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ανωγειανεσ αθιβολεσ, σελ. 6
ιστοριεσ του ωκεανου 
σελ. 7, της Μαρίας Χρονιάρη

σκεΨεισ 
σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

Σελ. 16-17

✓

Ο ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΣΤΗ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

«Το θέμα της συγκίνησης είναι πολιτική πράξη. 

Είναι το στοιχείο εκείνο που μας κάνει 

καλύτερους ανθρώπους, ωφέλιμους»

Σελ. 4-6

Σελ. 
11-13

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  
7 6  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Μ Ε Τ Α

•ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΚΙ ΕΦΕΤΟΣ 
ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ «ΣΦΑΚΑΚΙΟΥ»

Δωρεα TableT απο την αλυσίδα  
Super και Mini Market «Φαιστός»  
στο Δημοτικό σχολείο ανωγείων

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ 
1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

       ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ 87% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
Δεκατρείς μαθητές 
του ΓΕΛ Ανωγείων εισήχθησαν 
σε Πανεπιστήμια της χώρας

εναρξη 
ΜαθηΜατων Χορου 

στο σύλλογο ανωγειανών αθήνας 
από το σάββατο, 12 σεπτεμβρίου. 

› Χοροδιδάσκαλοι: 
κωστασ ΜεΜΜοσ, 

κατερινα κωσταρελλου

ΔΗΜΟΣ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Δράσεις και πρόγραμμα 
του Δήμου ανωγείων

(13 αυγουστου 1944 - 
13 αυγουστου 2020)

›Σελ. 14
›Σελ. 15

Σελ. 15

›Σελ. 15
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση

Ιδιοκτησία του Συλλόγου  
των Ανωγειανών της Αθήνας  

«ΤO ΙΔΑΙOΝ ΑΝΤΡOΝ»

γραΦεια

Βελεστίνου 18, τ.κ. 11523  
Αμπελόκηποι, Αθήνα  
τηλ./φαξ: 210-6916060

e-mail: to.idaionantron@gmail.com
site: www.ifonitonanogion.gr

FB: facebook.com/ifonitonanogion

εκΔοτησ

Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη
κιν. τηλ.: 6932-120494

e-mail: zachandr@gmail.com

Διευθυντεσ συνταξησ-αρΧισυνταξια

Μανώλης Θεοχ. Σκανδάλης
κιν. τηλ.: 6977-891415
manskan3@gmail.com

Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη
κιν. τηλ.: 6932-120494

e-mail: zachandr@gmail.com

arT direcTor

Κωνσταντίνα Ανανίδη
ananidi@otenet.gr

συντακτικη οΜαΔα

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη 
alskreta@gmail.com

Ιωάννης Μανουράς
gmanouras1@gmail.com

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
Μανώλης Σκανδάλης
Παναγιώτης Σκουλάς
Αλκιβιάδης Σκουλάς
Νικόλαος Φασουλάς

Εμμανουήλ – Μίνωας Σταυρακάκης
Εβελίνα Μουστάκα

συνεργατεσ - συντακτεσ

Σταύρος Βιτώρος
Βασίλης Βουϊδάσκης

Κώστας Μακρής
Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη

Γιώργος Σκουλάς
Μαρία Χρονιάρη

Δημήτρης Σαλούστρος - Ζαΐμης

ΦωτογραΦιεσ

Μανώλης Σκανδάλης 
κιν. τηλ.: 6977-891415

υπευθυνοσ ΔιαΦηΜισησ 
& ΔηΜοσιων σΧεσεων

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη,  
κιν.: 6932-120494

εκτυπωση - βιβλιοΔεσια

Print Day  
Μεσσηνιακές Γραφικές Τέχνες  

Εκτυπώσεις ΙΚΕ

ετησιεσ συνΔροΜεσ

Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις  
των συντακτών τους. Κείμενα μπορούν να  

αποστέλονται στην εφημερίδα ηλεκτρονικώς ή  
εγγράφως. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων  
ή κειμένων της εφημερίδας, πλην της αντιγραφής  

του τίτλου και του λογοτύπου αυτής. Σε περίπτωση 
αναδημοσίευσης, για λόγους δεοντολογίας  
να αναγράφεται ο τίτλος της εφημερίδας.  

Φωτογραφίες και χειρόγραφα επιστρέφονται  
μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

645512-5883-949 (όψεως)
IBAN GR5601714550006455125883949

ΙΔΟΥ ΠΕΔΙΟΝ ΔΟΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟΝ!

Α) Ο Δ/ντης του Κ.Υ Ανωγείων 
ευχαριστεί θερμά για τις προσφορές 
τους:
-Εις μνήμη Ιοκάστης Μπαγκέρη, τα 
αδέρφια της που διέθεσαν το ποσό 
των 500 ευρώ
-Εις μνήμη Αριστείδη Σπώκου τους:
Την οικογένεια του Κων/νου Σπαχή 
του Λεάνδρου,  που διέθεσε το ποσό 
των 50 ευρώ
Την οικογένεια του Λυκούργου 
Σπώκου του Ανδρέα, που διέθεσε το 
ποσό των 50 ευρώ
-Εις μνήμη Εμμανουήλ Κουνάλη 
(Μπρίνταλου) τους:
Την οικογένεια του Εμμανουήλ 
Κουνάλη (Ξεγκουγκούνη), που διέ-
θεσε το ποσό των 100 ευρώ
Την οικογένεια του Δημάρατου Κου-
νάλη, που διέθεσε το ποσό των 100 
ευρώ
Εις μνήμη Αργυρής Σκουλά τους:
Τον σύζυγό της Μιχάλη Σκουλά 
(Καργομιχάλη), που διέθεσε το ποσό 
των 200 ευρώ
Την οικογένεια του Γεωργίου Μπέρ-
κη (Μπερκογιώργη), που διέθεσε το 
ποσό των 50 ευρώ
Την οικογένεια του Μίχαλου Μα-
νουρά (Γιάννου), που διέθεσε το πο-
σό των 50 ευρώ
-Εις μνήμη Ελένης Παπαδιού τους:
Τα παιδιά της, που διέθεσαν το ποσό 
των 100 ευρώ
Τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών 
Κρήτης, που προσέφερε υλικά αξίας 
100 ευρώ (48 αντισηπτικά τζελ των 
500ml και 20 ασπίδες ατομικής προ-
στα σίας).
Εις μνήμη Κωνσταντίνου Σπαχή τους:
Την οικογένεια του Δημητρίου Σπυ-
ριδάκη (Ασηθιανός), που διέθεσε το 
ποσό των 100 ευρώ
Την οικογένεια του Αιδεσιμότατου 
Γεωργίου Ανδρεαδάκη, που διέθεσε 
το ποσό των 50 ευρώ
Την οικογένεια των Εμμανουήλ & 
Ουρανίας Αργύρη, που διέθεσαν το 
ποσό των 50 ευρώ. 
Εις μνήμη Γεωργίου Σωπασή (Ντού-
ρο), τα παιδιά του, που διέθεσαν 
στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Λιβαδί-
ων» το ποσό των 1000 ευρώ, που 
στην συνέχεια το διέθεσε για την συ-
ντήρηση του Π.Ι. Λιβαδίων (όπως 
μόνωση οροφής – υδροχρωματισμοί 
– ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π.)

Β) Η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου 
και Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί 

θερμά για τις προσφορές τους: 
Εις μνήμη Αριστείδη Σπώκου (Ατζα-
ρά) τους:
-Την οικογένεια του Ιωάννη Χαχλι-
ούτη (Χαχλιουτογιάννη), που 
διέθεσε το ποσό των 100 ευρώ
-Τον Αριστείδη (Άρη) Βρέντζο του 
Γεωργίου, που διέθεσε το ποσό των 
50 ευρώ.

Γ) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. 
της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχεί-
ρησης Ανωγείων, εκφράζουν τις θερ-
μές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύ-
νη τους για τις προσφορές στο Πρό-
γραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»:
Εις μνήμη Νικήτα Χαιρέτη, την οικο-
γένεια  των Δημοσθένη Λειβαδάρα 
και Ιωάννας Σκουλά, που διέθεσε το 
ποσό των 50 ευρώ.
Εις μνήμη Ιοκάστης Μπαγκέρη τους:
-Την οικογένεια της Χαράς Βάρσου,  
που διέθεσε το ποσό των 200  ευρώ
-Την οικογένεια της Γιάννας Βου-
δούρη, που διέθεσε το ποσό των 50 
ευρώ
-Την οικογένεια της Αθηνάς Χρονιά-
ρη, που διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ
-Τα αδέρφια της, Χαράλαμπο και 
Περσεφόνη, που διέθεσαν το ποσό 
των 300 ευρώ.
Τα παραπάνω ποσά θα διατεθούν 
για να καλύψουν ένα μικρό μέρος 
από τις ανάγκες οικονομικά αδύνα-
μων δημοτών μας μέσω των Κοινω-
νικών Προγραμμάτων που υλοποιεί 
η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
μας, στον Δήμο Ανωγείων.

Δ) Η οικογένεια της πρεσβυτέρας 
Ειρήνης Νικ. Ανδρεαδάκη, ευχαρι-
στεί θερμά, την οικογένεια των Κώ-
στα και Βαγγελιώς Ξυλούρη, που 
κατέθεσαν, εις μνήμη της εκλιπούσης, 
στην «Φωνή των Ανωγείων», το ποσό 
των 100 ευρώ.

Ε) Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης του δήμου Ανωγεί-
ων, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, 
εκφράζουν τις θερμότατες ευχαρι-
στίες για τις προσφορές:
Εις μνήμη Γεωργίου Νικ. Ανδρεαδά-
κη, ιερέως και διδασκάλου, με την 
συμπλήρωση 50 χρόνων από την 
αποδημία του, τον εγγονό του, που 
κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής 
επιτροπής το ποσό των 300 ευρώ
Εις μνήμη Κωνσταντίνου Σπαχή (Δι-
κηγόρου), τον Σπαχή Κωνσταντίνο 
του Λέανδρου, που κατέθεσε στο 
ταμείο της Σχολικής επιτροπής το 
ποσό των 50 ευρώ

Ευχαριστήρια

›› Όταν το ποίημα αγγίζεται με την εικόνα, όταν η φωτογραφία κινείται 
πάνω στις λέξεις, όταν εσύ κι εγώ συμβαίνουμε. 52 ποιήματα γίνονται 
θάνατος και μαζί ζωή. Γίνονται ποίηση χωρίς σημεία στίξης. Γίνονται ει-
κόνα χωρίς υποκείμενο κι αντικείμενο. Λέξεις κι αντικατοπτρισμοί στη 
μαρτυρία της όρασης, διηγούνται αυτόνομα τη ζωή, που ερήμην συμβαίνει. 
Η συνάντηση αυτή τυπωμένη στο χαρτί μορφοποιείται, κι από τη μήτρα 
των ματιών πλάθει το αδιαίρετο καινούριο σώμα, ένα επόμενο σώμα, μετά 
από αυτό που προηγήθηκε. 
Το Μετά από αυτό που προηγήθηκε, η έκτη ποιητική συλλογή της Μαρίας 
Χρονιάρη, είναι μια ζωή που έρχεται μετά από ό,τι υπήρξε λεηλατημένο 
και βάρβαρο, γεμάτη με φως, βγαλμένο από τις χαρακιές και τα σημάδια. 
Φως δυνατό και τετελειωμένο. 
Μια συνεργασία με τον φωτογράφο Χάρη Τσιλόπουλο, του οποίου φωτο-
γραφίες κοσμούν το εξώφυλλο και το εσωτερικό του βιβλίου.
Η Μαρία Χρονιάρη γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τα Ανώγεια 
της Κρήτης. Σπούδασε τηλεόραση, έκανε σεμινάρια σκηνοθεσίας και ερ-
γάστηκε ως οπερατέρ. 
Ο Χάρης Τσιλόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Τα 
τελευταία χρόνια ζει στην Αυστρία, όπου εργάζεται ως φωτογράφος, ενώ 
ασχολείται ενεργά και με τη μουσική ως ραδιοφωνικός παραγωγός και 
αρθρογράφος. 
Το βιβλίο είναι υπό την αιγίδα του Ομίλου της UNESCO Πειραιώς και 
Νήσων και της International Action ART
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ ➜ ΔΙΔΟΤΟΥ 29 • ΑΘΗΝΑ 106 80
ΤΗΛ./FAX: 210 3805520 - 210 3822732,  
http: www.sokolis.gr • e-mail: mari@sokolis.gr

«Μετά από αυτό 
     που προηγήθηκε»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ        Μαρια Χρονιαρη

ΣΕΙΡΑ: ποίηση      (ΣΕΛ. 80, 8,48 ΕΥΡΩ)      iSbN 978-618-5139-07-0
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Ανωγειανές... εκδόσεις

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».

Ιδιαίτερα ευχάριστη η πρόσφατη είδηση, ότι 13 από τους 15 μαθητές Λυκείου 
του «Σταυράκειου Γυμνάσιου-Λυκείου Ανωγείων» πέτυχαν την εισαγωγή τους 
στα ανώτατα, εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, ως αποτέλεσμα της συμ-
μετοχής τους, στις τελευταίες Πανελλαδικές Εξετάσεις. Μάλιστα δύο ακόμα 
εισήχθησαν με το «σύστημα του 10%».
Τόσο τα παιδιά (ήδη πλέον φερέλπιδες φοιτητές και φοιτήτριες), όσο και οι 
γονείς τους, αλλά βεβαίως και οι καθηγητές, αξίζουν τα συγχαρητήριά μας. 
Άλλωστε, σε μια εποχή ταραχώδη, εν μέσω πανδημίας, εθνικών προκλήσεων 
και οικονομικών προβλημάτων, όλοι όσοι μπορούν να στοχεύουν στο καλύτερο 
για να φτάνουν στο στόχο τους, είναι αξιέπαινοι.
Και βέβαια, ο αγώνας για τη μάθηση δεν σταματά εδώ. Μαθαίνω ήδη, ότι κατά 
τη νέα σχολική χρονιά, που μόλις ξεκίνησε, 262 μαθητές είναι εκείνοι που θα 
φοιτούν στο «Σταυράκειο», εκ των οποίων, 125 στο Λύκειο και 137 στο Γυμνά-
σιο. Μάλιστα, φέτος για πρώτη φορά, αναμένεται να λειτουργούν στο Γυμνάσιο, 
τμήματα ένταξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (στην α΄ και β΄ τάξη Γυμνα-
σίου).
Με αφορμή τα ανωτέρω, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, κάποιες σκέψεις.
Έτσι λοιπόν, πέραν της ευχαρίστησης, που οι παραπάνω ειδήσεις προκαλούν σε 
όλους μας, δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε, ότι την ίδια στιγμή, η δυσπιστία 
για το αύριο αυτών των παιδιών (και των επόμενων...) μας κυριεύει. Αυτόματες 
και «μελαγχολικές» έρχονται οι σκέψεις, για το κατά πόσον, τα παιδιά αυτά, όταν 
σε λίγο καιρό λάβουν το πτυχίο τους, θα είναι σε θέση, να κερδίσουν τη θέση που 
τους αξίζει στην κοινωνία του αύριο και τούτο, με βάση μόνο τις γνώσεις που θα 
έχουν κατακτήσει και τα όσα εφόδια θα έχουν αποκτήσει. 
Και δεν μπορούμε να σκεφτούμε αλλιώς, όταν η Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαε-
τίες, επιτρέπει στο συντεχνιασμό, αλλά και τον κομματισμό (άλλοτε με τακτικές 
ενθάρρυνσης και άλλοτε με την αδιαφορία) να μην αφήνει το «ποιοτικό» να 
αναδειχθεί, να διακριθεί και να επιβραβευθεί. Και έτσι, μοιραία θα λέγαμε, 
αναζητάμε πεδία έκφρασης και υπερίσχυσης της ποιότητας, στη μεγάλη και 
πολυπληθή ομάδα των Ελλήνων επιστημόνων, της ελληνικής διασποράς, απα-
νταχού της γης. Μια διασποράς, λαμπρής και επιφανούς, η οποία καταφέρνει 
να αναρριχάται σε ύψη δυσθεώρητα, και να αγγίζει την παγκόσμια κορυφή. Και 
είναι αυτή η διασπορά, την οποία συχνά επικαλούμαστε, για να δώσει λύσεις 
στα προβλήματά μας, όταν τα βρίσκουμε σκούρα. Και γι’αυτήν είναι που νοιώ-
θουμε αισθήματα υπερηφάνειας, εκλαμβάνοντάς την, ως εκείνο το νομοτελεια-
κά δυσπρόσιτο και μακρινό, που δεν μπορούμε να το φτάσουμε, ώστε, μένει να 
το καμαρώνουμε, και -ίσως- να ελπίζουμε, ότι θα γίνουμε κι εμείς ένα μ’αυτό.
Όμως εδώ είναι που θέλω να σταθούμε, και να αναζητήσουμε τα αντίστοιχα, 
εγχώρια παραδείγματα αριστείας, τα οποία σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες 
παράγουν σημαντικό έργο, εντός και εκτός Ελλάδος, άκρως ανταγωνιστικό και 
εφάμιλλο εκείνου, των Ελλήνων της διασποράς.
Και η αναζήτηση αυτή, δεν πρέπει να στοχεύσει στον ονομαστικό προσδιορισμό, 
των όποιων επιφανών ή διακριθέντων ανά επιστημονικό ή, εν πάσει περιπτώσει, 
παραγωγικό κλάδο. Άλλωστε, τούτο θα ήταν εξαιρετικά δυσχερές και εν τέλει, 
άνευ ουσίας.
 Εκείνο που, κατά την άποψή μου έχει περισσότερη ουσία και βεβαίως σημασία, 
είναι να υπογραμμίσουμε, ότι ακόμα και στις πράγματι, δύσκολες μέρες που 
περνάμε, υπάρχουν πολλοί σημαντικοί Έλληνες που δημιουργούν εντός της 
χώρας και αποτελούν παράδειγμα προσπάθειας για μια άλλη Ελλάδα που οι 
περισσότεροι οραματιζόμαστε. Δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς και 
συναντώνται στην επιχειρηματικότητα, στην τέχνη, στον πολιτισμό, στον αθλη-
τισμό, στην εκπαίδευση και βέβαια στην επιστήμη. Αποτελούν πηγή έμπνευσης 
και αυτοπεποίθησης, παράδειγμα ζωής για τους νέους Έλληνες. 
Οι κορυφαίοι αυτοί Έλληνες αποτελούν απάντηση σε αυτούς που πρεσβεύουν 
ότι η χώρα μας δεν έχει δυνατότητες να οραματίζεται φιλόδοξες αλλαγές και 
μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν καίρια το μέλλον της.
Αυτοί οι Έλληνες, είναι εκείνοι που ενοχλούν όλους τους μέτριους και «τακτο-
ποιημένους» που για πολλά χρόνια, λυμαίνονται κάθε παραγωγικό πεδίο της 
χώρας και τους οποίους δύσκολα του «κουνάει» κάποιος από τη «καρέκλα» τους.
Πρόκειται για τους Έλληνες που μπορούν και δημιουργούν εντός της χώρας, 
αποτελώντας παράδειγμα προσπάθειας για μια άλλη, ποιοτική Ελλάδα.
Και ναι, μιλάμε για τους Έλληνες εκείνους της ποιότητας, που αποτελούν τα 
ζωντανά, αδιαμφισβήτητα παραδείγματα ότι η χώρα αυτή μπορεί να είναι και 
στην κορυφή. 
Σ’αυτούς τους Έλληνες, ελπίζω, πιστεύω κι εύχομαι, να έρθουν να προστεθούν, 
και οι δικοί μας φοιτητές, που μόλις αυτές τις μέρες ξεκινούν τη διαδρομή τους, 
στο φοιτητικό του στίβο. Αυτοί οι λίγοι, αλλά εκλεκτοί (πάντα, άλλωστε, το 
Λύκειο μας, είναι συνεπές στο «ραντεβού» του με την επιτυχία), είναι που θα 
βοηθήσουν -και πρέπει να τους κάνουμε να το πιστέψουν, ενθαρρύνοντάς τους 
προς τούτο-, να γείρει η ζυγαριά προς την Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Ασφαλώς, 
αυτοί μόνοι τους δεν φτάνουν. Απαιτούνται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις παντού, 
ιδιαίτερα στην παιδεία, στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία.
Όμως, όλοι εμείς, τα παιδιά μας, οι νέοι μας φοιτητές, ας γίνουμε η αιτία της 
ανατροπής του μύθου, ότι η χώρα αυτή δεν μπορεί να αλλάξει και ότι, τάχα, η 
μικροδιαχείριση είναι η μόνη επιλογή της. Ας προσπαθήσουμε, να βοηθήσουμε 
τα παιδιά μας, να αποτελέσουν μέρος του σχεδιασμού του μέλλοντος. Ας στο-
χεύσουμε σε αξιοκρατία παντού, ως μια συνθήκη επιβίωσης. Καθολικώς και 
ανεξαιρέτως. Σε κάθε επαγγελματικό πεδίο και στίβο. Έτσι μόνο μπορούμε να 
συνθλίψουμε τις κομματικές και συντεχνιακές λογικές που μας οδήγησαν στη 
γενικευμένη χρεοκοπία. Έτσι, θα μπορούμε χρόνο με το χρόνο, να ευχόμαστε 
στα παιδιά μας, στους επιτυχόντες του Λυκείου Ανωγείων και ασφαλώς κάθε 
Λυκείου της χώρας μας, καλή σταδιοδρομία. Τέτοια που θα την πιστεύουν τα 
παιδιά μας, όσο κι εμείς οι ίδιοι.

Ο συντάκτης,
Γιάννης Μανουράς

  Διορθωση – συΜπληρωση

Στο φύλλο 321 της Φ.Α., στο θέμα που αφορούσε τη δράση του Συλλόγου 
Ανωγειανών Αθήνας «Μένουμε σπίτι με Ανωγειανή Παρέα», η οποία 
έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της «καραντίνας», που επιβλήθηκε λόγω 
covid-19 τους παρελθόντες μήνες Μάρτιο έως Μάιο, αναφέρθηκαν ανα-
λυτικά όλοι οι καλλιτέχνες, που έκαναν την τιμή στο Σύλλογο να συμμε-
τέχουν στη συγκεκριμένη δράση.
Μεταξύ των καλλιτεχνών που συμμετείχαν, ήταν και ο Γιώργης Φασουλάς 
(λύρα), με το γιό του Βασίλη (λαούτο). Ωστόσο, από παραδρομή, περιλή-
φθηκε στο άνω αφιέρωμα μόνο μία φωτογραφία του Γιώργη Φασουλά, 
χωρίς όμως να γίνει σχετική ονομαστική αναφορά στον ίδιο και το γιο του.
Η συντακτική ομάδα της Φ.Α. και η εκδότριά της και πρόεδρος του 
Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, απολογού-
νται ειλικρινά γι’ αυτή την ακούσια παράλειψη προς τους Γεώργιο και 
Βασίλη Φασουλά και τους ευχαριστούν για μια ακόμη μία φορά θερμά, 
που τόσο άμεσα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας να συμμετέχουν στη 
δράση μας «Μένουμε σπίτι με Ανωγειανή Παρέα». Ευχόμαστε πάντα 
επιτυχίες στην καλλιτεχνική τους πορεία!
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ΚΩΣΤΑ, ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΩ  
ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ  
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  
ΕφΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ!
› Εγώ σ’ ευχαριστώ, Μανώλη και σε κα-
λωσορίζω στο σπίτι μου!

ξΕΚΙΝΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΛΑΣΙΚΗ  
ΕΡΩΤΗΣΗ. ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΑΛΥψΕΣ  
ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ 
ΣΤΗΝ ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗ;
› Είναι αλήθεια ότι ο ακριβής χρόνος 
που γεννήθηκε μέσα μου η επιθυμία να 
γράφω, δεν έχει αποτυπωθεί στη μνήμη 
μου. Η αναζήτηση της αφετηρίας του 
λόγου και της αιτίας που σε οδηγεί στον 
γραπτό λόγο είναι μάλλον μάταιη πράξη. 
Πιθανόν ένα μικρό ή μεγάλο τράνταγμα, 
που προσπερνά τη μνήμη, να είναι αυτό 
που κινητοποιεί τον μέσα μας κόσμο, την 
ανάγκη που παραμόνευε μέσα μας. Ίσως 
πάλι να είναι ένας κόμπος στον λαιμό, 
που  διεκδικεί το λύσιμό του. Όμως, συ-
χνά σκέφτομαι την αρχή αυτής της όμορ-
φης περιπέτειας, αλλά όσο κι αν έχω 
προσπαθήσει δεν την έχω εντοπίσει. Το 
σίγουρο ίναι, αναζητώντας τον τόπο και 
όχι τον χρόνο, ότι οι πρώτες σελίδες που 
μουτζούρωσα, είναι στο χωριό μου, τα 
Ανώγεια. Εκεί είδα να ξυπνάει μέσα μου 
η διάθεση να γράψω και νομίζω ότι ήρθε 
στον πιο κατάλληλο τόπο αυτό το ξύπνη-
μα, καθότι πιστεύω ότι οι άνθρωποι στα 
Ανώγεια ό,τι κάνουν στην ζωή τους είναι 
μπολιασμένο από το άρωμα του γενέθλι-

Ποιους ςτιχους δικους ςου Ή 
μη θέλέις να βαλουμέ ςτο τέλος  
αυτης της κουβέντας μας; 

Ένας στίχος που μου αρέσει είναι 
του δημήτρη αποστολάκη του χαΐνη:

«Θεέ μου, πόσο παράξενοι  
είναι οι δικοί μας τόποι,
θλιμμένα τα τραγούδια μας  
και γελαστοί οι ανθρώποι».

συνομιλητές μας. Είναι αυτοί που μας δεί-
χνουν πώς θα «περπατήσουμε». Είναι αυτοί 
που ενισχύουν, αλλά και διορθώνουν την 
«περπατησιά» μας. Στον Τόκα, για παρά-
δειγμα, είδα τον τρόπο που αντιμετωπίζει 
κανείς σοφά την επιτυχία. Το δυσκολότερο 
πράγμα στη ζωή είναι πώς αντιμετωπίζεις και 
πώς διαχειρίζεσαι την όποια επιτυχία, και όχι 
το πώς αντιδράς στην όποια αποτυχία. Όταν 
έβλεπα σε αυτόν τον άνθρωπο πώς βίωνε την 
επιτυχία, ήταν για μένα ένα μεγάλο σχολειό, 
κάτι που φυσικά δανείστηκα και το πήρα 
στον δρόμο μου ως ένα ιερό λάφυρο.

ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ; ΟφΕΙΛΕΤΑΙ 
ΑΡΑΓΕ ΣΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ φΑΡΜΑΚΟ ψΥΧΗΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΕξΟΔΟΣ  
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; 
› Να ξέρεις ότι το τραγούδι στην Ελλάδα 
είναι η πρωτεύουσα των τεχνών, είναι ο με-
γάλος ψυχικό μας αιμοδότης! Σε πολύ δύσκο-
λες στιγμές εμείς οι Έλληνες γραπωθήκαμε 
και πιαστήκαμε από το τραγούδι. Υπάρχουν 
άνθρωποι που αν τους ρωτήσεις την άποψή 
τους π.χ. για το θέατρο, το οποίο είναι βεβαί-
ως μια υψηλή τέχνη, για έναν μεγάλο πίνακα 
ζωγραφικής, μπορεί να σου πουν ότι δεν 
έχουν άποψη. Αν όμως τους πεις να εκφρά-
σουν την άποψή τους για τραγούδια του Νί-
κου Ξυλούρη, του Στέλιου Καζαντζίδη ή του 
Τσιτσάνη, θα σου πουν με επιχειρήματα ότι 
υπήρξαν σπουδαίοι! Το τραγούδι ως λαϊκή 
τέχνη μας αφορά, έχουμε τον νου μας σε αυ-
τό συνειδητά και ασυνείδητα. Είμαστε λαός, 
θα έλεγα, τραγουδιάρης και το πονάμε, έχου-
με την έγνοια του. Αυτή η έγνοια το προστα-
τεύει και το κάνει αγαπησιάρικο στον λαό, 
είναι, να στο πω κάπως παραστατικά, το 
εθνικό μας ξωκλήσι. Εκεί καταφεύγουμε στις 
μεγάλες και στις μικρές μας στιγμές.

ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΗΤΑΝ 
ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥΣ  
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ  
ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ;
› Αυτή η συνθήκη είναι παλιά, δεν είναι και-
νούργια. Το είδε η δισκογραφική αγορά από 
τα πρώτα κιόλας χρόνια της μουσικής βιομη-
χανίας, ότι αυτός με τον οποίο θα που λήσει 
το καλλιτεχνικό προϊόν είναι ο ταχυδρόμος, 
δηλαδή ο τραγουδιστής. Μοιραία, λοιπόν, 
αυτόν θα έπρεπε να προβάλει. Ο τραγουδι-
στής ήταν το εμπορικό σήμα της αγοράς, με 
σκοπό το προϊόν να είναι ευπώλητο. Παρόλ’ 
αυτά, δεν θα με βρεις να έχω κατηγορηματι-
κό λόγο. Δεν μεμψιμοιρώ και δεν γκρινιάζω. 
Προσωπικά, μου είναι αρκετό που ένας άν-
θρωπος συγκινείται από κάτι δικό μου. Από 
εκεί και μετά δεν θα μπω ποτέ σε αυτή τη 
μάταιη προσπάθεια, μαζί με τους στίχους να 
μάθουν και τον στιχουργό. Αυτός που θέλει 
να μάθει ποιος έχει γράψει το κάθε τραγού-
δι, θα το ψάξει και θα το βρει μόνος του, δεν 
θα του το επιβάλει κανείς. Μου αρκεί να 
βλέπω σε μια συναυλία ανθρώπους να σιγο-
ψιθυρίζουν τους στίχους μου!

ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΕφΕΡΕΣ, ΠΩΣ ΝΙΩΘΕΙ ΕΝΑΣ 
ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΔΙΑφΟΡΟΥΣ  

τι λέέι Για:
την ποιότητα του στίχου στην ελλάδα, στην κρήτη και στα ανώγεια…
το διαδίκτυο και το χάσιμο της ρομαντικής περιόδου…
το ποια τραγουδίστρια ήθελε πολύ να ερμηνεύσει τραγούδια του… 
τα τραγικά γεγονότα στα ανώγεια τα τελευταία χρόνιά…
τα ανώγεια που άφησε και τα ανώγεια που συναντά όταν τα επισκέπτεται…
τις αγωνίες, τις φιλοδοξίες τους και ποιους στίχους επιλέγει για το κλείσιμο της κουβέντας μας…

ου κήπου τους. Δηλαδή, εγώ, γεννημένος και 
μεγαλωμένος στα Ανώγεια, αισθάνομαι ότι 
με προίκισε αυτός ο τόπος. Θωράκισε την 
καλλιτεχνική και την κοινωνική συνείδησή 
μου με έναν τέτοιο τρόπο, που με βοήθησε 
πολύ στη μετέπειτα πορεία μου. 

ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ 
ΕΝΑΝ ΣΤΙΧΟΥΡΓΟ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΠΡΟΣ 
ΤΑ ΕξΩ ΑΥΤΟΣ Ο «ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ» ΠΡΕΠΕΙ…  
ΝΑ ΣΥΝΩΜΟΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ  
ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ;
› Καλλιτέχνης και ποιητής δεν είναι μόνο 
αυτός, ο οποίος παράγει φανερά την τέχνη. 
Θεωρώ ότι καλλιτέχνης μπορεί να είναι κι 
ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί στην 
καθημερινότητά του πράγματα εμπνευσμέ-
να. Δηλαδή, αυτός που παράγει ένα υπέρο-
χο κρασί, που σχεδιάζει ένα ωραίο παράθυ-
ρο, μια καρέκλα ή ένα πανέμορφο τραπέζι 
είναι δημιουργός από άλλη θέση. Κοιτάσμα-
τα στην ψυχή είναι η τέχνη, που αναζητούν 
την εξερεύνησή τους. Εμπράγματη είναι η 
διαφορά. Και βέβαια είναι στο χέρι του κα-
θενός να βρει τον κώδικα που θα ανασύρει 
το στοιχείο που αναλογεί και αντιστοιχεί 
στη δική του υπαρξιακή αγωνία.

ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΧΟΥ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ  
Τ’ ΑΝΩΓΕΙΑ;
› Θα σου πω ότι παρακολουθώ περισσότε-
ρο τον δικό μου χώρο, όμως λοξοκοιτάζω 
και την Κρήτη κι έχω νομίζω καλή εικόνα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ  
ΣΤOΝ
Μανώλη  
σκανδάλη

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΣΙΓΟψΙΘΥΡΙζΟΥΝ  
ΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΤΟΥ;
› Όπως προανέφερα είναι ευχάριστο και 
ταυτόχρονα αντιφατικό, ιδιαίτερα όταν πρό-
κειται για τραγούδι, που μαρτυρεί μια δική 
σου προσωπική αλήθεια. Ο Ντίνος Χριστια-
νόπουλος έχει πει κάτι πολύ εύστοχο, ότι 
«μοιάζουμε πολλές φορές με  ημερολόγιο σε 
ξένα χέρια». Αυτό είναι αλήθεια. Δεν σημαί-
νει βέβαια πως ό,τι λέμε στα τραγούδια μας 
είναι προσωπικά μας βιώματα. Αλίμονο αν 
συνέβαινε κάτι τέτοιο. Σε ό,τι με αφορά γο-
ητεύομαι με την ιδέα της ετεροβίωσης μιας 
ιστορίας. Μου αρέσει να λέω ιστορίες άλ-
λων. Ίσως γιατί με αυτόν τον τρόπο κρατά-
ει κανείς και την απόσταση από το θέμα που 
πραγματεύεται. Κι αυτή η απόσταση είναι 
για μένα ο ορισμός του ταλέντου. Αν πλη-
σιάσεις κοντά σε αυτό που θες να πεις, είναι 
πιθανόν να σε θαμπώσει και να σε ξεγελά-
σει, αν απομακρυνθείς, πιθανόν να φλυαρή-
σεις. Επομένως, το θέμα μας είναι η αναζή-
τηση της ιδανικής απόστασης από την ιστο-
ρία που θα διηγηθείς στο τραγούδι. 

ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΜΕ ΑξΙΟΛΟΓΗ  
φΩΝΗ, ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ, ΕΠΕΙΔΗ 
ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΗΘΕΛΕ;
› Κοίτα… πολλές φορές λέμε ότι ο συγκεκρι-
μένος άνθρωπος είχε ταλέντο και κάτι συνέ-
βη και δεν πήγε παραπέρα. Το ταλέντο είναι 
μια διαδρομή πάνω στην τέχνη. Αν το δούμε 
σε κλίμακα εθνικής οδού Αθήνας - Θεσσαλο-
νίκης, είναι μέχρι τη Λαμία. Από κει και μετά 
αν δεν καταφέρεις ως άνθρωπος να το μπο-
λιάσεις με γνώσεις, με πληροφορία και πρω-
τίστως με παραγωγική αγωνία, θα μείνεις 
τελικά στη Λαμία με το ταλέντο μόνο! Τότε 
ακριβώς είναι που λέμε: «Μα αυτός είχε τα-
λέντο και χάθηκε». Ο άνθρωπος - καλλιτέ-
χνης είναι μια εστία με σκηνικές πληροφορίες. 
Το πώς και γιατί συμβαίνει, αυτό είναι το 
ανερμήνευτο κομμάτι. Το θέμα είναι πώς μπο-
ρείς να μπεις σε αυτήν την εστία, να πάρεις 
την κάθε πληροφορία, να την κάνεις τέχνη. 
Και το σπουδαιότερο για μένα είναι ότι σε 
θέλει σχεδόν μόνιμα σκυμμένο πάνω της αυτή 
η εστία, εκεί σαν ραβδοσκόπος να ψάχνεις.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΧΟΙ ΠΟΥ ΕΓΡΑψΕΣ, ΤΟΥΣ 
ΑΓΑΠΗΣΕΣ, ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΣΕΝΑ Η ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ;
› Μου αρέσουν οι ερωτήσεις σου, διότι είναι 
σαν να μου τις κάνουν από το περιοδικό 
«ΔΙΦΩΝΟ» (γέλια…) Κοίταξε… όταν ένας 
στιχουργός γράφει στίχους υπάρχει πάντα 
μια φανταστική μελωδία στο μυαλό του. Αυ-
τό είναι χρήσιμο, διότι όταν έχεις μια μελω-
δία στο μυαλό σου, βοηθάει πολύ την ρυθμι-
κή αγωγή του λόγου, τη μουσικότητά του και 
το μουσικό του μέτρο. Έχεις, λοιπόν, ένα 
σχεδίασμα μιας μελωδίας στο μυαλό σου, 
όμως καλό θα είναι μόλις τελειώσεις με τον 
στίχο να την εγκαταλείψεις τάχιστα. Παρα-
μονεύει, ξέρεις, ο καλλιτεχνικός εγωισμός 
του ανθρώπου, να πιστέψει δηλαδή κανείς 
ότι η δική του φανταστική μελωδία είναι πε-
ρισσότερο εύστοχη από αυτήν του ίδιου του 
συνθέτη! Αυτό είναι μια βλακεία! Ευτύχησα 
να συναντηθώ με πολύ αξιόλογους ανθρώ- ›

«Το θέμα της συγκίνησης είναι πολιτική πράξη. Είναι το στοιχείο εκείνο που μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, ωφέλιμους».

πους της σύνθεσης, τους εμπιστεύτηκα και 
με τίμησαν με όμορφα τραγούδια. Και συνε-
χίζω να συναντιέμαι, καθότι σε καιρούς 
δύσκολους για μας τους δημιουργούς εγώ 
πηγαίνω εντελώς αντίθετα. Σε μια εποχή, 
όπου η δισκογραφία έχει τελειώσει και οτι-
δήποτε έχει να κάνει με την αγορά και με τα 
πνευματικά δικαιώματα έχει επίσης κατα-
στραφεί, αισθάνθηκα ότι για να μπορέσω 
να απαντήσω στην μπόρα και στην αγριό-
τητα του καιρού, ο καλύτερος τρόπος είναι 
η δημιουργία. Σε καιρούς ανθηρούς δεν 
ήμουνα άνθρωπος του προγραμματισμού. 
Έπαιζα, που λένε, με την τύχη. Αντίθετα, 
στην παρούσα φάση οργανώνω την άμυνά 
μου, αυτό που λέμε στρατιωτική λογική, 
ετοιμάζω τραγούδια σε συνεργασία με ξε-
χωριστούς ανθρώπους του τραγουδιού και 
παραμένω ένας ενημερωμένος, αισιόδοξος 
ελπίζω. Ξέρεις, όταν έρθει η μπόρα να σε 
βρει, πρέπει να της απαντήσεις με αστραπή, 
με φως, με δύναμη, αλλιώς σε βάζει από κά-
τω με τρόπο αλύπητο.

ΕΧΕΙΣ ΑΠΩΘΗΜΕΝΟ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙ  
ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΣΟΥ, 
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥψΕΙ ΑΚΟΜΑ;
› Ναι, η Χάρις Αλεξίου! Το ξέρει, άλλωστε. 
Όμως, έχω συναντηθεί με πρόσωπα τα 
οποία ήταν στη σφαίρα ενός ονείρου να 
πουν τα τραγούδια μου! Σε αυτό δεν έχω 
κανένα παράπονο. 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΓΩΝΙΕΣ ΕΝΟΣ 
ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΥ, ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ, ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ 
ΑΓΩΝΙΕΣ, ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΟΥΝ; 
› Να καταφέρω να συγκινήσω. Την ανθρώ-
πινη συγκίνηση τη θεωρώ πράξη πολιτική. 
Αν προσέξεις τους ανθρώπους που φεύγουν 
από μια συναυλία, ένα θέατρο, κι έχουν συ-
γκινηθεί, θα δεις ότι η όψη τους και η θωριά 
τους έχει μια ομορφιά και μια τρυφεράδα. 
Είναι έτοιμοι για το σημαντικό. Γι’ αυτό λέω 
ότι το θέμα της συγκίνησης είναι πολιτική 
πράξη. Είναι το στοιχείο εκείνο που μας κά-
νει καλύτερους ανθρώπους, ωφέλιμους. 
Εμένα η αγωνία μου, για να απαντήσω στο 
ερώτημά σου, κάθε φορά που γράφω τρα-
γούδι, είναι αν θα καταφέρω να κινητοποι-
ήσω τον ψυχισμό και την γόνιμη ανησυχία 
του ακροατή.

ΣΥΜφΩΝΕΙΣ ΟΤΙ ΠΟΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 
«ΣΩΘΗΚΑΝ», ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΑΝ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ 
ΣΥΝΘΕΣΗ;
› Εννοείται! Αυτό που λες είναι σωστό! 
Όπως έχει παρατηρηθεί και το εξής: σπου-
δαίοι στίχοι να έχουν χαθεί σε άστοχες μου-
σικές και μέτριοι στίχοι σωσμένοι σε μεγά-
λες μουσικές συνθέσεις. Αυτά τα έχει η 
μοίρα της τέχνης. Μια από τις μεγάλες γοη-
τείες της τέχνης είναι ότι είναι αδιάβαστη 
και άγνωστη μέσα σε ένα θολό τοπίο, όμως 
αυτή είναι η βαθύτερη ομορφιά της.

ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ, 
ΠΩΣ ΕΙΔΕΣ ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΩΝ  
ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ; 
› Αν υπάρχει μια ιστορική αξία στα Ανώγεια, 
που για μένα είναι ριζωμένη στο χωριό, όπως 

ο ναός του Αϊ Γιάννη, αυτό είναι το φιλό-
τιμο. Αν δεις στην ιστορία του χρόνου, 
δυο είναι τα κεντρικά στοιχεία που μας 
κράτησαν το φιλότιμο και το χιούμορ. 
Ούτε το ένα ούτε το άλλο έχουν χαθεί. Κι 
αν το πρώτο, εννοώ το φιλότιμο, σε κά-
ποιες περιπτώσεις υποχωρεί, θέλω να 
πιστεύω ότι η κοινωνία έχει τη σοφία της 
αυτορρύθμισης, του κώδικα, αν θέλεις, να 
φέρει τα πράγματα σε μια καλύτερη θέση.
Δεν πιστεύω ότι απ΄ τη μια στιγμή στην 
άλλη διαλύεται ο αξιακός κόσμος μιας 
κοινωνίας.

ΠΟΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑφΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ 
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ, 
ΑφΟΤΟΥ ΤΑ ΑφΗΣΕΣ, φΕΥΓΟΝΤΑΣ  
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ φΟΡΑ, ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ  
ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ; 
› Αλίμονο αν τα Ανώγεια ήταν ίδια, με 
τα χρόνια που εγώ έφυγα. Μοιραία οι 
κοινωνίες αλλάζουν, άλλοτε προς το κα-
λύτερο και άλλοτε προς το χειρότερο. 
Επειδή ανέφερα και το φιλότιμο και το 
χιούμορ ως κεντρικές αξίες αυτής της 
κοινωνίας, εγώ δεν φοβάμαι και δεν θα 
με βρεις στους απαισιόδοξους.

ΕΧΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ φΙΛΟΔΟξΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ  
ΩΣ ΑΤΟΜΟ;
› Ναι! Οι φιλοδοξίες μου είναι να μην 
χάσω τα κεκτημένα της ψυχής μου. Το 
υψηλότερο που οφείλω στον τόπο μου, 
είναι ότι κατάφερε να οχυρώσει τη συνεί-
δησή μου και να την έχω ως ασπίδα αρ-
γότερα. Στα Ανώγεια συνέβαινε και συμ-
βαίνει κάτι το καταπληκτικό: ενώ είμαστε 
μια κοινωνία της υπερβολής και στη χαρά 
και στη λύπη, ταυτόχρονα κρατάμε το 
μέτρο όσο κι αν αυτό φαίνεται αντιφατι-
κό! Επειδή είμαι φιλοπερίεργος, το έχω 
ψάξει και σε άλλες κοινωνίες. Είναι σπά-
νιο αυτό το φαινόμενο, σε εμάς αυτό μπο-
ρείς να το δεις στη σιωπή των ανθρώπων, 
που ξέρουν το πότε θα σωπάσουν, ακόμα 
και στο γλέντι τους. Εγώ πιστεύω, Μα-
νώλη, ότι ο άνθρωπος είναι ένα άθροισμα 
τρόπων. Είναι ο τρόπος που περπατάμε, 
ο τρόπος που εκφραζόμαστε, που αγαπά-
με, που σωπαίνουμε. Σε αυτό το άθροισμα 
καταλυτικό ρόλο παίζει ο τόπος καταγω-
γής μας. Είναι τα πρώτα χρώματα αυτού 
του πίνακα. Πολλές φορές νοσταλγώ τον 
καιρό μου στα Ανώγεια, γιατί αυτή η νο-
σταλγία ενταγμένη στον παρόντα χρόνο 
αισθάνομαι ότι είναι λυτρωτική.

ΠΟΙΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΟΥ Ή  
ΜΗ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ  
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΕΝΤΑΣ ΜΑΣ; 
› Ένας στίχος που μου αρέσει είναι του 
Δημήτρη Αποστολάκη του Χαΐνη:

«Θεέ μου, πόσο παράξενοι  
είναι οι δικοί μας τόποι,

 θλιμμένα τα τραγούδια μας  
και γελαστοί οι ανθρώποι».

ΚΩΣΤΑ, ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
› Κι εγώ σε ευχαριστώ Μανώλη!

ο ςτιχουΡΓος

στη «Φωνή των ανωγείων»
Κώστας Φασουλάς

Ο στίχος στην Ελλάδα είναι σε μεγάλη άν-
θιση. Υπάρχουν σπουδαίοι στιχουργοί και 
ποιητές, ενώ η σύγχρονη δισκογραφία βρίθει 
εξαιρετικών τραγουδιών. Όμως το μεγάλο 
αγκάθι του καιρού μας είναι η έλλειψη στα-
θερής επικοινωνίας του καλλιτεχνικού έρ-
γου με τον ακροατή. Εδώ έχουμε να κάνου-
με με το γκρέμισμα της γέφυρας ανάμεσα 
στους δυο αυτούς κόσμους. Οι λόγοι είναι 
πολλοί. Είναι η ασύλληπτη ταχύτητα του 
καιρού μας, που παλιώνει αυτόματα το ζω-
ντανό σήμερα και προσβάλλει τον ωφέλιμο 
εγωισμό του χρόνου, είναι αυτή η ταχύτητα 
που υπονομεύει τη μνήμη, είναι κι απ’ την 
άλλη το «μεγαλόψυχο» διαδίκτυο, που μοι-
ράζει και διοχετεύει την πληροφορία, πει-
θαρχημένο στην ταχύτητα που προανέφερα. 
Το σίγουρο, όμως, είναι ότι γίνονται σπου-
δαία πράγματα, τα οποία δεν καταφέρνουν 
να φτάσουν στον κόσμο. Είτε στην ποίηση, 
είτε στο τραγούδι, είτε στην λογοτεχνία, εί-
τε στο θέατρο είτε αλλού... Και αντιστρέ-
φοντας τον γνωστό αφορισμό, πιστεύω ότι 
το καλό μπορεί να χαθεί, όταν αυτό μένει 
στην αφάνεια. Παρόλ’ αυτά εγώ ανήκω 
στους αισιόδοξους ανθρώπους και πιστεύω 
ότι σιγά – σιγά θα ξαναμπούμε μέσα σε έναν 
καινούργιο δρόμο αναζήτησης, περισσότερο 
αυστηρό σε αυτό που θέλουμε εμείς, και σε 
απόσταση εννοείται από αυτόν που προτεί-
νεται από την αδηφάγο πραγματικότητα. 
Οφείλουμε να δούμε τον καιρό μας με την 
δική μας ματιά. Οι άνθρωποι, όπως ξέρεις, 
την παρακμή δεν την αγαπούν, παρότι πολ-

λές φορές η ίδια αυτή παρακμή μας μαγνη-
τίζει χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Παρασυ-
ρόμαστε από τα διάφορα δελεαστικά στοι-
χεία της, κυρίως όσον αφορά στην ύλη. 
Είναι μια μορφή μέθης η παρακμή. Αλίμονο 
σε όποιον από εμάς εθιστεί σε αυτήν.

ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕφΕΡΕΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΘΕΩΡΕΙΣ 
ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΧΕΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ  
ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΥφΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  
ΤΟΝ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ;
› Μοιάζει να έχει στεγνώσει το χώμα! Έχου-
με απομακρυνθεί από τη μαγική αυτή συνθή-
κη της ακρόασης ενός δίσκου. Δεν μπορού-
με να ακούσουμε ένα τραγούδι τριών λεπτών 
και το σταματάμε στα δύο ή στα δυόμιση. Κι 
εδώ ακριβώς είναι η μεγάλη παγίδα. Δίπλα 
σε αυτό που θέλεις να ακούσεις, παραμονεύ-
ουν εκατό... Και σε αυτή την περίπτωση το 
μέτρο είναι το μεγάλο ζητούμενο. 

ΕΧΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ  
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ  
ΚΡΑΤΗΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΟΥ,  
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ;
› Την ευεργετική καλοσύνη κάποιων ανθρώ-
πων και το ήθος τους! Ήμουν πολύ τυχερός, 
διότι στα πρώτα δισκογραφικά μου βήματα 
συναντήθηκα με έναν πολύ σημαντικό και 
αθώο άνθρωπο, τον Μάριο Τόκα. Όταν λέω 
«αθώος» εννοώ κοινωνικά και καλλιτεχνικά. 
Οι άνθρωποι που συναντάμε στα πρώτα μας 
βήματα, μας καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό 
στη μετέπειτα πορεία μας. Είναι οι πρώτοι 



   ΑνωγειΑνες

Αθιβολες
       του ΜΑνωλη ςκΑνδΑλη
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ΣΕ ΚΟΙΤΩ ΜΕΣΑ από τις σκονισμένες 
φωτογραφίες στους τοίχους, μέσα 
από τα παλιά βιβλία που έχουν φτιά-
ξει στο δωμάτιο ουρανό, μέσα από 
τις λέξεις που γράφονται στα κου-
δούνια των δρόμων, μέσα στα ονόμα-
τα που κανένα δεν έχει τον δικό σου 
τον ήχο, στα περίπτερα όταν οι εφημερίδες σαν πρώτη είδη ση 
γράφουν τον θάνατο μίας ακόμη μέρας, 
σε κοιτώ στους καθρέφτες των δρόμων, στις σπασμένες τζαμαρίες 
κάθε εμπορικής συναλλαγής, σε μιλώ σε όλες τις γλώσσες που δεν 
έμαθα, σε κάθε στίχο που μου μοιάζει, μέσα στα ψέματα που μου 
λες και σου ζητώ να τα πάρεις πίσω όμως ποτέ δεν σταματάς, 
σε κοιτώ μέσα στα όχι και τα ναι, να προσπαθείς να σώσεις μια 
πραγματικότητα, να βυθίζεσαι μαζί με τις κιμωλίες που δεν έγρα-
ψα σε μαυροπίνακα σχολείου, στους καθρέφτες των αυτοκινήτων 
που έσπασα χθες βράδυ και σε κάθε μηχανή που μου υπόσχεται 
μια βόλτα, καλοκαίρι καιρό, στα μαλλιά μου που μαύρισαν για να 
κάνουν αντίθεση με την ξανθιά μου ψυχή, 
σε κοιτώ στην κόρη των ματιών μου που δεν είναι η κόρη μου, στα 
πρώτα βήματα του γιου μου που θέλει να σε πει μπαμπά όμως 
βάζει τα κλάματα, στα στενά δρομάκια των νησιών, στις πλατείες, 
στα πανηγύρια των εορτών κάθε αγίου που μυρίζει θάνατο, στις 
παραλίες των βουνών, σε κάθε γκρεμό μέσα στο πράσινο των φάρων 
χειμώνα, να μιλάς με τον Καζαντζάκη για την άνοιξη,
σε κοιτώ στα παραμύθια που έγραψα, σ’ εκείνα που μου είπαν, σ’ 
αυτά που έζησα μια ζωή δίχως αύριο, στις γλάστρες που φύτεψα 
την τυχερή καρδιά που έκοψα παράνομα καθώς περνούσα από 
εκείνη την παλιά πολυκατοικία που έπαιζες κυνηγητό.
Κοιτάω, μιλάω, ακούω, πονάω, σωπαίνω και κλέβω, τις λέξεις κρα-
τάω καλά μυστικό για να τις τραγουδήσω σε άλλη πατρίδα. Φορώ-
ντας μια μπλούζα λευκή για την ιστορία της αποκατάστασης, που 
θα κάνει τα χέρια μου να μην τρέμουν κάθε φορά που θα γράφω 
για μνήμη.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

MονωΔια
             O άνθρωπος δεν είναι παρά  

ένας ανεξάντλητος ωκεανός,  
γεμάτος από ανεξάντλητες νησίδες φωτός, 

που οδηγούν πάντα στο ίδιο σημείο:  
Το ΕΝΤοΣ Του βΑΘοΣ.

Ιστορίες του ωκεανού

Ο στιχουργός ΚΩΣΤΑΣ φΑΣΟΥΛΑΣ γεννήθηκε στ’ Ανώγεια της Κρήτης. Ως στιχουργός έχει 
υπογράψει πάνω από 180 τραγούδια. Ο Μάριος Τόκας, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Νότης 
Μαυρουδής, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Γιώργος Ανδρέου, ο Παντελής Θαλασσινός,  
ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Δημήτρης Αποστολάκης (Χαίνης), ο Διονύσης Τσακνής,  
ο Μανώλης Μητσιάς, ο Πασχάλης Τερζής, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Γιώργος Νταλάρας,  
η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Μάριος φραγκούλης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Μπάμπης Στόκας, 
ο Βασίλης Σκουλάς, η φωτεινή Δάρρα, η Αλέκα Κανελλίδου, ο Μανόλης Λιδάκης, ο Γιάννης 
Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, η Γλυκερία, ο Μπάμπης Τσέρτος, η Λένα Αλκαίου,  
η Γεωργία Βελιβασάκη, ο Γιάννης Μήτσης, η φωτεινή Βελεσιώτου και η Καλλιόπη Βέττα, είναι  
οι δημιουργοί και ερμηνευτές με τους οποίους έχει συνεργαστεί στην έως τώρα θητεία του 
στο τραγούδι. Ιδιαίτερη στιγμή στην στιχουργική του πορεία, η συνεργασία του με  
τον Αμερικανό συνθέτη και παραγωγό Steve Wood, με την αφορμή την κινηματογραφική  
ταινία «Greece-secrets of the past», (φιλμ που αναφέρεται στον ελληνικό πολιτισμό,  
από την αρχαιότητα, μέχρι τις μέρες μας), με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Nia Vardalos.  
Το ομώνυμο άλμπουμ, (περιέχει 7 τραγούδια με ερμηνευτές τον Μάριο φραγκούλη,  
την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Μανόλη Λιδάκη).
Ως παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών, συνεργάστηκε με το Τρίτο και Δεύτερο Πρόγραμμα 
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η σειρά εκπομπών «Εβδομάδες Ελλήνων ποιητών» στο Τρίτο 
Πρόγραμμα φιλοξένησε 98 αφιερωματικές εκπομπές σε Έλληνες ποιητές, ενώ στο Δεύτερο 
Πρόγραμμα, παρουσίασε τα «Παιχνίδια του χρόνου», εκπομπή έρευνας, που εστίαζε  
το ενδιαφέρον της σε αληθινές ιστορίες και γεγονότα που συνέβησαν την ίδια περίπου  
στιγμή, που κυκλοφόρησαν ξεχωριστές δισκογραφικές εργασίες του ελληνικού τραγουδιού.

ΔΙΣΚΟΓΡΑφΙΑ & σΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1992 › «η εθνική μας μοναξιά» - Μάριος τόκας - Δημήτρης Μητροπάνος
1993 ›  «Δίδυμα Φεγγάρια» - Μάριος τόκας - λαυρέντης Μαχαιρίτσας - αλέκα κανελλίδου
1995 ›  «Δεν σκοτώνουν την αγάπη με την πρώτη αφορμή» - Μάριος τόκας - κατερίνα κούκα
1996 › «αχαιών ακτή» - Χρηστός Φιλίππου - τάκης Μπίνης
1996 ›  «στου νότου τις φωτιές» θοδωρής παπαδόπουλος - βαγγέλης βέτας  

- γεωργία βεληβασάκη
1997 › «Με όνομα βαρύ σαν ιστορία» Μάριος τόκας - στέλιος Διονυσίου
1998 › «κακό παιδί» - γιάννης νικολάου
1998 › «στην εποχή του ονείρου» ελένη τσαλιγοπούλου
1999 › «στο φως» καλλιόπη βέττα
1999 › «αλλάζει κάθε που βραδιάζει» ελένη τσαλιγοπούλου
2000 › «κονσέρτο για μια φωνή» - καλλιόπη βέττα
2000 › «τα άγρια πουλιά» - βασίλης σκουλάς
2001 › «υλικό ονείρων» γιώργος ανδρέου - Μανώλης λιδάκης
2001 ›  «στης ψυχής το παρακάτω» - Δημήτρης παπαδημητρίου - Δημήτρης Μητροπάνος
2001 › «θέλω να πω» Μάριος τόκας - πασχάλης τερζής
2003 › «Χρώμα» - ελένη τσαλιγοπούλου
2003 › Δημήτρης Μπάσης
2003 › «στης καρδιάς μου τ’ ανοιχτά» - παντελής θαλασσινός
2004 › «30 και κάτι» - γιάννης κότσιρας
2004 › «σύννεφα» - κώστας αθυρίδης γεωργία βεληβασάκη
2004 › «Δελτίο ανέμων» Δημήτρης παπαδημητρίου - Φωτεινή Δάρρα
2004 › «η ρίζα της φωτιάς» βασίλης σκουλάς
2004 › «κι έτσι χωρίς να βιάζομαι» - γιάννης Μήτσης
2005 › «Έτσι ξαφνικά» - Δημήτρης παπαδημητρίου - παντελής θαλασσινός
2005 › «οι Μάγισσες της σμύρνης» - Δημήτρης παπαδημητρίου- Φωτεινή Δάρρα
2005 › «στου ονείρου την αυλή» - πάρις περυσινάκης-σταμάτης κραουνάκης
2006 › «κόκκινο ακρογιάλι» - Μανώλης λιδάκης
2007 ›  «Greece- secrets of the past» - Steve Wood-M.λιδάκης- Μ. Φραγκούλης  

- ε. τσαλιγοπούλου (κύκλος τραγουδιών)
2007 › «Άσπρο μαντήλι ανέμιζε» - Μάριος τόκας- βασίλης σκουλάς (κύκλος τραγουδιών)
2007 › «από άλλα περιβόλια» - παντελής θαλασσινός
2008 › «και τα μάτια κι η καρδιά» ελευθερία αρβανιτάκη
2009 ›  «Μη μου γκρεμίζεις το όνειρο». παντελής θαλασσινός - Μανώλης λιδάκης  

(κύκλος τραγουδιών)
2009 ›  «στο ξέσπασμα του φεγγαριού» - βασίλης σκουλάς - παντελής θαλασσινός- Μίλτος 

πασχαλίδης - γιώτα νέγκα
2010 › «η μόνη αλήθεια είναι ο δρόμος» - γιάννης Μήτσης - ελευθερία αρβανιτάκη
2011 › «ξαφνική βροχή» - γιάννης ιωάννου - καλλιόπη βέττα
2011 › «στου χρόνου τις καταπακτές» - νότης Μαυρουδής - Μπάμπης τσέρτος
2012 ›  «Ήλιος κόκκινος» - Μάριος τόκας - Δημήτρης Μητροπάνος - πασχάλης τερζής  

- γιάννης κότσιρας
2013 › «ανοιχτή ακρόαση» - παντελής θαλασσινός
2013 › ingle «στο ράγισμα του δρόμου» - Φωτεινή βελεσιώτου
2015 › single «κατάδικος» - Μανόλης Μητσιάς - Μπάμπης στόκας - Φ. βελεσιώτου
2015 ›  συμμετοχή στο δίσκο «3 φορές κι έναν καιρό», με το παραμύθι «το όνειρο της πέτρας» 

σε σύνθεση από τον κωνσταντίνο κριτσωτάκη, αφήγηση από τη Μυρτώ αλικάκη
2016 ›  «να΄ταν ο πόλεμος χορός» - κύκλος τραγουδιών. Μουσική - ερμηνεία:  

παντελής θαλασσινός, συμμετέχουν: νανά Μπινοπούλου, Φαίδρα θαλασσινού.
2017 ›  συμμετοχή στο δίσκο: «Μια φορά κι έναν καιρό» με το παραμύθι «Ένας παράξενος 

βασιλιάς», σε σύνθεση από τον αχιλλέα γουάστωρ και αφήγηση από τον ηλία καρελλά.

››

β ιογραΦικο

η Μασκα του γιωργαρη… 
Μονο σε ειΔικεσ περιπτωσεισ!
Πρόσφατα που ήμουν στα Ανώγεια, είδα το Γιώργη του Ευριπίδη να 
κόβει βόλτες στη μεσοχωριά… χωρίς την προστατευτική μάσκα. Δεν 
έχασα την ευκαιρία να αρπάξω την ατάκα του:
-Γιώργη , σε βλέπω πολύ άνετο και χωρίς την μάσκα σου!
-Τη φορώ με πολύ άγχος μόνο όταν πάω για κλοπές!!

τελικοσ κυπελου ευρωπησ, 
καβροΧωρι Με γκαγκαλεσ!
Αν καθίσεις σε διάφορα στα καφενεία στα Ανώγεια (μάλλον σε όλα) 
και καταγράφεις τί ατάκες λέγονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, 
μπορείς να γράψεις μέσα σε λίγες μέρες ένα ολόκληρο βιβλίο με ευ-
τράπελα! 
Αρχές του περασμένου καλοκαιριού στα Ανώγεια, θαμώνες στο κα-
φενείο του «Γεγέ» έβλεπαν τον τελικό Ευρωπαϊκού Κυπέλου ποδο-
σφαίρου μεταξύ των ομάδων Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ, ένα 
παιγνίδι, που ομολογουμένως κεντρίζει το ενδιαφέρον όσων ασχο-
λούνται με το άθλημα. 
Κατά την εξέλιξη του παιγνιδιού, κάποιος πελάτης που μπήκε μέσα 
στο καφενείο, προφανώς άσχετος με το αντικείμενο, λίγο πριν καθίσει 
για να παραγγείλει κάτι, στάθηκε στη μέση – μέση του μαγαζιού, 
σκεπάζοντας με το σώμα του την  τηλεόραση, με αποτέλεσμα να προ-
καλέσει τις φωνές των ποδοσφαιρόφιλων για να κάνει στην άκρη! Ο 
πελάτης δυσανασχετώντας ρώτησε το Βασίλη του Γεγέ: 
- Εμά μπρε…. Ίντα δα μανία είναι έτινα για το τόπι (Έλεος, τι πάθος 
είναι αυτό για την μπάλα), ντα ποιοι μπρε βασίλη παίζουνε; 
Και ο Βασίλης που δεν είχε όρεξη για πολλά - πολλά, του λέει χωρίς 
πολύ μεγάλη σκέψη:
 -Το Καβροχώρι με τση Γκαγκάλες!!! 

*(Να πούμε ότι στα ημιτελικά , το Καβροχώρι απέκλεισε το Σφυρί 
Μετόχι ενώ η Γκαγκάλες την Α.Ε. Μαλασπίνας)

η ΔιΧοτοΜοσ που Δεν κρυβεται!
- Μερικές δεκαετίες πίσω στο Γυμνάσιο Ανωγείων, ο καθηγητής στο 
μάθημα της Γεωμετρίας περιμένει από εξεταζόμενη μαθήτρια της τε-
λευταίας τάξης να πάρει σωστή απάντηση στην εξής ερώτηση:
- Μπορείς να μου αποδείξεις ότι η διχοτόμος του ισόπλευρου τριγώνου 
είναι παράλληλα και μεσοκάθετος και διάμεσος;
Και η μαθήτρια, η οποία ήταν εντελώς αδιάβαστη, αλλά και πολλή 
αδύναμη στα θετικά μαθήματα, προσπάθησε να «ξεγελάσει» τον  
καθηγητή της απαντώντας του με απόλυτα φυσικό και… «πειστικό» 
τρόπο: 
- Τι να σας αποδείξω, τώρα, κύριε, αφού ξεχωρίζει!!!
(Παγκοσμίως, μόνο στα Ανώγεια μπορούν να δοθούν τέτοιου είδους 
απαντήσεις !!).

πληροΦοριεσ «ο βασιλησ»
Με τον Βασίλη Ανδρεαδάκη (Γεγέ) συναντηθήκαμε πριν από καιρό 
στην Αθήνα στους Αμπελόκηπους για καφέ. Κάποια στιγμή, μας πλη-
σίασε κάποιος περαστικός με αξιοπρεπή εμφάνιση και με πολύ ευγέ-
νεια, μας ρώτησε: 
-Μήπως ξέρετε εδώ κοντά καμιά «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»;
Αμέσως ο Βασίλης προσφέρθηκε να τον εξυπηρετήσει κατατοπίζοντάς 
τον, με «απόλυτη σαφήνεια»: 
- Εγώ, στα Ανώγεια κατέχω μια ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, απέναντι από 
το Κέντρο υγείας και δίπλα από ένα σουβλατζίδικο!!!
 

η τηλεΦωνικη συνΔεση επεΦτε σε λακκουβα!
Στο περίπτερο του Λεωχάρη που διέθετε μετρητή τηλεφώνου, σταμά-
τησε κάποτε μια σεμνότατη γυναίκα να πάρει ένα υπεραστικό 
 τηλέφωνο. Ο Λεωχάρης, που τα υπεραστικά τηλέφωνα τα είχε κάτι 
σαν…  «κατάρα» επειδή πολλές φορές μπλοκάριζε ο μετρητής, ρώτησε 
τη γυναίκα: 
-Πού; πού θα πάρεις τηλέφωνο;
-Στο Κολυμβάρι, κύριε!
-Δεν πιάνει… Δεν πιάνει στο Κολυμπάρι…!!!
-Γιατί δεν πιάνει, κύριε;0
-Γιατί… έπαε πιο κάτω κάνει *λαγγουφάκι!!!

