημα των

Ανωγειανών, και τους άφησε στη
Μοίρα τους.
Λένε πως η Μοίρα ενός τόπου είναι
πολλές φορές σύμφυτη με τη γεωγραφία, το κλίμα, τις ιδέες, τις πεποιθήσεις, τους υπολογισμούς και
τις δράσεις των ανθρώπων.
Ο περίκλειστος από άγρια βραχώδη
κακοτράχαλα ψηλά βουνά ζωτικός
χώρος έφερνε τους Ανωγειανούς πιο
κοντά στον ουρανό.
Ο διαυγής αιθέρας προσέδιδε διαφάνεια στο φυσικό τοπίο η οποία
όξυνε στον Ανωγειανό την καθημερινότητα του νου στη σκέψη και στη
δράση. Αψείς και τραχείς άνθρωποι
που εξωτερίκευαν ταυτόχρονα μια
ιδιαίτερη ποιητικότητα με το συναίσθημα και την βαθειά τρυφερότητα
ως χαρακτηριστικά της.
Η συμπόνια προς το συγχωριανό που
ένοιωθε όποιον πόνο ήταν κανόνας.
Ξωμάχοι της ζωής μάθανε καλά τη
φύση και το περιβάλλον, αγαπήσανε
το λιγοστό χώμα και την πολύ πέτρα,
μελετήσανε και σεβαστήκανε τα φυσικά φαινόμενα.
Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, του
βαρύ χειμώνα τους οπλίσανε με υπομονή, αντοχή και καρτερία, αναπτύξανε κοινές τακτικές επιβίωσης κι
έτσι δημιουργήθηκε μία εξαιρετική
κοινωνική συνοχή.
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Τα δίσεκτα χρόνια τους έμαθαν να
είναι αλληλέγγυοι, «ο γ’ είς στον
άλλον».
Οι μικρές και μεγάλες οικογενειακές
χαρές ήταν χαρές ολόκληρης σχεδόν
της Κοινότητας όπου αναδεικνύονταν
με ιδιαίτερη άνεση η ποιητική εμήνευση ο σαρκασμός, ο αυτοσαρκασμός το
χορευτικό γούστο, το παινάδι.
Ένα πνεύμα δικαιοσύνης όριζε, ως
χρέος κοινό, την επιβίωση όλων
των μελών της κοινότητας.
Οι πιο δυνατοί ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωροι και τις περισσότερες φορές
το ατομικό όφελος ταυτιζόταν με την
επιβίωση του συναγωνιστή στη ζωή.
Η εξαιρετική ικανότητα των Ανωγειανών να επιβιώνουν σε αυτόν το
δύσκολο τόπο και η αίσθηση μιας
μοναδικής και αιώνιας σχέσης με
αυτό το ζωτικό τους χώρο δημιούργησε βαθειά αγάπη για αυτόν καλλιέργησε ένα αναπαλλοτρίωτο αίσθημα ελευθερίας και ένα βαθύ χρέος
για την υπεράσπισή τους.
«Η ανάγκη της ελευθερίας αναπηδά,
ως αν τις είποι, εις Κρήτην εκ των
σπλάχνων αυτής της γης. Είναι προϊόν αυτόφυτον, ιδιογενές ως ο λαύδανος του Μυλοποτάμου και της Ίδης ο
δίκταμος», όπως γράφει ο Σπυρίδων
Ζαμπέλιος.
Όλα αυτά μαζί με ένα ολόκληρο σύστημα από εθιμικές και θρησκευτικές συνήθειες συγκροτήσανε τους
κανόνες, τις αρχές και τις αξίες ενός
κλειστού, ιδιόμορφου και έν’ πολλοίς άγνωστου και σήμερα, Πολιτισμού των Ορέων.
Η υπεράσπιση αυτού του Πολιτισμού ήταν υπέρτατης σημασίας
καθήκον για την επιβίωση των
Ανωγειανών, ήταν η Μοίρα που οι
ίδιοι καθόρισαν.
Κάθε Ανωγειανός και κάθε Ανωγειανή ένοιωθε βαρύ χρέος να υπερασπίσει το μερδικό του, το μοιράδι του
από τον πολιτισμό αυτό.
Κυρίες και Κύριοι:
Η ζωή δεν ήταν ποτέ εύκολη για
τους ανθρώπους αυτού του τόπου.
Η ιστορία τόπου και ανθρώπων
για περισσότερο από δέκα αιώνες
είναι αψευδής μάρτυρας αυτής
της Ανωγειανής Μοίρας.
Κατά την διάρκεια της Βενετσιάνικης και της Τουρκικής κατοχής της
Κρήτης, τα Ανώγεια αναδείχτηκαν σε
προπύργιο αντίστασης και επαναστατικό κέντρο. Υπήρξαν σημείο αναφοράς και πηγή αστείρευτης βοηθείας
από όπου όλοι οι Κρήτες προσδοκούσαν και υπολόγιζαν στην ισχύ της
συνδρομής τους που οι Ανωγειανοί
ποτέ δεν αρνήθηκαν. Το τίμημα της
ελευθερίας ήταν πάντα βαρύ.
Δύο φορές λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν τα Ανώγεια κατά την
περίοδο των Κρητικών Επαναστάσεων για την αποτίναξη της Τουρκικής απολυταρχίας. Θηριωδίες ανείπωτες, ατιμώσεις, εξευτελισμοί.
Μέσα από τους αγώνες εκείνους οι
Ανωγειανοί ανάδειξαν δεκάδες ανδρείους, μοναδικές προσωπικότητες
που δεν επιδίωξαν ποτέ την δόξα της
αυτοπροβολής.
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«Οι ήρωές μας, γράφει ο Ανωγειανός
γιατρός και ιστορικός Δακανάλης,
ουδόλως εφρόντιζαν δια την υστεροφημίαν των… ό,τι αυτοί έπραττον
υπέρ της Πατρίδος, μόνον από ένθεον πατριωτισμόν και από δίψαν προς
την
ελευθερίαν
έπραττον. Ήτο δι
αυτούς η πατριωτική θυσία ιερά και
εν είχε τί το μυστικόν και έπρεπε να
λεχθεί υπό άλλων.
Εις πολλούς εκ
τούτων εύρον μεγάλην αντίστασιν
και μετά κόπου ηδυνήθην να αποσπάσω σοβαράς και αξιολόγους πληροφορίας. Στερεότυπη απάντησις των
ητο «εκάμαμεν το καθήκον μας.»
Έτσι όλοι αυτοί οι ήρωες έμειναν
άγνωστοι για τα σχολικά εγχειρίδια
μα έμειναν φάροι φωτεινοί για τους
Ανωγειανούς και τραγούδι στην συλλογική μνήμη της Κρήτης.
Ύστερα από την αποτίναξη της
Τουρκικής Τυραννίας οι Κρητικοί
άρχισαν ένα νέο τιτάνιο αγώνα για
να επουλώσουν τις πληγές μιας βάρβαρης κατοχής δυόμιση αιώνων.
Δεν πρόλαβαν όμως καλά - καλά
ούτε δύο γενιές Κρητών να ζήσουν
ειρηνικό βίο ενσωματωμένοι στον
Εθνικό κορμό, και χρειάστηκε να
ξαναπάρουν τα όπλα για να υπερασπιστούν το νησί τους από τον
Γερμανό εισβολέα αυτή φορά. Η
εποποιία της Μάχης της Κρήτης και
της Αντίστασης κατά του φασισμού
ήταν μια αλυσίδα πολεμικών γεγονότων που επηρέασαν σημαντικά την
εξέλιξη του Δεύτερου Παγκοσμίου
Πολέμου. Τα Ανώγεια, ακολουθώντας τη Μοίρα τους μπήκαν πάλι
στην πρωτοπορία της Αντίστασης
για την απελευθέρωση της Κρήτης και της Ελλάδας.
Δεν θα μπορούσε βέβαια να γίνει
διαφορετικά γιατί οι πράξεις των
πρωτοκαπεταναίων της αντίστασης
κατά των Τούρκων και οι λάμψεις
από τα δύο ολοκαυτώματα φώτιζαν
και οδηγούσαν τους Ανωγειανούς
άσφαλτα στη Μοίρα τους.
Λατζιμάς, Πυργού, Κλωπατάς,
Μύθια, Πετραδολάκια, Δαμάστα,
Σφακάκι, Αξίπετρα, Σείσαρχα,
Ανώγεια, είναι μερικοί μόνο από
τους τόπου που μαρτυρούν ανδρεία, ηρωισμούς, δόξα και άλλα
και φόβο, τρόμο και μαρτυρία από
τις βάρβαρες πράξεις των κατακτητών.
«Επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι
κέντρον της Αγγλικής Κατασκοπείας
εν Κρήτη, και Επειδή οι Ανωγειανοί
εξετέλεσαν το φόνο του Λοχίου Φρουράρχου ΓΕΝΙ ΚΑΒΕ και της υπ’ αυτόν
φρουράς και επειδή οι Ανωγειανοί
εξετέλεσαν το Σαμποτάζ της Δαμάστας, Επειδή εις Ανώγεια ευρίσκουν
άσυλον και προστασίαν οι Αντάρται
των διαφόρων Ομάδων Αντιστάσεως
και Επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον
οι απαγωγείς με το Στρατηγόν Φον
Κραϊπε χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομηδής τα Ανώγεια..

ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ, την ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΝ
τούτων και την εκτέλεση παντός άρρενος Ανωγειανού όστις ήθελεν ευρεθεί εντός του χωρίου και πέριξ αυτού
εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου.»
Αυτά διέταξε στις 13 Αυγούστου
του 1944 ο Γερμανός Στρατιωτικός Διοικητής
του
Φρουρίου
Κρήτης.
Βαρύ το τίμημα
και πάλι της Ανωγειανής Μοίρας.
Εξήντα
τέσσερα μόλις χρόνια
πριν, σαν σήμερα, πρωί-πρωί νέοι
εξευτελισμοί, συλλήψεις, νέα προσφυγιά για τους αμάχους, γυναίκες,
γέροντες, παιδιά.
Πρωτοφανής λεηλασία του πλούτου
του χωριού για 14 μέρες. Νέες αγριότητες, ωμότητες και δολοφονίες
για τους ανήμπορους και ανάπηρους
που δεν μπόρεσαν να φύγουν. Ισοπέδωση του χωριού μέσα στη φωτιά
ως αντίποινα από τους αποκτηνωμένους και νικημένους πανικόβλητους υποχωρούντες Ναζί.
Μέσα σε 112 χρόνια τα Ανώγεια
έζησαν τρία Ολοκαυτώματα και
αμέτρητες προσφυγιές.
Το νέο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων
έσμιξε το φως του στο φάρο όλων
των Ελληνικών Ολοκαυτωμάτων
που φωτίζει τον νου και την καρδιά όλων των Νεοελλήνων.
Οι περισσότεροι Ανωγειανοί ενδεείς
και πένητες στους πέντε ανέμους. Σπίτια δεν είχαν, πλούτο δεν είχαν, κοπάδια και γεννήματα δεν είχαν. Θα μπορούσαν λοιπόν και να μην γυρίσουν
πίσω, να μείνουν και να πορευτούν
εκεί που βρίσκονταν, όπως μπορούσε
ο καθένας, όπως έκαναν αρκετοί.
Οι πολλοί όμως επέστρεψαν υπακούοντας σ’ αυτήν την αδυσώπητη
Ανωγείων Μοίρα που σαν μυστική
προαιώνια δύναμη τους τράβηξε
πίσω στον τόπο της μνήμης των δικών τους μύθων.
Κάμανε πέτρα την καρδιά μέσα
στο σώπατο του χωριού κι αρχίσανε την δουλειά, πολύ δουλειά, για
την παλινόρθωση της ζωής, άντρες
και γυναίκες….. οι γυναίκες!!!
Τι τράβηξαν θέ μου εκείνες οι γενιές
των Ανωγειανών γυναικών. Τι βάρος
έπεσε στις αδύναμες πλάτες τους. Που
την βρήκαν τόση ψυχική δύναμη για
να μπορέσει να καπνίσει πάλι η παραστιά και να σιγοβράσει το τσικάλι.
Να ξάνουν πάλι το μαλλί να το βάψουν, να στήσουν ανυφαντικό. Να
υφάνουν μια πετσέτα για να τυλίξουν το ψωμί και τις ελιές και να τα
πέψουν στ’ αόρη, βοσκούς.
Να βρουν λίγο ασβέστη για ν’ ασπρίσουν το νέο χαμόσπιτο της ανάγκης.
Να θρέψουν, να ντύσουν και να Καλικώσουν παιδιά κι εγγόνια, να τους
εξασφαλίσουν μολύβι και χαρτί,
πλάκα και κοντύλι για να τα πέψουν
στο σχολειό.
Για να φυτέψουν ένα κλαδί βασιλικό
στη γλάστρα.
Γυναίκες κι άντρες, μέσα στις συν-

θήκες ακραίων αντιξοοτήτων, μέσα
από οξύτατες πολλές φορές αντιθέσεις αλλά και πράξεις ηρωισμού κι
αλληλεγγύης κατορθώσανε το ακατόρθωτο.
Μέσα σε δέκα-δεκαπέντε χρόνια
ανοικοδομήσανε το χωριό, φτιάξανε
κοπάδια, καλλιεργήσανε και φυτέψανε, φτιάξανε νέες οικογένειες και
νέα τραγούδια.
Αυτή η μικρή τελευταία ανθρώπινη
εποποιία έδωσε νέα αίγλη και φήμη
στα Ανώγεια.
Κυρίες και Κύροι
Αγαπητοί Συγχωριανοί…
Αν έχουν κάποια αξία αυτές οι επετειακές γιορτές αυτή δεν μπορεί να είναι
άλλη από την επιστροφή στη μνήμη
του τόπου και την περισυλλογή.
Είναι αφορμή για να θυμηθούμε
από πού κρατά η σκούφια μας και
να συγκρίνουμε το ηθικό υπόβαθρο εκείνης της εποχής με το ηθικό κλίμα της δικής μας.
Σήμερα ζουν και περπατούν ανάμεσά μας, δίπλα στα σοκάκια και
στις πλατείες των Ανωγείων αρκετοί ευτυχώς ακόμη Ανωγειανοί και
Ανωγειανές κουβαλώντας μέσα τους
χιλιάδες μικρές ιστορίες πόνου, και
τόλμης, γενναιότητας και φόβου,
τρόμου και απαντοχής.
Σεμνοί και αθόρυβοι, αφανείς σχεδόν, ήρωες αυτοί, υπερασπιστές
της τιμής και των αξιών της Ανωγειανής Μοίρας.
Αν αφουγκραστούμε αυτούς τους
συγχωριανούς μας σε στιγμές μύχιων
εξομολογήσεων θα νοιώσουμε περηφάνεια για την απαντοχή τα υλικά
και άλλα επιτεύγματα της προόδου
της Ανωγειανής Κοινωνίας.
Όμως πολλοί από μας θα ντραπούμε
ίσως, για πολλές σημερινές ασυγχώρητες πράξεις, συμπεριφορές και παραλείψεις που αμαυρώνουν τις αξίες
της Ανωγειανής παρακαταθήκης.
Αυτές οι αξίες ήταν, είναι οφείλουμε όλοι να παραμείνουν ο άδηλος
πλούτος, η μυστική σιρμαγιά.
Να ζούμε και να αγαπούμε με πάθος
τη ζωή μέχρι το ακρότατο όριό της,
ΝΑΙ, επειδή μας αρέσει, αυτό είναι
γνήσιο αληθινό, αυθεντικό, όχι για
την επίδειξη για την έπαρση όχι με
αλαζονεία και μισαλλοδοξία.
Να ζούμε τη ζωή μέχρι το ακρότατο
όριο της με το ηθικό μπόι που μας
κληροδότησε η Ανωγειανή Μοίρα.
Τ’Ανώγεια ανοίξανε τις πόρτες τους στον
κόσμο και ο κόσμος έρχεται να γνωρίσει
μέσα στο σημερινό κλίμα τον μύθο τους,
μην τον μικραίνουμε λοιπόν.
Μην μικραίνουμε την ζωή μας με
ασήμαντες ευτελείς και επιζήμιες
πράξεις.
Το μέγεθος του τόπου μας, του μύθου
και της ιστορίας του, κυρίως όμως ο
παντεπόπτης θεός εκεί ψηλά, δεν θα
μας συγχωρήσουν ποτέ.
Κάθε Ανωγειανός, για να θυμηθούμε και το μεγάλο Κρητικό Νίκο Καζαντζάκη, έχει χρέος να ξεπεράσει
τον Κύρη του, υπερασπιζόμενος το
μερδικό του, το μοιράδι του στην
Ανωγειανή Μοίρα.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή
σας.»
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ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Γράφει η Μαρλένα Σκουλά - Περιφεράκη
(μέλος της Ελληνικής Αστροναυτικής
Εταιρείας)

