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«ΜνήΜες και  
χαλ-αςΜατα»

της νίκης τρουλλινού 
(για τον  καθηγητή Μανούσο Μανουρά)

ή εφημερίδα μας «ή Φωνή των ανωγείων» αναδημοσιεύει από την 
εφημερίδα «εΦςΥν», (εκδ. 29-30/7/2017) το κείμενο αυτό από την 

πένα της πεζογράφου νίκης τρουλινού, ως αναφορά στον αξέχαστο 
καθηγητή και αγωνιστή Μανούσο Μανουρά.

Σελ. 16

✓               ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 
          ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017

από τον Δημήτριο ςαλούστρο ή Ζαΐμη
Ο πανηγυρικός της ημέρας στις 13/8/17 

    32ο αναΠτΥΞιακΟ 
ςΥνεΔΡιΟ 
ΜΥλΟΠΟταΜιτΩν 2017
(ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, 
Μυλοποτάμου, 19/8/2017)

➔Με απόλυτη επιτυχία έκλεισε  
τις εργασίες του το 32ο Αναπτυξιακό  
Συνέδριο της Πανελλήνιας Πολιτιστικής  
Ένωσης Μυλοποταμιτών που πραγματο- 
ποιήθηκε το ςάββατο 19 αυγούστου στον  
Άγιο Μάμα του Νομού Ρεθύμνου.    σελ 10

Έναρξη μαθημάτων  
χορού και παραδοσιακών  
οργάνων στο Σύλλογό μας 
για τη σεζόν 2017-2018
(σελ. 6)

Τ' Ανώγεια επι-
σκέφτηκε στις  

8 Αυγούστου  
ο στρατηγός ε.α 

Εμμανουήλ  
Σφακιανάκης.(συνέχεια στις σελ. 6)

6Ο Διεθνες ςκακιςτικΟ 
τΟΥΡνΟΥα ανΩγειΩν
«ιΔαιΟν αντΡΟν 2017» 
Βράβευση παλιών  
ανωγειανών σκακιστών
- Ίδρυση νέου σωματείου
Για 6η συνεχή χρονιά, ο Σκακιστικός 
Όμιλος Ανωγείων, μαζί με τον ΟΑΑ 
«Ηράκλειο» και σε συνδιοργάνωση με 
την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο 
Ανωγείων, διοργάνωσε στα Ανώγεια  
το Διεθνές Σκακιστικό Όπεν «Ιδαίο 
Άντρο», από τις 10 έως τις 17  
Ιουλίου 2017.      (συνέχεια στις σελ. 12)

«τα ςΥγχαΡήτήΡια 
τΩν ανΩγειΩν ςτΟΥς 

εΠιτΥχΟντες  
ςτα αει
αΠΟ τΟν καθήγήτή 

Βαςιλή 
ΒΟΥιΔαςκή
ενώνω κι εγώ τη φωνή μου με 
τη δικαιολογημένη θριαμβευτι-
κή φωνή του χωριού μας και 
συμμετέχω στους πανηγυρι-
σμούς. Μαζί με τα θερμά μου 
συγχαρητήρια στους επιτυχό-
ντες απόφοιτους του Λυκείου 
μας στα ΑΕΙ, εκφράζω τις πιο
   θερμές μου ευχές για την 
    ευόδωση των σπουδών τους  
      και για κάθε επιτυχία  
        στη ζωή τους. 

              (συνέχεια στις σελ. 13)

7 3 η  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ
ολοκαυτωμα ανωγειων

ή τιμητική παρουσία του 
Προέδρου της Δημοκρατί-
ας κ. Προκόπη Παυλόπου-
λο, στον τόπο μας στ’ανώ-
γεια, στις 13/8/2017, και 
αναγόρευσή του σε επίτι-
μο δημότη, σε μια ημέρα 
μνήμη και ύψιστης σημα-
σίας για όλους τους ανω-
γειανούς, όπως αυτή της 
73η επετείου από το 3ο 
Ολοκαύτωμα των ανωγεί-
ων, έδωσε τον ιδιαίτερο 
τόνο και συμβολισμό στην 
ημέρα αυτή. 

›Ανώγεια-Αρμί

›�13 Αυγούστου  
2017

(συνέχεια στη σελ. 8)

ΑΝωγΕΙΑΝΕΣ ΑθΙβοΛΕΣ, σελ. 10
ΙΣΤορΙΕΣ Του ωκΕΑΝου 
σελ. 7, της Μαρίας Χρονιάρη

ΣκΕΨΕΙΣ 
σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

   οι επιτυχόντες του γΕΛυκείου Ανωγείων   
               (ποσοστό επιτυχίας 80%)
    Αξιοσημείωτα αποτελέσματα που διαμόρφωσαν        
             υψηλά ποσοστά επιτυχίας, πέτυχαν 
             οι μαθητές του» Σταυράκειου» γενικού 
          Λυκείου Ανωγείων, κατά τη συμμετοχή τους 
                        στις φετινές Πανελλαδικές 
                                  Εξετάσεις (2017). 

                                            σελ. 13

«τΟ ΠΟινικΟ ΔικαιΩΜα ςτΟ ΦΩς»

(συνέχεια στις σελ. 4)

Με ποικίλες και πολύμορφες δραστηριότητες κο-
ρυφώθηκαν οι φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις 
στα Ανώγεια με τίτλο «Πέτρας Πολιτισμός, Ανώ-
γεια 2017 -Μη χαμηλώνεις τα φτερά» που πραγ-
ματοποιήθηκαν με την συνεργασία των Πολιτι-
στικών Συλλόγων Ανωγείων, και Σισάρχων, το 
Φεστιβάλ Κιθάρας Ανωγείων, το Σκακιστικό 
Σύλλογο, τους ΑνωγειαΝέους, τον Αθλητικό 
Όμιλο «Αετό» και το Κέντρο Γνώσης της Ενορί-
ας Αγίου Γεωργίου.                 (συνέχεια στη σελ. 14)

ΠΟλιτιςτικες εκΔήλΩςεις
«ΠετΡας-ΠΟλιτιςΜΟς»-
ανΩγεια 2017
«Μή χαΜήλΩνεις τα ΦτεΡα»

για τΟΥς κινΔΥνΟΥς  
τΟΥ ΔιαΔικτΥΟΥ
(ΑνώΓΕΙΑ, ΜΕϊνΤΑνΙ,  
8/8/2017)

ΟΜιλια τΟΥ 
εΜΜ. ςΦακιανακή 

νεα εΥΡήΜατα 
ςτή ΖΩΜινθΟ
(αΠΟ τήν εΦετινή αναςκαΦή  
ιΟΥλιΟΥ-αΥγΟΥςτΟΥ)

εισόδους που δεν ήταν μέχρι σήμερα 
γνωστές στο μινωικό ανάκτορο της 
Ζωμίνθου στον Ψηλορείτη αποκάλυψε 
η εφετινή ανασκαφή στην περιοχή, που 
διεξήχθη επί έξι εβδομάδες ανάμεσα 
στους μήνες Ιουλίου - Αυγούστου.

  (συνέχεια στις σελ. 17)
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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  
τΡαΠεΖα ΠειΡαιΩς 

645512-5883-949 (όψεως)

IBAN GR5601714550006455125883949

Τους τελευταίους 4-5 μήνες, ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί μια κακοστη-
μένη παράσταση θεάτρου. Ένα θέατρο απ΄αυτά, που συχνά, αποκαλούμε όλοι μας 
(χωρίς φειδώ) «θέατρο του παραλόγου», με πρωταγωνιστές, δύο στην ουσία, 
ανισσόροπους ανθρώπους. Τον Ντόναλντ Τράμπ, νεόκοπο και ναι… Πρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (που την είδε «πλανητάρχης», όπως και οι 
προκάτοχοί του) και είπε ας κάνω κι εγώ ένα πόλεμο….και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο 
οποίος φαντάζει «τρελάρας», αλλά δεν μασάει και κυρίως δεν ορρωδεί προ ουδε-
νός. Και μ’αυτά και μ’αυτά, φτάσαμε να ανησυχούμε για έναν παγκόσμιο, πυρηνι-
κό όλεθρο, λες και «…δεν είχαμε άλλη δουλειά να κάνουμε....ούτε άλλα προβλήματα 
να λύσουμε». Δυστυχώς, η πρόσφατη, ισχυρή πυρηνική δοκιμή που ενήργησαν οι 
κυβερνώντες της Βόρειας Κορέας και το στρατοκρατούμενο καθεστώς της Πιόνγκ 
Γιάνγκ, της ασιατικής αυτής χώρας των 26.000.000 εκατ. ανθρώπων, αλλά και οι 
ανοιχτές απειλές του αρχηγού της, για έναν ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο, εντείνουν 
την παγκόσμια ανησυχία και καθιστούν τον κίνδυνο μιας «πυρηνικής αντιπαράθε-
σης» το βασικότερο ζήτημα της διεθνούς πολιτικής.
Πως είπατε…; «Αυτά δεν γίνονται….;» Κι όμως….Επιτρέψτε μου να σας ενημερώ-
σω, όπως συνέβη κι εγώ να ενημερωθώ, ότι το επιστημονικό περιοδικό «Bulletin 
of the atomic scientists» στο εξώφυλλο κάθε τεύχους του απεικονίζει ένα ρολόι οι 
δείκτες του οποίου δείχνουν την ώρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Αυτή συμβολίζει 
το κατά πόσο πλησιάζουμε ή απομακρυνόμαστε από έναν πυρηνικό πόλεμο (00:00), 
ανάλογα με τις σχέσεις των πυρηνικών κρατών μεταξύ τους και την παγκόσμια 
πυρηνική ισορροπία. Σήμερα, οι δείκτες είναι δυόμισι λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. 
Από το 1947, μόνο μία φορά, το 1953, οι δείκτες ήταν πιο κοντά στις 00:00. Το 
ρολόι τότε έδειχνε δύο λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα.
Σήμερα, πολλά κράτη έχουν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και μάλιστα χωρίς να έχουν 
υπογράψει το «Σύμφωνο Μη Πυρηνικής Ανάπτυξης» (Ινδίες, Πακιστάν, Β. Κορέα, 
Ισραήλ). Το γεγονός αυτό οδηγεί σε διασπορά των πυρηνικών όπλων, άρα σε με-
γαλύτερη πιθανότητα χρήσης τους. Η πιθανότητα αυτή αυξάνει περισσότερο, όταν 
κάποιο πυρηνικό κράτος προκαλεί με δοκιμές πυραύλων που μπορούν να μεταφέ-
ρουν πυρηνικές κεφαλές. 
Μάλιστα, οι πυρηνικές κεφαλές έχουν εξελιχθεί τόσο, ώστε η εκρηκτική ισχύς να 
είναι χίλιες φορές μεγαλύτερη από την ισχύ της βόμβας στη Χιροσίμα (ουρανίου, 
15 kt ΤΝΤ) και στο Ναγκασάκι (πλουτωνίου, 19 kt ΤΝΤ). Όπως διαβάζω,  η αρχή 
λειτουργίας της βασίζεται στη σύντηξη ελαφρών πυρήνων. Έτσι, η καταστροφή 
που προκαλείται είναι πολύ μεγαλύτερη και η ραδιενέργεια πολύ περισσότερη απ' 
ό,τι αυτή που εκλύεται από τη βόμβα σχάσης. Είναι γνωστό το αποτέλεσμα στον 
ανθρώπινο πληθυσμό των ιαπωνικών πόλεων (150.000 νεκροί επιτόπου και τουλά-
χιστον άλλοι τόσοι από τη ραδιενέργεια). Ένας διηπειρωτικός πύραυλος (εμβέλειας 
10.000 χιλιομέτρων) μπορεί να μεταφέρει δέκα πυρηνικές κεφαλές σύντηξης και 
να τις εκτοξεύει σε ανεξάρτητους στόχους. Το αποτέλεσμα της καταστροφής, αν 
οι κεφαλές αυτές καλύψουν μία πόλη εκατομμυρίων κατοίκων, θα είναι ο πλήρης 
αφανισμός πληθυσμού και κτιρίων. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, γιατί η αντίπαλη 
πλευρά, έστω με μια καθυστέρηση, θα απαντήσει ανάλογα. Αν αναλογιστούμε ότι 
το αποτέλεσμα αυτό προκαλείται μόνο με δύο διηπειρωτικούς πυραύλους πολλα-
πλών πυρηνικών κεφαλών και το σημερινό παγκόσμιο πυρηνικό οπλοστάσιο ως 
προς αυτό τον τύπο πυραύλου ξεπερνά τους χίλιους, μπορούμε να καταλάβουμε 
το μέγεθος του κινδύνου. Πως είπατε…;;; Δεν μπορούμε…;! 
Τότε ας σταθούμε, τώρα «στο παρά 2», στις συνέπειες ενός πυρηνικού ολέθρου. 
Αυτές  έχουν να κάνουν πολύ απλά με τη μεταβολή στο κλίμα της Γης, τη δραματική 
μείωση της θερμοκρασίας και την άμεσε και καταλυτική, όσο και μοιραία επιρροή 
στο οξυγόνο, στο όζον, στα φυτά και στην τροφική αλυσίδα. Στην περίπτωση 
εκτεταμένου πυρηνικού πολέμου στο βόρειο ημισφαίριο, όπου υπάρχει και το σύ-
νολο των πυρηνικών όπλων, λόγω των πολλαπλών εκρήξεων το σύννεφο της σκόνης 
που θα σηκωθεί από την επιφάνεια του εδάφους θα εμποδίζει τις ηλιακές ακτίνες 
να φτάνουν στη Γη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να προκληθεί συσκότιση και 
πτώση της μέσης θερμοκρασίας κατά περίπου 30 βαθμούς Κελσίου. Άρα, ό,τι έχει 
μείνει από την πυρηνική καταστροφή και δεν έχει επηρεαστεί από τη ραδιενέργεια 
(μονοκυτταρικοί οργανισμοί) χωρίς θερμότητα και φως θα εξαφανίζεται 
προοδευτικά, π.χ. καλλιέργειες, δέντρα και φυτά. Αυτή η διαδικασία με την επικρά-
τηση παγετώνων επί περίπου επτά μήνες υπολογίζεται να διαρκέσει έναν χρόνο. 
Τι έκανε η Βόρεια Κορέα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτές και να εξασφα-
λίσει την επιβίωσή της σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης; Κατασκεύασε τους 
σταθμούς του μετρό σε σημαντικό βάθος. Έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν 
ως καταφύγια σε περίπτωση πολέμου. Μάλιστα, έχουν φτιαχτεί μεγάλες ατσαλένιες 
πόρτες για να εμποδίσουν την είσοδο της ακτινοβολίας στους χώρους προστασίας.  
Όμως η εντύπωση πως τα πυρηνικά καταφύγια μπορούν να μας θωρακίσουν από 
τη ραδιενέργεια και να σώσουν ζωές είναι απατηλή και παραπλανητική. Κανείς 
δεν μπορεί να παραμείνει  πάνω από έναν μήνα κλεισμένος σε ένα καταφύγιο. 
Κάποια στιγμή θα βγει έξω και θα αναπνεύσει σε μια ατμόσφαιρα ολοκληρωτικά 
έρημη. Παραπλανά δε η όλη ιστορία με τη χρησιμότητα των πυρηνικών καταφυγί-
ων, με συνέπεια δυστυχώς, να περιορίζονται οι δράσεις για έναν πυρηνικό αφοπλι-
σμό, αφού…διαδίδεται η εντύπωση και η φρούδα ελπίδα, ότι μπορεί κάποιος να 
επιζήσει σε μια πυρηνική καταστροφή. 
Προσωπικά, δεν με ενδιαφέρει αν το καθεστώς της Βόρειας Κορέας, είναι αποτε-
λεσματικό, ως προς την ποιότητα κατασκευής πυρηνικών κεφαλών και πυραύλων. 
Οι δυτικοί, συχνά, μετά από κάθε πυρηνική δοκιμή, σπεύδουν να αξιολογήσουν και 
συνακόλουθα να υποτιμήσουν  το επίπεδο της τεχνογνωσίας των Βορειοκορεατών. 
Η ηγεσία της Β. Κορέας αποφεύγει συστηματικά να αναφερθεί στην ακρίβεια που 
έχουν οι πύραυλοί της και το γεγονός ότι διαβεβαιώνει πως έπεσαν στη θάλασσα 
της Ιαπωνίας δεν αποδεικνύει την ακρίβειά τους. Για παράδειγμα, υπάρχουν πύ-
ραυλοι με σφάλμα 40 μέτρα και άλλοι με 400. Και είναι σημαντικό στοιχείο η ευ-
στοχία ενός πυραύλου, αν πρόκειται να χτυπήσει υπόγειο στόχο με μίνι πυρηνικά. 
Θεωρώ ότι οι περίπου δέκα πυρηνικές κεφαλές, όπως εκτιμούν οι δυτικοί) που 
διαθέτει η Β. Κορέα, (μαζί με τους πυραύλους που ίσως θα μπορούσαν να τις με-
ταφέρουν με επιτυχία)  αποτελούν σίγουρα μια πυρηνική απειλή. 
Λοιπόν, μετά απ’όλα αυτά, το μόνο που έχω να φωνάξω, μαζί και όλοι μας είναι 
«Καθήστε καλά. Δεν είναι παιχνίδι αυτό που κάνετε». Δεν μένω στις ρητορικές και 
στις μεγαλοστομίες των ηγετών των κρατών της ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας. 
Εδώ δεν έχουμε αντιπαράθεση του Tσακ Νόρις με τον Τσάκι Τσαν…. Εγώ μένω 
στο γεγονός, ότι  ούτε την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου δεν είχαμε τέτοιες προ-
κλητικές πτήσεις σοβιετικών ή αμερικανικών πυραύλων πάνω από άλλα κράτη. Ας 
βάλει ο Θεός το χέρι του, αλλά η κατάσταση είναι πραγματικά επικίνδυνη. Κι εμείς 
ανήμποροι...

Γιάννης Β. Μανουράς

 κι αν τΟ Πατήςει και γινει τΟ «ΜΠαΜ»...; περιε-
χόμεναΟ Δ/ντης του Κ.Υ Ανωγείων ευχα-

ριστεί θερμά τις παρακάτω οικογέ-
νειες που διέθεσαν για την προμή-
θεια ιατροτεχνολογικού, αναλωσί-
μου υγειονομικού υλικού και λοιπού 
υλικού για τις ανάγκες του Κ.Υ Ανω-
γείων ,ποσά που κατατέθηκαν στην 
μνήμην των δικών τους και ευχόμα-
στε η μνήμη τους να είναι αιωνία:

Α την οικογένεια του Ρούλιου Μι-
χαήλ (Ρουλομιχάλη), που στην μνή-
μη του διατέθηκαν από συγγενείς και 
φίλους τα παρακάτω ποσά:
1 Την οικ. του Φρυσάλη Γεωργίου 
του Χαραλάμπου το ποσό των 50 
ευρώ
2 Την οικ. του Κονιού Κων/νου του 
Δημητρίου το ποσό των 50 ευρώ

B την οικογένεια της ςμπώκου  
αριστέας, (ατζαρομιχάλενας), που 
στην μνήμη της αγαπημένης τους μη-
τέρας διατέθηκαν από τον:
Σκουλα Μύρωνα του Βασιλείου το 
ποσό των 50 ευρώ 

Γ την οικογένεια κονιού νικολάου, 
που στην μνήμη του διατέθηκαν από 
την:
1 Oικ Εμμ-Αγγελίκης Καμαρίτη 
(Εφημ. ΠΑΤΡΙΣ) το ποσό των 50 
ευρώ

Δ την οικογένεια του ςκανδάλη 
Βασιλείου, που στην μνήμη του δια-
τέθηκαν από συγγενείς και φίλους τα 
παρακάτω ποσά:
Tην οικ. του Αεράκη Νικολάου 
(Νταρονίκο) το ποσό των 50 ευρώ
Tην οικ. της Αεράκη Μαρίκας (Τσα-
λικάκι) το ποσό των 50 ευρώ
Την οικ. του Δραμουντάνη Μπάμπη-
Ρινούλας το ποσό των 50 ευρώ
Την οικ. του Πασπαράκη Δημήτρη-
Βάλιας το ποσό των 50 ευρώ
Την οικ. του Πασπαράκη Ζαχαρία-
Βαγγελιώς το ποσό των 50 ευρώ
Την οικ. του Σταυρακάκη Γεωργίου 
–Νίκης το ποσό των 50 ευρώ
Την οικ. του Μέμμου Κων/νου-
Δήμητρας το ποσό των 50 ευρώ
Την οικ. του Νικολάου και Γιάννας 
Μπιρλιράκη το ποσό των 50 ευρώ

Ε την οικογένεια του Μανιώρου 
Παντελή που στην μνήμη του διατέ-
θηκαν από:
1 Την οικ. του Παναγιώτη Πασπα-
ράκη το ποσό των 50 ευρώ
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Ζ την οικογένεια Φασουλά γεωρ-
γίου (γιωργαλή) που στην μνήμη του 
διατέθηκαν από τους παρακάτω:
1 Τον Φασουλά Ιωάννη του Πολυ-
ζώη το ποσό των 50 ευρώ
2 Την οικ. Φασουλά Βασιλείου (Χου-
μάς) το ποσό των 50 ευρώ
3 Την οικ. Φασουλά Γεωργίου του Β. 
(Χουμάς) το ποσό των 50 ευρώ
4 Την οικ. Φασουλά Ιωάννη (Ντα-
μπακογιώργη) το ποσό των 50 ευρώ
5 Την οικ. του Εμμ .και Ειρήνης Κο-
νιού το ποσό των 50 ευρώ
6 Τον Δημήτριο Κονιό του Χαραλά-
μπου το ποσό των 50 ευρώ
7 Την Μαρία Κονιού του Χαραλά-
μπου το ποσό των 50 ευρώ
8 Την Αλίκη Σκουλά χ. Εμμ. (Κίκη) 
το ποσό των 70 ευρώ

Η τα ανήψια της αεράκη αγάπης 
(νταραγάπης) που στην μνήμη της 
αγαπημένης τους θείας διατέθηκαν 
το ποσό των 100 ευρώ

Θ την οικογένεια του κεφαλογιάν-
νη ήρακλή,που στην μνήμη του δια-
τέθηκε από τον Σκουλά Μύρωνα 
(Τζαβολοβασίλη) το ποσό των 50 
ευρώ

Ι την οικογένεια της Ξυλούρη Μαρ-
γιώρας που στην μνήμη της αγαπημέ-
νης τους αδελφής διατέθηκαν το ποσό 
των 400 ευρώ καθώς επίσης και τους:
1 Οικ. Σκουλάς Αλίκης Εμμ. (Κίκη) 
το ποσό των 50 ευρώ
2 Οικ. Καλομοίρη Ερμιόνης το ποσό 
των 50 ευρώ

Κ την ςκουλά αλίκης στην μνήμη 
του συζύγου της εμμ. (κίκη) το πο-
σό των 30 ευρώ

Ο διευθυντής
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στη μνήμη γεωργίου Φασουλά (γιωρ-
γουλή), τα παιδιά του, κατέθεσαν 
στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ανωγείων το ποσό των 500 ευρώ.
Η Σχολική Επιτροπή, οι Δάσκαλοι 
και οι Νηπιαγωγοί εκφράζουν βαθύ-
τατες ευχαριστίες.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Ανωγειανές... 
μουσικές κυκλοφορίες

«Σε μια ζωή που βιάζεται...»

ενιςχΥςτε τήν εΦήΜεΡιΔα Μας
Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας παρακαλεί τα μέλη και τους 
φίλους του, να ενισχύσουν οικο νο μικά την εφημερίδα μας «Η Φωνή των Ανω-
γείων», τακτοποιώντας τη συν δρο μή τους ή εισ φέροντας το οποιοδήποτε οικο-
νομικό ποσό. Η κάθε οικονομική βοήθεια μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να 
συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να καλύ ψουμε τα αυξημένα έξοδα έκδοσης 
και εκτύπωσης της ιστορικής μας εφημερίδας. Χρήματα μπο ρείτε να μας απο-
στείλετε, είτε με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση του Συλλόγου μας, είτε με 
κατά θεση στο λογαριασμό τράπεζας Πειραιώς 

645512-5883-949 (όψεως)
IBAN GR5601714550006455125883949, 

είτε μέσω της αντα πο κρίτριας μας στ' Ανώγεια, αλίκης Βρέντζου.

›�Ο ςτέφανος χαιρέτης (Μπάρης) γεν-
νήθηκε στ’ Ανώγεια Ρεθύμνου Κρήτης. 
Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με την 
μουσική παράδοση του τόπου του αλλά 
κ ‘ με την ευρύτερη Κρητική παραδο-
σιακή μουσική. Όντας μαθητής στο 
Γενικό Λύκειο Ανωγείων ανακάλυψε 
ότι όλη του την ενέργεια μπορεί να 
την διοχετεύσει στη μουσική και στη λύρα. Γι΄αυτό 
και αποφάσισε να σπουδάσει Μουσικολογία, για μία πιο ολοκληρωμένη 
Μουσική Παιδεία. Είναι απόφοιτος του τμήματος Λαικής και Παραδοσιακής 
Μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα. Σήμερα είναι καθηγητής Κρητικής 
λύρας σε Μουσικά Σχολεία και Ωδεία.
Ιδιαίτερη επιρροή στην έμφυτη κλίση του είχε ο πατέρας του Αριστείδης  Χαιρέτης 
(Γιαλαύτης), ένας από τους σπουδαιότερους μαντιναδολόγους της Κρήτης. Οι 
πρώτες δισκογραφικές εμφανίσεις ήταν στην δουλειά του πατέρα του με τίτλο 
«Στον αγκρεμό του έρωντα», στο τραγούδι «της μοναξιάς» του Βαγγέλη  
Καζατζή που τραγούδησε ο αντώνης Ξυλούρης - ψαραντώνης. 
Στη πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά περιλαμβάνονται πέντε τρα-
γούδια δικιάς του σύνθεσης ενορχήστρώσης κ μία διασκευή του σε κρητκή πα-
ραδοσιακή μουσική (Σητειακές Κοντυλιές). Τα τραγούδια αυτά κουβαλούν στοι-
χεία κ‘ επιρροές από τα παιδικά του χρόνια στο χωριό αλλά κ της μετέπειτα 
πορείας του μουσικού του ταξιδιού. Στο τραγούδι συμμετέχουν ο Στέφανος, 
Βασίλης, Αριστείδης Χαιρέτης κ‘ οι ερμηνεύτριες Μαρίνα Δακανάλη κ‘ Μαρία 
Κώτη Συμετέχουν οι αιξέρετοι μουσικοί: Δημήτρης Κιαουλιάς, Μιχάλης Κώτης, 
Αντώνης Μποτονάκης, Βασίλης Χαιρέτης, Γιώργος Σαλούστρος, Σωτήρης  
Αγγελάκης, Κώστας Μαρκάκης, Μελέτης Παντελίδης, Στρατής Σκουρκέας, 
Μαρίτζια Κατσούνα.

›�Με το τρίτο κατά σειρά μουσικό CD 
του με τίτλο «Συμπαντικά …κι ασύμπα-
ντα», ο αγαπητός και ικανός μουσικός 
Δημήτρης Σταυρακάκης, κατορθώνει 
για μια ακόμα φορά να αγγίζει τις ευ-
αίσθητες χορδές τις ψυχής μας, σ’ένα 
μουσικό ταξίδι, που συνεχίζεται με 
επιτυχία, μετά τις πρώτες δύο ήδη, 
δισκογραφικές του δουλειές που 
άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις 
(«Πάντα μ’ετσά θα το λαλώ» και 
«Ο νους μου αλλού»)
Ο Δημήτρης Σταυρακάκης, έχει περι-
λάβει 13 τραγούδια στη νέα του αυτή 
δισκογραφική δουλειά (συμπαντικά κι 
ασύμπαντα, «μεσάρμι», «έλα κοντά 
μου», «ο τρελός» κ.αλ.) για τα οποία 
έχει γράψει και σε ορισμένα (έχει) 
διασκευάσει τη μουσική. Στα περισ-
σότερα κομμάτια, ο δημιουργός έχει γράψει και τους 
στίχους, ενώ δύο τραγούδια έχουν γράψει ο γιαννίμπας καλλέργης και ο 
Βασίλης Βιτώρος (Βίγλης).
Στο τραγούδι, τη λύρα και το μαντολίνο είναι ο πολυτάλαντος Δημήτρης Σταυ-
ρακάκης, ενώ στο λαούτο, το ούτι, την κιθάρα, το μπάσο και τα κρουστά ο 
γιάννης χαραλαμπάκης. Θιαμπόλι παίζει ο γιώργης ςαλούστρος, ενώ ο νίκος 
κυριακάκης συνδράμει σε κάποια κομμάτια παίζοντας κρουστά. Στο ομώνυμο 
με τον τίτλο του CD, κομμάτι (Συμπαντικά …κι ασύμπαντα), λαούτο παίζει  
ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
Ο καλλιτέχνης μέσα από τη δισκογραφική του αυτή δουλειά, περπατά με ακόμα 
πιο σταθερά βήματα στο χώρο της μουσικής, κάνοντας πιο αισθητή την παρουσία 
του, στο μουσικό στερέωμα της Κρήτης. 
Ο ίδιος ο μουσικός, στο χαιρετισμό του προς όλους τους ακροατές και φίλους 
του, όπως τον αποτυπώνει στο CD, αναφέρει χαρακτηριστικά: «…Τελικά η μου-
σική έρχεται από το «σύμπαν» και σε συναντά. Δεν χρειάζεται να την ψάχνεις. 
Ο στίχος…το ίδιο κι αυτός. νομίζω, ότι κάναμε ένα ωραίο έργο…»

«Συμπαντικά ...κι ασύμπαντα»
δΗΜΗΤρΗΣ ΣΤΑυρΑκΑκΗΣ 
ΤΑρρΑΙοΣ ΔΙΣΚοΓΡΑφΙΑ 2017

ΣΤΕφΑΝοΣ ΧΑΙρΕΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: 
«ΑΕρΑκΗΣ – κρΗΤΙκο ΜουΣΙκο ΕργΑΣΤΗρΙ 
& ΣΕΙΣΤροΝ» 2017
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ΑΠο ΤοΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
δΗΜΗΤρΙο ΣΑΛουΣΤρο 

Ή ΖΑΐΜΗ

α ν α κ O ι ν Ω ς ή

ΠΑΡΑΚΑΛOΥΝΤΑΙ ΘΕΡ ΜΑ OΛOΙ OΙ ΣΥΝ ΔΡO ΜΗ ΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ  
ΤΗΣ ΕφΗ ΜΕ  ΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑκΤο ΠοΙ ΗΣουΝ ΤΗ ΣυΝ δρο ΜΗ ΤOΥΣ. 

