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ανωγειανεσ αθιβολεσ, σελ. 8
ιστοριεσ του ωκεανου 
σελ. 7, της Μαρίας Χρονιάρη

σκεΨεισ 
σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

Σελ. 9
›σελ. 3

ολοκαυτωμα ανωγειων 

7 5 η ε π ε τ ε ι ο σ

Ήρθαν τσ’ Αιγύπτου  
τα πουλιά για να 
παραθερίσουν, 
στα Ανώγεια δεν 
ευρήκανε τοίχους 
φωλιές να χτίσουν.
 σελ. 10-11

ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ:
Ε Τ Ο Ι Μ Ο Σ  Ν Α 

ΠΕΤΑΞΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ

Με την ίδια δοκιμασμένη συνταγή, κατά βάση, αλλά με 
αρκετές βελτιώσεις στην... δοσολογία της, καλείται και 
φέτος ο Α.Ο ΑΕΤΟΣ Ανωγείων να ανοίξει τις φτερούγες 
του και να πετάξει ακόμα πιο ψηλά! 

Η ορκομωσια του νεου 
ΔΗμαρΧου ανωγειων 

σωκρατΗ κεΦαλογιαννΗ

υακινθεια 2019
›Αφιερωμα στον μεγάλο ανωγειανό  
ευεργέτη Μιχαήλ Σταυρακάκη  
(Σταυράκη)
«Δεν είναι το πρεπό του ανδρούς  
τα κάνει να διηγάται.
Οι άλλοι να τα διαλαλούν  
κι εκείνος να τ αρνάται»
                                                                          σελ. 11

          προσκλΗσΗ 
       σε Έκτακτη γενική συνέλευση  
     του συλλόγου ανωγειανών αθήνας,
        κυριακή, 20 οκτωβρίου 2019 και  
                 ώρα 17:00, στα γραφεία  
              του συλλόγου, βελεστίνου 18,  
                     στους αμπελόκηπους.

π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ε σ 
ε κ Δ Η λ ω σ ε ι σ 
π ε τ ρ α σ  
π ο λ ι τ ι σ μ ο σ 
ανωγε ια   2019
                                                                      σελ. 12-13

       
Η ΙδρυΣΗ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ  
ΑΠΟφΟΙΤΩΝ ΚΑΙ φΙΛΩΝ  
ΣΤΑυρΑΚΕΙΟυ ΓυΜΝΑΣΙΟυ –  
ΛυΚΕΙΟυ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  
ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ.  
ΑΝΩΓΕΙΑ, ΑυΓΟυΣΤΟΣ 2019

Ο Πρόεδρος και μέλη του Σ.Ο. Ανωγείων μιλούν 
στη «φ.Α.» και τη Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη για 
το ξεκίνημα, την πορεία και τα επιτεύγματα του 
ομίλου ως σήμερα, κυρίως όμως για την δεμένη 
παρέα που έχουν δημιουργήσει.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ
ΚΑΙ ΑρχΑΙρΕΣΙΕΣ 

ΣΤΟ ΣυΛΛΟΓΟ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ
ΑθΗΝΑΣ, 23 ΙΟυΝΙΟυ 2019. 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

(σελ. 4-5)
Σελ. 3Σελ. 3

Ανώγεια, 27 Αυγούστου 2019
Στην ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο αίθουσα 
του δημοτικού συμβουλίου, έγινε αργά το 
απόγευμα της Τρίτης, 27 Αυγούστου 2019, 
η ορκωμοσία του νεοεκλεγέντος δημάρχου 
κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη και των δεκαε-
πτά εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων του 
δήμου μας για την θητεία 1/9/2019  έως  
31/12/2023. 

(συνέχεια στη σελ. 15)

›Σελ. 8

Με νέο, ανανεωμένο δ.Σ., ο Σύλλογος Ανωγειανών 
Αθήνας προχωρά σε μια ακόμα δημιουργική διετία.
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... Το φετινό καλοκαίρι μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί 
ως ιστορικό ορόσημο στην υποβάθμιση -ακόμα χειρότε-
ρα, στην καταστροφή- του φυσικού περιβάλλοντος του 
πλανήτη Γη, στον οποίο όλοι συγκατοικούμε και όλοι 
καταστρέφουμε, με τον έναν ή άλλο τρόπο, άμεσα ή 
έμμεσα, συνειδητά ή ασυνείδητα. Μιλάμε για ένα πραγ-
ματικά ζεματιστό καλοκαίρι, κατά το οποίο ο κόσμος 
απ’άκρη σ’άκρη καιγόταν για μέρες. Ο Αμαζόνιος, η 
Σιβηρία, η Γροιλανδία και η υποσαχάρια Αφρική «έχα-
σαν» χιλιάδες δασικές εκτάσεις, καθώς έγιναν στάχτη 
κι αποκαΐδια. Αυτό το εφιαλτικό σκηνικό, με τρόπο πρω-
τοφανή ήρθε να υπογραμμίσει αυτό που δεν τολμάμε οι 
περισσότεροι να δούμε κατάματα. Ότι η καταστροφή 
του πλανήτη, δεν είναι αφήγημα σε σχολικά βιβλία, ούτε 
σενάριο ταινιών επιστημονικής φαντασίας. Είναι μια 
πραγματικότητα, δύσκολα πια αναστρέψιμη, που μπορεί 
εμείς να μην την προλάβουμε, αλλά τα παιδιά μας, είναι 
εξαιρετικά πιθανόν, να τη ζήσουν με τρόπο που θα κάνει 
τη ζωή τους στην πλάση τούτη (ω μη γένοιτο) βασανι-
στικά ανυπόφορη.
Τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Το φετινό καλοκαίρι οι τε-
ράστιες πυρκαγιές, προκάλεσαν εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα, οι οποίες κατέρριψαν ακόμα και το περ-
σινό ρεκόρ των 45,1 δισ. τόνων (σ.σ. στοιχεία Global 
Carbon Project). 
Οι πυρκαγιές αυτές (που «ω του θαύματος» προκλήθη-
καν κυρίως από ανθρώπινο χέρι σε περιοχές υψηλού 
επενδυτικού και συνακόλουθα οικονομικού ενδιαφέρο-
ντος) σε συνδυασμό με τους πάγους στις πολικές περιο-
χές που συρρικνώνονται δραματικά, συνιστούν παρά-
γοντες που, εκτός των άλλων, απειλούν οικοσυστήματα 
χιλιετιών. Σε κάθε περίπτωση, η κλιματική αλλαγή επι-
ταχύνεται επιδεινούμενη. Και δυστυχώς, ηγέτες καρικα-
τούρες (αμφιβόλου ψυχοπνευματικής ισορροπίας) όπως 
ο Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ και ο Ζαΐρ Μπολσονάρου 
της Βραζιλίας όχι μόνο δεν ανησυχούν, αλλά αποκαλούν 
«μύθευμα» την υπερθέρμανση του πλανήτη, και απλούς 
συναισθηματισμούς τις οικολογικές ανησυχίες, προβάλ-
λοντας ότι το κριτήριο του άπαντος είναι η ανάπτυξη 
(σ.σ. εννοώντας «με κάθε κόστος…»).
Και όλα αυτά, τη στιγμή που εκατοντάδες ακτιβιστές 
υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, δολοφονού-
νται κάθε χρόνο, ιδία δε στη Βραζιλία, όπου το 2015, 
χαρακτηρίστηκε επισήμως, ως η «πιο αιματοβαμμένη 
χρονιά» διεθνώς, με 185 τέτοιους βίαιους θανάτους πα-
γκοσμίως.
Δεν είναι όμως μόνο οι πυρκαγιές και οι δολοφονίες αυ-
τών που τις αντιμάχονται και δρούν προληπτικά. Ανυ-
πολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά προκαλεί επίσης η 
αποψίλωση δασών για τη δημιουργία νέων καλλιεργή-
σιμων εκτάσεων, αλλά και (αλλού) πεδίων εξόρυξης 
πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων.
Και σαν να μην έφτανε η καταστροφή των δέντρων και 
της βλάστησης, έρχεται και η (σε καθημερινή βάση) εξα-
φάνιση πλήθος ζώων και διαφόρων οργανισμών, ανα-
τρέποντας τις ισορροπίες της βιοποικιλότητας. 
Το χειρότερο είναι πως τίποτε δεν εγγυάται ότι δεν θα 
έχουμε του χρόνου –αλλά και τα επόμενα χρόνια– τα ίδια 
και χειρότερα σκηνικά, με την κατάσταση να γίνεται 
πλέον μη αναστρέψιμη, γιατί… πότε να προλάβει κι αυ-
τή η έρμη η φύση να αναρρώσει; Μια φύση που επιπλέ-
ον πνίγεται στο χημικό απόβλητο και το πλαστικό σκου-
πίδι που καταφέραμε να σπείρουμε από τα Ιμαλάια μέχρι 
τον βυθό του Ειρηνικού. Πρόσφατη έρευνα Αυστραλών 
επιστημόνων προειδοποιεί ότι αν συνεχίσουμε το ίδιο 
βιολί, σε τρεις δεκαετίες θα σημάνει η αντίστροφη μέ-
τρηση για το είδος μας. 
Είναι όμως καιρός να αντισταθούμε δραστικά. Και ου-
σιαστικά. Και αυτό σημαίνει έμπρακτα. Παράδειγμα ας 
πάρουμε τις (τριτοκοσμικές για κάποιους χώρες), δηλα-
δή την Αιθιοπία, όπου φέτος τον Ιούλιο οι άνθρωποι εκεί 
φύτεψαν 350 εκατ. δέντρα σε μια μέρα! Αλλά και την 
Ινδία, όπου εκεί φύτεψαν 66 εκ. δέντρα μέσα σε 12 ώρες. 
Υπάρχουν υγιείς αντιστάσεις, έστω κι αν κάποιες φορές 
καταλήγουν στο αντίθετο άκρο. 
Ο χρόνος που απομένει είναι λίγος. Ας διδάξουμε στα 
παιδιά μας την οικολογική συνείδηση και ας ματώσουμε 
για να σώσουμε, ό,τι σώζεται. Τα λεφτά δεν θα έχουν 
κανένα νόημα, σε ένα τόπο έρημο, πόσο μάλλον κατε-
στραμμένο και ανυπόφορο….

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟυρΑΣ

ΕδΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ!

ΑΝΩΓΕΙΑ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Σε χίλιες βιόλες κόκκινες, κόκκινη βιόλα να ‘σαι,
η μυρωδιά σου θα με βρει και θα μου δείξει  
ποια ‘σαι...

Το βράδυ της Πέμπτης, 29 Αυγούστου 2019, στην 
πλατεία στο Περαχώρι, έγινε η παρουσίαση του 
βιβλίου του Σταύρου Βιτώρου ή «Αγκούτσακα» με 
τίτλο «Σε χίλιες βιόλες κόκκινες». 
Πρόκειται για μια καταγραφή των εκλεκτικότερων 
μαντινάδων και ποιημάτων του, που επιμελήθηκε 
ο Σταύρος Τζανής. Είναι η δεύτερη συγγραφική 
παρουσία του Σταύρου Βιτώρου. Το πρώτο του 
βιβλίο είχε τίτλο «Στου Τσουρολιό το δέτη», όπου 
εκτός των δικών του μαντινάδων, συμπεριελάμβα-
νε και μαντινάδες του αείμνηστου πατέρα του, 
Βιτωρόκωστα και των αδελφών του, Γιάννη και 
Βασίλη καθώς και του αείμνηστου αδελφού του 
Μανώλη, που έζησε πολλά χρόνια στην Αμερική. 
Συντονιστής της παρουσίασης ήταν ο Γιώργος 
Βιτώρος, ενώ για το βιβλίο μίλησαν ο ποιητής Κώ-
στας Μανουράς (Προσφύρης) και ο γνωστός σκη-
νοθέτης Λευτέρης Χαρωνίτης. Την μουσική επι-
μέλεια της εκδήλωσης ανέλαβε ο Λευτέρης Καλ-
λέργης με το συγκρότημα του. 
Η καινούρια αυτή έκδοση διατίθεται στο δισκο-
πωλείο Αεράκης στο Ηράκλειο και κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις «Σείστρον».

σε Χιλιεσ βιολεσ κοκκινεσ
Ο Σταύρος Τζανής από το χωριό Καμαριώτης, 
είναι ένας εξαιρετικός φίλος των Ανωγείων. Επι-
μελήθηκε την έκδοση και επέλεξε τις μαντινάδες 
και τα ποιήματα που εκδόθηκαν ανάμεσα σε ένα 
τεράστιο υλικό, που εδώ και δεκαετίες έχει δημι-
ουργήσει ο Σταύρος Βιτώρος.
«Ολοκληρώνοντας την ανάγνωση του βιβλίου, νιώ-
θεις πως στάθηκες για ώρες μπροστά σε έναν πί-
νακα λαϊκής ζωγραφικής και σχημάτισες μέσα 
σου τη ζωή ενός τόπου κι ενός ανθρώπου, γιατί ο 
λόγος του είναι σαν ημερολόγιο...», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά στον πρόλογό του στο βιβλίο ο 
Σταύρος Τζανής δίνοντας την καλύτερη περιγρα-
φή για τις «Χίλιες βιόλες κόκκινες», ένα όμορφο 
μπουκέτο από τη ζωή του Σταύρου και την οπτική 
του απέναντι στα πράγματα και το χωριό του, τα 
Ανώγεια. 
Στο βιβλίο, εκτός του προλόγου του Σταύρου Τζα-
νή, υπάρχει και αυτός του Βασίλη Νικ. Δραμου-
ντάνη, που αποτελεί μια ακριβή περιγραφή του 
μοναχικού ποιητή των Ανωγείων «Αγκούτσακα». 
Ο Σταύρος Τζανής αναφέρει, μεταξύ άλλων: 
«Ο Σταύρος...παιγνιδίζει με την αλληγορία όπως 
ένα παιδί με τις πρώτες καλοκαιρινές αχτίδες του 
Μαγιού πιστοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την 
γνήσια κι ανόθευτη ποιητική του φύση. Ανατρε-
πτικός, καυστικός, αυτοσαρκάζεται και προτιμά 
την αλήθεια γδυμνή, δίχως τα μαραγκιασμένα πα-
νωφόρια του ψεύτικου εντυπωσιασμού και του 
επιφανειακού.
Πολύπλοκος, αντιφατικός, ονειροπόλος, αθερά-
πευτα ρομαντικός, διαθέτοντας μιαν αμετανόητη 
παιδική ονειροφαντασία που τελικά αποδεικνύεται 
σοφότερη αφού είναι ανόθευτη ηθικά, ο Σταύρος 
αποτελεί έναν σύγχρονο Δον Κιχώτη, έναν ιδιόρ-
ρυθμο Ροβινσώνα Κρούσο του σήμερα, που πα-
σκίζει να επιβιώσει κρατώντας το φλογισμένο 
δόρυ της αλήθειας ενάντια στ’ ακατάλυτα δοξάρια 
της ψευθιάς που μας περιβάλλουν και μας σαγιτεύ-
ουν καθημερινά.
Είθε να ταξιδέψουν τα γραπτά του πρίμα στα πε-
λάη του κόσμου και να σκορπίσουν τις δικές του 
αλήθειες πέρα απ’ τα σύνορα του λιβαδιού...».

Ο Βασίλης Ν. 
δραμουντάνης λέ-
ει, μεταξύ άλλων:
«Ο Σταύρος Βιτώ-
ρος, όταν αποφάσι-
σε να αυτοπροσδι-
οριστεί, διάλεξε τη 
λέξη αλλά περισσό-
τερο την έννοια 
«Αγκούτσακας». 
Βάφτισε τον εαυτό 
του και την εφημερί-
δα του, με το όνομα 
του απρόσιτου και αφιλόξενου θάμνου, δη-
λώνοντας εξ` αρχής τις προθέσεις του: θα σας 
αγκυλώνω... 
...Ο Σταύρος Βιτώρος, ζει σε ένα περιθώριο που 
όλοι εμείς δεν θα αντέχαμε ούτε για λίγα λεπτά 
της ώρας. Σε αυτόν το γκρεμό, που όλες οι πέτρες 
αιμορραγούν μελαγχολία, αντί να τυλιχτεί τη μι-
ζέρια και το μαρασμό, γράφει ασταμάτητα για τα 
μικρά γεγονότα που περνούν από μπροστά του και 
τα μεγάλα βάρη που σέρνουν. Από αυτήν την άκρη 
της ζωής, που του χαρίζει εκτός από πόνο και μια 
τράπεζα από συναισθήματα, ως αυθεντικός ποιη-
τής της σχολής Ανωγείων και παλιός εργάτης της 
άρσης ασήκωτων βαρών, τα μεταποιεί σε μεγάλη 
τέχνη...».

ποιΗτικο βιογραΦικο σταυρου βιτωρου
Κάποιοι ζητούνε να τους πω το βιογραφικό μου,
μα ένα χαλίκι στα πολλά είναι και το δικό μου.
Με πρίκες, βάσανα, καημούς και μ’ άσκοπο 
αγώνα,
μοιάζει μαθώς τση ζήσης μου περίπου η εικόνα.
Από κοπέλι ντάκαρα να βγάνω μαντινάδες
πέτε το κληρονομικό που ‘χουν οι μπουνταλάδες.
Την αλφαβήτα έμαθα που λένε κούτσικούτσι,
γιατί δεν είχα αμυαλό στην κεφαλή κουκούτσι.
Δύσκολα χρόνια παιδικά, πολυμελής φαμίλια
γονείς και έντεκα παιδιά κι η φτώχια ως τα χείλια.
Ο κύρης μου μού μήνυσε γράμματα γη σκαλίδα,
προτίμησα το δεύτερο μα προκοπή δεν είδα.
Μετάνιωσα τα γράμματα που τ’ άφησα στη μέση,
γιατί φτερά στο πνέμα μου θαν είχανε προσθέσει.
Σκαλίδα, φτυάρι και γκασμά, τσαπράζι και  
μπετόνι
κλάδευγε, σκάβε, μάλαζε, φύγαν πενήντα χρόνοι.
Ξεκούραζα τσι γέρους μου ‘σαμε που στέρεψα 
ντους,
γέρασα και τ’ αδέρφια μου γυρένε τη δουλειά τους.
Έχω παράπονο του Θιου που πίστεψα σ’ εκείνο,
στσι κόπους μου ανταμοιβή μια μέρα πως θα  
βρίνω.
Έλεγα θα ξεκουραστώ, να δω μιαν άσπρη μέρα
μα ‘ρθαν οι άσωτοι υγιοί κι άλλους καημούς μου 
φέρα.
Η κοινωνία γαλανό που ‘γραφα θώρειε μαύρο
και κουτσουριάσαν στη γωνιά σκουπόξυλο  
τον Σταύρο.
Γεννήθηκα, μεγάλωσα, γέρασα μοναχός μου
κι η συγγραφή τση σάτιρας, μοναδικός σκοπός 
μου.
Κάνω τσι άλλους να γελούν κι εγώ που υποφέρω
‘πο που το γέλιο κι η χαρά πηγάζουνε δεν ξέρω.
Ανάθεμά σε, μπρε σεβντά, και πως τα καταφέρνεις
και δίχως να φυσάς κλαδί το νου τ’ αθρώπου 
παίρνεις.
Αν θες να κάνεις τη ζωή σου εύκολη, κάνε  
δύσκολη τη ζωή των άλλων.
Μα κάτεχε πως η πιο σημαντική οδός τση ζωής 
είναι η οδός τση τιμής.
Αν τα ‘χεις όλα και δεν έχεις τιμή, δεν έχεις  
τίποτα…

«Σε χίλιες βιόλες 
κόκκινες...»

παρουσιασΗ του νεου βιβλιου του σταυρου βιτωρου

Ανωγειανές... εκδόσεις

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2019
Την Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019, πραγματο-
ποιήθηκε, στα Γραφεία του Συλλόγου 
Ανωγειανών της Αθήνας, η επαναληπτική 
Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, 
αποδεσμεύτηκε το απερχόμενο Δ.Σ. και 
διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανά-
δειξη νέου, με διετή θητεία.
Συνολικά προσήλθαν 92 συγχωριανοί μας 
για να ασκήσουν το εκ του καταστατικού 
δικαίωμά τους του εκλέγειν, αριθμός που 
αποτελεί αρνητικό ρεκόρ συμμετοχής στην 
ιστορία του συλλόγου μας τα τελευταία 
χρόνια, γεγονός που απασχόλησε ιδιαίτερα 
το νεοεκλεγέν Δ.Σ., από την πρώτη στιγμή 
της ανάδειξής του.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έδωσε, 
παρ’ όλ’ αυτά, ένα ανανεωμένο Δ.Σ., με 
πέντε (5) νέα μέλη, εκ των οποίων τρία (3) 
απολύτως καινούρια και δύο (2) έμπειρα, 
που είχαν διατελέσει και στο παρελθόν 
μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, όλα όμως 
έτοιμα για μια ακόμα πιο δυναμική διετία 
παρουσίας του Συλλόγου στα κρητικά πο-
λιτιστικά δρώμενα της πρωτεύουσας.
Αναλυτικά η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του 
Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας, έχει 
ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη (Γεγέ)
(έλαβε 76 ψήφους)
Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Σκανδάλης 
(έλαβε 56 ψήφους)
Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Σκουλάς 
(έλαβε 66 ψήφους)
Ταμίας: Αλκιβιάδης Σκουλάς 
(έλαβε 62 ψήφους)
Αναπλ. Γραμματέας: Νικόλαος Φασου-
λάς (Σκαμνάκος)
(έλαβε 69 ψήφους)
Έφορος: Εμμανουήλ – Μίνωας Σταυρα-
κάκης (Μερτζάνης)
(έλαβε 68 ψήφους)
Κοσμήτορας: Ευαγγελία Μουστάκα (Βου-
ϊδάσκη)
(έλαβε 54 ψήφους)

Ως μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής εξε-
λέγησαν οι:
Ιωάννης Μανουράς (έλαβε 73 ψήφους)
Νικόλαος Καράτζης (έλαβε 72 ψήφους)
Βασίλειος Κονιός (έλαβε 68 ψήφους)

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερ-
μά τα μέλη που προσήλθαν και συμμετεί-

χαν στη διαδικασία των αρχαιρεσιών, καθώς 
και τα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ. για τη βοή-
θεια και την στήριξη.
Μόνη επιδίωξη και επιθυμία του νέου Δ.Σ., με 
τη συμμετοχή και την έμπρακτη αρωγή και των 
λοιπών μελών, είναι να προάγει και να επιτύχει 
τους σκοπούς του καταστατικού, που αφορούν 
τον πολιτισμό και την παράδοση των Ανωγεί-
ων, αλλά και να αποδώσει στον ιστορικό μας 
Σύλλογο τη θέση που του αρμόζει στα κρητικά 
πολιτιστικά δρώμενα της Αττικής.
Η εξαιρετικά μικρή συμμετοχή, ωστόσο, των 
μελών του Συλλόγου στην Τακτική Γενική Συ-
νέλευση και την διαδικασία των αρχαιρεσίων, 
απασχόλησε ιδιαίτερα το νεοεκλεγέν Δ.Σ. και 
δημιούργησε έντονους προβληματισμούς ανα-
φορικά με την ανταπόκριση και την αποδοχή 
της οποίας τυγχάνει ο Σύλλογος και οι δράσεις 
του από τα μέλη του και κατά πόσο, υπό το 
δεδομένο αυτό, δύναται να ανταποκριθεί 
στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του... 
Η συντακτική ομάδα της Φ.Α., ανανεωμένη 
πλέον και η ίδια, εύχεται καλή θητεία και κα-
λή δύναμη στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου και 
καλεί τα μέλη του να σταθούν πλάι του, συμ-
μετέχοντας. Γιατί δίχως τη συμμετοχή και 
τη στήριξη των μελών, το διοικητικό Συμ-
βούλιο δεν έχει αρμοδιότητα και ουσιαστικό 
λόγο ύπαρξης. 
Κανείς δεν υποχρεούται σε ό,τι δεν επιθυμεί. 
Πόσο μάλλον στην εποχή μας, που τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και η εύκολη πρόσβαση 
στην επικοινωνία, ατονούν την ανάγκη συνεύ-
ρεσης και συνύπαρξης των συγχωριανών της 
πρωτεύουσας, στο πλαίσιο ενός αμιγώς τοπι-
κού Συλλόγου. 
Αξίζει όμως το κόπο, φρονούμε, έστω και η 
προσπάθεια διατήρησης ζωντανής της ανω-
γειανής φλόγας μέσα από τους ανωγειανούς 
της Αθήνας, ώστε τ’ Ανώγεια να έχουν πάντα 
τη θέση που τους αρμόζει: ψηλά στη συνείδη-
ση όλων μας!

Φ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέ-
ρω Συλλόγου, με αφορμή την πολλή 
χαμηλή συμμετοχή των μελών του 
στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 

23ης Ιουνίου 2019, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του που ελήφθη στη συνεδρίαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2019, 
καλεί τα μέλη του, σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 7 του 
καταστατικού του, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 
17.00, στα γραφεία του, επί της οδού Βελστίνου αρ. 18, στους 
Αμπελόκηπους.
Για να επιτευχθεί απαρτία, πρέπει να είναι παρόντα περισ-
σότερα από τα μισά εγγεγραμμένα και ταμειακώς τακτοποι-
ημένα μέλη, σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 9 του κατα-
στατικού του. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι τα μέλη μπορούν 
να πληρώσουν τη συνδρομή τους και την ημέρα της Γ.Σ.
Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 9 του καταστατικού, σε 
περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη 
διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019 την ίδια ώρα, στον 
ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα 
ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για 
το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

θεματα ΗμερΗσιασ ΔιαταΞΗσ:
1ο ΘΕΜΑ Πορεία του Συλλόγου και επίτευξη ή μη των κα-
ταστατικών του στόχων και επιδιώξεων στην παρούσα χρο-
νική συγκυρία.
2ο ΘΕΜΑ Οικονομικός απολογισμός και τρέχουσες ανάγκες 
του Συλλόγου.
3ο ΘΕΜΑ Πορεία της 3μηνης εφημερίδας του Συλλόγου «Η 
Φωνή των Ανωγείων» και οικονομική της ενίσχυση.
4ο ΘΕΜΑ Οποιοδήποτε θέμα τεθεί προς συζήτηση από τα 
παρόντα κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέλη του 
Συλλόγου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον 
Άντρον» καλεί για ίστατη φορά τα μέλη του να ανταποκρι-
θούν στο κάλεσμά του και να στηρίξουν με την παρουσία 
και τη συμμετοχή τους, την προσπάθειά του για συνέχιση 
της υπόστασης και της ουσίας του ιστορικού Συλλόγου μας.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
          Ζαχαρένια      Παναγιώτης 
Νικηστρ. Ανδρεαδάκη    Δ. Σκουλάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣH εκτακτΗσ γενικΗσ συνελευσΗσ των μελων του συλλογου  
με τΗν επωνυμια «συλλογοσ ανωγειανων αθΗνασ «Το ΙδΑΙον ΑνΤρον»

Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ  2 0 1 9 

ΣυΓΚρΟΤΗΣΗ ΝΕΟυ δ.Σ. ΣυΛΛΟΓΟυ 
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΑθΗΝΑΣ
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εσημέρι Τετάρτης, μεσούντος του 8ου διεθνούς σκακιστικού πρωταθλήματος 
Ανωγείων, ο Πρόεδρος Σ.Ο Ομίλου Ανωγείων Μανώλης Νταγιαντάς, ο Αντι-
πρόεδρος Γιώργος Νταγιαντάς, η Ταμίας Τζούλια Νταγιαντά και το μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου του αθλητικού, πολιτιστικού συλλόγου «Ιδαίοι», Γιώργος Καλ-
λέργης, με υποδέχτηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τράπεζας Πειραιώς για 
να κουβεντιάσουμε για την κοινή τους αγάπη: το σκάκι.
Παρόντες και νεότεροι σκακιστές, ηλικίας 13 – 16 ετών, η Ολυμπία, ο Γιώργος, ο Γιώρ-
γος και η Βαλέρια, που μοιράστηκαν μαζί μου την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους 
στον όμιλο και στους σκακιστικούς αγώνες που αυτός συμμετέχει.

Πριν καν ξεκινήσουμε την κουβέντα ο Πρόεδρος του Σ.Ο. Ανωγείων έσπευσε να επι-
σημάνει ότι: 
«Οι αποφάσεις παίρνονται από κοινού και οριζόντια. Οι θέσεις υπάρχουν μεν στο διοι-
κητικό συμβούλιο, αλλά μόνο τυπικά. Όλοι μαζί συνδιαμορφώνουμε την πορεία του 
σωματείου και όταν λέμε όλοι, εννοούμε και τα παιδιά. 13-14 ετών και πάνω, συμμετέχουν 
ενεργά στις αποφάσεις του συλλόγου, έχουν κλειδιά και ανοίγουν το σύλλογο όποτε το 
επιθυμούν προκειμένου να προπονηθούν και γενικά συμμετέχουν σε ο,τιδήποτε γίνεται 
στο σωματείο.», ενώ η ταμίας, Τζούλια Νταγιαντά συμπλήρωσε ότι: «Τα παιδιά έχουν 
αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για το Σύλλογο και έχουν αναλάβει και πράγματα, που 
παλαιότερα κάναμε οι ενήλικες. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα το βάψιμο της 
αίθουσας του Συλλόγου, που τα παιδιά το σκέφτηκαν και το υλοποίησαν μόνα τους.».

Ο πρόεδρος του Σ.Ο. Ανωγείων, Μανώλης Νταγιαντάς, έλαβε εν συνεχεία το λόγο, 
φροντίζοντας να κάνει μια λεπτομερή αναδρομή στο ξεκίνημα του Σκακιστικού Ομίλου 
Ανωγείων και σε όσους στήριξαν την προσπάθεια αυτή εν τη γεννέσει της, αλλά και στη 
μέχρι στιγμής αγωνιστική εξέλιξή του:
«Ξεκινήσαμε το 2012. Μαζευτήκαμε πέντε άνθρωποι που παίζαμε σκάκι και αποφασί-
σαμε να φτιάξουμε ένα σωματείο. Για κανένα δεν είναι όμως ευχάριστο να μπλέκει με 
δικηγόρους, πρωτοδικεία, αναγνώριση από κρατικούς φορείς και γραφειοκρατία και ο 
Νίκος Παπανδρέου ήταν καθοριστικός, καθώς πέρα από το ότι γνώριζε τι και πως 
πρέπει να γίνει, έδωσε και την ώθηση για την υλοποίηση του στόχου μας. Η συμβολή 
του στην ίδρυση του συλλόγου ήταν σημαντική.
Είχε προϋπάρξει μια σημαντική προσπάθεια να εισαχθεί το σκάκι στ’ Ανώγεια, στα 
μέσα της δεκαετίας του ’80 μέσω του σκακιστικού τμήματος του Α.Ο. ΑΕΤΟΣ ΑΝΩ-
ΓΕΙΩΝ, με υπεύθυνους το Μανώλη το Φασουλά, το Νίκο τον Κονιό, το Μανώλη το 
Βρέντζο, το Γιώργο το Σαλούστρο, κ.α. Η προσπάθεια αυτή κράτησε κάποια χρόνια 
και όντως έμαθε σκάκι σε αρκετά παιδιά, με τους περισσότερους ενήλικες που ανήκουν 
σήμερα στο σκακιστικό σύλλογο Ανωγείων, να είναι παιδιά που έμαθαν τότε. Αυτή η 
προσπάθεια σταμάτησε για διάφορους λόγους, ώσπου το 2012 εμείς σκεφτήκαμε να 
επανακκινήσουμε τα σκακιστικά πράγματα, με αυτόνομο σωματείο, όχι ως τμήμα κάποιας 
άλλης ομάδας.
Το σημαντικό είναι ότι τόσο ο Δήμος Ανωγείων όσο και τα παιδιά αυτού του τόπου 
αγκάλιασαν εξαρχής αυτή την προσπάθεια. Τα παιδιά του τόπου έδειξαν ότι διψάνε για 
δραστηριότητες. Θα έρχονταν ότιδήποτε κι αν ήταν. Τα παιδιά θέλουν χώρο και επιλο-
γές. Αυτό το βρήκαν στο Σκακιστικό Σύλλογο Ανωγείων.
Μπήκαμε από την 1η χρονιά δυνατά στο διοργανωτικό κομμάτι, καθώς το 2012 έγινε το 
1ο διεθνές πρωτάθλημα των Ανωγείων. Σ’ αυτό βοήθησε και ο Κώστας Κλόκας, ο οποί-
ος είναι τεχνικός διευθυντής στον όμιλο αθλοπαιδιών και αντισφαίρισης Ηρακλείου και 
η διοργανωτική του εμπειρία ήταν καθοριστική για να ξεκινήσουν εδώ οι μεγάλες διορ-
γανώσεις. Υπήρχαν υποδομές, όπως για παράδειγμα η αίθουσα που βρισκόμαστε τώρα 
(ενν. αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Τραπέζης Πειραιώς), που είναι από τις καλύτερες 
για να φιλοξενήσουν σκακιστικούς αγώνες, όπως τουλάχιστον μας έχουν πει κατ’ επα-
νάληψη οι επαγγελματίες σκακιστές, οι grand master, που έρχονται κατά καιρούς και 
αγωνίζονται. Ο Σύλλογος άρχισε έτσι να αναπτύσσεται και προς τις δύο κατευθύνσεις 
και διοργανωτικά και αγωνιστικά. Αρχίσαμε να αγωνιζόμαστε και στα 2 είδη αγώνων, 
ατομικά και διασυλλογικά, δηλαδή να παίζει κάποιος ατομικά ή όταν έχει αγωνιστικές 
υποχρεώσεις ο όμιλός του να κληθεί να συμμετέχει.
Στο διασυλλογικό είχαμε σταθερή άνοδο. Ενώ συνήθως οι σύλλογοι συμμετέχουν με 10 
άτομα σε κάθε ομάδα, εμείς συμμετέχουμε με αποστολές 20-25 ατόμων, ώστε ακόμα και 

ο προεΔροσ και μελΗ του σ.ο. ανωγειων μιλούν στη «Φ.Α.» 
και τη Ζαχαρένια ανδρεαδάκη για το ξεκίνημα, την πορεία και 
τα επιτεύγματα του ομίλου ως σήμερα, κυρίως όμως για την 
δεμένη παρέα που έχουν δημιουργήσει

αν δεν αγωνιστούν κάποιοι, έστω να συμμετέχουν στη διαδικασία. Αυτό έχει μεν μεγαλύ-
τερο κόστος, σχεδόν διπλάσιο, αλλά είναι σημαντικό για την ομάδα και τους συμμετέχο-
ντες, καθώς δεν είναι μόνο ο αγώνας, είναι η παρέα και οι κουβέντες πριν, η αγωνία στη 
διάρκεια των αγώνων, η ανάλυση των παρτίδων μετά. Ιδίως τα παιδιά που έρχονται και 
δεν αγωνίζονται, ακούν εμπειρότερους σκακιστές να μιλούν για τη διαδικασία.
Η ομάδα ξεκίνησε να αγωνίζεται στα διασυλλογικά προγράμματα, κατακτώντας τις 
κατώτερες θέσεις, συμμετέχοντας με αρχάριους σκακιστές, και ειδικότερα, με 1 ενήλικο 
και 9 σκακιστές κάτω των 12 ετών. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και στις ελεύθερες 
σκακιέρες για την ομάδα μας έπαιζαν 12χρονοι. Σιγά σιγά όμως η ομάδα άρχισε να 
πατάει γερά στα πόδια της, να ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά και τα τρία τελευταία χρόνια, 
εκτός του φετινού, κατακτούσε σταθερά το χάλκινο μετάλλιο. Φέτος τα πράγματα πήγαν 
καλύτερα και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό για τον 
τόπο μας, αλλά και για μας, να βλέπουμε ότι η προσπάθειά μας στέφεται με επιτυχία, αν 
και η συμμετοχή παραμένει το πιο σημαντικό για μας. Στην επιτυχία αυτή, συνέβαλαν 
και αρκετοί παίκτες που εντάχθηκαν οικειοθελώς από άλλους ομίλους στην ομάδα, 
εκτιμώντας το παρεΐστικο κλίμα με το οποίο λειτουργούμε.».