ΤΑ ΠΙΟ ΛΑΜΠΕΡΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΗΛΙΟΣ
Το αστέρι της ημέρας φωτίζει την
πορεία της ανθρωπότητας και την
οδηγεί στην ιδανική της τελειότητα μέσα στη φύση. Είναι πηγή
ζωής, δημιουργίας, γονιμότητας,
ευημερίας.
Το θαυμάσιο αυτό δημιούργημα του
απείρου, ο Ήλιος, στάθηκε πάντοτε πιστός φίλος της έμπνευσης των
ποιητών κι ακόμα έγινε φαινόμενο
μελέτης όχι μόνο των αστρονόμων,
αλλά και για ολόκληρο τον επιστημονικό κόσμο.
Ειδικά για τη χώρα μας, ο Ήλιος
αποτελεί πόλο έλξης όλων των λαών
της γης, κι αυτό οφείλεται στη μεγάλη της ηλιοφάνεια, που είναι 260
ημέρες το χρόνο, στον καθαρό ουρανό της και στο εύκρατο κλίμα της.
Ο Ήλιος είναι το κεντρικό άστρο
(απλανής αστέρας) γύρω από το
οποίο περιστρέφονται η Γη και οι
άλλοι πλανήτες του Ηλιακού μας
συστήματος.
Ο πρώτος που προσπάθησε να μετρήσει την απόσταση Ήλιου – Γης
– ήταν ο Αναξαγόρας. Κατόπιν ο φιλόσοφος Αρίσταρχος ο Σάμιος μέτρησε την απόσταση με τη βοήθεια
του τριγώνου Γης-Σελήνης-Ήλιου.
Τέλος, ο Ίππαρχος βρήκε μια απόσταση που πλησιάζει τα 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα (που είναι η
απόσταση που μετρήσαμε σήμερα).
Η πρόοδος της αστροναυτικής και
της αστρονομίας μας έδωσε νέα
στοιχεία. Έτσι γνωρίζουμε σήμερα
πως ο ήλιος είναι μια υδρογονοβόμβα τρομακτικών διαστάσεων.
Η θερμοκρασία του πυρήνα του είναι 20 εκατομμύρια βαθμοί Κελσίου, ενώ η θερμοκρασία στην επιφάνειά του είναι 6 χιλιάδες. Το κύριο
καύσιμό του είναι το υδρογόνο που
μετατρέπεται στο στοιχείο ήλιο.
Στη μετατροπή αυτή υπάρχει απώλεια ύλης, εκείνης που δημιουργεί
την ηλιακή ενέργεια δηλαδή φως,
θερμοκρασία, ηλιακό άνεμο.
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Η ηλικία του είναι πέντε περίπου
δισεκατομμύρια έτη, και θα ζήσει
άλλα τόσα περίπου. Είναι 1.300.000
φορές μεγαλύτερος από τη Γη.
Το ηλιακό σύστημα αποτελείται
κατά 98/100 από μάζα ηλίου και
κατά 2/100 από πλανήτες με δορυφόρους, κομήτες κλπ.
Ο Ήλιος φθάνει στο υψηλότερο
σημείο της φαινομενικής του τροχιάς στις 22 Ιουνίου, αυτό είναι το
θερινό Ηλιοστάσιο, ενώ το χαμηλότερο σημείο της τροχιάς του είναι στις 22 Δεκεμβρίου, το ονομαζόμενο χειμερινό Ηλιοστάσιο.
Στην Ελληνική παράδοση, που είναι
μια πλούσια πηγή για τη γνώση και
τη μελέτη των μύθων έχουν μείνει
λατρευτικές τελετές και για τα δύο
Ηλιοστάσια.
Το θερινό 22 Ιουνίου συνδυάζεται
με τη γιορτή του Άγιου Γιάννη του
Ριγανά. Έτσι, την παραμονή της
γιορτής του, όλα τα λουλουδένια
στεφάνια του Μάη, που κρέμονται
στα μπαλκόνια και στις πόρτες
των σπιτιών περιμένουν να καούν
στις φωτιές του Άη – Γιαννιού, κάνοντας ν’ αντιφεγγίζουν οι αυλές,
οι πλατείες, οι δρόμοι.
Πάνω τους πηδούν οι νέοι και τα
παιδιά ψιθυρίζοντας την ευχή τρεις
φορές: «Περνώ το χρόνο τον παλιό
και πάω στον καινούριο».
Το πέρασμα από τη «μαγική φωτιά»
έχει σκοπό την κάθαρση, όπως ακριβώς πίστευαν οι αρχαίοι λαοί, καίγοντας τις παλιές έγνοιες και παίρνοντας δύναμη, τύχη και κάποτε
αθανασία.
Εκτός όμως από την ευχάριστη εορταστική ατμόσφαιρα που κυριαρχεί,
δεν ξεχνιέται ο κυριότερος τελεστικός σκοπός του «κλήδονα», που γίνεται την επόμενη ημέρα και που,

όπως πιστεύουν, δίνει προφητική
απάντηση στα αισθηματικά μυστικά
των νέων. Η παράδοση αυτή διατηρείται από το Μεσαίωνα στο λαό,
παρ’ όλες τις απαγορεύσεις της Εκκλησίας.
Στο χειμερινό Ηλιοστάσιο ανάβουν
φωτιές που τις συνδυάζουν με τις
γιορτές του δωδεκαήμερου. Σε
πολλά μέρη βάζουν το κούτσουρο
στο τζάκι την παραμονή των Χριστουγέννων και για δέκα ημέρες
το καίνε, διώχνοντας με αυτόν τον
τρόπο τους καλικατζάρους. Τη στάχτη τη μαζεύουν και τη σκορπούν
στ’ αμπέλια και στα χωράφια για
να διώξουν τα βλαβερά έντομα.
Ο Ήλιος, όπως μας λέγει η Αρχαία
Ελληνική Μυθολογία, εμφανίστηκε πιο πριν από τους αρχαίους Ολύμπιους θεούς.
Θεωρείται γυιός του Τιτάνα Υπερίωνα και της Τιτανίδας Θείας, είναι δε απόγονος του Ουρανού και
της Γης. Αδελφές του είναι η Ηώς
(Αυγή) και η Σελήνη.
Σύζυγός του θεωρείται η Περσηίς
με την οποία απέκτησε πολλά παιδιά, τη μάγισσα Κίρκη, το βασιλιά
της Κολχίδας Αιήτη, την Πασιφάη
(σύζυγο του Μίνωα) και τον Πέρση. Επίσης, και άλλα παιδιά έκανε
από τις νύμφες. Η νύμφη Ρόδος, την
οποία ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε
του έδωσε επτά γιούς.
Στην αρχαία Ελληνική τέχνη, ο
Ήλιος παρουσιάζεται σαν ένας νέος
άνδρας με εξαιρετική ομορφιά. Φοράει ένα χρυσό διάδημα με λεπτές
ακτίνες που σχηματίζουν φωτοστέφανο. Την παράσταση αυτή τη γνωρίζουμε από νομίσματα της Ρόδου.
Στο ωραίο αυτό νησί λατρευόταν
σαν κύριος θεός και οι Ρόδιοι είχαν
στήσει το περίφημο χάλκινο Κολοσ-

σό, που θεωρούσαν ένα από τα επτά
θαύματα του αρχαίου κόσμου.
Το άρμα του Ήλιου ήταν ολόχρυσο
που το έσερναν τέσσερα λευκά άλογα, κατά τη διαδρομή του στους ουρανούς.
Πριν ξεκινήσει για να φωτίσει τη γη
η Ηώς, που ο Όμηρος την ονομάζει «Ροδοδάκτυλη Αυγή», πετάει
μπροστά του προαναγγέλοντας την
εμφάνισή του.
Ο Ήλιος ανατέλει από το λαμπρό
παλάτι του, που είναι κοντά στην
Κολχίδα και δύει στα νησιά των
Μακάρων, που είναι οι σημερινοί
«Κανάριοι Νήσοι», όπου εκεί έχει
ένα όμοιο παλάτι.
Εκεί τα κουρασμένα άλογα δροσίζονται στα νερά του Ωκεανού. Ύστερα, επιβιβάζονται με το άρμα του
Ήλιου σε ολόχρυσο πλοίο που τον
οδηγεί προς την Ανατολή. Εκεί διανυκτερεύει μέχρι το ξημέρωμα, ενώ
το καράβι του φεύγει τη νύχτα και
τον περιμένει στη δύση.
Εδώ πρέπει να πω, ότι οι Μακάριοι ή Κανάριοι Νήσοι αναφέρονται
από τον Στράβωνα, τον Πίνδαρο
και τον Πτολεμαίο. Ο τελευταίος
μάλιστα θεωρούσε το Μεσημβρινό
που διερχόταν από αυτές σαν τον
πρώτο Μεσημβρινό της γης.
Σήμερα στις Καναρίους Νήσους
έχει τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό τηλεσκόπιο, γιατί το κλίμα σ’ αυτή την
περιοχή ήταν κατάλληλο.
Κι ενώ ο Ήλιος μας φαίνεται θερμός
και γίγαντας, στην πραγματικότητα, αν τον συγκρίνουμε με άλλους
Ήλιους – άστρα, είναι ένας λευκός
νάνος με χαμηλή σχετικά θερμοκρασία.
Κι αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άστρα πιο θερμά με επιφανειακή θερμοκρασία 10.000 βαθμούς
Κελσίου και με τρομακτικό όγκο.
Ο Μπετελγκέζ του Ωρίωνα και ο
Αντάρης του Σκορπιού είναι εκατομμύρια φορές μεγαλύτεροι, όμως
η θερμοκρασία τους και το μέγεθος
τους δεν είναι αισθητά σε μας, διότι
βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από τον πλανήτη μας.
Παρ’ όλα αυτά έξω από την ιστορική και επιστημονική του σημασία,
ο Ήλιος, το θαυμάσιο αυτό υπέρλαμπρο αστέρι, για τους ποιητές,
τους ρομαντικούς και τους νέους, θα
μένει πάντα στις καρδιές τους, ένα
αισιόδοξο μήνυμα ελπίδας και προσδοκίας για ένα ευτυχισμένο μέλλον.
ΣΕΙΡΙΟΣ
Το υπέρλαμπρο άστρο του Γαλαξία μας ο Σείριος μεταφέρει μνήμες
από άλλες εποχές και συνθέτει μια
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αλυσίδα από εικόνες που στολίζουν
το μυθικό κόσμο της φαντασίας
μας.
Ο Σείριος έχει μέγεθος 1,6 δηλαδή έντεκα φορές λαμπρότερος από
κάθε άλλο αστέρι πρώτου μεγέθους. Απέχει 8,7 έτη φωτός από τη
Γη. Είναι το Α’ αστέρι του αστερισμού του Μεγάλου Κυνός.
Ο Σείριος είναι διπλός αστέρας (2
άστρα μαζί). Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι
τον ονόμαζαν Σείρη και τότε είχε
κόκκινο χρώμα. Σήμερα είναι λευκός.
Ο συνοδός του Σείριου έχει τρομακτική πυκνότητα και λέγεται πως
είναι από πλατίνα. Ο Όμηρος στην
Ιλιάδα τον ονομάζει Οπωρινό, γιατί εμφανίζεται στις αρχές του φθινοπώρου, όταν αναδύεται εντελώς από
τις ακτίνες του Ήλιου.
Η ονομασία του είναι Ελληνική
και σημαίνει Καίων ή Φλέγων, και
αυτό γιατί έχει 10.000 βαθμούς θερμοκρασία, ενώ ο Ήλιός μας φτάνει
στις 6.000.
Ο Σείριος ρύθμιζε τη ζωή των αρχαίων Αιγυπτίων και ήταν το ιερό άστρο
τους. Ήταν η προσωποποίηση της θεάς
Ίσιδος και ο «άρχων του έτους» που
από τους πρώτους οι Αιγύπτιοι το είχαν
καθορίσει σε 365 ημέρες.

Ο

ι τελευταίες λέξεις που
μου είπε στο τηλέφωνο
όταν του είπα ότι θέλω να
του στείλω φύλλα της εφημερίδας
«Φωνή των Ανωγείων», ήταν:
«Γράψε στο φάκελλο που θα μου πέψεις τσ εφημερίδες Μπακαλογιώργης,
γιατί το παρατσούκλι του πατέρα μου
ήταν μπακάλης και έτσι θα φτάσουν
σίγουρα στα χέρια μου».
Στις 10 του Αυγούστου στ’ Αρμί
στο συνέδριο για τη γλώσσα άκουσα
και είδα τον Γιώργη πρώτη φορά να
απαγγέλλει. Απήγγειλε το ποίημα του
«Νΐδα» που δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
Το ποίημα του Γιώργη εκείνο το
βράδυ ήταν μιά ευχάριστη έκπληξη.
Ένα ποίημα απρόσμενο, ένα ποίημα
ρέον και ζέον, ένα ποίημα που ποιεί
κάλλος και ήθος. Με τον ποιητικό
του λόγο στο ποίημά του Νίδα ζωγραφίζει εικόνες και αμέσως μέσα
από τις λέξεις του μεταφέρει τον
ακροατή ή τον αναγνώστη σε μέρη
και καταστάσεις που εκείνος επιθυμεί ή φαντάζεται και τον υποβάλει
να βλέπει ή να τις αντικρίζει με τα
μάτια της ψυχής του ,τα μάτια του
ποιητή. Το ποίημα αυτό είναι πλήρες από εικόνες-πίνακες. Οι ποιητές όπως είναι γνωστόν επιτελούν
άθλους και αποκαλύπτουν μεγάλες
αλήθειες και κρυμμένα μυστικά.
Δυστυχώς δεν επεκτάθηκε στο έργο
του, για να τον απολαύσουμε περισσότερο. Όμως εγώ το αναπολούσα
και το αναζητούσα.
Για τον λόγον αυτόν αγόρασα από
τα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου τα
δύο του έργα που έχουν εκδοθεί την
«Εμινέ» και τα «Διακρητικά».
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Το χειμώνα, κατά τη διάρκεια της
νύχτας, οι ακτίνες του Σείριου έφθαναν στο κέντρο της Πυραμίδας του
Χέοπος, γιατί οι ιερείς αρχιτέκτονες
της Πυραμίδας αυτής, είχαν κάνει
οπή στην μεσημβρινή πλευρά της,
που ήταν κάθετη προς τις ακτίνες
του Σείριου και έπεφταν εκεί. Με
αυτόν τον τρόπο φωτιζόταν ο ιερός
χώρος στο εσωτερικό της. Το γεγονός αυτό ήταν αφορμή μυστηριακών
τελετών των Αιγυπτίων.
Πολλοί λαοί γνώριζαν τον λαμπρό
Σείριο, καθώς και οι Έλληνες. Ο
Ησίοδος κατά τον 8ον αιώνα π.Χ.,
παρατήρησε πως ο Ήλιος ανατέλλει με καθυστέρηση 4 λεπτών,
κάθε μέρα, μετά την ανατολή κάθε
άστρου. Αυτό ήταν πιο εύκολο να
διαπιστωθεί με την παρατήρηση και
παρακολούθηση του Σείριου, μια και
ήταν πολύ λαμπρό άστρο. Οι Έλληνες, και ιδιαίτερα οι ναυτικοί γνώριζαν το φωτεινό Σείριο, που όταν
άρχιζε να ανατέλλει το Φθινόπωρο,
σταματούσαν τα θαλασσινά ταξίδια
τους, επειδή πίστευαν πως ο Σείριος
ήταν το άστρο των τρικυμιών.
Οι Χαλδαίοι κατέγραφαν τις ανατολές και τις δύσεις του από το 400 π.Χ.
Ο Σείριος έχει 2,5 φορές την ηλιακή
μάζα, ενώ ο συνοδός του είναι πολύ

αμυδρός. Επειδή καλύπτεται από την
λαμπρότητα του Σειρίου, χρειάζεται
μεγάλο τηλεσκόπιο για τον διαχωρισμό
τους. Όπως έχει διαπιστωθεί, ο συνοδός του Σείριου κάνει μια περιφορά
γύρω από αυτόν κάθε 50 χρόνια, και
βρίσκεται μακριά του όσο ο πλανήτης
Ουρανός από τον Ήλιο μας, δηλαδή 3
δισεκατομμύρια χιλιόμετρα.
Ο συνοδός του Σείριου είναι ένας
λευκός νάνος με αφάνταστη πυκνότητα, τόση που αδυνατούν οι φυσικοί μας να τον συγκρίνουν με τα
μέτρα της «γήινης φυσικής», κι αυτό
γιατί η πυκνότητα του συνοδού είναι
10.000 φορές μεγαλύτερη της πυκνότητας της Γης.
Ο Σείριος μαζί με τον Μικρό Κύνα
ακολουθούν τον Ωρίωνα στην ουράνια διαδρομή τους.
Ακολουθεί ένα ποίημά μου, που έχει
για τίτλο «Το θεϊκό φως» και αναφέρεται –όπως θα δούμε- αλληγορικά,
σ’ ένα διπλό αστέρι, που πηγάζει απ’
της μάνας την ψυχή και τη σκιά του
αλησμόνητου πατέρα.
Μέσα απ’ αυτή τη δυαδική μονάδα
ζητώ ένα μήνυμα βαθύ και μακρινό,
μια μεταφυσική φωνή, που να μου
φέρνει πίσω μνήμες, όνειρα και πόθους, με μια αίσθηση συμβολική και
εσώψυχη.