ΠΑΡΑ  ΚΑΛOΥ ΝΤΑΙ ΕΠΙ  ΣΗΣ, OΛOΙ OΣOΙ ΕΠΙΘΥ ΜOΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙ  ΛOΥΝ 
κΕΙ ΜΕ ΝΑ ΠροΣ δΗΜο  ΣΙΕυ ΣΗ ΣΤO ΕΠOΜΕΝO φΥΛ ΛO ΤΗΣ  

ΕφΗ ΜΕ  ΡΙΔΑΣ (Νο 311) ΝΑ ΤO ΠΡΑΞOΥΝ ΤO ΑΡΓOΤΕΡO  
ΜΕΧρΙ ΤΙΣ 20 ΝοΕΜβρΙου



«Το ποινικό δικαίωμα στο φως»
Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗθΗΚΕ, 
ΣΤΙΣ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΑΡΜΙ

Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες
Εξοχότατε κύριε πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας
Αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων 
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι Αγαπητοί συγχωριανοί.

Συγχωρέστε τη μικρή λυρική παρέκκλιση από το πρωτό-
κολλο, έχει ασφαλώς κι ο τύπος την ουσία του, όμως, αν 
είναι τρόπος, το χρέος το σωστό πρέπει να εξοφλείται 
στην ώρα του.
Μιλώντας για όλους, μιαν αλήθεια, από τις πιο πικρές 
και ίσως γι’ αυτό αληθινότερη, μας αποκαλύπτει ο Γάλλος 
φυσικομαθηματικός και στοχαστής Πασκάλ, χαράζοντας 
άπαξ και εξακολουθητικά το περίγραμμα της ανθρώπινης 
μοίρας!
«Το μεγαλείο του ανθρώπου, λέει, βρίσκεται στην επίγνω-
ση της αθλιότητάς του!»
Αργότερα πολύ ο Μπέρτολ Μπρέχτ, θέλοντας, θαρρείς, 
να δοκιμάσει 
την αντοχή του ηθικού μας προστάγματος «Ελευθερία ή 
Θάνατος», ή μήπως για να οδηγήσει τη σκέψη μας επέ-
κεινα των ηθικών διλημμάτων, σημείωνε το μνημειώδες 
εκείνο:«Αλίμονο στους λαούς, που έχουν ανάγκη από 
ήρωες», γνωρίζοντας ωστόσο πως και δυο φορές και τρι-
σαλίμονο σε εκείνους, που, ενώ έχουν ανάγκη από ήρωες, 
δε διαθέτουν.
Τις αφοριστικές αυτές αλήθειες βιώνουμε ως λυτρωτική 
εμπειρία κάθε φορά, που του κύκλου τα γυρίσματα μας 
ξαναφέρνουν πίσω σε στιγμές τραγικές και μεγαλειώδεις, 
όπως τα 22 μερόνυχτα, που μνημονεύουμε σήμερα, όταν 
ο τόπος αυτός παραδόθηκε στις φλόγες και τη δυναμίτιδα, 
δικασμένος για υπερβάλλοντα πατριωτισμό και εξέτισε 
την ποινή του, παραδείγματος χάριν!
Κι είναι πάλι η ώρα που πρέπει, να τιμήσουμε τις ιερές 
μνήμες, να δώσουμε βήμα στα γεγονότα, να αποκρυσταλ-
λώσουμε την ιστορική αλήθεια και μέσα από αυτήν να 
στερεώσουμε, το κατά δύναμη, την εθνική μας πίστη.

Είναι η ώρα της μνήμης και της περίσκεψης, για να μη 
γίνονται οι οδυνηρές επέτειοι γιορτές σαν φανερές συνο-
μωσίες, που ερήμην των γεγονότων παραγράφουν ή μυ-
θοποιούν την πραγματικότητα! 
Η απόσταση των 73χρόνων από το δίσεκτο εκείνο αύ-
γουστο του ’44 επιτρέπει με καθαρότερο μάτι και διαυγέ-
στερη ψυχή να αποτιμήσουμε τα γεγονότα.
Και μετά τον πρώτο, αλλά κυρίως μετά το δεύτερο μεγά-
λο πόλεμο, υπήρξαν λαοί και όχι λίγοι, που έπρεπε να 
αποκηρύξουν από ντροπή το πρόσφατο παρελθόν τους, 
και κατέφυγαν στη συλλογική αμνησία, για να μπορέσουν 
με κάποιον αυτοσεβασμό να συνεχίσουν την ιστορία τους.
Η πατρίδα μας δεν ήταν ανάμεσά τους. Η Στάση της στην 
πρώτη πράξη του τελευταίου πολέμου, με τη συντριβή του 
φασιστικού δόρατος, διέλυσε το μύθο του αήττητου των 
δυνάμεων του Άξονα, κερδίζοντας τον παγκόσμιο θαυ-
μασμό και η Αντίστασή της σε όλη τη διάρκεια της Γερ-
μανικής επιβολής διέσωσε την ελευθερία και την τιμή της 
και συνέβαλε αποφασιστικά να κρατηθούν όλες εκείνες 
οι αξίες πάνω στις οποίες είχε θεμελιωθεί ο Δυτικός και 
δι’ αυτού ο παγκόσμιος πολιτισμός.
ή αντίσταση για την κρήτη εναντίον των γερμανών 
ξεκίνησε το Μάη του ́ 41στο Μάλεμε και ειδικότερα για 
τους Μυλοποταμίτες, ανάμεσα στους οποίους και πολ-
λοί ανωγειανοί, στην περιοχή του λατζιμά, όπου υπο-
δέχτηκαν κατ’ ουσίαν άοπλοι, ή με όποιο μέσο διέθεταν 
κι αργότερα με τα όπλα των αντιπάλων τους ουρανοκα-
τέβατους εισβολείς.
Μετά την επικράτηση των Γερμανών η Κρήτη έπεσε, αλ-
λά δεν παραδόθηκε. Σε όλη τη διάρκεια της κατοχής σε 
ολόκληρο το νησί οργανώθηκαν και έδρασαν αντιστασι-
ακές οργανώσεις, παθητικής αντίστασης στην αρχή, ένο-
πλου αγώνα στη συνέχεια, αντιτάσσοντας το δικό τους 
ΟΧΙ στην εδραίωση του Γερμανικού καθεστώτος κατοχής. 

δα είναι υπεροψία μωρόδοξη να θαρρείτε πως μπορείτε 
να μας την πάρετε. 
Κι αυτά δεν τα λέμε, για να σας εκδικηθούμε, η εκδίκηση, 
έχουν πει, σε δένει με το χειρότερο εχθρό σου κι εμείς, 
ακόμη και με το κόστος μιας συγχώρεσης, θα παραμεί-
νουμε ταμένοι στην ελευθερία, όπως ακριβώς υπαινίσσε-
ται ο ποιητής:

Τις νύχτες, λέει, κάθε που έχω ανάγκη να σε μισήσω,
πάνω στης μνήμης τον τροχό ακονίζω τα λόγια,
μα το χάραμα στο πρώτο φτεροκόπημα πουλιού,
οι λέξεις μου, οι πιο πιστές, αυτομολούν στην αγάπη!

Η εντολή εκτελέστηκε αυθημερόν και για 22 μερόνυχτα, 
το μένος και η έκταση της καταστροφής είναι ασύλληπτα:
Σε έκθεση του ο χριστομιχάλης, διατυπωμένη σε εκείνη 
τη λυγερή και αδέξια καθαρεύουσα, σε μια προσπάθεια, 
θαρρείς, να τηρηθεί και το γράμμα της παράδοσης, που 
θέλει επίσημα διατυπωμένες τις παρακαταθήκες, με πόνο 
αλλά και ευγένεια ψυχής, αποτυπώνει όλο το τραγικό 
σκηνικό του χαλασμού: 
«Η καταστροφή των Ανωγείων (αναφέρει) είναι ολοκλη-
ρωτική, λεηλατηθεισών απασών των οικιών, παντός αντι-
κειμένου, ρουχισμού, τροφίμων και δι’εκρηκτικών υλών 
και πυρκαϊών αποπεράτωσαν το ολέθριον, βάρβαρον και 
καταστρεπτικόν έργο των, μη φησθέντων ούτε εκκλησιών 
ούτε σχολείων. Εις την περιοχήν του αοριού κατέστρεψαν 
εκ θεμελίων άπαντα σχεδόν τα λιθόκτιστα μιτάτα (μάν-
δρας) και διήρπασαν, άπαντα τα υπόλοιπα αιγοπρόβατα 
της περιοχής ανερχόμενα εις 10.000 και πλέον. Άπαντα 
τα οικόσιτα ζώα μικρά και μεγάλα, αροτριώντα, χοίροι, 
φορτηγά ζώα κατεσφάγησαν. Η παραγωγή περιβολίων 
και αμπέλων επίσης κατεστράφη. Τρεις χιλιάδες γυναι-
κοπαίδων διατελούν εν προσφυγία, άστεγα, στερούμενα 
και των στοιχιωδών μέσων υγιεινής και περιθάλψεως ήτοι 
ενδυμασιών, εσωρούχων, κλινοστρωμνής, τροφίμων κ.λ.π. 
και αντιμετωπίζουν τον εκ πείνας και ασθενειών θάνατον, 
παρ’ όλον τον αλτρουϊσμόν και την φιλοξενίαν των κα-
τοίκων της επαρχίας, η οποία βέβαια δεν είναι δυνατόν 
να παραταθεί επί μακρόν». 
Η άγρυπνη μνήμη και το χρέος είναι που μας φέρνουν κι 
είμαστε κάθε Αύγουστο εδώ και η ευγνωμοσύνη εις τον 
αιώνα προς όσους μας παραστάθηκαν.

Φίλοι συγχωριανοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και 
κύριοι
Αναφέρομαι συνοπτικά στα γεγονότα όχι τόσο για λόγους 
οικονομίας, όσο γιατί η διεξοδική παράθεση θα αδικούσε 
μοιραία όσα στα πλαίσια μιας μνημόσυνης αναφοράς θα 
παραλείπονταν, και κυρίως γιατί τα γεγονότα από μόνα 
τους δεν εξαντλούν την αλήθεια.
Η αλήθεια εκτείνεται πολύ πέραν των γεγονότων! 
Στα μετά τα γεγονότα πρέπει να συνυπολογίζεται η ερ-
μηνεία, που τους επιφυλάσσουμε, που τα αξιοποιεί ή τα 
ματαιώνει, καθώς που, όταν το αίμα στεγνώνει, το γεγονός 
γίνεται μύθος και ο μύθος έχει τη δική του χρησιμότητα, 
αλλά, επειδή η αλήθεια του πιο πολύ έχει να κάνει με το 
ζητούμενο, δεν έχει υποχρέωση να σέβεται την ακρίβεια 
των δεδομένων και στα πριν τα γεγονότα, πρέπει να συ-
νεκτιμάται πρωτίστως η πρόθεση, που τα γεννά, και από 
την οποία αναμφίβολα και εν πολλοίς πιστοποιείται η 
ηθική τους ποιότητα, γιατί η πρόθεση είναι το μόνο, που 
μας ανήκει εξ ολοκλήρου, ενώ ο τρόπος που ενεργήσαμε 
ή το αποτέλεσμα, όποιο κι αν είναι, καθώς ξεφεύγει συχνά 
από τη βούλησή μας δεν έχει ασφαλώς την ίδια βαρύτητα. 
Η άλλη αυτή διάσταση των γεγονότων, που μνημονεύου-
με, η διάσταση του βάθους ή του ύψους, αν προτιμάτε, 
διαφαίνεται από την πρόθεση, το σκοπό, πάει να πει, που 
πίστευαν πως αντιστεκόμενοι υπηρετούσαν, όπως απο-
καλύπτεται μέσα από τα έγγραφα, τις επιστολές και τις 
διηγήσεις των εμπλεκόμενων και είναι αυτό, που μάθαμε 
να αποκαλούμε Ανωγειανό ήθος.
Χαρακτηριστικό δείγμα του Ανωγειανού αυτού ψυχικού 

παραστήματος συναντούμε σε έγγραφο του νίκου ςταυ-
ρακάκη ή αεροπόρου, στενού συνεργάτη του Στεφανο-
γιάννη, προς το λοχαγό Ραλφ Στόκμπριτζ, αξιωματικό 
της μυστικής αντικατασκοπίας, απεσταλμένο της βρετα-
νικής αποστολής στην Κρήτη.
Ο Αεροπόρος ενοχλημένος από την προσπάθεια του βρε-
τανού να επιτύχει τη απόσχιση των ανδρών της Ανωγεια-
νής Ομάδας Αντίστασης από το Ε.Α.Μ. γράφει: «Έχομεν 
πλήρη επίγνωσιν της θέσεώς μας ως λαού, ως Έθνους, ως 
ατόμων υποδουλωμένων και δια τούτον διαθέσαμεν τα 
πάντα δια τον Ιερόν Αγώνα, η μόνη μας δε λύπη σήμερον 
είναι ότι δεν έχομεν να διαθέσωμεν τίποτε άλλο παρά 
μόνον την ζωήν, την οποίαν προθύμως και ευχαρίστως 
θα διαθέσωμεν.
Ό,τι είχαμεν ποίος λίγο ποίος πολύ το διαθέσαμεν … κι-
νούμενοι μόνον από το τίμιον, το ανιδιοτελές, το αγνόν, 
το ιδανικόν αίσθημα του πατριωτισμού, ως αντάξιοι από-
γονοι ενδόξων προγόνων. Δεν κάνομεν επομένως εκμε-
τάλευσιν. Φίλοι ειλικρινείς και ανιδιοτελείς… εις αντάλ-
λαγμα δεν εζητήσαμεν τίποτα από Σας. Και τι θα ζητού-
σαμεν, χρήματα ίσως; Οι ευγενείς αγώνες δεν πληρώνονται 
με χρυσόν. Ηθέλαμεν μόνον αγαπητέ μου κ. Λοχαγέ ένα 
λίγο πράγμα, ένα ελάχιστον ως αμοιβήν. Αναγνώρισιν εκ 
μέρους σας των υπηρεσιών τούτων τας οποίας προσφέ-
ρομεν ανιδιοτελώς, κάποιαν ηθικήν ικανοποίησιν, κά-
ποιαν ηθικήν προστασίαν, που αν μας περιμένει καμιά 
κακή τύχη, να μη μας χαρακτηρίσουν κακοποιούς και 
κλέπτας». 
Είναι ακριβώς η φωνή της συνείδησης, που διεκδικεί ένα-
ντι πάντων, εν προκειμένω και των συμμάχων, την καθο-
λική αναγνώριση της ηθικής ακεραιότητας, και αυτό το 
«ένα λίγο πράγμα», την ηθική προστασία, την ενεπίγνω-
στη αναγνώριση την οφείλουμε ακέραιη σε εκείνους, που 
πολέμησαν, όπως ακέραιη την οφείλουμε και στους γέ-
ροντες και στα παιδιά και πρωτίστως στην Ανωγειανή 
ανώνυμη ηρωίδα, τη μάνα, τη σύζυγο, την αδελφή, που με 
όλους τους τρόπους αντιστάθηκε.
Η Ανωγειανή γυναίκα με Δωρική καρτερικότητα υπέμει-
νε τα πάνδεινα: τη στέρηση, τον πόνο, την απουσία, την 
εκδίκηση της ανταρτοσύνης, τον ξεριζωμό, την πείνα και 
το θάνατο, έμεινε πίσω να καλλιεργεί την πέτρα και την 
απαντοχή των ανήμπορων, έμεινε πίσω να ανάβει τα κα-
ντήλια, να μνημονεύει, να μοιρολογάται, να προσεύχεται 
και να σωπαίνει.
Κάτω απ’ το τσεμπέρι σκέπασε τα δροσερά της χρόνια 
και τίμησε τα μαύρα με πυκνότητα σημειολογική, πάει να 
πει την εμπειρία πως δεν υπάρχει αλήθεια ικανή να για-
τρέψει τη λύπη, καθώς δε που για εκείνη ο πόλεμος τέλος 
δεν είχε, θυσιάστηκε ολοζωής σηκώνοντας όλο το βάρος 
του πένθους, και αρκέστηκε σε ό,τι απομένει να είναι η 
γυναίκα δίχως ένα χτενάκι στα μαλλιά, χωρίς ένα κοκ-
κινάδι!
Τα Ανώγεια είναι στο πολλαπλάσιο το Δίστομο της Κρή-
της. Η Ανωγειανή γυναίκα, το δικό μας πρόσωπο της 
Μαρίας Παντίσκα, που, με όσα τα μάτια τα στεγνά ξέρουν 
να πουν, έγινε παγκοσμίως η εμβληματική φιγούρα της 
θλιμμένης διαμαρτυρίας, της βουβής καταγγελίας, για όσα 
η βαρβαρότητας και η κτηνωδία του πολέμου επιφέρουν! 
Της χρωστούμε μια τουλάχιστον αποκλειστική τιμητική 
εκδήλωση κάποτε.
 
Αγαπητοί φίλοι
Για να εκτιμηθεί σωστά το ηθικό μεγαλείο των υπερασπι-
στών της ελευθερίας του τόπου, θα πρέπει να ενταχθεί 
στο ευρύτερο πλαίσιο του πολέμου και εν προκειμένω της 
μάχης της Κρήτης
Από την επομένη της λήξης της ο Γερμανικός στρατός 
έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο αντεκδικήσεων, που όμοιό 
του δεν είχε δει το φως μέχρι εκείνη τη στιγμή σε όλη τη 
διάρκεια του πολέμου. Με την εντολή του ςτούντεντ 
άρχισαν ομαδικές εκτελέσεις αθώων αδιακρίτως, που 
συλλαμβάνονταν όχι στο πεδίο της μάχης, αλλά οπουδή-
ποτε, πυρπολήσεις σπιτιών και ολόκληρων χωριών, υπο-

λογίζεται ότι μόνο τους πρώτους μήνες της γερμανικής 
κατοχής εκτελέστηκαν 2000 άνθρωποι, γυναίκες και 
άνδρες, με την κατηγορία ότι πολέμησαν το γερμανικό 
στρατό, χωρίς να είναι στρατιώτες. Αυτό, κατά τους Γότ-
θους, είναι το δίκαιο του πολέμου, παρ’ ότι το άρθρο 2 
της Χάγης αναγνωρίζει ρητά το δικαίωμα σε κάθε αμυ-
νόμενο, ελλείψει χρόνου, να υπερασπίζεται και άτακτα 
τον εαυτό του!
Σε αυτήν την κατηγορία υπάγεται και το Ανωγειανό 
αντάρτικο, αφού οι στρατευμένοι του χωριού, όπως και 
όλης της Κρήτης, έλειπαν υπερασπιζόμενοι, όπως μπο-
ρούσαν, τα σύνορα της πάνω Ελλάδας.
Όμως μέτρα σαν κι αυτά σε έναν λαό με υψηλό επίπεδο 
αξιοπρέπειας οδηγούν στο εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. 
Όχι μόνο δεν κάμπτουν το αγωνιστικό του φρόνημα, αλ-
λά προσβάλλουν και αυτήν την αίσθηση του δικαίου, κα-
θώς του είναι αδύνατον να εννοήσει τι σόι δίκαιο είναι 
αυτό, που νομιμοποιεί τον εισβολέα και ποινικοποιεί εκεί-
νον που αμύνεται για την τιμή και τη ζωή του.
Εάν οι ισχυροί θέλουν να επιβάλουν τη δύναμή τους πά-
νω στους ασθενέστερους, προφανώς μπορούν να το κά-
νουν. Δεν μπορούν όμως να το περάσουν στις συνειδήσεις 
των ανθρώπων και μάλιστα εκείνων, που τυχαίνει να μη 
έχουν μάθει να γονατίζουν, παρά μονάχα για να προ-
σευχηθούν.
Τα εγκλήματα των Γερμανών με τη μορφή αντιποίνων 
εναντίον αμάχων ή ημιστρατιωτικών ομάδων ως μέτρο 
εκφοβισμού, επιβολής και κυριαρχίας είναι επιεικώς ηλίθιο 
και ως άλλοθι τάχα παραβίασης του στρατιωτικού κώδι-
κα τιμής είναι ηθικά λιποβαρές, αν δεν είναι παντελώς 
κατάπτυστο.
«Άλλοι καιροί, λέει ο Σεφέρης, ήσαν άλλοι πόλεμοι. 
είχε ο εχθρός ένα ντουφέκι, είχες κι εσύ ένα». Κι έλε-
γες έχει κάπου να πατά το αίολο εκείνο δίκαιο της δο-
ρυκτησίας. 
Η Μάχη της Κρήτης στο σύνολό της δε θα μείνει στην 
ιστορική συνείδηση ως μια έστω ετεροβαρής επιχείρηση, 
όσο μια σύγκρουση ανάμεσα στην υπεροπλία ενός τα-
κτικού στρατού απέναντι στο ψυχικό σθένος απλών 
ανθρώπων.
Αλλά για ιδείτε η μόνη καταφυγή των αδυνάτων του πο-
λέμου, η επίκληση του δικαίου, η ηθική καταγγελία όσων 
«ήρξαντο χειρών αδίκων» και οι πολιτικές και νομικές 
κυρώσεις για εγκληματίες και εγκλήματα κατά της αν-
θρωπότητας, κατά δυστυχία, δεν άρκεσαν ως σήμερα για 
να αποτρέψουν τους εκάστοτε επίδοξους κατακτητές. 
Χαρακτηρίστε τους όπως θέλετε: βάρβαρους, απολίτι-
στους, σφαγείς, κατά συρροή δολοφόνους, συναισθημα-
τικά και ψυχικά ανάπηρους, αμετανόητους εγκληματίες, 
δεν ιδρώνει το αυτί τους! 
Όμως και οι πιο αδίστακτοι τύραννοι δεν θα έμεναν απα-
θείς, αν μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε, επίμονα και 
μεθοδικά, την ιδέα, πως πέρα από τις εκατόμβες των θυ-
μάτων, την εγγενή αδικία και την ανηθικότητά του ο πό-
λεμος ήταν και παραμένει κακή επένδυση, είναι εντέλει 
ασύμφορος.
Στο πνεύμα αυτό και στη γλώσσα, που κατανοούν οι ισχυ-
ροί, ας απευθυνθούμε στους χθεσινούς εχθρούς μας, από-
γονοι αυτοί, απόγονοι κι εμείς, κι ας προσπαθήσουμε να 
τους εξηγήσουμε σε ευθύ λόγο:
Στο Δεύτερο Μεγάλο Πόλεμο, κύριοι, δεν κάνατε απλά 
άλλο ένα έγκλημα το μεγαλύτερο στην ιστορία, κάνατε 
κάτι χειρότερο, κάνατε λάθος, ένα δεύτερο μεγαλύτερο, 
για να διορθώσετε το πρώτο!
Κι ήταν λάθος, γιατί υψώσατε ανάστημα πάνω απ’ το μπόι 
σας, το αποτέλεσμα αυτό δείχνει. Και θα μπορούσατε να 
το ξέρετε απ’ την αρχή, όπως το ξέραμε εμείς, γιατί εμείς 
πιστέψαμε στους μύθους και γνωρίζαμε τις ιδιοτροπίες 
της Άτης και της Νέμεσης.
Ήταν λάθος ολέθριο, γιατί θελήσατε με τη βία να λύσετε 
προβλήματα ζωτικού χώρου ή όπως αλλιώς τα βαφτίσατε, 
αγνοώντας πως κανένας πόλεμος δεν έλυσε ποτέ πρόβλη-
μα χωρίς να δημιουργήσει άλλα μεγαλύτερα.

Των Ανωγείων Μαρία

Μάθε να κλαις 
Μνήμη μαρτύρων και θυμίαμα τα λόγια των δακρύων

Τρεις στρώσεις στάχτη κάτω από τα πόδια μας
Κι ο πόνος δε γεννάει δικαιώματα

Γιατί, θαρρείς, φορέσαμε κατάσαρκα τη νύχτα;

Μαρία των Ανωγείων, του Διστόμου Μαρία 
Είναι μεγάλη γενναιότητα να κλαις 

Ανυπεράσπιστη μη μένει η αθωότητα μες στα χαλάσματα
Για το απαρηγόρητο κενό διάβημα το δάκρυ 

Κι είναι πάλι, που σου μιλώ, η εβδομάδα των θρήνων

Ανώνυμη Μαρία, μάνα, αδελφή μας και πατρίδα μας
Το βλέπεις πως οι άγιοι δε γελούν στα εικονίσματα

Πρέπει να αντέχει στη φωτιά ό,τι είναι φως να δώσει 
Μάθε να κλαις, το δάκρυ παιδικής ψυχής απόσταγμα  
Κι είναι πάντα, που σου μιλώ, η εβδομάδα των ύμνων

Μαρία της πέτρας, μείνε, όπως είσαι, μέσα στη σιωπή
Και κάθε που στο δίκιο καταφεύγω του βουνού 

Και κάθε που στεφανωμένος πίσω γυρίζω, ως έμαθες 
Συνέχισε να κλαις. Το εναλλασσόμενο δάκρυ  

Κινούσε από πάντα τη φτερωτή της καρδιάς μας

Γυναίκα, Ανωγειανή ψυχή, με τις σεμνές ανάγκες
Των επίγειων χρόνων μας το άγγιγμα…

Μετράς τα χρόνια σου, λείπουν τα καλύτερα
Και καν δε δώσαμε σε δρόμο τ’ όνομά σου 

Και σε πλατείες μες στα μαύρα δε σε μαρμαρώσαμε!

Όμως παρηγορήσου και μην κλαις
Έχει η καρδιά το εικονοστάσι της κι εκεί έχεις θέση!