παραχώρηση του χώρου βοήθησε το σύλλο-
γο να ενεργεί αυτόνομα και χωρίς συνδρομή 
και διατυπώσεις για τους συμμετέχοντες. Κι 
αυτό ευνοεί ιδιαίτερα τη συμμετοχή των παι-
διών. Αν είχαμε όμως λειτουργικά έξοδα 
(ενοίκιο, νερό, ρεύμα, κλπ) δεν θα μπορούσε 
να γίνει αυτό. Πέρα από αυτό ο Δήμος στη-
ρίζει και με αθλητική επιχορήγηση και τα 2 
σωματεία (ενν. Σ.Ο. Ανωγείων και αθλητι-
κό, πολιτιστικό σύλλογο «Ιδαίοι»), παραχω-
ρεί τις εστίες για τα τουρνουά, μας δίνει τα 
οχήματά του όποτε χρειάζεται μετακίνηση. 
Από κει και πέρα τα διεθνή τουρνουά, ως 
μεγαλύτερες διοργανώσεις, τα στηρίζει και 
η περιφέρεια Κρήτης και η περιφεριακή ενό-

τητα Ρεθύμνου. Σταθεροί χορηγοί δεν υπάρ-
χουν. Κατά καιρούς κάποιοι άνθρωποι βο-
ηθούν, όπως μπορούν, όπως και τα μέλη του 
σωματείου, όποτε υπάρχει ανάγκη.

φ.Α.: Ποιες είναι οι κυριότερες  
ανάγκες του Σ.Ο. Ανωγείων;

Μ.Γ.: Οι ανάγκες είναι πολλές, κυρίως η 
συμμετοχή των ομάδων στα διασυλλογικά 
πρωταθλήματα, που αγγίζει τις 5-6.000,00 
Ευρώ ετησίως και για τους 2 συλλόγους 
(ενν. Σ.Ο. Ανωγείων και αθλητικό, πολιτι-
στικό σύλλογο «Ιδαίοι»). Αυτό κάθε χρόνο 
αυξάνεται, καθώς για παράδειγμα φέτος 

κατακτήσαμε το πρωτάθλημα της Β’ Εθνι-
κής και θα παίξουμε στον προκριματικό της 
Α’ εθνικής. Σημαντική είναι επίσης και η 
κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών του 
σωματείου, σκακιέρες, ρολόγια, κλπ., όπως 
και η ύπαρξη προπονητή, του οποίου τα 
καθήκοντα προς το παρόν εκτελεί ο πρόε-
δρος, λόγω οικονομικής έλλειψης, ώσπου 
να υπάρχει προπονητής που να αμείβεται. 
Το κόστος των διοργανώσεων είναι επίσης 
μεγάλο. Μόνο για τα ξενοδοχεία, που φιλο-
ξενούν τους σκακιστές, χρειάστηκαν πάνω 
από 9.000,00 Ευρώ. Ειδικά το διεθνές τουρ-
νουά, που είναι μεγάλο και θέλει συγκεκρι-
μένες προδιαγραφές, ώστε να εντάσσεται 

και στο ημερολόγιο της παγκόσμιας ομο-
σπονδίας, ως επίσημη διοργάνωση. Και 
πλέον το επίπεδο των διοργανώσεών μας, 
έχει οδηγήσει στο να γίνονται σχεδόν με 
κλειστά μάτια δεκτές όλες οι σχετικές προ-
τάσεις που κάνουμε προς την παγκόσμια 
ομοσπονδία. Ειδικότερα, έχουμε αποκτήσει 
μια διεθνή αξιολόγηση (rating), η οποία εί-
ναι διπλή, σύμφωνα με τον τρόπο μέτρησης 
του Arpad Elo, του Ούγγρου φυσικού, ο 
οποίος βρήκε τον τρόπο να υπολογίζονται 
όλες αυτές οι αξιολογήσεις. Αυτή τη στιγμή 
έχουμε διεθνοελούχους σκακιστές 28, από 
τους οποίους η συντριπτική πλειοψηφία εί-
ναι παιδιά κάτω των 18.

φ.Α.: Ο Σ.Ο. Ανωγείων έχει δικό του 
χώρο, στον οποίο στεγάζεται;

Μ.Ν: Ο σύλλογος έχει δική του αίθουσα, 
ναι. Μας έχει παραχωρηθεί από το Δήμο 
Ανωγείων και το Γιώργη Σαλούστρο. Βρί-
σκεται λίγο πιο κάτω απ’ τον Άη- Γιάννη 
και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. 
Αν δεν υπήρχε η αίθουσα αυτή δεν θα ήταν 
εφικτό να υπάρξει και ο Σύλλογος.Και εκεί 
παίζουμε αγώνες μεταξύ μας, τα διασυλλο-
γικά προγράμματα, κλπ.

φ.Α.: Ποιο είναι αυτή τη στιγμή το  
ανθρώπινο δυναμικό του συλλόγου;

Μ.Ν: Αυτή τη στιγμή το δυναμικό του συλ-
λόγου είναι γύρω στα 60 παιδιά και μαζί με 
τους ενήλικες σκακιστές είμαστε πάνω από 
70-75, νομίζω αριθμός, που με συνεχώς αυ-
ξητικές τάσεις, είναι αρκετά ικανοποιητι-
κός για το μέγεθος του τόπου και για τη 
γεωγραφική του θέση. Σε μία πόλη που 
είναι 10 σύλλογοι και οι αγώνες είναι συ-
νεχείς, είναι πολύ εύκολο το αγώνισμα να 
αναπτυχθεί. Εδώ εμείς για να συμμετέχου-
με σε αγώνες πρέπει να μετακινηθούμε σε 
αποστάσεις διάρκειας περίπου μίας ώρας. 
Με δεδομένο ότι μια παρτίδα μπορεί να 
ξεπεράσει τις 4 με 5 ώρες, και δεδομένης 
της διαδρομής της επιστροφή, σημαίνει ότι 
χρειάζεται μια ολόκληρη μέρα. Είναι κι οι 
αποστάσεις, λοιπόν, ένα εμπόδιο, αλλά το 
ξεπερνάμε.

φ.Α.: Ποιο το ηλικιακό εύρος των  
συμμετεχόντων στον Όμιλο;

Μ.Γ.:Το ηλικιακό εύρος ξεκινά από 4-5 
ετών και φτάνει ως και τα 70. Δεν υπάρχει 
ηλικιακό όριο στο σκάκι και είναι κι ένα 
άθλημα που αγωνίζονται γυναίκες – άν-
δρες, τόσο σε μικτά όσο και σε ξεχωριστά 
πρωταθλήματα.

φ.Α.: Να περάσουμε λίγο στο  
διοργανωτικό κομμάτι και στα  
τουρνουά που έχει μέχρι στιγμής  
διοργανώσει ο Σ.Ο. Ανωγείων.

Μ.Γ.: Πέρα από το διεθνές έχουμε και φι-
λοξενήσει και παγκρήτια rapid, καθώς και 
σχολικούς αγώνες. Η κορωνίδα είναι βέ-
βαια το διεθνές, που φέτος κλείνει το 8ο 
χρόνο και έχει έπαθλο 3.000,00 Ευρώ. Φέ-
τος συμμετέχουν 130 σκακιστές από 11 
χώρες, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχουν πά-
ρει μέρος σκακιστές από πάνω από 30 χώ-
ρες. Στο 1ο διεθνές ήταν 60-65. Το 2017 
ξεκίνησε η προσπάθεια διοργάνωσης κλει-
στών τουρνουά, αυτά είναι ειδικά τουρ-
νουά, τα οποία σε αντίθεση με τα ανοικτά 
που παίζει οποισδήποτε έχει δελτίο σκακι-
στή, στα κλειστά πρέπει να πληρούνται 
κάποιες προϋποθέσεις. Αγωνίζονται λοι-
πόν υποψήφιοι μετρ εναντίον ήδη κατόχων 
του τίτλου, με σκοπό να αποδείξουν ότι 
είναι και αυτοί σε θέση να κατακτήσουν 
τον τίτλο. Και αυτά έχουν πάει πολύ καλά. 
Φέτος θα γίνουν 4 κλειστά, από 10-20 Σε-
πτέμβρη και θα πάρουν μέρος παίκτες από 
13 διαφορετικές χώρες. Σ’ αυτά τα τουρ-
νουά όσοι δεν είναι τιτλούχοι σκακιστές, 
πληρώνουν παράβολο συμμετοχής. Υπάρ-
χουν και έπαθλα, τα οποία προκύπτουν 
από τα παράβολα συμμετοχής.

φ.Α.: υπάρχουν οικονομικοί αρωγοί  
σ’ αυτή την προσπάθεια του  
Σ.Ο. Ανωγείων, που να χρηματοδοτούν 
σε σταθερή βάση τις ανάγκες του; 

Μ.Ν.: Η βασική οικονομική στήριξη προέρ-
χεται από το Δήμο Ανωγείων, και μάλιστα 
ανεξαρτήτως του εκάστοτε επικεφαλής της 
δημοτικής αρχής, χωρίς την οποία δεν θα 
είχαν γίνει όλ’ αυτά. Δεν ξέρω και αν θα 
υπήρχε καν το σωματείο. Για παράδειγμα η 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Γιώργης Καλλέργης, μέλος του αθλητικού, πολιτιστικού 
συλλόγου «Ιδαίοι», για να μας «γνωρίσει» το Σύλλογο και το σκοπό του:
«Οι αθλητικός, πολιτιστικός σύλλογος «Ιδαίοι» ιδρύθηκε το 2017 λόγω της συνεχώς 
αυξανόμενης συμμετοχής των παιδιών στην σκακιστική ομάδα, ώστε τα άπειρα, νεοει-
σερχόμενα παιδιά να έχουν ομάδα να μάθουν και να παίξουν, μιας και οι μεγαλύτεροι 
είχαν ήδη εξελιχθεί. Φροντίσαμε να γίνει με ευρύτερο καταστατικό, ως αθλητικός – πο-
λιτιστικός σύλλογος, ώστε να ενταχθούν και άλλες δράσεις, όπως το σινεμά, η λογοτεχνία, 
η μουσική. Φέτος συμμετείχε στους σκακιστικούς αγώνες για 2η φορά, με αρκετά ενι-
σχυμένη αποστολή και καλύτερα αποτελέσματα.».

Μ

φ.Α.: Ποια είναι η αντιμετωπίση  
του Σ.Ο. Ανωγείων και των «Ιδαίων» 
από τους λοιπούς συμμετέχοντες  
στις σκακιστικές διοργανώσεις;

Μ.Ν.: Από την αρχή υπήρχε μια ιδιαίτερη 
συμπάθεια προς τον Σ.Ο. Ανωγείων από 
τα περισσότερα σωματεία. Εμείς χαριτο-
λογούσαμε λέγοντας ότι επειδή χάνουμε 
μας συμπαθούν όλοι, αλλά η συμπάθεια 
συνεχίστηκε και όταν αρχίσαμε και να τους 
κερδίζουμε, με αποκορύφωμα το φετινό 
πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, το πρωτά-
θλημα κρίθηκε ανάμεσα στον όμιλό μας 
και την ομάδα Λέων Candia. Είμασταν οι 
κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος, 
πράγμα που φάνηκε τόσο από τη βαθμο-
λογία, όσο και από το μεταξύ μας παιχνίδι, 
όπου παρ’ ότι ο όμιλός μας βγήκε νικητής 
σ’ ένα οριακό παιχνίδι 7 ωρών, ακόμα δεν 
μπορούμε να αποφασίσουμε ποια είναι η 

καλύτερη. Στην τελετή λήξης, όταν κλήθη-
κε ο Λέων να παραλάβει το αργυρό μετάλ-
λιο, σηκώθηκε η ομάδα με βυσσινί περιβο-
λή, όπως είναι το χρώμα της, και στη μέση 
διακρινόταν ένας με πράσινα. Ήταν ο 
αρχηγός του Λέοντα ο οποίος φορούσε τη 
δική μας αγωνιστική φανέλα. Όταν δε ο 
διοργανωτής τον ρώτησε για ποιο λόγο 
επέλεξε την περιβολή αυτή, ο αρχηγός του 
Λέοντα μίλησε με τα θερμότερα λόγια για 
τον Σ.Ο. Ανωγείων και μάλιστα είπε ότι 
σκακιστικό project που ακολουθείται στ’ 
Ανώγεια θα έπρεπε να το ακολουθήσει 
επίσημα και η ομοσπονδία, ώστε να μπο-
ρέσει να εξαπλωθεί το σκάκι σε όλη τη 
χώρα. Ήταν μια πραγματικά πολύ συγκρι-
νητική στιγμή για τον όμιλο. Νομίζω ότι η 
κίνηση αυτή δείχνει την αναγνώριση προς 
το σωματείο μας περισσότερο από ο,τιδή-
ποτε άλλο.

Στη συνέχεια, το λόγο πήραν οι νεότεροι σκακιστές, που μίλησαν με θέρμη και ενθου-
σιασμό τόσο για τις σκακιστικές τους γνώσεις και εμπειρίες, όσο, και κυρίως, για την 
όμορφη παρέα που έχουν δημιουργήσει στο πλαίσιο του Σ.Ο Ανωγείων και του αθλη-
τικού πολιστικού Συλλόγου «Ιδαίοι».

φ.Α.: Ποιο ήταν για τον καθένα  
το κίνητρο συμμετοχής στον  
Σ.Ο. Ανωγείων;

Ολυμπία: Ξεκίνησα στα 8 μου, το 2012, 
όταν ιδρύθηκε ο σύλλογος. Δεν υπήρχαν 
στο χωριό άλλες δραστηριότητες να μου 
κινήσουν το ενδιαφέρον. Οπότε όταν 
ακούς ότι ένας σκακιστικός σύλλογος έρ-
χεται στον τόπο σου, σε μια κλειστή κοινω-
νία, ξεκινάς έστω κι από περιέργεια για να 
το δοκιμάσεις.
Γιώργος χ.: Και για μένα η περιέργεια 
ήταν αρχικά, καθώς ξεκίνησα απ’ τους 
πρώτους το 2012, αλλά στην πορεία μάθα-
με το σκάκι, το αγαπήσαμε, περνούσαμε 
καλά και σαν παρέα, και αυτό με έκανε να 
συνεχίσω.
Γιώργος Κ.: Εγώ ξεκίνησα το 2013 επειδή 
μου άρεσε όπως το έβλεπα από τον αδελφό 
μου, ο οποίος μάθαινε ήδη και με είχε πάρει 
μαζί του και σε κάποιες προπονήσεις. 
Βαλέρια: Εγώ δεν είχα πάρα πολλές πα-
ρέες μικρή και προσέγγισα από περιέργεια 
τον Σ.Ο. Ανωγείων. Εκεί δέθηκα με πάρα 
πολλά παιδιά. Μετά φυσικά μου άρεσε και 
το άθλημα και το συνέχισα.

φ.Α.: Ποιο είναι το κυρίαρχο  
συναίσθημα σε κάθε συμμετοχή σε 
αγώνες;

Ολυμπία: Όταν παίζουμε σε διασυλλογι-
κούς αγώνες κυριαρχούν διαφορετικά συ-
ναισθήματα απ’ ότι όταν συμμετέχεις σε 
ατομικό. Όταν παίζουμε σε ένα διασυλλο-

γικό υπάρχει μεγαλύτερο άγχος, γιατί 
έχουμε την ευθύνη και της ομάδας. Αλλά 
αυτό με τα χρόνια εξαλείφεται και έχει 
αντικατασταθεί από συναισθήματα χαράς 
για το παιχνίδι. Η ήττα δε μας φοβίζει πια, 
μας κάνει καλύτερους.
Γιώργος χ.: Τα συναισθήματα είναι πολύ 
έντονα. Αρχικά κυριαρχεί το άγχος για την 
παρτίδα, αλλά είναι και η χαρά, ο ενθουσι-
ασμός κι άλλοτε η απογοήτευση και η στε-
νοχώρια, καθώς όλα είναι μες το παιχνίδι.
Γιώργος Κ.: Τα συναισθήματα είναι διά-
φορα. Άγχος σίγουρα, χαρά, αλλά και λύ-
πη, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Με τον 
καιρό όμως μαθαίνεις να τα διαχειρίζεσαι.
Βαλέρια: Προσωπικά, στις ατομικές παρ-
τίδες είμαι πολύ πιο χαλαρή απ’ ότι στις 
διασυλλογικές. Νιώθω μια ευθύνη για τη 
θέση που θα πάρω, απ’ την άλλη όμως δε 
φοβάμαι να χάσω, ούτε ότι στην περίπτωση 
ήττας θα μου κάνουν κάποια παρατήρηση.

φ.Α.: Με τον προπονητή σας  
(ενν. Μανώλη Νταγιαντά) ποια είναι  
η σχέση;

Ολυμπία: ‘Εχουμε όλοι γίνει μια οικογέ-
νεια, τον νιώθουμε σαν πατέρα μας κι αυτό 
είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε μία σχέση 
με γερά θεμέλια, που έχει «χτιστεί» με πο-
λύ προσπάθεια και από τις δύο πλευρές και 
είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό.
Γιώργος χ.: Πλέον δεν είναι η αυστηρή 
σχέση προπονητή – μαθητή, είναι κάτι πα-
ραπάνω, που μας κάνει να νιώθουμε όμορ-

φα και να εκφραζόμαστε ελεύθερα.
Γιώργος Κ.: Έχουμε μία σχέση οικογένει-
ας με όλα τα μέλη του Σ.Ο. Ανωγείων, όχι 
μόνο με τον προπονητή και νομίζω ότι αυ-
τός είναι και ο λόγος που πάει ο όμιλός μας 
τόσο καλά και συνεχίζει ν’ ανεβαίνει.
Βαλέρια:Συμφωνώ με τα παιδιά. Είναι πο-
λύ στενή η σχέση μεταξύ μας. Συμβουλεύ-
ουμε και στηρίζουμε πάντα ο ένας τον 
άλλον.

φ.Α.: Τι νομίζετε ότι λείπει αυτή  
τη στιγμή από τον Σ.Ο. Ανωγείων,  
αν λείπει κάτι, και θα θέλατε  
να βελτιωθεί ή ν’ αλλάξει;

Ολυμπία: Ο Σ.Ο. Ανωγείων λειτουργεί μ’ 
έναν τρόπο πολύ ανοικτό. Δεν χρειάζεται 
ν’ αλλάξει κάτι σ’ αυτό. 
Γιώργος χ.: Θεωρώ ότι ο Σύλλογος συνε-
χώς εξελίσσεται, κι αν κάτι στην πορεία 
προκύψει, πάντα μ’ έναν τρόπο το λύνουμε 
και προχωράμε.
Γιώργος Κ.: Κι εγώ συμφωνώ ότι δεν χρει-
άζεται ν’ αλλάξει κάτι. Εφόσον εξελισσό-
μαστε, δε χρειάζεται ν’ αλλάξουμε κάτι.
Βαλέρια: Για μένα ο Σύλλογος είναι τέλει-
ος (γέλια από την ομάδα), έτσι όπως είναι. 
Δε θέλω ν’ αλλάξει κάτι. Σε θέμα υλικοτε-
χνικό ό,τι και να λείπει πάντα το βρίσκου-
με μαζί, μικρή και μεγάλη.

φ.Α.: Στους αναγνώστες της «φ.Α.», 
συνομήλικους ή και μεγαλύτερους, τι 
θα επέλεγε ο καθένας σας να πει για να 
τους προσελκύσει στην ενίσχυση του 
ανθρωπίνου δυναμικού και  
τη στήριξη του Σ.Ο. Ανωγείων;

Ολυμπία:Η αποδοχή είναι ένα σημαντικό. 
Η ανοικτή πόρτα. Είμαστε ανοικτοί σε 
οποιοδήποτε νέο μέλος. 
Γιώργος χ.: Το σκάκι προσφέρει πολλα-
πλά οφέλη. Οξύνει τη σκέψη, βοηθά στη 
διαχείριση του άγχους. Πέρα απ’ αυτό μπο-
ρεί να έρθει κάποιος για να ενταχθεί στην 
παρέα μας και να περάσει καλά.
Γιώργος Κ.: Συμφωνώ με το Γιώργο σε ό,τι 
αφορά τη διαχείριση του άγχους, αλλά το 
σκάκι βοηθά και στο να λειτουργείς υπό 
πίεση.
Βαλέρια: Εγώ θα πρότεινα σε κάποιον να 
έρθει για να γνωρίσει τους ανθρώπους του 
Συλλόγου πάνω απ’ όλα και για την παρέα. 
Κι αν του αρέσει και το σκάκι, ακόμα κα-
λύτερα.

φ.Α.: Είναι εύκολος ή δύσκολος ο  
συνδυασμός σχολείου και σκακιστικής 
προπόνησης, μιας και είστε όλοι  
μαθητές; υπάρχουν κοινά σημεία;

Ολυμπία:Είναι τελείως διαφορετικό. Δε 
θεωρούμε το σκάκι σχολείο ή φροντιστή-

ριο. Νιώθουμε ότι πάμε στο «σπίτι» μας, 
μιλάμε, κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Δε 
μαθαίνουμε κάτι με το ζόρι, όπως πιθανόν 
στο σχολείο, και μας μένει κιόλας. Μέσω 
του συλλόγου μπορείς να μάθεις πράγματα, 
που θα σε βοηθήσουν στο σχολείο. 
Γιώργος χ.: Υπάρχουν πράγματα που μα-
θαίνουμε στο σκάκι και μας βοηθούν στο 
σχολείο, όπως πχ. η διαχείριση του χρόνου 
και η μαθηματική σκέψη. Μπορεί όμως να 
έρθει κάποιος στον όμιλο, για να ξεφύγει 
απ’ τη σχολική – και όχι μόνο – πίεση, να 
περάσει καλά, αλλά και δημιουργικά, ταυ-
τόχρονα. 
Γιώργος Κ.: Βοηθάει το σκάκι στη σκέψη 
και στη διαχείριση του άγχους. Απλώς τα 
σχολικά μαθήματα δεν είναι τόσο ευχάρι-
στα όσο το σκάκι (γέλια από την ομάδα).
Βαλέρια: Εγώ μπορώ να πω ότι το σκάκι 
σε βοηθά να διατηρείς την ψυχραιμία σου, 
στο σχολείο ειδικά. Παρ’ ό,τι έχω, λόγω 
ηλικίας, πολλές υποχρεώσεις με το σχολείο 
και το φροντιστήριο, πάντα φροντίζω να 
βρω λίγο χρόνο για το σκάκι. Η συμμετοχή 
στο Σ.Ο. βοηθά πολύ και στην κοινωνικο-
ποίηση.

φ.Α.: Κλείνοντας, θα ήθελα να μου  
πείτε με μία λέξη, αν είναι εφικτό,  
τι σημαίνει για τον καθένα το σκάκι.

Ολυμπία: Είναι δύσκολο να περιγράψεις 
ένα άθλημα όπως το σκάκι με μία λέξη και 
πόσο μάλλον όταν το βιώνεις μέσα από το 
Σ.Ο. Ανωγείων, που τα συναισθήματα είναι 
καταιγιστικά. Οπότε δεν μπορείς να το πε-
ριορίσεις σε μία λέξη.
Γιώργος χ.: Το μόνο που θα μπορούσα να 
πω είναι: έκφραση. Με διάφορους τρό-
πους.
Γιώργος Κ.: Το σκάκι είναι πολλά περισ-
σότερα από μία λέξη και όσα με κάνει να 
σκέφτομαι είναι όλα ισότιμα μέσα μου και 
δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. 
Βαλέρια: Οικογένεια. Μόνο αυτό μπορώ 
να πω.
Έκφραση, αποδοχή, παρέα, οικογένεια. 
Λέξεις με ιδιαίτερη ουσία και περιεχόμενο, 
που μετρούν διπλά όταν τις ακούς να λέγο-
νται αυθόρμητα κι αβίαστα και μάλιστα από 
παιδικά κι εφηβικά χείλη. Μετρούν ακόμα 
περισσότερο όταν αφορούν σε μια ομάδα 
ανθρώπων που κατάφερε να «σπείρει» σ’ 
έναν τόσο δύσκολο γεωγραφικά και ηθο-
γραφικά τόπο, όπως τ’ Ανώγεια, ένα τόσο 
ιδιαίτερο άθλημα όπως το σκάκι, θερίζοντας 
πλέον τους ξεχωριστούς «καρπούς» του. 
Αξιέπαινοι οι συντελεστές και οι αρωγοί 
τους. 

Η συντακτική ομάδα της Φ.Α. απευθύνει 
τις θερμότερες ευχές της για καλή δύναμη 
και κάθε επιτυχία για τη συνέχεια! 

μανώλης νταγιαντάς, (Πρόεδρος)

τζούλια νταγιαντά, (ταμίας) 

γιώργης καλλέργης,  
(Μέλος του Δ.Σ. του Αθλητικού 
Πολιτιστικού Συλλόγου «Ιδαίοι»)

γιώργης νταγιαντάς, (Αντιπρόεδρος)

ολυμπία σφυρή, 15 ετών

γιώργος κονιός, 12 ετών

βαλέρια μίρζακ, 16 ετών

γιώργος Χαιρέτης, 16 ετών
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Α υτές τις μέρες ζούμε πάλι τον πυρε-
τό της συγκομιδής. Θέρος, τρύγος, 

πόλεμος! Μετά την ανακοίνωση των βαθ-
μολογιών στα τέλη του περασμένου Ιου-
νίου, έχουμε πια την κοινοποίηση των 
κατά σχολή επιτυχόντων στα ανώτερα και 
ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώ-
ρας. Ως δάσκαλος και ως γονιός επί σειρά 
ετών συμπάσχω στην αγωνία των μαθητών 
και παιδιών μου και συγχαίρω στην επιτυ-
χία τους. Από τη φετινή χρονιά έχω απο-
κτήσει και μια ακόμη ιδιότητα εκείνη του 
ιδρυτικού μέλους του «Συλλόγου αποφοί-
των και φίλων «Σταυρακείου Γυμνασίου 
και Λυκείου Ανωγείων» από το οποίο στο 
μακρινό χθες αποφοίτησα και ο ίδιος. Με 
όλες αυτές τις ιδιότητες και απευθυνόμενος 
σε εσάς τους επιτυχόντας του Γυμνασίου 
μας – εμείς έτσι το λέγαμε -, αφού σας 
συγχαρώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας 
κάποιες σκέψεις.

Κοινωνώ μαζί σας, μοιράζομαι τη χαρά 
σας, γιατί θέλω να ξέρετε πως υπάρχουν 
κάποιοι, που παρακολουθούν τον αγώνα 
σας, επενδύουν επάνω σας τις καλύτερες 
προσδοκίες τους για τον τόπο, που σας 
γέννησε και τη χώρα, και δικαιώνουν και 
χειροκροτούν κάθε σας επιτυχία, αν και 
γνωρίζω καλά πως αυτή η αναγνώριση 
σας φορτώνει με την ευθύνη να ανταπο-
κριθείτε στο δύσκολο χρέος, να φανείτε 
αντάξιοι των προσδοκιών των οικείων 
σας, αλλά και άξιοι κληρονόμοι της πιο 
βαριάς πολιτιστικής κληρονομιάς, της ελ-
ληνικότητας, που αιώνες τώρα ταυτίστηκε 
με την έννοια της πιο πραγματικής προό-
δου, δηλαδή του εξανθρωπισμού. Είναι 
πράγματι η στιγμή, που δικαιούστε να ζή-
σετε την αίσθηση της ικανοποίησης από 
τη δικαίωση ενός στόχου, που απαίτησε 
κόπους και θυσίες ετών, που προϋπέθετε 
τη σύμπνοια και τη συμπαράσταση όλου 
του οικογενειακού περιβάλλοντος, καθώς 
η οικογένεια ελληνικού τύπου επενδύει 
πολύ υψηλές προσδοκίες στην παιδεία, τη 
μόρφωση και την αποκατάσταση των παι-
διών της.

Θα συμφωνήσετε φαντάζομαι μαζί μου, ότι 
τα πρώτα συγχαρητήρια ανήκουν σε αυ-
τούς τους γονείς, τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες, τους καλούς φίλους και συγ-
γενείς, που σας παραστάθηκαν σε όλη τη 
διαδρομή και μοιράστηκαν τις αγωνίες 
και τα προβλήματά σας και που σήμερα, 
έχουν κάθε δικαίωμα να αισθάνονται δι-
καιωμένοι και να καμαρώνουν. Τα πιο 
θερμά ωστόσο συγχαρητήρια τα δικαιού-
στε εσείς τα ίδια τα παιδιά. Και αυτό γιατί 
αντέξατε μια δοκιμασία εντελώς αναντί-
στοιχη προς τα δεδομένα της ηλικίας σας.
Ας αναλογιστούμε εμείς οι μεγαλύτεροι 
πόσο ανεπίτρεπτο είναι σήμερα να είσαι 
παιδί, πόσο είναι εξοντωτικό να είσαι μα-
θητής. Κι αυτό όχι γιατί η εποχή έχει πολύ 
περισσότερες απαιτήσεις για γνώσεις και 
γνωστικά αντικείμενα, αλλά κυρίως γιατί, 
ενώ τα θεωρεί απολύτως απαραίτητα, δεν 
αρκούν ούτε στο επίπεδο του κοινωνικού 
κύρους, ούτε στην εργασία και την επαγ-

γελματική εξέλιξη για να ανταποδώσουν 
με κάποια βεβαιότητα τη δαπάνη σε χρόνο, 
χρήμα και προσδοκίες για κοινωνικά και 
εργασιακά προνόμια. Αυτά δηλαδή που οι 
γενιές οι δικές μας εξασφάλιζαν με πολύ 
λιγότερες προϋποθέσεις, γρηγορότερα και 
εκ του ασφαλούς. 

Αγαπητοί απόφοιτοι, φίλοι ακαδημαϊκοί 
πλέον πολίτες. Με αυτήν την παρατήρηση 
μπήκαμε κιόλας σε κάποιες επισημάνσεις 
που αφορούν στο περιεχόμενο της επιτυ-
χίας σας. Η μέχρι τώρα πορεία σας, επι-
τρέπει να θεωρήσουμε ότι είστε ώριμοι να 
σας εμπιστευτούμε μερικές οδυνηρές αλή-
θειες. Λόγοι ευγένειας θα επέβαλαν, ίσως, 
να το αποφύγω αυτήν την ώρα της χαράς, 
εξάλλου είναι μακριά από τις προθέσεις 
μου να μειώσω με οποιονδήποτε τρόπο τη 
σημασία της επιτυχίας σας, θα το αποτολ-
μήσω ωστόσο, με τη βεβαιότητα πως το 
αληθινό και το χρήσιμο έχει πάντα μια 
ηθική προτεραιότητα απέναντι στο κοινω-
νικά καθώς πρέπει. Η επιτυχία, ξέρετε, δεν 
είχε πάντα σταθερό περιεχόμενο. Ήταν 
και παραμένει μέγεθος σχετικό, που με-
τράται και σταθμίζεται με μέτρα και σταθ-
μά του καιρού και του τόπου, είναι εύκολα 
παρεξηγήσιμη και χωρίς τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις εξατμίζεται και παύει να 
έχει οποιοδήποτε αντίκρισμα. Πέρα λοι-
πόν από το γεγονός ότι σας ζητάμε πε-
ρισσότερα και υποσχόμαστε λιγότερα, 
πρέπει να ξέρετε ότι η επιτυχία σας θα 
αξιοποιηθεί μόνο, αν αντέξει στις πλη-
θωριστικές πιέσεις ενός ανελέητου επι-
στημονικού και επαγγελματικού αντα-
γωνισμού. Η οικογένεια, είναι γνωστό, 
εξαντλεί τη συμπαράστασή της στο ψυ-
χολογικό επίπεδο με την εισαγωγή σας 
σε κάποια σχολή. Κάνει το λάθος να θε-
ωρεί ότι ο στόχος ήταν αυτός και ότι τον 
πέτυχε. Η πραγματικότητα είναι εντελώς 
διαφορετική. δεν αρκεί να μπεις σήμερα 
σε μια σχολή, πρέπει και να αποφοιτή-
σεις και δεν αρκεί, όπως άλλοτε να απο-
φοιτήσεις, πρέπει να είσαι ανάμεσα 
στους πρώτους, για να μη χάσεις τα πιο 
γόνιμα χρόνια σου κάνοντας οτιδήποτε 
άλλο από εκείνο, που σπούδασες. Και δεν 
αρκεί να είσαι πτυχιούχος και άριστος, 
απαιτούνται και μεταπτυχιακές σπουδές 
σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις και τέλος, 
το θλιβερότερο, στα καθ’ ημάς χρειάζο-
νται επαφές και κονέ, αν με εννοείτε! 
Ρώτησαν γνωστό μεγαλοδικηγόρο της 
Αθήνας τι χρειάζεται στην Ελλάδα για να 
γίνει κανείς επιτυχημένος δικηγόρος. Απά-
ντησε: «δημόσιες σχέσεις, δημόσιες σχέ-
σεις, δημόσιες σχέσεις και ει δυνατόν και 
λίγα νομικούλια!» Είναι σίγουρα υπερβο-
λή, όμως έχει ισχυρή δόση αλήθειας. Ατυ-
χώς στη χώρα μας, με ευθύνη όλων μας, 
η αξιοκρατία βρίσκεται ακόμη στα σπάρ-
γανα και σα να μην έφτανε αυτό τώρα 
τελευταία, που προστέθηκε και η οικονο-
μική κρίση και η συνακόλουθη ανεργία 
κυρίως των νέων, αποκαλύφθηκε και το 
τεράστιο πρόβλημα αναντιστοιχίας ανά-
μεσα στις ειδικότητες, που χρειάζεται η 
αγορά εργασίας και σε εκείνες, που ένα 

απαρχαιωμένο και διάτρητο πολιτικό και 
συνδικαλιστικό καθεστώς επέβαλε και 
παρήγαγε, για να χαϊδεύει πλάτες και να 
εξασφαλίζει εκλογική πελατεία!
Σε πανεπιστημιακή έρευνα εδώ και χρόνια 
η αδήριτη αλήθεια της στατιστικής αριθμη-
τικής προειδοποιούσε: 
στο ευρωπαϊκό στάτους, για παράδειγμα 
στην ιατρική, η αναλογία νοσηλευτικού και 
ιατρικού προσωπικού είναι ένα προς τρία, 
που θα πει για κάθε γιατρό χρειάζονται 
τρεις νοσοκόμες, εμείς ακόμη και σήμερα 
εξακολουθούμε να βγάζουμε για κάθε νο-
σοκόμα τρεις γιατρούς! Κι αυτό είναι ακό-
μη πιο απογοητευτικό, αν σκεφτούμε ότι η 
ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα 
μας παρά το γιγαντισμό και την πενιχρή της 
χρηματοδότηση βγάζει επιστήμονες που εν 
τέλει διαπρέπουν κυρίως στο εξωτερικό, 
όπου τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αυστη-
ρά αλλά και πολύ αξιοκρατικότερα. Πέρα 
όμως κι από την καριέρα, να προσθέσουμε 
ακόμη μια παράμετρο, που συχνά την υπο-
τιμούμε. Η επιτυχία σε προσωπικό επίπεδο 
είναι συνάρτηση του περιεχομένου της ζω-
ής μας, τι δηλαδή μας αρέσει να σπουδά-
ζουμε, πώς να γεμίζουμε το χρόνο μας, τι 
να κάνουμε, που να αντιστοιχίζεται με τις 
εσωτερικές μας ανάγκες. Δεν είναι σπάνιο, 
από αξιοποίηση πληροφοριών ή από διαί-
σθηση, η σχολή στην οποία μπήκαμε – δε 
λέω επιλέξαμε, γιατί συνήθως επιλέγουμε 
και μια σειρά άλλες – η σχολή, λοιπόν που 
τελικά βρεθήκαμε, δεν είναι καθόλου σπά-
νιο να μην πληροί τις εσωτερικές μας προ-
διαγραφές. Εύχομαι οι σχολές στις οποίες 
θα βρεθείτε εσείς να είναι εκείνο, που θέ-
λατε. Αν παρ’ ελπίδα αυτό δε συμβεί, τότε 
φοβούμαι ότι τα περιθώρια είναι στενά: ή 
επιμένετε και επιχειρείτε και πάλι, πράγμα 
όχι ακατόρθωτο, αλλά δαπανηρό, οδυνηρό 
και δυσκολότερο ή αν δεν μπορείτε να κά-
νετε αυτό που αγαπάτε πρέπει να μάθετε 
να αγαπάτε αυτό που κάνετε, ένας κάποιος 
ρεαλισμός δεν είναι πάντα για κακό, όσο κι 
αν μας πληγώνει, κι είναι εδώ, που βρίσκει 
την επιβεβαίωσή της η σοφή εκείνη ρήση 
των Κινέζων, που προειδοποιεί ΝΑ πρΟ-
ΣΕχΕΙΣ ΤΙ ΕυχΕΣΑΙ, ΑκρΙβΩΣ ΓΙΑΤΙ 
ΜπΟρΕΙ ΝΑ ΣΟυ ΣυΜβΕΙ!

Ύστερα πάλι η μαθητεία ως την ανώτατη 
κλίμακα, με το ισχύον εκπαιδευτικό και αξι-
ολογικό σύστημα τείνει, φοβούμαι, να γίνει 
μορφωτικά λιποβαρής. Δίνει, πάει να πει, 
σημασία στις γνώσεις όχι στη Γνώση, στην 
κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων, 
επιμένει να διδάσκει το ποσοτικό μέρος της 
ζωής και κατ’ ακολουθίαν βαθμολογεί ό,τι 
μετριέται, υποβαθμίζοντας τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά της γνώσης και το κύρος της 
προσωπικής ιδιομορφίας, που συνιστά μέ-
ρος της αυταξίας του καθενός μας και αρ-
κείται να σας κάνει εργάτες και παραγωγι-
κά εργαλεία αντί να βοηθά να αποκτήσετε 
αξιολογική κρίση και αυτοβουλία, να μορ-
φώσετε αντίληψη για τον κόσμο και τη θέ-
ση σας σε αυτόν, αυτό που οι παλαιότεροι 
ονόμαζαν κοσμοαντίληψη. Πάσα επιστήμη, 
λέει ο Πλάτωνας, χωριζομένη αρετής και 
της άλλης δικαιοσύνης, πανουργία και ου 

σοφία φαίνεται! 
Για σκεφτείτε: άλλοτε ο γονιός έστελνε το 
παιδί του στο Σχολείο με την προτροπή 
«πήγαινε, παιδί μου, στο Σχολιό να μάθεις 
γράμματα». Η προσδοκία, βλέπετε, να ξε-
φύγει κανείς από τη δεισιδαιμονία της 
άγνοιας και την εξάρτηση. Αργότερα η 
προτροπή τροποποιήθηκε «πήγαινε, παιδί 
μου, στο σχολείο, έλεγε να γίνεις άνθρω-
πος». Η βεβαιότητα, δίχως άλλο, ότι είμαστε 
μόνο ό,τι γνωρίζουμε, ας το πούμε αυτο-
πραγμάτωση μέσα από τη γνώση. Σήμερα 
προπέμπουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν 
με τη χλιαρή προτροπή: «πήγαινε, παιδί 
μου, στο Σχολιό, να πάρεις ένα χαρτί, που 
θα σου χρειαστεί στη ζωή σου». Κι εδώ 
σκέφτεται κανείς με πικρία τη διαπίστωση 
του Αμβρόσιου Μπιέρ: 
Ακαδημία, λέει, ήταν κάποτε το Σχολείο 
όπου διδάσκονταν ηθική και φιλοσοφία 
σήμερα είναι ένα παράρτημα των Π.Α.Ε, 
όπου τα παιδιά μαθαίνουν ποδόσφαιρο! 
Είναι προφανής μια έκπτωση στις αξιώσεις 
μας κι αυτό σας χρεώνει με ευθύνη για προ-
σωπική άμυνα και συμπληρωματική αυτο-
μόρφωση. 
Τέλος, επιτρέψτε μου να καταχραστώ λίγο 
ακόμη την υπομονή σας, για να υπογραμ-
μίσω κάτι, που θεωρώ πολύ σημαντικό. 
ΕΙΝΑΙ υπΕρΑπλΟυΣΤΕυΣΗ ΝΑ θΕΩ-
ρΟυΜΕ ΟΤΙ Η ΕπΙΤυχΙΑ ΟΔΗΓΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕυΤυχΙΑ ΑκΟΜΗ κΙ ΟΤΑΝ ΕχΕΙ 
ΤΙΣ πΑρΑπΑΝΩ πρΟϋπΟθΕΣΕΙΣ. 
Ακούστε αυτό το σχόλιο μέσα από μια αλ-
ληγορία, μια παραβολή:

Ένας καθηγητής φιλοσοφίας εμφανίστη-
κε μια μέρα στην τάξη του μ’ ένα μεγάλο 
χάρτινο κουτί. χωρίς να μιλήσει, πήρε από 
τη χάρτινη κούτα ένα άδειο βάζο και άρ-
χισε να το γεμίζει με πέτρες. Οι μαθητές 
τον κοιτούσαν με απορία. Όταν το βάζο 
δε χωρούσε άλλες, ρώτησε: 
– είναι γεμάτο το βάζο; 
Και οι μαθητές απάντησαν: – ναι, είναι 
γεμάτο. 
Αυτός χαμογέλασε και χωρίς να μιλήσει, 
πήρε από τη χάρτινη κούτα ένα σακουλά-
κι με μικρά βότσαλα και άρχισε να γεμίζει 
το βάζο, το κούνησε λίγο και τα βότσαλα 
κύλησαν και άρχισαν να γεμίζουν τα κενά 
ανάμεσα στις πέτρες. 
Όταν το βάζο δε χωρούσε άλλο, ρώτησε:
 – είναι γεμάτο το βάζο; 
Και οι μαθητές απάντησαν: – ναι, είναι 
γεμάτο. 
Αυτός χαμογέλασε και πάλι και χωρίς να 
μιλήσει, πήρε από τη χάρτινη κούτα ένα 
σακουλάκι με άμμο και άρχισε να την 
αδειάζει μέσα στο βάζο. Η άμμος χύθηκε 
και γέμισε όλα τα κενά. 
Όταν το βάζο δε χωρούσε άλλο, ρώτησε: 
– είναι γεμάτο το βάζο; 
Οι μαθητές δίστασαν για λίγο, αλλά απά-
ντησαν: – ναι, είναι γεμάτο. 
Αυτός χαμογέλασε πάλι και χωρίς να μι-
λήσει, πήρε από τη χάρτινη κούτα δυο 
μπουκάλια μπύρες και άρχισε να τα 
αδειάζει μέσα στο βάζο. Τα υγρά γέμισαν 
όλο το υπόλοιπο κενό του βάζου. 
Όταν το βάζο δε χωρούσε άλλο, ρώτησε: 

Παλμογραφίες..!
ΓΡΑφΕΙ ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚοΣ, Δημήτρης Σαλούστρος (του Ζαϊμη) * φΙλολοΓοΥ

ανοιΧτΗ επιστολΗ του ΔΗμΗτρΗ σαλουστρου του “ΖαϊμΗ” προσ τουσ “επιτυΧοντασ” του σταυρακειου γελ ανωγειων

– είναι γεμάτο το βάζο; 
Οι μαθητές αυτή τη φορά, γέλασαν και 
είπαν: – ε ναι, είναι γεμάτο. 
Τώρα, λέει ο καθηγητής, θέλω να θεω-
ρήσετε ότι το βάζο αυτό αντιπροσωπεύ-
ει τη ζωή σας. Οι πέτρες είναι τα πιο 
σημαντικά στη ζωή σας, η οικογένεια, ο 
σύντροφός σας, τα παιδιά σας, η υγεία 
σας, οι καλοί σας φίλοι. Είναι τόσο ση-
μαντικά, που ακόμα κι αν όλα τα υπό-
λοιπα λείψουν, η ζωή σας θα εξακολου-
θήσει να είναι γεμάτη. Τα βότσαλα είναι 
τα άλλα πράγματα που έρχονται στη 
ζωή σας, όπως οι σπουδές, η δουλειά 
σας, το σπίτι σας, το αυτοκίνητό σας, τα 
στερεοφωνικά σας. Αν αυτά τα βάλετε 
πρώτα στο βάζο, δε θα υπάρχει χώρος 
για τις πέτρες, τα σημαντικά στη ζωή 
σας. Η άμμος είναι όλα τα υπόλοιπα, τα 
πολύ μικρά της ζωής. Αν βάλεις πρώτα 
άμμο στο βάζο δε θα υπάρχει χώρος ού-
τε για τις πέτρες ούτε για τα βότσαλα. 
Το βάζο είναι η ζωή σας. Αν ξοδεύετε 
χρόνο και δύναμη για τα μικρά πράγμα-
τα, δε θα βρείτε ποτέ χρόνο για τα πιο 
σημαντικά. Ξεχωρίστε ποια είναι τα πιο 
σημαντικά για την ευτυχία σας. Μιλή-
στε με τους γονείς σας, παίξτε με τα 
παιδιά σας, απολαύστε τη σύντροφό 
σας, προσέξτε την υγεία σας, χαρείτε με 
τους φίλους σας, πάντα θα υπάρχει χώ-
ρος για γνώση και σπουδές, πάντα θα 
υπάρχει χρόνος για εργασία, πάντα θα 
υπάρχει χρόνος για να φτιάξετε το σπί-
τι σας, το αυτοκίνητό σας, τα στερεοφω-
νικά σας. Όμως να φροντίσετε για τις 
πέτρες πρώτα. Ξεχωρίστε τις προτεραι-
ότητες. Οι μαθητές έμειναν άφωνοι. 
Ένας όμως ρώτησε: – καλά η μπύρα τι 
αντιπροσωπεύει; 
Ο καθηγητής γελώντας του απαντά: – 
χαίρομαι που ρωτάς. 
θα σας πω. δεν έχει σημασία πόσο γε-
μάτη είναι η ζωή σας, δεν έχει σημασία 
πόσο στριμωγμένοι είστε, γιατί πρέπει 
να ξέρετε ότι πάντα υπάρχει χώρος για 
δυο μπυρίτσες...! 
Αντί για μπύρες, που μπορεί να γίνουν 
ρακές για τα καθ’ ημάς, ο καθένας ας 
υποθέσει εκεί τις μικρές του αδυναμίες, 
τα ηθελημένα του ξενύχτια, τις χαρές του 
τις ανομολόγητες, τα χόμπι του, ή τα προ-
σωπικά του καταφύγια. Αν όλα αυτά 
έχουν κάποια σημασία η επιτυχία σας 
είναι στο χέρι σας και κινδυνεύει μόνο 
από τον ίδιο της τον εαυτό. Αν τη θεωρή-
σετε αυτοσκοπό και δεδομένη, αν επανα-
παυθείτε σε ό,τι μάθατε, αν αρκεστείτε 
στη μονομέρεια της εξειδίκευσης, αν την 
αξιοποιήσετε μόνο με την έννοια να σας 
εξασφαλίσει το βιοπορισμό, κινδυνεύει 
να γίνει ατροφική, να μην επιτύχει ούτε 
αυτό το ελάχιστο. Ο άνθρωπος, που δα-
πανά τη ζωή του στα πλαίσια της δια 
βίου παιδείας, στην επιστήμη και στη γνώ-
ση, απαιτεί υψηλότερες αμοιβές: ανα-
πτύσσει την κρίση του για να διακρίνει 
το αληθινό από το αληθοφανές, αν είναι 
να κάνει λάθος προτιμά το δικό του, δεν 
παραπλανάται, για λόγους εσωτερικής 
ανάγκης, με κόστος προσωπικό υπερα-
σπίζεται το δίκαιο, ευγενίζει το συναίσθη-
μά του για να το μετατρέψει σε ζεστή 
ανθρώπινη χειρονομία, λεπτύνει την ευ-
αισθησία του και γίνεται παλμογράφος 
του καιρού του, για να ζει με συγκίνηση 
την ομορφιά του κόσμου, που τον περι-
βάλλει, ανακαλύπτει μέσα του τις θεϊκές 
ιδιότητες: τη χαρά να δημιουργεί και τη 
ικανοποίηση να προσφέρει, πρώτα στον 
τόπο που τον γέννησε και τους γονείς του 
και ύστερα σε όποιον άλλον τον κερδίσει.
Μιλήσαμε ήδη για τη σημασία της αυτο-
μόρφωσης, αναφερθήκαμε ήδη στην ανά-
γκη της δια βίου μάθησης και είναι νομίζω 
κατάλληλη η στιγμή να πούμε δυο λόγια 

για τη σημασία του βιβλίου, εννοώ του 
βιβλίου γενικότερα πέρα από το διδακτι-
κό εγχειρίδιο, που όχι ανεξήγητα τα παι-
διά το καίνε στα προαύλια των Σχολείων 
στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, δικαι-
ώνοντας την άποψη του Καμύ ότι το σχο-
λείο μας προετοιμάζει να ζήσουμε σε 
έναν κόσμο που δεν υπάρχει! Πέρα όμως 
από το σχολικό εγχειρίδιο, το βιβλίο ήταν 
και παραμένει η πιο ανεξάντλητη αποθή-
κη πνευματικού επισιτισμού! Σε κοινωνι-
κό επίπεδο ακριβώς γιατί αποτελεί τη 
βασικότερη πηγή γνώσης, έγινε το μέσο 
για να μεταβούμε από τη δεισιδαιμονία 
της άγνοιας στη φάση εκείνη του πολιτι-
σμού, όπου γινόμαστε όλο και πιο ελεύ-
θεροι να ορίζουμε τη σχέση μας με τη 
φύση και τον εαυτό μας, αλλά και ατομι-
κά για τον καθένα μας δεν παύει να απο-
τελεί το όχημα για τη θελκτικότερη πνευ-
ματική αναζήτηση!
Μαθαίνω πως τα Ανώγεια απόκτησαν 
Δημοτική βιβλιοθήκη, να το χαιρετίσουμε, 
μαθαίνω πως στα Ανωγειανά καφενεία 
βρέθηκε χώρος για μικρές προθήκες βι-
βλίων, μια ιδέα, που αν κάπου ήταν να 
συμβεί, τα Ανώγεια ήταν θαρρώ ο κατάλ-
ληλος τόπος! Στο βιβλίο, να θυμηθούμε, 
χρωστάμε όλους τους διαφωτισμούς, που 
προηγήθηκαν των κοινωνικών επανα-
στάσεων, την απεξάρτηση από τους ποι-
κίλους φανατισμούς και τις ιερές εξετά-
σεις, τη διάδοση των δημοκρατικών ιδε-
ωδών για ισότητα ελευθερία και 
δικαιοσύνη! Στις σελίδες των βιβλίων 
δισεκατομμύρια αναγνώστες αναζήτησαν 
και αναζητούν την επίσκεψη στους κό-
σμους της φύσης και της φαντασίας, τη 
συνάντηση με τον εαυτό τους, στις λευκές 
τους επιφάνειες εκατομμύρια συγγραφείς 
εναπόθεσαν το περίσσευμα της διάνοιας 
και την ταραχή της καρδιάς τους! Η σκέ-
ψη ότι το βιβλίο ξεπεράστηκε και σύντο-
μα θα αποτελέσει μουσειακό έκθεμα με 
την έλευση των υπολογιστών είναι νομί-
ζω πολύ βιαστική, το λεγόμενο διαδίκτυο 
δεν είναι παρά ένα κανάλι, όπου με ιλιγ-
γιώδεις ταχύτητες ρέουν άπειρες πληρο-
φορίες! Όμως οι ασύντακτες πληροφο-
ρίες, όσες και να είναι δεν αποτελούν 
γνώση και πολύ λιγότερο δεν οδηγούν σε 
επίγνωση, για να αποτελέσουν γνώση οι 
πληροφορίες πρέπει να ακτινωθούν γύρω 
από μια κοσμοαντίληψη γύρω από έναν 
ιδιαίτερο άξονα πολιτισμού κι αυτό θα 
παραμένει και στο ορατό μέλλον προνό-
μιο του βιβλίου! 

Αγαπητά μου παιδιά, το πρόβλημα της 
εποχής μας, λέει ο Πωλ Βαλρύ, είναι ότι 
το μέλλον δεν είναι πια αυτό που ήταν κι 
αυτό γιατί ή δε διαβάζουμε καθόλου και 
παίρνουμε πληροφορίες μόνο από δεύτε-
ρο χέρι, ή διαβάζουμε πολλά βιβλία αντί 
να διαβάζουμε πολύ κι αυτό κάνει την 
αντίληψή μας για τον κόσμο να είναι 
άθροισμα και όχι σύνθεση γνώσεων και 
εμπειριών! 
Τιμώντας την επιτυχία σας, να έχετε πά-
ντα κατά νουν ότι η ζωή δεν είναι πάντα 
με το μέρος μας, εμείς ωστόσο είναι τίμιο 
και θαρραλέο να είμαστε πάντα με τη ζωή! 
Και ακόμη να θυμάστε πως, όταν εξαργυ-
ρωθεί η επιτυχία σας, χρωστάτε ένα ευ-
χαριστώ στην πατρίδα, τους γονείς και 
τους δασκάλους σας και πως όσοι απο-
φοιτήσαμε από το Γυμνάσιο Ανωγείων 
χρωστάμε να κρατάμε αναμμένο ένα κερί 
μνήμης στους δωρητές Μιχάλη και Λετί-
τσια Σταυρακάκη, αυτούς τους αγράμμα-
τους, που μας έμαθαν πως όλα τα όνειρα 
μπορούν να βγουν αληθινά εκτός από 
εκείνα που ονειρευόμαστε μόνοι!

κΑΙ πΑλΙ ΣυΓχΑρΗΤΗρΙΑ, 
κΑλΟ ΔρΟΜΟ κΑΙ κΑλΗ ΔυΝΑΜΗ.

ΤΙΣ ΤΕλΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ, απασχολεί τα χέ-
ρια μου μια πεπρωμένη φυγή. Όσο κάνω 
πως δεν υπάρχει, τόσο εφευρίσκει τρό-
πους για να με κάνει να την κρατώ. δι-
εκδικεί το δικαίωμα της ύπαρξής της, 
ζητώντας μου να την ακολουθήσω.
Στον δρόμο οι άνθρωποι από γυαλί φτιαγμένοι, αν τους φυσήξω 
θα διαλυθούν. Στα πρόσωπά τους, τα χαραγμένα χρόνια τους, 
θυμίζουν πέτρα σκαλισμένη απ’ το κύμα. Όπως περπατούν, 
αφήνουν πίσω τους μια αύρα στάχτης και οι κινήσεις τους προ-
δίδουν σταθερή έλλειψη αγάπης.
Μια κουμπωμένη ψυχή θαρρείς και τους οδηγεί και καθορίζει 
τον τρόπο τους. Τους κοιτάζω για ώρα, μήπως μπορέσω να απο-
κωδικοποιήσω τις επιθυμίες, τις σκέψεις και τις πληγές τους. 
Μήπως και δω τον κόσμο τους και καταλάβω τι νιώθουν. Όμως 
κανείς δεν κοιτάει τα μάτια μου. δείχνουν να τα φοβούνται. Μα 
εγώ πιστά, δεν χαμηλώνω το βλέμμα. 
Συνεχίζω την προσπάθεια να διαρρήξω τα ρολά και να βάλω 
στην καρδιά τους το χέρι μου· να τους ξυπνήσω, να τους αφυ-
πνίσω. Να τους φωνάξω πως τώρα ζωή, εδώ ζωή. Ύστερα κι 
αύριο δεν ξέρεις. Μα εκείνοι επιμένουν να μην κοιτούν και αν 
κάποιος κοιτά, να μη βλέπει.
Στον ουρανό τα σύννεφα το ένα δίπλα στο άλλο, μοιάζουν με 
χορωδία· μια σειρά φιλαρμονικής. Μελωδία νερού και αέρα να 
ποτίζει τη γη. Να δυναμώνει τις ρίζες για να ανθίσει το μέλλον 
τους. Περπατάω με βήμα αργό και προσεκτικά, μην τυχόν και 
πληγώσω το χώμα. Μην και γίνω η αιτία να χαθεί η αναπνοή. 
Για να μην χρεωθώ ένα σφάλμα του κόσμου. δεν αντέχω στο 
σώμα μου άλλη πρόσθεση βάρους. Μία ακόμη ενοχή για μια 
λάθος απόφαση.
Πλησιάζω στο κατώφλι της πόρτας. Στο σπίτι μου κατοικεί η 
γεύση από γιασεμί. Στο δεξί μου χέρι κρατάω ακόμη τα παπού-
τσια μου και με το αριστερό, βάζω στην πόρτα το κλειδί. Παίρνω 
βαθιά αναπνοή και μπαίνω. Ποτέ ξανά δεν έχω υπάρξει πιο 
σίγουρη, γι’ αυτό το πρώτο βήμα.

δεν υπάρχει νομοτέλεια όταν μιλάς για ψυχή.

Μαρία Ι. χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

ΧρυσαυγΗ

Ιστορίες του ωκεανού
             O άνθρωπος δεν είναι παρά 

ένας ανεξάντλητος ωκεανός,  
γεμάτος από ανεξάντλητες  

νησίδες φωτός, που οδηγούν πάντα 
στο ίδιο σημείο: Το εντός του βάθος.

ΜΗΝ ξΕΧΝΑΤΕ:
Όποιος επιθυμεί να «στηρίξει» την τράπεζα αίματος του 
συλλόγου μας, μπορεί, και εκτός πλαισίου συγκεκριμένης 
σχετικής δράσης μας, να προσέρχεται σε οποιοδήποτε 
νοσοκομείο της επιλογής του, που διαθέτει αιμοδοτικό 
κέντρο, και να «δίνει» αίμα στα ακόλουθα στοιχεία:

◗�ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤοΣ ΤοΥ ΣΥλλοΓοΥ 
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «Το ΙδαΙον ανΤρον»,  
ΠοΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤο ΝοΣοΚοΜΕΙο «σωτΗρια».
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Με έναν ξάδερφό του έφυγε χωρίς 
σκέψη στα 12 χρόνια του, για ένα αγύ-
ριστο ταξίδι, που κατά τη γνώμη του 
πατέρα του θα τον έκανε άνθρωπο. 
Όταν κάποτε επέστρεψε για πρώτη 
φορά μετά από χρόνια, ο Μιχαλάκης 
του Σταυρακογιάννη είχε γίνει πια, ο 
Μιχαήλ Ιωάννη Σταυρακάκης και δε 
χρειάστηκε παρά ελάχιστες λέξεις για 
να περιγράψει, τη βαθιά ουσία της επι-
στροφής του στη Νίδα του 1923. 
Γράφει:
«Μπροστά στη σπηλιά είδα έναν βρά-
χο τετράγωνο και ως φαίνεται αυτός ο 
βράχος ήτανε βωμός, το θυσιαστήριον, 
η Αγία Τράπεζα του ιερού. Μετά πή-
γαμε και καθίσαμε στου Χριστού τη 
βρύση και ήπια νερό που δε θα το λη-
σμονήσω ποτέ μου. Το βράδυ κοιμήθη-
κα έξω από το μητάτο και έβλεπα το 
φεγγάρι όλην τη νύκτα τόσο μεγάλο 
και τόσο πλησίον όπου εθαύμασα. Πο-
τέ δεν είχα αντικρύσει τέτοιο μεγαλείο. 
Εδώ στην Αμερική τα άστρα και το 
φεγγάρι είναι πολύ μακράν από την 
γην.».

ΑΠο Το βασίλη βουϊδάσκη
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚοΙΝΩΝΙολοΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙοΥ ΚΡΗΤΗΣ (Ε.Υ.)

Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου 
σε όλους τους φίλους, οι οποίοι 
από το φιλόξενο βήμα τους δημο-
σιοποιούν τις όποιες απόψεις μου, 
ενισχύοντας έτσι απίστευτα την 
αδάμαστη ενδόμυχη δύναμη, που 
με προτρέπει να σχολιάζω την επι-
καιρότητα. Προπάντων να εξάρω 
δεόντως, κάθε φορά, ατομικές και 
συλλογικές συμπεριφορές, που 
μαρτυρούν ότι στον τόπο μας και 
το χωριό μας, δε σταματούν ποτέ 
να λαμβάνονται πολλές και απρό-
σμενες ελπιδοφόρες πρωτοβουλί-
ες, οι οποίες χαροποιούν εμάς κι 
εντυπωσιάζουν τους άλλους. 
Η ίδρυση του πρώτου θεσμικού 
οργάνου «Σύλλογος Αποφοίτων 
και Φίλων του Σταυράκειου Γυ-
μνασίου–Λυκείου Ανωγείων», 
αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, 
το οποίο πολλοί είχαμε οραματι-
στεί και με ιώβεια υπομονή ανέμε-
ναν οι αείμνηστοι ευεργέτες μας, 
Μιχάλης και Λετίτσια Σταυρακά-
κη, (Σταυράκη). Θερμά συγχαρη-
τήρια σε όλους τους παράγοντες, 
που έκαναν αυτό το όνειρο, έστω 
και μετά από καθυστέρηση μερι-
κών δεκαετιών, ζωντανή πραγμα-
τικότητα.
Η ασύλληπτη δωρεά των ευεργε-
τών μας με συνόδευε πάντα κι οι 
ίδιοι σαν αιθέριες οπτασίες με 
ακολουθούν μια ζωή, έως και σή-
μερα. Στην επίμονη αναζήτηση 
τρόπου ανταπόδοσης της ευεργε-
σίας τους, άκουγα την προτροπή 
τους: «Ποίει και εσύ ομοίως», 
«κάνε και συ το ίδιο!». Κι αυτό το 
επιτακτικό μήνυμα το στέλνουν 

αδιαλείπτως σε όλα τα πνευματι-
κά τους παιδιά, στην επιθυμία 
τους να βάλομε την καθημερινή 
μας βιωματική στην υπηρεσία του 
ανθρώπου. 
Διαπιστώνοντας την ατομική μου 
αδυναμία ν’ ανταποκριθώ στην 
απεραντοσύνη του χρέους μου, 
συνεκτιμούσα συνεχώς περισσό-
τερο τη δύναμη της συλλογικότη-
τας και της συμπόρευσης όλων 
των ευεργετημένων φίλων και συν-
τρόφων. Γι’ αυτό και η «αναζήτη-
ση» της ανταπόδοσης αντικατα-
στάθηκε πολύ νωρίς με την «ανα-
ζήτηση» διαφόρων τρόπων 
προσέγγισης και λύσης των προ-
βλημάτων των συγχωριανών μας 
και όχι μόνο. 
Πριν από 45 χρόνια, από τη Γερ-
μανία, έστειλα ένα άρθρο στο 
φίλο και τότε Εκδότη της «Φωνής 
των Ανωγείων», τον Κώστα Σπα-
χή. Αφού συγχαίρω όλους τους 
φίλους, που συνέβαλαν στην ίδρυ-
ση της Εφημερίδας μας, επισημαί-
νω: «Τη λύση  των κοινωνικών μας 
προβλημάτων πρέπει ν’ αναζητή-
σομε στο Ανωγειανό δαιμόνιο και 
στα δυο πνευματικά μας όπλα: 
Στο Γυμνάσιο και την Εφημερίδας 
μας. Την προσφορά του Γυμνασί-
ου βεβαιώνουν οι δεκάδες των 
νεαρών επιστημόνων και για το 
δεύτερο ευελπιστούμε», («Η Φω-
νή των Ανωγείων», Μάρτιος 
1974, σ.4).
Τέσσερα χρόνια μετά το 1978, με 
αφορμή την εκλογή μου ως Καθη-
γητή στην Ακαδημία Ιωαννίνων, 
με το άρθρο μου: «Ξεκίνημα και 
Μήνυμα» έστειλα ένα φιλικό γενι-
κό κάλεσμα μ’ ένα τολμηρό μανι-
φέστο, σχετικό με την επιτακτική 
ανάγκη, της ίδρυσης ενός θεσμι-

κού οργάνου όλων των αποφοί-
των και κυρίως των επιστημόνων, 
που είχαμε την τύχη να πάρομε το 
μαγικό χαρτί, που υπέγραψε με 
τον ιδρώτα του το αξιολάτρευτο 
ζεύγος Σταυρακάκη. 
Μεταξύ άλλων αναφέρω και τα 
εξής: «Η ίδρυση ενός Συλλόγου 
των Ανωγειανών Επιστημόνων, θα 
μπορούσε να διοχετεύει τις συντο-
νισμένες προσπάθειές μας, σε 
όλους τους τομείς της κοινωνικής 
ζωής του τόπου μας και ιδιαίτερα 
του χωριού μας. Με προγραμμα-
τισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
γιορτές, διαλέξεις και με άλλες 
δραστηριότητες θα μπορούσαμε 
να συμβάλομε καθοριστικά στην 
ανόρθωση του μορφωτικού επιπέ-
δου των ανθρώπων μας», («Η Φω-
νή των Ανωγείων», Ιανουάριος-
Φεβρουάριος 1978, σ, 4).
Η πρόσκλησή μου έπεσε στο κενό 
και σε «ώτα μη ακουώντων». 
Ήταν «φωνή βοώντος εν τη ερή-
μω», στην οποία απάντησε μόνο η 
«άκρα του τάφου σιωπή». Έμεινε 
το αποτύπωμα μιας μικρής πικρί-
ας, αλλά η φλόγα της ελπίδας ολο-
ζώντανη. Κι έτσι πέρασε περισσό-
τερο από μισός αιώνας, για να 
έλθει «το πλήρωμα του χρόνου», 
τον Αύγουστο 2019! Κάλλιο αργά 
παρά ποτέ!
Καλοδεχόμαστε το νέο μας Σύλ-
λογο με τις πιο θερμές μας ευχές. 
Άλλωστε οι προσδοκίες μας συ-
μπορεύονται με την ποιότητα των 
μελών του Δ.Σ. Απαρτίζεται από 
ανθρώπους νέους και με όρεξη 
ακόμα και για να καλύψουν, ανα-
δρομικά, κάποιες ανεκπλήρωτες 
δράσεις, έστω και μερικών χαμέ-
νων ετών. 
Καλή επιτυχία!

 Σύλλογος  αποφοίτων  και  φίλων 
ΣΤΑυρΑΚΕΙΟυ  
ΓυΜΝΑΣΙΟυ - ΛυΚΕΙΟυ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Οι απαιτήσεις πιο πολλές, οι προσδοκίες ακόμα περισσότερες και αυτό που μένει, είναι να 
δούμε και να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα στο τέλος της χρονιάς. 
Το επίπεδο της κατηγορίας που θα αγωνιστεί φέτος η Ομάδα του ΑΕΤΟΥ είναι αρκετά 
υψηλότερο από το περσυνό και αντίστοιχα περισσότερες είναι και οι φιλοδοξίες! 
Η έκλυση που κάνουν όλα τα μέλη του ΑΕΤΟΥ είναι να ενισχυθεί το σωματείο με κάθε 
τρόπο, ηθικό και υλικό! Η εύκολη κριτική του καναπέ είναι πάντα πιο εύκολη από την 
έμπρακτη συμμετοχή και την στήριξη! Αυτό που απομένει, λοιπόν, για όλους όσοι αγαπάμε 
τον αθλητικό και ποδοσφαιρικό εκπρόσωπο του τόπου μας, είναι να δείξουμε έμπρακτα και 
με διάρκεια την στήριξή μας! 
Αυτά εν ολίγοις υποστήριξε και ο πρόεδρος του ΑΕΤΟΥ, κ. Στέλιος Ξυλούρης στην πρώ-
τη συνάθροιση και παρουσίαση των παιχτών, λίγο πριν το περασμένο δεκαπενταύγουστο 
στο γήπεδο Ανωγείων, ενώ ο προπονητής κ. Σταμάτης Μαματζάκης αναφέρθηκε, κυρίως, 
στην ανάγκη συνοχής και στην αγωνιστικής ετοιμότητας, την πειθαρχία των παιχτών, 
καθώς και στο γενικό και ατομικό ήθος.

Να παρουσιάσουμε τις φετινές μεταγραφές της ομάδας που είναι οι παρακάτω:

› μανόλης σπαχής, επιθετικός από τον Αστέρα Περάματος,
› λευτέρης Διγενής, αμυντικός χαφ από την Μινωική, 
› παναγιώτης μπαγκέρης, τερματοφύλακας από τα Καμίνια. 
› νίκος καρακωνσταντάκης, επιθετικός από τον Δια.
› ευριπίδης κεφαλογιάννης, αμυντικός που επέστρεψε μετά από δυο χρόνια στον Αετό.
› γιάννης βασσάλος, αμυντικός χαφ από τον Αστέρα Περάματος.
› Χρήστος μαρής, χαφ από τον Αστέρα Περάματος.
›  Gerry Goci (Γκέρι Γκότσι), επιθετικός, ελεύθερος, παλιό μέλος των Ακαδημιών του Αετού 

Ανωγείων.
› μηνάς στυλιανάκης, χαφ από τον Άγιο Δημήτριο.

Από την περσινή χρονιά ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τον Αετό οι Γιώργος Παγκα-
λάκης, Κώστας Καλέας, Στέλιος Παπαδομιχελάκης, Σοφοκλής Σμαραγδής, Μιχάλης Ιωαν-
νίδης, Δημήτρης Μαματζάκης. 
Επίσης συνεχίζουν με τη φανέλα της ομάδας Ανωγειανοί ποδοσφαιριστές, νέοι και μεγα-
λύτεροι, που πρόσφεραν πολλά και είναι οι 
Δημήτρης Ξυλούρης, Λευτέρης Μέμμος, Δημήτρης Χαιρέτης, Χάρης Κονιός, Διομήδης Σκαν-
δάλης, Γιώργης Ξυλούρης, Σταύρος Βρέντζος, Νίκος Ξυλούρης και Γιάννης Σμπώκος.

ΜΑΝ. ΣκΑΝ.

το πανέμορφο χωριό του Μυλοποτάμου και των κεραμοποιών, στις Μαργα-
ρίτες πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 34ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοπο-
ταμιτών, το Σάββατο 17 Αυγούστου 2019, με αφιέρωμα στον «Ερωτόκριτο» 

του Βιτσέντζου Κορνάρου και με άμεσο διάλογο σε ζωντανό πάνελ των επικεφαλής 
των αυτοδιοικητικών αρχών της Κρήτης. 
Τα θέματά του συνεδρίου επιλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας 
Ένωσης Μυλοποταμιτών, με γνώμονα την αναπτυξιακή προοπτική και τα προβλήμα-
τα της πρώην επαρχίας Μυλοποτάμου. Κεντρικός στόχος είναι η προώθηση λύσεων 
και η ανάπτυξη με κεντρικούς άξονες τον πολιτισμό, την κοινωνία και την τοπική οι-
κονομία. 
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους και ο περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναου-
τάκης ο οποίος τόνισε στο χαιρετισμό του την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα 
της συνάντησης αυτής, καθώς παρέχεται ένα γόνιμο πεδίο για τις παραγωγικές δυνά-
μεις του τόπου, ώστε να ανταλλάξουν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την 
ανάδειξη προβλημάτων που στη συνέχεια θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του Μυλοπο-
τάμου. 
Ο υφυπουργός Μεταφορών και βουλευτής Ρεθύμνης, Γιάννης Κεφαλογιάννης υπο-
γράμμισε την σημασία της σύμπραξης της αυτοδιοίκησης με την κυβέρνηση, ιδίως των 
νέων στην επαρχία, για να δημιουργηθεί μια βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε να συγκρατηθεί 
έτσι ο πληθυσμιακός χαραχτήρας της υπαίθρου. 
Το συνέδριο ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό από τους ιερείς της περιοχής και 
αμέσως μετά η Στέλλα Πυθαρούλη, υπό την μουσική συνοδεία της λύρας του Πέτρου 
Μαρούλη και των συνεργατών του, διάβασε στίχους μιας άλλης εκδοχής του Ερωτό-
κριτου του Κορνάρου με θέμα την περιοχή, τον έρωτα και για μια νέα που ξεχώριζε 
για τα κάλλη της και τις πράξεις της. Τους στίχους είχε γράψει ο Μάνος Γιαννουκάκης. 
Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε επίσημα με καλωσόρισμα – χαιρετισμό, ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών, Μανώλης Κυρίμης. 
Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των Γιάννη Κεφαλογιάννη (υφ. Μεταφορών), Σταύρου 
Αρναουτάκη (περιφερειάρχης Κρήτης), Ανδρέα Ξανθού (πρ. υπ. Υγείας), Μίνωα 
Αλεφαντινού (αντιδήμαρχος Ρεθύμνου), Δημήτρη Κόκκινου (Δήμαρχου Μυλοποτά-
μου), Παντελή Δαλαμβέλα (προέδρου τοπικής κοινότητας Μαργαριτών) Μαργαριτών), 
Επιμενίδη Μελαχρινάκη (πρόεδρος Πολιτιστικής Κίνησης Μαργαριτών), Μανώλη 
Καλλέργη (απερχόμενος δήμαρχος Ανωγείων), Σωκράτη Κεφαλογιάννη (νέος δή-
μαρχος Ανωγείων) κ.α. Αμέσως μετά ακολούθησε τιμητική βράβευση του πρώτου 
προέδρου της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών, Γιώργη Μιχ. Σκου-
λά (γιος του Καπετανομιχάλη) ο οποίος, παρεμπίπτοντος, διαμένει μόνιμα στις Μαρ-
γαρίτες. Στους μαθητές του δημοτικού σχολείου Αξού και στο δάσκαλο Ηρακλή 
Κατσάρη για τις επιδόσεις και διακρίσεις στους διαγωνισμούς ρομποτικής της Cosmote 
και στον θεσμό bravo – Schools. Στην οικογένεια του αείμνηστου Γιώργου Δεινάκη, 
Ειδικού Γραμματέα Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών. 
Λίγο μετά απονεμήθηκαν βραβεία για τα τρία καθαρότερα χωριά της επαρχίας που 
φέτος ήταν οι Μαργαρίτες, η Αγιά και ο Άγιος Μάμας. 
Ο δεύτερος κύκλος του 34ου Συνεδρίου συνεχίστηκε με της κεντρικές ομιλίες των Εύης 
Βρέντζου (Οικονομολόγο –Στέλεχος του Α.Κ.Ο.Μ-Μ. Ψηλορείτης Α.Α.Ε.ΟΤΑ), 
Κώστας Μοχιανάκη (Διευθυντής Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής 
Δήμου Ηρακλείου), Μαρίας Φραγκάκη (Δημιουργός πρότυπης αγροτουριστικής στο 
Πάνορμο που υλοποιεί πρόγραμμα με «Κρητική διατροφή με βιολογικά προϊόντα). 
Ακολούθησαν παρεμβάσεις φορέων, εκπροσώπων συλλόγων αλλά και απλού κοινού. 
Να πούμε ακόμα ότι απονεμήθηκαν έπαινοι και βραβεύσεις για τους φοιτητές που δι-
ακρίθηκαν, καθώς και κλήρωση εισιτηρίων και Laptop σε τρεις τυχερούς φοιτητές. 
Λίγο πριν ολοκληρώσει τις εργασίες του το 34ο Συνέδριο εκδόθηκε ψήφισμα από την 
επιτροπή που είχε οριστεί από την αρχή να διευθύνει το Συνέδριο. Τα αποτελέσματα 
αφορούσαν για τα τελικά συμπεράσματα του που προέκυψαν κατά την διάρκεια της 
διεξαγωγής του Συνεδρίου.
Η αυλαία «έπεσε» με δεξίωση για όλους τους παραβρισκόμενους. 
Χόρεψε το συγκρότημα του Λαογραφικού Ομίλου Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη με 
την συνοδεία της λύρας του Πέτρου Μαρούλη.

ΜΑΝ. ΣκΑΝ.

   ΑνωγΕΙΑνΕς

ΑΘΙβολΕς
       του ΜΑνωλη ςκΑνδΑλη

H απορία της... αποπεράτωσης του Γιώργη!
Πριν από κάμποσα χρόνια κάπου στην μεσοχωριά, μόλις με είδε ο 
Γιώργης του Ευριπίδη, μου φώναξε από μακριά: 
-Μπρε δημοσιογράφε, σίμωσε έπαε να μου λύσεις μια απορία: Ήντα 
μπρε είναι εκεiνηνά η αποπεράτωση που μας λέει έτηνα η κυβέρνηση 
στην τηλεόραση; (προφανώς εννοούσε την περαίωση της εφορίας)
-Με δυο λόγια, Γιώργη, η κυβέρνηση θέλει να μαζέψει γρήγορο και 
ζεστό χρήμα!
- Ζεστό χρήμα; Όπου να ναι θα πάω να τους τα βάλω σε ένα τεψί (τα-
ψί) να τα πάω στο φούρνο να φουσκώσουνε σαν το προζύμι και τε θα 
τους τα πέψω!!! Ντα εμένα μπρε το στιβάνι μου χάσκει (έχει άνοιγμα) 
και θέλει ένα μπροκάλι (καρφάκι) και δεν έχω να το σάσω (φτιάξω) 
και ζεστό χρήμα θα τους πέψω; Ιιι … που να ζεματιστούνε τα χεροπά-
λαμά τους!!!

Τα άπταιστα Γερμανό-Αγγλικό-Ανωγειανά  
της Ελένης!
Ξένοι τουρίστες μπήκαν κάποτε στο μικρό μαγαζάκι με τα τουριστικά 
της Ελένης Καλέντη. Κάποια στιγμή που οι ξένοι έδειχναn μια σχετική 
διστακτικότητα για να ψωνίσουν, η πάντα αυθόρμητη Ελένη, έβαλε μια 
σάρπα στην πλάτη μιας νεαρής τουρίστριας κάνονταςπαράλληλα χρή-
ση την …άπταιστη γερμανό-αγγλικό – ανωγειανή προφορά της: 
- Γούλ* – γούλ, χειμώνας, ξεροβόρι, γκούτ* – γκούτ!!

*Γούλ: Από το γερμανικό Wölle = Μάλλινο.
*Γκούτ: Από το αγγλικό Good = Καλό.

Ο τραυματίας... «τραγουδιστής»!
Δεκαετίες πριν ο αείμνηστος Μιλτιάδης Ξυλούρης είχε πέσει στ’ αόρη 
με αποτέλεσμα το βράδυ σε καφενείο στο Περαχώρι να γκρινιάζει ότι 
πονάει. Οι θαμώνες του μαγαζιού τον προέτρεπαν να πάει στο Ηρά-
κλειο για να κάνει εξετάσεις. 
-Να σηκωθείς μπρε, Μιλτιάδη, αύριο το πρωί να πας στη χώρα (Ηρά-
κλειο) να πας να βγάλεις μια πλάκα (ακτινογραφία), μόνο και μόνο 
για να μη σε γροικώ να μουρμουρίζεις, του λέει ο Ντομπλούκος (Μα-
νώλης Ξυλούρης), με έμφαση! 
-Ναι, μουρέ, ο τραγουδιστής δεν έχει ήντα να γενεί και πλάκα θα 
πάει να βγάλει!!! Παρεμβαίνει ο «Ντολμάς» (Β. Αεράκης), που μόλις 
είχε μπει στο καφενείο χωρίς να ξέρει τί είχε προηγηθεί.

Πρόβλημα με το αλεύρι!
Μέσα της δεκαετίας του 1970. Ο μαθηματικός Γιώργης Σκανδάλης βάζει 
μια άσκηση στον μικρό Δημήτρη του Διομήδη με κίνητρο μεγάλο χρημα-
τικό ποσό αν κατορθώσει να βρει τη λύση του! Η άσκηση ήταν η εξής: 
-δημήτρη, έχουμε χίλιες δραχμές και θέλουμε να αγοράσουμε αλεύ-
ρι που το κιλό το αλεύρι έχει 1,5 δραχμή, πόσο αλεύρι, θα αγοράσου-
με με χίλιες δραχμές;
Ο Δημήτρης έξυνε την κεφαλή του, σκεφτότανε για αρκετά λεπτά και 
τελικά η απάντηση ήταν απρόβλεπτη:
-Μα ήντα μπρε Γιώργη, στο θεό σου, θα το κάνεις τόσονα αλεύρι;;; (!!!) 
(Περιττό να πούμε ότι με την απάντηση αυτή που έδωσε ο Δημήτρης, 
κέρδισε το χρηματικό κίνητρο και με το παραπάνω!)

Τα Ανώγεια γέννησαν την Δημοκρατία!
Είναι βέβαιο ότι η αρχαία Ελλάδα γέννησε τη δημοκρατία και συγκε-
κριμένα η αρχαία Αθήνα επί εποχής Σόλωνα και Κλεισθένη το 507 πχ. 
Δηλαδή, η δημοκρατία είναι σήμερα 2.526 χρόνων ή κάτι παραπάνω 
από 2,5 αιώνων. 
Από τις 21 Απριλίου 1967 μέχρι στις 23 Ιουλίου 1974 η δημοκρατία 
ήταν στο «γύψο» υπό το Απριλιανό καθεστώς των συνταγματαρχών. 
Στις 24 Ιουλίου 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ερχόμενος από το 
Παρίσι αποκατάστησε την δημοκρατία. Αυτά τα σύντομα ιστορικά, 
φυσικά, δεν αμφισβητούνται. 
Αν, όμως, θελήσουμε… να ανατρέψουμε και να αντικαταστήσουμε τα 
παραπάνω γεγονότα με ένα υπαρκτό Ανωγειανό πρόσωπο για χάρη 
ενός εύθυμου παιγνιδιού λέξεων θα πρέπει να πούμε ότι: 
Η δημοκρατία γεννήθηκε στην νεότερη Ελλάδα και συγκεκριμένα στη 
νεότερη Κρήτη και ειδικότερα στα μεταπολεμικά Ανώγεια! 
Η δημοκρατία γεννήθηκε από την Περβολογιώργαινα και σήμερα που 
μιλάμε είναι κάτι παραπάνω από μισό αιώνα και αρκετά λαμπερή και 
ακμαία. 
Η δημοκρατία δεν πρέπει να ταλαιπωρήθηκε κατά το διάστημα 1967 
-1974 διότι η Δημοκρατία ήταν πολύ μικρή και φυσικό και λογικό ήταν 
να ζούσε ανέμελα τη ζωή της. 
Επίσης η δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ σε γύψο αφού δεν αντιμετώπισε 
ποτέ κανένα ορθοπεδικό πρόβλημα. 
Η δημοκρατία αποκαταστάθηκε στις 16 Αυγούστου 1981 από τον 
Πολυζώη!

Το Γυμνάσιο Ανωγείων, πριν 
χτιστεί σε βράχους και χώμα, ορ-
θώθηκε πάνω στη μακρινή, θολή 
θέαση των άστρων και του φεγ-
γαριού από την υγρασία και ζέ-
στη του Σακραμέντο της Αμερι-
κής. Μα και σε εκείνη την αλη-
σμόνητη όπως λέει ο ίδιος, διαυγή 
ορατότητα προς το νεφέλωμα 
του Ωρίωνα, από το ύψος της 
θερινής Νίδας.
Της Νίδας των παιδικών ονείρων 
και πληγών του.
Όπως όλοι πια ξέρουμε και ανα-
γνωρίζουμε, ο Μιχαήλ Σταυρα-
κάκης έχοντας δίπλα του την 
αγαπημένη γυναίκα του Λετίσια, 
χτίζοντας το 1954 ένα σχολείο 
στα ερείπια του πολέμου, άλλαξε 
τη ροή της ιστορίας των Ανωγεί-
ων μα και όλης της περιοχής.
Το 2016 και λίγο νωρίτερα, μέσα 
από μια πρωτοβουλία ανθρώπων 
που αναγνωρίζουν την τεράστια 
προσφορά του Μιχαήλ Ιωαν. 
Σταυρακάκη, αλλά και θέλουν 
να κρατήσουν ζωντανή τη σπου-
δαία πράξη του ως παράδειγμα 
μέγιστης προσφοράς,  προέκυψε 
ο «Σύλλογος Αποφοίτων και φί-
λων Γυμνασίου – Λυκείου Ανω-
γείων». Για την ιστορία, τα πρώ-
τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου 
ήταν οι:
Μήτσος Σταυρακάκης, Γιαννά-
κος Ξυλούρης, Μίρκα Χαιρέτη, 
Μανώλης Καλέργης, Αρετή 
Σπαχή, Μαίρη Μπαγκέρη, Αγά-
πη Καλομοίρη, Χαράλαμπος 

Τσαγκαράκης, Δημήτρης Σαλού-
στρος και Ελένη, Αλέκος Διαμα-
ντής, Βασίλης Βουϊδάσκης, Μα-
νώλης Δακανάλης, Παππά 
Αντρέας Κεφαλογιάννης, Γιάν-
νης Μανουράς και Ζαχαρένια 
Ανδρεαδάκη.

Στις 10 Αυγούστου 2019, έγιναν 
οι εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. 
του συλλόγου και από αυτές προ-
έκυψε λίγες μέρες μετά η σύνθε-
σή του ως εξής:
Βασίλης Ν. Δραμουντάνης, πρό-
εδρος
Ελένη Σμπώκου, αντιπρόεδρος
Γιάννης Μανουράς, γενικός 
γραμματέας
Τερέζα Νταγιαντά, αναπληρω-
τής γραμματέας
Μπάμπης Τζαγκαράκης, ταμείας
Τάσος Μπαγκέρης, κοσμήτορας
Μανόλης Νταγιαντάς, έφορος
Μήτσος Σταυρακάκης, μέλος

Ο νέος σύλλογος, ξεκινά από τη 
ζωντανή ανάμνηση της πράξης 
του Σταυρακάκη και με παλμό 
μαθητικού ενθουσιασμού, σχεδι-
άζει αυτήν την περίοδο τις πα-
ρεμβάσεις του, που θα ξεκινούν 
από την αναβάθμιση του σχολι-
κού περιβάλλοντος βοηθώντας 
στην προέκταση και διεύρυνση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και θα καταλήγουν σε στοχευμέ-
νες δράσεις που θα συνδέουν το 
σχολείο με την κοινωνία του χω-
ριού αλλά και όλης περιοχής.

β α ρ υ σ Η μ α ν τ ο  γ ε γ ο ν ο σ  Η  ι Δ ρ υ σ Η  τ ο υ  θ ε σ μ ι κ ο υ  ο ρ γ α ν ο υ :
«σύλλογος αποφοίτων και Φίλων του σταυράκειου γυμνασίου-λυκείου ανωγείων»

συνεΔριο  μυλοποταμιτων 
ΣΤΙΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ34ο

Σ

Α› Το δΣ του Σκακιστικού Ομίλου 
Ανωγείων ευχαριστεί την Βιβιάνα 
Μπουγαδάκη για την προσφορά του 
ποσού των 50 ευρώ στην μνήμη του 
πατέρα της, Γιάννη Μπουγαδάκη.
 
B› Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασί-
ας Παιδείας-Πολιτισμού (Κοινωνική 
υπηρεσία) του δήμου Ανωγείων, αι-
σθάνεται την υποχρέωση να ευχαρι-
στήσει θερμά τους κάτωθι δωρητές:
•Τη σύζυγο και τα παιδιά του Μανιώ-
ρου Ιωάννη για τη δωρεά ποσού 50 
ευρώ στη μνήμη του. 
•Το Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ δυτικής Κρήτης (ρέθυμνο) για 
τη δωρεά ποσού 100 ευρώ στη μνήμη 
του Μανιώρου Ιωάννη.
•Τον Γιάννη φασουλά του Πολυζώη 
για τη προσφορά κρέατος για ένα γεύ-
μα στο ενιαίο μαγειρείο του Δήμου 
Ανωγείων.
•Τον Ιωάννη Βρέντζο (Καφατσογιάν-
νη) για τη δωρεά πατατών για ένα γεύ-
μα στο ενιαίο μαγειρείο του Δήμου 
Ανωγείων.

Ευχαριστήρια •Την οικ. Γεώργιου – δημούλας Κο-
νιού για τη προσφορά κρέατος για τρία 
γεύματα στο ενιαίο μαγειρείο του Δή-
μου Ανωγείων. 
•Την οικ. Στρατάκη για τη προσφορά 
ενός γεύματος για τα παιδιά του Παι-
δικού Σταθμού.
•Τους Μπάμπη Σκουλά και δέσποι-
να Σταυρακάκη εγγόνια του Βασίλη 
Σταυρακάκη (Βασιλέα) για τη προ-
σφορά κρέατος για ένα γεύμα στο ενι-
αίο μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων.
•Τα παιδιά της Κατίνας Σαλούστρου 
(Μπαντουρομιχάλενας) για τη προ-
σφορά ενός γεύματος στο ενιαίο μαγει-
ρείο του Δήμου στη μνήμη της. 
•Τα παιδιά της Ειρήνης Μανουράς 
(Ζωνογιάννενας) για τη προσφορά 
ενός γεύματος στο ενιαίο μαγειρείο του 
Δήμου στη μνήμη της. 
•Τους υπαλλήλους του δήμου Μυλο-
ποτάμου (συναδέλφους της Μαρίας 
Σπαχή) για τη δωρεά 250 ευρώ στη 
μνήμη της Ελένης Σπαχή για τις ανά-
γκες ευάλωτων δημοτών μας.
•Την οικ. Στυλιανού και Μαρίας Σα-
λούστρου για τη δωρεά 100 ευρώ στη 
μνήμη της Ελένης Σπαχή για τις ανά-
γκες ευάλωτων δημοτών μας.

ΑΕΤΟΣ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ:
Έτοιμος 
να πετάξει 
ακόμα  
πιο ψηλά
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Ανώγεια, 13 Αυγούστου 2019
Το παραπάνω δίστιχο της λαϊκής ποιήτριας Ειρήνης Αναγνωστά-
κη, εμπνευσμένο από τους καπνούς και τα ερείπια του ολοκαυτώ-
ματος, μας παραπέμπει στο μέγεθος της καταστροφής του χωριού 
μας, 75 χρόνια πριν! 
Τα πέντε «ΕΠΕΙδΗ» του Μίλλερ, που προηγήθηκαν, στην δια-
ταγή της ισοπέδωσης,  μπορεί να ξερίζωσαν, να κατέστρεψαν, να 
μαύρισαν και να τραυμάτισαν ψυχές αλλά ένα πράγμα δεν κα-
τάφεραν να κάμψουν: το αδούλωτο Ανωγειανό πνεύμα και την 
ψυχική φλόγα των κατοίκων να ζήσουν με αξιοπρέπεια! Η μετα-
λαμπάδευση αυτή συνεχίζει, εδώ και αιώνες από γενιά σε γενιά! 
Και φέτος, πολύ κόσμος παρακολούθησε την τελετή για την 75η 

Ήρθαν τσ’ Αιγύπτου τα πουλιά για να παραθερίσουν,
στα Ανώγεια δεν ευρήκανε τοίχους φωλιές να χτίσουν.

Η ομιλια του ΔικΗγορου οΔυσσεα 
καλομοιρΗ στισ 13 αυγουστου στο αρμι

«Ανώγεια 75 χρόνια μετά,  
η μνήμη παραμένει ζωντανή»

Το παραπάνω δίστιχο της λαϊκής ποιήτριας Ειρήνης Ανα-
γνωστάκη, εμπνευσμένο από τους καπνούς και τα ερείπια 
του ολοκαυτώματος, μας παραπέμπει στο μέγεθος της κα-
ταστροφής του χωριού μας, 75 χρόνια πριν! 
Στην συμπλήρωση 75 χρόνων από οποιοδήποτε ιστορικό 
γεγονός ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος η όποια αναφορά σε 
αυτό να λειτουργεί ως μία τυπική προσέγγιση, που εκ πρώ-
της όψεως λίγο και μάλλον μόνον για λόγους ακαδημαϊκού 
ενδιαφέροντος μπορεί να αφορά ένα σύγχρονο ακροατήριο. 
Η χρονική απόσταση, το γεγονός ότι οι άνθρωποι που βίω-
σαν τα γεγονότα  - στην μεγάλη τους πλειοψηφία - έχουν 
πλέον φύγει, το ότι βιώνουμε μία εντελώς διαφορετική πραγ-
ματικότητα και  - τουλάχιστον -  θεωρούμε ότι ζούμε σε 
αυτό που λέμε «έναν άλλο πια κόσμο» είναι αντικειμενικοί 
παράγοντες που συχνά μας δημιουργούν μία αντίληψη «μου-
σειακή» για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το παρελθόν.  
 Νιώθοντας ειλικρινώς ότι έχω την τιμή να σας απευθύνομαι, 
θα επιχειρήσω, χωρίς να σας κουράσω, να εκθέσω για ποιον 
λόγο το λεγόμενο «Τρίτο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων»,  
που τιμούμε και θυμόμαστε σήμερα, παραμένει και πρέπει 
να παραμένει στην μνήμη μας, όχι ως ένα απομακρυσμένο 
χρονικά ιστορικό περιστατικό, αλλά ως παράδειγμα θάρ-
ρους και συμπεριφοράς απέναντι, ίσως, στις πιο αντίξοες 
συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει μία κοινωνία.
Με την παραπάνω ονομασία, ως «Τρίτο Ολοκαύτωμα των 
Ανωγείων», οι ιστορικοί, αλλά και η συλλογική μνήμη ανα-
φέρονται στην ολοκληρωτική ισοπέδωση του χωριού των 
Ανωγείων, στην καταστροφή κάθε, έστω, υποτυπώδους 
υποδομής του εκείνης της χρονικής περιόδου, στην εν ψυχρώ 
εκτέλεση αμάχων κάθε φύλου και ηλικίας και στην προσπά-
θεια των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής αν όχι να εξα-
φανίσουν – στην κυριολεξία – την ύπαρξη της τοπικής κοι-
νωνίας τουλάχιστον να καταστήσουν αδύνατη την ανάκαμ-
ψή της για πολλά χρόνια.
Το ιστορικό πλαίσιο των όσων συνέβησαν εδώ που βρισκό-
μαστε σήμερα όλοι από τα μέσα του Αυγούστου ως και τις 
αρχές Σεπτεμβρίου 1944 είναι γνωστό και, θεωρώ ότι το 
κείμενο της διαταγής του Γερμανού Φρουράρχου Κρήτης 
που βρίσκεται ως και σήμερα αναρτημένη, μέσα στην από-
λυτη στρατιωτική της τυπικότητα, δίνει με σαφή τρόπο την 
απάντηση για το τι συνέβη.
«Επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι κέντρον της αγγλικής 

κάθε οικογένεια έχει να θυμάται και να τιμά 
προγόνους που υπέφεραν τα πάνδεινα και 
έχασαν την ζωή τους όλη την σκοτεινή αυτή 
περίοδο.    
Τα πρόσωπα που με τις ιδιαίτερες ικανότη-
τες τους, ψυχικές και στρατιωτικές ανέλα-
βαν να ηγηθούν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο 
τα γνωρίζουμε, τα τιμούμε και η δράση τους 
έχει αναδειχθεί από πολύ καταλληλότερους 
του ομιλούντος, ερευνητές και ιστορικούς. 
Αυτό που θεωρώ ότι έχει αξία να σημειώ-
σουμε και να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας 
σήμερα είναι ότι τόσο αυτοί οι άνθρωποι 
που το όνομα και η δράση τους έμεινε στην 
ιστορία και όλοι οι υπόλοιποι Ανωγειανοί 
της παραπάνω περιόδου στάθηκαν ισότιμα 
όρθιοι απέναντι στην ναζιστική μπότα.
Ήταν οι άνθρωποι αυτοί, αυτό που όλοι μας 
λέμε - εντελώς καταχρηστικά και ενίοτε με 
ελαφρά υπεροψία - απλοί άνθρωποι, κτηνο-
τρόφοι, αγρότες και χειρώνακτες στην συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία, που σε μία 
συγκεκριμένη περίσταση, στην οποία τους 
έλαχε να βρεθούν, στάθηκαν όρθιοι, υπέφε-
ραν και υπομείνανε με αξιοπρέπεια φρικα-
λεότητες που οι μεταπολεμικές γενεές 
αδυνατούμε ακόμα και να τις συλλάβουμε 
και μετά από ένα χρόνο, όταν επέστρεψαν 
σταδιακά στο χωριό τους και βρήκαν - στην 
κυριολεξία – σωρούς από πέτρες ξεκίνησαν 
πια την ενασχόληση τους με τα έργα της 
ειρήνης και κατάφεραν σε ένα χρονικό δι-
άστημα όχι ιδιαίτερα μεγάλο όχι μόνον να 
αναδημιουργήσουν από τις στάχτες την 
τοπική οικονομία, τα σπίτια και τις υποδο-
μές του χωριού τους, αλλά και να προοδεύ-
σουν και να δημιουργήσουν μία τοπική 
κοινωνία, που με το ήθος της και την παρά-
σταση της έκτοτε  αποτέλεσε και αποτελεί 
ως και σήμερα  σημείο αναφοράς και για 
την περιοχή και για όλη την Κρήτη, συμ-
μετέχοντας ανελλιπώς στην οικονομική  
κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου μας.
Αποδεικνύεται έτσι ότι τα ιστορικά γεγονό-
τα δεν είναι πάντοτε ούτε ακριβές ούτε και 
δίκαιο να τα αντιμετωπίζουμε αποκλειστικά 
ως άθροισμα πράξεων ιδιαίτερων ανθρώ-
πων και προσωπικοτήτων, αλλά ως αποτέ-
λεσμα συλλογικής κίνησης της κοινωνίας – 
στην προκειμένη περίπτωση μίας συγκεκρι-

μένης κοινωνίας των Ανωγείων που 
βρέθηκε στην πιο δύσκολη θέση στην οποία 
θα μπορούσε να βρεθεί και έδωσε παράδειγ-
μα σθένους και αδούλωτου πνεύματος.
Κοντά σε αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά 
αντίθετα να θυμόμαστε και να τιμούμε εξ 
ίσου και το ότι παρά τις συνθήκες απόλυτης 
ένδειας της εποχής, οι κάτοικοι του χωριού, 
κυρίως τα γυναικόπαιδα που βρέθηκαν στον 
δρόμο, βρήκαν φιλοξενία και αλληλεγγύη 
για όσο χρόνο χρειάστηκε τόσο στα γύρω 
χωριά της περιοχής, όσο και οπουδήποτε 
αλλού στο νησί μας, αναγκάστηκαν να κα-
ταφύγουν και οι σχετικές αναφορές κάθε 
οικογένειας που ξεριζώθηκε δείχνουν ότι η 
φρίκη της κάθε ημέρας και ο  τρόμος των 
αντιποίνων δεν έκαμψε ούτε το φρόνημα του 
κρητικού λαού, ούτε τη διάθεση για προσφο-
ρά στον αδύναμο, στοιχεία που έγραψαν και 
αυτά την ιστορία της Εθνικής Αντίστασης 
και πρέπει και αυτά να αναδεικνύονται.
Με την σημερινή παρουσία όλων μας εδώ 
τιμούμε το ήθος που έδειξαν οι Ανωγειανοί 
της εποχής εκείνης, την καρτερία με την 
οποία αντιμετωπίστηκε η καταστροφή του 
χωριού από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής 
και το κουράγιο με το οποίο ανέκαμψαν αμέ-
σως μετά τον πόλεμο σε χρόνια δύσκολα και 
όλες τις μάχες που έδωσαν οι χωριανοί μας 
όταν έπρεπε, αρνούμενοι απλώς και χωρίς 
πολλά λόγια και θεωρίες, να υποταχθούν και 
να «κοιτάξουν τις δουλειές τους» όταν έπρε-
πε και ήρθε η ώρα γι’ αυτούς να το κάνουν 
και να πάρουν θέση, και αυτό που είναι σή-
μερα, 75 χρόνια μετά, ίσως η σημαντικότερη 
κληρονομιά αυτής της γενεάς των χωριανών 
μας και που πρέπει να έχουμε όλοι και ιδίως 
η νεότερη ηλικιακά γενεά καλά επεξεργασμέ-
νο μέσα μας είναι το ότι σε όποιο μέρος της 
Ελλάδας και αν βρεθεί κάποιος από εμάς και 
με οποιανδήποτε αφορμή, η απλή αναφορά 
μας στον τόπο καταγωγής μας προκαλεί σχε-
δόν συνειρμικά και εξαρχής σε κάθε συνομι-
λητή μας τον σεβασμό. 
Αυτή την κληρονομιά, με την δική μας στάση 
και συμπεριφορά από τα πιο μικρά ως τα πιο 
μεγάλα της καθημερινότητας μας και από την 
οποιαδήποτε δράση του καθενός μας σε προ-
σωπικό και κοινωνικό επίπεδο, οφείλουμε και 
να προστατεύουμε και να διευρύνουμε.

κατασκοπίας εν Κρήτη και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλε-
σαν το φόνο του λοχία 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 διαφόρων ομάδων 
αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον και οι 
απαγωγείς με τον στρατηγόν φον Κράιπε χρησιμοποιήσα-
ντες ως σταθμόν διακομιδής τα Ανώγεια, διατάσσομεν την 
ΙΣΟΠΕδΩΣΙΝ τούτων και την εκτέλεσιν παντός άρρενος 
Ανωγειανού όστις ήθελεν ευρεθεί εντός του χωρίου και 
πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου». 
Με άλλα λόγια, οι Ανωγειανοί της παραπάνω περιόδου «δεν 
κάτσανε ήσυχοι», όπως διατάχθηκαν και επέλεξαν για άλλη 
μία φορά στην έως τότε ιστορία τους να συγκρουστούν με 
όποια μέσα διέθεταν με την πιο σκληρή δύναμη κατοχής που 
γνώρισε ο κόσμος στην νεότερη ιστορία του. 
Η ολοκληρωτική καταστροφή του χωριού των Ανωγείων τον 
Αύγουστο του 1944 υπήρξε το τίμημα που η ναζιστική κατο-
χική διοίκηση στην Κρήτη έκρινε ότι έπρεπε να πληρωθεί 
συλλογικά από την τοπική κοινωνία για την στάση της αυτή. 
Η τραγικότητα του συμβάντος ενισχύεται από το ότι τα Ανώ-
γεια υπέστησαν τα όσα υπέστησαν μόλις δύο μήνες πριν από 
την απελευθέρωση της Αθήνας, δηλαδή σε μία χρονική πε-
ρίοδο που η ναζιστική Γερμανία βρισκόταν πλέον στρατιω-
τικά και στην Ελλάδα, αλλά και στα υπόλοιπα μέτωπα του 
πόλεμου, σε δεινή θέση, στην πραγματικότητα λιγότερο από 
ένα χρόνο πριν από την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
μετά την συμμαχική απόβαση στην Νορμανδία και τις ήττες 
στο ανατολικό μέτωπο της Ευρώπης. 
Η μεθοδική καταστροφή των οικιών του χωριού και κάθε 
είδους οικονομικής υποδομής, όπως τα τυροκομεία της περι-
οχής η καταστροφή του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, η 
λεηλασία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου κρίθηκε από 
τις ναζιστικές δυνάμεις ότι μπορούσε να χρησιμεύσει και η 
καταστροφή ων υπολοίπων, οι εκτελέσεις αμάχων, ο υπο-

χρεωτικός ξεριζωμός του πληθυσμού για ένα χρονικό διάστη-
μα αποτυπώθηκαν στην συλλογική μνήμη και αποτελούν 
ακόμα και σήμερα, 75 χρόνια μετά, πράξη θηριωδίας, παρό-
λο που και η ίδια η δύναμη του λεκτικού πλούτου νομίζω ότι 
δεν επαρκεί για να περιγράψει το τι βίωσαν και υπέστησαν 
οι κάτοικοι του χωριού τις μέρες εκείνες. 
Οι αναφορές της Κεντρικής Επιτροπής Διαπίστωσης Γερμα-
νικών Ωμοτήτων κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Κρήτη 
στην σχετική έκθεση που συντάχθηκε αμέσως μετά την απε-
λευθέρωση και της Κρήτης από τις δυνάμεις κατοχής το κα-
λοκαίρι του 1945 συνιστά ακόμα και σήμερα ντοκουμέντο 
ιστορικής αξίας, πρωτογενή ιστορική πηγή που κατέγραψε 
την κατάσταση άμεσα και πλησιόχρονα στα συμβάντα και 
αξίζει να μελετηθεί, μαζί με σειρά άλλων μελετών για την 
ιστορία του χωριού και ιδιαίτερα της συνεισφοράς των κα-
τοίκων του στην Εθνική Αντίσταση. 
Παρόλο που σε γενικές γραμμές είναι γνωστά και στο σύγ-
χρονο ακροατήριο τα στοιχεία της εκθέσεως αυτής, αξίζει 
να γίνει μία συνοπτική αναφορά ώστε να αντιληφθούμε τι 
σήμαινε για την τοπική κοινωνία το εφιαλτικό αυτό εικοσα-
ήμερο. 
Σύμφωνα με την έκθεση της παραπάνω επιτροπής, αποτε-
λούμενης από τους Ν. Καζαντζάκη, τους πανεπιστημιακούς 
Ι. Κακριδή και Ι. Καλιτσουνάκη και τον φωτογράφο Κ. 
Κουτουλάκη, εκτός από τις εν ψυχρώ δολοφονίες αμάχων 
ανδρών και γυναικών κάθε ηλικίας που κατεγράφησαν συ-
νολικά στις 117, καταστράφηκαν ολοσχερώς 940 οικίες, το 
σχολείο, τα τέσσερα τυροκομεία της περιοχής, όπως και εν 
μέρει οι ναοί του χωριού. Τα κοπάδια των κατοίκων, ως επί 
το πλείστον κτηνοτρόφων, απομακρύνθηκαν ή φονεύθηκαν 
προς τον σκοπό να μην μείνουν ούτε τα ελάχιστα μέσα 
συντήρησης της τοπικής κοινωνίας.
Από την επιβολή της ναζιστικής κατοχής, την περίοδο αμέσως 
μετά από την Μάχη της Κρήτης, εδώ στα Ανώγεια οι ευρι-
σκόμενοι σε μάχιμη ηλικία άνδρες του χωριού συγκρότησαν 
αντιστασιακές ομάδες, οι οποίες με τα όποια μέσα διέθεταν 
ξεκίνησαν με ορμητήριο και καταφύγιο τους το βουνό του 
Ψηλορείτη να προσθέτουν σε όλη την διάρκεια της κατοχής 
την δική τους συνεισφορά στην Εθνική Αντίσταση. 
Ήσαν αντιστασιακές ομάδες με σταθερό προοδευτικό και 
δημοκρατικό προσανατολισμό, προερχόμενες από ολόκληρο 
το πολιτικό φάσμα της προπολεμικής Κρήτης και Ελλάδας. 
Οι μάχες που έδωσαν με τις δυνάμεις των  στρατευμάτων 
κατοχής, τα σαμποτάζ, η παροχή φιλοξενίας και βοήθειας 
προς τους άνδρες των συμμαχικών δυνάμεων που επιχειρού-
σαν στην Κρήτη κατά την διάρκεια της κατοχής, η προστασία 
του άμαχου πληθυσμού από τα αντίποινα την μαύρη περίοδο 
της «συλλογικής ευθύνης» που εφάρμοζε η κατοχική διοίκη-
ση είναι γεγονότα γνωστά, καταγεγραμμένα, μνημονευμένα 
και βρισκόμαστε άλλωστε σε ένα τόπο όπου κάθε σπίτι και 

Σ’ αυτό τον τόπο αετοί, θεοί κι αντάρτες ζούνε,
γι αυτό και είναι τυχεροί όσοι τονε πατούνε.

Μέσα απ’ τις στάχτες τρεις φορές  
γίνανε Ανώγεια πάλι

και  στον καταχτητή ποτέ δεν έσκυψαν  κεφάλι.

Ότι κι πεις για ήρωες είναι φτωχά τα λόγια
τιμή και δόξα στους νεκρούς  

που δόξασαν τα Ανώγεια.

ΟΛΟΚΑυΤΩΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 75η ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΚΑΤΑθΕΣΗ ΣΤΕΦΑνων:
Εκ μέρους του προέδρου της ελληνικής κυβέρ-
νησης, στεφάνι κατέθεσε ο υφυπουργός Υπο-
δομών, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Εκ μέρους του προέδρου της Βουλής, ο βου-
λευτής Ρεθύμνης και πρ. υπουργός κ. Ανδρέας 
Ξανθός.
Εκ μέρους της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, κας 
Φώφης Γεννηματά, ο κ. Μιχάλης Σαρρής.
Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΚΚΕ, ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Μανώλης 
Συντιχάκης.
Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής Ομάδας Μέ-
ρα25, ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Γιώργος Λο-
γιάδης. 
Στεφάνι καταθέτει ο ευρωβουλευτής κ. Μανώ-
λης Κεφαλογιάννης.
Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, ο περιφε-
ρειάρχης κ. Σταύρος Αρναουτάκης.
Εκ μέρους των ενόπλων δυνάμεων, ο διοικητής 
547 Τ.Π. , αντισυνταγματάρχης Πεζικού κ. 
Βιδιαδάκης Γεώργιος.
Εκ μέρους της περιφερειακής Αστυνομικής Δ/
νσης Κρήτης, ο υποστράτηγος κ. Ρουτζάκης 
Αντώνιος.
Εκ μέρους της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύ-
μνου, ο ταξίαρχος κ. Παραδεισανός Αδάμ. 
Εκ μέρους του Λιμενικού Σώματος της Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής Ρεθύμνης, ο Λιμενάρχης  
- Πλωτάρχης κ. Καστρινάκης Κωνσταντίνος.

Εκ μέρους της Περιφερειακής Πυροσβεστικής 
Διοίκησης Κρήτης, ο Αρχιπύραρχος κ. Λαγου-
δάκης Νίκος.
Εκ μέρους της Διοίκησης της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Ρεθύμνης, ο επιπυραγός κ. Δρυγια-
νάκης  Δημήτριος.
Εκ μέρους του Αποδήμου Ελληνισμού, ο ΓΓ 
κ. Γιάννης Χροισουλάκης.
Εκ μέρους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Κρήτης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Δημή-
τρης Κόκκινος.
Εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης η πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπαγκέρη 
– Σταυρακάκη Μαίρη.
Εκ μέρους του Δήμου Ανωγείων ο δήμαρχος 
κ. Μανώλης Καλλέργης.
Και εκ μέρους του Συλλόγου των Ανωγειανών 
της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», ο αντιπρό-
εδρος του Συλλόγου Μανώλης Σκανδάλης.
Αμέσως μετά την κατάθεση τηρήθηκε ενός 
λεπτού σιγή και ακριβώς με την έναρξη πάνω 
από τον Ανωγειανό ουρανό πέταξαν σε σχη-
ματισμό μαχητικά f16 αποτίοντας με τον δικόν 
τους τρόπο φόρο τιμής! 
Η Τελετή για την 75η Επέτειος του Ολοκαυτώ-
ματος των Ανωγείων ολοκληρώθηκε με την 
ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου.

χρΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  
ΚΑΙ ΤΟυ χρΟΝΟυ

παρασκευΗ 26 ιουλιου 2019
Για τον ευεργέτη Μιχάλη Σταυρακάκη 
μίλησε ο καθηγητής αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Στα-
μπολίδης.
•Προβολή ταινίας μικρού μήκους, του 
γνωστού σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνί-
τη, αφιερωμένη στη ζωή του ευεργέτη 
Μιχάλη Σταυρακάκη.
•Η Ιταλίδα γλύπτρια Elena Succi φι-
λοτέχνησε επί σκηνής την προτομή του 
αείμνηστου Μιχάλη Σταυρακάκη, κατά 
την διάρκεια των τριήμερων εκδηλώσε-
ων, μπροστά στα μάτια των θεατών.
•Στη λύρα ο φέρελπις ανατέλλων 
αστέρας Λευτέρης Καλλέργης.
•Συναυλία με τις Ελένη και η Σουζάνα 
Βουγιουκλή
•Συναυλία με το Βασίλη Λέκκα
Στο πιάνο ο Γιώργος Σαλτάρης.
•Συναυλία με τον Θοδωρή Κοτονιά, 
Νίκος Βερύκοκκος στο βιολί, Διονύσης 
Θεοδόσης στο  κλαρίνο, Κώστας Μαυ-
ριδάκης στο  μπάσο.
•Συναυλία με την Μόρφω Τσαϊρέλη
•Συναυλία με τον Λουδοβίκο των 
Ανωγείων

Στον περιβάλλοντα χώρο του υακίνθου 
υπήρχαν οι εξής παράλληλες δράσεις:
•Περιήγηση στον χώρο του Υακίνθου 
με την έκθεση των προϊόντων του Ψη-
λορείτη.
•Το τσάι του Γιώργη Σαλούστρου 
•Το καζάνι της ρακής 
•Το καφενείο
•Και τέλος τριάντα χαρταετοί θα πε-
τάξουν στον αστροφέγγιστο ουρανό 
του Υάκινθου.

σαββατο 27 ιουλιου 2019 
Μια μεγαλειώδη βραδιά έζησαν όσοι 
βρέθηκαν στα 1260 μ. υψόμετρο την 
δεύτερη βραδιά του Φεστιβάλ των Υα-
κινθείων. Η βραδιά ξεκίνησε με τον 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Οδυσσέα – Ιωάννη Λ. Ζώρα, που μίλη-
σε για τον αείμνηστο ευεργέτη Μιχάλη 
Σταυρακάκη. 
Ακολούθησε προβολή ταινίας μικρού 
μήκους, του γνωστού σκηνοθέτη Λευ-
τέρη Χαρωνίτη, αφιερωμένη στη ζωή 
του  Μιχάλη Σταυρακάκη. 
Ο ηθοποιός Μιχάλης Σφακιανάκης 
σκηνοθέτησε και υποδύθηκε τη ζωή του 

«Δεν είναι το πρεπό του ανδρούς τα κάνει να διηγάται.
Οι άλλοι να τα διαλαλούν κι εκείνος να τ αρνάται»

ΑνωΓΕΙΑ, ΙΟύΛΙΟΣ 2019
Το παραπάνω απόσπασμα από το έργο «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ» του Βιτσέντζου  Κορ-
νάρου είναι αντιπροσωπευτικό για τους ανθρώπους που δουλεύουν, παράγουν, προ-
σφέρουν, χωρίς να κομπάζουν, χωρίς να παινεύουν τον εαυτό τους.  Με άλλα λόγια 
ο ορισμός της αξιοπρέπειας. Η Ομάδα των Υακινθείων έχει άτομα που τους αρμόζει 
τέλεια αυτό το δίστιχο…
Μετά από δυο χρόνια θορυβώδους σιωπής, τα Υακίνθεια επανήλθαν δυναμικά στα 
πολιτιστικά δρώμενα! 
Οι Εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες στον μεγάλο ευεργέτη Μιχάλη Σταυρακάκη, ιδρυ-
τή και χρηματοδότη του θρυλικού πλέον γυμνασίου Ανωγείων.
Ξεκίνησαν την Παρασκευή 26, και έκλεισαν την Κυριακή 28 Ιουλίου. Με πλούσιο 
πολιτιστικό πρόγραμμα η ομάδα των Υακινθείων επέστρεψε ανανεωμένη και μας 
προσκάλεσε να βρεθούμε στον φυσικό χώρο του φεστιβάλ, στο μαγικό θέατρο του 
Αγίου Υακίνθου, στην δροσιά του Ψηλορείτη.

υακινθεια 2019

Μιχάλη Σταυρακάκη μαζί του επί σκη-
νής η Εκατερίνη Βρέντζου.
Στην συνέχεια το κοινό ταξίδεψαν μου-
σικά ο Μιχάλης Σταυρακάκης –«Τατά-
κης» με την κομψή του πένα και η μελω-
δική Ανωγειανή Μαρίνα Δακανάλη. 
Μυσταγωγική ήταν η στιγμή που ακού-
στηκε η φωνή του Ψαρογιώργη στο ριζί-
τικο  «Μυρίζουν οι βασιλικοί», με τους οι 
θεατές να ανάβουν κεριά στη μνήμη και 
στην προσφορά του τιμώμενου ευεργέ-
τη. Ο Ψαρογιώργης ένας από τους πιο 
ολοκληρωμένους μουσικούς μαζί με το 
δώρο των θεών στους Κρητικούς «Ψα-
ραντώνη» και την δωρική φωνή της Νί-
κης Ξυλούρη ξεσήκωσαν τους θεατές 
του μαγευτικού πέτρινου θεάτρου, ενώ 
χόρεψαν οι γυναίκες των Ανωγείων, της 
σχολής της Αριστέας Καλομοίρη.

κυριακΗ 28 ιουλιου 2019
Το φεστιβάλ των Υακινθείων έκλει-
σε αυλαία, με τον Βοσκό της «Στεφά-
νας», Μιλτιάδη του δαμιανοστεφανή, 
με τυροκόμηση σαν Προσφορά του 
βοσκού του Ψηλορείτη στους καλεσμέ-
νους του Υακίνθου. 
Ακολούθησαν τα καλλιτεχνικά δρώμενα:
«Η Αρετούσα θέλει να χορέψει». Ένα 
μονόπρακτο της Μάρως Βαμβουνάκη. 
Με την κατερίνα βρέντζου στο ρόλο 
της Αρετούσας και σε σκηνοθεσία του 
Παύλου Μιχελάκη. Στο τραγούδι της 
παράστασης η Μελίνα βρέντζου. Συ-
ναυλία με τον αρχιμουσικό βασίλη Τσα-
μπρόπουλο, στο πιάνο και την Νεκταρία 
καραντζή στο τραγούδι. Το φεστιβάλ 
έκλεισε με την Συναυλία της Ευανθίας 
ρεμπούτσικα, που στο φινάλε ξεσήκω-
σε το κατάμεστο θέατρο κάνοντας τους 
θεατές να χορεύουν. 
Να πούμε ότι η διοργανωτική ομάδα 
ανανέωσε το ραντεβού της για του χρό-
νου πετώντας μια χρωματιστή μπάλα 
στο  κοινό συμβολίζοντας την εξύψωση 
του 20 χρόνου θεσμού!
➜ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗ-
ΛΩΣΕΙΣ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

›�Επιμέλεια κειμένου  
Μανώλης Σκανδάλης

›�Φωτογραφίες Τζούλια Νταγιαντά
›�Ευχαριστούμε θερμά την 

Ύβα Κουμαντάκη  
για την συνεργασία της!

επέτειο του Ολοκαυτώματος της πόλης μας από τους γερμανούς φασίστες που πραγματο-
ποιείται κάθε χρόνο το πρωί της 13ης Αυγούστου. 
Στις 11:00 το πρωί ψάλθηκε δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη και αμέσως μετά 
στην πλατεία Αρμί επιμνημόσυνη δέηση, προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγενίου.  Ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της 
ημέρα από τον δικηγόρο κ. Οδυσσέα Καλομοίρη, με θέμα: «Ανώγεια 75 χρόνια μετά, η 
μνήμη παραμένει ζωντανή». 
Στη συνέχεια η Παραδοσιακή Χορωδία Ανωγείων υπό την επιμέλεια και διδασκαλία του κ. 
Θάνου Γιακουμάκη, απήγγειλε στίχους από το ποίημα της Ειρήνης Αναγνωστάκη με τίτλο 
«Ω! Παναγιά μου Ανωγειανή».
Λίγο πριν την κατάθεση στεφάνων, ειπώθηκαν οι παρακάτω στίχοι του Γ. Μπέρκη που 
αφορούσαν την επέτειο:

ΡΕΠοΡΤΑΖ
μανώλης 
σκανδάλης
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ε ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών εκδηλώσεων και δρα-
στηριοτήτων συνεχίστηκαν κι εφέτος οι πολιτιστικές 

εκδηλώσεις «Πέτρας Πολιτισμός», που διοργανώνονται 
κάθε χρόνο με την ευθύνη της πολιτιστικής επιτροπής του 
δήμου, σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους 
Ανωγείων και Σεισάρχων, του Σκακιστικού Ομίλου Ανω-
γείων και του Α.Π.Σ. «Ιδαίοι», την Ομάδα των Υακινθεί-
ων και την νεοσύστατη Ομάδα «ΑνώγειαΝέοι». 
Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται, κάθε χρόνο με την τελετή 
μνήμης, στις 13 Αυγούστου, μέρα της μαύρης επετείου 
του Ολοκαυτώματος της πόλης των Ανωγείων από τα 
ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στις 13 Αυγούστου 1944. 
Όπως δήλωσε και ο απερχόμενος δήμαρχος κ. Μανώλης 
Καλλέργης: «Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στοχεύουν να 
αναδείξουν τις πανανθρώπινες και παραδοσιακές αξίες, 
την αντίσταση στο φασισμό και στο ρατσισμό, την εναντί-
ωση στον πόλεμο, την ανάδειξη του πολιτισμού, μέσα από 
την συμμετοχή και την συνεργασία όλων των φορέων της 
κοινωνίας. Οι φετινές εκδηλώσεις συνδυάστηκαν με την 
επανέναρξη των «υακινθείων» και την προσπάθεια κατα-
γραφής του άυλου πολιτισμού της περιοχής του Ψηλορεί-
τη που είναι στρατηγικής σημασίας για τον τόπο μας. 
Εξάλλου και η προμετωπίδα των φετινών εκδηλώσεων 
«και με την πέτρα που κρατάς, χτίσε καινούργιους κό-
σμους» δίνει το μήνυμα μας ιδιαίτερα στη νέα γενιά στις 
σημερινές συνθήκες». 

Οι εκδηλώσεις άρχισαν με το τριήμερο των «υΑΚΙΝ-
θΕΙΩΝ» 26, 27 και 28 Ιουλίου 2019 που ήταν αφιερω-
μένα στους Μεγάλους Ευεργέτες, που άλλαξαν την τύχη 
και το τιμόνι των Ανωγείων 180ο, Μιχάλη και Λετίσιας 
Σταυρακάκη (Σταυράκη).
Ο Μιχάλης Σταυρακάκης έφυγε μαζί με έναν θείο του σε 
ηλικία οκτώ ετών από τα Ανώγεια, ξυπόλυτος, με προο-
ρισμό τη Σμύρνη. Εκεί δούλεψε σε διάφορες οικογένειες 
Ελλήνων σαν βοηθός.
Στα 19 του χρόνια έφυγε στην Αμερική και κατέληξε στην 
Καλιφόρνια, όπου εργάστηκε σε ένα εστιατόριο. Ήταν 
τόσο ακέραιος χαρακτήρας, που ο εργοδότης του τον 
έκανε σε λίγο διάστημα συνέταιρο. Το αποφάσισε ένα 
βράδυ που ο Μιχάλης μαγείρεψε μύδια με την γνώση που 
είχε αποκτήσει στη Σμύρνη. Μύδια στο τηγάνι, αυτό έγι-
νε το περίφημο πιάτο του εστιατορίου. Απέκτησε φίλους 
και κύρος και η επιχειρηματικότητα του αποδείχτηκε 
σπουδαία. Συνέχισε στο χώρο της εστίασης ανοίγοντας 
κι άλλα μαγαζιά. Το 1953 αποφασίζει να ιδρύσει και να 
χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός γυμνασίου στη γε-
νέτειρα του, τα Ανώγεια. Ότι πιο εμπνευσμένο μέσα στην 
μεταπολεμική εποχή, σε ένα χωριό κατεστραμμένο από 
τους Γερμανούς. Ιδρύει το περίφημο «Σταυράκειο γυμνά-
σιο». Ένα έργο που άλλαξε για πάντα την ιστορία του 
τόπου.
Στα 65 χρόνια λειτουργίας του μέχρι σήμερα, πάνω από 
2000 παιδιά έχουν τελειώσει το Λύκειο και ένας μεγάλος 
αριθμός αυτών, πήρε πανεπιστημιακή μόρφωση. Η μεγά-
λη προσφορά του ευεργέτη Σταυρακάκη γίνεται πιο 
σπουδαία, όταν στην βιογραφία του δεν αναφέρει καν, 
από σεμνότητα, αυτή την προσφορά.
Οι γιορτές των Υακινθείων εφέτος ήταν επικεντρωμένες 
πάνω στην σεπτή μορφή του. 
Η παρακάτω μαντινάδα του Αριστείδη Χαιρέτη – Για-
λάφτη, λέει πάρα πολλά για το μέγεθος της προσφοράς 
του Μεγάλου Ανωγειανού Ευεργέτη:

«Ένα δεντρό εφύτεψες στο Ανωγειανό περβόλι,
και τώρα καθομάστανε στον ασκιανό του όλοι»

πεμπτΗ 01 αυγουστου  
θΕΑΤρΟ «ΝΙΚΟΣ ΞΟυΛΟυρΗΣ»
«Μέσα από την Τέχνη και την παράδοση»
Μέσα σε μια συγκινητική βραδιά, η σχολή παραδοσιακών 
χορών της Αριστέας Καλομοίρη πραγματοποίησε τιμη-
τική εκδήλωση εις μνήμην του αξέχαστου λυράρη Γιώρ-
γου Καλομοίρη – «Γιωργαντού» με την συμμετοχή πολ-
λών μουσικών, μεταξύ των άλλων, Ψαραντώνης, Δημή-
τρης Ξυλούρης, Λευτέρης Ε. Καλομοίρης κ.α.

παρασκευΗ 02 αυγουστου 
θΕΑΤρΑΚΙ ΑΓΙΟυ ΙΩΑΝΝΗ
Με αποσπάσματα από τον «ΕρΩΤΟκρΙΤΟ» του βιτσέ-
ντζου κορνάρου, οι οι θεατές που βρέθηκαν στο θεατρά-
κι πίσω από το ιερό του Αγίου Ιωάννη, γεύτηκαν τα 
μουσικά χρώματα των καλλιτεχνών Γιώργη Βρέντζου 
(κάτη) και Γιώργη Νταγιαντά. Αφήγηση Νίκος Βρέντζος 
(Μπουργονίκος). Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων.

σαββατο 03 αυγουστου 
Την νεόδμητη αίθουσά του, εγκαινίασε ο πολιτιστικός 
σύλλογος Ανωγείων με την παρουσία του Μητροπολίτη 
Ρεθύμνου κκ. Ευγενίου και των ιερέων των Ανωγείων. 
Μετά την τελετή ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι με 
τους Λευτέρη και Μανούσο Καλλέργη. 

τοποσ του βοσκου - epimenidis forum.
Στον ιδιαίτερο, από κάθε άποψη, χώρο, στις πλαγιές των 
Ανωγείων και στον τόπο του Βοσκού πραγματοποιήθη-
κε το Epimenidis foum, το Σάββατο 03 Αυγούστου. Ανά-
μεσα στους ομιλητές ο διευθυντής του ΙΤΕ. 
«Η Επιστροφή των Βουνών» ονοματίστηκε το φιλόδοξο 
συνέδριο «Epimenidis forum», που σηματοδότησε το 
άνοιγμα προς το κοινό, του Τόπου του Βοσκού στ’ Ανώ-
γεια και τον Ψηλορείτη. Ένας χώρος που αναπαριστά τα 
μιτάτα και όπου καθένα εξ αυτών φιλοξενούσε και κάποιο 
άλλο εργαστήριο εμπειρίας και γνώσης, ενώ στο φυσικό 
αμφιθέατρο παρατέθηκε σειρά ομιλιών που ενέπνευσαν 
στο κοινό, την επανασύνδεση με την ορεσίβια ύπαιθρο. 
Ανάμεσα στους ομιλητές και διευθυντής του Ι.Τ.Ε., Νε-
κτάριος Ταβερναράκης, που υπογράμμισε τη σημασία 
της έρευνας όχι μόνο για την τεχνολογική πρόοδο, αλλά 
και για την πρόοδο του ίδιου του πολιτισμού μας, σημει-
ώνοντας παράλληλα και τη δυσάρεστη εξέλιξη του...idea 
drain, που μαστίζει την Ελλάδα που παρά την υποχρη-
ματοδότηση παράγει δυνατά μυαλά στην έρευνα, με τις 
ιδέες τους όμως να βρίσκουν υλοποίηση στο εξωτερικό. 
Αυτό είναι και το όραμα των νέων ανθρώπων στ’ Ανώ-
γεια, σύμφωνα με τον Γιώργο Καλομοίρη που εκπροσώ-
πησε τους διοργανωτές, να αφουγκραστούν την αξία της 
παράδοσης και του πολιτισμού από τις παλαιότερες γε-
νιές για να επιστρέψουν στα βουνά, οι νέοι, μέσα από 
μια φερέλπιδα πολιτιστική ανασυγκρότηση. 
Την εκδήλωση πλαισίωσε καλλιτεχνικά ο Γιάγκος Χαιρέ-
της, αναδεικνύοντας τη μουσική παράδοση ως ορμητική 
εξέλιξη και συνάμα, σύγχρονη πολιτισμική δραστηριότητα. 

κυριακΗ 04 αυγουστου 
θΕΑΤρΟ «ΝΙΚΟΣ ΞυΛΟυρΗΣ»
 «Στο χορό των Στίχων»
παρουσίαση βιβλίου του λευτέρη Γ. Μπέρκη
Με την παρουσίαση του βιβλίου μαντινάδων και τραγου-
διών με γενικό τίτλο «Στο χορό των Στίχων» του ταλα-
ντούχου στιχουργού Λευτέρη Γ. Μπέρκη, ξεκίνησε η 1η 
Αυγουστιάτικη Κυριακή στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης». 
Για τα βιβλίο και τον στιχουργό μίλησαν με γλαφυρό 
λόγο οι Γιώργης Καράτζης, (στιχουργός), Μανώλης 
Καρυωτάκης (πιλότος πολεμικής αεροπορίας), Σωκρά-
της Κεφαλογιάννης (νέος δήμαρχος Ανωγείων) και ο 
Νίκος Γιακουμάκης (δικηγόρος). 
Απαγγελία στίχων έκανε στην αρχή της εκδήλωσης ο 
Νίκος Βρέντζος (Μπουργονίκος).
Ανοίγοντας τον κύκλο των ομιλιών, ο Γιώργης Καρά-
τζης υπογράμμισε: 
«Ένα καινούργιο βιβλίο με μαντινάδες ανοίγει απόψε τα 
φτερά του στ’ Ανώγεια που αποτελεί φυσικό ενδιαίτημα 
του περίφημου αυτού ποιητικού είδους. Και αφού λέμε για 
φτερά, μπορούμε να φανταστούμε την μαντινάδα σαν ένα 
όμορφο παραδεισένιο πουλί ή σαν ένα γοργοφτέρουγο 
γεράκι που σκίζει τον ουρανό των αισθημάτων και των 

ιδεών κόντρα σε κάθε καιρό και σε κάθε διάθεση. Ένα 
πουλί που έχει χτίσει αναρίθμητες φωλιές από το Μετόχι 
μέχρι το Περαχώρι. Απόδειξη πως το φελά ο τόπος και 
ευνοεί την ανάπτυξή του. Ο Λευτέρης ο Μπέρκης είναι- 
ακόμη - ένας από τους κυνηγούς αυτού του πουλιού που 
όπως συμβαίνει συνήθως γίνεται ο ίδιος στο τέλος το θήρα-
μα. Κυνηγός της μαντινάδας και ταυτόχρονα θύμα της …»

Αμέσως μετά ο Μανώλης Καρυωτάκης είπε:
«Καλησπέρα… Όπως βλέπεται είμαι ο μόνος που φορά-
ει γραβάτα! Το είχα υποσχεθεί στο αδελφικό μου φίλο 
και κουμπάρο, το Λευτέρη. Αγανάχτησα να βρω μια γρα-
βάτα στα χρώματα του εξωφύλλου και θα το κάνω ανά-
ποδα, όπως ο Αλέξης, δεν θα την βγάλω μέχρι να βγάλει 
το δεύτερο βιβλίο, ο Λευτέρης! Καλησπέρα στα όμορφα 
Ανώγεια, στον τόπο που όπως δηλώνει και το όνομα οι 
κάτοικοί του έχουν το προνόμιο να ζουν ψηλότερα από 
άλλους και την ευλογία να είναι πιο κοντά στο θεό! Με 
τον Λευτέρη γνωριστήκαμε στον αέρα. Ιπτάμενος κι αυ-
τός  αφού κάθε φορά που χορεύει μοιάζει να αφήνει την 
γη και να αιωρείται σαν αετός απλωμένα τα χέρια σαν 
φτερά ικανοποιώντας τα μάτια και του πιο απαιτητικού 
θεατή! Πλέον όμως και του κάθε αναγνώστη…» 

Τη σκυτάλη ανέλαβε στη συνέχεια ο κ. Σωκράτης Κεφα-
λογιάννης, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
«Σίγουρα, μην περιμένετε να συγκριθώ με τον ποιητικό 
λόγο τόσο του Μανώλη Καρυωτάκη, του νίκου Γιακου-
μάκη, πόσο μάλλον του Γιώργη Καράτζη. Αλλά θα δούμε 
μια άλλη πτυχή και άλλη συνθήκη που ικανοποιεί την 
δημιουργία αυτού του βιβλίου. Αγαπητοί συγχωριανοί, 
αγαπητοί φίλοι... Κάθε φορά που ένας Ανωγειανός πα-
ρουσιάζει δημόσια το αποκρυστάλλωμα του πνευματι-
κού και συναισθηματικού προβληματισμού του, νιώθω 
ως ενεργός πολίτης ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξώ για την 
πορεία της μικρής αλλά τόσο μεγάλης κοινωνίας μας! 
Φαντάζομαι ότι δεν είμαι ο μόνος που νιώθει αυτά τα 
συναισθήματα. Όλοι οι Ανωγειανοί είμαστε υπερήφανοι 
για τις σημαντικές πολιτισμικές παραδόσεις μας που 
συνεχίζονται αδιάκοπα μέσα στο χρόνο! Και θαρρώ πώς 
είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας απέναντι στους 
παππούδες και στους πατεράδες μας που μας κληροδό-
τησαν αυτές τις πολιτισμικές, τις ανθρώπινες αξίες όπως 
τα αισθήματα της ελευθερίας, της αγάπης του τόπου μας, 
της δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής, της γενναιο-
δωρίας, του σεβασμού προς τον άλλον, και του φιλότιμου, 
της φιλίας και του έρωτα! Οφείλουμε τις αξίες αυτές να 
μην της ξεχνάμε και να τις κάνουμε συστατικό της κα-
θημερινής μας ζωής…. Λευτέρη, σε ευχαριστώ που στο 
πρώτο σου αυτό σημαντικό βήμα με κάλεσες και είμαι 
δίπλα σου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ!» 

Ο Νίκος Γιακουμάκης κλείνοντας τις ομιλίες, είπε, με-
ταξύ άλλων: 
«Καλησπέρα σε όλους… να εκφράσω το θαυμασμό μου 
για όλους τους ομιλητές, πρωτίστως στον Γιώργη καράτζη 
που έχω μεγαλώσει με τις μαντινάδες του, αλλά και στον 
Μανώλη και το Σωκράτη για τα καλά λόγια που είπανε 
για το φίλο μου το λευτέρη και νιώθω πολύ χαρούμενος! 
Εκφράζω τη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σας αλ-
λά και για την τιμή να μιλήσω για το βιβλίο. Τον Λευτέρη 
τον γνώρισα από τις συχνές επισκέψεις μου στο χωριό 
αλλά και την συνεργασία που είχαμε με τον πολιτιστικό 
σύλλογο. Επικεντρώνω την φιλία και την ουσία της γνω-
ριμίας μας με τον Λευτέρη στις παρέες που βρεθήκαμε. 
Ο Λευτέρης είναι χαραχτήρας που έχει μεράκι την συ-
νεύρεση, την παρέα και την ανταλλαγή απόψεων και 
ιδεών με σεβασμό στον συνομιλητή του. Είναι άνθρωπος 
με ανοιχτό πνεύμα και συνεχώς ερευνά με προσοχή και 
ψάχνει την αλήθεια όλων αυτών των αρχών και αξιών 
που κληροδοτήθηκαν από το περιβάλλον του. Μια πα-
ρόμοια στάση ζωής όπως του Λευτέρη, είναι αυτή που 
ανανεώνει και επικαιροποιεί κατά τη γνώμη μου τους 
όρους διατήρησης ηθών και αξιών του πολιτισμού που 
κάθε ένας από εμάς...». Ο κ. Γιακουμάκης κατέληξε την 
ομιλία τους ως εξής: «Η ποίηση απελευθερώνει το πνεύ-
μα και τις αισθήσεις και απασχολεί ως μέσο έκφρασης 
τους Ανωγειανούς μαντιναδολόγους που σέβονται την 
τέχνη τους! Πολλά συγχαρητήρια στον φίλο μας το Λευ-
τέρη και πάντα καλά να ήμαστε να ανταμώνουμε!» 
Την βραδιά πλαισίωσαν μουσικά οι Θανάσης Μαυρόκω-
στας, Χάρης Φασουλάς, Γιάννης Δινιακός, Βασίλης Χαι-
ρέτης κ.α 
Χόρεψαν τα συγκροτήματα των Θανάση και Δημήτρη 
Μαυρόκωστα καθώς και του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ανωγείων. 
Την βραδιά συντόνισε η Αριστέα Καλογρίδη. 

τριτΗ 06 αυγουστου 
Με το θεατρικό δρώμενο «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ» από το αρχαίο κείμενο «Η απολογία 
του Σωκράτη» συνεχιστήκαν οι εκδηλώσεις στο θεατράκι του Αγίου Ιωάννου, από το 
Elliniko Theatro / Greek Theatre of New York.

τεταρτΗ 07 αυγουστου «ΣφΑΚΑΚΙ»
Για μια ακόμα χρονιά τιμήθηκαν οι ήρωες της ιστορικής μάχης στο «Σφακάκι» από το 
παράρτημα της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και της ΚΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ του ΚΚΕ. Να θυμίσουμε ότι 
η μάχη στη θέση Σφακάκι ο εφεδρικός ΕΛΑΣ Ανωγείων στις 7 Αυγούστου του 1944 
απελευθέρωσε 98 γυναικόπαιδα, που είχαν συλληφθεί ως όμηροι από τις Γερμανικές 
δυνάμεις κατοχής, χωρίς στην μάχη αυτή να μην υπάρξει καμία απολύτως απώλεια 
από την πλευρά των ανταρτών. (Περισσότερα αναφέρουμε σε άλλη στήλη). 

παρασκευΗ – σαββατο –κυριακΗ 09 –10 -11 αυγουστου 
φΕΣΤΙΒΑΛ «χΑϊΜΑΛΙΝΑ» 
Τριήμερο αντιρατσιστικό, αντιφασιστικό και αντιξενοφοβικό Φεστιβάλ «Χαϊμαλίνα» 
πλαισιωνόταν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 9, 10 και 11 Αυγούστου με διοργανωτές 
του Φεστιβάλ, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η Ομάδα «ΑνωγειαΝέοι».
Το τριήμερο περιελάμβανε σειρά δράσεων, όπως ομιλίες, προβολές ντοκιμαντέρ, εκθέ-
σεις φωτογραφίας, γελοιογραφίας και σκίτσου, κυνήγι θησαυρού, θεατρικών παιγνιδιών, 
αντιφασιστικό τουρνουά ποδοσφαίρου, γκράφιτι, αγώνες σκάκι και πολύ μουσική! Να 
υπενθυμίσουμε ότι ο όρος «Χαϊμαλίνα» βασίζεται σε ένα γράμμα του λαϊκού μας ποιη-
τή Μιχάλη Σταυρακάκη – Νιδιώτη, σε ένα γράμμα (επιστολή) που είχε στείλει το 1978 
σε μια Αφρικάνα και το οποίο το περιεχόμενο του γράμματος έλεγε:
Μιχάλης Σταυρακάκης / Νιδιώτης
«Τώρα που σου γράφω, «χαϊμαλίνα», Από το πιο ψηλό βουνό της κρήτης, ροβολώ τα 
πρόβατά μου στον ίσκιο ενός ασφεντάμου. Έχω πρόβατα λευκά σαν το λευκό μου χρώ-
μα. Έχω πρόβατα μαύρα σαν το δικό σου χρώμα, χαϊμαλίνα. Το αίμα τους είναι το ίδιο 
κόκκινο, Σαν το δικό μας αίμα, χαϊμαλίνα. ρωτάω τα πρόβατά μου πως μοιράζονται 
στα ίσα Τον ίσκιο του ασφεντάμου κι έχουν, λευκά και μαύρα, Τα ίδια δικαιώματα. 
Ενώ οι άνθρωποι σκοτώνονται Μοιράζοντας μια πήχη γης. Αρμέγω τα πρόβατά μου 
και φτιάχνω το γάλα τους τυρί. Μια φορά το χρόνο κουρεύω τα πρόβατά μου και η και 
η γυναίκα μου στο τελάρο ολημερίς φτιάχνει ρούχα μαύρα και λευκά. Εσύ, χαϊμαλίνα, 
Δεν γνωρίζεις εμάς τους λευκούς. που φτιάχνουμε το τυρί, Τις γυναίκες μας , που 
φτιάχνου τα ρούχα στο τελάρο. Εσύ γνωρίζεις τους άγριους λευκούς, που ήρθαν στην 
πατρίδα σου, και σκοτώνουν τα αδέλφια σου. Αυτοί που κλέβουν το βιος σου, χαϊμα-
λίνα, κλέβουν και το δικό μου τυρί. Τώρα που σου γράφω χαϊμαλίνα, Από το πιο ψηλό 
βουνό της κρήτης, ροβολώ τα πρόβατά μου.»  Ανώγεια 1978

πεμπτΗ 13 αυγουστου ΗΜΕρΑ ΜΝΗΜΗΣ 
Στην εκδήλωση μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Ανωγείων στις 11 το πρωί στην πλα-
τεία δημαρχείου στο Αρμί, ήταν αφιερωμένη η Πέμπτη 13 Αυγούστου 2019, οπότε και 
συμπληρώθηκαν 75 χρόνια από εκείνη την αποφράδα ημέρα της ισοπέδωσης της πόλης 
μας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής (Περισσότερα για την εκδήλωση αυτή σε 
ξεχωριστή σελίδα)
Η μέρα έκλεισε στο ΘΕΑΤΡΟ «ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ» με τη συναυλία των Ρίτα 
Αντωνοπούλου και Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Οι τυχεροί που παραβρέθηκαν στο υπαί-
θριο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια καταπληκτική 
βραδιά με τους παραπάνω εξαιρετικούς καλλιτέχνες να δίνουν πραγματικό ρεσιτάλ 
παιξίματος και ερμηνείας!!! Ο συμπατριώτης μας, Μανώλης Ανδρουλιδάκης σπούδα-
σε κιθάρα με τους Νότη Μαυρουδή και Κώστα Κοτσιώλη, Μουσικολογία και Σύνθε-
ση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με αριστεία και α’ βραβεία. Ενώ η μεγάλη κυρία 
του τραγουδιού Ρίτα Αντωνοπούλου, με εξίσου καλό μουσικό-καλλιτεχνικό βιογραφι-
κό έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα συνθετών και στιχουργών του ελληνικού 
τραγουδιού όπως οι Μίμης Πλέσσα, Μίκης Θεοδωράκης, Σταμάτης Κραουνάκης, 
Θάνος Μικρούτσικος, Μάνος Ελευθερίου κ.α., ενώ το καλοκαίρι του 2012, έλαβε 
μέρος στην τραγωδία του Ευριπίδη «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» ως κορυφαία του χορού 
μαζί με τους Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μηνά Χατζησάββα και Στέλιο Μάινα. 

18 εωσ 25 αυγουστου 
Ανοιχτό τουρνουά σκακιού – 8ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Ανωγείων.

Δευτερα 19 αυγουστου
Η συναυλία του Γιώργη Ξυλούρη – Ψαρογιώργη ήταν το κυρίαρχο μουσικό γεγονός 
της μέρας. Ο δεξιοτέχνης και πολύ δημοφιλής μουσικός άφησε τις καλύτερες εντυπώ-
σεις στο κοινό που γέμισε το χώρο του θεάτρου «Νίκος Ξυλούρης».

11 εωσ 19 σεπτεμβριου
3 κλειστά τουρνουά επίτευξης Νόρμας Διεθνούς Μετρ «International Master» και 
Διεθνούς Μεγάλου Μετρ «International Grandmaster» διεξήχθηκαν στις παραπάνω 
ημερομηνίες, με την ευθύνη της διοργάνωσης να έχει Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων.

■�Στη μνήμη Κοντόκαλου Ελένης Αντ.  τα 
παιδιά της εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό 
των 500 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Γεώργιου Χαιρέτη η χαιρέτη 
Ευαγγελία εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Σουλτάτου Ιωάννας ο Σουλ-
τάτος Ιωάννης  εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Χαχλιούτη Ιωάννη Άγνωστος 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Γιάννη Μανιώρου (φωτογρά-
φου) η Σύζυγος και τα παιδιά του εκλει-
πόντος εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50 
Ευρώ.
■�Στη μνήμη της συζύγου του Δέσποινας 
Δακανάλη-Βολτέρα ο Μανώλης δακανά-
λης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των  100 
Ευρώ.
■�Στη μνήμη  Μαρίας Κεφαλογιάννη ο δη-
μήτριος Σαλούστρος εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη Ελένης Σωκρ.Σαλούστρου  τα 
παιδιά της δημήτρης, χαρά και Καίτη 
Σαλούστρου εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό 
των 200 Ευρώ.
■�Στη μνήμη  Σωκράτη Σκουλά οι Άλκης, 
Γεώργιος, Νικόλαος και Ευστάθιος Σκου-
λάς εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 200 
Ευρώ.
■�Στη μνήμη της Συμπεθέρας τους Ελευθε-
ρίας Σκουλά η Οικογένεια ΚΩΝ/ΝΟυ Π. 
ΚΟρΚΟΛΗ(Μεγαλόπολη Αρκαδίας) ει-
σέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη  του Χαράλαμπου Ξυλούρη 
(ΠΛΑΣΤΗΡΑ)  τα παιδιά του εισέφεραν 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■�Στη μνήμη  της Ανδρονίκης Δ. Σκανδάλη  
η Οικογένεια του δημήτρη δ. Σκανδάλη 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Στη μνήμη  της Αγγελικής Κλίνη  ο Γ.
Κλίνης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 
Ευρώ.
■�Ο θ. Πελαντάκης (ρέθυμνο) εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 
Ευρώ.
■�Ο Κουτεντάκης Νικόλαος εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Ο Μανώλης Μπαγκέρης (Μπαγκερο-
βαγγέλη) εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των 40 Ευρώ.
■�Ο Αεράκης Ηρακλής εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Η Σκουλά Γιάννα (του χουμά) εισέφε-
ρε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 
Ευρώ.
■�Η Σταυρακάκη Αγάπη(ρΑΕΤΙ) εισέφε-
ρε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 150 
Ευρώ.
■�Οι Τερζάκης Κων/νος  και Σωμαράς 
Ιωάννης εισέφεραν για συνδρομή στη Φ.Α. 
το ποσό των 40 Ευρώ.
■�Ο Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 40 Ευρώ.
■�Ο Κονιός Κώστας(Τζιρντάνης) εισέφε-
ρε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 
Ευρώ.
■�Η Στέλλα Νταγιαντά εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Σκουλάς Νικόλαος εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Παγκράτη Ελένη εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Σπυθούρης Γιάννης εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Ειρήνη Μανουρά εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο χαιρέτης Ιωάννης εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Οι Άρης κ΄ Μαρία Μανουρά εισέφεραν 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Ο Σταυρακάκης Μανώλης(Μερτζάνης) 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 Ευρώ.
■�Ο Σταυρακάκης Γιάννης(Μερτζάνης) 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 Ευρώ.
■�Ο Σαλούστρος Ιωάννης εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Σταυρακάκης Λευτέρης εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Περιφεράκη Μαριλένα εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Περιφεράκη Ευανθία εισέφερε για 

συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Μανουρά Ιωάννα εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 10 Ευρώ.
■�Ο Τουπής Μανώλης εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 10 Ευρώ.
■�Η Ανδρεαδάκη Μαρία εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Βουιδάσκη Πελαγία εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Σταυρακάκης Ιωάννης εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Σταυρακάκης Μανώλης(Πατάρης) 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 Ευρώ.
■�Η φασουλά χαρά εισέφερε για συνδρο-
μή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο φασουλάς δημάρατος εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Σταυρακάκης Γιώργης εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Σταυρακάκης δημήτρης(Μερτζάνης) 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 Ευρώ.
■�Ο Μανουράς Ιωάννης εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 25 Ευρώ.
■�Ο Μανουράς Ανδρέας εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 25 Ευρώ.
■�Ο Σαλούστρος Ζαχαρίας εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Σκουλά Μαρία εισέφερε για συνδρομή 
στη Φ.Α. το ποσό των 10 Ευρώ.
■�Η Σκουλά Ειρήνη εισέφερε για συνδρο-
μή στη Φ.Α. το ποσό των 30 Ευρώ.
■�Η Σκουλά Αντωνία εισέφερε για συνδρο-
μή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Κουνάλης Γεώργιος εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Η Κουνάλη Ιωάννα εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Σκουλάς Παναγιώτης εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Σαλούστρος δημήτρης εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Ο Σκουλάς Γιώργος εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Σαμόλης Πέτρος εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Ο Καράτζης Νικόλαος εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Σκανδάλη ραφαέλλα εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο χαιρέτης Βασίλης εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Τουπής Βασίλης εισέφερε για συνδρο-
μή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Ο Ξυλούρης Επαμεινώνδας εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Αεράκης Νίκος(ΝΙΝΗΣ) εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο δακανάλης Μανώλης εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Ανδρεαδάκης Νικήστρατος εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 
Ευρώ.
■�Η Μπαγκέρη Περσεφόνη εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 70 Ευρώ.
■�Ο Τουπής Αριστείδης εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο φασουλάς Νικόλας εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Κουνάλη Άννα εισέφερε για συνδρο-
μή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Ανδρεαδάκη Περσεφόνη εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Ανδρεαδάκη Μαρίκα εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Σκουλά Ειρήνη εισέφερε για συνδρο-
μή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Κονιού Αριστέα (Ταγιαροβασίλη) 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 Ευρώ.
■�Η Κονιού Κατερίνα (Ταγιαροβασίλη) 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 Ευρώ.
■�Ο Κονιός Βασίλης (Ταγιάρης) εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Σκουλάς Άλκης εισέφερε για συνδρο-
μή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Η Αεράκη δώρα εισέφερε για συνδρομή 
στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■�Ο Κουνάλης Εμμανουήλ εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■�Ο Κοκοσάλης Παναγιώτης εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

Η   Σ Τ Η Λ Η   Τ O υ   Τ Α Μ Ι Απολιτιστικεσ εκΔΗλωσεισ 

πετρασ  πολιτισμοσ 
ανωγεια  2019
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ΓΡΑφΕΙ ο μανώλης σκανδάλης
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δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις

Για μια ακόμα χρονιά τιμήθηκαν οι ήρωες της ιστορικής 
μάχης στο «Σφακάκι» που διοργανώνει κάθε χρόνο το 
παράρτημα της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και η ΚΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
του ΚΚΕ. Να θυμίσουμε ότι η μάχη στη θέση Σφακάκι ο 
εφεδρικός ΕΛΑΣ Ανωγείων στις 7 Αυγούστου του 1944 
απελευθέρωσε 98 γυναικόπαιδα, που είχαν συλληφθεί ως 
όμηροι από τις Γερμανικές δυνάμεις κατοχής, χωρίς στην 
μάχη αυτή να μην υπάρξει καμία απολύτως απώλεια από 
την πλευρά των ανταρτών. 
Έκδηλη ήταν η συγκίνηση από το παραβρισκόμενο πλή-
θος συγγενών, αλλά και απλού κόσμου που παραβρέθη-
καν στο χώρο του μνημείου λίγο μετά της 6:00 το από-
γευμα. Όλοι αυτοί οι αφανείς και επιφανείς ήρωες, 75 
χρόνια πριν δεν ήταν τίποτα περισσότερο από απλοί 
άνθρωποι της καθημερινότητας, της διπλανής και παρα-
διπλανής μας πόρτας και γειτονιάς. Αλλά είχαν μέσα τους 
άσβεστη την μεγάλη φλόγα για ελευθερία, αξιοπρέπεια 
και ανεξαρτησία. 
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ των άλλων και 
οι Στελής Σταυρακάκης (εκλεγμένος δημοτικός σύμβου-
λος – επικεφαλής του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρω-
ση»), Αντώνης ρούλιος (δημοτικός σύμβουλος στην 
απερχόμενη δημοτική αρχή), Βασίλης Φασουλάς (πρώ-
ην γραμματέας ΚΟΒ Ανωγείων), Άρης Μανουράς 
(πρώην αντιπρόεδρος Παγκρητίου Ενώσεως) και πολλοί 
άλλοι. Στεφάνια κατέθεσαν οι Γιάννης Ανδρουλιδάκης 
(εκπρόσωπος ΠΕΑΕΑ Ρεθύμνου) και η Ειρήνη Α. Μα-
νουρά, εγγονή της Ειρήνης Μανουρά – Ζωνογιάννενας, 
η οποία είχε ειδικό και αποφασιστικό ρόλο λίγο πριν 
ξεκινήσει η συμπλοκή των ανταρτών του εφεδρικού 
ΕΛΑΣ Ανωγείων με τους γερμανό-ιταλούς φασίστες 
στο «Σφακάκι». 

Τέλος, ο κ. Αντώνης Ρούλιος αναφερόμενος στο ιστορι-
κό της Μάχης στο Σφακάκι, είπε σχετικά: 
«Αγαπητοί συγχωριανοί, συγκεντρωθήκαμε κι εφέτος 
εδώ για να τιμήσουμε αυτόν εδώ τον τόπο τους ήρωες που 
πριν από 75 χρόνια έδωσαν μια ιστορική μάχη και απε-

λευθέρωσαν 98 γυναίκες και παιδιά που οδηγούσαν οι 
Γερμανοί, ομήρους στο Γενί Γκαβέ. Ήταν μια συλλογική 
απόφαση του ΕΑΜ εναντίον του λοχία «Σήφη» (σ.σ. 
Γιόζεφ Όλενχάουερ) που προσέβαλε συχνά τα Ανώγεια 
και προέβαινε σε ωμότητες που κάποια στιγμή έπρεπε 
να σταματήσει. Για να γίνει αυτή η Μάχη είχε προηγηθεί 
η αρπαγή των όπλων στο σταθμό της χωροφυλακής που 
είχαν φυλαχθεί στην τοποθεσία του «φορτωμένου το 
δέτη» κι έγινε εφικτή η επιχείρηση στο «Σφακάκι», αρ-
γότερα. Για ιστορικούς λόγους θα αναφέρω τα ονόματα 
αυτών των ηρώων. Επικεφαλής ήταν ο Μανώλης Μα-
νουράς ή «Σμαΐλης» . Λευτέρης Αεράκης (Νταρολευτέ-
ρης), Μανώλης Νταγιαντάς(Λαμπρινομανώλης), Μανώ-
λης Νταγιαντάς (Παπουργιανός), Κώστας Καφατσής 
(Καφατσόκωστας), Ιωάννης Πασπαράκης (Γιαννιός τση 
Χρόναινας), Δημοσθένης Πασπαράκης, Πέτρος Πασπα-
ράκης (Θοδωροπέτρος), Χαράλαμπος Φρυσάλης (Φρυ-
σαλοχαραλάμπης), Γιώργης Ξημέρης (Ξημερογιώργης), 
Γιώργης Μανουράς (Γύπαρης). Μεγάλη συνεισφορά 
είχε η ΕΠΟΝ ίτισσα, Ειρήνη Μανουρά «Ζωνογιάννενα», 
Γιώργης Νταγιαντάς (Περβολογιώργης), που έτρεξε και 
πήγε στη θέση «Τσουνιά» να ειδοποιήσει αλλά και άλλοι 
Ανωγειανοί που είχαν την δικιά τους συνεισφορά εκείνη 
την ημέρα. «Η Μάχη στο Σφακάκι» είναι ένα παράδειγ-
μα προς όλους μας, ότι οι μόνες μάχες που χάνονται είναι 
αυτές που δεν δίνονται. Ο λαός πρέπει να καταλάβει ότι 
ο αγώνας πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή και να μην 
έχει αισθήματα μοιρολατρίας που είναι η αιτία για τα 
όποια δεινά τραβάει ο κόσμος τα τελευταία χρόνια.»
Για να ολοκληρώσει την ομιλία του ο κ. Αντώνης ρούλι-
ος ως εξής: «Ο αγώνας όσο άνισος κι αν είναι πρέπει να 
δίνεται κι ας χαθεί». 

εΚΚλΗΣΙΑ ΑΓΙοΥ ΓΕΩΡΓΙοΥ 7:30 ΜΜ
Αμέσως από τη περιοχή «Σφακάκι» οι παραβρισκόμενοι 
πήγαν στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου όπου από το 
2013, ο εφημέριος του ναού πατέρας Ανδρέας Κεφαλο-
γιάννης τιμά με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τους ήρω-
ες του «Σφακακιού» με τρισάγιο, ειδική εύφημη μνεία και 
ομιλία παραλληλισμένη με την τότε και την σημερινή 
εποχή μας. 
Στην φετινή ομιλία του, ο π. Ανδρέας Κεφαλογιάννης, 
παρουσία και του απερχόμενου δημάρχου κ. Μανόλη 
Καλλέργη, ανέφερε τα εξής: 
«Το Σφακάκι 75 χρόνια μετά την ιστορική μάχη παρα-
μένει ένας φάρος που φωτίζει τους αγώνες κατά του 
φασισμού και ναζισμού. Που φωτίζει τους αγώνες για 
την ελευθερία, ανεξαρτησία και δημοκρατία. Που φω-
τίζει την αδούλωτη ανωγειανή ψυχή απέναντι σε κάθε 
κατακτητή και σε κάθε εισβολέα. Που φωτίζει τη δύνα-
μη που έχουμε για να βγούμε από το σκοτάδι και την 
καταπίεση. Τα Ανώγεια ακόμα και σήμερα συνεχίζουν 
σταθερά τον αγώνα κατά του φασισμού γιατί το τέρας 

είναι εδώ ολοζώντανο και απειλητικό. Όμως, αυτός εδώ 
ο τόπος ξέρει πώς να το χτυπήσει, ξέρει πώς να το πο-
λεμήσει, ξέρει πώς να το ξεκάνει. Οι αγωνιστές του Σφα-
κακιού στις 7 Αυγούστου 1944 με βασικό όπλο την αξι-
οπρέπεια και την δίψα για την εκδίωξη του Γερμανού 
καταχτητή αλλά πάνω απ’ όλα της υπεράσπιση της τιμής 
και της αξιοπρέπειας αυτού του τόπου σήκωσαν ψηλά 
τη σημαία της αντίστασης και έστειλαν μήνυμα σε όλη 
την Κρήτη ότι το θεριό δεν είναι ανίκητο. Με τα λιγοστά 
όπλα που διέθεταν αλλά με περίσσια ψυχή πέτυχαν κά-
τι το μοναδικό κατά την διάρκεια του Β’ παγκοσμίου 
πολέμου, χωρίς να σκοτωθεί ή να τραυματιστεί κανείς 
από τους 98 αιχμαλώτους, πέτυχαν την απελευθέρωσή 
τους με την ταυτόχρονη αιχμαλωσία του γερμανό – ιτα-
λικού αποσπάσματος. Οι μαχητές του Σφακακιού, μια 
περήφανη γενιά των Ανωγείων μέσα από την αντιστα-
σιακή στάση τους διαμορφώνουν ένα διαχρονικό  πλαίσιο 
αξιών και μηνυμάτων όπως: Χωρίς θυσίες και αγώνες ο 
στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί. Όλα είναι κατορθωτά. 
Η πάλη για την προάσπιση των πανανθρώπινων αξιών 
είναι καθημερινή και αδιάλειπτη. Ο αγώνας για την ελευ-
θερία και δημοκρατία έχει διάρκεια και συνέχεια. Πά-
νω απ όλα βάζουμε το συμφέρον της πατρίδας και της 
κοινωνίας. να είστε υπερήφανοι για το «Σφακάκι», για 
την Δαμάστα και για όλες τις μάχες και για όσους θυσι-
άστηκαν γι αυτό εδώ τον τόπο. να είστε και να είστε 
και να’ είμαστε υπερήφανοι για το χωριό μας, που παρά 
τις επιδρομές που έχει δεχτεί από τους Τούρκους και 
Γερμανούς αυτό φυτρώνει αυτό φυτρώνει ακόμα πιο 
δυνατό μέσα από τις φλόγες, τις στάχτες και τα αποκα-
ΐδια. να είστε και να είμαστε περήφανοι γιατί ο ναζι-
σμός στη σύγχρονη ελληνική εκδοχή του, αποκρούστηκε 
από την κοινωνία μας με τρόπο ενωτικό και αποτελε-
σματικό. Όμως για να προστατεύσουμε τις αξίες και τα 
ιδανικά αυτού του τόπου και για να κρατήσουμε αναμ-
μένη την φλόγα θα πρέπει να πολεμήσουμε όλα εκείνα 
τα στοιχεία που αλλοιώνουν το DNA μας. Γιατί για να 
πας μπροστά απαραίτητο συστατικό είναι η αυτοκριτι-
κή μας.  Ας είναι αιωνία η μνήμη των αγωνιστών του 
Σφακακιού, ας είναι αιώνια η μνήμη όλων όσων αγωνί-
στηκαν και έπεσαν στα πεδία των μαχών. Αθάνατοι. 
Ζήτω η Εθνική Αντίσταση, κάτω ο φασισμός και οι φα-
σίστες.».
Η τελετή έκλεισε με την ανάκρουση του Εθνικού μας 
ύμνου από τους παραβρισκόμενους του ναού.
 
πλΑΤΕΙΑ ΑΡΜΙ 9:00 ΜΜ
Η εκδήλωση για το Σφακάκι συνεχίστηκε το βράδυ, λίγο 
μετά της 9 μ.μ., στην πλατεία Αρμί, όπου ο Μιχάλης Σφα-
κιανάκης ανέγνωσε την μαρτυρία -ντοκουμέντο του επι-
κεφαλής της μάχης, Μανώλη Μανουρά «Σμαΐλη». 
Ακολούθησε ομιλία από τον κ. Στέλιο Ορφανό μέλος της 
επιτροπής Κρήτης του ΚΚΕ και εκλεγμένος περιφερεια-
κός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρω-
σης ο οποίος τόνισε στην ομιλία του: 
«Αιτία του πολέμου ήταν η όξυνση των ανταγωνισμών 
μεταξύ των μονοπωλίων. Σε μια φάση, μετά τη μεγάλη 
κρίση του 1929, που προσπαθούσαν να ξανασηκώσουν 
την κερδοφορία τους ρίχνοντας στην εξαθλίωση την ερ-
γατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα των χωρών τους. Οι 
ανταγωνισμοί δε σταμάτησαν με τον πόλεμο. Οξύνθηκαν. 
Οξύνθηκαν και μετά τον πόλεμο. Οδήγησαν στη μεγάλη 
κρίση της τελευταίας δεκαετίας που βιώσαμε στην Ελ-
λάδα με τραγικό τρόπο, με κάθε είδους κυβερνήσεις, 
δεξιές ή δήθεν αριστερές, αυτοδύναμες ή συνεργασίας». 
Συνεχίζοντας ο κ. Ορφανός, είπε:
«Η Λαϊκή Συμμαχία που επιδιώκουμε, παλεύει και βάζει 
στόχο μια άλλη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας και της 
οικονομίας, να υιοθετεί την κοινωνικοποίηση των μονο-
πωλίων, όλων των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, 
το κεντρικό σχεδιασμό, τον εργατικό - κοινωνικό έλεγχο.» 
Για να καταλήξει ο κ. Ορφανός: «Εμπνεόμαστε, διδα-
σκόμαστε από τη Μεγάλη Αντιφασιστική νίκη, από τη 
μάχη στο Σφακάκι, από τους ήρωες της εργατικής τάξης». 
Μετά την ομιλία του κ. Στέλιου Ορφανού, προβλήθηκε 
η ταινία ντοκιμαντέρ του Λευτέρη χαρωνίτη με τίτλο 
«Το τρίτο Ολοκαύτωμα» με μαρτυρίες –καταθέσεις αυ-
τοπτών μαρτύρων των γεγονότων πριν, κατά και μετά 
την μάχη στο «Σφακάκι». 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μουσικά με τους Χάρη Φα-
σουλά, Γιώργη Νταγιαντά και τους συνεργάτες τους. 

Μαν. Σκαν.

νουμε για την καρέκλα. Το κάνουμε για 
αρχές και αξίες. κι αν η καρέκλα δεν υπη-
ρετεί αυτές τις αρχές και αξίες, τότε είναι 
καλύτερα να μην κάθεται κανείς σε αυτήν. 
θέλω να ευχαριστήσω τους δικούς μου 
ανθρώπους και θα το κάνω στο πρόσωπο 
της γυναίκας και των παιδιών μου. Διότι 
χρειαζόμαστε ο καθένας εδώ τη στήριξη 
της οικογένειας του, γι’ αυτό που πρέπει 
να κάνουμε εδώ στον όμορφο τόπο μας 
τα επόμενα χρόνια. Και πρέπει να το κά-
νουμε με ανιδιοτέλεια και με δυο σημα-
ντικά χαρακτηριστικά: την αγάπη και το 
σεβασμό. Αγάπη ο ένας για τον άλλον και 
προς το γενικό σύνολο, και με σεβασμό 
στις αξίες που πρεσβεύει αυτός ο τόπος. 
Έχουμε να υπηρετήσουμε ανθρώπους, αλ-
λά περισσότερο έχουμε να υπηρετήσουμε 
αρχές και αξίες. θα χρησιμοποιήσουμε τη 
λογική και εκεί θα βρούμε όλες τις συναι-
νέσεις που με κάλυμμα την αγάπη και το 
σεβασμό, θα έχουμε το καλύτερο αποτέ-
λεσμα. Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω τον Μανώλη Καλλέργη, τον δή-
μαρχο Ανωγείων, για την παρουσία του 
στ’ Ανώγεια, για το θετικό του πρόσημο 
και να απευθυνθώ στην οικογένεια του 
και να τους πω ότι ήταν ένας άξιος δήμαρ-
χος! Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να 
ευχηθώ στον καθένας σας υγεία και καλή 
δύναμη για ένα έργο όμορφο, αν και δύ-
σκολο. Για να εκτίθεσαι στα κοινά θέλει 
μεγάλη ψυχή. Να παροτρύνω τους δημότες 
να ασχολούνται με τα κοινά, διότι έτσι γι-
νόμαστε πιο χρήσιμοι για την κοινωνία 
μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πα-
ρουσία σας. θέλω την αγάπη σας, θέλω 
την συνεργασία σας. Είμαι σίγουρος ότι 
θα την έχω»!

Τέλος, ο απερχόμενος δήμαρχος Μανώ-
λης Καλλέργης είπε από την μεριά του: 
«Χαιρετίζοντας την έναρξη της θητείας 
του νέου δημοτικού συμβουλίου, εύχομαι 
καλή θητεία με υπομονή, επιμονή και θέ-
ληση για το κοινό καλό των δημοτών, του 
δήμου και της ευρύτερης περιοχής. Για 
την προηγούμενη περίοδο που βρεθήκαμε 
στο τιμόνι του δήμου, αφήνουμε ένα αξιό-
λογο έργο, παρακαταθήκη, στη νέα δημο-
τική αρχή, με παρεμβάσεις σε όλους τους 
τομείς, στη διοίκηση, στα έργα υποδομής, 
εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, στον τρό-
πο λειτουργίας των οργάνων και πιστεύ-
ουμε ότι θα βρουν τη συνέχεια και εξέλιξη 
τους. Άλλωστε αυτό γίνεται πάντα στο 
δήμο μας, αφήνοντας ο καθένας το στίγμα 

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ανώγεια, 27 Αυγούστου 2019
Η τελετή άρχισε με αγιασμό, προεξάρχο-
ντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυ-
λοποτάμου κ.κ. Ευγενίου, πλαισιωμένου 
από τον π. Νικηφόρο (εκπροσωπώντας 
τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ Ειρηναίο), 
καθώς και από τους εφημέριους των Ανω-
γείων. Παρόντες, επίσης, ήταν και οι δή-
μαρχοι Ρεθύμνου κ. Γιώργος Μαρινάκης, 
Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός, Φαι-
στού κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, Μυλοπο-
τάμου κ. Δημήτρης Κόκκινος, ο περιφερει-
ακός διευθυντής Κρήτης του ΟΑΕΔ, κ. 
Γιάννης Πάγκαλος, ο αρχηγός πυροσβε-
στικής στην Κρήτη κ. Νίκος Λαγουδάκης, 
ο πρ. δήμαρχος Ανωγείων κ. Γεώργιος 
Σμπώκος, η πρ. υπουργός τουρισμού κ. 
Όλγα Κεφαλογιάννη, ο πρόεδρος του 
αγροτικού συλλόγου δήμου Φαιστού, κ. 
Μανώλης Ορφανουδάκης κ.α. 
Ο όρκος που διάβασε ο κ. Σωκράτης Κε-
φαλογιάννης ανέφερε τα εξής: «Ορκίζο-
μαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπα-
κούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και 
να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα 
καθήκοντά μου».
Ο επικεφαλής του συνδυασμού «λΑΙκΗ 
ΣυΣπΕΙρΩΣΗ», κ. Στελής Σταυρακά-
κης, έκανε την παρακάτω πολιτική δή-
λωση: 
«Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή 
μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να εκ-
πληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθή-
κοντά μου, να υπερασπίζομαι τα δικαιώ-
ματα του λαού». 
Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης, ρεθύμνου 
και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγένιος πάντα με 
το ζεστό, μεστό και πάνω απ όλα ανθρώ-
πινο λόγο του, είπε τα παρακάτω:
«Αυτό που αναλαμβάνουν αυτοί που εκλέ-
γονται, από οποιαδήποτε παράταξη με 
την ψήφο του λαού είναι σταυρός!! Βαρύς 
σταυρός και θέλει από όλους μας αγάπη, 
ελπίδα και όχι μόνο προσδοκίες και εύ-
κολες απ’ έξω κριτικές, αλλά προπάντων 
διάθεση συνεργασίας και σύμπνοιας. Αυ-
τές οι λέξεις που μας βγάζουν πάντα σαν 
λαό στα ανοιχτά. Η συνεργασία, αυτό το 
«συν» που είναι το αντίδοτο σε όλα τα 
«πλην». Είμαστε συνεργαζόμενοι, είμαστε 
μαζί και δεν περισσεύει κανείς, ιδιαίτερα 
στις μικρές κοινωνίες όπως των Ανωγείων. 
Γι ‘ αυτό ως επίσκοπος και πνευματικός 
σας πατέρας, δεν παρακαλώ και δεν ζητώ, 
αλλά απαιτώ, την ενότητα και την συνερ-
γασία σας! Γιατί έχετε ένα πολιτισμό που 

κρατήθηκε στα Ανώγεια τόσα χρόνια και 
θα είναι μεγάλο λάθος αν αφήσουμε διχό-
νοιες να αλλοιώσουν αυτή την εικόνα που 
ενωτικά δίνει αυτός ο τόπος τόσους αιώ-
νες. Αυτή είναι η ευχή και παράκληση μου 
και στο φίλο μου το Σωκράτη και στο φί-
λο μου τον Μανόλη, που διαδέχονται ο 
ένας τον άλλο και ξέρω πως και οι δυο 
πασχίζουν για το καλό του τόπου και για 
την προβολή των Ανωγείων, όπως τους 
πρέπει σε όλο τον κόσμο. ως επίσκοπος 
αυτού του τόπου καμαρώνω για αυτή τη 
σχέση και αυτό το ήθος και γι’ αυτό τον 
πολιτισμό που φεύγει από εδώ σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη της γης». 
Από την μεριά του ο νέος δήμαρχος Ανω-
γείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης δήλωσε 
με συγκίνηση: 
«Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για μένα και 
για τον καθένα ελπίζω στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου. θα ήθελα να ξε-
κινήσω από την παρουσία του Δεσπότη 
και να τον ευχαριστήσω για τα χρήσιμα 
λόγια που είπε πριν την τελετή της ορκω-
μοσίας μας. Μας διευκολύνεις το έργο, 
Δέσποτα, και αυτό που θέλουμε να πρά-
ξουμε σε αυτήν εδώ την κοινωνία, και σε 
ευχαριστούμε. θέλω να μας εντάξεις στην 
προσευχή σου, να έχουμε υγεία και ευη-
μερία ως τόπος. να μου επιτρέψετε να 
πάω σε μια εξαιρετική φίλη, την υπουργό 
Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία μας έκανε 
την τιμή σήμερα να είναι εδώ. Αναφέρομαι 
ιδιαίτερα στην Όλγα γιατί θυμάμαι τότε 
στα εγκαίνια του προεκλογικού μου κέ-
ντρου στα Ανώγεια το 2006, που ήταν και 
πάλι εκεί. Όλγα, σε ευχαριστώ θερμά. Δεν 
μπορώ να μην παρατηρήσω όμως και τις 
υπόλοιπες παρουσίες εδώ. Καταρχάς πα-
ρευρίσκεται ο δήμαρχος Ρεθύμνου, του 
Μητροπολιτικού δήμου του νομού μας, 
αλλά και οι δήμαρχοι Μυλοποτάμου, Φαι-
στού, Αμαρίου, οι δημοτικοί σύμβουλοι 
του δήμου Μαλεβιζίου. Σας ευχαριστώ 
θερμά. Η παρουσία σας, μας δείχνει αυτό 
που πρέπει να κάνουμε, να συνεργαστού-
με για το καλό του Ψηλορείτη, για το καλό 
του τόπου μας, την πηγή του πλούτου μας. 
Έργο το οποίο πράγματι υπηρετήσαμε 
και εμείς παλαιότερα και ο δήμαρχος ο 
Μανόλης Καλλέργης και ο δήμαρχος ο 
Γιώργης Σμπώκος, που είναι επίσης εδώ 
απόψε. Επίσης, δε θα ήθελα να αμελήσω 
για την παρουσία εδώ του αρχηγού της 
Πυροσβεστικής και του διοικητή του ΟΑ-
ΕΔ και πολλών άλλων. Το θέμα δεν είναι 
η καρέκλα. Για όλους μας εδώ. Δεν το κά-

Η ΜΑχΗ 

ΣΤΟ ΣφΑΚΑΚΙ 

75η ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Η Ορκομωσία  
του Νέου Δημάρχου Ανωγείων 
ΣΩκρΑΤΗ κΕΦΑλΟΓΙΑΝΝΗ

του. Από τη θέση αυτή, θέλω να ευχαρι-
στήσω τους υπαλλήλους και τους επικε-
φαλής των υπηρεσιών του δήμου, που αν 
και υποστελεχωμένος η αφοσίωση στα 
καθήκοντα τους, η συνεργασία και η αλ-
ληλοβοήθεια που προσφέραμε αυτά τα 
τελευταία πέντε χρόνια, έφεραν απτά 
αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών, στην καθημερινότητα τους και την 
ανάπτυξη του δήμου, αλλά και στην αν-
θρώπινη επαφή μας. να ευχαριστήσω 
επίσης τους Ανωγειανούς πολίτες που 
πρόσφεραν ανιδιοτελώς από το χρόνο και 
το υστέρημα τους στο Δήμο, πιστεύοντας 
και αυτοί στην κοινή πορεία για το καλό 
του δήμου, δημιουργώντας πρότυπα προ-
σφοράς. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τις θρησκευτικές, πολιτικές και πολιτεια-
κές δυνάμεις και υπηρεσίες του τόπου 
μας. Τον Μητροπολίτη, τον Περιφερειάρ-
χη, τους δημάρχους της περιοχής που η 
συνεργασία μας ήταν άψογη για το κοινό 
καλό. Εμείς θα είμαστε εδώ, από τη θέση 
που μας ενέταξαν οι πολίτες του δήμου 
μας, να παρακολουθούμε και να βοηθού-
με τη δημοτική αρχή για το κοινό καλό. 
Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους και μια 
δημιουργική τετραετία». 
Αμέσως μετά το διαδικαστικό της τελετής 
ορκομωσίας, η νέα δημοτική αρχή παρέ-
θεσε τραπέζι στην παραδοσιακή ταβέρνα 
«Τα Σκαλώματα» του Βασίλη Κεφαλο-
γιάννη για τον κόσμο που παρευρέθηκε 
στην τελετή, και όχι μόνο.

