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ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 18, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, τ.κ. 11 523, ΑΘΗΝΑ
ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΩΡΕΑ
ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Εμπλουτίστηκε σημαντικά
η βιβλιοθήκη μας
Περισσότερα από 100 βιβλία λογοτεχνικού, λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου δώρισαν στο
Σύλλογό μας, δύο καλοί μας φίλοι
οι κκ. Νίκος Βογιατζάκης και Μιχάλης Μακατουνάκης.
(συνέχεια στη σελ. 8)

«Το παραδοσιακό παιχνίδι»
Ημερολόγιο από
το ΚΑΠΗ Ανωγείων

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
και ΕΚΛΟΓΕΣ για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Tην Κυριακή, 26 Απριλίου 2009 και ώρα 8:00 π.μ. καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να μετέχουν στην Ετήσια Τακτική
Γ
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αρ. 18,
απολογισμό για τα πεπραγμένα της διετίας του απερχόμενου ΔΣ., αλλά και την εκλογή νέου ΔΣ και νέας εξελεγκτικής επιτροπής.
Στην πιθανή περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία των μελών το πρωί της 26ης Απριλίου, τότε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή, στις 3 Μαϊου 2009 και ώρα 8:00 π.μ., οπότε και μετά
τις νόμιμες διαδικασίες, θα ακολουθήσει ψηφοφορία με σκοπό την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Συλλόγου, αλλά και τις νέας
εξελεγκτικής επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση η προσέλευση για ψηφοφορία επιτρέπεται μέχρι της 8 το βράδυ.
Το ΔΣ

29 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΝΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΗ...
Στις 8 Φλεβάρη συμπληρώθηκαν 29 χρόνια χωρίς τη μαγευτική φωνή αυτού που ο λαός
αποκάλεσε «Αρχάγγελο της Κρήτης», χωρίς την παρουσία του άξιου συγχωριανού μας
Νίκου Ξυλούρη. Πάμπολλες και ποιοτικής παραγωγής ήταν και οι φετινές τηλεοπτικές
και ραδιοφωνικές αναφορές στο έργο και το ήθος του ανδρός. Η φετινή επέτειος συνοδεύτηκε από μια μεγάλη διάκριση για τον αείμνηστο συγχωριανό μας, καθώς στην ανοικτή ηλεκτρονική ψηφοφορία με τίτλο «Μεγάλοι Έλληνες», που διενεργεί μεγάλο και
έγκυρο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, ο Νίκος Ξυλούρης, κατέλαβε την 77η θέση, ανάμεσα
στους 100 σπουδαιότερους, ανά τους αιώνες, Έλληνες, γεγονός που αποτελεί μία ακόμα
απόδειξη της ευρύτατης απήχησης της προσφοράς, του ήθους και του έργου του Νίκου
Ξυλούρη στους Έλληνες.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ
ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Μεγάλη η συμμετοχή των ανωγειανών της Αθήνας

Εξαιρετικής έμπνευσης, όσο και αισθητικής, όσον αφορά στο συνολικό
αποτέλεσμα είναι το ημερολόγιο που
κυκλοφόρησε από το ΚΑΠΗ του
Δήμου Ανωγείων σε συνεργασία
με το Δήμο Ανωγείων, με θέμα «Το
παραδοσιακό παιχνίδι». Το ημερολόγιο έχει λαογραφικό και ευρύτερο
πολιτιστικό ενδιαφέρον, πέραν από Με την εντυπωσιακή και μαζική συμμετοχή των Ανωγειανών της Αθήνας,
την αυτονόητη χρηστικότητά του.
πραγματοποιήθηκε και φέτος ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας, την Πα(συνέχεια στη σελ. 11)
ρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, στο κέντρο «Γοργόνα». Σε μία όμορφη βραδιά
υπό τη συνοδεία της ποιοτικής μουσικής και του τραγουδιού του αγαπητού,
ανωγειανού καλλιτέχνη Βασίλη Σκουλά, συνοδεία του Πάρη Περισυνάκη
και του Νίκου Καρπαθάκη, οι ανωγειανοί της Αθήνας είχαν την ευκαιρία να
ξανασυναντηθούν, να διασκεδάσουν, να μοιραστούν τις σκέψεις και να γίΤηνν Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 7
όγευμα , στην αίθουσα του Σ
λλό νουν μια μεγάλη παρέα, ανταλλάσσοντας ευχές για την καινούργια χρονιά.
το α
απόγευμα
Συλλόγου μας κόψαμε την «πρωτοχρονιάτικη Και τη φετινή χρονιά ο σύλλογός μας απένειμε τιμητικές πλακέτες, τιμώπίτα» για το «καλό του χρόνου» και την ντας έτσι το έργο και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, τεσσάρων ανωευημερία του Συλλόγου μας.. Οι φίλοι γειανών ανδρών. (συνέχεια στη σελ. 12)

Κόψαμε την
πίτα μας...

που παρευρέθηκαν πήραν το κομμάτι
τους, που τους πρόσφερε ο πρόεδρος
του Συλλόγου και αντάλλαξαν τις δέουσες ευχές. Το φλουρί έλαχε στον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου μας, Βασίλη
Τουπή, που βρέθηκε κοντά μας εκείνο το
απόγευμα. Ευχαριστούμε θερμά τον Δημήτρη Κασσαβέτη και τη Μαρία Χαιρέτη (Βούργια), που πρόσφεραν δωρεάν
τα δύο μεγάλα ταψιά της πεντανόστιμης
πίτας από την επιχείρηση αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής που διατηρούν.
Το ΔΣ

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ
(ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ)»
Εκδήλωση για την
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του νέου βιβλίου
του διδασκάλου και συγγραφέα
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
Την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009 και ώρα
18:30 στην αίθουσα του Συλλόγου μας
(Βελεστίνου18 , Αμπελόκηποι) θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου βιβλίου
του καθηγητή κ. Καλογεράκη για τη ζωή
και την ηρωική δράση του αείμνηστου
ανωγειανού αγωνιστή Ιωάννη Δραμουντάνη
(Στεφανογιάννη).
Ήδη οι συγγενείς του
αείμνηστου
ανωγειανού
δώρισαν ένα
αντίτυπο του
νέου βιβλίου
στο Σύλλογό
μαςμεσκοπό
τον εμπλουτισμό της
βιβλιοθήκης
του.
(συνέχεια στη σελ. 11)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Για τρίτη φορά τους τελευταίους 14 μήνες, διενεργείται εθελοντική αιμοδοσία στο Σύλλογό μας. Έτσι όποιος
επιθυμεί
δώσει αίμα,
μπορείί να προσέλθει
θ ί να δώ
ί
έλθ στα γραφεία
ί του Σ
Συλλόγου
λλό
μας, την Κ
Κυριακή,
ή 3Μ
Μαΐου
ΐ 2009 και
από ώρα 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, όπου θα έχει εγκατασταθεί κινητή μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου «Σωτηρία». Από τη σύστασή της τράπεζας αίματος ο Σύλλογός μας έχει παράσχει έντεκα φιάλες αίμα,
στις περιπτώσεις που χρειάστηκε, με άμεση την ανταπόκρισή του.
Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και καθ’ότι τα αποθέματα του Συλλόγου μας σε φιάλες αίματος έχουν κατέλθει σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα, σας παρακαλούμε να ενισχύσετε την προσπάθεια αυτή εμπλουτίζοντας με την προσφορά
σας την τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας.
Το ΔΣ
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Ανωγειανές... εκδόσεις

Σκέψεις...
«Ξέρεις ποιος είμαι εγώ….;»
«Αν δεν βάλεις φωνή, δεν κάνεις τίποτα φίλε μου. Μόνο έτσι σε σέβονται».
Με αυτές τις λεκτικές παροτρύνσεις
(σ.σ. ακούστηκαν σε μένα, ως εκμυστήρευση ακριβοφύλακτου μυστικού) ο νεαρός που στεκόταν ακριβώς
πίσω μου, «στην ουρά», σε δημόσιο
ταμείο στην Καλλιθέα, λίγο πριν την
πάροδο και του φετινού χειμώνα, επιχείρησε αυτοβούλως να με πείσει,
ότι μόνο «με καβγά» θα έκανα τη
δουλειά μου, γρήγορα και σωστά,
εκείνο το πρωινό.
Το θαύμα…έγινε! Αρχικά με αγωνία, αλλά συνάμα, γρήγορα και εύκολα, εξυπηρετήθηκα από τον -λίγο
πριν τη συνταξιοδότησή του- ευτραφή υπάλληλο, έστω κι αν κινδύνεψαν…. να καούν τα χαρτιά μου από
τη στάχτη που είχε ξεχαστεί στην
άκρη του τσιγάρου, που κρατούσε
στο χέρι του….
Για την ....τύχη του νεαρού συμβουλάτορα δεν έμαθα ποτέ. Εμού
αποχωρούντος ωστόσο, και κατερχόμενου,
ανακουφισμένου,
τη σκάλα, θυμήθηκα εκείνη τη
στιγμή, ότι οι φράσεις αυτές και
άλλες, όμοιας αντίληψης…ηχούσαν πολύ οικεία σε μένα. Για την
ακρίβεια ενδημούσαν στη σκέψη
μου για καιρό, ιδίως από τα πρώτα
επαγγελματικά μου βήματα, αλλά
και νωρίτερα. Οι συμβουλάτορες
τότε, και κατά καιρούς, διάφοροι.
Κατέβαλα εργώδεις και άοκνες
προσπάθειες να αποτινάξω τις
σκέψεις αυτές από το μυαλό μου
και να εφαρμόσω στην πράξη και
στις καθημερινές προσωπικές ή μή
συναναστροφές μου τον άλλο τρόπο,..... τον, κατ’εμέ, «ανθρώπινο».
Ίσως, διότι τούτος με ενέπνεε.
Αναφέρομαι στο τρόπο, που φέρνει
τον άνθρωπο σε θέση να μπορεί να
συνεννοηθεί χωρίς να εμπνεύσει το
φόβο στο συνάνθρωπό του. Τον τρόπο που δεν απαιτεί από τον καθένα
να έχει προαποφασίσει να τσακωθεί
με οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά του
ή να μειώσει και να θίξει την τιμή και
την αξία του, ώστε να κάνει τη δουλειά του και να βρει το δίκιο του.
Κάποιοι, εκλαμβάνουν τη στάση
αυτή, ως αδυναμία. Την συμπεριφορά αδιέξοδη. Άλλοι νωχελική ή,
ίσως «παλαιομοδίτικη». Κι όμως
η στάση αυτή είναι γενναία και έχει
κόστος ηθικό, ψυχικό και υλικό.
Στην Ελλάδα, όπου πλείστα δικαιώματα και η απόλαυσή τους, αποτελεί σχεδόν καθημερινό διακύβευμα

και άπτεται συχνά-πυκνά της καλής
προαίρεσης ή διάθεσης του κάθε συναλλασσόμενου με μας (ο οποίος
τυχαίνει να φέρει την όποια εξουσία ή ιδιότητα), είμαστε, δυστυχώς,
αναγκασμένοι καθημερινά να προετοιμαζόμαστε για μικρές ενίοτε
μεγαλύτερες, πολυεπίπεδες μάχες.
Διότι, οι πολλοί έμαθαν να κάνουν
δύσκολη τη ζωή των υπολοίπων, αισθανόμενοι μάλλον έτσι, μια κενή
περιεχομένου και αλλόκοτη ικανοποίηση. Πώς αλλιώς να δοθεί εξήγηση.
«Τσαμπουκαλευόμαστε»
και προτάσσουμε την ψευτομαγκιά μας, παριστάνοντας, συχνά,
τον «καμπόσο» για να κρύψουμε
το πλήθος των ανασφαλειών και
αδυναμιών μας. Φθονούμε και φερόμαστε αλαζονικά, προβάλλοντας
υπερβολικά τον εαυτό μας και
προκαλώντας «μπούγιο» με σκοπό,
εν τέλει, να πλάσσει ο καθένας από
εμάς ένα μύθο γύρω από το όνομά
του.
Τί θα καταφέρει; Μα την κοινωνική
ανέλιξη και καταξίωσή του! Ή ίσως
την διασφάλιση των κεκτημένων.
Συχνά την εξολόθρευση του όποιου,
φανταστικού η μή, αντιπάλου.
Με την πλειονότητα των νεοελλήνων να έχει εντρυφήσει στην τέχνη
της μόστρας και της ρεμούλας,
εκτιμώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο
να αλλάξει το τοπίο και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Και δεν εννοώ
να πάψουμε να είμαστε ευέξαπτοι,
καθώς τούτο, θέλω να πιστεύω (έτσι
για να….. εξευμενίσω τα πράγματα),
έχει να κάνει με το μεσογειακό μας
ταμπεραμέντο.
Εννοώ, να δούμε το συνάνθρωπό
μας, ως κάποιον με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε, δίχως να
καβγαδίσουμε και όχι ως αρπακτικό
που είναι έτοιμο να κατασπαράξει
τις σάρκες μας, να φάει τη περιουσία μας, να πάρει τη θέση μας και
άλλα όμοια.. Και τούτο είναι θέμα
σωστής, μεστής και κατάλληλης διαπαιδαγώγησης.
Ίσως τελικά, η ζούγκλα της σύγχρονης, ελληνικής πραγματικότητας
(όπως κάποιοι λένε), να μην βρίσκεται στο κατώφλι της εξώπορτάς του σπιτιού μας ….αλλά μέσα
στο σπίτι μας. Όλοι μας, ωστόσο,
πεινασμένοι… και μη, μπορούμε να
κάνουμε την υπέρβαση, μη συναγελαζόμενοι με τους , στην ζούγκλα
αυτή, διαβιούντες λέοντες.
Ο εκδότης,
Γιάννης Βασ. Μανουράς

Ματιές στην ανακύκλωση της μνήμης
Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
Κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα της
συγγραφέως κ. Μαρλένας ΣκουλάΠεριφεράκη με τίτλο «Ματιές στην
ανακύκλωση της μνήμης».
Πρόκειται για μια ρεαλιστική αφήγηση που αφορά στη ζωή και την ιστορία
ενός περίεργου τύπου, με φλογερές ανθρώπινες αδυναμίες και ένα πλούσιο
συναισθηματικά κόσμο.
Το πολύ ενδιαφέρον αυτό ανάγνωσμα
αξίζει να διαβαστεί από κάθε σύγχρονο
άνθρωπο γιατί αγγίζει μια ιδιόρρυθμη,
όσο και ρεαλιστική πλευρά της ζωής.
1
τ’Γεώργιος
αΝαΚαΤεΜέΝα
Αγησιλάου Κουτάντος
Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2009
η νέα ποιητική συλλογή του ικανού
συγγραφέα και ποιητή Γεωργίου Αγησ.
Κουτάντου, με τίτλο «Τ’ανακατεμένα». Ο συγχωριανος μας, με το ανήσυχο πνεύμα που τον διακρίνει, επιχειρεί
μέσα απο τα σαράντα τέσσερα νέα
ποιήματά του, να προσεγγίσει τις ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές,
εκφράζοντας πανανθρώπινες ανησυχίες
με τρόπο πρωτότυπο και ενίοτε αιχμηρό και τολμηρό. Τη νέα αυτή ποιητική
συλλογή του, δώρησε ο συγγραφέας
στο Σύλλογό μας, καθώς επίσης και
όλα τα μέχρι σήμερα, ακόλουθα συγγραφικά του έργα:
«Η ιστορία που δε διδάσκει» (ποιήματα), 2008.
«Επτά σιωπές» (ποιήματα), Β΄ έκδοση
Μάιος 2003.
«Συναυλία σιωπής» (ΜαντινάδεςΤραγούδια), Β΄ έκδοση Μάιος 2003.
«Το τούμπανο» (Μαντινάδες- Τραγούδια), 2007.

«είδα» (Ποιητική Φιλοσοφία), 2004.
«Αριθμοσοφία» (Σύστημα Ντόμινο),
2008.
Ευχαριστούμε θερμά τον άξιο συγχωριανό μας για τη δωρεά αυτή και ευχόμαστε να παραμείνει δημιουργικός.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς όσους μπορούν να παράσχουν πληροφορίες
σχετικές με την
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Παρακαλούνται όσοι διαθέτουν πληροφορίες για την έρευνα που
αφορά στα χωριά, που βρίσκονται στη λεγόμενη «σκάφη του Μονοφατσίου», και κατοικούνται από Ανωγειανούς περισσότερο από ένα
αιώνα και πλέον να επικοινωνήσουν με την Αλεξάνδρα Ιωάννου Σταυρακάκη στη Διεύθυνση Παφλαγόνων 28 Ν. Πεντέλη 15236 ,ή στο τηλέφωνο 210 8030357 ή στο email alkar@sch.gr
Η έρευνα αυτή θα προσπαθήσει να ψαύσει και να ανιχνεύσει την
ίδρυση ή την εποίκησή των χωριών, που έγινε από το ανωγειανό στοιχείο στην περιοχή, τις συνθήκες και τα αίτια μετακίνησης ανωγειανών πληθυσμών, την ιστορία κάθε χωριού ιδιαιτέρως, τα ήθη και τα
έθιμα τους, και τους δεσμούς που διατηρούν με την μήτρα τους, τ
Ανώγεια.
Κάθε πληροφορία που θα χρησιμοποιηθεί θα αναφερθεί στην έρευνα.
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«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
των Ανωγειανών της Αθήνας
«ΤΟ Ι∆ΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»
Γραφεία:
Βελεστίνου 18
Τ.Κ. 11523, Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τ.Θ.: 64063 • Τηλ./Φαξ: 210 691.60.60
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εκδηλώσεις-δράσεις
του Δήμου Ανωγείων ..........σελ. 4
Τα τοπωνύμια
του Ψηλορείτη
Του Γεωργίου Σμπώκου .......σελ. 5
Αναμνήσεις και αφηγήσεις…
Του Βασιλείου Σπαχή από τη

Εκδότης / Διευθυντής Σύνταξης:
Ιωάννης Μανουράς
τηλ./φαξ: 210 5241344
κιν. τηλ.: 6972.906273
e-mail: gmanouras@her.forthnet.gr

γερμανική κατοχή κοντά
στο μεγάλο αγωνιστή
Γεώργιο Πετρακογιώργη......σελ. 6
«Η ΚΡΑΝΑ στη Μεγάλη

Συντακτική Επιτροπή:
Ζαχαρίας Σαλούστρος
Αλκιβιάδης Σκουλάς
Ιωάννης Μανουράς
Συνεργάτες:
Νικόλαος Καράτζης
Κωνσταντίνος Μπέρκης
Ιωάννης Σταυρακάκης
Τέτα Φασουλά-Μανουρά
Ειδικοί συνεργάτες / Φωτογραφίες:
Μανώλης Σκανδάλης
manskan@in.gr
manskan3@gmail.com
www.mSkandalis.gr
Αλκιβιάδης Σκουλάς
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

Κρητική Επάνασταση
(1866-1869)»........................σελ. 7
Διεθνής σκηνή: Νέες προκλήσεις
άρθρο του Χαράλαμπου
Ευστρ. Σκουλά .....................σελ. 7
Πάρεξ ελευθερία και γλώσσα…
ΕΥΧΕΣ
Της Αλεξάνδρας
Σταυρακάκη .........................σελ. 8
Δωρεά βιβλίων στο
σύλλογό μας ........................σελ. 8
Ουρανογραφία και ελληνική
μυθολογία
Της Μαρλένας
Σκουλά-Περιφεράκη ............σελ. 9
...ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
Κάποιες βασικές γνώσεις
για την αρτηριακή υπέρταση
του Εμμανουήλ
Ν. Καράτζη.........................σελ. 10
Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ
O Βίκος
του Σωκράτη Βρέντζου ......σελ. 10
Δράσεις-Αποδράσεις ....... σελ. 11
ο ετήσιος χορός του
συλλόγου μας ....................σελ. 12
Οι αναφορές στους
τιμηθέντες... ......................σελ. 12
Κοινωνικά .................. σελ. 13-14
Ευχαριστήρια....................σελ. 14
Φωτομαρτυρίες .......... σελ. 15-16

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΜΑΣ
ΣΤ’ ΑΝΩΓΕΙΑ
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
στην ανταποκρίτρια μας στ’ Ανώγεια
Αλίκη Βρέντζου, άλλως απευθείας
στα γραφεία του Συλλόγου μας. Παράλληλα, όποιος επιθυμεί να συμβάλει
με τη συνδρομή του στην ενίσχυση της
εφημερίδας μας 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.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ
Οι αδερφές του Δημόκριτου Κουνάλη
του Μιχαήλ εισέφεραν εις μνήμην του στη
Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.
Ο Εμμανουήλ Μαυρόκωστας εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην του
θείου του Σάββα Σπώκου (Ατζαρόσσαβα).
Τα παιδιά και τα εγγόνια της Ελένης
Φασουλά (Μανωλοκώσταινα), εισέφεραν εις μνήμην της στη Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ.
Η εταιρία «Σκουλάς -Μίσσας ΟΕ» και ο
Στρατής Σκουλάς εισέφεραν στη Φ.Α το
ποσό των 100 ευρώ.
Ο Μανούσος Αεράκης εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην των αδερφών του Ειρήνης και Αγάπης Αεράκη
Η οικογένεια της Ελένης Χαιρέτη (Ζωνολένη) εισέφερε εις μνήμην της, στη Φ.Α.
το ποσό των 100.
Η Μαρία Σκουλά (κάτοικος Ολλανδίας)
εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α.
Ο Νικόλαος Καράτζης του Εμμανουήλ
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
Ο Εμμανουήλ Καράτζης του Νικολάου
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
Η Λευκοθέα Σπιθούρη εισέφερε το ποσό
των 50 ευρώ στη Φ.Α.
Η οικογένεια του Εμμανουήλ Καλομοίρη (Λιόντα) εισέφερε στη Φ.Α. εις μνήμην
του το ποσό των 100 ευρώ.
Ο Σωκράτης Σκουλάς εισέφερε στη Φ.Α.
εις μνήμην Εμμανουήλ Καλομοίρη (Λιόντα) το ποσό των 20 ευρώ.

Η Ευθυμία Σαλούστρου εισέφερε το ποσό
των 50 ευρώ στη Φ.Α.
Η οικογένεια της Ρωξάννης Βρέντζου
(Λοντρογιάννενας) εισέφερε εις μνήμην
της το ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α
Ο Μιχάλης Πλεξουσάκης εισέφερε το
ποσό των 10 ευρώ στη Φ.Α.
Η Μαρία Χαιρέτη εισέφερε το ποσό των
50 ευρώ στη Φ.Α.
Η Μαρλένα-Σκουλά Περιφεράκη εισέφερε το ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.
Η Ριρίκα Χαιρέτη, η Ελένη Χαιρέτη, η
Αικατερίνη Χαιρέτη και ο Κωνσταντίνος Χαιρέτης εισέφεραν έκαστος το ποσό
των 10 ευρώ στη Φ.Α.
Ο Κλεμανσώ Πλουσής εισέφερε το ποσό
των 20 ευρώ στη Φ.Α.
Άγνωστος καταθέτης εισέφερε το ποσό
των 30 ευρώ στη Φ.Α. (παρακαλούμε να
επικοινωνήσει με την εφημερίδα).
Ο Βασίλης Τουπής εισέφερε το ποσό των
50 ευρώ στη Φ.Α.
------------Εις μνήμην Μανόλη Μανουρά (Ζωνομανόλη) που πέθανε στις 27 Μαρτίου 2003 και
με τη συμπλήρωση 6 χρόνων από το θάνατό του, τα αδέρφια του Κώστας και Ελένη
εισέφεραν το ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α.
Ο Διονύσης Βρέντζος εισέφερε το ποσό των
50 ευρώ στη Φ.Α. εις μνήμην της Αικατερίνης Βρέντζου (Μαμής) για τη συμπλήρωση των 2 χρόνων από το θάνατό της.