Από τις τέσσερεις πιο οργανωμένες αντιστασιακές ομά-
δες, του Πετρακογιώργη, του Μανώλη Μπαντουβά και 
του αντώνη γρηγοράκη , εκείνη, που αφορά στα Ανώ-
γεια, και έδρασε στην περιοχή του άνω Μυλοποτάμου με 
φυσική έδρα τον Ψηλορείτη είναι η ανεξάρτητη Ομάδα 
ανωγείων, που με την ένταξή της στο Ε.Α.Μ μετονομά-
ζεται σε επαρχιακή επιτροπή Άνω Μυλοποτάμου και 
μετά την απόσχισή του και την ένταξή της στην Εθνική 
Οργάνωση Κρήτης, σε Περιφερειακή Οργάνωση Κρήτης.
Η οργάνωση αυτή ευτύχησε να έχει επικεφαλής δυο αλη-
θινά διορατικούς και ρωμαλέους πατριώτες, το γιάννη 
Δραμουντάνη ή ςτεφανογιάννη και μετά τη σύλληψη και 
την επί τόπου εκτέλεσή του από τους Γερμανούς στις 13 
Φλεβάρη του ’44, το Μιχάλη Ξυλούρη ή χριστομιχάλη.
Υπό τη συνετή και γενναία ηγεσία των αντιπροσωπευτι-
κών αυτών Ανωγειανών, που πάππου προς πάππου ήξε-
ραν πως, όπου η ελευθερία φιμώνεται και οι κλειστοί 
δρόμοι στενεύουν τον κόσμο, τα μονοπάτια τον κάνουν 
απέραντο, οδήγησαν τα βήματα των ελεύθερων πολιορ-
κημένων των Ανωγείων στα απρόσιτα λημέρια του Ψη-
λορείτη, από όπου εξορμώντας έκαναν κάθε δυνατή ζημιά 
στον κατακτητή.
τα Πετραδολάκια, ο Μαυριάς, ο κάμπος της νίδας, το 
κορίτσι, ο γουρνόλακος, ο Πετριάς, ο Ποταμός του Μά-
κρη, τα ςίσαρχα, το γωνιανό φαράγγι, τα τυλισσανά 
αλώνια, το κερατίδι, η Δαμάστα, το ςφακάκι είναι κά-
ποιοι μόνο από τους τόπους του Ανωγειανού «Μολών 
Λαβέ», λέξεις και τόποι, που έκτοτε συνωνυμούν στη 
μνήμη μας με μετερίζι τσ’ αθρωπιάς, τραγούδι κατηχητι-
κό της αγωγής μας.
Η συνολική προσφορά της αντίστασης των Ανωγειανών 
στον αγώνα για την αποτίναξη του κατοχικού ζυγού είναι 
ανεκτίμητη: Πέρα από τα σαμποτάζ και τις ένοπλες συ-
γκρούσεις, πού έφθειραν και απασχολούσαν τους Γερ-
μανούς, στην ζοφερή ατμόσφαιρα της κατοχής κράτησε 
αδούλωτο το φρόνημα ανταρτών και αμάχων, παρέσχε 
κάθε δυνατή βοήθεια δίνοντας καταφύγιο στις συμμαχικές 

αποστολές, οργάνωσε δίκτυο κατασκοπίας, δίνοντας ση-
μαντικές πληροφορίες στο στρατηγείο της Μέσης Ανα-
τολής και τέλος διέσωσε το ιστορικό αρχείο της περιόδου, 
για να έχουν κοντά στη γνώση και μνήμην οι φύλακες.
Το τίμημα για όλην αυτήν τη δράση ήταν ακριβό:
Στην περίοδο ΄40- 44, ο φόρος αίματος των Ανωγειανών 
ανέρχεται σε 161 νεκρούς από συγκρούσεις και εκτελέ-
σεις, 161 ζωές κατατεθειμένες στο ταμείο παρακαταθηκών 
της πρόσφατης ιστορίας του τόπου. Προσθέστε τις παρά-
πλευρες απώλειες από τις ασθένειες και την ασιτία, τον 
ανείπωτο πόνο, το φόβο, τις εκτοπίσεις και τις αγγαρείες, 
τις στερήσεις, τις κακουχίες και τους εξευτελισμούς, γιατί 
τον πόλεμο αυτό, όπως και οι άλλοι κατακτημένοι λαοί οι 
κάτοικοι των Ανωγείων τον βίωσαν ως εμπειρία καθολι-
κή, αποκορύφωμα της οποίας υπήρξε το ισοπεδωτικό 
ολοκαύτωμα του χωριού τους, το τρίτο στην ιστορία του.
Η διαταγή του φρουράρχου Κρήτης είναι αποκαλυπτική 
για το πώς, ώρα που διαισθάνονται την ήττα, οι κατακτη-
τές εισέπραξαν την αντίσταση των κατοίκων.
επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι κέντρο της Αγγλικής 
κατασκοπίας εν Κρήτη
και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το φόνο του λοχί-
ου φρουράρχου Γενί –Γκαβέ και της υπ’ αυτόν φρουράς
και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της 
Δαμάστας
επειδή εις Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν 
οι αντάρται των διάφορων ομάδων αντιστάσεως
και επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον και οι απαγωγείς 
με τον στρατηγόν φον Κράϊπε χρησιμοποιήσαντες ως 
σταθμόν διακομηδής τα Ανώγεια, διατάσσομεν την ιςΩ-
ΠεΔΩςιν τούτων και την εκτέλεσιν παντός άρρενος 
όστις ήθελεν ευρεθεί εντός του χωρίου και πέριξ αυτού 
εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου. Χανιά 13-8 1944
 «Μετά από κάθε ελευθερία, λέει ο Καμύ, υπάρχει μια 
δικαστική απόφαση».
Στρατιώτη Μίλλερ, 73 χρόνια μετά η απολογία μας πα-
ραμένει αμετάθετη:
Αποδεχόμαστε όλες τις κατηγορίες, τιμητικότερη ποινή 
δε θα μπορούσε να υπάρξει, όμως σας διέφυγε πως πα-
τρίδα για μας δεν είναι μόνο ένας ορισμένος τόπος, που 
μπορείτε να τον ρημάξετε, αλλά και ένας ορισμένος τρό-
πος, που από καταβολής, μας έμαθε να βαδίζουμε με την 
καρδιά στο κόκκινο και την ψυχή στο όλα ή τίποτα, ένας 
τρόπος, που δεν μπορείτε να τον αλλάξετε και αντέξαμε 
αγόγγυστα όλες τις συνέπειες, όχι γιατί είμαστε ατρόμη-
τοι, αλλά γιατί αυτός είναι ο τρόπος μας, πολύ περισσό-
τερο που δεν ελπίζαμε να ξέρετε πως το καθήκον κάθε 
στρατιώτη τελειώνει εκεί, που εγείρεται η συνείδηση του 
ανθρώπου, όταν για τη μικρή χαρά του δήμιου μανικές 
ιδεοληψίες του επιβάλλουν, να κάνει πράγματα, που ζη-
μιώνουν την ψυχή του, που εν τέλει δεν ελπίζαμε να ξέ-
ρετε πως το μεγαλείο του ανθρώπου βρίσκεται σε κά-
ποιαν επίγνωση, ας είναι και της αθλιότητάς του! Αυτός 
είναι ο τρόπος μας, είναι η ψυχή μας κι αυτήν την πατρί-
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ΜΙΑ ΕυθυΝΗ 

ΨυΧΗΣ
Υπάρχουν στον κόσμο, δίχως να 
φαίνονται γι’ αυτό που είναι στ’ 
αλήθεια. ή μάσκα που φορούν, δεύ-
τερη φύση τους. ενίοτε, πρώτη. 
τους συναντάς παντού γιατί πουθε-
νά δεν χωράνε. Με τη μόνιμη, βίαιη 
αίσθηση του ανικανοποίητου να 
καίει τη ματιά τους. Όταν μπουν σ’ 
έναν χώρο, αν δεν είσαι απ’ αυτούς, 
ένα ρίγος σε κόβει. Διαπεραστικά 
θα σκάψουν με το βλέμμα τους και 
με μια λύσσα θαρρείς, να εντοπί-
σουν. εκείνο που φέγγει. και δεν 
τους μοιάζει. αυτό που θα κάνει τη 
διαφορά μέσα στο ανώνυμο πλήθος.
Με τρόπο ύπουλο μα κι επικίνδυνα 
τρυφερό, θα σε πλησιάσουν. θα θε-
λήσουν να μάθουν ποιος είσαι, τι 
κάνεις, τι ζεις και τι θες. για να ξέ-
ρουν με βεβαιότητα τι κουμπιά θα 
πατήσουν. κι εσύ, που βασιλεύει 
μέσα σου η παιδική σου ηλικία, δί-
νεις μητρώο, ταυτότητα, σπας κωδι-
κούς για ν’ αντέχουν να ζουν. Άρχι-
σες μόλις να χάνεις. Μα το εντός 
σου λευκό, σ’ εμποδίζει να δεις.
κι εκείνοι απλώνονται μέσα σου, 
γύρω σου και παντού. καταλαμβά-
νοντας τον ζωτικό σου χώρο. κά-
νουν ό,τι μπορούν για να πάρουν το 
φως που σε κάνει να είσαι. Που δεν 
τους μοιάζει και το φθονούν. κι επι-
βάλλουν. τις λέξεις, τις σκέψεις μα 
και τον τρόπο τους. ςου απαγορεύ-
ουν να υπάρχεις σε όσα αυτοί δεν 
μπορούν. ςου κλείνουν πόρτες, πα-
ράθυρα, μανταλώνουν τα πάντα με 
βαριές αλυσίδες, για να είναι σίγου-
ροι πως η αιχμαλωσία σου δεν κιν-

δυνεύει να πάψει.
τους βλέπεις με κόπο να προσπα-
θούν να σου αλλάξουν τα μάτια. 
ανοίγουν το στόμα σου και σου 
σφηνώνουν στα δόντια, όσα δεν θέ-
λεις να πεις. κι όταν αρνείσαι, με 
τα βρώμικα χέρια τους, σου καρφώ-
νουν πληγές, ενοχές μα και τύψεις. 
θέλουν πάντα να είσαι υπόχρεος. 
να τους χρωστάς πως υπάρχεις. 
Πως σε είδαν και σε ξεχώρισαν.
και καίει μέσα σου η φωτιά της 
αλήθειας. κι επαναστατεί το μυα-
λό, τα χέρια και τα πόδια σου. 
Ώσπου μια μέρα, αρχίζεις να ουρ-
λιάζεις. και οι κραυγές σου σπάνε 
τα σίδερα, και τα παράθυρα ανοί-
γουν, κι οι πόρτες γκρεμίζονται, 
και οι αλυσίδες που σου είχαν τώρα 
θηλιά στον λαιμό τους. και σε κοι-
τούν μικροί και έντρομοι, να μεγα-
λώνεις μπροστά τους. τα έκαναν 
όλα σωστά, μα υπολόγισαν λάθος. 
γιατί δεν μέτρησαν την ψυχή σου. 
γιατί οι ίδιοι ποτέ δεν είχαν.
γιατί ποτέ δεν έμαθαν, πως η ελευ-
θερία της ψυχής ισούται με την δύ-
ναμη ολάκερης της ανθρωπότητας. 

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

             O άνθρωπος δεν είναι 
παρά ένας ανεξάντλητος ωκεανός, γεμάτος 

από ανεξάντλητες νησίδες φωτός, 
που οδηγούν πάντα στο ίδιο σημείο: 

               Το εντός του βάθος.

Ιστορίες του ωκεανού

ωρΕΣ ΛΕΙΤουργΙΑΣ του ΣυΛΛογου μας κατά τη φετινή περίοδο

Περιμένουμε όλους τους συγχωριανούς & φίλους του Συλλό γου να 

μας επισκεφθούν στην όμορφη και άνετη  αίθουσά μας στην Αθήνα, 

στους Αμπελοκήπους (Βελεστίνου 18), για να συζητήσουμε τα σχέδιά 

μας, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας περιμένουμε 

να γνωριστούμε από κοντά.                                                             Το Δ.Σ.

Σαν φάρος ο νους μου φωτίζει την ταξιδιάρικη σκέ-
ψη μου, που σαν γλάρος πετά στ’ ακρογιάλια της 
Κρήτης. 
Θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι, που με αεροπλάνο 
πέταξα στο αγαπημένο νησί. Από το αεροδρόμιο 
πήρα ένα ταξί για το χωριό μου, τα Ανώγεια. Όσο 
το αμάξι ανηφόριζε στα βουνά, τόσο τα αρώματα 
της φύσης και το οξυγόνο γέμιζαν τα πνευμόνια μου. 
Τα μηνύματα πως πλησίαζα στον προορισμό μου, 
αναπτέρωναν την αισιοδοξία μου. 
Περνώντας από τα γνώριμα δρομάκια του χωριού 
μου, έβγαλα το χέρι μου από το ανοιχτό παράθυρο 
και χαιρετούσα τους γνωστούς που περπατούσαν 
κι εκείνους που κάθονταν στα καφενεία. 
Όταν έφτασα στη συνοικία μου, το Περαχώρι, όλοι 
οι συγγενείς και φίλοι τρέξανε να με καλωσορίσουν 
με εγκαρδιότητα, όπως άλλωστε γινόταν κάθε  
καλοκαίρι που τους επισκεπτόμουνα στις διακοπές 
μου. 
Το επόμενο πρωί, πήγα προς την πλατεία, εκεί όπου 
ήταν το σπίτι της θείας μου της Ειρήνης. Πλησιά-
ζοντας εκεί, είδα γυναίκες να μπαινοβγαίνουν στο 
σπίτι της. 

Ανησύχησα. «Κάτι σοβαρό πρέπει να συμβαίνει» 
σκέφτηκα. 
Τάχυνα το βήμα μου και όταν έφτασα, ρώτησα τη 
θεία μου τι είχε συμβεί. 
―  Ασ’ τα, παιδί μου! Ήλθε ο αδελφός μου ο Λευ-

τερής από το Ηράκλειο και μου έφερε δυο μεγά-
λα ψάρια. Εγώ δεν ξέρω να τα καθαρίσω, ούτε 
τα παιδιά μου. Φώναξα τις γειτόνισσες να με 
συντράμουνε αλλά ούτε κι εκείνες κατέχουνε πώς 
να τα κάνω, μου είπε ταραγμένη. 

― Καλά, εσείς δεν τρώτε ψάρια; ρώτησα. 
―  Πως, τρώμε μπακαλιάρο παστό, φρίσες και ψα-

ρογάρους. Ετούτα να, πρώτη φορά τα θωρώ. 
―  Μην ανησυχείς, θεία. Εγώ θα τα καθαρίσω, θα 

τα βράσω και θα σας κάνω μια ωραία σούπα. 
― Εσύ; με ρώτησε έκπληκτη. 
―  Φέρε μου μια λεκάνη, ένα μαχαίρι και μια ποδιά, 

για να μη λερώσω τα ρούχα μου, της είπα. 
Πήγα στην κουζίνα, μου έφερε αυτά που της είχα 
ζητήσει, και άρχισα το καθάρισμα. Στάθηκε κι εκεί-
νη κοντά μου και με παρατηρούσε. 
Εκείνη τη στιγμή, πέρασε μια γυναίκα από το σπίτι 
και φώναξε από την πόρτα: 

― Τι απόγινε, Ειρήνη, με τα ψάρια; 
Η θεία μου πήγε κοντά της. 
― Τα καθαρίζει του Καπετανομιχάλη η κόρη, η 
Μαρλένα, είπε η θεία μου. 
― Ψόματα λες! Αυτή μόνο να διαβάζει και να γρά-
φει κατέχει, είπε η γειτόνισσα. 
― Πήγαινε στην κουζίνα να τη δεις… 
―  Αν δεν τη δω με τα μάτια μου, δεν θα το πιστέψω, 

την άκουσα να λέει καθώς ερχόταν στην κουζίνα. 
Εγώ εξακολουθούσα να καθαρίζω τα ψάρια και 
τα μαλλιά μου, όπως κι ο νεροχύτης, είχαν γεμίσει 
λέπια. 
― Μαρλένα, εσύ τα ξέρεις τούτα να; με ρώτησε η 
γειτόνισσα. 
― Αυτά και άλλα πολλά, της απάντησα γελώντας. 
― Μπράβο σου! είπε η γυναίκα και βγήκε από την 
κουζίνα. 
Δεν πέρασαν λίγα λεπτά, κι άρχισαν να παρελαύ-
νουν όλες οι γυναίκες της γειτονιάς για να δουν με 
τα μάτια τους το μεγάλο μου κατόρθωμα! 
Από τότε, κάθε φορά που καθαρίζω ψάρια, θυμάμαι 
εκείνο το περιστατικό με τα «ψάρια του Λευτέρη» 
κι ένα χαμόγελο ζωγραφίζεται στα χείλη μου.

Παρουσία νέων, αλλά και μεγαλύτερων ανθρώπων μίλησε 
στην Πλατεία Αγ. Γεωργίου (Μεϊντάνι), για ένα θέμα που 
χρήζει τις προσοχής όσων ασχολούνται με το διαδίκτυο και 
συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις «Διαδικτυακές συμπερι-
φορές υψηλού ρίσκου».
την εκδήλωση διοργάνωσε με επιτυχία, το «εργαστήρι γνώ-
σης» της ενορίας του αγίου γεωργίου, με την υποστήριξη 
του Δήμου Ανωγείων, ενώ την παρουσίαση της βραδιάς επιμε-
λήθηκε η κ. Μίρκα χαιρέτη. Ο Mανώλης ςφακιανάκης, ως 
πρόεδρος του Ινστιτούτο Έρευνας κυβερνοασφάλειας CSI 
Institute, αναφέρθηκε στην ομιλία του στα λάθη που κάνουν 
οι χρήστες του διαδικτύου, και στον τρόπο με τον οποίο 
μπορούμε να προστατευόμαστε, εμείς και τα παιδιά μας.
Ο ίδιος ο κ. ςφακιανάκης, «εξομολουγούμενος» την αγά-
πη του για τ’ανώγεια, αποκάλυψε την πρόθεσή του να ιδρύ-
σει το πρώτο παράρτημα του ινστιτούτου CSI, το οποίο 
ήδη, εδώ και δύο μήνες λειτουργεί ο ίδιος, στην αθήνα, 
με σημαντική προσέλευση ανθρώπων που αναζητούν βοή-

θεια και συμβουλές, για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
του διαδικτύου και για την ουσιαστικότερη και αποτε-
λεσματικότερη χρήση αυτού. Ο κ ςφακιανά κης προτάσ-
σοντας το θέμα της κυβερνοασφάλειας, αναφέρθηκε στα 
συχνά λάθη που κάνουν οι χρήστες του διαδικτύου και 
αποκάλυψε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ίδιους 
του χρήστες, από τα λάθη τους αυτά.
την εκδήλωσε χαιρέτισε με την μεστή σύντομη ομιλία του 
και ο π. ανδρεάς κεφαλογιάννης, ο οποίος θα ενισχύ σει 
καταλυτικά την προσπάθεια του κ. ςφακιανά κη για την 
ίδρυ ση του παραρτήματος του CSI στ΄ ανώ γεια, με αρωγό 
τον ίδιο τον Δήμο Ανωγείων.
ή βραδιά ολοκληρώθηκε, με τους παρισταμένους να 
αποκομίζουν χρήσιμα συμπεράσματα, ενώ στη συνέχεια, 
παρατέθηκε γεύμα στον εμμανουήλ ςφακιανάκη και την 
οικογένεια του από την «ομάδα Tedxanogeia» και το 
«εργα στήρι γνώσης» στην ταβέρνα «Αροδαμός».

Φ.Α.


Τ Α  Ψ Α ρ Ι Α  Τ ο υ  Λ Ε υ Τ Ε ρ ΗΑνΑΚΟΙνωΣη - πρΟΣΚληΣη

γΙΑ Την ΕνΙΣχυΣη  
ΤΟυ ΕργΟυ ΤηΣ 
κΟΙνωνΙκηΣ υΠηρΕΣΙΑΣ 
ΤΟυ δημΟυ ΑνωγΕΙων

Στις δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές 
συνθήκες, που διάγει ο τόπος μας, η αλλη-
λεγγύη είναι πλέον μια απαραίτητη συνθή-
κη. Αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια, απ’ 
όποιο «μετερίζι» βρίσκεται και μ’ όποιο 
τρόπο επιλέγει ο καθένας μας.
Κι είναι ευχής έργο, που υπό τις κείμενες 
δύσκολες συνθήκες υπάρχουν φορείς, που 
«αφρουκάζονται» τις ανάγκες των ανθρώ-
πων κι αγωνίζονται με κάθε πρόσφορο 
μέσο να τις ικανοποιήσουν.
Ένας τέτοιος φορέας είναι και η Κοινω-
νική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων. 
Ήταν μεγάλη η τιμή, κι ακόμη μεγαλύτερη 
η χαρά των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Ανωγειανών της Αθήνας, που φιλοξενή-
θηκαν στα γραφεία της Υπηρεσίας αυτής 
στ’ Ανώγεια τον περασμένο Αύγουστο και 
είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν, μέσα 
από την επικοδομητική κουβέντα, που έγι-
νε με τους αρμοδίους, το πραγματικά θεά-
ρεστο έργο, που αυτοί προσφέρουν στην 
κοινωνία των Ανωγείων. 
Το έργο αυτό και τις δράσεις της Κοινω-
νικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων θα 
έχουμε όλοι την δυνατότητα να διαπιστώ-
σουμε στα επόμενα τεύχη της «Φωνής» 
μας, μέσα από τα άρθρα και τα κείμενα 
των μελών του φορέα αυτού.
Μεταξύ των συμπερασμάτων, που εξήχθη-
σαν κατά την επίσκεψη των μελών του Δ.Σ. 
μας στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρε-
σίας του Δήμου Ανωγείων, ήταν και η ανά-
γκη έμπρακτης και διαρκούς στήριξης της 
συντονισμένης προσπάθειας που επιχει-
ρείται από το φορέα αυτό, από τους Ανω-
γειανούς της Αθήνας και τους φίλους του 
Συλλόγου μας.
Προς το σκοπό αυτό, το Δ.Σ. του Συλλό-
γου Ανωγειανών της Αθήνας και η Συντα-
κτική Ομάδα της «Φωνής των Ανωγείων» 
ενημερώνει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της 
πολιστικής σαιζόν, στα γραφεία του Συλ-
λόγου μας (Βελεστίνου 18, Αμπελόκηποι, 
πλησίον στάσης Μετρό «Πανόρμου»), τις 
μέρες και ώρες λειτουργίας του Συλλόγου 
(κάθε Σάββατο, 16:00 – 19:00 μ.μ.) θα συλ-
λέγονται τρόφιμα μακράς διαρκείας και 
πάσης φύσεως καθαριστικά και απορρυ-
παντικά, τα οποία θα αποστέλλονται κά-
θε 3μηνο στην Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου Ανωγείων, προκειμένου να καλύ-
πτουν μέρος των αναγκών των Ανωγεια-
νών οικογενειών, που έχουν πληγεί από 
την οικονομική κρίση.

 Για περισσότερες πληροφορίες,  
μπορείτε να καλείται στο 210-
6906960
στο e-mail του Συλλόγου μας 
to.idaionantron@gmail.com και 
στο inbox μας στο fb, 
https://www.facebook.com/to.
idaionantron/

Η αλληλεγγύη είναι τρόπος ζωής...

Ας τον επιλέξουμε!

(συνέχεια στο επόμενο φύλλο 311)

Ο ςτΡατήγΟς ε.α. 

εΜΜανΟΥήλ ςΦακιανακής 
ςτ’ανΩγεια
Ομιλία με θέμα τις 
«Διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού ρίσκου»
ΑΝΩΓΕΙΑ, ΜΕϊΝΤΑΝΙ, 8/8/2017

ΜΑθΗΜΑΤΑ κρΗΤΙκωΝ  
ΠΑρΑδοΣΙΑκωΝ οργΑΝωΝ  
(λύρα, λαούτο, μαντολίνο) 
με το ΜΑΝωΛΗ ΜΠουΝΤΑΛΑκΗ:
κάθε Σάββατο  
›16:00-17:00 μ.μ. 

ΜΑθΗΜΑΤΑ κρΗΤΙκωΝ ΠΑρΑδοΣΙΑκωΝ ΧορωΝ με τους  
κωΣΤΑ ΜΕΜΜο και δΙοΝυΣΗ ΝΕοφυΤο: κάθε Σάββατο:
●Παιδικό χορευτικό τμήμα (για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών)  
› 16:00-17:00 μ.μ.
●Τμήμα προχωρημένων χορευτών › 17:00 – 18:00 μ.μ.
●Τμήμα αρχαρίων › 18:00 – 19:00 μ.μ.

ε σεβασμό στην ξεχωριστή ανωγειανή μουσικοχορευτική παράδοση ξεκινάμε και φέτος  
τα μαθήματα κρητικών χορών και παραδοσιακών οργάνων στο Σύλλογό μας με τους αξιόλογους 

συνεργάτες μας κώστα Μέμμο, διονύση Νεόφυτο και Μανώλη Μπουνταλάκη.
Τα μαθήματα ξεκίνησαν ήδη από το Σάββατο, 16.09.2017, και θα γίνονται κάθε Σάββατο, στην αίθουσα  
του Συλλόγου (βελεστίνου 18, Αμπελόκηποι, πλησίον στάσης μετρό Πανόρμου), ενώ εγγραφές γίνονται 
(δωρεάν) όλο το χρόνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ελάτε να βαδίσουμε παρέα στα μουσικοχορευτικά ζάλα της ανωγειανής παράδοσης... ΣΑΣ ΠΕρΙΜΕΝουΜΕ!

Μ

Σε ολόκληρη τη διάρκεια του πολέμου και πολύ μετά από αυτόν το μόνο «σωστό» πράγμα που κάνατε με συνέπεια 
ήταν να προστατεύσετε τους συνεργούς και τους δωσίλογους και βέβαια να χαρίσετε την εύνοιά σας σε όλες εκείνες 
των κατακτημένων χωρών, που ο πόλεμός σας εξαχρείωσε τόσο, που να προσφέρουν σε κατακτητές σχεδόν πρό-
θυμα οριζόντιες, πως είπαν, υπηρεσίες! 
Και την πολιτική αυτή μωρία τη συνεχίζετε και σήμερα, που μας υψώνετε το δάκτυλο υποδείχνοντας το δρόμο της 
χρηστής οικονομικής τάξης, ξεχνώντας πως στην αντίληψή μας παραμένετε υπόχρεοι του κατοχικού δανείου, όπου 
βάλατε την υπογραφή σας και δεν την τιμήσατε, υπόχρεοι των πολεμικών οικονομικών και πολιτιστικών επανορθώ-
σεων, που σύμφωνα με τις συνθήκες οφείλετε ως ελάχιστη ένδειξη έμπρακτης συγγνώμης και στη συνείδησή μας 
παραμένετε ηθικά υποβαθμισμένοι για τις μεθοδεύσεις, και τους νομικίστικους τακτικισμούς, που μετέρχεστε, για 
να αποφύγετε και αυτό το ελάχιστο, μέσα, που μόνο υπερόπτες, ή λαοί περιορισμένης ευθύνης μεταχειρίζονται.
Συνεχίζετε και σήμερα με τη σιδερένια πυγμή σας και τις άλλες μεταλλικές, αγέλαστες έννοιες, της ατσάλινης δημο-
σιονομικής πειθαρχίας και της σκληρής λιτότητας να οδηγείτε την Ευρώπη, από άλλο δρόμο, σε σύγχρονους Ναζι-
σμούς και δι’ αυτών εις τα εξ ων συνετέθη.
Αν δεν έχετε διδαχθεί τίποτα από όσα κάνατε κι από όσα πάθατε, μάθετε τουλάχιστον τούτο: Γενναίους στρατιώτες 
γνωρίσαμε πολλούς στην ιστορία. Έξυπνους ελάχιστους. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι οι γενναίοι νομίζουν ότι, 
επειδή μπορούν να κατακτήσουν τον κόσμο με τη λόγχη, μπορούν με τη λόγχη και να τον κρατήσουν κατακτημένο, 
οι άλλοι , οι νοήμονες, όταν αναμετρώνται με λαούς, που βαδίζουν χορεύοντας, για να προστατεύσουν θεούς, που 
ανασαίνουν αέρα καθαρό, καθώς που το διοξείδιο, που εκπνέουν, το φυσούν σ’ ένα καλάμι και το κάνουν μουσική, 
υποψιάζονται ότι αυτό το δεύτερο είναι αδύνατο Είναι και μακροϊστορικά απογοητευτικό σεις, που φιλοδοξήσατε 
να γίνετε κοσμοκράτορες, να μη διαθέτετε κοινή νοημοσύνη!