(*Λαγγουφάκι = Μικρή λακκούβα)

ΜΑν. ςκΑν.

οιτάζοντας τη ζωή μου πίσω, όσο 
μπορώ να θυμάμαι, 73 χρόνια πριν 
διαπιστώνω ότι από τα 16 χρόνια 
μου (1968-1984) στον Καναδά, συ-

νεχίζω να εισπράττω μεγάλακέρδη από επεν-
δύσεις, που έκανα «αγοράζοντας» μετοχές, 
θησαυρισμένες αξίες, άλλων πολιτισμών και 
άλλων αξιακών συστημάτων και που σε τε-
λευταία ανάλυση ήταν τα λίγα, αν όχι τα 
ελάχιστα, περιουσιακά στοιχεία που απόκτη-
σα ως μετανάστης και που έφερα μαζί μου, 
όταν γύρισα πίσω στον τόπο μου, το 1984!
Μια από αυτές τις σταθερές μετοχές που δεν 
έχει χάσει ακόμη την αξία της στο Παγκό-
σμιο Πολιτισμικό Χρηματιστήριο είναι μια 
Ρήση ένα είδος Λαϊκής Σοφίας, μια Ευχή, 
ή μια Ινδιάνικη Προσευχή, (λέει) που άκου-
σα από έναν Ιθαγενή του Καναδά, όταν ο 

γιός του μου έκανε την τιμή και με φιλοξένη-
σε μια εβδομάδα σε σκηνή στον Καταυλισμό 
τους στο Βόρειο Οντάριο.: (Και λέω, λέει, 
γιατί καιρό μετά έμαθα πως ήταν ένα δάνειο, 
που το αξιοποίησαν πολλοί άνθρωποι αλλά 
και Πολιτισμοί, όταν ζορίζονταν, ή όταν περ-
νούσαν κρίσεις τα Αξιακά τους Συστήματα.)

-Θεέ μου δώσε μου Δύναμη να αλλάξω 
πράγματα, που μπορούν να αλλάξουν,
-Υπομονή να ανέχομαι πράγματα, που δεν 
μπορούν να αλλάξουν.
-Και τη Σοφία να γνωρίζω τη διαφορά τους.

Όταν βλέπω, ή αισθάνομαι ότι σκοτεινιάζει 
ο τόπος γύρω μου, όταν φαίνεται ότι χάνο-
νται όλα, όταν δεν ισχύει καμιά από τις πα-
γιωμένες σταθερές και βεβαιότητες, όταν όλα 

πάνε για φούντο, ή όταν το Αξιακό μου 
σύστημα δεν αντέχει άλλο και πάει για 
χρεοκοπία, δεν έχω δα και πολλά άλλα 
περιθώρια παρά να κοιτάξω να βρω 
Αποκούμπι σε περασμένα Πολιτισμικά 
Θησαυρίσματα, ή στις αποταμιεύσεις 
και το κομπόδεμα από τα κέρδη, που 
αποφέρουν ακόμα οι επενδύσεις σε με-
τοχές άλλων αξιακών Συστημάτων.
Τα τελευταία γεγονότα, που τάραξαν 
συθέμελα τη μικρή γειτονιά μου το Πε-
ραχώρι, το χωριό μου τα Ανώγεια και 
όλη την Κρήτη, δεν έφεραν μόνο τα 
Πάνω - Κάτω στον μικρόκοσμό μου, 
αλλά απειλούν τα Ανώγεια με μια Χρε-
οκοπία σε σημείο που όχι μόνο δεσμεύ-
εται όλο το πολιτισμικό κεφάλαιο, που 
είχε συσσωρεύσει αιώνες τώρα αυτός ο 
τόπος, μετουσιώνοντας την Σκληρή 
Πέτρα... και το… Μπλέ Φως του Ανω-
γειανού Ουρανού σε Πανανθρώπινες 
Διαχρονικές Αξίες, αλλά θα κρατήσει 
δέσμιες και τις μέλλουσες γενιές, βαριά 
χρεωμένες, γιατί δεν θα αντέχουν να 
σηκώσουν το βάρος, που θα τους έχου-
με Παραδώσει! 
Γιατί δυστυχώς τα τελευταία γεγονότα 
αποδεικνύουν ότι μέσα σ’ αυτό το Αξια-
κό μας σύστημα μαζί με το ασήκωτο 
φορτίο των τριών Νεκρών, και των τραυ-
ματιών Παραδίνουμε και το Ασήκωτο 
βάρος της κακοφορμισμένης Πληγής, 
της Παράνομης Εμπορίας, Οπλοκατο-
χής, Οπλοφορίας και Οπλοχρησίας.

Όμως, αυτό το παράνομο Εμπόριο 
όπλων και κατ΄ επέκταση η παράνομη 
Οπλοκατοχή, Οπλοφορία, και Οπλο-
χρησία δεν ήταν ποτέ και δεν είναι ού-
τε σήμερα, «Παράδοση», ούτε στα 
Ανώγεια ούτε στην Κρήτη.
Δεν ήταν ποτέ και δεν είναι ούτε σήμε-
ρα μέρος της «Ψηλο- (Αο) ρείτικης 
Κουλτούρας», του Νησιού, όπως θα 
βόλευε ορισμένους σύγχρονους «Ανα-
γνώστες» του πολιτισμού του.

Είναι ένα Σαπισμένο, Ματισμένο, Σα-
θρό Ψευτό-δεκανίκι,

◗ Ενός Κουτσού… Εγωκεντρισμού,
◗ Μιας Αρρωστημένης… Υπερηφάνει-
ας,
◗ Ενός Ανίατου… Ναρκισσισμού,
◗ Μιας Μεταλλαγμένης... Παλληκα-
ριάς,
◗ Ενός Υπερφίαλου… Ετσιθελισμού,
◗ Μιας Τοξικής … Αντρειοσύνης,
◗ Ενός Ξεφουσκωμένου Καπετανάτου,
◗ Μιας Αρτηριοσκληρωτικής Νοημο-
σύνης,
◗  Ενός Παράλογου Αυταρχικού  

Δικαιώματος,
◗ Μιας Καταπιεστικής Συμπεριφοράς,
◗ Ενός Παρασιτικού Υπόκοσμου,
◗  Μιας Κολλημένης, Ξεπεσμένης και  

Ξεπερασμένης Αντίληψης.

Έχει πάρει δε τέτοιες διαστάσεις τε-
λευταία, που ο κάθε Κουτσός Κου-
μπουροφόρος Επαναστάτης «Χωρίς 
Αιτία», πιστεύει πως μπορεί όχι μόνο 
να περιφέρει και να «μοστράρει» πε-
ρήφανος, ανεξέλεγκτος και καμαρω-
τός, τη Φτηνή - Υποτιμημένη - Σκάρτη, 
Θορυβώδη, πραμάτεια του, αλλά και 
να παίρνει στα χέρια του, να ερμηνεύ-
ει και να εφαρμόζει το νόμο, όπως του 
τον υπαγορεύει το «Θολωμένο» μυαλό 
του, έτσι που στην ηπιότερη περίπτω-
ση του κόβεται και το άλλο του πόδι, 
ή αφήνει ανάπηρο τον Ανάστο και στη 
χειρότερη περίπτωση, νεκρούς το Μα-
νώλη, το Γιώργη και το Λευτέρη.

Κι αν μέχρι τώρα, ό,τι τραγικό έχει συ-
ντελεστεί, φαίνεται ότι κινείται στη 
σφαίρα του αντιμετωπιστέου και του 
διαχειριστέου, αλλά, εύχομαι, και του 
αντιμετωπίσιμου και του διαχειρίσι-
μου, πάντα ελλοχεύει η Φρικιαστική 
πιθανότητα να γραφτεί με σφαίρες πολ-
λών και μεγάλων διαμετρημάτων, η 
αποτρόπαια Επιθηματική ταφόπλακα 
που με οργή, θλίψη και αγανάκτηση 
απεύχεται στο πρόσφατο κάλεσμά του 
ο «Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων 
του Σταυράκειου Γυμνασίου–Λυκείου 
Ανωγείων»:

«Εδώ υπήρχαν τα Ανώγεια»!

ΔΕΝ ΞΕΡΩ αν έχω τη δύναμη να αλ-
λάξω πράγματα, που μπορεί να αλλά-
ξουν: Θα προσπαθήσω.

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΗ, αν έχω την Υπο-
μονή να ανέχομαι πράγματα, που δεν 
μπορούν να αλλάξουν: Θα τα υποστώ.

ΦΟΒΟΥΜΑΙ, πως η «Οργή των Νε-
κρών» θα θαμπώνει το Μπλέ του Ανω-
γειανού Ουρανού και των «Βράχων τ’ 
Αγάλματα» θα μαυρίζουν την καθάρια 
πέτρα τ’ Ανωγειανού Αοριού…αν δεν 
Απαλλαχτούμε από το Δεκανίκι της 
παράνομης διακίνησης, οπλοφορίας, 
οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, για να 
μπορέσουμε να ξαναβρούμε, χωρίς Δε-
κανίκι, το Βηματισμό Εκείνο, που έκα-
νε το Χωριό τρεις φορές Ανώγεια. Για-
τί τα Ανώγεια, που έγιναν γνωστά (για 
την Υπερηφάνεια και την Αντρειοσύνη 
τους) με τις Παραδοσιακές Χουρχού-
δες και Σπαθόβεργιες, φοβούμαι πως θα 
περάσουν στην Αφάνεια, Ταπεινωμέ-
να, με τα παράνομα εισαγόμενα Υπερ-
σύγχρονα Tokarev και Kalashnikov.
ΞΕΡΩ ΟΜΩΣ σίγουρα, σε βαθμό Νομο-
τέλειας, πως: «Όποιος τώρα δεν πρά-
ξει, τότε συμπράττει και το κρίμα στη 
φήμη μας και στα παιδιά μας» (Πέτρος 
Μπελεγρής, Τορόντο 22 Απρίλη 1967) 
.

Με εκτίμηση
Γιαννάκος του Ανάστο.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020

Υ.Γ. Υποψιάζομαι, πως πολλοί από αυ-
τούς, που καταγίνονται με τα Tokarev 
και τα Kalashnikov, ακούν για πρώτη 
φορά, τις λέξεις Χουρχούδες και Σπαθό-
βεργες, και εδώ, δυστυχώς, υποπτεύομαι 
πως είναι και ο Κόμπος και το Χτένι! 

Σίγουρα το υλικό, η κατασκευή, ο ρό-
λος η σημασία, η σπουδαιότητα, η 
αναγκαιότητα, η λειτουργικότητα, η 
χρήση, η αποτελεσματικότητα και 
κατ’ επέκταση η «Παράδοση» της 
Χουρχούδας και της Σπαθόβεργας στις 
νέες Γενιές δεν έγινε ΠΟΤΕ…όπως το 
επιτάσσει και το θέλει η παράδοση από 
γενιά σε γενιά …, εύλογο ακούγεται 
λοιπόν και ίσως να είναι ένας από τους 
λόγους, που οι Νέες Γενιές δεν το πα-
ράλαβαν ποτέ, γιατί δεν τους το παρα-
δώσαμε ποτέ και γι’ αυτό βρίσκουν 
βολικότερες και αποτελεσματικότερες 
λύσεις…(δεν είναι δα και δύσκολο, όταν 
σε μια περίοδο ευημερίας δύο (2) γενε-
ών, επιδοτήσεις γαρ, και όταν ο παρά-
νομος έμπορας είναι πάντα στη διάθε-
ση.. του καταναλωτή.. και με φτηνά 
αναλώσιμα παρακαλώ!!!).

    ΧΟΥΡΧΟΥΔΕΣ   ΚΑΙ   ΣΠΑΘΟΒΕΡΓΕΣ

   TOKAREV   ΚΑΙ   KALASHNIKOV 
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toyΠαλμογραφίες..!

Δημήτρη Σαλούστρου (του ζαϊμη) * φΙΛΟΛΟΓΟΥ

ΕΝΩΝΩ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΟΥ...!

Ήμαρτον Κύριε, 
αλλά, εμείς εδώ, δυο Αναστάσεις προσδοκούμε,

κάθε που είναι να διορθώσουμε ένα θάνατο.
Μη συγχωρέσεις Κύριε, την απληστία μας.

Να μη χορταίνουμε μαύρο
μ’ ένα περίσσο χάρο μας φορτώνει!

Γράφει ο Δημήτρης του Ζαΐμη.
 
1◗ ενοικοι παλι τησ οΜιΧλησ…!
Σαν σε χορό Αρχαίας Τραγωδίας τρία χρόνια μετά, 
μαυροφορέθηκε πάλι το χωριό, θόλωσε πάλι ο νους και 
η ψυχή μας, αδιευκρίνιστο ακόμη για ποιου βαθμού ασή-
μαντη αφορμή, μετά το Μανώλη, όλοι ντυμένοι στα 
πένθιμα, να πρέπει να θρηνούμε το Λευτέρη, να θρη-
νούμε το Γιώργη κι αύριο ποιος ξέρει ποιόν, αν δεν 
αλλάξουμε μυαλά.
Άνοιξη καιρός και τότε και τώρα κι εμείς σαν από μοί-
ρα κακή, σαν από κάποια ιθαγενή νομοτέλεια…ένοικοι 
πάλι της ομίχλης. 
Στρέφω το βλέμμα, όλοι θαρρείς φονιάδες, όλοι θύματα! 
Ξέρω αυτό είναι παράδοξο και άδικο αλλά εδώ είναι 
Ανώγεια «και ο μύθος κρύπτει νουν αληθείας», που 
στην περίπτωσή μας θα πει: το να θες να είσαι αυτόνο-
μος, έχει το τίμημά του.
«Όμορφη και παράξενη πατρίδα», για σένα μιλούν λοι-
πόν οι ποιητές! 
Για την ομορφιά του τόπου, παρήγορα μίλησαν κι άλλοι, 
δε θα σας κουράσω, ξέρω μπορούμε να αντέξουμε ακό-
μη περισσότερους αδόκητους θανάτους, ακόμη περισ-
σότερους ξεριζωμούς και στάχτες και ορφάνια και 
ζωές ρημαγμένες κι αυτό είναι, που με τρομάσσει πε-
ρισσότερο, κάποια άλλη στιγμή ίσως μιλήσουμε για την 
Ανωγειανή Άνοιξη, τώρα είναι η ώρα να κοιταχτούμε 
στα μάτια. 
Τι έχουμε, λοιπόν, να πούμε στις χαροκαμένες γυναίκες, 
τις αδελφές, τις δικασμένες σε ισόβιο πένθος, ποιο δίκιο 
παράγει άδικους χαμούς, ποια μοίρα; Στα αδέλφια τα 
άλλα, που απόμειναν, και που μέσα σε μια νύχτα πρέπει 
να ανέβουν από το βάθος της θλίψης στο ύψος της συ-
γνώμης, τί έχουμε να πούμε;
Η Ανωγειανή μάνα προπάντων, που χρόνια τώρα κα-
λείται να συμβολίσει την αμετάθετη πέτρα, ως πότε θα 
έρχεται στον ύπνο μας με το βαθύ παράπονο της θείας 
της Αφροδίτης, που από αιτίες άλλες θρήνησε απανω-
τούς θανάτους, ως πότε το βαθύ παράπονο : «εξεβαρέ-
θηκα, μωρέ παιδί μου, να μου λεν’ οι αθρώποι συλλυ-
πητήρια»!
Κοινωνικό είναι το υπέδαφος του κακού κι η ρίζα έχει 
τη βαθειά της ιστορία, όμως οι καιροί προχώρησαν, 
κάποια στιγμή ξεμείναμε από τους παλιούς βαρβάρους 
άλλαξαν ωστόσο τα ηρωικά πρότυπα και είναι τουλά-
χιστον αναχρονισμός να τους αναζητούμε ανάμεσό μας. 
Κι είναι στ’ αλήθεια θλιβερό, άνθρωποι τόσο οξυδερ-
κείς, που δεν κατάλαβαν την ειρωνεία του ποιητή, όταν 
απορημένος τάχα ρώταγε: «και τώρα τι θα γένουμε 
χωρίς βαρβάρους;» 
Κοινωνικό είναι το ζήτημα να θαρρείς πως με τα όπλα 
γίνεσαι πιο Ανωγειανός, γι’ αυτό μιλούμε, όσοι έχουμε 
φωνή, δεν είμαστε καλοθελητές και δε δικάζουμε, με 
πόνο σκάβουμε ως μέσα την ψυχή μας, να βρούμε το 
αρχαίο κοίτασμα, κείνο που έκανε εκείνον το Δωρικό 
Ανωγειανό να αξιώσει από δικαστήριο να αρκεστεί στο 
λόγο της τιμής του λογαριάζοντάς τον βαρύτερο όρκο 
από το να απλώσει χέρι σε Ευαγγέλιο!
Ψάχνουμε να βρούμε και το απόστημα, που κακοφόρμισε!
Ας μην κρυβόμαστε, η οπλοκατοχή, η οπλοφορία, η 
οπλοχρησία στην Κρήτη γενικότερα και πρωτίστως 
στα Ανώγεια από μιας αρχής τελεί υπό καθεστώς ιδι-

όμορφου ασύλου. Καθεστώς πολιτικό, αλλά και καθε-
στώς ηθικό και απόκτησε «κοινωνική νομιμοποίηση» 
ως το αδιαπραγμάτευτο τάχα μέσο να υπερασπιστούμε 
όσα μπορούν να χωρέσουν στην ευρύχωρη έννοια , που 
με μια λέξη τη λέμε Τιμή.
Πορευτήκαμε τόσους αιώνες στην αντίληψη μιας ανυ-
πακοής απέναντι στις τυραννίες και τους κατακτητές 
και μας έμεινε κουσούρι να πεταγόμαστε στον ύπνο μας 
κάθε που βλέπαμε στολή, κάθε που ακούγαμε το ποδο-
βολητό του νόμου στο καλντερίμι. Όμως νισάφι πια.
Ο ισχυρός έτσι κι αλλιώς έχει το νόμο του, ο άλλος 
νόμος, ο θετός, είναι το μόνο αποκούμπι των ανίσχυρων 
και εμείς δεν έχουμε άλλη δύναμη, απ’ τη σοφία των 
παθημάτων. Η αντίσταση απέναντι στον τύραννο είναι 
υπαγόρευση της συνείδησης ακριβώς για την αποκατά-
σταση της νομιμότητας. Προϊόν της αντίστασης είναι ο 
νόμος και αυτόν τον πανάκριβο νόμο έχουμε όλοι υπο-
χρέωση να τον σεβόμαστε. 
Κείνοι, που τάχα διερμηνεύοντας την ψυχή μας, ξε-
σκονίζοντας έναν αρχειοθετημένο ανδρισμό, ξέμειναν 
να οριοθετούν με τα κουμπούρια λίγο διαφιλονικού-
μενο Ψηλορείτη, δεν είναι μόνο νομικά ανακόλουθοι, 
γιατί από το νόμο απορρέουν όλων μας τα δικαιώματα, 
αλλά και ηθικά έκθετοι, γιατί καταπατούν το «κοινω-
νικό συμβόλαιο» σύμφωνα με το οποίο περιορίζουμε 
ένα μέρος της ελευθερίας μας, για να διασφαλίσουμε 
την υπόλοιπη. Άλλη ελευθερία δεν υπάρχει. 
Είναι καιρός οι αυτόβουλοι αυτοί διαχειριστές των 
δικαίων και των δικαιωμάτων μας να πάψουν να εξαρ-
γυρώνουν ακάλυπτες ηθικές επιταγές. 
Όλοι οι άλλοι εμείς από την άλλη, που ως μέχρι χθες 
χαμένοι κάπως στα περί παράδοσης, πότε κρυφά χει-
ροκροτώντας, πότε αγανακτώντας χλιαρά, πότε το 
κόστος μιας διχόνοιας λογαριάζοντας, το θρέψαμε το 
φίδι μες στον κόρφο μας, είναι καιρός να καταδικάσου-
με απερίφραστα και φωναχτά ό,τι - έστω σιωπηρά - στο 
όνομά μας καταπατεί νόμους και γνήσιες παραδόσεις.
Αν σήμερα δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τι ακριβώς 
μας γίνεται με την οπλο-εμμονή και την οπλο-λαγνεία, 
πρέπει να βάλουμε όλα αυτά στο νου μας. Αν η πολιτεία, 
το κόστος το πολιτικό προδήλως μετρώντας, καν δε 
διανοείται να θέσει θέμα αφοπλισμού των Κρητών εν 
γένει, να ξέρετε, αυτά είναι κι αυτή, που αναμασεί. Και 
είναι γιαυτό τώρα, που αναδρομικά τρομάξαμε, που 
πρέπει μόνοι και διπλά να προσπαθήσουμε. 
Κι αν έτσι έχουν τα πράγματα, με θλίψη συλλογίζομαι 
μην έχει δίκιο και σ’ αυτό ο αθεόφοβος εκείνος Ιρλανδός 
ο Όσκαρ Ουάιλντ, όταν διατύπωνε το βλάσφημο αφο-
ρισμό πως «η τιμωρία είναι η απάντηση του θεού στις 
προσευχές μας» τις ρηχές να προσθέσω εγώ, μη βγά-
λουμε και το Θεό αμαρτωλό.

2◗  τα λαθοσ προβληΜατα  
Χρειαζονται «αλλεσ» λυσεισ!  

Πριν λίγο θάψαμε τα τελευταία θύματα των όπλων και 
θέλω να το πω, δεν παρηγορούν πλέον τα ειλικρινή 
συλλυπητήρια κι η συμπαράσταση και η πάνδημη συμ-
μετοχή στις νεκρώσιμες ακολουθίες, αναγκαία και αν-
θρώπινα όλα αυτά, αλλά είναι απόλυτη ανάγκη να 
μπούμε και στο νομικό πολιτισμό. 
Δεν αρκεί ούτε η εδραία πεποίθηση πως το χωριό έχει 
τους ανθρώπους με το αναγκαίο κύρος και τα κοινωνι-
κά αντανακλαστικά για να αποτρέπει κάθε φορά τη 
διαιώνιση του μίσους και να κρατιέται ενωμένο. Αυτό 
είναι πάντα το πρώτο, αλλά είναι μόνο η αποφυγή του 
χειρότερου. 
Αυτή η ιλαροτραγωδία με την αυτοδικία και τους περι-
φερόμενους παλληκαράδες επιβάλλεται να σταματήσει 
εδώ, καλά τα λόγια κυρίως για να απομυθοποιηθεί ο 
τοξικός μύθος πως ο Ανωγειανός οφείλει να είναι επί-

φοβος, αλλά χρειάζονται πράξεις για να βρει ο καθένας 
το ρόλο του και ενωμένοι και χωρίς υποτιμήσεις και 
χωρίς υπερβολές να συνεχίσουμε τις παραδόσεις, που 
τιμούν και μεγαλύνουν τα Ανώγεια.
Στην αντιμετώπισή του το ζήτημα θα χρειαστεί την αγω-
νία και τον προβληματισμό όλων μας. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση καταθέτω κάποιες πρώτες σκέψεις:
Υπάρχουν, νομίζω δυο-τρεις παράμετροι, που δεν πρέ-
πει να μας διαφύγουν.
Η πρώτη ότι, όσοι οπλοφορούν δεν είναι όλοι ανεγκέ-
φαλοι αλαζόνες, υπάρχουν και εκείνοι, που μην έχοντας 
άλλο τρόπο να προστατεύσουν την περιουσία τους- 
μιλώ για τους βοσκούς και τα κοπάδια τους- από την 
κλεψά- το άλλο μεγάλο αγκάθι - αναγκάζονται να οπλι-
στούν και να πάρουν κάποτε το νόμο στα χέρια τους. 
Γιατί και χωρίς να θέλει να κάνει κανείς το δικηγόρο 
του διαόλου πρέπει να παραδεχτεί πως στ’ Αόρι, που 
δε φτάνει το χέρι του νόμου, ο άλλος τρόπος να σε 
Σέβονται είναι να σε Φοβούνται. Αυτό δε θα πει πως 
νομιμοποιούνται, είναι όμως οι πρώτοι, που θα ήσαν 
πρόθυμοι να κάνουν τα όπλα κειμήλια και τίποτα άλ-
λο, αν πρώτα η πολιτεία και στην περίπτωσή μας ο Δή-
μος αναλάμβανε πειστικά να τους προστατεύσει.
Η προστασία αυτή - κι εδώ ανοίγει το κεφάλαιο των 
παρεμβάσεων - θα μπορούσε να κινηθεί σε τέσσερεις 
άξονες:
Να Κτηματογραφηθεί ο Ανωγειανός Ψηλορείτης.
Να Νομιμοποιηθεί το υφιστάμενο «ιδιοκτησιακό» κα-
θεστώς με το νόμο της χρησικτησίας και με τίτλους ιδι-
οκτησίας.
Να ενισχυθεί με περιπολίες η αστυνόμευση του χώρου 
και τέλος. 
Να ενθαρρυνθεί η ίδρυση, από τους βοσκούς της Κρή-
της μακάρι και πάντως των Ανωγείω,ν Ταμείου Αλλη-
λοβοήθειας βασισμένο στην Αρχαιοελληνική αντίληψη: 
«ο τρώσας και ιάσεται» ( ο που σε λάβωσε θα σε για-
τρέψει) από το οποίο να αποζημιώνεται κάθε αποδε-
δειγμένη ζωο-απώλεια από κλεψά ή άλλη ατιμία.
Η βασική ωστόσο παράμετρος, που αφορά στην ευρύ-
τερη αντιμετώπιση του ζητήματος, έχει να κάνει με τη 
σοβαρή μελέτη της Φύσης του προβλήματος και του 
Τρόπου παρέμβασης κι εδώ είναι τα πιο δύσκολα.
Ως προς το πρώτο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εδώ 
έχουμε να κάνουμε με ένα λάθος πρόβλημα με την 
έννοια πως ένα έγκλημα δεν πρέπει να πάψει να θεω-
ρείται έγκλημα ακόμη κι αν επικαλείται λόγους Τιμής, 
πολύ δε περισσότερο, όταν η Τιμή χρησιμοποιείται σαν 
πρόσχημα. Και στα λάθος προβλήματα κι ένας πρωτο-
ετής των κοινωνικών επιστημών μπορεί να βεβαιώσει 
πως δεν υπάρχουν σωστές λύσεις, που θα πει το πρό-
βλημα είναι που χρειάζεται διόρθωση! 
Είναι σαν τον ανόητο πυρετό, που αναίτια, επιμένει την 
ώρα που η ασθένεια, την οποία εσήμαινε, έχει προ πολ-
λού θεραπευτεί και που σταματά μόνο αν πάψεις να του 
δίνεις σημασία.
Χρειάζονται λοιπόν «επινοητικότερες λύσεις». Οι προ-
φανείς: να προχωρήσει η πολιτεία σε κατάσχεση όπλων, 
ή πάλι να ζητηθεί από τους κατόχους να τα παραδώ-
σουν, είναι αψυχολόγητες, εν προκειμένω ανεδαφικές 
και θα οδηγήσουν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα η 
πρώτη και σε «ηρωική άρνηση» η δεύτερη, καθώς για 
την Ανωγειανή ανυπότακτη ψυχή «καταθέτω τα όπλα» 
σημαίνει ντροπιάζω την ιστορία μου, παραιτούμενος 
από κάθε δικαίωμα σε αγώνα και προσδοκία ηθικής 
δικαίωσης. 
Κι ακόμη δεν πρέπει να διαφύγει και μια άλλη ιδιαιτε-
ρότητα: 
Όποιοι αναλάβουν τον αναγκαίο διάλογο, πρέπει να 
ξέρουν πως αυτός ο διάλογος θα είναι εξορισμού ανά-
πηρος, για το βασικό λόγο ότι η άλλη πλευρά αδυνατεί 

να εμφανιστεί και να εκφράσει άποψη, αφού 
αυτό αυτόματα θα σήμαινε ομολογία ενοχής. 
Αυτή είναι άλλωστε και η αιτία, που ενώ 
μιλούν όλοι, που καταφέρονται εναντίον της 
οπλοκατοχής, κανείς από την άλλη μεριά δεν 
την υποστήριξε φανερά. 
Συνεπώς ένας διάλογος μεταξύ «συνομιλη-
τών», που συμφωνούν, δεν φαίνεται να έχει 
λόγο ύπαρξης. Για να έχει πρέπει να βρεθεί 
τρόπος να μην αγνοηθεί η άλλη πλευρά, κι 
εδώ είναι ο κόμπος: πως δηλαδή «δίνοντας 
λόγο» στους παράνομους δεν θα εκληφθεί 
ως αναγνώριση στο «δικαίωμα» της ασυδο-
σίας, ή πάλι να φανεί ως αναδρομική «άφε-
ση αμαρτιών».
Και κάτι ακόμη, όποιοι κατ’ έθος κρατούν 
όπλο ο νους και η ψυχή τους πάσχουν από 
κάποιαν ασθένεια της όρασης, αν έβλεπαν 
καθαρά κι αν η ψυχή τους ήταν ανοιχτή σε 
συναίσθηση του τί αυτό συνεπάγεται, θα 
είχαμε λύσει το πρόβλημα όλων των ένο-
πλων αναμετρήσεων κι ο χρόνιος εθισμός 
κάνει την απεξάρτηση, αν μη τι άλλο υπόθε-
ση μακρού χρόνου.
Αυτά δεν τα λέω για να αποθαρρυνθούμε, 
αλλά για να μην περιμένουμε ότι ένα τόσο 
σύνθετο και χρόνιο ζήτημα θα λυθεί αύριο, 
αίφνης με μέτρα καταστολής: κραυγές και 
αφορισμούς, ή πάλι με ευχές και αναλύσεις.
Όμως είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι για πρώτη 
φορά στα χρόνια μας Σύσσωμη η Ανωγεια-
νή Κοινωνία δείχνει τόσο συγκλονισμένη και 
άτομα και Σύλλογοι και φορείς ο ένας μετά 
τον άλλο δηλώνουν τη θέληση αλλά και την 
πίστη πως αυτό το πρόβλημα είναι δικό μας 
και μόνοι εμείς μπορούμε να το λύσουμε.
Η Ζωή και τα λίγα γράμματα μου έμαθαν 
πως οι σπασμένες φωνές ξέρουν μονάχα να 
θρηνούν. Ενώνω, λοιπόν, τη φωνή μου με 
κάθε καλοπροαίρετη φωνή στο πνεύμα, που 
λίγο πολύ περιγράφηκε.
Δίνω μεγάλη έμφαση στο ρόλο, που μπο-
ρούν να διαδραματίσουν:
Πρώτα ο Δήμος, που οφείλει να έχει το γε-
νικό χειρισμό, και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, 
των Ανωγείων και της Αθήνας, που έχουν 
ένα ιστορικό εκτόπισμα. 
Ύστερα και κυρίως τα Νιάτα του τόπου, (οι 
Μαθητές, οι Ανωγεια- Νέοι της Χαΐμαλίνας, 
οι Σκακιστές, οι Αθλητές (…Α ναι και η Γυ-
ναίκα, σε όλες τις εκδοχές της, που έχουμε 
αφήσει αναξιοποίητη) ακόμη τα Σχολειά, η 
Εκκλησία και τα μέσα πληροφόρησης, οι 
επιστήμονες, οι σκεπτόμενοι άνθρωποι και 
καλλιτέχνες, πρεσβευτές του Ανωγειανού 
Τρόπου.
Και τελευταία ο Σύλλογος, που πρώτος κά-
λεσε σε Συστράτευση. Μιλώ για το Σύλλογο 
των Αποφοίτων του Σταυράκειου Γυμνασί-
ου, του Σχολειού, που μας έμαθε ανάγνωση 
και γραφή και που προς τιμή του Γενναιό-
δωρου Δωρητή του από πέρυσι μαζί με άλ-
λους φίλους ιδρύσαμε στη μνήμη του και 
στον οποίο αναθέσαμε το ρόλο να μας θυ-
μίζει πως τα πάντα, ως και ο τρόπος, που 
φουμάρουμε τον καπνό μας, είναι πρωτί-
στως θέμα Αγωγής.
Προσθέσετε όποιους ξέχασα κι Ενώνω τη 
Φωνή μου.

Με τιμή 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ (ΤΟΥ ΖΑΪΜΗ) 

Φιλόλογος

Υ.Γ Πόσο επίφοβες, ή μάταιες μπορούν να 
γίνουν κάποτε οι πράξεις της αριθμητικής 
σκέφτομαι: Τη διαίρεση, δόξα σοι Παναγιά 
μου Περαχωριανή, την αποφύγαμε. Όμως 
και η πρόσθεση, χωρίς να είναι κακόβουλη, 
μου φαίνεται άνευρη και μηχανιστική. Όταν 
λέω ενώνω τη φωνή μου, δεν εννοώ αθροι-
στικά, όσες φωνές, ή ήχοι και να προστε-
θούν δεν κάνουν μια Συμφωνική Ορχήστρα, 
για να γίνει αυτό χρειάζεται Σύνθεση και 
κάθε Σύνθεση χρειάζεται Ενορχηστρωτή, 
χρειάζεται Συνθέτη. Δουλειά του Δήμου, 
θαρρώ, μαζί με την «αιγίδα» και γι αυτό να 
γνοιαστεί.