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ…

ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ

Έλεγες: οι νεκροί δε μαλώνουν μεταξύ
τους…..
Μα εμείς, ζωντανοί ακόμη
με αισθήσεις σκληρά αγκάθια άρνησης
είχαμε πιαστεί
σ’αδυσώπητα παιχνίδια κυριαρχίαςύπαρξης.
Ανυπόμονοι τότε….
*
Όμως, τώρα- αδιάφοροι-μάρτυρες της
άλλης
αέναης κίνησης των άστρων
χωρίς επιθυμίες κι υπάρχοντα
αγναντεύοντας σιωπηλά το βάθος
των σκοτεινών Οριζόντων
όλο και πιο βαθύ βυθιζόμαστε στο τέλμα
του αβίωτου Χρόνου.
-Εξουσίας έμποροι, με κίβδηλο χρήμα
εξαγόρασαν τα όνειρά μας.
Φιλίες κι έχθρητες, θολά ποτάμια
κυλώντας πάνω μας
σκούριασαν τη μνήμη μας.*
Τώρα που γινήκαμε κι εμείς ζύμη κι
απόστημα
παλιάς πληγής, κατατρεγμένοι
από τους αδιόρατους κινδύνους της νύχτας
φαντάσματα και ουρλιαχτά αυταπάτης
τώρα λέγω, πως θα ξαναρχίσουμε χωρίς
πίστη
κι έρμα αγάπης
τον κύκλο της ανανέωσης;
*
Μη λησμονάτε εσείς, οι ζωντανοί
ναυαγοί ενός μάταιου αγώνα
πως κι εμείς οι νεκροί , κάποτε
είχαμε τα ίδια δικαιώματα μ’εσάς.
Έτσι, νοερά ανακαλώντας μας στη θύμησή
σας
-σε μυστική επανάληψη- ίσως
λυτρώσετε κι εμάς απ’τα δεσμά
τ’ανείπωτου χαμού-ξεχασμού μας.

Αστέρια, μάτια τ’ ουρανού

Κ.Χ. Αρρενωδός Χαιρέτης

και της ψυχής μου φώτα
φάροι της νύχτας μυστικοί
που απλώνεστε στη γη,
ελάτε απόψε στ’ όνειρο
Κασσιόπη, Αρκτούρε, Λύρα
να υφάνετε τους μύθους σας
πριν γεννηθεί η αυγή.
Αστέρια, ήλιοι τ’ ουρανού,
του καπετάνιου στίγμα,
του ερωτευμένου ραντεβού
και της ζωής πηγή,
Σείριε, Κύκνε, Ηρακλή,
Ωρίωνα, Τοξότη,
τα φωτεινά σας σχήματα
θαυμάζω στη σιωπή….
ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΚΟΥΛΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΑΚΗ

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
Ανωγείων», 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, Αλίκη Βρέντζου.
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Εκδηλώσεις-δράσεις του Δήμου Ανωγείων
“ΤΟ 3ο ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ”
Αποφασίστηκε η παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 7 και 8 Μαρτίου δύο σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Δήμο Ανωγείων και συγκεκριμένα το Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 7:00 το απόγευμα, με
αφορμή την «Ημέρα της Γυναίκας» παρουσιάστηκε η κινηματογραφική ταινία «ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΟ
ΒΑΛΤΟ» σε σενάριο-σκηνοθεσία Αλίντας Δημητρίου, στην αίθουσα «Πολύκεντρο», στ’ Ανώγεια.
Η ταινία αναφέρεται στη συμμετοχή και προσφορά των γυναικών στον απελευθερωτικό αγώνα 194144. Η ταινία έχει αποσπάσει πολλά βραβεία, όπως Βραβείο Κοινού, Βραβείο Ντοκιμαντέρ μεγάλου
μήκους, κ.ά. Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους φιντάνια για
φύτεμα, καθώς ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το «ομορφότερο μπαλκόνι» τον Αύγουστο.
Την επόμενη ημέρα , δηλαδή την Κυριακή 8 Μαρτίου, ο Δήμος Ανωγείων «άνοιξε» ένα φιλόδοξο
και σημαντικό κύκλο βιβλιοπαρουσιάσεων, φιλοξενώντας το σημαντικό Έλληνα Μανώλη Γλέζο,
ο οποίος στις 7 το απόγευμα και στον Εκθεσιακό Χώρο της Αγροτικής Τράπεζας Ανωγείων παρουσίασε το έργο του με τίτλο «Εθνική Αντίσταση 1940-1945».

“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ” ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΣΤ’ ΑΝΩΓΕΙΑ

Με ομόφωνη απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων αποφάσισε την παραγωγή μιας κινηματογραφικής ταινίας “ΤΟ 3ο
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ” διάρκειας 90’ περίπου. Με την ίδια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ανέθεσε την δημιουργία της ταινί-

ας αυτής στο σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνίτη.
Η πράξη αυτή του Δήμου Ανωγείων αποσκοπεί στην ανάδειξη και διεθνή προβολή του
έπους της Μάχης της Κρήτης, της Κρητικής
Αντίστασης κατά των Γερμανών την περίοδο
1941-1944, καθώς και το Ολοκαύτωμα και
την ισοπέδωση των Ανωγείων. Φιλοδοξία μας
είναι η ταινία να είναι έτοιμη και να παρουσιαστεί σε πανηγυρική προβολή του Αυγούστου
του 2009 που συμπληρώνονται 65 χρόνια από
μεγάλη εκείνη τραγωδία.
Όπως γίνεται κατανοητό είναι απαραίτητη η
συμβολή με κάθε τρόπο τόσο του Δήμου όσο
και όλων των Ανωγειανών. Θα πρέπει να γίνει
υπόθεση όλων μας .
Η ταινία αυτή φιλοδοξούμε να είναι έτοιμη τον
Αύγουστο και η προβολή της να κλείσει πανηγυρικά το δεκαήμερο Μνήμης , στις 14 Αυγούστου
, δεδομένου ότι φέτος συμπληρώνονται 65 χρόνια
από το τρίτο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων.
Η ταινία περιλαμβάνει κινηματογραφημένα επίκαιρα, φωτογραφικό και αρχειακό υλικό, αφηγήσεις,
χώρους όπου διαδραματίστηκαν γεγονότα καθώς και
αναπαραστάσεις – δραματοποιήσεις γεγονότων.
Με Διακεκριμένη Τιμή,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Το γενικό πλαίσιο της ταινίας...
Η ταινία θα παρουσιάζει το γενικό ιστορικό, ευρωπαϊκό και ελληνικό, πλαίσιο από την άνοδο
του γερμανικού φασισμού μέχρι το τέλος του
δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου. Μέσα σ’ αυτό
το γενικό πλαίσιο θα φωτίζονται ειδικά γεγονότα
που η δραματουργική σύνθεση τους θα αποτελεί
την “ιστορία” της ταινίας.
Η κατάρρευση του Ελληνικού Μετώπου, η εποποιία της Μάχης της Κρήτης, η οργάνωση της
Κρητικής Αντίστασης, η συμμετοχή και ο ρόλος
των Ανωγείων ως κέντρου της Αγγλικής κατασκοπείας στην Κρήτης, η απαγωγή του Γερμανού
Στρατηγού Φον Καρλ Κραιπε, τα μεγάλα αντιστασιακά γεγονότα και σαμποτάζ με κορύφωση
την κατάληψη, την λεηλασία, το ολοκαύτωμα και
την ισοπέδωση των Ανωγείων είναι μερικά από
τα συμβάντα που θα αποτελέσουν το μύθο της
ταινίας.

Στις 13 Αυγούστου 2009 συμπληρώνονται 65 χρόνια από τότε που οι Γερμανοί κατακτητές με δύο
τάγματα στρατού κύκλωσαν και κατέλαβαν τα
Ανώγεια.
Αφού εκτόπισαν στο Μυλοπόταμο όλο τον άμαχο
πληθυσμό, περισσότερους από 2000 γυναικόπαιδα και γέροντες, επιδόθηκαν επί 21 ημέρες σε μία
πρωτοφανή λεηλασία, καταλήστευση του πλούτου καθώς και στην ανατίναξη και ισοπέδωση των
σπιτιών των Ανωγείων με διαταγή του Γερμανού
Στρατιωτικού Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης Χ.
Βάλτερ Μύλλερ.
Η ονομασία των Ανωγείων, από τον ίδιο το Μύλλερ, ως Κέντρον Αντίστασης, Κέντρον της Αγγλικής κατασκοπίας στην Κρήτη και η σύνδεση
τους με την απαγωγή του Γερμανού στρατηγού
Φον Κάρλ Κράιπε τα τοποθετεί στην κορυφή
της πυραμίδας της Κρητικής Αντίστασης.

Οι στόχοι...

Με την ταινία του σκηνοθέτη Γιάννη Σολδάτου «ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ – ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ» άρχισαν, με
ιδιαίτερη επιτυχία , το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στ’ Ανώγεια οι προβολές κινηματογραφικών ταινιών στην αίθουσα του Πολύκεντρου.
Οι προβολές των ταινιών που οργανώνει η Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου αποτελούν ένα
θεματικό κύκλο με τίτλο «κινηματογραφικά
πορτραίτα» και θα γίνονται κάθε Σάββατο στις
7 το βράδυ μέχρι τα μέσα Μαΐου.
«Τα κινηματογραφικά πορτραίτα» θα παρουσιάσουν 18 σημαντικές ταινίες Ελλήνων κινηματογραφικών δημιουργών που πολλές από αυτές
έχουν βραβευθεί σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ και έχουν κάνει καλή πορεία στον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση.
Η θεματολογία των ταινιών περιλαμβάνει
προσωπικότητες των τεχνών, της Επιστήμης
και της πολιτικής που με το έργο τους συνέβαλλαν στη διαμόρφωση της Ελληνικής πραγματικότητας όπως π.χ. ο Ελευθέριος Βενιζέλος
, ο Οδυσσέας Ελύτης , ο Νίκος Καζαντζάκης
, ο Κάρολος Κούν , ο Άρης Βελουχιώτης ,
Μιχάλης Κακογιάννης , ο Γιάννης Ρίτσος ,
ο Γιάννης Τσαρούχης , ο Άγγελος Σικελιανός
κ.α. Πριν από κάθε προβολή γίνεται από τον

σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνίτη σύντομη παρουσίαση της ταινίας ενώ μετά το τέλος της προβολής ακολουθεί συζήτηση.
Έχουν προσκληθεί και θα παραβρεθούν στη
προβολή των ταινιών τους για να μιλήσουν με
το κοινό οι σκηνοθέτες Λάκης Παπαστάθης
, Δημήτρης Βερνίκος , Αλίντα Δημητρίου ,
Φώτης Λαμπρινός , Σούλα Δρακοπούλου ,
Τάσος Ψαρράς κ.α.
Το Σάββατο, 24 Ιανουαρίου θα προβληθεί η
τελευταία ταινία του Λευτέρη Χαρωνίτη “ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ- ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ „ που είναι ένα αφιερωματικό
πορτραίτο για την ζωή και το έργο του, μεγάλου
Κρητικού Συγγραφέα που γυρίστηκε στους Τόπους και στις χώρες που έζησε και δημιούργησε.
Ο Κινηματογράφος όμως, γενικότερα καταλαμβάνει αξιόλογο μέρος του ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2009.
Εκτός από τα «Κινηματογραφικά πορτραίτα»
θα λειτουργήσει για δεύτερη χρονιά ο «Θερινός
Κινηματογράφος στα Σείσαρχα» κατά το τρίμηνο Ιούλιο – Σεπτέμβριο , ενώ από τον Οκτώβριο
θα αρχίσει ένας νέος κύκλος κινηματογραφικών
ταινιών στ’ Ανώγεια με βραβευμένες ελληνικές
ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου και μικρού μήκους.

Σε όλη τη διάρκεια της άμυνας των Κρητών
για να σώσουν το νησί τους, σε όλη τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής και της αντίστασης, αλλά και κατά τα πρώτα μεταπελευθρωτικά χρόνια που οι Κρήτες επιδόθηκαν στον
αγώνα παλινόρθωσης της ζωής η συντριπτική
πλειοψηφία άνδρες και γυναίκες τους ανέδειξαν ανθρώπινες αξίες αθάνατες, διαχρονικές
και ισχυρές οι οποίες είναι ζητούμενα της ση-

μερινής παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.
Η υπεράσπιση της ατομικής και συλλογικής
ελευθερίας, ο αταλάντευτος αγώνας κατά της
σκλαβιάς και της κατοχής, η βαθιά πίστη στη
ζωή, η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, το κουράγιο να ξαναρχίσουν τη ζωή από την αρχή κ.
α. είναι αξίες που η τεκμηριωμένη, μέσα από τα
γεγονότα, ανάδειξη, προβολή και εκλαΐκευση τους
είναι πιστεύουμε σήμερα ανάγκη αυτονόητη.

Το μέσο...
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων επιλέγουμε
την πιο σύγχρονη μορφή διεθνούς προώθησης τους,
την οπτικοακουστική γλώσσα, μια κινηματογραφική ταινία με τίτλο το “3ο ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ”.
Πρόκειται για μια κινηματογραφική ταινία μικτής τεχνικής διάρκειας 90’ περίπου.
Με τον όρο μικτή τεχνική εννοούμε σήμερα

τις κινηματογραφικές ταινίες έρευνας που στηρίζονται σε αφηγήσεις, ιστορικά ντοκουμέντα,
ιστορικά κατάλοιπα, κινηματογραφημένα επίκαιρα γεγονότα, δραματοποιήσεις ορισμένων
σημαντικών γεγονότων καθώς και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης ψηφιακής
τεχνολογίας.

Τα υλικά...
Ήδη ύστερα από μακρόχρονη και ενδελεχή έρευνα έχουν εντοπιστεί ή εξασφαλιστεί τα παρακάτω
υλικά για την πραγματοποίηση της ταινίας
- Ιστορικά κατάλοιπα σε περιοχές και χώρους
όπου διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα.
- Ιστορικά και πολιτικά ντοκουμέντα σε γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά αρχεία.
- Οπτικά υλικά και ντοκουμέντα σε μουσεία
και προσωπικές συλλογές που αποτελούν ιστορικά τεκμήρια.
- Έχουν καταγραφεί ήδη προσωπικές μαρτυρίες
επιζώντων που πήραν μέρος σε σημαντικά γεγονότα της Κρητικής Αντίστασης διάρκειας 6 ωρών.
- Κινηματογραφικά και ραδιοφωνικά επίκαι-

ρα γεγονότα που θα τεκμηριώσουν το γενικό
ιστορικό πλαίσιο.
- Σπάνιο φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει
πρωταγωνιστές και γεγονότα, από ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά αρχεία.
- Έχουν επιλεγεί όλες οι σημαντικές σκηνές της
ταινίας που πρόκειται να δραματοποιηθούν –
αναπαρασταθούν.
Όλα τα παραπάνω υλικά θα συντεθούν σε μια
αρμονική αισθητική ενότητα η οποία θα φέρει
το θεατή πιο κοντά σε πρόσωπα και γεγονότα
και θα προσδίδουν στη ταινία χαρακτηριστικά
δραματοποιημένης ταινίας και όχι ταινίας ντοκιμαντέρ.
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«ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ»
Παρουσίαση του θέματος, στις 11-8-2008, από τον πρώην δήμαρχο Ανωγείων κ. Γέωργιο Σμπώκο
στα πλαίσια του συνεδρίου για τη γλώσσα, που έλαβε χώρα στ’Ανώγεια, το περασμένο καλοκαίρι,
με θέμα «Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ»
(..συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

…...« Δεύτερη και πλέον σημαντική
εργασία μας ήταν να ετυμολογήσομε
την ονομασία του τοπωνυμίου, με παράλληλα συνοπτική αναφορά στα τυχόν διαχρονικά ιστορικά στοιχεία που
συλλέξαμε γι’αυτό, πράγμα που πιστεύουμε ότι πετύχαμε σε μεγάλο ποσοστό,
χωρίς να αποσιωπούμε και την περίπτωση της μη εξεύρεσης ετυμολογίας σε
αρκετά από τα τοπωνύμια και τα οποία
στην εργασία μας αναφέρουμε απλώς,
με σχετικό προσδιορισμό θέσης.
Η μεγάλη διαπίστωσή μας ήταν ότι, η
αποκρυπτογράφηση των τοπωνυμίων
μιας περιοχής μοιάζει με το άνοιγμα
κλειστών παραθύρων από τα οποία
ατενίζει τη ζωή και την ιστορία ενός
τόπου, που στο μεγαλύτερο μέρος της
είναι άγνωστη ή ξεχασμένη. Αν μάλιστα, λάβομε υπ’όψιν μας, ότι μέχρι τις
τελευταίες δεκαετίες δεν υπήρχε καταγραφή και ευρύτερη ενημέρωση πάνω σε
σοβαρά γεγονότα και ενέργειες, που συνέβαιναν σε κοινωνίες ιδιαίτερα κλειστές
και απομονωμένες, ως ήταν η κοινωνία
των Ανωγείων, τότε, ως είναι φυσικό, η
ροή της ζωής των ανθρώπων ξεχνιόταν
και θαβόταν, αφήνοντας, που και που, το
τοπωνύμιο ως επιτύμβια πλάκα, για την
οποία στην συντριπτική πλειοψηφία και
εκ πρώτης όψεως δεν υπήρχαν φυσικά
προσδιοριστικά, ιστορικά, γλωσσικά ή
άλλα στοιχεία, που να αιτιολογούν την
ονομασία του τοπωνυμίου.
Έτσι η διεύρυνση των τοπωνυμιών η
κατατοπιών ενός τόπου ισοδυναμεί με
την εκταφή της ζωής και της ιστορίας
του και, για το λόγο αυτό θα πρέπει να
χαρακτηριστεί ως ενέργεια με ιδιαίτερη
σημασία και μάλιστα εθνική.
Όμως, είναι αντιληπτό, ότι η ενασχόληση με τα τοπωνύμια είναι εργασία
δύσκολη και συχνά, σε πολλές περιπτώσεις, αναποτελεσματική. Απαιτείται ο ερευνητής-μελετητής να έχει στη
διάθεσή του ζωντανές πηγές, κυρίως
υπερήλικες, που να είναι πρόθυμοι να
αναμοχλεύσουν τη μνήμη τους και να
δώσουν πληροφορίες, οι οποίες διασταυρούμενες να μπορούν να πλησιάσουν την
αλήθεια και να δώσουν απάντηση στο
ζητούμενο. Πρέπει ακόμα ο ερευνητήςμελετητής να έχει πλήρη γνώση των
ιστορικών δεδομένων της στενότερης
και ευρύτερης περιοχής του τοπωνυμίου. Απαιτείται ακόμα η επίσκεψη, ίσως
πολλές φορές, και η διερεύνηση του χώρου του τοπωνυμίου. Η ενέργεια αυτή σε
αρκετές περιπτώσεις δίνει απάντηση σε

πολλά ερωτήματα που αφορούν τη διαλεύκανση του μυστηρίου της ονομασίας
του τόπου.
Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ολοκληρώθηκε η προσπάθειά μας στο θέμα
των τοπωνυμίων σε μια τόσο εκτεταμένη
περιοχή, ως είναι η περιοχή των Ανωγείων, μέσα στην οποία για πάνω από 4.000
χρόνια ζουν και ονομάζουν άνθρωποι.
Αναμφισβήτητα πολλά αδιευκρίνιστα σημεία παραμένουν και κάποιες υποθέσεις
ίσως απέχουν της ουσίας της διαλεύκανσης της ονομασίας κάποιων τοπωνυμιών.
Εμείς απλώς κάναμε μια αρχή και ευελπιστούμε, ότι θα υπάρξουν συνεχιστές
της προσπάθειας για να διορθώσουν, συμπληρώσουν και ολοκληρώσουν το ευρύ
θέμα των τοπωνυμίων των Ανωγείων.
Κάναμε μια αρχή, της οποίας ένα μεγάλο
μέρος συμπλήρωσαν πληροφορίες που
πήραμε από ζωντανές πηγές και υπερήλικες που ζούσαν τη δεκαετία του 1960,
ηλικίας τότε πάνω από 80 ετών και που
οι θερμές ευχαριστίες για την προσφορά
τους, ας αποτελέσουν σπονδή ευγνωμοσύνης στη μνήμη τους. Ευχαριστούμε και όλους τους Ανωγειανούς, γιατί
κανείς δεν ρωτήθηκε και να μην δώσει
πληροφορίες που γνώριζε.
Ιδιαίτερη, όμως ονομαστική αναφορά
επιβάλλεται να γίνει για ορισμένους σημαντικούς συνεργάτες μας, αφιερώνοντάς τους ταυτόχρονα και τις πιο θερμές
ευχαριστίες μας. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι: Καβλενταλέξαντρος (Αλ. Καβλέντης), Περβολιός (Βας. Νταγιαντάς),
Γκαγκανέλης (Ι. Νταγιαντάς), Κωνστ.
Κουνάλης (Γιατρός), Ι . Κλάδος (Προϊστάμενος ταχυδρομείου), Παπά –Μιχάλης Μανουράς, Παπά-Γιώργης
Ανδρεαδάκης, Ζαφειρογιάννης (Ι. Κοντογιάννης), Ευρ. Χαιρέτης, Πρινιανίνα (Μαρία Κεφαλογιάννη), Στειρουλογιάννης (Ι. Πασπαράκης), Μαριωράκι
(Μαρία Σμπώκου), Χρονογιάννης (Ι.
Εμμ. Κεφαλογιάννης), Χρονιαρομανώλης (Εμμ. Χρονιάρης), Ραφτογιώργης
(Γ. Φρυσάλης), Γιάγκος του Μάνωλα
(Ι. Σκουλάς), Φραγκιάς (Γ. Σαλούστρος), Μπραγκαράκης (Καλλέργης),
Γαρτζόλης (Β. Καλλέργης), Τζιοβαγγέλης (Ευαγ. Παπαδιός), Χρονομιχάλης (Μ. Κεφαλογιάννης), Ευαγγελία
Σκουλά, Κονιδοχρόνης (Χρόνης Κονιός), Μανταλιώτης (Ανδρέας Ξυλούρης), Εμμ. Μαυρόκωστας, Σκαμπιλοβασίλης (Β. Βρέντζος), Μανιάτης
(Μιχ. Μανουράς), Λαμπρινόκωστας
(Κωνστ. Νταγιαντάς), Αλμπατομύρος
(Μυρ. Πασπαράκης) , Σαμολομανόλης
(Εμμ. Σαμόλης), Μιχαλομιχάλης (Μιχ.

