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το Βήμα του Αϊ Γιάννη
Σεπτέμβριος 2014            τεύχος 25 • Περιοδική Έκδοση Πολιτιστικού Συλλόγου     

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  Αγ. Ιωάννη, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  στα 
μέλη του ότι  θα πραγματοποιήσει Γενική & Καταστατική 
Συνέλευση, στο νέο μας χώρο, στο ισόγειο της «ροτόντας» του 
Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λ. Κνωσού, στις  28/9/2014 στις 
11:00, ημέρα Κυριακή και εφόσον δεν υπάρξει η απαιτούμενη 
απαρτία θα επαναληφθεί την ίδια ώρα, στις 5/10/2014, επίσης 
ημέρα Κυριακή. 

Από το Δ. Σ. του Συλλόγου

Οι εγγραφές ξεκινούν από
15 Σεπτεμβρίου και οι 
δραστηριότητες από 1 Οκτωβρίου.

σελ.10-11

>>>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Κ.Σ. >>>ΤΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΚΤΗΡΙΟ

...Το νέο κτήριο σηματοδοτεί, για τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο, ένα νέο ξεκίνημα πιο δυναμικό, έχοντας 
και την στήριξη του Πανεπιστημίου, που αν 
οι συνθήκες το επιτρέψουν, μελλοντικά, να 
μετατραπεί σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ...  
(σελ.5)
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Οι άνθρωποι που απαρτίζουν την Ομάδα, συνειδητά 
έχουν επιλέξει τη μη δημοσιοποίηση εικόνων - 
φωτογραφιών θωρακίζοντας έτσι την αξιοπρέπεια 
των ανθρώπων (βοηθούμενων). Μονάχα 
επιγραμματικά αναφέρονται στις δράσεις που 
κατά καιρούς πραγματοποιούν, όπως επισκέψεις 
σε διάφορα Ιδρύματα, φυλακές, Στέγη Ανηλίκων, 
Μοναστήρια, εκδηλώσεις για συγκέντρωση 
τροφίμων, συνεργασίες με διάφορους φορείς, 
όπως τα Ιδρύματα Α & Μ Καλοκαιρινού, Δικτύου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κοινωνικές Δομές του 
Δήμου κ.α.

Ευχαριστήριο
• Τη μικρή Δήμητρα, για την προσφορά των 
εξαιρετικών παιχνιδιών της όπως και την οικογένειά 
της που την καθοδήγησαν. Τους γονείς Φώτη και 
Αγγελική Μάντζαρη όπως και τον παππού και τη 
γιαγιά Μαρίνο Ιδομενέως και Γιαννούλα.
• Τον Νίκο Τσαγκαράκη (κριτικό και ιστορικό 
κινηματογράφου), πρόεδρο της κινηματογραφικής 
λέσχης, για τα είδη θαλάσσης για παιδιά, που εκτός 
από κινηματογράφο απέδειξε ότι ξέρει και από 
ανθρωπιά.
• Τη φιλόλογο Μακριβογιατζάκη Ευαγγελία για την 
ανιδιοτελή προσφορά της σε βοηθούμενο μαθητή 
μας.
• Την Κοινωνική Υπηρεσία του Βενιζελείου που 
χειρίστηκε άριστα περιστατικό βοηθούμενής μας 
(επρόκειτο για παιδί).
• Τον κο Επιτροπάκη (δερματολόγο) που για άλλη μια 
φορά ανταποκρίθηκε σε θέμα υγείας ανθρώπου μας, 
που ενέπιπτε στην ειδικότητα του.
• Το προσωπικό του ΚΕΚΟΙΦ - ΑΠΗ (πρώην ΚΑΠΗ) Αγ. 
Ιωάννη για την άριστη συνεργασία μας.
• Τους ανθρώπους του Δικτύου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.
• Ευχαριστούμε το Σωματείο της Ακαδημίας ΠΑΣ 
ΜΙΝΩΙΚΗ για τη δωρεά ρουχισμού που προσέφερε 
στην Ομάδα.
• Την εκπαιδευτικό Ειδικού Σχολείου που υπηρετεί 
στην ενδοχώρα ουσιαστική και σεμνή, για τη 
σημαντική προσφορά της σε γάλα.
• Την κα Κοκολακάκη Άννα για την ευαισθησία της, 
την προσφορά της σε γάλα και τη συνεχή οικονομική 
στήριξη που παρέχει στον κουμπαρά της ομάδος 
που βρίσκεται στη γειτονιά της στο ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ της 
Φανής και του Άρη Ζερβακάκη (τους ευχαριστούμε 
κι εκείνους).
• Την ΜΑΚΡΟ Α.Ε.
• Ευχαριστούμε τους παραγωγούς που μας διέθεσαν 

τα προϊόντα τους, (μελιτζάνες και πιπεριές) και τα 
μετέφεραν στο χώρο του ΚΕΚΟΙΦ - ΑΠΗ (πρώην 
ΚΑΠΗ) όπου στεγάζεται η Ομάδα.
• Τη Δελληγιάννη Μαρία (κομμώτρια) για την 
προσφορά της.
• Τον κο Λιλιμπάκη Κώστα για την ευαισθησία του 
στα παιδιά. 
• Όλους όσοι επώνυμα ή ανώνυμα μας στηρίζουν με 
οποιοδήποτε τρόπο.

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΟ
• Συλλυπούμεθα βαθύτατα τους φίλους μας Μανώλη 
και Μαρίνα Καλομοιράκη για το χαμό των γονιών 
τους.

Να θυμάστε
• Μην περιμένετε διαφορετικά πράγματα, αν δεν 
κάνετε οι ίδιοι διαφορετικά πράγματα.
• Τα πράγματα στη ζωή δεν είναι πάντα όπως 
φαίνονται και τις περισσότερες φορές δεν είναι 
πράγματα, αλλά αξίες, αισθήματα, χαμόγελα, 
άνθρωποι γνωστοί και άγνωστοι για να σε 
προστατεύσουν και να σου συμπαρασταθούν όταν 
τους χρειαστείς.
• Όλοι χρειαζόμαστε στους δύσκολους καιρούς που 
διανύουμε κοινωφελείς οδοδείκτες.
• Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ.

Με τη λήξη της θητείας της παρούσας Δημοτικής 
Αρχής οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την 
απερχόμενη Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
Συγγελάκη Δέσποινα για την κατανόηση που επέδειξε 
στα αιτήματά μας όπως παραχώρηση δημοτικού 
χώρου για τις δραστηριότητες της Ομάδας κ.α. και 
να της ευχηθούμε καλή συνέχεια και ότι καλύτερο 
σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Επίσης 
ευχόμεθα να είναι εξίσου εποικοδομητική και 
αγαστή η συνεργασία μας με τη νέα Δημοτική Αρχή.
Χρήσιμα τηλέφωνα και διευθύνσεις:
Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου:
Διεύθυνση: Λεωφ. Κνωσσού (κτήρια Παν/μίου 
πτέρυγα Μ) Τ.Κ. 71409
Τηλέφωνο: 2813008525
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@koinoniaher.gr
Ιστοσελίδα: www.koinoniaher.gr
Facebook: www.facebook.com/koinoniaher

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους κάνουμε 
έκκληση για προσφορά σχολικών ειδών. 
Τσάντες,τετράδια, μολύβια, χρώματα, για τους 
μικρούς μαθητές της Ομάδας.

>>>Ομάδα Αγάπης
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ-6979 536382

e-mail: e-alexakis@hotmail.com 
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-6947 409383

despoina@giavridis.gr
ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-6973092298

e-mail: minoitis@wanadoo.fr
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΝΙΚΗ-6944338779
xatzidaki-elpiniki@hotmail.com

ΣAKAΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-6945610024
despinasakadaki@yahoo.gr

Σε αυτό το τεύχος 
συνεργάστηκαν:

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΣΑΣΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

κ. 6970 257417

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΧΑΡΗΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ

xspanakis@gmail.com

Ε.Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΑΝΤΑΛΟΥ & ΓΑΖΙΟΥ 
Τ.Κ. 71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

www.psagioannou.blogspot.com 
e-mail:politistikosaig@gmail.com

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

το Βήμα του Αϊ Γιάννη

Ο Σύλλογος Καραμπουρνιωτών Ηρακλείου ο «Άγιος Γεώργιος» ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του ότι 
από το Σεπτέμβριο 2014 θα λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα :
- Παραδοσιακών χορών για παιδιά και ενήλικες με την κ. Χρυσούλα Αβραμάκη τηλ. 6977662278 
απογευματινές ώρες.
- Παιδικής χορωδίας (και με παραδοσιακά στοιχεία) με την κ. Αγγελική Χρήστου τηλ. 6980028013
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους για να ενημερώνονται. 
Με επιτυχία οργανώσαμε στις 24/6/2014 εκδήλωση για το κάψιμο του “Μάη””  το 
άνοιγμα του ΚΛΗΔΟΝΑ με το “αμίλητο νερό” , με μαντινάδες και φαγητά από μέλη του συλλόγου μας.
Η όλη ατμόσφαιρα έφερε στο νου θύμησες από τον παλιό καλό καιρό που ζούσαν οι φιλόξενοι γονείς 
μας , και πρόγονοι που από τα “λίγα τους χρυσαφικά”(το λέει ο Ελύτης) “μπόρεσαν να κάνουν παιδιά και 
εγγόνια” και να στεριώσουν σε ένα καινούργιο τόπο φέρνοντας τα ήθη και τα έθιμα της πολυαγαπημένης 
και αλησμόνητης Πατρίδας, όπως μας επεσήμανε η κα Χρυσούλα Αντωνοπούλου-Αντωνογιαννάκη.
• Μια πολύ όμορφη βραδιά περάσαμε στη μουσική εσπερίδα που  πραγματοποιήθηκε 
στον «Αστέρα», την Παρασκευή 8 Αυγούστου στις 9.00 μ.μ .Ευχαριστούμε θερμά τους κ.κ Νάσο Γκρόζα ( 
στο Πιάνο και τις διασκευές),  Αθηνά Χρήστου, Αγγελική Χρήστου και Μίμη Μανουσάκη ( στα τραγούδια ), 
που αφιλοκερδώς προσφέρθηκαν και μας ταξίδεψαν σε όμορφα μαγικά μονοπάτια. Επίσης ευχαριστούμε 
τους φίλους και τα μέλη μας, που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

>>>ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΩΝ

>>>Ανακοίνωση
Με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τον 
πρώτο διωγμό της Μικράς Ασίας, ο Σύλλογος 
Καραμπουρνιωτών Ηρακλείου ο «Άγιος 
Γεώργιος» οργανώνει επετειακή εκδήλωση, 
στο πάρκο Μικράς Ασίας, την Κυριακή   
28/9/2014 στις 7.00μ.μ.

Χατζηδάκη Ελπινίκη
Μέλος του Δ.Σ.

Υπεύθυνη της Ομάδας Αγάπης
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Επιμέλεια Βαγγέλης Αλεξάκης
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου

και μέλος της συντακτικής
επιτροπής της εφημερίδας

Το ανάλγητο σημερινό  Ελληνικό κράτος έκανε 
πάλι το θαύμα του. Θύμα ένας «προνομιούχος» 
συνταξιούχος  από την Ρόδο, ο οποίος έπαιρνε 
δύο συντάξεις μία του ΟΓΑ 342 Ευρώ και μία από 
το κράτος του Καναδά στο οποίο είχε εργαστεί 
για λίγο, άλλα 31 Ευρώ. Τι είπαν οι  φωστήρες που 
μας κυβερνούν; Είναι παράνομο να παίρνεις δύο 
συντάξεις, «πλουτοκράτη» συνταξιούχε, που επί 
πλέον είσαι και καρδιοπαθής, άρα σου κόβουμε 
την δικιά μας και σου αφήνουμε την σύνταξη  από 
τον Καναδά των 31 ευρώ. Αυτή προφανώς δεν 
μπορούσαν να την κόψουν, γιατί προέρχεται από 
ξένο σοβαρό κράτος, που αν του αναλογούσε 
έστω και ένα ευρώ θα του το έστελναν. 
Τώρα λοιπόν τι; 31 Ευρώ για να ζήσει ένας 
άνθρωπος εβδομήντα χρόνων και καρδιοπαθής; 
Ένα ευρώ την ημέρα. Όχι βέβαια ότι και με τα 

342  Ευρώ θα ευημερούσε, πόσο μάλλον με τα 
τριανταένα, ούτε να πεθάνει δεν είχε περιθώριο. 
Αναφέρθηκα στο παραπάνω παράδειγμα για να 
σας πω ότι με την υπάρχουσα πολιτική που μας 
έχουν επιβάλει, η ζωή μας δεν πάει πουθενά. Δεν 
θα διστάσουν να κόψουν όλες τις συντάξεις, γιατί 
όσοι τις παίρνουμε είμαστε πλέον άχρηστοι και  
προτιμότερο είναι να μετακομίσουμε σε άλλους 
«παραδείσους».
Μπορεί να στεναχωρώ μερικούς φίλους και 
δικούς μου ανθρώπους που πιστεύουν ότι  για 
αυτούς δεν κτύπησε ακόμη η καμπάνα. Έστω ότι 
είναι έτσι.  Όταν έλθει η σειρά τους , γιατί κάποια 
μέρα θα έλθει, ποιος θα τους σώσει ; 
Έτσι αν σκεφτούμε όλοι, τότε και μόνο τότε, το 
κράτος αυτό, που έχει διαχωρίσει  την θέση του 
από την κοινωνία, θα αλλάξει. Θα αποκτήσει 

πάλι πολίτες, τους δικούς του πολίτες και όχι 
απάνθρωπα νούμερα. Έχουν ταυτίσει το κράτος 
με την κυβέρνηση, με τα πρόσωπα που μας 
κυβερνούν φανερά ή κρυφά. Όχι, δεν είναι το 
κράτος Ελλάδα μια χούφτα εξουσιαστές.
Το κράτος είναι η κοινωνία, είναι ο λαός που 
κατοικεί το συγκεκριμένο χώρο του πλανήτη 
μας, δεν είναι οι κατά καιρούς περιστασιακοί 
ή μη, κυβερνήτες. Όσο για τους νόμους που 
κατασκευάζουν σωρηδόν  και ψηφίζουν σε 
μία νύκτα, δεν έχουν έλεος για την κοινωνία. 
Είναι όμως τα αδύναμα πόδια ενός σαθρού 
οικοδομήματος που ο πρώτος μικρός σεισμός 
θα το κατεδαφίσει και να ‘χουμε στον νου μας 
πάντα τα λόγια του Νίκου Ψιλάκη «Η χειρότερη 
σκλαβιά του κόσμου είναι η σκλαβιά που σου 
γίνεται συνήθεια».

Ο δρόμος για άλλους... 
«παραδείσους»

Μπορεί να στεναχωρώ μερικούς φίλους και 
δικούς μου ανθρώπους που πιστεύουν ότι  
για αυτούς δεν κτύπησε ακόμη η καμπάνα. 
Έστω ότι είναι έτσι,  όταν έλθει η σειρά τους, 
γιατί κάποια μέρα θα έλθει, ποιος θα τους 
σώσει;
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Το Σάββατο 7 Ιουνίου στην αίθουσα Ανδρόγεω, 
παρουσιάστηκε το κοινωνικό πρόγραμμα ένταξης, για 
παιδιά με προβλήματα όρασης.
Προέκυψε από την υποτροφία που πήρε η Ειρήνη 
Μποτονάκη, τελειόφοιτη παιδαγωγός, από το CGI U An-
gelopoulosFellowship και επιλέχθηκε το θέμα «Ενίσχυση 
της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών – μαθητών με μερική 
ή ολική τύφλωση, μέσω της τέχνης της κεραμικής».
Το πρόγραμμα τέθηκε υπό την εποπτεία του τομέα του 
Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και υλοποιήθηκε  από τον 
κεραμίστα Βασίλη Πολιτάκη και τους εκπαιδευτικούς του 36ου Δημοτικού 
Σχολείου Ηρακλείου, κ.Αναγνωστόπουλο Διονύση και Διακάκη Γιάννη, με  
υπεύθυνη συντονισμού την κ.Ειρήνη Μποτονάκη.

Μέσα σε διάστημα μόλις  τριών μηνών, τα παιδιά με πρόβλημα όρασης 
κατάφεραν να μάθουν τη φύση και τις ιδιότητες του πηλού και  να 
ανακαλύψουν τα βασικά μηχανήματα, που χρησιμοποιούνται στην 
κεραμική. Δημιούργησαν αντικείμενα ανταγωνιστικά με αυτά που 
φτιάχνουν οι βλέποντες.

Ακολούθησε συνεργασία με τους μαθητές του 36ου Δημοτικού Σχολείου 
Ηρακλείου, στην κατασκευή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού, που έχει θέμα  
τον Ερωτόκριτο και παίζεται με καλυμμένα τα μάτια.

Βλέποντες και μη είχαν κοινές δραστηριότητες, όπως μουσική, παιχνίδι, 
δρώμενα  στην παρουσίαση του Ερωτόκριτου στο 36ο .
Στις 7 Ιουνίου 2014, όλα τα παιδιά που συμμετείχαν παρουσίασαν από 
κοινού το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους.
Αυτό που διαπιστώθηκε και είναι αξιοθαύμαστο, είναι οι προσπάθειες του 
Παγκρήτιου συλλόγου γονέων και φίλων τυφλών παιδιών και με μειωμένη 
όραση και της εκπαιδεύτριας κίνησης και προσανατολισμού ατόμων με 
τύφλωση κ. Χαράς Κλινάκη.
Ουσιαστικά, μέσα από αυτό το πρόγραμμα προσπαθήσαμε να αποδείξουμε 
το αυτονόητο. Ότι δηλαδή ένα άτομο με μερική ή ολική τύφλωση, μπορεί 
κ ά λ λ ι σ τ α να συνεργαστεί με άτομα που βλέπουν και να έχει ενεργή 

συμμετοχή στην κοινωνία γενικότερα.
Ο καθένας μας έχει κάτι που μπορεί να τον δυσκολεύει 
σε κάποιες δραστηριότητές του αλλά ξεπερνιέται με την 
κατάλληλη εκπαίδευση.

Συνεργασία με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο
Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετείχαν 3 μέλη του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη. 
Ο κ. Βασίλης Πολιτάκης ως υπεύθυνος κεραμίστας.
Η κ. Πελαγία Σωμαράκη ως μουσικός.

Η κ. Ειρήνη Μποτονάκη ως συντονίστρια παιδαγωγός.
Στοχεύουμε μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε μια κοινή δράση 

παλιών μαθητών του τμήματος της κεραμικής του Πολιτιστικού Συλλόγου, 
με άτομα με προβλήματα όρασης. Ότι κατασκευάσουμε θα εκτεθεί στο 
μουσείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων  με θέμα την Όραση.

Ο κόσμος μέσα από
τα «μάτια» μου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινής δράσης μαθητών με ή χωρίς προβλήματα όρασης

Ο πολιτιστικός Σύλλογος του Αγ. Ιωάννη ευχαριστεί 
θερμά τον κ. Γιώργο Μαργαρίτη για την εθελοντική 
και ανιδιοτελή  εργασία που προσέφερε στην 
αποκατάσταση  φθορών στο νέο χώρο του Συλλόγου, 
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λ. 
Κνωσσού.

>>>ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Πολιτάκης Βασίλης
Κεραμίστας
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Το νέο κτήριο σηματοδοτεί για τον Πολιτιστικό Σύλλογο ένα νέο 
ξεκίνημα πιο δυναμικό, έχοντας και την στήριξη του Πανεπιστημίου, 
που αν οι συνθήκες το επιτρέψουν μελλοντικά να μετατραπεί σε 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ.
Από τη στιγμή που κατατέθηκε το αίτημα για το χώρο, ως και 
σήμερα (ένα χρόνο περίπου), η συνεργασία είναι εξαιρετικού 
επιπέδου. Τα στελέχη του Ιδρύματος με τα οποία συνεργαστήκαμε 
ανταποκρίθηκαν με θετική διάθεση, ξεπερνώντας τις όποιες 
δυσκολίες.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ευελπιστεί, να εγκαινιάσει ένα νέο κύκλο 
δραστηριοτήτων. Κύκλους σεμιναρίων με θεματικές ενότητες που θα 
αφορούν ενήλικες, έφηβους και παιδιά.
Για το σκοπό αυτό θα συνεργαστεί με φορείς, τα σχολεία της περιοχής, 
αλλά και με πρόσωπα που έχουν εκφράσει επιθυμία να προσφέρουν 
εθελοντικά στο Σύλλογο τέτοιου είδους υπηρεσίες.
 

Στόχος του Συλλόγου είναι να προσφέρει ατμόσφαιρα και  περιβάλλον,  
ώστε οι κάτοικοι του προαστίου μας, μέσα από τις δραστηριότητες 
αυτές, να βρουν τρόπους έκφρασης. 
Ο Σύλλογος έχει καθήκον να προωθήσει στα μέλη του και στον 
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο πολιτιστικές αξίες της παράδοσης 
του τόπου με παράλληλη ενσωμάτωση αυτών των αξιών στις 
νέες συνθήκες που διαμορφώνει καθημερινά η σύγχρονη 
πραγματικότητα. 
Ο Πολιτιστικός σύλλογος του Αγίου Ιωάννη είναι ένας ζωντανός 
φορέας δράσης για το προάστιο μας, έχοντας στο ενεργητικό του 
σημαντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.
Καλεί λοιπόν όλους τους Αϊγιαννιώτες να στηρίξουν με την 
ενεργό συμμετοχή τους την προσπάθεια αυτή, καταθέτοντας 
προτάσεις, προσφέροντας εθελοντικές υπηρεσίες, μετέχοντας 
στις πολλαπλές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο των σεμιναρίων που διοργανώνονται.

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΚΤΗΡΙΟ
Ένα νέο χώρο εγκαινιάζει 
το Σεπτέμβριο ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αγίου Ιωάννη.
Ο χώρος αυτός είναι το 
ισόγειο της «ροτόντας» 
του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στη Λ. Κνωσού, 
όπου θα φιλοξενήσει 
δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις, διευρύνοντας 
το πεδίο δράσης του. 

Επιμέλεια: Δέσποινα Μαραγκάκη
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Γάζα

Η παραλία Καρτερού - Αμνισού - Τομπρούκ 
είναι χώρος θαλάσσιου μπάνιου των 
Ηρακλειωτών και συνέβαλε στο να είναι η ζωή 
τους πιο άνετη. Από τα μέσα Μαΐου το ΤΑΙΠΕΔ 
τα έχει βγάλει στο σφυρί και προωθεί εκτός από 
την ιδιωτικοποίηση 251 στρεμμάτων φιλέτου 
γης και το Μοτέλ ΞΕΝΙΑ στον Καρτερό, που έχει 
χαρακτηριστεί ως νεότερο μνημείο, όπως και 
την πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών μαζί 
με άλλες παραλίες στην υπόλοιπη χώρα, με 
δικαιολογία την εξυπηρέτηση του Δημόσιου 
χρέους.

• Παρά τις αυξημένες ανάγκες για σχολική 
στέγη, όχι μόνο δεν παραχωρούνται κτήρια 
για να καλυφθούν, αλλά με συνοπτικές 
διαδικασίες παραχωρούνται κτήρια για νέες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες.
• Η επιτροπή Αγώνα της πρώην Αμερικάνικης 
βάσης Γουρνών και το Συντονιστικό 
Καρτερού έχουν αναλάβει πρωτοβουλία 
δράσεων και συντονισμού με άλλες κινήσεις, 
συλλογικότητες, πολίτες, για να διεκδικήσουν 
την ανάπτυξη που θεωρούν ότι χρειάζεται ο 
τόπος λαμβάνοντας υπόψη τις λαϊκές ανάγκες 

στους τομείς της Παιδείας, Έρευνας, Υγείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Ψυχαγωγίας και 
άλλων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, που θα 
παρέχονται δωρεάν και θα χρηματοδοτούνται 
από το κράτος.
• Αν κι εσείς πιστεύετε ότι όλα αυτά που 
διεκδικούν είναι δίκαια φροντίστε να 
συμπορευτείτε μαζί τους δίνοντας το παρόν 
οποτεδήποτε οργανώνουν κάποια εκδήλωση 
- διαμαρτυρία.

Τα λόγια είναι πολύ λίγα και 
αδύναμα να περιγράψουν αυτό 
που συμβαίνει στη Λωρίδα 
της Γάζας. Η τεχνολογία 
μας επιτρέπει χωρίς να 
κινδυνεύουμε άμεσα οι ίδιοι 
να γινόμαστε μάρτυρες της 
φρίκης, της κτηνωδίας και 
της απόλυτης καταστροφής 
στην πολύπαθη περιοχή 
της Λωρίδας της Γάζας. Οι 
τηλεοπτικές εικόνες που 
φτάνουν στους δέκτες 
μας από τους ελεύθερους 
πολιορκημένους της 
Γάζας είναι πέρα από κάθε 
λογική. Το άκρον άωτον του 
παραλογισμού. Διότι, υπάρχει 
άραγε κάτι πιο τραγικό από μια 
μάνα που κλαίει μπροστά στο 
θέαμα του νεκρού παιδιού της;

•  Ο τυφλός φανατισμός, η απόλυτη παράνοια, 
συνεχίζουν να πυροδοτούν μια πολυετή σύρραξη με 
διαλείμματα μεταξύ δυο γειτονικών λαών, που οι θεοί 
τους μάλλον τους έχουν εγκαταλείψει ή τους έχουν 
καταραστεί.
• Την ίδια στιγμή οι διεθνείς οργανισμοί που 
οικειοποιούνται τον ανθρωπιστικό ρόλο του 

διαμεσολαβητή αναλογιζόμενοι προφανώς τη διεθνή 
επιρροή του Εβραϊκού λόμπι παρακολουθούν αμήχανοι 
ως “αθώες περιστέρες της Ειρήνης” το έγκλημα που 
συντελείται και περιορίζονται στο να εκδίδουν φλύαρες 
τυπικές δηλώσεις και ψηφίσματα καταδίκης των 
εχθροπραξιών, καθιστώντας έτσι για ακόμα μια φορά 
ουσιαστικά ανίκανη να επιβληθεί του ρόλου της, την 
περίφημη διεθνή διπλωματία.
• Αναρωτιέμαι πόσες εικόνες νεκρών παιδιών θα πρέπει 
να δούμε ακόμα να παρελαύνουν μέσα από τα δελτία 
ειδήσεων και τα social media για να αφυπνίσουνε 
επιτέλους τη ναρκωμένη ανθρωπιά μας;
Τι πρέπει λοιπόν να γίνει;
Να παρακολουθούμε αδρανείς και άπρακτοι τα 
γεγονότα από την τηλεόραση; Ας λάβουμε υπόψη ότι 
αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Παλαιστίνη μπορεί 
να συμβεί παντού. Και σε μας. Γι’ αυτό ας μην ξεχνάμε 
το αίμα των αθώων παιδιών και ας δίνουμε το παρών ο 
καθένας με τον τρόπο του σε κάθε εκδήλωση εναντίον 
του πολέμου, εναντίον της κακοποίησης του ανθρώπου.
Ας βρει ο καθένας τον τρόπο να εκφράσει τον 
αποτροπιασμό του για ότι συμβαίνει στη Γάζα, ας στήσει 
το αυτί του να ακούσει τη σπαρακτική κραυγή της μάνας 
που θρηνεί το παιδί της στην αιματοβαμμένη Γάζα. Γιατί 
αυτή είναι η φωνή της αιώνιας μάνας που σε όλο την 
κόσμο θρηνεί με τον ίδιο τρόπο. Κι ας προσέξουμε, 
γιατί αν το θέαμα και ο θρήνος της μάνας αυτής δεν 
μας συγκινεί τότε ο άνθρωπος και η ανθρωπιά έχουν 
νεκρωθεί μέσα μας και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο 
από όλα. Ως κάτοικος αυτού του πλανήτη αισθάνομαι 
ντροπή, αγανάκτηση και αηδία όταν βλέπω μικρά 
παιδάκια να κείτονται νεκρά στο χώμα στο οποίο λίγο 
πριν χάραζαν ανυποψίαστα τα όρια του παιχνιδιού τους.
Δεν μπορώ να αισθάνομαι περήφανη για τον ανθρώπινο 
πολιτισμό μας έως ότου παρατηρούμε τέτοιου είδους 
εικόνες φρίκης και αποτροπιασμού!

595 γυναίκες καθαρίστριες 
του Υπουργείου Οικονομικών 
από 17 Σεπτεμβρίου 2013 
έχασαν τις δουλειές τους. 
Δεν έσκυψαν όμως το 
κεφάλι. Περίπου ένα χρόνο 
τώρα δίνουν πρωτοφανή σε 
διάρκεια και ένταση αγώνα. 
Παραμένουν ανυποχώρητες 
απέναντι στην καταστολή 
και τη βία και δίνουν έναν 
αγώνα ζωής και αξιοπρέπειας. 
Εικόνες ξυλοδαρμού 
ανυπεράσπιστων γυναικών 
50 - 60 χρονών από τα ΜΑΤ 
έχουν κάνει το γύρω του 
κόσμου. Η Δικαιοσύνη τις 
δικαίωσε, αλλά κάποιοι 
αρνούνται να εκτελέσουν 
δικαστικές αποφάσεις.
Προσπαθούν με κάθε 
τρόπο να καταστείλουν το 
δίκαιο αγώνα τους. Εκείνες 
διεκδικούν το αυτονόητο. 
Το δικαίωμα στη δουλειά. 
Το δικαίωμα στη ζωή. Δεν το 
βάζουν κάτω και συνεχίζουν. 
Ένα κύμα συμπαράστασης 
έχει εξαπλωθεί στην κοινωνία. 
Εργαζόμενοι, απολυμένοι, 
άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, 
συνταξιούχοι, καλλιτέχνες, 
δηλώνουν με κάθε τρόπο τη 
συμπαράστασή τους.
Νομίζω ότι έχουν κερδίσει 
το σεβασμό και την 
εκτίμηση όλων μας, για την 
αγωνιστικότητά τους.

Χατζηδάκη Ελπινίκη
Μέλος του Δ.Σ.

Υπεύθυνη της Ομάδας Αγάπης

Χατζηδάκη Ελπινίκη
Μέλος του Δ.Σ

Χατζηδάκη Ελπινίκη
Μέλος του Δ.Σ

Soste τις παραλίες

Καθαρίστριες



7

ΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΠΑΓΙΔΑ»!

Το πάρκο της οδού Ανεμώνης

Παγκάκια από παλέτες, κούνιες και γεράνια για «δόλωμα»

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες 
το πάρκο της οδού Ανεμώνης  άρχισε 
να κατασκευάζεται. Η νέα Δημοτική 
Αρχή ελπίζουμε να το τελειώσει σε 
σύντομο χρονικό διάστημα.  Δεν 
έχομε παρά να περιμένουμε !

Ο λόγος για ένα κομμάτι γης στον Αη Γιάννη που 
η ευαισθησία ενός ανθρώπου το μετέτρεψε από 
σκουπιδότοπο σε ΛΟΥΛΟΥΔΟΤΟΠΟ!
Οδός Ίωνος – Πικροδάφνης και Κρασαδάκη. 
Χαρακτηρισμένο πάρκο από το Δήμο, εδώ και 
10 χρόνια.
Χώρος εναπόθεσης άχρηστων υλικών, ώσπου 
στη γειτονιά εγκαταστάθηκε ο κ. Γιάννης 
Κτιστάκης, που η καλαισθησία και το χρέος για 
το κοινό καλό, τον ώθησε στο να μεταμορφώσει 
το χώρο αυτό σε πάρκο.  Αφιέρωσε τον 
ελεύθερο χρόνο της Κυριακής και για 4 χρόνια 
σκαλίζει, φυτεύει, κλαδεύει, σε ένα «ξένο» 
οικόπεδο. «Ξένο» για τους παρατηρητές 
περίοικους και περαστικούς, όχι όμως για τον 
ίδιο.

Και εδώ είναι η «παγίδα». 
Γιατί τόση προσπάθεια σε «ξένο» οικόπεδο;
Ένας λόγος είναι μήπως κάποιος «παγιδευτεί» 
και προβληματιστεί. Ένας άλλος λόγος είναι 
ότι πολύ απλά κάνει αυτό που του ορίζει η 
συνείδησή του, πέρα από προσωπικό συμφέρον 
και σκοπιμότητα.
Ο κ. Γιάννης Κτιστάκης μας λέει: « Η ενασχόληση 
αυτή με ευχαριστεί. Μου κάνει καλό. Αφού 
ξεμπαζώθηκε το χωράφι με την βοήθεια κάποιου 
γείτονα, βρήκα μια μελέτη που έχει γίνει για το 
χώρο και με αυτήν ως βάση, άρχισα να φυτεύω. 
Οι ευκάλυπτοι είναι φυτώρια που εγώ ο ίδιος 
έφτιαξα από τους ευκάλυπτους του Βενιζελείου. 
Φύτεψα και γεράνια και δίπλα τους ένα μικρό 
κήπο με λαχανικά για να ποτίζονται όλα μαζί. 
Μωβ και άσπρες μελιτζανιές για εναλλαγή 
χρωμάτων. Οι φασκομηλιές είναι η μεγάλη μου 
αμαρτία, γιατί τις ξεπάτωσα από το βουνό και 
δεν έπρεπε. Τώρα παίρνω τους σπόρους τους και 
κάνω φυτώρια.
Οι κούνιες και τα παγκάκια, είναι για «δόλωμα». 
Να καταλάβουν οι περαστικοί, ότι μπορούν να 
μπουν μέσα στο χώρο και να χαλαρώσουν.
Το πάρκο ανήκει σε όλους μας, γι αυτό και 
μας αφορά η συντήρησή του, όπως και ο 
οποιοσδήποτε δημόσιος χώρος. Με τον ίδιο 

τρόπο φροντίζω και άλλο ένα πάρκο στην οδό 
Ιωνίας, στην πιάτσα ταξί.
Άποψη όλων των περίοικων του πάρκου μας, σε 
ότι αφορά την μελλοντική του διαμόρφωση από 
τις υπηρεσίες του Δήμου, είναι να να μην «πνιγεί» 
με τσιμέντο όπως βλέπουμε στα γειτονικά 
πάρκα.»
Η συμπεριφορά του κ. Κτιστάκη, που για 
κάποιους ίσως χαρακτηρίζεται και «παράξενη» 
είναι στάση ζωής. Η στάση του σε ό,τι του 
αναλογεί απέναντι στην κοινωνία. Είναι τα λόγια 
του Μεγάλου Κρητικού, Νίκου Καζαντζάκη: 
«Εγώ, εγώ μοναχός μου έχω χρέος να σώσω τη 
γη. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω».

Περνώ έξω από το πάρκο της οδού Ερμή, βλέπω την εικόνα αυτή και αναρωτιέμαι!
Πόση αδιαφορία μπορεί να οδηγήσει έναν επισκέπτη που ωφελείται από αυτό το πάρκο, που όπως λένε 
και οι ταμπελίτσες που υπάρχουν στα δέντρα «μας φιλοξενεί», να μένει απαθής μπροστά σε αυτή την 
εικόνα; Το πάρκο αυτό επισκέπτονται καθημερινά γονείς, παππούδες και γιαγιάδες παιδιών. Προφανώς 
στον ιδιωτικό τους χώρο αν αφήσουν τα απορρίμματά τους έξω από τον κάδο, κάποιος θα τους επιπλήξει 
και κάποιος θα μεριμνήσει να αδειάσει αυτό τον κάδο. Στο χώρο του πάρκου, γιατί να επικρατεί άλλο 
καθεστώς; Ποιος θα διδάξει αυτά τα παιδιά στην πρώτη επαφή τους με το περιβάλλον, πώς να το 
αγαπούν και να το προστατεύουν, αν όχι οι γονείς τους;

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Ιδρύεται και θα λειτουργήσει Μικτή Χορωδία Ενηλίκων, με την συμβολή του Μικρασιατικού 
συλλόγου Καραμπουρνιωτών «Αγ. Γεώργιος» και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Ιωάννη. 
Καλλιτεχνικός υπεύθυνος Κανακάκης Μανώλης. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν 
να το δηλώσουν στον υπεύθυνο της χορωδίας κ. Οικονόμου Μανώλη, τηλ. 6970837702.

ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ
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Η κ. Αθηνά Σφακάκη πρόσφερε για τα μέλη 
του Πολιτιστικού Συλλόγου μια εξαιρετικα 
ενδιαφερουσα, εμπεριστατωμένη ξενάγηση 
σε όλες τις πτέρυγες του Μουσείου. Ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα  και  ελκυστική ήταν η παρουσίαση 
των αριστουργημάτων, μνημείων  του Μινωϊκού 
Πολιτισμού. Τόσο  τα  ανακτορικά  ευρήματα όσο 
και τα ευρήματα  από περιφερειακές  Μινωικές  
πόλεις,  οικισμούς,  αργοικίες, και λιμενικές 
εγκαταστάσεις,  συνάρπασαν τους συμμετέχοντες. 
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη.

Γονείς και Μαθητές παρακολούθησαν με μεγάλη 
προσοχή τη λεπτομερή περιγραφή των σπουδαίων 
ευρημάτων. Η κ. Σφακάκη σε 3 περίπου ώρες 
ξεδίπλωσε μπροστά μας το λαμπρό πολιτισμό της 
Κρήτης. Το  μακροβούτι στο  Κρητικό  πολιτιστικό  
παρελθόν, μας γοήτευσε. Θαυμάσαμε τις 
απίστευτες  νεολιθικές  κατασκευές, τα εκπληκτικά 
Μινωικά κομψοτεχνήματα και αριστουργήματα, τα 
Κρητικά Μυκηναϊκά των Ομηρικών περιγραφών, 
τα Αρχαϊκά και Αρχαία Ελληνικά επαρχιακών 
εκφράσεων άλλα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Τα  Ελληνιστικά  και Ρωμαικά. Ρίζες ενός 
πολιτιστικού  παρελθόντος,  του δικού μας. 
Ευχαριστούμε τη διεύθυνση του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Ηρακλείου για τη δωρεάν είσοδο στους 
μαθητές και την έκπτωση για τους συνοδούς 
τους. Ευχαριστούμε από καρδιάς την κ. Αθηνά 
Σφακάκη για αυτή της την προσφορά, αλλά και 
για τη διάθεση να προσφέρει στα μέλη μας, και  να 
συμβάλει  στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων 
των πολιτιστικών  προγραμμάτων  μας.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ένα παιδικό παιχνίδι που μ’ αυτό μεγάλωσαν 
γενιές και γενιές κοριτσιών, που μέσα από 
το παιχνίδι τους ενσάρκωναν το ρόλο της 
μάνας ή της φίλης.
Η κ. Λευκοθέα και οι κόρες της, η 
Πελαγία, η Γεωργία, η Ευγενία και η 
Ασπασία, ακούραστες μας βοήθησαν να 
μεταμορφώσουμε σκόρπια πανάκια σε 
χαριτωμένες «κουτσούνες». Η διαδικασία 
κράτησε ως το βράδυ και η εκδήλωση 
έκλεισε με τους μουσικούς Σάββα Σμπώκο 
(Μαντολίνο) και Μανόλη Φραγκιουδάκη 
(Λύρα). Χορέψαμε τοπικούς χορούς του 
Ροτασίου και η κ. Λευκοθέα μας διηγήθηκε 

ένα παραμύθι με το δικό της απλό τρόπο 
καταλήγοντας σε ένα σπουδαίο μήνυμα. «Η 
σοφία των γηραιότερων χρήσιμο εργαλείο 
για τους νεότερους»
Την ευχαριστούμε θερμά!

OΙ ΚΟΥΤΣΟΥΝΕΣ ΤΗΣ Κ.ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ
Η κ. Λευκοθέα Σφακιανάκη από το χωριό Ροτάσι, μαζί με τις 4 κόρες της, μας πρόσφεραν με 
χαμόγελο και βήμα προς βήμα την τέχνη της “Κουτσούνας». 
Το απόγευμα της  23ης Ιουλίου, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου (Ταντάλου & Γαζίου), 
ήταν αφιερωμένο στην κατασκευή της παραδοσιακής κούκλας.

Γονείς και Μαθητές των 
Σχολείων  του Αγίου Ιωάννη, 
που είχαν την ευκαιρία 
να ξεναγηθούν στους 
ανακαινισμένους χώρους 
του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ηρακλείου, από την κ. Αθηνά  
Σφακάκη, το Σάββατο 28 
Ιουνίου.
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Τέλος Ιουνίου τελειώνουν οι δραστηριότητες του συλλόγου μας. Φέτος 1 & 2 
Ιουλίου κάναμε τις εκδηλώσεις μας στην πύλη Βηθλεέμ. Στο διάδρομο, μετά 
την είσοδο, που οδηγεί στο χώρο παρουσιάσεως, υπήρχαν εκθέματα μερικών 
δραστηριοτήτων των μελών του συλλόγου μας: 
• Φωτογραφία, με ελεύθερο θέμα, από τους μαθητές του κ. Παπαδάκη Γ., 
• Ντεκουπάζ από τις μαθήτριες της κ. Παπαδάκη Αριστέας, 
• Αγγειοπλαστική από τους μαθητές του κ. Φιολιτάκη Βασίλη, οι οποίοι 
με θέμα το βιολί έφτιαξαν θαυμάσιες κατασκευές και 
• Αγιογραφία από τους μαθητές του κ. Φλώκου Ξενοφώντα.
Την 1η βραδιά ακούσαμε από τους μαθητές της κας Σωμαράκη Πελαγίας, 
μαντολίνο και παραδοσιακά τραγούδια. Τα δελφινάκια, κοχυλάκια, 

ιππόκαμποι, ψαράκια, αστερίες της θάλασσας, ιπτάμενοι γλάροι και αετοί 
των χαρακιών μας χόρεψαν κρητικούς χορούς που ο Κώστας και η Ελένη 
Φαραζάκη τους δίδαξαν.
Τη 2η βραδιά είδαμε ένα υπέροχο ηχόραμα με τίτλο «Η πόλη ξυπνά» και 
ακούσαμε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και Δημήτρη Sostakovits από 
τους μαθητές του τμήματος της φωτογραφίας. Ακολούθησε ένας θαυμάσιος 
χορός Tango που δίδαξε η κ. Ρούλα Καλογιαννάκη. Η κα. Κακουλάκη Κρίστυ, 
μας κατέπληξε με το θεατρικό της, τα υπέροχα χορευτικά με τις αρμονικές 
στολές με την παράσταση καθώς και την τάξη που έγιναν όλα.
ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ κ΄ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Μαγικές εικόνες από το βράδυ στο Δημοτικό στάδιο 
Ανωγείων όπου μπροστά σε κατάμεστες εξέδρες οι 
700 χορευτές που κατέκλυσαν το χορτάρι ”έσμιξαν 
τις γενιές” χορεύοντας και παρουσιάζοντας την 
παράδοση και των τεσσάρων Νομών της Κρήτης.
Η βραδιά ξεκίνησε με τον περήφανο Ανωγειανό 
πηδηχτό και κατέληξε σε ένα ομόκεντρο κύκλο 
όπου μικρά παιδιά, νέοι, αλλά και μεγαλύτερης 
ηλικίας άνθρωποι χόρεψαν το Χανιώτη.
Μοναδικές εικόνες και ήχοι, αλλά και αποθέωση 
από τους θεατές σε ένα μαγικό τοπίο κάτω από το 
μεγαλειώδες Ανωγειανό φεγγάρι.
Στην διάρκεια της βραδιάς τιμήθηκαν και 
τρεις μεγάλες μορφές της Κρητικής μουσικής 
οι Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης), Γιώργης 

Καλομοίρης (Γιωργαντός) και Μανώλης Μανουράς 
(Κουρκουτάκης).
Στην συνέχεια όλοι μαζί έσμιξαν και διασχίζοντας 
τα σοκάκια του χωριού, άρχισαν την καντάδα με 
εκατοντάδες άνθρωπους να τραγουδούν στα στενά 
των Ανωγείων της μεγάλης παράδοσης.
Η τεράστια παρέα έφτασε στο Περαχώρι έξω 
από το σπίτι του Νίκου Ξυλούρη όπου κορύφωσε 
το τραγούδι, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον 
Αρχάγγελο της Κρήτης.
Άνθρωποι κάθε ηλικίας ένωσαν την φωνή 
τους,ένωσαν τους πολιτισμούς και τις μουσικές 
τους και προσέφεραν μια σπάνιας ομορφιάς εικόνα 
σε κάθε στενό και πλατεία του χωριού.
Μετά τις 2 τα ξημερώματα η παρέα μεταφέρθηκε 

στην Ντελίνα όπου ξέσπασε ένα γνήσιο Κρητικό 
γλέντι μέχρι πρωίας.
O Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων ανακοίνωσε ότι 
τον Αύγουστο του 2015 η εκδήλωση θα... ανοίξει τα 
φτερά της και θα ταξιδέψει στην Κρήτη.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννου συμμετείχε 
με ομάδα ενηλίκων και παιδιών. Υπεύθυνοι ήταν 
οι Ελένη & Κώστας Φαραζάκη, που είναι και οι 
δάσκαλοι του τμήματος Κρητικών Χορών του 
Πολιτιστικού Συλλόγου.
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στον Πολιτιστικό 
σύλλογο Ανωγείων που διοργάνωσε μια τόσο 
μεγάλη εκδήλωση, αλλά και σε όλες τις χορευτικές 
ομάδες μου συμμετείχαν και συνεργάστηκαν ούτως 
ώστε να βγει αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα.

ΟΙ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΜΑΣ

Η ΚΑΝΤΑΔΑ
Εντυπωσιακή από κάθε άποψη ήταν η 
μεγαλειώδης εκδήλωση του Πολιτιστικού 
συλλόγου Ανωγείων, με την δεύτερη 
Παγκρήτια Καντάδα και το δεύτερο φεστιβάλ 
χορού, που προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες 
στο χωριό και πρόσφερε στιγμές ανεξίτηλες 
στη μνήμη και στο χρόνο.
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• Αγιογραφία
Φλώκος Ξενοφών, Τηλ.:6983511608
Λ.ΚΝΩΣΣΟΥ 224 - ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ

• Μακραμέ (macramé) είναι μια μορφή κλωστοϋφαντουργίας, 
στην οποία δεν υφαίνουμε ή πλέκουμε αλλά χρησιμοποιούμε 
κόμπους για να δημιουργήσουμε ένα σταθερό κομμάτι υφάσματος.
Είναι η τέχνη της κατασκευής καλλιτεχνικών δεσιμάτων, 
χρησιμοποιώντας μια σειρά από κόμπους για να δημιουργήσουμε 
ένα διακοσμητικό μοτίβο. Υπεύθυνη διδασκαλίας:
Γιακουμή Μαρία, Τηλ.: 6932 304279

 • Γλυπτική με πηλό
Λάουρα Πολιτάκη, Τηλ.:6947215821
Στο εργαστήρι του πηλού εφαρμόζουμε όλες τις τεχνικές κατασκευής κεραμικών 
πλην του τροχού. Ό,τι φτιάχνουμε ψήνεται και κατόπιν ζωγραφίζεται από τους 
μαθητές με ακρυλικά χρώματα. Χρησιμοποιούμε φυσικό Κρητικό πηλό και υπάρχει 
η προοπτική επεξεργασίας διαφόρων τύπων πηλών που θα συλλέγουμε από τη 
φύση. Οι κατασκευές μας είναι πάντα θεματικές και ο βασικός στόχος μας είναι η 
καλλιέργεια της φαντασίας και της έκφρασής μας. Για αυτή την περίοδο το θέμα 
είναι το βιολί: ο καθένας θα φτιάξει ένα βιολί σε οποιοδήποτε σχήμα, αρκεί να έχει 
τα απαραίτητα χαρακτηριστικά αυτού του μουσικού οργάνου.
 
• Latin για παιδιά και ενηλίκους
Κρίστη Κακουλάκη, Τηλ.:6937531868
Η εκμάθηση λάτιν χορού δε θα μπορούσε παρά να αποτελέσει την καλύτερη 
επιλογή για ανθρώπους όλων των ηλικιών. Με τον όρο «Χοροί Latin» 
αναφερόμαστε σε μια πλειάδα χορών της Λατινικής Αμερικής . Οι Latin χοροί 
χορεύονται συνήθως σε ζευγάρια, είναι σε γρήγορο ρυθμό , είναι περισσότερο 
αισθησιακοί, δίνουν μεγαλύτερο βάρος στη σωστή ρυθμική έκφραση και τέλος 
συνδυάζουν ρυθμό, ελευθερία έκφρασης και πάθος. Τυπικοί χοροί λάτιν είναι οι 
Τσα τσα τσα, Ρούμπα, Σάμπα, Σάλσα, Μάμπο, Μερέγκε, Μπατσάτα, Σαλσαρουεδα   
και Μπατσαταρουεδα. Eπίσης εκτός από αυτούς θα διδαχτούν disco, rock n roll.
 
• Τάνγκο
Μανόλης Τσαγκαράκης, Τηλ.:6945512884
Το τάνγκο συνιστά ένα διάλογο του ζευγαριού με αφορμή τη μουσική, γιατί, 
σε αντίθεση με άλλους χορούς, δεν έχει τυποποιημένα βήματα και φιγούρες 
και επιτρέπει τον αυτοσχεδιαστικό σχηματισμό χορευτικών φράσεων σχεδόν 
απεριόριστης ποικιλίας ανάλογα με την μουσική και τη διάθεση του ζευγαριού.

• Ζωγραφική για παιδιά
και ενηλίκους
Ελένη Τζαγκαράκη, Τηλ.:6932611716
Στα μαθήματα εικαστικών για παιδιά ανακαλύπτουμε τον εικαστικό κόσμο με 
ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κολάζ, κατασκευές. Μαθαίνουμε τα εικαστικά 
υλικά, αλλά και πειραματιζόμαστε μαζί τους. Γνωρίζουμε καλλιτέχνες, τα έργα τους 
και την ζωή τους. Πραγματοποιούμε επισκέψεις σε χώρους εικαστικών δράσεων.
Στα μαθήματα ζωγραφικής για ενήλικες δουλεύουμε με το ελεύθερο σχέδιο και 
το χρώμα. Χρησιμοποιούμε μολύβι, κάρβουνο, τέμπερες, λάδια, ακουαρέλες, 
ακρυλικά. Ασχολούμαστε με την Ιστορία Τέχνης. Πραγματοποιούμε επισκέψεις σε 
χώρους εικαστικών δράσεων.
 
• Γιόγκα
Τσαγκαράκη Ελευθερία, Τηλ.:6945790075
Η Yoga είναι ένα σύστημα τεχνικών που στοχεύει στην ενδυνάμωση του σώματος, 
στην ηρεμία του νου και στην καταπολέμηση τους άγχους.
Περιλαμβάνει αναπνευστικές και σωματικές ασκήσεις, τεχνικές χαλάρωσης, 
διαλογισμού και αποτοξίνωσης. Απώτερος σκοπός της yoga είναι να βοηθήσει τον 
άνθρωπο να δημιουργήσει έναν κόσμο εσωτερικής και εξωτερικής αρμονίας.
Τα μαθήματα της Hatha Yoga που διδάσκονται στο σύλλογο απευθύνονται σε 
όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, εμπειρία, βάρος και φυσική κατάσταση.

• Παιδική Γιόγκα
Γιακουμάκης Πέτρος, Τηλ.:6978127877
Η Yoga για παιδιά, συνδυάζει τις βασικές αρχές της Yoga με το παιχνίδι. Σε ένα 
περιβάλλον που απουσιάζει ο ανταγωνισμός και σε κλίμα ενθάρρυνσης και δίχως 
κριτική, το παιδί δυναμώνει και ελέγχει το σώμα του, αποκτάει επίγνωση της 
αναπνοής και μαθαίνει να ηρεμεί.
Η πρώτη ηλικιακή ομάδα αφορά παιδιά 3-5 ετών. 
Η επόμενη ηλικιακή ομάδα είναι τα παιδιά 6-9 ετών  και τέλος τα παιδιά 10-12 ετών.

• Ηλεκτρικό πιάνο - Αρμόνιο
Πεπονάκης Λεωνίδας, Τηλ.:6946696224
Το τμήμα θα λειτουργήσει με γκρουπάκια των τριών ατόμων, της ίδιας ηλικίας 
άρα και του ίδιου επιπέδου. Έτσι μπορούν να μοιράζονται μια ώρα και να παίζουν, 
να μελετούν ή και να ακούει ο ένας τον άλλο ώστε να υπάρχει  άμιλλα. Στο χώρο 
διδασκαλίας θα υπάρχουν τρία keyboards ώστε να δουλεύουν ταυτόχρονα 3 άτομα 
με headphones. 
 
• Κρητικοί Χοροί
Φαραζάκη Ελένη, Τηλ.:6948382116
Λαός που την παράδοση τηνε πετάξει πέρα,
μοιάζει με σκόνη που σκορπά στην ταραχή τ’ αέρα.
Κωστής Δ. Φαραζάκης
Έχουμε χρέος να κρατήσομε ζωντανή την παράδοση, τους τοπικούς χορούς και τη 
μουσική της Κρήτης μας.
Προσπάθειά μας είναι, να μεταδώσουμε τους γνωστούς χορούς (συρτό, σιγανό, 
μαλεβιζιώτη, σούστα, πεντοζάλη) και άλλους πολλούς άγνωστους χορούς 
(τριζάλης, Κατσαμπαδιανό, Απανωμερίτη, Ανωγειανό πηδηχτό, Κορφιανό 
Μαλεβιζιώτη κ.ά.).
 
• Ντεκουπάζ 
Αριστέα Παπαδάκη, Τηλ.:6972005994
Το DECOUPAGE (Η τεχνική της χαρτοπετσέτας) είναι η τέχνη με την οποία 
μπορούμε να μεταμορφώσουμε τελείως, ένα σταθερό υλικό (ξύλο, γυαλί, 
μέταλλο, πηλό κ.λ.π) από οποιασδήποτε μορφή υλικού σε τελείως ανανεωμένο, 
αναγεννημένο υλικό. 

• Hλεκτρική Κιθάρα
Ανδρουλάκης Έκτωρας, Τηλ.: 6978906705

• Κοπτική-Ραπτική
Ευαγγελία Μανουσάκη, Τηλ.:6975977298
Η ραπτική είναι μαγική, γιατί με τα χέρια, το μυαλό και την φαντασία μας 
δημιουργούμε κάτι μοναδικό, απόλυτα δικό μας.
Στο τμήμα διδάσκονται βασικές γνώσεις ραφής σε ραπτομηχανή και ραφή στο 
χέρι. Μεταποίηση και επιδιόρθωση ρούχων.
 

Οι εγγραφές ξεκινούν από 15 Σεπτεμβρίου και οι δραστηριότητες από 1 Οκτωβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στις 
παραπάνω δραστηριότητες, είναι η ετήσια συνδρομή ως μέλος του Συλλόγου, η οποία ανέρχεται στα 5€. Παρακάτω περιγράφεται 
αναλυτικά η δομή της κάθε δραστηριότητας. Επίσης υπάρχουν τα στοιχεία του υπεύθυνου για κάθε μια από αυτές, για πληροφορίες και 
εγγραφές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται και στο Γιώργο Τσαγκαράκη στο 6977506343 
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• Σκάκι για παιδιά 
Παπανδρέου Νίκος, Τηλ.:6945187043
Το σκάκι είναι ένα κλασικό παιχνίδι στρατηγικής. Αναπτύσσει την 
αυτοσυγκέντρωση, ενθαρρύνει τη βαθειά σκέψη, διδάσκει το ομαδικό πνεύμα με 
έμφαση στις ικανότητες του ατόμου. Ειδικά για τα παιδιά η τακτική εξάσκηση στο 
σκάκι μπορεί να οδηγήσει σε ορατή βελτίωση των αποτελεσμάτων στο σχολείο.
 
• Παιδική Χορωδία 
Μαθιουδάκη Ντίνα, Τηλ.:6934290934
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Τηλ: 6947409383 

 • Φωτογραφία 
Πλουμίδης Γιάννης, Τηλ.:6973009029
Σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι η επαφή των μαθητών δια μέσου της 
βιοματικής μάθησης, με την τέχνη της φωτογραφίας αλλά και με την έννοια της 
τέχνης γενικότερα. Στα μαθήματα γίνονται αναφορές όλων των τεχνών, προβολές 
βίντεο, μουσική και συζητήσεις. Κάθε μήνα τέλος γίνεται πρακτική άσκηση με 
μονοήμερες φωτογραφικές εκδρομές.  

• Ζούμπα
Φανουράκη Μαρία: Τηλ.:6982804633
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Σγουράκη Μαρία, 
Τηλ.:6951780706. Η zumba αποτελεί ένα πρόγραμμα γυμναστικής 
που περιλαμβάνει στοιχεία από αερόμπικ και χορούς. Στις χορογραφίες 
ενσωματώνονται στοιχεία από: χιπ χοπ, σάμπα, σάλσα, μάμπο, πολεμικές τέχνες, 
λάτιν ακόμα και χορό της κοιλιάς και Bollywood.

• Λαούτο
Νταγιαντας Γιώργος, Τηλ.:6972079623

• Λύρα
Νταγιαντας Μενελαος, Τηλ.:6973499678

• Μαντολίνο
Σωμαράκη Πελαγία: Τηλ 6945919276

• Μουσική προπαιδεία
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ του ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ σε συνεργασία με τον ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ ξεκίνησαν με επιτυχία όλο το μήνα Οκτώβριο 
το πρώτο τμήμα ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ έως και Δευτέρας 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και θα ακολουθήσουν τα τμήματα πρώτης προσχολικής μουσικής 
ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ και το τμήμα ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΟΝΙΟΣ μαζί με  ΠΑΙΔΙ για τα παιδιά από 
δυόμιση χρονών έως τριάμισι
Υπεύθυνη μουσικής προπαιδείας η Μιγάδη Μαννιάνα, 
Τηλ.:6937113211

• Κόσμημα
Βιδάκη Μαρία, Τηλ.:6978189084

• Βιτρό
Σπανάκη Δήμητρα, Τηλ.:6979401516

• Οριεντάλ
Κατσαράκη Χριστίνα, Τηλ.:6970416458

• Λασε –Βελόνα
Ευαγγελία Κεφαλάκη, Τηλ.:6932930239

• Θεατρική Ομάδα
“Ξεκινά για πρώτη φορά στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγ.Ιωάννη η δημιουργία 
Θεατρικής Ομάδας, που απευθύνεται σε πρώτη φάση σε ενήλικες -από 18 ετών 
και πάνω. Η θεατρική ομάδα πρόκειται να  συσταθεί με  σκοπό  να  “ανεβάσει” μια 
θεατρική παράσταση.  Οσοι και όσες θέλουν να  συμμετάσχουν παρακαλούνται 
να  επικοινωνήσουν με  τον ηθοποιό και σκηνοθέτη κο Αντώνη Διαμαντή, ο οποίος  
μαζί με την ηθοποιό και Χορογράφο Ειρήνη Κουτσάκη θα είναι οι υπεύθυνοι της 
ομάδας. Οι πρόβες, θα γίνονται  κάθε Πέμπτη  στις  8.15 μμ. Οι εγγραφές των 
ενδιαφερομένων και πληροφορίες θα γίνονται στα τηλ. επικοινωνίας: 
2810-263659/6945898204 (10-1 πρωί και 8-9  το βράδυ  εκτός  
Σαββατοκύριακα) .”
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Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου προχωρεί στη δημιουργία 
πιλοτικού ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη. Το 
«σχολείο» έχει άτυπο χαρακτήρα και αφορά στην ενημέρωση 
των κατοίκων της περιοχής για προβλήματα που έχουν, όχι μόνο 
περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα, με 
αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους.

Η διάρθρωση του σχολείου:
1. Η ΟΠΗ σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο έχει εκπονήσει ένα 
πρόγραμμα, με παρουσιάσεις-συζητήσεις στο χώρο του Συλλόγου. Το 
πρόγραμμα του σχολείου θα είναι διάρκειας ενός μηνός, με μία δίωρη 
εβδομαδιαία συνάντηση, με ένα θέμα κάθε φορά. 
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014, 19.00-21.00,
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014, 19.00-21.00,
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014, 19.00-21.00,
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014, 19.00-21.00
2. Ο αριθμός των συμμετεχόντων δε θα πρέπει να ξεπερνά τους 25 τη 
φορά, προκειμένου να γίνεται εποικοδομητική συζήτηση.
3. Κάθε παρουσίαση θα γίνεται από μέλος της ΟΠΗ.
4. Τα σχολεία θα είναι δωρεάν, χωρίς αμοιβή για τα μέλη της ΟΠΗ.
5. Εάν υπάρξει η οικονομική δυνατότητα, θα βγει έντυπο ή ηλεκτρονικό 
υλικό, εύχρηστο, και θα παραδίδεται στους συμμετέχοντες. Τρικάκια 
με μηνύματα-καθημερινές συμβουλές, μπορούν  να ετοιμάζονται από 
τους ίδιους τους συμμετέχοντες στο σχολείο και σε συνεργασία με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο, για διανομή σε όλη τη γειτονιά.
6. Η θεματολογία που προτείνουμε αρχικά, θα μπορούσε να είναι η 
ακόλουθη: α) Μείωση απορριμμάτων-Επανάχρηση-Ανακύκλωση, β) 
Μείωση οργανικών απορριμμάτων-Κομποστοποίηση, γ) Διαχείριση 
νερού (μείωση, επανάχρηση κ.λπ.), δ) Διαχείριση ενέργειας (μείωση, 
εναλλακτικές δυνατότητες κ.λπ.), ε) Ελεύθεροι χώροι, διαχείριση κ.λπ., 
στ) Κινητικότητα στην πόλη-γειτονιά και άλλα. 
7. Κάθε θέμα θα πρέπει να ξεκινάει από την αρχή του, δηλαδή τη 
βασική ανθρώπινη ανάγκη που καλύπτει, να προχωρά στην παραγωγή, 
τη διακίνηση-μεταφορά, το μεσάζοντα, την κατανάλωση, τον τρόπο 
χρήσης και τελικά την απόρριψη (αποτέλεσμα της χρήσης). Έτσι θα 
δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έχουν μια ευρύτερη 
εικόνα των καθημερινών περιβαλλοντικών θεμάτων, που θεωρούνται 
δεδομένα και ήσσονος σημασίας και δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν 
γνωστά από τα τυπικά κανάλια ενημέρωσης.

Ποιά είναι η ΟΠΗ 
Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου (ΟΠΗ) είναι σωματείο που 
παρεμβαίνει με ουσιαστική και τεκμηριωμένη κριτική σε ζητήματα 
που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη, όπως επίσης και 
σε ζητήματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ποιότητας ζωής, βιώσιμης 
κατανάλωσης, βιώσιμης ανάπτυξης και πολιτισμού.
Επιδίωξη της ΟΠΗ είναι να προτείνει εναλλακτικές διεξόδους στα 
προβλήματα βασισμένες σε σύγχρονες ιδέες, τόσο από την εμπειρία 
των οικολογικών κινημάτων, όσο και από την τοπική παράδοση και 
πολιτιστική κληρονομιά.
Η ΟΠΗ απαρτίζεται από ευαισθητοποιημένους πολίτες από όλους τους 
κοινωνικούς χώρους και τις ηλικίες με ενεργή συμμετοχή στους αγώνες 
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Βασική παράμετρος των δραστηριοτήτων της είναι η συνεργασία με τις 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στην 
Κρήτη, στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η ΟΠΗ μετέχει στο Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 
‘ΟικοΚρήτη’  και στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται η συμμετοχή 
στη οικολογική εφημερίδα “Φουρόγατος” και στον ανοιχτό δικτυακό 
τόπο του “ΟικοΚρήτη” www.ecocrete.gr.
Η ΟΠΗ έχει ασχοληθεί συστηματικά με μια σειρά από ζητήματα, σε 
πολλά από τα οποία η δράση της έφερε σημαντικά αποτελέσματα:
- Διαχείριση νερού - Το φράγμα στον Αποσελέμη. 
- Διαχείριση απορριμμάτων. 
- Το σχέδιο για διαμετακομιστικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στη 
Νότια Κρήτη. 
-  Το σχεδιαζόμενο νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι Πεδιάδας. 
- Μεγάλες τουριστικές επενδύσεις με παραθεριστικές κατοικίες και 
γήπεδα γκολφ. 
-  Υγρότοποι: επιχωματώσεις και υποβάθμιση. 
- Καταπατήσεις αιγιαλού και παραλίας. 
- Παράνομα λατομεία. 
- Κλιματική κρίση, ατμοσφαιρική ρύπανση, εκπομπές εργοστασίου ΔΕΗ, 
ενεργειακό μοντέλο. 
-  Αστικό και περιαστικό πράσινο, πάρκα, ελεύθεροι χώροι.
-  Δικαιώματα πεζών, κυκλοφοριακό πρόβλημα. 
-  Προστατευόμενες φυσικές περιοχές. 
- Βιολογική γεωργία, οικοκαλλιέργεια. 
- Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (Μεταλλαγμένα) και άλλα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Σε  συνεργασία με την ΟΠΗ (Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου)
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• Γιατί χάσαμε το χαμόγελό μας;
• Γιατί έκλεψαν την αξιοπρέπειά μας;
• Γιατί μας γονάτισαν από κατάθλιψη;
• Γιατί οδήγησαν τους συνανθρώπους μας σε αυτοκτονία;
• Γιατί πρόσβαλαν τους γέρους γονείς μας;
• Γιατί στείλανε τα παιδιά μας έξω και μας τα στέρησαν; (η νέα 
γενιά οικονομικών μεταναστών της χρεοκοπημένης Νεότερης 
Ελλάδος με αυξημένα προσόντα)
• Γιατί μας στέρησαν το όραμα και μας σκότωσαν τα όνειρα;
• Γιατί αγνόησαν ακόμα και τις βασικές μας ανάγκες και μας 
οδηγούν σεο μαρασμό;

Γιατί - γιατί - γιατί ......

Καταπληξία είναι ένα πολύ 
σοβαρό σύνδρομο ,κατά το οποίο 
ελαττώνεται η ροή του αίματος 
στους ιστούς ,αλλά και η επιστροφή 
του στη καρδιά .
Το ‘’σύνδρομο’’ αυτό λειτουργεί για 
να προστατέψει τον οργανισμό 
που πλήττεται από πολύ κρίσιμη 
κατάσταση π.χ.σε μαζικές εξωτερικές 
ή εσωτερικές αιμορραγίες, στα 
πολλαπλά κατάγματα, στην κάκωση 
σπονδυλικής στήλης, σε σοβαρές 
λοιμώξεις κ.α.
Ο ανθρώπινος οργανισμός 
λειτουργεί κατ’ οικονομίαν ως 
εξείς: Διαβλέποντας τον κίνδυνο 
π.χ.θανάτου από απώλεια αίματος, 
χαμηλώνει τη λειτουργία της καρδιάς 
με συνέπεια να ελλατώνει τη ροή 
του αίματος στην κυκλοφορία, 
με αποτέλεσμα στα κύτταρα των 
ζωτικών οργάνων να μην παρέχεται 
ικανοποιητική ποσότητα οξυγόνου 
και θρεπτικών στοιχείων με κίνδυνο 
την νέκρωση τους.Έτσι μετά από 
μια πρόκληση shock,το οποίο δεν 
αντιμετωπίζεται γρήγορα ,θα επέλθει 
ο θάνατος.
Το shock χωρίζεται σε:
Ολιγαιμικό: Προκαλείται από 
απώλεια αίματος, πλάσματος, νερού 
και ηλεκτρολυτών.
Καρδιογενές: Οφείλεται στη μείωση 
του κατά λεπτό όγκο του αίματος 
λόγω έκπτωσης της καρδιακής 
λειτουργίας.

Σηπτικό: Οφείλεται στην αθρόα 
και συνεχή είσοδο μικροβίων στην 
κυκλοφορία .
Αλλεργικό: Οφείλεται σε 
αγγειοκινητικές διαταραχές, από 
επίδραση αλλεργιογόνων.
Νευρογενές: Οφείλεται σε 
νευροψυχικά αίτια όπως ο φόβος, ο 
πόνος , το στρες κ.α 
Τα παρακάτω συμπτώματα είναι 
κοινά ενδεικτικά για όλους τους 
τύπους του shock:
Νευρικότητα και ανησυχία.
Αδύναμος και ταχύς σφυγμός.
Κρύο και κολλώδες δέρμα.
Υπερβολική εφίδρωση.
Ωχρότητα και μετά κυάνωση.
Επιπόλαιη αναπνοή.
Θαμπά μάτια .
Δίψα.
Ναυτία.
Σταθερή πτώση της πίεσης.
Απώλεια  συνείδησης.
Η σωστή Πρώτη Βοήθεια έγκειται 
στο να εξασφαλιστεί ικανοποιητική 
αιμάτωση στην καρδιά, στους 
πνεύμονες και στον εγκέφαλο,και 
να αντιμετωπιστεί το αίτιο της 
καταπληξίας.
Η αντιμετώπιση σε όλους τους 
τύπους του shock συνιστάται στη 
γρήγορη μεταφορά του πάσχοντα 
στο νοσοκομείο.

Μαθιουδάκη Δέσποινα ,νοσηλεύτρια ΚΕΚΟΙΦ-
ΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, στο 
πλαίσιο του διδακτορικού του Ασκοξυλάκη Βαρδή, κάνει μία 
μελέτη, που αφορά στη σχέση της σωματικής άσκησης με την 
άνοια σε αυτούς που νηστεύουν από την παιδική ηλικία σύμφωνα 
με την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, και σε μη νηστεύοντες.
Η έρευνα περιλαμβάνει εξετάσεις για: 
• ιατρικό και διαιτολογικό ιστορικό
• διαιτολόγιο 2ημερών. Δηλ. θα γράψετε σε μια κόλλα χαρτί από 
το σπίτι σας μια ημέρα εκ του Σαβ/κου αναλυτικά τι φάγατε από 
το πρωί μέχρι το βράδυ και το ίδιο θα κάνετε για μια άλλη ημέρα 
της εβδομάδας. Θα το κρατάτε μαζί σας την ημέρα της εξέτασης.
• αρτηριακή πίεση
• σωματομετρικές μετρήσεις (βάρος, ύψος, περίμετρο μέσης και 
λεκάνης, σύνθεση σώματος με βιοηλεκτρική αγωγιμότητα)
• αιμοληψία για μέτρηση λιποπρωτεϊνών όπως ινσουλίνης, 
σακχάρου νηστείας, φυλλικού οξέος Β12, Βιταμίνης D, φερριτίνης, 
απομόνωση γενετικού υλικού (DNA) για τον έλεγχο γενετικής 
προδιάθεσης για άνοια κλπ. 
• Eρωτηματολόγιο για το άγχος, την κατάθλιψη και τις γνωσιακές 
λειτουργίες των ατόμων και άνοια.  
Για τη συμμετοχή σας στην έρευνα απαραίτητα στοιχεία είναι να έχετε:
• ηλικία  55 έως 70 ετών.
• ομάδα των νηστευόντων, θα πρέπει να τηρεί όλες της νηστείες 
που καθορίζονται από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.
• ομάδα των μη νηστευόντων δεν χρειάζεται να τηρεί κάποια 
νηστεία.
Όποιος ενδιαφέρεται για συμμετοχή στην παραπάνω έρευνα, θα 
πρέπει να έρθει σε επαφή  με τη νοσηλεύτρια του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΗ 
Σε περίπτωση που είναι πολλοί ενδιαφερόμενοι θα γίνουν και 
άλλες συναντήσεις.

 Εκ του Κέντρου

ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ-ΚΕΚΟΙΦ

ΓΙΑΤΙ

Χατζηδάκη Ελπινίκη
Μέλος του Δ.Σ.

Υπεύθυνη της Ομάδας Αγάπης
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ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ
- Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Στην Κρήτη η καλλιέργεια του αμπελιού ήταν γνωστή από χιλιετίες, ήδη 
από την Προμινωική περίοδο. Η συστηματική όμως καλλιέργεια της 
ποικιλίας  σουλτανίνα, ξεκίνησε μετά το1920, κυρίως από τους Μικρασιάτες 
Πρόσφυγες. Οι άνθρωποι αυτοί δημιούργησαν οργανωμένους αμπελώνες 
και ανέπτυξαν νέες καλλιεργητικές τεχνικές, τόσο  στην παραγωγή όσο και 
στην αποξήρανση. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στο μέγιστο βαθμό στην 
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.   
Έκτοτε, η σταφίδα σουλτανίνα, το φυσικό αυτό προϊόν, κυριάρχησε για 
πολλές δεκαετίες σαν μια δυναμική καλλιέργεια, χάρισε πλούτο στο Ηράκλειο, 
καθόρισε το φυσικό περιβάλλον, διατήρησε την οικολογική ισορροπία 
και ανέδειξε το Νομό και την Κρήτη γενικότερα ως το σημαντικότερο 
αμπελουργικό κέντρο της χώρας.
Πραγματικά, όταν αναφερόμαστε στην παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση 
της σταφίδας σουλτανίνας, εννοούμε κυρίως την περιοχή της Κρήτης και 
ειδικότερα το Νομό Ηρακλείου. Η παραγωγή της σταφίδας, τις καλές εποχές, 
ήταν σε ποσοστό πάνω από το 95% της συνολικά παραγόμενης ποσότητας 
στην Ελλάδα, με ποσότητες της τάξης των 80, 100 και 110.000 τόνων το χρόνο!
Τα τελευταία χρόνια, όμως, δυστυχώς, κλείνει σταδιακά αυτός ο ιστορικός 
κύκλος, που σχετίζεται με την καλλιέργεια και την παραγωγή του προϊόντος.  
Μικρός πια αριθμός σουλτανοπαραγωγών αντιστέκεται στην καταστροφική 
εξέλιξη, είτε συνειδητά, είτε από ανάγκη. Οι ποσότητες όμως που παράγονται 
ούτε στοιχειωδώς δεν επαρκούν για τις εμπορικές ανάγκες. Δεν καλύπτουν 
ούτε την εσωτερική αγορά, ούτε την εξαγωγή.
 Το ενδιαφέρον των αγοραστών έχει στραφεί σε άλλες χώρες παραγωγής.
 Η Ευρωπαϊκή αγορά, που καταναλώνει περί τους 350.000 τόνους ετησίως, 
προμηθεύεται τις παραπάνω ποσότητες από τρίτες χώρες, κυρίως από την 
Τουρκία, η οποία γιγάντωσε την παραγωγή της και εκσυγχρόνισε θεαματικά 
τον κλάδο μεταποίησης και εμπορίας!
Από φέτος δε, εισέρχεται δυναμικά και η Κίνα στην αγορά της Ευρώπης, με 
σταφίδες που παράγει από τα αμπέλια, που τα φυτώριά τους προμηθεύτηκε, 
πριν από λίγα χρόνια από την Κρήτη. Υπολογίζεται δε ότι φέτος, η αχανής 
αυτή χώρα, θα διοχετεύσει στην αγορά της Ευρώπης, περί τις διακόσες 
χιλιάδες τόνους σταφίδα!

 Είναι φανερό λοιπόν, ότι η κρητική σταφίδα σουλτανίνα, η «ξανθιά γόησσα», 
που ήταν «καθαρή σαν χρυσάφι», το γνήσιο και φυσικό αυτό προϊόν, με τα 
απαράμιλλα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, με τον καθαρά εξαγωγικό 
προσανατολισμό, τον άλλοτε «συναλλαγματοφόρο», …σταμάτησε 
ουσιαστικά να παράγεται!
Κατέρρευσε λοιπόν άλλη μια καλλιέργεια, που ήταν δεμένη με το περιβάλλον 
και την παράδοση της Κρήτης και μαζί της κατέρρευσε ένας ολόκληρος 
οικονομικός κλάδος       ( παραγωγών, μεταποιητών, σταφιδεργατών, εμπόρων, 
μεταφορέων κλπ).  Τα αρνητικά αποτελέσματα για την τοπική οικονομία είναι 
φανερά!
Οι ευθύνες για την πορεία αυτή είναι διαχρονικά μεγάλες και επιμερίζονται 
σε πολλούς:
-Κύρια ευθύνη καταλογίζεται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που από 
την αρχή αντιμετώπισε «εχθρικά» την ελληνική σουλτανίνα,  από την ένταξη 
της στον Κανονισμό ΕΟΚ 516/80 για τα «μεταποιημένα οπωροκηπευτικά», 
μέχρι τους τελευταίους αντιαγροτικούς, γραφειοκρατικούς Κανονισμούς, που 
χαρακτηρίστηκαν από τους ίδιους τους σταφιδοπαραγωγούς «ταφόπλακα» 
για το προϊόν τους.   
- Στις Ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, που απλώς εφάρμοζαν την πολιτική 
της ΕΕ για τη σταφίδα, χωρίς  εθνικό πρόγραμμα, σχεδιασμό, έλεγχο…
- Στο αγροτοσυνεταιριστικό κίνημα και στην ΚΣΟΣ (τη Συνεταιριστική 
Οργάνωση, που ως κύρια δραστηριότητα είχε τη διαχείριση τής 
συνολικά παραγόμενης σουλτανίνας στη χώρα). Τελικά οι Διοικήσεις τους 
συμβιβάστηκαν στο ρόλο του απλού διαχειριστή, χωρίς ουσιαστικές 
παρεμβάσεις, προτάσεις και πρωτοβουλίες.
- Στον κλάδο των μεταποιητών και εξαγωγέων, που προσπάθησε να 
εκμεταλλευτεί πρόσκαιρα τις καταστάσεις, αντί να εκσυγχρονίσει τις 
εγκαταστάσεις του (σταφιδεργοστάσια, αποθήκες κλπ) και να ανοίξει 
νέους εμπορικούς δρόμους και αγορές. Αντί να επενδύσουν στην πολιτική 
προώθησης του προϊόντος, «εξέθρεψαν» ένα άθλιο κύκλωμα «μεσιτών» 
και πρωτοστάτησαν στη «βιομηχανία» των «εικονικών» τιμολογίων, που 
κατέστρεψαν την παραγωγή.
-Στους κρατικούς και συνεταιριστικούς υπάλληλους, που υπηρέτησαν 

 ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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στις αρμόδιες υπηρεσίες, γεωτεχνικούς, ερευνητές, «τεχνοκράτες» κάθε  
ειδικότητας, και στους Συλλόγους τους, που δεν αντέδρασαν, όπως όφειλαν, 
την ώρα των κρισίμων αποφάσεων.
- Και στον τελευταίο όμως παραγωγό, γιατί αρχικά ανέχθηκε τα παιχνίδια 
και τις πολιτικές που παιζόταν σε βάρος του, στη συνέχεια αποδέχθηκε 
την κατάσταση, έγινε συνυπεύθυνος στην  παράνομη διαστρέβλωση των 
συνθηκών αγοράς και στο τέλος αδιαφόρησε, απαξιώνοντας το προϊόν του, 
μέχρι τη σημερινή πλήρη καταστροφή του.
Το χειρότερο είναι ότι τα παραπάνω είχαν ήδη συντελεστεί πριν τη  χρεοκοπία 
της χώρας και την οικονομική κρίση. (Η συνολική παραγωγή το 2010 ήταν 
300 τόνοι!).
Σήμερα, που έχει καταστραφεί ολόκληρος ο παραγωγικός ιστός στην 
Ελλάδα, θα ήταν πλήρως  ουτοπικό να προταθεί ένα σοβαρό πρόγραμμα 
αναμπέλωσης, με χωριστές αμπελουργικές ζώνες καλλιέργειας, επενδύσεις 
σε νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, σύγχρονο marketing, νέες αγορές κλπ.
Η ανάγκη όμως για μια ανασυγκρότηση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής 
και στον αμπελοοινικό ειδικότερα, είναι επιτακτική με σχέδιο και πρόγραμμα. 
Ας ευχηθούμε να την καλύψουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και οι 
νέες οργανώσεις τους.

ΤΟ ΠΕΤΙΜΕΖΙ

Το πετιμέζι είναι ένα παχύρευστο γλυκό 
υγρό, που γίνεται από το μούστο, συνήθως 
σκούρων σταφυλιών στην Κρήτη, τη 
Ζάκυνθο και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Ο 
μούστος που συνήθως χρησιμοποιείται είναι 
ο μαγγανίτης (ο τελευταίος μούστος). 
Για να φτιάξουμε πετιμέζι πρέπει 
να γίνει πρώτα ο καθαρισμός του 
μούστου, χωρίς να έχει αρχίσει η 
ζύμωση, με ασπρόχωμα ή στάχτη 
και τότε  ο μούστος λέγεται 
κομμένος. Μετά αρχίζει ένας σιγανός 
παρατεταμένος βρασμός και η 
νοικοκυρά προσθέτει κομμάτια 
κανέλας, γαρύφαλλα, αμπερόριζα κ.α. 
και είναι έτοιμο όταν γίνει ένα πυκνό 
σιρόπι. Η αναλογία είναι περίπου 5 
λίτρα μούστος για 2 λίτρα πετιμέζι. 
Το πετιμέζι είναι γνωστό από την 
αρχαία εποχή. Χρησιμοποιήθηκε 
πρώτα από τους Ρωμαίους και μαζί 
με το μέλι ήταν οι πρώτες γλυκαντικές 
ουσίες για υγιεινή διατροφή.

Η χρήση του είναι:
α) για άμεση ενεργειακή 
ενδυνάμωση, άριστη πηγή σιδήρου, 
καταπραϋντικές ιδιότητες του λαιμού, 
αντικαταθλιπτικό
β) στη μαγειρική για μαριναρίσμα με 
ξύδι, σαβόρε σε ψάρι (Κυκλάδες), γ) 
στη ζαχαροπλαστική ως γλυκαντική 
ουσία σε ροφήματα, γιαούρτι, σπιτικές 
τηγανίτες, με μπομπότα ή αλεύρι 
(Κρήτη, Σάμος) και πάνω σε μικρές 
χορτόπιτες, τις φεσκλόπιτες όπως τις 
λένε στην Τήνο. Επίσης με το πετιμέζι 
φτιάχνουμε τα μουστοκούλουρα ένα 
πολύ νόστιμο βούτημα.
Στα ορεινά χωριά της Κρήτης τρώγεται 
μαζί με το χιόνι (παγωτό του χειμώνα). 
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Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ 1645 - 1669
Η μακροχρόνια πολιορκία και η εποποιία του Χάνδακα 1647 – 1669

«Ο Κρητικός Πόλεμος, του οποίου ως κορυφαίο 
περιστατικό η ιστορία κατέγραψε τη μακροχρόνια 
και συγκλονιστικά δραματική πολιορκία του 
Χάνδακα, αποδείχτηκε πολιτικό και στρατιωτικό 
γεγονός με πανευρωπαϊκή σημασία και απήχηση. Η 
είκοσι δύο χρόνων πολιορκία της πρωτεύουσας της 
Κρήτης προσέλαβε διαστάσεις θρύλου».
Στα μέσα του 17ου αιώνα, οι Οθωμανοί, που 
είχαν ήδη δημιουργήσει μια αυτοκρατορία, αφού 
διέλυσαν το Βυζαντινό κράτος και κυριάρχησαν 
σε όλο το Αιγαίο, επιτέθηκαν στην Κρήτη, την 
κατέλαβαν και ξεκίνησαν την πολιορκία του 
απόρθητου Χάνδακα. Η πολιορκία κράτησε 22 
ολόκληρα χρόνια. Είναι η μακρύτερη πολιορκία 
στην ιστορία της ανθρωπότητας και στοίχισε τη 
ζωή σε περισσότερους από 100.000 πολιορκητές. Ο 
Κρητικός Πόλεμος, όπως ονομάζεται η μακρόχρονη 
πολιορκία, έχει εμπνεύσει ποιητές και συγγραφείς. 
Και η Candia δεν θα έπεφτε στα χέρια των Τούρκων 
αν ένας Βενετοκρητικός, ο μηχανικός της οχύρωσης 

Andrea Barozzi, δεν πρόδιδε στους Οθωμανούς 
τα αδύνατα σημεία των τειχών. Το 1669 η πόλη 
παραδόθηκε στα χέρια των Τούρκων, μετά από 
πέντε αιώνες ενετικής κατοχής. Στις 26 Σεπτεμβρίου 
του 1669 ο προβλεπτής Φραγκίσκο Μοροζίνι, μετά 
από πολλές διαπραγματεύσεις, υπέγραψε συμφωνία 
παράδοσης της πόλης στον Κιοπρουλή. Οι Οθωμανοί 
παρέλαβαν μια ερειπωμένη πόλη.
«Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1669 μετά από 465 
χρόνια κατοχής και είκοσι δύο χρόνια πολιορκίας, 
το λάβαρο του Αγίου Μάρκου κατέβηκε οριστικά 
από το Φρούριο του Χάνδακα. Τα μεσάνυκτα της 
26ης Σεπτεμβρίου οι Ενετοί κατέβασαν από τον 
προμαχώνα Μαρτινέγκο το μεγάλο σταυρό. Την 
επόμενη το πρωί, 27 Σεπτεμβρίου 1669, έγινε η 
επίσημη τελετή παράδοσης του Χάνδακα στους 
Τούρκους. Ο βρυχηθμός του Λέοντα του Αγίου 
Μάρκου δε θα ακουγόταν ξανά στη Μεγαλόνησο.
Ο Εβλιά Τσελεμπί, στρατιωτικός και περιηγητής, 
περιγράφοντας την παράδοση του Χάνδακα 

αναφέρει: «Την Παρασκευή 1 Τζεμαζιέλεβελ του 
1080 (Σεπτέμβριος 1669) νωρίς το απόγευμα 
οι άπιστοι, παρέδωσαν στον αντιπρόσωπο του 
πολυχρονεμένου, τον πορθητή του Χάνδακα, Φεζίλ 
Αχμέτ, πάσα τα έξι χιλιάδες εξακόσια έξι κλειδιά 
από το κάστρο, τις αποθήκες πολεμοφοδίων, το 
θησαυροφυλάκιο και τις αποθήκες προμηθειών».
Η πτώση της «Βενετίας της Ανατολής» υπήρξε 
βαρύτατο πλήγμα στο κύρος της Γαληνότατης 
Δημοκρατίας και στην κυριαρχία της στη Μεσόγειο 
και ταυτόχρονα η αφετηρία νέων δεινών για το 
Ηράκλειο.
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Ηράκλειο 15/8/2014
Καλημέρα σας.
Το παρακάτω, φτωχό μου κείμενο το έστειλα στην τοπική 
Εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» για δημοσίευση, αλλά δεν είδα να το 
δημοσιεύσει. 

Του Μαρίνου Ι. Ιδομενέως
 Μέλους συντακτικής

επιτροπής της εφημερίδας. 

Ηράκλειο-Μοιρες-Τυμπάκι.
Είκοσι χρόνους πολεμά το κράτος το μεγάλο,
το δρόμο για τη Μεσαρά να κάμει για ρεγάλο.
Κοντύλια πολυκόντυλα βγάνουνε κάθα χρόνο,
που φτάνουνε, δε φτάνουνε, για λίγα μέτρα μόνο.
Όλο χαλούν και χτίζουνε κι όφκαιροι δεν καθίζουν,
κι όσα στελιώνουν σήμερo, ταχτέρου τα γκρεμίζουν.
Τρύπες ανοίγουν στα βουνά κι απέναντι περνούνε
και μος και ποπεράσουνε, ξωπίσω ντως τσιλούνε.
Τση Αλαμάνας το σκοπό οι ντόπιοι τραγουδούνε
και στσ’ Αναγύρους χρόνια ’δα σκαλώνουν και τσουρλούνε.
Ντόπιος κιανείς δε γνοιάζεται, κι οι τοπικές γαζέτες,
μάθαν και πιπιλίζουνε κι αυτές τσι αμπολέτες,
που τέλεψε το γάλα ντως και βγάνουνε αέρα,
κι όλος ο κόσμος πνίγεται κι αυτές ξανοίγουν πέρα.
Το ίδιο όμως κάνετε κι οι Μεσαρίτες όλοι,
και πιπιλίζετε κι εσείς το ίδιο πιπιρόλι.
Και δεν αναγουλιά κιανείς το βύζαχτρο να φτύξει,
και σ’ όσους σασε παίζουνε τα ντόδια ντου να τρίξει.
Ελπίζω, όμως, πως εδά που τουτονέ δα δείτε,
πως δα ανεχετζώσετε και δα ξεσηκωθείτε.
Και δα φωνιάξετε μαζί με μάνητα ως τα μπούνια:
Πάψτε να μασε παίζετε! Δεν είμαστε μαϊμούνια!!!

Μια και μοναδική φορά ο παππούς Δημήτρης, άνοιξε τα φυλλοκάρδια του 
και μου μίλησε για τον πρώτο διωγμό από τα Καράμπουρνα της Μικράς 
Ασίας. Ήταν Οκτώβρης του ΄73, όταν έφευγα φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. 
Θυμάμαι το δάκρυ του.
-Να μ΄ αξίωνει γιέ μου ο θεός να έρθω κι εγώ ξανά σ΄ αυτή τη φιλόξενη πόλη 
που μας αγκάλιασε το  ’14!
- Καλά, είχατε αποφασίσει να φύγετε από την Πατρίδα; Τον ρώτησα.     
-Όχι, παλικάρι μου. Οι Νεότουρκοι είχαν αποφασίσει να διώξουν όλους 
τους Έλληνες της Ερυθραίας. Ορμούσαν στα χωριά μας, λήστευαν και  
τρομοκρατούσαν. Μέσα σε λίγες μέρες αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε 
το χωριό, τάχατες για λόγους ασφαλείας, και καταφύγαμε στην Ελλάδα, 
στο Καραμπουρνάκι της Θεσσαλονίκης. Εγώ, τα δυο μικρότερα αδέλφια 
μου, η Μαρία, ο Παναής, και ο πατέρας μας ο Νικολής. Η μάνα μας είχε 
πεθάνει. Φύγαμε χωρίς να πάρουμε τίποτις  μαζί. Δεν επιτρέπονταν, μόνο 
ό,τι κρατούσαμε στα χέρια. Οι Τούρκοι μας διαβεβαίωναν ότι φεύγουμε 
προσωρινά μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα. Εκεί μείναμε τέσσερις 
οικογένειες μαζί σε μια αποθήκη, ένα μεγάλο δωμάτιο. Την είχαμε χωρίσει 
στα τέσσερα με λινάτσες. Δύσκολα χρόνια!  Μας βοήθησαν όμως οι ντόπιοι. 
Ένα μεροκάματο για το ψωμί μας κάναμε. Ακόμα κι ο Παναής, παιδάκι 8 
χρονών, θελήματα έκανε καθημερινά.  Θυμάμαι μια μέρα που δούλευε σ’ ένα 
γαλακτοπωλείο για να μεταφέρει τσανάκες γιαούρτι, και ήρθε τρέχοντας να 
με  βρει εκεί κοντά που δούλευα  για να κρυφτεί από τον φόβο του πίσω μου. 
Αλλά  ο Θεός μας φύλαξε. Αλίμονο σ’αυτούς που μείνανε πίσω: Γυναικόπαιδα 
και γέροι πνίγηκα στην προσπάθειά τους,  να φύγουν. Μαθαίναμε ότι 
κάποιους τους εκτέλεσε ο τουρκικός στρατός. Κάποια κορίτσια τα βίασαν. 
Λέγανε ότι περίπου 70.000 Έλληνες απελάθηκαν στην Ελλάδα.  
Μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Τουρκία ηττήθηκε, 
γυρίσαμε  στην Πατρίδα και βρήκαμε ρημαγμένες τις περιουσίες μας. 
Αγαπούσαμε όμως τον τόπο μας, τις φτιάξαμε από την αρχή. Ποτέ ξανά η 
φυλή μας να μη περάσει τέτοια δοκιμασία…

Ο Βασίλης Σασλής είναι πρόεδρος του Συλλόγου Καραμπουρνιωτών 
Ηρακλείου ο «Άγιος Γεώργιος».

100 χρόνια από τον πρώτο 
διωγμό της Μικράς Ασίας

Του Θεολόγου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΕΥΓΑΔΑΚΗ
Προσφορά του γιού του
Κ. Μανόλη Ζευγαδάκη

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το πρώτο διωγμό της Μικράς Ασίας, ο 
εγγονός του Καραμπουρνιώτη Δημήτρη Ανδριώτη (γεννημένου το 1884 ), Βασίλης 
Σασλής, παραθέτει μια προφορική μαρτυρία του.

«Οι Ελληνες κάτοικοι της Φώκαιας αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν την πόλη τους μετά το διωγμό του 1914. 
Επιβιβάζονται σε πλοιάρια και αναχωρούν για τη Μυτιλήνη, τη 
Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά… Μια πολύτιμη φωτογραφία του 
φιλέλληνα Φελίξ Σαρτιό (Felix Sartiaux, 1876-1944), Γάλλου 
μηχανικού και αρχαιολόγου, που οργάνωσε αρχαιολογικές 
ανασκαφές στην Αρχαία Φώκαια της Μικράς Ασίας το 1913, 1914 
και 1920 και βοήθησε πολλούς Έλληνες.»
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Τα μέλη του Δ.Σ. του 
Συλλόγου θεωρώντας ότι 
ένας πολυσυλλεκτικός 
Σύλλογος όπως είναι ο 
δικός μας θα πρέπει να 
συμμετέχει σε οτιδήποτε 
πιστεύει ότι προάγει 
τον πολιτισμό, το 
εθελοντισμό, το δίκαιο, 
τα γράμματα και τις 
τέχνες, τη συλλογικότητα, 
τις διεκδικήσεις, τις 
συνεργασίες και τη γνώση 
(σε πολλά επίπεδα), 
συμμετείχε στο διάστημα 
που μας πέρασε στις κάτωθι 
εκδηλώσεις - διαμαρτυρίες:

• Στις εκδηλώσεις του Πτωχοκομείου των 
Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού.
• Παρακολούθησε το πρόγραμμα Πρώτων 
Βοηθειών στο ΚΕΚΟΙΦ - ΑΠΗ (πρώην ΚΑΠΗ).
• Στην εκδήλωση του Δικτύου Αλληλεγγύης 
στην πλατεία Αγ. Αικατερίνης.
• Στις διαμαρτυρίες για το ξεπούλημα της 
παραλίας του Καρτερού.
• Στις διαμαρτυρίες για τις απολυμένες 
καθαρίστριες στην Εφορία, στην Περιφέρεια και 
στο Πάρκο Γεωργιάδη.
• Στο Εργατικό Κέντρο για τις ΒΑΠΕ, το 
ξεπούλημα στο ΤΑΙΠΕΔ και τα Χημικά της 
Συρίας.
• Σε εκδήλωση στον προαύλιο χώρο της 
γειτνιάζουσας Ενορίας του Αγίου Ευγενίου.

• Σε εκδήλωση στην Ανδρόγεω για “Τις 
επιπτώσεις των χημικών όπλων στην 
υγεία”, που οργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος 
και η Πρωτοβουλία Ηρακλείου κατά της 
εξουδετέρωσης των Χημικών όπλων της Συρίας 
στη Μεσόγειο και το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
• Στην ενημέρωση και διαμόρφωση του 
καταστατικού για την Παγκρήτια Ένωση των 
Πολιτιστικών Συλλόγων. 
• Στην παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη 
Καρτσάκη, κατοίκου του προαστίου μας και 
τέως διευθυντή του 8ου Λυκείου 
• Σε εκδήλωση του γειτονικού Συλλόγου 
Κνωσσού στο ωραίο και αναβαθμισμένο πάρκο. 
Συγχαίρουμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού κα 
Μάρα Παναγιωτάκη και το Δ.Σ.
• Σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Μπεντεβή και συγχαίρουμε την πρόεδρο 
Αργυρώ Πατακιούδη - Τριγώνη και το Δ.Σ.
• Σε εκδηλώσεις της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων 
Νίκου Καζαντζάκη.
• Στις Δαρβινικές Δευτέρες στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας.
• Στο Πανελλήνιο Συνέδριο Μνήμης για τα 
ολοκαυτώματα και τις Γερμανικές Αποζημιώσεις 
στη Δαμάστα.
• Στο Διαπολιτιστικό Συνέδριο Ιατρικής στο 
Καμιλάρι. 
• Στο Διεθνές Εργαστήριο Βιοπολεοδομίας 
με θέμα “Χωροκοινωνικές μεταβολές υπό το 
καθεστώς έκτακτης ανάγκης” στον Κοινωνικό 
Χώρο των Ιδρυμάτων Α & Μ Καλοκαιρινού 
(Μονής Αγκαράθου) όπου πραγματοποιήθηκαν 
επισκέψεις σε γειτονιές της πόλης, αλλά και του 
Νομού Ηρακλείου.

Προς τη
Δημοτική
Αρχή 
Ηρακλείου

Η παρουσία του
συλλόγου μας σε
διάφορες εκδηλώσεις
της κοινωνίας
του Ν. Ηρακλείου

O Πολιτιστικός Σύλλογος του Αγίου Ιωάννη 
ευχαριστεί την απερχόμενη Δημοτική 
Αρχή:
• Για την άριστη συνεργασία μας.
• Για τη βοήθεια που μας παρείχε στη  
στέγασή μας στο κτήριο της οδού 
Γαζίου & Ταντάλου.
• Για την παραχώρηση χώρου στο 
ΚΕΚΟΙΦ Αγίου Ιωάννου για τη 
δραστηριότητα της Ομάδας Αγάπης, 
αλλά και παραχώρηση της κεντρικής 
αίθουσας για άλλες δραστηριότητες του 
Συλλόγου.
• Για την συνεργασία με όλες τις 
υπηρεσίες του Δήμου στη διεξαγωγή 
εκδηλώσεων και ειδικότερα εκείνης του 
«Χριστουγεννιάτικου χωριού».
• Tην καλή συνεργασία σε θέματα 
πολεοδομίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Ως προς την νέα Δημοτική Αρχή: 
Της απευθύνουμε τα θερμά μας  
συγχαρητήρια για την εκλογή της.  
Της ευχόμαστε Δημιουργική Θητεία 
και ευχόμαστε μια εποικοδομητική 
συνεργασία με τον Σύλλογό μας για το 
καλό του προαστίου μας.

Γ.Α.Σ. ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (στο 19ο δημ. Σχολείο)

  Δευτέρα  Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή
Α΄-Β΄δημ. 17.00- 18.00   17.00-18.00 17.00-18.00
Γ΄ -Δ΄δημ. 18.00-19.00                                        18.00-19.00 18.00-19.00
Ε΄-ΣΤ΄δημ.                      17.00-18.00 19.00-20.00 19.00-20.00 17.00-18.00
1η-2η γυμν. 19.00-20.00 18.00-19.00   20.00-21.00 18.00-19.00
Παιδικό  20.00-21.00 19.00-20.00 20.00-21.00   19.00-20.00

Λειτουργούν ολιγομελή τμήματα max 
15 Αθλητών υπό τις οδηγίες έμπειρων 
γυμναστών καλαθοσφαίρισης.
ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή & Μηνιαία συνδρομή 20 
€. Προσφορές σε πολύτεκνες οικογένειες και 
ανέργους. 
Πληρ. 6938169888 
Π.Παγωνίδης, 6982614171 
Μ.Γιαουζάκη, 6936046804 
Ε.Κρασονικολάκη.
Facebook: gasandrogeas / www.gasandro-
geas.blogspot.gr
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 26 Φεβρουαρίου 2014 τη συνεισφορά 
των 146.635.815€ για ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 
για την εισαγωγή διαδραστικών συστημάτων και κινητών εργαστηρίων 
πληροφορικής μέσα στην σχολική τάξη. 
Ήδη το Υπουργείο Παιδείας εξοπλίζει τα σχολεία όλης της χώρας με 17.960 
διαδραστικούς πίνακες.
Στόχος του εν λόγω έργου είναι η ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Έτσι τώρα όλα τα σχολεία της χώρας γεμίζουν με διαδραστικούς πίνακες και 
υπολογιστές.
Οι μαθητές αγαπούν την τεχνολογία.
Ο κόσμος των παιδιών είναι η τεχνολογία.
O εικονικός κόσμος μπορεί να μην είναι πραγματικός για εμάς, είναι 
πραγματικός για τα παιδιά. 
Για το λόγο αυτό οι διαδραστικοί πίνακες είναι ισχυρά εργαλεία διδασκαλίας.
Η μεγαλύτερη πρόκληση, ωστόσο, είναι να αλλάξει η νοοτροπία των 
εκπαιδευτικών. Κάποιοι καθηγητές πιστεύουν ότι δεν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία στη διδασκαλία του μαθήματός τους. 
Χρειάζεται όμως να δουν πόσο εύκολα η τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί 
στα μαθήματά τους και πόσο μεγάλη είναι η επίδραση της ψηφιακής 
διδασκαλίας στην πρόοδο των μαθητών.

Αρκεί να γνωρίσουν ορισμένα από τα θετικά σημεία της αξιοποίησης του 
Διαδραστικού Πίνακα, όπως είναι:
Ποικιλία αναπαραστάσεων.
Χρήση και διαχείριση πολυμεσικού υλικού.
Οπτικοποίηση αντικειμένων μάθησης.
Δημιουργία και επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικού διαδραστικού υλικού.

Προσέλκυση ενδιαφέροντος.
Οικοδόμηση και κατανόηση των εννοιών.
Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών.
Αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος.
Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία. Ανάπτυξη 
κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.
Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, 
Οπτικό, Κιναισθητικό).
Αύξηση αυτοπεποίθησης.
Ενίσχυση της μάθησης.

η τεχνολογία στην εκπαίδευση είναι μονόδρομος

Τα ελληνικά σχολεία
μπαίνουν στην
ψηφιακή εποχή!

Μαρία Μαρκάκη
Μαθηματικός και Παιδαγωγός

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  Αγ. Ιωάννη, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  στα 
μέλη του ότι  θα πραγματοποιήσει Γενική & Καταστατική 
Συνέλευση, στο νέο μας χώρο, στο ισόγειο της «ροτόντας» 
του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λ. Κνωσού, στις  28/9/2014 
στις 11:00, ημέρα Κυριακή και εφόσον δεν υπάρξει η 
απαιτούμενη απαρτία θα επαναληφθεί την ίδια ώρα στις 
5/10/2014 επίσης ημέρα Κυριακή. 

Από το Δ. Σ. του Συλλόγου

>>>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Κ.Σ.
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ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ ΤΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΕΝ ΔΗΜΩ
Του Γιώργου Τσαγκαράκη
Προέδρου του Συλλόγου.

Του Μαρίνου Ι. Ιδομενέως
 Μέλους συντακτικής

επιτροπής της εφημερίδας.

Να μην αλλάξει ο Μανωλιός να βάλει τη 
βράκα ντου αλλιώς, παρακαλώ σε κάθα 
αλλαξοβασιλίκια. Λένε πως άμα λέει 
αρχίξουνε να σφάλουνε οι παραμιές, δα 
αρχίξει λέει να χαλά ο κόσμος. Μπορεί να 
’χουνε δίκιο, αλλά η γι’ αφεδιά μου θέλω 
να αλλάξει η παραμιά του Μανωλιού! Να 
μη βάλει δηλαδή τη βράκα ντου αλλιώς, 
γή να μπαλώσει την παλιά  ο καινούργιος 
Δήμαρχος, μα να βάλει μια άλλη, πλια 
καλή, καινούργια βράκα. Να μην, πετάξει 
όμως την παλιά στα σκουπίδια, μα να 
δει αν ήτανε από ποθές τρυπημένη γή 
ξελαστιχωμένη σε κιανένα μπατζάκι να 
ξανοίξει εκεινιά που δα βάλει ο ίδιος να 
μην την έχει φαωμένη η κοτσιπίδα και να 
μην είναι από ποθές ξαλαστιχομένη να 
παίρνει αέρα. Εκειονά δε που πιστεύγομε 
όλοι οι Καστρινοί και το εύχομέστανε 
κιόλας, είναι οι καινούργιοι δημοτικοί 
αρχόντοι να μπούνε ούλοι βρακωμένοι 
στο χορό. Κιανείς αξεβράκωτος! Και να 
ξανοίξουνε, όλοι ντως να σπρώξουνε 
το κάρο οθέ μπρος, και να ρωτούνε 

πού και πού και τσι περαστικούς ανέ 
προπατούνε σε ανοιχτούς δρόμους 
και όι σε τσικιμάδες. Ο Βασιλάκης μας, 
βέβαια, και κειονά τονε τιμά ιδιαίτερα, 
έχει λεωμένα πολλές βολές πως α δεν 
έχει λέει τη συντρομή των Καστρινών, 
εγούγια ντου λέει αυτηνού, και τση 
παρέας του και  ολωνώ που στηρίξανε 
λέει απάνω ντου την πρόοδο του τόπου. 
Εκειονά δε που μετρά και που τονε τιμά 
ιδιαίτερα, είναι κατά την γνώμη μου, το 
ότι, δεν επέταξε κιόλας την παλιά βράκα 
στα σκουπίδια, δεν εμηδένισε τα όσα 
έχει καωμένα ο Γιάννης, αλλά και δεν 
εμαγάρισε τη γλώσσα ντου να πει πράμα 
αξετσίπωτες κουβέντες σε βάρος του. 
Όλοι δε οι Καστρινοί εύχομέστανε να 
ενώσουνε τσι δυνάμεις τως όλοι που ο 
λαός τσοι διάλεξε να σπιτωθούνε στη 
Λόντζια, και να φροντίσουνε ο Δήμος μας 
και οι δημότες του να δούνε καλύτερες 
μέρες. Γιατί σαν σμίξουνε πολλοί και 
θέλουνε να δώσουν, κι ένα βουνό να 
μπει ομπρός δα το ισοπεδώσουν!

ΑλλαξοβασιλίκιαΔείγμα πολιτισμού

Όπως διαβάσατε ήδη σε προηγούμενες σελίδες, ο 
Σύλλογος θα στεγαστεί πλέον και σε άλλο ένα κτήριο, 
αυτό του Πανεπιστημίου. Με αφορμή αυτό το γεγονός, 
ήθελα να σας μεταφέρω την αγανάκτηση μας όταν 
πήγαμε για πρώτη φορά να επισκεφτούμε αυτό το 
χώρο.
Η εικόνα που αντικρίσαμε ήταν τραγική. Κάποιοι, 
εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της μεταφοράς του 
πανεπιστημίου στις Βούτες, εισέβαλαν μέσα στο κτήριο 
και άρχισαν να καταστρέφουν ότι έβρισκαν μπροστά 
τους. Έσπασαν τζάμια, πόρτες, τοιχία, κατέστρεψαν 
WC και ότι άλλο ήταν σε αυτούς προσιτό. Και όλα αυτά 
μέσα στη γειτονιά μας, μέσα στα μάτια μας. 
Και δεν είναι το μόνο παράδειγμα αυτό. Σας θυμίζω 
τη Βάση Γουρνών, το Ξενία Καρτερού και γενικά κάθε 
κτήριο που μένει απροστάτευτο.
Αυτή η συμπεριφορά δε μας τιμά καθόλου ως Έλληνες  
και πρέπει να συλλογιστούμε όλοι το μερίδιο της 
ευθύνης που μας αναλογεί. Δε θα πρέπει να μένουμε 
αμέτοχοι, αλλά να αντιδρούμε κάθε φορά που 
πέφτει στην αντίληψη μας κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να 
αφήνουμε κανένα να προσβάλλει και να λεηλατεί τη 
δικιά μας περιουσία και τον πολιτισμό σας.
Είναι και αυτό ένα δείγμα πολιτισμού.