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

O Σύλλογός μας θα παραμένει για τη  
φετινή περίοδο ανοικτός, τα Σάββατα  
και από ώρα:

Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
2 6  Α υ γ ο ύ σ τ ο υ  2 0 1 7
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ΣΣτο λόγο που απηύθυνε ο πρόεδρος της δημοκρατίας 
στους παρευρισκόμενους στην αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου, μπορεί κανείς να ξεχωρίσει μεταξύ άλλων 
τις ακόλουθες αποστροφές του που έχουν την ιδιαίτερη 
σημασία τους. Είπε λοιπόν, μεταξύ άλλων ο κ. Προκόπης 
Παυλόπουλος: 
«ήΡΩικΟς τΟΠΟς ΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ…
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠαΡΞιακή αΡχή ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ…
Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΩΡΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΟΤΙ Οι αΠαιτή-
ςεις ΠΟΥ αΦΟΡΟΥν τΟ κατΟχικΟ ΔανειΟ και 
τις αΠΟΖήΜιΩςεις ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ νΟΜικΩς 
ενεΡγες…
Η ΔιεκΔικήςή Δεν αΠΟτελει εκΔικήςή…»
«Για εμάς τους Έλληνες η ελευθερία αποτελεί υπαρξιακή 
αρχή και άρα τρόπο ζωής. Όταν οι περιστάσεις το απαι-
τούν, γινόμαστε και παρά δύναμιν τολμηταί και παρά 
γνώμην κινδυνευταί και παρά γνώμην κινδυνευταί και εν 
τοις δεινοίς ευέλπιδες, κατά τον θουκιδίδη. Αυτήν την 
αλήθεια οφείλουν να την γνωρίζουν εχθροί και φίλοι…
…Η Ελλάδα ανήκει στην Ε.Ε. και μάλιστα στον σκληρό 
πυρήνα της , την Ευρωζώνη. Συμπεριφέρεται στη διεθνή 
πολιτική ζωή με απόλυτο σεβασμό στο Ευρωπαϊκό και 
Διεθνές Δίκαιο, στο σύνολό τους. Είναι, δηλαδή, δύναμη 
που εργάζεται για την ειρήνη και την ανάπτυξη τόσο στην 
εγγύς περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης…»
Αυτά-μεταξύ των άλλων- τόνισε κατά την επίσημη επίσκε-
ψή του στα Ανώγεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπης Παυλόπουλος ο οποίος έφτασε το πρωί της 13ης 
Αυγούστου 2017 για να παραστεί και να τιμήσει την 73η 
επέτειο από την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης των 
Ανωγείων από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής το 1944.
Τιμητική σε ανώτατο επίπεδο είχε η 73η επέτειος αφού 
για πρώτη φορά εν ενεργεία Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
επισκέπτεται και τιμά με την παρουσία του την κωμόπο-
λή μας. Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος έφτασε έξω από 
το δημαρχιακό μέγαρο γύρω στις δέκα και μισή το πρωί 
της 13ης Αυγούστου για να τον υποδεχτεί ο δήμαρχος 
Ανωγείων κ. Μανώλης Καλλέργης με τα μέλη του δημο-
τικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Δημο-
κρατίας λίγο πριν κατευθυνθεί στον ιερό ναό του Αγίου 
Ιωάννου για την δοξολογία επιθεώρησε τα παρατεταμέ-
να στρατιωτικά αγήματα τα οποία υπό τον ήχο της πά-
ντας απέδιδαν τις δέουσες τιμές. Στη επίσημη δοξολογία 
στο ναό του Αγίου Ιωάννου χοροστάτησαν ο Σεβασμιό-
τατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος και ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου 
κ.κ. Ευγένιος. Μετά την δοξολογία, τελέστηκε επιμνη-
μόσυνη δέηση στο χώρο του ανδριάντα του Αγνώστου 
Ανωγειανού Αγωνιστή για τους πεσόντες και αγωνιστές 
της κατοχής παρουσία πολύ κόσμου που κυριολεκτικά 
κατέκλεισαν την πλατεία δημαρχείου.
Στη συνέχεια ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος κατέθεσε 
στεφάνι στο ηρώο πεσόντων και αγωνιστών και η τελετή 
-όσον αφορά την παρουσία του προέδρου- έκλεισε με την 
ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου. Ακολούθησε η ομι-
λία από τον κ. Δημήτρη Σαλούστρο (Ζαϊμη), καθηγητή 
φιλόλογο, με θέμα: «Το Ποινικό Δικαίωμα στο Φως».
(σ.σ. Ο πανηγυρικός της ημέρας λόγος από τον κ. Δη-
μήτρη Σαλούστρου, φιλοξενείται σε άλλο σημείο της 
εφημερίδας μας).
Σειρά πήρε η Μαρίνα Δακανάλη που ερμήνευσε με συ-
γκλονιστικό τρόπο το «Θρήνο των Ανωγείων». Πρόκειται 

ΟΛΟΚΑΥΤώΜΑ ΑνώΓΕΙών

ΑΝΩΓειΑ•ΑΡΜι 
13 ΑυΓΟυσΤΟυ 2017

ΕΠΕΤΕΙΟΣ73η

ΡΕΠοΡΤΑΖ
Μανώλης  
Σκανδάλης

για αποσπάσματα από το τραγούδι της Ειρήνης Αναγνω-
στάκη – Νταγιαντά, «Ω Παναγιά μου Ανωγειανή». Δευ-
τερόλεπτα πριν τελειώσει την ερμηνεία της, οι άνδρες του 
πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων χόρεψαν χωρίς μουσι-
κή μπροστά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα Πυρρί-
χιο – Ανωγειανό Πηδηχτό με συμβολισμό ότι μετά το 
κλάμα, τα δάκρυα και τον θρήνο ξεκινάει η αναγέννηση 
μιας νέας αρχής της τοπικής κοινωνίας!
Αμέσως μετά ο κ. Παυλόπουλος κατευθύνθηκε προς το 
γραφείο του δημάρχου Ανωγείων και μετά στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανακήρυξή του σε 
Επίτιμο Δημότη Ανωγείων. Το ομόφωνο ψήφισμα για την 
ανακήρυξη του κ. Προκόπη Παυλόπουλου σε Επίτιμο 
Δημότη Ανωγείων, διάβασε η πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Μαρία (Μαίρη) Σταυρακάκη -Μπαγκέρη. 
κατά την προσφώνησή του ο δήμαρχος κ. Μανώλης 
καλλέργης τόνισε τα εξής:
«Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλωσορίζουμε στον ιστορικό, μαρτυρικό και ορεινό 
Δήμο της Κρήτης, το Δήμο Ανωγείων.
Σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση μας 
να τιμήσετε με την παρουσία σας τις γιορτές μνήμης και 
τιμής για την 73η επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ανω-
γείων, από τα γερμανικά, ναζιστικά στρατεύματα κατο-
χής, στις 13 Αυγούστου του1944.
Η παρουσία σας εδώ, σήμερα, αποτελεί ύψιστη τιμή για 
τον τόπο μας ,αφού για πρώτη φορά ο Ανώτατος Πολι-
τειακός ‘Άρχοντας της χώρας μας παρευρίσκεται στις 
εκδηλώσεις μνήμης και τιμής που οργανώνει ο δήμος μας 
για το ολοκαύτωμα των Ανωγείων.
Τα τρία Ολοκαυτώματα των Ανωγείων , τα δύο επί Τουρ-
κοκρατίας το 1822, το 1867 και το τρίτο το 1944 ίσως 
είναι αρκετά να περιγράψουν την ιστορία αυτού του τό-
που και αυτού του λαού που είχε και έχει το ανάστημα να 
αντιστέκεται σε κάθε λογής κατακτητές και να υπερα-
σπίζεται με κάθε κόστος τα ιδανικά της αξιοπρέπειας, της 
δικαιοσύνης και της ελευθερίας .
Αλλά, και να αναγεννιέται μέσα από τις στάχτες του και 
να γίνεται σύμβολο πολιτισμού και γνώσης, τόπος που 
γέννησε ανθρώπους της πολιτικής, της επιστήμης , της 
μουσικής, του πνεύματος και της προόδου.
Τα τρία Ολοκαυτώματα των Ανωγείων μαρτυρούν τους 
αγώνες, την αντίσταση, το αδούλωτο πνεύμα των ανθρώ-
πων που επέλεξαν με τις ίδιες χαλασμένες πέτρες, με το 
ίδιο πείσμα να ξανακτίσουν τα σπίτια τους, στο ίδιο σημείο 
(τρεις φορές), στα κακοτράχαλα βράχια του Ψηλορείτη, 
με το πιο ακριβό υλικό: την αγάπη για τον τόπο τους.
Εξοχότατε,
Στις 13 Αυγούστου 1944 
Η διαταγή του Γερμανού γενικού διοικητή Κρήτης περι-
γράφει τα αίτια της καταστροφής των Ανωγείων και 
συγχρόνως αποτελεί μνημείο καταγραφής της αντίστα-
σης των Ανωγειανών αλλά και της ωμότητας και βιαιό-
τητας του ναζισμού, λίγο μάλιστα πριν το τέλος του 
πολέμου και την ήττα του.
Όπως και στα άλλα μαρτυρικά χωριά της Κρήτης, την 
Κάντανο, τη Βιάννο, τη Δαμάστα, το Αμάρι αλλά και της 
υπόλοιπης Ελλάδας τα Καλάβρυτα, το Δίστομο, Το Κομ-
μένο, το Χορτιάτη, το Δοξάτο, σε όλους τους μαρτυρικούς 
τόπους της πατρίδας μας το τίμημα βαρύ μα οι στάχτες 
και τα αποκαΐδια δεν σκορπίστηκαν στον άνεμο, δεν 
χάθηκαν. Έμειναν μαζί μας, ζυμώθηκαν με το αίμα μας 
και μας παροτρύνουν να μην ξεχνάμε.
Οι Ανωγειανοί δεν ξεχνούν, τιμούν την ιστορία τους, δεν 
επαίρονται αλλά ούτε την απεμπολούν.

Διεκδικούν αποζημιώσεις μαζί με το Δίκτυο Μαρτυρικών 
Δήμων, απαιτούν δικαιοσύνη.
Με τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής διαλαλούν ότι η ιστο-
ρία δεν ξεχνιέται δεν παραχαράσσεται, δεν αλλοιώνεται.
Στέκονται ακλόνητοι απέναντι σε κάθε είδους φασισμό. 
Αγωνίζονται για αξιοπρέπεια, κοινωνική πρόοδο και δι-
καιοσύνη.
Στη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που βι-
ώνει η χώρα μας, χρέος όλων μας είναι να διαφυλάξουμε 
την κοινωνική ενότητα, να αντλήσουμε διδάγματα και 
δύναμη απ’ τους προγόνους μας και να εργαστούμε σκλη-
ρά για την ανόρθωση της πατρίδας μας.

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων με την ανα-
κοίνωση της επίσκεψης σας, έλαβε ομόφωνα την απόφα-
ση να σας ανακηρύξει Επίτιμο Δημότη Ανωγείων ως έν-
δειξη τιμής και αναγνώρισης της συνεισφοράς σας στον 
κοινό μας αγώνα για αποκατάσταση και δικαιοσύνη στο 
θέμα των γερμανικών επανορθώσεων.
Αναγνωρίζοντας τη συμβολή σας στην προσπάθεια που 
κάνει η πατρίδα μας να προχωρήσει ενωμένη μπροστά, να 
ξεπεράσει την κρίση και να βαδίσει στο δρόμο της ανεξαρ-
τησίας και της προόδου, τη σθεναρή από μέρους σας προ-
άσπιση των εθνικών μας δικαίων και την προσφορά σας 
στην επιστήμη και στην πνευματική ζωή της χώρας μας 
σας ανακηρύσσουμε Επίτιμο Δημότη Ανωγείων και σας 
ευχόμαστε υγεία και δύναμη να συνεχίσετε το έργο σας.

Με τη σειρά του ο πρόεδρος της δημοκρατίας κ. Προκό-
πης Παυλόπουλος, στην αντιφώνησή του υπογράμμισε:
«Κύριε δήμαρχε, Σας ευχαριστώ θερμώς για την μεγάλη 
τιμή την οποία σήμερα μου περιποιείται, υπό την ιδιότητά 
μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας απονέμοντάς μου τον 
τίτλο του Επίτιμου Δημότη Ανωγείων. Ενός ηρωικού, με 
όλη τη σημασία της λέξης, Τόπου, του οποίου η συνεχής 
παρουσία στους μεγάλους υπέρ του Έθνους αγώνες, κα-
θώς και οι μοναδικές θυσίες στις οποίες υποβλήθηκαν οι 
κάτοικοί του κατά την διάρκεια αυτών των αγώνων, προ-
σέδωσαν απολύτως δικαίως στα Ανώγεια μίαν άκρως 
ξεχωριστή θέση στην Ιστορία μας. Επιτρέψατέ μου, λοι-
πόν, ν’ αναφερθώ, έστω και δι’ ολίγων, σε ορισμένες κρί-
σιμες περιόδους της λαμπρής Ιστορίας του Τόπου σας:
Τα Ανώγεια κατοικήθηκαν για πρώτη φορά πριν από το 
1182, οπόταν η Κρήτη μοιράστηκε στα 12 αρχοντόπουλα 
του Βυζαντίου και παραχωρήθηκαν στην οικογένεια των 
Φωκάδων, αργότερα Καλλέργηδων. Τότε απέχτησαν και 
την ονομασία «Βασιλικά Ανώγεια», καθώς ανήκαν στους 
βασιλικούς άρχοντες. 
Το 1648 ήρθε η τουρκική κατάκτηση, έγιναν βακουφικό 
-μοναστηριακό- χωριό και, παράλληλα, αναδείκτηκαν σε 
σπουδαίο επαναστατικό κέντρο, αφού οι Ανωγειανοί ου-
δέποτε υποτάχτηκαν κατ’ ουσίαν. Μάλιστα, το Μάιο του 
1822, στη θέση Σκλαβόκαμπος Μαλεβιζίου, οι πρόγονοί 
σας Ανωγειανοί νίκησαν τους Τούρκους, έχοντας ως αρ-
χηγό τους τον Βασίλη Σμπώκο. Το γεγονός αυτό στάθηκε 
αφορμή ώστε, στις 14 Ιουλίου του 1822, ο Σερίφ Πασάς 
να λεηλατήσει και να πυρπολήσει το χωριό των Ανωγείων, 
καθώς το βρήκε ερημωμένο, με τους κατοίκους του να 
πολεμούν στη Μεσσαρά. 
Λίγο πριν από την επανάσταση του 1866, έλαβε χώρα στα 
Ανώγεια η Συνέλευση για την εκλογή αντιπροσώπων των 
οπλαρχηγών της Ανατολικής Κρήτης. Η θυσία του ιδεα-
λιστή Γαριβαλδινού επαναστάτη, Εμμανουήλ Σκουλά, μιας 
από τις αγνότερες και γι’ αυτό ωραιότερες μορφές του 
Κρητικού Αγώνα, στο ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, το ίδιο 
έτος, προσθέτει μίαν ακόμα ένδοξη σελίδα στην λαμπρή 
Ιστορία σας. Το 1867 ο Ομέρ Πασάς κατέλαβε τα Ανώ-
γεια και το Νοέμβριο του ίδιου έτους ο Ρεσίζ πασάς προ-
έβη στην πυρπόλησή τους, δεύτερη φορά στην ιστορία των 
Ανωγείων και 45 μόλις χρόνια μετά την προαναφερθείσα, 
πρώτη πυρπόληση τους.
Οι κάτοικοι των Ανωγείων έλαβαν μέρος στην επανάστα-
ση του 1897 καθώς και στους υπόλοιπους απελευθερωτι-
κούς αγώνες. Θα μπορούσε, λοιπόν, κανείς να υποστηρίξει 
ότι ο Κρητικός 19ος αιώνας -με τα κινήματα και τις επανα-
στάσεις, ειδικότερα την εθελοθυσία του Αρκαδίου και τα 
Ολοκαυτώματα των Ανωγείων το 1822 και 1867 -αποτέλε-
σε μόνιμη πηγή έμπνευσης για την αντιμετώπιση των μεγά-
λων προκλήσεων, όπως αυτές εκδηλώθηκαν στις αρχές του 
20ου αιώνα. Και τούτο διότι μαχητές και επαναστάτες απ’ 
όλη την Κρήτη θα συναντηθούν με τους Ηπειρώτες και τους 
Μακεδόνες στα μέτωπα των Βαλκανικών Πολέμων και του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στα οποία πολλοί εξ’ αυτών 
θα πέσουν ηρωικώς μαχόμενοι «Υπέρ Πατρίδος».
Η κορύφωση, όμως, της προσφοράς των Ανωγείων στην 
πατρίδα πραγματοποιείται κατά τη Μάχη της Κρήτης και 
την Εθνική Αντίσταση.

Όλα ξεκίνησαν όταν, το 1941, ιδρύθηκε στα Ανώγεια η 
Επιτροπή Απελευθερωτικής Δράσης. Τα Ανώγεια υπήρξαν 
ένας από τους πυρήνες της Αντίστασης στην Κρήτη, και 
κατά την απαγωγή του στρατηγού Κράιπε αποτέλεσαν 
σταθμό στη διαδρομή που αποφασίστηκε από τους Κρήτες 
αντιστασιακούς και τους Άγγλους συμμάχους ότι πρέπει 
να ακολουθηθεί για την φυγάδευσή του στην Αφρική. Είναι 
άκρως αποκαλυπτικά της δράσης των Ανωγειανών κατά 
των Ναζί κατακτητών τα όσα αναφέρει ο Γενικός Διοικητής 
Κρήτης, Μανούσος Βολουδάκης, στην από 9 Μαρτίου του 
1945 αποσταλείσα «Έκθεση» του (αριθ. Πρωτ. 3523) προς 
τα Υπουργεία Συγκοινωνιών, Οικονομικών, Γεωργίας και 
Πρόνοιας στην Αθήνα. Με την οποία ζητεί την εκ μέρους 
τους υποστήριξη της ανάπτυξη των Ανωγείων, αίτημα το 
οποίο στηρίζει στην μακραίωνη προσφορά των Ανωγείων 
στην πατρίδα μας, καθώς και στις ανάγκες τις οποίες ο 
Τόπος σας την εποχή εκείνη έπρεπε επειγόντως να καλύψει. 
Τονίζεται, λοιπόν, μεταξύ άλλων, στην εν λόγω έκθεση ότι: 
«Μετά την κατάληψη της Κρήτης σχηματίζουν οι Ανωγεια-
νοί οργάνωσιν Απελευθερωτικού Αγώνος εις την οποίαν 
ορκίζονται την 15η Αυγούστου 1941 και λαμβάνονται αι 
πρώται φροντίδες της περισυλλογής, περιθάλψεως και απο-
στολής εις την Αφρικήν των συμμάχων. Οργανώνεται η 
συμμαχική κατασκοπεία και εγκαθίσταται μόνιμος σταθμός 
ασυρμάτου υπό τον Γενικόν Αρχηγόν Αντισυνταγματάρχη 
Τόνη της Αγγλικής κατασκοπείας». Τοιουτοτρόπως, η κω-
μόπολη των Ανωγείων κατέστη «κέντρον προστασίας και 
φιλοξενίας παντός καταδιωκόμενου υπό των Γερμανών και 
της μεταφοράς τούτων εις Αφρικήν ως και τόπος αποκρύ-
ψεως του απαχθέντος Γερμανού Στρατηγού Κράιπε». Αξί-
ζει, μάλιστα, να τονιστεί ότι η υπόθεση της απαγωγής του 
στρατηγού Κράιπε μπροστά στα μάτια των Γερμανών 
στρατιωτών του, ιστορία μοναδικού θάρρους, που αποτέ-
λεσε το προϊόν σύμπραξης ομάδας Κρητών αντιστασιακών, 
με επικεφαλής τους Μανώλη Πατεράκη και Γιώργο Τυρά-
κη στους οποίους αργότερα προστέθηκαν οι Αντώνης Ζω-
ϊδάκης, Αντώνης Παπαλεωνίδας, Στρατής Σαβιολάκης, 
Ηλίας Αθανασάκης, Νίκος Κόμης, και άλλοι, αλλά και των 
Άγγλων σαμποτέρ Πάτρικ Λη Φέρμορ και Γουίλιαμ Στάν-
λεϊ Μος, θεωρήθηκε σύμβολο της Κρητικής αντίστασης και 
παράδειγμα ως το πώς πολεμούν οι Κρήτες αλλά, και γενι-
κότερα, οι Έλληνες όταν η ανάγκη το απαιτεί. Η εν λόγω 
αντιστασιακή δράση των ηρωικών προγόνων σας, με απο-
κορύφωμα τη συμμετοχή τους στην «υπόθεση Κράιπε», 
έδωσαν την αφορμή στον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης, 
Στρατηγό Χ. Μίλλερ, προκειμένου αυτός να διατάξει την 
ισοπέδωση των Ανωγείων και την εκτέλεση κάθε άρρενος 
Ανωγειανού που θα βρισκόταν σε απόσταση ενός χιλιομέ-
τρου από τα Ανώγεια. Το απόγευμα της 12ης Αυγούστου οι 
άνδρες των Ανωγείων, αφού ιδιοποιήθηκαν ότι έρχονται 
πολλοί Γερμανοί, έφυγαν από τα Ανώγεια κι έτσι αποφεύ-
χθηκαν περισσότερες εκτελέσεις. Την επόμενη μέρα, της 
13ης Αυγούστου, οι Γερμανοί, αφού πρώτα περικύκλωσαν 
το χωριό, διέταξαν τους κατοίκους που είχαν μείνει σ’ αυτό- 
περίπου 1500- ν’ αναχωρήσουν μέσα σε μισή ώρα προς την 
κατεύθυνση του Γενή Γκαβέ και να διασκορπιστούν σε 
διάφορα χωριά της Ρεθύμνης. Ακολούθως, προέβησαν σε 
γενική λεηλασία του χωριού. Στη συνέχεια, έκαιγαν κάθε 
οικία χωριστά και μετά την ανατίναζαν με δυναμίτιδα. Κά-
θε νύχτα, οι Γερμανοί αποσύρονταν στα Σείσαρχα και το 
πρωί επέστρεφα στα Ανώγεια, για να συνεχίσουν το κατα-
στροφικό τους έργο. Το μέγεθος της λεηλασίας θα το κα-
τανοήσει κανείς όταν λάβει υπ’ όψιν του ότι αυτή διήρκησε 
από τις 13 Αυγούστου έως της 5 Σεπτεμβρίου 1944. Κατά 
την διάρκεια της διαρπαγής, οι Γερμανοί δολοφόνησαν ου-
σιαστικώς εντός της κωμόπολης των Ανωγείων τον Γ. Σπι-
θούρη, τους παράλυτους εξαδέλφους Κωσταντίνο και 
Γιάννη ή «Κίτρο», τον υπέργηρο Νικόλαο Αεράκη, το νο-
ητικό πάσχοντα λόγω τραύματος της κεφαλής Εμμανουήλ 
Ι. Σαλούστρο, ενώ πολλοί άνδρες, επίσης, δολοφονήθηκαν 
στα πέριξ. Από τις γυναίκες, δυο αδελφές, η χήρα Εμμα-
νουήλ Καλλέργη και η χήρα Εμμανουήλ Καβλέντη, καθώς 
και η χωλή Ελένη Καραΐσκου και η Ευαγγελία Ιωάννου. 
Πασπαράκη, αρνήθηκαν να αποχωρήσουν οπότε κάηκαν 
μέσα στις οικίες τους και καταπλακώθηκαν από τα ερείπια 
των οικιών τους, που στην συνέχεια ανατινάχθηκαν. Από 
τις 940 κατοικίες των Ανωγείων δεν έμεινε ούτε μία. Συνο-
λικά, από το 1941 μέχρι και το 1944, στην περίοδο της Κα-
τοχής και του αγώνα κατά των Γερμανών κατακτητών, 
εκτελέσθηκαν από αυτούς 117 Ανωγειανοί. Εις αναγνώρι-
ση αυτής της μεγάλης αυτής θυσίας των Ανωγειανών, το 
1946 η πολιτεία κήρυξε τα Ανώγεια Ιστορικό Δήμο και τα 
τίμησε με την απονομή του Πολεμικού Σταυρού Α’ Τάξεως. 
Στο σημείο αυτό ας μου επιτραπεί, επί προσθέτως, να επα-
ναλάβω την πάγια άποψή μου για το ζήτημα των γερμανι-
κών αποζημιώσεων. Η Ελλάδα θεωρεί διαχρονικώς ότι οι 
απαιτήσεις που αφορούν το κατοχικό δάνειο και τις απο-
ζημιώσεις είναι πάντα νομικώς ενεργές και δικαστικώς 

επιδιώξιμες. Αυτή η θέση δεν υποστηρίζεται από την Ελ-
λάδα μόνο για οικονομικούς λόγους. Το έχω τονίσει πά-
ντοτε: Την εντάσσουμε στο πλαίσιο του διεθνούς νομικού 
πολιτισμού. Και μέσα σε αυτόν τον διεθνή νομικό πολιτισμό 
αλλά και τον Ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, θα πρέπει να 
υπάρξει δίκαιη λύση.
Τιμώντας σήμερα την 73η επέτειο μνήμης του τρίτου εκ 
των τριών Ολοκαυτωμάτων που βίωσαν στην μακραίωνη 
ιστορία τους τα ηρωικά Ανώγεια, διαπιστώνουμε, για πολ-
λοστή φορά ότι για εμάς τους Έλληνες, η ελευθερία απο-
τελεί υπαρξιακή αρχή και άρα τρόπος ζωής. Όταν οι πε-
ριστάσεις το απαιτούν, γινόμαστε και «παρά δύναμιν 
τολμηταί και παρά γνώμιν κινδυνευταί και εν τοις δεινοίς 
ευέλπιδες», κατά τον Θουκυδίδη. Αυτήν την αλήθεια οφεί-
λουν να την γνωρίζουν εχθροί και φίλοι. Η Ελλάδα ανήκει 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα στο σκληρό πυρήνα 
της, την Ευρωζώνη. Συμπεριφέρεται στη διεθνή πολιτική 
ζωή με απόλυτο σεβασμό στο Ευρωπαϊκό και το Διεθνές 
Δίκαιο, στο σύνολό τους. Είναι, δηλαδή, δύναμη που ερ-
γάζεται για την ειρήνη και την ανάπτυξη τόσο στην εγγύς 
περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της Ε.Ε. Πλην, όμως, 
εάν χρειαστεί, εμείς, οι Έλληνες, είμαστε έτοιμοι να υπε-
ρασπισθούμε αποτελεσματικά τα σύνορα, το έδαφος και 
την κυριαρχία της Πατρίδας μας, που αποτελούν και σύ-
νορα έδαφος και κυριαρχία της Ε.Ε. Κύριε Δήμαρχε, 
Αναχωρώντας από τα Ιστορικά και πανέμορφα Ανώγεια, 
με τον άκρως τιμητικό τίτλο του Επίτιμου Δημότη της πό-
λης σας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όσα εξέθεσα θα 
αποτελέσουν καθοριστικής σημασίας δείκτη πορείας κα-
τά την άσκηση των καθηκόντων μου. Επιπλέον, παίρνω 
μαζί μου, στις νοερές αποσκευές μου, τις καλύτερες ανα-
μνήσεις της έξοχης φιλοξενίας που μου επιφυλάξατε, για 
την οποία και πάλι ειλικρινώς σας ευχαριστώ!». 
Πριν το τέλος του τελετουργικού διαδικαστικού από την 
αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, ο πρόεδρος της δη-
μοκρατίας παρέλαβε από τα χέρια του δημάρχου, αντί-
γραφο ασπίδας των Κουρητών που χρονολογείται στο 
τέλος του 8ου αρχές 7ου αιώνα (1884 πχ) που βρέθηκε στο 
Ιδαίον Άντρον σε ανασκαφές υπό την επίβλεψη του Ιταλού 
αρχαιολόγου Φεντερίκο Άλμπερ. Η πρώτη εικονογραφική 
αναπαράσταση του κρότου. Το χτύπημα των τυμπάνων 
από τους Κουρήτες είχε στόχο να καλυφθεί το κλάμα του 
νήπιου Δία για να μην ακούσει ο πατέρας του ο Κρόνος. 
Στην ασπίδα ο Δίας ενήλικας πια και γενειοφόρος τιμάται 
για το γεγονός της διάσωσης του και της εδραίωσης της 
κυριαρχίας του ανάμεσα στο δωδεκάθεο. Οι επιδράσεις 
της εικονογραφίας του τυμπάνου είναι ξεκάθαρα ανατο-
λικές και αποτελούν στοιχείο των σχέσεων του Ελλαδικού 
Χώρου και της Κρήτης με τον Αρχαίο κόσμο της Ανατο-
λής. (Ασσυρία, Παλαιστίνη, Φοίνικες). Στη συνέχεια ο κ. 
Προκόπης Παυλόπουλος ξεναγήθηκε στο ψηφιακό – οπτι-
ακουστικό αρχαιολογικό μουσείο Ανωγείων όπου ξενα-
γήθηκε περίπου 25 λεπτά από την αρχαιολόγο και υπεύ-
θυνη της ανασκαφής της Ζωμύνθου τα τελευταία χρόνια, 
κ. Έφη Σαπουνά – Σακελλαράκη.
Η πεντάωρη επίσκεψη του προέδρου στα Ανώγεια ολο-
κληρώθηκε παράθεση επίσημου δείπνου στο κέντρο «Ντε-
λίνα» με την παρουσία πολύ κόσμου.
Αρκετοί επίσημοι παραβρέθηκα κι εφέτος στη Επέτειο 
του Ολοκαυτώματος Εκτός από τον Ανώτατο Άρχοντα 
της χώρας ήταν -μεταξύ των άλλων – και οι κκ Γιώργος 
Σταθάκης (Υπουργός Περιβάλλοντος), Παύλος Πολάκης 
(Υφυπουργός Υγείας), Σταύρος Αρναουτάκης (Περιφε-
ρειάρχης Κρήτης), Γιάννης Αναστασάκης (Αντιδήμαρχος 
Ηρακλείου), Γιάννης Κεφαλογιάννης, (Βουλευτής Ρεθύ-
μνης Ν.Δ.), Μανώλης Κεφαλογιάννης (Ευρωβουλευτής 
Ν.Δ.), Νότης Μαριάς (Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής), 
Όλγα Κεφαλογιάννη (Bουλευτής Α’ Αθηνών, π. Υπουργός 
Τουρισμού), Νίκος Ξυλούρης (Αντιπεριφεριάρχης Δημο-
σίων Έργων- πρώην - δήμαρχος ανωγείων), Ευριπίδης 
Κουκιαδάκης (Αντιπεριφεριάρχης Κρήτης), Δημήτρης 
Κόκκινος (Δήμαρχος Μυλοποτάμου), Γιώργης Σμπώκος 
(πρώην δήμαρχος Ανωγείων), εκπρόσωποι κομματικών 
οργανώσεων, αντιστα σιακών ομάδων, πολιτιστικών συλ-
λόγων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και πλήθος κόσμου. 

ΜΑΝ. ΣΚΑΝ.