ΤΟ ΘΕΪΚΟ ΣΑΣ ΦΩΣ
Άστρα
που ρίχνετε στη Γη
το θεϊκό σας φως,
δείξτε μου την αγάπη σας
σ’ ένα διπλό αστέρα
μέσα απ’ της μάνας την ψυχή
τον ίσκιοα του πατέρα,
που χάθηκαν στον πόλεμο
κι έμεινα ορφανός.
Ίσως
τις ώρες της σιωπής
απ’ την ουράνια σφαίρα
μηνύματα να στέλνουνε
κι αόρατες γραφές,
που ταξιδεύουνε στο φως,
στο χρόνο, στον αιθέρα,
στα όνειρά μου να γλυστρούν
σα νοιώθω μοναχός.
ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΚΟΥΛΑΠΕΡΙΦΕΡΑΚΗ

Γιώργιος Καράτζης
(Μπακαλογιώργης)
Το πρώτο του έργο EMINE είναι
αφιερωμένο στο γυιό του το Νικόλα.
Στο πρόλογο αυτού του έργου του
επιτυχώς ο ποιητής Καράτζης επισημαίνει:
«......Ζούμε σε μια εποχή που η ένταση
χαρακτηρίζει όλες τις εκδηλώσεις της
ζωής μας. Ταυτόχρονα οι αισθήσεις
μας ατονούν ολοένα και περισσότερο, ενώ τα αισθήματά μας παραπαίουν σαν μεθυσμένες τροτέζες. Η θεοποίηση πρόχειρων και ανερμάτιστων
συμβόλων, η αναιτιολόγητη αποδοχή
και η ανεξέλεγκτη άρνηση, τείνουν
να υποκαταστήσουν τις σαστισμένες
πνευματικές και ψυχικές μας λειτουργίες. Στα πρόθυρα μιας γιγάντιας
Βαβέλ εκλιπαρούμε αξιοθρήνητα τον
προσδιορισμό μιας αβέβαιης ύπαρξης ενώ τριγύρω μια φύση χλωμή και
λιπόσαρκη σαρκάζει τη νοημοσύνη
μας. Παροπλισμένες αρετές στα περιθώρια των κενών λόγων οικτίρουν
το στιλπνό και γριφώδες, το μέγα και
ασήμαντο πρόσωπο του σήμερα.
Λαθρόβια αισθήματα αιωρούνται επικίνδυνα στο τεντωμένο σκοινί μιας
αποτρόπαιης ισορροπίας. Ζούμε δυστυχώς στον αστερισμό της σύγχυσης....»
Ο Γιώργης χρησιμοποιεί την κρητική ντοπιολαλιά με τέτοια μαεστρία, που αφυπνίζει μνήμες και
αισθήματα θαμμένα και ξεχασμένα αλλά πάντα πολύτιμα, όπως αυτοί οι θησαυροί που φυλάσσονται
καλά στα σεντούκια. Είναι ποιητής
ήθους, ποιητής όλων των διαστάσεων του βάθους και του πλάτους, των
ορατών και των αοράτων. Το ποίημά
του «Οι προγόνοι» από τη συλλογή
των ποιημάτων του «Διακρητικά»

είναι από τα ποιήματα που με άγγιξαν καίρια στην καρδιά. Το ποίημα
αυτό με κέντισε χωρίς να με λαβώσει, με κέντισε με το βάρσαμο που
έσταξε και έγινε μύρο, μύρο παρηγοριάς και περηφάνειας για τις ρίζες
μας , τους θαμμένους προγόνους,
που κρατούν δυνατά θεμέλια της
ανθρώπινης ύπαρξης μας της πορείας και της ιστορίας μας.
Ίσως αυτό το ποίημα μίλησε πιο έντονα εντός μου, γιατί μετά από λίγες μέρες απ όταν το διάβασα θα γίνονταν
τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του
παππού μου, του Γεωργίου Πετρακογιώργη, του παππού του μύθου, όπως
θεωρώ ότι ευλόγως τον αποκάλεσα
στο δημοσίευμα της 31-8-2008 στην
εφημερίδα «Τόλμη».
Τον «παππού του μύθου», τον έχω
συνδέσει με το ποίημα του Νίκου Γκάτσου «Αμοργός», που γράφτηκε το
έτος 1943, την εποχή που ο παππούς
μου, ο μυθικός παππούς, πολεμούσε
τους Γερμανούς στο Ψηλορείτη και ιδίως με τους δύο χαρακτηριστικούς για
την προσωπικότητα του Πετρακογιώργη στίχους του, που συχνά συλλαμβάνω τον εαυτό μου να σιγοτραγουδάει
σε μουσική του Χατζηδάκη:
«Το ξέρω πάνω στα μάτια σου έχτισε
ένας αητός τη φωλιά του
το ξέρω πάνω στα χείλη σου έγραψε
ο κεραυνός τονομά του» ¨
Και ο Γιώργης Καράτζης στο ποίημα του πρόγονοι , εν μέτρω και σοφία, αίρει την αυλαία του παρόντος,
εν ονόματι του παρελθόντος, και μας
αποκαλύπτει ευστόχως:
«΄Ωσάν τη ρίζα του δεντρού που
μες τη γής απλώνει

κι αναζητά να βρεί νερό για να θραφούν οι κλώνοι
κι ως μεγαλώνει το δεντρί, κι ανέμοι το χτυπούνε
γίνονται οι ρίζες δυνατά θεμέλια
και κρατούνε,
έτσα λογιώς κι ο άνθρωπος τόσους
καιρούς και χρόνους
έχει για ρίζες μες τη γη θαμμένους
τσι προγόνους
κείνους που κείτονται νεκροί στσ
αγκάλες του χωμάτου
μα ζούνε μες στσι φλέγες μας στη
ζεστασά του αιμάτου
...............
γιατί ναι η ρίζα που κρατεί και θρέφει τη γενηά μας
κι αυτή θα δώσει δύναμη κι αέρα
στα παιδιά μας
................
Δεν είναι οι προπατόροι μας μια ξεχασμένη πίστη
Δεν ει καπνός που εσκόρπισε, δεν
είναι φως που εσβήστη
Μα ναι θεμέλιο δυνατό και ρίζα μεστωμένη
Και κάθε σημερνός βλαστός μεσ
απο κείνη βγαίνει».
Οι στίχοι του μου φέρνουν αυθόρμητα στο νού το κείμενο του Πλάτωνα
από τον διάλογό του «Φαίδων».
«Και εκ των τεθνεώτων τους ζώντας
γίγνεσθαι και τας των τεθνεώτων ψυχάς είναι και ταις μεν αγαθαίς άμεινον είναι ταις δε κακαίς κάκιον»1
1«Φαίδων»,

κεφ. XVII D8-E 1&2 «Και από τους
πεθαμένους γεννιώνται οι ζωντανοί και υπάρχουν
οι ψυχές των πεθαμένων. Σε καλύτερη κατάσταση
οι καλές και σε χειρότερη οι κακές», εκδ. «Ζήτρος», σελ. 482-483.
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...Συνέβη στην Αθήνα

Η

στήλη «...Συνέβη στην Αθήνα» το καλοκαίρι βρισκόταν
σε διακοπές στην Νάξο.
Αντί για τα συμβάντα στο κλεινόν
άστυ που δεν είναι πια και τόσο
κλεινόν, όπως παλιά, με τους καύσωνες και το πλήθος των εορταστικών εκδηλώσεων, θα αναφερθούμε στα όσα συνέβησαν η μάλλον
όσα έζησα εκτός των Αθηνών στη
Νάξο, το Αστραφτερό και Αξιο
νησί . Το νησί που αποτελεί τον
(άξο)να των κυκλάδων και μοιάζει να είναι σαν μια μικρογραφία
της Κρήτης, ... όπου συνέβησαν τα
εξής θαυμαστά...
Πρίν πέντε μήνες στις κορφές του
βουνών της πόλεως της Μέριδα
στην Βενεζουέλα στην τελευταία
στάση του τελεφερίκ σε ύψος 3.500
μέτρα στην κορφή βρέθηκα πρόσωπο με πρόσωπο με το άγαλμα της
Παρθένου του Χιονιού, (Virgen de
las Nieves). Το ύψος είναι αρκετά
μεγάλο και απότομο. Ο ίλιγγος δεδομένος, ιδίως αν πατήσεις πάνω στη
διάτρητη σχάρα που είναι δίπλα στο
άγαλμα και επιτρέπει στον επισκέπτη να αντικρίσει το χάος που βρίσκεται κάτω από τα πόδια του. Μια
μεθυστική ζαλάδα τυλίγει την ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει τα όρια
της λιποθυμίας και του ονείρου.
Ποτέ όμως δεν περίμενα αυτή την
έκπληξη που μου συνέβη στην Νάξο,
ότι θα συναντούσα την Παναγία
των Χιόνων στην άκρη του κύματος στη χώρα της Νάξου. Και βέβαια
δεν ήλθε η Παναγία των Χιόνων να
πέσει πάνω μου, γιατί κρατάει καλά
κρυμμένα τα μυστικά της. Διάβασα
για την περίφημη φορητή εικόνα
της Θεοτόκου της Γλυκοφιλούσας
του 14ου αιώνα που όπως αναφέρει
ο Γιώργος Μαστορόπουλος αυτός
που ανακάλυψε το έτος 1983 στη
Σύρο το άγνωστο πρώτο ενυπόγραφο ελληνικό έργο του Δομήνικου
Θεοτοκόπουλο του Κρητός, και
την αναζήτησα επί ματαίω.
Κανείς δεν γνώριζε την ύπαρξη της εκκλησίας αυτής που ιδρύθηκε από τους
Ενετούς. Μετά από έρευνα, μπορώ να
πώ αστυνομική, ένας ευγενής φαρμακοποιός, καθολικός με οδήγησε ένα
δειλινό στην θύρα της εκκλησίας της
Παναγίας των Χιόνων που όμως ήταν
ερμητικά κλειστή. Τα άπειρα τηλεφωνήματά μου στον καθολικό ιερέα δεν
βρήκαν ανταπόκριση και έτσι οι θύρες
της Παναγίας των Χιόνων παρέμειναν
ερμητικά κλειστές σε αντίθεση με την
Παρθένο των Χιόνων της Μέριδα που
οι αγκαλιά της είναι τόσο ανοικτή που
υποδέχεται όλους τους επισκέπτες.
Ελπίζω την επόμενη φορά να είμαι πιο
τυχερή.
Ο τόπος που μου έκανε ιδιαίτερη
εντύπωση είναι το Κάστρο του
Απαλίρου. Από τους σημαντικότατους οχυρωμένους οικισμούς των
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πρώιμων βυζαντινών χρόνων στο
Αιγαίο. Εγκαταλείφθηκε με την
άφιξη των Βενετών στη Νάξο στις
αρχές του 13ου αιώνα. Στην κορφή
ενός βραχώδους λόφου, άριστο παρατηρητήριο, βιγλίζει το νησί και το
πέλαγος. Όποιος είχε το Κάστρο κατείχε και το νησί.
Το μήκος του ξεπερνά τα 300 μέτρα το
πλάτος του κυμαίνεται από 60-100μ.
σώζεται μεγάλο σχετικά μέρος του περιμετρικού τείχους που ολοένα καταρρέει και φαίνονται ίχνη από πύργους και
ένας ισχυρός περιμετρικός προμαχώνας.
Μέρος του τείχους του πιθανόν ανήκει
σε προιστορική οχύρωση.
Σώζονται πολλά «ωραία ερείπια» κατοικιών σε καλύτερη όμως κατάσταση
βρίσκονται οι καμαροσκεπείς κιστέρνες, δεξαμενές νερού, το πλείστον
υπέργειες που υπερβαίνουν τις 30.
Πολλές απ αυτές είναι εφαπτόμενες
του τείχους σχηματίζοντας εν μέρει
μιά δεύτερη γραμμή αμύνης. Στο ομαλότερο σημείο του σώζονται ερείπια
ναών από τους οποίους έχει διασωθεί
μόνον το όνομα του Αγίου Γεωργίου.
Το Κάστρο του Απαλίρου που δεν
κατόρθωσα μέχρι σήμερα να ετυμολογήσω το όνομά του, μισής ώρας
δρόμο με τα πόδια από τον κεντρικό
δρόμο που πάει από την Αγιασσό στη
Χώρα, το επισκέφθηκα πρωινή ώρα,
την ώρα που διαλύονταν τα φαντάσματα και οι σκιές του παρελθόντος, και το
φώς του ήλιου άχνιζε στην κορφή του,
ίσως γι αυτόν τον λόγο ήταν τόσο γοητευτικό, τόσο μαγικό.
Η καρδιά μου άλλαξε τον παλμό
της, όταν επισκέφθηκα τα ορεινά
χωριά που βρίσκονται προς νοτιοανατολικά του νησιού και ιδίως το
χωριό Απεράθου που είναι σκαρφαλωμένο σε μια ορεινή περιοχή μακριά από τη θάλασσα. Το ορεινό του
χώρου και η διάλεκτος των κατοίκων του-οι κάτοικοί του ομιλούν με
την ανωγειανή προφορά-με μετέφεραν στην πατρίδα μου στην Κρήτη,
ένιωθα ότι σεργιάνιζα στ Ανώγεια.
Είχα την τύχη να προμηθευτώ το
βιβλίο του αείμνηστου φιλόλογου
Γιώργου Ζευγώλη «Έποικοι Κρητικοί στ Απεράθου της Νάξου» που
τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Το τελευταίο αντίτυπο
από τα χίλια όπως μου είπε η κόρη
του η Μαρία Ζευγώλη, έπεσε στα
χέρια μου. Βέβαια και γω το κυνήγησα, όπως το λαγωνικό ξετρυπώνει το θήραμά του από τα πιο απροσδόκητα και κρυφά σημεία.
Από το βιβλίο αυτό, που αναφέρει
αρκετά ντοκουμέντα και αποδείξεις
προκύπτει ότι: «στα Απεράθου είχαν
καταφύγει κρητικοί μετά από επαναστάσεις ενάντια στους Ενετούς και
τους Τούρκους κι έδωσαν τα έθιμα
και τη γλώσσα τους στους Απεραθίτες».
Επίσης από το ίδιο βιβλίο προκύπτει ότι: «ο Ν.Δ. Καλογερόπουλος-διευθυντής του Βυζαντινού