Δακανάλης), Χαραλαμπογιώργης (Γ.
Κεφαλογιάννης), Σαρακηνίνα (Μαρία
Πασπαράκη), Ζαχαριάς (Ζαχ. Χαιρέτης), Ρουλομιχάλης (Μιχ. Ρούλιος),
Πλουσομιχάλης (Μιχάλης Πλουσής),
Κανακομανόλης (Εμμ. Σαλούστρος),
Πασπαρογιώργης (Γ. Πασπαράκης),
Νταμπακομανώλης (Εμμ. Σπιθούρης), Κωστακογιάννης (Ι. Σμπώκος),
Διαμαντόκωστας (Κωνστ. Διαμαντής)
Χριστόδουλος Σμπώκος, Βιτωρόκωστας (Κ. Βιτώρος), Ντουλγκέρης (Ι.
Καλομοίρης), Οδυσσέας Καλομοίρης,
Πανιάς (Γ. Σταυρακάκης), Αστριναντρέας (Ανδρέας Κεφαλογιάννης)
Αστρινοχαραλάμπης (Χαρ. Κεφαλογιάννης ), Νταμπακογιάννης (Ι. Φασουλάς), Κιτρονίκος (Ν.Γ. Ξυλούρης),
Ευάγγελ. Πλουσής (Πλουσοβαγγέλης),
Κλινογιωργιός (Γ. Κλίνης), Αναστάσιος Πασπαράκης, Αριστείδης Σμπώκος
(Ατζαράς), Παπά-Κώστας Σκουλάς,
Βασίλειος Σπαχής (τ. δήμαρχος) Ατζαρόσαββας (Σάββας Σμπώκος), και Γεώργιος Δακανάλης.
Συνεχίζοντας, τη συνοπτική αναφορά
μας στα τοπωνύμια των Ανωγείων, θεωρούμε επιβεβλημένη εν αρχή να πούμε
δυο λόγια για δύο πολύ σημαντικά τοπωνύμια: τον «Ψηλορείτη» και το «Ιδαίον
Άντρον».
Ο Ψηλορείτης είναι το ψηλότερο βουνό
της Κρήτης (υψ. 2456 μ. ) και ένα από
τα ψηλότερα τη Ελλάδας. Είναι βουνό με
απότομες πλαγίες στα νότια και νοτιοδυτικά και ομαλότερες στ βόρεια και βορειοανατολικά. Καταλαμβάνει το κέντρο της
Κρήτης και τη χωρίζει σε ανατολική και
δυτική. Ο κύριος όγκος του βρίσκεται στα
διοικητικά όρια του Ν. Ρεθύμνης και μόνο
μικρά τμήματά του στα ανατολικά και νοτιοανατολικά, ανήκουν στο Ν. Ηρακλείου.
Το αρχαίο όνομα του Ψηλορείτη ήταν
Ίδη (Δωρικό Ίδα) και αποτελούσε
μυθικό και ιερό βουνό. Ετυμολογείται
δε από το Ίδη, που σημαίνει δασωμένο βουνό, δέντρα για ξύλευση, δάσος.
Είναι βεβαιωμένο πράγματι, ότι καλυπτόταν από αδιαπέραστα δάση πρίνων,
ασφεντάμων, αιγείρων, δρύων, αξιλάκων, αγριοκυπάρισσων, κουδουμαλιών,
αγριαχλαδιών, ελαίπρινων, αγκουτσά-

κων και άλλων αιωνόβιων δέντρων και
θάμνων.
Η ονομασία Ίδη του ιερού βουνού διετηρήθη μέχρι το τέλος της 1ης μ.Χ.
χιλιετίας. Το 1184 στο έγγραφο διανομής της Κρήτης στα δώδεκα βυζαντινά αρχοντόπουλα, αναφέρεται ως
Υψηλόν Όρος και ίσως αργότερα πήρε
το όνομα Ψηλορείτης, ονομασία στην
οποία τους τελευταίους αιώνες προτάθηκε η λέξη Γέρο-, πιθανότατα με
διαφοροποίηση της λέξης ιερός, που
από τα αρχαία χρόνια αποδιδόταν στο
καθαγιασμένο από την πίστη των ανθρώπων βουνό.
Έτσι ο άρχοντας των βουνών της Κρήτης «Ψηλορείτης», ονομάζεται συχνά
και ¨Γέρο Ψηλορείτης».
Οι αρχαίοι μας πρόγονοι, με τον όρο
«άντρον» νοούσαν το κοίλωμα ή όρυγμα
μέσα σε βράχο ή γήλοφο, το σπήλαιο. Πίστευαν δε ότι τα άντρα ήταν κυρίως κατοικίες νυμφών, θεών και ημίθεων, αλλά
και αγρίων θηρίων. Ένα από τα άντρα της
Αρχαίας Ελλάδας, το πιο ονομαστό για αιώνες και χιλιετίες και καθαγιασμένο από
την πίστη των ανθρώπων είναι το Ιδαίον
Άντρον. Ονομαζόταν και «Αρκέσιον»,
όχι μόνο γιατί ο χώρος του ήταν αρκετός
για να χωρέσει το μέγα πλήθος των προσκυνητών, αλλά και από τη λέξη άρκεσις,
που σήμαινε βοήθεια, επικουρία, επειδή
βοήθησε για τη σωτηρία του Δία. Πιθανολογείται ακόμη, ότι λεγόταν «Αρκέσιον»,
επειδή έχοντας τη μορφή τεράστιου χωνιού, δίκην τηλεσκοπείου, επέτρεπε στους
σοφούς ιερείς του Δία να παρακολουθούν
μέσα απ’αυτό τα άστρα και τους αστερισμούς της Άρκτου. Στους Ανωγειανούς
ήταν γνωστό ως «Σπηλιάρα της Βοσκοπούλας», που το μνήμα της το γεμάτο από
αμύθητους θησαυρούς, βρισκόταν κοντά
σ’αυτήν, αλλ’άγνωστο πού και «χαράς
τον», όποιος θα το ανεκάλυπτε. Πολλοί
ταυτίζουν το μνήμα της βοσκοπούλας με
το Ιδαίον Άντρον, όπου οι ανασκαφικές
εργασίες έφεραν στο φως αρχαιολογικούς
θησαυρούς αμύθητης αξίας .
Γέωργιος Σμπώκος
πρώην δήμαρχος Ανωγείων
(.. συνεχίζεται στο επομενο φύλλο)
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ...
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΑΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ

(Τρίτη συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Η Συμπλοκή του Πετρακογιώργη με
τους Γερμανούς στη τοποθεσία του
Παπά το Πέραμα.
Μετά την αποτυχία της αποστολής στην Μέση
Ανατολή των δύο παιδιών και του αδελφού του
αρχηγού, ο Πετρακογιώργης με ένα μικρό τμήμα της ομάδας του περίπου 8 άντρες επέστρεψε
σ ένα σημείο που λέγεται «Παπά Πέραμα»,
στην περιοχή Κάρταλος του χωριού Γρηγοριά.
Εκεί υπήρχε ένα ρυάκι στο οποίο κατέφυγαν.
Ήταν μήνας Ιούλιος και η ζέστη ήταν αφόρητη.
Επέλεξαν αυτή την θέση γιατί είχε αναπτυχθεί
ένας τεράστιος βράχος και είχε σχηματισθεί ένας
κενός χώρος μέσα του. Ο βάτος είχε το μέγεθος
μιας μεγάλης οικοδομής.
Επίσης με την αποστολή που ματαιώθηκε επρόκειτο να φύγει και ο Δημήτρης Σταφυλαράκης
από το Βατόλακκο Χανίων. Οι Γερμανοί είχαν
σκοτώσει τον αδελφό του, και εκείνος πήρε ένα
πιστόλι και σκότωσε δύο αξιωματικούς, με αποτέλεσμα να τον επικηρύξουν οι Γερμανοί με μεγάλο χρηματικό ποσό για να τον συλλάβουν και
να τον εκτελέσουν.
Λόγω όμως ματαιώσεως της αποστολής, όταν
γυρίσαμε πίσω, ο αρχηγός μου είπε να τον αναλάβω με την εντολή να τον μεταφέρω στο μετόχι «Τεμενέλι» ιδιοκτησίας Πετράκη, για να
τον εξυπηρετήσω σε ότι χρειαστεί αλλά προπαντός να φροντίσω για την τροφοδοσία του, μέχρι
να οργανωθεί νέα αποστολή από άλλο όρμο στα
νότια παράλια, για να φύγει και αυτός στη Μ.
Ανατολή.
Το βράδυ της 9ης Ιουλίου ένας άνθρωπος από
το χωριό Καμάρες, ο οποίος άκουγε στο όνομα Μενέλαος Σαριδάκης, είχε συλληφθεί από
τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί τον κακοποίησαν
και μη αντέχοντας τα βασανιστήρια, προφανώς
για να γλιτώσει τη ζωή του, είπε στον αιμοσταγή Σούπερ, Γερμανό διώκτη τον ανταρτών, που
είχε σχηματίσει το σώμα των Σουπεριτών:
«Εγώ θα σας οδηγήσω σε κάποιο πρόσωπο
που ξέρει να σας πεί που είναι ο Πετρακογιώργης».
Πήγε λοιπόν στο χωριό Γρηγοριά και υπέδειξε έναν από τους σημαντικούς συνεργάτες του
Πετρακογιώργη, τον Εμμανουήλ Κουκλινό, ο
οποίος επεμελείτο την τροφοδοσία της ομάδας.
Οι Γερμανοί συνέλαβαν αμέσως τον Κουκλινό,
τον έβγαλαν έξω από το χωριό και τον βασάνισαν απάνθρωπα, το γενναίο όμως αυτό παλικάρι
δεν λύγισε με αποτέλεσμα να τον εκτελέσουν
επί τόπου οι Γερμανοί. Μαζί με τον Κουκλινό,
δίπλα του, εκτέλεσαν το Μιχάλη Σταθοράκη,
από το χωριό Καμάρες ένα εξαιρετικό παλικάρι που ήταν κι αυτός συνεργάτης του Πετρακογιώργη.
Ακούγοντας τους πυροβολισμούς εκτελέσεως
του Κουκλινού και του Σταθοράκη, ο αρχηγός
με τη μικρή ομάδα που κρυβότανε στο βάτο,
δίνει εντολή στο Γιώργη το Μαυράκη να εντοπίσει το σημείο απ όπου προέρχονταν οι πυροβολισμοί.
Ο Γεώργιος Μαυράκης κι αυτός γενναίος και
ατρόμητο παλικάρι προσπάθησε να βγεί ψηλότερα από το σημείο που ήταν κρυμμένοι όλοι
τους για να δεί την περιοχή, τον αντιλήφθηκαν
όμως οι Γερμανοί και πυροβολώντας τον σκότωσαν.
Εγώ δε με τον άνθρωπο που εξυπηρετούσα, τον
Δημήτρη Σταφυλαράκη ακούσαμε τους πυροβολισμούς και μπήκαμε επίσης σ ένα ρυάκι, που
είναι δίπλα από «Τεμενέλι» και κρυφτήκαμε μέχρι να δούμε τι θα απογίνει.
Ο Πετρακογιώργης συνειδητοποίησε ότι
βρισκόταν σε κλοιό και έδωσε εντολή στον
αδελφό του το γιατρό, ο οποίος ήταν δύσκολος
στην κίνηση λόγω βάρους, και στο γιό του Ηρακλή να κατευθυνθούν προς τη μεριά του Πορτί,

στην κατεύθυνση των ορίων των νομών Ρεθύμνης –Ηρακλείου.
Αυτός κρατώντας το όπλο ανά χείρας, προστάτευε όσο μπορούσε, τον αδελφό του και το γιό
του, αλλά ευτυχώς για τους τρείς αυτούς γενναίους ανθρώπους τους αντιλήφθηκαν οι χωροφύλακες που είχαν επιταχθεί από τους Γερμανούς
που συνεργαζόταν και με τους δοσίλογους. Οι
χωροφύλακες καλοί πατριώτες δεν τους εμπόδισαν να απομακρυνθούν και έτσι ο Ηρακλής με
τον αδελφό του τον γιατρό Μιχάλη Πετράκη,
κατόρθωσαν να διαφύγουν. Χάριν της ιστορίας
και του πατριωτικής τους συμπεριφοράς αναφέρω τα ονόματα αυτών των γενναίων. Ο ένας
λεγόταν Κώστας Βλάσσης από το χωριό Πιτσίδια, ο άλλος Γεώργιος Χατζάκης από το
χωριό Καλέσσα.
Όταν ο Πετρακογιώργης απομακρύνθηκε οι
Γερμανοί αντιλήφθηκαν ότι στον τεράστιο αυτό
βάτο κρύβονταν και άλλοι αντάρτες. Περικύκλωσαν το βάτο και φώναζαν:
«Όποιοι είστε μέσα παραδοθείτε».
¨Ήταν ακόμα μέσα στο βάτο ο Νωματάρχης
Μανώλης Περάκης και ο Γεώργιος Χατζάκης
(Χατζογιώργης) από το χωριό Καμάρες, πρώτος
εξάδελφος του αρχηγού και σημαντικός συνεργάτης του. Ο Περάκης συνειδητοποιώντας το
αδιέξοδο και ακούγοντας τις φωνές των αστυνομικών, προφανώς γνώριζε κάποιον, αποφάσισε
να παραδοθεί για να δώσει χρόνο στο Χατζογιώργη να φύγει. Πράγματι αυτό συνέβη. Ο Περάκης βγήκε έξω λέγοντας:
«Μην πυροβολείτε, εγώ είμαι ο Μανώλης Περάκης».
Οι αστυνομικοί τον δέχθηκαν με ανάμικτα συναισθήματα, γιατί ήταν και πατριώτες αλλά και
συνεργάτες του εχθρού. Εκείνη τη στιγμή κάτω
απ αυτές τις συνθήκες δημιουργήθηκε κάποια
σύγχυση. Όταν λοιπόν ο Μανώλης παραδόθηκε τον ρώτησαν αν ήταν και κάποιος άλλος
μέσα στο βάτο. Αυτός υπολογίζοντας ότι ο Χατζογιώργης είχε ήδη φύγει είπε ότι ήταν μέσα
ο Χατζογιώργης. Οι αστυνομικοί φώναζαν στο
Χατζογιώργη να παραδοθεί, αλλά κανείς δεν
έβγαινε από το βάτο. Αποφάσισαν τότε να βάλουν φωτιά στο βάτο και να κάψουν τα πράγματα που είχαν εγκαταλείψει οι αντάρτες μέσα
στο βάτο, αλλά εν τω μεταξύ ο Χατζογιώργης
είχε κατορθώσει συρνάμενος με την κοιλιά φύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση χωρίς να τον
αντιληφθούν.
Εγώ με τον Σταφυλαράκη βρισκόμασταν στο
απέναντι ρυάκι, σε απόσταση 500 περίπου μέτρων από το περιστατικό. Κάποια στιγμή, μετά
την εκτέλεση των παλικαριών και το κάψιμο του
βάτου, τα πυρά εσίγησαν και ο Σταφυλαράκης,
αποφάσισε να βγεί από την κρυψώνα που είχαμε
στο ρυάκι, όπου είχαμε κατέβει. Για κακή του
τύχη ήταν ακόμη ένα απόσπασμα Σουπερίτες,
όπως του λέγανε, και τον συνέλαβαν μεταφέροντάς τον στο χωριό Αυγενική που ήταν η έδρα
του Σούπερ όπου εκεί είδαν την επικήρυξη που
είχαν αναρτήσει οι Γερμανοί για το πρόσωπό
του και τον εκτέλεσαν. Με αυτόν το τρόπο χάθηκε ένας πάρα πολύ χαρισματικός άνδρας.
Μετά από λίγες μέρες οργανώθηκε και πάλι νέα
αποστολή με την οποία έφυγε η υπόλοιπη οικογένεια του Πετρακογιώργη, ο Ηρακλής, ή Ηλέκτρα και ο αδελφός του ο γιατρός ο Μιχάλης
Πετράκης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να νιώθει
τώρα πιο ελεύθερος ο αρχηγός για τις δραστηριότητες και τις κινήσεις της ομάδας του.
Οι σημαντικές δε υπηρεσίες τις οποίες προσέφερε η ομάδα Πετρακογιώργη, ήταν τα πολύτιμα
στρατιωτικά μυστικά που μεταδίδαμε στην Μ.
Ανατολή, με αποτέλεσμα να δημιουργούμε τεράστια προβλήματα στο εχθρικό στρατόπεδο
,τόσο στην Κρήτη όσο και στη Μ. Ανατολή.
Ήταν δε η εποχή κατά την οποία ο στρατηγός
Ρόμελ διεξήγαγε τις γνωστές επιχειρήσεις τη
Μ. Ανατολή με το Άφρικα Κόρπς.

Η Κρήτη εξ αυτού του λόγου αποτελούσε το σημείο εφοδιασμού των πάντων, προφανώς τον ίδιο
ρόλο να είχε και η Σικελία σ αυτή την επιχείρηση
των Γερμανών. Ο εφοδιασμός αυτός γινότανε με
στρατιωτικά γερμανικά αεροπλάνα τα λεγόμενα
Γιούγκερς. Συσκευάζονταν δε τα τρόφιμα και τα
διάφορα πολεμοφόδια στα τρία αεροδρόμια του
Νομού Ηρακλείου, σύμφωνα με την εικόνα που
έχω εγώ, στο Ηράκλειο, στο Καστέλι Πεδιάδος
και στο αεροδρόμιο του Τυμπακίου.
Παρατηρούσαμε εμείς γιατί είχαμε οπτική επαφή, να πετούνε από τα τρία αεροδρόμια αεροπλάνα και να σχηματίζουν κύκλους πάνω από
το αεροδρόμιο του Τυμπακίου. Και όταν πια
ήταν έτοιμα, φεύγανε μαζεμένα σε αριθμούς
της τάξεως των 80 έως 100 αεροπλάνων κάθε
φορά. Αυτά τα αεροπλάνα συνόδευαν τα περίφημα για την εποχή τους καταρριπτικά αεροπλάνα Μέσερ Σμίθ σε αριθμούς 20-30 για την
υποστήριξη των οπλιταγωγών.
Σ αυτή τη φάση, ο ασύρματος τον οποίο διατηρούσαμε σε μιά σπηλιά, σε μια τοποθεσία
μεταξύ Πλατάνου Αμαρίου, και Νιθαύρεως
που τον χειρίζονταν Άγγλοι ασυρματιστές,
έδινε το σήμα προς το συμμαχικό στρατηγείο,
με αποτέλεσμα τα συμμαχικά αεροπλάνα να
περιμένουν τα εθρικά στην Αφρική και να τα
αποδεκατίζουν.
Βλέπαμε εμείς κατά την επιστροφή τους να λείπουν 20 έως 30 αεροπλάνα κάθε φορά, δηλαδή
υπήρξε πολύτιμη η συνεισφορά της κατασκοπείας και στην περίπτωση αυτή.
Αυτό το γεγονός το αναφέρω για να δείξω ότι
δεν ήταν μόνο οι συμπλοκές και οι μάχες που
έγιναν κατά του κατακτητή, με αποτέλεσμα να
είναι αναγκασμένοι να διατηρούν στην Κρήτη
35-40 χιλιάδες στρατό. στους Γερμανούς, αλλά
και οι πολύτιμες πληροφορίες που δημιουργούσαν προβλήματα και ζημιές στα στρατεύματα
της κατοχής .
Ο Πετρακογιώργης στη Μέση Ανατολή.
Τέλη Απριλίου του έτους 1943 ο Πετρακογιώργης πηγαίνει στο γυρογυάλι του Λυβικού πελάγους, για να διεκπεραιώσει πάλι μια αποστολή
καταδιωκομένων Ελλήνων και Άγγλων, στη Μ.
Ανατολή.
Όμως αυτή η αποστολή είχε προδοθεί έτσι βρέθηκε περικυκλωμένος από τους Γερμανούς.
Αντιλαμβανόμενος τους Γερμανούς να πλησιάζουν ζητά από τον πλοίαρχο του πλωτού μέσου, να επιβιβαστεί ο ίδιος και μια μικρή ομάδα
ανταρτών του στο μέσον και να φύγουν για τη
Μ. Ανατολή, αφού ήταν αδύνατον να γυρίσουν
πίσω.
Στη Μ. Ανατολή ήλθε σε επαφή με έναν ελληνοαμερικάνο συνταγματάρχη, ο οποίος εζήτησε από τον αρχηγό να συνεργαστεί με τους
Αμερικάνους και να κάνει αμερικάνικη υπηρεσία κατασκοπείας στην Κρήτη. Μέχρι εκείνη τη
στιγμή οι Αμερικανοί δεν είχαν δικούς τους πράκτορες στη Κρήτη.Ήθελαν και αυοί να παίρνουν
πηλροφορίες.
Μετά από 35 μέρες ο Πετρακογιώργης επέστρεψε πάλι στη Κρήτη. Ειδοποίησε τους
αντάρτες του, οι οποίοι είχαν μείνει πίσω να
συγκεντρωθούν και ξαναοργάνωσε την ομάδα
του τον Ιούνιο του έτους 1943.
Αρχές Ιουλίου περιμέναμε μια ρίψη εφοδίων από
τους Αμερικάνους πια. Εδώ πρέπει να αναφερθεί
ότι κατά την επιστροφή του ο Πετρακογιώργης
μαζί με τους 5-6 άνδρες του από τη Μ. Ανατολή
ήταν ενδεδυμένος με στολή του Αμερικανικού
Στρατού, πράγμα που εμάς τους υπολοίπους
μες εξένισε, γιατί δεν γνωρίζαμε τον λόγο της
συνεργασίας του με τους Αμερικάνους.
Ο αρχηγός λοιπόν μας είπε ότι περιμέναμε ρίψη
εφοδίων στη θέση «Αγκαθέτες» του Καμαριανού
βουνού. Ένα χαμηλώτερο ύψωμα από τον κύριο
όγκο Ψηλορείτη. Πράγματι είχαμε κάνει τα σήματα
με φωτιές οι οποίες συμβολίζανε ψηφία ή κάποιο

σταυρό, κάθε φορά διαφορετικά, για να μας εντοπίσει το αεροπλάνο και να ρίψει τα εφόδια.
Κάποια στιγμή ακούσαμε το αεροπλάνο να πλησιάζει αλλά για κακή μας τύχη είχε καλύψει ένα
σύννεφο το σημείο ρίψης και δεν μπορούσε το
αεροπλάνο να μας δεί. Πηγαίνει λοιπόν το αεροπλάνο στην κατεύθυνση του Τυμπακίου και
βάλλεται από τα αντιαεροπορικά πυρά. Και μας
κυρίεψε ανησυχία μήπως δεν κατορθώσει να
πραγματοποιήσει τη ρίψη. Όμως ως δια μαγείας
κάποια στιγμή το σύννεφο διαλύθηκε και το αεροπλάνο μας είδε. Κάνοντας μια χαμηλή πτήση έρριξε άλλα 16 αλεξίπτωτα. Ξανακέρδισε
ύψος και μετά από λίγο έρριξε άλλα 16 αλεξίπτωτα, 32 το σύνολο των εφοδίων.
Στη ρίψη δε αυτή ήταν παρών ο αρχηγός της αγγλικής κατασκοπείας στην Κρήτη, ο Τόμ Ταμπάπιν, ο οποίος δεν ήξερε ότι τα εφόδια προέρχονται
από τους Αμερικάνους. Επειδή μέχρι εκείνη την
εποχή οι Άγγλοι είχαν ακόμα το όνειρο της αυτοκρατορίας, προφανώς δεν θέλανε την παρουσία
των αμερικάνων στην Κρήτη γιατί υπολόγιζαν ότι
μετά τη λήξη του πολέμου το νησί θα ήταν στη
σφαίρα της δικής τους επιρροής, όπως θα προκύψει από την περαιτέρω αφήγηση μου.
Πρώτη μας φροντίδα ήταν να μαζέψομε τα αλεξίπτωτα και να τα βγάλομε από το πεδινό σημείο. Θέλαμε να τα κρύψομε κάπου προσωρινά,
μήπως οι Γερμανοί αντιληφθούν τη ρίψη και
βγούνε προς αναζήτηση των εφοδίων.¨ Όταν
τα μαζέψαμε, διαπιστώσαμε ότι σ ένα απ αυτά
υπήρχε κατάσταση του συνόλου των εφοδίων.
Εμείς δεν είχαμε κανένα αγγλομαθή και η λίστα
ήταν γραμμένη στ αγγλικά. Όταν ο Άγγλος αξιωματικός πήρε τη λίστα και τη διάβασε κατάλαβε
ότι η αποστολή αυτή ήταν αμερικάνικη. Έγινε
θηρίο,σηκώθηκε όρθιος και είπε μια φράση στον
αρχηγό που θα τη μεταφέρω αυτούσια:
«Τί σκατά είναι αυτά καπετάν-Γιώργη, ή αυτοί ή εμείς!»
Σηκώνεται απάνω ο αρχηγός, προσπαθώντας
να του εξηγήσει ότι κι αυτοί είναι σύμμαχοί μας
και θέμε να τους εξυπηρετήσουμε. Αυτός όμως
πήρε το συνεργάτη του ένα Φαραγκουλιτάκη
Γιώργη από τα Βορίζα και εξαφανίστηκε με
πολύ μεγάλο θυμό.
Εξ αιτίας αυτής της αντιδράσεως του Άγγλου αξιωματικού, ο αρχηγός Πετρακογιώργης συνειδητοποίησε, ότι η δύναμη που διέθετε τότε η Ιντέλιζενς σέρβις στην Κρήτη, ήταν αποφασισμένη να
μην επιστρέψει επ ουδενί των λόγω, την εγκατάσταση των Αμερικανών στο νησί. Συνειδητοποίησε δε απόλυτα ότι η ζωή του κινδύνευε.
Αυτό το άκουσα να το διηγείται ο ίδιος αργότερα και παρά το ψυχικό μεγαλείο που τον διέκρινε, αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει από τη
συμφωνία που είχε κάνει με τους αμερικάνους,
και ενώ αποβιβάστηκε αμερικανός αξιωματικός
στην Κρήτη, δεν πήγε ο Πετρακογιώργης να τον
περισυλλέξει, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθεί
και να γυρίσει πίσω στη Μ. Ανατολή, κάτι που
ήταν τελείως και απολύτως αντίθετο με τις αρχές
και τις αξίες αυτού του μεγάλου παλικαριού.
Τα εφόδια που μας έρριξε το αεροπλάνο των Αμερικάνων πρέπει να περιγραφούν γιατί ήταν πολύτιμα για εκείνη την εποχή σε σύγκριση με τις ρίψεις
των Άγγλων που είχαν ελάχιστα ρούχα και σφαίρες
που συνήθως δεν ταιριάζανε στα όπλα μας.
Παραθέτω μιά περιγραφή των εφοδίων της
αμερικάνικης ρίψης.
Πετσί, δέρματα, μπουφάν, πανελόνια, ταχυβόλα, πιστόλια 50 Γκόλτς, περίστροφα, τρόφιμα για χρήση σε πορείες των ανταρτών
όταν συμμετείχαν σε διάφορες αποστολές.
Το περιεχόμενο ενός πακέτου για τη διατροφή
ενός ατόμου μια ημέρα υπηρεσίας περιείχε: 6
τσιγάρα, ένα κομμάτι τυρί, μπισκότα, μια σοκολάτα, καφέ, ζάχαρη σε κύβους. Επίσης στα
εφόδια υπήρχαν καρούλια με κλωστή που είχε
χίλιες γιάρδες. Όλα τα εφόδια ήταν χρήσιμα για
εκείνη την εποχή.
...συνέχεια στην επόμενη σελίδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009
...συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Τα αλεξίπτωτα δε που υπήρχε κίνδυνος να καταστραφούν, ήταν κατασκευασμένα με τεχνητό
μετάξι, (ρεγιόν), τε δέ εφόδια που δεν είχαν τον
κίνδυνο καταστροφής ήταν από ύφασμα κάμποτ.
Όλα αυτά τα εφόδια τα μετέφερα εγώ ο Βασίλης Σπαχής με τον Κωστή Καναβάκη από το
Μαγαρικάρι, γιατί ο επικείμενος χειμώνας θα
τα κατέστρεφε να έμεναν στο βουνό . Έπρεπε να
φυλαχθούν σε στεγανό χώρο. Η μεταφορά τους
έγινε υπό απίστευτα δύσκολες συνθήκες και
διήρκεσε ένα μήνα, γινόταν δε πάντα κατά τη
διάρκεια της νύχτας με δύο μουλάρια. Αποθηκεύθηκαν σε ειδική κρύπτη στο Μαγαρικάρι.
(Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)
Για την αντιγραφή και διόρθωση
Αλεξάνδρα Σταυρακάκη