Η συνθεσΗ του νεου ΔΗμοτικου 
συμβουλιου ανωγειων 
δήμαρχος Ανωγείων:  
Σωκράτης Κεφαλογιάννης
Εκλεγμένοι σύμβουλοι με την παράταξη 
του «Τα Ανώγεια του Μέλλοντος» του 
Σωκράτη Κεφαλογιάννη: 
Βρέντζος Εμμανουήλ 
Δραμουντάνης Μιχάλης 
Φασουλάς Βασίλης
Σαλούστρος Ιωάννης 
Κουνάλη Λευκοθέα 
Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ 
Κοντογιάννης Εμμανουήλ
Λευτέρης Μανουράς 

Εκλεγμένοι σύμβουλοι με την παράταξη 
«Τα Ανώγεια Μπροστά» του Μανώλη 
Καλλέργη: 
Εμμανουήλ Καλλέργης (επικεφαλής του 
συνδυασμού)
Βασίλης Σμπώκος
Σπιθούρη -Καλλέργη Θεονύμφη 
Μανουράς Βασίλης 
Σκουλάς Ιωάννης (Γιάγκος)
Ξυλούρης Γεώργιος (Καψής)
Μπαγκέρη -Σταυρακάκη Μαίρη
Πασπαράκης Δημήτρης 

Εκλεγμένος σύμβουλος με την «λαϊκή 
Συσπείρωση»:
Στέλιος Σταυρακάκης (Επικεφαλής του 
συνδυασμού)

ΕΠΙΜΕλΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝοΥ μανώλης σκανδάλης                   φΩΤοΓΡΑφΙΕΣ αγγέλα σκουλά
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ΜΑΝΑ ΜΟΥ… Καλή μου μάνα. Μερακλί-
να μου… Αρχόντισσά μου. Μάνα μου ταλαι-
πωρημένη. Έφυγες μάνα μου. Δε σ’ έχω πια 
κοντά μου. Σχεδόν δέκα χρόνια πάνε που 
χτυπήθηκες κι εσύ από την επάρατη νόσο, 
όπως και τόσος κόσμος. Πόνεσες πολύ. Πά-
λεψες όμως γενναία, ηρωικά, περήφανα μέ-
χρι την τελευταία στιγμή. ΝΙΚΗΣΕΣ χίλιες 
μάχες, δύσκολες, ανελέητες και σκληρές.
«Ξεκουράστηκες» όμως. Έτσι μου λένε όλοι 
και το ίδιο αρχίζω να πιστεύω κι εγώ. Δεν 
υπήρχε σωτηρία. Ο κύκλος είχε ολοκληρω-
θεί.Ο Θεός σε πήρε για να μην βασανίζεσαι 
άλλο. Σκέφτομαι πόσο θα τυραννιόσουν 
ακόμη αν το ξεπερνούσες και αυτό, κατα-
φέρνοντας με τη δύναμη και τη θέλησή σου 
να «ξεγελάσεις» για άλλη μια φορά το θά-
νατο. Αυτό το ακούγαμε συχνά από τους 
γιατρούς τα τελευταία χρόνια. « Η μάνα σου 
για ακόμα μια φορά μας ξεγέλασε». Έτσι, 
μας έλεγαν. Και, πολλές φορές, δεν το πί-
στευαν ούτε οι ίδιοι που έβρισκες τόση αντο-
χή και πάλευες.
Σ’ευχαριστώ για όσα μου πρόσφερες, όσα 
μου δίδαξες, όσα μου έμαθες. Σ’ευχαριστώ 
για όλα όσα έκανες για τα παιδιά μου.Τους 
έδωσες πολλή αγάπη και το ξέρω πως σου 
έδιναν και αυτά ζωή και δύναμη να συνεχί-
ζεις.Είμαι περήφανη που σ’είχα μάνα..
Σε καμάρωνα και σε θαύμαζα πάντα. Στα 
πάντα σου!
Η μάνα σου ήτανε «για κόσμο». Αυτό συ-
νεχίζουν και μου λένε πολλοί αθρώποι. 
Γιατί η αξία σου ήταν, αναμφισβήτητα,  
μεγάλη.Εκεί για όλους. Συμμετείχες σε όλα 
με ψυχή και με περίσσια όρεξη.Όταν ήσου-
να στα καλά σου δε μπορώ να μη θυμάμαι 
με νοσταλγία, το πόσο σε καμάρωνα όταν 
χόρευες σε γάμους. Γιατί ήσουνα πραγμα-
τική μερακλίνα. Κι όταν άκουγα στο μικρό-
φωνο απ’ το κάθε λυράρη «η Άννα στην 
πίστα», με πιάνε ρίγος ευχάριστο, σε κοί-
ταζα απλά και σε χάζευα, θέλοντας μόνο 
να σου μοιάσω.
Θέλω να είσαι χαρούμενη εκεί που είσαι για 
να είμαι κι εγώ. Ώστε, να μπορώ να συνεχί-
σω με περηφάνεια και να έχω δύναμη να 
αντέχω και να παλεύω όπως έκανες κι εσύ 
πάντα. Χρειάζεται πολύς χρόνος να μαζέ-
ψω τα κομμάτια μου και να βγάλω από το 
μυαλό μου όλες τις άσχημες στιγμές. Είμαι 
σίγουρη ότι δε θα το ξεπεράσω ποτέ, απλά 
θα συνηθίσω την απουσία σου σιγά σιγά.
Ωστόσο, είμαι ήσυχη και ήρεμη τώρα. Γιατί 
ξέρω μέσα μου πως όλοι μας κάναμε ό,τι 
μπορούσαμε για να σε φροντίσουμε.Δυστυ-
χώς, τα πράγματα, όμως, δεν έρχονται όπως 
τα θέλουμε. Και η αισιοδοξία ότι θα ζούσες 
λίγο παραπάνω έδινε σιγά σιγά τη θέση της 
στην απογοήτευση και στην σκληρή πραγ-
ματικότητα. Δε μπορούσε να γίνει κάτι άλ-
λο. Ούτε από μας αλλά ούτε και από τους 
γιατρούς. Αργά και βασανιστικά, για σένα 

περισσότερο, φτάναμε στο τέλος. Και πα-
ρόλο που το βλεπα δεν ήθελα να το πιστέ-
ψω.Πως να το πάρεις απόφαση όταν σου 
λένε ότι η μάνα σου είναι στο τελευταίο 
στάδιο και ότι «σβήνει» σιγά σιγά. Μια κου-
βέντα είναι. Κι έτσι «έφυγες»…Βγήκες από 
το άρρωστο κορμί σου και, απαλλαγμένη 
από τους πόνους και τα βασανιστήρια, ανέ-
βηκες στον ουρανό. Δίνοντάς μας, με το 
τελευταίο σου βλέμμα, άλλη μια υπόσχεση. 
Ότι θα συνεχίσεις να μας φροντίζεις από 
ψηλά και ότι θα μας δίνεις την ευχή σου από 
άλλη διάσταση πια.
Μάνα… ξέρω ότι σ’ αγάπησε, σε νοιάστηκε 
και σε πόνεσε πολύς κόσμος... συνέχεια ρω-
τούσαν για σένα. Σε τίμησαν όπως σου άξι-
ζε και τους ευχαριστώ όλους ολόψυχα μέσα 
απ’ την καρδιά μου.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου και να 
ξεκουράσει το ταλαιπωρημένο σου κορμί.
Δε σου άξιζε τόσος πόνος και τόσες πληγές.
Όσο και να μας πονάει η απουσία σου. Όσο 
και να υποφέρουμε όλοι μας. Όσο και να μας 
λείπεις, ξέρω μέσα μου πως λυτρώθηκες και 
ησύχασες.Ξέρω πως δε στεναχωριέσαι. Στο 
καλό μάνα μου…
Δε θα σου ξεχάσω ποτέ. Οι αρμηνειές σου 
θα με συντροφεύουν πάντα.Το ήθος σου, η 
τιμιότητά σου, η αξιοπρέπειά σου, η γενναι-
οδωρία σου, η μεγαλοψυχία σου, η αφεντιά 
σου, το ιδιαίτερο καλαμπούρι σου… Αυτά 
θέλω να θυμάμαι. Και όχι τίς άρρωστες ει-
κόνες του νοσοκομείου.

ΔΕ ΘΑ ΣΟΥ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ…
Καλό Παράδεισο μάνα μου.

Πε μου στον Άδη ανέ πονείς  
και γιατρικά αν έχει,
να πω κι εγώ τση σκέψης μου  
διπλά να σε προσέχει.
Πολύ καιρό δεν έσταζε το λάδι στο καντήλι,
κι επάλευγες να το θωρείς  
ν’ ανάβει το φιτίλι.
Σέρνω κραυγή μα δε γροικά  
άθρωπος τη φωνή μου,
έφυγες και ρημάξανε  
τα πάντα στη ζωή μου.
Ούτε γροικώ κι ούτε θωρώ,  
μιλιά ’χω μα δε βγαίνει
Μάνα… πονώ και άθρωπος  
δε με καταλαβαίνει.
«Κοκέτα» ήσουν μια ζωή κι αρχόντισσα 
απ’ τση λίγες,
κι έκεια που σε καμάρωνα,  
εδά ρωτώ που επήγες.
Τσι αρμηνειές που μου ’δινες  
με μάτια βουρκωμένα
είν’ ότι μου απόμεινε  
κι ότι κρατώ από σένα.
Δε θα ξεχάσω τσ’ αρμηνειές  
και τα γλυκά σου λόγια
Μετοχιανή μου Αρχόντισσα,  
που εστόλιζες τ’ Ανώγεια.

Η κόρη σου Βέρα…

Κάθε που θαρθω στο χωριό  
και κούσω την καμπάνα,
τρέχουν τα μάθια δάκρυα  
γιατί φυγε η Άννα.
Η φεύγα σου μες στην καρδιά  
μέγα κενό αφήνει.
μα ’χω τη σκέψη κι έρχεται  
το βράδυ και σε βρίνει.
Είχες πολλά χαρίσματα  
μα οι όμορφοί σου τρόποι,
γι’ αυτό για σε μιλούσανε,  
μες στο χωριό οι αθρώποι.
Στον κάτω κόσμο που θα πας  
πάντα να το θυμάσαι,
πως δε θα ξεχαστείς ποτέ,  
μη μου στεναχωράσαι.
Στον κάτω κόσμο που θα πας  
παραγγελιά θα δώσω,
να σμίξεις με το κύρη μου,  
που σ’ εκτιμούσε τόσο.

Ο ανιψιός σου ΒασίληςΔραμουντάνης…

Εις μνήμη 
ΙΩΑΝΝΑΣ 

ΣΟυΛΤΑΤΟυ 
ΤΟυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟυ
✞  Απεβίωσε 23/05/2019 ετών 59

Εις μνήμη 
ΓΙΑΝΝΗ 

χΑχΛΙΟυΤΗ 
(χαχλιουτογιάννη)

Εις μνήμη 
ΓΕΩρΓΙΟυ 

ΚΑΛΟΜΟΙρΗ
(Γιωργαντού)

Μάθια πολλά εδακρύσανε  
Άννα στο μισεμό σου,
στο πρόωρο, αναπάντεχο  
και άδικο χαμό σου.
Γιατί ήσουν άξια Ανωγειανή, σωστή στην 
κοινωνία,
Σύζυγος, μάνα στοργική, χωρίς αμφιβολία.
Με την αξιοπρέπεια,  
που ’ταν η δύναμή σου,
ανέβηκες το Γολγοθά,  
που ’τυχε στη ζωή σου.
Είχες την οικογένεια την άξια κοντά σου,
πιστό συμπαραστάτη σου  
σ’ όλο το Γολγοθά σου.
Ο ευγενής σου σύζυγος εστάθηκε μπεντένι,
κι ας ήξερε πως η πληγή,  
που σου ’τυχε δε γιένει.
Απλόχερα σου πρόσφερε  
αγάπη και φροντίδα,
ως τη στερνή ανάσα σου,  
που ’σβησε κάθε ελπίδα.
Και τα παιδιά σου δίπλα σου,  
κι η μάνα η στοργική σου
ήταν με την αγάπη τους,  
ως τη στερνή πνοή σου.
Δε μπόρεσαν εις στη ζωή,  
όμως, να σε κρατήσουν
κι ήρθε η ώρα, στοργικά,  
να σ’ αποχαιρετήσουν.
Γι’ αυτό κοιμήσου ήσυχη, Άννα,  
και ξεκουράσου,
μα εσύ έφυγες περήφανη,  
Άγια τα λείψανά σου.
θα σ’ έχουμε στη σκέψη μας,  
εκεί που δεν πεθαίνεις,
Άννα καλό ταξίδι σου,  
όπου και να πηγαίνεις.
Άμε να βρεις τον κύρη σου  
μετά από τόσα χρόνια
Άννα που σε πεθύμησε,  
μαζί να ζείτε αιώνια.

Καλό σου ταξίδι…  
Γιώργης Μπέρκης (Κατσούγκρης).

Ευχαριστούμε ολόψυχα όλους εκείνους που, 
με κάθε τρόπο, συμμετείχαν στο βαρύ μας 
πένθος. Επίσης, όλους εκείνους που κατέ-
θεσαν στεφάνια ή χρηματικά ποσά στη μνή-
μη της. Όλους τους φίλους και συγγενείς που 
στάθηκαν ενεργά και τη στήριξαν με τον 
τρόπο τους στη δεκαετή, σχεδόν,δύσκολη 
μάχη της με τον καρκίνο. Τέλος ευχαριστού-
με θερμά το Κέντρο Υγείας Ανωγείων και, 
παράλληλα, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές 
και όλο το προσωπικό της Ογκολογικής του 
ΠΑΓΝΗ, για τη φροντίδα και τη στήριξη 
που παρείχαν τα τελευταία 9 χρόνια.

Στη μνήμη της Ιωάννας Σουλτάτου, η οικο-
γένειά της προσφέρει στη Φωνή των Ανω-
γείων το ποσό των 100 ευρώ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ο σύζυγος και τα παιδιά της Ιωάννας Σουλ-
τάτου ευχαριστούν θερμά όλους όσους συ-
μπαραστάθηκαν στο πένθος τους και ειδι-
κώς τους παρακάτω, οι οποίοι προσέφεραν 
στη μνήμη της το ποσό των 50 ευρώ έκαστος 
για την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου Ανω-
γείων:
οικογένεια Κωνσταντίνου Αναστ. Χαιρέτη,
οικογένεια Εμμανουήλ Σκουλά (Τζαβελά-
κης)
Άρης Χαιρέτης(Γιασκάφης)
οικογένεια Γεώργιου Μακάκη
οικογένεια Δημήτρη Μαυρόκωστα  
(χορευτής)
οικογένεια Αθανασίου Μαυρόκωστα  
(χορευτής)
οικογένεια Αριστοτέλη Μανουρά
οικογένεια Χαράλαμπου Μανουρά
Αριστείδης Χαιρέτης (πιτσιρίκος)
οικογένεια Μιχάλη και Σμαράγδας Σκουλά
οικογένεια Βασίλειου και Μαρίας Βελούδα
οικογένεια Γεώργιου Σταυρακάκη  
(πιτάκος).

μανώλης περάκης  
για Φωνή των Ανωγείων

Των ΑνωΓΕΙων ΠΡΕΣΒΕύΤΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΞΕνΟΣ ΤΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

1. Στην πόρτα του Παράδεισου  
ο Γιωργαντός διαβαίνει
κι ο Ψαρονίκος έρχεται,  
στην αγκαλιά του μπαίνει.
2. Χιλιάδες χαιρετίσματα φέρνω  
και θα τα δώσω
τα νιάτα του Παράδεισου  
θέλω να ξεφαντώσω.
3. Εδώ δεν έχει γερατειά  
Παραδεισένια χάρη
Εδώ δεν έχει κλάματα,  
φέρτε μου το δοξάρι.
4. Οι κρητικοί στολίζουνε  
του Παραδείσου μίλια
Παραδεισένια ομορφιά  
μ’ Ανωγειανά μαντήλια.
5. Ο Γιωργαντός τη λύρα του  
ποθές δε την αφήνει
να κι ο Μανιάς, να κι ο Κακλής  
το γλέντι εδώ δε σβήνει.

6. Επιάσαν πρώτοι στο χορό  
Μουντάκης- Ψαρονίκος
Κι ο Σκορδαλός κι ο Ροδινός  
ρωτούνε εξωδίκως.
7. Πες μας παιδί μας Γιωργαντό  
η Κρήτη ίντα κάνει
Και πως αντέχει δίχως μας  
στ’αλώνι, στο μποστάνι.
8. Η Κρήτη είναι αθάνατη  
γεννά καινούργιες λύσεις
Αφήκατε παράδοση,  
όλοι έχουν αναμνήσεις.
9. Ο,τι κι αν γίνει εις τη Γη  
η Κρήτη δε τελειώνει
Γεννήθηκε αθάνατη όλους να μας ενώνει.
10. Γεύσεις της έδωσε ο θεός,  
κύματα απ’άκρη σ’άκρη
Πρέπει να πούμε στο θεό  
μη πέψει άλλο δάκρυ.
11. Οφέτος άσπρα τα βουνά,  
γεμίσανε με χιόνια
Δόξα να πέψει ο θεός  
κι ευτυχισμένα χρόνια.
12. Τ’ Ανώγεια και το Ρέθεμνος,  
το Κάστρο και τ’Αρκάδι
Πέμπουνε τελεσίγραφο στον άδικο τον Άδη
13. Η Κρήτη δε σε δέχεται,  
Άδη να πας στο Δέτη
να σκάφτεις μέσα σε γκρεμούς  
πάντα χωρίς σκαπέτι.
14. Άδη στην Κρήτη μην διαβείς,  
στ’Ανώγεια μην περάσεις
Χάρε να πας και να καείς,  
Γη του Πυρός να πιάσεις.
15. θεέ μου τριαντάφυλλα  
την Κρήτη να γεμίσεις
Μ’ αμπέλια και λεμονανθούς  
κι ελιές να τη στολίσεις.
16. Μύρο το μαντολίνο σου  
θρέφει βοσκούς ποιμένες
Όλη η Κρήτη σ’ ευλογά,  
ευλόγα κι συ τσι μπένες.
17. Φέρνω σας μήνυμα ακριβό  
να κάμωμε καντάδα,
Για να μπολιάσουμε τον ντουνιά  
με Κρήτη και Ελλάδα.
18. Χίλια καλώς ορίσατε  
στο Γιώργο Καλομοίρη
Εγώ τ’ Ανώγεια προτιμώ  
ωσάν το Μουσαφίρη.
19. Εγώ επήρα άδεια, τρεις του Ιούλη πάω
Στ’ Ανώγεια και στο σπίτι μου  
γιατί δεν τα ξεχνάω.
20. Χιλιάδες είναι οι άγγελοι  
που έρχονται στ’ Ανώγεια
Τρεις του Ιούλη την αυγή,  
τούτα δεν είναι λόγια.
21. Τον Άγιο ύάκινθο έρχονται και τιμούνε
Κι εγώ μπροστάρης γίνομαι  
γιατί με αγαπούνε.
22. Όποιοι με θέλουν να με δουν  
να’ρθούν πρωί στ’ αόρι
Γιατί πετώ, έχω φτερά,  
περνώ στο Περαχώρι.
23. Τ’ Ανώγεια να ενώσετε  
μαζί και τ’ Απεράθου
να ζήσετε όσο τα βουνά  
που έχουν ασπαλάθους.
24. Ο Γιωργαντός σαν πρίγκιπας  
ήρθε κι επήρε θέση,
Πρωτολυράρης έγινε,  
πολλά θα μας συνθέσει.
25. Των Ανωγείων πρεσβευτής  
και πρόξενος της Κρήτης
Δεν πρέπει να’χει άνεργους  
όλος ο Ψηλορείτης.
26. Και να διδάσκουν τους λαούς  
τη Μουσική τση Κρήτης
Δάσκαλε με τη λύρα σου  
ξυπνά ο Ψηλορείτης. 
27. Είπα σου θέλω να μη κλαις  
ούτε πρωί ούτε βράδυ
Εις την Αιωνιότητα θα είμαστε ομάδι.
28. Το υπογράφει ο Γιωργαντός,  
ο Μύρος και ο Σμπώκος
Έρωντας και βασιλικός  
και γιασεμί και Κρόκος. 

Καστρινά φίλοι Ανωγείων

Με δάκρυα στα μάτια τον αποχαιρέτησε ο 
κουνιάδος του, δάσκαλος Οδυσσέας Βρέ-
ντζος που εκφώνησε και τον επικήδειο λόγο 
στην εκκλησία. 
Αναλυτικά ο αποχαιρετισμός του έχει ως 
εξής:
«Με πόνο ψυχής, συγκεντρωθήκαμε σήμερα 
εδώ, συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί και συνα-
γωνιστές, για να απευθύνομαι τον ύστατο 
χαιρετισμό. Για να αποχαιρετήσουμε, τον 
ήρεμο άνθρωπο, τον ενεργό πολίτη, τον αφο-
σιωμένο σύζυγο, τον στοργικό πατέρα και 
παππού, τον αγαπητό φίλο και συναγωνιστή 
τον Χαχλιουτογιάννη. Για να του εκφράσου-
με με την παρουσία μας, την απεριόριστη 
εκτίμηση μας, για την πολύτιμη παρακατα-
θήκη έργων και ανθρωπιάς που αφήνει πίσω 
του. Για να του εκφράσουμε με την συμμε-
τοχή μας και με τα άνθη της ευγνωμοσύνης 
μας, τη μεγάλη εκτίμησή μας για την προ-
σφορά του. Για να του απευθύνουμε με λόγια 
καρδιάς, την πρέπουσα τιμή και τον μετα-
θανάτιο από όλους μας έπαινο για όσα προ-
σέφερε ως άνθρωπος, ως πατριώτης και 
αγωνιστής.
Ο Χαχλιουτογιάννης γεννήθηκε πριν 88 χρό-
νια στα Ανώγεια. Η καταγωγή του και η ανα-
τροφή του μέσα σε μία οικογένεια με αρετές, 
με σταθερές και ξεκάθαρες αρχές, τον έκα-
ναν αγαπητό σε όλο το χωριό, γιατί διέπλασε 
ένα χαρακτήρα έντιμο, ηθικό, γεμάτο με αλ-
τρουισμό, καλοσύνη και ντομπροσύνη. Δύ-
σκολα παιδικά χρόνια, κατοχικά, με πολλές 
δοκιμασίες και λύπες, με το χαμό του αδελ-
φού του Κωνσταντίνου, που δολοφονήθηκε 
στυγνά από τα φασιστικά στρατεύματα των 
Γερμανών φασιστών σε ηλικία 16 ετών, μαζί 
με άλλους Ανωγειανούς.
Στάθηκε όμως όρθιος, δίπλα στους πονεμέ-
νους γονείς του και σαν μικρός έφηβος δοκι-
μάστηκε στη γερμανική κατοχή, προσφέρο-
ντας το μερτικό του στον αγώνα εναντίον των 
φασιστών κατακτητών. Στη συνέχεια στην 
περίοδο του εμφυλίου πολέμου, είπε το δικό 
του ΟΧΙ σε σύλληψή του. Συνελήφθη, βασα-
νίστηκε πολύ, αλλά δεν πρόδωσε, δεν κιότε-
ψε, δεν υποχώρησε, είπε όχι σε όλα.
Ανέβηκες Χαχλιουτογιάννη ένα Γολγοθά 
απειλών, βασανιστηρίων και πολλών ξυλο-
δαρμών. Για όλα αυτά εκτιμήθηκες από 
όλους τους Ανωγειανούς, που αποδεικνύεται 
και σήμερα με την τιμητική παρουσία όλων 
εξολοκλήρου των ανωγειανών που σε απο-
χαιρετούν με βαθιά θλίψη. Δεν χρειάζονται 
περισσότερα.
Μετά το καταστάλαγμα των γεγονότων αυτής 
της περιόδου, είχες την ευτυχία να δημιουρ-
γήσεις μία καλή και άξια οικογένεια. Ο θεός 
σου χάρισε, όπως σου άξιζε άλλωστε, μία 
ενάρετη, εργατική, δυναμική και ικανότατη 
σύζυγο, την αγαπημένη μου αδερφή τη Βα-
σιλεία, που ήταν δίπλα σου μέχρι τη στιγμή 
που σε αποχαιρετούμε. Όλοι εμείς τα αδέρ-
φια, είμαστε ευτυχείς και αισθανόμαστε τυ-
χεροί που έγινες μέλος της οικογένειάς μας. 
Ήσουνα ο μεγάλος μας αδερφός. Δίπλα σου 

ανδρωθήκαμε με τις προτροπές και τις συμ-
βουλές σου και γι’ αυτό σε ευχαριστούμε 
πολύ. Γιάννη είναι δύσκολο να μιλάμε για 
σένα και να μην είσαι εδώ μαζί μας. Ήσουνα 
ένας άνθρωπος απλός, ήρεμος, αθόρυβος, 
γαλήνιος, άριστος συζητητής και με γερά 
επιχειρήματα. Τώρα πλέον θα είσαι ακατά-
λυτος, ανεξίτηλος και διαχρονικός.
Χαχλιουτογιάννη, μας λύπησε όλους η δύ-
σκολη προσωπική σου δοκιμασία της υγείας 
σου το τελευταίο διάστημα, που όμως αξιώ-
θηκες να λάβεις τη βαθιά αφοσίωση και φρο-
ντίδα της οικογένειάς σου, της γυναίκας σου 
και των άξιων παιδιών σου, που με θαυμαστή 
αντοχή και περίσσευμα ψυχής στάθηκαν δί-
πλα σου.
Εγώ προσωπικά που σε αποχαιρετώ, μεγάλε 
μου αδερφέ, υποκλίνομαι στην ομορφιά και 
το μεγαλείο της ψυχής σου. Γιατί ήσουνα αυ-
θεντικός Ανωγειανός της παλιάς σχολής και 
γιατί αφήνεις πίσω, ένα όνομα αξιοπρέπειας 
και λεβεντιάς στην ανωγειανή κοινωνία που 
θα το κουβαλούν εσαεί τα αγαπημένα σου 
παιδιά και εγγόνια. Δίδαξες τα παιδιά σου 
να είναι απεριόριστοι στην αγάπη, στην φι-
λοξενία, στο ήθος, στην αξιοπρέπεια και στην 
αρχοντιά. Μεγάλο φορτίο που αφήνεις τόσο 
απλόχερα. Πιστεύω να αξιωθούμε να το ση-
κώσουμε. θα συνεχίσουμε.
Το χώμα των Ανωγείων που τόσο τίμησες θα 
σε σκεπάσει, που μέχρι την τελευταία ημέρα 
της ζωής σου δεν παρέκκλινες στις αξίες, τα 
ήθη και τα έθιμα του τόπου που σε ανέθρεψε.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρ-
διάς μας σε όλους τους Ανωγειανούς απα-
νταχού που στάθηκαν δίπλα μας, που μας 
τίμησαν με την παρουσία τους, που συμπα-
ραστάθηκαν στο πένθος μας και όλοι μαζί 
συγχωριανοί και φίλοι σε αποχαιρετούμε.
Καλό σου ταξίδι...».

Ένα συγκινητικό κείμενο αποχαιρετισμού, 
γραμμένο από τα εγγόνια του. Αναλυτικά:
«Παππού μου, καλέ μου
Οι λέξεις φτωχές για να περιγράψουν πόσο 
πολύ λείπεις από τις ζωές μας, από το σπίτι 
σου. Δε πίστευα ότι θα σε αποχαιρετούσα με 
αυτό τον τρόπο και όμως πιστεύω πως είσαι 
ακόμα εδώ. Εδώ να μας στηρίζεις, να μας 
συμβουλεύεις, να στέκεσαι βράχος πλάι μας. 
Ήσουν πάντα ακμαίος , αγέρωχος,  ο καλός 
άνθρωπος, ο έντιμος σύζυγος, ο στοργικός 
πατέρας, ο λατρεμένος μας παππούς. Ακόμα 
και με τη περιπέτεια της υγείας σου εσύ ήσουν 
εκείνος που μας έδινες δύναμη και κουράγιο. 
Με τη στάση σου μας έδωσες ένα πολύτιμο 
μάθημα, πως πρέπει να παλεύουμε στη ζωή 
πάντα με αξιοπρέπεια, ήθος και ταπεινότητα.
«Για τίποτα στο κόσμο να μην αφήνεσαι, να 
μην πέφτεις» και εσύ αρρώστησες, πόνεσες, 
μα δεν εγκατέλειψες ποτέ. Και μόλις κατά-
λαβες πως αυτή τη φορά θα λείπεις από το 
πλάι μας, είπες πως χόρτασες τη ζωή και 
ζήτησες από το θεό να σε πάρει κοντά του. 
Και ο θεός δε σου χάλασε χατίρι και σε πή-
ρε, έτσι γαλήνια και ήρεμα, όπως έζησες σε 
όλη σου τη ζωή.
Η παρακαταθήκη που μας αφήνεις τεράστια, 
να μας θυμίζει πως  πρέπει να σταθούμε δυ-
νατοί και μονιασμένοι. Όπως πάντα εσύ 
ήθελες, όπως πάντα εσύ πάλευες με το τερά-
στιο μεγαλείο της ψυχής σου. Όλοι όσοι ήρ-
θαν να μας συμπαρασταθούν ήρθαν με αγά-
πη, σεβασμό και γεμάτοι περηφάνια για 
εσένα. Έτσι περήφανοι θα μείνουμε και εμείς 
για όλα όσα πρώτος μας δίδαξες.
Καλοστραθιά παππού. Μας λείπεις.
Η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια 
σου, οι φίλοι σου…».

Η οικογένεια, τα παιδιά και τα εγγόνια του 
αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν 
όλους όσοι συμμετείχαν με οποιονδήποτε 
τρόπο στο πένθος τους. Ακόμα ένα μεγάλο 
ευχαριστώ, στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων 
και στην μονάδα του ΕΚΑΒ.

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ
Ένα μικρό αφιέρωμα σε ένα μεγάλο αγωνι-
στή, σωστό γονιό, τον ξεχωριστό Ανωγειανό 

κοινωνικα κοινωνικα
που έφυγε, το Χαχλιουτογιάννη από το μα-
ντιναδολόγο και συγχωριανό του Γιώργο 
Μπέρκη (Κατσούγκρη). 

Εμίσεψε ένας άρχοντας και στοργικός  γονέος 
Δίχως ν’ αφήσει τση τιμής, στη κοινωνία  χρέος

Δούλος πιστός και του θεού  
και τση ζωής ετούτης

Έφυγε αξιοπρεπής ο Γιάννης ο Χαχλιούτης
Έκαμε οικογένεια, άξια στη κοινωνία
Με άριστη ανατροφή, χωρίς αμφιβολία

Πάλεψε με το ταίρι του,  
την άξια σύντροφο του

Που παλικάρι στάθηκε και βράχος  
στο πλευρό του

Τίμιος και αγωνιστής ,ήτονε στη ζωή του
Αντάξιος της καταγωγής  
και της αποστολής του

Τη γή εδούλεψε πιστά και δε θα τον ξεχάσει
να ναι το χώμα τζη ελαφρύ  

που θα τονε σκεπάσει
Άνθρωπος τόνων χαμηλών,  

δουλειά και λίγα λόγια
Στο πέρασμα του από τη ζωή  

ετίμησε τα Ανώγεια
Γι’ αυτό οι γιοι κι οι κόρες του,  

νύφες, γαμπροί κι εγγόνια 
Κι η άξιά του σύντροφος, θα τον τιμούν αιώνια
Εμίσεψες περήφανος μ’ έφηκες αναμνήσεις

να σε θυμούνται οι ζωντανοί  
κι αν δε ξαναγυρίσεις

Η καλοσύνη, ευγένεια και η περηφάνεια σου
Μένει χρυσή κληρονομιά σ’ εγγόνια  

και παιδιά σου
Καλό ταξίδι άρχοντα,  

μ’ αν λιώσει και το σώμα
θα τσι τιμάς τσι ζωντανούς  

και μέσα από το χώμα

Εις μνήμη 
ΑΝδρΟΝΙΚΗ  
ΣΚΑΝδΑΛΗ

(Σκανδαλοδιομήδαινα) 
✞  Ετών 90

Ανδρονίκη Σκανδάλη. Κομψή μέχρι το τέλος. 
Με την μαύρη παραδοσιακή φορεσιά των 
Ανωγείων την έβλεπες να περνά σιωπηλή και 
με χαμόγελο. Το «καλημέρα» της ήταν κάτι 
σαν ευλογία. Έχασε τον άνδρα της, τον Διο-
μήδη, νωρίς. Έμεινε με τα δυο παιδιά της τον 
Δημήτρη και την Ριρίκα στα δύσκολα χρόνια. 
Το στενό μπαλκόνι της ήταν ξεχωριστό με 
σκουλαρικάκια, γεράνια, τριαντάφυλλα… Πέ-
ρασαν τα  χρόνια... Έζησε να χαρεί εγγόνια 
και αθόρυβα έφυγε αφήνοντας μια γλυκιά 
ανάμνηση, σχεδόν νοσταλγία.

ΛΟυδΟΒΙΚΟΣ.

Η οικογένεια του δημητρίου διομ. Σκανδάλη 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Εις μνήμη 
ΕΛΕΝΗΣ 

ΚΟΝΤΟΚΑΛΟυ
(ΚΟΝΤΟΚΑΛΑΝΤΩΝΕΝΑ)

Πέρασε ένας χρόνος που έφυγε από τη ζωή, 
12/09/2018, πλήρης ημερών η Ελένη Κοντόκα-
λου, σε ηλικία 95 ετών (γεννήθηκε το 1923).
Ήταν το πρώτο από τα δέκα παιδιά του Βρέ-
ντζου Ιωάννη και της Μαρίας Φασουλά. Από 
μικρό παιδί μπήκε στα βάσανα καθώς έπρεπε 
να βοηθήσει τη μάνα της στην ανατροφή των 
αδελφιών της σα δεύτερη μάνα επειδή η οικο-
γένειά της ήταν φτωχή και η μητέρα της ήταν 
καθημερινά στα χωράφια και βοηθούσε τον  
άντρα της.
Παντρεύτηκε τον Αντώνη Κοντόκαλο, ένα 
καλό άνθρωπο ,φτωχό αλλά έντιμο και αγω-
νιστή. Έκανε μια καλή οικογένεια με εφτά 
παιδιά τα οποία ανάθρεψε με σωστές αρχές 
μέσα στη φτώχια και στην ανέχεια της εποχής,  
σχεδόν μόνη της, καθώς ο άντρας της ήταν 
βοσκός και έλειπε στα χειμαδιά και στο βουνό 
τον περισσότερο διάστημα του χρόνου. Έζησε 
και είχε τη χαρά να δει παντρεμένα όλα της τα 
παιδιά και να κάνουν δικές τους οικογένειες 
χαρίζοντας της πολλά εγγόνια και δισέγγονα. 
Έφυγε από τη ζωή αφήνοντας  να θυμόμαστε 
καλές και δυσάρεστες στιγμές που περάσα-
με μαζί.

 Μάνα δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ!!!!!!!!
Τα παιδιά και τα εγγόνια σου.
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κοινωνικακοινωνικα
Εις μνήμη 

ΚΛΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
(ΤΣΑΓδΑρΕΝΑ)

✞  Απεβίωσε 23.08.2019. Ετών 81

Εις μνήμη 
χΑρΑΛΑΜΠΟΣ 

ΞυΛΟυρΗΣ 
(Πλαστήρας)

✞  Ένα έτος από τον θάνατό του

Εις μνήμη 
ΓΕΩρΓΙΟυ 

δΗΜ. 
χΑΙρΕΤΗ

✞  Απεβίωσε 23.06.2019

Εις μνήμη 
ΕΛΕυθΕρΙΑ ΣΚΑΝδΑΛΗ 

(Λεωχάρενα)
✞  Ένα έτος από το μισεμό της…

Εις μνήμη 
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΩρΟυ

✞  Ετών 86

Εις μνήμη 
ΙΩΑΝΝΗ  

ΜΑΝΟυρΑ - ΓΙΑΝΝΟυ
✞  Ετών 91

Γεννήθηκε 3 Σεπτεμβρίου 1938 στα Ανώγεια, 
όπου εκεί μεγάλωσε, παντρεύτηκε τον Κλινη 
Ελευθέριο (Τσαγδάρη) κι έπειτα έφυγε για την 
Αθήνα, για να συνεχίσει την ζωή της με τον 
άντρα της. Στάθηκε δίπλα του αληθινό στήριγ-
μα σε όλη την διάρκεια του έγγαμου βίου τους.
Απέκτησαν 4 παιδιά, 6 εγγόνια και 2 δισέγ-
γονα.
Ακόμα και αν το περιμέναμε ότι θα φύγει από 
κοντά μας, μας ξάφνιασε. Μπόρεσε και στη-
ρίχτηκε γερά στα πόδια της με αξιοπρέπεια και 
πάλεψε όλο αυτόν τον καιρό με την ζωή.
Ο σεβασμός της ήταν γενναιόδωρος ως προς 
τους μικρούς, αλλά και τους μεγάλους 
Όλοι θα την θυμούνται ως την αρχόντισσα του 
σπιτιού, γιατί παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντι-
μετώπιζε στην ζωή, η νοικοκυροσύνη της και 
η αρχοντιά της ήταν τα προτερήματα της.
Θα μας λείψουν όλα αυτά που απλόχερα μας 
χάριζε, αλλά θα μας κοιτάει από ψηλά και θα 
χαίρεται γι’ αυτά που άφησε πίσω της.
Ελπίζουμε τώρα να βρει καλή συντροφιά εκεί 
που είναι.
Στο καλό να πας αγαπημένη μας γιαγιά, μη-
τέρα και γυναίκα. Να περνάς καλά εκεί που 
είσαι. 
Καλή ξεκούραση και να ξέρεις πως πάντα θα 
έχεις μια θέση στην καρδιά μας και ας είσαι 
απούσα.
Να είχε πόρτα ο ουρανός να έρθω να την χτυ-
πήσω
και να σε πάρω αγκαλιά να σε γυρίσω πίσω
Αγαπημένη μου γιαγιά προσπάθησες πολύ μα 
δε το έβαλες ποτέ κάτω γιατί πάντα ήσουν 
δυνατή.
Δυστυχώς έχασες αυτόν τον αγώνα και έφυγες 
μακριά μας. Ο θάνατός σου μας άφησε πίκρα 
και στεναχώρια.
Τα λόγια δε φτάνουν για να περιγράψω το 
ποσό πολύ μου λείπεις!
Να είσαι καλά εύχομαι και να μας προσεχείς 
από εκεί πάνω.

Σ’ αγαπάω πολύ γιαγιά.
Η εγγονή σου Κλίνη Μαρίνα.

Εις μνήμη της εκλιπούσας, η οικογένεια εισέ-
φερε στη Φ.Α το ποσό των 100 Ευρώ. 

Αγαπημένε μας πατέρα και παππού…
Έφυγες αθόρυβα και απότομα στις 26 Φε-
βρουαρίου 2019 χωρίς να κουραστείς ιδιαί-
τερα, όπως ακριβώς η πολυαγαπημένη σου 
γυναίκα. 
Γεννήθηκες το 1928 και ήσουν το δεύτερο 
από τα πέντε παιδιά του Γιώργη Μανουρά 
– «Μιχαλογιώργη» και της Αγάπης Σφακια-
νάκη του Ντούρο. Ήδη από νεαρή ηλικία 
ξεκίνησαν οι απώλειες αγαπημένων προσώ-
πων με το θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού 
σου του Μιχάλη. Έμεινες, έτσι, εσύ ο πρω-
τότοκος. Στήριγμα στους γονείς και στα 
αδέλφια σου, ενώ είχες ήδη ξεκινήσει από 
έξι χρονών να βοηθάς τον πατέρα σου στα 
πρόβατα, όπως πολλές φορές μας έλεγες. 
Όμορφος, λεβέντης, μερακλής, φιλόξενος 
και δουλευταράς. Ήσουν για όλες τις δου-
λειές, γιατί ήθελες και μπορούσες να τις 
πραγματοποιήσεις, καθώς ήσουν υπερφυσι-
κός στη δύναμη! Έφηβος ακόμη, όταν ο Βα-
σίλης μας, όπως συνήθιζες να λες, έπεσε σ’ 
ένα πηγάδι, χωρίς να το σκεφτείς μπήκες 
αμέσως στο πηγάδι τεντώνοντας τα χέρι και 
τα πόδια στα τοιχώματα. Κατέβηκες ως την 
επιφάνεια του νερού και με το ένα σου χέρι 
άρπαξες τον αδελφό σου. Τον ανέβασες ψη-
λά δίνοντάς τον στα υπόλοιπα αδέλφια σου 
και στην μάνα σου, που μέχρι πριν από λίγο 
φώναζαν αγωνιώντας και για τους δυο σας. 
Έτσι, αψηφώντας τον κίνδυνο έσωσες τον 
αδελφό σου από βέβαιο πνιγμό. 
Η δύναμή σου ήταν έκδηλη και στις μαζώ-
ξεις των βοσκών στο «Κορίτσι». Νεαρός πια 
κατάφερες να σηκώσεις στην παλάμη του 
ενός χεριού σου, από το έδαφος ένα, επίσης, 
νεαρό συγγενή σου στο ύψος του ώμου σου! 
Ωστόσο δεν χρησιμοποιούσες την υπέρμε-
τρη αυτή δύναμή σου για να δείξεις ανωτε-
ρότητα. Εξάλλου, δεν σου το επέτρεπε η 
καρδιά που είχες, μια καρδιά μικρού παι-
διού! 
Ο κακός σου λόγος όταν νευρίαζες με κά-
ποιον ήταν «Κακός άνθρωπος». Ήσουν 
αγαπητός σε συγγενείς, φίλους  και γνω-
στούς. Τα ξαδέλφια σου λένε ακόμα «Ο 
καλό-συγγενής μας ο Γιάννος». 
Περνούν τα χρόνια, αντρώνεσαι και αποφα-
σίζεις να δημιουργήσεις κι εσύ τη δικιά σου 
οικογένεια. Παντρεύεσαι την αγαπημένη 
σου Ελπίδα, κόρη του Γιώργη Βρέντζου  - 
Ντουμάνη. Είναι το στήριγμά σου για πα-
ραπάνω από μισό αιώνα. Κάνατε τέσσερα 
παιδιά, το Γιώργη, την Ελευθερία, το Μιχά-
λη και την Αγάπη. Ζείτε αγαπημένοι βλέπο-
ντας τα παιδιά σας να μεγαλώνουν και να 
παντρεύονται  δίνοντάς σας χαρά με τα 
εγγόνια που σας χαρίζουν. 
Τη χαρά αυτή έρχεται να γκρεμίσει στα γη-
ρατειά σας, ο χαμός της κόρης σας Ελευθε-
ρίας. Ο θάνατός της, σας στιγμάτισε και 
ουσιαστικά ποτέ δεν το ξεπεράσατε, αν και 
προσπαθούσατ  να δίνεται κουράγιο ο ένας 
στον άλλο. Εφτά χρόνια αργότερα ο χάρος 
ξαναχτύπησε την πόρτα στερώντας την γυ-

ναίκα σου, την Ελπίδα σου. Φαινότανε να 
το αντιμετώπιζες ψύχραιμα τουλάχιστον την 
ημέρα. Τα βράδια, όμως, όταν έπεφτες για 
ύπνο, το μοιρολόι σου ράγιζε καρδιές! Δεν 
ήθελες, μάλλον, να στεναχωρείς τα παιδιά 
σου και κρατούσες τον πόνο σου για τις 
στιγμές που θα έμενες μόνος σου. Περίμενες 
καρτερικά λέγοντας πως σε τρία χρόνια θα 
πήγαινες να έβρισκες την γυναίκα σου και 
τα άλλα σου αγαπημένα σου πρόσωπα. Έτσι 
κι έγινε, τρία χρόνια και τρείς μήνες μετά 
έφυγες για την γειτονιά των αγγέλων. 
Λένε πως οι άνθρωποι φεύγουν μόνο όταν 
τους ξεχνάμε κι εμείς παππού θα σε θυμό-
μαστε πάντα. Είστε και θα είστε στη σκέψη 
και στην καρδιά μας!
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει…

Τα παιδιά και τα εγγόνια σου.

Η οικογένεια του εκλιπόντος  ευχαριστεί 
θερμά όσους συμπαραστάθηκαν και παρα-
βρέθηκαν στο πένθος τους.
Τα παιδιά του αποθανόντος  εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Στις 24 Ιουνίου 2019 άφησε την τελευταία 
του πνοή ο Γιάννης Μανιώρος, σε ηλικία 
86 ετών. Υπήρξε εμβληματική μορφή των 
Ανωγείων, καθώς ήταν ο πρώτος και μο-
ναδικός φωτογράφος των Ανωγείων επί 
σειρά ετών.
Άνθρωπος αγαπητός με ηθικές αρχές και 
αξίες, τίμιος, αξιοπρεπής, φιλότιμος, ευγε-
νικός και καλοσυνάτος. Ποιος δεν θυμάται 
τα αστεία και τα πειράγματά του! Δεν 
είχε κακό λόγο για κανένα. Χαιρόταν με 
τις χαρές και την πρόοδο των συγχωρια-
νών του και λυπόμαστε βαθιά για ό,τι κα-
κό τους συνέβαινε.
Μεγαλωμένος στα χρόνια του πολέμου 
και της Κατοχής μέσα στη φτώχεια και 
τις στερήσεις φρόντισε με πολύ κόπο και 
αγώνα να μη λείψει τίποτα από την οικο-
γένειά του.
Πατέρα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για 
όσα έκανες για μένα και την οικογένειά 
μας για μια ολόκληρη ζωή. Ήσουν πάντα 
δίπλα μας ακόμα και όταν διαφωνούσες 
με τις επιλογές μας. Η πόρτα του σπιτιού 
μας ήταν πάντα ανοιχτή ό,τι και να τύχαι-
νε. Η ευχή σου και η αγάπη σου είναι τα 
πολυτιμότερα όπλα για μας.
Πατέρα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω και 
για τον τρόπο που έζησες όλη σου τη ζωή 
γιατί υπήρξες πρότυπο εντιμότητας... πρό-
τυπο Ανθρώπου.
Το κενό που αφήνεις δεν αναπληρώνεται. 
Θα σε θυμόμαστε πάντα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. 
Καλό σου ταξίδι!

Η σύζυγος και τα παιδιά σου.

Ευχαριστούμε θερμά όσους συμπαρα-
στάθηκαν στο πένθος μας.

Στις 30 του Αυγούστου κλείνει ένας χρόνος 
χωρίς τον Χαράλαμπο Ξυλούρη ή Πλαστή-
ρα, έναν καλό χωριανό, συγγενή, φίλο και 
πατριώτη. 
Ήταν το δεύτερο από τα δεκατρία παιδιά 
του Γιάννη Ξυλούρη ή Κουκουβογιάννη και 
από μικρός ένιωθε την ευθύνη για την οικο-
γένεια. Ο Πλαστήρας υπήρξε ένας άνθρω-
πος ευθύς, ακέραιος και τίμιος.  Σε ηλικία 
έντεκα χρονών ήταν ήδη σοβαρός και υπεύ-
θυνος. Οι αρχηγοί της αντίστασης, Μιχάλης 
Ξυλούρης ή Χριστομιχάλης και παπα-Γιάν-
νης Σκουλάς, όταν ήταν κρυμμένοι στον 
φούρνο του παππού του Δημήτρη Σκουλά ή 
Κατερινοδημητράκη, καθώς το χωριό ήταν 
περικυκλωμένο από τους Γερμανούς, ζήτη-
σαν τη βοήθειά του λέγοντάς του: «Βγες 
στην πλατεία να δεις πού είναι οι Γερμανοί 
και να ’ρθείς να μας πεις». Το παιδί έκανε 
ακριβώς ό,τι του είπαν οι αρχηγοί κι έτσι με 
οδηγό τον μικρό Πλαστήρα βγήκαν από το 
χωριό.   Στα δεκατρία του χρόνια πήγε για 
αγγαρεία, λόγω του ότι οι Γερμανοί έπρεπε 
να πάρουν έναν από κάθε σπίτι. Αντί για 
τον πατέρα του, ο οποίος είχε φαμελιά, πή-

γε ο μικρός Πλαστήρας. Μαζί με τον Μιχά-
λη Ροδίτη ή Κυριάκο και άλλους μεγαλύτε-
ρους σε ηλικία Ανωγειανούς έφυγαν για το 
αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Οι συνθήκες 
ήταν πολύ δύσκολες, γεμάτες πείνα και κα-
κουχίες. Μια μέρα που οι Γερμανοί έβραζαν 
στα καζάνια πατάτες, ο Πλαστήρας δεν 
άντεξε την πείνα και πήγε και πήρε δύο από 
αυτές. Οι Γερμανοί τον είδαν, γέλασαν και 
για τιμωρία γέμισαν τα στήθη του με καυτές 
βραστές πατάτες. Ο μικρός καιγόταν, αλλά 
δεν μίλησε. Παρ’ όλα αυτά όταν πήγε τις 
πατάτες στον φίλο του Μιχάλη Ροδίτη και 
στην υπόλοιπη παρέα δεν άντεξε κι έκλαψε. 
Τότε ο Μιχάλης του είπε: «Μην κλαις Χα-
ραλιό και σκέψου πόσοι εφάγαμε από τσι 
πατάτες που έφερες», κι έτσι παρηγορήθηκε. 
Όταν έφυγαν οι Γερμανοί, ο Πλαστήρας 
ανέβηκε βοσκός στα Πετραδολάκια για να 
δουλέψει, να προσφέρει στην οικογένεια του 
πατέρα του και να αποκαταστήσει τις οκτώ 
αδελφές του. Τα χρόνια εκείνα οι Ξυλούρη-
δες στα όρη ήταν πάρα πολλοί και δυναμικοί 
άνθρωποι. Ο Γεώργιος Ξυλούρης ή Ζωνός, 
ένας ευσεβής άνθρωπος της οικογένειας, 
είχε την ιδέα να κτίσουν τον Άγιο Φανούριο. 
Ο τόπος ήταν άγριος και τα χαράκια αμετα-
κίνητα. Ο Πλαστήρας χεροδύναμος και πρό-
θυμος βοήθησε την οικογένεια, τα πελέκια 
κύλησαν και η εκκλησία θεμελιώθηκε. Ο 
Ζωνός ευχαριστημένος έλεγε: «Δυνατό κο-
πέλι ο Πλαστήρας!»    Αργότερα παντρεύ-
τηκε τη Φροσύνη Σκουλά, κόρη του μεγάλου 
πατριώτη Γιάννη Σκουλά ή Πιτοπούλιο με 
την οποία απέκτησαν τρία παιδία, αλλά ένα 
ισχυρό πλήγμα έφερε τα πάνω κάτω, καθώς 
ο αδελφός του Γιώργης Ξυλούρης ή Παρα-
συράς σκοτώθηκε στο στρατό. Δεν έχασε 
μόνο τον αδελφό του μα και τον ορτάκη του. 
Έτσι, αποφάσισε να πουλήσει τα ζα και να 
κατέβει στο χωριό. Σταδιακά άρχιζε ο του-
ρισμός και ο Πλαστήρας, διορατικός όπως 
ήταν, σκέφτηκε να ασχοληθεί με αυτό που 
ήξερε καλά, δηλαδή να ψήνει κρέας οφτό. 
Άνοιξε μια ταβέρνα στο Περαχώρι και ήταν 
ο πρώτος στα Ανώγεια που έστησε επαγγελ-
ματικά τη στερμενιά, για να ψήνει το αντι-
κριστό σε ανοιχτό χώρο! 
Είχε καλή σχέση με τον κόσμο και από εκεί 
προέρχεται και το ανέκδοτο:   
– Τι έχετε, κύριε Ξυλούρη, από θαλασσινά; 
 – Από θαλασσινά μόνο αλάτσι, παιδί μου.  
Κανένας άνθρωπος δεν πέρασε από το μα-
γαζί του και να μην τον φιλοξενήσει. Έλεγε 
στη γυναίκα του: «Ό,τι θες ψήσε μόνο να 
’ναι πολύ, γιατί όλο και κάποιος θα βρεθεί 
να φάει».  
Από σεμνότητα έκρυβε τη δύναμη που είχε, 
πνευματική και σωματική. Αθόρυβος και 
διακριτικός, όπως ήταν, δεν εκδήλωνε εύκο-
λα τα συναισθήματά του. Όμως όταν τον 
πλησίαζες ένιωθες τη ζεστασιά ενός ανθρώ-
που έτοιμου να δώσει την ψυχή του, να βο-
ηθήσει, να συμβουλέψει, να χαρεί με τη 
χαρά σου.
 Τα παιδιά και τα εγγόνια σου θα φυλάξου-
με για πάντα τις αξίες που μας άφησες. Δεν 
θα φύγεις ποτέ από τη σκέψη μας ευγενικέ, 
περήφανε πατέρα και παππού.  
Η νύφη σου η Μαρία σού αφιερώνει τις πα-
ρακάτω μαντινάδες: 

πάρα πολλά διδάγματα και αρμηνιές επήρα, 
γι’ αυτό θα σ’ έχω στην καρδιά  

πατέρα μου πλαστήρα.
�

πέρασε ο χρόνος κι έφηκες ένα κενό μεγάλο,
 μα δε θα βγάλει το χωριό  
σαν τον πλαστήρα άλλο.  

�
Η απουσία του κενό μεγάλο έχει ’φήσει,

 μα του πλαστήρα τ’ όνομα  
ποτέ του δε θα σβήσει.  

Στη μνήμη του Χαράλαμπου Ξυλούρη – 
Πλαστήρα, τα παιδιά του εισέφεραν στην 
Φ.Α. το ποσόν των 100 ευρώ.  

Πέρασε ένας χρόνος από το τότε που το 
χαμόγελο, η καλοσύνη και το φιλότιμο λιγό-
στεψαν! Από τότε που η Λεωχάρενα, μας 
άφησε χρόνους και μας βλέπει από ψηλά, 
από μια άλλη γειτονιά.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της. Αιωνία 
η μνήμη.
Τιμώντας την μνήμη της, τα παιδιά της 
Γιώργος – Μαρία –Μανώλης, εισέφεραν 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Γεννήθηκε 5-1-1967 και έφυγε από τη ζωή 23-
06-2019 ο Γεώργιος Χαιρέτης του Δημητρίου 
και της Χρυσούλας το γένος Σκουλά. Ήταν ο 
πρωτότοκος γιος από τα 5 αδέρφια. 
Από μικρή ηλικία, η μοίρα άρχισε να του χτυ-
πά τη πόρτα. Μόλις στα 7 του χρόνια διαπι-
στώθηκε ένα πρόβλημα υγείας με αποτέλεσμα 
να μπει στη διαδικασία αφαίρεσης ενός νε-
φρού. Αυτό ήταν η αρχή του τέλους του. Παρ’ 
όλες τις δυσκολίες της ζωής του ποτέ δεν το 
έβαλε κάτω. Πάντα  ήταν καλόψυχος, θετικός, 
δοτικός, το στήριγμα όλων μας, υπερήφανος, 
δεν ήθελε να επιβαρύνει κανένα, ευγενικός και 
πρόσχαρος. Ήταν πάντα εκεί για όλους να 
προσφέρει να βοηθάει σε όσους τον είχαν ανά-
γκη όχι μόνο στην οικογένεια του, αλλά και 
στους ξένους. Μπορεί να μην έκανε δική του 
οικογένεια αλλά και για τα 4 αδέρφια ήταν τα 
πάντα μας, ο πατέρας, η μάνα, ο αδερφός , ο 
θείος, ο φίλος μας και αυτό γιατί εκείνος μας 
έδωσε αγάπη και στοργή, βοήθεια και δύναμη, 
τα παιδιά μας παιδιά του. 
Ο χαμός του μικρού μας αδερφού κόστισε σε 
όλους μας, άλλο ένα χτύπημα της μοίρας του, 
έπειτα ο θάνατος του πατέρα μας του γέμισε 
τη ψυχή στεναχώρια και το μυαλό απορίες για-
τί να συμβαίνουν όλα αυτά. 
«Μα πώς να μην στεναχωριέσαι αδερφέ μου, 
που λάτρευες τη μάνα μας μπαξέ μου, που 
έχασε το Λευτέρη μας παιδί μου και το μπα-
μπά ‘δα Γιωργή μερακλή μου». 
Όλες αυτές οι τραγωδίες επιβάρυναν την υγεία 
του, καθώς ήταν εσωστρεφής και τα κρατούσε 
όλα μέσα του μόνο και μόνο για να μην στενα-
χωρήσει τα αγαπημένα του πρόσωπα. Δεν 
στενοχώρησε κανένα ποτέ όμως τον στεναχώ-
ρησαν κι έφυγε παραπονεμένος. Όλα ξεκίνη-
σαν τον περασμένο Σεπτέμβριο από ένα απλό 
χειρουργείο  ρουτίνας αφαίρεσης χολής. Από 
τότε δεν σταμάτησε ο πυρετός κι έφτασε 31 
Δεκεμβρίου. Η πρώτη εισαγωγή του μεγάλου 
Γολγοθά, που να ξέραμε εκείνη τη μέρα ότι θα 
πεθάνεις σε 6 μήνες. Το χειρότερο μαρτύριο 
αυτοί οι μήνες για ‘σένα, αλλά και για εμάς που 
σήκωνες το σταυρό γνωρίζοντας ότι θα πεθά-
νεις. Η ελπίδα στα μάτια σου είχε χαθεί ψιθυ-
ρίζοντας μου στ αυτί «φεύγω αδερφή μου και 
ξα σου». Μέχρι την τελευταία στιγμή είχες 
σώας τα φρένα και πάλευες για ζωή. «Δεν σου 
την έδωσε κανένας, όπως δεν σου χαρίστηκε 
τίποτα σ’ αυτό το κόσμο».  Μάλλον γιατί ο 
θεός σε ήθελε δίπλα στον αδερφό σου και στον 
πατέρα σου κι έτσι πήρε ακόμα έναν άγγελο 
μαζί του. Έφυγες κι εσύ φύγατε όλοι, κι άμοι-
ρη μάνα έμεινε μόνη, έχοντας παιδιά στον 
τάφο και τον άντρα της.
«Ήρθε το τρίτο χτύπημα χαρά μου στο σπίτι 
μας και βρόντηξε αναπνιά μου, 
του χάρου δα σε δώσαμε φεγγάρι μου αντί να 
σε παντρέψουμε κλωνάρι μου. 
Στη πόρτα σε περίμενα μπαξέ μου γαμπρό να 
σε στολίσω καντιφέ μου, 
σε υποδέχτηκα καμάρι μου μέσα στο φέρετρο 
αδερφέ μου κεχριμπάρι μου, κι αντί να σε 
γλεντήσω δα αητέ μου του χάρου σε χαρίζω 
ακριβέ μου.».

Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας πρόσφερες 
στη ζωή αδερφέ μου, ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που θα σε σκεπάσει. Ο Θεός να αναπαύσει τη 
μεγάλη σου ψυχή, πολλά χαιρετίσματα στο 
Λευτέρη και το Μπαμπά. Αιωνία η μνήμη σου. 
Καλό παράδεισο αδερφέ μου. Ευχαριστούμε 
όλο τον κόσμο που μας συμπαραστάθηκε στο 
βαρύ πένθος με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης 
ευχαριστούμε όλους εκείνους με την τιμή κα-
τάθεσης στεφάνων στην μνήμη του αξιολά-
τρευτου Γιώργη Χαιρέτη.

Με πολλή αγάπη η αδερφή σου  
Ευαγγελία Χαιρέτη.

Από μικρή θυμάμαι να με κρατάς από το χέρι 
να με πηγαίνεις βόλτες να με προσέχεις και να 
μου κάνεις τα χατίρια. Σου άρεσε να με πειρά-
ζεις και να με τσιμπάς στα μάγουλα και για να 
μην κλάψω με έπαιρνες αγκαλιά και μου έλεγες 
«είμαστε τα καλύτερα παιδία». Αυτή η ατάκα 
είναι συνέχεια στ’ αυτιά μου. Μπορεί ο θεός 
να μην σ’ αξίωσε να κάνεις παιδιά, αλλά όλα 
σου τα ανίψια ένα προς ένα τα είχες σαν δικά 
σου παιδιά. Με πρόσεχες σαν να ήμουν η κόρη 
σου. Δεν μπορώ να περιγράψω τι ήσουν για 
εμένα, θείος μου ήσουν έτσι κι αλλιώς, μα εγώ 
σε ένιωθα δίπλα μου σαν το μεγάλο μου αδερ-
φό, το καλύτερο μου φίλο και το δεύτερο μου 
πατέρα. Ήσουν σε όλα εκεί και στα εύκολα 
και στα δύσκολα στις λύπες και τις χαρές, ήθε-
λες μόνο να δίνεις, χωρίς να παίρνεις, είχες 
πάντα μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους. Κακία 
δεν υπήρχε μέσα σου. Η καλοσύνη η αξιοπρέ-
πεια και ο σεβασμός σου δεν θα σβήσουν ποτέ. 
Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου έμαθες η απου-
σία σου θα είναι πάντα μια ανοιχτή πληγή στη 
καρδιά μου, ο Θεός να αναπαύσει και να ξε-
κουράσει τη ψυχή σου. Σ’ αγαπώ. 
ντυμένος γαμπριάτικα του λιβαδιού στολίδι

Φεύγεις μακριά να μην μπορεί ο ήλιος να 
σου δίδει.

Δεν έχω λόγια να σου πω να σ’ αποχαιρετήσω 
Γιατί γαμπρό στο φέρετρο ήρθα να σε στολίσω.

Όλα τ’ Ανώγεια σε θρηνούν  
αητέ μου από τ’ αόρι 

Γιατί δεν ξανακάθεσε Γιωργή στο παραχωρι.

Με πολλή αγάπη η ανιψιά σου Νίκη Ξυλούρη

νωρίς Γιώργη μας άφησες  
κι έφυγες γι’ άλλα μέρη
όμως αν έχουν ομορφιές  
άνθρωπος δεν το ξέρει

Μακάρι να περνάς καλά να ζεις ευτυχισμένα 
κι η σκέψη μας παντοτινά  

θα ‘ναι κοντά σ’ εσένα
Αφού για πάντα στο εξής  
θα βρίσκεσαι μακρυά μας

φρόντισε μόνο να ‘ρχεσαι μέσα στα όνειρά μας.
Η αδερφή σου Ελπινίκη Χαιρετη

Η μοίρα σου σε μάλωνε απο μικρό κοπέλι 
Γι’ αυτό σ’ απελευθέρωσε τίποτα μη σε μέλει

Γιάννης Ξυλούρης (Κιτρογιάννης)

Σήμερο ειν’ ο γάμος σου  
κι αντίς να τραγουδούμε

μας είπενε η μοίρα σου στα μαύρα να ντυθούμε.
Ήντα να πω τση μάνας σου  

σ’ έτσα καημό μεγάλο
να θάφτει οψές τον ένα γιο  

και σήμερο τον αλλο.
Στση μοίρας τα χτυπήματα  

το μόνο που πομένει
το δάκρυ τ’ αποχωρισμού  
στα μάθια να προβαίνει.

Τι αδικία στη ζωή να φεύγεις για τον Άδη 
Που’ σουνα ακόμη στη ζωή  

δεντρό χωρίς ξεράδι.
Στον άδη που θα κατεβείς  

μη σμίξεις με το κύρη
μη πιει για δεύτερη φορά του πόνου το ποτήρι.

Αριστείδης Χαιρέτης (Γιαλάφτης)

Στη πόρτα σ’ ανημένουνε  
κι οι δυο μαζί στον Άδη

ο κύρης σου με το Μανιό,  
Γιώργη για να ‘στε ομαδι. 

Μεμμος Μιχάλης (Καπαφλής)

Επέτας ψηλά χρυσέ αητέ  
μα σπάσαν τα φτερά σου

Γι’ αυτό θα μείνει αθάνατο  

στην Κρήτη τ’ όνομά σου
Χαιρετισμούς στο κύρη σου Γιώργη  

και στο Λευτέρη
και πες τους πως η μάνα σου  

κλαίει και δεν αρνεύει. 
Παπά Γιάννης Σκουλάς

Πένθιμα του Περαχωριού  
εχτύπησ’ η καμπάνα

για σενα μαύρη κι άμοιρη χαροκαμένη μάνα
Πως νταγιαντίζεις, πως μπορείς  

και πως βαστά η καρδιά σου 
και ζεις κι αντέχεις άμοιρη  
να θάφτεις τα παιδιά σου

Γιαιντα ‘σαι χάρε άσπλαχνος  
γιάντα δεν συλλογάσαι 

μια χήρα μάνα κι άμοιρη  
γιάντα δεν τη λυπάσαι

Χάρε κι αν έχεις πρόσωπο,  
μορφή και χαρακτήρα 

γιαντα χτυπάς μιαν άμοιρη,  
μια μαύρη μάνα χήρα

κι εδιάλεξες κι επήρες τσι  
δυο γιους τση και τον άντρα

σαν το βόσκο τα έμπολα  
όντε θα μπει στη μάντρα

για δες καιρό που διάλεξε  
ο χάρος να σε πάρει 

άμοιρο κι άτυχο κορμί άντρα κατσιποδιάρη.
Άμοιρο κι άτυχο κορμί πολυβασανισμένο

κατσιποδιάρικο πουλί σε δέντρο ξεραμένο
μέσα σε λύπες και χαρές ήσουνε πάντα πρώτος 
εμίσεψες κι ορφάνεψε κι εφτώχανε ο τόπος

δεν κλαίω για τα βάσανα  
που η μοίρα σου χε δώσει
μα κλαίω για δεν άφησε  

χαρά να σου σιμώσει
επάλεψες τη την ζωή με τόλμη και με θάρρος

μ’ αρρώστησες και λύγισες  
και νίκησέ σε ο χάρος

δεν το πιστεύω πως νεκρός  
κοίτεσαι μες στον Άδη

κι αζωντανός στη σκέψη μου  
έρχεσαι κάθε βράδυ 

να χε η μοίρα πρόσωπο νταβά θελα τση κάνω 
γιατί δεν σου δωσε χαρά στο κόσμο τον απάνω
απ’ όλα τα ταξίδια σου θα ναι το πιο καλό σου

γιατί θα βρεις το κύρη σου  
μα και τον αδερφό σου

απ’ όλα τα ταξίδια σου που εχεις καμωμένα 
είναι στον Άδη που θα βρεις  

πρόσωπα αγαπημένα
επόθανες, εμίσεψες κι έφυγες ‘πο κοντά μας

μα ζωντανός στη σκέψη μας  
είσαι και στην καρδιά μας
θεε μου μεγάλη συμφορά,  
πόνος, καημός και κρίμα
από ‘να σπίτι κοίτουνται  
τρεις άντρες σ’ ένα μνήμα 
τρίτη φορά τη χτύπησες  
και δεύτερη και πρώτη

σταμάτα μπλιο, μην το χτυπάς  
τ’ άμοιρο πανωπόρτι

ο μισεμός σου συμφορά,  
πίκρα, καημός και πόνος

και μια πληγή σ’ άλλες πληγές  
που δεν τσι γιαίνει ο χρόνος

επόθανες, εμίσεψες και κοίτεσαι στον Άδη
μα η στόρησή σου μου κλουθα  

κι είμαστε πάντα ομάδι
στου παραδείσου το μπαξέ  

ν’ αναπαυτεί η ψυχή σου
γιατί δεν έκαμες κακό ανθρώπου στη ζωή σου

στον κάτω κόσμο που θα πας  
συγχωρεμένος να ‘σαι

πούπουλα να ‘ν τα χώματα  
κι η γης απού κοιμάσαι

έφυγες στήλε του σπιτιού,  
ρούκουνα και κολώνα

που ‘σουνε πάντα πρόθυμος  
και πρώτος στον αγωνα

χαιρέτα μου το κύρη σου Γιώργη,  
και το Λευτέρη

κι αναπαυμένοι να ‘σαστε  
στου Άδη το λημέρι

συγχωρεμένοι να ‘σαστε  
κι έλεος στις ψυχές σας

του παραδείσου ο μπαξές  
να ‘ναι οι αποστροφές σας. 

Ο θείος σου Κώστας Σκουλάς  
(Ρωμανόκωστας)

δΙΟρθΩΣΗ
Στο περασμένο φύλλο της εφημερί-
δας μας (αρ. φύλ. 317) στην στήλη 
των κοινωνικών  και συγκεκριμένα 
στη σελίδα 16  που αφορούσε  το  κει-
μένου  της θανόντος  Ελένης Σαλού-
στρου  γράφτηκε από παραδρομή ότι:  
Η οικογένεια του δημήτρη Σωκρ. 
Σαλούστρου κατέβαλε στην εφημερί-
δα μας το ποσόν των 100 ευρώ, 
ενώ το σωστό ήταν:
Τα παιδιά της εκλιπούσας Ελένης 
Σαλούστρου κατέβαλαν στην εφημε-
ρίδα μας το ποσόν των 200 ευρώ.
 
Ζητάμε συγνώμη για το λάθος μας!
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1-5 Στιγμιότυπα από την Τελετή Μνήμης για τα 75 χρόνια  
από το ολοκαύτωμα των Ανωγείων. Στεφάνια κατέθεσαν, μεταξύ άλλων:  
εκ μέρους του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, ο αντιπρόεδρος Μανώλης 
Σκανδάλης (φώτο 2), ο απερχόμενος δήμαρχος Ανωγείων, Εμμανουήλ 
Καλλέργης (φώτο 3), ο Ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης (φωτο 4),  
ο Υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης (φωτο 5), 

6-11 στιγμιότυπα από τις δράσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο  
του αντιφαιστικού φεστιβάλ Χαϊμαλίνα 
12 από την παρουσίαση του βιβλίου του λευτέρη Μπέρκη «ο χορός των 
στίχων», που διοργάνωσε στο θέατρο «Νίκος ξυλούρης» ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Ανωγείων.

13 από την συναυλία της Ρίτας Αντωνοπούλου στο θέατρο «Νίκος ξυλούρης»

14-17 στιγμιότυπα από τα Υακίνθεια 2019

φΩΤοΣ Μανώλης ςκανδάλης