Κοντεύουν έξι μήνες από 
εκείνη τη καταραμένη νύ-
χτα της 2 του Μάη… Αυτή 
την τραγική νύχτα που 
έφερε τα πάνω - κάτω στη 
ζωή όλων μας. Η κάθε μέ-
ρα που έρχεται είναι χειρό-
τερη από την προηγούμε-
νη, γιατί η απώλεια είναι 
μεγάλη. Πώς να το πιστέ-
ψω; Πώς να το δεχτώ; Λί-
γη ώρα πριν το συμβάν 
μιλούσαμε στο τηλέφωνο. 
Καλαμπουρίζαμε, μου έλε-
γες μαντινάδες και λίγο 
αργότερα μου λένε το χα-
μπέρι. Να σε σκοτώσουνε 
έξω από το σπίτι σου 
μπροστά στα μάτια της 
γυναίκας σου; Σαν κάτι να 
ήξερες όταν έλεγες τη μα-
ντινάδα:
Μέσα σε δευτερόλεπτα
όλα μπορούν ν΄ αλλάξουν
κι άλλοι κάνουν όνειρα 
στον ουρανό να φτάξουν.

Από τότε ξεκίνησε ο εφιάλτης… 
Δεν γίνεται ο Λευτέρης μας… Κάθε πρωί ξυπνώ με την ελπίδα να 
είναι ψέμα... Αγγίζω τα γένια μου και ζω πάλι τη θλιβερή αλήθεια. 
Το πένθος πλάκωσε τα σπίτια μας και μαζί με εμάς πενθεί πλήθος 
κόσμου που ένιωσε ότι έχασε απρόσμενα και άδικα τον δικό τους 
Λευτέρη: τον Λευτέρη που πάντα συμμετείχε σε όλα τα κοινά του 
χωριού μας, τον Λευτέρη τον μερακλή και γλεντζέ, με το υπερή-
φανο ανάστημα και την καθαρή καρδιά, τον Λευτέρη τον χορο-
διδάσκαλο, που χρόνια αναβίωνε το ανωγειανό γλέντι, διδάσκο-
ντας στα παιδιά αξίες, παράδοση και πολιτισμό, τον Λευτέρη τον 
γνήσιο εκφραστή της μαντινάδας, τον οικογενειάρχη. Τον αδερφό 
μου τον διέκρινε έντονος αυθορμητισμός και είχε πάντα στόχο με 
το καλαμπούρι του, με τη μαντινάδα του να δημιουργεί ευχάριστη 
διάθεση και θετική ενέργεια στους ανθρώπους. Είναι οδυνηρό να 
φύγει ένας τέτοιος άνθρωπος, με έναν τέτοιο τρόπο μπροστά σε 
περίπου τριάντα άτομα που δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν το κα-
κό! Ήταν απλά θεατές! Γιατί;;;
Είμαι περήφανος που γεννήθηκα και μεγάλωσα στ’ Ανώγεια. Στ’ 
Ανώγεια, που από μικρός άκουγα από τους γονείς μου, αλλά και 
από μεγαλύτερούς μου, πόση αξία κρύβει αυτή η έννοια του ονό-
ματός του. Από τους αγώνες για τη λευτεριά και τη δημοκρατία, 
το ήθος και τον σεβασμό των ανθρώπων του στους γραπτούς και 
άγραφους νόμους. Το χωριό αυτό έβγαλε πολύ μεγάλα και αξιό-
λογα ονόματα σε όλους τους τομείς. Από τον χώρο των γραμμάτων, 
των τεχνών, της επιστήμης, της μουσικοχορευτικής παράδοσης, 
της πολιτικής. Αλλά και απλούς ανθρώπους αγράμματους αλλά όχι 
αμόρφωτους, με υψηλό Ανάστημα στις συναναστροφές και στην 
καθημερινότητά τους έχοντας τον σεβασμό από όλους! 
Στη ζωή μου έμαθα να υπερασπίζομαι και να προωθώ τα θετικά 
στις νέες γενιές και αυτό λέγεται παράδοση. Όμως υπάρχουν στε-
γανά, όπως η οικογενειοκρατία, που ανθίζει και έχει ως αποτέλεσμα 
την καταστροφή της κοινωνίας μας. Η οικογένεια, του κάθε ανθρώ-
που είναι ό,τι κλείνει η πόρτα του και όχι οι συνεπώνυμοι να κάνουν 
συγκεντρώσεις οικογενειών και να αποφασίζουν να καταδικάζουν 
ανθρώπους με αξίες. Τα επίθετα είναι να ξεχωρίζουν στους δημοτι-
κούς καταλόγους. Κάθε Ανωγειανός πρέπει να μπαίνει μπροστάρης 
σε αυτές τις αδικίες. Δεν πρέπει να μένουμε αμέτοχοι και αδιάφοροι, 
διότι δίνουμε περισσότερη τροφή στην παραβατικότητα. Όλος ο 
κόσμος θέλει να μιλήσει για ό, τι συμβαίνει αλλά σιωπά. Γιατί;;; 
Πρέπει να σπάσουμε επιτέλους τα στεγανά και τα ταμπού της 
κλειστής κοινωνίας , διότι οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια 
προς τα χειρότερα. Έχουμε τεράστια ευθύνη ως Ανωγειανοί, σε-
βόμενοι την ιστορία μας να πάρουμε θέση στο αποτρόπαιο συμβάν 
της βεβήλωσης του τάφου του αδερφού μου. Η ανωγειανή φωνή 
που έπρεπε να ουρλιάζει γι΄ αυτό το πρωτοφανές παγκοσμίως 
γεγονός, σιωπά! Κανένας φορέας, με εξαίρεση του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ανωγείων, δεν πήρε θέση να καταδικάσει αυτήν την 
επαίσχυντη πράξη! Ακόμα και η δημοτική αρχή του τρόπου μας 
που έχει μια τέτοια ιστορία , σιώπησε σε αυτό το απαράδεχτο 
γεγονός! Γιατί;;;
Ζούμε στο 2020 και θεωρώ αδιανόητο να υπάρχουν στεγανά της 
οικογενειοκρατίας και να συντηρούνται με την ανοχή όλων μας! 
Όπως είχε πει ο Ελευθέριος Βενιζέλος: 
ο άντρας κάνει τη γενιά κι όχι η γενιά τον άντρα, σαν είναι ο τρά-
γος δυνατός δεν τόνε στένει η μάντρα.
Δυστυχώς όμως κάτω από τον μανδύα της οικογενειοκρατίας κα-
λύπτονται ψευτοεγωισμοί, που είναι ό,τι χειρότερο για μια κοινω-

νία που θέλει να βασίζεται στις αρχές του δικαίου και της ισό-
τητας. Έχουμε χρέος σαν ανωγειανοί να καταδικάσουμε όλα 
αυτά που συμβαίνουν στο χωριό μας με έργα και όχι με λόγια!
Το χωριό μας φημίζεται για τη φιλοξενία, την ανθρωπιά, την 
παράδοση, το φιλότιμο, τον καλώς εννοούμενο ανδρισμό και 
την περηφάνια και αυτά οφείλουμε να συνεχίσουμε και να προ-
άγουμε. Όλα αυτά τα γνωρίσματα ενσάρκωνε ο αδερφός μου ο 
Λευτέρης, ως προσωπικότητα στην καθημερινή του ζωή, αλλά 
και ως δάσκαλος κρητικών χορών, που από το 1990 μέχρι σή-
μερα με αστείρευτο πάθος και αγάπη έδωσε όλο του το είναι 
στο να διδάξει τα Ανωγειανά παιδιά και όχι μόνο. Αυτό που τον 
διέκρινε και τον ξεχώρισε ως χοροδιδάσκαλο ήταν ότι προέτρεπε 
τους μαθητές του να χορεύουν σεμνά τον χορό της ψυχής τους, 
που δείχνει την προσωπικότητα του κάθε χορευτή και όχι τον 
χορό τον τυποποιημένο, του εντυπωσιασμού!
Παράλληλα με τον χορό, ξεδίπλωσε το ταλέντο του στην μαντι-
νάδα από τα δεκαεπτά του χρόνια, καταθέτοντας με αυτόν τον 
τρόπο την ευαίσθητη και ρομαντική ψυχή του. Μαντινάδες του 
έχουν μελοποιηθεί από καταξιωμένους κρητικούς καλλιτέχνες 
τον Γ. Καλομοίρη, τον Μ. Καλλέργη, τον Δ.Μ. Κουνάλη, τον Ν. 
Αεράκη, τον Ψαραντώνη, τον Ν. Σωπασή, τον Β. Σκουλά, τον 
Ν. Βλατά, τον Β. Ξυλούρη, τον Ν. Γωνιανάκη, τον Γιάννη Σω-
πασή ή «Βρουβογιάννη», τον Χ. Φασουλά, τον Γιώργη Ξυλούρη 
«Καντρή», τον Γιώργη Ξυλούρη «Ψαρογιώργη» και πολλούς 
άλλους που αν δεν τους έχω αναφέρει, ζητώ χίλια συγγνώμη! 
Ο Λευτέρης άφησε πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο, βαριά 
παρακαταθήκη για όλους εμάς, τα τέσσερα βιβλία του με μαντι-
νάδες: «ο Ντελικανής», «Μια μαντινάδα μια ζωή», «Τον έρω-
ντα εφαντάστηκα», «Ποιο παραμύθι να σου πω», τα οποία έχουν 
εξαντληθεί και πρόκειται να επανακυκλοφορήσουν έπειτα από 
την αγάπη και τη ζήτηση που έχει δείξει ο κόσμος. Υπάρχει και 
ένα πέμπτο βιβλίο που ετοίμαζε ο Λευτέρης με μεγάλη χαρά και 
υπερηφάνεια λίγο πριν φύγει άδικα και τραγικά από τη ζωή. 
Θυμάμαι την ανυπομονησία του, όταν μου έλεγε ότι θα είναι το 
καλύτερο. Το βιβλίο αυτό αποτελεί την κορύφωση του συγγρα-
φικού του έργου και αναμένεται να εκδοθεί. Θεωρώ ότι ο Λευ-
τέρης Καλομοίρης έχει πάρει τη θέση που του αξίζει στη συνεί-
δηση του κόσμου ένας από τους κορυφαίους μαντιναδολόγους 
και ποιητές σε ολόκληρη την Κρήτη!
Η αγάπη του και η αφοσίωση του για τα Ανώγεια τον οδήγησε 
στο να ασχοληθεί με τα κοινά κι από άλλα πόστα. Διετέλεσε με 
επιτυχία Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων, μα-
ζί με μια παρέα έξι συγχωριανών μας. Για δέκα ολόκληρα χρό-
νια εκτόξευσαν τον σύλλογο πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, 
όπως σε Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Γαλλία, τη Κύπρο και 
αλλού, ταξιδεύοντας και μεταλαμπαδεύοντας την ανωγειανή 
παράδοση, το ήθος κα την κουλτούρα. Επίσης, για τέσσερα 
χρόνια διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανω-
γείων με όπλο του την αλήθεια και τη δικαιοσύνη απέναντι σε 
όλους τους συγχωριανούς μας. Άνθρωπος ντόμπρος, ανιδιοτελής, 
δοτικός, διάφανος και με περισσή αλήθεια ήταν ο αδερφός μου. 
Τον εκαμάρωνα όταν τον έβλεπα ντυμένο με την κιλότα, τα στι-
βάνια, τον μαντηλέ, το μαύρο πουκάμισο, με την αγέρωχη κορ-
μοστασιά του, που μου θύμιζε τον πατέρα μου, τη φυσιογνωμία 
ενός αυθεντικού Ανωγειανού.
Είναι μεγάλη τιμή για μένα που ήσουνα αδελφός μου και θα σε 
έχω για πάντα στη σκέψη μου!!! 

ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΝΩ ΤΙΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ:
βουβός είναι ο πόνος μου και το παράπονο μου
γιατί με δίχως αφορμή χάθηκε ο αδερφός μου.

ο χάρος εξεπόρτισε νύχτα στο Περαχώρι
και πήρε τον ΝΤΕΛΙΚΑΝΗ που στόλιζε τ΄αόρη

Ανάθεμα την τη στιγμή ανάθεμα την ώρα,
που ‘ναι αφορμή και χάθηκε ο κρίνος στη Σοχώρα.

ο ουρανός εμαύρισε, ήλιος δε ξαναβγαίνει
γιατί εχάθηκε ο αητός και δε ξαναγιαγιέρνει.

Έφυγε ένας μερακλής, ένας γλεντζές μεγάλος
μέχρι να στέκει το χωριό δε ξαναβγαίνει άλλος.

Με την καινούργια Άνοιξη, σγουρέ βασιλικέ μου, 
έπεσες και μαράθηκες στη μέση του μπαξέ μου. 

*Σαν το νερό ποταμού φεύγει η ζωή και τρέχει
σ ΄ ένα ταξίδι μακρυνό που επιστροφή δεν έχει.

(*μαντινάδα του Λευτέρη)

Ο αδελφός του Λευτέρη Καλομοίρη, Γιάννης Καλομοίρης, 
εισέφερε εις μνήμη του στη Φ.Α. το ποσό των 100,00 ευρώ.

«επιστολεσ που λαβαΜε»
για τον ντελικανή λευτέρη καλομοίρη
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΕΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
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ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ να είναι προσαρ-
μοσμένο στην νέα υγειονομική πραγματικότητα και ανα-
γκαιότητα, λόγω του Covid – 19, οι μάσκες, τα αντισηπτι-
κά και οι αποστάσεις πρωταγωνίστησαν στο φετινό εορ-
τασμό της επετείου του ολοκαυτώματος των Ανωγείων. 
Με αυτά τα δεδομένα, την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020 
στην πλατεία «Αρμί» πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
μνήμης και τιμής για την 76η επέτειο του Ολοκαυτώματος 
των Ανωγείων από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. 
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός υποδομών 
και Μεταφορών, βουλευτής Ρεθύμνου κ. Γιάννης Κεφα-
λογιάννης.
Να προσθέσουμε ότι από την φετινή τελετή έλειψε και 
το στρατιωτικό άγημα, η μουσική μπάντα, αλλά και η 
διέλευση από τον Ανωγεινό ουρανό των αεροσκαφών 
f16 που, κάθε χρόνο, με την πολύ ηχηρή από αέρα πα-
ρουσία τους απέτιαν το δικό τους φόρο τιμής, πετώντας 
πάνω ακριβώς από το ηρώο και το χώρο της τελετής. Η 
εκδήλωση ξεκίνησε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, με επι-
μνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος του Μητροπολίτη 
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ Ευγενίου. Στη συνέχεια 
εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από τον π. Αν-
δρέα Κεφαλογιάννη, ο οποίος με το ρεαλισμό, το δυνα-
μισμό και το βαθύ συναίσθημα που τον διακρίνει, ξεκί-
νησε την ομιλία του ως εξής: 
«Αξιότιμοι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση μνήμης τι-
μής, στην επέτειο του θρήνου από το ολοκαύτωμα των 
Ανωγείων, πράξη θηριωδίας ανθρώπων που πίστεψαν 
και ακολούθησαν το Ναζισμό, σας απευθύνω ένα μεγά-
λο ευχαριστώ από καρδιάς, για το ότι δεν αφήνετε, δεν 
επιτρέπετε στη λήθη της ιστορίας να περάσει μπρο-
στά και να τσαλακώσει τις κοινωνίες μας, να τραυματί-
σει τα παιδιά μας, τις επόμενες γενιές. Δεν προσφωνώ 
τίτλους, διότι εδώ σήμερα, σε τούτο το μνημείο μπροστά, 
είμαστε όλοι μας ,αδέρφια, συνάνθρωποι και συναγωνι-
στές σε μία καθημερινότητα, η οποία μας καλεί να λει-
τουργήσουμε εν ομόνοια και αγάπη.
Σωκράτη Κεφαλογιάννη Δήμαρχε του τόπου μας, σε 
ευχαριστώ που με κάλεσες να μιλήσω για τη σημερινή 
ημέρα και να σταθεί απέναντι σας ένας ταπεινός ρασο-
φόρος, σε μία εποχή όπου όλα κλονίζονται, όπου όλα 
τραυματίζονται και αισθάνομαι πως σήμερα περισσό-
τερο από άλλους καιρούς της σύγχρονης ιστορίας μας, 
υπάρχει η ανάγκη του ορθόδοξου λόγου, της πνευματι-
κής αλήθειας, της ευλογίας του πετραχηλιού και του 
τιμίου μας Σταυρού». 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ, Ο ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑ-

ΡΕΠΟΡΤΑζ
Μανώλης  
σκανδάλης

ΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΝΙΣΕ: «Ένα ολο-
καύτωμα που έστειλε στην προσφυγιά χιλιάδες γυναικό-
παιδα, μέσα στις κακουχίες της γύμνιας, της πείνας, του 
άγνωστου αύριο, την ίδια ώρα που για κάθε εκτελεσμέ-
νο, για κάθε νεκρό, ούτε το χατίρι από τη φιλοξενία και 
την αγάπη των άλλων κατοίκων της Μυλοποταμίτικης 
επαρχίας μας και της Ρεθεμνιώτικης κοινωνίας μας δεν 
μπορούσαν να απαλύνουν τον πόνο και την έξαρση των 
ματωμένων συναισθημάτων.
Συναισθήματα για όλους όσους μείνανε πίσω για να ξα-
ναχτίσουν τη ζωή των Ανωγείων, να σπείρουν, να θυμια-
τίσουν, να μπροκόσουν παραθυρόφυλλα και να στεγά-
σουν στα καμένα και ισοπεδωμένα, την ελπίδα, την 
αξιοπρέπεια, τη μνήμη, τον αγώνα, την αντίσταση, τη 
φλόγα, αλλά και την επιβεβαίωση, πως ο ασβέστης θα 
φωτίσει και πάλι τις γειτονιές, έστω και μετά από χρόνια, 
ο βασιλικός θα μυρίσει πάνω από τις πεζούλες και η 
ρακί θα κεραστεί στον ξένο από όπου γης, Ελληνικής ή 
του κόσμου.
Γιατί αυτό είμαστε εμείς οι Ανωγειανοί, εμείς οι Κρήτες. 
Όσο οι πατεράδες μας πολεμούν και αντιστέκονται, τό-
σο οι μανάδες και γυναίκες μας δε λησμονούν την πρεπιά 
που πρέπει να βρουν οι αγωνιστές μας όταν και αν γυ-
ρίσουν στην εστία». 
ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ, Ο Π. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟ-
ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕ:
Ας γίνουμε λοιπόν αγαπημένοι, ο ένας ας γίνει το στή-
ριγμα, η αλήθεια και η αναγέννηση του άλλου. Είμαι 
σίγουρος πως αυτό θέλουν από εμάς, οι πρόγονοι μας, 
οι ήρωες και οι γονείς μας. Αυτό θέλει ο θεός μας, και αν 
κοιτάξετε βαθιά μέσα σας αυτό θέλει και ο κάθε ένας 
μας ξεχωριστά.
Τιμή στους αγωνιστές μας. Δόξα και μνήμη στις πράξεις 
και τους αγώνες τους. Αγάπη, αγάπη, αγάπη για την 
ειρήνη, την ελευθερία, τη συμπόρευση.
Να είστε όλοι σας καλά και ευλογημένοι.
Του χρόνου τέτοια μέρα ας προσευχηθούμε να έχει ξε-
περαστεί το μέγα πρόβλημα της πανδημίας και, με τη 
βοήθεια του θεού, οι επιστήμονες να μπορέσουν για μία 
ακόμη φορά να σταθούν προστάτες των κοινωνιών.
Κλείνοντας, θέλω να σας πω, να είστε σίγουροι, πεπει-
σμένοι πως ο Χριστός μας, η Παναγιά μας, η Αγιά Σοφιά 
θα μεριμνήσουν για τη λογική στη γείτονα Χώρα και για 
τη δύναμη και την αξιοπρέπεια των κινήσεων στους δι-
κούς μας κυβερνώντες.
Ότι συμβαίνει αδέρφια μου είναι για το καλό, είναι για 
να καταλάβουμε τελικά αν έχουμε ή όχι φίλους.
Σίγουρα όμως έχουμε Θεό και προστασία. Δεν φοβόμα-
στε διότι γνωρίζουμε τη δίκαιη δύναμη μας.
Ο Θεός μαζί σας.

(* Ολόκληρη η ομιλία του π. Ανδρέα Κεφαλογιάννη σε 
άλλη σελίδα).
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ 
άλλων, οι: κ.κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, (Υφυπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών - Βουλευτής Ρεθύμνου), Μά-

ξιμος Σενετάκης (Βουλευτής Ηρακλείου), Ανδρέας Ξαν-
θός (Βουλευτής Ρεθύμνου - Πρώην Υπουργός Υγείας), 
Βούλα Γεωργάκη, (εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και του 
Κινήματος Αλλαγής), Νικόλαος Μανουσάκης εκπρόσω-
πος του ΚΚΕ - περιφερειακός Σύμβουλος) , Γιώργος 
Λογιάδης (Βουλευτής Ν. Ηρακλείου -μέλος της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας Μέρα25), Κώστας Κεφαλογιάννης, 
( εκπρόσωπος του Ευρωβουλευτή κου Μανώλη Κεφαλο-
γιάννη), Μαρία Κοζυράκη (μέλος της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης), Σταύρος Αρναουτάκης (Αντιπερι-
φερειάρχης Κρήτης), Μαρία Λιονή (Αντιπεριφερειάρχης 
Κρήτης), Μανώλης Χνάρης (αντιπεριφεριάρχης – πρω-
τογενούς τομέα), Γεώργιος Μπαλάσης (Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής), Καστρινάκης Κωνσταντίνος (Πλωτάρ-
χης Λιμενικού Σώματος), Στυλιανός Λιανέρης (Υποπυ-
ραγός), Δημήτριος Κόκκινος (δήμαρχος Μυλοποτάμου), 
Παντελής Μουρτζανός (δήμαρχος Αμαρίου), κ Μενέλα-
ος Μποκέας (δήμαρχος Μαλεβιζίου), Μανούσος Χιωτά-
κης (δήμαρχος Σφακίων), Δημήτρης Λελεδάκης και κ. 
Στέλιος Σπανουδάκης (αντιδήμαρχοι δήμου Ρεθύμνου), 
Αριστομένης Συγγελάκης (Μέλος του Εθνικού Συμβου-
λίου Διεκδίκησης Οφειλών Γερμανίας προς την Ελλάδα), 
Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη (Πρόεδρος του Συλλόγου Ανω-
γειανών της Αθήνας «Τα Ιδαίον Άντρον») 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ: Ο 
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ο κ. Λευτέρης 
Αυγενάκης ( Βουλευτής Ηρακλείου, Υφυπουργός Πολι-
τισμού και Αθλητισμού), η κ. Ελένη Μπορμπουδάκη ( 
Διοικήτρια 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης) , ο κ. 
Νίκος Ηγουμενίδης (Βουλευτής Ηρακλείου με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ), Ιωάννης Σταθάς (δήμαρχος Διστόμου - Αράχω-
βας - Αντίκυρας και μέλος του δικτύου Μαρτυρικών 
Πόλεων και Χωριών).
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ:
εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο Υφυπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής Ν. Ρεθύμνης, κος 
Γιάννης Κεφαλογιάννης
εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής, ο Βουλευτής Ν. 
Ηρακλείου, κ. Μάξιμος Σενετάκης
εκ μέρους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Βουλευ-
τής Ν. Ρεθύμνης, πρώην Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας 
Ξανθός.
εκ μέρους της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήμα-
τος Αλλαγής, η κα Βούλα Γεωργάκη. 
εκ μέρους του ΚΚΕ ο περιφερειακός Σύμβουλος Νικό-
λαος Μανουσάκης, 
εκ μέρους του «Μέρα25» ο Βουλευτής Ν. Ηρακλείου, κ. 
Γιώργος Λογιάδης, 
η κ. Μαρία Κοζυράκη, εκ μέρους της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, 
εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρ-
ναουτάκης - Περιφερειάρχης Κρήτης, 
εκ μέρους της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Δ/
νσης Κρήτης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Μπαλά-
σης Γεώργιος,
εκ μέρους του Λιμενικού Σώματος, ο Πλωτάρχης κ. 

Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ

■ Στη μνήμη της Πρεσβυτέρας Ειρήνης Νικ. 
Ανδρεαδάκη η Οικογένειά Κώστα και Βαγ-
γελιώς Ξυλούρη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του παπά Γιώργη ο Ιωάννης 
Ανδρεαδάκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Μανιώρου Ιωαννή (φωτογρά-
φου) η Μανιώρου Ευαγγελία εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Γεωργίου Καλομοίρη η Σύζυ-
γός του Γιώτα Καλομοίρη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Χρυστοθέας Κονιού (ΤΑΓΙΕ-
ΡΟΝΙΚΕΝΑΣ) ο Κονιός Βασίλης του Τα-
γιεροβασίλη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
20 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Νικολάου Πετεινάκη η Σύζυγός 
του Μαρίκα Πλεύρη εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Νικολάου Πετεινάκη τα αδέρ-
φια του Αγγελική Πλεύρη και Καρβελάς χρ. 
εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Νικολάου Πετεινάκη ο αδερφός 
του Νικηφόρος Πλεύρης εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Νικολάου Πετεινάκη ο ανηψιός 
του Πλεύρης Παύλος εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Νικολάου Πετεινάκη η ανηψιά 
του Πλεύρη Αικατερίνη εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Νικολάου Πετεινάκη τα ανήψια 
του Αθανάσιος και Μύρων Καρβελάς εισέ-
φεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Νικολάου Πετεινάκη η Σύζυγός 
του Μαρίκα Πλεύρη εισέφερε στη Κ.ΥΠ.
ΔΑ(ΚΑΠΗ) το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κωνσταντίνου Σπαχή ο Σπα-
χής Γεώργιος του Αντωνίου εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Ζουμπουλιάς Μαυρόκωστα-
Φιλίνη ο σύζυγός της Ανδριανός, τα παιδιά 
της Ειρήνη και Νίκος, Δημήτρης και Κατε-
ρίνα, Ιάσωνας, καθώς και τα εγγόνια της 
Κωνσταντίνος και Ανδριανός εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των 200 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Εμμανουήλ Κουνάλη (Μπρί-
νταλου) ο Εμμανουήλ και Άννα Βουιδάσκη 
εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Εμμανουήλ Κουνάλη (Μπρί-
νταλου) η Πελαγία Βουιδάσκη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κώστα Σπαχή (Σπαχόκωστα) 
η αδερφή του Δώρα Αεράκη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κώστα Σπαχή (Σπαχόκωστα) 
ο Γιώργης Αντωνίου Σπαχής εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κώστα Σπαχή (Σπαχόκωστα) 
ο Γιώργης Κων/νου Σπαχής εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της μητέρας τους Ελένης Πα-
παδιού οι Γιώργης-Μενέλαος – Μαρία Πα-
παδιού εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 
Ευρώ.
■ Στη μνήμη Ιοκάστης Μπαγκέρη ο εξάδελ-
φός της Νικήστρατος Ανδρεαδάκης (Γεγές) 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ. 
■ Στη μνήμη Λευτέρη Καλομοίρη ο αδερφός 
του Γιάννης Εμμ. Καλομοίρης εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Γεωργίου Καλομοίρη, η Χρι-
στίνα Μανουρά εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 30 Ευρώ.
■ Ο Ξυλούρης Γιαννάκος του Αναστασίου 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 
100 Ευρώ.
■ Η Ιατράκη Μαίρη εισέφερε για συνδρομή 
στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Η Ανδρεαδάκη Ευαγγελία Γεώργιος ει-
σέφεραν για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 
20 Ευρώ.
■ Η οικογένεια του Αντωνίου Σαλούστρου 
- Τρουλαντώνη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 Ευρώ.

Είχα την αγαθή τύχη να μου διδάξει τον αρ-
χαίο ελληνικό Λόγο και λόγο ο καθηγητής 
Μενέλαος Παρλαμάς. Διδάσκαλο τον προ-
σφωνούσα στις συναντήσεις μας στην Αθήνα, 

μετά την αποφοίτησή μου από το «Λύκειον ο Κοραής ». 
Στο άκουσμα αυτής της προσφώνησης, ανεπαίσθητο μει-
δίαμα ικανοποίησης εξέπεμπε η δωρική έκφρασή του. 
Θεωρούσε την προσφώνηση αυτή ακριβή και δίκαιη; Γνώ-
ριζε την ουσία και την βαρύτητα της έννοιας «διδάσκα-
λος» και μάλλον αποδεχόταν τον χαρακτηρισμό ασμένως. 
Ήταν ο διδάσκαλος που παρέδιδε με ζέση και πάθος, τη 
δάδα, το φώς, της ελληνίδας γλώσσας και σκέψης. Έθετε 
με διαλεκτικό-μαιευτικό τρόπο, ερωτήματα, που κέντριζαν 
την ψυχή να αναζητήσει και να μυηθεί στα μυστικά και 
στα μυστήρια του αρχαίου ελληνικού Λόγου και λόγου.
Στην μνήμη του αφιερώνω το έργο μου που αφορά στην 
έρευνα και στην συγκριτική μελέτη των Λόγων και λόγων 
του Ομήρου και του Πλάτωνος.
Ο Όμηρος υπήρξε ποιητής που ασχολήθηκε εμμέσως με 
τη φιλοσοφία, όπως αναφέρει ο Ευστάθιος Θεσσαλονί-
κης, αλλά κυρίως «συνέρραψε» τις ραψωδίες των Ομηρι-
κών Επών. Ο Πλάτων υπήρξε ο φιλόσοφος, ο οποίος, ενώ 
κατά την νεανική του ηλικία έγραφε στίχους, όταν γνώ-
ρισε τον διδάσκαλο της φιλοσοφίας, τον Σωκράτη, «συ-
νέγραψε» φιλοσοφικά έργα που βρίθουν ποιητικού λόγου. 
Στον διάλογο «Κρατύλος η Περί ονομάτων Ορθότητος» 
για την γνώση των ονομάτων παραπέμπει στον Όμηρο: 
«Παρ ομήρου χρή μανθάνειν ...» και στο έργο του Πολι-
τεία επισημαίνει: «την Ελλάδα πεπαίδευκεν ούτος ο ποι-
ητής», εννοώντας τον Όμηρο. Απόσπασμα από το έργο 
που προσεχώς θα εκδοθεί και αφορά στα όνειρα κατά 
τον Όμηρο και τον Πλάτωνα επιβεβαιώνει του λόγου μου 
το αληθές:
«Και οι δύο δημιουργοί εκτός του ότι χρησιμοποιούν τα 
όνειρα ως εκφραστικά μέσα, επισημαίνουν την αναγκαία 
λειτουργία και σημασία των ονείρων ή ενυπνίων, για την 
ψυχή. Τα αναδεικνύουν ως λυτρωτικά μέσα για την απε-
λευθέρωση της ψυχής από τους φόβους της, η ως σημεία 
που την προειδοποιούν για το μέλλον.
Τα όνειρα στον Όμηρο, κατά τον Hundt από το 1935, 
διακρίθηκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα εσωτερικά 
και στα εξωτερικά. 
Τα εξωτερικά όνειρα προέρχονται από οντότητες ή υπο-
στάσεις που μεταφέρουν στον κοιμώμενο θνητό μια εντο-
λή ή ένα μήνυμα. Παράδειγμα: Οι σκέψεις της θεάς Αθη-
νάς που επισκέπτονται τη Ναυσικά στο όνειρό της, μέσω 
της φίλης της, της θυγατρός του Δύμαντα. Η θεά μέσω της 
φίλης της, τη συμβουλεύει να πάει να πλύνει πρωΐ πρωΐ 
τα προικιά της, γιατί πλησιάζει η ώρα του γάμου της. Έτσι 
προοικονομεί ο Όμηρος τη συνάντησή της με τον Οδυσσέα 
(Οδυσσέως Άφιξις εις Φαίακας ζ 20 επ.). 
Στα εσωτερικά όνειρα του Ομήρου, η επίσκεψη της εξω-
τερικής μορφής συνδυάζεται με το συμβολικό ή το αλλη-
γορικό στοιχείο, και ο ονειρευόμενος, που βρίσκεται σε 
έντονη παθολογική διέγερση, εμπλέκεται στην ονειρική 
εμπειρία. Παράδειγμα: τα δύο συμπληρωματικά όνειρα 
της Πηνελόπης, όπου εμφανίζεται ο αητός δύο φορές (τ 
535-581). Την πρώτη φορά, εξοντώνει τις 20 χήνες που 
έτρωγαν το σιτάρι του Οδυσσέως, και Πηνελόπη περιπί-
πτει σε θλίψη για την καταστροφή των χηνών από τον 
αητό. Την δεύτερη φορά που επιστρέφει ο αητός, κάθεται 
στην στέγη των ανακτόρων και της αποκαλύπτει ότι είναι 
ο Οδυσσεύς, ο άνδρας της. 
Ο Πλάτων χρησιμοποιεί τα όνειρα για πολλαπλούς σκο-
πούς και με πολλαπλούς τρόπους. Διακρίνει τα όνειρα σε: 
α) προφητικά, 
β) συμβολικά, μεταφορικά και αλληγορικά για την κατα-
νόηση δυσχερών θεμάτων, και σε 
γ) καθαρτικά της ψυχής.
Ο Σωκράτης βρίσκεται στη φυλακή περιμένοντας το ιερό 
πλοίο από τη Δήλο, για να εκτελεστεί η απόφαση της 
θανατικής καταδίκης του (Διάλογος Κρίτων 44b). Αφη-
γείται στον Κρίτωνα που τον επισκέπτεται λίαν πρωί στην 
φυλακή, ότι μετά τα μεσάνυκτα και πριν χαράξει η μέρα, 
είδε ένα όνειρο προφητικό. Και ο Πλάτων, όπως ο Όμη-
ρος, θεωρεί ότι μετά τα μεσάνυκτα και λίγο πριν την αυ-

γή,= «νυκτός α’μολγ~ω, », τα όνειρα βγαίνουν αληθινά, είναι 
δηλ. προφητικά, όπως το όνειρο της Πηνελόπης (ραψωδία 
δ 840 ): «ώ̀ς ο‘ι ’εναργές 'όνειρον ’επέσσυτο νυκτός ’aμολγ~ω, .» 
δηλ. «όνειρο πεντακάθαρα της ήλθε πριν χαράξει.» 
Είδε στον ύπνο του ο Σωκράτης μια γυναίκα χαριτωμένη 
και όμορφη ντυμένη στα λευκά που τον κάλεσε με το 
όνομά του και του είπε: «'ήματί κε τριτάτω,  Φθίην ́ερίβωλον 
ίκοιο», δηλ. «την Τρίτη αυγή στην όμορφη πατρίδα σου 
θ΄αράξεις.» Ο Πλάτων θέτει στο στόμα του Σωκράτους 
τον στίχο 363 της Ι ραψωδίας του Ομήρου, που είπε ο 
Αχιλλεύς, όταν απειλούσε τους λοιπούς Αχαιούς ότι θα 
αναχωρήσει για την πατρίδα του την Φθία: «'ήματί κε 
τριτάτω,  Φθίην ́ερίβωλον ̀ικοίμην.», δηλ. «την τρίτη ημέρα 
θα φθάσω στην όμορφη πατρίδα μου.». Δεν παραλείπει 
ο Πλάτων και κατά την αφήγηση των ονείρων να χρησι-
μοποιεί στίχους του Επικού ποιητή από τον οποίον διδά-
σκεται. 
Το όνειρο προείπε στον Σωκράτη τον θάνατό του, «την 
επιστροφή του» στην πατρίδα του, δηλ. στον Πλούτωνα-
Άδη, που μοιάζει με την ωραία Φθία, τη πατρίδα του 
Αχιλλέως. Όνειρο προφητικό που τον προειδοποιεί για 
την άφιξη της παράλου από τη Δήλο την επόμενη ημέρα. 
Σύμφωνα με την τότε κρατούσα νομοθεσία, η εκτέλεση 
της ποινής του θα γινόταν την μεθεπόμενη μέρα, δηλ. την 
τρίτη ημέρα. Επί πλέον αυτό το όνειρο υπαινίσσεται και 
την άποψη του Σωκράτη περί της αθανασίας της ψυχής. 
Ο Πλάτων συχνά αναφέρεται στα όνειρα, στις ενδόμυχες 
φωνές και στα θεία προμηνύματα που είχε ο Σωκράτης. 
Στην απολογία του Σωκράτους3 αναφέρει ότι στον Σω-
κράτη έχει ανατεθεί από τον θεό να πράττει και να ενερ-
γεί μέσω των χρησμών και των ονείρων. Ο Σωκράτης 
ανήκει στους θεούς, διότι έχει πλήρη και ασφαλή επικοι-
νωνία με το δαιμόνιό του δηλ. «την ισχυρή εσωτερική του 
συνειδητότητα», που τον προειδοποιεί για ο,τιδήποτε 
μπορεί να τον βλάψει, αποτρέποντάς τον, από το να πρά-
ξει κάθε τι βλαβερό για τον ίδιο. Είναι τρόπον τινά ένας 
μάντης για τον εαυτό του και όχι μόνον για τον εαυτόν 
του.
Ο Πλάτων έχει πλήρη επίγνωση των παθών δηλ. των φό-
βων και των επιθυμιών της ψυχής. Στο έργο του Πολιτεία,4 
αναλύει διεξοδικά τις αναγκαίες από τις μη αναγκαίες 
ηδονές και επιθυμίες. Μερικές απ’ αυτές μάλιστα τις χα-
ρακτηρίζει παράνομες. Πρόδρομος του Φρόυντ, αναγνω-
ρίζει τις επιθυμίες και τα ένστικτα εκείνου του τμήματος 
της ψυχής, που θηριώδες και άγριο σκιρτά και απωθώντας 
τον ύπνο, ζητά να προχωρήσει και να χορτάσει τα ένστι-
κτά του. Tολμά τα πάντα, καθώς είναι από κάθε άποψη 
αχαλίνωτο και απαλλαγμένο από το αίσθημα της αισχύνης 
και της φρόνησης. Το αποκαλεί «πολυκέφαλο θρέμμα». 
Ο Πλάτων, βαθύς ψυχοανατόμος, παρέχει τη λύση, δηλ. 
την κάθαρση στην ψυχή που δοκιμάζεται. Φρονεί ότι ο 
αγαθός άνθρωπος, αφού διαλογισθεί δηλ. βάλει σε τάξη 
τις επιθυμίες του με εκείνο το μέρος τη ψυχής, που του 
παρέχει και περιέχει τη φρόνηση, απελευθερώνεται από 
τα πάθη και τις παρορμήσεις της, φτάνει στον ύπνο του 
σε μια κατάσταση περισυλλογής. Επικεντρώνεται σε 
ωραία λόγια και σκέψεις, έτσι ώστε σε κατάσταση περι-
συλλογής, δεν εξωθεί τις επιθυμίες του «μήτε ενδεία, μήτε 
πλησμον~η δούς», δηλ. ούτε στη στέρηση ούτε στον κορε-
σμό (Πολιτεία 571 Ε).
Με την παραπάνω φράση ο φιλόσοφος υποδεικνύει το 
μέτρο με το οποίο η ψυχή θα ισορροπήσει τις παράνομες 
επιθυμίες της, χωρίς να τις απωθήσει εντελώς. Η ψυχή 
καθαρή μέσω της φρονήσεως, αγγίζει την αλήθεια και οι 
φανταστικές παραστάσεις των ονείρων της, παρουσιάζο-
νται ελάχιστα παράνομες.: « ...της τ’ 'αληθείας 'εν τ~ω,  τοι-
ούτω,  μάλιστα άπτεται και 'ήκιστα παράνομοι τότε αι όψεις 
φαντάζονται τ~ων 'ενυπνίων».

Αλς

1   Η λέξη προέρχεται από το ρήμα λοίβω που σημαίνει σπένδω= κάνω σπονδή  
προς τιμήν της μνήμης του αποβιώσαντος.

2  Ταξίδεψε  στις 30-7-1997.
3   33c: «..προστέτακται υπό του θεού πράττειν και εκ μαντείων και εξ ενυπνίων.» 

Ο Πλάτων χρησιμοποιεί τη λέξη ενύπνιον αντί της λέξης όνειρον.
4  571 Β - 572 Β.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΡΛΑΜΑ.2

ΛΟΙΒΗ,1 

Ε

Ολοκαύτωμα 
Ανωγείων 
7 6  χ ρ Ο ν ι Α 
μ ε τΑ
(13  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1944  - 
1 3  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ  2 0 2 0 )

«Σαν σήμερο στις δεκατρείς εκάψανε τα Ανώγεια,
κι αντίς γυναίκες, λέγανε οι πέτρες μοιρολόγια»

(ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ - ΓΙΑΛΑΦΤΗΣ)

›
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εχθρών, που η χώρα τούτη πάμπολλους ανέθρεψε αλλά και δυστυχώς ανέδειξε.
Υποκλίνομαι στους ήρωες μας, στους αγωνιστές που μας δίδαξαν πως τα Ανώγεια,
κάθε μαρτυρικό χωριό της Κρήτης, έχει το δικαίωμα της ζωής, της ελπίδας, της Ειρήνης. Γονυπετής στέκομαι 
μπροστά στους αγώνες τους, στις μάχες που έδωσαν, στο αίμα τους που πότισε την Ανωγειανή, τη Μυλοποτα-
μίτικη γη, το Ρεθεμνιώτικο και Κρητικό χώμα.
Και υπόσχομαι πως Θεού θέλοντος και του χρόνου εδώ θα βρίσκομαι, να ανάψω το κερί της μνήμης να προσευχη-
θώ για τις ψυχές τους και να τους πω μαζί με όλους εσάς, το «ευχαριστώ» για τη θυσία τους, το «ευχαριστώ» για 
τον αγώνα τους να ξαναχτίσουν το τόπο μας, το «ευχαριστώ» που δεν ξεχάστηκαν στο θρήνο, αλλά με τα δάκρυα 
τους έφτιαξαν λάσπη και στέσανε και πάλι το χωριό μας, την επαρχία μας, την Κρήτη μας. Το «ευχαριστώ» να τους 
ξαναπώ, που μας δίδαξαν και μας διδάσκουν κάθε φορά που τους μνημονεύουμε και επιμελούμαστε την ιστορία, 
πως για να είμαστε κοινωνία της Ειρήνης και της Ελευθερίας, πρέπει να διδάσκουμε την Ειρήνη στα παιδιά μας, 
την Ελευθερία οφείλουμε να την διαφυλάττουμε και να κάνουμε πράξη τούτο, που μας καταθέτει ο λόγος του αγίου 
Γρηγορίου του Θεολόγου.
Πως δηλαδή η Ελευθερία του ανθρώπου, η ουσιαστική και αληθινή ελευθερία, είναι «…πνεύμα υιοθεσίας, αλη-
θείας, πνευματικής ελευθερίας, πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλήσεως, ισχύος, γνώσεως, ευσεβείας, φόβου 
Θεού και γαρ ποιητικόν τούτων απάντων».
Η αληθινή ελευθερία αδέρφια μου, δεν είναι όλα όσα προσπαθούν οι επιτήδειοι να μας πείσουν τα τελευταία χρόνια. 
Ελευθερία δεν είναι η βουτιά μας στην ύλη, δεν είναι η πλοήγηση μας με τιμόνι τον εγωισμό, την έπαρση, την κοι-
νωνική και ανθρώπινη αδιαφορία. Ελευθερία δεν είναι η ασυδοσία, δεν είναι η εμμονή στο εφήμερο και λαμπερό. 
Ελευθερία δεν είναι η βία. Ελευθερία είναι ο σκοπός. Που ορίζοντα έχει όχι το χάος, αλλά τον άνθρωπο. Τις ανάγκες 
των ανθρώπων, την καλοσύνη, την αλληλεγγύη, την προστασία της ζωής.
Και αυτός ο ορίζοντας που στο βάθος έχει τον άνθρωπο, ουσιαστικά αγγίζει το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί η Ελευ-
θερία, διότι αδέρφια μου, όπως οι Ανωγειανοί μετά το ολοκαύτωμα έστησαν και πάλι μέσα από την ανθρωπιά τους 
και την πίστη τους τα Ανώγεια, έτσι και εμείς μετά από το ολοκαύτωμα που προκαλούν οι επιταγές της σύγχρονης 
απρόσωπης εποχής μας, οφείλουμε να ξαναχτίσουμε ο ένας κρατώντας το χέρι του άλλου, τη θέωσή μας.
Αγαπημένοι συνάνθρωποι, αδέρφια και αδερφές μου, όλοι εμείς σήμερα, από τούτη τη μάζωξη της μνήμης και της 
τιμής,ας δώσουμε εσωτερικό όρκο, πως κάθε μέρα θα ξεπερνάμε τα προσωπικά μας ολοκαυτώματα, θα δίνουμε ζωή 
στη ζωή μας, θα ακουμπάμε τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, θα καταλαβαίνουμε τον πόνο και την ανάγκη και 
θα δωρίζουμε το χαμόγελο την ελπίδα, τη συγχώρεση σε κάθε διπλανό μας.
Και στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, αυτή της πανδημίας και του κορωνοιού, ας αποδείξουμε ότι κάθε 
λήψη μέτρου για την προστασία μας την προσωπική, εμπεριέχει και την αγάπη προς το συνάνθρωπο μας που 
ταυτόχρονα προστατεύουμε και εκείνον.
Ας γίνουμε λοιπόν αγαπημένοι, ο ένας ας γίνει το στήριγμα, η αλήθεια και η αναγέννηση του άλλου. Είμαι σίγουρος 
πως αυτό θέλουν από εμάς, οι πρόγονοι μας, οι ήρωες και οι γονείς μας. Αυτό θέλει ο θεός μας, και αν κοιτάξετε 
βαθιά μέσα σας, αυτό θέλει και ο κάθε ένας μας ξεχωριστά.
Τιμή στους αγωνιστές μας. Δόξα και μνήμη στις πράξεις και τους αγώνες τους. Αγάπη, αγάπη, αγάπη για την ειρή-
νη, την ελευθερία, τη συμπόρευση.
Να είστε όλοι σας καλά και ευλογημένοι.
Του χρόνου τέτοια μέρα ας προσευχηθούμε να έχει ξεπεραστεί το μέγα πρόβλημα της πανδημίας και με τη βοήθεια 
του θεού οι επιστήμονες να μπορέσουν για μία ακόμη φορά να σταθούν προστάτες των κοινωνιών.
Κλείνοντας, θέλω να σας πω, να είστε σίγουροι, πεπεισμένοι πως ο Χριστός μας, η Παναγιά μας η Αγιά Σοφιά θα 
μεριμνήσουν για τη λογική στη γείτονα Χώρα και για τη δύναμη και την αξιοπρέπεια των κινήσεων στους δικους 
μας κυβερνώντες.
Ότι συμβαίνει αδέρφια μου είναι για το καλό, είναι για να καταλάβουμε τελικά αν έχουμε ή όχι φίλους. Σίγουρα 
όμως έχουμε Θεό και προστασία.
Δεν φοβόμαστε διότι γνωρίζουμε τη δίκαιη δύναμη μας.
Ο Θεός μαζί σας.

ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ
στην εκδήλωση μνήμης τιμής, στην επέτειο του θρήνου από το ολοκαύτωμα των Ανω-
γείων, πράξη θηριωδίας ανθρώπων που πίστεψαν και ακολούθησαν το Ναζισμό, σας 
απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, για το ότι δεν αφήνετε, δεν επιτρέπετε 
στη λήθη της ιστορίας να περάσει μπροστά και να τσαλακώσει τις κοινωνίες μας, να 
τραυματίσει τα παιδιά μας, τις επόμενες γενιές.
Δεν προσφωνώ τίτλους, διότι εδώ σήμερα, σε τούτο το μνημείο μπροστά, είμαστε όλοι 
μας αδέρφια, συνάνθρωποι και συναγωνιστές σε μία καθημερινότητα, η οποία μας 
καλεί να λειτουργήσουμε εν ομονοία και αγάπη.
Σωκράτη Κεφαλογιάννη, Δήμαρχε του τόπου μας, σε ευχαριστώ που με κάλεσες να 
μιλήσω για τη σημερινή ημέρα και να σταθώ απέναντι σας ένας ταπεινός ρασοφόρος, 
σε μία εποχή όπου όλα κλονίζονται, όπου όλα τραυματίζονται και αισθάνομαι πως 
σήμερα περισσότερο από άλλους καιρούς της σύγχρονης ιστορίας μας, υπάρχει η 
ανάγκη του ορθόδοξου λόγου, της πνευματικής αλήθειας, της ευλογίας του πετραχηλιού 
και του τιμίου μας Σταυρού.
Ξεκινάω αδέρφια μου, με την υπενθύμιση της διαταγής του Γερμανού Γενικού Διοικη-
τή Κρήτης που σκόρπισε το θάνατο, έσπειρε τη φωτιά, δρομολόγησε τα δάκρυα, χώ-
ρισε μανάδες από παιδιά και άντρες από τις φαμίλιες τους.
«Επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι κέντρο της Αγγλικής κατασκοπίας εν Κρήτη. 
Και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το φόνο του λοχίου φρουράρχου Γενί –Γκαβέ 
και της υπ’ αυτόν φρουράς. Και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της 
Δαμάστας. Επειδή εις Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν οι αντάρται των 
διάφορων ομάδων αντιστάσεως. Και επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον και οι απα-
γωγείς με τον στρατηγόν φον Κράϊπε χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομηδής 
τα Ανώγεια διατάσσομεν την ΙΣΩΠΕΔΩΣΙΝ τούτων και την εκτέλεσιν παντός άρ-
ρενος όστις ήθελεν ευρεθεί εντός του χωρίου και πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός 
χιλιομέτρου.

Χανιά 13 8 1944»
Από εκείνη τη στιγμή και για 22 ολόκληρες μέρες και νύχτες ξεκίνησε η ολοκληρωτική 
καταστροφή, σε όλα όσα στέγαζαν τις ζωές μας εδώ στα Ανώγεια. Σπίτια, σχολεία, 
εκκλησίες, μιτάτα, περιουσίες, τα ζωντανά μας, που έδιναν ζωή στη ζωή, τροφή για 
την επιβίωση και γάλα για το κλάμα των μωρών μας. Χωράφια, καλλιέργειες, περιβό-
λια, κόποι μιας ζωής που μέσα τους βαστούσαν, τις χαρές τις λύπες, τις αγωνίες, το 
αγκάλιασμα, τα όνειρα, των γερόντων μας, των μανάδων μας, των παππούδων και των 
γράδων εκείνης της περιόδου, που άλλο δεν ήθελαν πέρα από τη λευτεριά τους και τη 
δικαιοσύνη που έβρισκαν σε κάθε πέτρα, λιθάρι και βόλακα, τούτου του δύσκολου μα 
τόσο όμορφου και ζωντανού τόπου.
Ένα ολοκαύτωμα που έστειλε στην προσφυγιά χιλιάδες γυναικόπαιδα, μέσα στις 
κακουχίες της γύμνιας, της πείνας, του άγνωστου αύριο, την ίδια ώρα που για κάθε 
εκτελεσμένο, για κάθε νεκρό, ούτε το χατίρι από τη φιλοξενία και την αγάπη των 
άλλων κατοίκων της Μυλοποταμίτικης επαρχίας μας και της Ρεθεμνιώτικης κοινωνί-
ας μας, δεν μπορούσαν να απαλύνουν τον πόνο και την έξαρση των ματωμένων συ-
ναισθημάτων.
Συναισθήματα για όλους όσους μείνανε πίσω για να ξαναχτίσουν τη ζωή των Ανωγεί-
ων, να σπείρουν, να θυμιατίσουν, να μπροκόσουν παραθυρόφυλλα και να στεγάσουν 
στα καμένα και ισοπεδωμένα, την ελπίδα, την αξιοπρέπεια, τη μνήμη, τον αγώνα, την 
αντίσταση, τη φλόγα αλλά και την επιβεβαίωση, πως ο ασβέστης θα φωτίσει και πάλι 
τις γειτονιές, έστω και μετά από χρόνια, ο βασιλικός θα μυρίσει πάνω από τις πεζούλες 
και η ρακί θα κεραστεί στον ξένο από όπου γης Ελληνικής ή του κόσμου.
Γιατί αυτό είμαστε εμείς οι Ανωγειανοί, εμείς οι Κρήτες.
Όσο οι πατεράδες μας πολεμούν και αντιστέκονται, τόσο οι μανάδες και γυναίκες μας 
δε λησμονούν την πρεπιά που πρέπει να βρουν οι αγωνιστές μας όταν και αν γυρίσουν 
στην εστία.
Το ολοκαύτωμα του τόπου μας από τους θηριώδεις Γερμανούς στο όνομα της υπερά-
σπισης του δικού τους αγώνα, αποδεικνύει αδέρφια μου, ένα και μόνο πράγμα. Ότι ο 
δυνατός μπορεί να κάνει πράξη τις σκέψεις του κατά του αδυνάτου, δεν μπορεί όμως 
να ρίξει στην πυρά, στις φλόγες μέσα, μήτε την ψυχή του πληγωμένου του αδύναμου, 
μήτε τα όνειρα του μήτε την πίστη του για δικαιοσύνη, ελευθερία, μήτε όμως να πάψει 

τους ήχους των καμπαναριών.
Γιατί εμείς στα Ανώγεια, τα ξαναστήσαμε τα καμπαναριά μας, χτυπήσαμε τις καμπά-
νες μας, μπορεί πένθιμα, ναι πένθιμα, αλλά στο πένθος και πάλι μαζωχτήκαμε, αγκα-
λιαστήκαμε, δώσαμε ο ένας στον άλλον από την μπουκιά μας από το νερό μας και το 
φιλί μας.
Αυτά είναι παιδιά μου και να το γνωρίζεται πως αυτά είναι που μας κράτησαν και 
αντέξαμε τόσο στα Ανώγεια όσο και στην Κρήτη ολάκερη τον πόνο και το λύγισμα 
για τους χιλιάδες των νεκρών μας, των δολοφονημένων μέσω μιας άτιμης πράξης, 
αυτής της εκτέλεσης και της ισοπέδωσης του τόπου μας.
Η μπουκιά, το νερό, το φιλί, η προσευχή και το χτύπημα της καμπάνας, ήταν φίλε 
Σωκράτη Κεφαλογιάννη, Μανόλη Καλλέργη γιε μου Χαράλαμπε και Νεκτάριε Γιάν-
νη Κεφαλογιάννη, Σταύρο Αρναουτάκη, σεβαστοί μου συνοδοιπόροι στο τάγμα των 
ρασοφόρων, παιδιά μου των Ανωγείων και της Κρήτης όλης, αυτά που δώσανε τη 
δύναμη, οι στάχτες να γίνουν λάσπη, πηλός, το χώμα ουρανός, το μαύρο σύννεφο 
βροχή και να φυτρώσουν και πάλι, για μία ακόμη φορά τα Ανώγεια στον ιερό τόπο 
του Ψηλορείτη, κάτω ακριβώς από την ανάσα του θεού μας και πατέρα όλων, άσχετα 
αν τον ξεχνάμε ή ορισμένοι τον εμπαίζουν, σήμερα που όλα μοιάζουν πιο εύκολα από 
το τότε των προγόνων και των ηρώων μας.
Δεν επέλεξα να σας μιλήσω με πολλά λόγια για την αντίσταση των Ανωγειανών, για 
τις Μάχες μας, για τις ομάδες των παιδιών που μάθανε από μικρά να ρίχνουν την πέτρα 
στον εχθρό, που ματώνει τη μάνα τους και το δίκιο τους, που τους κλέβει το παιχνίδι 
και τους χαρακώνει το παιδικό χαμόγελο.
Αυτά όλα γραφτήκανε, υπάρχουν στις σελίδες, και μακάρι να βρεθεί η πολιτική ηγεσία 
που θα εντάξει την ιστορία των Κρητών, αλλά και των Ποντίων, ολοκληρωμένη στα 
σχολειά, ώστε να παιδιά μας από μικρά να μαθαίνουν την αλήθεια, αλλά και το πόσο 
λάθος είναι ο πόλεμος, η βία, πόσο μάταιο είναι για τους δυνατούς να πιστεύουν πως 
οι αδύναμοι είναι και ανίκανοι.
Πόσο λάθος είναι να πιστεύουν οι δυνατοί πως μέσα από την ολοκληρωτική κατα-
στροφή και την πυρά, μπορεί η ψυχή, το σθένος, το πείσμα του αδύναμου να εξαϋλω-
θεί μια και για πάντα.
Ας μάθουμε στα παιδιά μας πως μετά από κάθε ολοκαύτωμα μετά από κάθε σπορά 
θανάτου, η αναγέννηση, η ανάσταση είναι βεβαία, όπως άλλωστε η ιστορία στις σελί-
δες της, το έχει καταγράψει.
Κι αν μου ζητηθεί να βάλω έναν τίτλο σε αυτές τις σελίδες της ιστορίας, είναι για μένα 
τόσο εύκολο όσο και το σημείο του Σταυρού στο μπέτι μου.

Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος
Ναι, αυτός είναι ο τίτλος.

Διότι αδέρφια μου, στην Εκκλησία μας, στους αγώνες μας, στις ευλογίες μας, στα 
καλέσματα του έθνους και της πατρίδας μας οι λέξεις που ηχούν είναι Υπέρ Πίστεως 
και Πατρίδας.
Για τούτο το κάλεσμα, για τούτη την ευχή, την προσευχή, την αναφορά των πατέρων, 
γερόντων και αγίων της ορθοδοξίας και της εκκλησίας μας θα ήθελα να σας πω μερι-
κά λόγια αδέρφια μου.
Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.
Πρώτα η πίστη και μετά η πατρίδα. Διότι ήταν διόραση, ήταν γνώμονας, ήταν βέβαιο 
ότι σε τούτο τον τόπο τον χιλιοβασανισμένο, σε τούτη τη χώρα και τη γη των προγόνων 
και πατεράδων μας, όποτε η Πίστη εξέλειπε. Η Πατρίδα υπέφερε.
Όποτε την πίστη μας αμελούσαμε τα βάσανα οδυνηρότερα και πιο δακρύβρεχτα. Όπο-
τε, δεν βαστούσαμε στα χέρια και στις καρδιές μας την πίστη, δεν είχαμε τη δύναμη να 
σταθούμε όρθιοι, δυνατοί, εκ νέου χτίστες οικογενειών, εστιών αλλά και βωμών.
Μα όποτε την Πίστη προβάλαμε αδέρφια μου, και λάβαρο την φέραμε, απόδειξη τρα-
νή πως και το κουράγιο και η ελπίδα και η ενότητα μεταξύ μας και η ομόνοια κυριαρ-
χούσαν και τα επιτεύγματα μας, μπρος στον όλεθρο και την οδύνη κυριαρχούσαν.Με 
την πίστη μπροστάρισα και το σημείο του Σταυρού στο μπέτι μας, καταφέρναμε τα 
Ολοκαυτώματα να τα κάνουμε δύναμη δημιουργίας και την ταυτότητα μας να την 
περισώζουμε από τη λαίλαπα και των κατακτητών αλλά και των εσωτερικών μας 

Καστρινάκης Κωνσταντίνος, 
εκ μέρους της Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσί-
ας Ρεθύμνης, ο Υποπυραγός κ. Λιανέρης Στυλιανός,
εκ μέρους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης 
στεφάνι κατέθεσαν οι:
•Δημήτριος Κόκκινος, Δήμαρχος Δήμου Μυλοποτάμου 
•Παντελής Μουρτζανός, Δήμαρχος Δήμου Αμαρίου
•Μενέλαος Μποκέας, Δήμαρχος Μαλεβυζίου
•Μανούσος Χιωτάκης, Δήμαρχος Δήμου Σφακίων 
•Δημήτρης Λελεδάκης και Στέλιος Σπανουδάκης, Αντι-
δημάρχοι Δήμου Ρεθύμνης, 
εκ μέρους του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χω-
ριών της Ελλάδος, και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκ-
δίκησης Οφειλών Γερμανίας προς την Ελλάδα, οι κύρι-
οι Παντελής Μουρτζανός, Δήμαρχος Αμαρίου και Αρι-
στομένης Συγγελάκης και ο Δήμαρχος Μαλεβυζίου κος. 
Μενέλαος Μποκέας, 
εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης, ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κος Μιχάλης Δραμουντάνης, 
εκ μέρους του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας «Το 

Ιδαίον Άντρον», η Πρόεδρος του Συλλόγου, κα Ζαχαρέ-
νια Ανδρεαδάκη, 
εκ μέρους του Δήμου Ανωγείων, ο Δήμαρχος Ανωγείων, 
κος Σωκράτης Κεφαλογιάννης.
Ακολούθησε απόσπασμα από το τραγούδι της Ειρήνης 
Αναγνωστάκη με τίτλο: «Ω, Παναγιά μου Ανωγειανή» 
με τους:
Στέφανο Χαιρέτη στη Λύρα, Βασίλη Χαιρέτη και Μηνά 
Μπαμπάτση, στα λαούτα, Βασίλη Δραμουντάνη, στο 
μαντολίνο. Στην απόδοση του τραγουδιού ήταν οι Βασί-
λης Δραμουντάνης και ο Στέφανος Χαιρέτης.
Η τελετή έκλεισε με την τήρηση ενός λεπτού σιγή και την 
ανάκρουση του Εθνικού μας ύμνου από τους Βασίλη 
Χαιρέτη, Βασίλη Δραμουντάνη, Στέφανο Χαιρέτη και 
Λευτέρη Μπέρκη, αλλά και με την συμμετοχή όλων των 
παραβρισκόμενων.
*Στο τέλος της τελετής μοιράστηκε δωρεάν στον κόσμο 
το CD υπό την αιγίδα του δήμου με τίτλο «Το ολοκαύ-
τωμα των Ανωγείων Η ιστορία γράφεται κι ό,τι καιρό κι 
αν κάνει…»

στα περιεΧοΜενα του cd περιλαΜβανουν:
1. «ΜΟΙΡΟΛΟι» σε στοίχους Ειρήνης Αναγνωστάκη 
(Αρνογιάνναινας). Τραγούδι από την Χορωδία Ανωγεί-
ων υπό την επιμέλεια –διδασκαλία – διεύθυνσης χορω-
δίας Θάνου Γιακουμάκη και ενορχήστρωση Στέφανου 
Χαιρέτη. 
2. «ΤΟ ΟΛΟΚΑύΤΩΜΑ» (Οργανικό) σύνθεση ενορχή-
στρωση Στέφανος Χαιρέτης. 
3. «ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟύ ΧΩΡΙΟύ» (ερμηνεία από τον 
Ψαραντώνη). Παραδοσιακή Χορωδία Ανωγείων. Επιμέ-
λεια –διδασκαλία – διεύθυνση χορωδίας από τον Θάνο 
Α. Γιακουμάκη. Στίχοι από τον Αριστείδη Χαιρέτη – Για-
λάφτη. Σύνθεση – ενορχήστρωση από τον Στέφανο Χαι-
ρέτη και τραγούδι από τον Ψαραντώνη και την Παρα-
δοσιακή Χορωδία Ανωγείων. 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΔΙΕύΘύΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ από 
τον Θάνο Α. Γιακουμάκη. 
ΣΤΙΧΟΙ – ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ: Ειρήνη Αναγνωστάκη (Αρνο-
γιάνναινα – Αριστείδης Χαιρέτης -Γιαλάφτης) 
ΜΟύΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣύΝΘΕΣΗ, Στέφανος Χαιρέτης.

›

Ομιλία του Πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη (ΑΡΜΙ 13/8/2020)

Λύρα-Τραγούδι: ΣΤΕφΑΝΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ 
Λαούτα: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑΣ 
ΜΠΑΜΠΑΤΣΗΣ 
Μαντολίνο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ 
Στίχοι: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ- ΓΥΑΛΑΥΤΗΣ 
Κρουστά: ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΚΟΥΡΚΕΑΣ
Επεξεργασία ήχου: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΜΑΡΗΣ
Τραγουδούν: ψΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Επιμέλεια - διδασκαλία - διεύθυνση χορωδίας: 
ΘΑΝΟΣ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Σύνθεση - ενορχήστρωση: ΣΤΕφΑΝΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 76 ετών από το 3ο κατά 
σειρά ολοκαύτωμα των Ανωγείων, μια αξιόλογη έκδοση 
του Δήμου Ανωγείων, σε επιμέλεια του Στέφανου Χαι-
ρέτη, με  τη συμμετοχή αξιόλογων καλλιτεχνών, υλοποί-
ησε η δισκογραφική εταιρεία «Αεράκης – Σείστρων». 
Ο Δήμαρχος Ανωγείων ανέφερε σχετικά: 
«Για να μην ξεχνάμε... Φέτος συμπληρώνονται 76 χρό-
νια από το θλιβερό εκείνο πρωινό της 13ης Αυγούστου 
1944 που οι Ναζί κατακτητές μπήκαν στα Ανώγεια. 
Αφού συγκέντρωσαν πάνω από 2.000 γυναικόπαιδα 
και τα οδήγησαν στην προσφυγιά, άρχισαν ένα ολέθριο 
και καταστροφικό έργο. Για περισσότερες από 20 ημέ-
ρες, λεηλατούσαν τον πλούτο των σπιτιών και ύστερα 
τους έβαζαν φωτιά και τα ανατίναζαν. Όλο το χωριό 
μεταβλήθηκε σε ένα σωρό ερειπίων. Ήταν η τρίτη δρα-
ματική κατάληξη της αντιστασιακής δράσης των Ανω-
γειανών, η τρίτη καταστροφή, το 3ο Ολοκαύτωμα της 
σύγχρονης Ιστορίας τους. Το ιστορικό αυτό ορόσημο 
θυμόμαστε κάθε χρόνο, για να μην ξεχνάμε ότι τα Ανώ-
γεια ήταν πάντα ένας κρίκος της μεγάλης αλυσίδας των 
Ελληνικών αντιστασιακών παραδόσεων και αγώνων 
για την εθνική ανεξαρτησία και προκοπή. Στον φετινό 
εορτασμό της επετείου, είναι αφιερωμένη και η μεγάλη 
μουσική συναυλία «Η Ιστορία γράφεται κι ό,τι καιρό 
κι αν κάνει...» την οποία επιμελήθηκε ο μουσικός - συν-
θέτης Στέφανος Χαιρέτης. Ο Δήμος Ανωγείων με την 
Μουσική αυτή έκδοση, συνεχίζει την παράδοση των 
καλλιτεχνικών παραγωγών που αποτυπώνουν, αναδει-
κνύουν και συντηρούν διαχρονικά τις ιστορικές και 
πολιτισμικές παραδόσεις μας. Οφείλουμε γι’ αυτό το 
έργο να ευχαριστήσουμε όλους τους σημαντικούς καλ-
λιτέχνες που συμμετείχαν καθώς και την Δημοτική 
Χορωδία Ανωγείων με τον μαέστρο της Θάνο Γιακου-
μάκη που συνέβαλαν στην δημιουργία του.».
Ο Στέφανος Χαιρέτης, συμπλήρωσε σχετικά: «Αγαπη-
τοί συγχωριανοί, συγχωριανές, φίλοι κ φίλες, Η ανάγκη 
μου να δηλώσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη και τον με-
γάλο μου θαυμασμό σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν, 
δίνοντας ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για να είμαστε 
σήμερα εμείς ελεύθεροι και περήφανοι σ ‘αυτόν τον 
ευλογημένο, αγαπημένο και όμορφο τόπο, τα Ανώγεια, 
αποτέλεσε το κίνητρο να εκφραστώ προσωπικά, με το 
μεράκι μου, τη μουσική. Ταυτόχρονα, οι στίχοι – μαντι-
νάδες αποτυπώνουν με λίγα λόγια ουσίας και βάθους 
τις μνήμες, τον πόνο, τα βάσανα, την ιστορία και τα 
κεκτημένα του Ανωγειανού λαού. Θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω από καρδιάς στο πρόσωπο του Δημάρχου κ. 
Σωκράτη Κεφαλογιάννη, το σύνολο του Δήμου Ανω-
γείων για την ένθερμη υποστήριξή του στην πραγματο-
ποίηση αυτού του μουσικού έργου. Τέλος, οφείλω ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στους συντελεστές (μουσικούς, Πα-
ραδοσιακή Χορωδία Ανωγείων και τον διδάσκαλό της, 
στιχουργό – μαντιναδολόγο Αριστείδη Χαιρέτη – Για-
λαύτη, τραγουδιστή – μουσικό Αντώνη Ξυλούρη – Ψα-
ραντώνη και τις μουσικές εκδόσεις Σείστρον-Αεράκης) 
που με πολλή αγάπη συμμετείχαν και αγκάλιασαν την 
προσπάθεια αυτή.».

«Η ιστορία γράφεται
     κι ό,τι καιρό

 κι αν κάνει...»

το ολοκαυτωΜα 
των ανωγειων
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Σε κλειστό κύκλο, παρουσία του Δημάρ-
χου Ανωγείων κ. Κεφαλογιάννη Σωκρά-
τη, της αντιδημάρχου κ. Κουνάλη Λευκο-
θέας, εκπροσώπων του συλλόγου γονέων 
και γονέων των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης, 
πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτη-
σης, όπως εφέτος οι συνθήκες μας το επέ-
βαλλαν.
Απονεμήθηκε το καθιερωμένο βραβείο 
των 300,00 ευρώ που προσφέρεται για 22η 
χρονιά από την οικογένεια Αλέξανδρου 

Γεωργίου Καλλέργη στη μνήμη των παππούδων του Ελευθερίου και Αργυρής Σκου-
λά. Δόθηκαν τα αναμνηστικά και ακολούθησε ένα υπέροχο δρώμενο από τους ίδιους 
τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης που είχε θέμα τις αναμνήσεις που κράτησαν από τα 
μαθητικά τους χρόνια στο Δημοτικό.
Η διευθύντρια του σχολείου, κα Τριανταφυλλιά Χατζάκη, ανέφερε, μεταξύ άλλων 
στην ομιλία της:
«Κύριε Δήμαρχε κ. Αντιδήμαρχε, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί 
μας απόφοιτοι!!
Εφέτος οι συνθήκες μας επέβαλλαν ένα διαφορετικό εορτασμό για την αποφοίτη-
σή σας! Όχι πανηγυρικό εορτασμό στην αυλή, με όλο το χωριό και όλους τους 
συμμαθητές να σας αποχαιρετούν, αλλά μια κλειστή και περιορισμένη γιορτή, ίσα 
ίσα για το αντίο.
Είμαστε πολύ συγκινημένοι που καλούμαστε να σας αποχαιρετήσουμε τόσο συνετά 
και ήρεμα, όμως αυτός ο καιρός μας έχει μάθει ότι πρέπει γενικότερα να συμπερι-
φερόμαστε έτσι συνετά όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Κληθήκαμε να ασκήσουμε 
την υπομονή μας, τη σύνεσή μας, τις γνώσεις μας για να διασφαλίσουμε το υπέρτατο 
αγαθό της υγείας, της δικής μας και των άλλων. (…) Κατακτήσαμε όμως το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα! Προασπίσαμε την υγεία μας και την υγεία όλων μας! (…)
Αγαπητοί μου απόφοιτοι, τί λόγια να βρω για να σας ευχαριστήσω για την αθόρυβη, 
διακριτική και ήρεμη περπατησιά σας σε αυτό εδώ τον χώρο για έξι ολόκληρα 
χρόνια… Όσο ήρεμη ήταν η παρουσία σας, τόσο ήρεμη έτυχε να γίνει και η απο-
χώρησή σας!(…)
Να σας αποχαιρετήσουμε με όλη μας την αγάπη, να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια 
με υγεία και προσπάθεια και πάντα υψηλούς στόχους.(...)
Τελειώνοντας, να προχωρήσουμε στην απονομή που χρηματικού βραβείου των 
300,00 ευρώ, που αδιαλείπτως για 22η χρονιά προσφέρεται στον καλύτερο μαθητή 
της Έκτης τάξης από την οικογένεια Αλεξάνδρου Γεωργίου Καλλέργη. (…) Το 
Σχολείο τους ευχαριστεί θερμά και τους εύχεται υγεία και μακροζωία.
Εφέτος οι αριστούχοι πολλοί και χρειάστηκε να καταφύγουμε στην κλήρωση ανά-
μεσα στους πέντε που είναι οι εξής:
Κουνάλης Στυλιανός, Βρέντζου Μαρία και Μανουρά Σταυρούλα από το ΣΤ1 και 
Σπιθούρη Φωτεινή και Τζαγκαράκης Κριτόλαος από το ΣΤ2. Τυχερή της κλήρω-
σης, αναδείχθηκε η Σπιθούρη Φωτεινή. Συγχαρητήρια στη μαθήτρια και σε όλα 
τα παιδιά, τις οικογένειες τους και τους δασκάλους τους που κατέκτησαν το 
απόλυτο δέκα με την υπέροχη προσπάθειά τους στον αγώνα για την κατάκτηση 
της γνώσης.(…)
Αγαπητοί γονείς, σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια! 
Παραδίδουμε στην επόμενη βαθμίδα καλά και υπέροχα παιδιά! Μεγάλο επίτευγμα 
για σας κυρίως και φυσικά για μας. (…)
Να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συναδέλφους που ήταν όλοι εκλεκτοί κι 
αγαπημένοι και συγκρότησαν μια εκπληκτική εκπαιδευτική ομάδα για φέτος.(…) 
Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως και την υπηρεσία καθαριότητας του Σχολείου μας 
την κ. Έλλη Μανουρά και την κ. Πόπη Σαμόλη που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη 
διασφάλιση της υγείας όλης της σχολικής κοινότητας αυτές τις δύσκολες μέρες.
Να ευχαριστήσω και την γυμνάστρια του Σχολείου, κ Σαρηγεωργίου Ιωάννα για 
την επιμέλεια της εκδήλωσης αυτής που θα παρακολουθήσετε που με όλη της την 
καλή διάθεση, σε μια ιδιαίτερα σύντομη περίοδο, ανέλαβε να προετοιμάσει έστω 
και μια μικρή τελετή για να μη φύγουν οι απόφοιτοι μας έτσι. Την ευχαριστώ πολύ 
για αυτή την υπέρβαση των δυνάμεών της, καθώς και όλους τους συναδέλφους που 
συμπαραστάθηκαν και βοήθησαν στην ολοκλήρωση αυτής της τελετής!
Τέλος να ευχαριστήσουμε θερμά φορείς και ιδιώτες που στήριξαν το Σχολείο με 
θέρμη και αγάπη και είμαστε ευγνώμονες! Να εκφράσουμε και πάλι τη χαρά μας 
και τις ευχαριστίες μας στο σύλλογο γονέων για τη γιγάντια σκακιέρα που τι κρίμα 
δε μπορέσανε να χαρούνε τα παιδιά μας εφέτος, αλλά και την όλη συμπαράστασή 
και στήριξή του στο θεάρεστο έργο της μόρφωσης των παιδιών μας.
Καλή επιτυχία στη γιορτή μας…καλό και ξέγνοιαστο καλοκαίρι για όλους!»

Δεκατρείς μαθητές του ΓΕΛ Ανωγείων εισήχθησαν στα κάτωθι Πανεπιστήμια:
1) Φιλολογίας Ρεθύμνου, 2) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, 3) Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας Ρεθύμνου, 4) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, 5) Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας, 6) Μηχανολόγων Μηχανικών Ηράκλειο, 7) 
Χημείας Ηράκλειο, 8) Πολιτικών Μηχανικών Πάτρα, 9) Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονί-
κη, 10) Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωάννινα, 11) Οικονομικών Επιστημών 
Ρέθυμνο, 12) Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης Κοζάνη, 13) Επικοινωνίας, 
Μέσων και Πολιτισμού Αθήνα. Εννιά από τους επιτυχόντες είναι γυναίκες και τέσσερις άνδρες.
Ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης δήλωσε τα παρακάτω μετά την ανα-
κοίνωση των βάσεων:
«Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους 
μαθητές του Γενικού Σταυράκειου Λυκείου Ανωγείων για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Παρά τις αντιξοότητες της φετινής χρονιάς λόγω της πανδημίας 
η προσπάθειά σας ανταμείφθηκε. Μια νέα περίοδος γεμάτη  εμπειρίες και ευκαιρίες ξεκι-
νά, όπου με τα κατάλληλα εφόδια που θα αξιοποιήσετε στις σπουδές σας θα σας ανοίξουν 
νέοι δρόμοι για να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Ωστόσο, τα παιδιά που δεν τα κατά-
φεραν σε αυτήν την προσπάθεια, να μην το βάζουν κάτω γιατί η ζωή είναι ένας διαρκής 
αγώνας, ευκαιρίες θα υπάρξουν πολλές, σημασία έχει να έχουν πίστη στην καρδιά τους και 
αισιοδοξία. Ακόμη, θα ήθελα να εκφράσω πολλά συγχαρητήρια στις καθηγήτριες και τους 
καθηγητές για τη στήριξη και τη βοήθειά τους σε αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική, διαδρομή 
των παιδιών και σε όλες τις οικογένειες για τη συμπαράστασή στον αγώνα όλων των παιδιών. 
Καλή πρόοδο και να γίνεται φωτεινοί πρεσβευτές των αξιών και της Ιστορίας Ανωγείων».
Η διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Ανωγείων Μαίρη Μπαγκέρη δήλωσε τα εξής: 
«Είναι το τέλος μιας πολύ δύσκολης χρονιάς που μας έβαλε όλους σε δοκιμασία, τόσο τους 
εκπαιδευτικούς, όσο και τους μαθητές και τους γονείς. Είμαστε όμως πολύ χαρούμενοι για 
το αποτέλεσμα. Δεκατρείς από τους δεκαπέντε μαθητές μας πέτυχαν την εισαγωγή τους 
όπως και δυο ακόμα με το σύστημα του 10%. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους για 
την εισαγωγή τους, αλλά και στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν φέτος, αλλά θα έχουν τις 
δικές τους ευκαιρίες και στο μέλλον. Μπράβο σε όλα τα παιδιά και τους ευχόμαστε καλή 
συνέχεια σε ότι και αν αποφασίσουν να πράξουν για το μέλλον τους».

Ανακοίνωση του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων Σταυράκειου Γυμνασίου και Λυκείου 
για τους επιτυχόντες στα ΑΕΙ:
«Για άλλη μια χρονιά, μια πολύ δύσκολη σχολική χρονιά, οι μαθητές και οι καθηγητές του 
Σταυράκειου, πέτυχαν ένα εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις. 
Είμαστε περήφανοι για όλους τους νέους απόφοιτους του σχολείου μας, είτε αυτοί πέτυχαν 
είτε όχι στις εξετάσεις. Το αύριο περιμένει όλους. Το ίδιο και οι ευκαιρίες που θα έχουν. 
Νίκη, Σταύρο, Παύλο, Λευκή, Νίκο, Δέσποινα, Μαρία, Αθηνά, Λευτέρη, Δήμητρα, Μαρίνα, 
Ειρήνη, Ελένη, Κατερίνα, Ανδρονίκη, Μιχάλη, Λεωνίδα, Αγάπη, Γιώργη, Χαράλαμπε, Μα-
νόλη. Στη νέα χρονιά που ξεκινά με δυσκολίες, ελπίζουμε ότι ο Σύλλογος και η συνεργασία 
του με το ΙΤΕ, θα μπορέσει με τις δράσεις του να σταθεί ουσιαστικά δίπλα στους μαθητές 
του σχολείου μας, τους καθηγητές και την κοινωνία των Ανωγείων».

ΓΙΑ ΟΓΔΟΗ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ η εκκλησία του 
αγίου Γεωργίου, με πρωτοβουλία του εφημέ-
ριου του ναού, π. Ανδρέα Κεφαλογιάννη, μνη-
μόνευσε τους ήρωες, που πήραν μέρος στη 
μάχη στη θέση «Σφακάκι».
Με την παρουσία των συγγενών των αγωνι-
στών, αλλά και πλήθος κόσμου, πραγματοποι-
ήθηκε και φέτος το μνημόσυνο για τους ήρωες 
του Σφακακιού, την Κυριακή 9 Αυγούστου, 
στις 8 μ.μ., στον Αι Γιώργη, στο Μεϊντάνι, και 
όχι στην καθιερωμένη ημερομηνία της 7ης Αυ-
γούστου, λόγω ενός απρόσμενου γεγονότος. 
Απλοί άνθρωποι της διπλανής και παραδιπλα-
νής μας πόρτας, έχοντας όμως μέσα τους την 
φλόγα για Ανεξαρτησία, ελευθερία και αξιο-
πρέπεια. 76 χρόνια μετά την 7η Αυγούστου του 
1944, η μνήμη παραμένει άσβεστη για τους 
Ανωγειανούς της ομάδας του ΕΛ.ΑΣ, που με 
γενναιότητα απελευθέρωσαν στην τοποθεσία 
Σφακάκι 98 γυναικόπαιδα από τα χέρια του 
αδίστακτου Γερμανού λοχία των SS Γιόζεφ 
Όλενχάουερ, γνωστού ως «Σήφη».
Στη μάχη στο Σφακάκι, στις 7 Αυγούστου 
1944, ο Γερμανός λοχίας των SS Γιόζεφ Ολεν-
χάουερ, γνωστός στην περιοχή του Μυλοπο-
τάμου σαν «Σήφης» συνοδευόμενος από ισχυ-
ρή ομάδα Γερμανών και Ιταλών στρατιωτών, 
θα μεταβεί στα Ανώγεια από το γειτονικό 
χωριό Γενί-Γκαβέ (σημερινή Δροσιά), όπου 
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Δελτιο τυπου 
κοβ ανωγειων κκε

Η ΚΟΒ ΑΝΩΓΕΙΩΝ του ΚΚΕ και το πα-
ράρτημα ΑΝΩΓΕΙΩΝ της ΠΕΑΕΑ, δι-
οργάνωσαν και φέτος εκδήλωση για 
την ιστορική μάχη που έδωσε ο Εφεδρι-
κός ΕΛΑΣ Ανωγείων στις 7/8/1944 στο 
«ΣΦΑΚΑΚΙ».
Η εκδήλωση έγινε στο τόπο που δόθηκε 
η ιστορική μάχη στην τοποθεσία «ΣΦΑ-
ΚΑΚΙ» όπου υπάρχει και το μνημείο. 
Στην εκδηλωση συμμετείχαν αρκετοί 
Ανωγειανιοι συγγενείς και απόγονοι 
των μαχητών της ιστορικης αυτής μαχης. 
Επίσης από τον Δήμο Ανωγείων παρα-
βρεθηκε ο Δήμαρχος κ. Σωκρατης Κε-
φαλογιαννης, ο οποίος απηύθηνε χαι-
ρετισμό για την ιστορική μαχη. Παρόν 
ήταν, επίσης, και ο πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου, κ. Μιχάλης Ανδ. 
Δραμουντάνης. 
Για το ιστορικά γεγονότα της μάχης ανα-
φέρθηκε σε ομιλια του ο σ. ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΡΟΥΛΙΟΣ, μελος της ΚΟΒ Ανωγείων του 
ΚΚΕ και πρώην Δημοτικός σύμβουλος.
Στην συνέχεια το μέλος της ΤΕ ΡΕΘΥ-
ΜΝΟΥ του ΚΚΕ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΝΟΥ-
ΣΟΓΙΑΝΝΗΣ σε πολιτική ομιλία ανα-
φέρθηκε με αναφορά στην μάχη στο 
σφακάκι για τα διδάγματα στις σύγ-
χρονες εξελίξεις στην χώρα μας.
Η εκδήλωση έκλεισε με την κατάθεση 
στεφάνου από τον γραμματέα της ΚΟΒ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ του ΚΚΕ σ. ΒΑΣΙΛΗ ΦΑ-
ΣΟΥΛΑ (ΧΟΥΜΑΣ).  

ΑΝΩΓΕΙΑ 7/8/2020     

ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕ ΡΕΘΥΜ-
ΝΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ, ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΑΝΕφΕΡΕ, ΜΕΤΑξΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΑ ΕξΗΣ:
«Αγαπητοί, χωριανοί, φίλοι και σύντροφοι κα-
λησπέρα σας. 
Πριν από 76 ακριβώς χρόνια, στον τόπο αυτό, οι 
δυνάμεις του εφεδρικού ΕΛΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ έδω-
σαν μια μάχη ενάντια στις φασιστικές δυνάμεις 
κατοχής, που όμοια της δεν είχε συμβεί μέχρι 
τότε. Δηλαδή να επιτευχθεί ο στόχος που ήταν η 
πλήρης απελευθέρωση των 98 γυναικόπαιδων, 
που οι Ναζί φασίστες είχαν συλλάβει ως ομήρους, 
να εκμηδενιστεί πλήρως η δύναμη των Γερμανών 
άλλους συλλαμβάνοντάς τους και άλλους σκοτώ-
νοντας τους, όταν προσπάθησαν να διαφεύγουν. 
Και όλα αυτά χωρίς κανένας να πάθει απολύτως 
τίποτα, είτε όμηρος είτε αντάρτης .  
(…) Οι Γερμανοί θέλοντας όσο το δυνατόν πιο 
ανώδυνα να αποχωρήσουν, εντείνουν την τρο-
μοκρατική συμπεριφορά τους σε βάρος των 
κατοίκων με ανήκεστες προσβλητικές συμπερι-
φορές. (…)
Αυτή τους η συμπεριφορά ήταν βέβαιο ότι δεν 
θα μπορούσε να γίνει ανεχτή στο χωριό και έτσι 
στην οργάνωση του ΚΚΕ Ανωγείων, αποφασί-
στηκε με συντριπτική πλειοψηφία ότι, «όποτε 
ξαναρθούν στο χωριό οι Γερμανικές φασιστικές 
δυνάμεις, θα πρέπει να πάρουν σκληρή  απάντη-
ση», για τις προκλήσεις και για τους εξευτελι-
σμούς που έκαναν σε βάρος των κατοίκων (…).
Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης μια ομάδα του 
εφεδρικού ΕΛΑΣ, αποτελούμενη από τους ΝΤΑ-
ΓΙΑΝΤΑ ΚΩΣΤΑ (ΛΑΜΠΡΙΝοΚΩΣΤΑ), ΝΤΑ-
ΓΙΑΝΤΑ ΜΑΝΩΛΗ (ΠΑΠουΡΙΑΝο), ΔΡΑΜου-
ΝΤΑΝΗ ΚΩΣΤΑ (ΛΙΑΜοΚΩΣΤΑ), ΠΑΣΠΑΡΑ-
ΚΗ ΓΙΑΝΝΗ (ΓΙΑΝΝΙο) και ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ 
ΚΩΣΤΑ, με μια αστραπιαία κεραυνοβόλα ενερ-
γεία και υπό την καθοδήγηση του Σμπωκογιώρ-

γη, πολιτικού καθοδηγητή της οργάνωσης, κα-
τάφεραν να αρπάξουν τον οπλισμό του τοπικού 
σταθμού χωροφυλακής, τον οποιο στην συνέχεια 
έκρυψαν στην τοποθεσία «φορτωμένου το δέτη», 
ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμος, οπότε αυτό 
κριθεί αναγκαίο.(…)
Στις 7 Αυγούστου κατέφθασε μια δύναμη από 
Γερμανούς και Ιταλούς φασίστες, με επικεφα-
λής τον περιβόητο λοχία «Σήφη», προκειμένου 
να πάρει ως ομήρους άνδρες για υποτιθεμένη 
αγγαρεία. Όμως δεν βρήκε, γιατί ακριβώς υπήρ-
χε η εντολή και η πρόνοια του ΕΑΜ και αυτός 
ως αντίδραση μάζεψε όσα γυναικόπαιδα βρήκε 
-98 τον αριθμό- ως  ομήρους, τα οποία αποφά-
σισε να τα οδηγήσει στο Γενί-Γκαβέ.    
ο Μανώλης Μανουράς (Σμαΐλης), υπεύθυνος 
από την οργάνωση του ΕΑΜ που είχε αναλάβει 
την ευθύνη για την υλοποίηση της απάντησης που 
έπρεπε να δοθεί στους Γερμανούς, δίνει άμεσα 
εντολή στην ΕΠΟΝΙΤΙΣΑ Ειρήνη Μανουρά (Ζω-
νογιάννενα ), να πλησιάσει την γερμανική δύνα-
μη και να του αναφέρει, πόσοι ήταν η δύναμη 
τους και τι οπλισμό διαθέτουν. Η Ζωνογιάννενα 
άμεσα ενημέρωσε τον Σμαιλομανώλη για την 
δύναμη και τον οπλισμό των Γερμανών. Στην 
συνέχεια αυτός  δίνει εντολή στον Γιώργη Ντα-
γιαντά (Περβολιό), άμεσα να πάει άμεσα στα 
«τσουνιά», όπου ήταν το λημέρι του Τακτικού 
ΕΛΑΣ, προκειμένου να ειδοποιήσει ώστε να προ-
λάβουν και να έλθουν σε βοήθεια. 
Με βάση τα παραπάνω, καταφέρνουν να συ-
γκεντρωθούν συνολικά 11 ΕΛΑΣΙΤΕΣ την οποία 
αποτελούσαν : 1) Μανουράς Μανώλης ή Σμαι-
λομανώλης επικεφαλής, 2) Αεράκης Λευτέρης ή 
(Νταρολευτέρης), 3) Νταγιαντάς Μανώλης (Λα-
μπρινομανώλης ), 4) Νταγιαντάς Μανώλης (Πα-
πουργιανός), 5) Καφατσής Κώστας , (Καφατσό-
κωστας), 6) Πασπαράκης Ιωάννης (Γιαννιός), 

7) Πασπαράκης Δημοσθένης, 8) Πασπαράκης 
Πέτρος ή (Θοδωροπέτρος), 9) Φρυσάλης Χαρά-
λαμπος  ή (Φρυσαλοχαραλάμπης), 10) Ξημέρης 
Γιώργης ή (Ξημερογιώργης ) και 11) Μανουράς 
Γιώργης ή (ΓυΠΑΡΗΣ) 
Οι παραπάνω αφού εξοπλίστηκαν από του 
«φορτωμένου το δέτη», που είχαν κρύψει τον 
οπλισμό , έστησαν ενέδρα στους Γερμανούς σε 
αυτή εδώ την τοποθεσία «Σφακάκι».(…)
Η μάχη τελείωσε σχετικά γρήγορα. ο αιφνιδια-
σμός ήταν απόλυτος. 2 γερμανοί σκοτώθηκαν επί 
τόπου και οι υπόλοιποι συνελήφθησαν, μαζί με 
τον επικεφαλής τους τον λοχία «Σήφη», οι οποί-
οι με τον οπλισμό τους, οδηγήθηκαν στην Αγ. 
Παρασκευή στην έξοδο του χωριού όπου και 
παρεδόθησαν στην δύναμη του τακτικού ΕΛΑΣ, 
που εν τω μεταξύ είχε καταφθάσει. Από την δύ-
ναμη των ΕΛΑΣ κανένας δεν έπαθε το παραμι-
κρό, αλλά και από τους ομήρους το ίδιο. (…)
Αυτή την ιστορική μάχη τιμούμε σήμερα και θα 
την τιμούμε πάντα.                       
Τιμή και δόξα στην ιστορική Μάχη του ΣΦΑ-
ΚΑΚΙΟύ 7/8/1944. (…) 
Εμείς έχουμε χρέος να τιμούμε αυτούς τους 
αγώνες, να μην επιστρέψουμε την διαστρέβλωση 
και το ξαναγράψιμο της ιστορίας, που κάποιοι 
σήμερα προσπαθούν ξεδιάντροπα να μας επι-
βάλουν. Να μην επιτρέψουμε επίσης την εξίσω-
ση του φασισμού και κομουνισμού δηλαδή την 
εξίσωση των θυτών με τα θύματα, με το σβήσιμο 
της ιστορικής μνήμης. (…)                                           
ΔΕΝ ΜΠοΡουΜΕ ΝΑ ΜΕΝουΜΕ ΑΠΑΘΕΙΣ ΣΕ 
βΡΩΜΙΚΕΣ ΣυΜΠΕΡΙΦοΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
Που ΔΙΑΣΤΡΕβΛΩΝουΝ ΤοΣο ΞΕΔΙΑΝΤΡο-
ΠΑ ΤΗΝ ΙΣΤοΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ.  
Γι’ αυτό βρίσκουν έδαφος οι διάφοροι καθοδηγού-
μενοι καθηγητές τύπου «Ρίχτερ» να επιχειρούν 
την πλήρη ανατροπή της ιστορικής μνήμης.». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑζ 
Μανώλης σκανδάλης

είχε την έδρα του και θα συλλάβει 98 γυναικό-
παιδα, με σκοπό να τα μεταφέρει στο Ρέθυμνο 
και από εκεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
της Γερμανίας. Η οκταμελής ομάδα του ΕΛΑΣ 
Ανωγείων οπλίζεται κατάλληλα και περιμένει 
στην θέση Σφακάκι. Εκεί θα αιφνιδιάσουν τον 
Σήφη και την παρέα του και θα ελευθερώσουν 
από τα χέρια τους τα γυναικόπαιδα. Άπαντες 
οι γερμανοϊταλοί σκοτώνονται ή αιχμαλωτί-
ζονται. Κανείς από τους αντάρτες και τους 
ομήρους δεν θα τραυματιστεί.
Ο αιφνιδιασμός υπήρξε απόλυτος και η επιχεί-
ρηση κρίθηκε από τις πιο επιτυχημένες του Β 
Παγκοσμίου Πολέμου. Επικεφαλής της απο-
στολής ήταν ο Μανόλης Μανουράς (Σμαϊλο-
μανόλης). Η μάχη στο Σφακάκι θα είναι ένα 
από τα πέντε «επειδή» που θα αναφέρει η 
απόφαση Γερμανού διοικητή της Κρήτης για 
την καταστροφή των Ανωγείων. 
Αναφέρει χαρακτηριστικά η διαταγή: «Επειδή 
η πόλις των Ανωγείων είναι κέντρο της αγγλι-
κής κατασκοπείας εν Κρήτη και επειδή οι ανω-
γειανοί εξετέλεσαν τον φόνο του λοχίου φρου-
ράρχου Γενί-Γκαβέ και της υπ’ αυτών φρουράς 
και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το σαμπο-
τάζ της Δαμάστας, επειδή εις Ανώγεια ευρί-
σκουν άσυλον και προστασίαν οι αντάρται των 
διαφόρων ομάδων αντιστάσεως και επειδή εκ 
των Ανωγείων διήλθαν και οι απαγωγείς με τον 
Στρατηγόν Φον Κράιπερ χρησιμοποιήσαντες 
ως σταθμόν διαμετακομιδής τα Ανώγεια, δια-
τάσσωμεν την ΙΣοΠΕΔΩΣΙΝ τούτων και την 
εκτέλεσιν παντός άρρενος Ανωγειανού όστις 
ήθελεν ευρεθεί εντός του χωρίου και πέριξ αυ-
τού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου».
Στην ομιλία του ο π. Ανδρέας Κεφαλογιάννης 
ανέφερε τα παρακάτω:
«Τιμούμε και γιορτάζουμε την φετινή επέτειο 

της Μάχης στο Σφακάκι σε μια δύσκολη εποχή 
για ολόκληρη την περιοχή. Και λέω γιορτάζου-
με, γιατί αυτή η μάχη έτσι όπως εξελίχτηκε ήταν 
μια γιορτή για την μεγάλη νίκη του εφεδρικού 
ΕΛΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ απέναντι στους Γερμανό- 
Φασίστες. Ήταν μια γιορτή για την νίκη απέ-
ναντι στο Ναζισμό. Ήταν μια γιορτή που συ-
νέδραμε στη μεγάλη νίκη των λαών απέναντι 
στον δήθεν αήττητο Γ’ Ράιχ.
Αγαπητοί Εν Χριστώ Αδελφοί, η λεκάνη της 
Ν.Α Μεσογείου έχει εξελιχθεί σε μια πυριτιδα-
ποθήκη για την περιοχή. Λίγο έλειψε προ ημε-
ρών να οδηγηθούμε σε πολεμική σύγκρουση με 
την Τουρκία. Μια Τουρκία που απειλή, διεκ-
δικεί και ονειρεύεται μια νέα Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία. Μια Τουρκία που προκαλεί την 
διεθνή κοινότητα και τους απανταχού Ορθό-
δοξους με την βεβήλωση της Αγία Σοφίας. Μια 
Τουρκία που οι διεκδικήσεις της φτάνουν ως 
εδώ, την Κρήτη. Όμως το δικό μας μήνυμα εί-
ναι «Ως εδώ και μη παρέκει». Αν τολμήσουν 
οποιαδήποτε κίνηση ξέρουν πολύ καλά ότι, όχι 
μόνο αποφασισμένος είναι αυτός ο λαός, αλλά 
πανέτοιμος να θυσιαστεί. Σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να κάνουμε τα κουτέντα της Τουρ-
κίας. Μπροστά στις πολεμικές απειλές, απα-
ντάμε, όπως θα απαντούσαν οι γενναίοι του 
Σφακακιού. Δεν παραχωρούμε ούτε μια σπι-
θαμή γης, υπερασπιζόμαστε με κάθε τρόπο τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα, αντιστεκόμαστε 
δυναμικά σε όποιον επιβουλεύεται τα Εθνικά 
μας Δίκαια. Και επειδή πολλά λέγονται για 
διάλογο με την άλλη πλευρά, σε καμία περί-
πτωση δεν διαπραγματευόμαστε όσα μας ανή-
κουν, στο όνομα μιας ειρήνης που θα έχει προ-
καλέσει ακρωτηριασμό στην πατρίδα… Όλοι 
μας λέμε ναι στην ειρηνική συμβίωση, αλλά όχι 
με όποιο κόστος και μάλιστα σε βάρος μας… 

Αγαπητοί Εν Χριστώ Αδελφοί, το Σφακάκι και 
οι γενναίοι του, φώτισαν και φωτίζουν το μο-
νοπάτι για την Ελευθερία, την Ανεξαρτησία, 
την Αξιοπρέπεια, την Δημοκρατία. Αυτή την 
παρακαταθήκη οφείλουμε να την διαφυλάξου-
με και να την τιμήσουμε. Δεν έχουμε άλλο δρό-
μο κι άλλη επιλογή. Τιμή και δόξα στους ήρω-
ες του Σφακακιού, τιμή και δόξα στον ΕΦΕ-
ΔΡΙΚΟ ΕΛΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, τιμή και δόξα στην 
Εθνική Αντίσταση». 

