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Τί μας φέρνει…. ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»;
Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν είχε ακόμα δημοσιευθεί ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης της Ελλάδας, με τα όρια των
νέων και, κατά
δήμων, βά
βάσει του σχεδίου
Κυβέρνησης,
που έλ
έλαβε
άλλως «Νέα
ά πολύ,
λύ ολιγότερων
λ ό
δή
δί της Κ
βέ
β την ονομασία
ί «Καλλικράτης»,
Κ λλ ά
άλλ
Νέ
Αρχιτεκτονική».
Ωστόσο, από κυβερνητικούς κύκλους δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στο όραμα, που οι ιθύνοντες της
διακυβέρνησης του τόπου τούτου έχουν για τη «νέα αρχιτεκτονική» της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης της χώρας
μας.
Γεγονός είναι, ότι σχέδια για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, αλλά και στον αυτοδιοικητικό χάρτη της Ελλάδας
είχε ετοιμάσει και η απελθούσα κυβέρνηση.
Η τωρινή κυβέρνηση διαμηνύει, ότι, αν και αναμένει τις διάφορες τοπικιστικές ή με προσωπικές αφετηρίες αντιδράσεις, ανά την Ελλάδα, όπως συνέβη σε κάποιες περιπτώσεις και κατά την εφαρμογή του πρώτου σχεδίου (Καποδίστριας Ι) για την αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση στη χώρα μας, ωστόσο δεν θα κάνει πίσω και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέχρι τις 10 Μαΐου 2010, ο «Καλλικράτης»
θα είναι νόμος του κράτους.
(συνέχεια σελ. 4)
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ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου 2009, με
την παρουσία πλήθους Κρητικών, αλλά
και φίλων της Κρητικής Εστίας έγιναν
τα εγκαίνια του Α΄ κτιρίου της Κρητικής Εστίας επί της οδού Στράβωνος
αρ. 12 στο Παγκράτι.
(συνέχεια σελ. 16)
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Σε συνέχεια των πολλών, ποιοτικών εκδόσεων ημερολογίων που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια και ακολούθώντας την εξίσου ποιοτική περσινή έκδοση του ημερολογίου με θέμα τα «Παιχνίδια της μνήμης», το ΚΑΠΗ δήμου Ανωγείων και η κοινωνική
λειτουργός κ. Ρίτα Σουλτάτου, σε συνεργασία με το Δήμο Ανωγείων και το δήμαρχο
κ. Κεφαλογιάννη που στήριξαν οικονομικά την προσπάθεια, κυκλοφόρησε το νέο ημερολόγιο για το έτος 2010 με θέμα «Στιγμές στο χρόνο του Ψηλορείτη». Οι μαγευτικές
φωτογραφίες που περιλαμβάνονται είναι από διάφορα τοπία του Ψηλορείτη σε όλες τις
εποχές του χρόνου. Φωτογράφος, ο συγχωριανός μας Γιάγκος Χαιρέτης ενώ, παράλληλα, πάμπολλα είναι τα δίστοιχα και οι ρήσεις του, που εμπλουτίζουν ποιοτικώς αυτό
το εξαιρετικό, συλλεκτικό πραγματικά, ημερολόγιο. Το ημερολόγιο διατίθεται στην συμβολική τιμή των 10 ευρώ.

Συμμετοχή του δήμου Ανωγείων στο
Κοινοτικό Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας
με την Κύπρο, INTERREG
Ο Δήμοςς Ανωγείων υπέβαλλε τις προτάσεις του στην αρμόδια διαχειριστική αρχή
Υπουργείου Οικονομίας, η οποία χειρίζεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
του Υπο
Ένωσης τα κονδύλια του Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας με την Κύπρο
«INTER
«INTERREG». Ο Δήμος Ανωγείων προσδοκά την έγκριση των προτάσεων και
σχεδίων
δί αυτών με σκοπό την ανάπτυξη, στη συνέχεια των σχετικών δράσεων στα
πλαίσια υλοποίησης του αναφερθέντος κοινοτικού προγράμματος και των αντίστοιχων έργων, με την ανάλογη απορρόφηση των προβλεπόμενων σχετικών κοι(συνέχεια σελ. 13)
νοτικών κονδυλίων.

Δ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΘ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΤΟ
ΑΙΜ
ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΥ
ΜΑΣ

Για τέταρτη φορά
φορά, διορ
διοργανώνεται εθελοντική
αιμοδοσία στην αίθουσα του Συλλόγου μας
(Βελεστίνου 18, Αμπελόκηποι). Η αιμοληψία
θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 7 Μαρτίου και από ώρα
9:00 το πρωί έως 13:00 μετά το μεσημέρι, από ειδικό συνεργείο αιμοΗ κακοδιοίκηση και η καταπίεση της ληψίας του Νοσοκομείο «Σωτηρία».
τουρκικής διοίκησης ανάγκασε την Σκοπός είναι ο εμπλουτισμός της
Παγκρήτια Συνέλευση που συνήλθε τράπεζας αίματος του Συλλόγου, η
στα Χανιά να αποστείλει στις 14 Μα- οποία έχει εξυπηρετήσει αρκετούς
ΐου 1866 αναφορά στον Σουλτάνο με συγχωριανούς μας που έτυχε να
μια σειρά αιτημάτων. Συγκεκριμένα, έχουν ανάγκη. Καλούμε να προσέλζητούσε: βελτίωση του φορολογικού
θουν όλοι, όσοι μπορούν και θέλουν
συστήματος, σεβασμό της χριστιανινα δώσουν αίμα, υπενθυμίζοντάς
κής θρησκείας, αναγνώριση του πλητους,
ότι δεν πρέπει να έχουν καθυσμού να εκλέγει ελεύθερα τους δημογέροντές του και τη λήψη μέτρων ταναλώσει αλκοόλ το προηγούμενο
για την οικονομική ανάπτυξη του νη- βράδυ.
Το ΔΣ
σιού.
(συνέχεια σελ. 10)

Το ολοκαύτωμα
της Μονής Αρκαδίου
Τον Σεπτέμβριο του 2009 ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση ολόκληρης
της κεραμοσκεπής στον Δημοτικό
Παιδικό Σταθμό Ανωγείων . Ένα έργο
το οποίο έλυσε πολλά λειτουργικά προβλήματα του Σταθμού μας πέρα φυσικά
από το κομμάτι του καλαίσθητου που
αναμφισβήτητα άλλαξε την εξωτερική
του όψη και γενικότερα τον περιβάλλοντα χώρο.
(συνέχεια σελ. 17)

Το Νοέμβριο ο δήμαρχος Ανωγείων
κοινοποίησε στους δημότες επιστολή με την οποία γνωστοποίησε τους
στόχους της δημοτικής αρχής για την
διαχείρηση των υδάτινων πόρων του
Δήμου. Η επιστολή αυτή έχει ως ακολούθως:
«Αγαπητοί δημότισσες και δημότες,
Στόχος της δημοτικής αρχής είναι αφενός η προστασία της...
(συνέχεια σελ. 5)
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Κατηφορίζοντας Βόρεια

Σκέψεις...
Εν μέσω κρίσης…
Δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που αντιμέτωποι
με την οικονομική κρίση που σοβεί και
επηρεάζει την καθημερινότητά τους,
εκστομίζουν τη φράση: «Πατώσαμε». Οι
παλαιότεροι πάλι, ομολογούν: «Ούτε στην
κατοχή…». Έχω την αίσθηση, ότι βαλλόμεθα
ως πολίτες αυτής της χώρας πανταχόθεν. Κι
εκ των έσω, από τις πολιτικές (αναγκαίες
για πολλούς) της κυβέρνησης για να «σώσει
το καράβι» και από το εξωτερικό και τους
εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι
οποίοι μας έβλεπαν από καιρό (εσχάτως,
βεβαίως-βεβαίως, ακόμα περισσότερο),
ως το μαύρο πρόβατο της ευρωπαϊκής
οικογένειας.
Ακραίες εκφράσεις για την περιγραφή
ακραίων καταστάσεων.
Κατά την κρίση μου, η καλύτερη συνταγή
αντιμετώπισης της κρίσης είναι η άμεση
σκέψη και η ευθυκρισία, ο εντοπισμός των
αιτιών του κακού, που έχει ανθίσει για τα
καλά και η εύρεση λύσεων με τη λήψη μέτρων
αποτελεσματικών και εφαρμόσιμων.
Για την εφαρμογή, βέβαια, των μέτρων και την
ευδοκίμησή τους, απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η κοινωνική συστράτευση, η εθνική
ομοψυχία, η διαβούλευση κυβέρνησης,
αντιπολίτευσης και κοινωνικών ομάδων,
αλλά και η συνέπεια και η υπευθυνότητα
που πρέπει η κυβέρνηση, το σύνολο
του κρατικού μηχανισμού, αλλά και οι
Έλληνες πολίτες να επιδείξουν, με σκοπό να
αποδείξουμε, ότι μπορούμε να τη βγάλουμε
καθαροί.
Τα αίτια των όσων βιώνει η ελληνική
κοινωνία και αντιμετωπίζει το ελληνικό
κράτος είναι αρκετά, αλλά τα σημαντικότερα
εξ αυτών συνοψίζονται στα ακόλουθα:
α) Η επικρατήσασα ασυδοσία και η έλλειψη
κρατικής ελεγκτικής επίβλεψης των τραπεζών, στον υπέρμετρο και αλόγιστο
υπερδανεισμό, ο οποίος αποσκοπούσε
αποκλειστικά στα τοκογλυφικά υπερκέρδη αυτών, αδιαφορώντας για την
επερχόμενη, με μαθηματική ακρίβεια,
αδυναμία αποπληρωμών. Άμεση συνέπεια
της τακτικής αυτής είναι αναπτυξιακή
ύφεση, με εκατομμύρια ακάλυπτων επιταγών, γραμματίων, ασφαλιστικών και
φορολογικών υποχρεώσεων. Η εικόνα της
συμφοράς ολοκληρώθηκε με το πλήθος
των κατασχεθέντων και πτωχευθέντων
επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών.
β) Η εγκατάλειψη από το κράτος των
βασικών εθνικών πλουτοφόρων πηγών,
όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η γεωργία, η
κτηνοτροφία, η αλιεία, η βιομηχανία, αλλά
και η κατάργηση των πριμοδοτήσεων των
εξαγόμενων προϊόντων και εμπορευμάτων.
γ) Ο κρατικός υπερδανεισμός, από όλες τις
μεταπολεμικές κυβερνήσεις, τόσο από το
εξωτερικό, όσο και από το εσωτερικό, με
έμμεσο δανεισμό, η κακοδιαχείρηση στα
ασφαλιστικά ταμεία, με αποκορύφωμα
βεβαίως, την τέλεση των ολυμπιακών
αγώνων, από την ελλειμματική ελληνική
οικονομία, με σκοπό την «ωφέλεια προβολής» (η οποία κατά τη γνώμη μου έχει ήδη
εξατμιστεί) και ό,τι άλλο, αδιαφορώντας
παντελώς, για το πόσο αυτές οι αλόγιστες
ενέργειες, υποσκάψουν την οικονομική
ανάπτυξη και το μέλλον της Ελλάδος.
δ) Η διάλυση του ελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού (ΣΔΟΕ), αλλά
και η αποδιοργάνωση των ασφαλιστικών
ταμείων, σε συνδυασμό και παράλληλα
με την ανέλεγκτη διακίνηση πλαστικού
χρήματος, αλλά και τέλος, αλλά όχι αξιολογικά,
ε) Η ευθύνη και των Ελλήνων πολιτών,
που δεν ήταν και δεν μπορεί να είναι, στο
ελάχιστο, παραβλέψιμη.

Πολλοί είναι οι Έλληνες που τα τελευταία
χρόνια έζησαν ευδαιμονικά και αλαζονικά.
Επεδίωξαν την καλοπέραση με δανεικά, με
πρωταρχικό μέλημα το ακριβό αυτοκίνητο,
το σκάφος, το εξοχικό, τα πολλαπλά ταξίδια
αναψυχής και της κατασπατάλησης ξένου
κεφαλαίου (διακοποδάνεια, εορτοδάνεια,
κλπ, κλπ.)
Ανάμεσα στα άμεσα μέτρα που θα
μπορούσαμε να προτάξουμε για την
αντιμετώπιση της κρίσης,
εάν μας
αφήσουν οι εταίροι μας να τα εφαρμόσουμε
και δεν μας καθορίσουν εκείνοι τα θέλω
τους, θα μπορούσαν να είναι:
α) η άμεση περιστολή των οικονομικών
απολαβών της άρχουσας τάξης, ήτοι
υπουργών, βουλευτών, διοικητών ΔΕΚΟ,
κρατικών λειτουργών, με παράλληλη ελαχιστοποίηση των διοικητικών οργάνων,
με συνενώσεις των κρατικών υπηρεσιών,
αλλά και, κατ’ανάγκη, με λειτουργικές
συννενώσεις, όπου δει, των αντίστοιχων
δήμων και κοινοτήτων. Δεν πρέπει να
λησμονούμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι
στη χώρα μας είναι υπερπολλαπλάσια
περισσότεροι, απ’αυτούς άλλων ευρωπαϊκών
κρατών με ίσο προς την Ελλάδα πληθυσμό.
β) η ακαριαία κρατική παρέμβαση για
την διάλυση όλων των «καρτέλ» και των
μεσαζόντων κάθε μορφής, σε τομείς όπως
το πετρέλαιο, η βενζίνη, τα γαλακτοκομικά,
τα δημητριακά, που αναπόφευκτα, εκτινάσσουν κατακόρυφα τον πληθωρισμό, σε
βαθμό που να έχει καταστεί η Ελλάδα, μία
από τις ακριβότερες χώρες του κόσμου και
με άμεσες επιπτώσεις, τόσο στον τουρισμό,
όσο και στην επιδείνωση της υφιστάμενης
φτώχειας.
γ) Επανεξέταση του ζητήματος της
μονιμότητας στο δημόσιο, το οποίο έχει
καταστεί τρόπος εύκολης ψηφοθηρίας
για πολλούς εκ των πολιτικών της χώρας
μας, που διαχρονικά τακτοποιούν και διορίζουν «υμετέρους», ευνοώντας, έτσι την
κοινωνική αδικία και την αναξιοκρατία
και υποστηρίζοντας τη στασιμότητα των
εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.
δ) Αλλά και ενίσχυση των κατωτάτων
ορίων, συντάξεων και μισθών, ώστε
η αγοραστική δύναμη του Έλληνα να
ενισχυθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής
του.
Ας υπάρξει κάποτε, έστω και η μερική
σύγκλιση των ακροτήτων, περιορίζοντας
στο ελάχιστο, την υπάρχουσα άκρατη
ανισοκατανομή, του εθνικού μας εισοδήματος και πλούτου, με αποκλειστική
ευθύνη των πολιτικών.
ε) Άμεσα, επιβάλλεται η δραστική
μείωση των εξοπλιστικών δαπανών, επ’
ωφελεία της παιδείας, της περίθαλψης,
και των εν γένει κοινωνικών παροχών. Ας
εκμεταλλευτούμε επιτέλους της συμμαχίες
μας, ας αναπτύξουμε τη διπλωματία μας
,ώστε να χαλυβδώσουμε την άμυνα της
χώρας μας μέσω αυτής της οδού.
Οι πολιτικοί πρέπει να επιδείξουν τόλμη και
να αδιαφορήσουν για το πολιτικό κόστος.
Το κόστος αυτό είναι αδιάφορο για τον
έλληνα πολίτη, όταν μάλιστα συνειδητοποιεί
την τεράστια ευθύνη των πολιτικών για την
σημερινή του κατάσταση, για την οποία και
ο ίδιος είναι, αναμφίβολα, υπεύθυνος.
Επιτέλους, χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας.
Επιτέλους, τώρα που ο κόμπος έφτασε
στο χτένι, οφείλουμε όλοι να δράσουμε
με συλλογική συνείδηση, με ευθύνη
ατόμων μιας κοινωνίας που θέλει να
λέγεται οργανωμένη και ας μην είναι. Κι
αν εκεί κρύβεται η ρίζα του κακού, ας το
ξεριζώσουμε.

Ο εκδότης,
Γιάννης Μανουράς

Έκθεση φωτογραφίας του ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΟΥΛΑ
«Κατηφορίζοντας Βόρεια» στην Αίθουσα Τέχνης «Αγκάθι»
4-18 Νοεμβρίου 2009

Οι αναπάντεχες ομοιότητες δύο φαινομενικά
ανόμοιων χωρών, της Ελλάδας και της
Νορβηγίας, που αποτύπωσε με το φακό του ο
φωτογράφος Γιάννης Σκουλάς, είναι το θέμα
της έκθεσης με τίτλο "Κατηφορίζοντας
Βόρεια" που εγκαινιάστηκε, την Τετάρτη
4 Νοεμβρίου στις 8.30 μ.μ. στην
Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι, Μηθύμνης 12
& Επτανήσου, πλατεία Αμερικής και
διήρκησε έως τις 18 Νοεμβρίου.
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με την
υποστήριξη της Νορβηγικής πρεσβείας
και γίνεται στο πλαίσιο του Athens
Photo Festival 2009, με γενικό τίτλο
"Διασταυρώσεις".
Ο Γιάννης Σκουλάς έχει ταξιδέψει και
φωτογραφίσει πολύ και τις δύο χώρες.
Όμως ο φωτογράφος δεν σταματά εδώ.
Με κείμενα που συνοδεύουν τις ενότητες
των φωτογραφιών, επιχείρησε να συνδιάσει
ένα οδοιπορικό στις δύο χώρες με το ταξίδι
της ζωής και, προσπάθησε να διερευνήσει
τις πορείες διαφορετικών ανθρώπων με
διαφορετικούς σκοπούς, σε κοινούς τόπους.
Την έκθεση αποτέλεσαν 64 φωτογραφίες
διαφορετικών μεγεθών τυπωμένες σε
καμβά, μοιρασμένες σε 13 ενότητες
όπου εναλλάσονταν εικόνες των δύο
χωρών. Τα κείμενα που τις ακολούθησαν

έμοιαζαν αποσπάσματα ενός ταξιδιωτικού
ημερολογίου.
"Οι άνθρωποι διασταυρώνουν τις πορείες
τους, κι ας μη συναντηθούν ποτέ",
υποστηρίζει ο φωτογράφος.
Ο Γιάννης Σκουλάς γεννήθηκε και ζει στην
Αθήνα. Έχει πραγματοποιήσει δεκατρείς
ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Έχει εκδώσει τα λευκώματα
"Σταθμοί, τραίνα και ορίζοντες", ¨Φάροι,
πέτρα και φως", "Παλαιά αυτοκίνητα",
"Κρήτη, αιώνες χαραγμένοι στην πέτρα" και
"Φάροι, φωτίζοντας τη νύχτα".
Δείγματα 4 κειμένων από τις 13 ενότητες
1
…το θυμόταν αυτό: όταν βγήκε στο δρόμο,
ο νους του ανήκε πλέον ολοκληρωτικά στο
ταξίδι· κι ο προορισμός του (…;) μπορεί
και να λεγόταν Ιθάκη. [-Ναι, το θυμόταν
πεντακάθαρα…]
3
…έρημες αποβάθρες τον συνόδευαν, μακρυνά
φώτα τον οδηγούσαν. Η εστία κρύα. Η μνήμη
του καλοκαιριού τον κράταγε ζεστό…
5
…ο ήχος στις ράγιες γινόταν εντονότερος σε
γέφυρες πάνω από νερό και στη σφυρίχτρα
του σταθμάρχη άλλαζε πλευρό ελαφρά
ενοχλημένος…
8
…πότε-πότε, λίγο πριν λιγοψυχήσει, γύρευε
ν’ ακουμπήσει σε γενναίες στιγμές άλλων
καιρών· τότε αποζητούσε τη συμπαράσταση
παλιών συντρόφων και φίλων που ’χουν από
καιρό χαθεί…
Πηγή: www.photographyinfo.gr

Μάνα
Μάνα
αθάνατη.
Αγαπημένη ιέρεια
της αιωνιότητας.
Οι πόρτες ανοίγουνε στο
πέρασμά σου.
Η φύση ευλογεί τη δόξα σου.
Τ’όνομά σου
γράφεται στης καρδιάς
κάθε χτύπο.
Τ’όραμά σου οδηγεί
της ζωής το ταξίδι.
Με τα μάτια της ψυχής σου
μ’αγκαλιάζεις
και φωτίζεις
της ελπίδας το δρόμο.
Φτερώνεις τα όνειρα.
Νανουρίζεις τους πόθους.
Δέχεσαι με στοργή
τους κεραυνούς μου.
Τραβάς στο Γολγοθά
όταν νιώθεις τη δυστυχία μου.

Είσαι λευκή σημαία
των αγώνων μου.
Πολεμάς δίπλα μου.
Τα στήθια σου
ασπίδα
στο εχθρικό βόλι.
Αγωνία γίνεσαι στον ξενιτεμό μου.
Η προσευχή σου
αγκαλιάζει την ύπαρξή μου.
Η θυσία σου
βωμός λατρείας.
Η ευχή σου
Θεία μετάληψη.
Η απουσία σου
αιώνιος θρήνος.
Μαρλένα ΣΚΟΥΛΑΠΕΡΙΦΕΡΑΚΗ
(Από την ποιητική της συλλογή:
«Η ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΩΡΑ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ»)

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, μπορεί, ομοίως, να απευθύνεται στην κα Αλίκη Βρέντζου και
να της δίνει το χρηματικό ποσό που επιθυμεί.
Στην κα Βρέντζου μπορεί καθένας να απευθύνεται και για θέματα που αφορούν την εφημερίδα και το Σύλλογό μας, κυρίως, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στο χώρο εργασίας
της στην επιχείρηση (μανάβικο), που διατηρεί στην κεντρική οδό του χωριού, στο Αρμί.
(Τηλ. επικοινωνίας 28340 31741, Κιν.: 6979730592)
Ευχαριστούμε θερμά.
Το Δ.Σ.
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«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
των Ανωγειανών της Αθήνας
«ΤΟ Ι∆ΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»

Τί μας φέρνει….
ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»;.............................. 4
Ομιλία δημάρχου Ανωγείων
Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών
Ανακοίνωση Τύπου ................................. 4
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
1ου ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ
ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΑΪΟΣ 2010 ........................ 5
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΥΔΑΤΟΣ................................................... 5
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ
από το Βασίλειο Σπαχή ............................. 6
Η ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ..................................... 7
ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
Το Φι...... στο ελληνικό αλφάβητο
ή όπως φυσά και όσα φέρνει ο άνεμος από
την Αλεξάνδρα Σταυρακάκη ...................8-9
Το ολοκαύτωμα της
Μονής Αρκαδίου .................................... 10
ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, Ζώδια από τη Μαρλένα
Σκουλά Περιφεράκη ............................... 11
...Συνέβη στην Αθήνα .......................12-13
Συμμετοχή του δήμου Ανωγείων
στο Πρόγραμμα INTERREG ................. 13
...Συνέβη στο Ρέθυμνο ........................... 14
Απάντηση στο άρθρο του
κ. Θεόδωρου Πελαντάκη
από το Σωκράτη Σπιθούρη..................... 14
Πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών
από το
Δήμο Ανωγείων Β΄ περιόδου ................. 15
ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ..............16-17
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ...................................17-19
ΦΩΤΟΜΑΡΤΥΡΙΕΣ .............................. 20

Γραφεία:
Βελεστίνου 18
Τ.Κ. 11523, Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τηλ./Φαξ: 210 691.60.60
Εκδότης:
Ιωάννης Μανουράς
τηλ./φαξ: 210 5241344
κιν. τηλ.: 6972 906273
e-mail: gmanouras@her.forthnet.gr
Διευθυντής Σύνταξης:
Μανώλης Σκανδάλης
Σύμβουλος Έκδοσης / Υπεύθυνη ύλης:
Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
alkar@sch.gr
Συντακτική Επιτροπή:
Σοφία Σαμόλη
Μανώλης Σκανδάλης
Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
Φωτογραφίες:
Μανώλης Σκανδάλης
manskan@in.gr
manskan3@gmail.com
www.mSkandalis.gr
Υπεύθυνος διαφήμισης
και δημοσίων σχέσεων:
Νικόλαος Καράτζης
κιν. τηλ.: 6979 302303
Ζαχαρίας Σαλούστρος
κιν.: 6977 464742
Art Director:
Θοδωρής Ταρλαντέζος
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία:
Δεκάλογος Ε.Π.Ε.
Ετήσιες συνδρομές:
Εσωτ. 10 ευρώ - Εξωτ. 35 ευρώ
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους.
Κείμενα μπορούν να αποστέλονται στην εφημερίδα ηλεκτρονικώς ή εγγράφως.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων ή κειμένων της εφημερίδας, πλην της αντιγραφής του τίτλου και του λογοτύπου
αυτής.
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, για λόγους δεοντολογίας να
αναγράφεται ο τίτλος της εφημερίδας.
Φωτογραφίες και χειρόγραφα επιστρέφονται μόνο κατόπιν
ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

163-01-003296-52

Ευχαριστήρια
Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό
του ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων αισθάνονται
την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά
τον κ. Αεράκη Χαράλαμπο (Νταροχαραλάμπη) για το ποσό των 50 ευρώ που κατέθεσαν στην μνήμη του Πασπαράκη Νικολάου
(Παναγιωτονίκο).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΠΗ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
***

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του
ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την
υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά τον Αεράκη Χαράλαμπο (Νταροχαραλάμπη) για το
ποσό των 50 ευρώ που κατέθεσαν στην μνήμη
της Αεράκη Κωνσταντινιάς (Πολογιώργενα)
καθώς και την οικογένεια του Μέμμου Μα-

ΠΑΡΑΠΟΝΑ...
Στο προηγούμενο φύλλο της Φ.Α. (281) δεν
καλύφθηκε, εκτενώς η τιμητική εκδήλωση
που οργάνωσε ο Δήμος Ανωγείων, το
περασμένο καλοκαίρι, για πρώτη φορά
μετά από 65 χρόνια, για να τιμήσει το
ιστορικό γεγονός της σπουδαίας μάχης στο
Σφακάκι, που έδωσε ο εφεδρικός ΕΛ.ΑΣ
Ανωγείων στις 7 Σεπτέμβρη 1944, εναντίον
των φασιστικών δυνάμεων κατοχής για
την απελευθέρωση 90 γυναικόπαιδων. Η
απουσία ανταπόκρισης και ως εκ τούτου
η ελλειπής αναφορά της εφημερίδας
μας στην εκδήλωση, ενόχλησε, δικαίως,
ευαίσθητους συγχωριανούς μας. Ο
Σύλλογός μας θα επιδιώξει με ειδική
εκδήλωση που θα οργανώσει στην αίθουσά
του να παρουσιάσει τις σημαντικότερες
πτυχές αυτής της σπουδαίας και ιστορικής
μάχης.
νώλη (Μεμμομανώλη) για το ποσό των 400
ευρώ που κατέθεσαν στην μνήμη του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΠΗ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
***

Η Σχολική Επιτροπή και το Προσωπικό
του 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Ανωγείων, ευχαριστεί τον κ. Χαράλαμπο Δραμουντάνη
για τη δωρεά του ποσού των 50 ευρώ, εις
μνήμην Νικολάου Παν. Πασπαράκη.
Η διευθύντρια του σχολείου
Μαρία Μπαλαδάκη
***

O Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του
1ου Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου
Ανωγείων ευχαριστεί θερμά το Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Ανωγείων για την χρηματική προσφορά των 200 € προς ενίσχυση
του Συλλόγου μας εις μνήμη του Βασίλειο
Σταυρακάκη του Εμμανουήλ (Βασιλέα).
Με εκτίμηση,
η πρόεδρος
***

To Κ.Η.Φ.Η. που υλοποείται στο Δήμο Ανωγείων από το Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.Ο.Τ.Α ευχαριστεί
θερμά την οικογένεια του Χαράλαμπου
Τσαγκαράκη του Κριτόλαου για την ευγενική προσφορά των 50 ευρώ εις μνήμην του
Βασιλέα Σταυρακάκη.
Με εκτίμηση,
Η υπεύθυνη του Κ.Η.Φ.Η.
Νεκταρία Αντωνοδημητράκη-Αεράκη

Η ΣΤΗΛΗ
ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ
- Εις μνήμην του Εμμανουήλ Γ. Μέμμου
(Μεμμομανώλη) τα παιδιά του Λάμπης
Μέμμος, Πολυξένη Τζανουδάκη Μέμμου, Μαρία Τζανίνη - Μέμμου,
Γιάννης Μέμμος και Ζέφη
Αγαθοκλέους – Μέμμου εισέφεραν στη
Φ.Α. το ποσό των 250 – από 50 ευρώ
έκαστο.
-Εις μνήμην Ιωάννη Νικ. Μανουρά, η
σύζυγός του Χριστίνα και τα παιδιά
του εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ
-Εις μνήμην Νεοκλή Σαλούστρου η
σύζυγός του Νεοκλήνα, τα παιδιά και
τα εγγόνια του εισέφεραν στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ.
-Εις μνήμην Ευαγγέλου Εμμ.
Μαυρόκωστα (Δανουζανού) τα παιδιά
του Σπύρος Μαυρόκωστας, Μαρία
Μανουσάκη, Ζουμπουλίνα Φιλίνη,
Γιάννης Μαυρόκωστας εισέφεραν στη
Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ.
-Εις μνήμην του κουνιάδου της
Ευαγγέλου Μαυρόκωστα η Ανδρονίκη
Μανουρά εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 50 ευρώ.
-Εις μνήμην Σάββα Σμπώκου ή
Ατζαρόσαββα και με τη συμπλήρωση
ενός έτους από το θάντατό του, η
οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το π
ποσό των 150 ευρώ.
-Εις μνήμην Μιχάλη Σαλούστρου
(Μπαντουρομιχάλη) και με τη
συμπλήρωση δύο ετών από το θάνατό
του, η σύζυγός του εισέφερε 50 ευρώ
στη Φ.Α.
-Εις μνήμην Νικολάου Πασπαράκη
(Παναγιωτονίκου) η οικογένειά του
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100
ευρώ.
-Ο Μανούσος Αεράκης εισέφερε
στη Φ.Α. εις μνήμην των αδελφών
του Μυρορινάκι, Μυραγάπη και
Μυρομανώλη το ποσό των 100 ευρώ.
-Ο Βασίλειος Καλέντης εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
-Ο Γεώργιος Σκανδάλης εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην
Μαργαρίτας Σαμόλη.
-Ο Βασίλης Τουπής εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην
Μαργαρίτας Σαμόλη.
-Ο Ζαχαρίας Σαλούστρος εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις
μνήμην Μαργαρίτας Σαμόλη.
-Ο Κώστας Καλομοίρης (Μέτζος)
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ.
-Η Ειρήνη Βρέντζου εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
-Ο Κίμων Δακανάλης εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
-Ο Χρήστος Δακανάλης εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
- Η Μαρία Καρβουντζή εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 30 ευρώ.
-Ο Σταύρος Μανουράς εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 30 ευρώ.
-Ο Χαράλαμπος Βουϊδάσκης
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 30
ευρώ.
-Εις μνήμην Γιώργη Μανουσάκη και
με τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων
από το θάνατό του, η σύζυγός του
Αικατερίνη Μανουσάκη εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
Η εφημερίδα και ο Σύλλογός μας
ευχαριστεί θερμά όλους για την
οικονομική ενίσχυση, εις μνήμην των
αγαπημένων τους προσώπων.