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ για το μέλλον
των Αναπτυξιακών Εταιρίων στην
1η Συνεδρίαση του Δ.Σ. ΑΚΟΜΜΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ για το 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φανερωμένης του
Δήμου Τυμπακίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009 η πρώτη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΚΟΜΜΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
για το νέο Έτος. Στη συνεδρίαση εκτός από τα
μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν Δήμαρχοι και ο Κοινοτάρχης της περιοχής του Ψηλορείτη καθώς και
τοπικοί παράγοντες του Δήμου Τυμπακίου και
του Πολιτιστικού Συλλόγου Φανερωμένης.
Στην συνεδρίαση επικράτησε προβληματισμός
για το μέλλον των Αναπτυξιακών Εταιριών. Η
τοπική αυτοδιοίκηση είχε επενδύσει στην εμπειρία
και την τεχνογνωσία που δημιουργήθηκε μέσα από
την λειτουργία των αναπτυξιακών εταιριών. Όμως
στην Δ’ Προγραμματική περίοδο αυτές αποκλείονται από την διαχείριση των ΟΠΑΑΧ και των κοινωνικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσθηκε η εταιρία να διεκδικήσει με την κατάθεση
ουσιαστικών προτάσεων και την συνεργασία και
άλλων φορέων την ενίσχυση του ρόλου της ως εργαλείου ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.
Μια σημαντική απόφαση της συνεδρίασης
ήταν η οριστικοποίηση της σύστασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ. Το ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ αποτελεί οργανωτικά τμήμα της εταιρίας.
Λόγω όμως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του
τμήματος , κρίθηκε ότι έπρεπε να του δοθεί ένας
μεγαλύτερος βαθμός διακριτής και αυτοτελούς
λειτουργίας, με την συγκρότηση ενός παράπλευρου οργάνου προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η συγκεκριμένη επιτροπή αποτελείται από
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης,
επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, αρμόδιες προς το περιβάλλον υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, κέντρα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης αλλά και συλλογικούς επιχειρηματικούς φορείς.
Η Επιτροπή θα έχει ως βασικούς σκοπούς την
προώθηση και εφαρμογή δράσεων για την
προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του
Ψηλορείτη, την ανάληψη πρωτοβουλιών για
περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ενθάρρυνση
και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και
μελέτης, την επιδίωξη συνεργασιών κ.λπ.
Η επιτυχία του έργου της επιτροπής θεωρείται
ότι μπορεί να συμβάλλει στην υιοθέτηση από τις
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες παρόμοιων διαδικασιών στην σύσταση φορέων διαχείρισης σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές.
Στην επιτροπή προτάθηκε να συμμετέχουν εκπρόσωποι των παρακάτω φορέων :
• ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Α.Ε. ΟΤΑ
• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
• Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης
• Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Κρήτης
• Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της περιοχής
• Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών
• Γεωγραφικό Δίκτυο ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ Α.Ε.
• ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης
Σε άμεσο χρονικό διάστημα και αφού οριστικοποιηθούν οι εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές
τους, αναμένεται η συγκρότηση σε σώμα της επιτροπής και η έναρξη λειτουργίας της.
Για το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
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«Η ΚΡΑΝΑ
στη Μεγάλη Κρητική Επάνασταση (1866-1869)»
[παρουσίαση του Βιβλίου του καθηγητή Μιχάλη Τρούλη από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου
Κρήτης Αντώνιο Χουρδάκη, 1/02/2009, Δήμος Κουλούκωνα, Γυμνάσιο Κράνας]
Την Ιη του Φλεβάρη 2009 πραγματοποιήθηκε
στο Δήμο Κουλούκωνα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Κράνας η παρουσίαση
του βιβλίου του καθηγητή Μιχάλη Τρούλη
«Η Κράνα στη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση»,
από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης
Αντώνιο Χουρδάκη.
Δεν παρευρέθηκα στην παρουσίαση αυτή αλλά
ο Μιχάλης μου έκανε την τιμή να μου στείλει
ένα αντίτυπο αυτού του έργου του.
Η καταγραφή των ιστορικών γεγονότων έχει
πάντα ενδιαφέρον ιδίως όταν αυτά συνοδεύονται από στοιχεία, φωτογραφίες, σφραγίδες,
έγγραφα, μαντινάδες και ποιήματα, αποδείξεις,
που επιβεβαιώνουν της γραφής το αληθές, όπως
συμβαίνει με το βιβλίο του καθηγητή Μιχάλη
Τρούλη.
Ένα βιβλίο που επιστρέφει πίσω στο χρόνο και
ανακινεί μνήμες , πάντα συγκινεί τόσο τους μετασχόντες στις πράξεις και στη δράση του παρελθόντος, όσο και σημερινούς ή μελλοντικούς

πολίτες αυτού του τόπου. Συγκινεί επίσης και
όσους επιθυμούν να γνωρίσουν την πορεία και
την ιστορία του τόπου και των ανθρώπων του
Η Κράνα στη δωρική διάλεκτο, Κρήνη στην ιωνική και αττική, είναι «μικρό φλεγικό πηγάδι»
ιστορικών γεγονότων και μάνα γη που γέννησε
άνδρες μεγαλόψυχους, ανδρείους.
Κυρίαρχη η μορφή του Παπά Νικόλαου Κόκκινου ή παπά Κρανιώτη, από τους ελάχιστους
ήρωες που επέζησε από το ολοκαύτωμα του
Αρκαδίου και θυσιάστηκε για τη λευτεριά της
Κρήτης πριν να λήξει η μεγάλη Κρητική Επανάσταση. ¨Έντονοι οι αγώνες του χαίνη Ιωάννη
Δημ. Σωπασή ή Κούβου. Αλλά εντυπωσιακή
και η εμμονή του κατά κόσμον Κοτζαμπασογιάννη που αρνήθηκε να εγκαταλείψει το χωριό
του και προσπάθησε να επιβιωσει στις δύσκολες
συνθήκες του έτους 1960 ενώ οι περισσότεροι
Κρανιώτες ακουλουθούσαν το δρόμο της μετανάστευσης.
Από τα χώματα αυτού του χωριού εκτός από το

δεντρί της λευτεριάς φύτρωσε κι ένας πολιτισμός που ετίμησε και ελάμπρυνε την μεγάλη
Κρητική επανάσταση. Αξιο θαυμασμού είναι
το περιφερόμενο θεραπευτήριο, το Νοσοκομείο της Κράνας που από το χωριό Πλατάνια
Αμαρίου μεταφέρθηκε στην Κράνα, όπου
στεγάστηκε στην οικία του Παπα-Κρανιώτη και
στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αξό.
Εντύπωση και απορία προξενεί ο κατάλογος των θυμάτων του ολοκαυτώματος του
Αρκαδίου τον Νοέμβρη του έτους 1866.
Υπάρχουν εξι διαφορετικοί κατάλογοι των
θυμάτων του ολοκαυτώματος μεταξύ αυτών
περιλαμβάνεται και ο κατάλογος του Αρχηγού Μ Α. Σκουλά που υπέβαλε προς την
Σ. Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης, με
τον οποίον ζητείται η περίθαλψη των ορφανών οι οποίοι όμως παρουσιάζουν αρκετές
διαφορές και αντιθέσεις.
ΑΛΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΚΗΝΗ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

‘’Τα πάντα ρει’’. Ένα ρητό που αιώνες τώρα χαρακτηρίζει τη φύση και όλα τα φαινόμενα της.
Όλα ρέουν, όλα μεταβάλλονται και τίποτα δεν
μένει ίδιο για πολύ καιρό. Έτσι και η διεθνής
πολιτική σκηνή μεταβάλλεται συνεχώς και αλλάζει τα δεδομένα πάνω στα οποία κάθε φορά οι
κυβερνήσεις των κρατών πρέπει να λειτουργούν
για να μπορούν να αντεπεξέρχονται στα νέα
προβλήματα που μπορούν να προκύψουν.
Η δεκαετία του ‘90 υπήρξε η δεκαετία των
μεγάλων πολιτικών, γεωπολιτικών και ιδεολογικών αλλαγών. Η κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης καθώς και του υπαρκτού σοσιαλισμού
στη νοτιοανατολική Ευρώπη επέφερε μια καινοφανή επικράτηση του καπιταλιστικού συστήματος καθώς και την οικονομική, πολιτική και
στρατιωτική κυριαρχία του επιφανέστερου <<θιασώτη>> του καπιταλισμού και της ελεύθερης
αγοράς, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Η τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ σε όλες τις
εκφάνσεις της βιομηχανικής παραγωγής καθώς
και η απουσία άλλου μεγάλου αντιπάλου στη διεθνή πολιτική σκηνή δημιούργησε έναν μονοπολικό κόσμο όπου οι πάντες κινούνταν στους ρυθμούς που ΗΠΑ επέβαλλαν κάθε φορά. Δυστυχώς
αυτή η νέα πραγματικότητα δεν μετουσίωσε σε
πράξη όλα όσα προσδοκούσε ο κόσμος από αυτήν,
όπως η πλήρης οικονομική ανάπτυξη και παραγωγή αγαθών για όλα τα κράτη και τους πολίτες αυτού του πλανήτη, ακόμα και του Τρίτου Κόσμου.
Αντίθετα, η άκρατη οικονομική ανάπτυξη των
δεκαετιών του ‘90 και των αρχών του 2000 αύξησαν την εισοδηματική ψαλίδα μεταξύ πλουσίων
και φτωχών. Επίσης η υπόσχεση των μεγάλων του
κόσμου για παγκόσμια ειρήνη (με την απουσία πια

του ενός εκ’ των δυο μεγάλων εχθρικών στρατοπέδων) δεν επετεύχθη καθώς οι εχθροπραξίες και η
κατακόρυφη ανάπτυξη της τρομοκρατίας δημιούργησαν έναν επικίνδυνο κόσμο όπου η εμπιστοσύνη
μεταξύ των λαών έχει διαρραγεί.
Καθώς η δεκαετία του 2000 φτάνει στο τέλος της και η δεκαετία του 2010 ανατέλλει η
διεθνής πολιτική σκηνή μοιάζει πιο ρευστή
από ποτέ καθώς νέες δυνάμεις έχουν βγει στο
προσκήνιο οι οποίες απειλούν την αμερικανική
<<ηγεμονία>> και την σύσταση της απόλυτης
οικονομικής και πολιτικής <<αυτοκρατορίας>>
της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την τεράστια εμπορική και οικονομική της δραστηριότητα μπορεί
τη νέα δεκαετία να διαδραματίσει τεράστιο ρόλο
στις πολιτικές εξελίξεις. Η Ρωσία του Πούτιν με
τη ανεξάντλητη ενεργειακή της επάρκεια σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και την μεγάλη στρατιωτικοβιομηχανική της παραγωγή προσπαθεί
να ανακτήσει τη χαμένη της αίγλη και να ξαναγινεί η υπερδύναμη του παρελθόντος. Ο κίτρινος
<<γίγαντας>> της Ασίας η Κινά με την βιομηχανική της παραγωγή και την διψήφιων αριθμών
οικονομική ανάπτυξη και το τεράστιο εμπορικό
πλεόνασμα με επενδύσεις σε όλο τον κόσμο ήδη
παίζει ένα δυναμικό ρόλο με συμμετοχή σε πολλές διεθνείς πολιτικές διαδικασίες βρισκόμενη
σε πλήρη ανταγωνισμό με όλες τις υπόλοιπες
βιομηχανικές δυνάμεις. Τέλος ας μην ξεχνάμε
τις Ιαπωνία και Βραζιλία η μια παραδοσιακή
βιομηχανική δύναμη δεκαετίες τώρα και η
άλλη ανερχόμενη (10η μεγαλύτερη οικονομία
στον κόσμο σύμφωνα με το World Factbook της
CIA και το ΔΝΤ). Ένας πολυπολικός κόσμος
με πολλές χώρες να παράγουν πολιτική και να

ανταγωνίζονται η μια την άλλη για επικράτηση.
Είναι λογικό λοιπόν αυτό το σύστημα να δημιουργεί συνθήκες όπου πολλοί λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις και δεν κανονίζει ο ένας ως
απόλυτος, κυρίαρχος παράγοντας πολλές φορές
προκαλεί άδικες καταστάσεις για να ικανοποιήσει τα συμφέροντα του.
Η Ελλάδα οφείλει να προσαρμοστεί στις νέες
εξελίξεις που αλλάζουν ταχύτατα και να έρθει
σε επαφή με νέους πόλους πολιτικής και οικονομικής δύναμης χωρίς βεβαίως να αλλάξει άρδην
τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της. Οι επαφές
και οι οικονομικές συμφωνίες με τις Κίνα, Ινδία
και Ρωσία βρίσκονται στον σωστό δρόμο και
βοηθούν στην προώθηση των ελληνικών θέσεων
στα δυο σημαντικότατα προβλήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής το Κυπριακό και το
Σκοπιανό καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη
με επενδύσεις εκατέρωθεν στους τομείς της τεχνολογίας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, του
τουρισμού και της ενέργειας. Είναι υποχρέωση
της χώρας μας να μην μείνει πίσω και να αναθεωρήσει τη σχέση της με τις ΗΠΑ ιδιαίτερα με τη
νέα διακυβέρνηση Ομπάμα, όπου είναι ιδιαίτερα
θετική για τα ελληνικά ζητήματα. Η παγκόσμια
οικονομική κρίση είναι ακόμα μια παράμετρο
που επιβάλλει την Ελλάδα να συνεργαστεί με
όλους τους εταίρους της νέους και παλιούς. Είναι στο χέρι της Ελλάδας να μπει στη νέα δεκαετία με τους πρωτοπόρους της νέας αυτής εποχής,
της νέας αυτής πραγματικότητας.
Χαράλαμπος Ευστρ. Σκουλάς
Τελειόφοιτος ΤμήματοςΠολιτικών Επιστημών
& Δημόσιας Διοίκησης Παν/μίου Αθηνών
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ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ...
ΕΥΧΕΣ
Η ισχύς της ευχής
Στο περιοδικό Κάπα της Καθημερινής τεύχος 297/8-2-2009 δημοσιεύθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία μεταξύ
των άλλων σε ερώτηση της δημοσιογράφου Άννας Γριμάνη για την αδιαπραγμάτευτη ελληνική αλήθεια του, εδήλωσε:
«Το είπε ήδη προ πολλού ο Διονύσιος Σολωμός, ισχύει απαρέγκλιτα Ελευθερία και Γλώσσα»
Μεταξύ των ανθρώπων οι διαφωνίες είναι συχνές και πολλές. Το λατινικό ρητό
που λέει ότι «Quod capitus tot sensus» τις
περισσότερες φορές επαληθεύεται. Ιδίως
στις μέρες μας, ο εγωισμός έχει κατακλύσει, ως παλιρροϊκό κύμα τις σχέσεις των
ανθρώπων αφού ο καθένας προσπαθεί
να επιβάλει τη γνώμη του στους άλλους,
ισχυριζόμενος ότι είναι η μόνη ορθή. Ένα
κοινό σημείο όμως στο οποίο όλοι ομονοούν και οι αντιρρήσεις κάμπτονται, είναι
η έκφραση και ανταλλαγή των ευχών.
Οι ευχές είναι πάντα ευπρόσδεκτες, όχι
μόνον στις γιορτές αλλά και στην καθημερινότητά μας. Η ευχή είναι ένας καλός λόγος για το παρόν και το μέλλον,
που γίνεται ασμένως αποδεκτός από
όλους, τουλάχιστον τους καλοπροαίρετους.
Επομένως η ευχή ενέχει «καθ εαυτήν»
την ισχύν της, τη δύναμή της, το κράτος
της, αφού δένει και ενώνει τους ανθρώπους έστω και στιγμιαία, αποτελώντας
συγχρόνως αφετηρία επικοινωνίας .
Εν όψει λοιπών της εορτής του Πάσχα,
οι ευχές είναι ένα θέμα που αξίζει κανείς
να το εξετάσει και να το ερευνήσει, ετυμολογικά αλλά και λειτουργικά μέσα στη
γλώσσα..
ΕΥΧΗ το έτυμον και η ισχύς της λέξεως.
Η λέξη ευχή συντίθεται από δύο επί
μέρους λέξεις. Δύο μικρές, αλλά, όπως
θα προσπαθήσω να αποδείξω μέσω της
γλώσσας, συγχρόνως και ισχυρές λέξεις.
Δυό λέξεις που μέσα από τη λεπτότητα
και την λιτότητά τους, αναδεικνύουν το
κύρος τους και την δυνατότητα της επιρροής τους τόσο στις σχέσεις μεταξύ των
ανθρώπων, όσο και στις σχέσεις του ανθρώπου προς το θείον, με την έννοια της
προσευχής.
Η λέξη ΕΥΧΗ είναι τέκνο επιτυχημένου και διαρκούς γάμου δύο επιμέρους
λέξεων, που το νόημα τους ίσως μας διαφεύγει, και ρέει χωρίς την πρέπουσα
τιμή, εξ αιτίας της συνήθους και συχνής
χρήσης τους. Και οι δύο αυτές λέξεις που
έχουν ενωθεί «εις σάρκα-λέξι μίαν», χρησιμοποιούνται σήμερα απ όλους μας σχεδόν, ασυνείδητα χωρίς να τους αποδίδο-

νται τα εύ-σημα που τους ανήκουν.
Η λέξη ευχή λοιπόν προέρχεται από το
επίρρημα ευ και το ρήμα έχω.
Α. Το επίρρημα1 ευ προέρχεται από το
επίθετο εύς ο η εύς το ευ, αλλά και ηύς,
ο η ηύς το ηύ, όπως το χρησιμοποιεί συχνά ο Όμηρος2 και σημαίνει ο καλός, ο
γενναίος ο αγαθός. Το επίρρημα ευ χρησιμοποιείται ως πρώτο συνθετικό σε πλήθος
λέξεων και σημαίνει κατ αρχήν καλώς.
Αλλά οι σημασίες του ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση του, όταν π.χ. προηγείται
ρημάτων γνωστικών, όπως στη φράση
του Ομήρου, «Φιλοκτήτης ήρχεν τόξων
ευ ειδώς3» σημαίνει τον ικανό τον έμπειρο. Σύμφωνα με το Μέγα Ετυμολογικόν
Λεξικόν σελ 388 (22) το ευ σημαίνει και
ταχέως και αυτές οι πολλαπλές χρήσεις
θεωρώ ότι είναι μια έκφανση της ισχύος
τους επιρρήματος ευ.
Σημειωτέον ότι το επίρρημα ευ στο λεξικό του Δημητράκου καταλαμβάνει ως
πρώτο συνθετικό λέξεων 460 σελίδες.
Αν κατά μέσον όρο η σελίδα περιέχει
20 λέξεις, τότε προκύπτει ότι έχουν δημιουργηθεί στην γλώσσα μας μόνο από
το επίρρημα ευ, ως πρώτο συνθετικό,
9.200 περίπου λέξεις.
Β. Το ρήμα έχω είναι από τα κραταιότερα
ρήματα της ελληνικής γλώσσας.
Αφ ενός διότι αυτό καθ εαυτό το ρήμα
έχω, σημαίνει μεταξύ των πολλών εννοιών και ότι, λαμβάνω από κάποιον και
κρατώ σταθερά , αφ ετέρου διότι κυριαρχεί στην ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιούμενο κατά κόρον για το σχηματισμό
σωρείας ελληνικών λέξεων.
Αναφέρω μερικά παραδείγματα για της
γραφής το αληθές:
Η λέξη σχέση, που σημαίνει δεσμός, προέρχεται από τον μέλλοντα σχήσω του
ρήματος έχω, οι λέξεις ισχύς, σχήμα και
σχάρα επίσης. Τα ρήματα, πλέον έχω =
πλεονεκτώ, μείον έχω = μειονεκτώ, άγαν
έχω = αγανακτώ, αλλά και τα επίθετα
εφεκτικός, ανεκτικός, και τα ουσιαστικά
ανοχή, ενοχή, αλλά και ο Ηνίοχος σημαντικό υπόδειγμα της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας, έχουν ως δεύτερο συνθετικό τους τη λέξη έχω.
Επομένως εκτός ότου ό,τι είναι δύο εύ-

Η ονομασία επίρρημα έχει και αυτή την ιστορία της και την πορεία της μέσα στη γλώσσα μας, αλλά
δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί λόγο χώρου στο παρόν άρθρο.
2
Ιλ.Β. 653 «Ηύς τε μέγας τε»
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ηχες λέξεις είς μίαν, και εννοιολογικά οι
δύο αυτές λέξεις ευ και έχω σχηματίζουν
ισχυρό δεσμό. Και επειδή οι λέξεις είναι
και έλξεις εννοιών, αλλά και δυνάμεων,
η λέξη ευχή και το ρήμα εύχομαι στη
γλώσσα μας και στη ζωή μας διαδραματίζουν θετικό ρόλο.
Εύχομαι το γε γαρ καλώς έχον και εννοιολογικά και ετυμολογικά, θεωρώ ότι
είναι μια έκκληση του καλού, που επιδιώκουμε να συμβεί στους συνανθρώπους
μας, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται
με πλήρη συνειδητότητα και γνώση του
περιεχομένου της..
Επομένως οι εκφράσεις που αφορούν σε
ευχές πρέπει απαραιτήτως από εννοιολογικής και γλωσσικής ορθότητας να αναφέρονται στο καλόν, το αγαθόν και μόνο
σ αυτά. Η συνήθης ευχή «Χρόνια Πολλά»
κατά την άποψή μου δεν είναι ευχή με την
κυριολεκτική έννοια του όρου. Μπορεί να
αποβεί και κατάρα όταν τα χρόνια είναι
πολλά, με ασθένειες και κακουχίες. γιατί
όπως και οι αρχαίοι Ελληνες θεωρούσαν:
«ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλά εν το εύ το
πολύ».
Ευχών συνέχεια από την αρχαιότητα
μέχρι και σήμερα
Μια συνήθης ευχή των αρχαίων Ελλήνων
εκτός από την φράση «ούλε τε και μέγα
χαίρε»4, και έρρωσο που αναφέρονταν
στην υγεία και την ευτυχία, ήταν και η
λέξη ευ-ποτμία.
Η ευποτμία, είναι μια από τις λέξεις που
έχει ως πρώτο συνθετικό της το επίρρημα ευ. Το ευ εκτός της ισχύος του είναι
ήδη γνωστό, σεβαστό, και προσφιλές. Το
δεύτερο συνθετικό της λέξεως «ποτμία»
προέρχεται από το ουσιαστικό πότμος
που κι αυτό γεννιέται από το ρήμα πίπτω και σημαίνει τον κλήρο, τη μοίρα,
το πεπρωμένο. Ό,τι ακριβώς σημαίνει
και ειμαρμένη που προέρχεται από τη
μετοχή του παρακειμένου του ρήματος
μείρομαι. Σύμφωνα με τον κανόνα της
ετεροίωσης το βραχύ φωνήεν έψιλον,
μετατρέπεται στο αντίστοιχο βραχύ φωνήεν όμικρον έτσι το μείρομαι γίνεται
και μοίρομαι δηλ μοιράζω. Απ αυτό το
ρήμα προέρχεται και η μοίρα..
Επομένως ευποτμία σημαίνει, καλό κλή-

ρο, δηλ. καλή τύχη ,ευτυχία, καλή μοίρα,
είναι μια λέξη που την λησμονήσαμε και
την εξορίσαμε από το λεξιλόγιο- ευχολόγιό μας, η οποία είναι εύηχος και ουσιαστική.
Περίπου το ίδιο έχει συμβεί και με τη λέξη
υγεία. Η λέξη υγεία στη καθομιλουμένη
σημαίνει την καλή φυσική, πνευματική
και ψυχική κατάσταση. Έχει λησμονηθεί
όμως το έτυμον η αλήθεια της, η καταγωγή της και η ουσία της λέξης.. Η λέξη
αυτή εμπεριέχει την λέξη ευ και τη λέξη
γύιον που απαντάται πάντοτε στον πληθυντικό γύια. Αρχικά γύια εσήμαιναν, τα
μέλη οι χείρες και οι πόδες του σώματος,
και στη συνέχεια ακόμη και όργανα του
σώματος.
Συνεπώς η λέξη ΥΓΕΙΑ αναφέρεται εις
τα ευ γύια δηλ στην καλή κατάσταση των
γύιων που δεν είναι άλλα από τα αρχικώς
μέλη και εν συνεχεία τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος, και κατά συνέπεια
ολόκληρο το σώμα.
Σήμερα υγεία σημαίνει ην ευεξία, που
δεν απέχει από την ευχή και το ευ έχω,
δηλ την καλή, την υγιεινή, κατάσταση
του σώματος, αφού έχει τις ίδιες ρίζες
με την ευχή.
Όπως μάλιστα αναφέρεται στο λεξικό Σουίδα που γράφηκε επί Βυζαντίου:
«Υγεία εστί συμμετρία των πρώτων σωματικών δυνάμεων, ά έστι, θερμότης,
ψυχρότης, υγρότης, ξηρότης.» Από τον
ορισμό αυτό του Σουίδα που είναι πολύ
μεταγενέστερος βέβαια, από την δημιουργία της λέξεως Υγεία, παρατηρείται
ότι υιοθετήθηκε η πυθαγόρεια θεωρία και
η θεωρία του Πλάτωνα, που αναφέρεται
στον Τίμαιο κατά την οποία, ο άνθρωπος
αποτελείται από τα 4 στοιχεία της τετρακτύος, τη γή (ξηρότης) το πύρ, (θερμότης) τον αέρα, (ψυχρότης) και το ύδωρ
(υγρότης).
Έτσι κάθε φορά που ευχόμαστε υγεία, η
που πίνουμε εις υγείαν, ας μη λησμονούμε το αρχικό «ευ» που κρύβεται μέσα
σ’ αυτή την λέξη, και ας ξαποσταίνει
για λίγο η σκέψη μας σ’ αυτό το «ΕΥ»
της ύπαρξής μας.
Αλεξάνδρα Σταυρακάκη

Ιλ Β. 718 «Αρχηγός ήταν ο Φιλοκτήτης ικανός τοξομάχος,» Μετάφραση Κομνηνού Κακριδή .Η
«Είχαν αρχηγό τον έμπειρο τοξότη Φιλοκτήτη,» Μετάφραση αγνώστου εκδόσεις Μαίστρος σελ.61
4
Οδ. Ω 402 και Υμνος Απόλλωνος 466 που σημαίνει «υγίαινε και ευτύχει»
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ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Οι δύο νέοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στο χώρο της διαφήμισης και προώθησης υπηρεσιών, θέλησαν
με τη δωρεά τους αυτή να ενισχύσουν την,
λειτουργούσα και ως δανειστική, βιβλιοθήκη
του Συλλόγου μας, αποτείνοντας κατ’αυτόν
τον τρόπο φόρο τιμής στην πολυαγαπημένη
τους γιαγιά Μαρία Μανουρά (Στελομαρία) και τα αδέρφια το Στελογιώργη και το
δάσκαλο Μανουρά. Για το σκοπό αυτό και
ένεκα ανάμνησης απέστειλαν προς δημοσίευση το ακόλουθο κείμενο που αναφέρεται
στη ζωή και το έργο των προγόνων τους,
προς τιμήν των οποίων ως αναφέρθηκε, έγινε
και η συγκεκριμένη και αξιέπαινη δωρεά
Αντί μνημοσύνου
Τα αδέρφια Κωνσταντίνος Μανουράς,
γνωστός και σαν δάσκαλος Μανουράς,
Κωνσταντίνος Μανουράς ή Στελογιώργης
και Μαρία Μανουρά ή Στελομαρία (γιαγιά
μας), τρία από τα επτά παιδιά του Ιωάννη
Μανουρά ή Στελογιάννη, παρόλο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στον Κρουσώνα
ποτέ δεν ξέχασαν τις Ανωγιανές τους ρίζες

και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους απέδειξαν με τις πράξεις και τα έργα τους ότι
αποτελούσαν άξια τέκνα των Ανωγίων.
Για τον δάσκαλο Μανουρά ότι και να πεί
κανείς είναι λίγο, μόνο άτομα που τον γνώρισαν μπορούν να καταλάβουν το μέγεθος
του ανδρός. Όλοι συμφωνούν ότι μόνο μια
λέξη θα μπορούσε να τον χαρακτηρίσει, η
λέξη «φώς». Άριστος εκπαιδευτικός, αφιερώθηκε με όλο του το είναι στη μόρφωση
και διαπαιδαγώγηση των μαθητών του σε
χαλεπούς καιρούς για την χώρα (όλοι του οι
μαθητές τον θυμούνται και τον μνημονεύουν ακόμα και σήμερα). Πάντα πρωτοπόρος
σε θέματα που αφορούσαν την οικονομική
και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου του.
Με δικές του πρωτοβουλίες και μετά από
μεγάλο αγώνα ιδρύθηκε το Λύκειο Κρουσώνα και επιτεύχθηκε η εγκατάσταση του
ηλεκτρικού ρεύματος στο χωριό ήδη από
τη δεκαετία του ’50. Άνθρωπος με μεγαλείο
ψυχής, πάντα προσέτρεχε να βοηθήσει και
να υπερασπιστεί οποιονδήποτε ζητούσε τη
βοήθειά του αλλά και βοηθώντας άτομα
χωρίς οι ίδιοι πολλές φορές να το ξέρουν.

Η καλοσύνη του και η αγνότητά του αντικατοπτρίζονταν στο γέλιο και στην όψη του
προσώπου του, παραπέμποντας σ’έναν άγιο
της εποχής μας. Παρόλο που η ζωή και η
μοίρα τον φόρτωσαν με μεγάλα βάρη και
μεγάλες πίκρες ποτέ κανείς δεν τον άκουσε να παραπονιέται, να μεμψιμοιρεί και δεν
απευθύνθηκε σε άλλους ζητώντας βοήθεια
για δικά του προβλήματα. Τεράστια η προσφορά του και στην πατρίδα με πέντε παράσημα ανδρείας.
Ο Κωνσταντίνος Μανουράς ή Στελογιώργης, αποτελούσε σημείο αναφοράς για
όλους τους Κρουσανιώτες και τους Ανωγιανούς συγγενείς του. Δωρική μορφή, λες
και ήταν βγαλμένη από μυθιστόρημα του
Καζαντζάκη, αυστηρός και συνάμα μειλίχιος, μετρημένος στα λόγια και τις πράξεις
του, ένας γέρος σοφός.
Όλοι πρόστρεχαν να πάρουν τη γνώμη του
σε σοβαρά θέματα, οικογενειακά προβλήματα, αντιδικίες, ξέροντας ότι σε αυτόν θα
βρουν τις καλύτερες συμβουλές.
Η γιαγιά μας, Μαρία Μανουρά ή Στελομαρία
ήταν ένα ζωντανό αρχείο όλων των γεγονό-

των της Κρήτης, από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ήξερε απ’έξω όλους τους Ανωγιανούς και
τους Κρουσανιώτες με τα μικρά τους ονόματα, όλους τους οικογενειακούς δεσμούς μεταξύ τους, καθώς και τα ιστορικά της κάθε οικογένειας. Παρότι δεν πήγε στο Δημοτικό έμαθε
μόνη της να διαβάζει και να κάνει τις βασικές μαθηματικές πράξεις. Άριστη υφάντρα
άφησε στα παιδιά και τα εγγόνια της υφαντά
και πλεκτά, αληθινά αριστουργήματα. Πάντα
αναφερόταν με υπερηφάνεια στην Ανωγιανή
καταγωγή της, πάντα σκεφτόταν τους συγγενείς στα Ανώγια προσπαθώντας ήδη από μικρά παιδιά να μας μυήσει στις ξεχωριστές ιδιότητες και χαρίσματα των Ανωγιανών. Πάντα
ήταν το σπίτι της ανοιχτό, όχι μόνο για τους
Ανωγιανούς συγγενείς της, κυρίως βοσκούς
που περνούσαν από τον Κρουσώνα αλλά και
για κάθε Ανωγιανό. Αποτελεί τιμή και περηφάνια για μας, που είχαμε τέτοιους ανθρώπους για προγόνους μας.
με εκτίμηση,
Βογιατζάκης Νικόλαος
Μακατουνάκης Μιχάλης
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ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Γράφει η Μαρλένα Σκουλά – Περιφεράκη
(μέλος της Ελληνικής Αστροναυτικής
Εταιρείας)
ΤΟ ΑΛΦΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ
Το Άλφα του Κενταύρου είναι το αστέρι που βρίσκεται πιο κοντά στο ηλιακό

ΤΟ ΑΛΦΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

μας σύστημα και απέχει 4 έτη φωτός. Ο
Κένταυρος δεν φαίνεται, γιατί είναι από
τους 24 αμφιφανείς του Νότιου Ημισφαίριου.
Οι Κένταυροι, μυθολογικά πρόσωπα,
ήταν από τη μέση και πάνω άνθρωποι
και από τη μέση και κάτω άλογα, και
ζούσαν στα βουνά του Πηλίου.
Ο πιο γνωστός μύθος τους θέλει να κατάγονται από τον Ιξίονα και τη Νεφέλη.
Κάποτε οι θεοί κάλεσαν τον Ιξίονα, βασιλιά της Θεσσαλίας, στον Όλυμπο σε
γεύμα. Αλλά ο Ιξίων, στη διάρκεια του
γεύματος, ερωτεύτηκε την Ήρα. Μα ο
Δίας και η Ήρα θύμωσαν τότε για την
ασέβειά του και αποφάσισαν να τον τιμωρήσουν.
Ο θεός των θεών έπλασε από νεφέλη
ένα ομοίωμα της Ήρας και με αυτό ο
Ιξίων γέννησε τους Κένταυρους.
Τα παιδιά αυτά του Ιξίονα περιφρονήθηκαν από τους θεούς και τους ανθρώπους, ενώθηκαν με τις φοράδες του Πηλίου και γέννησαν Κενταύρους.
Ο Όμηρος στην Οδύσσεια παρομοιάζει
τους Κένταυρους με σάτυρους.
Μεταξύ αυτών, ο πιο σοφός ο Χείρων
ζούσε στο Πήλιο και είχε μαθητές του

όλους τους μυθολογικούς ήρωες τον
Ασκληπιό, Πηλέα, Αχιλλέα κ.α.
Λέγεται ότι αυτός πρώτος δίδαξε
στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα βότανα για να γιατρεύουν τα
τραύματα. Όμως ο ίδιος δεν μπόρεσε
να γιατρευτεί από το δηλητηριασμένο βέλος του Ηρακλή. Υπέφερε τόσο
από τους πόνους ώστε, ενώ ήταν αθάνατος, αντίθετα από τους άλλους Κένταυρους, ζήτησε ν’ απαλλαγεί από
την αθανασία.
Μετά το θάνατό του μεταμορφώθηκε
από το Δία στον αστερισμό του Τοξότη. Μετά οι Κένταυροι κατέβηκαν στην
Αρκαδία. Όμως στη διάρκεια της Κενταυρομαχίας ο Ηρακλής τους έδιωξε
από εκεί.
Γι’ αυτό και οι θεοί μεταμόρφωσαν τον
Ηρακλή και τους Κένταυρους σε αστερισμούς.
ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΝΟΥ
Ένας από τους λαμπρούς αστερισμούς
του Βόρειου Ημισφαιρίου είναι ο αστερισμός του Κύκνου, που τον ονόμαζαν
οι Αρχαίοι «Όρνις».
Έχει 81 αστέρια, ορατά με γυμνό μάτι.
Το Α’ του Κύκνου είναι ο Ντενέμπ. Είναι η αραβική
μετάφραση της
λέξης «ουρά»
πουλιού.
Τα
πέντε αστέρια
σ χ η μ α τ ί ζο υ ν
σταυρό. Απέχει
από τη Γη 11
έτη φωτός.
Η
μυθολογία
λέει πως ο Κύκνος ήταν γιος
του Άρη και της
Πελοπείας
ή
Πυρήνης. Ήταν
βασιλιάς των
Αμφανών κοντά
στις Παγασές.
Συνελάμβανε
τους διερχόμενους ξένους και
τους ανάγκαζε
να μονομαχήσουν μαζί του και πάντα
τους νικούσε. Ο Ηρακλής όμως, όταν
μονομάχησαν, τον σκότωσε και τραυμάτησε τον πατέρα του Κύκνου, που
προσπαθούσε να τον βοηθήσει στη
μάχη.
ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
Ο Ηρακλής ήταν ο μεγαλύτερος από
τους ημίθεους και τους μυθικούς ήρωες
της αρχαίας Ελληνικής μυθολογίας.
Ήταν γιος του Δία και της Αλκμήνης,
που ήταν γυναίκα του Αμφιτρύονα. Κάποτε δε που ο Αμφιτρύων έλειπε στον
πόλεμο, ο Δίας πήρε τη μορφή του και
παρουσιάστηκε στην Αλκμήνη, που
ήταν γνωστή για την ομορφιά, τη χάρη
και τη σεμνότητά της.
Με αυτή την υπέροχη γυναίκα ο Δίας
επεδίωξε να φέρει στον κόσμο ένα γιο
ικανό να σώσει τους θεούς και τους ανθρώπους από τέρατα και τους κινδύνους
που τους απειλούσαν.
Λέγεται, πως εκείνο το βράδυ ο Δίας
παρήγγειλε στον Ερμή, που στεκόταν
φύλακας στην πόρτα των ανακτόρων,
να ειδοποιήσει τον Ήλιο να καθυστε-

Ο ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

ρήσει την ημέρα, ώστε να βραδύνει η
επιστροφή του Αμφιτρύονα.
Η νύχτα εκείνη θεωρήθηκε η μεγαλύτερη όλων των εποχών. Έτσι, από την
ένωση του Δία και της Αλκμήνης γεννήθηκε ο Ηρακλής.
Ο Δίας, για να δοξάσει τη γέννηση του
γιου του, γέμισε το δωμάτιο του νεογέννητου με θεϊκό φως και το έστειλε με
τον Ερμή να θηλάσει από το θεϊκό γάλα
της Ήρας, που βρισκόταν στον Όλυμπο,
για να γίνει το βρέφος αθάνατο.
Μα όταν η θεά ξύπνησε και είδε το
μωρό, θύμωσε και το έσπρωξε με δύναμη. Από τότε η Ήρα μίσησε το παράνομο παιδί του Δία και ήθελε να το
εξοντώσει.
Ένα βράδυ που ο Ηρακλής κοιμόταν
με τον αδελφό του Ιφικλή, μέσα σε μια
ασπίδα, η Ήρα έστειλε δυο πελώρια φίδια με γαλάζια λέπια να τους πνίξουν.
Οι πόρτες του παλατιού άνοιξαν μόνες
τους, μόλις πλησίασαν τα φοβερά ερπετά, που αθόρυβα σύρθηκαν πάνω στο
μαρμαρένιο πάτωμα και πήγαν στην αίθουσα που κοιμώντουσαν τα βρέφη.
Καθώς πλησίαζαν όμως προς την ασπίδα, το σούρσιμο και το σφύριγμά τους
ξύπνησαν τα μωρά.
Ο Ιφικλής, βλέποντας τις διχαλωτές
γλώσσες τους και τα μάτια τους που
πετούσαν φλόγες, άρχισε να κλαίει.
Αντίθετα, ο Ηρακλής δίχως να τρομάξει άρπαξε τα φίδια από το λαιμό και τα
έπνιξε. Ήταν τότε 8 μηνών.
Όταν μεγάλωσε ο Ηρακλής, έμαθε
αστρονομία και φιλοσοφία από το σοφό
Κένταυρο Χείρωνα.
Κάποτε ο Ηρακλής παντρεύτηκε την
κόρη του βασιλιά της Αιτωλίας Δηϊάνειρα, την οποία κατόπιν αποπειράθηκε να κλέψει ο Κένταυρος Νέσσος. Ο
Ηρακλής τότε τον σημάδεψε με βέλος
αλειμένο στο δηλητήριο της Λερναίας
Ύδρας και τον τραυμάτισε βαριά.
Το αίμα του Νέσσου δηλητηριάστηκε
αμέσως, μα πριν πεθάνει, θέλοντας να
εκδικηθεί τον Ηρακλή, σύστησε στη
Δηϊάνειρα να κρατήσει το αίμα του, κι
αν κάποτε ο Ηρακλής σταματήσει να
την αγαπά, να βάψει μ’ αυτό το αίμα το
χιτώνα που θα φορούσε, και με αυτή τη
φράση ξεψύχησε.
Πράγματι, η γυναίκα του Ηρακλή, όταν
αυτός ερωτεύτηκε την κόρη του Ευρίπου Ιόλη, έβαψε το χιτώνα του με το

αίμα του Νέσσου.
Ο χιτώνας κόλλησε
πάνω στο κορμί του
ήρωα και άρχισε να τον
καίει φρικτά. Μανιασμένος από τους πόνους
ο ημίθεος προσπάθησε
να βγάλει το ολέθριο
ρούχο, αλλά μαζί ξέσκιζε και τις σάρκες του.
Τότε, και μη μπορώντας
ν’ αντέξει το μαρτύριο,
παρακάλεσε τους φίλους του ν’ ανάψουν
μια φωτιά και πήδησε
μέσα στις φλόγες.
Έτσι λυτρώθηκε από το
γήϊνο σώμα.
Ο Δίας τον έστειλε στον
ουρανό και έμεινε αθάνατος, μεταμορφώνοντάς τον σε αστερισμό,
να ακτινοβολεί στο Βόρειο Ημισφαίριο.
Ο αστερισμός του Ηρακλή φαίνεται από τον ουρανό της Αθήνας περιτριγυρισμένος από δυο μεγάλα
φίδια, τον όφι και τον οφιούχο.
Ο θλιβερός θάνατός του έγινε θέμα υψηλής ποιητικής δημιουργίας από τους αρχαίους δραματουργούς, το Σοφοκλή και
άλλους.
Ο ΠΗΓΑΣΟΣ
Ο Πήγασος ήταν ένας φτερωτός και
αθάνατος ίππος, που ξεπήδησε μαζί με
τον Χρυσαόρα από το αίμα της Μέδουσας, όταν την αποκεφάλισε ο Περσέας.
Με αυτό το άλογο πέταξε ο Βελλερεφόντης στο διάστημα.
Η παράδοση λέει πως ο Βελλερεφόντης
ήταν ψηλός, όμορφος και γενναίος. Κάποτε τον κυρίευσε η επιθυμία να ανεβεί
με τον Πήγασο στους Ουρανούς, στην
περιοχή των θεών. Ο Δίας θύμωσε, γι’
αυτό έκανε το άλογο ν’ αγριέψει και να
γκρεμίσει το ματαιόδοξο αναβάτη του,
κοντά στην περιοχή της Ταρσού.
Λέγεται ακόμα, πως εκεί έπεσε μια φτερούγα του Πήγασου. Από τότε, ο Πήγασος έμεινε αθάνατος και δωρήθηκε στη
θεά Ιώ, για τον πρωϊνό της περίπατο.
Σημειώνουμε πως στο Πανεπιστήμιο
της Ταρσού εφοίτησαν πολύ αργότερα
ο Απολλώνιος Τιανεύς και ο Απόστολος
Παύλος.
Ο Πήγασος είναι το σήμα της Κυπριακής Αστροναυτικής Εταιρείας και θεωρείται σύμβολο της ποιητικής έμπνευσης.
Είναι αστερισμός του Βόρειου Ημισφαίριου και αποτελείται από δισεκατομμύρια άστρα. Τα 3 πιο λαμπρά του
είναι δευτέρου μεγέθους και μαζί με το
Α της Ανδρομέδας σχηματίζουν ορθογώνιο τετράπλευρο.
Συνεχίζω μ’ ένα μικρό αφιέρωμα στ’
αστέρια, πάνω σε στίχους μου, με τίτλο
«Στη Σιωπή», σαν ελάχιστο δείγμα θαυμασμού κι ευγνωμοσύνης σ’ αυτή τη
λαμπρή και ακατανίκητη γοητεία τους,
που φώτιζε τα παιδικά μας όνειρα και
τα πρώτα μας αισθήματα.
Ακόμη θα αναφερθώ με δέος, στην
υπερκόσμια συμβολή τους μέσα από τη
θεία αρμονία του σύμπαντος, που παρά
την πρακτική τους χρησιμότητα αποτελούν για τον άνθρωπο μια υψηλής ποιότητας βιτρίνα αισθητικής.
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...ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
Κάποιες βασικές γνώσεις για την αρτηριακή υπέρταση
Η
Ευρωπαϊκή
Υπερτασική Εταιρεία, καθορίζει τα
όρια της αρτηριακής υπέρτασης, ως
πίεση μεγαλύτερη
των 140mmHg για
τη συστολική, και
μεγαλύτερη των 90mmHg για τη διαστολική. Oρίζοντας την υπέρταση,
μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για
την πάθηση κατά την οποία το αίμα
ασκεί παθολογικά αυξημένη πίεση στο
εσωτερικό τοίχωμα των αγγείων και της
καρδιάς. Το κυκλοφορικό μας σύστημα
θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα
κύκλωμα σωληνώσεων (αγγεία) στα
οποία κυκλοφορεί υγρό (αίμα) με τη
βοήθεια μιας αντλίας (καρδιά). Σύμφωνα με το παράδειγμα αυτό, το κύκλωμα
αυτό επιβαρύνεται όταν η πίεση του
είναι αυξημένη. Οι σωλήνες (αγγεία)
καταπονούνται περισσότερο με κίνδυνο φθορών (αρτηριοσκλήρωση) ακόμη
και ρήξης (αιμορραγία), ενώ συνεχώς
καταπονείται και η αντλία (καρδιά).
Στο 95% των περιπτώσεων αρτηριακής
υπέρταση δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν σαφή αίτια και τότε μιλάμε για
πρωτοπαθή (ιδιοπαθή) υπέρταση. Στο
υπόλοιπο 5% των περιπτώσεων εντοπίζουμε αίτια τα οποία μπορεί να είναι είτε
ενδοκρινικά, ή να συνδέονται με παθήσεις των νεφρών ή και άλλες συγγενείς
και επίκτητες διαταραχές όπως το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις μιλάμε για δευτεροπαθή
υπέρταση η οποία με την αντιμετώπιση
του αιτίου που την προκαλεί μπορεί και
να βελτιωθεί θεαματικά ή ακόμη και να
θεραπευτεί. Επιπλέον, υπάρχουν παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν
δυσμενώς (να επιβαρύνουν) την αρτη-

ριακή πίεση. Έτσι η αρτηριακή πίεση
αυξάνεται με την παρατεταμένη χρήση
φαρμάκων όπως η κορτιζόνη, τα μη
στεροειδή αντιφλεγμονώδη (τα οποία
χρησιμοποιούνται ορισμένες φορές χωρίς μέτρο ως παυσίπονα σε παθήσεις
του μυοσκελετικού συστήματος), τα
αντισυλληπτικά. Επίσης φαίνεται να
αυξάνεται με το κάπνισμα, την υπερμετρη κατανάλωση αλκοόλ (πάνω από 3
ποτά καθημερινά) και καφέδων. Τέλος
στους επιβαρυντικούς παράγοντες θα
πρέπει να προσθέσουμε και το άγχος.
Ας δούμε όμως σε ασθενείς με υπέρταση τι πρέπει να προσέξουμε στον τρόπο που γίνεται η μέτρηση. Αυτός που
εξετάζεται θα πρέπει να βρίσκεται σε
ήρεμη κατάσταση για 10 λεπτά τουλάχιστον. Θα πρέπει να έχει αποφευχθεί
η πρόσφατη λήψη καφέ ή γενικότερα
ζεστών ή κρύων ροφημάτων, καθώς

και το κάπνισμα, ενώ η θερμοκρασία
του δωματίου να είναι σταθερή (2025οC).Η περιχειρίδα μέτρησης θα πρέπει να τοποθετείται στο βραχίονα, και το
το πλάτος της να είναι ίσο περίπου με τα
2/3 του βραχίονα. Επιπλέον η θέση της

περιχειρίδας θα πρέπει να είναι στο επίπεδο της καρδιάς, ανεξάρτητα με το αν
ο ασθενής κάθεται ή βρίσκεται σε ύπτια
θέση. Οι μετρήσεις είναι σημαντικό να
επαναλαμβάνονται με μεσοδιαστήματα λίγων λεπτών, και να γίνουν τουλάχιστον 2 ή ακόμη και περισσότερες
προκειμένου να καταλήξουμε σε τιμές
που διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους.
Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε
ότι η αρτηριακή πίεση δεν διατηρείται
σταθερή καθ’ όλο το 24ωρο αλλά μεταβάλλεται φυσιολογικά (ημερήσια διακύμανση), επηρεάζεται από το επίπεδο
σωματικής προσπάθειας την ώρα της
μέτρησης, καθώς και από τα συναισθήματα (π.χ. ο φόβος της άσπρης μπλούζας). Η χρόνια αύξηση της ΑΠ συνήθως
δεν προκαλεί συμπτώματα. Εκτός από
την περίπτωση μιας υπερτασικής κρίσης που μπορεί να έχει πιο θορυβώδη
κλινική εικόνα, πρόκειται στην ουσία για
μια ‘σιωπηλή’ νόσο,
κάτι που την καθιστά
αρκετά επικίνδυνη.
Γενικότερα η αρτηριακή υπέρταση φαίνεται
ότι αυξάνει τον κίνδυνο τόσο για αρτηριοσκλήρωση (ιδιαίτερα
σε συνδυασμό με σακχαρώδη διαβήτη, κάπνισμα, χοληστερίνη
και το κληρονομικό)
όσο και για καρδιαγγειακά επεισόδια (εμφράγματα, εγκεφαλικά κ.α).
Σχετικά με την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης, υπάρχουν οι λεγόμενοι
μη φαρμακευτικοί τρόποι αντιμετώισης
με μέτρα που τροποποιούν κατά κάποιο
τρόπο τις βλαβερές συνήθειες της ζωής

μας και βέβαια oι φαρμακευτικοί.
Σε ήπιες υπερτάσεις η απώλεια βάρους,
η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας (περπάτημα, ποδήλατο, κολύμπι,
τρέξιμο) η διακοπή του καπνίσματος και
η σημαντική ελάττωση προσθήκης αλατιού στη διατροφή μας είναι τα πρώτα μέτρα που μπορεί όμως να έχουν σημαντικά αποτελέσματα όχι μόνο στη ρύθμιση
της πίεσης αλλά και στη βελτίωση του
συνολικού μεταβολικού προφίλ (σακχάρου, χοληστερίνης). Επίσης η αποφυγή
κατάλωσης υπερβολικής ποσότητας
οινοπνευματωδών και ο περιορισμός
τους σε 1-2 ποτά για τους άνδρες και 1
για τις γυναίκες φαίνεται να βοηθούν.
Αν οι πρώτες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις σε οριακές υπέρτάσεις δεν έχουν
σημαντικό αποτέλεσμα μετά διάστημα
λίγων βδομάδων ή μηνών, η αν εξαρχής
ο κίνδυνος από την αρτηριακή υπέρταση κρίνεται μεγάλος (π.χ σε ασθενείς
με σακχαρώδη διαβήτη ή νεφροπαθείς)
τότε η άμεση φαρμακευτική παρέμβαση
γίνεται περισσότερο επιτακτική προκειμένου να επιτευχθούν οι τιμές στόχοι.
Τιμές που είναι ανάλογοι με το συνολικό
προφίλ κινδύνου του ασθενούς.
Η αρτηριακή υπέρταση είναι εξαιρετικά
συχνή στο γενικό πληθυσμό, ιδιαίτερα
σε ηλικίες πάνω από 40-50 ετών. Είναι
σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν στο ότι, οι
χαμηλότερες τιμές πίεσης συνδέονται με
αυξημένη επιβίωση και ότι η προσπάθεια για αυτό το στόχο είναι σημαντικό
να ξεκινήσει νωρίς στη ζωή μας, πρωτού
προκληθούν βλάβες και δυσλειτουργίες
στο αγγειακό μας δίκτυο.
Εμμανουήλ Ν. Καράτζης
Καρδιολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας

Ο Π Ο Ν Ο Σ Τ Η Σ ΓΑ Ι Α Σ
O Βίκος
Ένα σημαντικής σπουδαιότητας καλλιεργούμενο κτηνοτροφικό φυτό είναι ο
Βίκος (Vicia sativa). Πρόκειται για ένα
ψυχανθές, το οποίο είναι άριστη ζωοτροφή (είτε σαν σανός είτε σαν καρπός)
με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μέχρι
34%. Προσαρμόζεται πάρα πολύ καλά
στις κλιματικές συνθήκες μας και είναι
κατάλληλο για φύτευση σε χωράφια τα
οποία έχουν εξαντληθεί από την καλλιέργεια σιτηρών. Φυτό με καλή ρίζα,
στέλεχος λεπτό, χνουδωτό, τετραγωνικής διατομής, κοίλο εσωτερικά που
πλαγιάζει ως ένα βαθμό ή αναρριχάται. Τα φύλλα του είναι σύνθετα με 5-7
ζεύγη φυλλαρίων. Τα άνθη είναι ιώδη
(μωβ) και οι λοβοί επιμήκεις πεπλατυσμένοι, με σπέρματα χοντρά. Το φυτό
σε πλήρη ανάπτυξη φτάνει τα 50 με 70
εκατοστά.
Η εποχή σποράς του βίκου εξαρτάται

από τις ελάχιστες θερμοκρασίες που
μπορούν να επικρατήσουν στην περιοχή που θέλουμε να εγκαταστήσουμε
την φυτεία. Το ανεπτυγμένο φυτό αντέχει σε θερμοκρασία μέχρι τους μείον
10οC, ενώ καταστρέφετε σε θερμοκρασία χαμηλότερη από μείον 15οC. Όσο
χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία τόσο
επιβραδύνεται η ανάπτυξη των φυτών.
Έτσι σε βόρειες και ορεινές περιοχές η
σπορά γίνεται νωρίς την άνοιξη μετά
την παρέλευση των χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ σε νοτιότερες και θερμότερες περιοχές γίνεται το φθινόπωρο
(Νοέμβριο). Η σπορά είναι επιφανειακή 2 με 4 εκατοστά και η ποσότητα του
σπόρου εξαρτάται από το αν θέλουμε
να παράγουμε σανό (10- 15 κιλά) ή
καρπό (7-10 κιλά).
Τα εδάφη που είναι κατάλληλα για την
καλλιέργεια του βίκου είναι τα βαθιά,

μέσηςσύστασης(αμμο-αργυλοπηλώδη)
πλούσια σε οργανική ουσία τα οποία
πρέπει να αποστραγγίζουν καλά. Το
έδαφος δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία. Αν προηγούνταν άλλη καλλιέργεια γίνεται ένα φρεζάρισμα για το
στρώσιμο του χωραφιού και ακολουθεί
η σπορά. Καλό είναι να αποφεύγετε η
σπορά βίκου σε χωράφι που η προηγούμενη καλλιέργεια ήταν ψυχανθές (τριφύλλι, σόγια, κτηνοτροφικό μπιζέλι).
Πριν την σπορά μπορεί να γίνει λίπανση με λίπασμα που θα περιέχει άζωτο
και φώσφορό π.χ. (16-20-0). Ο βίκος
δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε νερό.
Καλλιεργείται σε περιοχές που το ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων είναι τουλάχιστον 450 χιλιοστά. Βοηθούν πολύ την
ανάπτυξη του φυτού στα αρχικά του
στάδια. Όταν πρόκειται να καλλιεργηθεί για την παραγωγή σανού, καλό είναι

να συγκαλλιεργείται με σιτηρά (σιτάρι,
βρώμη ή κριθάρι) διότι αναρριχάται στο
φυτό αυτό δεν πέφτει στο έδαφος και η
συγκομιδή γίνεται ευκολότερα.
Όταν ο βίκος προορίζεται για σανό, συγκομίζεται όταν οι πρώτοι λοβοί έχουν
πλήρως αναπτυχθεί. Αφού το θερίσουμε το αφήνουμε για μία με δυο μέρες
για να ξεραθεί και κατόπιν το αναστρέφουμε μέχρι να ξεραθεί τελείως. Κατόπιν γίνεται δεμάτια και αποθηκεύεται.
Οι αποδόσεις σε σανό κυμαίνονται από
500 έως 1000 κιλά ανά στρέμμα. Η
παραγωγή σπόρου είναι από 150 έως
250 κιλά ανά στρέμμα. Όταν ο βίκος θα
χρησιμοποιηθεί για βοσκή είναι πολύ
αρεστός στα ζώα από την άνθηση μέχρι
να γεμίσουν οι λοβοί.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΡΕΝΤΖΟΣ
Γεωπόνος
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ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

«Το παραδοσιακό παιχνίδι»
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΥΓΕ

...συνέχεια από την σελ. 1

Στις σελίδες του, τις οποίες φρόντισε μεταξύ
άλλων, η υπεύθυνη του ΚΑΠΗ και κοινωνική λειτουργός κ. Ρίτα Σουλτάτου, μπο-

ρούμε να παρατηρήσουμε σκηνές από την
αναπαράσταση των περισσότερων παραδοσιακών παιχνιδιών, με τα οποία μεγάλωσαν
οι περισσότεροι από εμάς και τα οποία παίζουν, ακόμα και σήμερα, διασκεδάζοντας
έτσι, και τα παιδιά μας.
Πρωταγωνιστές πολλά παιδιά και ηλικιωμένοι του χωριού μας σε ένα ιδανικό πάντρεμα
και συνύπαρξη δύο διαφορετικών γενεών.
Τις σελίδες και την παρουσίαση κάθε παιχνιδιού του ημερολογίου ντύνει με τους
στοίχους του ο στιχουργός και συγχωριανός
μας Κώστας Φασουλάς. Συνεργάστηκαν
επίσης, η εργοθεραπεύτρια του ΚΑΠΗ Μαριάνθη Ζαχαριουδάκη, όπως επίσης και
οι δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου του
χωριού μας Βαγγέλης Βρέντζος και Ελένη
Σαλούστρου.
Αξίζει όλοι να αποκτήσουμε το ημερολόγιο
αυτό. Διαθέσιμα αντίτυπα υπάρχουν ακόμα και μπορείτε να τα ζητήσετε είτε από το
Σύλλογό μας είτε από το ΚΑΠΗ του Δήμου
Ανωγείων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ για την ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του νέου βιβλίου με τίτλο
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ)»
...συνέχεια από την σελ. 1
Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο ίδιος ο συγγραφέας, ενώ θα προβληθεί και σχετικό οπτικό υλικό, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και περιορισμένος αριθμός αντιτύπων του βιβλίου
προς διάθεση σε συμβολική τιμή. Το νέο αυτό
βιβλίο, που αποτελείται από 47 κεφάλαια και
740 σελίδες συνιστά λαμπρή συνέχεια της
πλούσιας συγγραφικής δραστηριότητας του
ικανού διδασκάλου, η οποία (δραστηριότητα) περιλαμβάνει και τα ακόλουθα έργα:
«Τα ταξίδια του Χωριογύρη και της Χωριογύρας», Ηράκλειο 2003.
«Μερτζανοζαχαράκης – ο ήρωας της Μικράς
Ασίας», Ηράκλειο 2004, Β΄ έκδοση 2008.
«Γεωργίου Χαραλαμπάκη - Περί του Καστελλίου και της ζωής μου ενθυμήματα»,
Ηράκλειο 2005.

«Του Χάρου ο Μουσαφίρης», Ηράκλειο
2006. (Το βιβλίο τιμήθηκε με Έπαινο από
την Διεθνή Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών «Θεά Αθηνά»).
«Ρομπέρτο Λέμπολντ - Φωτογραφικό Λεύκωμα Καστελλίου 1941-1945», Ηράκλειο 2006.
«Δώδεκα παρά τέταρτο», Γερμανική Κατοχή και Αντίσταση στα χωριά του Δήμου
Καστελλίου, τόμος Α΄, Ηράκλειο 2007
«Από Σμάρι με τιμή και δόξα», Ηράκλειο
2008.
«Γιάννης Δραμουντάνης-Στεφανογιάννης»,
Ηράκλειο 2008.
Επίσης έχει επιμεληθεί το βιβλίο της κ.
Ειρήνη Ταχατάκη:
«Στρατηγού Κράιπε-η θρυλική απαγωγή»,
Ηράκλειο 2006.

ΟΜΟΡΦΗ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ» «ΑΝΟΙΞΑΝ» ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Μια όμορφη μουσικοχορευτική βραδιά επεφύλαξε στους πολυπληθείς προσκαλεσμένους του, που βρέθηκαν στο κέντρο διασκέδασης «Γοργόνα» το Σάββατο, 21 Μαρτίου
και ώρα 21:00, ο πρόεδρος του μουσικοχορευτικού ομίλου «Ερωτόκριτος», κ. Κώστας
Κυριακάκης. Ο άξιος αυτός χοροδιδάσκαλος και τιμητής της κρητικής παράδοσης, με
την υποστήριξη των συνεργατών του, μεταξύ
των οποίων και του δικού μας Κώστα Μέμμου, αλλά και του πατέρα αυτού Θεμιστοκλή Μέμμου, ο οποίος ενίσχυσε ως χορηγός
την εκδήλωση, από νωρίς εκείνο το βράδυ,

υποδεχόταν στο χώρο εκδήλωσης
τους καλούς και εκλεκτούς φίλους
του.
Εκατό, λοιπόν, χορευτές, από δέκα
μουσικοχορευτικά σχήματα από διάφορους συλλόγους της Αττικής, χόρεψαν μπροστά σε πλήθος κόσμου
που γέμισαν το χώρο της εκδήλωσης
εκείνο το όμορφο βράδυ. Πρώτοι
«άνοιξαν» την βραδιά και χόρεψαν
δέκα εκ των μαθητών-χορευτών του
Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας, τους οποίους επί δύο συναπτά
έτη διδάσκει με άοκνες προσπάθειες
ο άξιος δάσκαλος Κώστας Μέμμος, μαθητής και αυτός του Κώστα Κυριακάκη. Όλοι
οι χορευτές, μεγάλοι και μικρότεροι, βραβεύτηκαν το βράδυ εκείνο, όπως επίσης και οι
χορευτές του Συλλόγου μας, από τον πρόεδρό του, Γιάννη Μανουρά. Τους παρευρισκόμενους διασκέδασε με το συγκρότημα
και τη μουσική του, μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες, ο Γιώργης Παπαδάκης. Εκδηλώσεις,
όπως αυτές τονώνουν και ενισχύουν τους
δεσμούς όλων των Κρητικών της Αθήνας με
την Κρήτη και την παράδοση.

Για του λόγου το αληθές, δεν είχα χρόνο να γράψω ούτε μια γραμμή για τις στήλες
που εδώ και έναμιση χρόνο και πλέον διατηρώ στην εφημερίδα.
Όμως καμιά φορά συμβαίνουν εξαιρετικά
γεγονότα που μας υπερβαίνουν. Έτσι λοιπόν κατ εξαίρεσιν, πιέζοντας τα όρια του
χρόνου μου, κάνοντας υπέρβαση και των
αντοχών μου, θα προσπαθήσω να γράψω
δυο λόγια για τη βραδιά της 20ης Φεβρουαρίου του έτους 2009, που τιμήθηκαν από
το Σύλλογο των εν Αθήναις Ανωγειανών
«Το Ιδαίον Αντρον», Ανωγειανοί άξιοι,
τόσο παρόντες και όσο και απολιπόντες..
Θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία του
Διοικητικού Συμβουλίου, δηλ η απόφασή του να τιμήσει τα άξια τέκνα του χωριού, εκτός Κρήτης εδώ στα ξένα, ήταν
μια απόφαση που δικαιώνει το σκοπό
και την ύπαρξη του Συλλόγου.
Η εσωτερική και η όποια μετανάστευση,
που έχει επιβληθεί εξ ανάγκης ή από άλλους λόγους, στους ανθρώπους, είναι ένα
σχίσμα στο συνεχές της ψυχής, είναι ένα
τραύμα που δύσκολα επουλώνεται.
Οι πρώτες εμπειρίες του βίου, όσο και
άν είναι οδυνηρές και δύσκολες, έχουν
τις ισχυρότερες αποτυπώσεις, διατηρούνται εντονώτερα στη μνήμη, και πολλές
φορές αποτελούν πυξίδες του μετέπειτα
βίου μας. Οι άνθρωποι που είδαν το φώς
του κόσμου σ ένα κοινό τόπο και ξεκίνησαν τη ζωή τους με κοινές παραδόσεις και
μνήμες, χαμένοι στη μεγαλούπολη, φέρουν
εφ όρου ζωής, αυτό το τραύμα της απόσχισης τους από το σώμα, τις εμπειρίες και
τις μνήμες, της γενέθλιας γής,.
Η μετανάστευση ακόμα και άν βελτιώνει
τις συνθήκες του βίου, είναι μια ορφάνεια, πάντα και πανταχού παρούσα, είναι
μια στέρηση ψυχική και πνευματική,
όπως η στέρηση της μάνας και του πατέρα από τη ζωή του τέκνου των.
Έτσι η απόφαση του Δ.Σ. έστω και με την
ευκαιρία του ετήσιου χορού,- εγώ προσωπικά θα ήθελα να γίνει ειδική και αποκλειστική
εκδήλωση για τους άξιους αυτούς ανθρώπους, και θα ευχόμουν να επαναλαμβάνεται
κάθε χρόνο γιατί είναι πολλοί οι άξιοι Ανωγειανοί που πρέπει να τιμηθούν,- υπήρξε μια
καλή ευκαιρία, για απολογισμό του ανθρώπινου δυναμικού, που διαθέτει η πατρίδα.
Τα τέκνα των Ανωγείων που άνθισαν
απανταχού της γής, και η προσφορά τους
στο κοινωνικό σύνολο, είναι ευάριθμα.
Πρώτη φορά πληροφορήθηκα την προσφορά του Κώστα Σμπώκου του παγκόσμιου γιατρού, που με τις ικανότητες και τις
αρετές του προσέφερε τόσο στην βελτίωση
της υγείας του κόσμου. Εκτός των άλλων
ο Κώστας Σμπώκος εφηύρε και ένα παρασκεύασμα που ονομάστηκε solucion
Σμπώκος 2, το οποίο σε περίπτωση εγχείρησης ανοικτής καρδιάς επιμηκύνει τη
διάρκεια της εγχείρησης, κατά την οποία

η καρδιά αποχωρίζεται από το σώμα,
τρεις ώρες περισσότερο από τα παρασκευάσματα άλλων επιστημόνων τόσον
της Αμερικής, όσον και της Ρωσίας.
Εκείνο το βράδυ: Γνώρισα από κοντά και
συζήτησα για λίγο μαζί του, τον Μιχάλη
Κεφαλογιάννη, ένα από τους πιο σεμνούς
δημοσιογράφους, που παρακολουθώ τακτικά γιατί εκτός των άλλων τιμά το λειτούργημα του, και επιτελεί το καθήκον της
ενημέρωσης με επιμέλεια και αφοσίωση.
Και είδα τον Κώστα Φασουλά, ένα στιχουργό πολλά υποσχόμενο, να χαίρεται
πλαισιωμένος από τους φίλους και συνεργάτες του, το Δημήτρη Παπαδημητρίου, τη
Φωτεινή Δάρα, αλλά και όλους του συγχωριανούς του και τους θαυμαστές του.
Σύμφωνα και με τους στίχους του τραγουδιού του Διονύση Σαβόπουλου «των
Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλους
Γαλαξίες», αυτή η εκδήλωση, ήταν τιμή
για όλους, για τους παρόντες φίλους, για τα
μέλη του Συλλόγου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί εκείνο το βράδυ
ένας άλλος γαλαξίας με πλήθος άστρα και
πλανήτες ανέτειλε στην ανωγειανή κοινότητα. αφού αυτή η τιμητική εκδήλωση
διέθετε ποιότητα και σεμνότητα.
Για τον λόγο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να επικαλεστώ μια πανάρχαιη λέξη,
που τη χρησιμοποιούσαν συχνά οι αρχαίοι
έλληνες, αλλά σήμερα έχει λησμονηθεί.
Μια λέξη λιτή, αλλά δυνατή, τη λέξη
ΕΥΓΕ. Μια λέξη που αποτελεί πηγή του
εύ, του καλού και της ευγένειας βέβαια
που τόσο απουσιάζουν από την καθημερινότητά μας. Αποτελείται μόνον από τέσσαρα γράμματα. Από το επίρρημα ευ- ή
ηυ- και το εγκλιτικό μόριο γε ή γα, που βέβαια η αδυναμία μου για τη γλώσσα μου
υπενθυμίζει, ότι αυτό το μόριο το τόσο μικρό και ίσως ασήμαντο, αποτελεί και τη
ρίζα της μητέρας γής, Γα- και Γαί-α.
Αυτές οι δύο συλλαβές που αποτελούνται
μόνον από τέσσαρες φθόγγους σχηματίζουν μια ήχηρή λέξη, που αντηχεί την ευαρέσκεια και ευχαρίστηση, της ψυχής.
ΕΥΓΕ λοιπόν, στους ανωγειανούς στα
μέλη και στους φίλους του συλλόγου που
συμμετείχαν,
ΕΥΓΕ στα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου
ΕΥΓΕ στο Πρόεδρο του Δ.Σ. του συλλόγου,
τον Γιάννη το Μανουρά που εδώ και δυό
χρόνια περίπου τον παρακολουθώ άλλοτε
εκ του συστάδην και άλλοτε εκ του μακρόθεν, να προσπαθεί αόκνως, υπερβάλλοντας
τις δυνάμεις του, να στηρίξει το σύλλογο και
να εκπληρώσει ευβούλως, ευβόλως και επιτυχώς τους στόχους του Συλλόγου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ιατρός-αλλεργιολόγος Μαρία Π.
Κουτλή (κόρη της αείμνηστης Ελένης Κουτάντου) ξεκίνησε τη λειτουργία του ιατρείου της, στο Παγκράτι και επί της οδού Ζηνοδότου 1
και Υμμητού.

ΑΛΣ

Ο Κώστας Ξυλούρης θα μας συναντά
στο εξής στους δέκτες του ραδιοφώνου
μας κάθε Δευτέρα. Τρίτη και Πέμπτη
απο ώρα 9 έως 1 και στη συχνότητα του
ΚΡΗΤΗ FM 87,5 μέσω της εκπομπής
του «ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ» (Ο Κώστας είναι
γιος του Μανόλη Ξυλούρη που διατηρεί
την ομώνυμη ταβέρνα στους πρόποδες
της Πάρνηθας).
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...συνέχεια από την σελ. 1
ιδικότερα, επαινέθηκε με τιμητική πλακέτα και για το έργο του
ο αείμνηστος καρδιοχειρουργός Κώστας
Σμπώκος (την πλακέτα απέδωσε η κ. Ουρανία Ξυλούρη και παρέλαβε η κόρη του, κ.
Ελίνα Σμπώκου). Καίρια αναφορά έγινε στο
ήθος και την προσφορά του τιμώμενου από
τον επιστήθιο φίλο του, ίατρο-οφθαλμίατρο
κο Αντώνη Τζομπανάκη, ο οποίος επεφύλαξε
ευχάριστη και τιμητική για το σύλλογό μας
έκπληξη, καθώς, εκείνο το βράδυ, παρέδωσε
στον πρόεδρο του συλλόγου μας φάκελο, με
το ποσό των 1000 ευρώ, με σκοπό να διατεθεί
προς βράβευση του πρώτου μαθητή του Λυκείου Ανωγείων που θα αποφοιτήσει με το μεγαλύτερο των βαθμών και θα εισαχθεί για να
φοιτήσει, έπειτα από πανελλήνιες εξετάσεις,
στην ιατρική σχολή.
Στη συνέχεια, επαινέθηκε το έργο και η προσφορά του αλησμόνητου ανώτατου αξιωματικού Μπάμπη Σταυρακάκη (την πλακέτα
παρέλαβε η κόρη του κ. Πελαγία Σταυρακάκη, από τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας κ.
Ζαχαρία Σαλούστρο). Για τη ζωή και το ήθος
του ανδρός αναφέρθηκε η κα Αλεξάνδρα
Σταυρακάκη.
Βραβεύτηκε όμως και το εν εξελίξει, έργο
του σημαντικού ανωγειανού στιχουργού

...Ε

Κώστα Φασουλά, για τον οποίο αναφέρθηκε η σημαντική ελληνίδα ερμηνεύτρια κ.
Φωτεινή Δάρα, ενώ ο Σύλλογός μας βράβευσε, ομοίως, και τον άξιο δημοσιογράφο και
τηλεοπτικό παρουσιαστή Μιχάλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος κάθε βδομάδα εισέρχεται
δια της τηλεόρασης στα σπίτια όλων μας,
ενημερώνοντάς μας για θέματα της ανθρώπινης υγείας.
Και οι δύο τους, τίμησαν με την παρουσία
τους την όμορφη αυτή ανωγειανή βραδιά και
παρέλαβαν την πλακέτα από τον πρόεδρο
του Συλλόγου μας, ο οποίος και προλόγισε
την όλη εκδήλωση, καλωσορίζοντας τους
παρευρισκόμενους και υπογραμμίζοντας
την ιδιαίτερη αξία, το βάρος, αλλά και την
έμπνευση που προσδίδει στον καθένα μας το
να είναι και αισθάνεται ανωγειανός. (Διαβάστε ακολούθως και στην παρούσα σελίδα,
αποσπάσματα από τις αναφορές που έγιναν
την βραδιά εκείνη στη ζωή και το έργο των
τιμώμενων).
Την εκδήλωση χαιρέτησαν με τις επιστολές
τους οι βουλευτές: κ. Μανόλης Κεφαλογιάννης (Ηρακλείου), κα Όλγα Κεφαλογιάννη
(Ρεθύμνου), κ. Γιάννης Σκουλάς (Ηρακλείου)
όπως και ο πολιτευτής (Ηρακλείου) κ. Γιάννης
Μανουράς, καθώς, επίσης, και ο πολιτευτής

(Ρεθύμνου) κ. Γιάννης Δραμουντάνης.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο
δήμαρχος του χωριού μας, κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης, αλλά και ο μουσικοσυνθέτης
Δημήτρης Παπαδημητρίου.
Παραυρέθηκαν τιμώντας ιδιαίτερα το σύλλογο και το χωριό μας και ο βουλευτής κ. Γρηγόρης Νιώτης, ο πρώην βουλευτής κ. Γιάννης
Σμπώκος, ο βουλευτής κ Τηλέμαχος Χυτήρης, ο πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως
κ. Γεώργιος Μαριδάκης, ο αντιπρόεδρος της
Παγκρητίου Ενώσεως κ. Άρης Μανουράς, η
ταμίας της Π.Ε. κα Κατερίνα Μπαλτσιώτη, ο
πρώην πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως
και πολιτευτής κ. Κώστας Ξυλούρης, ο αντιπρόεδρος της Πολιτιστικής Κίνησης Μυλοποταμιτών κ Φλουρής, η ταμίας της ΠΟ.ΚΙ.ΜΥ.
κ Ραλλού Δραμουντάνη, ο πρώην πρόεδρος
της ΕΣΗΕΑ κ. Εμμ. Μαθιουδάκης.
Για ακόμα μία φορά παρόντες ήταν και οι
πρώην πρόεδροι του Συλλόγου μας κκ. Μενέλαος Σμπώκος, Θανάσης Σταυρακάκης,
Γιάννης Ανδρεαδάκης και Βασίλης Τουπής.
Μετά το πέρας των βραβεύσεων ο καλός φίλος και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας Κώστας Μπέρκης χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους με τις ακόλουθες στιχουργικές ρίμες:

Καλησπερίζω το κοινό που βρίσκεται κοντά
μας
είναι η επιβράβευση στα μάτια τα δικά μας
Μεγάλη η προσπάθεια που ο Σύλλογός μας
κάνει
σ’αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ψηλά τον
πήχη βάνει
Και κατέληξε προτρέποντας όλους:
Γλεντήστε, χαλαρώστε,
τ’Ανώγεια μες τις φλέβες σας και στην καρδιά
σας νοιώστε
Τον χορό ξεκίνησε η χορευτική ομάδα των
νέων του Συλλόγου μας, υπό την καθοδήγηση του δασκάλου τους Κώστα Μέμμου.
Πραγματοποιήθηκε και κλήρωση πλούσιων
δώρων, τα οποία προσέφεραν φίλοι και μέλη
του Συλλόγου μας, και τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.
Η διασκέδαση συνεχίστηκε μέχρι τις τρεις το πρωί.
Ευχόμαστε να σμίγουμε πάντα στις χαρές. Ευχαριστούμε όλους για τη μαζική συμμετοχή
τους στην εκδήλωση. Ελπίζουμε και προσδοκάμε να διατηρούμε άσβεστη και δυνατή την
αγάπη για τ‘Ανώγεια.
Το ΔΣ

Οι αναφορές στους τιμηθέντες...

Όπως αναφέρθηκε, κατά την βραδιά απονομής τιμητικών πλακετών προς επιβράβευση
του έργου και της προσφοράς στον πολιτισμό και το κοινωνικό σύνολο από τους τέσσερις συγχωριανούς μας, έγινε σύντομη αναφορά στο έργο και τη ζωή των τιμώμενων.
Ακολούθως, παραθέτουμε μερικά σύντομα
(λόγω των αναγκών της έκδοσης) αποσπάσματα από τις τιμητικές αυτές αναφορές και
συγκεκριμένα:
Για τον αλησμόνητο Κώστα Σμπώκο, ο
γιατρός και φίλος του, κ. Αντώνης Τζομπανάκης ανέφερε στο προσεκτικό κοινό,
μεταξύ άλλων: «..ήταν πάντα ανήσυχος και
δημιουργικός, βαθύτατα σκεπτόμενος και….
ανθρώπινος. Ήταν ένας σεισμός και μια ηρεμία ταυτόχρονα…….Η πορεία της σύντομης
ζωής του ήταν επώδυνη, όχι από τις καθημερινές δυσκολίες…….όσο από μια εσωτερική
φλόγα που τον κατάκαιγε μέσα του. Γι’ αυτόν η βράβευση με το πρώτο βραβείο της
Ακαδημίας Αθηνών και με το πρώτο βραβείο
της Εταιρίας Ιατρικών Σπουδών, η θητεία
στα κορυφαία νοσοκομεία του κόσμου……
αποτελούσαν απλώς τα βήματα μιας ανοδικής πορείας…Αρκεί να αναφέρω ότι σε τόσο
λίγο διάστημα είχε προλάβει να είναι μέλος
σε 7 ελληνικές και 19 διεθνείς Εταιρίες της
επιστήμης και του πνεύματος και να δημοσιεύσει 114 επιστημονικές εργασίες από τις
οποίες οι 30 σε διακεκριμένα ξένα επιστημονικά περιοδικά. Και για να φανεί το εύρος
της σκέψης του Κώστα Σμπώκου θα αναφέρω τον τίτλο του κύκνειου έργου του…… «Η
Φιλοσοφία της Χειρουργικής ή η ανατομία

μιας ανάγκης» Και σαν κύκνειος αποχαιρετισμός ή επιτύμβιο στον τάφο του τίποτα δεν
θα μπορούσε να ήταν πιο ταιριαστό από το
στίχο του ποιητή «Η ευσκιόφυλλος δρυς έπεσεν, το λάβαρον ανεδιπλώθη, ο πολεμιστής
ανεπαύθη».
Για τον αξέχαστο συγχωριανό μας, ανώτατο
αξιωματικό Μπάμπη Σταυρακάκη η καλή
του φίλη κ. Αλεξάνδρα Σταυρακάκη ανέφερε μεταξύ άλλων, στους παρευρισκόμενους:
«….Γνωριστήκαμε στα έδρανα της Νομικής
Σχολής όπου γράφτηκε μετά την αποφοίτησή
του από τη Σχολή Ικάρων. Ο Μπάμπης Σταυρακάκης…. υπόδειγμα ανθρώπου…ευπατρίδης …..ευγενής, γενναίος, εκρίθη ομοφώνως
το 1991 από όλα τα κόμματα της Βουλής
και την κυβέρνηση εθνικής ενότητας άξιος
υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ και αρχηγός της ΕΥΠ. Ο
Μπάμπης διακρινόταν και άστραφτε πάντα
με τη σεμνότητα τη σωφροσύνη, τη φρόνησή
του, αλλά και το χαμόγελό του… «Ώρισε στη
ζωή του να φυλάξει Θερμοπύλες, δίκαιος και
ίσος σ’όλες του τις πράξεις» (όπως στίχοι του
ποιητή Κ. Καβάφη…)…Ποτέ δεν μου ανέφερε τις ιδιαίτερες επιδόσεις του στο σώμα της
αεροπορίας ….και ιδίως την ευστοχία του
στη ρίψη βομβών….Κατά τη διάρκεια της
αρχηγίας του στην ΕΥΠ, παρά το γεγονός ότι
είχε την εξουσία να διαχειρίζεται αποκλειστικά και μόνο αυτός τα κονδύλια της ΕΥΠ,
λόγω ευθιξίας και ακεραιότητος χαρακτήρα,
ανέθεσε το ρόλο αυτό σε τριμελή επιτροπή,
την οποία επισταμένως έλεγχε… Ο Μπάμπης
ήταν ηνίοχος που μπορούσε να ελέγξει με τις
αρετές και την αρίστη ηνιοχική γνώμη του,

τα ηνία των αλλόγων μερών της ψυχής του,
και να οδηγήσει το άρμα του, ευβούλως, ευβόλως, ευστόχως και επιτυχώς. Τώρα που
δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, είναι ελεύθερος
στον αιθέρα, αθάνατος ουκέτι θνητός, όπως
μνημονεύει ο Πυθαγόρας ο Σάμιος ο φιλόσοφος, τον ηνίοχο στον τελευταίο στίχο στα
Χρυσά Έπη…»

Για τον σεμνότατο και διακριτικό δημοσιογράφο Μιχάλη Κεφαλογιάννη, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Γιάννης
Μανουράς. Ο ικανός και ακούραστος δημοσιογράφος ξεκίνησε τη δημοσιογραφία
το 1990 εργαζόμενος στην εφημερίδα «Μεσημβρινή», όπου και ειδικεύτηκε στο ιατρικό ρεπορτάζ. Συμμετείχε στο ξεκίνημα της
εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.
Ακολούθως ανέλαβε το ιατρικό ρεπορτάζ
του ΜΕΓΚΑ., όπου το 2000 επιμελείται
και παρουσιάζει την εκπομπή «Όλα για
τη υγεία». Συνεργάζεται με το «Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων». Το 2004 ξεκίνησε
η συνεργασία του με τη ΝΕΤ, όπου παρουσιάζει την νέα εκπομπή «Υγεία για όλους».
Παράληλα, επιμελείται ως αρχισυντάκτης
τα βασικά θέματα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΝΕΤ, ενώ σήμερα είνκαι
αρχισυντάκτης των νέων πολυθεματικών
ενοτήτων της ΝΕΤ με ποικίλα θέματα. Επί
είκοσι χρόνια παρακολουθεί τα μεγαλύτερα
διεθνή ιατρικά συνέδρια. Πολλές οι δημοσιογραφικές επιτυχίες και τα αποκλειστικά
ρεπορτάζ που προβλήθηκαν κυρίως από το
κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΚΑ. Το

2007 η εκπομπή «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
απέσπασε το International Media Prize από
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαβήτη, ως η
καλύτερη ιατρική εκπομπή στον κόσμο.

Τέλος, για τον άξιο και δραστήριο ανωγειανό, στιχουργό Κώστα Φασουλά, αναφέρθηκε η γνωστή και ικανή ερμηνεύτρια
Φωτεινή Δάρα με τα θερμότερα λόγια.
Υπογράμμισε κατ’αυτόν τον τρόπο το ήθος
και την ικανότητα του ανδρός και ανέδειξε τους λόγους για τους οποίους ο Κώστας
Φασουλάς έχει επιτυχώς συνεργαστεί μέχρι
σήμερα, με πολλούς από τους μεγαλύτερους
έλληνες ερμηνευτές, αλλά και πλείστους
συνθέτες. Επιτυχείς, λοιπόν αποδείχθηκαν,
όπως ανέφερε στους παρευρισκομένους, ο
πρόεδρος του Συλλόγου μας, οι συνεργασίας του άξιου στιχουργού και συγχωριανού
μας με τους : Δημήτρη Παπαδημητρίου,
Μάριο Τόκα, Σταμάτη Κραουνάκη, Βασίλη
Σκουλά, Γιώργο Ανδρέου, Χρήστο Νικολόπουλο, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρη
Μπαση, Φωτεινή Δάρα, Νότη Μαυρουδή,
Γιώργο Νταλάρα, Στηβ Γουντ, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελή Θαλασσινό, Μανώλη
Λυδάκη, Πασχάλη Τερζή, Γλυκερία, Τόλη
Βοσκόπουλο, Μάριο Φραγκούλη, Δημήτρη
Μητροπάνο κ.α. Υπογραμμίζουμε, για τον
ικανό, όσο και σεμνότατο στιχουργό, ότι η
ευρύτατης κυκλοφορίας, έγκυρη αμερικάνικη εφημερίδα New York Times έγραψαν:
«ακούγοντας τα τραγούδια του Κώστα Φασουλά, συνειδητοποιούμε ότι ο ελληνικός
ποιητικός λόγος επανέρχεται στο τραγούδι».
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Εις μνήμην ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΟΥΝΑΛΗ
του ΜΙΧΑΗΛ
(απεβίωσε στις 3/3/2008)
Παιδί της φτώχειας, του ξεριζωμού,
της
κατοχής και της
ορφάνιας μα και
παιδί των αναγκών, ΄κείνων
που δίνει ο θεός
και δε διαλέγει.
Πάλεψες και πάλεψες σκληρά.
Τα προβλήματά
σου δε σε εμπόδισαν να αφήσει
κι εσύ τη δική σου σφραγίδα πάνω στους δύσκολους εκείνους καιρούς της ανοικοδόμησης και αναγέννησης του τόπου. Πρόσφερες
και πρόσφερες πολλά και στους δικούς σου
μα περισσότερο σε φίλους και συγχωριανούς. Υπάρχουν πολλοί ακόμα και σήμερα,
που αναπολώντας της εποχές εκείνες έχουν
πάντα να πουν ένα καλό λόγο και για τη δική
σου συμβολή, βαστώντας σου χατήρι και
υποχρέωση.
Ο «μαντρατζής των Νιδιωτών»: έτσι σε έλεγαν. Ο «παραγγελιτής», ο «ταχυδρόμος».
Νύχτα κινούσες, νύχτα έφτανες, νύχτα γυρνούσες και ξανά.. Ο φόβος πουθενά, παντού
το χρέος.
Το Μάρτη του ΄79, που’ρθε της μάνας η σειρά να ταξιδέψει, ο λόγος ο στερνός της ήταν

ένας: «Το Δημόκριτο-το Δημόκριτο και τα
μάτια σας». «Ξέρετε μωρέ τι θα πει μάνα;»
Έλεγες και ξανάλεγες από τότε. Τ’αδέρφια
στο εξής ήταν εκεί σε κάθε, σε κάθε δύσκολη
στιγμή, σε κάθε ώρα, παντού κα πάντοτε παρόντα και όχι από καθήκον μα από αγάπη.
«Δημόκριτε, Δημόκριτε κλωνάρι μου
κι έσβησε τ’όνομά σου κανακάρι μου,
και δε ξαναγροικάται μπλιό ανθέ μου
στσι μπάντες τσοι δικές μας αδερφέ μου»
Μοιρολόϊ της αδερφής, που κλείνει μέσα του
θαρρώ, τη φιλοσοφία και το άρωμα μιας
ολόκληρης εποχής, που αν και με τα τόσα
της δεινά, πρέπει νομίζω να θεωρούνται τυχεροί, όσοι τη ζήσανε και όσοι την πήρανε
μαζί τους.
Καλό σου ταξίδι.
Ο ανηψιός σου,
Γεώργιος Αγησ. Κουτάντος
Εις μνήμην του θανόντος, οι αδερφές του
εισέφεραν το ποσό των 200 ευρώ στη Φ.Α.
(σημ.: Η συντακτική επιτροπή ζητεί συγγνώμη από τους
οικείους του θανόντος, για την παράλειψη και συνέπεια
αυτής, την καθυστέρηση δημοσίευσης του ως άνω κειμένου για τον αείμνηστο συγχωριανό μας).

Εις μνήμην ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗ (Ζωνολένη)
(απεβίωσε στις 21 Φεβρουαρίου 2009, ετών 75)
Πρώτο
παιδί
του Γεωργίου
Ξυλούρη (Ζωνού). Σε ηλικία
οκτώ
χρονών
έμεινε ορφανή
από μάνα και
φρόντιζε
και
φρόντιζε τα μικρότερα
τρία
αδέρφια της, σε
εποχές δύσκολες
με φτώχεια και
πείνα. Παντρεύτηκε τον Αντρέα
Χαιρέτη. Απέκτησε τέσσερα παιδιά. Η ζωή
κυλούσε φυσιολογικά, αλλά η αρρώστεια
σε βρήκε αναπάντεχα. Πάλεψες μάνα την
αρρώστεια με λεβεντιά με λεβεντιά κι αξιοπρέπεια. Έδωσες μεγάλη μάχη και δεν την
κέρδισες. Θέλαμε εμείς τα παιδιά σου να σου

προσφέρουμε ό,τι μπορούσαμε να σε κρατήσουμε στη ζωή ακόμα, αλλά δεν μπορέσαμε.
Ήσουν δυνατή στα δύσκολα, εγκρατής εκεί
που έπρεπε. Αγαπούσες τους ανθρώπους,
αγαπούσες τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου και
θυσιαζόσουν γι’αυτά.
Θα μας λείψεις μάνα πάρα πολύ. Ο χαμός σου
μας πονάει όλους. Έκλαψαν τόσο τα εγγονάκια σου που τόσο σε λάτρευαν. Να μας συγχωρέσεις μάνα αν σε στεναχωρήσαμε. Θα ε
θυμόμαστε πάντα. Να δώσεις φιλιά στο μπαμπά μας που τόσο μας λείπει. Να’ρχεσαι στα
όνειρά μας ακριβή μας μάνα και να μας οδηγείς σ’αυτό που κάνομε. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που σε σκεπάζει. Αιωνία σου η μνήμη.
Τα παιδιά σου
Η οικογένεια της Ελένης Χαιρέτη ευχαριστεί θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο
πένθος τους και προσφέρει στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ.

Εις μνήμην
ΡΩΞΑΝΗΣ ΒΡΕΝΤΖΟΥ (Λοντρογιάννενα)
(απεβίωσε στις 08 Νοεμβρίου 2008)
Η οικογένεια της Ρωξάνης Βρέντζου προσέφερε είς μνήμην της στη Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ και ευχαριστεί θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος της.

Εις μνήμην ΕΛΕΝΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑ (Μανωλοκώσταινα)
1914-2009

Η Ελένη Φασουλά ή Μανωλοκώσταινα αντίκρισε
για πρώτη φορά
το φως του ήλιου
το 1914. Ήταν
το δεύτερο από
τα έξι παιδιά του
Γιώργη και της
Αθηνάς Σκανδάλη. Μεγαλωμένη
και γαλουχημένη
μέσα στην αυστηρή ανωγειανή
κοινωνία, πήρε
όλα τα εφόδια που χρειαζόταν για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα της. Μια σεμνή,
αθόρυβη και ταπεινή παρουσία που στον
ένα σχεδόν αιώνα που έζησε, τα πατήματα
της στην κοινωνία ήταν ιδιαίτερα διακριτικά. Το 1942, μέσα στη δύσκολη περίοδο της
κατοχής, παντρεύεται τον Κώστα Φασουλά
ή Μανωλόκωστα. Ένα υποδειγματικό ζευγάρι που ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον στους
ρυθμούς της καθημερινότητας.

Το όνειρο για μια καλύτερη ζωή τους έφερε στην Αθήνα στις αρχές της δεκαετίας του
1960 σε μια πολύ δύσκολη εποχή, όπου η
αστυφιλία στην Ελλάδα… ανθούσε. Εντούτοις ορθοπόδησαν και με τις δικιές τους και
μόνο δυνάμεις δημιούργησαν όλα όσα ήθελαν για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Μαζί θα
κάνουν πέντε παιδιά, το Γιάννη, τη Νίκη, την
Κατίνα, το Γιώργη και το Μανώλη που με τη
σειρά τους θα τους χαρίσουν πέντε εγγόνια.
Το πεπρωμένο της μοίρας της έγραφε ότι
κάπου στις αρχές του Φλεβάρη του 2009 θα
ξεκινούσε το μακρύ ταξίδι της για τη γειτονιά των αγγέλων. Εκεί όπου θα αντάμωνε
το Μανωλόκωστα, το γιο της Γιάννη, τους
γονείς της αλλά και όλα τα αδέλφια της…
Ας είναι ελαφρύ το ανωγειανό χώμα που την
σκεπάζει… Αιωνία η μνήμη της…
(Μαν. Σκαν.)
* Τα παιδιά και τα εγγόνια της ευχαριστούν
θερμά όλους όσους συμπαραστάθηκαν στον
πένθος τους και εισφέρουν στη Φ.Α. το ποσό
των 100 Ευρώ.

Εις μνήμην ΑΓΑΠΗΣ ΑΕΡΑΚΗ (Μυραγάπη)
(απεβίωσε στις 23-1-2009, ετών 81)
και εις μνήμην ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΕΡΑΚΗ
(απεβίωσε στις 17-2-1996, ετών 85)
Σήμερα,
έφυγε
από κοντά μας η
αγαπημένη
μας
συναγωνίστρια,
Αγαπη Αεράκη. Η
εθνική αντίσταση
χάνει σήμερα μια
εξαίρετη συναγωνίστρια, η οποία
με συνέπεια και
θάρρος πάλεψε με
αυταπάρνηση για
το καλό του λαού
μας και είχε πάντα την αγάπη, την εκτίμηση
και το σεβασμό όλων μας. Δεν ήταν εύκολο
το έργο αυτό που έκανε, αλλά φεύγει με την
ικανοποίηση, ότι εκπλήρωσε το καθήκον της
στο ακέραιο Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ.
Τηλέμαχος Σταυρακάκης
Πρόεδρος του παραρτήματος της
Π.Ε.Α.Ε.Α. Ανωγείων
----Από τον Μανούσο Αεράκη στις αγαπημένες
του, αείμνηστες, αδερφές Ειρήνη και Αγάπη
Αγαπημένες μου αδερφές Ειρήνη και Αγάπη,
ντυμένες, εν ζωή πάντοτε στα μαύρα (αυτή
ήταν η μοίρα σας), μας αποχαιρετήσατε η
πρώτη στις 17-2-1996 στα 85 χρόνια της και

η δεύτερη στις 231-2009 στα 81 χρόνια της.
Σε συνθήκες ανυπόφορες
περασμένων εποχών,
καταφέρατε με το
τίμιο κόπο σας να
επιβιώσετε και να
κάνετε ό,τι και να
βοηθήσετε αποτελεσματικά τους γονείς μας Μύρων και
Μαριόρα, τα αδέλφια και τα ανήψια σας.
Αφήσατε πολύ καλές αναμνήσεις σε συγγενείς και φίλους στη γειτονιά και το χωριό.
Αυτά τα λίγα λένε πολλά.
Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω όλες και όλους που συμπαραστάθηκαν, ο καθένας με τον τρόπο του στον ύστατο αποχαιρετισμό σας.
Η προσφορά μου για την ώρα, στη μνήμη
σας είναι 500 ευρώ με την εξής κατανομή.
300 ευρώ στο Κ.Κ.Ε.
100 ευρώ στη εφημερίδα «Ριζοσπάστης»
και 100 ευρώ στη «Φωνή των Ανωγείων»
Αιωνία η μνήμη σας.
Ο αδερφός σας,
Μανούσος Αεράκης

ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΟΣ
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας (αρ. 277) και στη σελίδα 20, από παραδρομή
και υπό την πίεση του χρόνου, στην αναφορά που έγινε για τη ζωή και το ήθος του αλησμόνητου ΣΑΒΒΑ ΣΜΠΩΚΟ (ΑΤΖΑΡΟΣΑΒΒΑ) που έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς,
ανεγράφη εντελώς λανθασμένα, στην προμετωπίδα, ότι η αναφορά γινόταν «Εις μνήμην
Βασίλη Σμπώκου». Ζητούμε συγγνώμη από όλους, και δη από τον ανιψιό του θανόντος,
Βασίλη Σμπώκο, που επιμελήθηκε με προσοχή τη συλλογή των επικήδειων λόγων και
αναφορών στο νεκρό, αποστέλλοντάς τους, στην εφημερίδα μας προς δημοσίευση. Δίκαιες οι διαμαρτυρίες. Ακούσιο το λάθος μας. Απολογούμαστε γι’αυτό.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Εις μνήμην ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ (Λιόντα)
(απεβίωσε 26-2-2009)
Ο Μανώλης
Καλομοίρης
ήταν μια φυσιογνωμία
ιδιαίτερη
που για πολλά
χρόνια
συντρόφεψε
με τις μαντινάδες
του
τη ζωή μας,
ο Μανώλης
του Καλομοιρονικόλα,
ο Λιόντας.
Φεύγει για να σμίξει στην αιώνια ζωή άλλα
εκλεκτά μέλη της οικογένειας του Καλομοιρονικόλα, που δοκιμάστηκε ιδιαίτερα σκληρά από τη μοίρα, αφού ο θάνατος κτύπησε
πολλές ως τώρα φορές την πόρτα της στερώντας της αγαπημένα πρόσωπα, τον Γκρανιό,
το Στελή, τη Μαρία, την Αγάπη. Τώρα η ίδια
μοίρα μας παίρνει από κοντά μας και τον
Λιόντα.
Το ίδιο το παρατσούκλι του μαρτυρά ένα
γενναίο και γενναιόδωρο άνθρωπο, προικισμένο από τη φύση με πνεύμα δυνατό και
εύστροφο, μυαλό φωτεινό που εκφράστηκε
στις καταπληκτικές εύστοχες ποιοτικές μαντινάδες του που θέλγουν με την ομορφιά
τους και την τεχνική τους.
Μεγάλη η απώλεια για την οικογένεια των
Καλομοίρηδων που για χρόνια ήταν άτυπα ο
μπροστάρης της, ο εκπρόσωπός της εκείνος
που βρισκόταν πάντα μπροστά στις χαρές
και τις λύπες, για να συνενώσει και να εκφράσει διαφορετικές ιδέες και απόψεις που
κατέληγαν πάντα να είναι μια: η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ που στάθηκε η μεγαλύτερη αξία στη
ζωή του.
Γεννήθηκε στα 1924 και μεγάλωσε στ΄ Ανώγεια σε τόπο άγριο και κακοτράχαλο, αλλά
και σε μια εποχή ιδιαίτερα σκληρή. Κατάφερε με την εργασία του μέσα σε δυσκολίες
και αντιξοότητες, ως βοσκός στις Απάτες και
το Κολέτσι να δημιουργήσει μια πετυχημένη
και ξεχωριστή οικογένεια με την πανάξια σύζυγό του, τη Ριρίκα του Γρυλιό.
Η Ριρίκα του στάθηκε κοντά του φύλακας
άγγελος, γιατρός και παρηγορητής στην
πολύχρονη ασθένειά του και κατόρθωσε
το ακατόρθωτο: να είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Λιόντας παρών στη ζωή
παρά τα μεγάλα προβλήματα της υγείας
του.
Γύρω του θρηνούν όλοι, αλλά βέβαια πιο
πολύ η Ριρίκα του, τα παιδία του, τα εγγόνια
του, όλοι οι δικοί του που τον αγαπούσαν,
τον εκτιμούσαν και τον σέβονταν.
Γνωρίζουν και αναγνωρίζουν, όπως κι όλοι
μας, πως ξεχωρίζουν σήμερα στην Ανωγεια-

νή κοινωνία, γιατί ο πατέρας τους, ο Λιόντας,
τους ενέπνευσε τις αξίες της σωστής και τίμιας ζωής.
Παράλληλα όλη η κοινωνία του χωριού,
αλλά και ο ευρύτερος κοινωνικός χώρος,
όπου έζησε και δημιούργησε ο Λιόντας, πενθούν σήμερα, γιατί φεύγει ένας ξεχωριστός
μαντιναδολόγος που τραγούδησε τη χαρά, τη
λύπη, το θάνατο, τον έρωτα με το δικό του
ξεχωριστό τρόπο, και μαζί του χάνεται μια
ολόκληρη εποχή. Η κοινή μοίρα του θανάτου
τον παίρνει μακριά μας στο αιώνιο, μακρινό
χωρίς γυρισμό ταξίδι.
Όμως για ανθρώπους σαν τον Λιόντα η μνήμη και η ανάμνησή του θα συντροφεύουν τις
παρέες και τα γλέντια μας και θα τον φέρνουν πάντα παρόντα ανάμεσά μας, στην κορυφή του τραπεζιού, γιατί σ΄ αυτόν ταιριάζει
απόλυτα ο στοίχος :
Δεν πέθανες, αδιάφορο οι μνήμες κι αν περνάνε,
τότε οι νεκροί πεθαίνουνε όταν τους λησμονάνε
και οι μαντινάδες του θα μας ευφραίνουν και
η θύμησή του θα είναι πάντα ζωηρή στο μυαλό και τη σκέψη μας.
Αιωνία σου η μνήμη, αγαπημένε Λιόντα. Να
είναι ελαφρύ το χώμα της γης που λάτρεψες
και που σε λίγο θα σε σκεπάσει.
Θέμης Καλομοίρης
Η μαντινάδα σήμερο
μαύρη στολή γυρεύγει
να τη φορέσει να πενθεί
το Λιόντα που μισεύγει.
Το μερακλίκι σήμερο
λιγιένει στο λιβάδι
γιατί ΄ν ο Λιόντας έτοιμος
να φύγει για τον Άδη.
Για μένα δεν επόθανες
αξάδερφε Μανώλη
γιατί τσι μαντινάδες σου
τσι τραγουδούνε όλοι.
Αριστείδης Χαιρέτης (Γιαλαύτης)
***
Καλοστραθιά σου γλεντηστή
τση νύχτας ταξιδιάρη
που’χες την πούλια συντροφιά
και φίλο το φεγγάρι
Λευτέρης Καλομοίρης
Εις μνήμην του η οικογένειά του, κατέθεσε
το ποσό των ευρώ 100 στην Φ.Α.

ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ ΓΑΜΟΙ…
ΝΑ ΖΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ!!!
Η στήλη ενημερώθηκε για τον ακόλουθο, ανωγειανό γάμο:
Ο Γεώργιος Μανουράς του Μιχαήλ και της Ειρήνης και η Ελένη Δακανάλη
του Γεωργίου και της Γεωργίας παντρεύτηκαν την Κυριακή 15 Μαρτίου 2009
στον Τίμιο Σταυρό (Εσταυρωμένο) στο Ηράκλειο.
Ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο και ευτυχισμένο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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 279) ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑÏΟΥ.

Ευχαριστήρια
Ο διευθυντής του Σχολείου Δεύτερη Ευκαιρίας Τυλίσου, οι καθηγητές και οι εκπαιδευόμενοι του τμήματος Ανωγείων,
αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν
την ενορία του Αγίου Ιωάννη και τον εφημέριο παπά-Γιώργη Ανδρεαδάκη για την
προσφορά στο σχολείο, ενός βιντεοπροβολέα παρουσιάσεων, αξίας 480 ευρώ. Ευχόμαστε η προσφορά αυτή να αποτελέσει
την απαρχή για μελλοντικές συνεργασίας με
όλους τους τοπικούς, κοινωνικούς φορείς,
για την καλύτερη λειτουργία του νεοιδρυθέντος τμήματος.
Ο διευθυντής
----Το Κ.Η.Φ.Η. που υλοποιείται στο Δήμο Ανωγείων από το Α.Κ.Ο.Μ..Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.Ο.Τ.Α. ευχαριστεί
θερμά για τις δωρεές που έκαναν στο κέντρο
μας τους παρακάτω:
1) Την οικογένεια Γεωργίου Μιχ. Δακανάλη
(Μιχαλογιώργη) για την ευγενική προσφορά
των 50 ευρώ
2) Την οικογένεια Κωνσταντίνου Νικ. Δακανάλη για την ευγενική προσφορά των 50
ευρώ
3) Την οικογένεια Γεωργίου Νικ. Δακανάλη
για την ευγενική προσφορά των 50 ευρώ
4) Την οικογένεια Εμμανουήλ Νικ. Δακανάλη για την ευγενική προσφορά των 50 ευρώ
5) Την οικογένεια Χρήστου Νικ. Δακανάλη
για την ευγενική προσφορά των 50 ευρώ.
Όλες οι ανωτέρω προσφορές έγιναν εις μνήμην του θείου των δωρητών, Βασιλείου
Τρούλη.
Επίσης, το Κ.Η.Φ.Η. Ανωγείων ευχαριστεί
την οικογένεια Εμμανουήλ Μανουρά (Προσφύρη) για την ευγενική προσφορά των 200
ευρώ εις μνήμην της συζύγου του, Αικατερίνης Μανουρά.
με εκτίμηση,
Η υπεύθυνη του Κ.Η.Φ.Η
Νεκταρία Αντωνοδημητράκη-Αεράκη
-----H σχολική επιτροπή και το προσωπικό του
1ου 10/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων ευχαριστούν θερμά και για τα ακόλουθα
ποσά που κατατέθηκαν εις μνήμην Ευαγγελίας Χαιρέτη:
α) το Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ανωγείων για
το ποσό των 50 ευρώ,
β) την Μαρίνα και το Γεώργιο Καλλέργη
(Μπραγκάρο) για το ποσό των 50 ευρώ,
γ) τη Δόξα Χαιρέτη για το ποσό των 50 ευρώ
και
δ) τον Εμμανουήλ Χαιρέτη του Γρηγορίου
(Φουνά) για το ποσό των 50 ευρώ.
Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
------Η σχολική επιτροπή και το προσωπικό του
1ου 10/θέσιου Δημοτικού Σχολείου ευχαριστούν θερμά το Δήμαρχο Ανωγείων κ.
Σωκράτη Κεφαλογιάννη για την ιδιαίτερη
ευαισθησία που τον διακρίνει να εμπλουτίζει
συνεχώς τη βιβλιοθήκη του Σχολείου μας με
νέες εκδόσεις και συγκεκριμένα αυτή τη φορά
με τέσσερα βιβλία φυσιογνωστικού και ιστορικού περιεχομένου του Αντώνη Αλιμπέρτη.
Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
-----Η σχολική επιτροπή και το προσωπικό του
1ου 10/θέσιου Δημοτικού Σχολείου, ευχαριστούν θερμά τον φαρμακοποιό του χωριού
μας κ. Γεώργιο Παντερή, που στο παρελθόν
και τώρα εξόπλισε τα φαρμακεία του Σχολείου μας με ολόκληρη σειρά φαρμακευτικού

ΔΩΡΕΑ ΣΠΑΝΙΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

Εκτίθεται, ήδη, στην αίθουσα του συλλόγου
μας η σπάνια φωτογραφία, που δώρισε
το αγαπητό μέλος κα Χαρά Βογιατζή,
και απεικονίζει τους ανωγειανούς της
Αθήνας εν έτει 1935, σε αναμνηστική
πόζα έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη
στην Αγία Παρασκευή. Ο σύλλογός μας
ευχαριστεί θερμά την δωρήτρια.

υλικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.
Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
----Η σχολική επιτροπή και το προσωπικό του
1ου 10/θέσιου Δημοτικού Σχολείου, ευχαριστούν θερμά τον κ. Χαράλαμπο Δραμουντάνη για τη δωρεά στο σχολικό ταμείο του
ποσού των πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη
Μιχάλη Πασπαράκη (Στιρούλη)
Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
----Η σχολική επιτροπή και το προσωπικό του
1ου 10/θέσιου Δημοτικού Σχολείου, ευχαριστούν θερμά τον κ. Παναγιώτη Πασπαράκη του Νικολάου για τη δωρεά στο σχολικό
ταμείο του ποσού των πενήντα (50) ευρώ στη
μνήμη Μιχάλη Πασπαράκη (Στιρούλη)
Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
----Η σχολική επιτροπή και το προσωπικό
του 1ου 10/θέσιου Δημοτικού Σχολείου,
ευχαριστούν θερμά:
α) την Καίτη Σμπώκου, συζ. Ιωάννη
Σμπώκου του Χριστόδουλου για τη δωρεά
στο Σχολείο μας ογδόντα ενός (81) πολυτελών τόμων ιστορικών και λογοτεχνικών
βιβλίων για τον εμπλουτισμό της σχολικής
μας βιβλιοθήκης
β) τον κ. Νεκτάριο Τσαγλιώτη, δάσκαλο
φυσικών επιστημών στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, για την πολύτιμη βοήθεια
που μας πρόσφερε με τις υποδείξεις και την
καθοδήγηση του να δημιουργήσουμε ξύλινα παρτέρια και να θέσουμε σε λειτουργία
τον σχολικό μας κήπο για τα περιβαλλοντικά προγράμματα των μαθητών του Σχολείου μας. Επιπλέον μας δώρησε ένα πολύ
χρήσιμο βιβλίο με τίτλο «Κηποκατασκευές
δοκιμασμένες στην πράξη» για τη σχολική
μας βιβλιοθήκη. Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον Δημο Ανωγείων, την ενορία Αγ.
Ιωάννου, τον κ. Γιάνννη Νταγιαντά του
Γεωργίου και φυσικά τους δασκάλους –
υπευθύνους του σχολικού μας κήπου που
συνεισέφεραν με το παραπάνω στο σκοπό
αυτό.
γ) το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
για την ευγενική χορηγία του να καλύψει
τη δαπάνη δημιουργίας ιστοσελίδας του
Σχολείου μας, που θα είναι σύντομα έτοιμη, και
δ) το Α.ΚΚΟΜ- Ψηλορείτης για τη δωρεά
στο Σχολείο δύο εκπαιδευτικών μουσειοσκευών με τίτλο: «Το υπόγειο ταξίδι του
νερού» και «Τα οροπέδια του Ψηλορείτη»,
με πολύτιμο υλικό για τα περιβαλλοντικά
μας προγράμματα.
Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
---Η σχολική επιτροπή και το προσωπικό
του 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Ανωγείων
ευχαριστεί θερμά:
- τον κ. Παντερή Γεώργιο για τη δωρεά
φαρμακευτικού υλικού στο Νηπιαγωγείο
και
- τον κ. Νικόλαο Ξυλούρη του Ανδρέα
για την προσφορά υλικού πυρόσβεσης
στο σχολείο και συγκεκριμένα τριών πυροσβεστήρων, ενός πυροσβεστικού σταθμού,
ενός ηλεκτρικού συναγερμού και ενός χειροκίνητου κουδουνιού
Η διευθύντρια του Σχολείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Ο ΚΩΣΤΑΣ
ΜΕΜΜΟΣ 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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Ο Γιάννης Σταυρακάκης με το Βασίλη Σκουλά.

Από δεξιά: ο Αιμίλιος Σκουλάς, ο Ανδρέας Δακανάλης και η σύζυγός του,
Ελένη Σκουλά.

Από δεξιά: ο Ελευθέριος Ξυλούρης (Χότζας) με τη σύζυγό του, την κόρη
τους και τον γαμπρό τους.

Από δεξιά: η Φωτεινή Δάρα, ο Κώστας Φασουλάς, ο Δημήτρης
Παπαδημητρίου και η σύζυγος του Κώστα Φασουλά, Σταυρακάκη Ειρήνη.

...η καλή παρέα των Κλίνηδων.

Από αριστερά: ο Θεμιστοκλής Μέμμος και ο υιός του Κώστας με την παρέα
του.

Από δεξιά: ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας με το Λεωνίδα Σταυρακάκη, το Μαρίνο
Σταυρακάκη και τη σύζυγό του Ελένη. Στο βάθος η Ζωή Καλλέργη-Σταυρακάκη.

Από δεξιά: η κα Δήμητρα Μαυρόκωστα με το σύζυγό της Γιώργο, την κα
Χαρά Χαιρέτη και τη κα Ιωάννα Σταυρακάκη.

Από αριστερά: ο Γιώργος Τουπής με τον Μανώλη Μαυρόκωστα και τη
σύζυγό του.

Από αριστερά: ο Στρατής Σκουλάς και η αδερφή του, Φιλία με την καλή
παρέα τους.

Από δεξιά: ο κ. Γεώργιος Μαριδάκης πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως, ο
κ. Τηλέμαχος Χυτήρης βουλευτής με το Γιάννη Σμπώκο και την παρέα τους.

Ο Κώστας Μπέρκης και φέτος καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους
με τις καλές μαντινάδες του.

... από την ίδια εκδήλωση: (από αριστερά) ο Κώστας Μέμμος, ο Ζαχαρίας
Σαλούστρος, ο Μάρκος Μέμμος και άλλοι.

Ο Γιώργος Φασουλάς με τη σύζυγό του Τέτα και το νεότερο μέλος της
οικογενειάς τους, έδωσαν το παρόν στον ετήσιο χορό.

21/3/2009 Το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου μας, στην εκδήλωση
του μουσικοχορευτικού ομίλου “Ερωτόκριτος”. Από επάνω αριστερά:
Όλγα Φασουλά, Ελένη Σκουλά, Μαριάννα Δακανάλη, Δάφνη Φασουλά,
Μαρία Καράτζη, Κώστας Γενετζάκης. Κάτω δεξιά: Αλέξανδρος Ζερβάκης,
Φίλιππος Μαυρόκωστας, Μίνωας Χαιρέτης και Νίκος Φασουλάς.
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Η Ελίνα Σμπώκου παραλαμβάνει από την Ουρανία Ξυλούρη τιμητική
πλακέτα για τον αείμνηστο πατέρα της, καρδιοχειρουργό Κώστα Σμπώκο.

Ο αντιπρόεδρος Ζαχαρίας Σαλούστρος μόλις έχει απονείμει εκ μέρους
του Συλλόγου τιμητική πλακέτα στην Πελαγία Σταυρακάκη προς τιμήν του
αλησμόνητου πατέρα της, ανώτατου αξιωματικού Μπάμπη Σταυρακάκη.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Μανουράς απονέμει εκ μέρους του
Συλλόγου μας τιμητική πλακέτα στο στιχουρχό Κώστα Φασουλά. Δίπλα η
ερμηνέυτρια Φωτεινή Δάρα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Μανουράς απονέμει εκ μέρους του
Συλλόγου μας τιμητική πλακέτα στο δημοσιογράφο Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Ο ιατρός-οφθαλμίατρος Αντώνης Τζομπανάκης απευθύνει χαιρετισμό και
αναφέρεται στη ζωή και το έργο του αλησμόνητου και επιστήθιου φίλου του
Κώστα Σμπώκο.

Η Αλεξάνδρα Σταυρακάκη απευθυνόμενη στους παρευρισκόμενους
αναφέρεται στον αξέχαστο φίλο της Μπάμπη Σταυρακάκη.

Ο Βασίλης Σκουλάς, ο Πάρης Περισυνάκης και ο Νίκος Καρπαθάκης
καλωσορίζουν με τη σειρά τους, τους ανωγειανούς.

Ο δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης με τη μητέρα και τον αδερφό του
Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Ο βουλευτής Γρηγόρης Νιώτης με τον πρώην υπουργό Γιάννη Σμπώκο και
και την παρέα τους.

Ο Βασίλης Τουπής σε θερμή χειραψία με τον Κώστα Ξυλούρη.

Ο Κώστας Μπέρκης με τη σύζυγό του Αλέκα και τα παιδιά τους Φαίη και
Λευτέρη, αλλά, κι ο Μανώλης Τουπής με τη σύζυγό του παρακολουθούν.

...από αριστερά η Γιαννούλα και η Δημοκρατία Κουτάντου, η Ειρήνη
Κρητσιώτη, ο Λευτέρης Μανουράς, η Γεωργία Μανουρά και ο Γιώργης
Μανουράς.

Ο αντιπρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως κ. Άρης Μανουράς με τον
Μιχάλη Κεφαλογιάννη και την παρέα τους.

Πολλοί οι ανωγειανοί που παρευρέθηκαν στο χορό του Συλλόγου μας. Εδώ,
από αριστερά: Βαγγέλης Μέμμος, Γεώργιος Κλίνης, Νικος και Μανώλης
Αεράκης.

Ο Γιάννης Ανδρεαδάκης με καλό του φίλο.