1

2

3

4

5

1  ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος  
με θρησκευτική ευλάβεια στην πλατεία δημαρχείου

2  Παράδοση αναμνηστικών δώρων στον πρόεδρο της δημοκρατίας  
από το δήμαρχο Ανωγείων.

3  Ξενάγηση του προέδρου της Δημοκρατίας στο Κέντρο Αρχαιολογικής 
Πληροφόρησης από την αρχαιολόγο κ. Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη.

4  Μια -ακόμα- ρακή, παρέα με τον απλό κόσμο των Ανωγείων  
για τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο.

5  Υποδοχή με βασιλικούς και… αρώματα για τον ανώτατο άρχοντα  
της χώρας μας. 

© φΩΤοΓΡΑφΙΕΣ ΜΑΝωΛΗΣ ΣκΑΝδΑΛΗΣ

ΠΑρουΣΙΑ Του ΠροΕδρου ΤΗΣ δΗΜοκρΑΤΙΑΣ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
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γ

ανωγειανές 
αθιβολές

Η μανδύα και... η μαντήλα του μήτρου
Όταν ήταν φαντάρος ο Μήτρος, κάποιος φαντάρος του είχε 
κλέψει τον μανδύα του (κάπα). Άρχισε να ρωτάει όλους τους 
στρατιώτες, να ψάχνει όλο το στρατόπεδο, να πηγαίνει μέχρι τον 
διοικητή αλλά δεν κατάφερε να την βρει. Για μερικές μέρες δεν 
το είχε ξεπεράσει και έλεγε συνεχώς στους υπόλοιπους συναδέλ-
φους του για τον χαμένο του μανδύα! Κάποια μέρα σκέφτηκε να 
την πληρώσει κάποιος άλλος φαντάρος με τον ίδιο ακριβώς τρό-
πο. Πήγε κρυφά και πήρε αλλουνού τον μανδύα και έτσι ησύχα-
σε. Άρχισε όμως ο άλλος φαντάρος να διαμαρτύρεται με τη σει-
ρά του για τη χαμένη κάπα του. Τον πρώτο που υποψιάστηκαν 
ήταν ο Μήτρος που μέχρι πρότινος είχε χάσει τον μανδύα του και 
ξαφνικά…τον «βρήκε» όταν την ίδια στιγμή ο άλλος φαντάρος 
έχασε τη δική του κάπα. Στην αναφορά του λόχου, ο διοικητής, 
ρώτησε πρώτο το Μήτρο: «Πώς κ. Μαυρόκωστα βρήκατε τον 
μανδύα σας την ίδια χρονική στιγμή που ο συνάδελφός σας έχα-
σε τον δικό του;» Και ο Μήτρος με περίσσια άνεση και ψυχραιμία: 
«Εγώ κύριε Διοικητά δεν έχασα ποτέ τον μανδύα μου, την μα-
ντήλα μου έχω χάσει!!!» (Σιγά που Ανωγειανός δεν θα έβρισκε 
απάντηση!)

μόνο γκαζόζες και καφέδες...
Όταν έκανε το καφενείο ο Σταυρακοβασίλης κάποια «ξένη» τον 
πλησίασε και τον ρώτησε αν έχει τουαλέτα. Ο Σταυρακοβασίλης 
που κοίταζε καθαρά το επαγγελματικό του συμφέρον της λέει: 
«Όχι, μόνο γκαζόζες και καφέδες, δεσποινίς!!!»

αν ήταν ποντικός...
Σαν καφετζής ο Σταυρακοβασίλης, τα ψώνια του καφενείου τα 
έκανε από το απέναντι μπακάλικο του κουμπάρου του Κοντόκα-
λου. Κάθε φορά που ο Κοντόκαλος πήγαινε να του βάλει τον 
καφέ, τη ζάχαρη και τα υπόλοιπα ψώνια, ο Σταυρακοβασίλης 
όλο και κάτι του άρπαζε στα γρήγορα. Πότε καμιά ελιά Πότε 
κανένα φιστίκι, και πότε κανένα στραγάλι... Ο Κοντόκαλος τον 
έβλεπε αλλά δεν του έλεγε τίποτα γιατί σεβότανε την κουμπαριά 
τους. Μια μέρα που ο Κοντόκαλος έκανε μερικά λεπτά να του 
ετοιμάσει όλες τις παραγγελίες, ο Σταυρακοβασίλης είχε φάει 
μερικές σαρδέλες που ήταν μπροστά του στο κουτί!! Εκεί ο Κο-
ντόκαλος δεν άντεξε και λέει του Σταυρακοβασίλη με αγανάχτη-
ση: «Ήθελα και να κάτεχα, μπρε, Βασίλη, αν ήσουνα ποντικός 
πόσες φορές θα σε είχα πιάσει!!!»

ο... παράουρος πρόεδρος
Μάρτυρας σε ποινική δίκη είχε παραστεί ο Σκαμπίλης. Κάποια 
στιγμή τον ρωτάει ο πρόεδρος του δικαστηρίου: Για πείτε μας κ. 
μάρτυ, «Εις ποιαν απόσταση ευρισκόσασταν όταν έλαβε χώρα ο 
φόνος;» Ο Σκαμπίλης, κοίταζε πότε αριστερά , πότε δεξιά, πότε 
επάνω και πότε κάτω χωρίς να μιλάει. Έριξε και ένα λοξό βλέμ-
μα στους συνήγορους. Τότε παρενέβη ο δικηγόρος κ. Βρέντζος 
λέγοντας στον πρόεδρο του δικαστηρίου: κ. πρόεδρε, ο μάρτυς 
προφανώς δεν σας κατάλαβε. Μπορώ να του εξηγήσω εγώ τί 
είπατε στην ιδιωματική του γλώσσα; Βεβαίως, του λέει ο πρόε-
δρος. «Μπάρμπα, ο πρόεδρος σε ρώτηξε πόσο κομμάτι απόσταση 
ήσουνα απόκεια που πυροβολήσανε τον μακαρίτη;» 
Τότε ο Σκαμπίλης ξαλαφρωμένος και με ανεβασμένη αυτοπεποί-
θηση λέει στον κ. Βρέντζο: «Έντονά (αυτό) το πράμα (θέμα) 
ήθελε να με ρωτήξει έτοσες (αυτός) ο παράουρος (καθυστερη-
μένος) και έκανε να μου το πει ετόσηνά (τόση) ώρα!!!»

Προπαντός καλά φρύγια!
Σε κάποια κηδεία στον Αγ. Ιωάννη είχε παραστεί αρχές δεκαε-
τίας του 1960 ο Τζαμίτας. Στον επικήδειο που εκφωνούσε ένας 
(παρά) μορφωμένος για την εποχή, έπλεκε και με το παραπάνω 
το εγκώμιο της εκλιπούσας. 
«Ότι ήταν καλή συντρόφισσα… Ήταν καλή γυναίκα… Έκανε 
σωστή οικογένεια… Ήταν πολύ φιλότιμη… Ήταν νοικοκυρά 
κλπ.» Από τα πολλά δεν άντεξε ο Τζαμίτας -που έκανε και ζέστη 
εκείνη τη μέρα -και πετάχτηκε λέγοντας: «Έκανε και καλά φρύ-
για (λάχανα) στση «Ποδαρές!!!» (αγροτική περιοχή)

ΜΑΝ. ΣΚΑΝ.

κύριος στόχος των συνεδρίων αυτών που διοργανώνει η Ένωση Μυλοποταμιτών με έδρα 
την Αθήνα, είναι να τονιστούν και να προβληθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι ομορ-
φιές του τόπου, να αναδειχτεί η ιστορία, η λαογραφία, οι ιδιαιτερότητες, τα ήθη και τα 
έθιμα του μέρους που φιλοξενεί κάθε χρόνο το συνέδριο αλλά και της ευρύτερης περιοχής 
αυτής. Ακόμα, να καταγραφούν τα διάφορα άλλα προβλήματα μικρά ή μεγάλα ούτως ώστε 
μέσω του Σωματείου των Μυλοποταμιτών να ασκηθεί πίεση στους αρμόδιους τοπικούς ή 
ανώτερους κυβερνητικούς φορείς για την μόνιμη επίλυσή τους. 
Η έναρξη έγινε στις 11:25το πρωί με την καθιερωμένο αγιασμό χοροστατούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ.κ. ευγενίου.
Τη θέση του πήρε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών κ. 
ςπύρος Φακιδάρης. Αφού καλωσόρισε τους καλεσμένους υπογράμμισε την σημασία των 
συνεδρίων αυτών όλα αυτά τα χρόνια και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συνέδρων 
που κάθε χρόνο παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, συμμετέχουν 
πολύ ενεργά σε αυτά. 
Ακολούθησαν χαιρετισμοί επισήμων. Του δημάρχου Μυλοποτάμου κ. Δημήτρη κόκκινου, 
του προέδρου της κοινότητας Αγίου Μάμμα κ. ςτέλιου Φακιδάρη, του βουλευτή Ηρακλείου 
με την Δημοκρατική Συμπαράταξη κ. Βασίλη κεγκέρογλου, την Αντιπεριφεριάρχη Κρήτης 
κ. Μαρία λιονή, τον αντιδήμαρχο Ρεθύμνου κ. γιώργο ςκορδίλη, τον πρόεδρο της 
Παγκρήτιας Ένωσης, κ. γιώργο Μαριδάκη και τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου κ.κ. ευγένιο.
Αμέσως μετά μια συγκινητική στιγμή πήρε τη θέση της αφού απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα 
στον 94 χρόνο κ. Μιχάλη Πρινάρη μοναδικό επιζώντα από τους εκ τελεσθέντες στο 
«Γουρνόλακο» από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής το 1943.
Στη συνέχεια απονεμήθηκαν τρία χρηματικά βραβεία των 1500, 100 και 500 ευρώ για τα 
αντίστοιχα τρία καθαρότερα χωριά της επαρχίας Μυλοποτάμου που φέτος ήταν η αγιά, η 
ελεύθερνα και η καλανταρέ. Ένας θεσμός που εδώ και πολλά χρόνια έχει καθιερώσει η 
Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών. Αμέσως μετά, έγινε η κλήρωση για-
επίσης- τρία χρηματικά έπαθλα των 2000 ευρώ έκαστος, που δίνονται κάθε χρόνο σε 
δημοτικά σχολεία. Η φετινή κλήρωση έβγαλε με σειρά τα δημοτικά σχολεία των απλαδιανών, 
του 2ου Περάματος και του αγίου νικολάου της Βιράν επισκοπής. Η χρηματική προσφορά 
είναι από τον επιτυχημένο επιχειρηματία στην Αμερική κ, γιώργο ςιγανό από το Φαράτσι. 
Σειρά είχαν οι εισηγητές και τα θέματα που ανέπτυξαν:
› Μιχάλης ςαρρής (Αντιδήμαρχος Μυλοποτάμου, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ο 
Άγιος Μάμας ) «Ο Άγιος Μάμας διαχρονικά, κομμάτι μιας περιοχής με προοπτικές 
Ανάπτυξης».
› ςταύρος αρναουτάκης (Περιφερειάρχης Κρήτης) «Χρηματοδοτικά εργαλεία τη νέα 
προγραμ ματική περίοδο». 
› Δημήτρης Παττακός (Διευθυντής του «ΑΚΟΜ-Μ Ψηλορείτης») «Δυνατότητες χρηματο-
δο τήσεων από το τοπικό πρόγραμμα Clld/ Leader».
Το συνέδριο έκλεισε με τις τοποθετήσεις και παρεμβάσεις των συνέδρων και στο τέλος, 
δεξίωση με την ευγενική προσφορά του Πολιτιστικού ςυλλόγου «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ». 
Παρόντες στο συνέδριο, μεταξύ των άλλων, οι Μανώλης καλλέργης (δήμαρχος Ανωγείων) 
και νίκος Ξυλούρης (Αντιπεριφεριάρχης Ηρακλείου για θέματα Τεχνικών Έργων)

(ΜΑΝ. ΣΚΑΝ.)

   ια πέμπτη συνεχή χρονιά η ενορία του Αγίου Γεωργίου τίμησε 
με επιμνημόσυνη δέηση τους ήρωες του Σφακακιού. Ως γνωστό 
στις 7 Αυγούστου του 1944 ομάδα απλών Ανωγειανών τις διπλα-
νής μας πόρτας και μέλη του εφεδρικού ΕΛΑΣ στη θέση Σφακά-
κι έδωσαν μια από τις ωραιότερες μάχες στη διάρκεια της Γερμα-
νικής κατοχής αφού κατάφεραν να απελευθέρωσαν 90 γυναικό-
παιδα χωρίς καμία απολύτως απώλεια δίνοντας παράλληλα ένα 
ισχυρό χαστούκι στο γόητρο των Ναζί! 
Ο εφημέριος της ενορίας π. ανδρέας κεφαλογιάννης από άμβω-
να τόνισε το νόημα του αγώνα παραλληλίζοντας τους αγώνες που 
έδωσαν όλοι αυτοί οι ήρωες με την εποχή που περνάμε με τους 
ξένους οικονομικούς δυνάστες! Συγκεκριμένα ο Πατήρ Ανδρέας 
τόνισε: …Το μήνυμα της μάχης στο «Σφακάκι» είναι καθαρό ειδι-
κά στις δύσκολες εποχές που περνάει ο λαός. θέλει αποφασιστικό-
τητα να δούμε το ήλιο να σηκώνεται λίγο ψηλότερα. Όσο καθυστε-
ρούμε, όσο αργούμε να υψώσουμε το τείχος της αντίστασης τόσο 
μεγαλύτερη γίνεται η σκλαβιά…
Να αναφέρουμε τα ονόματα των ηρώων: 
Μανώλης Μανουράς (Σμαϊλομανώλης), Μανώλης νταγιαντάς 
(Νταγιαντομανώλης ή Παπουργιανός), γιάννης Πασπαράκης 
(Γιαννιός τση Χρόναινας), ελευθέριος αεράκης (Νταρολευτέ-
ρης), χαράλαμπος Φρυσάλης (Φρυσαλοχαραλάμπης), Μανώλης 
νταγιαντάς (Λαμπρινομανώλης), γιώργης Ξημέρης (Ξημερο-
γιώργης), Πέτρος Πασπαράκης (Θωδοροπέτρος), γιώργης Μα-
νουράς (Γύπαρης), Δημοσθένης Πασπαράκης, κώστας καφα-
τσης (Καφατσόκωστας), γιώργης νταγιαντάς (Περβολογιώρ-
γης). Επίσης καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι: ειρήνη Μανουρά 
(Ζωνογιάννενα), κώστας Πατραμάνης, κώστας Δραμουντάνης 
(Γιαγκόκωστας) και κώστας νταγιαντάς (Λαμπρινόκωστας-
φουρνάρης) 

Να σημειώσουμε ότι μετά το τέλος της ομιλίας έγινε η ανάκρουση 
του εθνικού μας ύμνου!

ΜΑΝ. ΣΚΑΝ.

Σημαντική επιτυχία του εξ Ανωγείων ορμώμε νου 
Σταύρου Σαλούστρου του Εμμανουήλ, που 
εκλέχθηκε στη θέση του Επίκουρου καθηγητή 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της 
Λάρισας.
Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, η θεία του Αγάπη 
Δαφέρμου-Σαλούστρου, αλλά και οι φίλοι του 
απέστειλαν προς δημοσίευση στη Φ.Α. τις ακό-
λουθες επιστολές:
«Θερμά συγχαρητήρια από καρδιάς στον εξαί-
ρετο Σαλούστρο Εμμανουήλ του Σταύρου, 
Ογκολόγο-Παθολόγο Β’ Επιμελητή Βενιζελείου 
Νοσοκομείου Ηρακλείου ,και αγαπητό ανιψιό 
μας που διακρίνεται για την Ιατρική του επάρ-

Στις 7 Αυγούστου στη πλατεία «Αρμί» με αφορμή την 73η επέτειο από τη Μάχη στο 
Σφακάκι από την εφεδρική ομάδα του ΕΛΑΣ (7 Αυγούστου 1944), αλλά και με την 
συμπλήρωση των 100 χρόνων από την Οκτωβριανή επανάσταση, πραγματοποιή-
θηκε εκδήλωση στην πλατεία δημαρχείου από την Κ.Ν.Ε. και την Κ.Ο.Β. Κ.Κ.Ε. 
Ανωγείων. Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό- καλωσόρισμα ο Μπάμπης Σταυ-
ρακάκης μέλος της Κ.Ο.Β. Ανωγείων του Κ.Κ.Ε. Στη συνέχεια προβλήθηκε βίντεο 
της Κ.Ν.Ε. με θέμα τους αγώνες του λαϊκού και εργατικού κινήματος ανά το κόσμο 
και την συμβολή των Σοσιαλιστικών ιδεών για ένα δικαιότερο και καλύτερο κόσμο. 
Την εκδήλωση έκλεισε ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, κ. Μανώλης ςυντιχά-
κης (βουλευτής Ηρακλείου Κ.Κ.Ε.), με μια εκτενή αναφορά στη σημερινή πραγμα-
τικότητα, τα διεθνή και εσωτερικά θέματα που ταλανίζουν την Ελλάδα.

ΜΑΝ. ΣΚΑΝ.

▲��ο ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Κ. ΣΤΑΥΡοΣ ΑΡΝΑοΥΤΑΚΗΣ 
ΑΠο ΤοΥΣ ΒΑΣΙΚοΥΣ οΜΙΛΗΤΕΣ ΤοΥ 32οΥ ΣΥΝΕΔΡΙοΥ.

ο ΒοΥΛΕΥΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙοΥ ΤοΥ ΚΚΕ, 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚοΣ 
οΜΙΛΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙοΥ

κεια, το ήθος και την ανθρωπιά του για την εκλογή του σε Επίκουρο Καθηγητή μετά από 
κρίση 16 μελούς συμβουλίου και ομοφώνου απο φάσεως, στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 
Λάρισας παρά το νεαρό της ηλικίας του, χάρη στις συνεχείς και κοπιώδεις προσπά θειές του.
Προσωπικά τον ευχαριστώ πολύ για τις προσφερόμενες ,πολύτιμες υπηρεσίες του σε μέλος 
της οικογένειάς μου ,απλόχερα και αφιλοκερδώς χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την στενή 
συγγενική σχέση που μας συνδέει.
 Είναι μεγάλη τιμή για την οικογένεια Σαλούστρου, και το χωριό καταγωγής του Ανώγεια 
που έχουν τέτοιο επιστήμονα.
Του εύχομαι ολόψυχα πάνω απ’όλα υγεία επί προσωπικού και στους γονείς του, να τον 
χαίρονται και να τον καμαρώνουν ,και πάντα επιτυχίες σε όλους τους τομείς της ζωής του, 
φθάνοντας επάξια στην Ανώτατη Ιεραρχία της Επιστήμης του.

Με άπειρη εκτίμηση και αγάπη,
ή θεία σου

Δαφέρμου ςαλούστρου αγάπη»

Για την ενίσχυση της Φ.Α., η Αγάπη Δαφέρμου-Σαλούστρου, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό  
των 30 ευρώ

«Ο Μανώλης Στ. Σαλούστρος Ιατρός , Παθολόγος-Ογκολόγος ,με καταγωγή τ’ Ανώγεια  
ειδικευθείς στη Γενετική του καρκίνου στο μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στην Ουάσιν γ - 
κτον της Αμερικής ,εκλέχτηκε παμψηφεί επίκουρος καθηγητής παθολογίας-ογκολογίας  
στην Ιατρική Σχολή της Λάρισας. Του εκφράζομε τα θερμά μας συγχαρητήρια και ευχόμα-
στε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα»

Οι φίλοι του

ΑΝΑΠΤυΞΙΑκο 
ΣυΝΕδρΙο 
ΜυΛοΠοΤΑΜΙΤωΝ 
2017

ΑγΙοΣ ΜΑΜΑΣ
ΜυΛοΠοΤΑΜου

19/8/2017

32ο

ΑΠοΣΤοΛΗ: Μανώλης Σκανδάλης «Μαχή ςτΟ ςΦακακι»

ή εκκλησία του αγίου γεωργίου 
τίμησε με επιμνημόσυνη δέηση 

τους αγωνιστές- ήρωες

Ο Εμμανουήλ Σαλούστρος του Σταύρου
ΕκΛΕΧθΗκΕ ΕΠΙκουροΣ κΑθΗγΗΤΗΣ 
στην Ιατρική Σχολή  
του Πανεπιστημίου της Λάρισας

ΠΡοΦεΣτιΒαλικΗ 
εκΔΗλωΣΗ της κ.ο.Β. 

κ.K.ε. ανωγειων στο αΡμι

ΑρΜΙ ›ΑΝωγΕΙΑ ›7/8/2017
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◗�ΑγωΝΙΣΤΙκοΣ ΤοΜΕΑΣ
Το τουρνουά φέτος για πρώτη φορά χωρίστηκε σε δύο 
γκρουπ. Στο Α Γκρουπ αγωνίστηκαν 70 σκακιστές και 
σκακίστριες από 5 χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Μολδα βία, 
Ιταλία και Ισπανία), ενώ 12 ήταν οι τιτλούχοι σκακιστές 
μεταξύ των συμμετεχόντων.
Το τουρνουά κέρδισε ο Μολδαβός GM Dimtry Sve-
tushkin, μόνος πρώτος με 7,5/9. Ο Μολδαβός Γκραν-
μετρ έπαιξε μεστό και σταθερό σκάκι σε όλη τη διάρ κεια 
της διοργάνωσης και εκμεταλλευόμενος την ήττα του 
πρωτοπόρου ως τότε Γάλλου Διεθνή Μετρ Catalin Nav-
rotescu στον τελευταίο γύρο από τον Ιταλό Γκραν μετρ 
Alberto David, σε συνδυασμό με την δική του νίκη επί 
του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου, τερμάτισε καθαρά 
πρώτος κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο.
Στην 2η θέση τερμάτισε ο Ιταλός GM Alberto David, ο 
οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 7/9, ενώ με 
το ίδιο σκορ, τρίτος τερμάτισε ο Γάλλος IM Catalin 
Navrotescu.
Στις γυναίκες, πρώτη τερμάτισε κατακτώντας το χρυσό 
μετάλλιο η WFM Γεωργία Γράψα, ακολουθούμενη από 
την WIM Cristiana-Andreea Navrotescu, η οποία ήταν 
2η, ενώ στην 3η θέση ισοβάθμησαν τέσσερεις σκα-
κίστριες: Inna Iasman, WCM Θεοδώρα Κουτσο γιαν-
νοπούλου, νάντια Ανδρώνη και Julia Rodriguez-
Dominguez.
Στους νέους κάτω των δεκαοχτώ ετών την πρώτη θέση 
κατέκτησε ο Διεθνής Μετρ Nichita Morozov, 2ος ήταν 
ο FideMaster Andrei Macovei και τρίτος ο, επίσης Fide 
Master Αργύρης Παπαδόπουλος.
Στα αγόρια κάτω των 14 πρώτος ήταν ο Γιάννος 
Κουτσουράκης με 2ο τον Γιώργο Παυλιουδάκη, ενώ 
στην 3η θέση ισοβάθμησαν οι Γιάννης Βουλγαράκης 
και Γιώργος Κώτσογλου.
Στα κορίτσια κάτω των 18 ετών, 1η τερμάτισε η Αγγελική 
Γραμματικάκη, 2η η Ευαγγελία Πετράκη, και 3η την 
Αργυρώ Πετράκη.
Στα κορίτσια κάτω των 14, 1η ήταν η Καλλιόπη 
Παυλιουδάκη, 2η η Αριάδνη Κουτσουράκη και 3η η 
Ασημένια Χατζηπαναγιώτου.
Στο Β Γκρουπ την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο 
κατέκτησε η Μαρία Νταγιαντά κάνοντας το απόλυτο 
8/8, ενώ 2η στα κορίτσια τερμάτισε η Δανάη Πολύζου 
με 4,5/8 κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο και 3η η 
Ιωάννα Φαρατζή με 4/8, η οποία κατέκτησε το χάλκινο. 
Στα αγόρια, 1ος με 6/8 ο Ανδρέας Δραμουντάνης, ο 
οποίος πήρε το χρυσό, με 2ο τον Νεκτάριο Κεφαλο-
γιάννη, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο με 3/8 και 3ος 
κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο ο Κριτόλαος Τζα-
γκα ράκης με 2,5/8.

◗�ΤΙΜΗθΗκΑΝ οΙ ΠΑΛΙοΙ ΑΝωγΕΙΑΝοΙ ΣκΑκΙΣΤΕΣ 
◗ ΙδρυΣΗ ΝΕου ΣωΜΑΤΕΙου
Κατά την διάρκεια της τελετής λήξης, με αφορμή τα 5 
πρώτα επιτυχημένα χρόνια του Σκακιστικού Ομίλου 
Ανωγείων αλλά και την ίδρυση ενός ακόμα σωματείου 
από πρώην -πια- μέλη του Σ.Ο. Ανωγείων, το οποίο 
φέρει την επωνυμία «Αθλητικός – Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Ιδαίοι», τιμήθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι στα μέσα 

της δεκαετίας του ’80 έφεραν για πρώτη φορά με 
οργανωμένο τρόπο το σκάκι στα Ανώγεια: Ο Νίκος 
Κονιός -που δεν είναι πια μαζί μας, την πλακέτα 
παρέλαβε η σύζυγος του Μαρία – ο Μανόλης Φασου-
λάς, ο Μανόλης Βρέντζος και ο Γεώργιος Σαλούστρος. 
Η προσφορά τους είναι ανεκτίμητη, καθώς εκείνη η 
πρώτη απόπειρα έριξε τον σπόρο του σκακιού στα 
Ανώγεια και όπως φαίνεται τίποτα δεν πάει χαμένο… 
Σχεδόν 25 χρόνια αργότερα τα παιδιά που ήρθαν σε 
επαφή με το σκάκι τότε, ίδρυσαν τον Σκακιστικό Όμιλο 
Ανωγείων, ο οποίος 5 χρόνια τώρα είναι ένα ενεργό-
τατο σωματείο με πάρα πολλές δράσεις (6 Διεθνή όπεν 
στα Ανώγεια, ενώ για τον Σεπτέμβριο έχουν ήδη προ-
γραμματιστεί και 2 κλειστά Διεθνή τουρνουά για 
Νόρμες GM/IM, συμμετοχή στα διασυλλογικά πρωτα-
θλή ματα, διοργανώσεις παγκρήτιων πρωταθλημάτων 
και πολλά πολλά άλλα) και με τα νέα παιδιά του τόπου 
να αγκαλιάζουν το σωματείο σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 
«προκαλέσουν» ουσιαστικά την ίδρυση και ενός 
δεύτερου συλλόγου που σκοπό έχει να καλλιεργήσει 
αμέσως το σκάκι ώστε να χωρέσουν όλα αυτά τα παιδιά 
σε δύο ομάδες πλέον (ο Α.ΠΟ. «Ιδαίοι» είναι ήδη 
έτοιμος και θα λάβει μέρος στο διασυλλογικό σκακιστικό 
πρωτάθλημα της νέας χρονιάς), αλλά και να 
υλοποιηθούν μέσω αυτού και άλλες δράσεις αθλητικού 
και πολιτιστικού περιεχομένου.

◗�ΠΑρΑΛΛΗΛΕΣ ΕκδΗΛωΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Διεθνές Όπεν των 
Ανωγείων ήταν γεμάτο πολυποίκιλες παράλληλες 
εκδηλώσεις:
•Την 1η μέρα του τουρνουά, αμέσως μετά το πέρας 
των παρτίδων, στην αίθουσα αγώνων προβλήθηκε η 
ταινία «The Queen of Katwe».
•Ατομικό πρωτάθλημα μπλίτς διεξήχθη την 2η μέρα με 
νικητή τον Andrei Macovei (σε ισοβαθμία με τον Δη-
μήτρη Παπακωνσταντίνου).
•Την 3η μέρα του τουρνουά είχαμε την μεγάλη χαρά να 
φιλοξενούμε στην διοργάνωση μας, τους Ανωγεια Νέους, 
οι οποίοι παρουσίασαν σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση 
στο Μεϊντάνι το Αντιρατσιστικό – Αντιφασι στικό 
Φεστιβάλ «Χαϊμαλίνα» το οποίο θα λάβει χώρα στα 
Ανώγεια το διήμερο 10 και 11 Αυγούστου με πάρα πολύ 
πλούσιο πρόγραμμα, στο οποίο θα συμμετέχει και ο 
Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων με τουρνουά μπλιτς.
•«Τυφλό» σιμουλτανέ (αγώνας εναντίον πολλών 
αντιπάλων ταυτόχρονα χωρίς να βλέπει τις σκακιέρες) 
με 3 αντιπάλους πραγματοποίησε ο Κώστας Μαρκίδης 
στην πλατεία στο «Περαχώρι» κερδίζοντας 3-0, ενώ 
αμέσως μετά, το ίδιο έκανε ο Κώστας Κλώκας με 2 
αντιπάλους κερδίζοντας με 2-0.
• Στο ομαδικό πρωτάθλημα μπλιτς έλαβαν μέρος 14 
ομάδες. Την 1η θέση κατέλαβε η ομάδα «ΦΟΥ FIGHT-
ERS» αποτελούμενοι από τους: Γιώργο Γκούμα, 
Κώστα Μαρκίδη, Κώστα Κλώκα και Αντωνία 
Χριστοδουλάκη.
• Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος υπήρξε η βραδιά 
του Σκακιστικού Κουίζ. Στο φετινό ήταν 12 ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής. Από τους συμμετέχοντες χαρα-

κτηρίστηκε ως δύσκολο. Την 1η θέση πήρε ο Κώστας 
Μαρκίδης, 2ος ήταν ο Νίκος Σαρακενίδης και 3ος ο Al-
berto David.
• Η εκδρομή στο σπήλαιο του Δία, το Ιδαίο Άντρο, 
ήταν και πάλι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες 
για όσους συμμετείχαν.
• Ο ποδοσφαιρικός αγώνας είναι πλέον παράδοση στο 
τουρνουά, καθώς γίνεται από την πρώτη διοργάνωση. 
Και κάθε φορά χάνει η ομάδα του Κλώκα… Η φετινή 
διοργάνωση δεν αποτέλεσε εξαίρεση.
• Τα τελευταία χρόνια στο πρόγραμμα προστέθηκε και 
ο αγώνας μπάσκετ. Ε, δεν χρειάζεται κανείς να έχει 
μαντικές ικανότητες για να προβλέψει τι έγινε… Έχασε 
η ομάδα του Κλώκα!

◗�ΕΠΙΛογοΣ
Άλλη μια επιτυχημένη διοργάνωση έφτασε στο τέρμα 
της. Το βασικό συστατικό αυτού του τουρνουά είναι το 
κλίμα του και νομίζουμε ότι χρόνο με τον χρόνο γίνεται 
ακόμα καλύτερο. Το ευχαριστήθηκαν οι συμμετέχοντες 
και οι διοργανωτές αλλά και ο τόπος που το φιλοξένησε 
για μια ακόμα χρονιά. Αυτό είναι το καλύτερο μέτρο για 
να κρίνει κανείς την επιτυχία του.
Το ΔΣ του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων θέλει να 
ευχαριστήσει πρώτα πρώτα τους σκακιστές και τις 
σκακίστριες που συμμετείχαν στην διοργάνωση. Επίσης 
όλα τα παιδιά του σωματείου – μικρά και μεγάλα – που 
βοηθούν με κάθε τρόπο καθώς νιώθουν το σύλλογο 
κομμάτι της δικής τους ζωής και έτσι γίνονται 
αναπόσπαστο μέρος των δράσεων του. Ευχαριστούμε 
επίσης όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν 
την διοργάνωση.
Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Ανωγείων 
για την διαρκή προσφορά του, καθώς και την Περιφέρεια 
Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στην Τόνια 
Χριστοδουλάκη γιατί πήρε πάνω της το διαιτητικό 
κομμάτι και με άψογο τρόπο το έφερε σε πέρας. Η 
Τόνια ήταν στην αίθουσα και το δικό μας κεφάλι ήσυχο. 
Τόνια, να ‘σαι καλά!
Επίσης το ΔΣ του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων θέλει 
να ευχαριστήσει τον Δήμαρχο Ανωγείων κ. Μανόλη 
Καλλέργη για την παρουσία του στην τελετή έναρξης 
και τον Αντιδήμαρχο Ανωγείων κ. Ζαχαρία Σουλτάτο 
για την παρουσία του στην τελετή λήξης. Τον π. Ανδρέα 
Κεφαλογιάννη για την παρουσία του στην τελετή λήξης 
και τα δώρα που προσέφερε στους συμμετέχοντες 
καθώς και τον καθηγητή κοινωνιολογίας κ. Βασίλη 
Βουιδάσκη για την δική του παρουσία και τα καλά του 
λόγια στην τελετή λήξης.
Η νέα σκακιστική χρονιά θα ξεκινήσει με δύο κλειστά 
Διεθνή τουρνουά στα Ανώγεια, τα οποία θα δίνουν 
νόρμες GM/IM.
Η νέα σκακιστική χρονιά θα βρει τα Ανώγεια με 2 
σκακιστικά σωματεία, με πολλά παιδιά να τα αγκα-
λιάζουν και ανανεωμένη όρεξη για όλο και περισσότερα 
πράγματα, σκακιστικά και όχι μόνο.
Το 7ο Διεθνές όπεν των Ανωγείων έχει ξεκινήσει ήδη…

Και του χρόνου!

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
υγχαρητήρια και στους αφανείς ήρωες, τους γονείς; για την καθολική 

στήριξή τους, καθώς και σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους Kαθηγητές, 
οι οποίοι πρωταγωνίστησαν σε αυτή την εξαιρετική επιτυχία.
Απίστευτα συναισθήματα με κατακλύζουν κάθε φορά που μαθητές του 
«Σταυράκειου Λυκείου Ανωγείων», ανοίγουν φτερά για πανεπιστημιακές 
σπουδές. Όταν οι ‘σύν-τροφοι’, της ίδιας μά νας τροφού, μακραίνουν τη‘λί-
στα των τυχερών’ και γίνονται κρίκοι ,της ίδιας χρυσής αλυσίδας’ των 
Πτυχιούχων μας. Ανυπόκριτο συναίσθημα με υποκινεί να προσθέσω ένα 
γεγονός στην ιστορική μνήμη αυτού του Ιδρύματος. Γι’ αυτό και ελπίζω 
να θεωρηθεί δικαιολογημένη και όχι αλαζονική η αναφορά στην ιδιαιτε-
ρότητα της σχέσης μου με τη λαμπρή ιστορία του.
Είμαι ένας από τους 37 μαθητές που εγκαινιάσαμε το εξατάξιο γυμνά-
σιο ανωγείων κι ένας από τους πρώτους 15 απόφοιτους. Είχα το θεόσταλ-
το προνόμιο να ανοίξω πρώτος την πόρτα του Παν/μου την ίδια χρονιά 
της αποφοίτησής μας το 1961, για να ακολουθήσει μετά από την επόμενη 
χρονιά η στρατιά των επιτυχόντων. Το ίδιο προνόμιο με ακολούθησε στην 
απόκτηση του πρώτου πτυχίου και του διδακτορικού με τις σπουδές μου 
στη Γερμανία, κι αυτή η εύνοια με συνόδευε μέχρι την κατάκτηση της 
Καθηγεσίας στο Παν/μιο Κρήτης.
Αναφέρομαι σε ένα ιστορικό συμβάν, για να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι και 
να γνωρίζουν οι νεότεροι. Όμως, τον ατέρμονα χορό των επιστημόνων 
τον έστησαν οι πρωτοχορευτές, ο Μιχάλης και η Λετίτσια Σταυράκη. Σε 
εκείνους ανήκει η πρωτιά και η απεραντοσύνη της ευγνωμοσύνης μας. 
Εξαιτίας αυτής της θεόσταλτης σχέσης, αισθάνομαι μεγαλύτερο το βάρος 
της ευθύνης έναντι εκείνων, που σημάδεψαν καθοριστικά τη ζωή μου, όπως 
και πολλών άλλων.
Στην επίμονη αγωνία για την αναζήτηση τρόπου ανταπόδοσης της ευεργεσίας τους βρήκα την 
απάντηση στη σιωπηλή, αλλά ουρανομήκη φωνή τους με την προτροπή τους: «Πορεύου και συ, 
ποίει ομοίως», ‘κάνε και συ το ίδιο!’. Εκείνοι πήραν σίγουρα την ανταμοιβή τους, γι’ αυτό και δεν 
ζητούν από κανέναν μεταθανάτιες τελετές και μνημόσυνα. Απλά μας στέλνουν το ηχηρό μή νυμα: 
‘να κάνομε την καθημερινή μας βιωματική όπως εκείνοι θα ήθελαν, να θέτομε τους εαυτούς μας 
στην υπηρεσία του ανθρώπου και των συγχωριανών μας ιδιαίτερα’.
Έχω όμως την αίσθηση ότι κι εκείνοι δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι από την παραγωγικότητα του 
σχολείου τους και τη σημερινή κατάσταση του χωριού μας, αφού η πρωτόγνωρη ευεργεσία τους δεν 
επέφερε τα αναμενόμενα, από τους ίδιους, αποτελέσματα. Στα εξήντα δύο χρόνια της λειτουργίας 
του, αυτό το εργαστήρι της γνώσης και της μόρφωσης, ανέδειξε οκτώ εκατοντάδες πτυχιούχους 
ΑΕΙ και διπλάσιους αποφοίτους. Γι’ αυτό ασφαλώς θα είναι χαρούμενοι αλλά και θλιμμένοι, επειδή 
μερικά παιδιά δεν κάθισαν ποτέ στα θρανία του, πολλά μόνο για μερικές τά ξεις,  χωρίς ποτέ να 
ολοκληρώσουν τις δυο εκπαιδευτικές του βαθμίδες.
Όλοι πιστεύομε ότι αυτό το Ίδρυμα άλλαξε ριζικά τις ζωές πολλών ανθρώπων, οικογενειών, του 
χωριού και της χώρας μας. Πέρα όμως από αυτά, για τους δωρητές μας, η τεράστια προ σφορά τους 
δεν αξιοποιήθηκε ικανοποιητικά για να μεταλλάξει τις κοινωνικές δομές της Ανωγει ανής και γενι-
κότερα της Ελληνικής κοινωνίας. Οι έξι δεκαετίες λειτουργίας του πέτυχαν πάρα πολλά. Αστόχη-
σαν όμως να μειώσουν ή να εξαλείψουν δυσλειτουργικές αιωνόβιες παραδοσιακές δομές. Και το 
χειρότερο αδυνατούν να σταματήσουν την ορμή και την ένταση κάποιων νοοτροπιών, που σήμερα  
εμφανίζονται, δευτερογενώς, επικίνδυνα ενισχυμένες.
Ζημιογόνα βαρίδια του παρελθόντος, που βάζουν το κάρο μπροστά από το άλογο, δυσχεραίνουν 
τον πραγματικό εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας. Οι κοσμογυρισμένοι ευεργέτες μας είχαν ορθά-
νοικτα μάτια και ορίζοντες στο παρόν και το μέλλον του κόσμου, προφανώς και του τόπου μας. 
Συνδύαζαν τα αντιφατικά χαρακτηριστικά, του γνήσιου Ανωγειανού και ταυτόχρονα του κοσμο-
πολίτη. Γι αυτό και δυσανασχετούν όταν βλέπουν πως είμαστε ακόμα εγκλωβισμένοι σε μυθολογι-
κές προκαταλήψεις και κοινωνικά στερεότυπα, με τη διατήρηση, εκτός άλλων, του υπερβολικού 
τοπικού πατριωτισμού και της προγονολατρείας.
Η αυτοβιογραφία του Μιχάλη ςταυράκη μας διαβεβαιώνει ότι οι λαοί που μένουν κολλημένοι στο 
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ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017  
›�οΙ ΕΠΙΤυΧοΝΤΕΣ Του γΕΛυκΕΙου ΑΝωγΕΙωΝ (ΠοΣοΣΤο ΕΠΙΤυΧΙΑΣ 80%)
ςυγκεκριμένα, με ποσοστό 80 % οι μαθητές του ΓΕΛ Ανωγείων, πιστοποίησαν ότι η προσπάθεια  τους, με τη συνδρομή των καθηγητών και τη βοήθεια των γονέων τους, στέφθηκε με 
επιτυχία και… άξιζε τον κόπο. Από τους 25, λοιπόν μαθητές που εξετάστηκαν, οι 10 απ’αυτούς πέτυχαν την είσοδό τους στα ΑΕΙ της χώρας μας, και ακόμα 10 πέτυχαν την εισαγωγή 
του στα ΤΕΙ.  Δύοεπιπλέον απόφοιτοι εισήχθησαν με την ποσόστωση  του 10 %.
Ακολουθούν τα ονόματα των επιτυχόντων και τα αποτελέσματά τους:

δΙΕθΝΕΣ ΣκΑκΙΣΤΙκο ΤουρΝουΑ ΑΝωγΕΙωΝ «ΙδΑΙο ΑΝΤρο 2017» (ΑΝΑΣκοΠΗΣΗ)
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ - ΙΔΡΥΣΗ ΝΕοΥ ΣΩΜΑΤΕΙοΥ6ο 

Ήταν μια ακόμα επιτυχημένη διοργάνωση από την οποία δεν έλειψαν -όπως κάθε χρόνο- οι πολλές 
και ποικίλες, παράλληλες εκδηλώσεις οι οποίες «άπλωσαν» την διοργάνωση σε όλα τα Ανώγεια. Μια 
μικρή ανασκόπηση του τουρνουά ακολουθεί:

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΑΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚοΛΑοΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚοΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠοΛοΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙο

ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΙΜΙΛΙοΣ ΤΡΙΑΝΤΑφΥΛΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡοΛοΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 
    & ΤΕΧΝοΛοΓΙΑΣ ΥΠοΛοΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΒΑΜΒοΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙοΣ ΓΕΩΡΓΙΑ οΙΚοΝοΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝο) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΒΑΜΒοΥΚΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΕΜΜΑΝοΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΔΙοΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙοΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΒΡΕΝΤΖοΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ οΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙοΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝοΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΝοΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚοΚΚΙΝοΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΝοΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜοΤΕΙΧο) ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚοΥΝΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙοΣ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡοΣΧοΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙοΥ 
    & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚοΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜοΥ (ΡοΔοΣ)

ΚοΥΤΕΝΤΑΚΗ ΝΙΚοΛΕΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙοΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚοΙΝΩΝΙοΛοΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙοΥ

ΜΑΚΡΥΠοΔΗ ΣΤΕφΑΝΙΑ ΕΜΜΑΝοΥΗΛ ΑΝΝΑ ΙΣΤοΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙοΛοΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝο) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΘΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑφΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙοΝΙο ΠΑΝ.

ΞΥΛοΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙοΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛοΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤοοΙΚοΝοΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙο) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΡΗΝΗ οΙΚοΝοΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝο) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝοΣ ΚΩΝ/ΝοΣ ΣοφΙΑ ΠοΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜοΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝοΛοΓΙΑΣ ΚΑΙ  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
    ΑΚοΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝο)

ΣΠΙΘοΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝοΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙοΣ ΚΑΛΛΙοΠΗ ΛοΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤοοΙΚοΝοΜΙΚΗΣ (ΚοΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΕΡΣΙΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΛοΓοΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣοΥ

ΧΑΙΡΕΤΗ ΧΡΥΣΗ ΝΙΚΗφοΡοΣ ΖΑφΕΙΡΕΝΙΑ ΠοΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝοΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΗ ΙΣΤοΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙοΛοΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝο) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙοΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜοΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝοΛοΓΙΑΣ ΚΑΙ  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
    ΑΚοΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝο)

ΜΕΜοΣ ΝΙΚοΛΑοΣ ΜΙΧΑΗΛ φΩΤΕΙΝΗ ΛοΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤοοΙΚοΝοΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡοΥ

ΣΑΛοΥΣΤΡοΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙοΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛοΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤοοΙΚοΝοΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

(συνέχεια από  
την πρώτη σελίδα)

‘ένδοξο παρελθόν’ και εθελοτυφλούν για το παρόν και το μέλλον τους, 
είναι καταδικασμένοι. Αναμφίβολα, η ατομική και εθνική ιστορική και 
τοπική αυτογνωσία είναι το οξυγόνο που συντηρεί τη ζωή. Χωρίς τη γνώ-
ση του παρελθόντος δεν υπάρχει παρόν και μέλλον. Και όσο πιο βαθιά 
και σωστή είναι η επίγνωση, σχετικά με τα θεμέλια και τις ρίζες μας, τόσο 
πιο αντισεισμικό γίνεται το σύγχρονο οικοδόμημα που κτίζομε. Αναμφι-
σβήτητα, η αναδρομική μνήμη στις ρίζες είναι απαραίτητη για το μεγάλω-
μα του δάσους.
Είναι όμως κανόνας της ζωής και της φύσης πως πρέπει και τα δυο να 
βρίσκονται σε αρμονική συνύπαρξη. Πρέπει να αποδίδομε την πρέπουσα 
ευγνωμοσύνη στους προγόνους και πρωτομάστορες που έβαλαν τα θεμέ-
λια, κι εμείς να αναλάβομε την ενίσχυση και την ορθολογική επέκταση των 
δομών για την επιβίωσή μας ως ατόμων και κοινωνίας. Μόνο με αυτές τις 
βάσεις μπορούμε να κτίζομε υποδομές και προοπτικές για το μέλλον στις 
επόμενες γενιές. Είναι οδυνηρό, όταν όλοι ατενίζουν το μέλλον της οικού-
μενης, ο υπερβολικός μας τοπικισμός να έχει αναγάγει τα Ανώγεια σε 
κέντρο του κόσμου και ομφαλό τής γης.
Οι ευεργέτες μας στέλνουν το επιτακτικό μήνυμα, ‘να πετάξομε πιο ψηλά 
από τα γόνατα και να δούμε πιο μακριά από τη μύτη μας’, για να βεβαι-
ωθούμε ότι στα μερικά δισεκατομμύρια της ανθρωπότητας ο καθένας μας 
είναι μόνο μια μονάδα. Στην απεραντοσύνη της γης, η χώρα μας είναι μια 
τελεία και το χωριό μας κάτι λιγότερο από ένα εκατομμυριοστό της τελεί-
ας. Όταν αυτό το εμπεδώσομε, θα κατανοήσομε τη θέση μας στο σύμπαν, 
τη μικρότητά μας και την ελάχιστη μεγαλοσύνη μας. Τότε θα αναχαιτιστεί 
η στείρα προσήλωση στην προγονολατρεία και τη μυθοπλαστία. Μόνο η 
ομαλή προσγείωση στη σύγχρονη πραγματικότητα, θα φέρει κοινωνική 
αλλαγή για μια πορεία προκοπής στο παρόν και το μέλλον του τόπου μας.

Σε αυτή την πορεία οι ευεργέτες μας προσκαλούν όλα τα πνευματικά τους παιδιά για την αναδόμη-
ση της κοινωνίας σε λογικές και στέρεες βάσεις. Οι ίδιοι γνώριζαν άριστα ότι η γνώση είναι δύναμη, 
που μπορεί να ανατρέψει καθεστώτα και ζημιογόνες νοοτροπίες και να οδηγήσει στην κοινωνική 
ανάπτυξη. Εκείνοι δε μας μαλώνουν για τον πολύτιμο χαμένο χρόνο μισού περίπου αιώνα. Τότε που 
μέναμε εγκλωβισμένοι στη βολή μας κι αφήναμε τους συγχωριανούς μας αβοήθητους να πλανώνται 
με φανταστικές δοξασίες. Αυτή τη φορά όμως η απαίτηση των ευεργετών μας είναι αυστηρή και 
επιτακτική: ‘να μην περάσει και το επόμενο μισό του αιώνα χωρίς δραστικές επεμβάσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας’.
Όλοι, κι ιδιαίτερα οι πτυχιούχοι, διαθέτομε δύναμη σε όλους τους τομείς, εκπροσωπώντας όλες τις 
επιστήμες με πολλή εμπειρία. Υπολείπεται η θέληση για θυσία και προσφορά, ακόμα και με ρίσκο. 
Σε αυτήν την πολύπλευρη κρίση αρχών και αξιών, η μοναδική ελπίδα εξόδου είμαστε εμείς. Γι’ αυτό 
οι μεγάλοι αναμορφωτές, η Λετίτσια και ο Μιχάλης Σταυράκης μας καλούν επειγόντως σε συστρά-
τευση, και ζητούν να τους επιστρέψομε τα δανεικά των γυμνασιακών μας σπουδών, με μόνο αντάλ-
λαγμα αγώνες και θυσίες. Όσοι, με μοναδικό εφόδιο το χρυσοποίκιλτο χαρτί των ευεργετών μας, 
καταξιωθήκαμε στην επιστημονική μας πορεία και ενστερνιστήκαμε τις αρετές του τόπου μας, 
πρέπει να πάρομε την υπόθεση στα χέρια μας.
Απαλλαγμένοι από τις δυσλειτουργικές παραδόσεις θα βοηθήσομε τους συγχωριανούς μας, καθένας 
από τη θέση του με θυσίες στο βωμό του κοινωνικού συνόλου. Εφόδιά μας είναι η κατάθεση ψυχής, 
η γνώση και η αποκάλυψη της αλήθειας σε όλους. Την απαιτούν οι ίδιοι, όπως φαίνεται στο βλέμμα 
τους, άσχετα αν ελάχιστοι για τους δικούς τους λόγους, φαίνονται να απαξιώνουν τους καρπούς 
της Παιδείας, τη δύναμη της γνώσης και της αλήθειας.
Η αναζήτηση της αλήθειας είναι κοινός πόθος όλων των ανθρώπων. Κι όσο πιο μακριά της βρίσκο-
νται, ενδόμυχα περισσότερο την αναζητούν, ενώ ταυτόχρονα απογοητεύονται από τη μυθοπλαστία. 
Σε αντίθεση με τη γνωστή φράση ότι: «η αλήθεια είναι πικρή!» και σε συμφωνία με τους πνευματικούς 
μας γονείς, πιστεύω ότι η αλήθεια είναι γλυκιά γι αυτόν που αγωνίζεται να τη γνωρίσει. Κι όσο 
περισσότερο τη γνωρίζει, τόσο πιο δυνατός και ελεύθερος γίνεται. Η αλήθεια δεν είναι πικρή. Τα 
καλοπροαίρετα αληθινά λόγια μάς φαίνονται πικρόχολα, τότε μόνο όταν νομίζομε πως θίγουν τον 
εγωισμό μας ή τα ατομικά μας συμφέροντα.

«τα συγχαρητήρια  
των ανωγείων στους  
ε Π ι τ Υ χ Ο ν τ ε ς 

στα αει και 
τα επιτακτικά  

μηνύματα 
των εθνικών μας 

ευεργετών»

ς



>   δήμος Ανωγείων: 28340 32500/  
              φΑΞ: 28340 31380

>   κΑΠΗ: 28340 31484

>   κέντρο υγείας Ανωγείων:  
28340 31208

>   Λύκειο Ανωγείων: 28340 31205

>   γυμνάσιο Ανωγείων: 28340 31331

>   δημοτικό Σχολείο Ανωγείων: 
28340 31213

>   Νηπιαγωγείο Ανωγείων:  
28340 31184

>   ΑκοΜΜ Ψηλορείτης: 28340 31402

>   Αγροτικό κτηνιατρείο:  
28340 31349

>   Αγροτική Τράπεζα: 28340 31198

>   Αγροτικός-γεωργικός 
Συνεταιρισμός: 28340 31312

>   γαλακτοκομικός-κτηνοτροφικός 
Συνεταιρισμός: 28340 31266

>   Μαθητική Εστία Ανωγείων:  
28340 31228

>   Πρόγραμμα κοινωνικής 
Μέριμνας: 28340 31411

>    κέντρο Ημερήσιας φροντίδας 
Ηλλικιωμένων (κΗφΗ):  
28340 31003

>   κΕΠ Ανωγείων: 28340 20320

>   Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης 
Νικόλαος: 28340 31223

>   Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης 
γεώργιος: 28340 31073

>   Αιδεσιμότατος δραμουντάνης 
Ανδρέας: 28340 31284

>   Αιδεσιμότατος κεφαλογιάννης 
Ανδρέας: 28340 31293

>   Αιδεσιμότατος Σκουλάς κώστας: 
28340 31281

✆ ΧρΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕφωΝΑ
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Στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Ανωγείων 
κ. Μανώλης Καλλέργης αναφέρθηκε – 
μεταξύ των άλλων- στη δύναμη που έχει 
ο πολιτισμός και ο πολιτισμός των Ανω-
γείων ενάντια στα πάσης φύσεως εμπόδια 
στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. 
Το πρόγραμμα των εν λόγω εκδηλώσεων, 
ουσιαστικά και τυπικά, ξεκίνησε την Κυ-
ριακή 9 Ιουλίου με το 6ο διεθνές σκακιστι-
κό τουρνουά με την συνδιοργάνωση της 
περιφέρειας Κρήτης. Το τουρνουά διεξή-
χθη μέχρι τις 18 Ιουλίου και αποτέλεσε ένα 
σημαντικό αθλητικό γεγονός και θεσμό.

➜�ΤΕΤΑρΤΗ 19 ΙουΛΙου
Ο δεξιοτέχνης της κιθάρας Χρήστος Τζι-
φάκης παρουσίασε στο θεατράκι του Αγί-
ου Ιωάννη ένα δυναμικό μουσικόχορευτι-
κό πρόγραμμα flamenco με επιρροές τη 
jazz και την Κρητική μουσική. Μαζί και οι 
καλλιτέχνες και μουσικοί Φανή Δεμέστιχα 
(χορό flamenco), Άλκιστη Τριανταφυλλί-
δη (τραγούδι), Pedro Fadian (κρουστά) 
και Μελίνα Ιωαννίδου (παλαμάκια).

➜�ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙουΛΙου
Ο δήμος Ανωγείων και το Φεστιβάλ Κι-
θάρας Ανωγείων εγκαινίασαν φέτος την 
συνεργασία τους με την Εθνική Λυρική 
Σκηνή. Η συνεργασία είχε σκοπό να συν-
δέσει πολιτιστικά την περιφέρεια με το 
κέντρο, μέσω μιας αμφίδρομης σχέσης 
πολιτιστικών ανταλλαγών για τα επόμενα 
χρόνια. Εν συντομία, στο σενάριο ο Κα-
ραγκιόζης συναντά τον Αρλεκίνο και ο 
μπερντές τις απαρχές της όπερας: μια πα-
ράσταση όπερας σκιών βασισμένη σε μια 
από τις σημαντικότερες όπερες της ιστο-
ρίας, την επιστροφή του Οδυσσέα στη 
στην πατρίδα του Κλαούντιο Μοντεβέρ-
ντι. Καραγκιοζοπαίχτης Αλέξανδρος Με-
λισσηνός, τραγούδι Έλενα Κρασάκη. 
Μουσικοί: Θεόδωρος Κίτσος, Ιάσων Ιω-
άννου και Δημήτρης Τίγκας. Η παραπάνω 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη πλατεία 
του Περαχωριού. 

➜�ΣΑββΑΤο 5 ΑυγουΣΤου
Με αφορμή των εξήντα χρόνων από το 
θάνατο του μεγάλου μας συγγραφέα, ποι-
ητή και στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων πραγ-
ματοποίησε εκδήλωση-αφιέρωμα προς 
τιμή του Ν. Καζαντζάκη στο χώρο εκδη-
λώσεων της Τράπεζας Πειραιώς στα Ανώ-
γεια. Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο 
πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, 
Νίκος Βρέντζος με κύρια παρουσιάστρια 
την φιλόλογο κ. Βούλα Βασιλειάδη με θέ-
μα: «Νίκος Καζαντζάκης, Πολεμική και 
Αναγνώριση». Χαιρετισμό απηύθυναν οι 
Λευτέρης Χαρωνίτης…

Ακολούθησε προβολή της ταινίας του Λευ-
τέρη Χαρωνίτη με τίτλο «Νίκος Καζαντζά-
κης Ακροβάτης πάνω από το χάος». 

➜�κυρΙΑκΗ 6 ΑυγουΣΤου
Με την παιδική θεατρική παράσταση του 
Νηπιαγωγείου Ανωγείων με τίτλο «Ανω-
γειανά Καμώματα» άνοιξε η αυλαία το 
βράδυ στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» Η 
διοργάνωση ήταν από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Ανωγείων. Ακολούθησε μουσική 
βραδιά με τους Λευτέρη Ελ. Καλομοίρη, 
Μιχάλη Διαμαντάκη και Νίκο; Νταγιαντά. 

➜�δΕυΤΕρΑ 7 ΑυγουΣΤου
Υπό το φως της αυγουστιάτικης πανσελή-
νου, μουσική βραδιά με ελαφρά και έντε-
χνα τραγούδια με τους μουσικοσυνθέτες 
Γιώργο Ανδρέου, Γιώργο Καζατζή μαζί με 
την τραγουδίστρια Κορίνα Λεγάκη, Βασί-
λη Λέκκα και φιλική συμμετοχή του Βασί-
λη Σκουλά όπου έκλεψε την παράσταση 
με έντεχνα, ριζίτικα και παραδοσιακά 
τραγούδια. Η εμφάνισή συνοδεύτηκε με 
δυο πιάνα, μία κιθάρα και μία λύρα! Μαζί 
και ο μουσικός παραγωγός Γιάννης Παπα-
ζαχαριάκης. Η εκδήλωση πραγματοποιή-
θηκε στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης».

➜�ΤρΙΤΗ 8 ΑυγουΣΤου
Με την ομιλία από τον Εμμανουήλ Σφα-
κιανάκη Αντιστράτηγο ε.α. ειδικό στην 
διερεύνηση ηλεκτρονικών εγκλημάτων 
συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις στην πλατεία 
του «Μεϊντανιού». Τα θέματα που ανέ-
πτυξε ο κ. Σφακιανάκης ήταν: «Ασφαλής 
πλοήγηση, μύθοι και πραγματικότητες», 
«Cyberbullying, Κυβερνοκαζούρα εναντί-
ον Κυβερνοτρομοκρατούρας και τί ισχύει 
τελικά», « Εθισμός στο διαδίκτυο, Αποτε-
λεί εξάρτηση; Είναι ψυχική διαταραχή», 
«Τί ισχύει και πώς την διαχειριζόμαστε 
στους ανήλικους, τί μέλλει γενέσθαι;» Στο 
τέλος το κοινό υπέβαλε ερωτήματα και 

απορίες στον ομιλητή. Η παραπάνω εκδή-
λωση ήταν με πρωτοβουλία του «ΕΡΓΑΣ-
ΤΗΡΙ ΓΝΩΣΗΣ» της Ενορίας του Αγίου 
Γεωργίου. 

➜�ΤΕΤΑρΤΗ 9 ΑυγουΣΤου
Λαϊκή μουσική βραδιά με το συγκρότημα 
του Μανώλη Σταγάκη στο θέατρο «Νίκος 
Ξυλούρης». Ένα αφιέρωμα στους πιο 
σπουδαίους Έλληνες τροβαδούρους με 
τραγούδια ρετρό από την δεκαετία του 60 
μέχρι σήμερα. Την ευθύνη της διοργάνω-
σης είχαν το αθλητικό σωματείο «ΑΕΤΟΣ 
Ανωγείων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Ανωγείων.

➜��ΠΕΜΠΤΗ 10 & 11 ΑυγουΣΤου  
ΧΑϊΜΑΛΙΝΑ 

Με την καθολική συμμετοχή πλήθος κό-
σμου κάθε ηλικίας πραγματοποιήθηκε το 
αντιρατσιστικό-Αντιφασιστικό Φεστιβάλ 
με τίτλο «Χαϊμαλίνα». Το Φεστιβάλ «Χαϊ-
μαλίνα» πήρε το όνομά του από το ποίημα 
«Γράμμα σε μια Αφρικάνα» του Μιχάλη 
Σταυρακάκη ή «Νιδιώτη». Η εκδήλωση 
περιελάμβανε ομιλίες στην πλατεία «Αρ-
μί», καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ, 
εκθέσεις, φωτογραφίας, διεθνής κουζίνα, 
θεατρικό παιγνίδι για μικρούς φίλους, 
τουρνουά ποδοσφαίρου, γκράφιτι, αγώνες 
σκάκι και μουσικές παραστάσεις στο θέ-
ατρο Νίκος Ξυλούρης.
αναλυτικά το πρόγραμμα περιελάμβανε 
τα εξής:

10 ΑΥΓοΥΣΤοΥ
-Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά
- Προβολή Ντοκιμαντέρ: «Χρυσή Αυγή: 
Προσωπική Υπόθεση»

-Ομιλίες από τους Γιάννης Ανδρουλιδάκη 
(Δημοσιογράφος)
Ελευθερία Κουμάντου, Δημοσιογράφος, 
Μέλος Golden Dawn Watch
Κωνσταντίνα Γεωργαντά, Ερευνήτρια Μο-

ντέρνας Ποίησης Πανεπιστημίου Γλασκώβη
Μουσικό Πρόγραμμα με τους:
- Κωστή Αβυσσινό (Μπουλγαρί, Λαούτο, 
Μαντολίνο)

-Μανώλη Μανουσάκης (Λαούτο)
-Χάρη Παναγιωτάκη (Λύρα)
-Νίκου Νικηφοράκη (Κρουστά)
- Γιώργου Μανωλάκης-Couleur Locale: 
Γιώργης Μανωλάκης (Λαούτο-Τραγούδι)

-Νικόλα Χριστόπουλου (Τύμπανα)
-Γιάννη Καπετανάκη (Κοντραμπάσο)

11 ΑΥΓοΥΣΤοΥ
-Κοινωνική διεθνής κουζίνα
- Αντιφασιστικό τουρνουά ποδοσφαίρου, 
με τις ομάδες του Αετού Ανωγείων-Τη-
γανίτη -ΑΣΗ και Λίβα Α.Σ. Ρεθύμνου

-Ομιλίες με τους:
- Γιώργο Χάγια, Υποψήφιος Δρ. Εξωτερι-
κής Πολιτικής στο Παν/μιο της Μακεδο-
νίας

- Μανόλη Φραγκάκη, Πρόεδρος Κοινωνι-
κού Ιατρείου-Φαρμακείου Αλληλεγγύης 
Χανίων

- Ντανιέλα Μαρούδα, Επίκουρη Καθηγή-
τρια Διεθνούς Δικαίου στο Τμήμα Διε-
θνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου, μέλος της ΕΚΕΚ-
ΔΑΑΔ, Δικηγόρος Αθηνών

Μουσικό Πρόγραμμα στο θέατρο νίκος 
Ξυλούρη με τους:
-Γιάγκο Χαιρέτη
-Social Waste & Αντίποινα
- «Ένα & Ένα» με Μαρία Κώτη (Τραγού-
δι-Κρουστά)

-Βασίλη Ξυλούρη (Λαούτο-Τραγούδι)
-Νίκο Βλατά (Λύρα-Τραγούδι)
- Βαγγέλη Συλιγάρδο (Λαούτο-Μπουζού-
κι-Τραγούδι)

- Μιχάλη Κώτη (Κιθάρα-Ούτι-Λάφτα-
Τραγούδι)

10 & 11 ΑΥΓοΥΣΤοΥ
- Συμμετοχή του Σκακιστικού Ομίλου 
Ανωγείων

- Workshop Φωτογραφίας με κέντρο φι-
λοξενίας, Χλόη Κριθαρά και Ελένη Αλ-
μπαρόσα

- Γκράφιτι, Έκθεση φωτογραφίας για το 
προσφυγικό

- Βραβευμένη ταινία μικρού μήκους «Η 
Εσμιγιά» από το 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

➜��13 ΑυγουΣΤου
Με την παρουσία του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, 
τελέσθηκαν οι Εκδηλώσεις Μνήμης για 
την 73η Επέτειο του Ολοκαυτώματος από 
τους Ναζί. Το πρωί στις 10:30 στο μητρο-
πολιτικό ναό του Αγ. Ιωάννου εψάλη δο-
ξολογία και στην πλατεία Αρμί επιμνημό-
συνη δέηση προς τιμή των θυμάτων και 

αγωνιστών εναντίων της κατοχής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας κατέθεσε στεφάνι στο ηρώο του 
Αγνώστου Ανωγειανού Αγωνιστή και η 
τελετή (όσον αφορά το πρώτο μέρος), 
έκλεισε με την ανάκρουση του Εθνικού 
μας Ύμνου.
Τον πανηγυρικό της ημέρας διάβασε ο 
καθηγητής φιλόλογος κ. Δημήτριος Σα-
λούστρος –«Ζαϊμης » με θέμα: «Το Ποι-

1 ο Βασίλης Λέκκας με 
αισθαντικό τρόπο σε 
ερμηνεία τραγουδιού στο 
θέατρο «Νίκος Ξυλούρης»
2 Χαιρετισμός του 
δημάρχου Ανωγείων  
κ. Μανώλη Καλλέργη στην 
εκδήλωση προς τιμή του 
Νίκου Καζαντζάκη
3 ο λαϊκός τραγουδιστής 
Γιώργος Μαργαρίτης στη 
συναυλία ανήμερα της 
Παναγίας στο θέατρο 
«Νίκος Ξυλούρης»
4 οι... βεταράνοι 
πρωτοχορευτές Δημήτρης 
Σταυρακάκης, Δημήτρης 
Μαυρόκωστας και Γιάννης 
Σταυρακάκης αφήνουν 
ξεχωριστή χορευτική 
αισθητική στο «Μύθοι 
Ανωγείων» (13-08-2017)

Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» 
θα συμμετέχει για 3η συνεχόμενη χρονιά στο Πρωτάθλη-

μα Ποδοσφαίρου Κρητικών Σωματείων (8 x 8), που διοργα-
νώνει ο Σύλλογος Κρητών Αιγάλεω. 
Πρόκειται για ένα θεσμό που συνδράμει ενεργά στην σύσφι-
ξη των σχέσεων των κρητικών σωματείων της Αττικής, μέσα 
από μια άλλη πτυχή πολιτισμού, τον αθλητισμό, και την ευγε-
νή άμυλα, που αυτός καλλιεργεί.
Τις δύο προηγούμενες σαιζόν (2015-2016 και 2016-2017) η 
ομάδα του Συλλόγου μας είχε μια αξιοπρεπή και εξελισσόμε-
νη πορεία στο Πρωτάθλημα, για τη συνέχιση της οποίας χρει-
άζεται την έμπρακτη ενίσχυσή μας.
Καλούμε λοιπόν όλους τους Ανωγειανούς της Αθήνας και 
τους φίλους του Συλλόγου, που επιθυμούν να συμμετέχουν 
στην ομάδα μας να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο και Γραμ-
ματέα του Συλλόγου μας, 
➜�κο Ιωάννη Σπιθούρη (τηλ. 6937325124).

Γιατί ο αθλητισμός είναι πολιτισμός...
Καλή αρχή στη νέα ποδοσφαιρική σαιζόν  

και καλή επιτυχία γι’ ακόμη μία φορά στην ομάδα μας!
Είθε και πρωταθλητές!

■� Η εταιρία «Μιχάλης 
κεφαλογιάννης Μον 
εΠε», εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 200 ευρώ
■�Η χαρά καλομοίρη ει-
σέφερε στη μνήμη της μη-
τέρας της Ευαγγελίας, το 
ποσό των 50 ευρώ
■�Η ιωάννα κουνάλη ει-
σέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 ευρώ 
■�Η αθηνά κουνάλη ει-
σέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 ευρώ
■�Ο κλεμανσώ Πλουσής 
εισέφερε στη Φ.Α. το πο-
σό των 20  ευρώ
■�Ο χρόνης Πλουσής ει-
σέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 60 ευρώ
■�Ο ιωάννης Μινουδά-
κης εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 20 ευρώ
■�Η ελένη Βεζάκη-Βρέ-
ντζου εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 20 ευρώ
■�Η Μαρία γιαγλή- Βρέ-
ντζου εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50
■�Η αγάπη Δαφέρμου-
ςαλούστρου εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 30 ευρώ

■�Η αλίκη Μανίκα εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 ευρώ
■�Ο κωνσταντίνος Μα-
νουσάκης του Ιωάννη 
(Αρδαχθιά Μονοφατσί-
ου) εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 20 ευρώ
■�Στη μνήμη του ελευθε-
ρίου κοντόκαλου, ο υιός 
του εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ
■�Η ευανθία ανδρεαδά-
κη εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ
■�Η Άρτεμις τσακιράκη 
εισέφερε στη Φ.Α. το πο-
σό των 30 ευρώ
■�Στη μνήμη Βουιδάσκη 
Χριστόδουλου, ο Δήμος 
Βοϋιδάσκης εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
■�Στη μνήμη Ιωάννη Κα-
λομοίρη του Γεωργίου 
(Σμπρουλογιαννιός) η οι-
κογένειά του εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ, 
η αδελφή του Δέσποινα 
καλομοίρη το ποσό των 
50 ευρώ και ο αδελφός του 
Βασίλης καλομοίρης το 
ποσό των 100 ευρώ

ή  ς τ ή λ ή  τ O Υ  τ α Μ ι α

ΕυΧΑρΙΣΤΙΕΣ
Ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας και η συ-
ντακτική ομάδα της εφημερίδας μας «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ» επιθυμεί να εκφράσει τις ειλικρινείς και 
βαθιές ευχαριστίες μας, προς όλους εσάς που ενισχύ-
ετε την προσπάθειά μας, ώστε η εφημερίδα και ο Σύλ-
λογός μας, να καλύπτει τις ανάγκες του, με όσο το 
δυνατόν λιγότερα προβλήματα.
Η συνεισφορά σας είναι υπερπολύτιμη και τυγχάνει 
της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης με τη μέγιστη φει-
δώ και προσοχή. Τα χρήματα που αποστέλλετε, στις 
δύσκολες εποχές που διάγουμε, είναι περισσότερα 
πολύτιμα, από ποτέ.

το Δ.Σ.

ΠρωΤΑθΛΗΜΑ ΠοδοΣφΑΙρου κρΗΤΙκωΝ    

 ΣωΜΑΤΕΙοΝ 
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νικό Δικαίωμα στο Φως».
Η τελετή, του δευτέρου μέρους, έκλεισε με 
τους Μαρίνα Δακανάλη που τραγούδησε 
απόσπασμα από το «Θρήνο των Ανωγεί-
ων» της Ειρήνης Αναγνωστάκη – Νταγια-
ντά, «Ω Παναγιά μου Ανωγειανή» και το 
ανδρικό χορευτικό συγκρότημα του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Ανωγείων που χόρε-
ψαν μπροστά στον πρόεδρο της δημοκρα-
τίας και των άλλων επισήμων ένα συμβο-
λικό Πυρρίχιο – Ανωγειανό Πηδηχτό.

➜��13 ΑυγουΣΤου βρΑδυ  
(θΕΑΤρο ΝΙκοΣ ΞυΛουρΗΣ)

Ένα ολόκληρο χρόνο με ανυπομονησία 
και προσμονή περιμέναμε αυτή την εκδή-
λωση! Πέρυσι ο καιρός…είχε υγρά σχέδια 
και μερικές ουράνιες σταγόνες που έπε-
φταν απρόσμενα έφεραν την αναβολή της 
παράστασης… Φέτος η φύση άλλαξε γνώ-
μη και κράτησε τα αυγουστιάτικα προ-
σχήματα με ένα μικρό δροσερό αεράκι… 
Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων με τους 
ακριβούς του συνεργάτες και συμπαρα-
στάτες προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την 
υπερήφανη ανωγειανή ψυχή και να βγά-
λουν μέσα από αυτή πολιτισμό, υπερηφά-
νεια και ελευθερία. Πάνω στη σκηνή εί-
δαμε, μεταξύ των άλλων: Νυχτερινούς 
κανταδόρους με τρυφερή και ερωτική 
προσέγγιση στις αγαπημένες τους. Το 
χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ανωγείων. Το συγκρότημα της 
Φένιας Χαιρέτη. Τους παλαίμαχους πρω-
τοχορευτές Δημήτρη Μαυρόκωστα, Γιάν-
νη και Δημήτρη Σταυρακάκη. Τον στι-
χουργό και ποιητή Αριστείδη Χαιρέτη 
«Γιαλάφτη». Τους μουσικούς και τραγου-
διστές Βασίλη Αντ. Δραμουντάνη, Γιώρ-

γη Βρέντζο (κάτη), Γιώργη Ρούλιο, Ψα-
ραντώνη, Βασίλη Ξυλούρη (Ντουντούλιο) 
και το μουσικό σχήμα του Λουδοβίκου με 
τους: Αντώνη Μυτακίδη (κιθάρα), Γιώρ-
γη Κοντογιάννη (λύρα- κρουστά), Αλίκη 
Ζωγράφου (τραγούδι), Μανώλη Μπαρ-
δάνη (φυσαρμόνικα), Νίκο Βρέντζο 
«Μπουργονίκο» (αφήγηση).

➜��15 ΑυγουΣΤου
Η αυλαία των φετινών εκδηλώσεων ΠΕ-
ΤΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ 2017 
«ΜΗ ΧΑΜΗΛΩΝΕΙΣ ΤΑ ΦΤΕΡΑ» έκλει-
σε το βράδυ ανήμερα της Παναγίας με την 
συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη.
Η αισθαντική και γνήσια λαϊκή φωνή του 
Γ. Μαργαρίτη με το ελαφρύ μέταλλο στις 
φωνητικές χορδές του, διασκέδασε με τον 
καλύτερο τρόπο τους τυχερούς ακροατές 
που παραβρέθηκαν εκείνο το βράδυ στο 
θέατρο «Νίκος Ξυλούρης». Μια μουσική 
περιπλάνηση και αναδρομή από την δε-
καετία του 1960 μέχρι σήμερα. Τραγού-
δησαν ακόμα, οι Βασιλική Βέλλου και 
Βασίλης Σκουλάς (έκτακτη φιλική συμ-
μετοχή).

ΜΑΝ. ΣΚΑΝ.

ΡΕΠοΡΤΑΖ: Μανώλης Σκανδάλης
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Οι μνήμες για όσους μαθήτευσαν 
δίπλα του εκεί στο φροντιστήριό του 
στην οδό ι. Μακράκη, στην Αγία Τριά-
δα στο Ηράκλειο ξαναζωντανεύουν… 
Οι εικόνες για όσους έζησαν τον 
άνθρωπο αλλά και τον εμπνευσμένο 
παιδαγωγό Μανούσο Μανουρά 
ζωηρεύουν ξανά, παίρνοντας χρώμα κι 
άρωμα]
«Σαν εκδρομή· σε μνήμες και χαλάσμα-
τα. Εν αρχή ην ο τόπος, ο Χάνδακας 
τότε, το Ηράκλειο σήμερα. Αγία Τριά-
δα, Ξύλινη Ντάμπια καλύτερα, από το 
Κιζίλ Τάμπια. Γειτονιά προσφύγων 
από το ‘22, πιο πριν γειτονιά μουσουλ-
μάνων και Αρμένηδων και Εβραίων. 
Οριοθετημένη από τη Χανιώπορτα 
σύρριζα στο Τείχος ώς τον προμαχώνα 
του Αγίου Ανδρέα, στρέφεται ανατο-
λικά, κοιτάζει την παλιά Ηλεκτρική, 
έργο Γερμανών με επίβλεψη Νικολάου 
Κιτσίκη, κάνει μια στάση για ανάσα 
στον κόλπο του Δερματά, εδώ το Μπε-
ντενάκι όπου έκοβαν βόλτες η Ελλη 
Αλεξίου αλλά και η Λιλή Ζωγράφου, 
στρίβει νότια στην οδό Γιαμαλάκη, συ-
ναντά την Πλαθιά Στράτα του εμπορί-
ου, αδιαφορεί πια για την αρμένικη 
εκκλησία και κλείνει την αγκάλη της. 
Τα σταφιδεργοστάσια στους παλιούς 
Στρατώνες ανήκουν όλα σε Μικρασιά-
τες. Κωνσταντινίδης, Μελισσίδης, 
Ακράτος, αυτοί κρατούν τη συγκέ-
ντρωση και εξαγωγή της σουλτανίνας. 
Και οι φάμπρικες του λαδιού, εδώ. Μα-
κράκης και Ανωγειανάκης, οι Κρητικοί 
ελέγχουν τη σύνθλιψη της ελιάς, «το 
λάδι στσοι ντόπιους, η σταφίδα στσοι 
πρόσφυγες» – το μότο. Οι καρφωτοκι-
βωτοποιοί για τα ξύλινα κιβώτια που το 
εμπόρευμα θα ταξιδέψουν, εδώ κι αυ-
τοί. Να φορτώσουν τα κάρα και πολύ 
αργότερα τα χοντρομούτσουνα φορτη-
γά. Τα καφενεία: Στην Καλοκαιρινού 
ο Σκαρπαθιώτης· «Πόρτσα» το φωνά-
ζανε το στέκι του, έκοβε μονέδα από 
τους σταφιδεργάτες. Στο πλατεάκι της 
Χανιώπορτας οι Κρητικοί από το Μα-
λεβίζι, τον Μυλοπόταμο, της Μεσσα-
ράς τον κάμπο· «το Σύνταγμα» του 
μετέπειτα Καπετάν Σατανά. Ο φόβος 
των Γερμανών μετά το ’40· αρρώστησε 
πολύ μέσα στην Κατοχή, τον φυγαδεύ-
σανε οι Αγγλοι στο Κάιρο, εκεί άφησε 
τη ζωή του. Οι Σουμπερίτες δωσίλογοι 
βάλανε χέρι στην οικογένειά του, αίμα 
πολύ έχουν τα βουνά της Κρήτης.
Οδός Ιωάννου Μακράκη, κάπου στο 
νούμερο δώδεκα το σωματείο σταφιδερ-
γατών· εδώ ορίζανε τις βάρδιες, εδώ 
ξεκινούσαν τις απεργίες. Αύγουστος 
1935, εφτά νεκροί, στρατός, αστυνομία, 
κοντά τρεις χιλιάδες εργάτες, πάνω από 
το μισό γυναίκες.
Και στο δεκαοχτώ ήρθε μετά την εξορία 
και έστησε το μισοπαράνομο φροντι-
στήριό του ο Μανούσος Μανουράς.

Τι ιστορία κι αυτή. Γεννημένος το 1913 
στ’ Ανώγεια, γιος του Ζωνόκωστα (εδώ 
όλα έχουν παρατσούκλι) και της 
Αικατερίνας Σκουλά. Φοιτητής στο 
Αθήνησι Πανεπιστήμιον, λάτρης της 
γλώσσας, εραστής των βιβλιοθηκών και 
τυπογράφος του Ελευθερουδάκη. Μαζί 
με το συνδικάτο των τυπογράφων ερω-
τεύεται και τον μαρξισμό. ή απόσταση 
για την πρώτη εξορία, επί Μεταξά, δεν 
είναι μακριά. Γαύδος, στο Σαρακήνικο, 

στα σπιτάκια με τον Αρη και τον Στρίγ-
γο. Και αν ζητούν να πάνε στον πόλεμο 
κατά των Ιταλών, το ‘40, τους το 
αρνείται η εξουσία. Δραπετεύει με 
άλλους, πάει εθελοντής στον ελληνικό 
στρατό, ο Μανούσος με την κατάρρευ-
ση του μετώπου το 1941 είναι στο Κιλκίς 
στα οχυρά. Παίρνει μετεγγραφή και 
σπουδάζει τώρα στο Αριστοτέλειο, φεύ-
γει, πάει στον ΕΛΑΣ στο Κιλκίς και στη 
Σαλονίκη υπό τον Μάρκο Βαφειάδη. Το 
1946, φιλόλογος πια, επιστρέφει στο 
Νησί, θέλει να διδάξει, θέλει να μαθαί-
νει τα παιδιά να αγαπούν τα βιβλία. Αυ-
τό. Οχι, οι εξορίες διαδέχονται η μια την 
άλλη. Μακρόνησος, Αϊ-Στράτης, λέ-
ρος, γυάρος το 1967. Δάσκαλος στους 
συνεξόριστους, γαλλικά και λογοτεχνία. 
Αγαπημένος και συχνά μαζί με τον 
Μενέλαο Λουντέμη και τον Μάνο 
Κατράκη. Επιστρέφοντας στην «κανο-
νική» ζωή, πάλι να διδάξει σε σχολείο 
δεν του επιτρέπεται, δεν έχει χαρτί κοι-
νωνικών φρονημάτων· ξέρει όμως τον 
δρόμο, το Φροντιστήριο της οδού Ι. 
Μακράκη. Θα παντρευτεί τη Λευκοθέα 
του, θα κάνει πέντε παιδιά και θα 
διαβάζει συνεχώς. Εδώ, στο στενό 
αδιέξοδο της Αγίας Τριάδας, δίπλα στο 
σπίτι της αδελφής του της Ζαφειρένιας. 
Μαζί με τα δωμάτια της «αυλής των 
θαυμάτων» όπου ζούσαν μοδίστρες και 
του μεροκάματου άνδρες, με τα πολύ-
χρωμα βρακιά της κυρα-Χρύσας από τη 
Μικρασία στο σκοινί, έπρεπε ο πανύ-
ψηλος Μανούσος να περάσει, να μπερ-
δευτεί και να γελάσει. Το δίπατο σπίτι. 
Πάνω τα θρανία, ο πίνακας, καρφιά για 
λογής ζωγραφιές. Μαθητές μπόλικοι 

πάντα, οι δέκα πλήρωναν, οι άλλοι δέ-
κα όταν και αν μπορούσαν. Το βράδυ 
ξέμεναν εκεί και όσοι είχαν κατέβει από 
τα Ανώγεια και δεν πρόλαβαν να γυρί-
σουν πίσω· πού λεφτά για «αγοραίο». 
Ο Μανούσος φρόντιζε να πάνε και 
στον γιατρό ή να κατέβουν στο λιμάνι. 
Κάτι σαν πανδοχείο μαζί είναι το φρο-
ντιστήριο.
Όσο για τους ξένους που χάνονται στα 
σοκάκια της πόλης, να τον τον Λαβύ-
ρινθο, τους κουβαλεί στη Λευκοθέα 
του. Στις εξορίες έχει τελειοποιήσει 
γαλλικά και αγγλικά, διαβάζει τη Le 
Monde, μιλά αρκετά καλά τα ρούσικα. 
Από τη γωνιά του δρόμου φωνάζει: 
Λευκοθέα, ετοίμασε τραπέζι! Σου φέρ-
νω δυο Γάλλους και έναν Αγγλο. Και 
ύστερα έφταναν τα αμετάφραστα στη 
γλώσσα μας αριστουργήματα της ξένης 
λογοτεχνίας, και αυτός πρώτος τα διά-
βαζε. Ηρθε και η λαίδη της Βασιλίσσης 
Ελισάβετ, η Diana Pym, να βαφτίσει τα 
δίδυμα. Αφωνοι οι αριστεροί της πολι-
τείας, λαίδη και κουμουνίστρια, εμβρό-
ντητοι οι αστοί, λαίδη της Βασιλίσσης 
της Αγγλίας στου Δάσκαλου; Και η 
λαίδη που αγαπούσε τη Δήλο τα 
ονομάτισε Άρτεμις και Απόλλων. Το 
καλοκαίρι, οι μαθητές του έπρεπε να 
ταξιδέψουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
να δώσουν εισαγωγικές. Τους συνόδευε 
ο ίδιος. Πού να τα αφήσει τα παιδιά, 
πρώτη φορά έβγαιναν από το Νησί, αν 
χάσουν τον δρόμο και τις εξετάσεις μα-
ζί; Κάτι φτηνά ξενοδοχεία στην Ομό-
νοια, Αγίου Κωνσταντίνου και οδός 
Πειραιώς, ύστερα το τρένο για τη Σα-
λονίκη, φτηνά και δω μικρά πανδοχεία 

στου Βαρδάρη. Τα αφηγείται συχνά 
πολύς κόσμος αυτά τα ταξίδια, με γλύκα 
στη φωνή και ο ποιητής Χριστόφορος 
Λιοντάκης. Με τις θρησκείες δεν τα εί-
χε καλά ο Δάσκαλος. Ούτε με τους κομ-
ματικούς μηχανισμούς. Και πριν και 
μετά τη Διάσπαση. Οι γραμμές και οι 
ντιρεκτίβες κομμάτι τον στένευαν. Αυ-
τός τα βιβλία προσκυνούσε. Σαν εκδρο-
μή, άραγε; Η εικαστικός Αννα 
Σαλούστρου, κάτοικος από τα παιδικά 
της χρόνια στην οδό ι. Μακράκη, εκεί 
τώρα το εργαστήριό της, μπήκε στα 
χαλάσματα της γειτονιάς. Πρώτα στο 
οικόπεδο του παλιού μανουρέικου φρο-
ντιστηρίου και στα δίπλα σπίτια. Τενε-
κέδες για λάδια και βούτυρα, γαλότσες 
και ξεσκισμένα αθλητικά, χελώνες της 
ΔΕΗ, υπόλοιπα από πλακάκια του ’30 
με μαργαρίτες πάνω τους, ένα παιδικό 
καρότσι του ’70, παράθυρα χωρίς τζά-
μια και πόρτες αιωρούμενες. Κι 
ονομάτισε τα χαλάσματα «Χαλ–
Ασματα» και πήρε την κόκκινη μπογιά 
να ακολουθήσει τον δρόμο του Δασκά-
λου της. Πάνω στον τοίχο με το παλίμ-
ψηστο του λουλακί, της ώχρας και του 
άσπρου βρήκε τα καρφιά και τα ακο-
λούθησε. Τράβηξε το νήμα και συνάντη-
σε τις ζωές του Μανούσου και της Λευ-
κοθέας, έδεσε τη σπασμένη πλάτη της 
καρέκλας, πήγε γραμμή πάνω στην 
πόρτα. Και στο στενό δρομάκι με συρ-
ματόσχοινα δέθηκαν πόρτες και παρά-
θυρα ψηλά στο κενό να κοιτούν στον 
ουρανό – παράθυρα στο όνειρο; Πόρτες 
στο μέλλον;
-Βρήκα το πιο περίεργο, λέει η Άννα. 
Μια παραμάνα μέσα στα χώματα, από 
αυτές που στερέωναν τα φασκιά των 
μωρών. Και την κρέμασα με μικρές 
πέτρες, υφαντικά βαρίδια, στην άκρη 
του νήματος. Μια παραμάνα, σκέφτη-
κα, να κρατεί το νήμα της Μνήμης. 
Μπορεί το ίδιο νήμα να υφάνει και το 
αύριο; Ποιος ξέρει… Σ’ ένα παλιό μα-
γνητόφωνο η κόρη του η Αρτεμις, φιλό-
λογος κι αυτή, έφερε τη φωνή του Δά-
σκαλου να διαβάζει Μαλακάση, «Ο 
Μπαταριάς», γραμμένο, θαρρείς, για 
κείνον:
«Μα στο τραπέζι ως κάθονταν κι 
άνοιγεν η φωνή σου, / μεγάλε Μπα-
ταριά,/ στο τρίτο κρασοπότηρο, πουλιά 
του παραδείσου / ξυπνούσανε κι 
αηδόνια στα κλαριά.»
Νύχτωσε. Στον ουρανό ξεχωρίζει ο πα-
νύψηλος γερανός - στο διπλανό οικό-
πεδο ετοιμάζεται θηριώδης οικοδομή. 
Τι θα μείνει από όλα αυτά; Γι’ αυτό ας 
πάρουν τον λόγο οι λέξεις, ποιος ξέ-
ρει…»

� ΜΝΗΜΕΣ 
ΧΑΛ-ΑΣΜΑΤΑ 

 ΤΗΣ ΝΙκΗΣ ΤρουΛΛΙΝου (πΕΖΟΓρΑφΟυ)

(ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΜΑΝΟΥΣΟ ΜΑΝΟΥΡΑ)

ο  Γεώργιος Ι. Κλάδος, ένας  εμπνευσμένος ανωγειανός 
άνδρας, αγωνιστής του πνεύματος και της ζωής, με πολύ 
σημαντική,  μεστή  και μακρόχρονα δημιουργική, όσο και 
καταλυτική παρουσία, στις οργανωτικές δομές και στα δι-
οικητικά πράγματα του Δήμου Ανωγείων, όπως βεβαίως και  
με σημαντική συμβολή στην πολιτιστική και πολιτισμική 
διαδρομή και ανάπτυξη των Ανωγείων για περισσότερο από 
40 χρόνια, είχε την τιμητική του,  το φετινό καλοκαίρι, στις 
2 Ιουλίου, στο χώρο εκδηλώσεων του Κέντρου Ενημέρωσης 
του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη, που πλέον φέρει την ονο-
μά του: «αιθΟΥςα γεΩΡγιΟς ι κλαΔΟς»
Πρώην δήμαρχος Ανωγείων, εκλέχθηκε αρχικά το 1965. 
Θήτευσε  μέχρι το 1967, όταν η Χούντα τον απέλυσε. Η 
πτώση της χούντας τον βρίσκει εκλεγμένο ξανά δήμαρχο 
Ανωγείων, θητεύοντας συνεχόμενα και διαδοχικά από το 
1975 έως το 1990. 
εμπνευστής της ίδρυσης του ακΟΜΜ το έτος 1988, όπου 
θήτευσε,  ως πρώτος πρόεδρος.  Πρώτος πρόεδρος υπήρξε 
μέχρι και το 2002 και στο ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, ενώ τη 
σημαντική συμβολή του, στα πολιτισμικά δρώμενα των Ανω-
γείων, σηματοδότησαν οι μουσικές εκδηλώσεις τις οποίες 
διοργάνωσε στ’Ανώγεια σε εξαίρετη συνεργασία με τον 
αείμνηστο πια, μουσικοσυνθέτη μας, Μάνο Χατζιδάκη, στα 
τέλη της δεκαετίας του ’70.
Στις 2 Ιουλίου, λοιπόν, ο  Γιώργος Κλάδος, παρουσία πολύ 
κόσμου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Βαγγελιώ,  βρέ-
θηκε στο Κέντρο Ενημέρωσης  του Φυσικού Πάρκου Ψη-
λορείτη, όπου προς τιμήν του, πέραν των απλών και καλών 
ανωγειανών και άλλων φίλων του, παρευρέθηκαν και ο Γ.Γ 
του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πουλάκης, ο 
Δήμαρχος Ανωγείων Μανόλης καλλέργης, ο Περιφερει-
άρχης Κρήτης Σταύρος αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρα-
κλείου Βασίλης λαμπρινός, ο Βουλευτής Ηρακλείου Σπύ-
ρος Δανέλλης, αλλά και οι πρώην δήμαρχοι Ανωγείων κ.
Σωκράτης κεφαλογιάννης και ο Νίκος Ξυλούρης 
  Ο λευτέρης χαρωνίτης συνέβαλε στο να προβλη-
θεί το κινηματογραφικό πορτραίτο του σκηνοθέτη κ.Λευ-
τέρη Χαρωνίτη με τίτλο «Γεώργιος Ι.Κλάδος. Ένας καινο-
τόμος δημιουργικός πολίτης». Ο Γιώργος Κλάδος ευχαρί-
στησε βαθειά συγκινημένος, όλους τους παρευρισκόμενους,  
αναγνωρίζοντας με ευγνωμοσύνη τόσο το σκοπό της εκδή-
λωσης, όσο και την τιμή που του έγινε, με τη μετονομασία 
της αίθουσας του Κέντρου Ενημέρωσης, στην οποία και 
δόθηκε το όνομά του.
Η ζωή του Γεώργιου Κλάδου, (υιού του ιωάννη κλάδου και 
της ειρήνης ςκουλά) σήμερα στην ηλικία των 94 ετών, 
υπήρξε γεμάτη περιπέτεια και αγώνες.  Μετά την αποφοί-
τησή του από το Γυμνάσιο Ρεθύμνου,  έμπλεος από τη δίψα 
για μάθηση,  γράφτηκε στην Ιατρική και μετά στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όμως ο εμφύλιος πόλε-
μος, του έκοψε το δρόμο για το πτυχίο.  Ανέλαβε δράση 
αντιστασιακή, και με το πέρασμα του χρόνου, εντάχθηκε 
και συνέχισε να αγωνίζεται από τις τάξεις του ΕΑΜ. Διε-
τέλεσε γραμματέας της εΠΟν και μέλος του ν.ε.εαΜ 
Ρεθύμνης. Συμμετείχε ενεργά στη μάχη της Κρήτης, μαχό-
μενος στο Λατζιμά, ενώ η περιπέτεια και οι αγώνες στη ζωή 
του, του επιφύλαξαν και 8 συνολικά χρόνια εξορίας, διω-
κόμενος για τα πολιτικά του φρονήματα, και εξόριστος στην 
Ικαρία, στη Μακρόνησο και στον Αι Στράτη.

Φ.Α.
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ΑΝΩΓΕΙΑ, 2/7/2017
(Διοργανωτές ο «Δήμος Ανωγείων» και ο  
«ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΕ»)
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νέα ευρήματα στη  ΖΩΜινθΟ 
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕΤΙΝΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού προέκυψαν νέα στοιχεία τό-
σο για την εσωτερική διαρρύθμιση του συγκροτήματος όσο και για την αρχιτεκτο-
νική του (κλίμακες, πλούσιος διάκοσμος). Επίσης υπήρξαν ευρήματα στο εσωτερι-
κό του και στα δωμάτιά του, όπου μεταξύ άλλων εντοπίσθηκε ένα ιδιαίτερα σπά-
νιο νόμισμα Μάρκου αυρηλίου (161- 180 μ.Χ.).

ΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ
Δύο είναι οι νέες είσοδοι, εκ των οποίων η πρώτη στην Βορειοανατολική γωνία του 
ανακτόρου είναι ιδιαίτερα προσεγμένη διαθέτοντας και προθάλαμο με θρανία στις 
δύο πλευρές του. H είσοδος αυτή οδηγεί μέσω ενός μεγάλου διαδρόμου στο σπου-
δαίο ιερό της ανατολικής πτέρυγας στο οποίο έχουν αποκαλυφθεί ήδη βαθμιδωτός 
βωμός και βόθρος.
Κατά την ανασκαφική έρευνα εντοπίσθηκε και η είσοδος της Νοτιοανατολικής γω-
νίας, η οποία όμως δυστυχώς δεν σώζεται σε καλή κατάσταση (υπέστη πολλές με-
τασκευές στα μεταγενέστερα, Μυκηναϊκά και Ρωμαϊκά χρόνια αλλά και μεγάλη 
καταστροφή λόγω των αρχαιοκαπηλικών δράσεων της δεκαετίας του 1960).
Οι δύο είσοδοι αποτελούν διαφορετικούς τύπους από αυτόν της κεντρικής βόρειας ει-
σόδου, ενώ μία ακόμη εσωτερική σκάλα αποκαλύφθηκε. Μερικοί τοίχοι αποδεικνύ-
ουν ότι το κτήριο ήταν πολυώροφο και οι μεγάλες αίθουσές του στήριζαν τους επά-
νω ορόφους με κεντρικούς πεσσούς ή κίονες. Τα δάπεδα, που ήρθαν και εφέτος στο 
φως, άλλα από λαμπερό ασβεστόλιθο κι άλλα βοτσαλωτά υποδηλώνουν την πολυτέ-
λεια που επικρατούσε στο εσωτερικό του, το ίδιο και τα τοιχογραφημένα κονιάματα 
που κοσμούσαν τα δωμάτια, δείγμα εκλέπτυνσης της εποχής και των κατοίκων του.

ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Ήρθαν επίσης στο φως σφραγίδες, η μία από τις οποίες με παράσταση ιερού κόμ-
βου είχε πέσει από τον άνω όροφο. Περίαπτα όπως αυτό σε σχήμα αχιβάδας, ρυτό 
με διακόσμηση σπειρών και τμήμα αγγείου με ανάγλυφη διακόσμηση μικρού 
χοίρου. Σε διπλανό δωμάτιο οι λίθινες θήκες που αποκαλύφθηκαν θα περιείχαν 
πολύτιμα αντικείμενα όπως έναν μικρό χάλκινο σκαραβαίο, τοπική  μίμηση των 
αιγυπτιακών, μία σφραγίδα και πολλά θαλάσσια όστρεα μη βρώσιμα, που δεί-
χνουν ότι στην περιοχή λατρευόταν θεότητα στην θαλάσσια εκδοχή της, όπως γνω-
ρίζουμε και από την Κνωσό. Πλήθος αγγείων εξάλλου βρέθηκε σε αποθέτη του 
ίδιου δωματίου.
Αποκαλύφθηκαν επίσης χάλκινα αντικείμενα, εγχειρίδια, λίθινα αγγεία, σφραγί-
δες, οστεϊνο πλακίδιο πού μοιάζει με αυτά πού κοσμούν το περίφημο ζατρίκιο της 
Κνωσού, τμήματα μεγάλων πίθων και πήλινων αγγείων, κεραμεικοί τροχοί, καθώς 
και λείψανα κυψελών.

Πάμπολλα τμήματα ορείας κρυστάλλου τέλος, που προέρχονται από το εργαστή-
ριο του συγκροτήματος εντοπίσθηκαν σε όλους τους χώρους του και τέλος, συνεχί-
σθηκαν οι εργασίες στον χώρο του μεταλλουργικού κλιβάνου αποκαλύπτοντας νέες 
κατασκευές (σιδηρούχα πετρώματα  τά οποία εξετάσθηκαν από ειδικοούς του Ιδρύ-
ματος Τεχνολογίας Έρευνας).

Όλα τα παραπάνω υπο-
δηλώνουν και πάλι την 
σπουδαιότητα του τερά-
στιου, λαβυρινθώδους  
κτιρίου, εδραιώνοντας  
τις απόψεις για τον χαρα-
κτήρα του σε υψόμετρο 
1200 μέτρων. Το ανά-
κτορο της Ζωμίνθου εντο-
πίσθηκε και ανασκάφηκε 
ένα τμήμα του από τον 
γιάννη ςακελλαράκη 
στην δεκαετία του1980.  
Η τελευταία περίοδος των 
συστηματικών ανασκαφών 
άρχισε το 2004 και συνε-
χίζεται. Η Δρ. Έφη  
ςαπουνά ςακελλαράκη  
είναι σήμερα η Επίτιμη  
Διευθύντρια Αρχαιοτήτων 
και είχε την ευθύνη της 
πρόσφατης ανασκαφής.

(αναδημοσίευση από την  
εφημερίδα: «Το Βήμα», συντάκτης 
Γιάννης Ζουμπουλάκης)
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κοΙΝωΝΙκΑ
ςτη μνήμη 
Βαςιλή 

κεΦαλΟγιαννή
(ΒαΡΔαΒας)

✞  Αποβίωσε στις 9/9/2017,  
ετών 81

ςτη μνήμη 
χΡιςτΟΔΟΥλΟΥ 

ΒΟΥΪΔαςκή
✞  Αποβίωσε στις 2//7/2017,  

ετών 87

ςτη μνήμη 
ελεΥθεΡιΟΥ 

κΟντΟκαλΟΥ 
του κωνσταντίνου

✞Αποβίωσε στις 24/7/2017,  
ετών 74

ςτη μνήμη 
ιΩαννή 

καλΟΜΟιΡή
του γεΩΡγιΟΥ

(ςμπρουλογιαννιός)
✞Αποβίωσε στις 29/4/2017,  

ετών 88)

ςτη μνήμη 
γεΩΡγιΟΥ 

ανΔΡεαΔακή 
(Φασαλογιώργη)

✞  Ένα έτος από το θάνατό του, 
στις 9/7/2016

Ο Βασίλης Κεφαλογιάννης γεννήθηκε στα 
Ανώγεια το 1936 και ήταν το 3ο παιδί του 
Μιχάλη Κεφαλογιάννη και της Ζαχαρένιας 
Σκουλά.
Από τα παιδικά του χρόνια, ασχολήθηκε με 
τη κτηνοτροφία, δουλειά την οποία αγάπη-
σε και ακολούθησε μέχρι το τέλος της ζωής 
του. 
Σε ηλικία 32 ετών, παντρεύτηκε την Ειρήνη 
Σταυρακάκη, άξια σύζυγο από το Χαράκι, 
με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
Ο Βαρδαβάς υπήρξε η ψυχή της κάθε παρέ-
ας, έκανε φίλους όπου κι αν πήγαινε και 
ήταν ιδιαίτερα αγαπητός από τους νέους. 
Καλοσυγγενής, εργατικός, με χιούμορ, με-
ρακλής, χουβαρντάς, αξεπέραστος. 
Περήφανος για τα πρόβατα του, έμπαινε 
μπροστά κι αυτά τον ακολουθούσαν, όπως 
έλεγε με καμάρι. 
Πρώτος στις κοινωνικές υποχρεώσεις. Ακό-
μα και στις τελευταίες ημέρες της ζωής του 
ρωτούσε σε ποιούς γάμους ήταν καλεσμέ-
νος και στεναχωριότανε που δεν μπορούσε 
να πάει. 
«Βαρδαβά ήσουν τυχερός γιατί έζησες μια 
ζωή γεμάτη και όπως λέει κι ένας στίχος το 
ποτήρι της ζωής ξεχειλισμένο το πιες»
Καλό ταξίδι Βαρδαβά. 

Η οικογένεια του, ευχαριστεί θερμά όλους 
όσους παραυρέθηκαν στην κηδεία, όσους 
κατέθεσαν στεφάνι και χρηματικά ποσά στη 
μνήμη του.

Τα παιδιά του εκλιπόντος προσέφεραν στη 
«Φωνή των Ανωγείων» το ποσό των 200 ευρώ

Ο Βουιδάσκης Χριστόδουλος (Μαρκοχρι-
στό δουλος) ήταν ένας Ανωγειανός που 
πορεύθηκε στη ζωή του με αξιοπρέπεια. 
Ένας άνθρωπος απλός, ο οποίος προσέ φερε 
καθημερινά στα παιδιά του, στα εγγόνια του 
και στους συνανθρώπους του ό,τι και όπως 
μπορούσε. Ο αγαπημένος μας πατέρας, 
παππούς και θείος που σήμερα 
συμπληρώνονται δυο μήνες σχεδόν από το 
χαμό του, υπήρξε ένας άνθρωπος ήσυχος, 
καλόχαρος και φιλότιμος. Συνε πώς, η απου-
σία του από τη γειτονιά μας είναι αισθητή. 
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, 
βοήθησε όπως μπορούσε τα παιδιά του και 
τα εγγόνια του και τον ευχαριστούμε πολύ 
γι’αυτό. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει 
την ψυχή του.Η οικο γένειά του, εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Η οικογένεια του Γεωργίου Ανδρεαδάκη, 
ευχαριστεί, όλοι, όσοι παρευρεθήκατε στο 
ετήσιο μνημόσυνο του Γεωργίου Ανδρεαδά-
κη. Ευχαριστούμε και τους συγγενείς και 
φίλους για την συνεχή συμπαράσταση στην 
απώλειά μας.

Η σύζυγος Ευανθία,
τα παιδιά Μηνάς-Χριστίνα.

Έντιμα και αληθινά
έκλεισε η ζωή σου

Στη μνήμη μας παντοτινά
θα είναι η μορφή σου.

Η σύζυγος Ευανθία Ανδρεαδάκη

Η οικογένεια του εκλιπόντος προσέφερε στη 
Φωνή των Ανωγείων το ποσό των 50 ευρώ.

Τη Δευτέρα 24/7/2017 έφυγε από τη ζωή ο 
Ελευθέριος Κοντόκαλος του Κωνσταντίνου 
και της Ειρήνης, σε ηλικία 74 ετών. Η εξόδι-
ος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νικολάου του Κοιμητηρίου Ζωγράφου 
στην Αθήνα, όπου και πραγματοποιήθηκε 
και η ταφή του.

Καλό ταξίδι Πατέρα...
ο υιός σου, Αρτέμιος

Γονιό μικρός δεν είχενες  
να σου βαστά τη χέρα

γιατ’ έχασες απ’ τη ζωή  
και μάνα και πατέρα

Έχασες και δυο αδερφές  
πρόωρα που το κόσμο

βάσανα δε σου λείπανε,  
καημό είχες και πόνο

Στ’ Ανώγεια και στη ξενητιά  
στη φτώχεια όλα τα χρόνια

πέντε παιδιά ανέθρεψες  
βοήθησες κι εγγόνια

Από κοπέλι ορφανός  
μα έβγαλές τα πέρα

που τσι καημούς πια δυνατός  
ήσουν εσύ πατέρα.

Αιωνία σου η μνήμη, καλό ταξίδι.
τα παιδιά σου.

Η οικογένεια επιθυμεί να ευχαριστήσει 
όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος της.
Στη μνήμη του εκλιπόντος εισέφεραν στη 
Φ.Α.: Η οικογένεια του εκλιπόντος το ποσό 
των 50 ευρώ, η αδελφή του Δέσποινα 
Καλομοίρη το ποσό των 50 ευρώ και ο 
αδελφός του Βασίλης Καλομοίρης το ποσό 
των 100 ευρώ. 

 ΦΩΤ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

1  ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Ανωγείων Γιάννης Βρέντζος με τον 
σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνίτη στην εκδήλωση μνήμης για τον Νίκο Καζαντζάκη.

2  Από την επιμνημόσυνη δέηση της ενορίας του Αγίου Γεωργίου για τους ήρωες  
του «Σφακακιού».

3 Η τραγουδίστρια Κορίνα Λεγάκη στο θέατρο ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
4 οι συνθέτες και τραγουδιστές Γιώργος Ανδρέου (στο πιάνο) και Γιώργος Καζαντζής.
5 ο Συνθέτης και τραγουδιστής Γιώργος Ανδρέου.
6  ο Βασίλης Σκουλάς σε φιλική συμμετοχή στην συναυλία των Γιώργου Καζαντζή, 

Γιώργου Ανδρέου, Κορίνας Λεγάκη και Βασίλη Λέκκα. (συνοδεία στην κιθάρα,  
ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης).

7  Βασίλης Σκουλάς, Γιάννης Παπαζαχαριάκης και Γιώργος Καζαντζής.
8  ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πίνει στην υγειά των παραβρισκόμενων  

στην «ΝΤΕΛΙΝΑ».
9  Κορίνα Λεγάκη, Γιώργος Ανδρέου, Γιώργος Καζαντζής και Βασίλης Λέκκας χαιρετάνε 

το κόσμο μετά το τέλος της συναυλίας στο θέατρο «ΝΙΚοΣ ΞΥΛοΥΡΗΣ».
10  Το μουσικό σχήμα του Μανώλη Σταγάκη.
11  Δεξίωση προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου  

στην «ΝΤΕΛΙΝΑ».
12  ο τραγουδιστής Βασίλης Λέκκας.
13  ο Αριστείδης Χαιρέτης (Γιαλάφτης) με την σύζυγό του Δέσποινα σε στιγμές 

έξαρσης στη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη.
14-15  Από τη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη στο θέατρο Νίκος Ξυλούρης 

(15-8-2017).
16  Βασίλης Σκουλάς, Προκόπης Παυλόπουλος και Μιχάλης (Μάϊκος) Σκουλάς, λίγα 

λεπτά πριν την αναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας από την «ΝΤΕΛΙΝΑ».
17  ο πρόεδρος της δημοκρατίας με τους Μανώλης Καλλέργης (δήμαρχο Ανωγείων), 

Ζαχαρία Σουλτάτο (αντιδήμαρχο) και Μαρία (Μαίρη Μπαγκέρη -Σταυρακάκη,  
έξω από την «ΝΤΕΛΙΝΑ».

18 Κλασικό Ανωγειανό καλωσόρισμα…
19  Παραδοσιακή Κρητική φιγούρα μπροστά από τον ανδριάντα του αγνώστου 

Ανωγειανού Αγωνιστή.
20  ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος φωτογραφίζεται…παραδοσιακά στην «ΝΤΕΛΙΝΑ».
21  Η αρχαιολόγος κ. Έφη Σαπουνά – Σακελλαράκη υποδέχεται τον πρόεδρο  

της Δημοκρατίας στο Κέντρο Αρχαιολογικής Πληροφόρησης στα Ανώγεια

Η οικογένεια του εκλιπόντος προσέφερε στη 
ΦώνΗ Τών ΑνώΓΕΙών το ποσό των 50 
ευρώ

ΦώΤOΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Μια μικρή ιστορία για την πορεία  
της «ΦΩΝΗΣ των ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

ρισε τον Γιάννη. Ευγνωμοσύνη και χάριτες επιθυμώ να εκφράσω και στο λεωνίδα ςταυρακάκη 
τον αγαπημένο μου Λέοντα η Leon όπως τον αποκαλώ.
Τον Σεπτέμβρη του 2007 σε μια συνάντησή μας μου είπε τα καλλίτερα για τον Γιάννη Μανουρά 
τον τότε νεοεκλεγέντα πρόεδρο του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας και με παρακάλεσε 
να τον γνωρίσω και να συνδράμω στην έκδοση της «ΦΩΝΗΣ». Πώς να του αρνιόμουν; Του 
είχα αδυναμία και εκτίμηση. Μετά τον θάνατο του πατέρα μου είχα πολύ συχνή επαφή με τον 
ευπατρίδη Ανωγειανόν λεωνίδα ςταυρακάκη και με τον απολιπόντα επίσης ευπατρίδη Μπάμπη 
ςταυρακάκη, τον αεροπόρο. Στα πρόσωπά τους έβλεπα την συνέχεια των αξιών, των ονείρων 
και των ιδεών του αείμνηστου πατέρα μου ιωάννη ςταυρακάκη. Μπορούσα λοιπόν να πω ένα 
μικρό όχι; Μου ήταν αδύνατον εξαιτίας της προσωπικότητας του Λέοντα και της μνήμης του 
πατέρα μου. Είπα λοιπόν το μεγάλο ΝΑΙ και «πέρα, πήγα στήν τιμή καί στήν πεποίθησί μου.»2

Έτσι γνώρισα τον Γιάννη Μανουρά, τον νεαρό τότε δικηγόρο, που άνοιγε τα φτερά του στον 
κόσμο της Αθήνας, και… τον εκτίμησα, και… τον θαύμασα για την καλοσύνη την ευρύτητα της 
ψυχής και του πνεύματός του. Συνεργαστήκαμε σχεδόν άριστα με μικρές αλλά ελπίζω εποικοδο-
μητικές διαφωνίες. Και όταν ανέγνωσα την ανακοίνωσή του στο προηγούμενο φύλλο δεν το πίστευα.
Θεωρώ ότι η αυλαία για το Γιάννη δεν έπεσε, δεν κλείνει ποτέ η ιστορία και η πορεία ανθρώπων 
που «κουβανούν» αξίες, γιατί όπως λέει και ο λαός με τη θυμοσοφία του: «τα δάκτυλα κι αν 
έπεσαν τα δακτυλίδια μένουν»!                                                                                   ΑΛΣ

1  Κειμενο Κείμενο 5: Σολωμός, Δ. 1986. «Διάλογος» στο Άπαντα, 2ος τόμ. Επιμ. Λ. Πολίτης. Αθήνα: Ίκαρος,  
σελ. 12-13. ΠοΙΗΤΗΣ: Εκατάλαβα·. θέλεις να ομιλήσουμε για τη γλώσσα. μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ 
ελευθερία και γλώσσα. Που σημαίνει διότι δεν,(μήγαρ-ις) έχω άλλο στον νού μου εκτός από την ελευθερία  
και τη γλώσσα.   2  Στίχος από το ποίημα του Καβάφη «Che feche… Il grand refiuto»

Οι «σκέψεις» του εκλεκτού φίλου και συμπατριώτη Γιάννη Μανουρά, που διάβασα στο προη-
γούμενο φύλλο της εφημερίδας μας ήταν κεραυνός εν αιθρία. Κατά το δεκαετές διάστημα που 
τον γνώρισα και συμπορευθήκαμε στην έκδοση της «ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» διαπίστωσα 
την υπομονή, την εργατικότητα, τη φρόνηση και προπαντός το πάθος του, πάθος για την ευδο-
κίμηση και διατήρηση ηχηρής της φωνής των Ανωγείων και ενεργού του Συλλόγου των Ανω-
γειανών της Αθήνας. 
Ο Διονύσιος ςολωμός ο εθνικός μας ποιητής στη φράση «Μήγαρις έχω άλλο στο νού μου 
πάρεξ ελευθερία και γλώσσα»1 επισημαίνει την αξία της ελευθερίας και της γλώσσας, δυο αξίες 
που δυστυχώς σήμερα λοιδωρούνται. Γι αυτόν τον λόγο, συμπορευόμενη με τον Γιάννη, διατή-
ρησα στην εφημερίδα σχεδόν δέκα χρόνια, τη στήλη «ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ» 
υποστηρίζοντας και υπεραμυνόμενη της γλώσσας μας.
Όμως εκτός από την ελευθερία και τη γλώσσα υπάρχουν και άλλες αξίες που δεν λησμομούνται, 
όπως αυτή της ευγνωμοσύνης. ευ-γνωμο-σύνη δηλ. το (ευ) καλόν από την (συν)-ολική (γνώμη) 
που αποκόμισα κατά τη διάρκεια της σχέσης μου και συνεργασίας μου με το Γιάννη εκφράζω με 
αυτό το κείμενο. Αλλά αυτό το καλόν της συνολικής γνώμης, της ευγνωμοσύνης μου, συνοδευό-
μενον με χάριτες - ευχαριστίες οφείλω και σε κάποιον άλλον που μου προξένεψε, που μου γνώ-

«ΕΠΕΣΕ Η ΑΥΛΑΙΑ;...» ή
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20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΦΩΤ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

1 Από την αντιρατσιστική συναυλία «Χαϊμαλίνα» στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης». 

2 ο Βασίλης Σκουλάς σε έντεχνες μελωδίες. 

3  Γιώργος Καζαντζής, Βασίλης Σκουλάς, Γιώργος Ανδρέου, Κορίνα Λεγάκη  

και Βασίλης Λέκκας μετά το τέλος της συναυλίας τους. 

4  ο Γιάγκος Χαιρέτης στην αντιρατσιστική συναυλία «Χαϊμαλίνα». 

5  ο καταξιωμένος ερμηνευτής Γιώργος Μαργαρίτης διασκεδάζει το Ανωγειανό 

κοινό το Δεκαπενταύγουστο. 

6  Γιώργος Μαργαρίτης και Βασίλης Σκουλάς σε μουσικό ντουέτο. 

7  Το ταλέντο από τα πρώτα χρόνια φαίνεται. Χορευτική φιγούρα με υπερηφάνεια. 

8  Το μουσικό σχήμα του «Λουδοβίκου των Ανωγείων». 

9  Το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων με ταλέντο  

που περισσεύει. 

10  Η αρχέγονη μορφή του Ψαραντώνη στο «Μύθοι Ανωγείων» (13-08-2017). 

11  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος με τη συνοδεία του 

κατευθύνεται στο Ψηφιακό Αρχαιολογικό Μουσείο. (13-08-2017). 

12  Ξενάγηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Κέντρο Αρχαιολογικής 

Πληροφόρησης από την αρχαιολόγο κ. Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη.

13  Υποδοχή με βασιλικούς και… αρώματα για τον ανώτατο άρχοντα της χώρας μας. 

14  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, σε σύντομη συνομιλία 

με την πρόεδρο του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας κ. Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη

15-16  Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων, στο καθήκον της προσφοράς 

τιμής και της περήφανης υποδοχής του Προέδρου της Δημοκρατίας

17 εως 20  Στιγμιότυπα από τις πλούσιες και πολύ ενδιαφέρουσες Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις του καλοκαιριού στ' Ανώγεια

ΦώΤOΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ