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ!!!
« Η απουσία μου: ασάλευτη ώρα.
Η μορφή μου: χορταριασμένο τοπίο.
Κάπου μακριά
Στο απώτατο μέλλον
η όρασή μου…»
Ιάσιος Χ. Αρναουτάκης
Ο μοναδικός αναγνώστης της ποίησής
μου είμαι Εγώ!
Περίσσεια ικανοποιούμαι πως, μόνο
Εγώ
κατέχω αυτό το προνόμιο.
Μάλιστα, επιτήδειοι άλτες των υψηλών
επιδόσεων…
Εσείς, που πετύχατε να πουλάτε χιλιάδες
τίτλους
Χιλιάδες ακρωτηριασμένους χρόνους να
λογαριάζετε
για ισόβιο κέρδος σας, που χάνεστε
στις τόσες φωνασκίες, ακροάσεις και
βραβεύσεις σας.
Για σκεφτείτε Εμένα…
Εγώ, ο Ένας, ο Μοναδικός, ο Ανώνυμος, διαβάζω,
ακροάζομαι, επιβραβεύω το έργο μου.
Τι ολική απόλαυση εγκατάλειψης!
Τι υπέρτατη αναγνώριση του εαυτού
Μου
από τον εαυτό Μου!
Επίλογος….
Ανολοκλήρωτα όνειρα-ποιήματα της
νιότης μου
σας ευχαριστώ
Εγώ: ο εμπνευστής, ο κατασκευαστής,
ο εκτελεστής των περιπλανήσεών σας,
πάντα με νοσταλγία,
σας ανεμίζω του αποχαιρετισμού το
μαντήλι.
-Εγώ: ο έκνομος, υπονομευτής των
θεάρεστων πράξεων,
αλώβητος πέρασα από τα μολυσμένα
πεδία-σχολεία
της επίπεδης μάθησης-…
Διερευνώντας,
σε διάφανους θόλους, της Ζωής τα
μυστήρια, βρήκα
και απώλεια αμάραντους στίχους.
Τώρα, στην ηρεμία των πενιχρών
απολαύσεων μου, νιώθω το βαθύτερο
Είναι μου.
Την ηδονή της αέναης Γνώσης βραβείο
μου πήρα…
Τέλος!
Κ.Χ. Αρρενωδός Χαιρέτης

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας παρακαλεί τα μέλη
και τους φίλους του, να ενισχύσουν
οικονομικά την εφημερίδα μας «Η
Φωνή των 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 μέσω της
ανταποκρίτριας μας στ΄ Ανώγεια,
Αλίκης Βρέντζου.
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Τί μας φέρνει….
ο « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»;
(συνέχεια από την 1η σελ.)

Σ’αυτήν την περίπτωση, και από την
εφαρμογή αυτού του νόμου, δεν θα ξεφύγει ούτε ο υφιστάμενος Δήμος Ανωγείων, την αναγνώριση του οποίου ως
δήμου «ιστορικού», μαχητικά και σθεναρά διεκδικήσαμε και πετύχαμε λίγα
χρόνια πριν (σσ. κατά την εφαρμογή
του σχεδίου «Καποδίστριας Ι»).
Συνεπώς, η προβληματική, που πρέπει να αναπτύξουμε ως Ανωγειανοί για
την σημασία της εφαρμογής του σχεδίου «Καλλικράτης» για το μέλλον
του Δήμου Ανωγείων είναι αυτονόητη
και σίγουρα δεν μπορεί να μας αφήσει
αδιάφορους, κυρίως σ’ό,τι αφορά στην
κατοχύρωση των κεκτημένων, και την
εξασφάλιση, πόρων και δομών τέτοιων,
που θα εγγυώνται τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών του Δήμου μας, μέσα από το νέο οργανωτικόδιοικητικό πλαίσιο που θα καθορίζει ο
«Καλλικράτης». Στο ζήτημα αυτό θα
επανέλθουμε παρακάτω.
Η «νέα αρχιτεκτονική» όπως ονομάζεται το σχέδιο «Καλλικράτης»,
βρίσκει τη χώρα μας να ταλανίζεται
από μέγιστη οικονομική κρίση, όμοια
της οποίας δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά,
τουλάχιστον στα μεταπολιτευτικά χρόνια.
Η οικονομική, λοιπόν, αυτή κρίση, προσφέρει ένα επιχείρημα στην Κυβέρνηση, υποστηρικτικό των προσπαθειών
της για την ψήφιση του νέου νόμου για
την αυτοδιοίκηση. Συγκεκριμένα, όπως
αποτυπώνεται στο δελτίο «βασικού
σχολιασμού θεμάτων της επικαιρότητας» του Μεγάρου Μαξίμου: «Με
τη «Νέα Αρχιτεκτονική» επιτυγχάνεται
τεράστια εξοικονόμηση πόρων, με την
κατάργηση των βαθμίδων διοίκησης,
τον περιορισμό του αριθμού των δήμων
στο 1/3 και τον δραστικό περιορισμό των
Νομικών Προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης»
Παράλληλα, κατά την κυβέρνηση, δύναται ο «Καλλικράτης» να λειτουργήσει
ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης στην
περιφέρεια, ενώ και ο πολίτης εκτιμά,
ότι θα εξυπηρετείται καλύτερα.
Εκτιμάται παράλληλα, από κυβερνητι-

κούς τίτλους, κάτι που προκύπτει και
από τις δηλώσεις των στελεχών της κυβερνητικής πλειοψηφίας στα Μ.Μ.Ε.,
ότι η νέα αυτοδιοικητική συνένωση θα
πλήξει καίρια τη διαφθορά, εννοώντας
μεταξύ άλλων, ότι με την κατάλληλη
πολιτική βούληση, αλλά και με διάφορα
άλλα πρακτικά μέτρα, όπως η ανάρτηση
των αποφάσεων, και της αυτοδιοίκησης
στο διαδίκτυο, η καθιέρωση διπλογραφικού συστήματος, κυρίως στις οικονομικές συναλλαγές με τον πολίτη, και οι
μεγάλοι διαφανείς διαγωνισμοί (δίχως
το «σπάσιμο» δηλαδή, των έργων σε μικρά μικρά τμήματα).
Ο «Καλλικράτης» προβλέπει, ότι σε
λίγο καιρό ο νέος αυτοδιοικητικός
χάρτης της Ελλάδας θα συνίσταται
σε 13 νομαρχίες και σε 7 γενικές περιφέρειες (σήμερα συνίσταται σε 54
νομαρχίες, 3 υπερνομαρχίες, 19 επαρχεία και 13 περιφέρειες) . Επίσης, από
τον «Καλλικράτη» προκύπτουν 370
δήμοι (σήμερα είναι 1034) και 2.000
νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις (σήμερα είναι 6.000).
Οι αριθμοί, όμως, αυτοί, στην πράξη,
εκφράζουν την κατάργηση των νομαρχιών, την συνένωση των δήμων
και την αντικατάσταση των κρατικών περιφερειών από άλλες, στα ίδια
όρια, με αιρετό όμως περιφερειάρχη.
Συγκεκριμένα:
Οι δήμοι θα ασχολούνται με θέματα
όπως η δημόσια υγεία, οι λαϊκές αγορές,
οι άδειες καταστημάτων , η πολεοδομία,
η ένταξη των μεταναστών (αλλά όχι και
η άσκηση γενικότερης μεταναστευτικής
πολιτικής) αλλά και με την ανέγερση
σχολείων.
Οι νέες περιφέρειες θα είναι υπεύθυνες για την κατασκευή, τον έλεγχο και τη
συντήρηση των δημόσιων έργων και δη
των οδικών αξόνων (με εξαίρεση των 5
μεγαλύτερων της χώρας). Επίσης, για τις
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, τη διαχείριση
κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και την διαχείριση των αποβλήτων. Τομείς όπως η ενέργεια-βιομηχανία
τουρισμός εκπαίδευση και πολιτισμός,
γεωργία-κτηνοτροφία-αλιεία, αλλά και η

πολιτική προστασία θα ανήκουν επίσης
στο χώρο ευθύνης των περιφερειών.
Τέλος, οι επτά Γενικές Διοικήσεις θα
είναι επιφορτισμένες με πολιτικές που,
εκ του Συντάγματος, δεν μπορούν να
περάσουν στις νέες περιφέρειες, όπως η
άμυνα ή η μεταναστευτική πολιτική. Την
ίδια στιγμή μια ανεξάρτητη αρχή υπαγόμενη στο Υπουργείο Εσωτερικών, θα
ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των νέων δομών.
Με βάση του κυβερνητικούς σχεδιασμούς η κοινοβουλευτική πλειοψηφία
της κυβερνώσας παράταξης θα καταργήσει τη διάταξη της απελθούσης
κυβέρνησης για εκλογή δημάρχων με
ποσοστό 42% και θα επαναφέρει το
ποσοστό 50% + 1 που στηρίζει τη λογική των συνεργασιών ή σε κάθε περίπτωση την ευνοεί.
Κοινή θέση, ωστόσο, όλων είναι, ότι
οι νέες επαυξημένες αρμοδιότητες των
νέων δήμων απαιτούν τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους με σκοπό οι
νέες δράσεις των δήμων να μην προσκρούουν στο πρόβλημα της έλλειψης
των απαιτούμενων οικονομικών κονδυλίων.
Στον τομέα αυτό γίνονται κάποιες σκέψεις να δοθεί στη διοίκηση το 4% του
ΦΠΑ από το 2% που δίνεται σήμερα.
Άλλη σκέψη θέλει το 20 % του Φόρου
Ακίνητης Περιουσίας να αποδίδεται
στην αυτοδιοίκηση, ενώ έτερη πρόταση υποστηρίζει τη σύσταση ταμείου
Σύγκλησης μεταξύ των Περιφερειών,
όπου οι ισχυρότερες θα στηρίζουν οικονομικά της ασθενέστερες.
Ήδη, το σχέδιο αυτό της κυβέρνησης
δέχθηκε τα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης με κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης να επιχειρηματολογεί στη
δική του κατεύθυνση.
Το σίγουρο είναι, ότι εάν το πιθανότερο σενάριο γίνει πραγματικότητα και
ο νέος νόμος με την ονομασία «Καλλικράτης» ψηφιστεί και γίνει νόμος του
κράτους, τότε και το χωριό μας τ’Ανώγεια θα βρεθεί να διεκδικεί τη θέση
του στο νέο αυτοδιοικητικό χάρτη της
περιοχής. Το αν επαληθευθεί το επι-

κρατέστερο σενάριο το χωριό μας, να
«πλαισιώνει» μαζί με άλλα χωριά το
Πέραμα, σε ένα νέο διευρυμένο δήμο
που θα συσταθεί, μένει να αποδειχθεί.
Ήδη οι συγχωριανοί μας, αντιμετωπίζουν την αλλαγή του αυτοδιοικητικού
καθεστώτος που πιθανότατα να διέπει
την περιοχή τους στο εγγύς μέλλον με
σκεπτικισμό.
Εκείνο που με αγωνία περιμένουμε να
δούμε είναι, κατά ποσό τ΄Ανώγεια θα
μπορέσουν σε ένα νέο αυτοδιοικητικό
καθεστώς να επιδιώκουν απρόσκποπτα την ανάπτυξη και να απολαμβάνουν έργων και δράσεων δίχως οικονομικά προσκόματα.
Διότι σίγουρα, σε ένα νέο αυτοδιοικητικό πλαίσιο με διαφορετικές και πολυσύνθετες πληθυσμιακές ομάδες των
διαφόρων χωριών που θα συναποτελούν το νέο δήμο, όπου θα ανήκουν και
τα Ανώγεια, θα υπάρξουν διαφωνίες,
διεκδικήσεις και συμβιβασμοί μεταξύ
των ομάδων αυτών.
Και σίγουρα στους νέους δήμους που
θα προκύψουν, οι πρώην δήμοι θα συνιστούν εκλογικές περιφέρειεςκαι οι
έδρες θα κατανέμονται σε αναλογία
με τον πληθυσμό της κάθε, επιμέρους,
εκλογικής περιφέρειας.
Και σε αυτήν την περίπτωση, ο Ανωγειανός πρέπει στο εξής να μάχεται να
εκλέξει δικό του δήμαρχο, ερχόμενος
αντιμέτωπος με κοινότητες πολυπληθέστερες, όπου το κερδοφόρο αποτέλεσμα δεν θα είναι βέβαιο. Όχι, ότι ο
Ανωγειανός δεν μπορεί να συνεργαστεί και να συμπορευθεί με συνανθρώπους του, που ανήκουν σε άλλες
κοινότητες. Σίγουρα, όμως, έχει συνηθίσει, τόσα χρόνια, να στηρίζει τις ελπίδες του, στα αυτοδιοικητικά πράγματα, στις πλάτες των εκλεγμένων
συγχωριανών του, μέσα από σχέση
ευθεία και άμεση μ’αυτόν. Και όπως
και να το κάνουμε, σ’ένα τόπο στενά
δεμένο με την πολιτική, όπως είναι
τ’Ανώγεια, οι όποιες αλλαγές του είδους, εφόσον προκύψουν, γίνονται,
ευλόγως, δεκτές με επιφύλαξη.
Γιάννης Μανουράς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Αρναουτάκη, με τον
πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. Αεράκη
Συνάντηση με
τον Υφυπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας κ.
Σταύρο Αρναουτάκη, είχε ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. Γιώργος Ε.
Αεράκης. Η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα
εγκάρδιο και φιλικό αφού οι δύο άνδρες
γνωρίζονται από την εποχή της θητείας
του κ. Αρναουτάκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου εργάζεται ο κ. Αεράκης.
Οι δύο άνδρες συζήτησαν για τον τρό-

πο λειτουργίας, καθώς και για τις προτεραιότητες που υπάρχουν εκ μέρους
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών,
όπως είναι η αναγκαιότητα διατήρησης
και ανάδειξης της κρητικής πολιτιστικής
κληρονομιάς, η προβολή της Κρήτης στο
εξωτερικό, η προώθηση των τοπικών προϊόντων και οι δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος.
Θέμα της συζήτησης, επίσης, αποτέλεσε τα προβλήματα των υποδομών της
Κρήτης και ο συντονισμός των ενεργειών των διαφόρων φορέων για την
επίλυσή τους καθώς και τα προβλήμα-

Επιπρόσθετα, αναφορά έγινε και για το
Συνέδριο του ΠΣΚ που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι στο Λασίθι.

τα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και
ειδικότερα οι Κρητικοί της Διασποράς.

Ο κ. Υφυπουργός τόνισε ιδιαίτερα ότι οι
απόδημοι Κρήτες αποτελούν τους καλύτερους πολλαπλασιαστές των αξιών του
τόπου μας στις χώρες όπου ζουν και δραστηριοποιούνται. Είναι ενεργοί πολίτες,
παράγουν πολιτισμό και προβάλλουν με
πολύ αγάπη την πατρίδα τους. Υποσχέθηκε δε ότι θα συνδράμει το ΠΣΚ στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες του προς όφελος
τόσο της Κρήτης όσο και των αποδήμων
Κρητών.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
1ου ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΑΪΟΣ 2010
(Θέμα: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ)
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
φωτίσει άγνωστες πτυχές της ιστορίας
των Ανωγείων και θα συμβάλλει στην
ανάδειξη των επιστημονικών δεδομένων
ως παρακαταθήκη της τοπικής ιστορίας
αλλά και της ελληνικής ιστορίας εν γένει.
Παρακάτω προτείνεται ενδεικτική θεματολογία, η οποία μπορεί να εμπλουτιστεί
περισσότερο:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ο Δήμος Ανωγείων προτίθεται να πραγματοποιήσει Διήμερο Ιστορικό Συμπόσιο στ’ Ανώγεια στις αρχές Μαΐου
2010, με θέμα:
«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ
ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ:
Τ’ Ανώγεια από την εποχή των Κρητικών Επαναστάσεων μέχρι τη Μικρασιατική Εκστρατεία»
Η συμβολή ενός τέτοιου συμποσίου θα

1. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ
2. ΟΙ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ ΧΑΙΝΗΔΕΣ
3. Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ
4. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΤΟΥ 1821
5. ΚΡΗΤΕΣ-ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ
ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1821-1828
6. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ
(συνέχεια από την 1η σελ.)
...ποιότητας ζωής των δημοτών και των
επισκεπτών και αφετέρου η μείωση ή
η εξάλειψη των προβλημάτων της καθημερινότητας. Στο πλαίσιο αυτής της
προσπάθειας εντάσσεται η πολιτική
για την ορθή διαχείριση των υδάτινων
πόρων (πόσιμων και αρδεύσιμων) έτσι
ώστε:
• Να υπάρχει επαρκής ποσότητα πόσιμου
νερού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου
• Να γίνεται από τους δημότες λελογισμένη χρήση νερού
• Να εξασφαλίζεται η ποιότητα του νερού και η ασφάλειά του από υγειονομικής άποψης και
• να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα
στο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης
Μετά τον Κανονισμό Ύδρευσης, σήμερα
και μετά την ολοκλήρωση και διάθεση
του δικτύου για την άρδευση, θέτουμε
τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
ορθή χρήση και διαχείριση του νερού
αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του
συστήματος άρδευσης. Θεωρούμε ότι η
ευρεία συναίνεση και αποδοχή του είναι
απαραίτητη για την εφαρμογή του.
Πράγματι το κόστος είναι ακριβότερο σε
σύγκριση με άλλες γειτονικές περιοχές
που έχουν αντίστοιχα συστήματα άρδευσης. Ο λόγος όμως είναι προφανής. Από
τι μια η ποσότητα του διαθέσιμου νερού
και από την άλλη η έντονες καιρικές συνθήκες μας έκαναν να συνυπολογίσουμε
αρκετές παραμέτρους στην τελική διαμόρφωση του κόστους τόσο της αρχικής
σύνδεσης αλλά και του κόστους χρήσης.
Το αποτέλεσμα όμως είναι περισσότερο
από εμφανές. Θα έχετε παρατηρήσει τα
διάφορα σημεία υδροληψίας με πόση επιμέλεια και μεράκι όχι απλά έχουν προστατευθεί αλλά ανταποκρίνονται και στην γενικότερη καλαίσθητη εικόνα που θέλουμε
να έχουν οι παρεμβάσεις μας στο βουνό.
Αγαπητοί Δημότες το κλιμακωτό τιμολό-

γιο που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι και η πιο ενδεδειγμένη λύση για
την σωστή διαχείριση των υδάτων. (κατανάλωση έως 300 κυβικά 0,23€ το κυβικό, κατανάλωση έως 1000 κυβικά 0,29€
το κυβικό, κατανάλωση από 1000 κυβικά
και πάνω 0,34€ το κυβικό) Ωστόσο θα
ήθελα να σταθώ σε δύο πολύ σημαντικά
άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να σταθώ στην
διαδικασία εξόφλησης των λογαριασμών. Αυτό θα γίνεται εντός 3 μηνών
από την έκδοση του λογαριασμού και σε
διαφορετική περίπτωση το υδρόμετρο θα
αφαιρείται. Ένα μέτρο απαραίτητο για
να έχουν δίκαιη αντιμετώπιση οι χρήστες
(ΑΡΘΡΟ 15Ο, Όρια Πληρωμής Οφειλών, Μετά την έκδοση του λογαριασμού
άρδευσης και μέσα σε διάστημα τριών
(3) μηνών θα πρέπει όσοι έχουν οφειλές
από άρδευση προς το Δήμο, να φροντίσουν για την εξόφληση τους. Σε αντίθετη
περίπτωση θα γίνεται διακοπή της σύνδεσης και αφαίρεση του υδρομετρητή.
Επανασύνδεση θα γίνεται σύμφωνα με
το άρθρο 10 του κανονισμού. )
Ένα δεύτερο σημείο είναι η μέριμνα
για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με
τις απαραίτητες εκπτώσεις. (16.2. Για
τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, θα γίνεται
μείωση των τελών άρδευσης κατά 40%,
16.3. Για πολύτεκνες οικογένειες με
ανήλικα τέκνα θα γίνεται μείωση των τελών άρδευσης κατά 15%.)
Πιστεύουμε ότι όλοι εμείς θα σεβαστούμε
τις δικές μας αποφάσεις και θα τηρήσουμε τους κανόνες που εμείς οι ίδιοι θέσαμε
έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να συμβάλλουμε στην
οριστική λύση του υδροδοτικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας.
Το νερό είναι πηγή ζωής. Είναι αγαθό πολύτιμο, αναντικατάστατο και ανεκτίμητης
αξίας. »

ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
7. Η ΜΠΡΟΣΚΑΔΑ
ΤΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑ
8. Η ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΚΛΑΒΟΚΑΜΠΟ
9. ΟΙ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ ΣΤΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΡΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ 1866-1897
10. ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΣΤΙΣ
ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
11. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΥΡΠΟΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
12. ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΥΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥΣ (ΝΙΩΤΗ, κ.ά)
13. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΙΣΤΟΡΕΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
14. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΣΤΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
15. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΣΤΟ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

16. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ
ΑΣΙΑ
Ο Δήμος Ανωγείων παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους να ενημερώσουν άμεσα,
σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Συμπόσιο, αναλαμβάνοντας να υποστηρίξουν επιστημονικά ένα από τα ενδεικτικά θέματα ή να προτείνουν επιπλέον
θεματικές ενότητες ή ομιλητές.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΝΙΚΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ: 2834032500, ΑΝΩΓΕΙΑ
Τ.Κ. 74051
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: 6977047511
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: 6947303193

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΣΤ’ ΑΝΩΓΕΙΑ
(Μεταφέρθηκαν οι υπηρεσίες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)
Στο πολύκεντρο, έχουν μεταφερθεί
προσωρινά, οι υπηρεσίες του Εθνικού
Ιδρύματος Νεότητας και του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι
την ολοκλήρωση ανακατασκευής του
κτιρίου της Μαθητικής Εστίας.
Για την ομαλή λειτουργία του πολύκεντρου ήταν αναγκαία η τοποθέτηση
κλιματιστικών μονάδων, κάτι το οποίο
έγινε από τον Συνεταιρισμό.
Είναι γνωστό ότι ο Κτηνοτροφικός &
Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Ανω-

γείων επιτελεί πολύτιμο έργο τόσο
στην αξιοποίηση του κτηνοτροφικού
κεφαλαίου όσο και στην προώθηση
των παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής μας.
Ωστόσο θα πρέπει να επαινεθεί και για
το κοινωνικό έργο το οποίο έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Αμείωτη και
σταθερή η παρουσία και η αρωγή του
σε κάθε δύσκολη στιγμή του Δήμου,
εκφράζοντας έτσι το κοινωνικό του
Πρόσωπο με δωρεές, χορηγίες και κάθε
άλλη υποστήριξη.

ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.
Ξεκινάει η παρουσία
των
αστυνομικών,
μέσω του μέτρου της πεζής
περιπολίας, στα
χωριά του ορεινού Μυλοποτάμου. Πρόκειται
για μία προσπάθεια της ΕΛΑΣ, ώστε
να υπάρξει εξοικείωση των κατοίκων
των ορεινών περιοχών του Μυλοποτάμου με την Αστυνομία, όπως τονίστηκε σε συνάντηση που είχαν η ηγεσία
της ΕΛΑΣ στο νησί με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Όπως ανέφερε μετά τη συνάντηση ο
Γενικός Αστυνομικός Επιθεωρητής
Κρήτης, Νικόλαος Μπεσίρης, στόχος είναι, «η Αστυνομία να έρθει κοντά
στους κατοίκους του ορεινού Μυλοποτάμου και εκείνοι να εξοικειωθούν με την
παρουσία της Αστυνομίας, ενώ στους
επόμενους στόχος είναι και η καθημερινή παρουσία του "τοπικού αστυνομικού"
στα Ζωνιανά.
Παράλληλα, η ΕΛΑΣ προγραμματίζει
σειρά διαλέξεων στα σχολεία όλων των
βαθμίδων από αστυνομικούς, που θα
ενημερώνουν τους μαθητές για την κυκλοφοριακή αγωγή, τα ναρκωτικά και
θέματα που απασχολούν τους νέους.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ...
Επιμέλεια, αντιγραφή, διόρθωση
Αλεξάνδρα Ι. Σταυρακάκη

Η Απαγωγή του
στρατηγού Κράιπε
Στση 26 του Απριλιού μιά πρωινή
δροσούλα
Τον Κράιπε τονε επήρανε σα νάτανε
νυφούλα
Μέσα στ αμάξι μπήκανε μένα ν-του
ιπποκόμο
Άγγλοι και αντάρτες των βουνών
στων Αρχανών το δρόμο.....1
Όπως λέει και ο δημοτικός στίχος στις
26 Απριλίου 1944, ΄Αγγλοι κομάντος με
κρητικούς αντάρτες της αντίστασης κατά
της γερμανικής κατοχής, απήγαγαν τον
Γερμανό στρατηγό, διοικητή Κρήτης,
Κράιπε, από την περιοχή των Αρχανών2.
Τον μετέφεραν στο Ψηλορείτη με σκοπό να
φυγαδευθεί στη Μ. Ανατολή προκειμένου
να τρωθεί το γόητρο και να κλονιστεί το
ηθικό των γερμανικών στρατευμάτων.
Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή που
δεν είναι ευκαταφρόνητη, αυτή της
περισυλλογής πληροφοριών,
μέσω
των κατάλληλων ερωτήσεων προς τον
Στρατηγό από τους Άγγλους συμμάχους,
η, της εξαγωγής διαφόρων συμπερασμάτων
για την πολεμική τακτική των γερμανικών
στρατευμάτων της κατοχής από τις
αντιδράσεις του, προκειμένου να είναι
επιτυχέστερη η αντίσταση των Κρητών
αγωνιστών.
Αυτή βέβαια η ενέργεια στοίχισε βαρύ
τίμημα στον κρητικό πληθυσμό. Είχε ως
συνέπεια την καταστροφή πολλών χωριών
και την εκτέλεση πολλών ανδρών.
Ο αρχηγός μου ο Πετρακογιώργης, πήγε
να συναντήσει τους απαγωγείς του
στρατηγού την επομένη 27η Απριλίου
στην περιοχή «Πετραδολάκια» στο
Ανωγειανό Αόρι. Είχε εντολή να στείλει
άντρες του, να ελέγχουν τη διαδρομή από
τον Ψηλορείτη μέχρι τη Μ. Πρέβελη3.
Εκεί είχε προαποφασιστεί να προσεγγίσει
το μέσον, που θα έπαιρνε τον απαχθέντα
στρατηγό με τους Άγγλους αξιωματικούς
και τους Έλληνες αντάρτες.
Πηγαίνοντας ο αρχηγός στη συνάντηση των
απαγωγέων πήρε μαζί του έναν από τους
αντάρτες του τον Γρηγόρη το Χρυσό από
το χωριό Λιβάδια και τον υποφαινόμενο.
Τι με ήθελε εμένα που ήμουν μόλις 17
χρονών θα προκύψει στη συνέχεια
Αφήνει λοιπόν εμένα σ ένα σημείο για να
συναντηθούμε κατά την επιστροφή του από
τα Πετραδολάκια. Από το σημείο εκείνο
θα περνούσαν οι απαγωγείς, εγώ όμως
δεν γνώριζα τον προορισμό μου, ούτε την
πορεία του αρχηγού.. Στο σημείο λοιπόν
που με άφησαν κοιμήθηκα διότι ήμουν πολύ
κουρασμένος, υπολογίζω ότι θα κοιμήθηκα
2-3 ώρες.
Σε κάποια στιγμή ονειρεύτηκα ένα
τρομακτικό όνειρο, ότι μπροστά μου
ξεφορτώνει ένα αυτοκίνητο Γερμανούς
στρατιώτες. Και όπως ήταν φυσικό τρόμαξα
πολύ στον ύπνο μου και ξύπνησα. Κατά
σύμπτωση εκείνη τη στιγμή περνούσαν
από μπροστά μου οι απαγωγείς μαζί με
την αρχηγό μου. Το αναφέρω αυτό διότι
αν δεν ξυπνούσα από το όνειρο θα έχανα τα
ίχνη των υπολοίπων και δεν θα ήξερα πως
να κινηθώ.
Εντάχθηκα λοιπόν και εγώ στην ομάδα
που συνόδευε τον στρατηγό Κράιπε.
Διανύοντας μια μικρή απόσταση γύρω στα
2 χλ., φτάσαμε σ ένα σημείο που οδηγεί στη
περιοχή που λέγεται «Ακόλλητα» προς τη
βόρεια πλευρά της « Μαύρης Κορφής».
Στην αρχή της ανηφόρας είναι μια χαράδρα
ονομαζόμενη «ο πόρος του βοσκερού».

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΑΧΗ από την Γερμανική Κατοχή
κοντά στο μεγάλο αγωνιστή Γεώργιο Εμμ. Πετρακογιώργη

Όταν βρεθήκαμε στο σημείο αυτό ο Πάτρικ
Λη Φέρμορ, (Μιχάλης) γνωστός και ως
Φιλεντέμ, πρωτεργάτης της απαγωγής του
στρατηγού Κράιπε, ρώτησε τον αρχηγό
μου, εάν είναι σίγουρο ότι οι απαγωγείς
στην πορεία τους προς το Αμάρι δεν θα
συναντήσουν Γερμανούς.
Αυτή την ερώτηση την απηύθυνε στον
αρχηγό μου, διότι ο Πετρακογιώργης είχε
αναλάβει την υποχρέωση να προφυλάξει
την πορεία των απαγωγέων του στρατηγού
Κράιπε από ενέδρες των Γερμανών, μέχρι
το σημείο που θα γινόταν η επιβίβαση του
Κράιπε στο μέσον που θα τον μετέφερε
στη Μ. Ανατολή.
Ο Λη Φέρμορ ανησυχούσε βεβαίως για
την επιτυχία της αποστολής αυτής και
ρωτώντας τον Πετρακογιώργη εξέφραζε την
ανησυχία και την αγωνία του, αλλά κατά
τρόπον που ο αρχηγός θεώρησε ότι δεν
τον εμπιστευόταν, και ότι αμφισβητούσε
την ικανότητα του να εξασφαλίσει την
επιτυχία της αποστολής .
Τότε λοιπόν ο αρχηγός μου υψώνει το χέρι
του σε μια χαρακτηριστική χειρονομία
και απευθυνόμενος στον Πάτερικ Λη
Φέρμορ, ή Φιλεντέμ-απαγωγέα του
στρατηγού Κράιπε_ του λέει:
«Αφού βρε αδελφέ στο λέω εγώ.»
Το χέρι του αρχηγού μου στιβαρό και
σταθερό, υψώνεται κεκαμμένο σε ορθή
γωνία προς τον ουρανό, με ανοιχτή την
παλάμη του προς τον ορίζοντα, εις τρόπον
ώστε να δίνει την εντύπωση ότι οδηγεί και
εμψυχώνει τους αντάρτες του. Η εικόνα αυτή
απαθανατίζεται σε γνωστή φωτογραφία,
που κυκλοφορεί ευρέως. Είναι η κλασική
φωτογραφία του Πετρακογιώργη, από μια
στιγμή του αγώνα.
Είναι φυσική στάση και δεν είναι πόζα,
και είναι καταχωρημένη σε πάρα πολλά
έντυπα και βιβλία. Έχει μάλιστα γίνει
πίνακας από τον ζωγράφο Μπότη
Θαλασσινό.
Η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε
εκείνη ακριβώς τη στιγμή, σε φυσική
στάση του Πετρακογιώργη, από τον
δεύτερο αξιωματικό της απαγωγής του
στρατηγού Κράιπε, τον Στάνλευ Μός, που
προφανώς εντυπωσιάστηκε από αυτή την
αποφασιστική κίνηση του αρχηγού μου.
Μετά απ αυτή την αντίδραση του
Πετρακογιώργη, διαχωρίζεται ο αρχηγός
από την ομάδα των απαγωγέων παίρνοντας
μαζί του ένα διαλεκτό παλληκάρι, τον
Γρηγόρη τον Χρυσό από τα Λιβάδια,
και τον υποφαινόμενο. Πηγαίνομε προς
συνάντηση ενός πράκτορα με το όνομα
Ιωάννης Νικολούδης (Νικολουδογιάννης)
από το χωριό Γαλιά.
Ο άνθρωπος αυτός είχε κατορθώσει
να βραχυκυκλώσει τον πιο φοβερό
συνεργάτη των γερμανών στη Κρήτη, τον
Νίκο Μαγιάση, που καταγόταν από τον
Πειραιά. Αυτός ο προδότης, ήταν ο πιο
κατάπτυστος Έλληνας που κυκλοφόρησε
κατά τη Γερμανική κατοχή στη Κρήτη.
Βλέποντας λοιπόν αυτό το υποκείμενο, ο
(Μαγιάσης) ότι η πλάστιγγα του πολέμου
γέρνει προς τα συμμαχικά όπλα, θέλει
να διαδραματίσει το ρόλο του διπλού
πράκτορα, και επικοινωνώντας με τον δικό
μας πράκτορα Νικολουδογιάννη έχει κατ
επανάληψη δώσει πληροφορίες προς τον
Πετρακογιώργη, ο οποίος ήταν ο ηγέτης
της αντίστασης στην Κρήτη.
Το λέω δε αυτό διότι η κυβέρνηση της
Μ. Ανατολής είχε εξουσιοδοτήσει τον
Πετρακογιώργη να αποφαίνεται για πολύ
σημαντικά θέματα, που αφορούσαν την
κρητική αντίσταση, διότι τον εμπιστευόταν
λόγω του μεγάλου κύρους του.

Μια παρέκβαση
Από τις Αφηγήσεις Αναμνήσεις του
Βασιλείου Σπαχή
Στο περιοδικό Κρητικό Πανόραμα τεύχος 34ο
των μηνών Οκτωβρίου Νοεμβρίου του τρέχοντος
έτους, δημοσιεύθηκε από τον δημοσιογράφο
κ. Ν. Ψιλλάκη ένα άρθρο πολύ ενδιαφέρον και
επίκαιρο, που συνδέεται κατά κάποιον τρόπο και
με το παρόν δημοσίευμα της εφημερίδας μας. Ο
τίτλος του άρθρου στο Κρητικό Πανόραμα είναι
ο: «‘Ο Εκδικητής Θρύλος».
Αναφέρεται στη συνέντευξη που του
παραχώρησε ο συγχωριανός μας Γεώργιος
Βρέντζος, ένα κυριακάτικο απόγευμα,
φθινόπωρο του 1982, στον δημοσιογράφο
Νικ. Ψιλλάκη.
Στο άρθρο εκτίθενται μεταξύ άλλων οι λόγοι
και ο τρόπος που ο Γεώργιος Βρέντζος
δολοφόνησε τον προδότη Νίκο Μαγιάση,
μέσα στο Δικαστήριο του Ηρακλείου το έτος
1947 κατά τη διεξαγωγή της δίκης του.
Ο Γεώργιος Βρέντζος, αδελφός του Μιχαήλ
Βρέντζου, που δολοφονήθηκε στη Νίδα εν
ψυχρώ μετά από βασανιστήρια του προδότη
Μαγιάση, τραύματισε θανάσιμα με μαχαίρι
τον προδότη μέσα στο Δικαστήριο του
Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να υποκύψει μετά
από λίγο χρονικό διάστημα στα τραύματά του:
«....Γιατί ΄χενε σκοτώσει
κι έπρεπε οπωσδήποτε
αίμα κι αυτός να δώσει.»
Ενδιαφέρον σημείο του άρθρου αποτελεί η
αναγνώριση και ανακάλυψη του προδότη
Μαγιάση στην Αθήνα από έναν Κρητικό
ονομαζόμενο Μαμαλάκη.
Ο Νίκος Ψιλλάκης για μια φορά ακόμη
ρίχνει φως σε άγνωστα και λησμονημένα,
αλλά άκρως σημαντικά θέματα της ιστορίας,
αναφέροντας στο άρθρο του περιοδικού
«Κρητικό Πανόραμα» ότι ο Μαγιάσης μετά
την απελευθέρωση:
«Φόρεσε στολή αντάρτη, έβαλε στο
καπέλο του το σήμα του ΕΛΑΣ και άρχισε
να κυκλοφορεί στην Αθήνα, εκεί που
κανείς δεν γνώριζε για τη δράση του στην
Κρήτη. Έτσι...λεβέντη και περιβεβλημένο
με το κλέος του ήρωα τον συνάντησε
ένας Κρητικός ,ονόματι Μαμαλάκης, στην
Ομόνοια.
Ο Μαμαλάκης συνεργαζόταν με ένα
ναυτιλιακό πρακτορείο,...
...Το κλίμα στην Αθήνα ήταν παράξενο.
Κόσμος πολύς στους δρόμους, οι Έλληνες
έβγαιναν από μια μεγάλη περιπέτεια, η ελπίδα
για ένα καλύτερο μέλλον ήταν έκδηλη.
Όπως ήταν έκδηλη και η σύγχυση.
Ο Μαγιάσης μπήκε στο πρακτορείο και
άρχισε να διαπραγματεύεται τη μεταφορά
μεγάλων ποσοτήτων ελαιολάδου από την
Κρήτη στην Πελοπόννησο. Κανείς δεν ξέρει
με ποιόν τρόπο είχε αποκτήσει τόσο λάδι. Ή
μάλλον όλοι υποψιαζόμαστε. Αν και η πείνα
θέριζε τις ανθρώπινες ζωές, οι συνεργάτες
των Γερμανών είχαν το τρόπο τους.
Έτριβε τα μάτια του ο Μαμαλάκης. Δεν
πίστευε ότι ο άνθρωπος που είχε μπροστά
του ήταν ο μακελάρης της Κρήτης, και
μάλιστα ντυμένος με στολή αντάρτη. Αυτό
ήταν το μοιραίο λάθος του δοσίλογου.
Αντί να διαπραγματευτεί τη μεταφορά
ο ναυτιλιακός πράκτορας, φρόντισε να
ενημερώσει τον ΕΛΑΣ ή κάποιον άλλο.
Έτσι συνελήφθη ο Μαγιάσης.»
Πήγαμε λοιπόν προς συνάντησή του
Νικολουδογιάννη στην περιοχή των
Σκουρβούλων και μέχρι εκείνη τη
στιγμή εγώ δεν γνώριζα γιατί προτίμησε
ο αρχηγός μου να πάρει το 17 χρονο
Βασιλειό μαζί του, από το λημέρι.
Συναντήσαμε τον πράκτορα μας, και
προφανώς έδωσε πληροφορίες στον
αρχηγό μου, τον Πετρακογιώργη, για

τις κινήσεις των Γερμανών λόγω της
απαγωγής του στρατηγού Κράιπε, που
οι Γερμανοί θεώρησαν μεγάλη προσβολή
για το κύρος τους και κινητοποίησαν πάρα
πολλές δυνάμεις. Περίπου 2.000 Γερμανοί
περικύκλωσαν τα βουνά και τα παράλια,
όπου υπήρχε όρμος για να προσεγγίσει
πλωτό μέσον.
Ο αρχηγός λοιπόν μόλις πήρε τις
πληροφορίες, έγραψε ένα σημείωμα και
μου τώδωσε με την εντολή να σπεύσω
εις την πορεία των απαγωγέων προς το
Αμάρι , και να δώσω το σημείωμα εις
τον Αντώνη τον Κρυοβρυσανάκη τον
Ηλιαντώνη , από το χωριό Λοχριά. Την
ώρα που έφευγα εγώ προς τη κατεύθυνση
αυτή πλησίαζε να βασιλέψει ο ήλιος. Με τη
συνέπεια που με διέκρινε πάντοτε έτρεχα
ολοταχώς για να παραδώσω το μήνυμα κατ
εντολή του αρχηγού.
Στη θέση «Άγιος Γεώργιος» στην περιοχή
Καμαρών οι Γερμανοί είχαν τοποθετήσει
ένα αντίσκηνο και φυλάκιο για να
ελέγχουν την δίοδο προς και από τον
Ψηλορείτη. Αυτή η κίνηση του ελέγχου
είχε γίνει σε πάρα πολλές θέσεις γύρω
από τον Ψηλορείτη χωρίς να τώχωμε
αντιληφθεί εμείς. Όταν πλησίασα προς το
αντίσκηνο εγώ, χωρίς να έχω αντιληφθεί
τους Γερμανούς, συνάντησα κάποιο
που ονομαζόταν Αντώνης Νεονάκης από
το χωριό Καμάρες, που ήταν κουφός και
βουβός.
Ο δυστυχής αυτός άνθρωπος προσπάθησε
να με προειδοποιήσει ότι στην πορεία
που πηγαίνω κινδυνεύω. Εγώ επειδή τον
συναντούσα πολλές φορές και μου ήταν
αδύνατον να καταλάβω τι ήθελε να μου πει,
συνέχισα το δρόμο μου, κατά κάποιο τρόπο
σνομπάροντάς τονε.
Αυτός όμως παρά το ό,τι έπρεπε να μ
αφήσει να αντιμετωπίσω τον κίνδυνο
άρχισε να κτυπιέται περισσότερο,
κάνοντας το σχήμα της σκόπευσης και
τελικά μετά από πολλές προσπάθειές του
κατάλαβα ότι κινδυνεύω. Εντείνοντας
την προσοχή μου είδα ότι κατευθυνόμουν
προς τους Γερμανούς.
Μετά την προειδοποίηση αυτή, από τον
Αντώνη, παρέκαμψα τους Γερμανούς.
Είχε αρχίσει ήδη να μουχριάζει. Ο δυστυχής
Αντώνης λαλούσε τα ζώα του. Του φώναζαν
οι Γερμανοί αλλά αυτός επειδή ήταν
κουφός δεν άκουγε. Τον γάζωσαν με το
ταχυβόλο. Έτσι σκότωσαν το σωτήρα
μου.
Καταθέτω λοιπόν αυτή την απέραντη
ευγνωμοσύνη μου σ αυτόν τον άνθρωπο
τον Αντώνη Νεονάκη, που παρά τις
φυσικές ελλείψεις του γλίτωσε εμένα από
τον εχθρό και σκοτώθηκε αυτός.
Μετά απ αυτό το θλιβερό συμβάν εγώ
συνέχισα την αποστολή μου .Πήγα το
μήνυμα στον άνθρωπο που μου είχε
υποδείξει ο αρχηγός.
Οι απαγωγείς με τον Γερμανό στρατηγό
συνεχίζουν την πορεία τους με προορισμό
τη Μονή Πρέβελη. Εκεί βρίσκεται ένας
ευνοικότατος όρμος προσέγγισης πλωτού
μέσου. Ήταν σχεδιασμένο να φύγουν οι
απαγωγείς την επαύριο, αμέσως μετά την
απαγωγή του στρατηγού Κράιπε.
Δυστυχώς για την όλη επιχείρηση οι
Γερμανοί, παράλληλα με το βουνό
,είχαν κυκλώσει και τα παράλια, με
αποτέλεσμα να αναβληθεί η αποστολή και
να πραγματοποιηθεί μετά από 18 μέρες από
την περιοχή «Ροδακίνου» Σφακίων.
Ο αρχηγός επιστρέφει μετά την
προώθηση των απαγωγέων προς το Αμάρι
και εγκαθίσταται πάλι στο Καμαριανό
Βουνό.
(Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)

1 Τους στίχους αυτούς τους απήγγειλε σε μια συνάντησή μας εντελώς τυχαία ο Ζαχαρίας Δανδουλάκης από το χωριό Νίθαυρη στις 20-12-2009, δεν περιλαμβάνονται στις Αφηγήσεις Ααναμνήσεις του Β.Σπαχή, αλλά
κρίθηκαν καταλληλότερος πρόλογος, για το θέμα που πραγματεύονται στο παρόν φύλλο της εφημερίδας.
2 Το τελευταίον δεκαήμερον του Απριλίου 1944 ... ο ΛΗ Φέρμορ (Μιχάλης) και ο λοχαγός Μος Μπίλ, (ο Β. Σπαχής εις τις αφηγήσεις αναμνήσεις του αναφέρει το όνομα του βρεττανού αξιωματικού Στάνλευ και όχι
Μπίλ) ο πρώτος εκ των οποίων συνέλαβεν την ιδέαν να απαγάγη τον Γερμανόν Στρατηγόν Φον Κράιπε Διοικητήν της Μερατρχίας Βρέμης εδρευούσης εις Ηράκλειον. Την απαγωγήν .... προπαρασκεύασαν και εξετέλεσαν, αμφότεροι οι Βρεττανοί Αξ/κοί μετά πολλών Κρητών πατριωτρών. (Βλ. Εθνική Αντίστασις Κρήτης Ανταρτική Ομάς Ανωγείων σελ. 94 ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΡΑΙΠΕ)
3 . ..Το συνοδευτικόν απόσπασμα προωθήθη εις τα προσβάσεις του Ψηλορείτου τουτέστιν εις το λημέρι της Ομάδος όπου παρέμεινεν επί 48ωρον. Μετά ταύτα εσχηματίσθη ειδικόν απόσπασμα συνοδείας εξ ανδρών
Ανταρτ. Ομάδος Πετρακογιώργη και εκ των ανταρτών της Ομάδος Ανωγείων. Ως άν
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Η ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί
απόσπασμα από τα πρακτικά του
Διεθνούς Συνεδρίου που έγινε το
έτος 2006 στο Ρέθυμνο για τον
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ, από την εισήγηση της
κας Ροδούλας Σταθάκη-Κουμάρη, που
αναφέρεται στη διακόσμηση και στα
σύμβολα στη παραδοσιακής χειροτεχνίας
της Επαρχίας Μυλοποτάμου.
Τη μακραίωνα ιστορία της υφαντικής

τέχνης στην Κρήτη μαρτυρούν τα
πλούσια μινωικά φορέματα. Από την
εποχή εκείνη έως τα μέσα του 20ου
αιώνα οι γυναίκες της Κρήτης ύφαιναν
σε ποικίλες τεχνικές το ρουχισμό της
οικογένειας τα διάφορα υφαντά για τις
ανάγκες και το στολισμό του σπιτιού,
της εκκλησίας και της εργασίας.
Τώρα που οι συνθήκες ζωής έχουν
αλλάξει ριζικά, τα υφαντά τους έχουν
αλλοιωθεί ως προς την τεχνική και τη
διακόσμησή τους, γιατί πήραν το δρόμο
της ομοιομορφίας και του εμπορίου.
Ένα από τα κυριώτερα χαρακτηριστικά της διακόσμησης στα
υφαντά της Κρήτης είναι η διευθέτηση
των θεμάτων σε ζώνες-λούρες- σε

ποικίλους χρωματισμούς. Σε μερικά
υφαντά τα θέματα και τα σύμβολα είναι
ανάλογα με τη χρήση τους. Π.χ. στο
μπαγκάλι το υφαντό στο οποίο τύλιγαν
το μωρό για να το πάνε στην εκκλησία
να ευλογηθεί, εκτός από τη γεωμετρική
διακόσμηση ξεχώριζε το περίγραμμα
της εκκλησίας. Στο αρτόπανο, το

υφαντό με το οποίο σκέπαζαν τα
ψωμιά, διακρίνουμε το σταυρό και
το περίγραμμα της εκκλησίας. Στην
πατανιά του γάμου , η ποία θα σκέπαζε
το νιόπαντρο ζευγάρι, ανάμεσα
στη φυτική και ζωική διακόσμηση,
απαραίτητα ήταν τα σύμβολα της
γονιμότητας. Στις πετσέτες που
προορίζονταν για δώρα στη γέννηση
στα βαφτίσια στον αρραβώνα στο γάμο
στο θάνατο, ανάλογα με το σταθμό στον
κύκλο της ζωής των ανθρώπων, είναι
υφασμένα θέματα με φυτά, λουλούδια,
καρπούς, πουλιά και σύμβολα λατρείας
προστασίας και γονιμότητας.
Τα υφαντά της επαρχίας Μυλοποτάμου χαρακτηρίζονται από την
εξαίρετη τεχνική, την πολυχρωμία
και την πλούσια διακόσμηση. Εάν δεν
είχαν καταστραφεί από το χρόνο και τους
πολέμους, ιδιαίτερα το Β΄ Παγκόσμιο
πόλεμο και δεν είχαν πουληθεί στο
εμπόριο που κινήθηκε μεταπολεμικά
με τον τουρισμό, θα είχαμε μεγάλη
συλλογή παραδοσιακών υφαντών. Όσα
σώθηκαν είναι αντικείμενα μελέτης
σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές.
Στα παραδοσιακά υφαντά της επαρχίας
Μυλοποτάμου, αναρίθμητα είναι τα
γεωμετρικά σχήματα σε ποικίλους
συνδυασμούς. Γεμάτα χρώματα παρμένα από από τη λαμπερή κρητική
φύση είναι η φυτική και η ζωική
διακόσμηση.
Τα λουλούδια τα φυτά, τα δένδρα οι
καρποί συμβολίζουν γενικά τη ζωή.
Μερικά έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό
από τα πανάρχαια χρόνια:
Ο κρίνος και ο λεμονανθός
συμβολίζουν την αγνότητα, ο κισσός
τη γονιμότητα, το κλήμα με τα
σταφύλια στην αναπαραγωγή, ο
κλάδος ελιάς την ειρήνη, το ρόδι και
το κουκουνάρι την ευφορία, το ιερό
δένδρο ή το δένδρο της ζωής, είναι
σύμβολο και πηγή ζωής.
Σε πατανίες και σε πετσέτες γάμου
ύφαιναν στη μέση ένα στεφάνι
σύμβολο της ένωση του γάμου. Τα
πουλιά συμβολίζουν την αισιοδοξία
την ελευθερία, φέρνουν μηνύματα
χαράς. Ερωτικά μηνύματα μετέφεραν
στους ερωτευμένους τα χελιδόνια.
Ο σκύλος συμβολίζει την αφοσίωση,
το άλογο τη συντροφικότητα και ο
κόκκορας παραμένει από τα αρχαία
χρόνια σύμβολο ανδρισμού και
γονιμότητας.
Ξεχωρίζουν τα λατρευτικά και θρησκευτικά θέματα που η επανάληψή
τους εντυπωσιάζει τον ερευνητή, γιατί
ανακαλύπτει ότι πολλά έχουν ξεκινήσει
από το πολύ μακρινό παρελθόν.
Ο σταυρός πανάρχαιο σύμβολο θείας
προστασίας, έγινε το σύμβολο της

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 282) ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ
20 ΜΑΡΤΙΟΥ.

χριστιανικής θρησκείας, υφάνθηκε
επανειλημμένα σε όλη την Κρήτη
και φυσικά στο Μυλοπόταμο. Το
περίγραμμα της εκκλησίας, τα
κηροπήγια με τα κεριά, ειδικότερα
το τρικέρι, που συμβολίζει την Αγία
Τριάδα, και οι δεόμενες γυναίκες
, σύμβολο προσευχής, ευλογίας,
υφάνθηκαν σε διαφόρους συνδυασμούς
δίνοντας στο υφαντό ένα βαθύτερο
θρησκευτικό νόημα.

Στα βουργιαλάκια έβαζαν κατά τους
γάμους τα γεμίδια ή τα καλοψύκια
δηλαδή τυος ξηρούς καρπούς που
έρριχναν στους σάκους μαζί με τα
υφαντά της προίκας. Ακόμα και στις
μεγάλες βούργιες έβαζαν το κανίσκι, το

Στην επαρχία Μυλοποτάμου το
υφαντό που ξεχώρισε ήταν η Βούργια.
Η βούργια είναι το χαρακτηρισκό
σακούλι της Κρήτης για πολλές και
διάφορες χρήσεις. Κρεμιέται στους

ώμους από βαστάγια-κορδόνια σα
σακίδιο. Τα βαστάγια είναι πλεγμένα
με τετράκλωνο νήμα. Περασμένα στη
βούργια και δεμένα με έναν εδικό κόμπο.
Στην άκρη έχουν μια φούντα. Η βούργια
λέγεται επίσης βουργίδι, βουργιάλι και
βουργιαλάκι, όταν είναι μικρή.

Οι ονομαστές Βούργιες
των Ανωγείων
Ονομαστές είναι η Βούργιες των
Ανωγείων. Αποτελούν τη μεγάλη
τέχνη της ανωγειανής υφάντρας
που ύφαινε ανάλογα με το κουράγιο
της 5-12 βούργιες. Στις βούργιες
χρησιμοποιούσαν μαλλί
και καπλουντάνι - χρυσοκλωστή. Όταν ήταν
έτοιμες τις έραβαν με μια ειδική βελονιά
τον τροχό. Η καλύτερη βούργια και
ένα μεταξωτό μαντήλι ήταν τα πρώτα
δώρα στο γαμπρό, όταν γίνονταν
οι αρραβώνες. Τις χάριζαν επίσης
στους αδελφούς του γαμπρού και στον
κουμπάρο.
Οι χωρικοί έβαζαν στη βούργια το
φαγητό τους και το φλασκί με το
κρασί που έπαιραναν μαζί τους στις
μετακινήσεις η τις αγροτικές δουλειές.
Τα παλαιότερα χρόνια στις μάχες,
συνήθιζαν να βάζουν στις βούργιες το
μπαρούτι και τσι σφαίρες τους.

δώρο του γάμου, που ήταν τρόφιμα,
κρέας, ζυμαρικά, όσπρια κλπ. Και είχε
την έννοια της συλλογικής ενίσχυσης
του καινούργιου σπιτικού.
Σε ειδικές μεγάλες βούργιες, πήγαιναν
τους άρτους στην εκκλησία για να
ευλογηθούν και σε ειδική μικρότερη
βούργια έμπαιναν τα καλοψύκια για
το καλωσόρισμα του νεογέννητου
παιδιού. Μεγάλη βούργια έπαιρνε στα
βαφτίσια ο νονός του παιδιού.
Στις βούργιες κυριαρχεί η γεωμετρική
διακόσμηση διατεταγμένη σε ζώνες, οι
οποία καλύπτει ολόκληρη την πλευρά
της βούργιας που φαίνεται, όταν αυτή
είναι κρεμασμένη στους ώμους. Η άλλη
πλευρά που δεν φαίνεται γιατί ακουμπά
στην πλάτη είναι απλά διακοσμημένη
με ρίγες.
Η διακόσμηση στις ζώνες της πλευράς
που φαίνεται παίρνει ανάλογα με το
θέμα διάφορες ονομασίες: Πενταράτη,
μαυροτριχάτη, σκουτελα κλειδάτη,
σουφροξομπλο, γρυλού, φασούλι,
μεσοράδα, ανοιγοσφάλιστο, γάγλα,
γαγλάκι,
σφακιανό,
μονόπαντο,
αναγνώσταινα.
Πολλές ευχαριστίες στην Κ. Ειρήνη
Γαβριλάκη που είχε την καλωσύνη
να μου χαρίσει τα πρακτικά του
συνεδρίου.
Πρακτικά
Διεθνούς
Συνεδρίου.
Ρέθυμνο 2006. O Μυλοπόταμος από
την Αρχαιότηα έως σήμερα Τ. VIII
Νεώτεροι χρόνοι Λαικός Πολιτισμός
σελ. 260-263. Εκδότης Ιστορική και
λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου.
για την επιμέλεια και αντιγραφή
Αλ. Σταυρακάκη
Σημ.: Καθώς έγραφα αυτές τις ονομασίες, των
υφαντών, ηχούσαν στ αυτιά μου οι διάλογοι της
μητέρας μου της Μαριάνθης και της πεθεράς
της, της Κωνσταντινιάς, της δεύτερης γυναίκας
του παππού μου, που συζητούσαν για την προίκα
των κοριτσιών. Πράγματα πολύ μακρινά αλλά όχι
ξεχασμένα

Νέοι Ανωγειανοί Φοιτητές

Η στήλη μας ενημερώθηκε για δύο ακόμα σημαντικές επιτυχίες Ανωγειανών της
Αθήνας και συγκεκριμένα:
- ο Αριστείδης Τουπής του Βασιλείου εισήλθε 11ος στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών Επιστημών στην Αθήνα
και
- η Αικατερίνη Σκουλά του Αντωνίου εισήλθε στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Χίου

8

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ...
Το Φι...... στο ελληνικό αλφάβητο
ή
όπως φυσά και όσα φέρνει ο άνεμος
Ενα οδοιπορικό στα μυστήρια και σημαίνοντα του συμφώνου Φί που αποτελεί λυδία λίθο, σπουδαίων και ουσιαστικών ελληνικών λέξεων.
Η στήλη έκρινε αναγκαίο και σκόπιμο
να κατανείμει την ύλη που έχει σχέση
με το σύμφωνο αυτό και τις λέξεις που
αναφύονται από τη ρίζα του σε τρείς
συνέχειες, προκειμένου να δοθεί με
καθολικό και ολοκληρωμένο τρόπο η
εικόνα και η σημασία του συμφώνου
Φί, καθώς και μερικών λέξεων των
οποίων αποτελεί αυτό το σύμφωνο
αφετηρία.
Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την
ανάλυση του συμφώνου ΦΙ καθώς και
σημασιολογικά –σημειολογικά σύμβολα –γράμματα και φθόγγους, που η λέξη
ΦΑOΣ ΦΑ (F)ΟΣ1 ΦΩΣ περιέχει, με
τις συμπαρομαρτούντες του φωτός συνέπειες.
Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται σε λέξεις, σε τοπωνύμια και άλλα ονόματα
που παρουσιάζονται στον ελληνικό πολιτισμό στον ελληνικό χώρο και στην
Κρήτη με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό
τη συλλαβή ΦΑ.
Και η Τρίτη ενότητα εξετάζει τη σχέση
του ΦΩΤΟΣ με τις λέξεις Εγκέφαλος,
Ομφαλός, Φαλλός και την σχέση αυτών των λέξεων μεταξύ τους καθώς και
τις λέξεις καραφλός και φαλακρός.
Μέσα απ αυτό το οδοιπορικό διαπιστώνεται η συνέχεια, η συνέπεια και η ροή
του ελληνικού λόγου, που κεκραμένος,
ως κρατήρας, κερνά τους πιστούς και
θεράποντές του, το παλιό πολύτιμο
κρασί, που έχει από το χρόνο και τη
χρήση του, μετατραπεί σε νέκταρ της
γλώσσας μας.

Το Φι... στο ελληνικό αλφάβητο
ή
όσα παίρνει ο άνεμος
Το σύμφωνο Φ (φι) είναι ο εικοστός
τρίτος φθόγγος κατά αριθμητική σειρά
του αρχαίου ελληνικού αλφαβήτου2 Η
αριθμητική του αξία είναι ο αριθμός
500. Κατατάσσεται στο κέντρο της Γ΄
Ζώνης του αρχαίου ελληνικού αλφαβήτου. Το σύμφωνο αυτό προέκυψε από
τη συνεκφορά του σύμφωνου Πί με το
δασύ πνεύμα Η.
Πριν επινοηθεί το σημερινό σύμβολογράμμα Φί, στην ελληνική γλώσσα
γραφόταν ως Πι συνδυασμένο με το
δασύ Ητα. Από αυτόν τον συνδυασμό
κατέληγε στο φωνητικό σύμπλεγμα
(ΠΗ) και προφερόταν δασύ ΠΗ δηλ
Φ γεγονός που διατηρήθηκε και στο
λατινικό αλφάβητο και τις λοιπές ευρωπαικές γλώσσες. ως PH.
Κατά τον Κρατύλο του Πλάτωνα κατατάσσεται στα πνευματώδη σύμφωνα3.
1 Στην

Αυτή η κατάταξη δεν είναι καθόλου
τυχαία και αυθαίρετη Το φί είναι το
δασύ χειλικό σύμφωνο που πυκνώνεισυγκεντρώνει αλλά και εκλύει όλη
την ενέργεια της ανα-πνοής μας κατά
την εκφορά του. Με λίγα λόγια είναι
το σύμφωνο που χαρίζει στο άνθρωπο
όλη την ενέργεια της ύπαρξής του της
ζωής του, αφού τον συνδέει με τον αόρατο διάφανο μίτο. Ίσως να τον συνδέει με το πέμπτο στοιχείο, τον αιθέρα,
που κατά την ελληνική γραμματεία και
παράδοση είναι αυτό που συνέχει αόρατα αλλά υπαρκτά τον κόσμο. Είναι το
στοιχείο της φύσεως που «κρύπτεσθαι
φιλεί»4 όπως μας έχει ήδη αναφέρει ο
Ηράκλειτος αφού ακόμη και σήμερα
παρά τα πειράματα και τις προσπάθειες
δεν κατέστη δυνατόν να ερευνηθεί από
την επιστήμη.
Το φί πράγματι ανήκει στα σύμφωνα
που με τον πνευματώδη ή αεριώδη,
ή ανεμώδη, τρόπο της εκφοράς τους,
εκλύουν και περιέχουν ενέργεια και
ενέργεια ουκ ολίγη μάλιστα.
Και για του λόγου μου το αληθές αναφέρω ένα απτό και ευκόλως εννοούμενον
παράδειγμα της ουσίας και της υφής
του συμφώνου Φί. Εκτός από του ότι
είναι η λυδία λίθος της λέξης φ-ύσις
είναι και πανταχού παρόν ιδίως μέσω
της ενέργειας του ανέμου, του αέρα,
της απτής και αισθητής αυτής ύλης, που
κουβαλά ο απανταχού πνέων άνεμος,
που πρόσφατα ανεδείχθη σε ενέργεια
εκμεταλλεύσιμη και άκρως ωφέλιμη
για το περιβάλλον μέσω των ανεμογεννητριών.
Αυτές είναι λίγες σκέψεις ως προς την

θέση και τη φύση του γράμματος Φι
στο ελληνικό μας αλφάβητο.
Ως προς το σχήμα του: Το Φί κεφαλαίο
πάντα είναι ένα Ομικρον δηλ. κύκλος
κλειστός, κόσμος ολόκληρος, με μία
κάθετο διάμετρο να το διατρύει απ
άκρη σ άκρη. Ένα αρχέτυπο σύμβολο
που παραπέμπει στον χρυσαυγή Τιτάνα, τον πασιφαή, και χρυσολήρη5
που με τις ακτίνες του, που διαχέει στο
κόσμο των ορατών και των αοράτων,
εκλύει την ενέργειά του και ως ο «κοσμοκράτορας» κρατεί και συνέχει τον
κόσμο. Διανέμει και κατανέμει την λεπτοφυή αόρατη και διαφανή ενέργεια,
που άνευ αυτής δεν θα γινόταν τίποτε
αντιληπτό από τον κόσμο αισθήσεων
και των αισθητών.
Αλλά επειδή η γλώσσα μας έχει το χαρακτηριστικό προνόμιο να εκφράζει το
συναμφότερον δηλ και το θετικό και
αρνητικό συγχρόνως, δεν πρέπει να
διαφύγει της προσοχής ότι το Φι στο
Μέγα ετυμολογικόν λεξικόν χαρακτηρίζεται κατά την εκφώνησή του κακόφωνο, διότι σημαίνει και το φαιόν, το
μέλαν, και κατά το Μέγα Ετυμολογικόν
λέξικόν πάντα, μέλαν εστί το σκοτεινόν.6
Το Φ επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι σύμβολο όχι μόνο του φωτός
που εκπέμπει ο ήλιος αλλά και πολλών
άλλων κεκρυμμένων φαιών και σκοτεινών υπό το φως του ήλιου. Για τα αόρατα όμως, τα σκοτεινά, και φαιά, δεν
είναι της παρούσης ο λόγος.
Ο λόγος αφορά στα ορατά αυτά που
υποπίπτουν στις αισθήσεις μας ιδίως
μέσω της γλώσσας μας , στο λόγο. Η

είναι μια βαθμίδα
γγλώσσα-λόγος
πάνω από τις αισθήσεις, ή μάλλον είπ
νναι η ενδιάμεση βαθμίδα μεταξύ του
κόσμου των αισθητών και του κόσμου
κ
ττων νοητών. Η κλίμαξ που οδηγεί προς
ττα άνω αλλά και προς τα κάτω.
Η γλώσσα, ή γλάσσα7 το όργανο αυτό
ττου ανθρωπίνου σώματος και στόματος
μ
μετουσιώνει με την κατάλληλη χρήση
ττης μέσω των αισθήσεων, των επί μέρρους οργάνων της, αλλά και του νοός
τον
τ κόσμο που περιβάλλει τον άνθρωπ
πο. Από, ήχος του κατ εξοχήν χρησιμοπ
ποιουμένου στοματικού μας οργάνου,
ή από άναρθρη κραυγή, μετατρέπεται
σε έναρθρη αυδή-φωνή. Η γλώσσα ή
σ
γ
γλάσσα
που από αυδή–φωνή μεταμορφ
φώνεται
σε λόγο, σε λόγο με ειρμό και
σ
συνοχή εικόνων και ιδεών. Ο λόγος,
που
π μέσω υψηλότερων νοητικών διεργασιών,
γ
ανυψώνεται σε λόγο–σκέψη,
δ
δια-λογισμό
και νου, και μας ταξιδεύει
σ κόσμο των ορατών αλλά και των
στο
αοράτων.
α
Η γλώσσα –λόγος είναι ένα θαύμα που
έέχει εισδύσει ως χρηστικό και χρήσιμο όργανο στην καθημερινότητά μας.
μ
Αλλά πέραν αυτού του ρόλου ως πλοηγός οδηγεί τον άνθρωπο όχι μόνο στο
πολιτισμό και την παιδεία αλλά και
την υψηλή σκέψη, στη διανόηση και
ακόμη εις την αρετήν. Μια λέξη που
έχει δυστυχώς εκλείψει από το λεξιλόγιο της καθημερινότητάς μας.
Η παρέκβαση που έγινε από το γράμμα Φί, είναι ηθελημένη και συνειδητή
γιατί με πίκρα διαπιστώνω ότι η γλώσσα μας η ελληνική, καθημερινά απαξιώνεται με την εισβολή ξενόφερτων
και ανόητων, δηλ. χωρίς νόημα λέξεων. Αυτή η συμπεριφορά μας, αυτή η
τακτική μας, που είναι άτακτη, μας τρέπει σε άτακτη και χαοτική φυγή.
Αποξενώνει τον Έλληνα από την ίδια
την ταυτότητά του, δηλ από τον Ελληνικό Λόγο με τις αναρίθμητες έννοιες που έχει αποκτήσει κατά την πορεία της γλώσσας μας, αλλά και από
τον Λόγο την αιτία και το σκοπό της
ύπαρξής του.

ΦΑΟΣ ΦΑ(F)ΟΣ - ΦΩΣ
Επανέρχομαι όμως στις οι παρατηρήσεις
μου για το σύμφωνο Φί γιατί αυτές δεν
είναι καθόλου τυχαίες με τη λειτουργία
και τις ιδιότητες του συμφώνου Φι μέσα
στην ελληνική γλώσσα.
Η λέξη «Φως» λοιπόν που στη γενική
είναι «φωτός», προέρχεται από το πρώτο όνομα, αρχαιότερον όνομα , θα έλεγε και ο Σωκράτης, δηλ από το αρχαίο
και λησμονημένο στις μέρες όνομα, το
ΦΑΟΣ.
Η λέξη ΦΑΟΣ είναι μια λέξη που
ανοίγει διάπλατα, αγκαλιάζει και

αιολική διάλεκτο εξ ου και φαυόρος.
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΘΟΛΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΑΛΤΑΝΗ σελ. 429 Εκδόσεις Γεωργιάδη ¨Εκδοσης Ε΄.
3 «Ωσπερ δια του «φεί»... ότι πνευματώδη τα γράμματα ταύτα πάντα τα τοιαύτα μεμίμηται..» δηλ. Καθώς βεβαίως και δια του Φ, ....ακριβώς επειδή είναι γράμματα που παράγονται και προφέρονται δια
του φυσήματος (της εκπνοής που προκαλεί ο άνθρωπος) με πνεύμα αδρό κατά την θέση των ονομα΄των έχει μιμηθεί ότιδήποτε έχει την εν λόγω ιδιότητα.. Κρατύλος 427 α Μετάφραση Γ. Κεντρωτή Εκδόσεις
ΠΟΛΙΣ
4 Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί» είναι η ακριβής ρήσις του Ηρακλείτου.
5 Επίθετο του ηλίου από τον Ορφικό ύμνον εις Ήλιον Ορφικοί Ύμνοι Δ. Π. Παπαδίτσας Ε. Λαδιά σελ. 34 εκδόσεις Καρδαμίτσα.
6 Μεγα Ετυμολογικόν Λεξικόν σελ 786 18 Φ. Φι το στοιχείον, ότι φαιόνκαι μέλαν.μέλαν δε εστί το σκοτεινόν.
7 Γλάσσα ιωνικός τύπος της λέξης βλ. Ηρώνδα 3,84,93,5,8,7,110.
2 Αρρητοι Λόγοι
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μας προσφέρει τους ορίζοντες του
κόσμου. Με τα δύο εσωτερικά της φωνήεντα Αλφα και Ομικρον σε πλήρη
ανάπτυξη. Από το Αλφα έως το βραχύ
Ομικρον, και πέραν αυτού. Όπου το
βραχύ όμικρον μετατρέπεται σε Μέγα,
όταν έγινε αργότερα στη γλώσσα μας,
μακρύ, δηλ μεγάλο Ωμέγα8 το μικρόν
όν, Έτσι προέκυψε το ΦΑΟΣ που περικλείει την αρχή και το τέλος, το ΄Αλφα
και το ΄Ωμέγα.
Αφού η λέξη διαγράψει αυτόν τον θαυμαστό κύκλο, έχοντας ως αφετηρία
αλλά και κορωνίδα του το σύμφωνο
Φί, κλείνει συνηρημένη στο Ωμέγα
{δηλ Α+Ω= (Ω)}. Και ο ήχος της λέξης γίνεται απόηχος καθώς αυτή σβήνει σιωπηλά με παλινδρομικές δονήσεις στον ήχο του σίγμα του τελικού,
που και αυτός διαδραματίζει μέγιστο
ρόλο μέσα στο ελληνικό αλφάβητο,
αλλά και στον κόσμο των ήχων.
Δεν είναι τυχαίο που με το φως του
ήλιου αρχίζουν να λειτουργούν και οι
αισθήσεις μας και ιδίως η όραση η πιο
σπουδαία απ όλες. Γιατί όπως αναφέρει
και ο Αριστοτέλης στα Μικρά Φυσικά9,
«Το φως είναι το χρώμα του διαφανούς, δηλαδή είναι ένα αόρατο ακαθόριστο χρώμα».
Όταν αυτό το φως αποκτήσει κάποια
συγκεκριμένη ιδιότητα, γίνεται ορατό
χρώμα.
Εν αρχή εγένετο ΦΩΣ από το Φα(F)
ος φαF ο αρχαιότατος αιολικός τύπος
της ρίζας όπου του F= δίγαμμα. Καθώς
αναφέρομαι στο δίγαμμα, σ ένα λησμονημένο σύμβολο της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας μας, ένας συνειρμός τολμηρός
και προπετής, πετιέται ως πίδακας από
τον εγκέφαλό μου με τέτοια βία και
δύναμη που παρά τις αντιστάσεις μου,
να τον υποστείλω από τη σκέψη μου,
επιμένει και απαιτεί να αποτυπωθεί στο
κείμενο αυτό.
Αυτό λοιπόν τολμώ να πράξω και να
σας καταστήσω κοινωνούς.
Μούρχονται στο νού οι στίχοι του Ησιόδου από την Θεογονία και με τριβελίζουν:
«Πρώτα απ όλα λοιπόν ήταν το Χάος
και έπειτα
η γή με την πλατιά της αγκάλη....
Από το Χάος γεννήθηκαν το έρεβος
και η μαύρη Νύχτα
Από τη Νύχτα γεννήθηκαν ο αιθέρας
και η μέρα.......»10
Η προέλευση του Φί όπως αρχικά αναφέρθηκε δηλ ο γάμος του ψιλού Π με
το δασύ Η ΠΗ και PH στις λατινογενείς γλώσσες που έλκουν την καταγωγή τους από το κυμαικό ή χαλκιδαικό
αλφάβητο, δένει κατά την άποψή μου
πολύ στερεά με τη γένεση του ονόματος
ΦΑΟΣ.
Σύμφωνα με την θεογονία του Ησιόδου
εν αρχή ήτο το ΧΑΟΣ και από το ΧΑΟΣ
γενήθηκαν το έρεβος και η μαύρη Νύ-

9

κτα, από την Νύκτα γεννήθηκαν ο
αιθήρ και η ημέρα, δηλ εγεννήθη το
ΦΑΟΣ σε όλες του τις διαστάσεις και
τις μορφές του. Πρώτα ως (αόρατος)
αιθήρ και έπειτα ως (ορατή) ημέρα.
Αυτή η αρμονία της δημιουργίας έχει
αποτυπωθεί ευκρινώς στη γλώσσα μας.
Επικεφαλής του ονόματος Χάος, τέθηκε το ψιλό χειλικό σύμβολο - φθόγγος
Π που σημαίνει την υψηλή Πϋλη, άπ
όπου διέρχεται η ύλη σε λεπτοφυέστερες μορφές. Έτσι στη ελληνική γλώσσα
μας εγένετο το ΠΧΑΟΣ ΦΑΟΣ, μετά
φυσικά το Έρεβος και την Νύκτα.
Σημειωτέον ότι στη Σαμοθράκη, σ έναν
άκρως μυστηριακό και μαγικό χώρο,
όπου ετελούντο τα Καβείρια μυστήρια
υπάρχει το όρος ΣΑΟΣ που σημαίνει
φως, Επίσης και το όνομα σελήνη και

χεία του φωτός ή μάλλον ιδιότητά του
είναι η λαμπρότης. Και η λέξη ιδιότητα
είναι σπουδαία λέξη στον αρχαίο ελληνικό λεξιλόγιο. Αποτελείται από δύο
επί μέρους λέξεις τη λέξη ίδ-ι- ο και τη
λέξη ιότητα
Η λέξη ίδιος σημαίνει εκείνον που
ανήκει εις το είδος13, εις ένα, εις το
άτομον, αυτός που είναι ιδικός του και
όχι κάποιου άλλου, εξ ου και το ουσιαστικό ο ιδιότης, αυτός που δεν ανήκει
στον δήμο, ο προσωπικός ο ιδιωτικός.
Η λέξη λυκ- που χρησιμοποιείται σε
πολλές ευρωπαικές γλώσσες, όπως lux,
luz και lu-na στην ισπανική, lu-miere
και lu-ne στη γαλλική, προέρχεται από
την ελληνική ρίζα λυκ- και από κει προέρχεται και το όνομα του Λυκ-α-βηττού,
Λυκ-α- βαττού, που σημαίνει ο τόπος

σέλας φέρουν και σημαίνουν το φώς,
διότι το σίγμα σε πολλές λέξεις επέχει
τη θέση δασέως φθόγγου, όπως το Φί
στην περίπτωση του φωτός11.
Από το θέμα της λέξης Φάος, φα- όπως
ακριβώς είναι η μουσική νότα φα, υψηλής πιστότητας ήχος, δημιουργήθηκαν
όλες οι παράγωγες λέξεις, που έχουν
σχέση πρώτα με την ενέργεια του φωτός, τη φωτεινότητα, τη λαμπρότητα, τη
λαμπερότητα και κατ επέκταση κάθε τι
που είναι φανερό αφού φωτίζεται από
το φως..
Παραδείγματα άπειρα, το ρήμα φαίνω. φαεινός, φαέθων, φανερώνω φαίνομαι, φά-σκω φά-σις φήμη ακόμη
και φωνή όπως αναφέρει το λεξικό των
Liddel & Scott12 και η σειρά των λέξεων με τη χρήση της γλώσσας, εξελίσσεται εννοιολογικά ώστε να καταλήγει σε
μια από τις καταστάσεις του φωτός, τη
φωτιά το πυρ δηλ τη θερμότητα.
Ιδιότητα όμως του φωτός όμως δεν
είναι το πύρ, λέξη που και ο Σωκράτης
στον Κρατύλο του Πλάτωνα την θεωρεί
ξενική δηλ βάρβαρη λέξη. Την ιδιότητα του φωτός την απεικονίζει πρώτα
απ όλα τα πρώτο γράμμα της λέξης Φ
είναι η φωτεινότητα, η λαμπρότητα
το φέγγος η λάμψη το λυκ-όφως της
δύσης και το λυκ-αυγές της ανατολής.

που βαίνει το πρώτο φως της ανατολής
και το τελευταίο φως της δύσης. Όνομα
ελληνικότατο ή έστω πρωτοελληνικό,
και όχι προελληνικό όπως ισχυρίζονται
μερικοί.
Το όνομα του νομοθέτη της Σπάρτης
Λυκ-ούργου, ενός από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας που παρέδωσε
λαμπρό νομοθετικό έργο, εξ ου και το
όνομά του Λυκούργος ο πράττων λαμπρά έργα.
Επίσης και ο γιος του Πελασγού ο Λυκάων που είχε κτίσει την Λυκόσουρα
Την πρώτη πόλη που είδε το φως του
ήλιου στον κόσμο και απ αυτήν έμαθαν
και οι άλλοι να χτίζουν πόλεις, όπως
αναφέρει ο Παυσανίας14.
Ακόμη και η αρχαία πόλη της Κρήτης η
Λύκαστος και η Λύκτος που έλαβαν με
στρατό μέρος στον τρωικό πόλεμο με
αρχηγούς τον Ιδομενέα και τον Μηριόνη έχουν σχέση με το φως και τη λαμπρότητα του.
Στη γλώσσα μας υπάρχει και η λέξη
Σάος ή Σαώκης ή Σούκης15. Το Σάος
είναι το υψηλότερον όρος του νησιού
της Σαμοθράκης που ορθώνεται απότομα στο κέντρο του Η υψηλότερή του
κορφή λέγεται φεγγάρι με ύψος 1800 μ.
Από την κορφή αυτή κατά τον ’Ομηρο φαινόταν όλη μεν η Ίδη, της Μικρά
Ασίας φυσικά, η πόλις του Πριάμου και
τα πλοία των Αχαιών.16
Θεωρώ ότι η ονομασία της κορφής του

Τα συμπαρομαρτούντα του Φωτός
΄Ενα από τα συμπαρομαρτούντα στοι-

όρους αυτού «Φεγγάρι» δεν πρέπει να
είναι τυχαία, πρέπει να έχει κάποια σχέση με την ονομασία του όρους Σάος.
Και αυτό το επιχείρημα το αντλώ από
το γεγονός ότι ο Ησύχιος αναφέρει τη
λέξη Σαώς για τον ήλιο και τους Βαβυλωνίους17 που είναι λαός της ανατολής, απ όπου έρχεται το φώς.
Εξ άλλου και τα όνόματα σ- ελήνη και
σ-έλας, δυό ονόματα που έχουν έμμεση ή άμεση σχέση με το φώς, αρχικό
σύμφωνο έχουν το επίσης δασύ σίγμα .
Κάτω απ αυτά τα δεδομένα οι συνειρμοί
για το φώς και τις λέξεις σελήνη, σέλας
και τις άλλοτε δασυνόμενες λέξεις ΗΕλένη και ΗΕλλάς είναι αναπόφευκτοι.
Δεν πρέπει να λημσονούμε άλλωστε
εμείς οι Κρήτες ότι υπάρχει στην Κρήτη και η δωρική ονομασία ΣΕΛΑΝΑ
δηλ. Σελήνη.
Επίσης δεν είναι καθόλου τυχαίο που
στην αρχαία ελληνική μας γλώσσα
υπάρχει η λέξη ο φώς του φωτός που
κατ αρχήν και φαινομενικά δεν διακρίνεται εννοιολογική σχέση με το φώς,
-είναι αρσενικού γένους και όχι ουδετέρου γιατί σε αρσενικά απευθύνεται.
Σημαίνει ο άνδρας και εκφράζει κατ έμφαση τον γενναίον άνδρα. Τον ήρωα18.
Υπάρχει η έκφραση «φωθ Ηρακλήα»
στην Οδύσσεια στη ραψωδία Φ 26. Η
λέξη χρησιμοποιείται στον ποιητικό
λόγο, και ουδέποτε έχει χρησιμοποιηθεί στον πεζό λόγο.
Φαινομενικά βέβαια και εντελώς επιπόλαια, θα μπορούσε κάποιος να απορήσει:
«Τι σχέση έχει ο φώς του φωτός και ο
άνήρ του ανδρός;».
Επιτρέψτε μου όμως να μην αναλύσω
αυτό το θέμα στο παρόν κείμενο. Γιατί
είναι μια σχέση βαθειά και εσωτερική,
που συνδέει τα δύο ονόματα, η οποία
απαιτεί χώρο. Ίσως σε μεταγενέστερο
κείμενο αναλυθεί, αν ενδιαφέρει και
ζητηθεί από τους αναγνώστες της στήλης αυτής.
Προσοχή: Το όνομα ο φώς του φωτός
δηλ ο ανήρ του ανδρός, που πληθυντικός
αριθμός είναι οι φώτες δηλ οι άνδρες, δεν
έχει καμιά σχέση με το όνομα του Φώτη
που γιόρταζε τις προάλλες .
Εκτός όμως από τα παραπάνω συμπαρομαρτούντα και παρεπόμενα γλωσσικά και
λογικά φαινόμενα του φωτός, άκρως ενδιαφέροντα είναι και τα φυσικά και μέχρι
τούδε επιστημονικά παρεπόμενα του.
Οι θεωρίες του Νεύτωνα και του Χώγκινς αλλά και το εκδοθέν βιβλίο με τον
τίτλο «Η Αυτοβιογραφία του Φωτός»
γραμμένο από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γ. Γραμματικάκη.
Στο επόμενο φύλλο η συνέχεια για τη δεύτερη
ενότητα των λέξεων που προέρχονται από το
φάος φως ΦΑ-ΙΣΤΟΣ Η-ΦΑ-ΙΣΤΟΣ
ΠΑΣΙ-ΦΑ-Η ΦΑ-ΙΔΡΑ κ.λ. π.

ΑΛΣ

8 Το έβδομο φωνήεν δημιουργήθηκε από τους Έλληνες για να παρασταθεί το μαρκό όμικρον. Το Ωμέγα είναι μέγα ή μακρόν όμικρον .Είναι νεώτερο γράμμα του αλφαβήτου και διακρίνει το γράμμα αυτό
από το βραχύ ο.Αρχικά στα νησιά Θήρα Κρήτη και Μήλω των οποίων τα αλφάβητα διακρίνονται για τον αρχαικό χαρακτήρα τους το μακρό ο γραφόταν με τη δίφθιγγο ου. Το ωμέγα εισάχθηκε επισήμως
στην Αθήνα όταν ήταν άρχοντας ο Ευκλείδης και το σχήμα του προήλθε από τη συνένωση των δύο όμικρον οο. Μέγα Λεξικόν όλης τηςΕλληνικής Γλώσσης Δ. Δημητράκου σελ. Τ. 15 σελ.8019..
9 Περί αισθήσεως 3,439a18 κ. εξ)
10 Ήτοι μεν πρώτιστα Χάος εγένετο, αυτάρ έπειτα
Γαί ευρύστερνος πάντων έδος ασφαλές.......
εκ Χάεος δε Έρεβος και μέλαινά τε Νύξ εγένετο
Νυκτός δ αυτα αιθήρ τε και Ημέρη εξεγένοντο...» Θεογονία Ησιόδου στχι. 116 και 123-122) Μετάφραση Σταύρου και Αγγέλου Βλάχου Εκδόσεις Παπαδήμα.
11 «Το μεν σέλας και το φώς ταυτόν». Γιατί το σέλας και το φώς είναι ένα και το αυτό. 409 b 3 Κρατύλος Πλάτωνος μετάφραση Γ. Κεντρωτής Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ.
12 Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης Liddel & Scott Τόμος όγδοος σελ.324. Εκδόσεις Πελεκάνος.
13 Θέμα (Fιδ) που με το κατάλοιπιο του δίγαμμα είναι γνωστό σε μας ως (Ειδ) δηλ είδος.
14 Αρκαδικά 8, 38.
15 Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν ΗΛΙΟΣ Τόμος ΙΣΤ΄Σελ. 859.
16 Ιλιάς. Ν 13 -14
17 ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗ Δ. Δημητράκου Τ. 12. σελ. 6479
18 Μαχάονα δεύρο κάλεσσον φωτ Ασκληπιού υιόν δηλ φώναξέ Εδώ τον Μαχάονα το γυιό του Ασκληπιού. Ιλ. Δ. 193 Μετάφραση Κακριδή σελ. 132-133 Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων
Ι.Ζαχαρόπουλος.
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Το ολοκαύτωμα της
Μονής Αρκαδίου

Κορυφαία πράξη του απελευθερωτικού αγώνα των Κρητών, σύμβολο ηρωισμού και θυσίας.
Είναι το σημαντικότερο επεισόδιο της Κρητικής Επανάστασης του 1866.
(επιμέλεια: Μανώλης Σκανδάλης)

όσους είχαν διασωθεί, ενώ έκαψαν τον
ναό και λεηλάτησαν τα ιερά κειμήλια.
Από τους Έλληνες που βρίσκονταν
στη Μονή, μόνο 3 ή 4 κατόρθωσαν
να διαφύγουν, ενώ περίπου 100 πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Μεταξύ αυτών
και ο Δημακόπουλος, που εκτελέστηκε
λίγο αργότερα. Ο ηγούμενος της Μονής Αρκαδίου Γαβριήλ Μαρινάκης
είχε σκοτωθεί πριν από την ανατίναξη

(συνέχεια από την 1η σελ.)

Παράλληλα, απέστειλε μυστικό υπόμνημα προς τους μονάρχες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, με το
οποίο τους καλούσε να ενεργήσουν για
την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα
ή να μεσολαβήσουν στη χορήγηση από
τον Σουλτάνο «Οργανικού Νόμου».
Στη συγκέντρωση αυτή συμμετείχε και
ο Γαβριήλ Μαρινάκης, ηγούμενος της
Μονής Αρκαδίου, που ήταν το επαναστατικό κέντρο της περιοχής Ρεθύμνης.
Οι Μεγάλες Δυνάμεις αδιαφόρησαν,
ενώ η ελληνική κυβέρνηση δήλωνε
ουδετερότητα και δεν πήρε ανοιχτά το
μέρος των επαναστατών. Μόνο η Ρωσία κινήθηκε δραστήρια, χάρη στους
υποπροξένους της στο νησί Ιωάννη
Μιτσοτάκη και Σπυρίδωνα Δενδρινό.
Μη αναμένοντας βοήθεια από πουθενά, οι Κρητικοί αποφάσισαν να ξε-

σηκωθούν μόνοι τους και ύψωσαν τη
σημαία της Επανάστασης στις 21 Αυγούστου 1866, με το σύνθημα «Ένωσις
ή Θάνατος» και αρχηγούς τον Ιωάννη
Ζυμβρακάκη στα Χανιά, τον Ελλαδίτη συνταγματάρχη Πάνο Κορωναίο
στο Ρέθυμνο και τον Μιχαήλ Κόρακα στο Ηράκλειο. Στην Ελλάδα συγκροτήθηκαν εθελοντικές ομάδες, που
βοήθησαν τους Κρητικούς, με χρήματα, τρόφιμα και άλλα εφόδια.
Ο Σουλτάνος θορυβήθηκε από την
εξέγερση και έστειλε στις 30 Αυγούστου 1866 τον Μουσταφά Ναϊλή
Πασά, με εντολή να την καταστείλει,
αφού προηγουμένως είχε απορρίψει τα αιτήματα των Κρητικών. Ο
Πασάς έφερε το προσωνύμιο Γκιριτλί (Κρητικός), επειδή είχε συντελέσει
στην κατάπνιξη της επανάστασης του
1821 στην Κρήτη. Πρώτα προσπάθησε να καλοπιάσει τους επαναστάτες
και να τους πείσει να επιστρέψουν στις
δουλειές τους. Όταν αυτοί αρνήθηκαν,
αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή το
στρατιωτικό του σχέδιο για την κατά-

πνιξη της επανάστασης.
Τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο προέβη σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις
στην περιοχή των Χανίων και στη συνέχεια στράφηκε προς το Ρέθυμνο και
τη Μονή Αρκαδίου, όπου ήταν η έδρα
της τοπικής επαναστατικής επιτροπής,
αποθήκη πολεμοφοδίων και τροφίμων,
καθώς και καταφύγιο πολλών χριστιανών. Ο Μουσταφά Πασάς έφθασε έξω
από το μοναστήρι το απόγευμα της 6ης
Νοεμβρίου 1866. Στη διάθεσή του είχε
15.000 άνδρες (Τούρκους, Αλβανούς,
Αιγυπτίους και Τουρκοκρητικούς) και
ισχυρό πυροβολικό. Στη Μονή βρίσκονταν 966 άνθρωποι, από τους οποίους
μόνο 250 μπορούσαν να πολεμήσουν.
Επικεφαλής των αγωνιστών του Αρκαδίου ήταν ο πελοποννήσιος ανθυπολοχαγός Ιωάννης Δημακόπουλος και ο
ηγούμενος Γαβριήλ.
Οι προτάσεις προς παράδοση απορρίφθηκαν από τους πολιορκημένους

και το πρωί της 8ης Νοεμβρίου άρχισαν οι εχθροπραξίες. Οι Οθωμανοί,
παρά τις λυσσαλέες επιθέσεις τους, δεν
κατάφεραν να καταλάβουν τη Μονή
την πρώτη μέρα. Το βράδυ ζήτησαν
ενισχύσεις και μετέφεραν ένα μεγάλο
πυροβόλο από το Ρέθυμνο. Την επομένη, 9 Νοεμβρίου, άρχισε το δεύτερο
κύμα της επίθεσης. Νωρίς το απόγευμα γκρεμίστηκε το δυτικό τείχος της
Μονής από τις βολές του πυροβόλου
και οι επιτιθέμενοι εισέβαλαν στο μοναστήρι, αρχίζοντας τη μεγάλη σφαγή.
Στη μπαρουταποθήκη της μονής γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος και μία ακόμα ένδοξη σελίδα της
ελληνικής ιστορίας. Ο Κωστής Γιαμπουδάκης ή κατ' άλλους ο Εμμανουήλ Σκουλάς την ανατίναξε, σκορπίζοντας το θάνατο, όχι μόνο στους
χριστιανούς, αλλά και στους εισβολείς.
Αμέσως μετά, οι Τουρκοκρητικοί και
οι Αλβανοί όρμησαν και κατέσφαξαν

της μπαρουταποθήκης. Οι νεκροί και
τραυματίες του Μουσταφά ανήλθαν
σε 1.500 ή σε 3.000, σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς.
Το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, όπως
είχε συμβεί με την καταστροφή των
Ψαρών και την Έξοδο του Μεσολογγίου, συγκίνησε όλο τον χριστιανικό
κόσμο κι ένα νέο κύμα φιλελληνισμού
δημιουργήθηκε στην Ευρώπη. Σπουδαίες προσωπικότητες της εποχής,
όπως ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι και
ο Βίκτωρ Ουγκώ, πήραν θέση υπέρ
του Κρητικού Αγώνα και ξένοι εθελοντές έσπευσαν να ενισχύσουν από κοντά την Επανάσταση. Σημαντικές ήταν
και οι χρηματικές συνεισφορές από τη
Ρωσία και τις ΗΠΑ, με προεξάρχοντα
τον φιλέλληνα Σαμουήλ Χάου.
Η Κρητική Επανάσταση φυλλορρόησε τον Ιανουάριο του 1869, αλλά ο
Σουλτάνος δεν μπόρεσε να καθυποτάξει ολοκληρωτικά τους Χριστιανούς της Κρήτης. Έτσι, υπό την πίεση
των Μεγάλων Δυνάμεων αναγκάστηκε
να παραχωρήσει τον «Οργανικό Νόμο»
(3 Φεβρουαρίου 1868), ένα είδος Συντάγματος, που προέβλεπε προνόμια
για τους χριστιανούς και καθεστώς
ημιαυτονομίας για το νησί. Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα πήρε
αναβολή για το 1912.
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ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

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

ΖΥΓΟΣ
(23 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)
Ο αστερισμός του Ζωδιακού κύκλου ο
Ζυγός αποτελείται από άστρα μικρού
μεγέθους. Οι Χαλδαίοι δέχονταν έντεκα μόνο Ζώδια στο Ζωδιακό κύκλο,
εκτός από το Ζυγό.
Τ’ αστέρια του Ζυγού «Αι Χειλαί»
ανήκαν στο Σκορπιό και αποτελούσαν
τα νύχια του. Ο καθηγητής της Φιλοσοφίας δόκτορας Γιάννης Μερεντίτης
αναφέρει πως αργότερα οι Ρωμαίοι
ονόμασαν την περιοχή του αστερισμού
του Σκορπιού, που βρίσκονται στα νύχια του Libra = Ζυγό.
Όταν ο ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό του Ζυγού, είναι σε ίση απόσταση
από το Βόρειο και Νότιο πόλο της Γης.
Γι’ αυτό και έχομε 12 ώρες μέρα και
12 νύχτα.
Κατά την Ελληνική Μυθολογία, ο
αστερισμός του Ζυγού συνδέεται με
τον Άδωνη, ο οποίος ήταν γυιός του
Δία και της Μύρρας. Η Μύρρα εγκατέλειψε την οικογένειά της όταν ένοιωσε πως θα γίνει μητέρα και πλανήθηκε
στην Αραβία. Οι θεοί του Ολύμπου τη
λυπήθηκαν και για να την γλυτώσουν
από τα βάσανά της, τη μεταμόρφωσαν
σε θάμνο (στο φυτό από το οποίο παίρνομε το μύρο).
Από κει πρόβαλε ο Άδωνης, ένα πολύ
όμορφο αγόρι. Οι νύμφες και οι κάτοικοι των δασών το ανέθρεψαν με πολύ
στοργή και αγάπη.
Τον Άδωνη ερωτεύτηκε η θεά Αφροδίτη, εγκατέλειψε τη διαμονή της στα
Κύθηρα και έζησε λίγο καιρό μαζί
του.
Όταν το έμαθε ο θεός Άρης ζήλεψε
τόσο πολύ, ώστε μια μέρα που ο Άδωνης κυνηγούσε, μεταμορφώθηκε σε
αγριόχοιρο, όρμισε εναντίον του και
τον τραυμάτισε βαριά.
Μόλις το έμαθε η θεά Αφροδίτη έτρεξε κοντά του, την ώρα που ο όμορφος
νέος ξεψυχούσε. Το αίμα του έβαψε
κόκκινα τα λευκά ρόδα που ανθούσαν
τριγύρω.
Η Αφροδίτη έκλαψε πικρά. Τα δάκρυά
της που κυλούσαν σαν ποτάμι πέσανε
στο χώμα κι έγιναν ανεμώνες.
Όταν ο Άδωνης έφτασε στον Άδη, τον
ερωτεύτηκε η Περσεφόνη, κι έτσι, παρ’
όλες τις παρακλήσεις της Αφροδίτης
προς τον Πατέρα, θεών και ανθρώπων
το Δία, ο Άδωνης δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει στη ζωή.

Τότε, ο Δίας, για να ηρεμήσει και τις
δύο θεές, αποφάσισε 4 μήνες κάθε χρόνο να περνάει ο Άδωνης με την Αφροδίτη στη Γη, 4 μήνες στον Άδη με την
Περσεφόνη και 4 θα ήταν ελεύθερος
να ζει όπου θέλει.
Εκείνος, φυσικά, προτίμησε να περνάει αυτό το χρονικό διάστημα στη γη,
κοντά στην Αφροδίτη.
Έτσι, η εμφάνιση του Ζωδίου του Ζυγού στον ουρανό δηλώνει το τέλος της
όμορφης εποχής της αγάπης, που στολίζει τη γη, και την κάθοδο του νεαρού
κυνηγού στον Άδη (4 μήνες δηλαδή
που κρύβεται στη γη η ζωή με τη μορφή σπόρου).

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)
Ο αστερισμός του Ζωδιακού κύκλου ο
Σκορπιός αποτελείται από δισεκατομμύρια αστέρια. Το λαμπρό του αστέρι
ο Αντάρης είναι κόκκινος υπεργίγας.
Βρίσκεται στην καρδιά του αστερισμού.
Κατά την Ελληνική Μυθολογία, ο
αστερισμός συνδέεται με το γίγαντα Ωρίωνα, τον περίφημο κυνηγό, ο
οποίος ερωτεύτηκε τη θεά Άρτεμη. Η
θεά ήθελε να μείνει παρθένα, ο Ωρίων
όμως για να την ξεγελάσει της πρότεινε ένα διαγωνισμό δισκοβολίας.
Την ώρα που η θεά ετοιμάστηκε να ρίξει το δίσκο της, ο Ωρίωνας της έσχισε
το χιτώνα της προσπαθώντας να τη βιάσει. Οργισμένη η Άρτεμης τον έσπρωξε, ύστερα χτύπησε το βράχο που ήταν
δίπλα της και πετάχτηκε από μέσα ένας
σκορπιός που μ’ ένα δάγκωμά του σκότωσε τον Ωρίωνα.
Η Θεά Άρτεμης, όταν είδε το ωραίο
παλικάρι νεκρό στο χώμα, σκέφτηκε
το κακό που του έκαμε και παρακάλεσε το Δία να του χαρίσει την αθανασία.
Ο Δίας, που εγνώριζε τα προτερήματά
του και την αξία του, τον έκανε αστερισμό και στα πόδια του υπάρχει ο αστερισμός του Σκορπιού

ΤΟΞΟΤΗΣ
(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)
Στον αστερισμό του Ζωδιακού κύκλου
ο Τοξότης βρίσκεται στο κέντρο του
Γαλαξία μας. Ο Τοξότης αποτελείται
από άστρα μικρής φωτεινότητας 2-3
μεγέθους.
Οι αρχαίοι Έλληνες διάλεξαν την εικόνα ενός Κένταυρου Τοξότη σαν παράσταση του Ζωδίου.
Η Ελληνική Μυθολογία αναφέρει τη
μάχη των Κενταύρων κατά των Λαπίθων. Κάποια φορά, ο βασιλιάς των
Λαπίθων κάλεσε τους Κένταυρους στο
γάμο του με την Ιπποδάμεια, κόρη του
βασιλιά του Άργους Αδράστα.
Οι Κένταυροι μέθυσαν και θέλησαν να
βιάσουν τις γυναίκες που βρίσκονταν
στη γιορτή, ένας δε απ’ αυτούς ήθελε
να κλέψει τη νύφη.
Τότε ο Ηρακλής και ο Θησέας, που
ήταν καλεσμένοι στο γάμο, σκότωσαν
πολλούς Κένταυρούς, άλλους δε τους
πήγαν στο νησί των Σειρήνων και τους
άφησαν να πεθάνουν εκεί.

Μια μικρή ομάδα από αυτούς έτρεξαν
στο καταφύγιο του Κένταυρου Χείρωνα.
Ο Ηρακλής τους κατάδιωξε με τα φαρμακερά βέλη του. Όμως ένα από αυτά
βρήκε κατά λάθος το γόνατο του Χείρωνα, που τραβήχτηκε στη σπηλιά του
με φοβερούς πόνους.
Επειδή δεν μπορούσε να βρει βότανο
που θα τον έσωζε από τους πόνους, παρακάλεσε τον Προμηθέα ν’ανταλλάξει
τη δική του θνητή ζωή με την αθανασία του.
Έτσι ο Προμηθέας έγινε αθάνατος και
ο Χείρωνας προσπάθησε να βρει τη γαλήνη.
Τότε ο Δίας τον πήρε από τον κόσμο
των θνητών και τον έκανε αστερισμό
στον ουρανό, δηλαδή τον αστερισμό
του Τοξότη.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)
Ο Αιγόκερως είναι αστερισμός του
Ζωδιακού κύκλου. Αποτελείται από
αστέρια με μικρή φωτεινότητα. Τα πιο
λαμπρά του είναι 48, που φαίνονται με
γυμνό μάτι. Αναγνωρίζονται εύκολα
τους θερινούς μήνες γιατί βρίσκονται
προς το Νότο, ανάμεσα από τους αστερισμούς του Αετού και του Τοξότη.
Η Ελληνική Μυθολογία συνδέει τον
αστερισμό του Αιγόκερω με την Πελασγική θεότητα, τον Πάνα.
Άλλος μύθος αναφέρει πως η αίγα
Αμάλθεια είναι ο αστερισμός του Αιγόκερω.
Η Αμάλθεια έθρεψε το Δία με το γάλα
της, όταν η μητέρα του Ρέα τον έκρυψε
στην Κρήτη στο όρος Ίδη, για να μην
τον βρει ο πατέρας του Κρόνος και τον
φάει, όπως τα άλλα του παιδιά.
Στο θεϊκό βρέφος συμπαραστάθηκαν οι
θεότητες της Κρήτης, το νανούριζαν οι
νύμφες και οι νεράϊδες, και όταν έκλαιγε οι Κουρήτες στέκονταν έξω από τη
σπηλιά που ήταν φυλαγμένο και χόρευαν χτυπώντας δυνατά τις χάλκινες
ασπίδες τους για να μην ακούει το κλάμα ο Κρόνος.
Αργότερα ο Δίας ερωτεύτηκε την
Αμάλθεια και όταν μεγάλωσε κι έγινε
βασιλιάς των θεών την τίμησε ιδιαίτερα. Την έκανε αστερισμό να λάμπει
στον ουρανό αιώνια.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)
Ο αστερισμός του Υδροχόου αποτελείται από εκατομμύρια άστρα που έχουν
μικρή φωτεινότητα.
Στην αρχαία Ελληνική Μυθολογία ο
Υδροχόος αντιστοιχεί με τον ωραίο γιο
του βασιλιά Τρώα, το Γανυμίδη, τον
οποίο αγάπησε ο Δίας.
Για να τον έχει κοντά του μεταμορφώθηκε σε αετό, άρπαξε κρυφά το Γανυμίδη και τον μετέφερε στον Όλυμπο,
όπου κερνούσε κρασί στα συμπόσια
των θεών.
Στον πατέρα του, που έκλαιγε για το
χαμό του, έστειλε τον αγγελιοφόρο
του θεό Ερμή να τον βεβαιώσει πως
ο γιος του είναι στον Όλυμπο, όπου

θα μείνει για πάντα αθάνατος και αγέραστος.
Του χάρισε δε ένα κλήμα με χρυσά
φύλλα, έργο του θεού Ήφαιστου.

ΙΧΘΕΙΣ
(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)
Ο αστερισμός των Ιχθύων είναι αμυδρός και βρίσκεται ανατολικά από τον
αστερισμό του Κριού.
Κατά τη μυθολογία, ο αστερισμός των
Ιχθύων παριστάνει δύο δελφίνια που
βοήθησαν την Αφροδίτη και τον Έρωτα να ξεφύγουν από τον Τυφώνα, θεό
του κακού και ενσάρκωση του άνεμου
και της ξηρασίας.
Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το
δελφίνι σύμβολο του θεού Απόλλωνα,
καθώς και του Ποσειδώνα.
Όταν παρουσιαζόταν κάποιο δελφίνι στην επιφάνεια της θάλασσας και
ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος κι η
θάλασσα τρικυμιασμένη, πίστευαν οι
άνθρωποι πως ο θεός Απόλλωνας, θεός
του Ήλιου, και ο θεός Ποσειδώνας,
θεός της θάλασσας, τους έστειλαν μήνυμα πως θα γαληνέψει η θάλασσα και
τα πλοία θα ταξίδευαν με ασφάλεια.
Το σύμβολο του Ιχθύος χρησιμοποιήθηκε πολύ από τους πρώτους Χριστιανούς διότι εσήμενε Ιησούς – Χριστός
– Θεός – Υιός – Σωτήρ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Εδώ τελειώνουμε την ξενάγησή μας
στους αργυρούς δρόμους του σύμπαντος.
Οι πρόγονοί μας, με τις επινοήσεις και
τη γλαφυρή τέχνη του λόγου τους, περιέγραψαν τα οράματά τους, αφήνοντάς
τα κληρονομιά στην ανθρωπότητα.
Επειδή η Ελληνική Μυθολογία απεικονίστηκε στον ουρανό, όλοι οι αστρονόμοι του κόσμου είναι υποχρεωμένοι
να γνωρίζουν τους μύθους μας και το
ελληνικό αλφάβητο, για να μπορούν
να διαβάζουν τα ονόματα των πιο λαμπρών άστρων κάθε αστερισμού.
Ο μύθος θα ζει αιώνια και η δίψα του
ανθρώπου για την εξωγήϊνη πραγματικότητα, που συνδέει τη διάνοια με τη
φαντασία δεν θα στερέψει ποτέ.
Η διαστημική τεχνολογία θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε καλλίτερα τα
άστρα και τους αστερισμούς, τώρα που
τροχιοθετήθηκε το διαστημικό τηλεσκόπιο από το διαστημικό λεωφορείο
Ντισκόβερι.
Στο μέλλον οι αστρονόμοι θα μπορούν
να παρατηρούν τ’ αστέρια σε όλα τα
μήκη κύματος της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας τους, χωρίς να την απορροφά η ατμόσφαιρα της Γης.
Τώρα που γνωρίσαμε μερικούς αστερισμούς, μπορούμε, τις μαγευτικές
καλοκαιρινές νύχτες του ρεμβασμού
μας, ν’ αφήνουμε τη σκέψη να πλανηθεί στα λημέρια τους.
Άλλοι γιατί σαγηνεύτηκαν από τη γοητεία του έναστρου ουρανού κι άλλοι
γιατί η αναζήτηση της γνώσης οδήγησε τα βήματά τους μπροστά σ’ ένα
τηλεσκόπιο για παρατήρηση και έρευνα.

12

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

...Συνέβη στην Αθήνα
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΙΑΣ (ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑΣ ) ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Από το έργο του Ρεθύμνιου Συγγραφέα Παντελή Πρεβελάκη

Ενώ ο Γενάρης του 2010 έπνεε τα
λοίσθια, και πλάκωνε τα πάντα η χειμερία
νάρκη, στην Κρητική Εστία στην
Αθήνα, άνθισε ο λόγος του Παντελή
Πρεβελάκη με τη συνοδεία της μουσικής,
ποικίλης, που συνέθεσε ο Δημήτρης
Σφακιανάκης και την πραγματοποίηση
του στιχουργικού και χορωδιακού
έργου από την Ομάδα «ΧΡΟΕΣ».
Το βράδυ της 30ης του Γενάρη ή αίθουσα
του Πνευματικού Ιδρύματος της Κρητικής
Εστίας ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Ενα
φουσκωμένο μπαλόνι, έτοιμο να
εκραγεί, από τον Νόστο των Κρητών,
που με κατάνυξη και νοσταλγία είχαν
προσέλθει για να παρακολουθήσουν τα
δρώμενα της βραδιάς.
Μόλις άρχισε η μουσική και η αφήγηση
από το έργο του Πρεβελάκη οι νυγμοί
της μνήμης και της ιστορίας της μικρής
αυτής πόλης, μετατράπηκαν σε λυγμούς.
«Τα ακούσματα»1 δηλ η αναζήτηση
της θεραπείας της ψυχής δια του ωτός,
όπως εδίδαξαν και οι Πυθαγόριοι, μέσα
από τον λόγο και τον ήχο, από νυγμό,
εξελίχθηκαν σε λυγμό που διυλίστηκε
και σε βάλσαμο, και έσταξε στις
ψυχές των ακροατών. ΄Ετσι οι ψυχές
αναθάρεψαν.
Μέσα απ αυτό το μουσικό ανάγνωσμα
του έργου του Παντελή Πρεβελάκη,,
έλυσα και το θέμα που με απασχολεί εδώ
και μέρες, και πρέπει να παρουσιάσω
σύντομα στην ισπανική γλώσσα: «Τον
ορισμό και τη λειτουργία της τέχνης.».
Τέχνη λοιπόν μετά το άκουσμα του
παραπάνω έργου, θεωρώ ότι είναι, κάθε
ανθρώπινο δημιούργημα που, πηγάζει
από την συγ-κίνηση των δύο μερών
της ψυχής (του αισθήματος και λόγου),
ανακλά «τον κόσμο το μικρό τον μέγα»
και τον επικοινωνεί στους πιστούς της.
Και αν σκεφθεί κάποιος ότι στα ισπανικά
η λέξη τέχνη, λέγεται el arte, αμέσως

αντιλαμβάνεται ότι η λέξη αυτή είναι
ελληνική, αφού προέρχεται από το
Χαλκιδαικό ή Κυμαικό αλφάβητο που
μετέφεραν οι κάτοικοι της Εύβοιας από
την Κύμη και τη Χαλκίδα στη Μεγάλη
Ελλάδα.
Και επειδή γνωρίζω ότι φέρω εξ
ολοκλήρου το βάρος της αποδείξεως
αυτού του ισχυρισμού μου, θα κάνω μια
μικρή παρέκβαση από το κείμενο, για να
αποδείξω του λόγου μου και της γλώσσας
μας το αληθές.
Στην ελληνική γλώσσα μας υπάρχει το
ρήμα άρω από το οποίο προέρχεται με
αναδιπλασιασμό το ρήμα αρ-αρ-ίσκω2.
Από την ίδια ρίζα προέρχεται σωρεία,
πλούτος λέξεων όπως αρ-ετή, άρ-ιστος,
αρι-θμός, αρ-ωγή, άρ-μενα, αρ-μόδιος,
αλλά και το επίθετο άρ-τιος καθώς και
το ουσιαστικό άρτος.
Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώ δόκιμο
και αρμόζοντα τον ισχυρισμό ότι η
λέξη arte έχει κοινή ρίζα με τη λέξη
άρτ-ιος, που σημαίνει ο πλήρης, ο
τέλειος στο είδος του3. Και μετά απ
αυτή τη διαπίστωση είναι αδύνατον να
μην παραλληλίσω το συγγενές προς το
επίθετον άρτιον, ουσιαστικόν άρτος.
Ένα από τα πρώτα παρασκευάσματα
του Έλληνα, το κατάλληλο και τέλειο
φυσικό παρασκεύασμα για τη σωματική
διατροφή του. ¨
Όπως είναι φυσικό μετά από τους
παραπάνω συλλογισμούς, αφού ο
παραλληλισμός της λέξης άρτιος με τον
άρτον είναι αναπόφευκτος, αβίαστα
προκύπτει το συμπέρασμα ότι η λέξη ars
artis,προσδιορίζει και σημαίνει το τέλειο
το κατάλληλο και αρμόζον ανθρώπινο
έργο, για την πνευματική τροφή του
ανθρώπου, για την παραμυθία-παρηγορία,
αλλά και την εξέλιξη της ψυχής και της
ύπαρξής μας..
Αφού λοιπόν απεδείχθη του λόγου μου και
της γλώσσας μας το αληθές. Δηλ. η σχέση
της τέχνης (Ars artis στα λατινικά, και
arte στα ισπανικά), με το επίθετο άρτιος
και το ουσιαστικό άρτος στα ελληνικά,
θεωρώ ότι πρέπει να τεθεί επί του τύπου
των ήλων και η Μουσική Ανάγνωση του
Χρονικού μιας Πολιτείας, του Παντελή
Πρεβελάκη που πραγματοποιήθηκε από
την ομάδα Χρόες στην Κρητική Εστία.
Το έργο είναι συνδυασμός δύο ειδών
τέχνης, της Μουσικής και του Λόγου .Δυο
στοιχείων αρμοσμένων, που ισορροπούν
επιτυχώς, καμιά φορά βέβαια ο Λόγος
υπερτερεί, αλλά μαζί συνεργάζονται και
αναδεικνύουν τις αρετές, τα τραύματα,
τα θαύματα, τα μυστήρια και μυστικά
της (Παραμυθένιας) Πολιτείας του
Παντελή Πρεβελάκη.
Μέσααπόποικίλεςμουσικές,εκφρασμένες

από τη συνεργασία πολλών οργάνων,
με πάσης λογής και φύσεως ρυθμούς,
τρόπους και δρόμους, από κλασική
Δυτική μουσική έως Αργεντίνικο τάγκο,
Εκκλησιαστικούς ύμνους, Μπαλάντες
Μουσική 9/8 και Τούρκικους αμανέδες,
μέσα από τα κύματα του Κρητικού
Πελάγους και τα ανεμοσβουρίσματα
που κατεβαίνουν ακάθεκτα από τον
Ψηλορείτη, ή ορμούν μανιασμένα
από τη θάλασσα προς την «Πολιτεία»,
αλλά προπάντων μέσα από το λόγο του
Παντελή Πρεβελάκη αναδύεται :
Το Ρέθεμνος χτισμένο πάνω στο σύνορο
της ημεράδας και της αγριάδας, στο
μεσοστράτι από Χανιά σε Μεγαλόκαστρο,
μέσα από την ιστορία του, να κρατά τον
μεγαλόσταυρο, σαν αγαθό θεριό πού χει
τα πόδια του στο νερό και δεν του κάνει
καρδιά να τα σύρει παραπέρα.
Γύρισαν τα μάτια και θαύμασαν το
Ρέθεμνος που περνά στο χρόνο και την
ιστορία με το πόδι ελαφροπάτητο και την
ψυχή του ν αποκρίνεται στη θάλασσα,
στον άνεμο, και στον ουρανό και σ όλα τα
καθημερινά και προαιώνια πράγματα.
Αλλά η κορυφαία στιγμή της
βραδιάς υπήρξε: Η Απάνω Κρήτη η

όπως έχουν πει πολλοί στο εύκρατο κλίμα
του νησιού. Προέρχεται βέβαια από το
ρήμα κεράννυμι από τον κρατήρα του
κόσμου, αλλά μετατρέπεται σε κρασί
ποικίλων γεύσεων και αρωμάτων.
Το κρασί αυτό περιέχει την υπερωκειάνια
αύρα της Κρήτης5 όπως ήδη την έχω
αποκαλέσει. Είναι η αύρα το αιθερικό
σώμα της Κρήτης που με πάρα πολύ
ταχείς-ωκείς ρυθμούς οδηγεί προς τα
άνω και ναίει την ψυχή του ανθρώπου.
Είναι αυτή «η Απάνω Κρήτη», που με την
Υπερωκεάνεια αύρα της, συγ-κίνησε την
Hanni Guanella και το εξέφρασε μεταξύ
άλλων και με το στίχο:
«Η Κρήτη που αγάπησες
θα ζεί μες όνειρο,
όταν θα βλέπουμε τον ουρανό.»

Παντελής Πρεβελάκης

δεύτερη πατρίδα που φεγγοβολά από
μεγαλοσύνες
και ομορφάδες.
Η Απάνω Κρήτη όπως την συνέλαβε η
Hanni Guanella4. Η Απάνω Κρήτη, η
αύρα της Κρήτης. Αυτή η κράσις, αυτό
το μείγμα του σπερματικού λόγου και
των τεσσάρων στοιχείων, έχει αναμιχθεί
στον κρατήρα του κόσμου, και κρατεί,
επικρατεί και συνέχει στερεά τα αόρατα
και τα άρρητα της Κρήτης.
Αυτή η Κράσις-Κράτα-Κρήτη δεν οφείλεται

Κι ύστερα έρχεται ο τουρκικός καφενές,
με το νάκλι6 που ξαλαφρώνει το στήθος.
Ο παραμυθάς που διπλογονατίζει μπροστά
στο ακροατήριο και ξεκινά η παραμυθία
της ψυχής. Και πριν προλάβει η ψυχή να
το χαρεί, εκείνος ο θαλασσινός άνεμος
αλμυρός και δροσιστικός ανοίγει κοίτη
μέσα στους καπνούς του καφενείου και
σκορπίζει τ όνειρο καθώς ξεμανταλώνει
ο καφετζής την πόρτα της θάλασσας.
Σε εικόνες ζωντανές και στιγμές που
υμνούν τη Πολιτεία και το μεγαλείο
της, συμμετείχαμε το βράδυ της 30ης
Ιανουαρίου στην Αθήνα, στην Κρητική
Εστία..
Από τις πολύ εύστοχες στιγμές του
έργου είναι η αφήγηση της Φατιμέ
της λουτράρισας του Ρεθέμνους, της
κατά την παρακμή της τίμιας και
μοναχοκοιμούσας, και κατά τον αθό
της, «μαντάμ Ορτάνς», που γνώρισε τη
δόξα και την τιμή του έρωτα μέσα στην
αγκαλιά των ναυάρχων των Μεγάλων
Προστατίδων Δυνάμεων της Κρήτης

1Σύμφωνα με τις κλείδες που έχει δώσει ο Πλάτων στο διάλογο Κρατύλος ή περί των Ονομάτων Ορθότητος, πολλές λέξεις έχουν γίνει από ολόκληρες φράσεις , στις οποίες έχουν αποτυπωθεί συλλαβές των

φράσεων αυτών μιά τέτοια λέξη κατά την άποψή μου είνια και η λέξη άκουσμα που αποτελείται από τη φράση μαίομαι , που σημείνει αναζητώ, ερευνώ ( από το ρήμα αυτά παράγεται η λέξη μάσμα εξ ου
και μάθημα) το άκος δια του ωτός, δηλ αναζητώ την θεραπεία μέσω του ωτός
2Το ρήμα αραρίσκω που Α. Μεταβατικό, σημαίνει: Συναρμόζω, συνάπτω τίθημι τι πλησίον του άλλου, συμπυκ]νώ αλλά και κατλά δεύτεη έννοια αρέσκω, ποιώ τι κατ αρέσκειαν, είμαι σύμφωνος είμαι
ταιριαχτός Και Β. Αμετάβατο σημαίνει συμπυκνούμαι, συνάπτομαι προσαμρόζω αρμόζω, είμαι ερμοσμένος και βραδύτερον είμαι κεκοσμημένιος, είμαι προικισμένος, είμαι αρμόδιος είμαι κατάλληλος,
ευχάριστος Λεξικό Liddl & Scott Τόμος Δεύτερος σελ. 29 2π.αλλά και σελ.86
3Αλλες παρεμφερείς έννοιες της λέξης άρτιος είναι, ο αρμόδιος, ο ακριβώ;ς προσαρμοζόμενος, Παραβαλε τη φράση «άρτια βάζειν» δηλ λαλείν τα δέοντα ή τα αρμόζοντα (Ιλ. Ξ 92 Οδ. Θ 240). Καθώς και
τη λέξη αρτιεπής με τη λέξη αρτιμελής. Λεξικό Liddl & Scott Τόμος Δεύτερος σελ. 72
4Hanni Guanella (!912-2007) γεννήθηκε στη Ζυρίζχη , όπου σπούδασε νομικά .Με τη συνταξιοδότησή της περιηγήθηκε πολλές χώρες, μεταξύτ ων οποίων και την Ελλάδα συλλέγοντας ποικίλο υλικό για
τον πολιτισμό της κάθε χώρας. Σ ένα απ αυτά τα ταξίδια της αιχμαλωτίσθηκε από την «Απάνω Κρήτη».
5ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ τεύχος 272 Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος- του έτους 2007 Στήλη «ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ» Θέμα Η Αύρα της Κρήτης
6-7-8- του έτους 2007 Άρθρο ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
7Προφανώς το νάκλι είναι τούρκικη λέξη και σημαίνει το παραμύθι.
(συνέχεια στην επόμ. σελ.)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009
(συνέχεια από την προηγ. σελ.)

κατά την Τουρκοκρατία. Αποχαιρετά με
την αποχώρηση των Τούρκων την Κρήτη
αποχαιρετά το Ρέθεμνος, αλλά και τη ζωή
της, επαληθεύοντας στίχους του Καβάφη,
«Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που
χάνεις»....με τους στίχους:
«Σοκάκια του Ρεθύμνου στενωπά,
που ζείτε τον καημό μου.
ζήστε τον ξεπεσμό μου
για τελευταία φορά.»
Ακολουθεί, ώριμη πια, η κουβέντα του
Πρεβελάκη, που τόσο συμφωνώ μαζί
του: «Ο σοφός στο τέλος της ζωής του
καταφέρνει να βλέπει το Χάρο μες τα
μάτια και να του χαμογελά.»
Και ταυτίζει την αρχοντοξεπεσμένη
Πολιτεία του Ρεθέμνους που πονά και
μελετά το γραφτό της υπομονετικά και
καρτερόψυχα , με τη σοφή και γενναία
ψυχή που δε λύνονται τα γόνατά της από
την τρομάρα, παρά τα χείλη της παίρνουν
να χαμογελούν της άσπονδης μοίρας – (του
μόρου).
Γιατί, όπως λέει και ο Ρεθμύμνιος λαϊκός
ποιητής, Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής
στο έργο του «Ο Κρητικός Πόλεμος
1645-1669»:
«Του Ψηλορείτη τα βουνά τα
παχνοχιονισμένα
σήμερον ας σκορπίσουσι κ ι ας είν
σκοτεινιασμένα
και του Βρυσίνου το βουνί ας πέσει κι
ας βουλήσει
και πλιό εκεί μηδέ φανεί, μα σαν αφρός
ας λύσει!»
Και τέλος η έξοδος του έργου:
Βάνω κι εγώ στο νου μου το Ρέθεμνος
και γυρίζω κοντά του .
Η φράση δρα καταλυτικά, καθαίρει την
ψυχή και γλυκαίνει τον πόνο του νόστου,
τη νοσταλγία, γιατί μας παρέχει την
ελπίδα, ότι το όνειρο ακόμα συνεχίζεται,
η επιστροφή είναι απλώς μια επιλογή
που μας καρτερεί.........
ΑΛΣ

Ο Μανώλης Σκανδάλης
στο τηλεοπτικό κανάλι
«HIGH CHANNEL»
Στην εκπομπή «Αντιπαραθέσεις»
που επιμελείται και παρουσιάζει ο
καθηγητής κοινωνιολογίας και πρώην πρύτανης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κ. Βασίλης Φίλιας, ήταν
καλεσμένος πρόσφατα ο Γενικός
Γραμματέας του συλλόγου μας και
υπεύθυνος σύνταξης της εφημερίδας
μας «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
Μανώλης Σκανδάλης.
Η εκπομπή αυτή χαρακτηρίζεται για
την ποιότητα, τη σοβαρότητα και τον
πλουραλισμό των θεμάτων και των
απόψεων της και αυτό αποδεικνύεται και από τις διάφορες στατιστικές
έρευνες και μετρήσεις των σχετικών
εταιριών
Στην συγκεκριμένη εκπομπή με
καλεσμένο τον Μανώλη Σκανδάλη
τέθηκαν και συζητήθηκαν θέματα
που απασχολούν εδώ και αιώνες την
Κρήτη, όπως η παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Η
βεντέτα, η εγκληματικότητα και η
παραβατικότητα, αλλά και θέματα
που προάγουν και διαφημίσουν το
νησί μας όπως τα ήθη, τα έθιμα, η
φιλοξενία και το φιλότιμο των Κρητικών.
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Συμμετοχή του δήμου Ανωγείων στο Κοινοτικό Πρόγραμμα
εδαφικής συνεργασίας με την Κύπρο, INTERREG
(συνέχεια από την 1η σελ.)

Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην
υλοποίηση των ακόλουθων έργων, οι λεπτομέρειες για τα οποία, περιγράφονται
παρακάτω:
1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(IMAST)
Εταίροι:
α. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, Συντονιστής
εταίρος.
β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
γ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΝΑΣ
δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προϋπολογισμός : 1.295.000,00 €
Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, ώστε να μειωθούν οι
επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης διάθεσης
τους στο περιβάλλον, να βελτιωθούν οι
συνθήκες υγιεινής και ευζωίας των ζώων,
να προστατευθεί η υγεία κτηνοτρόφων,
κατοίκων της υπαίθρου και φυσικά καταναλωτών και να μεγιστοποιηθεί το
όφελος για τα καλλιεργήσιμα εδάφη της
διάθεσης στη γεωργία των επεξεργασμένων αυτών αποβλήτων. Οι επιμέρους
στόχοι του έργου είναι:
- Καταγραφή ποσοτική και ποιοτική
των κτηνοτροφικών μονάδων και των
αποβλήτων που παράγουν στα διοικητικά όρια των εμπλεκόμενων Δήμων.
- Καταγραφή των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην ασφάλεια και υγιεινή
των ανθρώπων (κτηνοτρόφων, κατοίκων της υπαίθρου, καταναλωτών) και
στο επίπεδο ζωή των ζώων (ευζωία) σε
σχέση με το υπάρχον σύστημα διάθεσης
/ διαχείρισης των αποβλήτων.
- Ο σχεδιασμός ενός συστήματος κεντρικής διαχείρισης (συλλογής και επεξεργασίας) και η υλοποίηση του για κάθε Δήμο.
-Ο σχεδιασμός ενός συστήματος επιτόπου διαχείρισης για μικρές ή / και απομονωμένες κτηνοτροφικές μονάδες.
- Ο σχεδιασμός εναλλακτικών λύσεων
βελτίωσης των υποδομών των στάβλων ώστε να διευκολυνθεί η συλλογή
των αποβλήτων και να βελτιωθούν οι
συνθήκες διαβίωσης των ζώων.
- Ο σχεδιασμός ενός συστήματος προώθησης των επεξεργασμένων αποβλήτων και υπολειμμάτων στη γεωργία.
- Η ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής / μικροβιολογικής παρακολούθησης αναπόσπαστο τμήμα του
συνολικού συστήματος διαχείρισης και
υλοποίηση του και στους δύο Δήμους.
- Η μεταφορά των ολοκληρωμένων
και λειτουργικών συστημάτων σε
οντότητες διαχείρισης και συνέχισης
τους όπως ορίζει και η φιλοσοφία του
παρόντος χρηματοδοτικού μηχανισμού.
- Η βέλτιστη διαχείριση των πόρων
του έργου και η μέγιστη δυνατή διάχυση
των αποτελεσμάτων τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο άλλων
φορέων όπως οι εμπλεκόμενοι Δήμοι.
2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΩΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Εταίροι:
α. Δήμος Λευκάρων, Συντονιστής εταίρος
β. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
γ. ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
δ. ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 852.600,00 €
Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του
αξιόλογου πολιτιστικού αποθέματος
που διαθέτει η περιοχή των Λευκάρων-Κύπρο, Λίνδου, Μυτιλήνης και
Ανωγείων-Κρήτης με σκοπό την αξιοποίηση του πολιτισμού προκειμένου να
συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας νέας
εικόνας που να καθιστούν το κέντημα
στοιχείο με σύγχρονη καταναλωτική
αξίας, προωθώντας μια νέα πολιτιστική,
κοινωνικοοικονομική & τουριστική ταυτότητα, με απώτερο στόχο την διαφύλαξη & προστασία του, και την συνέχιση
της πολιτιστικής παράδοσης.
Υπό το φως των πιο πάνω στόχων, θα στοιχειοθετηθούν συγκεκριμένες προτάσεις,
στοχεύοντας στην ποιοτική ανάδειξη των
βάσεων που θα προταθούν και θα έχουν μια
θεμελιακή προσέγγιση που να μπορεί να
συντηρήσει/προστατεύσει την πολιτιστική
παράδοση, δημιουργώντας ταυτόχρονα την
πλατφόρμα για συνέχιση της εξέλιξης. Συγκεκριμένα στόχοι του έργου είναι:
1. Σύσταση και δημιορυγία ευρετήριο
& Αρχείο παραδοσιακών μοτίβων/
κεντημάτων παραδοσιακών και την
ιστορική εξέλιξή τους.
2. Προστασία, διαφύλαξη, “repositioning” του παραδοσιακού κεντήματος σαν έργο τέχνης παγκόσμιας
πολιτιστικής αξίας, με σύγχρονη ταυτόχρονα καταναλωτική αξία με απώτερο
στόχο τη διαφύλαξη και προστασία της
παράδοσης.
3. Ανάπτυξη σχεδίου διεθνούς προώθησης του κεντήματος των περιοχών
σαν στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς,
με στόχο την προφύλαξη του.
4. Σύγκριση κοινών ριζών πολιτιστικής κληρονομιάς έργων, για αναγνώριση της κοινής πορείας και στοιχείων
που διαφοροποιήθηκαν μέσα στο χρόνο, λόγω των ιδιόμορφων χαρακτηριστικών της τοπικής κοινότητας.
5. Δημιουργία προγράμματος επιχειρηματικής κατάρτισης των κεντητριών και τους άμεσα εμπλεκόμενους με
την εμπορικότητα αυτής της παραδοσιακής οικονομικής δραστηριότητας.
6. Ανάπτυξη υψηλής εικόνας για την
κεντήτρια και την διαδικασία κέντησης
τόσο σαν επάγγελμα όσο και σαν μία ευγενής, καλλιτεχνική, δημιουργική/εμπορική ενασχόληση.
7. Ανάπτυξη σχεδίου προώθησης για
δημιουργία έργων υποδομής για περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του
παραδοσιακού Κεντήματος με δράσεις
στον άξονα οικονομικής προόδου, τουριστικής ανάπτυξης, κλπ
3. Animal Farm Tourism
(AniFarm Tourism)
Εταίροι:
α. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, Συντονιστής
εταίρος
β. Δήμος Ηρακλειδών
γ. Κοινοτικό Συμβούλιο Παναγιάς
δ. Κοινοτικό Συμβούλιο Σίμου
Προϋπολογισμός : 1.050.000,00 €
Οι στόχοι του εν λόγω Έργου εστιάζο-

νται στην ανταγωνιστικότητα και την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι αφενός, η διατήρηση της κτηνοτροφικής
δραστηριότητας για την ανάπτυξη των
ορεινών περιοχών και την ενίσχυση της
κτηνοτροφικής οικονομίας και αφετέρου, η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον ορεινές τουριστικές υπηρεσίες.
Πιο αναλυτικά οι στόχοι είναι οι εξής:
1. Η ενίσχυση της υφιστάμενης κτηνοτροφικής παραγωγής και του εργατικού δυναμικού μέσα από την διασύνδεση των φορέων (π.χ. ενώσεις εργατών,
πολιτιστικοί σύλλογοι) στις περιοχές στόχους και η
2. Η προώθηση κοινής θεσμικής έρευνας σχετικά με τις τεχνικές εκτροφής
ζώων και την ποιότητα των υποδομών
που ενισχύουν τις συνθήκες εργασίας
και διαβίωσης των τοπικών πληθυσμών
και η δημιουργία δικτύων γνώσης, με
στόχο τη διάδοση και την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων της έρευνας.
3. Η διατήρηση και η διάδοση της
φυσικής, πολιτιστικής τοπικής κληρονομιάς μέσα από την καταγραφή και
χαρτογράφηση όλων των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων, καθώς και των
πόρων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις τεχνικές της κτηνοτροφίας και
4. Η ενσωμάτωση της ποιότητας στο
τουριστικό προϊόν και παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους, έτσι, ώστε,
να διατηρηθούν οι παραδοσιακές τεχνικές της κτηνοτροφίας και ο αγροτικός
τρόπος ζωής τους. Οι επιμέρους στόχοι
του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός του
κλάδου της κτηνοτροφίας, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η
ανάπτυξη του κτηνοτροφικού τουρισμού στις συγκεκριμένες περιοχές και
η αναζωογόνηση της υπαίθρου. Η επίτευξη αυτών των στόχων θα επιφέρει αρμονική, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη
στις περιοχές που συμμετέχουν, επαναφέροντας την κτηνοτροφία σε πρωταγωνιστικό ρόλο για την οικονομία της Ελλάδας και της Κύρπου, προστατεύοντας
το περιβάλλον και διατηρώντας τα πολιτιστικά τους στοιχεία και παραδόσεις.

Αρραβώνας... στο
Σύλλογό μας!
Ο ταμίας του Συλλόγου μας,
άξιος συνεργάτης του Διοικητικού
Συμβουλίου και δάσκαλος χορού
για τα νέα ανωγειανάκια στην Αθήνα
και όχι μόνο, Κώστας Μέμμος,
γιός του Θέμη, στις 30-10-2009,
αραβωνιάστηκε την εκλεκτή της
καρδιάς του Ελευθερία Τζανακάκη
(από τα Χανιά). Η αίθουσα του
κέντρου διασκεδάσεων «Γοργόνα»
στην ΑΘήνα, κατάμεστη από κόσμο,
φιλοξένησε το ευχάριστο γεγονός και
η βραδιά εξελίχθηκε παραδοσιακά
κρητικά, με πολύ χορό, καλή
μουσική, κέφι και κρητικό φαγητό.
Η διασκέδαση κράτησε μέχρι τις
πρώτες πρωϊνές ώρες και πάμπολλα
μέλη της ανωγειανής κοινωνίας που
παραυρεύθηκαν στην εκδήλωση
ευχήθηκαν στο ζευγάρι να ζήσει και
να στεριώσει.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σύσσωμο
παρευρέθηκε στην εκδήλωση.
Να ζήσετε παιδιά και καλά στέφανα!
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...Συνέβη στο Ρέθυμνο

Όταν οι μητρίδες τιμούν τα άξια τέκνα τους.
Μέγιστο Πολιτιστικό Γεγονός στο Ρέθυμνο
Μαγευτική ατμόσφαιρα στην εκδήλωση για τον Παντελή Πρεβελάκη
Ανταπόκριση από τον Συνεργάτη μας
κ. Μιχάλη Τρούλη
Πρόεδρο της Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνου.

Κατάμεστο ήταν το Ωδείο Ρεθύμνου
το βράδυ του Σαββάτου με πλήθος
Ρεθυμνιωτών που απήλαυσαν το
μαγευτικό θέαμα της εκδήλωσης για
τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από
τη γέννηση του λαμπρού συγγραφέα
Παντελή Πρεβελάκη.
Η ποιότητα της μουσικής εντυπωσίασε
ακόμα και τους πιο δύσκολους θεατές και
άφησε εξαιρετικές αναμνήσεις σε όσους είχαν
την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν.
Το μουσικό έργο που παρουσιάστηκε
ήταν «Το Χρονικό μιας Πολιτείας»,
μιά μουσική ανάγνωση σε κείμενα
Παντελή Πρεβελάκη, από το ομώνυμο
πεζογράφημα, Έκδοση «Εστία» 1939.
Τη σύνθεση και τη μουσική επιμελήθηκε
ο Δημήτρης Σφακιανάκης. Οι στίχοι
ήταν του Κώστα Χριστοδουλάκη, του
Δημήτρη Σφακιανάκη, της Ελένης
Φθενάκη και της Νεκταρίας Μαυρουδή,
ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια κειμένων
είχε ο Γιάννης Πετράκης. Υπεύθυνος για
τα βίντεο ήταν ο Γιώργος Πατεράκης και
τις φωτογραφίες ο Κώστας Δηλαβέρος
και η Τζένη Μαυρογιάννη. Τέλος τους
φωτισμούς επιμελήθηκε ο Γιάννης
Πατεράκης, την ηχοληψία ο Νίκος και
Χρήστος Αλούμπης και την επιμέλεια των
εντύπων η Αγάπη Λαδιανού.
Ο Αφηγητής (Μανώλης Τσικαλάς) και η
Μαντάμ Ορτάνς (Στέλλα Παλαιολόγου),
οι Χορωδοί (και οι τέσσερις φωνές) οι
τραγουδιστές οι οργανοπαίκτες και οι
χορευτές καταγοήτευσαν τον κόσμο.
Ποτέ άλλοτε δενα ανταμείφθηκαν
συντελεστές έργου στην κατάμεστη αίθουσα
του Ωδείου Ρεθύμνου με τόσο παρατεταμένο
χειροκρότημα. Οι εκατοντάδες Ρεθυμνιώτες
και Ρεθυμνιώτισσες που παρακολούθησαν
τη Συναυλία, τη χαρακτήρισαν «Μέγιστο

Πολιτιστικό Γεγονός» και «ένα όνειρο
που δεν ήθελαν να τελειώσει».
Αυτά τα λόγια είναι φτωχά για τη συνολική
προσφορά όλων των συντελεστών του
«θαύματος» που παρακουλουθήσαμε. Στη
μέθεξ΄ξ μας σ αυτλη την την πνευματική
«πανδαισία» συνέβαλε και το επιμελημένο
πρόγραμμα σε τέσσερις ενότητες: Το
Μεσοστράτι, Η απάνω Κρήτη, Η
μαντάμ Ορτάνς και Βάνω στο νου μου.
Το σημείωμα του συνθέτη Δημήτρη
Σφακιανάκη,το σιτορικό και η πορεία της
καλλιτεχνικής ομάδας «Χρόες».
Πριν από τη μοναδική αυτή συναυλία ο κ.
Μιχάλης Τρούλης ως
μέλος της οργανωτικής
επιτροπής
και
Πρόεδρος της Ιστορικής
και
Λαογραφικής
Εταιρείας που είχε την
αποκλειστική
ευθύνη
του Προγράμματος των
εκδηλώσεων για το έτος
Πρεβελάκη στο Ρέθυμνο
είπε τα εξής:
“Στα 100 χρόνια από τη
γέννηση του Παντελή
Πρεβελάκη (1909-2009) η
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ρεθύμνου και οι Δήμοι Ρεθύμνου Αρκαδίου,σε
συνεργασία με την Ιστορική Λαογραφική
Εταιρεία Ρεθύμνου, τη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Κρήτης ,τη Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου και Δ/θμια
Εκπαίδευση Ρεθύμνου, διοργάνωσαν και
πραγματοποίησαν εορταστικές εκδηλώσεις
τιμής και μνήμης, αλλά και αντιπροσφοράς,
στον Παντελή Πρεβελάκη, τον λογοτέχνη
του Ρεθύμνου και μεγάλο εκπρόσωπο των
νεοελληνικών γραμμάτων, τον καθηγητή
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και
ακαδημαικό για την ανάδειξη και προβολή
της Κρήτης και ιδιαίτερα του Ρεθύμνου.
Οι εκδηλώσεις αυτές άρχισαν στις 11-12

Σεπτεμβρίου 2009:
-Με προσκύνημα στον τάφο του Π. Πρεβελάκη
στο λόφο Ευβληγιά, και ξεν’άγηση στο
Παράρτημα της ΑΣΚΤ.
-Επιστημονική Διημερίδα, με συμμετοχή δέκα
ειδικών εισηγητών από το Πανεπιστήμιο
Κρήτης, το Α.Π.Θ., το Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
το περιβάλλον του τιμώμενου και μελετητών
του έργου του.
-Λειτουργία μετά μνημοσύνου στο καθολικό
της Ι.Μ. Αρσενίου Ρεθύμνου και
-Προβολή τςη ταινίας «Ο Ήλιος του
Θανάτους» στις 12 Σεπτεμβρίου 2090 στο
«Σπίτι του Πολιτισμού.»

για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Δ/
θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.
Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν και εκθέσεις
φωτογραφιών από τη ζωή και το έργο του
Π. Πρεβελάκη, εκδηλώσεις τιμής για τον
Ρεθυμνιώτη Λογοτέχνη, θεατρικά δρώμενα
από τα έργα του και απονεμήθηκαν
βραβεία στις μαθήτριες και τους μαθητές
που διακρίθηκαν στην προσπάθειά τους να
προσεγγίσουν και να γνωρίσουν περισσότερο
τον Π. Πρεβελάκη.
Το Σάββατο 12-12-2009 σύμφωνα με το
αρχικό πρόγραμμα το πρωί από ώρα 10-13,
πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη-ξενάγηση
στη Βιβλιοθηκη και στο Αρχείο του Π.
Πρεβελάκη, δωρεές και τα δύο του ίδιου στο
Πανεπιστήμιο, στις «Κλειστές Συλλογές»
του οποίου εξακολουθούν να φυλάσσονται...
Το βράδυ στις 20.30, στο Ωδείο Ρεθύμνου η
καλλιτεχνική ομάδα «Χρόες», με τη Δ/νση
του Δ. Σφακιανάκη, έκλεισε πανηγυρικά τις
εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε, στα 100
χρόνια από τη γέννηση του Π. Πρεβελάκη
Πεποίθησλη μας είναι πως οι εκδηλώσεις
αυτές είχαν τη σοβαρότητα και την
ποιότητα που ταιριάζουν ,κι αυτό μπορούν
να το εκτιμήσουν μόνο όσες και όσοι τις
παρακολούθησαν».

Παραλληλα:
-Στο «Σπίτι του Πολιτισμού» 11-18
Σπετεμβρίου 2009, λειτούργησε έκθεση
χειρογράφων,
βιβλίων,
φωτογραφιών
Π. Πρεβελάκη, από τη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Κρήτης (Κλειστές Συλλογές)
και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Ρεθύμνου.
-Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου
εμπλούτισε με βιβλία του Π. Πρεβελάκη
τις Σχολικές Βιβλιοθήκες της Δ/μθιας
Εκαπίδευσης. Για την αξιοποίηση των βιβλίων
αυτών οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε
«Κυνήγι των Θησαυρών του Πρεβελάκη»
διαδικτυακός διαγωνισμός φιλαναγνωσίας

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Είναι το πρώτο (1938) πεζογραφικό
δημιούργημα του Π. πρεβελάκη, ένας «ύμνος
για το Ρέθυμνο, η αφετηρία της πνευματικής
του πορείας, όπου πέρα από τη νοσταλγική
αναπόληση προβάλλεται η γενέθλια πόλη (το
Ρέθυμνο της Κρήτης) με την καλοσύνη και
την ανθρωπιά των κατοίκων της σαν ένα
δίδαγμα ήθους και ύφους ζωής.
Σημ Μετά από πρόταση του Μιχάλη Τρούλη
το έργο αυτό παρουσιάστηκε στην Αθήνα
στην Κρητική Εστία και όσοι πιστοί
προσήλθαν, πράγματι μετάλαβαν απ αυτή
την κοινωνία.

Απάντηση
στο άρθρο του κ. Θεόδωρου Πελαντάκη με τίτλο:
«Γιατί πυρπολήθηκαν τ’ Ανώγεια, τον Αύγουστο του 1944»;
Με έκπληξη διάβασα στο προηγούμενο
τεύχος της εφημερίδας σας την προσέγγιση του κυρίου Πελαντάκη για τους
λόγους, που πυρπολήθηκαν τα Ανώγεια
και άλλα χωριά της Κρήτης το 1944.
Το βασικό σκεπτικό του κυρίου Πελαντάκη είναι, ότι, αφού οι Γερμανοί φαινόταν ότι έχαναν τον πόλεμο, δεν ήταν
σώφρον να γίνονταν σαμποτάζ ή άλλες
δυναμικές ενέργειες εναντίων των γερμανών.
Φτάνει, μάλιστα, στο σημείο να αποκαλεί άφρονα ενέργεια την απαγωγή του
στρατηγού Κράιπε, και το σαμποτάζ
της Δαμάστας, σαν ένα έπαθλο του Άγγλου επικεφαλής Στάνλεϋ Μός.
Να ενημερώσω, λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή, τον κύριο Πελαντάκη, ότι η
απαγωγή του γερμανού στρατηγού
Κράιπε έχει ανακηρυχτεί ως ένα από
τα μεγαλύτερα χτυπήματα στο ηθικό

και στο επιχειρησιακό επίπεδο των
γερμανικών δυνάμεων και το οποίο
εκτελέστηκε από τους Αγγλους επικεφαλής Πάτρικ λη φέρμορ και Στάνλευ Μός μαζί με κρητικούς σαμποτέρ. Πράξη, η οποία βέβαια, δεν έγινε
τυχαία, αλλά είχε σχεδιαστεί και ως
προς την σκοπιμότητά της και ως προς
την εκτέλεση της και η οποία είχε μεγάλη απήχηση στο φρόνιμα των Κρητικών, αλλά και των συμμάχων, ενώ,
αντίθετα, καταράκωσε το φρόνιμα των
γερμανών. Αυτή την πράξη, λοιπόν, ο
κύριος Πελαντάκης αποκαλεί άφρονα.
Το σαμποτάζ της Δαμάστας στις 8 Αυγούστου 1944 είναι το μεγαλύτερο που
έγινε στην Κρήτη την γερμανική κατοχή και οι γερμανικές δυνάμεις είχαν
τις μεγαλύτερες απώλειες κατά την συμπλοκή αυτή παρά σε άλλα σαμποτάζ

που έγιναν στην Κρήτη. Επικεφαλής
του σαμποτάζ ήταν ο Αγγλος Στάνλευ
Μός που μαζί με κυρίως Ανωγειανούς
αντάρτες και Ρώσους εκτέλεσαν το
σαμποτάζ .Αυτό το γεγονός, κατά τον
κύριο Πελαντάκη, θα μπορούσε να μην
είχε γίνει, αν δεν επέμενε ο Στάνλεϋ Μός
για προσωπική του προβολή.
Με τη λογική του κυρίου Πελαντάκη
δεν έπρεπε να γίνονται το 1944 σαμποτάζ ή άλλες ενέργειες εναντίων των γερμανών για να μην υπάρχουν αντίποινα
και ξεχνά τις βιαιοπραγίες και τα αίσχη
που προέβαιναν οι γερμανοί σε όλη την
Κρήτη, χωρίς να είχαν προηγηθεί αντιστασιακές πράξεις εναντίον τους.
Τους παραπάνω δύο λόγους αναφέρει ο
κ Πελαντάκης, σαν τους πιο ουσιαστικούς για την πυρπόληση των Ανωγείων
στις 13 Αυγούστου 1944. Εγώ, απλώς

να του υπενθυμίσω, ότι οι λόγοι που
πυρπολήθηκαν τα Ανώγεια ευρίσκονται
στην διαταγή ισοπέδωσις των Ανωγείων
του Γερμανού διοικητή Μύλλερ όπου οι
ίδιοι οι γερμανοί επικαλούνται τους λόγους που προχώρησαν στο κάψιμο του
χωριού.Οι άλλοι τρεις λόγοι κατά τους
γερμανούς είναι .Η εκτέλεση του γερμανού λοχία Ολενχάουερ ή Σήφη και
της υπ΄αυτον φρουράς. Επειδή τα Ανώγεια είναι κέντρο Αγγλικής κατασκοπείας και επειδή στα Ανώγεια βρίσκουν
άσυλο και προστασία οι αντάρτες των
διαφόρων ομάδων αντίστασης.
Στην διαταγή των γερμανών για την
ισοπέδωση των Ανωγείων δεν είδα κάπου να αποκαλούν οι γερμανοί άφρονα
την απαγωγή του γερμανού στρατηγού
Κράιπε.
Σωκράτης Εμμ. Σπιθούρης
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ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ Α΄ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Βράβευση του Προέδρου της Κρητικής
εστίας κ. Στ. Παλάσσαρου

(συνέχεια από την 1η σελ.)

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από
τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο, τον πρώην Πρωθυπουργό κ.
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την
Υπουργό Παιδείας και δια Βίου Μάθη-

σης και Θρησκευμάτων κ. Άννα Διαμαντοπούλου.
Το γεγονός είναι ιδιαίτερης σημασίας
για τους Κρήτες αφού το νέο σύγχρονο
κτίριο αποτελεί το στολίδι των Κρητών στην Αθήνα, αλλά και την καλύτερη, ευρωπαϊκών προδιαγραφών
φοιτητική εστία στην Ελλάδα.
Διαθέτει 64 δωμάτια στα οποία μπορούν
να φιλοξενούνται 128 φοιτητές και είναι
εξοπλισμένα με κλιματισμό, ίντερνετ,
τηλέφωνα, τουαλέτες, έπιπλα και όλο
τον απαραίτητο ιματισμό.
Επίσης, διαθέτει σε κάθε όροφο κουζίνα
και χώρο πλυντηρίων-στεγνωτηρίων.
Στον πρώτο όροφο λειτουργεί συνεδριακό κέντρο και στο ισόγειο τραπεζαρία με εστιατόριο, το οποίο διαθέτει
όλες τις σύγχρονες επαγγελματικές
εγκαταστάσεις (ψυγεία, καταψύκτες,
φούρνο κτλ.)
Μετά την τελετή του αγιασμού και το
κόψιμο της κορδέλας ακολούθησαν
ομιλίες στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης
κ.κ. Ειρηναίο, τον Πρόεδρο της Κρητικής Εστίας κ. Στυλιανό Παλάσσαρο,
τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την Υπουργό
Παιδείας και δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων κ. Άννα Διαμαντοπούλου.

Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα
με το κρητικό μουσικό συγκρότημα
του Μανώλη Κονταρού.
Χόρεψε το συγκρότημα «Κουρήτες»
του Μανώλη Παττακού και το συγκρότημα «Δικταίοι Καστρινοί» του
Γεωργίου Φραγκάκη εκπροσωπώντας
Κρητικά Σωματεία της Αττικής.
Με τη λήξη της εκδήλωσης προσφέρθηκε πλούσιο κρητικό κέρασμα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο πρώην Υφυπουργός Οικονομίας και
Οικονομικών κ. Θανάσης Μπούρας
και οι βουλευτές κ.κ Μανώλης Όθωνας, Μιλένα Αποστολάκη, Μίμης
Ανδρουλάκης, Μανώλης Σκουλάκης,
Παντελής Ασπραδάκης και Λευτέρης
Αυγενάκης.
Επίσης παραυρέθηκαν στην εκδήλωση
ο τ. Βουλευτής κ. Στέλιος Ματζαπετάκης, ο κ. Σοφοκλής Στρατάκης,
εκπρόσωπος του βουλευτή Μανώλη
Στρατάκη, ο Νομάρχης Ρεθύμνου κ.
Γεώργιος Παπαδάκης, ο αντινομάρχης Νομαρχίας Αθηνών κ. Γεώργιος
Καστρινάκης και ο κ. Μιχάλης Βασιλάκης, αντινομάρχης Αθηνών.
Ομοίως, τίμησαν την εκδήλωση, ο
εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων κ.
Ανδρέας Προμπονάς (Πρόεδρος του
2ου διαμερίσματος), ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών
Σωματείων κ. Μανώλης Πατεράκης,
ο πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως
κ.κ. Γεώργιος Μαριδάκης, οι τ. Πρόεδροι της Παγκρητίου Ενώσεως κ.κ.
Γεώργιος Πρασιανάκης, Μιχάλης
Πριναράκης, Κωνσταντίνος Ξυλούρης και Κωνσταντίνος Πλαϊτης.
Παρόντες και οι τ. Πρόεδροι της Κρητικής Εστίας κ.κ. Γεώργιος Στραπατσάκης και Ζαχαρίας Ουρανός.
Εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας οι κ.κ. Δημήτριος Κυριτσάκης
τ. Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου,
Βασίλης Αποστολάκης στρατηγός ε.α.
Νικόλαος Ξεξάκης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πολλοί ήταν και οι εκπρόσωποι των
Κρητικών Σωματείων, των πολιτιστικών φορέων της Κρήτης και των κρητικών εντύπων.
Το ΔΣ και οι φοιτητές που διαμένουν
στην Κρητική Εστία ευχαριστούν θερμά όλους, όσοι με την παρουσία τους,
τίμησαν την Κρητική Εστία.
Από τη Γραμματεία

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010
και ώρα 5 μ.μ. η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου πραγματοποίησε
εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Ιδρύματος «Κρητική Εστία», η
οποία περιελάμβανε την ετήσια γενική
συνέλευση της ομοσπονδίας, το κόψιμο
της βασιλόπιτας και την απονομή τιμητικής διάκρισης στον πρόεδρο της
«Κρητικής Εστίας» κ. Στυλιανό Παλάσσαρο για την πολυετή εποικοδομητική προσφορά του στο Ίδρυμα.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Αποκορώνου κ. Γιάννης Τερεζάκης, κατά την απονομή της τιμητικής
διάκρισης στον κ. Στέλιο Παλάσσαρο,
Πρόεδρο της Κρητικής Εστίας είπε:
«Σεβασμιότατε-Αιδεσιμότατε
κ. Βουλευτά και πρώην Υπουργέ, κ.
Πρόεδρε της Κρητικής Εστίας τιμώμενε, που μας φιλοξενείται και εδώ θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω ξεχωριστά
και ιδιαίτερα για αυτό
κύριοι πρώην πρόεδροι της Ομοσπονδίας μας, κύριοι πρόεδροι πολιτιστικών
συλλόγων, κυρίες και κύριοι,
Η Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου
με ιδιαίτερη χαρά και με την ευκαιρία
της κοπής της Αγιοβασιλόπιτας και της
Γενικής μας Συνέλευσης τιμά τον πρόεδρο του ιδρύματος της Κρητικής Εστίας
για την προσφορά του όλα αυτά το χρόνια στο Ίδρυμα και στο πρόσωπό του
όλο το Δ.Σ. αποτελούμενο από άξιους
συνεργάτες. Εδώ θα ήθελα επίσης να
ευχαριστήσω το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
μας που στο Συμβούλιο της 1/12/2009
έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρότασή
μου. Σε μια εποχή συνεχών ανακατατάξεων και ανεξέλεγκτης παγκοσμιοποίησης, προσφορές τέτοιου επιπέδου και
ιδιαίτερες ιδιωτικές πρωτοβουλίες πρέπει να προβάλλονται, να αξιολογούνται
και να τιμούνται ανάλογα.
Μετά από μια εποχή περιπετειώδους

διοίκησης, η Κρητική Εστία, στο πρόσωπο του τιμώμενου, βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Η
δραστηριότητά του, το μεράκι και το φιλότιμό του επανέφεραν στην τάξη, την
ηρεμία και την αναβάθμιση στην ποιότητα λειτουργίας του Ιδρύματος. Στην
τελευταία ολοκληρωτική ανακαίνιση ο
Στέλιος Παλάσσαρος κατέθεσε, εκτός
από την ανιδιοτελή οικονομική προφορά του, το γούστο, την τεχνογνωσία,
την κρητική λεβεντιά, αλλά παράλληλα,
και το ήθος που τον διακρίνει και έφερε το οικοδόμημα Κρητική Εστία, στην
περικαλλή και σύγχρονη λειτουργική
θέση, ένα έργο που βλέπουμε, χαιρόμαστε και καμαρώνουμε. Στο πρόσωπο
του τιμώμενου καλού Σαμαρείτη, σήμερα, τιμούμε την κρητική φιλανθρωπία,
υπευθυνότητα, ανιδιοτελή προσφορά,
το κρητικό ανάστημα και την κρητική
λεβεντιά, που απ’ό,τι φαίνεται, δε θα
πάψει να υπάρχει και να προβάλει η
Κρήτη. Η Κρήτη και ο τόπος μας στις
δύσκολες μέρες που έρχονται, δεν έχουν
ανάγκη άλλο, από έξυπνους, αλλά από
ευαίσθητους. Απ’ό,τι γνωρίζω ο κ. Στέλιος Παλάσσαρος, αυτός ο λεβέντης
κρητίκαρος δεν αρέσκεται σε πολλά
προσωπικά παινέματα. «Δεν είναι»,
όπως προηγουμένως είπα, «του ήθους
του». Η τιμή στο πρόσωπό του, θεωρώ,
ότι είναι τιμή και για την Ομοσπονδία
μας, ευχόμενοι η Κρητική Εστία στην
πορεία της να βρει άξιους αντικαταστάτες-συνεχιστές στη θέση του τιμώμενου, όποτε αυτός το αποφασίσει…
Με αυτά τα λίγα λόγια σε αυτή τη λιτή
μας μάζωξη, τον τιμούμε σήμερα με ιδιαίτερη χαρά και σεβασμό για την προσφορά του».
Γιάννης Τερεζάκης
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων
Αποκορώνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
Πρόκειται να γίνει μια έρευνα που
αφορά στα χωριά, που βρίσκονται στη
λεγόμενη «σκάφη του Μονοφατσίου»,
και κατοικούνται από Ανωγειανούς περισσότερο από ένα αιώνα και πλέον. 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 .
Μετά μια συζήτηση που είχα με τον
Μπακαλογιώργη τον (Γιώργη Καράτζη) θεώρησα σκόπιμο και αναγκαίο
να ερευνήσω την αθέατη πλευρά του
ανωγειανού στοιχείου που ανασαίνει
και δρά σχεδόν αθόρυβα, αλλά πάντα
παρόν και ουσιαστικά, στα χωριά του
Μονοφατσίου.
Είναι μια πλευρά που, ίσως οι περισσό-

τεροι, αγνοούμε: Γιατί, πότε και πως οι
ανωγειανοί αυτοί βρέθηκαν μακριά από
τ Ανώγεια, καθώς η ζωή με τις ταχύτητες που έχει αναπτύξει, μας προσπερνά
και τους προσπερνά χωρίς να αναντρανίζει το παρελθόν και ιδίως στο μέλλον,
που δεν προδιαγράφεται πλέον και τόσο
ρόδινο.
Αυτή η σκέψη και η αναζήτηση έχει
τις ρίζες της και στη ρήση του Ομήρου «λεύσσω πρόσω άμα και οπίσω»,
δηλ κοιτάζω συγχρόνως μπροστά και
πίσω , προσβλέπω στο μέλλον αλλά δεν
λησμονώ το παρελθόν. Σκοπός αυτής
της μελέτης είναι να καταγραφούν στη
μνήμη και να συνδεθούν ούτως ώστε
να δημιουργηθεί μια καθολική και συνολική εικόνα, μια εικόνα, παρούσα και
ζέουσα.
Προσωπικά συχνά προσφεύγω σ αυτήν
διαδικασία και την εφαρμόζω με θρησκευτική ευλάβεια. Όπως διαπιστώνω
καθημερινά ποτέ δεν είναι αργά να γίνεται αυτή η κίνηση.
Η σοφή αυτή ρήση, του Ομήρου ισχύ-

(συνέχεια στην επόμ. σελ.)
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
(συνέχεια από την προηγ. σελ.)

ει για όλα τα δρώμενα όχι μόνον κατά
τη διάρκεια του ανθρωπίνου βίου,
αλλά εφαρμόζεται και στη πορεία του
κόσμου. Αρχής γενομένης από τη προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, εκτείνεται στη πορεία και την ιστορία του
έθνους, εξακτινώνεται στους κύκλους
της γής γύρω από τον ήλιο, στους κύκλους των πλανητών και φτάνει μέχρι
την δημιουργία και πορεία του σύμπαντος του οποίου όλοι είμαστε μέρος.
Εξ άλλου αυτή η επιστροφή στο χρόνο
και στο τόπο, μέσα «από του κύκλου τα
γυρίσματα», είναι και μια εκκρεμούσα
υπόσχεση που είχα δώσει στον αείμνηστο πατέρα μου Ιωάννη Σταυρακάκη
του Αναστασίου, που δεν προλάβαμε
να την πραγματοποιήσομε μαζί, όσο
εκείνος βρισκόταν στην ζωή αυτή.
Ο πατέρας ήθελε διακαώς και μου τώχε
ζητήσει επιμόνως, να επισκεφθούμε μαζί
όλους τους συγγενείς μας στο Μονοφάτσι, όπου είχε περάσει μεγάλο μέρος της
ζωής του κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, με τους οποίους διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς εκτίμησης και
φιλίας., για να τους γνωρίσω προσωπικά

και να γνωρίσω την ιστορία τους.
Έτσι σήμερα παρά το γεγονός ότι ο πατέρας μου δεν βρίσκεται πλέον σ αυτή τη
ζωή, μετά την επαφή που είχα και με τον
Γιώργη τον Καράτζη, νομίζω ότι ήλθε
το πλήρωμα του χρόνου, να ευοδωθεί μια
επιθυμία του αείμνηστου πατέρα μου,
που για μένα είναι πια αναγκαιότης.
Ήλθε ο καιρός μια ανεκπλήρωτη υπόσχεση προς εκείνον, να πάρει σάρκα και
οστά.
Για τον λόγον αυτόν αναζητώντας τις
πηγές του παρελθόντος μας, απευθύνω
έκκληση σέ όσoυς συγκινούνται από την
ιστορία του τόπου μας, σε όσους διατηρούν μνήμες απ αυτήν και σε όσους γνωρίζουν οτιδήποτε έχει σχέση με τα χωριά
της «Σκάφης της Μεσαράς» και τα Ανώγεια, να επικοινωνήσουν μαζί μου στο
e-mail: alkar@sch.gr η στη Δειύθυνση
Παφλαγόνων 28 Ν. Πεντέλη 15236, ή
στο τηλέφωνο 210 8030357
Θα είναι κρίμα η προσπάθεια αυτή που
γίνεται με τόση καλή διάθεση και ενδιαφέρον να πέσει στο κενό, εις ώτα μη
ακουόντων.
ΑΛΣ

Αντικατάσταση κεραμοσκεπής
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΜΙΧΑΛΗ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ

Στη μνήμη
ΣΑΒΒΑ
ΣΜΠΩΚΟΥ

(Μπαντουρομιχάλης)

(Ατζαρόσαββας)

δύο χρόνια από το θάνατό
του (22/02/2008)

Για τη συμπλήρωση δύο ετών από τον
θάνατο του Μιχάλη Σαλούστρου ή
Μπαντουρομιχάλη, η σύζυγός του Αικατερίνη Σαλούστρου εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

ένας χρόνος από το θάνατό
του (13/12/2008)

Για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον
θάνατο του Σάββα Σμπώκου ή Ατζαρόσαββα, η οικογένειά του εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ.

Στη μνήμη ΝΙΚΟΥ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ
(Παναγιωτονίκος)

(συνέχεια από την 1η σελ.)

Πολύτιμή βοήθεια στην αποπεράτωσης
του έργου αυτού, το οποίο κόστισε περίπου 45.000€ ήταν η γενναιόδωρη
δωρεά των 10.000,00€ που έγινε από
τις κυρίες Δαρβούφα Πώλα, Κυρατσάκη Αικατερίνη και Κυρατσάκη
Κρήτη στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ανωγείων για τον αγαπημένο τους
αδερφό Γεώργιο Κυρατσάκη ο οποίος
έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για τα Ανώγεια
τα οποία και επισκέπτονταν συχνά κα-

θώς και οι ρίζες τους κρατούσαν από τα
Σίσαρχα.
Η δωρεά τους αποτέλεσε το έναυσμα
για την επιτάχυνση της υλοποίησης του
έργου αυτού με την εξοικονόμηση των
απαραίτητων χρημάτων για την πραγματοποίηση του.
Οποιαδήποτε μορφή δωρεάς στον Παιδικό Σταθμό είναι μια επένδυση για το
μέλλον του τόπου μας μιας και είναι για
τον άνθρωπο το πρώτο στάδιο έναρξης
του στην ευρύτερη κοινωνία .

Εγκαινιάστηκε το γήπεδο
ποδοσφαίρου 5x5
Εγκαινιάστηκε με μια όμορφη τελετή
και τη συμμετοχή αρκετού κόσμου, την
Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2009 και ώρα
12:30 μ.μ. στο χώρο των αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ανωγείων
το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5.
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το
Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα», το Ινστιτούτο Μεταμαστευτικής Πολιτικής
«ΙΜΕΠΟ» και το Δήμο Ανωγείων και
αποσκοπεί στην προσέλκυση της νεολαίας του χωριού μας στον αθλητισμό.

Αξέχαστε και αείμνηστε φίλε Νίκο Πασπαράκη-Παναγιωτονίκο
Δεν έλειψες ποτέ από τη λειτουργική
ζωή της Εκκλησίας, μα και την εν γένει κοινωνικό ζωή των Ανωγείων. Τα
τέλη σου αντρόπιαστα, η προσφορά
σου μεγάλη. Έζησες τα δύσκολα χρόνια της λαίλαπας του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, όπως όλοι οι χωριανοί
στη φτώχεια και τον ξεριζωμό. Όμως
πάλεψες για την επιβίωση την οικογενειακή αποκατάσταση την αξιοπρέπεια
και τα ιδανικά που διέκριναν κάθε νέο
αυτές τις τρομακτικές εποχές. Οι κληρονομικές σου καταβολές, το ήρεμον
του χαρακτήρος, η ευαισθησία σου στα
προβλήματα των άλλων, η ευγένεια
της ψυχής σου είναι αυτά που σε κράτησαν σ’όλη την αγωνιστική διάρκεια
της ζωής σου. Πέρασες και συ δύσκολα
χρόνια, χρόνια στερήσεων, διώξεων και
ατυχιών. Ζυμώθηκες μέσα σ’αυτό το
περιβάλλον, το Ανωγειανό, το δύσκολο
μα ηρωϊκό.
Αχιλλέας: ατρόμητος, στιβαρός, δυνατός στα νιάτα σου.

Νέστορας: στη μεστή ηλικία σοβαρός,
καλοσυνάτος, κουμανταδόρος, σεβαστός. Η μάχη η δική σου συνεχίστηκε
μέχρι τέλους. Μάχη και στην Ειρήνη.
Ξενιτεύτηκες με την εκλεκτή σου σύζυγο τη Νίκη Σκανδάλη, για μια καλύτερη
ζωή. Αυτή στάθηκε δίπλα σου σ’όλες τις
δυσκολίες, στους φόβους και τις ανασφάλειες της μετανάστευσης. Γυρίσατε στ’Ανωγεια και συνεχίσατε μαζί τον
αγώνα της ζωής, που την ομορφύνατε
με τρεις γιούς. Τώρα φεύγεις και αφήνεις σ’αυτούς την υποδομή, την ιστορία
σου, τις αξίες σου, όλα αυτά που πρέπει
να κρατήσουν σαν Ιερή παρακαταθήκη.
Εμείς Νίκο φιλέψαμε στενά. Πάνε πολλά χρόνια. Έβλεπε και θεωρούσε ο ένας
τον άλλον, σαν κάτι το ξεχωριστό το
σεβαστό. Πολλές φορές κάναμε παρέα.
Εκφράζαμε τις αγωνίες, τους προβληματισμούς μας για τα κοινά. Σου άρεσε
η ποίηση, η μαντινάδα. Ήσουν μεγάλος
μερακλής. Γι’αυτό κι εγώ, ο φίλος σου,
σε αποχαιρετώ μ’ό,τι αγάπησες. Ένας
κρητικός ποιητής λέει:
«Δε σε φοβούμαι θάνατε
κι όντε κι αν θέλεις κόπια,
μα το ποτήρι τση ζωής
ξεχειλισμένο τ’όπια
Το θάνατο και τη ζωή
κιανείς δεν τα χωρίζει
ο γεις στ’αλλού τον ασκιανό
σαν κουραστεί καθίζει»
Καλό ταξίδι, Νίκο
Στη μνήμη του Νικολάου Πασπαράκη (Παναγιωτονίκο) η οικογένεια του
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100
ευρώ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη ΝΕΟΚΛΗ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
ένας χρόνος από το θάνατό του (28/11/2008)

Είναι ένας χρόνος τώρα που έφυγες
τόσο ξαφνικά από κοντά μας.
Όμως για μας, τους δικούς σου ανθρώπους ,δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ ανάμεσά μας κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε
μέρα και θα παραμείνεις για πάντα.
Εμείς, οι δικοί σου άνθρωποι, δε θα
πούμε ποιος ήταν ο Νεοκλής. Αυτό το
ξέρει όλη η Ανωγειανή κοινωνία, οι φίλοι σου και οι γνωστοί σου που σε έζησαν από κοντά. Θα καταθέσουμε όμως
ένα σύντομο βιογραφικό σου και μερικές μαντινάδες.
Ο Νεοκλής γεννήθηκε στ’ Ανώγεια το
1934, όπου κι έζησε μέχρι το τέλος της
ζωής του. Τα λάτρεψε τ’ Ανώγεια και
ήταν πολύ τοπικιστής. Αν και εργολάβος
στο επάγγελμα, έδειξε κλίση στη μουσική κι άρχισε από μικρός να ασχολείται
με το μαντολίνο. Σε μια περίοδο που το
λαούτο δεν ήταν και πολύ διαδεδομένο,
υπήρξε ένας από τους πλέον περιζήτητους συνοδούς στη λύρα στην ευρύτερη
περιοχή των Ανωγείων.
Συνεργάστηκε για εικοσιπέντε και πλέον
χρόνια με τον πρωτομάστορα της κρητικής μουσικής Μανώλη Πασπαράκη (ή
«Στραβό»). Έκαναν την περίοδο αυτή
όλους τους γάμους του χωριού παίζοντας οι δυο τους. Όμως, κατά καιρούς,
συνεργάστηκε και με άλλους Ανωγειανούς λυράρηδες, όπως το Γιώργη Καλομοίρη, το Μανώλη Μανουρά, το Νίκο
Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Χαιρέτη, το
Βασίλη Σκουλά κ.ά.
Στις αρχές της δεκαετίας του 70, παρά
τις δυσκολίες που υπήρχαν τότε, κατάφεραν να ηχογραφήσουν με το Στραβό
ένα δίσκο 45 στροφών που περιείχε δυο
τραγούδια. Μια σειρά από τις αθάνατες
κοντυλιές του Στραβού με τίτλο «Να
ζήσουνε οι Κρητικοί» και ένα μαλεβυζιώτη. Στη μουσική κασετίνα «Κρητική
Μουσική Παράδοση: οι Πρωτομάστορες, 1920-1955», συνοδεύει το Στραβό
σε δυο κομμάτια Στην Ανωγειανή παρέα
και στο μαλεβυζιώτη.
Ο τρόπος που έπαιζε το μαντολίνο ήταν
ιδιαίτερος και χαρακτηριστικός . Κατάφερνε να συνοδεύει τη λύρα χωρίς να

αφήνει κενά στο παίξιμο, ενώ το χρώμα
του μαντολίνου του έχει μείνει ανεξίτηλο σε όσους τον άκουσαν.
Ήταν άνθρωπος πολύ μερακλής, αγαπούσε την καλή παρέα και το γλέντι γενικότερα. Ο πρώην Δήμαρχος Ανωγείων
Γεώργιος Σμπώκος σε μια εκπομπή της
Κρητικής τηλεόρασης με παρουσιαστή
τον κ. Βιτώρο, είχε πει: «Ο Νεοκλής
Σαλούστρος είναι μια από τις ξεχωριστές μορφές που ανέδειξαν τ’ Ανώγεια
τα τελευταία πενήντα χρόνια. Στο δίδυμο "Μανώλη Πασπαράκη-λυράρη και
Νεοκλή Σαλούστρο-μαντολινάρη", η
κρητική μουσική και το κρητικό γλέντι
οφείλουν πολλά. Πολλά τους οφείλουν
ακόμη και πολλοί διαπρεπείς καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής που γαλουχήθηκαν από τη γνήσια παραδοσιακή
μουσική τους. Όμως και τα’ Ανώγεια
τους οφείλουν ακόμη περισσότερα γιατί
η μουσική, το τραγούδι και το όμορφο
γλέντι τους, σφράγισαν και στόλισαν
τη ζωή των Ανωγειανών για αρκετές
δεκαετίες του εικοστού αιώνα. Οι Ανωγειανοί και οι άνθρωποι της ευρύτερης
περιοχής θα τους θυμούνται πάντα με
νοσταλγία».
Κλείνει ένας χρόνος σήμερα
που ‘φυγες ‘πο κοντά μας
όμως ποτέ απ΄ τη σκέψη μας
ούτε από την καρδιά μας
Δεν πόθανες, αδιάφορο
οι μήνες κι αν περνούνε
τότε οι νεκροί πεθαίνουνε
όταν τους λησμονούνε
Άραγε απ’ όταν έφυγες
πώς τα περνάς στον Άδη
βρήκες εκεί και το Στραβό
για να γλεντάτε ομάδι;
Σαν τον αητό που λαβωθεί
έκλεισες τα φτερά σου
περήφανε Ανωγειανέ
κι είπες του κόσμου γεια σου.
Περήφανος στο Γολγοθά
της περιπέτειάς σου
που’ χες με την υγεία σου
τώρα στα ύστερά σου.
Σαν το πελέκι το παλιό
που δεν το φθείρει ο χρόνος
θα μένει πάντα μέσα μας
τση φεύγας σου ο πόνος.
Η σύντροφός σου, τα παιδιά,
τα εγγόνια και οι φίλοι
θα σου ανάφτουν πάντοτε
στη θύμηση καντήλι.

Η σύζυγός σου Νεοκλήνα,
τα παιδιά σου,
τα εγγόνια σου.
Η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια
του Νεοκλή Σαλούστρου εισέφεραν
εις μνήμην του και στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ.

Στη μνήμη
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΜΜ. ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ
(Δανουζανός) (απεβίωσε στις 18/01/2010, ετών 91)

Πολυαγαπημένε μας πατέρα,
τούτη τη στερνή ώρα, το τελευταίο αντίο,
εμείς τα παιδιά σου και η γυναίκα σου, σού
ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα
σκεπάσει.
Πατέρα μας αναθρέψατε με τη μάνα με
φτώχεια και δυσκολίες, αλλά με αρχές.
Ποτέ σου δεν λύγισες, πάντα ήσουν αισιόδοξος. Ήσουν άνθρωπος με πολλές αρετές
και γι’αυτό ήσουν αγαπητός στην κοινωνία
του χωριού και όχι μόνο. Ήσουν τίμιος, ειλικρινής, δίκαιος, πονόψυχος, φιλότιμος και
φιλόξενος. Τις αρετές σου αυτές, που μας
αφήνεις πολύτιμη παρακαταθήκη, μας τις
δίδαξες όχι με λόγια, αλλά με τις πράξεις
σου κα με τη συμπεριφορά σου. Σου δίνουμε υπόσχεση πατέρα, ότι αυτή η παρακαταθήκη θα είναι για μας σημείο αναφοράς,
πολύτιμος οδηγός σε όλη μας τη ζωή.
Πατέρα ήσουν ένα ήρωας της ζωής. Ήρωας,
γιατί η μοίρα σε χτύπησε με την αρρώστια
σου, με την οποία πάλεψες πέντε ολόκληρα
χρόνια, χωρίς να μπορείς να κάνεις ούτε ένα
βήμα, καθηλωμένος στο κρεβάτι και την
πολυθρόνα. Για σένα που ήσουν άνθρωπος
αεικίνητος ήταν μεγάλο βάσανο. Το κράταγες όμως μέσα σου και ούτε ένα «αχ», δεν
ακούσαμε από τα χείλη σου, αντίθετα μας
έλεγες «Γέρασα ακόμα θα περπάταγα» για
να μη μας στεναχωρείς.
Ήσουν όμως και ήρωας της πατρίδας. Πολέμησες στην Αλβανία τους Ιταλούς, μέσα
στο χιόνια μερόνυχτα, όπου έπαθες κρυοπαγήματα και σώθηκες από θαύμα. Στη συνέχεια πολέμησες με πείσμα του Γερμανούς,
στην κατοχή πάνω στα βουνά του Ψηλορείτη, όπου ήσουν υπό την αρχηγία του αείμνηστου Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Γι’αυτό η
πολιτεία σε τίμησε με το μετάλλιο του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης. Ατέλειωτες
οι ιστορίες σου γύρω από τον πόλεμο και
την κατοχή.
Αγαπημένε μας πατέρα, μπορεί να έφυγες
από τη ζωή, αλλά για μας θα ζεις πάντα ανάμεσά μας. Η σκέψη μας το μυαλό μας και η
καρδιά μας θα είναι πάντα μαζί σου. Ήσουν
ο καλύτερος πατέρας. Δε σου θυμόμαστε
μια κακή σου λέξη.
Ο θεός να αναπαύσει την ψυχή σου.
Τα παιδιά σου, Σπύρος Μαρία, Ζουμπουλίνα, Γιάννης
Στη μνήμη του Ευαγέλλου Εμμ. Μαυρόκωστα τα παιδιά του, Σπύρος Μαυρόκωστας, Μαρία Μανουσάκη, Φιλίνη
Ζουμπουλίνα και Γιάννης Μαυρόκωστας
εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ
Στη μνήμη του εκλιπόντος, η κουνιάδα του
Ανδρονίκη Μανουρά εισέφερε το ποσό
των 50 ευρώ στη Φ.Α.
*********

Ένα μικρό καλοστράτισμα στον άρχοντα
Βαγγέλη Μαυρόκωστα (Δανουζανό)
«Σήμερα φεύγει από κοντά μας ένας βετεράνος της ανθρωπιάς, της αξιοπρέπειας και
της αποστολής σ’αυτή τη ζωή. Επίσης ένας
αφανής Βετεράνος των πραγματικών πολέμων (γερμανικού και αλβανικού), στους
οποίους προσέφερε παληκαρήσια τις υπηρεσίες του επί σειρά ετών, ως πραγματικός
Έλληνας και Ανωγειανός.
Πρώτη γραμμή στον πόλεμο με τους Γερμανούς, πρώτη και στον Αλβανικό, αποκομίζοντας σημάδια από τα κρυοπαγήματα
και τις σφαίρες, αλλά και την Ειρήνη που
όλοι απολαμβάνουμε σήμερα.
Για τον αγαπημένο μου θείο Βαγγέλη Μαυρόκωστα ή Δανουζανό, για τον οποίο έχω
τη μεγάλη τιμή να γράψω δυο λόγια, ό,τι κι
αν πω, δεν θα μπορέσω να σας δείξω την
απεραντοσύνη και το μεγαλείο αυτού του
σεμνού άρχοντα.
Θα μας τα πει καλύτερα, η ιστορία, η τιμητική διάκριση της ίδιας της Πατρίδας, με το
μετάλλιο του αντιστασιακού που του απένειμε, η ταυτότητα της εθνικής αντίστασης, η
συμμετοχή του στην ομάδα του καπετάν Χριστομιχάλη. Επίσης η συμμετοχή του στη μάχη
στα Ξήπετρα, που και οι λίγοι εναπομείναντες
βετεράνοι συμπολεμιστές του, τα διηγούνται με υπερηφάνεια και θαυμασμό γι’αυτόν
τον Ήρωα, μιας και ο ίδιος σαν πραγματικός
Άντρας και Πατριώτης δεν καυχιόταν ποτέ
γι’αυτά που οι άλλοι τον θαύμαζαν.
Παράλληλα, δε με τους αγώνες του για τη
λευτεριά της πατρίδας, έδινε και ένα άλλο
αγώνα για την επιβίωση, σ’αυτούς τους χαλεπούς καιρούς της πολυμελούς οικογένειας των γονέων του, ως πρωτότοκος γιός και
προστάτης της οικογένειας.
Τα κατάφερε παντού έντιμα και αγόγγιστα.
Δημιούργησε κι αυτός με τη σειρά του, με
την άξια σύντροφο της ζωής του την Ειρήνη,
μια όμορφη και σωστή οικογένεια 2 γιούς
και δύο κόρες. Πάντρεψε και αποκατέστησε
όλα του τα παιδιά και καμάρωσε εγγόνια και
σήμερα σιγά-σιγά, όπως όλων μας κλείνει ο
κύκλος της έντιμης ζωής και πορείας του.
Θείε Βαγγέλη, θα σε καλοστρατίσω από τα
βάθη της ψυχής μου με λίγες μαντινάδες
που ξέρω πως σου άρεσαν και σου εύχομαι
να έχεις αιώνια γαλήνη…»
Γ. Μπέρκης
Φόβος και υποχώρηση
δεν ήξερε ιντάνιε
χαλάλι σου του Αγωνιστή
το νάμι Καπετάνιε
--Σελίδα στην αντίσταση
Δαφνοστεφανωμένη
αφήνεις κι ας λένε μερικοί
πως πράμα δεν πομένει
--Καλό ταξίδι Αγωνιστή
να’χεις στον άλλο κόσμο
για δεν επαραστράτησες
απ’της τιμής το δρόμο
--Οι έντιμοι αγώνες σου
και τα μετάλλιά σου
είναι χρυσή κληρονομιά
για εγγόνια και παιδιά σου
--Καλό ταξίδι θείε μου
να είναι το στερνό σου
κι Άξιος ας φωνάξουμε
όλοι στο μισεμό σου
Γ. Μπέρκης
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΜΕΜΜΟΥ (Μεμμομανώλης)
(απεβίωσε στις 4/11/2009)

Αγαπημένε μας πατέρα έφυγες από κοντά μας στις 4 του Νοέμβρη 2009,ύστερα από υποτροπή της υγείας σου. Μια
αποχώρηση σεμνή χωρίς να θέλεις να
ταλαιπωρήσεις τα αγαπητά παιδιά σου.
Με ήρεμη και γαλήνια έκφραση μας
αποχαιρέτησες τις τελευταίες στιγμές
της ζωής σου.
Με δυσκολία αναζητώ τα λόγια που θα
περιγράψουν την καλοσύνη, την αγάπη
και την ευγένεια του χαρακτήρα σου.
Υπήρξες άνθρωπος άκακος, με μεγάλη
αγάπη και θέληση για ζωή, με χιούμορ
και πολλή εργατικότητα.
Απλός και αγαπητός σε συγχωριανούς
και φίλους, προσηνής, χαμογελαστός με
ειρηνικό ύφος, προσέφερες απλόχερα
χαρά και αισιοδοξία στους γύρω σου.
Σε όλη τη διάρκεια της ζώης σου σε χαρακτήριζε η εργατικότητα και η υπερηφάνεια. Με τη συνδρομή της αξιοπρεπούς μας μητέρας Αριστέας, αξιώθηκες
να δημιουργήσεις οικογένεια με πέντε
παιδιά και θέλησες να δώσεις εφόδια
ικανά για την περαιτέρω εξέλιξη μας.
Βίωσες εποχές δύσκολες σε πολέμους
και εμφύλιες ταραχές, πάλεψες σκληρά
με αντιξοότητες και απρόσμενους σκοπέλους. Μαχητής της
ζωής καθώς ήσουν όμως ,κατάφερες
και δημιούργησες καλύτερες συνθήκες
με την εργατικότητα την επιμονή και το
ήθος σου.
Έζησες ευτυχισμένος γιατί δεν σταμάτησες ποτέ να προσπαθείς εκεί
που άλλοι εύκολα θα παραιτούνταν.
Πιστός στρατιώτης στις επάλξεις του
πολέμου του 40’ πολέμησες με
γενναιότητα στην πρώτη γραμμή του
μετώπου.Μας διηγήθηκες με το
αστείρευτο παραστατικό ύφος σου τις
μάχες και τις βόμβες που θέριζαν δίπλα
σου τους συγχωριανούς στρατιώτες.
Ικανός και άριστος καλλιεργητής της
γης πάλεψες με όπλα την εντιμότητα
και την συνεχή προσπάθεια για να δημιουργήσεις περιουσία αρκετή και να
φροντίσεις την οικογένειά σου.Εξαιρετικός κυνηγός και δάσκαλος των νεώτερων κυνηγών, είχες
πάντα να διηγηθείς άπειρες κυνηγετικές
ιστορίες ώστε να σ’ αγαπήσουν και να
ακολουθήσουν τις συμβουλές σου.
Σεμνός,αθόρυβος και γελαστός, μας δίδαξες με την καλοσύνη σου
να πορευτούμε στη ζωή μας με ανθρωπιά, χωρίς κακία και

μικρόψυχους εγωισμούς .Υπήρξες αγαπητός στην κοινωνία των Ανωγείων για
την απλότητα, την περηφάνεια και την
πραότητά σου.
Απόκτησες δέκα εγγόνια που σε λάτρεψαν για το χαμογελαστό
ύφος και την ανιδιοτέλειά σου.
Αγαπημένε μου πατέρα ,θα είσαι πάντα
ζωντανός στην μνήμη μας
σαν αιώνιος έφηβος , γεμάτος με όρεξη
για ζωή μέχρι τις τελευταίες στιγμές του
βίου σου.Αφήνεις σε όλους μας πολύτιμη κληρονομιά, τα μηνύματα της ανεξικακίας και της καλοσύνης σαν πολύτιμους οδηγούς στην ζωή μας.
Σ’ ευχαριστούμε για όλα όσα μας πρόσφερες και καλό σου ταξίδι.
Προσωπικά επιθυμώ να ευχαριστήσω
θερμά όλους τους συγχωριανούς, τους
φίλους και τις γειτόνισσες φίλες που με
προθυμία συμμετείχαν στο πένθος μας
,το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» καθώς και το «ΚΑΠΗ Ανωγείων» για την
βοήθεια που προσέφεραν στον πατέρα
μου, όσο ζούσε.
Στην μνήμη του θανόντα εισέφεραν αντί
στεφάνου τα παρακάτω ποσά:
Μέμμος Γιάννης Γεωρ. 50 €
Μέμμος Βαγγέλης Νικ.50 €
Μέμμος Μιχάλης Λεανδ.50 €
Μέμμος Γεώργιος Μάρκου 50 €
Μέμμου Μαρία Ιωαν. 50 €
Μέμμος Θεμιστοκλής 50 €
Μέμμου Ανδρονίκη Αντων. 100 €
Δακανάλης Στέλιος Δημ. 50 €
Επίσης τα παιδιά του: Λάμπης Μέμμος, Πολυξένη Τζανουδάκη - Μέμμου,Μαρία Τζαννίνη - Μέμμου, Γιάννης Μέμμος και Ζέφη Αγαθοκλέους
- Μέμμου εισέφεραν στην εφημερίδα
«Φωνή Ανωγείων» το ποσό των 250 €
- από 50 € έκαστος- στην μνήμη του
πατέρα τους.
Η κόρη σου,
Μαρία Τζαννίνη-Μέμμου
*********
Αγαπημένε μας παππού,
Φιλήσυχα και με πραότητα ολοκλήρωσες την πορεία της διακριτικής ζωής
σου.
Μιας ζωής δημιουργικής, μεστής από
αγάπη,εργατικότητα και υπερηφάνεια.
Υπήρξες μια «ήρεμη δύναμη»,μια σεμνή και συνετή παρουσία, ένας άνθρωπος χωρίς επιτηδευμένες εξάρσεις και
επιφανειακούς κομπασμούς.
Χαρακτήρας ήπιος και ουσιαστικός,αυθεντικός και ατόφιος,ένας γνήσιος άνθρωπος που βασιζόταν στις αρχές της
τιμιότητας και της αλήθειας.
Για εμάς τα εγγόνια σου υπήρξες μια
πολύ αγαπημένη φιγούρα ενός κλασικού παππού με διάθεση για εξιστόρηση γεγονότων μεστά από απλά αλλά
ανθρώπινα διδάγματα.Έδινες μηνύματα
,περισσότερο με τη σιωπή σου παρά με
την περιττολογία,επέλεγες τη λακωνικότητα από την πολυλογία.Μας κατέδειξες την αξία του ουσιαστικού στη
ζωή και σφαίρεσες το επουσιώδες,μας

πρόσθεσες την αξία της καλοσύνης και
απομάκρυνες την έννοια της μοχθηρίας.
Μας έμαθες ότι η ουσία του αυθεντικού
έχει συχνα μεγαλύτερη αξία από την
ίδια την αυθεντία.
Παππού σε χαιρετούμε.
Θα σε θυμόμαστε με αγάπη κάθε φορά
που θα βλέπουμε την καλοσύνη να θριαμβεύει σε τούτο τον κόσμο.
Η εγγονή σου
Κέλλυ Τζαννίνη
*********
Αγαπητέ πεθερέ,
ένα αθόρυβο πέταγμα υπήρξε ο θάνατος
σου.
Έφυγες ήσυχα, ανώδυνα και ειρηνικά,
ολοκληρώνοντας έναν κύκλο σκληρής
αλλά καρποφόρας ζωής.
Γεννημένος στα ηρωικά Ανώγεια, στους
πρόποδες του Ψηλορείτη, αγάπησες τον
τόπο σου και αφοσιώθηκες στην καλλιέργεια της γης με μεράκι και επιδεξιότητα ανατρέφοντας τα πέντε παιδιά
σου σε δύσκολους καιρούς, ιδίως στα
αγύριστα εκείνα χρόνια της Γερμανικής
κατοχής.
Σήμερα 4-11-2009,όλοι μαζί παιδιά και
εγγόνια, γαμπροί και νύφες, συγγενείς
και φίλοι, στεκόμαστε με ευλάβεια και
σεβασμό εδώ μπροστά σου, να σε τιμήσουμε και να σου πούμε το ύστατο
αντίο.
Χαρακτήρας ευσεβής, ήρεμος, φιλήσυχος, εργατικός, συναινετικός και δίκαιος, χωρίς να σου λείπουν η υπερηφάνεια και το χιούμορ, κέρδισες την
αγάπη των συγχωριανών σου και όλων
όσοι σε γνώρισαν .
Συνεπής και πιστός πάντα στις υποχρεώσεις σου απέναντι στην οικογένεια
σου και στην κοινωνία ,με γνώμονα την
εντιμότητα, την εργατικότητα, την άοκνη προσπάθεια. Με πίστη και αισιοδοξία επιτέλεσες στο ακέραιο το καθήκον
σου, γι’ αυτό δικαιούσαι το στεφάνι της
δικαιοσύνης που πιστεύω ότι ο θεός θα
σου αποδώσει.
Ο γαμπρός σου,
Γιάννης Τζαννίνης
*********
Στη μνήμη του πεθερού μου Εμμανουήλ Μέμμου
Ημέρα Τετάρτη, καμπάνες χτυπούν για
να πάνε οι πιστοί στην εκκλησία, αλλά
σήμερα οι καμπάνες χτύπησαν λυπητερά μέσα στην ψυχή και την καρδιά μου
,διότι η είδηση του θανάτου σου έφτασε σαν πυρ αναμμένο μέσα στην ψυχή

μου.
Σήμερα με μεγάλη θλίψη και οδύνη,
αποχαιρετούμε τον πατέρα, πεθερό και
φίλο.
Ήταν πολύ αγαπητός προς τους συγγενείς και φίλους. Είχε πάντα ένα χαμόγελο που σου ενέπνεε εμπιστοσύνη και
αγάπη. Όλοι τον αγαπούσαν και τον σέβονταν για την καλή του συμπεριφορά
και την αξιοπρέπειά του.
Έφτιαξε μια υπέροχη οικογένεια με πέντε παιδιά, με αρχές, ιδανικά και ζήλο
για τη ζωή. Όλα του τα παιδιά δημιούργησαν ωραίες οικογένειες με αγάπη
και κατανόηση διότι η οικογένεια είναι
το παν στη ζωή πράγμα που γνώριζαν
καλά οι παλιοί.
Τα λόγια είναι πολύ λίγα για να εκφράσουν τη λύπη και τη στεναχώρια μας,
διότι η μαρμάρινη πλάκα θα τα σκεπάσει όλα. Τώρα αγαπημένε μου πεθερέ
θα πας να συναντήσεις την σύζυγο σου
και τα αδέρφια σου καθώς και όλους
τους συγγενείς σου που τόσο πολύ αγαπούσες.
Καλό σου ταξίδι και ας είναι ελαφρύ το
χώμα που θα σε σκεπάσει
Ο γαμπρός σου και η κόρη σου
Νικόλαος και Πολυξένη Τζανουδάκη

Στη μνήμη
ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΟΥΡΑ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ένας χρόνος από το θάνατό
του (24/11/2008)

Αγαπημένε μου πατέρα,
Πέρασε ένας χρόνος από τη στιγμή που έφυγες από κοντά μας για τα «περιβόλια» του ουρανού, ο χρόνος κυλάει γρήγορα και ο πόνος
μου προσπαθεί να μαλακώσει. Κανείς μας δε
σε ξέχασε και ούτε πρόκειται να σε ξεχάσει.
Στην καρδιά μου κατοικείς και ζω με τις αναμνήσεις και τις γνώσεις που μου χάρισες.
Η ψυχή σου «παραθερίζει» σε κάποια κοιλάδα τ’ουρανού και η ματιά σου φωτεινή σας
άστρο μας «χαιρετάει».
Με απέραντη αγάπη , ο γιός σου Νικόλας
Στη μνήμη του Ιωάννη Μανουρά, η σύζυγός
του Χριστίνα και τα παιδιά του, εισέφεραν το
ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α.
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Οι
εποχές του Ψηλορείτη...

Περπατούσα...
η πέτρα όριζε τη διαδρομή μου.
Και βρέθηκα
ατο «παραθύρι» του βουνού.
Στάθηκα ...και άγγιξα τον ουρανό.

Γιάγκος Χαιρέτης

Στο νέο ημερολόγιο του ΚΑΠΗ Δήμου
Ανωγείων για το 2010, ο συγχωριανός
μας, Γιάγκος Χαιρέτης, αποτυπώνει το
μεγαλείο του Ψηλορείτη στις, εξαιρετικής
ομορφιάς και υψηλής αισθητικής,
φωτογραφίες του.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
Καλούμε όλους, όσοι επιθυμούν να διαφημιστούν στην εφημερίδα μας
να καλούν στα γραφεία του Συλλόγου μας (τηλ.: 210 6916060) ή στο τηλέφωνο 6972 906273 (Γιάννης Μανουράς).