Μουσείου και προιστάμενος του
Τμήματος Καλών Τεχνών του
Υπουργείου Παιδείας-μιλάει για
κρητικές εποικίσεις εν Νάξω και
ιδία εν Απεράθω, επειδή υπάρχουν
αγιογραφίες του Αγγέλου, ζωγράφου από την Κρήτη, κι επειδή αυτές
οι αγιογραφίες έχουν τεχνοτροπία
κρητική... Άλλοι αναφέρουν κρητικό εποικισμό στ Απεράθου συνδυάζοντας την γενική παράδοση του
χωριού με άλλες πληροφορίες που
άκουσαν από γνωστούς ή τις διάβασαν κάπου.
Ο Αλέξανδρος Οικονόμου-αδελφός
της Σμαράγδας Οικονόμου συζύγου
του Απεραθίτη Πρωθυπουργού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, γράφει ότι
πιθανολογείται ότι κατά το 1770
Σφακιανοί έποικοι... εγκαταστάθηκαν στ Απεράθου, την Απείρανθον
όπως ωνομάσθη αργότερα. Επίσης
ο Νικ. Μιχ. Πρωτονοτάριος πρόεδρος της Κοινότητας τ Απεράθου
που έγραψε αρκετά σημειώματα σχετικά με το χωριό, λέει σε χειρόγραφο
σημείωμά του ότι πολλές οικογένειες από την Κρήτη βρήκαν καταφύγιο στις κυκλάδες και ότι εκ τούτων
σήμερον η Απείρανθος παρουσιάζει
μίαν γωνίαν της επαρχίας Σφακίων.
Η Αθηνά Ταρσούλη, γνωστότατη
συγγραφέας και λαογράφος που κάποτε είχε επισκεφθεί τη Νάξο γράφει πως οι Απεραθείτες κατάγονται
κατ ευθείαν από τους Κρητικούς των
Σφακίων που καθώς λέγεται ήταν οι
πρώτοι άποικοι της Απείρανθος»
Αλλά τη χρείαν άλλων μαρτύρων
έχομε για του εποικισμούς που συνέβαιναν στη Νάξο και τα άλλα κυκλαδονήσια από τους κρητικούς,
αφού ο ίδιος ο Νίκος Καζαντζάκης
στο έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο» αναφέρει ότι το έτος 1897 ο πατέρας του και όλη η οικογένεια του
μετά την αποτυχούσαν επανάσταση
κατά των Τούρκων, κατέφυγαν από
την Κρήτη προσωρινά στην Νάξο
και μάλιστα ο ίδιος ο Καζαντζάκης
όντας έφηβος παρακολούθησε επί

δύο χρόνια μαθήματα στη σχολή των
Ισουητών, που μετατράπηκε αργότερα σε Εμπορική Σχολή της Νάξου
Για την επίρρωση των ισχυρισμών
του ο Γεώργιος Ζευγώλης επικαλείται σωρεία κρητικών επωνύμων που
με μικρές παραλλαγές διατηρήθηκαν
και στ Απεράθου.
Εκείνο που μου προκάλεσε ιδιαίτερη
εντύπωση αφορά στο επώνυμο που
φέρω από τον πατέρα μου Ιωάννη
Σταυρακάκη και την ιστορία του,
που λέει ότι κάποιος προπάππος μου
με το παρατσούκλι «Βασιλιανός»
ήλθε από τα Σφακιά στ Ανώγεια.
Αναφέρει επί λέξει στο βιβλίο του ο
Γ. Ζευγώλης:
«Το Σταυράκης το συναντούμε ως επώνυμο το 1536 στον κατάλογο που περιέχει τους στρατευσίμους των Χανιών
και του Αποκορώνου, συνοδευόμενο
από τα βαπτιστικά ονόματα Μιχάλης,
Γιάννης, Γιώργης. .Το βρίσκομε ακόμα
το 1888 στο Σφακιανό χωριό Νίμπρος,
σ ένα ψήφισμα που έγραψε ο ομώνυμος
Δήμος, για να τιμήσει κάποιον ευεργέτη των Σφακιών που πέθανε εκείνη τη
χρονιά. Σ αυτό, ανάμεσα στους άλλους
υπογράφει και ο δημοτικός σύμβουλος
του Νίμπρου Ιωάννης Σταυράκης. Το
επώνυμο αυτό , αλλά με τον τύπο Σταυρακάκης, απαντά σήμερα πολύ συχνά
στ Ανώγεια Μυλοποτάμου του Νομού
Ρεθύμνου».
Θα παρακαλούσα όποιον από τους
αναγνώστες της εφημερίδας γνωρίζει σχετικά με την ιστορία του
επωνύμου αυτού και ιδίως τη σχέση που έχει με τους Σφακιανούς να
επικοινωνήσει μαζύ μου.
Αυτό που θα συμβεί σε μένα θάναι
από τις ωραίες εκπλήξεις που συμβαίνουν σπάνια στη ζωή μας.
Προσπάθησα να δώ όλο το νησί
και να ρουφήξω σταλιά σταλιά την
αλμύρα του, την ιστορία του και το
κάλλος του. Δεν τα κατάφερα. Ο
χρόνος δεν ήταν αρκετός. Ελπίζω να
μου δοθεί η ευκαιρία στο μέλλον να
πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο.
ΑΛΣταυρακάκη
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υνεχίζοντας την αναφορά στα
κτηνοτροφικά φυτά θα αναφερθούμε στην καλλιέργεια
του φυτού της μηδικής, γνωστού ως
τριφύλλι. Το τριφύλλι καλλιεργείται
πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Κατάγετε από την Μηδία της Μικράς
Ασίας και η επιστημονική του ονομασία είναι Medicaco sativa. Είναι
άριστης ποιότητας χόρτο για τα ζώα
και περιέχει, εκτός των άλλων θρεπτικών στοιχείων, βιταμίνη Α και βιταμίνη D η οποία δένει τα κόκκαλα
των ζώων διότι περιέχει ασβέστιο.
Άλλο ένα θετικό της καλλιέργειας
τριφυλλιού είναι ότι εμπλουτίζει το
χωράφι με άζωτο (Ν), καθώς στις ρίζες του σχηματίζονται φυμάτια αζώτου, χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς που υπάρχουν σε αυτές και
ενεργοποιώντας αζωτοβακτήρια που
υπάρχουν στο εδάφους. Την ιδιότητα
αυτή εκτός του τριφυλλιού έχουν και
άλλα ψυχανθή όπως οι φακές, ο βίκος,
τα φασόλια, τα μπιζέλια, τα λαθούρια
και τα λούπινα.
Έτσι ενώ τα υπόλοιπα φυτά καταναλώνουν άζωτο από το έδαφος, το
τριφύλλι δεσμεύει το άζωτο της ατμόσφαιρας στο έδαφος του χωραφιού
που καλλιεργείται σχηματίζοντας φυμάτια, ώστε οι επόμενες καλλιέργειες να βρίσκουν άφθονο άζωτο και να
δίνουν μεγάλες αποδόσεις. Αντιστρόφως, μπορούμε μετά από καλλιέργειες απαιτητικές σε άζωτο, όπως
είναι το σόργο που είδαμε στο προηγούμενο φύλλο, να καλλιεργήσουμε τριφύλλι για να διορθώσουμε
την ισορροπία στο χωράφι μας.
Το τριφύλλι είναι πολυετές φυτό και
η διάρκεια ζωής του μπορεί να φτάσει
τα 4 έως 12 χρόνια ανάλογα την ποικιλία που χρησιμοποιούμε. Συνήθως
όμως μετά τον 4ο χρόνο οι αποδόσεις πέφτουν και η καλλιέργεια αλλάζει. Οι ρίζες του είναι περιστρεφόμενες και φτάνουν σε μεγάλο

Βαπτίσια...!
Σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα την Κυριακή 24 Αυγούστου, στις 12:30 το
μεσημέρι, ο Γιάννης Μανουράς και
η γυναίκα του Γιάννα, βάφτισαν τον
πρωτότοκο υιό τους στον ιερό Ναό
Παναγίας Γιάτρισσας στο Λουτράκι, ενώ στη συνέχεια περιποιήθηκαν
τους καλεσμένους και τους προσέφεραν πλούσια εδέσματα σε αίθουσα
της περιοχής. Το όνομα αυτού Γιώργος και ο ευτυχής παππούς Γιώργης
Μανουράς (Ψαρογιώργης) και η σύζυγός του και γιαγιά Γιαννούλα, δεν
μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους
για το όμορφο εγγόνι τους.
Ευχόμαστε στους ευτυχείς γονείς
να δουν το υιό τους, όπως επιθυμούν και να αποκτήσουν και άλλα,
πολλά και καλά, παιδιά.
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Η ΜΗΔΙΚΗ (ΤΡΙΦΥΛΛΙ)
βάθος στο έδαφος μέχρι και 3 μέτρα.
Ο κορμός του είναι σαν στύλος, έχει 3
με 4 βλαστούς και φτάνει τα 40 με 80
εκατοστά ύψος. Οι βλαστοί αυτοί είναι
που θερίζονται, αλλά από οφθαλμούς
που βρίσκονται στην ρίζα και σε τμήμα
των βλαστών αυτών που μένουν κατά
το θερισμό, εκπτύσσονται νέοι βλαστοί
που δίνουν την επόμενη κοπή κ.ο.κ.. Σε
όλα τα θερίσματα και ιδιαίτερα στο
πρώτο κόψιμο πρέπει να δίδεται προσοχή να μην γίνονται πολύ χαμηλά οι
κοπές. Οι κοπές ανά έτος είναι από 2
έως 7. Όταν η καλλιέργεια είναι ξηρική θα θερίσουμε 2 το πολύ 3 φορές.
Όταν ποτίζεται θα θερίσουμε μέχρι
και 7 φορές χωρίς να αποκλείεται το
ενδεχόμενο για περισσότερες. Μετά
το θερισμό χρειάζονται 25 με 40 μέρες για να αναπτυχθούν ξανά οι βλαστοί και να θερίσουμε.
Το τριφύλλι φυτρώνει γύρω στους
8οC ενώ αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν ευνοείται από την
υπερβολική υγρασία και αποδίδει
πολύ καλά σε βαθιά εδάφη αμμοαργιλλώδη ή αργιλλοαμμώδη. Δεν
αποδίδει ικανοποιητικά σε αργιλλικά,
βαρικά εδάφη που νεροκρατούν, σε
αμμώδη ή πηλώδη εδάφη και σε σφικτά κοκκινοχώμματα. Η σπορά γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Η
φθινοπωρινή σπορά χαρακτηρίζεται
καλύτερη γιατί δίνει περισσότερες
κοπές (μέχρι 7), ενώ η ανοιξιάτικη
δίνει 2 με 3. Η φθινοπωρινή σπορά
μπορεί να γίνει από τον Οκτώβρη
(πρώιμη) μέχρι το Νοέμβριο. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος αν έχουμε πολλές χαμηλές θερμοκρασίες να καθυστερήσει το φύτρωμα, κίνδυνος που
δεν υφίσταται κατά την ανοιξιάτικη
σπορά. Οι περισσότεροι παραγωγοί προτιμούν την ανοιξιάτικη. Η
σπορά γίνεται είτε σε γραμμές είτε
πεταχτά. Επειδή ο σπόρος έχει πολύ
μικρό μέγεθος, πρέπει να σκεπαστεί
ελαφρώς με χώμα (1 με 2 πόντους).

Συνήθως χρησιμοποιείται από 3 έως
7 κιλά σπόρος ανά στρέμμα, ανάλογα με το είδος της φύτευσης που επιθυμούμε (αραιή ή πυκνή). Σε 6 με 7
μέρες τα φυτά θα αρχίσουν να αναδύονται. Πολλές φορές είναι πρακτικό να ανακατεύουμε το σπόρο με ψιλό
χώμα και το μίγμα αυτό να ρίχνουμε
για σπορά. Έτσι αποφεύγουμε την μεγάλη συγκέντρωση σπόρου κατά την
σπορά σε κάποια σημεία.
Πριν την σπορά θα πρέπει να έχουν
προετοιμάσει το χωράφι κατάλληλα. Επειδή οι ρίζες του τριφυλλιού
πάνε πολύ βαθιά, καλό είναι να γίνει
όσο το δυνατόν πιο βαθύ όργωμα, ενώ
επειδή ο σπόρος είναι πολύ μικρός,
κατά την σπορά το έδαφος πρέπει να
είναι ψιλοχωματισμένο (φρεζάρισμένο). Καλό είναι τότε να προσθέσουμε κοπριά ή λίπασμα. Η κοπριά είναι
πολύ καλή, όμως θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή κατά το φύτρωμα
των φυταρίων στο ξεβοτάνισμα, διότι
τα ζιζάνια θα πνίξουν τα φυτά. Αν βάλουμε λίπασμα αυτό θα περιέχει κάλι
(Κ) και φώσφορο (Ρ). Μια πολύ καλή
ενέργεια που βοηθά την ανάπτυξη
των φυταρίων είναι η προσθήκη λίγου αζώτου σε νιτρική μορφή (όχι σε
αμμωνιακή) όταν αυτά έχουν φτάσει
το ύψος των 10 με 15 εκατοστών.
Στις ποτιστικές καλλιέργειες μετά
από κάθε κοπή καλό είναι να κάνουμε
ελαφρά λίπανση ώστε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των νέων βλαστών.
Κάθε χρόνο προσθέτουμε λίπασμα
(κάλι και φώσφορο), ενώ ευεργετικό
για τα φυτά είναι να προσθέτουμε
κάθε φθινόπωρο 100 με 150 κιλά ανά
στρέμμα ασβέστη (ακόμα καλύτερα
αν προστίθεται γύψος). Η ενέργεια
αυτή βελτιώνει το PH του εδάφους
ώστε τα αζωτοβακτήρια να δραστηριοποιούνται καλύτερα για την δέσμευση του αζώτου στο έδαφος, εκτός του
ότι προσφέρετε στο φυτό ασβέστιο το
οποίο του είναι απαραίτητο.

Έντομα και ασθένειες δεν δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στην καλλιέργεια του τριφυλλιού. Είναι όμως
ιδιαίτερα ευάλωτο στα ζιζάνια και
για το λόγο αυτό θέλει προσεχτική
παρακολούθηση ώστε να προχωρούμε σε ξεβοτανίσματα. Αν αφήσουμε τα
ζιζάνια να αναπτυχθούν οι αποδόσεις
θα μειωθούν σημαντικά. Αν το τριφύλλι ποτίζεται θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην διάρκεια και την
ποσότητα του νερού. Θα πρέπει να
δίνεται επαρκής ποσότητα ώστε το
νερό να φτάνει σε βάθος τουλάχιστον
60 εκατοστών, ενώ σημαντικό είναι να
μην γίνονται πολύ συχνά τα ποτίσματα
διότι μπορεί να σαπίσουν οι ρίζες. Να
ποτίζετε όταν το χώμα είναι ξηρό και τα
φύλλα δείχνουν ότι διψούν.
Το τριφύλλι θερίζεται είτε για χλωρό
χόρτο είτε για ξερό σανό. Όταν δίδεται
σαν χλωρό χόρτο σε ζώα γαλακτοπαραγωγής έχουμε υψηλή παραγωγή ενώ
επιπλέον παχαίνει το ζώο. Θερίζεται
προοδευτικά και καλύτερα είναι να το
απλώνουμε να μαραίνεται λίγο. Πριν
να δώσουμε στα ζώα χλωρό τριφύλλι καλό είναι να τους δίνουμε να φάνε
πρώτα λίγο ξηρό γιατί αν τους δοθεί
μόνο χλωρό θα δημιουργηθούν αέρια
τα οποία φουσκώνουν τα ζώα και μπορεί να αποβούν θανατηφόρα.
Η καταλληλότερη εποχή για το θερισμό του τριφυλλιού για ξερό σανό,
είναι όταν βρίσκεται στην άνθησή
του. Αφού το θερίσουμε το αφήνουμε
απλωμένο κάτω στο χώμα για 2 με 3
μέρες για να στεγνώσει λίγο. Η κάτω
πλευρά έχει ακόμα υγρασία για αυτό
το γυρίζουμε και το αφήνουμε 1 με 2
μέρες ακόμα για να στεγνώσει. Αφού
έχει ξεραθεί καλά το μαζεύουμε και το
αποθηκεύουμε σε δεμάτια. Στην αποθήκη προσέχουμε τα δεμάτια να αερίζονται
γιατί αν κάποια δεν έχουν ξεραθεί καλά
θα μουχλιάσουν και θα σαπίσουν.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΡΕΝΤΖΟΣ
Γεωπόνος

ΑΝΩΓΕΙΑΝΕΣ ΑΘΙΒΟΛΕΣ
Tσ’αναλήψεως

είναι που γιορτάζει. Και ο Γιώργαρης:
Σήμερο
μπρε γιορτάζουνε εκεινινά
Στο αόρι ήτανε ο Γιώργαρης του Ευριπίδη μαζί με τον αδερφό του τον που έχουνε λεφτά στην τράπεζα, τόσοΑριστείδη. Αρμέξανε τα πρόβατα τα να δύσκολο είναι να το καταλάβεις !!!
ταγίσανε και μπήκανε στο αμάξι να
κατεβούνε στα Ανώγεια. Στο δρόμο
όπως κατεβαίνανε για το χωριό θω- Κοπέλια στα Ανώγεια εγρυκούσαμε
ρούνε αμάξα πολλά και ανεβαίνανε συνέχεια πως ο Μπάμπης ο Ξυλούρης
στ’ αόρι. Ρωτά ο Αριστείδης το Γιώρ- έπιασε τη μια πέντε λαγούς την άλλη
γη, μπρέσι ήντα αμάξα είναι τουτα- εφτά την άλλη δώδεκα.
νά γιάντα πηγαίνουνε στο αόρι; Του Ήταν ο καλύτερος κυνηγός στα Ανώλέει ο Γιώργης: Σήμερο μπρε είναι γεια και τον παραδεχότανε όλοι.
τσι Αναλήψεως γι’αυτό πάνε να ανά- Μια μέρα λοιπόν στο Δημοτικό σχοψουνε ένα κερί στη χάρη τζι. Του λέει λειό είχαμε μάθημα για τούς λαγούς
ο Αριστείδης: Και σήμερο μπρε που και μας ρώτησε η Δασκάλα ποιος είείναι τσι Αναλήψεως ποιοι γιορτάζου- ναι ο μεγαλύτερος εχθρός του λαγού,
νε, είναι όνομα σήμερο που γιορτάζει; τότε πετάχτηκε αμέσως και σήκωσε
Ναι μπρε είναι, του λέει ο Γιώργαρης. το χέρι του ο Γιώργης ο Καλομοίρης
Και ποιοι μπρε είναι, λέγε, του λέει ο ή Ταγιάν, πες μας Γιώργο ποιος είναι
Αριστείδης που δεν εύρυνε ποιο όνομα ο μεγαλύτερος εχθρός του λαγού, είπε

O Λαγός

η Δασκάλα. Και ο Ταγιάν: Ο μεγαλύτερος εχθρός του λαγού Κυρία είναι ο
Μπάμπης !!!

Το κωλοπίσω
Πριν από πολλά χρόνια στα Ανώγεια
έχει πάει ένας ξενομπάτης και έχει
ανέβει πάνω στη Νίδα και κάνει τη
βόλτα του. Στην επιστροφή και θέλοντας να πάει στο Ηράκλειο έχει
πάρει λάθος δρόμο και πάει προς το
Ρέθυμνο. Μέσα στα Ανώγεια λοιπόν
θέλησε να ρωτήσει από πού πάει στο
Ηράκλειο. Πηγαίνοντας στα καλομοιριανά, και με πορεία προς το Ρέθυμνο,
σταμάτησε στο λιβάδι βλέπει το Γριλιό και του λέει: Δε μου λέτε κύριε για
το Ηράκλειο καλά πάω; Και ο Γριλιός:
Άμα πηγαίνεις κολοπήσω !!!

23/3/2010 2:19:15 μμ
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...ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗ

Παράγοντες που την προκαλούν και τρόποι πρόληψης
Η αρτηριοσκλήρωση είναι τόσο
διαδεδομένη νόσος, έτσι ώστε οι
εκδηλώσεις της
(εμφράγματα μυοκαρδίου, αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια, αρτηριακές αποφράξεις)
να αποτελούν τις κύριες αιτίες θανάτου στον ανεπτυγμένο κόσμο, ενώ
η πρόληψη όσο και η αντιμετώπισή
της αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα ιατρικά προβλήματα. Η
νόσος αυτή σχετίζεται με τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας μέσα στον
αυλό ενός μεγάλου αγγείου, η οποία
ανάλογα με το μέγεθος της, προκαλεί
στένωση σε αυτό και επηρεάζει την
ομαλή ροή του αίματος. Παράγοντες
κινδύνου που προκαλούν έναρξη της
αρτηριοσκλήρωσης από τη νεαρή
ηλικία μέχρι τότε που προκαλούνται
τα πρώτα συμπτώματα είναι: το κάπνισμα, ή αρτηριακή υπέρταση, οι
αυξημένες τιμές λιπιδίων (κυρίως
της LDL ή πιο γνωστής και ως «κακής» χοληστερόλης), ο σακχαρώδης
διαβήτης, και το θετικό οικογενειακό
ιστορικό για στεφανιαία νόσο. Επιβαρυντική δράση φαίνεται επίσης ότι
έχουν η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή σε συνδυασμό με το άγχος.
Κάθε παράγοντας κινδύνου φαίνεται
να αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες
μελλοντικού κινδύνου για έμφραγμα,
ενώ η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός
παραγόντων κινδύνου πολλαπλασιάζει
αυτές τις πιθανότητες.
Οι εκδηλώσεις της αρτηριοσκλήρωσης είναι γνωστές σε όλους μας
και τις βλέπουμε πολύ συχνά ακόμη
και στο κοντινό οικογενειακό και
φιλικό μας περιβάλλον. Πιο συχνό
είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το έμφραγμα σχετίζεται με
οξεία απόφραξη μιας στεφανιαίας
αρτηρίας, με συνέπεια την νέκρωση και της αντίστοιχης περιοχής της
καρδιάς που αυτό το αγγείο αιματώνει. Χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση σε μονάδα εντατικής θεραπείας,
γιατί έχει υψηλή θνησιμότητα κυρίως κατά τις πρώτες ώρες και γιατί η
γρήγορή αντιμετώπιση του που είναι
η διάνοιξη της αρτηρίας που έχει
αποφραχθεί οδηγεί σε διάσωση μυοκαρδίου και καλύτερη επιβίωση με
λιγότερα συμπτώματα για το απώτερο μέλλον. Εκτός όμως από την οξύ

ifta issue 276.indd 20

έμφραγμα του μυοκαρδίου υπάρχει και η χρόνια εκδήλωση υπό τη
μορφή της χρόνιας στεφανιαίας
νόσου, με χρόνιες προοδευτικές
στενώσεις στα αγγεία της καρδιάς,
που προκαλούν στηθάγχη και περιορισμό της σωματικής δραστηριότητας. Αλλη μορφή εκδήλωσης της
αρτηριοσκλήρωσης είναι η ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια με διαταραχές
μνήμης, συγκέντρωσης, ακόμη και
με τη μορφή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου με διαταραχές ομιλίας κινητικότητας και αισθητικότητας.
Επίσης μορφή εκδήλωσης αθηρωματικής νόσου αποτελεί η περιφερική
αγγειοπάθεια με συμπτώματα άλγους
στα κάτω άκρα κατά τη βάδιση. Κοινό
χαρακτηριστικό όλων των εκδηλώσεων της αρτηριοσκλήρωσης είναι ότι
αν δεν οδηγήσουν σε κάποιο οξύ επεισόδιο (έμφραγμα, εγκεφαλικό, οξεία
ισχαιμία κάτω άκρου) που μπορεί να
είναι απειλητικό για τη ζωή, προκαλούν χρόνιες βλάβες που μπορεί να περιορίζουν τη σωματική δραστηριότητα
μας (μια μορφή αναπηρίας) ελαττώνοντας κατά πολύ την ποιότητα ζωής.
-Ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι πρόληψης της αθηρωματικής νόσου.
Από την προηγούμενη αναφορά μας
στους παράγοντες κινδύνου αντιλαμβανόμαστε ότι βάση για την πρόληψη της αθηρωμάτωσης είναι η
εξάλειψη των παραγόντων που την
δημιουργούν. Ξεκινώντας από το
κάπνισμα, υπάρχουν στοιχεία ακόμη και από επιδημιολογικές μελέτες που διεξήχθησαν στον Ελληνικό
χώρο που υποστηρίζουν ότι αν ολόκληρος ο πληθυσμός δεν κάπνιζε θα
αποφεύγονταν το 1/3 των εμφραγμάτων. Ενώ απαιτούνται περισσότερα
έτη διακοπής (πάνω από δύο) για να
εξισωθεί ο κίνδυνος των καπνιστών
με αυτόν των μη καπνιστών. Σχετικά με την αρτηριακή πίεση, φαίνεται
ότι τα επίπεδα της σχετίζονται αντιστρόφως ανάλογα με την επιβίωση
και η επίτευξη χαμηλών τιμών σχετίζεται με λιγότερα καρδιαγγειακά
επεισόδια και καλύτερη ποιότητα
ζωής. Ο στόχος για πίεση < 140/90
σε μη διαβητικούς και < 130/85 για
διαβητικούς θα πρέπει πρώτα να επιτευχθεί με αλλαγή του τρόπου ζωής
όπως η απώλεια βάρους, η δραστική ελάττωση του αλατιού στη διατροφή, η ελάττωση της υπέρμετρης
λήψης αλκοόλ σε καθημερινή βάση,
η διακοπή του καπνίσματος και η αύξηση
της σωματικής δραστηριότητας με έναρξη αερόβιας άσκησης
(περπάτημα, ποδήλατο, τρέξιμο, κολύμπι).
Εάν με τα μέτρα αυτά
δεν επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, τότε
θα χρειαστεί φαρμα-

κευτική αγωγή και το είδος και ο
χρόνος έναρξης θα αποφασιστούν
από τον ιατρό ανάλογα με το ύψος
της πίεσης και πάντα ανάλογα με
τον κίνδυνο που διατρέχει ο ασθενής. Αντίστοιχες τροποποιήσεις του
τρόπου ζωής θα χρειαστούν και για
τον έλεγχο των υπερλιπιδαιμιών (χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων). Πιο
συγκεκριμένα η απώλεια βάρους,
η έναρξη σωματικής δραστηριότητας και η αλλαγή του τρόπου διατροφής με ελάττωση των ζωικών
λιπών είναι τα πρώτα μέτρα. Εάν
αυτά τα μέτρα δεν είναι επαρκή για
τον έλεγχο της LDL χοληστερόλης
και των τριγλυκεριδίων, τότε η φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη.
Με το πέρασμα των χρόνων φάνηκε
ότι όσο χαμηλότερα βρίσκονται τα
επίπεδα λιπιδίων, τόσο μικρότερος ο
κίνδυνος για καρδιαγγειακά επεισόδια. Επιπρόσθετα τα επιθυμητά όρια-στόχος για την LDL-χοληστερόλη
(κακή χοληστερίνη) έγιναν ιδιαίτερα
χαμηλά για όσους έχουν ήδη εκδηλώσει αθηρωματική νόσο (στεφανιαία νόσο, περιφερική αγγειοπάθεια,
καρωτιδική νόσο, νεφρική ανεπάρκεια) με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν
απίθανο αυτά να επιτευχθούν χωρίς
φαρμακευτική αγωγή. Η ύπαρξη
φαρμάκων όπως οι στατίνες με δράση στην ελάττωση λιπιδίων φαίνεται
ότι βοηθά στη δραστική ελάττωση
των λιπιδίων και στη συνολική ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου,
κάτι που τελικά οδηγεί σε ελάττωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Ο
διαβητικός πρέπει να ακολουθήσει
ορισμένη θεραπεία όχι μόνο για να
θεραπεύσει τα συμπτώματα αλλά
για να αποφύγει ή να καθυστερήσει
την εκδήλωση αγγειακών και νευρολογικών επιπλοκών. Κατ’ αρχή θα
πρέπει να ενταχθεί σε ειδική δίαιτα
με σωστό καταμερισμό στα διάφορα γεύματα των υδατανθράκων και
των λιπιδίων με σκοπό να επανέλθει
στο “ιδανικό” σωματικό βάρος. Σε
περίπτωση που η δίαιτα δεν αρκεί
θα πρέπει να ανατρέξουμε σε φαρμακευτική αγωγή. Πολύ σημαντική
είναι η εφαρμογή αυτοελέγχου, όσον
αφορά το βάρος και την γλυκόζη του
αίματος, ενώ περιοδικός έλεγχος από
ειδικό καρδιολόγο, οφθαλμίατρο και
διαβητολόγο κρίνονται απαραίτητες.
Στα πλαίσια υιοθέτησης ενός πιο
υγιεινού τρόπου ζωής, θα πρέπει
να δωθεί έμφαση και σε ένα είδος διατροφής που ακολούθησαν
οι παλαιότερες γενιές σε περιοχές
της Ελλάδος όπως η Κρήτη καθώς
και σε άλλες περιοχές της νότιας
Ευρώπης που βρέχονται από τη
Μεσόγειο. Η «Μεσογειακή δίαιτα» έχει βρεθεί ότι συμβάλλει στην
ελάττωση της παχυσαρκίας και του
σακχαρώδη διαβήτη, την ελάττωση
της αθηρωμάτωσης και συνδέεται με

αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης.
Σύμφωνα με την μεσογειακή δίαιτα
ο τρόπος μαγειρέματος πρέπει να
είναι το βράσιμο η το ψήσιμο της
τροφής και όχι το τηγάνισμα ώστε
να διατηρούνται τα θρεπτικά συστατικά της. Είναι σημαντικό να
ελαττωθεί η ποσότητα κατανάλωσης κόκκινου κρέατος ανά βδομάδα και η αντικατάσταση του από
λευκό κρέας (κοτόπουλο, γαλοπούλα, κουνέλι) και ψάρι. Προϊόντα
που παράγονται στα νότια παράλια
της Ευρώπης όπως ελιές, πορτοκάλια, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια
,σταφύλια, καρύδια, κάστανα, δημητριακά, όσπρια σε συνδυασμό με
θαλασσινά και κτηνοτροφικά προϊόντα αποτελούν βασικά συστατικά
της Μεσογειακής διατροφής στην
οποία σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη μέτρου στην πρόσληψη τους. Η ομάδα των δημητριακών είναι η πιο μεγάλη ομάδα και
η πλέον βασική της μεσογειακής δίαιτας και τροφές όπως σιτάρι, ρύζι,
καλαμπόκι, κριθάρι, σίκαλη και
βρώμη είναι πλούσιες σε βιταμίνες,
κυρίως θειαμίνη, νιασίνη, μεταλλικά στοιχεία όπως σίδηρο, μαγνήσιο,
ψευδάργυρο ενώ περιέχουν επίσης
άμυλο, πρωτεΐνες και άπεπτες φυτικές ίνες. Πολλά συστατικά χάνονται
όταν αποφλοιώνονται τα δημητριακά, γι’ αυτό καλό θα είναι να προτιμώνται προϊόντα ολικής άλεσης..
Επίσης μια μεγάλη ομάδα περιλαμβάνει τα χορταρικά: (λαχανικά,
ωμές σαλάτες, άγρια χόρτα, πατάτες, βολβούς, σπανάκι, μαρούλι, καρότα, φρέσκα φασόλια). Τα φρούτα
και τα χορταρικά είναι πλούσια σε
θρεπτικά συστατικά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία, κυτταρίνη, βιταμίνες, και κυρίως τη βιταμίνη C και
Ε που έχουν αντιοξειδωτική δράση
και προστατεύουν τον οργανισμό
από τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο. Ιδιαιτέρως θα πρέπει να σημειώσουμε την παρουσία του ελαιολάδου στη Μεσογειακή δίαιτα με
τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα που
περιέχει και τη βιταμίνη Ε, καθώς και
την κατανάλωση “κόκκινου κρασιού”
σε βέλτιστη ποσότητα 1-2 ποτήρια για
τους άνδρες και 1 για τις γυναίκες.
Η υιοθέτηση πιο υγιεινών τρόπων
ζωής με σωστή διατροφή, ρύθμιση του βάρους, έναρξη σωματικής
δραστηριότητας, και διακοπή του
καπνίσματος μειώνει την αθηρωμάτωση και ελαττώνει την πιθανότητα
μελλοντικών συμβαμάτων και χρόνιων καρδιαγγειακών επιπλοκών.
Αποτελεί λοιπόν στην εποχή μας βασική και αναγκαία προτεραιότητα.
Εμμανουήλ Ν. Καράτζης
Καρδιολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
Ιατρείο: Βορέα 4 Μαρούσι (Πλησίον ΗΣΑΠ)
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ΔΡΩΜΕΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ
(Από την ομιλία του Βουλευτή Ηρακλείου του
ΠΑΣΟΚ, κ. Ιωάννη Σκουλά, στη Βουλή επί της
τροπολογίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νέο
νομοσχέδιο για τη δικαιοσύνη, τη λειτουργία των
Δικαστηρίων και της Εθνικής Σχολής Δικαστών
και για την άσκηση της Δικηγορίας)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δικαιοσύνη στα χρόνια
της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αδιέξοδο. Τα προβλήματα διογκώνονται καθημερινά και οι καθυστερήσεις στις δικαστικές αποφάσεις
είναι πρωτόγνωρες. Η αρνησιδικία είναι
γεγονός. Η φωνή της δικαιοσύνης δεν
ακούγεται δυνατά και όσοι έχουν αντίθετη άποψη, φιμώνονται και διώκονται. Το
παράδειγμα του κ. Μπάγια είναι γνωστό.
Ζούμε πραγματικά στιγμές άλλων εποχών. Ζούμε στιγμές άλλων δεκαετιών.
Δυστυχώς, η δικαιοσύνη πέρα από «τυφλή» είναι πλέον και «κουφή». Δεν μπορεί να ακούσει την αγανάκτηση, τον αποτροπιασμό που νιώθουν η Ελληνίδα και
ο Έλληνας πολίτης. Δεν μπορεί να ακούσει τις φωνές των πολιτών που ζητούν
ταχύτητα, αξιοπρέπεια και αξιοκρατία
στη λήψη των δικαστικών αποφάσεων.
Αλήθεια, τι έγιναν όλες οι υποθέσεις που
απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία το
τελευταίο διάστημα; Πού κατέληξαν όλα
τα γεγονότα; Πού κατέληξε η υπόθεση
των ομολόγων, οι υποκλοπές, η υπόθεση
των Πακιστανών, η υπόθεση του Ζαχόπουλου; Πώς κατέληξαν όλα στο αρχείο;
Ερωτήματα αναπάντητα.
Ας αφήσουμε, όμως, κατά μέρος τα πολλά και σημαντικά αυτά προβλήματα και ας
περάσουμε στο ίδιο το νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που κινείται προς τη θετική κατεύθυνση, έχοντας, όμως, και σημεία που πρέπει
να επισημανθούν και να διορθωθούν.
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, έρχεται
να προστεθεί στο ν.2236/1994, που το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. έφερε ως κυβέρνηση στη
Βουλή. Ο νόμος αυτός, πρωτοποριακός
για την εποχή, δημιούργησε τη Σχολή Δικαστών και αποτέλεσε καινοτομία στο
χώρο της δικαιοσύνης.
Η λειτουργία της Σχολής τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια έδειξε ότι κατά βάση
ήταν καλή. Προφανώς υπήρξαν προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίσαμε.
Υπάρχουν επισημάνσεις για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Πρώτη επισήμανση.
Θεωρώ ότι με το παρόν νομοσχέδιο δεν
δίνουμε μακροπρόθεσμη λύση και προοπτική για τη δικαστική λειτουργία.
Η πλειονότητα των σελίδων του νομοσχεδίου ασχολείται με τη δημιουργία της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
προσομοιάζοντας περισσότερο με το καταστατικό ενός σωματείου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι επισημάνσεις
των φορέων στην επιτροπή για ογδόντα
και εκατό αποφοιτούντες δικαστές κάθε
χρόνο δεν εισακούστηκαν και δεν λήφθηκαν σοβαρά υπ’ όψιν. Αποτέλεσμα
του μικρού αριθμού των αποφοιτούντων
είναι οι σημερινές ελλείψεις στο χώρο της
δικαιοσύνης και οι καθυστερήσεις στη
λήψη των αποφάσεων. Ο Πρόεδρος της
Ένωσης των Διοικητικών Δικαστών κάνει
λόγο για την ανάγκη να αυξηθούν σε εκατόν πενήντα οι διοικητικοί δικαστές μέσα
στα επόμενα τρία χρόνια, για να ανταποκριθούν στον όγκο των υποθέσεων.
Είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί ο
χρόνος φοίτησης στη Σχολή. Οι δεκαέξι μήνες μάλλον δεν επαρκούν για να
ολοκληρωθεί μια εκπαιδευτική διαδικασία τέτοιου επιπέδου. Επιπρόσθετα θα
πρέπει να υπάρξουν σαφείς δικλίδες
ασφαλείας για τα δύο χρόνια άσκησης
που προβλέπεται για όσους δικηγόρους
επιθυμούν να προχωρήσουν στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
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Τέλος, νομίζω ότι χρήζει επανεξέτασης
το θέμα της άσκησης δικηγορίας για
όσους κατέχουν διδακτορικό. Βεβαίως,
έχουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα,
αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε από τον πρώτο εργασιακό μας βίο, η πρακτική άσκηση
του επαγγέλματος είναι αυτή που δίνει τη
δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας και ουσιαστικής χρησιμοποίησης των γνώσεων
που έλαβε κάποιος στο Πανεπιστήμιο.
Είναι σωστό ότι αυξάνεται με το άρθρο
27 ο χρόνος δοκιμαστικής υπηρεσίας
των διορισμένων στα δικαστήρια από
έξι σε δεκαέξι μήνες, όμως η πρακτική
έχει δείξει ότι σε πολλές περιπτώσεις,
στις δύσκολες υποθέσεις, οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες, δημιουργείται μια ανασφάλεια και υπάρχει
μια εγγενής δυσλειτουργία στην απονομή
της δικαιοσύνης. Είναι ίσως προτιμότερο να διερευνηθεί περαιτέρω το ζήτημα
και να υπάρξει ένας μηχανισμός που θα
αποτρέπει δόκιμους δικαστές να αναλαμβάνουν υποθέσεις εξαιρετικής σημασίας.
Επισήμανση τέταρτη. ιδιαίτερα θετική –
και συμφωνώ με την κ. Παπακώστα – είναι η διαδικασία να μην αποκλείονται
τα άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών προσώπων. Αυτό δείχνει ότι κάνουμε βήματα προς τα μπρος και ρίχνουμε τα
τείχη της προκατάληψης και του κοινωνικού ρατσισμού. Επίσης, είναι θετικό
ότι προβλέπεται η ψυχιατρική εξέταση
των υποψηφίων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται, θεωρώ, εν μέρει η αξιοπιστία
στην απονομή της δικαιοσύνης.
Και βεβαίως, θα λέγαμε μετά από όλα
αυτά, ότι θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε
το νομοσχέδιο. Όμως ενώ στην επιτροπή
είπαμε ότι ψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο και όλα τα άρθρα εκτός από το
άρθρο 49, που αφορά τη διαδικασία πρόσληψης για την πλήρωση των κενών θέσεων και κλάδων εξωτερικής φύλαξης καταστημάτων, διότι διαφωνούμε απόλυτα με
τη μέθοδο της συνέντευξης, και ενώ στην
επιτροπή δεν συζητήσαμε καθόλου για την
τροπολογία, στο Τμήμα, στο νομοσχέδιο
για τη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών φέρνει ο Υπουργός αυτή την αντιδεοντολογική, αυτή την αντιδημοκρατική, θα έλεγα,
τροπολογία, που καταλύει το θεσμό της
αυτοδιοίκησης των δικαστηρίων.
Ο θεσμός της αυτοδιοίκησης των δικαστηρίων είναι αναμφισβήτητα μια κατάκτηση που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία
και τη δημοκρατική λειτουργία της δικαιοσύνης. Η τροπολογία είναι μια απαράδεκτη κοινοβουλευτικά και ουσιαστικά αντιδημοκρατική ενέργεια και είναι
προφανές ότι η ρύθμιση αυτή αποτελεί
ευθεία κυβερνητική παρέμβαση στη δικαιοσύνη και είναι μια σαφής απόπειρα
ενίσχυσης του ιεραρχικού και ασφυκτικού κλοιού των δικαστών, σε ένα χρονικό
διάστημα που πολλά θέματα είναι ανοικτά, σ’ ένα χρονικό διάστημα που η ελληνική κοινωνία κοιτάζει και λέει «όλοι είστε
το ίδιο», σε μια περίοδο που τα σκάνδαλα
είναι συνέχεια μπροστά μας, σε μια περίοδο
που δεν μπορούμε να βρούμε το δρόμο. Σε
αυτή, λοιπόν, την κατάσταση εσείς φέρνετε
μια τροπολογία και λέτε ότι οι δικαστές δεν
μπορούν να έχουν αυτοδιοίκηση.
Όσον αφορά την τροπολογία που καταθέσαμε με τους συναδέλφους του Νομού
Ηρακλείου για το Εφετείο στο Ηράκλειο,
θα τοποθετηθώ αύριο επί των άρθρων.
Θέλω να πω ότι το θέμα είναι ώριμο και
δεν μπορούν εξωθεσμικοί παράγοντες να
κωλυσιεργούν. Η κοινωνία της ανατολικής Κρήτης δεν δέχεται πλέον αυτή την
άνιση μεταχείριση.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.

(Από την ομιλία του Βουλευτή Ηρακλείου της Ν.Δ.
κ. Εμμ. Κεφαλογιάννη στη Βουλή, επί της τροπολογίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νέο νομοσχέδιο για τη δικαιοσύνη και για την ίδρυση νέου
Εφετείου στην Κρήτη)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική πρέπει να ασκείται με βάση την ευπρέπεια, την αξιοπρέπεια,
αρχές και αξίες. Και ο κύριος Υπουργός στη
μακρόχρονη πολιτική του σταδιοδρομία έχει
αποδείξει ότι υπηρετεί αυτές τις αρετές.
Παίρνω το λόγο, για να μιλήσω για την τροπολογία για την ίδρυση νέου εφετείου στην
Κρήτη. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να είμαστε
ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Και πρέπει να
είμαστε ειλικρινείς και με τους πολίτες της
χώρας, έχοντας θέσεις ακόμα σκληρές και
αντίθετες με αυτό που κάποιοι από μας επιθυμούν, αλλά να έχουμε θέσεις.
«Νόχι» δεν υπάρχει στο λεξικό της ελληνικής γλώσσας. Το «ναι» θα είναι «ναι»,
το «όχι» θα είναι «όχι» και αυτός θα είναι
ο χώρος μέσα στον οποίο κινούνται με
παρρησία άνθρωποι σαν κι εσάς, πολιτικοί με όλες αυτές τις αρετές, τις οποίες
όχι μόνον εγώ ως συνάδελφός σας στο
ίδιο κόμμα, αλλά απ’ ό,τι με χαρά άκουσα
και πολιτικοί σας αντίπαλοι σας αναγνωρίζουν. Νομίζω ότι έχετε τη δυνατότητα
να πείτε θέσεις στη Βουλή.
Θα αναφερθώ στην ιστορία του εφετείου.
Διαχρονικά η ιστορία του Εφετείου Κρήτης
εκθέτει το πολιτικό μας σύστημα. Και λυπούμαι που το λέω, εκθέτει διαχρονικά και
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα θυμηθώ τη συζήτηση που είχε
γίνει, παρουσία όλων των Βουλευτών όλης
της Κρήτης, με τον προκάτοχό σας Υπουργό κ. Σταθόπουλο, ο οποίος είπε ότι «είναι
λογικό να ιδρυθεί νέο εφετείο στην Κρήτη,
όταν το 70% ή και παραπάνω των υποθέσεων αντιστοιχεί σε υποθέσεις κατοίκων της
ανατολικής Κρήτης».
Το επιχείρημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που γελοιοποίησε ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού
προσωπικού της Κρήτης του τότε κυβερνώντος κόμματος και σήμερα της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης είναι ότι, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης πήρε τον τότε Πρωθυπουργό κ. Σημίτη και τον παρακάλεσε να
μην προχωρήσει το εφετείο. Οι άνθρωποι,
δηλαδή, σε μια διάθεση να υπερασπιστούν
πολιτικά κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να
υπερασπιστούν, γελοιοποιήθηκαν στο εκλογικό σώμα, το οποίο τους αναδεικνύει.
Η ίδια συζήτηση έγινε και με τη δική μας
Κυβέρνηση, με τον προκάτοχό σας, τον κ.
Παπαληγούρα. Ο κ. Παπαληγούρας, βλέποντας τη διένεξη που υπάρχει μεταξύ της
ανατολικής και της δυτικής Κρήτης που
παραπέμπει στην εποχή των ελληνικών
ταινιών του Μαυρογιαλούρου με την άνω
Παναγιά, την κάτω Παναγιά, την δώθε
Παναγιά, την πέρα Παναγιά, είπε κάτι
σωστό. Είπε: «Κύριοι, εγώ θα το παραπέμψω σε μια ειδική επιτροπή του Αρείου
Πάγου και ό,τι αποφασίσει για όλη την
Ελλάδα, αυτό θα το υιοθετήσω».
Στα δικά σας χέρια ήρθε αυτή η απόφαση, που λέει ότι πρέπει στην Ελλάδα να ιδρυθούν τέσσερα εφετεία. Είναι
ντροπή για το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
κύριε Υπουργέ, ο εκάστοτε Υπουργός
Δικαιοσύνης να ιδρύει εφετείο στην
εκλογική του περιφέρεια. Ο μακαρίτης ο
Παπακωνσταντίνου, τότε Βουλευτής και
Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας -ο ανιψιός του σήμερα πολιτεύεται στο κόμμα
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και μάλιστα είναι και εκπρόσωπος τύπου- ίδρυσε στην εκλογική του περιφέρεια. Δηλαδή, πρέπει να γίνει ο κ. Μαρκογιαννάκης
Υπουργός Υγείας, για να κάνει νοσοκομείο στα Χανιά ή κάποιος Βουλευτής, ο
κ. Μπαντουβάς Υπουργός Δικαιοσύνης,
για να κάνει εφετείο στα Χανιά; Ή πρέπει
κάποιος να αντλεί την καταγωγή του από
το Μεσολόγγι, για να γίνει στο Μεσολόγγι εφετείο ή κάποιος από την Αιτωλοακαρνανία να κατάγεται από το Αγρίνιο,
για να κάνει εφετείο στο Αγρίνιο; Αυτά
είναι αστειότητες και είναι ντροπή για το

πολιτικό μας σύστημα και ιδιαίτερα για
ένα ευαίσθητο Υπουργείο, όπως είναι το
Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα σας πω ότι οι
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στη σπουδή
να παρουσιάσουν κάτι, κατέθεσαν μια
τροπολογία και είναι λάθος που δεν ζήτησαν από άλλους συναδέλφους άλλων
κομμάτων, εάν ήθελαν, να την προσυπογράψουν. Άνθρωποι με πλούσια πολιτική
πείρα θα έπρεπε να ξέρουν ότι μια τροπολογία, για να μπορεί να την κάνει δεκτή ο Υπουργός, πρέπει να κατατεθεί και
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να
υπάρξει η ανάλογη έκθεση, για να γίνει
αποδεκτή από τον Υπουργό. Εγώ δεν είδα
πολλούς από τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και
πρώην Υπουργούς Δικαιοσύνης, να στηρίζουν αυτό το αίτημα.
Εγώ θέλω να συγχαρώ το Συνασπισμό, διότι φαίνεται ότι σ’ αυτό το θέμα είναι το
μόνο κόμμα το οποίο έχει θέση. Και στην
πολιτική πρέπει να παίρνουμε θέσεις με
κόστος. Εγώ προτιμώ, κύριε Υπουργέ, να
σηκωθείτε τώρα και να μου πείτε ότι «δεν
γίνεται εφετείο στο Ηράκλειο», προτιμώ να
μου το πείτε αυτό, παρά να με κοροϊδεύετε
σε προσωπικό επίπεδο και εμένα και τους
άλλους Βουλευτές του Ηρακλείου ότι «θα
κάνω το ένα εφετείο, θα κάνω το άλλο και
μετά θα κάνω του Ηρακλείου», όπως γίνεται εδώ και είκοσι χρόνια. Εμείς εδώ θέλουμε να υπηρετήσουμε την αλήθεια και εσείς
την υπηρετείτε. Εάν, λοιπόν, ο Άρειος Πάγος σας είπε ότι πρέπει να κάνετε τέσσερα
εφετεία, βγάλτε το προεδρικό διάταγμα.
Ο κ. Μαρκογιαννάκης, ο οποίος είναι
έγκριτος νομικός, γνωρίζει πολύ καλά ότι
βεβαίως προεδρικό διάταγμα χρειάζεται για
να γίνει ένα εφετείο. Εγώ, όμως, που είμαι
οικονομολόγος με βασικές γνώσεις νομικής
επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών,
γνωρίζω ότι ο νόμος υπερισχύει του προεδρικού διατάγματος, βρε αδερφέ! Άρα, αν ο
νόμος γίνει αποδεκτός, υπερισχύει του προεδρικού διατάγματος κατά μείζονα λόγο,
αφού είναι νόμος του κράτους.
Επίσης, δεν είναι δικαιολογία αυτό που
άκουσα ότι εμείς δεν έχουμε νοσοκομείο
στα Χανιά, άρα να κάνουμε νοσοκομείο
και στα Χανιά. Να κάνουμε νοσοκομείο
και στα Χανιά, κύριε Νικηφοράκη, για να
μη χρειάζεται να γίνεται αυτή η μεταφορά
των ανθρώπων της δυτικής Κρήτης.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ (Υπουργός
Δικαιοσύνης): Πολύ διπλωμάτης είσαστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Εγώ νομίζω ότι αυτή η ιστορία μάς αδικεί,
δηλαδή αδικεί το πολιτικό σύστημα. Θα
ήθελα, κύριε Υπουργέ, να πάρετε μια
θέση σήμερα, να πείτε ότι «εγώ θα το
κάνω ή δεν θα το κάνω». Είναι πιο καθαρό αυτό, είναι μια πολιτική θέση ευθύνης. Αναλαμβάνει το κόστος το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Κυβέρνηση, είτε
απέναντι στα Χανιά είτε απέναντι στο
Ηράκλειο. Να είναι τα πράγματα καθαρά και ξάστερα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι
λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου
Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης):
Ολοκληρώστε, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή,
αλλά στις κουβέντες που γίνονται κατ’ ιδίαν –τουλάχιστον εγώ θα το καταθέσω στη
Βουλή, γιατί είπαμε ότι θα λέμε τις αλήθειες- εμένα μου είπατε -και θέλω να το επιβεβαιώσετε ή να το διαψεύσετε στη Βουλήότι «εγώ το εφετείο θα το κάνω στη σειρά
του». Εάν αυτή είναι η θέση σας, να την
πείτε. Εάν η θέση σας είναι κάποια άλλη,
ότι δεν θα το κάνετε, και αυτό να το πείτε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης):
Ολοκληρώστε, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:
…άλλες συζητήσεις με άλλους συναδέλφους άλλων νομών.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της
Νέας Δημοκρατίας).
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ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Επίδοση μαθητών της Γ΄ τάξης ΓΕΛ Ανωγείων
στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Τιμητική βραδιά για τον
Νίκο Ξυλούρη στα Λαγκάδια Αρκαδίας

Φέτος συμμετείχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις 18 μαθητές εκ των
οποίων οι 8 συγκέντρωσαν Γενικό
Βαθμό Πρόσβασης πάνω από το
10 και έχουν δικαίωμα εισαγωγής
στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας μας.
Ο πρώτος απ’ αυτούς, ο οποίος και
πήρε το Απολυτήριό του με άριστα,
είναι ο Σαλούστρος Νικόλαος του
Στυλιανού μαθητής Θεωρητικής
Κατεύθυνσης. Ο Γενικός Βαθμός
Πρόσβασής του είναι 19,62 και τα
μόριά του 19648. Ο Σαλούστρος
Νικόλαος είναι ο πρώτος μαθητής
που εδώ και πολλά χρόνια συγκέντρωσε τόσο υψηλή βαθμολογία.
Ο Κουτάντος Κωνσταντίνος του
Βασιλείου, μαθητής Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης και η Χαιρέτη Φερενίκη του Νικηφόρου, μαθήτρια Θεωρητικής Κατεύθυνσης, έβγαλαν Γενικό
Βαθμό Πρόσβασης 17,07 και μόρια
17041 ο πρώτος και 17119 η δεύτερη. Η Βρέντζου Αγάπη του Ιωάννη,
μαθήτρια Θεωρητικής Κατεύθυνσης,
έβγαλε Γενικό Βαθμό Πρόσβασης
17,05 και 17391 μόρια. Η Δακανάλη
Ελένη του Γεωργίου, μαθήτρια Θεωρητικής Κατεύθυνσης, έβγαλε Γενικό
Βαθμό Πρόσβασης 16,37 και 16272
μόρια. Ο Κουτάντος Ιωάννης του
Γεωργίου, μαθητής Τεχνολογικής

Κατεύθυνσης, έβγαλε Γενικό Βαθμό
Πρόσβασης 11,71 και 11376 μόρια.
Η Καλλέργη Όλγα, μαθήτρια Θεωρητικής Κατεύθυνσης, έβγαλε Γενικό
Βαθμό Πρόσβασης 11,65 και 11757
μόρια. Η Κουγιουμουτζή Δέσποινα,
μαθήτρια Θεωρητικής Κατεύθυνσης,
έβγαλε Γενικό Βαθμό Πρόσβασης
10,22 και 10472 μόρια.
Συγχαρητήρια σε όλους και ευχόμαΗ Ουρανία Ξυλούρη παραλαμβάνει την
στε σε όλα τα παιδιά της Γ’ τάξης
τιμητικη πλακέτα.
καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνουν
Τον Ανδρειωμένο μην τον κλαις, όσο
στη ζωή τους.
κι αν αστοχήσει
μα αν αστοχήσει μια και δυο πάλι ΑνΕπίδοση μαθητών της Α΄ και Β΄
δρειωμένος είναι…
τάξης ΓΕΛ Ανωγείων
Από την Α΄ τάξη αρίστευσε η Ανδριαδάκη Σοφία του Αιμίλιου με 18,4 και
από τη Β΄ τάξη αρίστευσε η Σταυρακάκη-Μπαγκέρη Παρασκευή του
Αναστασίου με 19. Επίσης, η Σταυρακάκη-Μπαγκέρη Παρασκευή του
Αναστασίου συμμετείχε στο πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων γράφοντας μια έκθεση η οποία βαθμολογήθηκε με άριστα και εκλέχθηκε
αναπληρωματική έφηβος βουλευτής μετά από κλήρωση.
Η Διευθύντρια
Πρίμπου Δέσποινα

Οι θρύλοι δεν σβήνουν, δεν ξεθωριάζουν ποτέ… Οι μεγάλες προσωπικό-

τητες δεν πεθαίνουν όσα χρόνια κι αν
περάσουν…
Έτσι, τον περασμένο Ιούλιο στα Λαγκάδια Αρκαδίας σε μια μυσταγωγική
και κατανυχτική βραδιά και μπροστά
σε πλήθος κόσμου που παρακολούθησε την τελετή στον υπαίθριο χώρο
εκδηλώσεων, ο εκεί δήμος Λαγκαδίων
τίμησε με όλες τις δέουσες τιμές τον
Αρχάγγελο της Κρήτης, το δικό μας
Ψαρονίκο. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε η σύζυγος του, Ουρανία Ξυλούρη. Παραβρέθηκαν, μεταξύ των
άλλων, όλοι οι βουλευτές του Νομού
Αρκαδίας, πολιτευτές και τοπικοί
παράγοντες και φορείς.
Ρεπορτάζ: Μανώλης Σκανδάλης

Όμορφη βραδιά οργάνωσε ο Θέμης Μέμμος για να
γιορτάσει την Εκκλησία της Παναγίας στην οικία του
Στις 7 του Σεπτεμβρίου στο Δήλεσι Βοιωτίας, όπου διαμένει εδώ και
πολλά χρόνια ο καλός μας συγχωριανός Θέμης Μέμμος, προσκάλεσε γνωστούς και φίλους για να
παρεβρεθούν σε μια μυσταγωγική
βραδιά, στη γιορτή της εκκλησίας
της Παναγίας που διατηρεί εδώ και
δεκαπέντε περίπου χρόνια στον περιβάλλοντα χώρο της κατοικίας και
της επιχείρησής του.
Αξίξουν, πράγματι, πολλά συγχαρητήρια στο Θέμη για το ό,τι έχει κάνει.

Ό,τι έχει κατορθώσει το οφείλει στις
δικές του και μόνο δυνάμεις.
Μετά τη λειτουργία, ο κόσμος τραπεζώθηκε στην αυλή του σπιτιού του
με πλούσια τα ελέη. Από την ξεχωριστή αυτή βραδιά δεν μπορούσε να
λείψει η Κρητική μουσική, όπου οι
γλυκιές δοξαριές του Σταμάτη Αλεξανδράκη διασκέδασαν τον κόσμο
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.Και
του χρόνου Θέμη και πάντα τέτοια!
(βλ. φώτ. σελ. 24)

Ρεπορτάζ: Μανώλης Σκανδάλης

Ξαναρχίζει η εκπομπή
«Η ΩΡΑ ΤΣΗ ΚΡΗΤΗΣ»
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΟΛΓΑ

ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

ΧΑΙΡΕΤΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΑΤΕΙ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι από
τα αποτελέσματα των Πανελληνίων
Εξετάσεων 2008 το σχολείο μας είχε
επτά επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σε
σύνολο δεκαοκτώ υποψηφίων, δηλαδή ποσοστό επιτυχίας περίπου 40%.
Τα ονόματα των εισακτέων είναι:
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΛΙΚΗΣ «παιδ/κο προσχολικής εκπ/σης Κρήτης» (Ρέθυμνο)
ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
«επιστ. προσχ. Αγωγής & εκπ/κου
σχεδιασμού Αιγαίου» (Ρόδος)
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑΣ «διοίκηση κοινωνικών –
συνεταιριστικών επιχ. & οργαν. ατει»
(Μεσολογγίου)
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ «λογιστικής ατει Κρήτης» (Ηράκλειο)
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ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
«ικάρων (σι) ιπτάμενοι»
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
«νομικής Αθήνας»
ΧΑΙΡΕΤΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑΣ «παιδ/κο προσχολικής εκπ/
σης Κρήτης» (Ρέθυμνο)
Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές
μας για την επιτυχία τους και ιδιαίτερα θα θέλαμε να αναφερθούμε στον
Σαλούστρο Νικόλαο του Στυλιανού,
ο οποίος αρίστευσε όχι μόνο στο
σχολείο μας αλλά και σε όλο το νομό
Ρεθύμνης βγάζοντας τον μεγαλύτερο
βαθμό πρόσβασης 19,62.
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και
ευχόμαστε κάθε χρονιά να έχουμε
όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες.

Μετά από μια πολύ επιτυχημένη ραδιοφωνική σαιζόν που είχε ο καλός συνεργάτης
της εφημερίδας μας Μανώλης Σκανδάλης
με την εκπομπή που είχε τίτλο «Η ώρα τση

Κρήτης», από τις 7 Οκτώβρη 2008 και
κάθε Τρίτη λίγο μετά το απογευματινό
δελτίο ειδήσεων των 6:00 θα είναι ξανά στο
αέρα για μια δίωρη συντροφιά. Για το καθετί
μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του «Κρήτη fm 87,5» στο www.875.gr
αλλά και από την προσωπική του στο www.
mSkandalis.gr.
Η φετινή ραδιοεφημερίδα λόγου και μουσικής επιφυλάσσει ακόμα μεγαλύτερες εκπλήξεις!! Εδώ είμαστε και θα περιμένουμε
εναγωνίως να το διαπιστώσουμε. Καλή σου
επιτυχία, Μανώλη…

ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ ΓΑΜΟΙ…
ΝΑ ΖΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ!!!
Η στήλη μας ενημερώθηκε για τους ακόλουθους ανωγειανούς… γάμους:
Στις 12/7/2008 ο Χαράλαμπος Κεφαλογιάννης του Βασιλείου και η Λευκοθέα
Κουνάλη του Ανδρέα παντρεύτηκαν στον
ιερό ναό «Αγίου Ιωάννου» στ’Ανώγεια
Στις 26/7/2008 η Αντωνία Σκουλά του Αιμιλίου και ο Μιχαήλ Αλεξίου του Δημητρίου παντρεύτηκαν στ’Ανώγεια στον Ιερό ναό
της «Κοιμήσεως της Θεοτόκου»
Στις 16/8/2008 ο Ευάγγελος Σκουλάς του
Βασιλείου και η Ειρήνη Πασπαράκη του
Μιχαήλ παντρεύτηκαν στ’Ανώγεια στον
ιερό ναό «Αγίου Γεωργίου»
Στις 22/8/2008 ο Δημήτριος Κεφαλογιάννης
του Σάββα και η Ελπίδα Σταυρακάκη του
Αριστομένη παντρεύτηκαν στ’Ανώγεια, στον
ιερό ναό της «Κοιμήσεως της Θεοτόκου»
Στις 23/8/2008 ο Χαράλαμπος Πλουσής

του Στεφάνου και η Παγώνα Παπαδοπούλου του Μόσχου παντρεύτηκαν στ’Ανώγεια
και στον ιερό ναό «Κωνσταντίνου-ΕλένηςΑλκιβιάδη» στο κέντρο «Ντελίνα»
Στις 6/9/2008 η Ευαγγελία Χαιρέτη του
Μιχαήλ και ο Κωνσταντίνος Σιώκος του
Παναγιώτη παντρεύτηκαν στ’Ανώγεια και
στον ιερό ναό «Κωνσταντίνου-ΕλένηςΑλκιβιάδη» στο κέντρο «Ντελίνα»
Στις 21/9/2008 ο Κωνσταντίνος Ξυλούρης
του Δημητρίου και η Κυριακή Χριστοδουλάκη του Νικολάου παντρεύτηκαν στ’Ανώγεια, στον ιερό ναό της «Κοιμήσεως της
Θεοτόκου»
Στις 26/9/2008 η Ευαγγελία Φασουλά του
Δημητρίου και ο Κωνσταντίνος Μπρόκος
του Δημητρίου παντρεύτηκαν στην Ιερά
Μονή Αγίου Γεωργίου στο Σεληνάρι
Η στήλη μας εύχεται στους νεόνυμφους βίο
ανθόσπαρτο και ευτυχισμένο.
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Εις μνήμην ΧΡΥΣΟΥΣ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ
(γεννηθείσα στ΄ Ανώγεια, απεβίωσε στις 30-5-2008, ετών 95)
«Κοινός γαρ
ο θάνατος και
το μέλλον αόρατον»
Ακολουθώντας την μοίρα
όλων μας, θεία
Χρυσώ, φεύγεις
σήμερα
από κοντά μας
πλήρης ημερών για το μεγάλο υστερινό σου ταξίδι, όπου σε περιμένουν
οικεία αγαπημένα, εξαϋλωμένα πρόσωπα:γονείς-αδέλφια.
Ήρθες στον εφήμερο τούτο κόσμο,
σε μια δύσκολη για τη γενιά σου
εποχή, μέσα στη φτώχεια, στην κακομοιριά και τους πολέμους. Ορφάνεψες νωρίς, σχεδόν μωρό, ίσα που
έκανες τα πρώτα δειλά βήματα για
να περπατήσεις τη ζωή που ανοιγόταν μπροστά σου, μια ζωή δύσκολη
με στερήσεις και φτώχεια. Μεγαλώνοντας αφοσιώθηκες και διέθεσες
ολοκληρωτικά τον εαυτό σου φροντίζοντας και βοηθώντας τα αδέλφια σου που πραγματικά αγαπούσες.
Αρνήθηκες όσα μπορούσε να σου
προσφέρει μια ανεξάρτητη ζωή από
τα αδέλφια σου.
Έκαμες δικές σου τις οικογένειες
των αδελφών σου, παιδιά σου τα
παιδιά τους, πόνεσες, μόχθησες,
στεναχωρήθηκες, υπέφερες πραγματικά προσφέροντας τον εαυτό σου
για να ζήσουν, να μεγαλώσουν και
να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Ευτύχησες, θεία Χρυσώ να τα δεις να
προκόβουν και να προοδεύουν όλα
σου τ΄ ανίψια (παιδιά σου). Θα θυμόμαστε πάντα το γεμάτο μητρική
αγάπη, πρόσωπό σου με ευγνωμοσύνη, που σε κάποιες ανύποπτες στιγμές άφηνες να φανεί το πραγματικό

σου ενδιαφέρον για τα «μανολάκια»
σου, όπως έλεγες.
Σ’αποχαιρετούμε όλοι σήμερα και
θα σε θυμόμαστε πάντα θεία Χρυσώ.
Ο ανιψιός σου Μανόλης (Δάσκαλος)
Στη μνήμη της κατατέθηκαν τα παρακάτω χρηματικά ποσά:
Πασπαράκη Κατίνα του Αναστ.
50 ευρώ
Πασπαράκη Ελευθερία του
Μιχ. 50 ευρώ
Πασπαράκη Βαγγελιά
του Επαμ.
50 ευρώ
Νταγιαντά Αργυρώ
του Μιχ.
50 ευρώ
Βρέντζου Μελανθία
του Βασ.
50 ευρώ
Αεράκη Αγάπη
του Μύρωνα 50 ευρώ
Αεράκη Μαρίκα
του Ανδρέα 50 ευρώ
Φρυσάλη Αθηνά
του Αριστ.
50 ευρώ
Νταγιαντά Αναστασ.
του Δημ.
20 ευρώ
Τα παραπάνω ποσά η οικογένεια διέθεσε σε διάφορα κοινωφελή Ιδρύματα του χωριού.

Εις μνήμην της, η κουνιάδα της
Νίκη Πασπαράκη εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ και η
ανηψιά της Δόξα Πασπαράκη εισέφερε ομοίως στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ.

(γεννήθηκε στ’Ανώγεια το 1920,
απεβίωσε σε ηλικία 88 χρονών στις 27-7-2008)
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(γεννήθηκε στις 4-3-1966, απεβίωσε στις 21-7-2008, ετών 42)
Ένα
μικρό
καλοστράτισμα
στο
γελαστό, καλόκαρδο και
αγαπητό σε
όλους μας,
παρά
την
ατυχία και το
«Γολγοθά»
του, Λευτέ-

ρη.
Το Λευτέρη που φέυγει στο μεσοστράτι μιας άτυχης ζωής ταπεινά και
αθόρυβα, χωρίς να βλάψει κανένα.
Μέσα σ’αυτήν την ατυχία του είχε
την τύχη να ζήσει τουλάχιστον, σ΄ένα πολύ συμπονετικό και ανθρώπινο
ο περιβάλλον.
Με περίσσια στοργή και υπομονή
από τον αδερφό, την αδερφή και ειδικά τη σπάνια, σεμνή, αρχόντισσα
και ηρωίδα μάνα του.
Μια μάνα, για την οποία δεν υπάρχουν λόγια να χωρέσουν το μεγαλείο
Στέφανα κατέθεσαν τα ανίψια της και την ψυχική δύναμη αυτού του
και οι:
ανθρώπου.
Παναγιωτονίκος
Γι’αυτό θα πω μόνο καλό ταξίδι στο
Λυραρογιάννης
Λευτέρη, με λίγες μαντινάδες, να σε
Πασπαρογιώργης
συνοδεύουν στο στερνό ταξίδι. Με
Η κουνιάδα της και τα ανίψια της
ευχαριστούν όλους που συμπαρα- την αγάπη όλων μας…
στάθηκαν στο πένθος τους

Εις μνήμην ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ

Ήταν το πρώτο
από τα πέντε
παιδιά της οικογένειας του
Ηρακλή Σαλούστρου.
Ορφάνεψε από
πατέρα σε πολύ
μικρή ηλικία
και πέρασε δύσκολες καταστάσεις στη ζωή της. Έφευγε από το
χωριό και πήγαινε σε άλλα χωριά για
να δουλέψει στον τρύγο και το λιο-

Εις μνήμην ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

μάζωμα για να μαζέψει χρήματα και
να βοηθήσει την μητέρα της, με την
οποία ζούσαν κυρίως μαζί.
Ήταν όμως πολύ άτυχη, γιατί έμεινε
ανύπαντρη και δεν έκανε δικιά της
οικογένεια, ώστε να νοιώσει τη μητρότητα που νοιώθουν οι περισσότερες γυναίκες.
Ευχόμαστε όλα τα ανίψια της να είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκέπασε και στη μνήμη της εισφέρουν το
ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.

Ο αδερφός που ένοιωσε
για σε διπλό τον πόνο
γιατί την ώρα πού’φευγες
ήταν μακριά σου μόνο
Κι η αδερφή σου πού’γινε
θυσία στο πλευρό σου
κι ούτε στιγμή δεν σ’άφησε
να νοιώσεις μοναχός σου
Κι όμως μισεύγεις ξαφνικά
Γιατί; κανείς δεν ξέρει
Μα όποια κι αν είναι η αφορμή
«καλοσταθιά» Λευτέρη
Άμε να βρεις τον κύρη σου
που’χε καημό μεγάλο
για σε και να προσέχετε
Λευτέρη ο γεις τον άλλο
Και πες του υπερήφανος
νά’ναι για τη μαμά σου
που παλικάρι εστάθηκε
σ’όλο το «Γολγοθά» σου
Κι έγω για το ταξίδι σου
μια μόνο ευχή σου κάνω
να βρεις χαρές που σου’ λειψαν
στον κόσμο τον απάνω

Μισεύγει αυτός που έζησε
χωρίς χαρά και ελπίδα
κι ας είχε τόσο απλόχερα
τση μάνας τη φροντίδα

Γιώργης Μπέρκης (Κατσούγκρης)

Μιας μάνας υπερήφανης
με το σταυρό στον ώμο
που ανέβηκε αγόγγιστα
του «Γολγοθά» το δρόμο

Έκκληση κάνω στο Θεό
αν θέλει να σου δώσει
έστω στον Άδη μια χαρά
κι εμέ να τη χρεώσει

Δίνοντας και παρηγοριά
κι αγάπη στο παιδί της
κι αξία με τις πράξεις της
στην ίδια τη ζωή της
Δίπλα σου και ο αδερφός
ήταν κι η αδερφή σου
Λευτέρη εις την άτυχη
και σύντομη ζωή σου

Καλό ταξίδι Λευτέρη.
(ο αδερφός σου)
Εις μνήμην του θανόντος κατατέθηκαν πολλά στέφανα. Η οικογένειά
του ευχαριστεί όλους που συμπαραστάθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο
στο βαρύ πένθος μας και εισφέρει εις
μνήμην του το ποσό των 200 ευρώ
στη Φ.Α.

Ο Θεός να την αναπαύσει.
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Ο ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ
(ή Χαρκιάς)
Ο Σιδηρουργός, όπως το λέει και η ίδια η λέξη,
ήταν ο άνθρωπος που στην κυριολεξία πάλευε με
τα σίδερα από το πρωί ως το βράδυ. Στα περισσότερα χωριά τον Σιδηρουργό τον έλεγαν «Χάρκια». Ο
Χαρκιάς ήταν ο άνθρωπος που με την τέχνη του και
τα ειδικά εργαλεία του έδινε στο σίδερο την μορφή
και το σχήμα που ήθελε. Κατασκεύαζε σκαπέτια
(σκαλιστήρια), τσάπες, γκασμάδες, μπαλντάδες
για το κόψιμο των ξύλων, φθιάρια, κλειδιά, κλειδαριές, κάγκελα διαφόρων σχεδίων, δρεπάνια για
το θερισμό, σιδερένια αλέτρια για το όργωμα των
χωραφιών και ό, τι άλλο είχε ανάγκη η αγροτική
οικογένεια. Βασικό εργαλείο του Χαρκιά ήταν το
αμόνι (=άκμων). Το αμόνι ήταν ένα βαρύ, χοντρό
και δυνατό σίδερο, επίπεδο στην πάνω μεριά, ενώ
στην κάτω είχε μια μακριά, χοντρή, σιδερένια απόφυση που ήταν σφιχτά καρφωμένη σ’ένα κομμάτι
ξύλο χοντρό και στρογγυλό από κορμό δέντρου.
Πάνω στο αμόνι ο Χαρκιάς σφυραλατούσε το σίδερο μ’ένα βαρύ σφυρί και του έδινε το σχήμα που
ήθελε. Τόσο σκληρό ήταν το αμόνι, που πολλές φορές ο κόσμος εξέφραζε την ευχή και την επιθυμία
μαζί να γίνονται και οι ανθρώπινες καρδιές τόσο
δυνατές, όσο ήταν και του Χαρκιά το αμόνι.
«Θεέ μου και κάνε τση καρδιές, μεγάλες σαν τ’
αλώνι, και σιδερένιες και γερές, σαν του Χαρκιά
τ’αμώνι»
Ένα άλλο εξάρτημα απαραίτητο για το Χαρκιά
ήταν το πυρομάχι. Το πυρομάχι ήταν μια χαμηλή
στρογγυλή κολώνα, περίπου σαν βωμός, και εκεί
επάνω υπήρχαν κάρβουνα για να πυρακτώνει τα
σίδερα. Ένα εξίσου απαραίτητο εργαλείο για τον
Χαρκιά ήταν και το φυσερό. Το φυσερό ήταν κάτι
που λειτουργούσε, όπως το ακορντεόν (η πάνω και
κάτω επιφάνειά του αποτελούνταν από σανίδες και
τα πλαϊνά του από δέρμα που έκανε αναδιπλώσεις).
Από πίσω είχε δεμένο ένα σχοινί και η άλλη άκρη
του σχοινιού ήταν δεμένη σ’ένα μακρύ ξύλο. Από
την άλλη άκρη, το ξύλο είχε ένα σχοινάκι και από
εκεί το τραβούσε ο Χαρκιάς –μια πάνω, μια κάτω-.
Όταν το σχοινάκι ανέβαινε προς τα πάνω, το φυσερό
έπαιρνε αέρα στο πίσω του μέρος που είχε το δέρμα. Μόλις ο Χαρκιάς τραβούσε το σχοινάκι προς
τα κάτω, το δέρμα έφερνε τα σανίδια το ένα κοντά
στο άλλο, έτσι ο αέρας που υπήρχε μέσα σ’αυτήν
την κυλότητα πιεζόταν και αναζητούσε διέξοδο από
τη φυσούνα (=σωλήνα, αεραγωγός), οπότε έβγαινε
από το στόμιό της και φυσούσε τα κάρβουνα. Όταν
φυσούσε, η δίοδος του αέρα άνοιγε, ενώ όταν τραβούσε αέρα, η δίοδος έκλεινε με μια βαλβίδα από
μπροστά για να μην ρουφά τα κάρβουνα.
Άλλο εργαλείο ήταν το «μαστέλο», δηλαδή μια γούρνα ή ένα δοχείο ή ένα μικρό πιθαράκι (κιούπι) γεμάτο
νερό. Στο δοχείο αυτό ο Χαρκιάς βουτούσε το πυρακτωμένο σίδερο, αφού του είχε δώσει το σχήμα που
ήθελε για να πάρει τη «βαφή» του. Η «βαφή» έπαιζε
σπουδαίο ρόλο για την αντοχή του εργαλείου. Άλλα
εργαλεία του χαρκιά ήταν η μέγγενη (=σφυγκτήρας),
η οποία σταθεροποιούσε τα σίδερα προκειμένου να
τα δουλέψει ο Χαρκιάς. Επίσης, υπήρχαν τα σφυριά,
οι ντανάλιες, οι λίμες και τα κοπίδια.
Σήμερα, δυστυχώς, όλα αυτά έχουν περιέλθει σε
αχρησία και κατ’ακολουθία σε αχρηστία, καθ’ό,τι
η εξέλιξη της τεχνολογίας επέβαλε τις βαριές βιομηχανίες, τις πρέσες, τα χυτήρια, και τις μαζικές
παραγωγές των σιδηρών αντικειμένων.
Έτσι, ο φουκαράς ο Χαρκιάς με τα μυώδη και δυνατά σαν σίδερα χέρια, το πλατύ χαμόγελο και την
καλή διάθεση για εξυπηρέτηση χάθηκε και έσβησε επαγγελματικά. Μαζί του χορτάριασε και το
«Χαρκιδειό» του. Όσα από τα εργαλεία του δεν
τά’θαψαν οι πέτρες και τα χώματα, κατέληξαν στις
παγωμένες αίθουσες των «Μουσείων Λαϊκής Τέχνης». Πολλά, όμως από τα πραγματικά έργα τέχνης που είχε φτιάξει θα φέρνουν για πάντα την
σφραγίδα του, θα μαρτυρούν την καλλιτεχνική του
επιδεξιότητα και θα αντιστέκονται πεισματικά στο
χρόνο και στην, αμφιβόλου αισθητικής, βιομηχανοποιημένη σύγχρονη τεχνολογία.
Από το βιβλίο:
«Τα που θυμούμαι ‘ξιστορώ»
Γιώργος Χρισ. Αναστασάκης
Εκδ. «Βιβλιοεκδοτική Α.Ε»

ifta issue 276.indd 24

Ανώγεια, 2-3 Αυγούστου, «1η γιορτή τραγουδιού» κρητικό κέντρο
ΝΤΕΛΙΝΑ, οικοδεσπότης Βασίλης Σκουλάς. Πλήθος κόσμου και
επίσημοι παρακολουθούν.

...από την ίδια εκδήλωση: ο Βασίλης Σκουλάς με τον ερμηνευτή
Δημήτρη Μπάση και το στιχουργό Κώστα Φασουλά.

Ανώγεια, 3 Αυγούστου, «1η γιορτή τραγουδιού». Ο Παντελής
Θαλασσινός ερμηνεύει μετά του Βασίλη Σκουλά.

Ανώγεια, 8 Αυγούστου 2008, Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης», Πολιτιστικές Εκδηλώσεις. Η αυλαία άνοιξε και πλήθος κόσμου αλλά και
ο Ψαραντώνης παρακολουθούν.

Υακίνθεια 2008. Τα περίπτερα έδιναν το δικό τους χρώμα έξω από
το θέατρο του Αγ. Υακίνθου. Εδώ το περίπτερο της Νίτσας Χαιρέτη «Παραδοσιακές Κρητικές Στολές».

... εδώ το περίπτερο «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ανωγείων - Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος», υπεύθυνες η Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη και η Κατερίνα Δακανάλη.

7 - 9 - 2008, Δήλεσι Βοιωτίας, οικία Θέμη Μέμμου, εορταστική βραδιά προς τιμήν της Εκκλησίας της Παναγίας. Από δεξιά ο Μάρκος
Μέμμος, ο Κώστας Μέμμος κι ο Γιώργης Φασουλάς στο χορό.

... από την ίδια εκδήλωση. Αριστερά ο άξιος οικοδεσπότης Θέμης
Μέμμος με φίλο του.

7 - 9 - 2008, Δήλεσι Βοιωτίας, οικία Θέμη Μέμμου. Μεταξύ των παρευρισκομένων ο Μανώλης Σκανδάλης, ο Λουδοβίκος και η Κρυστάλη.

Ανώγεια - Αρμί, 11 Αυγούστου 2008, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις. Ο
Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργη) λαούτο- τραγούδι, ο Βασίλης
Σταυρακάκης (μαντολίνο- τραγούδι), ο Γιώργης Σταυρακάκης (λαούτο- τραγούδι), ο Στέφανος Αρ. Χαιρέτης (λύρα), ο Βασίλης Αρ.
Χαιρέτης (λαούτο) και ο Βασίλης Αντ. Δραμουντάνης (μαντολίνοτραγούδι), μας παρέσυραν στο μουσικό τους ταξίδι...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
Καλούμε όλους, όσοι επιθυμούν να διαφημιστούν στην εφημερίδα μας
να απευθύνονται στο μέλος του ΔΣ του Συλλόγου και υπεύθυνο διαφήμισης
και δημοσίων σχέσεων Κωνσταντίνο Μπέρκη (κιν. 6937109121).
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