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ
Την δωδεκαμελή ομάδα του ΕΛ.ΑΣ Ανωγείων 
αποτελούσαν οι κάτωθι: Αρχηγός της ομάδας 
ήταν ο Εμμανουήλ Μανουράς (Σμαϊλομανώ-
λης) Μαζί του πολέμησαν: Εμμανουήλ Νταγια-
ντάς (Λαμπρινομανώλης), Ιωάννης Πασπαρά-
κης (Γιαννιός της Χρόναινας), Ελευθέριος 
Αεράκης (Νταρολευτέρης), Χαράλαμπος 
Φρυσά λης (Φρυσαλοχαραλάμπης), Μανώλης 
Νταγιαντάς (Νταγιαντομανώλης), Γεώργιος 
Μανουράς (Γύπαρης), Πέτρος Πασπαράκης 
(Θοδωροπέτρος), Γεώργιος Ξημέρης (Ξημερο-
γιώργης), Κωνσταντίνος Καφατσής (Καφα-
τσόκωστας), Γεώργιος Νταγιαντάς (Περβολο-
γιώργης), Δημοσθένης Πασπαράκης. Έμμεσο 
ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και 
οι: Ειρήνη Μανουρά (Ζωνογιάνναινα), Κων-
σταντίνος Πατραμάνης, Κωνσταντίνος Δρα-
μουντάνης (Λιαμόκωστας) και Κωνσταντίνος 
Νταγιαντάς (Λαμπρινόκωστας).
Συμπληρωματικά να πούμε ότι προκάλεσε με-
γάλη αίσθηση η παρουσία πολλών μικρών παι-
διών στο ναό, ενώ συγκινητική ήταν η ερμηνεία 
και η απόδοση του τραγουδιού με τίτλο «Ανω-
γειανές Ψυχές» (στίχοι Γιώργη Καράτζης) από 
τους νεαρούς, Παναγιώτη Καραγιωργάκη (λύ-
ρα) και Βασίλη Φασουλά (λαούτο).

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ 

1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Χαράς Ευαγγέλιο, για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ο 
νέος ηλεκτρονικός εξοπλισμός του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Ανωγείων, που αποκτήθηκε, χάρη στην ευαισθησία 

και την αγάπη προς τα παιδιά, του συντοπίτη μας κ. Ελευθερίου Κουβίδη, Γενικού Διευθυντή 
των Σούπερ μάρκετ Φαιστός. Η Δωρεά αποτελείται από δώδεκα τεμάχια τάμπλετ, μάρκας 
lenovo, καθώς και ένα λάπτοπ επίσης lenovo!
Τα είδη παραδόθηκαν στη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου, κα Τριανταφυλλιά Χατζάκη, 
στο χώρο του Δημαρχείου, παρουσία του Δημάρχου Ανωγείων και του αγαπητού συγχωριανού 
μας Μιχάλη Νταγιαντά, που εισηγήθηκε την πρόταση για τη δωρεά του συγκεκριμένου υλικού 
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο των Ανωγείων. Τα είδη καταγράφησαν στο βιβλίου υλικού του Σχο-
λείου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές και εκπαιδευτικούς, για της ανάγκες της 
τηλεκπαίδευσης. Δάσκαλοι και μαθητές εξέφρασαν, μέσω της διυεθύντριας του Δημοτικού 
Σχολείου, να εκφράσουμε την ιδιαίτερη χαρά και τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη προς τον δωρητή 
κ. Ελευθέριο Κουβίδη, γιατί χάρη στην εκπληκτική δωρεά του, θα είναι καλύτερα προετοιμα-
σμένοι για κάθε περίσταση, στο θεάρεστο έργο της μόρφωσης των παιδιών. Επιθυμούν επίσης, 
μέσω της Φ.Α., να ευχαριστήσουν επίσης θερμά τον κ. Μιχάλη Δραμουντάνη για την ιδιαίτερη 
ευαισθησία του προς το Σχολείο, καθώς και τον κ. Δήμαρχο για όλες τις προγενέστερες ενέργειές 
του στην παροχή των συνδέσεων και όχι μόνο.
Ο Δήμαρχος Ανωγείων, κ. Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννη δήλωσε σχετικά: 
«Πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το δίκτυο super market «ΦΑΙΣΤΟΣ» για αυτή 
την ευγενική, αλλά και σπουδαία προσφορά τους προς τους μαθητές του Δημοτικού μας σχο-
λείου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στους δυο συγχωριανούς μας, τον γενικό διευθυντή Λευτέρη 
Κουβίδη, που έλκει την καταγωγή του από τα Σίσαρχα και τον συνεργάτη τους στα Ανώγεια, 
τον επιχειρηματία Μιχάλη Νταγιαντά.
Ευαισθητοποιημένοι από όλη την προηγούμενη περίοδο της καραντίνας και τις ανάγκες που βγή-
καν στην επιφάνεια στον τομέα της τηλεκπαίδευσης, ανταποκρίθηκαν και κάλυψαν αυτά τα κενά 
με τον καλύτερο τρόπο. Μια προσφορά που θα πιάσει τόπο σε οικογένειες και μαθητές που δεν 
έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν όλον τον τεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείται 
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα αναβαθμίζει και την ποιότητα της διδασκα-
λίας στο δημοτικό μας σχολείο. Εύχομαι το παράδειγμα τους να βρει μιμητές και στο μέλλον».

Δ ω ρ ε α   T a b l e T 

απο την αλυσίδα Super 

και Mini Market «Φαιστοσ» 

στο ΔηΜοτικο σΧολειο ανωγειων

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 87% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

γΙΑ τΟ γενΙΚΟ ΛυΚεΙΟ ΑνωγεΙων
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Τον Δήμαρχο Ανωγείων και Πρόεδρο της επιτροπής Ορεινών 
Περιοχών της ΚΕΔΕ, κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη επισκέφθη-
κε στ’ Ανώγεια ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας κ. Δημήτρης Καφαντάρης.
Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα για τις τρέχουσες εξε-
λίξεις γύρω από την αυτοδιοίκηση και τα νέα εργαλεία που 
έχουν νομοθετηθεί, τα οποία βοηθούν, κυρίως, στην ενίσχυ-
ση των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων.
Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Διευθυντής του 
δικτύου «Βιώσιμη Πόλη», κ. Ιωάννης Γεώργιζας, ο οποίος 
ανέπτυξε την βελτιωμένη θέση των δικτύων μετά τις τελευ-
ταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες, για την υποστήριξη του 
έργου, των Δήμων. 
Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη:
«ύποδέχθηκα σήμερα τον Γ.Γ. της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Καφα-
ντάρη και τον Γ. Δ. της «Βιώσιμης πόλης» κ. Ι. Γεώργιζα, και 
συζητήσαμε τις δυνατότητες που αναπτύσσονται μετά την 
ψήφιση και του τελευταίου νόμου για την τοπική αυτοδιοί-
κηση.
Είναι κοινή διαπίστωση ότι, τόσο η πολιτεία, αλλά και η ΚΕ-
ΔΕ θα πρέπει να λάβουν εκείνες τις πρόνοιες, ώστε να ενι-
σχυθούν σε οικονομικό, αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο οι 
μικροί, Ορεινοί και Νησιωτικοί Δήμοι της χώρας. Βασικοί 
πυλώνες της περιφέρειας οι ορεινοί και νησιωτικοί δήμοι με 
τους κατοίκους τους να παραμένουν θεματοφύλακες τόσο 
της ταυτότητας της Ελληνικής Περιφέρειας όσο και της δη-
μογραφικής επιβίωσης τους. Είμαστε πεπεισμένοι πως η 

επίσημη πολιτεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα σταθούν 
αρωγοί στις προσπάθειες μας ως εκπρόσωποι όλων των κα-
τοίκων στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, με 
στόχο να αποδειχθεί ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η πρωτεύου-
σα και οι αστικές περιοχές, ότι Ελλάδα είναι όπου αποδε-
δειγμένα υπάρχει ζωή, δράση, δημιουργία, άσχετα με τον 
πληθυσμό ή το υψόμετρο.
Με τον κ. Καφαντάρη, αναλύσαμε όλα τα νέα εργαλεία και 
ανανεώσαμε το ραντεβού μας στην Αθήνα στα γραφεία της 
ΚΕΔΕ, όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση του 
προεδρείου της επιτροπής Ορεινών Περιοχών της Ελλάδας, 
ώστε να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα ενόψει του επανα-
σχεδιασμού της αυτοδιοίκησης. Ενός επανασχεδιασμού που 
θα πρέπει και θα είμαστε συμμέτοχοι και συλλειτουργοί.».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ

Συνάντηση με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής  Χαρμαν-
δάρη Βασίλη είχε ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιαννης. 
Θέματα που συζητήθηκαν ήταν η πορεία ωρίμανσης των μελετών για την 
κατασκευή του «Αστεροσχολείου» πάνω στον Σκίνακα, αλλά και η εξέ-
λιξη εργασιών αναβάθμισης των υποδομών του Αστεροσκοπείου που 
πραγματοποιεί το Ινστιτούτο με την βοήθεια του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Με δεδομένο ότι στους σκοπούς του Ινστιτούτου είναι η διάχυση της 
αστρονομίας και του επιστημονικού τρόπου σκέψης στο ευρύ κοινό, συ-

ζητήθηκαν διάφορες δράσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Δήμο. 
Επισημάνθηκε ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού φέτος δεν θα υπάρξουν ανοικτές βραδιές του Αστεροσκοπείου.
Ο κ. Χαρμανδάρης έκανε δώρο στον Δήμαρχο ένα αντιανεμικό με τα διακριτικά του Αστεροσκοπειου.

Με την 4210/9-9-2020 απόφαση του, ο Περιφερειάρχης Κρή-
της, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ενέταξε την πράξη «Αξιο-
ποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο Κέντρο Μουσικοχο-
ρευτικής Παράδοσης Ανωγείων» στον Άξονα Προτεραιό-
τητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη», η 
πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μετά την υποβολή του 
Τεχνικού Δελτίου Πράξης του δικαιούχου ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ-
ΓΕΙΩΝ, όπως υποβλήθηκε για ένταξη στο ΕΠ Κρήτη 2014-
2020 στις 31 Ιανουαρίου 2020, συνολικής επιλέξιμης δη-
μόσιας δαπάνης 225.680,00 ευρώ.
Στόχος του Έργου είναι ο εξοπλισμός του Κέντρου Μουσι-
κοχορευτικής Παράδοσης του Δήμου Ανωγείων με καινο-
τόμες τεχνολογίες, οι οποίες θα συμβάλουν στην περαιτέρω 
αξιοποίησή του για την εκπαίδευση σχετικά με την μουσική 
παράδοση της περιοχής, αλλά και την διάχυση της παράδο-
σης στους κατοίκους και τους επισκέπτες των Ανωγείων. 
Βασικός στόχος του έργου είναι η εξοικείωση των επισκε-
πτών με το ηχόχρωμα της περιοχής, με την εγκατάσταση 
Διαδραστικών Συστημάτων, τα οποία ασχολούνται με τον 
ήχο, την μουσική, τους ανθρώπους πίσω από την καλλιτε-
χνική δημιουργία, αλλά και τους καθημερινούς δημιουργούς 

Την ένταξη του έργου «Στερέωση 
πρανών της Εισόδου του Σπηλαίου 
¨Ιδαίον Άντρον”, Δήμου Ανωγείων, 
Ρεθύμνου Κρήτης» στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-202» 
προϋπολογισμού 607.805,22 ευρώ, 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης 
Σταύρος Αρναουτάκης. 
Το σπήλαιο «Ιδαίον Άντρον» και ο 
ευρύτερος περιβάλλον χώρος του με 
το οροπέδιό της Νίδας, αποτελούν 
μνημείο μέγιστης αρχαιολογικής αξί-
ας και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους. Βρίσκεται στις ανατολικές 
παρειές του όρους Ίδη, πάνω από το 
οροπέδιο της Νίδας, σε υψόμετρο 
1.498 μ. και σε απόσταση 20 χλμ. από 
τα Ανώγεια. Είναι ένα από τα σημα-
ντικότερα σπήλαια της Κρήτης, κα-
θώς συνδέεται μυθολογικά με το θεό 
Δία. Η αρχαιολογική έρευνα τεκμη-
ρίωσε την αδιάλειπτη ανθρώπινη πα-
ρουσία στο Ιδαίο Άντρο από την 4η 
χιλιετία π.Χ. έως τον 5° αιώνα μ.Χ. 
Η σπουδαιότητα του σπηλαίου τεκ-
μηριώνεται από την πληθώρα πολυά-
ριθμων και βαρύτιμων αφιερωμάτων. 
Η ανάδειξή του είχε, άλλωστε, χρη-
ματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Με βάση την επισφαλή σήμερα κατά-
σταση του υπερκείμενου βραχώδους 
πρανούς της εισόδου του σπηλαίου, 
κρίνεται επιτακτική η ανάγκη υλοποί-
ησης σειράς στερεωτικών εργασιών 
για την εξασφάλιση και ανάδειξη εν 
γένει των χαρακτηριστικών του. 
Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις που προ-
τείνονται είναι οι εξής: 
•Κατασκευή μεταλλικού και ξύλινου 
ικριώματος εργασίας, προσαρμοσμέ-
νου στη γεωμετρία του πρανούς, 

•Καθαρισμοί, απομάκρυνση βλά-
στησης, ελεγχόμενος καθαρισμός 
ασυνεχειών και επιφάνειας πρανούς 
με ταυτόχρονη λήψη άμεσων προσω-
ρινών μέτρων εξασφάλισης επισφα-
λών βραχωδών μαζών,
•Πλήρωση ασυνεχειών βραχόμαζας 
με εφαρμογή αρμολογημάτων σε βά-
θος και ενεμάτων σε επιμέρους περι-
οχές,
•Διάνοιξη διατρημάτων για την 
εφαρμογή προεντεταμένων αγκυρώ-
σεων από ανοξείδωτο χάλυβα,
•Εφαρμογή βλήτρων από ανοξείδω-
το χάλυβα,
•Πλήρωση υποσκαφών και διακένων 
βραχόμαζας με οπλισμένο σκυρόδεμα 
(χυτές μικροκατασκευές),
•Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακί-
δας στην είσοδο του σπηλαίου με κεί-
μενα (και σε γραφή Braille) και φω-
τογραφικό υλικό για το υπό υλοποίη-
ση έργο. Παραγωγή συμβατικής (και 
σε γραφή Braille) και ψηφιακής έκ-
δοσης για το υπό υλοποίηση έργο.
Ο Δήμαρχος Ανωγείων με αφορμή 
την ένταξη αυτή δήλωσε:
«Πρόκειται για ένα απαραίτητο έργο, 
για ένα μνημείο μέγιστης αρχαιολο-
γικής αξίας το Ιδαίο Άντρο, που βρί-
σκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους της Νίδας. 
Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού 
ανοίγει ο δρόμος για την περαιτέρω 
αξιοποίηση και επισκεψημότητα, 
ενός από τα σημαντικότερα σπήλαια 
της Κρήτης, στο Γεωπάρκο «Ψηλορεί-
της», αναγνωρισμένο Γεωπάρκο της 
UNESCO. 
Ως Δημοτική Αρχή είχαμε θέσει ως 
στόχους στην αρχή της θητείας μας 
και τρία μεγάλα εμβληματικά έργα.

Ένα νέο εκπαιδευτικό συγκρότημα, 
το μεγάλο Πολιτιστικό Πάρκο και την 
ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαι-
ολογικών δρυμών του Ιδαίου Άντρου 
και της Ζωμίνθου. 
Αυτό το τελευταίο εμβληματικό έργο 
συμπληρώνεται σήμερα, με την έντα-
ξη του στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κρήτης, με την περαιτέρω ανάδειξη 
του Ιδαίου Άντρου. 
Αυτό το έργο, μαζί με το σύνολο των 
υπόλοιπων έργων και δράσεων που 
προγραμματίζουμε για την περιοχή 
όπως είναι,  το ορειβατικό καταφύγιο 
– Χιονοδρομικό, το Περίπτερο Νίδας, 
το οδικό και περιπατητικό δίκτυο, το 
Αστεροσκοπείο Σκίνακα, η ανάδειξη 
του σπουδαία Ανακτόρου της Ζωμίν-
θου, που ακόμα και σήμερα η αρχαι-
ολόγος κ. Έφη Σαπουνά Σακελλαρά-
κη μας αποκαλύπτει νέες πτυχές και 
διαστάσεις του, σε συνδυασμό με το 
ανθρωπογενές περιβάλλον, θα πάρει 
σάρκα και οστά ένα μοναδικό εγχεί-
ρημα της ορεινής και όχι μόνο Κρήτης. 
Οι αρχαιολογικοί Δρυμοί αποτελούν 
την βάση της ήπιας οικονομικής ανά-
πτυξης για τον τόπο μας και τον Ψη-
λορείτη. Στόχος και φιλοδοξία μας 
είναι να δώσουμε ένα μοναδικό αγα-
θό στο Πολιτιστικό, Περιβαλλοντικό 
και Τουριστικό κεφάλαιο της Κρήτης. 
Πολλές ευχαριστίες στον Περιφερει-
άρχη, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, για την 
πράξη του αυτή, αλλά και στην 
ύπουργό Πολιτισμού κα. Λίνα Μεν-
δώνη και στους υπηρεσιακούς διευ-
θυντές κ. Σβολόπουλο, κ. Ντάρλα και 
κ. Κάλφα για την αμεσότητα και 
αποτελεσματικότητα που επέδειξαν 
στο αίτημά μας όπως το διατυπώσα-
με στην συνάντησή μας.». 

ΥΠΟΓΡΑφΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙξΗΣ ΓΙΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ  

ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  

Ο Δήμος Ανωγείων στοχεύει στη δη-
μιουργία Ενεργειακής Κοινότητας 
προκειμένου να επωφεληθεί τα εξής: 
-Δημιουργία πρότυπου καταστατικού 
Ενεργειακής Κοινότητας, που σκοπό 
θα έχει την εξοικονόμηση ενέργειας 
στον Δήμο και στα νομικά πρόσωπα, 
αλλά και την ταυτόχρονη υποστήριξη 
ευάλωτων δημοτών κάτω από τα όρια 
της φτώχειας.
-Βέλτιστες τεχνικές προδιαγραφές συ-
στημάτων ΑΠΕ με χρήση μηχανισμών 
ενεργειακού συμψηφισμού, έτσι ώστε 
ο Δήμος να είναι έτοιμος για να υπο-
βάλλει προτάσεις χρηματοδότησης.
-Ανάπτυξη συνεργειών με άλλους φο-
ρείς. 
-Μείωση δαπανών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας για τη λειτουργία των εγκατα-
στάσεων του Δήμου. 
-Μείωση ενεργειακής φτώχειας.
-Μείωση του ανθρακικού αποτυπώ-
ματος του Δήμου. 
Για τους παραπάνω σκοπούς ο Δή-
μος Ανωγείων υπέγραψε σχετική 
σύμβαση υπηρεσιών με την εταιρεία 
MES ENRGY s.a.(MES Ενεργειακή 
Α.Ε.) και τον Περιφερειακό διευθυ-
ντή Κρήτης κ. Γεώργιο Σταυρακάκη. 
Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων Σω-
κράτη Σ. Κεφαλογιάννη
«Σταθεροί  στην πεποίθηση ότι η 
ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου 
μας μέσα από την χρήση Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας, πέρα από το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα 
αφήσει, έχει κοινωνικό πρόσημο, 
προχωράμε σε όλες τις διαδικασίες, 
ώστε έγκαιρα να δημιουργήσουμε 
Ενεργειακή Κοινότητα, όπως ο Νό-
μος περιγράφει και δίδει την δυνατό-
τητα στον Δήμο.
Στόχος μας να μειώσουμε το λειτουρ-
γικό κόστος του Δήμου και των ενερ-
γοβόρων μονάδων που διαθέτει, 
όπως γεωτρήσεις, βιολογικός καθαρι-
σμός κ.α. 
Τελικό αποτέλεσμα της μείωσης του 
κόστους λειτουργίας των δημοτικών 
υποδομών είναι η  ελάφρυνση των τε-
λών και φόρων των δημοτών μας.
Στοχεύουμε όμως παράλληλα, στο να 
μηδενίσουμε την ενεργειακή φτώχεια 
στην περιοχή μας. Οργανώνουμε έτσι 
τα επόμενα βήματα, ώστε να προ-
σφέρουμε δωρεάν ρεύμα στους αν-
θρώπους που αδυνατούν λόγω οικο-
νομικής ένδειας, να ανταποκριθούν 
στο ενεργειακό κόστος για την καθη-
μερινότητα τους.».

Ένταξη της πράξης «αναβάθμιση και εξοπλισμός Χιονοδρομικού και μετατροπής του  
σε ορεινό καταφύγιο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κρήτη 2014-202».

Η προτεινόμενη παρέμβαση αφόρα την ανάπτυξη του κέντρου εναλλακτικών αθλητικών τουριστικών δραστηριοτήτων και περιβαλλο-
ντικών παρατηρήσεων του Δήμου Ανωγείων. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται είναι ήπιες από περιβαλλοντικής άποψης. 
Οι βασικές εργασίες υλοποίησης του έργου περιλαμβάνουν: αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση θερμο-
μονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου, επικάλυψη δώματος με την αναγκαία ενεργειακή αναβάθμιση, ανακατασκευή χώρων υγιεινής, 
εσωτερικά κουφώματα - ερμάρια και λοιπές ξυλουργικές εργασίες, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια του απαραίτητου 
λειτουργικού εξοπλισμού.
Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη 
«Η προτεινόμενη παρέμβαση αφόρα την ανάπτυξη του κέντρου εναλλα-
κτικών αθλητικών τουριστικών δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικών πα-
ρατηρήσεων του Δήμου Ανωγείων. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται είναι 
ήπιες από περιβαλλοντικής άποψης. 
Ο κύριος άξονας στον οποίο κινούνται οι προτάσεις μας, είναι η πλήρης 
αξιοποίηση του χώρου σε ετήσια βάση, τόσο κατά την χειμερινή όσο και 
κατά την θερινή περίοδο. 
Την χειμερινή περίοδο προβλέπεται η επίσκεψη και φιλοξενία διαφόρων 
σχολείων, συλλογών και περιβαλλοντικών ομάδων, κυρίως για περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση και εκπαίδευση σε χιονοδρομικές αθλοπαιδιές. 
Οι καλοκαιρινές δραστηριότητες περιλαμβάνουν βραδιές περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και περιβαλλοντικών παρατηρήσεων σε τοποθεσίες, πλησί-
ον του κέντρου, με ιστορικό ενδιαφέρον, όπως το Ιδαίον Άντρον, καθώς 
επίσης και εντός της περιοχής UNESCO, εντός της οποίας εκτείνεται ο 
χώρος του κέντρου.».

μαντιναδολόγους των Ανωγείων. 
Τα συστήματα θα είναι προσανατολισμένα προς 
την δημιουργία μουσικό-παιδαγωγικών προγραμ-
μάτων, την ενημέρωση και προώθηση της περι-
οχής, κάτι που θα επιτευχθεί εγγενώς από τη 
λειτουργία του Κέντρου. Το σύνολο των εφαρ-
μογών θα υποστηρίζουν πολύγλωσσο περιεχόμε-
νο και αρχικά θα φιλοξενούν περιεχόμενο σε δύο 
γλώσσες
Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Σ. Κε-
φαλογιάννη 
«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχόμαστε άλλη 
μία ένταξη πρότασης του Δήμου μας, στο αντα-
γωνιστικό επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
«Κρήτη» 2014 -2020 της Περιφέρειας Κρήτης και 
ιδιαίτερα στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών.
Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον περιφε-
ρειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη, τα στε-
λέχη της διαχειριστικής αρχής και στο προσωπι-
κό του Δήμου μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως 
στην Δρ. Μαρία Χναράκη, Εθνομουσικολόγο, 
Λαογράφο & Πολιτισμικό Ανθρωπολόγο(M.A., 
Ph.D.), Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Drexel (Φι-
λαδέλφεια-ΗΠΑ) και εντεταλμένη αντιπρόσωπο 
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών, που βοή-
θησε στη σύνταξη του τεχνικού δελτίου και στην 
σύλληψη της ιδέας.
Η εν λόγω δράση, έρχεται να προσδώσει προστι-
θέμενη αξία στο Κέντρο Μουσικής Μελέτης που 
είχαμε υλοποιήσει και αυτό μέσα από το περι-
φερειακό πρόγραμμα της Κρήτης του ΕΣΠΑ 
2007-2013.
Το κέντρο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τό-
σο σε επίπεδο εκπαιδευτικό, αλλά και μορφωτι-
κό. Σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιρι-
στική Επιχείρηση «Ν-Ιδαία Συνεργασία» πιστεύ-
ουμε ότι σύντομα θα αποτελέσει το Κέντρο 
Μουσικής Μελέτης, κοιτίδα παραγωγής πολιτι-
στικών δράσεων.».

Εις μνήμη 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ 
ΣΥΖ. ΜΑΡΙΚΑΣ 

ΠΛΕΥΡΗ
✞  Αποβίωσε 
26.07.2020

Στις 26 Ιουλίου 2020, «έφυ-
γε» από την ζωή, σε ηλικία 85 
ετών, ο Πετεινάκης Νικόλα-
ος, σύζυγος Μαρίκας Πλεύ-
ρη, η οποία τον αποχαιρέτη-
σε με δύο λόγια ψυχής:
«Αθιβολή μου Ξομπλιαστή,
Στο νου μου όντε σε βάνω,
Στρώνω της μνήμης το χαλί

Και περπατάς απάνω»

Στην μνήμη του εισέφεραν 
στη Φ.Α.:
-Η σύζυγός του Μαρίνα 
Πλεύρη το ποσό των 100 ευ-
ρώ

-Τα αδέρφια του:
- Καρβελάς Χρ. & Αγγελική 
Πλεύρη το ποσό των 50 ευρώ
- Νικηφόρος Πλεύρης το πο-
σό των 50 ευρώ

Τα ανήψια του:
- Πλεύρης Παύλος το ποσό 
των 50 ευρώ
- Πλεύρη Αικατερίνη το ποσό 
των 50 ευρώ
- Καρβελάς Αθανάσιος & 
Μύρων το ποσό των 50 ευρώ.
Τέλος, η σύζυγός του εισέφε-
ρε στην Κ.ΥΠ.Δ.Α.(ΚΑΠΗ) 
το ποσό των 100 ευρώ.

Εις μνήμη 
ΠΑΠΑ - 
ΓΙΩΡΓΗ 

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
✞  50 έτη από  
το θάνατό του

Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2020 
συμπληρώθηκαν ακριβώς 50 
χρόνια από την εκδημία της 
Σεβάσμιας μορφής του Παπά 
Γιώργη. Ο ειρηνοποιός κλη-
ρικός, ο φωτισμένος δάσκα-
λος που εδίδαξε και μεταλα-
μπάδευσε την σοφία και τις 
αστείρευτες γνώσεις του σε 
όλα τα Ανωγειανά φυντάνια 
της προπολεμικής και μετα-
πολεμικής εποχής του. Ο πα-
πά Γιώργης είχε χαρίσματα 
και «κοφτερό» μυαλό, πολύ 
προωθημένο για την εποχή 
του. Και δεν ήταν καθόλου 
τυχαίο που ο πεφωτισμένος 
νους του Εθνάρχη Βενιζέλου, 
από τα Χανιά, ενδιαφερόταν 
για την άποψη του Σοφού Ιε-
ρέα των Ανωγείων. Αλλά και 
αργότερα ο γιός του Σοφο-
κλής, άπειρες φορές, στην 
διαδρομή του από Χανιά για 
Ηράκλειο, έπρεπε, απαραί-
τητα, να κάνει παράκαμψη 
για τα Ανώγεια, προκειμένου 
να συμβουλευτεί τον Παπά 
Γιώργη.
 Άνθρωπος μειλίχιος, 
πράος και εξόχως ευρηματι-
κός, επέλυνε με σοφία, όλες 
τις δύσκολες διαφορές, που 
οι συντοπίτες του σε αυτόν 
τις οδηγούσαν, γιατί ήξεραν, 
πολύ καλά, πως θα εύρισκε 
πάντα την πιο σοφή, ανώδυνη 
και δίκαιη λύση για κάθε ανε-
ξαιρέτως πρόβλημα. Ο πρώ-
τος που έφθασε στο κατακα-
ϋμένο και πυρπολημένο Χω-
ριό μετά την βάναυση μανία 
του Ούνου κατακτητή ήταν ο 
παπά Γιώργης.
Και τότε, κτυπώντας, με μα-
νία, την βέργα του, που ποτέ 
δεν αποχωριζόταν, ως άλλος 
Μωϋσής, έξω από την εκκλη-
σία του Αη Γιάννη, έδινε το 
έναυσμα στους άλλους συγ-
χωριανούς του: «Εδώ εμείς, 
πάλι θα το ξαναχτίσομε, από 
τις στάχτες μας θα ξαναγεν-
νηθούμε» !!!
Πενήντα ολάκερα χρόνια πέ-
ρασαν..!!! Και η σεβάσμια 
μορφή του, από ψηλά, με χέ-
ρια απλωμένα, δείχνει να 

κοινωνικα
προστατεύει ό,τι με πάθος 
αγάπησε: Τα Ανώγεια.
Και μέσα σε αυτό το διάβα 
μισού αιώνα, ακόμη και σή-
μερα, όταν μιλούν για κά-
ποιον, έξυπνο και ευρηματι-
κό, του κολλούν την περίφρα-
ση:… «Αυτός έχει το μυαλό 
του Παπά Γιώργη»!!!...
Ας είναι αιώνια και άφθαρτη 
η μνήμη του.

Ο Ιωάννης Ανδρεαδάκης, 
δικηγόρος, εγγονός του Πα-
πά Γιώργη, εις μνήμην αυτού, 
αλλά και των γονέων του, 
Νικόλαου πρεσβυτέρου και 
Ειρήνης πρεσβυτέρας, κατέ-
θεσε στην Εφημερίδα «Φωνή 
των Ανωγείων» το ποσόν 
των 100 ευρώ.

ΑΝΩΓΕΙΑ,  
13 ΣΕΠΤΕΜβΡΙου 2020

Ένταξη της Πράξης 
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙ-
ΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ»  
του Δήμου Ανωγείων  
στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  
«Κρήτη 2014-2020»

ενταξη τησ πραξησ «στερεωση πρανων τησ εισοΔου 

του σπηλαιου ιΔαιου αντρου, ΔηΜου ανωγειων, ρεθυΜνου κρητησ» 

στο επιΧειρησιακο προγραΜΜα «κρητη 2014-202»

επΙσΚεψΗ γενΙΚΟυ γρΑμμΑτεΑ ΚεντρΙΚΗσ ενωσΗσ ΔΗμων εΛΛΑΔΑσ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝωΓΕΙωΝ
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κοινωνικακοινωνικα

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ…
Μαζευτήκαμε, σήμερα, στην Αγιασμένη 
εκκλησιά του φίλου, προστάτου και βοηθού, 
του Ασπροφόρου, του δικού μας Αί Γιώρ-
γη… Για να πούμε το τελευταίο, καθημερινό, 
δύσκολο «αντίο»…
Στην Ιοκάστη… την αγαπημένη μου… μο-
ναχική… ξαδέλφη. Την Αγαπημένη μας… 
Ιοκάστη.
Και λέω το τελευταίο καθημερινό, γιατί ενώ 
δεν θα την ξαναδούμε να στέκει λυγερόκορ-
μα όρθια (παρά τους πόνους) περήφανη, με 
το τσεμπέρι στα αργυρά μαλλιά, εκεί…δί-
πλα στα κεριά.
Θα είναι πάντα παρούσα μέσα στη σκέψη 
και τη καρδιά όλων μας. Οι άνθρωποι που 
σημαδεύουν τη ζωή μας με την αγάπη και 
τη ζεστιά τους δεν φεύγουν, δεν ξεχνιού-
νται. Ποτέ.
Αποχαιρετούμε σήμερα με πόνο ψυχής και 
λύπη καρδιάς, την Ιοκάστη, που έζησε με 
απλότητα και ταπεινότητα, καλοσύνη και 
αξιοπρέπεια. Φεύγει με ψηλά το κεφάλι και 
τιμημένη. Γεννήθηκε σε χαλεπούς καιρούς, 
μεγάλωσε με δυσκολίες και συνεχή μοναχι-
κό αγώνα, από το χωράφι στο πλεκτό και 
στο αργαστήρι. Απαστράπτουσα νοικοκυ-
ρά…Η τύχη, οι περιστάσεις, το φεραν να 
μην κάνει οικογένεια. Δική της οικογένεια 
ήταν τα αδέλφια και οι οικογένειες τους, για 
τους οποίους νυχθημερόν αγωνιούσε και 
νοιαζόταν. Καθ όλη τη διάρκεια της ογδο-
ντάχρονης ζωής της, αθόρυβα, ήρεμα, σεμνά 
και δυνατά, πάλευε να σταθεί και στάθηκε 
δίπλα σε όλους.
Στην ευγενή καρδιά της χωρούσαμε όλοι. Τ’ 
αδέλφια, ανίψια, συγγενείς, γειτόνοι, φίλοι, 
όλο το χωριό. Παρά τις αντιξοότητες, τα 
προβλήματα και την μοναξιά παρέμεινε μέ-
χρι τέλους ένας αγνός άνθρωπος μια μονα-
δική γυναίκα, αληθινός συγγενής και πραγ-
ματική φίλη. Φιλότιμη, παρούσα σε κάθε 
λύπη & χαρά, ανάγκη και κοινωνική εκδή-
λωση. Να κάνει το Χρέος της. 
Ξόμπλιαζε κι έπλεκε τη ζωή στο αργαστήρι 
της ανθρωπιάς με αγάπη και υπομονή και 
αντλούσε δυνάμεις, στο κόπο και μόχθο της 
φύσης και του αμπελιού. Ήταν, φιλόξενη, 
αγωνίστρια στη πράξη, περήφανη και αγα-
πητή. Μας δίδαξε με την ζωή της, ότι μια 
καλημέρα, ένας καλός λόγος, ένα τηλεφώ-
νημα και μια συντροφιά με καφέ και νερό, 
έχουν μεγαλύτερη αξία από όλα τα πλούτη 
του κόσμου. 
Ότι η ουσία της ζωής έγκειται στα απλά 
πράγματα, τα καθημερινά, που τα θεωρού-
με ασήμαντα, αλλά είναι τα πιο καθοριστι-
κά. Αυτά τελικά που δίνουν νόημα στη Ζωή 
και την κάνουν να ξεχωρίζει και να γίνεται 
ζηλευτή. 
Είμαστε εδώ, στεκόμαστε δίπλα σου, Ιοκά-
στη… Ο αδελφό σου, ο Χαραλάμπης με τη 
Φωτεινή και τα παιδιά τους την Άννα και 
τον Μιχάλη. Η αδελφή - ψυχή σου η Περ-

Εις μνήμη 
ΙΟΚΑΣΤΗΣ 

ΜΠΑΓΚΕΡΗ
✞  Αποβίωσε 10.06.2020

Εις μνήμη 
ΕΛΕΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΙΟΥ 
– ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ 

(ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΔΕΝΑΣ)

Εις μνήμη 
ΓΙΑΝΝΗ 

ΜΑΝΙΩΡΟΥ
✞  Ένας χρόνος  

απο το θάνατό του

σεφόνη με την κόρη της Ευγενία. Παντοτινό 
στήριγμα και αποκούμπι σου. Στο σπίτι τους 
έζησες με στοργή και αγάπη ιδιαίτερα τους 
τελευταίους δύσκολους μήνες. Η εξαδέλφη 
σου Ελένη με τ’ αδέλφια της. Οι Μπαγκέ-
ρηδες, τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι συγγενείς, 
οι γειτόνοι, οι φίλοι, οι χωριανοί, θρηνούμε 
σήμερα την απώλεια, τον βίαιο αποχωρισμό.

Σε χαιρετάμε και σου λέμε αγαπημένη ξα-
δέλφη Ιοκάστη, φεύγεις και μαζί σου φεύγει 
μια ολόκληρη γενιά του πολέμου, των μο-
ναχικών, υπέροχων, ανύπανδρων Ανωγεια-
νών γυναικών, που αθόρυβα, με αξιοπρέ-
πεια και μεράκι, κράτησε ζωντανά την 
Ανωγειανή γειτονιά, στα μοσχομύριστα, με 
βασιλικό και ασβέστη σοκάκια και μετουσί-
ωσε τους κακοτράχαλους τράφους, σε αμά-
ραντους θελκτικούς κήπους.
Καμάρι για τους χωριανούς, τιμή και στολί-
δι για κάθε συγγενή και φίλο διαβάτη, που 
στο πέρασμα του κοντοστεκόταν να θαυμά-
σει τα μύρα της αυλής, να γευτεί το δροσερό 
νερό με λουκούμι και όλα τα καλούδια της 
ανιδιοτελούς ειλικρινούς φιλοξενίας σου.
Το σπίτι του Μπαγκερομιχάλη πάντα ήταν 
εγκάρδια ανοικτό σε δικούς και ξένους…Το 
κράτησες ψηλά, με αγάπη, πόνο και κόπο. 
Ανοικτό, περήφανο και Ανθομύριστό. Και 
σήμερα που φεύγεις, τα ρόδα και τριαντά-
φυλλα, βιολέτες, κρίνοι, γιασεμιά μαραμένα 
στο σπίτι κι αυτά, με δάκρυα σε αποχαιρε-
τούν.
Ακόμα και στις δύσκολες ώρες, της επάρα-
της ασθένειας, στάθηκες αξιέπαινα γενναία, 
ήρεμη, πράη και δυνατή. Ούτε ένα παράπο-
νο, ούτε ένας αναστεναγμός, ούτε ένα γιατί; 
Πολέμησες με ευγένεια και παλληκαριά, 
χωρίς θανάτου φόβο. Έφυγες όρθια, γαλή-
νια, απλά και αθόρυβα, όπως ήρθες.
Και ενώ εμείς περίλυποι σε αποχωριζόμα-
στε, στον Πάνω Κόσμο χαίρονται, έχουνε 
γλέντι οι Άγγελοι. Πρώτος σέρνει το χορό 
ο Γιάγκος ο αγαπημένος σου, κρατεί τον η 
Μάννα με τον πατέρα σου τον Μπαγκερο-
μιχάλη. Ακολουθούν και άλλοι πολλοί, πά-
ρα πολλοί, που μας δίνουν μήνυμα ειρήνης 
και παρηγοριάς, μια μέρα θα ανταμώσουμε 
όλοι εκεί. Και να ευχόμαστε, όπως εσύ, να 
έχουμε Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, 
ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά και καλή 
επί του φοβερού βήματος απολογία.
Σήμερα ο Αι Γιώργης, το χωριό σε αποχαι-
ρετά… 
Με μια ανάρτηση του, ο Λουδοβίκος, ανα-
φέρω δύο στοίχους από το ποίημα που σου 
έχει αφιερώσει:

Παράθυρο Ανοιχτό
Σαν ζωγραφιστό
Κόρη που κεντά

Άστρα και πουλιά

Πόρτα Ανοιχτή
Μα καρδιά κλειστή

Τι να θυμηθώ;
Τι να θυμηθώ;

Και με μια μαντινάδα που έγραψε ο Αρι-
στείδης Χαιρέτης: 

Νεφάλιασε στο σπίτι σου
Κι ο ήλιος δεν δίδει

Νοικοκυρά του μειντανιού
Και του στενού στολίδι. 

Ιοκάστη, θα μείνεις αιώνια & για πάντα στη 
σκέψη και τις καρδιές μας. Καλό σου Ταξί-
δι αγαπημένη μας!»

Ο εξάδελφος, Τάσος Μπαγκέρης

Η οικογένεια της εκλιπούσας ευχαριστεί 
όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο πένθος 
της. 
Εις μνήμη της Ιοκάστης Μπαγκέρη η οικο-
γένειά της εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
300,00 Ευρώ.

Στις 24 Ιουνίου 2020 συμπληρώθηκε 
ένας χρόνος από το θάνατο του Ιωάννη 
Μανιώρου, του φωτογράφου των Ανω-
γείων.
Αγαπημένε μας πατέρα, πέρασε κιόλας 
ένας χρόνος που λείπεις από κοντά μας. 
Δεν σε βλέπουμε, δεν σε ακούμε... κι 
όμως νιώθουμε την παρουσία σου δίπλα 
μας. Όπως ήσουν δίπλα μας τόσα χρόνια 
συνοδοιπόρος στα εύκολα και στα δύ-
σκολα. Ευχή όλων μας είναι να βρήκες 
γαλήνη και ανάπαυση κοντά στο Θεό. 
Θα σε θυμόμαστε και θα σε αγαπάμε 
πάντα.
Ας είναι αιώνια η μνήμη σου.
Στη μνήμη του Ιωάννη Μανιώρου η σύ-
ζυγός του Ευαγγελία Μανιώρου προσέ-
φερε στην «Φωνή των Ανωγείων» το 
ποσό των 50 ευρώ.

Ήτανε Απρίλης του 1935,όταν ήλθε στη ζωή 
το τρίτο κατά σειρά παιδί του Αριστείδη και 
Ζαχαρένιας Νταγιαντά,» το Λαμπρινολε-
νιώ». Η μέλλουσα ωραία Ελένη. Η μέλλου-
σα Κυρία Ελένη. Η μέλλουσα ¨Μπαντου-
βάδενα». Γυναίκα «παλιάς κοπής» με γνή-
σια-αληθινά αισθήματα και καθαρή ματιά. 
Άξιο τέκνο του Λαμπριναριστείδη, στάθηκε 
δίπλα στους γονείς της μέχρι την τελευταία 
τους πνοή, όπως αρμόζει σε μια αρχόντισσα. 
Παντρεύτηκε το Μανόλη Παπαδιό - Μπα-
ντουβά και απέκτησαν τρία παιδιά ,που τους 
χάρισαν επτά εγγόνια και δύο δισέγγονα. 
Παρούσα πάντα, όπου το καλούσαν οι πε-
ριστάσεις, χωρίς να βαρυγκωμήσει ποτέ. Με 
το συμβουλευτικό και συμπονετικό της λόγο 
δίπλα στα παιδιά και τα εγγόνια της (και όχι 
μόνο), χαιρόσουν να βλέπεις αυτή τη γαλή-
νια και καθαρή μορφή της. Δίπλα σου Κυρά 
Λένη, μέσα στην καθαρή όσο και αγωνιστι-
κή ματιά σου διαβάσαμε: «Μη καταδέχεστε 
να ρωτάτε θα νικήσουμε; θα νικηθούμε; μα 
πολεμάτε! «Ώσπου...»Πάνω που σε μεθού-
σαν οι χαρές και τ΄ όνειρό σου τ΄ άσπρα είχε 
φορέσει, σπάσαν της λύρας οι χορδές κι 
έμεινε το τραγούδι σου στη μέση...»όπως 
πολύ εύστοχα έχει πει ο συγγενής στιχουρ-
γός-ποιητής, σε ανάλογη περίπτωση.
Δεν είσαι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία 
μάνα και γιαγιά που φεύγει από τη ζωή. 
Όμως:» Είναι κάποιες φορές, που ο άνθρω-
πος θέλει να κάνει ένα περίπατο στα χορ-
ταριασμένα μονοπάτια της ζωής του. Να 
αναθυμηθεί τα αρώματα και τα χρώματα. 
Να ξανακούσει τα τραγούδια των πουλιών 
που τον συντρόφευσαν στο διάβα του. Να 
ξανακούσει του ρυακιού νερό να γουργου-
ρίζει. Να ξανακούσει το γαύγισμα των άγρι-
ων σκύλων, που ήταν κρυμμένοι πίσω από 
τα δέντρα, όπου κάθισε να ξαποστάσει. Να 
ξανάρθουν στο μυαλό του οι εικόνες του 
εαυτού του, πότε να χορεύει ανέμελα και 
πότε να σέρνεται με σκισμένα ρούχα, ξυπό-
λυτος και πληγωμένος...»
Εσύ μάνα και γιαγιά, λόγω της ασθένειας 
σου, τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής σου, 
στερήθηκες τη δυνατότητα αυτού του περί-
πατου και αυτό το παράπονό σου το διαβά-
ζαμε στο βλέμμα σου, που προσπαθούσες με 
αγωνία να θυμηθείς που μας ξέρεις και σαν 
δεν τα κατάφερνες(;) έκλινες με θλίψη τα 
μάτια σου. Το παράπονό σου αυτό, να ξέρεις 
είναι και δικό μας παράπονο και αναπάντη-
το γιατί;

Καλό παράδεισο αρχόντισσα Κυρά Λένη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΥ.

Τα παιδιά της εκλιπούσας κατέθεσαν για τις 
ανάγκες της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ το 
ποσό των 100 ευρώ.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της, αιωνία 
η μνήμη.

Εις μνήμη 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ 
ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ 

– ΦΙΛΙΝΗ
✞  Αποβίωσε 28.07.2020

Εις μνήμη 
ΚΩΣΤΑ 
ΣΠΑΧΗ

✞  Αποβίωσε 12.08.2020

Στη μνήμη της προσφιλούς τους συζύγου 
και μητέρας Ζουμπουλιάς Μαυρόκωστα 
- Φιλίνη, ο σύζυγός της Ανδριανός, τα 
παιδιά της Ειρήνη και Νίκος, Δημήτρης 
και Κατερίνα και Ιάσωνας, καθώς και 
τα εγγόνια της Κωνσταντίνος και Αν-
δριανός,  εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό 
των 200,00 Ευρώ.
Να είναι αιωνία της η μνήμη και ο Θεός 
να την αναπαύει και να την συγχωρεί.

Ο οδυνηρός οριστικός αποχαιρετισμός των 
ανθρώπων με τους οποίους μας συνδέουν 
ισχυροί δεσμοί αίματος, ψυχής, συναισθή-
ματος και μνήμης, γίνεται ακόμη πιο οδυνη-
ρός, όταν ο θάνατος έρχεται αιφνίδια και 
βιαστικά να λύσει μια βαθιά και ουσιαστική 
σχέση ζωής που συνοδεύει κάθε πλευρά του 
εσωτερικού μας κόσμου και συμπορεύεται 
με κάθε βήμα της πορείας μας.
Ο πρόωρος θάνατος και αναπάντεχος χαμός 
του αγαπημένου συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου μας Κώστα Σπαχή, ο 
οποίος έχασε την άνιση μάχη με την ύπουλη, 
επιθετική και θανατηφόρο νόσο μετά από 
σύντομη νοσηλεία, άφησε στην ψυχή μας το 
αίσθημα του ισχυρού πόνου, επιτάσσοντας 
συγχρόνως και το χρέος της προσπάθειας 
για τη συνέχεια και την περιφρούρηση των 
αρχών, των αξιών, των οικογενειακών και 
κοινωνικών δεσμών και σχέσεων που δια-
μόρφωσε στη δραστήρια και πολυεπίπεδη 
πορεία της ζωής του.
Στη μνήμη του κατατέθηκαν τα εξής ποσά:
- Στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο 
«ΕΛΠΙΔΑ» 1500 ευρώ από την σύζυγο, τα 
τέκνα και τους φίλους.
- Στην Εφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩ-
ΓΕΙΩΝ»:
α) 300 ευρώ από την σύζυγο και τα τέκνα, 
β) 100 ευρώ από την αδερφή Δωροθέα Σπα-
χή-Αεράκη, 
γ) 100 ευρώ από τον αδερφό Αντώνιο Σπα-
χή και 
δ) 100 από τον ανιψιό Γεώργιο Αντωνίου 
Σπαχή.
-Στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων:
α) 100 ευρώ από την οικογένεια του εξαδέλ-
φου Δημητρίου Σπυριδάκη (Ασιθιανού),
β) 50 ευρώ από την οικογένεια του αιδεσι-
μότατου Γεωργίου Ανδρεαδάκη, 
γ) 50 ευρώ από την οικογένεια Εμμανουήλ 
και Ουρανίας Αργύρη,
-Στο Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων 50 ευρώ 
από την οικογένεια Κώστα Λέανδρου Σπαχή.
Η οικογένεια του εκλιπόντος επιθυμούμε να 
ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι με την 
παρουσία τους, τα λόγια τους και τα συλλυ-
πητήρια μηνύματά τους συμπαραστάθηκαν 
στο πένθος τους για την απώλεια του αγα-
πημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου, συνταξιούχου δικηγόρου 
Κωνσταντίνου Σπαχή. 
Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε:
-Τον εκφωνήσαντα τον επικήδειο λόγο, τι-
μώντας την μνήμη του, δικαστικό λειτουργό 
Οδυσσέα Σπαχή,
-Την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου των εν Αθήναις Ανωγειανών, 
δικηγόρο, Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, η οποία 
με τον λόγο της τίμησε τη μνήμη του ως πρώ-
του εκδότου της εφημερίδας «Η ΦΩΝΗ 
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ».
-Την φιλόλογο Ηρακλείου Αρετή Σπαχή για 
το δημοσιευθέν στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ 

άρθρο της αποχαιρετισμού του εκλιπόντος.
-Τον Δήμο Ανωγείων για το ψήφισμά του. 
-Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ Παραρτήματος Ηρα-
κλείου για το ψήφισμά του.
-Όλους όσοι κατέθεσαν χρηματικά ποσά εις 
μνήμην του στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με 
καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», στην εφημερίδα «Η 
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», στο Κέντρο 
Υγείας Ανωγείων και στο Δημοτικό Σχολείο 
Ανωγείων

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΣΠΑΧΗ.
Αγαπητέ Ξάδελφε,
Έφυγες από κοντά μας ξαφνικά, αλλά η 
μνήμη της προσωπικότητας σου είναι παρού-
σα, εδώ, στη σύζυγό σου, στα παιδιά σου, 
στους συγγενείς και στους φίλους σου. Η 
οδύνη για το ξαφνικό χαμό σου, ωστόσο, δεν 
θα σταθεί εμπόδιο για να μην σε αποχαιρε-
τήσουμε με αξιοπρέπεια και με την πρέπου-
σα τιμή, αξίες για τις οποίες αγωνίσθηκες 
όσο ζούσες.
Αγαπητέ Ξάδελφε είναι τραγική ειρωνεία 
ότι σε αποχαιρετούμε σε μια χρονική συγκυ-
ρία, όπου απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή 
αυτοσυγκράτηση στις κοινωνικές επαφές. 
Κι είναι ειρωνεία διότι ένα χαρακτηριστικό 
του βίου σου ήταν η εξωστρέφεια, η αγάπη 
σου για τη κοινωνική συντροφιά, ο διάλο-
γος, οι ιστορίες για τις ωραίες, ηρωικές πρά-
ξεις των προγόνων. Γιατί δεν ξέχασες ποτέ 
ότι ήσουν ο γιός ενός πολύ δυνατού κι άφο-
βου άντρα του Σπαχογιώργη. Και θέλησες 
να συνεχίσεις την παράδοση.
Σπούδασες νομικά στην Αθήνα κι ήσουν 
από την πρώτη γραμμή των Ανωγειανών που 
αποφοίτησαν από το Σταυράκειο Γυμνάσιο 
και άνοιγαν τα φτερά τους, υπό ιδιαίτερα 
δύσκολες συνθήκες, στην Αθήνα και στις 
άλλες πόλεις. Έχοντας τον ηθικό εξοπλισμό 
της οικογένειας του Σπαχογιώργη άντεξες 
τις κάθε είδους δυσκολίες των φοιτητικών 
χρόνων και εισήλθες με επιτυχία στον δικη-
γορικό στίβο. Αλλά, και κατά τη διαμονή 
σου στην Αθήνα, η αγάπη σου για τον ιδιαί-
τερο τόπο καταγωγής, τ’ Ανώγεια και η δίψα 
για την ανάπτυξη των ιδεών και των στοχα-
σμών των συγχωριανών σου, σε ώθησαν να 
γίνεις ένας από τους ιδρυτές της «Φωνής των 
Ανωγείων», της εφημερίδας των Ανωγεια-
νών της Αθήνας, στο σύλλογο των οποίων 
είχες πρωταγωνιστικό ρόλο. Μετά την κά-
θοδο σου στο Ηράκλειο αφιερώθηκες στην 
επαγγελματική σου ενασχόληση, τη δικηγο-
ρία, και στάθηκες νομικός παραστάτης με 
αξιοπρέπεια και ήθος. Αγάπησες την οικο-
γένεια σου, τη σύζυγο σου, συμβολαιογράφο 
Αργυρώ Πολυχρονάκη-Σπαχή και τα παιδιά 
σου, το Γιώργο και τη Χρυσούλα, που σπού-
δασαν και έχουν διακριθεί στον επαγγελμα-
τικό τους χώρο.
Αγαπητέ Ξάδελφε με αυτά τα λίγα, αλλά 
μεστά νοήματος λόγια, θα ήθελα να σ’ απο-
χαιρετήσω και να σε διαβεβαιώσω ότι θα σε 
θυμόμαστε για τη γνήσια αγωνία σου να 
παραμείνεις ένας Ανωγειανός με αξιοπρέ-
πεια και ήθος. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπά-
σει.»
 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Ύστερα από την αναγγελία θανάτου του 
Σπαχή Κωνσταντίνου του Γεωργίου, το Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων, 
συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση,  την 12η 
του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 16:00 και αφού έλαβε υπό-
ψη του:

Την ιδιότητά του εκλιπόντος ως Δημοτικού 
Συμβούλου και Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ανωγείων, που επί σειρά ετών 
προσέφερε ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του 
στο Δήμο,
Την αγάπη του για τα Ανώγεια και την ισχυ-
ρή θέληση του, για προσφορά στο τόπο του, 

μέσα από την συμμετοχή του στα κοινά και,
Το γεγονός ότι με την καθοριστική και σε-
βαστή παρουσία του, τίμησε την Ανωγειανή 
κοινωνία και την οικογένεια του, σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής του, 
Αποφάσισε Ομόφωνα 
Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του, στους 
οικείους του εκλιπόντος.
Να καταθέσει στη μνήμη του, αντί στεφά-
νου, ποσό στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του 
Δήμου Ανωγείων. 
Λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες υγει-
ονομικές συνθήκες που επικρατούν στην 
χώρα μας την παρούσα χρονική περίοδο, 
αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου 
να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.
Το παρόν ψήφισμα, να δοθεί στους οικείους 
του και να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο.
 
Για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ανωγείων

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Ανδ. Δραμουντάνης

αποΧαιρετισΜοσ  
του Δικηγορου κωστα σπαΧη

«Ένα ποτήρι δροσερό νερό είναι η ζωή». Με 
αυτή τη ρήση του Καζαντζάκη, που συμπυ-
κνώνει στωικά το μεγαλείο, αλλά και την 
τραγικότητα της ανθρώπινης ζωής, αγαπη-
μένε εξάδελφε, Κώστα, μας υποδεχόσουν τις 
πρώτες μέρες στο κρεβάτι του πόνου, διατη-
ρώντας, αυτές τις δύσκολες στιγμές της δο-
κιμασίας σου, ακμαίο το ηθικό στην άνιση 
μάχη που έδωσες θαρραλέα με τον ύπουλο 
εχθρό της νόσου που έτρωγε τα σωθικά σου 
υπόγεια, επιθετικά, αποδυναμώνοντας, μέρα 
με τη μέρα, την αξιοθαύμαστη μέχρι τα 76 
χρόνια υγεία σου, χωρίς όμως ποτέ να κα-
ταφέρει να κάμψει και το φρόνημά σου.
Γαλουχημένος με το ατίθασο πνεύμα, την 
απαράμιλλη παλικαριά και το Προμηθεϊκό 
ήθος του πατέρα σου, του Σπαχογιώργη, δεν 
παραδόθηκες στην επέλαση του επιθετικού 
εχθρού. Στην επέλαση της νόσου που εκδι-
κητικά θέλησε να σου αφαιρέσει το δικαίω-
μα στα ήρεμα και γαλήνια γηρατειά, να σου 
ακυρώσει τη δυνατότητα να σφραγίσεις με 
έναν ομαλό τρόπο την εποικοδομητική πο-
ρεία της δημιουργικής ζωής σου.
Γεννημένος μέσα στην ταραχή του πολέμου, 
το 1943, πήρες από τα γεννοφάσκια σου το 
«βάφτισμα» της αντίστασης στη βαρβαρό-
τητα, έχοντας ως πρότυπο την υπερήφανη 
και πρωτοπόρα μαχητική στάση του πατέρα 
σου, των θείων σου και των λοιπών συγγε-
νών σου που σου χάρισαν το στιβαρό πρό-
τυπο της αξιοπρέπειας, της ντομπροσύνης, 
της παλικαριάς. Της παλικαριάς που – ενώ 
δε φείδεται της πολεμικής αρετής όπου είναι 
αναγκαία - ωστόσο επιλέγει σταθερά το 
δρόμο και εδραιώνεται στη βάση της σύνε-
σης, του ντόμπρου και σταράτου λόγου. Του  
λόγου που έχει την απόλυτη συνείδηση της 
ηθικής και κοινωνικής αρετής, της αρετής 
που στεριώνει και ισχυροποιεί τη συλλογική 
ζωή του κακοτράχαλου και άγονου χωριού 
των Ανωγείων, το οποίο έχει όμως ένα μο-
ναδικό τρόπο να γονιμοποιεί την ευαισθησία 
και να καλλιεργεί το φιλότιμο.
Ακολουθώντας αυτήν την κοινωνική και 
οικογενειακή αρχή της φιλοτιμίας, αγαπητέ 
εξάδελφε Κώστα, επιδόθηκες στον ωραίο 
αγώνα της μόρφωσης τα σκοτεινά μεταπο-
λεμικά χρόνια της φτώχειας και των στερή-
σεων, επιδεικνύοντας  αξιοθαύμαστο ζήλο 
για τη μάθηση, την πρόοδο, την επιστήμη. 
Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των γυμνασι-
ακών σου σπουδών στο Σταυράκειο Γυμνά-
σιο των Ανωγείων, διεκδίκησες και πέτυχες 
την ανώτερη μόρφωση των νομικών στο 
πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου και άσκησες 
το επάγγελμα του δικηγόρου στα πρώτα 
χρόνια της πορείας σου, ανοίγοντας το δύ-
σκολο  δρόμο για τα γράμματα και τη φιλο-
μάθεια στον ευρύτερο συγγενικό κύκλο, 

δρόμο που ακολουθήσαμε, με πάθος και 
πίστη, πολλά από τα μικρότερα πρώτα εξα-
δέλφια σου, που ανοιχτήκαμε, με τη σειρά 
μας, στο πολυδαίδαλο τοπίο των πανεπιστη-
μιακών σπουδών.
Έχοντας στη φαρέτρα σου τον εξοπλισμό 
της κοινωνικής προσφοράς, όπως τον διδά-
χτηκες από το σπίτι σου, όπως τον βίωσες 
στην υποστηρικτική στάση του πρωτότοκου 
αδελφού σου, του Αντώνη, και της πολυα-
γαπημένης και μοναχοκόρης αδελφής σου 
Δώρας, γαλουχημένος με τις πατροπαράδο-
τες αξίες του σεβασμού των λαϊκών ανθρώ-
πων του μόχθου, ξεκίνησες την επαγγελμα-
τική σου καριέρα ως δικηγόρος, με την 
εμπνευσμένη έκδοση της εφημερίδας «η 
Φωνή των Ανωγείων». Με την έκδοση αυτής 
της εφημερίδας, επεδίωκες να δώσεις πράγ-
ματι «φωνή» στους αποκλεισμένους, τους 
ξωμάχους, τους ταπεινούς ανθρώπους, τους 
σεμνούς οικοδόμους του πολιτισμού του γε-
νέθλιου τόπου, που έχει ως κορωνίδα του 
την ευπρέπεια, το φιλότιμο, τη φιλεργατικό-
τητα, το τίμιο ψωμί και το καθαρό μέτωπο. 
Ζώντας από τα παιδικά σου χρόνια το κα-
θάριο βλέμμα της αντρειάς και τίμιας στά-
σης του πατρικού προτύπου, ένιωσες την 
ανάγκη να δώσεις λόγο σε αυτούς τους αν-
θρώπους που στην πράξη δείχνουν να γνω-
ρίζουν τι σημαίνει να τηρείς το λόγο σου και 
να σέβεσαι τα λόγια σου. Έτσι, συντέλεσες 
καθοριστικά στην εδραίωση του συλλογικού 
ιστού της ανωγειανής κοινωνίας, που απο-
τελεί και το θεμέλιο του οικοδομήματός της. 
Βιώνοντας, σε όλη την πορεία της ζωής σου, 
το βάρος της ηθικής, οικογενειακής και κοι-
νωνικής κληρονομιάς, προσπάθησες, από τα 
πρώτα βήματα του ανοίγματός σου στην 
κοινωνία, να προσφέρεις από το νέο πόστο 
του επιστήμονα και του ευαισθητοποιημένου 
ανθρώπου των γραμμάτων.
Ακολουθώντας σταθερά τις επιταγές αυτών 
των πατροπαράδοτων «συμβολαίων», δια-
μόρφωσες αντίστοιχα και την οικογενειακή 
σου ζωή, έχοντας στο πλευρό σου ως άοκνη 
συνοδοιπόρο, στις δύσκολες και τις εύκολες 
στιγμές, τη σεμνή επιστημόνισσα Αργυρώ 
Πολυχρονάκη - Σπαχή. Τα δυο παιδιά σου, 
ο Γιώργης και η Χρυσή, οικοδομώντας, με 
τη σειρά τους, το δικό τους οικογενειακό και 
κοινωνικό τοπίο, με τους συντρόφους τους, 
την Ελένη και το Βασίλη αντιστοίχως, με-
ταλαμπαδεύουν στα παιδιά τους και εγγόνια 
σου τις ηθικές επιταγές της οικογενειακής 
και κοινωνικής κληρονομιάς τους, πιστοί 
στο δρόμο της ευπρέπειας και της αξιοπρέ-
πειας που τους δίδαξες μαζί με τη σύντροφο 
της ζωής σου. 
Στη σύζυγο, στα τα παιδιά σου και τις οικο-
γένειές τους, στην πολυαγαπημένη, μονά-
κριβη αδελφή σου Δώρα, στον αδελφό σου 
Αντώνη και στην οικογένειά του, σε όλους 
εμάς, τους συγγενείς και τους φίλους – που 
με οδύνη ο αιφνίδιος θάνατός σου μας ανα-
γκάζει να σου απευθύνουμε τον ύστατο απο-
χαιρετισμό-, αφήνεις ως παρακαταθήκη τα 
εποικοδομητικά σου ανοίγματα στα γράμ-
ματα και την κοινωνία και τη σταθερή πίστη 
σου στις αξίες της συλλογικής ζωής.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα  
που θα σε σκεπάσει.

Η εξαδέλφη σου Αρετή Σπαχή.

* Εις μνήμη του Κώστα Σπαχή – Σπαχόκω-
στα οι κάτωθι συγγενείς εισέφεραν στη Φ.Α. 
τα παρακάτω ποσά:

α) 300,00 ευρώ η σύζυγος και τα τέκνα. 
β) 100,00 ευρώ η Δωροθέα (Δώρα) Σπαχή 
-Αεράκη. 
γ) 100,00 ευρώ ο αδερφός, Αντώνης Σπαχής 
(Σπαχαντώνη). 
δ) 100,00 ευρώ ο ανιψιός, Γεώργιος Αντ. 
Σπαχής. Τσεκ αν εχουν μπει ήδη και να 
μην μπουν 2 φορές



 ΦΩΤ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Ένα πραγματικό στολίδι είναι το γκράφιτι που εδώ και λίγους μήνες 
έχει φτιαχτεί  στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ανωγείων από τον καλλιτέχνη 
Αλέξανδρο Ραπτάκη. Στο καμάρι μας, το «Σταυράκειο» Γυμνάσιο – 
Λύκειο που από εδώ και πέρα θα απεικονίζεται η μορφή του Μεγάλου 
Ευεργέτη του τόπου μας, Μιχάλη Σταυρακάκη (Σταυράκη) μαζί με την 
προσωπική του διαδρομή από την γενέτειρα του, τα Ανώγεια, το 1879 
μέχρι την Σμύρνη και το Σακραμέντο της Αμερικής και τον μισεμό του 
από τη ζωή το 1961.
Επίσης, λίγο πριν το προαύλιο του Γυμνασίου –Λυκείου , αναγράφονται 
οι παρακάτω μαντινάδες, που μέσα στις δεκαπέντε συλλαβές τους 
δηλώνουν τα πάντα:

 «η κρήτη βγάνει οπλαρχηγούς κι Ανθρώπους των γραμμάτων.
κι αγράμματους που αλλάζουνε την τάξη των πραγμάτων». 

(Μήτσος Σταυρακάκης)

Ένα δεντρό εφύτεψες ςτο ανωγειανό περβόλι
και σήμερα καθόμαστε στον ασκιανό του όλοι.

Αριστείδης Χαιρέτης (Γιαλάφτης)

Πολλά συγχαρητήρια στον σύλλογο αποφοίτων και φίλων του σχολείου 
γι αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία!

ΜΑν. ςκΑν.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση του Δήμου Ανωγείων με αφορμή  
την συμπλήρωση 76 ετών από το ολοκαύτωμα των ανωγείων. 
ανώγεια, 13 αυγούστου 2020.

φΩΤΟ Αγγελα ςκουλά

Η Φ.α. ευχαριστεί θερμά την Αγγέλα Σκουλά για την παραχώρηση των φωτογραφιών,  
που τράβηξε από την εκδήλωση μνήμης της 76ης επετείου του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων.

«Του Γιώργη Μανουρά 
(Καγιαμπή)» «Του Γιώργη Μανουρά (Καγιαμπή)»

Η ΦωΤΟΓΡΑΦΙΑ
του μήνα
ΚΟΣΜΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟ ΓΚΡΑφΙΤΙ  
ΣΤΟ «ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ» ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

φΩΤΟ Μανώλης ςκανδάλης

Ο ΥφΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΜΕΤΑφΟΡΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕφΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕφΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ζΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΩΓΙΩΝ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Ο ΠΕΡΙφΕΡΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ, ΣΤΕφΑΝΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ, 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΕΡΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΥΡΤζΑΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΥΡΤζΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ


