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  Πραγματοποιήθηκαν, με τη συμμετοχή 
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         συνεχόμενη χρονιά, η γιορτή της 
               τέχνης κα του πολιτισμού, 
                           τα Υακίνθεια.
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✓

στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, η Νο-
μαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου, η Νομαρχιακή 
Επιτροπή Ρεθύμνης και η ΚΚΕ Ηρακλείου και 
Ρεθύμνης σε συνεργασία με την Κ.Ο.Β. Ανωγείων, 
γιόρτασαν μαζί, στ’ Ανώγεια τη μάχη στο Σφακά-
κι, που δόθηκε στις 7 Αυγούστου 1944, στην ομώ-
νυμη περιοχή, από την εφεδρική ομάδα του ΕΛΑΣ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ. κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
τιμήθηκαν οι αγωνιστές του δημοκρατικού στρατού 
κρήτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι νεολαίος της κνΕ 
εξιστόρησε τα γεγονότα για τη δράση του δ.σ.Ε. 
στην κρήτη. 

(συνέχεια στη σελ. 10)

Εκδήλωση τιμής και μνήμης 
στ’Ανώγεια, για τη 
«μΑχη σΤΟ σΦΑκΑκι»

Α Ν Ω Γ Ε Ι Α 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

στο πλαίσιο των επετειακών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που πραγματοποιεί κάθε 

χρόνο ο δήμος Ανωγείων σε συνεργασία 
με την πολιτιστική επιτροπή του δήμου, με  αφορμή 
το 3ο Ολοκαύτωμα, έγιναν κι εφέτος στ’ Ανώγεια 
οι εξής εκδηλώσεις.       ΡΕΠΟΡΤΑζ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝδΑΛΗΣ

(συνέχεια στη σελ. 4)

        ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΟ -
ΤΡΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ δΡΟΜΟ
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ ➔ ΟΡΕΙΝΟ  
ΜΑΛΕΒΙζΙ - ΑΝΩΓΕΙΑ  
➔ ΟΡΕΙΝΟ ΜυΛΟΠΟΤΑΜΟ» σΕλ. 15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

«ΝΙΚΗ ΣΤΗ 
ΝΕΚΡΗ ζΩΝΗ»
ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΣΟΥΛΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΛΚΟΥ

             T’AΝΩΓΕΙΑ 
             ΠΕΡΗφΑΝΑ 
υΠΟδΕΧΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΑφΙξΗ 
ΤΗΣ ΟΛυΜΠΙΑΚΗΣ φΛΟΓΑΣ 
ΤΩΝ SpeciAl OlympicS 

Πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων και αρκετοί επί-
σημοι προσκεκλημένοι, τίμησαν την 67η επέτειο του 
Ολοκαυτώματος των Ανωγείων από τους Γερμανούς 
κατακτητές στις 13 Αυγούστου 1944. Προηγήθηκε 
επιμνημόσυνη δέηση στον ιερό ναό του Αγίου ιωάν-
νου, για τους νεκρούς που έδωσαν τη ζωή τους  την 
κατοχή, για τη λευτεριά και την εθνική αξιοπρέπεια. 
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του 
Ανωγειανού Αγωνιστή στην Πλατεία «Αρμί». Την 
κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Προστασί-
ας του Πολίτη μανώλης Όθωνας. Παρέστησαν επί-
σης οι βουλευτές κ. Ολγα κεφαλογιάννη, κ. λίτσα 
κουρουπάκη και κ. Βασίλης κεγκέρογλου.

(συνέχεια στη σελ. 6)

για την 

67η επετειο 
του 

ολοκαυτώματος 
τών ανώγειών 
13  Αυγουστου 1944

Την Τρίτη 14 ιουνίου 
τ’Ανώγεια  είχαν την τύ-
χη και  δικαιολογημένα, 
απόλαυσαν την τιμή, να 
υποδεχθούν την Ολυμπι-
ακή Φλόγα των αγώνων 
Special Olympics για 
άτομα με ειδικές ικανό-
τητες και δεξιότητες. 

ΕΠΙΤυΧΕΙΣ ΟΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚδΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΤΟ 1Ο δΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2010-2011
με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι εορτα-
στικές εκδηλώσεις για τη λήξη των μαθημάτων, στην αυλή του 1ου 
δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, το απόγευμα της 10ης Ιουνίου, 
ενώπιον πλήθους κόσμου.                             (συνέχεια στη σελ. 16)

(συνέχεια στη σελ. 4)

στα Ανώγεια, την πρώτη μέρα του Αυγού-
στου, σε μία κατάμεστη πλατεία στο  Αρμί 

οι δημοσιογράφοι της νΕΤ Γιάννης φασου-
λάς και Γιάννης Σκάλκος παρουσίασαν το βιβλίο 
τους «ΝΙΚΗ στη Νεκρή Ζώνη», αλλά και το ντοκι-
μαντέρ «Ήρωες χωρίς παράσημα…», που  συνοδεύει 
το βιβλίο για τους «300» του μάλεμε» που πολέμη-
σαν στην κύπρο το 1974.         (συνέχεια στη σελ. 5)

  Ο ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΑλΟμΟΙΡΗΣ 
ΕΚφΩΝΗΣΕ  
ΤΟΝ 
«ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ»

Ο πρόεδρος της 
Π.Ε.Α.Ε.Α.  
Ανωγείων  
κ. Τηλέμαχος 
Σταυρακάκης  
στην ομιλία του

Ο XΑΡΗΣ φΑΣΟΥλΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΟΚΑλΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ CD ΤΟΥΣ, «ΑΡχΗΣ ΑΓΕΡΑΣ»
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Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ 
δήμου Ανωγείων αισθάνονται την υπο-
χρέωση να ευχαριστήσουν θερμά: 
Τον Εμμανουήλ Γεώγ. Κουνάλη για το 
ποσό των 200 ευρώ που δώρισε στην 
μνήμη της συζύγου του μαρίας κουνά-
λη και
τον Χαράλαμπο Κων. δραμουντάνη για 
το ποσό των 50 ευρώ που δώρισε στην 
μνήμη της λουκίας δραμουντάνη

Ο δήμαρχος
Κεφαλογιάννης Σωκράτης

Το Γενικό Λύκειο Ανωγείων ευχαριστεί 
όλους τους παρακάτω για την προσφορά 
των χρηματικών ποσών προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η εκδρομή της Γ’ λυ-
κείου στην ιταλία.
•Καφετέρια FORUm και τον Χαιρέτη 
Ευριπίδη 300 ευρώ.
•Το κέντρο Πολιτιστικών και καλλιτε-
χνικών Εκδηλώσεων ΟΙ ΚΟυΡΗΤΕΣ 
100 ευρώ.
•Το Ψητοπωλείο Νέο Πικάντικο του 
Ρουσσάκη Νίκου και Καράτζη Νίκου 
100 ευρώ.
•Το Καπνοπωλείο στο Γάζι του Μανώ-
λη Κεφαλογιάννη και Μανώλη Κοτσι-
φού 100 ευρώ.
•Τη Σχολή Οδηγών Γ. Μακάκη 50 ευ-
ρώ.
•Τα Μηχανήματα-Εργαλεία Νταγια-
ντάς 50 ευρώ.
•Το café-Bar Το Μήλον της Έριδος 
50 ευρώ.
•Το φαρμακείο στο Γάζι του Παπαδιού 
Μενέλαου 50 ευρώ.
•Το Γραφείο Τελετών και Μνημόσυ-
νων του Μπαγκέρη – Κουτάντου 50 
ευρώ.
•Την Ενορία του Αη Γιάννη 600 ευρώ.
•Την Ενορία της Παναγίας 300 ευρώ.
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ΑΠΕυΘυΝΘΕΙΤΕ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤ’ ΑΝΩΓΕΙΑ
Παρακαλούμε όλους τους συγχωριανούς και κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να 
δημοσιευ θεί κείμενο ή άρθρο του ή κάθε είδους ανακοίνωση στην εφημερίδα μας, να 
απευθύνεται στην ανταποκρίτρια μας, στ’ Ανώγεια, Αλίκη Βρέντζου, άλλως απευθείας 
στα γραφεία του συλλόγου μας. Παράλληλα, όποιος επιθυμεί να συμβάλει με τη συν-
δρομή του στην ενίσχυση της εφημερίδας μας, μπορεί, ομοίως, να απευθύνεται στην κα 
Αλίκη Βρέντζου και να της δίνει το χρηματικό ποσό που επιθυμεί. στην κα Βρέντζου 
μπορεί καθένας να απευθύνεται και για θέματα που αφορούν την εφημερίδα και το 
σύλλογό μας, κυρίως, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στο χώρο εργασίας της, 
στην επιχείρηση (μανάβικο), που διατηρεί στην κεντρική οδό του χωριού, στο Αρμί. 
(Τηλ. επικοινωνίας 28340- 31741, Κιν.: 6979730592)

Ευχαριστούμε θερμά το δ.Σ.

Το δ.σ. του συλλόγου των  Ανωγειανών 
της Αθήνας παρακαλεί τα μέ λη και τους 
φίλους του, να ενισχύσουν οικονο μικά 
την εφημερίδα μας «η Φωνή των Ανω-
γείων», τακτοποιώντας τη συνδρο μή 
τους ή εισφέροντας το οποιο δήποτε οι-
κονομικό ποσό. η κάθε οικονομική βοή-
θεια μας δίνει δύναμη και  κουράγιο για 
να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και 
να καλύ ψουμε τα αυξημένα έξο δα έκδο-
σης και εκτύπωσης της ιστο ρικής μας 
εφημερίδας. χρή ματα μπο ρεί τε να μας 
αποστείλετε, είτε με ταχυδρομική επιτα-
γή στη διεύθυνση του συλ λόγου μας, είτε 
με κατά θεση στο Λο γα ριασμό Αγροτικής 
Τράπεζας 16301-003296-52, είτε  μέσω 
της αντα πο κρίτριας μας στ' Ανώγεια, Αλί-
κης Βρέντζου.

ΕΝΙΣΧυΣΤΕ 
ΤΗΝ ΕφΗΜΕΡΙδΑ ΜΑΣ

«ΙδαΙο αντρο: 
το σπήλαιο 

του δία και οι 
θησαυροί του»

•Την Ενορία Λιβαδίων 200 ευρώ.
•Την Ενορία της Αξού 150 Ευρώ.
•Το Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Ανω-
γείων 500 ευρώ.

η σχολική επιτροπή Γυμνασίου και Λυ-
κείου Ανωγείων ευχαριστεί  για την προ-
σφορά των 500 Ευρώ στη μνήμη της Ευ-
αγγελίας Γεωργίου Χαιρέτη τους:
•Χαιρέτη Νικόλαο 100 ευρώ.
•Ρούλιο Γεώργιο 100 ευρώ.
•Ρούλιου Ειρήνη 50 ευρώ.
•Ρούλιου Αθηνά 50 ευρώ.
•Θρυσάλη Μαρία 50 ευρώ.
•Θρυσάλη Γεώργιο 50 ευρώ.
•Θρυσάλη Χαράλαμπο 50 ευρώ.
•Ρούλιο Μιχαήλ 50 ευρώ.

η σχολική επιτροπή Γυμνασίου και Λυ-
κείου Ανωγείων ευχαριστεί  τον κο Ντα-
γιαντά Εμμανουήλ για την προσφορά 
των 325 ευρώ στη μνήμη της Μαρούλης 
Νταγιαντά, τα οποία και κατατέθηκαν 
στον λογαριασμό του «κληροδοτήματος 
σταυράκη» στην Εθνική Τράπεζα

Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ 
δήμου Ανωγείων αισθάνονται την υπο-
χρέωση να ευχαριστήσουν θερμά τις οι-
κογένειες των κάτωθι:
Νταγιαντά Γεωργίου του δημητρίου 
φρυσάλη Αριστείδη και Αθηνάς 
Νταγιαντά Νικολάου του δημητρίου
Νταγιαντά-Τσικαλάκη Πελαγίας
Νταγιαντά Ελένης του δημητρίου
Για το ποσό των 250 ευρώ που δώρισaν 
(50 ευρώ έκαστος) στην μνήμη του ντα-
γιαντά Εμμανουήλ (λαμπρινομανώλη).

Ο δήμαρχος
Κεφαλογιάννης Σωκράτης

Ο δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανω-
γείων ευχαριστεί θερμά την οικογένεια 
του Δημήτρη Πασπαράκη του Νικολάου 
για τη δωρεά των 50 ευρώ που έκανε στο 
σταθμό στη μνήμη της Ευαγγελίας Πα-
σπαράκη.

Ο Παιδικός Σταθμός Ανωγείων ευχαρι-
στεί θερμά τον Εμμανουήλ Κουνάλη του 
Γεωργίου για την δωρεά των 200 ευρώ 
που έκανε στον σταθμό μας στην μνήμη 
της αγαπημένης του συζύγου Μαρίας. 

η Σχολική επιτροπή και οι δάσκαλοι 
του 1ου δημοτικού Σχολείου Ανωγείων 
ευχαριστούν θερμά την Ιοκάστη Μ. 
Μπαγγέρη που κατέθεσε στο σχολικό 
ταμείο το ποσό των 50 ευρώ ως δωρεά 
στη μνήμη Νικολάου Δ. Ανδρεαδάκη 
(Φασαλονίκο).

η διευθύντρια του σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ 
δήμου Ανωγείων αισθάνονται την υπο-
χρέωση να ευχαριστήσουν θερμά την 
οικογένεια της Ευαγγελίας Βρέντζου για 
το ποσό των 100 ευρώ που κατέθεσε στο 
κΑΠη για τη συμπλήρωση 3 χρόνων 
από το θάνατο του συζύγου της Δημη-
τρίου Βρέντζου.

Ο δήμαρχος
Σωκράτης Κεφαλογιάννης

Ευχαριστήρια

δΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕΣΤΗ «ΦΩΝΗ  ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»καλούμε όλους, όσοι επιθυμούν να διαφημιστούν στην εφημερίδα μας να καλούν στα γραφεία του  συλλόγου μας τηλ.: 210 6916060  ή στο τηλ.: 6972 906273  (Γιάννης μανουράς).

Άφιξη της Ολυμπιακής Φλόγας 
των Special Olympics  
στ' Ανώγεια ›4
Ανώγεια - ΠΟλιΤισΤικΟ κΑ-
λΟκΑιΡι - Αύγουστος 2011 ›4
Γερμανικές αποζημιώσεις. 
Ανώγεια - 14 Αυγούστου ›5
Παρουσίαση του βιβλίου  
«νικη» σΤη νΕκΡη Ζώνη» 
των Γιάννη Φασουλά και  
Γιάννη σκάλκου ›5
Εκδηλώσεις μνήμης για την 67η 
επέτειο του Ολοκαυτώματος 
των Ανωγείων ›6-7

κΡηΤικΟσ ΕΡώσ: Ο εκ-κΡη-κ-
ΤικΟσ. με αφορμή το Βιβλίου 
του μ. Τρούλη ΤΑΞιδΕΥΟ-
νΤΑσ... σΤΟ ΡΕΘΥμνΟ ›8
Εδώ ΤΡιΤΟ ΠΡΟΓΡΑμμΑ, 
Εδώ ΤΡιΤΟ ΠΡΟΓΡΑμμΑ ›8
«νίκη στη νεκρή ζώνη» ›9
η σΤηλη ΤΟΥ ΤΑμιΑ ›10
Εκδήλωση στ’Ανώγεια, για τη 
«μΑχη σΤΟ σΦΑκΑκι» ›10
Αποκαλυπτήρια της προτομής 
του Τηλέμαχου χαιρέτη ›10
Απόσπασμα για την καταστρο-
φή των Ανωγείων από την  

εφημερίδα «κΡηΤικOσ  
κηΡΥΞ» του 1944 ›11
μΕ μΑΘημΑΤικη  
…ΑκΡιΒΕιΑ ›11
ΠΑΡΕΞ ΕλΕΥΘΕΡιΑ κΑι 
ΓλώσσΑ... Παλαμήδης -  
Παλληκάρι ›12-13
Παρουσίαση του βιβλίου 
«ιδΑιΟ ΑνΤΡΟ, ΤΟ σΠηλΑιΟ 
ΤΟΥ διΑ κΑι Οι ΘησΑΥΡΟι 
ΤΟΥ» των Γιάννη και Έφης 
σακελλαράκη ›13
δΡΑσΕισ -  
ΑΠΟδΡΑσΕισ ›14-17
κΟινώνικΑ ›18-19
ΦώΤΟμΑΡΤΥΡιΕσ ›20

ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση

ιδιοκτησία του συλλόγου  
των Ανωγειανών της Αθήνας  
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Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των  
συντακτών τους. Κείμενα μπορούν να αποστέλονται 

στην εφημερίδα ηλεκτρονικώς ή εγγράφως.  
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων ή κειμένων  

της εφημερίδας, πλην της αντιγραφής του τίτλου και 
του λογοτύπου αυτής. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, 

για λόγους δεοντολογίας να αναγράφεται ο τίτλος  
της εφημερίδας. Φωτογραφίες και χειρόγραφα  

επιστρέφονται μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού συλλόγου στην  
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕζΑ 

163-01-003296-52

των Γιάννη Σακελλαράκη και 
Έφης Σαπουνά-Σακελλαράκη

Εκδόσεις: Μίλητος, 2011

Όλα τα σπουδαία ευρήματα της μεγάλης ανασκαφής στον Ψηλορείτη, του σπουδαίου 
αρχαιολόγου και επίτιμου, ανωγειανού δημότη Γιάννη σακελλαράκη, ο οποίος πέθανε 
προσφάτως, έρχονται για πρώτη φορά στο φως.
To βιβλίο που κυκλοφόρησε το μάρτιο του 2011 από τις εκδόσεις «Μίλητος», αποτελείται 
από 253 σελίδες και συνιστά καλαίσθητη έκδοση με πλήθος φωτογραφιών και σημαντικές 
πληροφορίες για τον αναγνώστη.
Ένα βιβλίο γεμάτο θησαυρούς. Άγνωστα αρχαία ευρήματα από το Ιδαίο Άντρο, τη σπηλιά 
όπου γεννήθηκε ο δίας στον Ψηλορείτη. χρυσά, αργυρά και χάλκινα αντικείμενα, από 
φαγεντιανή, ελεφαντόδοντο και ορεία κρύσταλλο, όλα αναθήματα των ανθρώπων προς 
τον θεό. κοσμήματα, ειδώλια, σκεύη, αγγεία, σφραγίδες, σκαραβαίοι, ελεφάντινα διακοσμη-
τικά επίπλων. Αλλά επίσης κύμβαλα, τύμπανα και ασπίδες, αντικείμενα που είχαν άμεση 
σχέση με τον μύθο της γέννησης του δία και της προστασίας του από τον κρόνο. Επιπλέ-
ον, μια σφαιρική προσέγγιση του επί χιλιετίες ιερού τόπου με όλα τα μυθολογικά στοιχεία 
που κράτησαν στη μνήμη των ανθρώπων τη λατρεία προς τον πατέρα των θεών δία- «δι-
άδοχο» του νεαρού προϊστορικού θεού της κρήτης-, τη φιλολογική παράδοση, την τέχνη, 
την ιστορία, ακόμη και την εκτεταμένη αρχαιοκαπηλία που αποστέρησε το ιδαίο Αντρο 
από σημαντικότατο μέρος του πλούτου του, αφού το διέσπειραν σε όλον τον κόσμο.
Πρόκειται για την τελευταία κατάθεση στην αρχαιολογία τού προσφάτως εκλιπόντος 
Γιάννη Σακελλαράκη αλλά και της συζύγου του Έφης Σαπουνά-Σακελλαράκη, η οποία 
ανέλαβε την επιμέλεια του έργου. «Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι το Ιδαίο Άντρο περι-
κλείει ολόκληρη την κρητική ιστορία, τουλάχιστον από την ύστερη Νεολιθική εποχή, πριν 
από το 3000 π.Χ., ως σήμερα, δηλαδή για 5.000 χρόνια. Γιατί από τότε είναι βέβαιη η κα-
τοίκηση του σπηλαίου από βοσκούς και κυνηγούς» γράφει ο Γιάννης Σακελλαράκης. «Όμως 
ο ιερός τόπος δημιουργείται βαθμιαία, καθώς οι ιεροτελεστίες καταλείπουν μόνιμα ίχνη, 
όπως εστίες φωτιάς, κηλίδες αίματος και ελαίου επάνω στην πέτρα, αφετηρίες για τη δημι-
ουργία βωμών και λειτουργιών. Η ιερά γη πρέπει να παραμείνει αμόλυντη από γέννηση, 
θάνατο και γενετήσιες πράξεις, και ακόμη μπορεί να είναι και άβατον» προσθέτει.

(σ.σ. Το βιβλίο παρουσιάστηκε στ’Ανώγεια στις 7 Αυγούστου 2011,  
βλ. σχετικό άρθρο και φωτογραφίες από τη σχετική εκδήλωση, στο παρόν φύλλο)

Φ.Α.

Ώρες λειτουργίας του Συλλόγου 
μας κατά τη φετινή περίοδο

Ο σύλλογός μας θα παραμένει για τη φε-
τινή περίοδο ανοικτός, τις κυριακές και 
από ώρα: 

Περιμένουμε όλους τους συγχωριανούς 
και φίλους του συλλόγου να μας επισκε-
φθούν στην όμορφη και άνετη αίθουσά 
μας στην Αθήνα, στους Αμπελοκήπους 
(οδός Βελεστίνου 18), για να συζητήσου-
με τα σχέδιά μας, αλλά και τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουμε. σας περιμένου-
με να γνωριστούμε από κοντά.

το Δ.σ.

 Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ... 

Προτιμώ το -εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες- ξοφλημένο, σύστη-
μα εξουσίας να απολέσει ένα τμήμα των προνομίων του και να πα-
λέψω γι’αυτό, παρά να συρθεί η χώρα σε πτώχευση. Η Ελλάδα έχει 
το έμψυχο δυναμικό και την υποδομή, για να επανακάμψει και να 
αφήσει πίσω της τα προβλήματα. Υπάρχουν οι δυνατότητες. δεν 
είμαι αυτός που θα επικροτήσει, και δη από τη θέση αυτή, την όποια 
κυβερνητική επιλογή ή τις όποιες αντιπολιτευτικές φωνές. δεν γρά-
φω με αυτό το σκοπό. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο και δεν μας 
αρέσει. χάσαμε ευκαιρίες τα τελευταία δέκα χρόνια από τότε που 
μπήκε η χώρα μας στην ΟνΕ. χρόνια δημιουργικά και παραγωγικά 
δεν εξαργυρώθηκαν. Αφήσαμε τα πράγματα να εκτροχιαστούν, οι-
κοδομήσαμε τη δικιά μας φούσκα, του κράτους, που τώρα έσκασε. 
καθυστερήσαμε κατά τρόπο αυτοκαταστροφικό. η επιτροπή σοφών, 
επί παραδείγματι, με τον περιβόητο Σπράο, τότε, πριν 12 περίπου 
χρόνια, όταν συστήθηκε και πρότεινε ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις 
και περικοπές, ενόχλησε πολλούς. Τους ίδιους που ενοχλεί και σή-
μερα. μόνο που οι ίδιες σχεδόν, ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις πέ-
ρασαν εδώ και ένα χρόνο -στο πόδι-, υπό την πίεση του δνΤ. Αυτή 
όμως η καθυστερημένη αντίδραση, οδήγησε τη χώρα μας, όλα αυτά 
τα χρόνια σε απώλεια , σύμφωνα με τους ειδικούς 70 δις ευρώ. Πε-
ρίπου, δηλαδή, το μισό από το χρέος της χώρας, για το οποίο προ-
στρέξαμε, πέρυσι ασθμαίνοντας στο δνΤ. Τόσο απλά. Τα παρα-
δείγματα είναι πολλά… και εξοργίζουν.
Όμως, όπως οι άλλες χώρες, που άφησαν τις δικές τους φούσκες 
να διογκωθούν, τις τράπεζες, τα ακίνητα, έτσι κι εμείς πρέπει να 
διορθώσουμε την κατάσταση. η τύχη μάς έφερε σε μια οικονομική 
ένωση κρατών. Το κράτος μας μέχρι πριν λίγο καιρό λογίζονταν 
στα 30 πλουσιότερα του πλανήτη. Είχε και έχει τεράστια περιουσία, 
περισσότερη από πολλά άλλα κράτη της Ευρώπης. Πρέπει να μην 
χάσουμε την πίστη μας και να επιδιώξουμε μεταρρυθμίσεις, που, 
όμοιές τους, απελευθέρωσαν τεράστιες δυναμικές στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες, όπου εφαρμόστηκαν.
Καθυστερήσαμε και τώρα οι αλλαγές είναι επώδυνες. μέτρα επώ-
δυνα, άδικα, ενίοτε αναποτελεσματικά, σωρηδόν εφαρμόζονται 
σήμερα. Έχουμε χάσει τη μπάλα… Έχουμε ξετρελαθεί! δεν πιστεύω 
στους πολιτικούς και στις ικανότητες τους. Θεωρώ ότι αποτελούν, 
απλώς, διαχειριστές εξουσίας, ενώ θα έπρεπε να εκφράζουν το 
λαϊκό αίσθημα και να οδηγούν την κοινωνία στο αγαθό και ενάρετο. 
στην πρόοδο. και δη αυτούς τους χαλεπούς –πραγματικά- καιρούς. 
κι όμως αυτή μου η άποψη φαντάζει τόσο άκαιρη πια. Πιστεύω όμως, 
την ίδια στιγμή στους Έλληνες και στο λαϊκό αίσθημα αγανάκτησης 
που θα μας οδηγήσει στη δράση. μόνο που οι Έλληνες αργήσαμε 
και αυτό δεν αλλάζει. Το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο λειτουργίας 
και συσχετισμών, όπου είναι ενταγμένη η χώρα μας, δεν μας αφήνει 
επ’ ουδενί, περιθώρια να ακολουθήσουμε κατά τρόπο ανώδυνο (λι-
γότερο από αυτόν που ακολουθούμε τώρα) αυτόνομη πορεία σε 
δικό μας τέμπο.
Παρά ταύτα, όμως διαπιστώνω, ότι ακόμα και στο αυστηρό αυτό 
ευρωπαϊκό κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, στο οποίο είμαστε ενταγ-
μένοι ενεργούμε ως κοινωνία, ως έθνος, κατά τρόπο αυτοκαταστρο-
φικό. Ενάμισι χρόνο τώρα (κατά τη μετά δνΤ εποχή), αυτή η χώρα 
νοιώθω, ότι δεν δουλεύει όπως απαιτούν οι περιστάσεις. κλείνει τα 
λιμάνια, κλείνει τους δρόμους, κλείνει τις εθνικές οδούς, δεν αφήνει 
τα κρουαζιερόπλοια να δέσουν, κόβει το ρεύμα, ακινητοποιεί τα 
λεωφορεία, κλείνει τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα 
φαρμακεία, τα διυλιστήρια, κλείνει τα μουσεία, κλείνει την Ακρό-
πολη… στην ισπανία σε 15 χρόνια έχουν κάνει μία Γενική Απεργία, 
εμείς έχουμε κάνει δεκαπέντε σε ένα χρόνο. Γιατί; Ποιο ευαίσθητοι 
είμαστε, άραγε, εμείς;
Οι γερμανικές εφημερίδες υπολογίζουν τις απώλειες από τις κινη-
τοποιήσεις σε 11 δις. Περισσότερα, δηλαδή, από όσα αφαιρούν τα 
μέτρα λιτότητας του μνημονίου. 900 διαδηλώσεις σε ένα χρόνο που 
κόστισαν 73 εκατομμύρια εργατοώρες καταγγέλλουν οι έμποροι 
του κέντρου, οι οποίοι βλέπουν την κίνηση να πέφτει κατά 40% 
όποτε υπάρχει διαδήλωση. Το αθηναϊκό εμπορικό κέντρο είναι 
νεκρό. Αυτοτροφοδοτούμε μόνοι μας την ύφεση αρνούμενοι να 
κάνουμε τις κινήσεις που θα σπάσουν το φαύλο κύκλο, απεγκλω-
βίζοντας έτσι τους εαυτούς μας, τα παιδία μας, την ελληνική κοι-
νωνία. Υπάρχουν φορές που σκέφτομαι, ότι δεν κάνουμε τίποτα 
άλλο από το να υπερασπιζόμαστε το πολιτικό καθεστώς και το 
σύστημα, που οδήγησε τη χώρα μας στη χρεοκοπία και να νομίζου-
με, ότι ο εχθρός μας είναι οι «ευρωπαίοι πλουτοκράτες» και άλλες 
τέτοιες μπούρδες…
Ας σηκώσουμε τα μανίκια, και ας δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. 
κι ας γίνει αυτό υπό την καθοδήγηση οποιουδήποτε κυβερνητικού 
σχήματος. δεκάρα δεν δίνω. Ο θυμός πια, αν και δημοφιλής, δεν 
εξαργυρώνεται σε ευημερία ή κοινωνική δικαιοσύνη. κάποτε 
ίσως… Όχι πλέον. δεν θέλω να αισθάνομαι θύμα της κατάστασης. 
Απεχθάνομαι να με λυπούνται. Προτιμώ να δεχθώ ότι υπήρξα μέ-
ρος της αιτίας του προβλήματος, και να διεκδικήσω, με δουλειά τη 
λύση του. Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. Ας το κάνουμε.

Ο εκδότης
Γιάννης Μανουράς

17:30 έως 20:30



ΡΕΠΟΡΤΑζ
Μανώλης  
Σκανδάλης
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/8 [11:30 πμ] 
Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της  ζωμίνθου 
και παρουσίαση αρχαιολογικών ευρημάτων από 
την αρχαιολόγο Έφη σαπουνά-σακελλαράκη. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/8 [9:00 μμ] 
Παρουσίαση του βιβλίου «ΙΔΙΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ» 
του Γιάννη και της Έφης σακελλαράκη με ομι-
λητές τους ν.Ψιλάκη, ν. Βιδάκη, λ. χαρωνίτη 
και κ. Γραμματικά. Εν συνεχεία προβλήθηκε το 
ντοκιμαντέρ «ΙΔΑΙΟΥ ΜΥΘΟΙ» σε σκηνοθεσία 
λευτέρη χαρωνίτη. Οι σπάνιες μουσικές νότες 
των Ψαραντώνη και Γιάγκου Χαιρέτη έδωσαν 
ένα ξεχωριστό χρώμα στην βραδιά.
Την ίδια μέρα νωρίς το πρωί στην πλατεία δη-
μαρχείου στο Αρμί η νομαρχιακή Επιτροπή 
ηρακλείου και Ρεθύμνης του κκΕ μαζί με την 
κΟΒ ΑνώΓΕιών γιόρτασαν από κοινού την 
μάχη στο «Σφακάκι» από την εφεδρική Ομάδα 
του ΕλΑσ. στο τέλος το μουσικό σχήμα Η ΠΑ-
ΡΕΑ ΤΟΥ ΥΑΚΙΝΘΟΥ, έδωσε μια άλλη διάσταση 
στην όλη επιτυχημένη εκδήλωση. 

ΠΕΜΠΤΗ 11/8 
Το «δημιουργικό Εργαστήρι» για παιδιά και 
νέους με την κλειώ Φανουράκη έλαβε χώρα στην 
πλατεία δημαρχείου, χορεύοντας στα βήματα του 
πολιτισμού μέσω της τέχνης. στην συνέχεια προ-
βλήθηκε η ταινία «Φτού Ξελευτερία για όλους» 
σε σκηνοθεσία κ. Φανουράκη. 
λίγο μετά, ο λαογραφικός Σύλλογος «Ερωφί-
λη», παρουσίασε την λαογραφική παράσταση 
μουσικής, χορού, λόγου και έκφρασης με τίτλο: 
«ΜΟΥσΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟσ ΤΗσ ΚΡΗΤΗσ ΧΘΕσ ΚΑΙ 
σΗΜΕΡΑ» σε κείμενα, σκηνοθεσία και παρουσί-
αση του Γιάννη κριαράκη. Το μουσικό σχήμα του 

Γιάννη δινιακού και οι χορογραφίες του Γιάν-

Η Φλόγα της Ελπίδας για 
τους Παγκόσμιους Αγώνες 

Special Olympics ΑΘΗΝΑ 
2011 άναψε στον ιερό λόφο 

της Πνύκας στις 9/6/2011 κι από 
εκεί ξεκίνησε το ταξίδι της από τη 

μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, αλλά και 
στην κύπρο (10-11-12/6) και στην κωνσταντινούπολη (20/6) 
μεταφέροντας σε όλον τον κόσμο το μήνυμα των Αγώνων.
η διαδρομή της φλόγας δεν θα μπορούσε να μην συμπεριλά-
βει και τ’Ανώγεια, ως σταθμό και έτσι από νωρίς το μεσημέρι 
στις 14/6/2011 και ώρα 12:15 ξεκίνησε από το μετόχι η λα-
μπαδηδρομία για τη μεταφορά της φλόγας από τους εθελοντές 
στην κεντρική πλατεία του χωριού, στο «Αρμί».
Εκεί οι Ανωγειανοί, πολλοί επισκέπτες, αλλά βεβαίως και 
νέοι αθλητές με ειδικές ικανότητες και εθελοντές λαμπαδη-
δρόμοι, συμμετείχαν στο επίσημο καλωσόρισμα και τις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις του δήμου Ανωγείων. η Φλόγα συμ-
βολικά τοποθετήθηκε δίπλα στο μνημείο των πεσόντων 
Ανωγειανών που έχει στηθεί στην πλατεία.
στην επίσημη τελετή που ξεκίνησε στις 12:30 και διήρκησε 
45 λεπτά το λόγο αρχικά έλαβε ο δήμαρχος Ανωγείων κ. 
σωκράτης κεφαλογιάννης και απευθυνόμενος στους πολυ-
πληθείς παρευρισκόμενους είπε (ξεκινώντας αλλά και τε-
λειώνοντας, με μια μαντινάδα για καλοσώρισμα):
«Εκλεχτοί μας επισκέπτες, 
στον όμορφο αγώνα σας
τ’ Ανώγεια είναι μαζί σας
εύγε για την προσπάθεια
και την υπέρβαση σας!
Καλώς ήρθατε στ’ Ανώγεια!
Σήμερα νοιώθουμε χαρά και υπερηφάνεια γιατί φιλοξενούμε 
την διαδρομή της ολυμπιακής φλόγας των αγώνων Special 

Olympics της Αθήνας. Όμως ταυτόχρονα νοιώθουμε να αποδίδε-
ται στον ιερό αυτό τόπο μια λησμονημένη οφειλόμενη τιμή. 
Γιατί από εδώ απάνω από το μεγάλο ιερό του Δία, το Ιδαίον 
Άντρο, ξεκίνησε από τα απώτατα χρόνια, σύμφωνα με τον Παυ-
σανία, η αθλητική ιδέα από έναν Κουρήτη, τον Ιδαίο Ηρακλή.
Είναι γνωστό σήμερα, πως οι αθλητικές και γυμναστικές ιδέες 
ήταν αναπόσπαστο συστατικό των θρησκευτικών τελετών του 
καθημερινού Βίου των Μινωιτών. Έτσι η μινωική Κρήτη και ο 
μοναδικός πολιτισμός της, ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός 
άλλωστε, μπόλιασε και με τις αθλητικές ιδέες της την κατοπινή 
μυκηναϊκή Ελλάδα. Μάρτυρας αδιάψευστος ο Παυσανίας που 
αναφέρει στα Ηλιακά του, «ως προς τους ολυμπιακούς αγώνες, 
οι Ηλείοι, όσοι καταγίνονταν με τα πολύ παλιά πράγματα, λέ-
νε πως, όταν γεννήθηκε ο Δίας, η Ρέα ανέθεσε την φρούρηση 
του παιδιού στους Ιδαίους Δάκτυλους, που οι ίδιοι λέγονταν 
και Κουρήτες, και που είχαν έρθει από την κρητική Ίδη, δηλα-
δή στον Κρηταγενή Ηρακλή, τον Παιωναίο, τον Επιμενίδη, τον 
Ιάσιο και τον Ίδα. Ο Ηρακλής που ήταν ο μεγαλύτερος στην 
ηλικία, χάριν παιδείας, έβαλε τους αδελφούς του να τρέξουν 
και τον νικητή τον τίμησε με στεφάνι αγριελιάς.
Στον Ιδαίο Ηρακλή λοιπόν ανήκει η δόξα πως πρώτος οργά-
νωσε τους αγώνες και πως τους ονόμασε Ολύμπια …… Αρ-
γότερα πενήντα περίπου χρόνια μετά τον κατακλυσμό που 
έγινε στην Ελλάδα επί Δευκαλίωνα, λένε πως ήρθε από την 
Κρήτη ο Κλύμενος, γιός του Κάρδυ, ένας απόγονος του Ιδαί-
ου Ηρακλή, ο οποίος ίδρυσε και τους αγώνες στην Ολυμπία 
και βωμό προς τιμή των Κουρητών, προπάντων του προγόνου 
του Ηρακλή στον οποίο έδωσε το προσωνύμιο παραστάτης 
(βοηθός) …» Αυτά γράφει ο Παυσανίας.
Γι’ αυτό σας λέω πως σήμερα νοιώθουμε, με το πέρασμα της 
Ολυμπιακής Φλόγας από τα Ανώγεια, πως αποδίδεται στο 
ιερό βουνό του Ψηλορείτη τον γενέθλιο τόπο των Κουρητών, 
που δίδαξαν στους ανθρώπους πέρα από την γνώση των τεχνών 

και την Κοινωνική Οργάνωση, τις ιδέες του αθλητισμού, η οφει-
λόμενη τιμή». και ο δήμαρχος ολοκλήρωσε το χαιρετισμό του 
λίγο αργότερα με μία μαντινάδα:
«Ολυμπισμός σημαίνει Φώς
Άθληση και υγεία
Που χει την Νίδα Ιστορικά
Αρχή κι αφετηρία»
Όμως και ο πατήρ Ανδρέας Κεφαλογιάννης αφού πήρε στη 
συνέχεια, το λόγο μεταξύ άλλων σημείωσε:
«Η Φλόγα των Special Olympics… σήμερα εδώ, συμβολίζει 
πέρα από το μήνυμα των πανανθρώπινων αξιών των αγώνων 
και την περηφάνια του ιστορικού χωριού των Ανωγείων και 
της Κρήτης, που φιλοξενεί το παγκόσμιο σύμβολο της ελπίδας 
και της προσδοκίας, για ένα καλύτερο κόσμο κάτω από το 
βλέμμα του αρχαίου Ψηλορείτη, γενέτειρα του ιδρυτή των 
Ολυμπιακών Αγώνων».
χαιρετισμό και ευχαριστίες απηύθυνε και η κ. Έφη Χρονο-
πούλου επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Special 
Olympics. η εκδήλωση συνεχίστηκε με παραδοσιακή κρητι-
κή μουσική και χορό. Το συγκρότημα «Η Παρέα Του υακίν-
θου» με τον Βασίλη δραμουντάνη, τον Γιώργο και Γιάννη 
Σπαχή, διασκέδασε μουσικά το κοινό, ενώ οι νέοι του χορευ-
τικού συγκροτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων 
εντυπωσίασαν με τις χορευτικές τους ικανότητες. 
Ο δήμος μετά το τέλος της εκδήλωσης, δεν παρέλειψε να 
παραθέσει γεύμα στους καλεσμένους σε ταβέρνα του χωριού 
και να προσφέρει δώρα, που αποτελούνταν από προϊόντα 
της ανωγειανής γης, στους επισκέπτες των Αγώνων.
να σημειώσουμε ότι ή έναρξη των αγώνων πραγματοποιή-
θηκε λίγες ημέρες μετά, στις 25 ιουνίου στην Αθήνα και συ-
γκεκριμένα στο καλλιμάρμαρο στάδιο, ενώ η διαδρομή της 
φλόγας πέρα από τ’Ανώγεια είχε προγραμματιστεί να διέλθει 
από 150 πόλεις και χωριά της Ελλάδας και της κύπρου.

με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πολιτών 
πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου 2011 
στα Ανώγεια εκδήλωση – συζήτηση με θέμα 
τις γερμανικές αποζημιώσεις. Την εκδήλωση 
οργάνωσε ο δήμος Ανωγείων και συμμετεί-
χαν η κυρία Χριστίνα Σταμούλη, νομικός, 
εκπρόσωπος των θυμάτων του Ολοκαυτώμα-
τος του διστόμου, ο κ. Τάσος Ηλιαδάκης, 
πολιτειολόγος και συγγραφέας και ο κ. Αρι-
στομένης Συγγελάκης, οδοντίατρος, πολιτι-
κός επιστήμων και μέλος του δ.σ. του «Εθνι-
κού συμβουλίου διεκδίκησης των Οφειλών 
της Γερμανίας προς την Ελλάδα». 
Τη συζήτηση συντόνισε ο δήμαρχος Ανωγείων 
κ. Σ. Κεφαλογιάννης, ο οποίος καλωσόρισε 
τους ομιλητές και έθεσε το πλαίσιο της συζή-
τησης, διατυπώνοντας τα εξής ερωτήματα:
Πού βρίσκεται το ζήτημα των αποζημιώ-
σεων των θυμάτων και πώς επηρεάζει η δίκη 
της υπόθεσης του διστόμου στη Χάγη την 
πορεία της διεκδίκησης;
Μπορεί η εξέλιξη του συνολικού ζητήμα-
τος να επηρεαστεί από τη διεθνή οικονομι-
κή συγκυρία;
Ο κ. Τάσος ηλιαδάκης στην εισήγησή του 
αναφέρθηκε αναλυτικά στο κατοχικό δάνειο 
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νη κρυοβρυσανάκη, μας ταξίδεψαν στην κρήτη 
από την εποχή του Ομήρου μέχρι στις μέρες μας. 
στην παράσταση προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με θέ-
μα την κρήτη από την αρχαιότητα έως τις μέρες 
μας του Γιάννη κριαράκη. Τέλος, οι χορευτές του 
συλλόγου «Ερωφίλη» εντυπωσίασαν με τις μονα-
δικές χορευτικές τους ικανότητες. λίγο πριν απο-
νεμήθηκε στον δήμαρχο Ανωγείων κ. σ. κεφαλο-
γιάννη το έμβλημα του συλλόγου «ΕΡΩΦΙΛΗ». 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/8 [9:00 μμ] 
στον υπαίθριο χώρο του ορεινού θέρετρου 
ΝΤΕΛΙΝΑ δόθηκε μια σπάνια μουσική παρά-
σταση με τους Βασίλη Σκουλά, Γιώτα Νέγκα, 
Κώστα Καλλέργη. Οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες 
μας ταξίδεψαν μουσικά σε άβατα μονοπάτια 
ψυχής με τις αισθαντικές ερμηνείες τους. Την 
παράσταση έκλεψε ο μικρός Βασίλης σκουλάς 
(εγγονάκι του Βασίλη σκουλά) που έδειξε ότι 
βαδίζει άξια στα χνάρια του παππού του!

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/8 [11:00]  
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙOΥ
με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα γιορ-
τάστηκε η 67η Επέτειος του Ολοκαυτώματος 
από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. η τελετή 
άρχισε με δοξολογία στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου και 
στην συνέχεια εψάλει επιμνημόσυνη δέηση στο 
χώρο μπροστά από τον Ανδριάντα του αγνώστου 
Ανωγειανού αγωνιστή, χοροστατούντος του προ-
εξάρχοντος του ηγουμένου της Ι. Μ. Βοσάκου κκ. 
Ευγενίου. Ακολούθησε ο πανηγυρικός της ημέρας 
από τον φοιτητή ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου κρήτης, Γιώργη Αντ. Καλομοίρη. 
κατάθεση ψυχής έκανε η γνωστή τραγουδίστρια 
Γιώτα Νέγκα ερμηνεύοντας, χωρίς ηχητικά, απο-
σπάσματα του ποιήματος «Το κάψιμο των Ανωγεί-
ων» της Ειρήνης Νταγιαντά-Αναγνωστάκη. κα-
τόπιν έγινε κατάθεση στεφάνων από θεσμικούς 
φορείς. η τελετή έκλεισε με ενός λεπτού σιγή 
προς τιμή των πεσόντων αγωνιστών και την ανά-
κρουση του Εθνικού μας ύμνου. 
ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ [13/8/2011]
Την βραδιά της ιστορικής ημερομηνίας ο ταλα-
ντούχος μουσικός Γιώργης ξυλούρης (Ψαρο-

γιώργης) κάτω από το γεμάτο Αυγουστιάτικο 
φεγγάρι, ταξίδεψε το νου των παραβρισκόμενων 
σε διαφορετικά μέρη του κόσμου της μουσικής! 
Την βραδιά πλαισίωναν τα παιδικά συγκροτή-
ματα της σχολής χορού του Λευτέρη Καλομοί-
ρη, ενθουσιάζοντας το κοινό! 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/8 [11:00 πμ] ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠOΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πολιτών 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-συζήτηση με θέμα 
τις γερμανικές αποζημιώσεις. Την εκδήλωση ορ-
γάνωσε ο Δήμος Ανωγείων. συμμετείχαν οι: κ. 
Χριστίνα Σταμούλη, νομικός, εκπρόσωπος των 
θυμάτων του Ολοκαυτώματος του διστόμου, κ. 
Τάσος Ηλιαδάκης, πολιτειολόγος και συγγραφέ-
ας και κ. Αριστομένης Συγγελάκης, οδοντίατρος, 
πολιτικός επιστήμων και μέλος του δ.σ. του «Εθνι-
κού συμβουλίου διεκδίκησης των Οφειλών της 
Γερμανίας προς την Ελλάδα». Τη συζήτηση συ-
ντόνισε ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κε-
φαλογιάννης, ο οποίος έθεσε το πλαίσιο της συ-
ζήτησης, με τα εξής ερωτήματα: 1 Πού βρίσκεται 
το ζήτημα των αποζημιώσεων των θυμάτων και 
πώς επηρεάζει η δίκη της υπόθεσης του διστόμου 
στη χάγη την πορεία της διεκδίκησης;  2 μπορεί 
η εξέλιξη του συνολικού ζητήματος να επηρεαστεί 
από τη διεθνή οι κο νομική συγκυρία; 
Ο κ. Τάσος ηλιαδάκης στην εισήγησή του αναφέρ-
θηκε αναλυτικά στο κατοχικό δάνειο και τεκμη-
ρίωσε το δίκαιο των ελληνικών θέσεων. Παράλλη-
λα παρέθεσε στοιχεία για το μέγεθος των ζημιών 
που υπέστη η χώρα μας, λέγοντας χαρακτηριστι-
κά ότι για την αποκατάστασή τους θα έπρεπε να 
διατεθεί το σύνολο του εθνικού εισοδήματος για 
33 χρόνια μετά τη λήξη του Β’ Παγκόσμιου Πο-
λέμου. Τέλος, περιέγραψε την πορεία της διεκδί-
κησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελ-
λάδα, αναφερόμενος στη διαχρονική ευθύνη των 
ελληνικών κυβερνήσεων. η κυρία χριστίνα στα-
μούλη παρέθεσε το  ιστορικό της επιτυχούς δι-
καστικής διεκδίκησης των θυμά των του διστόμου 
ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων (Πρωτοδι-
κείο λειβαδιάς 1997,  Ολομέλεια Αρείου Πάγου 

2000, ιταλικά δικαστήρια 2004-2011), καθώς και 
στη διεξαγόμενη διαδικασία ενώπιον του διε-
θνούς δικαστηρίου της χάγης 2008-2011. Επισή-
μανε επίσης τη σημασία της ενερ  γοποίησης των 
πολιτών και των κοινωνικών φορέων για την θε-
τική έκβαση της διεκδίκησης. Απάντησε, τέλος, 
σε πλήθος σχετικών ερωτημάτων.
Ο κ. Αριστομένης συγγελάκης αναφέρθηκε στις 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της Κα-
τοχής και της Ναζιστικής Θηριωδίας στον ελλη-
νικό πληθυσμό, με έμφαση στο δράμα που βίωσαν 
οι οικογένειες των θυμάτων. Τεκμηρίωσε τους 
λόγους για τους οποίους η καταβολή των αποζη-
μιώσεων προς τα θύματα αποτελεί απόδειξη 
έμπρακτης μεταμέλειας και απόδοσης δικαιοσύ-
νης αλλά και βάση για την ειλικρινή φιλία και 
συνεργασία των δύο λαών. Τόνισε ιδιαίτερα την 
υποστήριξη γερμανών συναγωνιστών μας (νομι-
κοί, «ομάδα δίστομο», μέλη του Γερμανικού κοι-
νοβουλίου) στην επιτυχία της διεκδίκησης. Ανα-
φέρθηκε τέλος στις θετικές εξελίξεις της τελευ-
ταίας χρονιάς (υποβολή αιτήματος παρέμβασης 
της Ελλάδας στη χάγη τον ιανουάριο του 2011 
και αποδοχή του αιτήματός της από το διεθνές 
δικαστήριο τον ιούλιο του 2011) και στην αισιό-
δοξη προοπτική που διανοίγεται και για τα θύ-
ματα των άλλων Ολοκαυτωμάτων στην περίπτω-
ση θετικής για το δίστομο απόφασης στη χάγη. 
στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλοί Ανωγειανοί 
καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Θυμάτων 
Ολοκαυτώματος δήμου Βιάννου, οι οποίοι προ-
σκάλεσαν τους συμμετέχοντες στο συνέδριο για 
τα Ολοκαυτώματα και τις Αποζημιώσεις, που θα 
γίνει στις 16-17 σεπτεμβρίου στη Βιάννο.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθη-
καν αγώνες δρόμου ταχύτητας από παιδιά και 
νέους προς τιμή των θυμάτων της κατοχής. Το 
βράδυ στην πλατεία στο Περαχώρι, το μουσικό 
σχήμα ΠΕΤΡΙΤΕσ έδωσε τις δικές του μουσικές 
εκδοχές στο κοινό, παραμονή της μεγάλης 
γιορτής της Παναγίας.

Το δημοτικό συμβούλιο του δή-
μου Ανωγείων με την ανακοίνω-
ση του θανάτου του Πάτρικ λη 
Φέρμορ συνεδρίασε εκτάκτως 
την 14η ιουνίου 2011 στο δημο-
τικό μέγαρο Ανωγείων και εξέ-
δωσε το παρακάτω ψήφισμα: 
Ανώγεια, 14 ιουνίου 2011 
Αριθ. Πρωτ.: 2790
Προς: Οικογένεια Πάτρικ λη 
Φέρμορ / δια της Πρεσβείας της 
μεγάλης Βρετανίας

ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΤΟΥ δΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 

 Πάτρικ Λη 
 Φέρμορ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το δημοτικό συμβούλιο Ανωγεί-
ων, εκφράζει τη βαθιά του θλίψη 
για το θάνατο του «Ανωγεια-
νού», του Αγωνιστή, του ανθρώ-
που που συνέδεσε άρρηκτα το 
όνομα του με τ Ανώγεια και τους 
Ανωγειανούς μέσα από τον κοι-
νό αγώνα κατά του ναζισμού τα 
χρόνια της Αντίστασης. Πρωτα-
γωνιστής της απαγωγής του 
κράιπε, ο Πάτρικ λη Φέρμορ, 
εξήρε πάντα τη λεβεντιά, το πά-
θος αλλά και το χιούμορ των 
Ανωγειανών, ακόμα και αυτές 
τις δύσκολες ώρες. Ο Πάτρικ λη 
Φέρμορ ή μιχάλης ή Φιλεντέμ, 
ο σύντεκνος του Αρχηγού ιωάν-
νη δραμουντάνη ή στεφανογιάν-
νη, ο σύντεκνος όλων των Ανω-
γειανών, πολλές φορές έπαιξε τη 
ζωή του κορόνα - γράμματα σε 
αυτό τον αγώνα. Για τα Ανώγεια 
αποτελεί και θα αποτελεί, μαζί 
με όλους τους συναγωνιστές του, 
το σύμβολο μιας εποχής ιδεών, 
οραμάτων και ηρώων. στους οι-
κείους του, ο δήμαρχος σωκρά-
της σ. κεφαλογιάννης, το δημο-
τικό συμβούλιο και όλη η πόλις 
των Ανωγείων εκφράζουν τα ει-
λικρινή τους συλλυπητήρια.

Η Πρόεδρος του δ.Σ.
ΒΡΕΝΤζΟυ ΕυΑΓΓΕΛΙΑ 

Τα ΜΕΛΗ του δ.Σ.

Αριστερά στη φωτογραφία, ο Πάτρικ λι φέρμορ 
το 1944 αντάρτης στα κρητικά βουνά

Π Α Ρ Ο υ Σ Ι Α Σ Η  Τ Ο υ  Β Ι Β Λ Ι Ο υ
«ΝΙΚΗ» ΣΤΗ ΝΕΚΡΗ ζΩΝΗ»
των Γιάννη φασουλά και Γιάννη Σκάλκου

Α Ν Ω Γ Ε Ι Α  -  1  Α Υ Γ O Υ Σ Τ O y

                                    (συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ιστορικές στιγμές «απλώθηκαν» στο ιστορικό χωριό του μυλοποτάμου Ρεθύμνου μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, αλλά και 
από τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της μοναδικής στα χρονικά των ενόπλων δυνάμεων επιχείρησης.
«Το βιβλίο είναι ξεχωριστό και φωτίζει άγνωστες στο ευρύτερο κοινό πλευρές μιας στρατιωτικής επιχείρησης που δεν έχει προ-
ηγούμενο», τόνισε ο πρέσβης της κυπριακής δημοκρατίας Ιωσήφ Ιωσήφ, εκπροσωπώντας στην εκδήλωση τον Πρόεδρο της 
κυπριακής δημοκρατίας δημήτρη Χριστόφια, και επισήμανε ότι «η αρχική καταγραφή των συνεντεύξεων με εικόνα και ήχο, 
το καθιστούν σημαντική πρωτογενή πηγή πληροφοριών».
«Το βιβλίο-ντοκιμαντέρ αποτελεί μια ιστορική παρακαταθήκη καθώς έρχεται να καλύψει ένα κενό στη σύγχρονη βιβλιογραφία και 
ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας» σημείωσε ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, προσθέτοντας: «Οι 29 καταδρομείς 
και οι 4 αεροπόροι που έχασαν τη ζωή τους το κρίσιμο βράδυ της 21ης προς 22ας Ιουλίου, ανάμεσα τους και αρκετοί Κρητικοί, από 
εκεί ψηλά που μας βλέπουν στέλνουν ένα καθαρό μήνυμα: ο αγώνας για λευτεριά, δημοκρατία, εθνική αξιοπρέπεια συνεχίζεται…».
Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης Μπάμπης Αποστολάκης, έφεδρος ανθυπολοχαγός το 1974, περιέγραψε την επιχείρηση 
«νικη» καθώς και τις μάχες που έδωσε η Α' μοίρα καταδρομών στην κύπρο.
Η έκπληξη της βραδιάς ήταν η ζωντανή συνέντευξη που έδωσε στους συγγραφείς ο ηρωικός πιλότος Ευάγγελος Πετρουλάκης, 
κυβερνήτης του αεροσκάφους «νικη 15». Ο Ρεθεμνιώτης πιλότος ανέφερε πως παράκαμψε διαταγές και εντολές και πέταξε 
για την κύπρο μεταφέροντας τρεις τόνους πυρομαχικά.
Ένας από τους πλέον δυναμικούς ιερείς εκεί στα ορεινά του Ψηλορείτη, ο παπα- Ανδρέας Κεφαλλογιάννης, μίλησε για απο-
καλυπτική έρευνα του Γιάννη Φασουλά και του Γιάννη σκάλκου, για τη δράση των «300» του μάλεμε της Α' μοίρας η οποία 
«στέλνει ένα πεντακάθαρο μήνυμα, υπογραμμίζει μια μεγάλη αλήθεια: ότι όσοι δεν λιποψυχούν, δεν υποχωρούν, δεν συμβιβά-
ζονται, δεν υποτάσσονται πετυχαίνουν να κρατήσουν ζωντανά τα ιερά και τα όσια της πατρίδας του έθνους τους».
Όπως σημείωσαν οι συγγραφείς Γιάννης φασουλάς και Γιάννης Σκάλκος, το βιβλίο-ντοκιμαντέρ γράφτηκε και γυρίστηκε στα 
σημεία όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα: στο μάλεμε της κρήτης, όπου είναι και η έδρα της Α'μκ και στην κύπρο, στο εγκα-
ταλελειμμένο σήμερα αεροδρόμιο της λευκωσίας, εκεί όπου «έδωσαν μια καθοριστική μάχη για το μέλλον τόσο της κυπριακής 
πρωτεύουσας, όσο και της κύπρου γενικότερα». Οι δυο δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι έγραψαν το βιβλίο «για να αναδείξουμε 
την προσφορά και τη γνωστή-άγνωστη ΝΙΚΗ των 300 του Μάλεμε …. οι συνέπειες της οποίας ακόμα δεν έχουν επαρκώς μετρη-
θεί», ενώ έκαναν λόγο για «αγνωμοσύνη και αχαριστία της ελληνικής Πολιτείας που επιμένει να μην αναγνωρίζει τους μαχητές 
της Κύπρου» γιατί «δεν θέλει να παραδεχτεί επισήμως ότι ήρθε σε σύγκρουση με την Τουρκία».

(Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων του Μ. Λαμπαθάκη)

Γερμανικές αποζημιώσεις
Εκδήλωση-συζήτηση στ’Ανώγεια - 14 Αυγούστου 

και τεκμηρίωσε το δίκαιο των ελληνικών θέ-
σεων. Παράλληλα παρέθεσε στοιχεία για το 
μέγεθος των ζημιών που υπέστη η χώρα μας, 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι για την αποκα-
τάστασή τους θα έπρεπε να διατεθεί το σύνο-
λο του εθνικού εισοδήματος για 33 χρόνια 
μετά τη λήξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. 
Τέλος, περιέγραψε την πορεία της διεκδίκη-
σης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελ-
λάδα, αναφερόμενος στη διαχρο νική ευθύνη 
των ελληνικών κυβερνήσεων. 
η κ. χριστίνα σταμούλη παρέθεσε αναλυ τικά 
το ιστορικό της επιτυχούς δικαστικής διεκδί-
κησης των θυμάτων του διστόμου ενώπιον 
των ελληνικών δικαστηρίων  (Πρωτοδικείο 
λει βαδιάς 1997, Ολομέλεια Αρείου Πάγου 
2000, ιταλικά δικαστήρια 2004-2011), καθώς 
και στη διεξαγόμενη διαδικασία ενώπιον του 
διεθνούς δικαστηρίου της χάγης 2008-2011. 
Επισήμανε επίσης τη σημασία της ενεργοποίη-
σης των πολιτών και των κοινωνικών φορέων 
για την θετική έκβαση της διεκδίκησης. Απά-
ντησε, τέλος, σε πλήθος ερωτημάτων. 
Ο κ. Αριστομένης συγγελάκης αναφέρθηκε 
στις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της 
Κατοχής και της Ναζιστικής Θηριωδίας στον 

ελληνικό πληθυσμό, με έμφαση στο δράμα 
που βίωσαν οι οικογένειες των θυμάτων. Τεκ-
μηρίωσε τους λόγους για τους οποίους η κατα-
βολή των αποζημιώσεων προς τα θύματα απο-
τελεί απόδειξη έμπρακτης μεταμέλειας και 
απόδοσης δικαιοσύνης αλλά και βάση για την 
ειλικρινή φιλία και συνεργασία των δύο λαών. 
Τόνισε ιδιαίτερα την υποστήριξη γερμανών 
συναγωνιστών μας (νομικοί, «ομάδα δίστο-
μο», μέλη του Γερμανικού  κοινοβουλίου) στην 
επιτυχία της διεκδίκησης. Αναφέρθηκε τέλος 
στις θετικές εξελίξεις της τελευταίας χρονιάς 
(υποβολή αιτήματος παρέμβασης της Ελλάδας 
στη χάγη τον ιανουάριο του 2011 και αποδο-
χή του αιτήματός της από το διεθνές δικαστή-
ριο τον ιούλιο του 2011) και στην αισιόδοξη 
προοπτική που διανοίγεται και για τα θύματα 
των άλλων Ολοκαυτωμάτων στην περί πτωση 
θετικής για το δίστομο απόφασης στη χάγη.
στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλοί Ανωγεια-
νοί καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Θυ-
μάτων Ολοκαυτώματος δήμου Βιάννου, οι 
οποίοι προσκάλεσαν τους συμμετέχοντες στο 
συνέδριο για τα Ολοκαυτώματα και τις Αποζη-
μιώσεις που θα γίνει στις 16-17/9 στη Βιάννο. 

ΔΗΜΟσ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Ακολουθεί ο Πανηγυρικός λόγος, που φέ-
τος, κατά την ημέρα μνήμης της 13ης Αυ-
γούστου, εκφωνήθηκε από τον φοιτητή 
Γιώργο καλομοίρη…:
«Σήμερα Σάββατο 13 Αυγούστου του 2011 
καλούμαστε επετειακά να κάνουμε μια ανα-
δρομή στο ιστορικό χθες, χωρίς προσκόλλη-
ση στο παρελθόν, για να καταφέρουμε ίσως 
μια πρόδρομη κατάθεση στο αύριο.
Μέσα από το πάντρεμα του Χρόνου ίσως να 
κυλήσει νερό στο μύλο της ιστορίας και της 
εξέλιξης του τόπου μας, που αποτελεί τη 
μόνη σταθερή αφετηρία στο κύκλο ζωής, 
δράσης και συνέχειας των Ανωγείων.
Το τρία ολοκαυτώματα του Χωριού μας, 
αποτέλεσαν την έμπρακτη απόδειξη ότι ο 
άνθρωπος μπορεί μέσα από τις στάχτες και 
τη ξερολιθιά να αναγεννήσει τον πολιτισμό, 
με την ίδια ίσως δύναμη που και η φύση βγά-
ζει καρπούς πάνω στην καμμένη γη.
Τα 3 ολοκαυτώματα του 1822, του 1867 επί 
τουρκοκρατίας, και του 1944 επί Γερμανι-
κής κατοχής αποτέλεσαν και 3 ταυτόχρο-
νους καθοριστικούς σταθμούς από καταβο-
λής του τόπου μας. Τρεις σταθμούς που στο 
πέρασμα τους λάξευσαν τη πέτρα ως το μό-
νο αιωνόβιο μάρτυρα, πότισαν το χώμα, που 
δέχτηκε νέα θεμέλια, και δημιούργησαν τα 
αποθέματα αντοχής, αντίστασης και ελπίδας 
στους Ανωγειανούς.
Η υλική, πνευματική και ψυχική σφυρηλάτη-
ση που έγινε μέσα από την καταστροφή, μας 
επιτρέπει σήμερα να φυτρώσουμε ξανά σα 
νέοι βλαστοί σένα ενδεχόμενο νέο  οικονομικό, 
πολιτικό αλλά και προσωπικό ολοκαύτωμα 
που μπορεί να βιώσει ο καθένας από εμάς.
Το να ξετυλίγαμε κουβάρι της σημερινής 
αναφοράς 67 χρόνια πίσω θα ήταν ίσως ανι-
στόρητο. Το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανωγεί-
ων δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, απο-
τέλεσε τη φυσική ωρίμανση ενός καρπού 
αγώνων που έφεραν την ισοπέδωση του χω-
ριού ως κορύφωση και τελευταία πράξη του 
δράματος που από την πρώτη στιγμή έφερε 
τους Ανωγειανόυς πρωταγωνιστές.
Σε μια χρονιά Ορόσημο για την Ελλάδα, 

Όλοι οι αγωνιστές που ξεχώρισαν με την 
ανιδιοτέλεια του αγώνα τους, τον ηρωισμό 
των πράξεων τους αλλά και τον πατριωτισμό 
του να μάχεσαι για την ελευθερία δίνουν 
σίγουρα το δικό τους αιώνιο παρόν στο προ-
σκλητήριο των αθανάτων.
Ένα παρόν που ξεφεύγει από τα οικογενει-
ακά κάδρα και τους προσωπικούς λεοντα-
ρισμούς, και αποκτά οικουμενική διάσταση 
και καθολική εμβέλεια.
Οι εμβληματικές μορφές των αγωνιστών του 
’40 παραφράζοντας λεκτικά του στίχους του 
ποιητή θα έλεγαν ίσως σήμερα, ότι δεν αγω-
νιστήκαμε για να ξεχωρίσουμε αδερφέ μου 
απ’ τον κόσμο , αγωνιστήκαμε για να σμί-
ξουμε τον κόσμο. Έτσι λοιπόν ως στυλοβά-
τες του Χωριού μας καταφέρανε με αυτοθυ-
σία να σπείρουν την ιδέα της αναγέννησης 
του τόπου αφήνοντας στο σήμερα κλήρο τη 
προστασία της ιδέας αυτής και τη χάραξη 
πορείας στο αύριο .
Το παρελθόν δίνει τη σκυτάλη στην εξουσία 
του παρόντος, Το παρόν έχει καταλάβει τον 
όρκο της ευθύνης που θα δώσει στο μέλλον;
Σήμερα καλούμαστε να ανοίξουμε το δικό 
μας δρόμο στη δίνη ενός ανάλογου πολιτι-
κού, αξιακού και οικονομικού μηδενισμού. 
Η θέση του απλού παρατηρητή δεν αρμόζει 
στη γενιά μας. Όσο και αν το παρελθόν πολ-
λές φορές φαίνεται υπόλογο η λογική του 
ήρθαν τα αυρια να διώξουν τα σήμερα δε 
μπορεί να μας συντροφεύει. Οι μέρες που 
ζούμε δε μπορούν να σφραγίσουν την εποχή 
μας σε μια γενιά επαιτείας, αλλά απαίτησης, 
αντάξιας της ανωγειανής περηφάνιας που 
γέννησε ο τόπος μας.
Το ρίξιμο της ασπίδας, η νόθευση των αρχών 
και η στοχευμένη παρερμηνεία της ιστορικής 
μνήμης είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη 
μετάλλαξη και αφομοίωση του ανθρώπου 
στην ετερονομία και τη στρατευμένη κατεύ-
θυνση. Βιώνουμε μια εποχή πολέμου που 
αντικαθιστά τα τεθωρακισμένα με οίκους 
αξιολόγησης, που εξελίσσει τα άρματα μάχης 
σε χρηματοπιστωτικούς όρους και προκυ-
ρήσσει νέου τύπου αιματηρές μάχες στη πα-

ιστορικής και πολιτικής καμπής για την Ευ-
ρώπη και τον κόσμο το 1939 ξεκινά Ο 2ος 
Παγκόσμιος Πόλεμος.
Η πρώτη στρατιωτική σύρραξη στην οποίαν 
συμμετείχαν τα περισσότερα έθνη του κό-
σμου οργανωμένα σε δύο αντίθετες συμμα-
χίες: Σύμμαχοι και Άξονας.
Μετά την 28η Οκτωμβρίου και τη κατάληψη 
της ηπειρωτικής Ελλάδας στα 1940-1941 κα-
ταστρώνεται η επιχείρηση Ερμής για την 
κατάληψη της Κρήτης, η οποία τέθηκε σε 
εφαρμογή στις 20 Μαΐου του 1941. Στη Μάχη 
της Κρήτης, τη πρώτη μάχη σε Κρητικό έδα-
φος, τα Ανώγεια δεν έδωσαν απλά το παρόν, 
αλλά αποτέλεσαν πυρήνα δράσης με τη ορ-
γάνωση των Ανωγείων σε κέντρο αποστολής 
στρατιωτών σε κάθε Γραμμή του αγώνα.
Η άσβεστη δίψα των Ανωγειανών για απε-
λευθέρωση μετά την κατάληψη της Κρήτης 
τη 1 Ιουνίου του 1941 δε χωρεί σίγουρα μέσα 
σε λεκτικά σύνορα. Η όποια όμως προσέγ-
γιση επιχειρήσουμε να κάνουμε δεν πρέπει 
να παραλείψει να εντάξει την τριλογία των 
λέξεων: Αντίσταση-Οργάνωση και Χρέος Για 
το μέλλον
•Αντίσταση γιατί η καταβολή του φόρου 
αίματος αρχίζει για τους Ανωγειανούς από 
την αποστολή στρατιωτών στα μέτωπα του 
αγώνα μέχρι την υπεράσπιση και την αντί-
σταση εντός του νησιού. Με αφετηρία την 
αρχή του πολέμου και τερματισμό το τέλος 
του οι Ανωγειανοί σε όλη τη διάρκεια της 
κατοχής αγωνίστηκαν και συμμετείχαν στον 
σχεδιασμό των περισσότερων μαχών και 
επιχειρήσεων . Λατζιμάς –Χανιώπορτα- Κα-
στέλι-Πύργος-Σφακάκι- Δαμάστα-Ξυπετρα-
Φοινικιά, αποτελούν μέρη με τη δική τους 
αιματοβαμμένη ξεχωριστή σημασία το κα-
θένα για το Ανωγειανό φρόνημα. Οι Ανω-
γειανοί πιστοί για άλλη μια φορά στο ραντε-
βού με την ιστορία πληρώνουν με το αίμα 
τους την έπαρση της σημαίας του ανυπότα-
κτου, σε κάθε στρατιωτικό κλοιό και επιχεί-
ρηση που οργανώνεται.
•Οργάνωση γιατί: Από το 1941 ήδη οι Ανω-
γειανοί θα συστήσουν πρότυπες ένοπλες 

λαίστρα των συνόδων κορυφής. Σε μια τόσο 
αλληγορική περίοδο πολέμου. Ο αρχαιοελ-
ληνικός αναγραμματισμός της ιδέας του πο-
λίτη σε οπλίτη είναι ο μόνος που μπορεί να 
μας φέρει ενώπιον των ευθυνών μας.
Ο πολίτης οπλίτης λοιπόν τίθεται μάχιμος 
στη πρώτη γραμμή του αγώνα κάνοντας τη 
δική του συνειδητή ηθική επιστράτευση. Ο 
οπλίτης άνθρωπος αν θέλει να διατηρήσει 
ακεραία την έννοια του όρου του δεν παύει 
στιγμή να αγωνίζεται για την ελευθερία την 
ειρήνη και το δίκιο
Ο άνθρωπος ανωγειανός για κρατήσει καθα-
ρή την όψη του οφείλει να ξαναβρεί  την γνή-
σια περηφάνια  που κληρονόμησε και χάνεται 
στο χρόνο, να είναι έτοιμος να χτίσει ξανά 
πάνω στα χαλάσματα χωρίς να εγκαταλείψει 
με τη πρώτη δυσκολία. Αν ως κοινωνία, ως 
άνθρωποι και ως λαός οι αναδρομές αυτές 
μπορούν να μας διδάξουν κάτι στον αέναο 
κύκλο που κάνει η ιστορία είναι ότι όταν ο 
άνθρωπος εισβάλει στο επίκεντρο αποτελεί 
τη δύναμη που λαλεί το κάρο του κόσμου.
Σήμερα 67 χρόνια και τρία ολοκαυτώματα 
μετά ο Ανωγειανός έχοντας αποκτήσει πλέ-
ον  τη δυνατότητα να αισθάνεται το εύφλε-
κτο οφείλει πιο έτοιμος από ποτέ να έρθει 
αντιμέτωπος ακόμα και  με ένα τέταρτο 
ολοκαύτωμα που ξεπερνάει το μολύβι και 
το μπαρούτι και αγγίζει τις αρχές τις αξίες 
και τα ιδανικά. Ένα ολοκαύτωμα που οι 
νέοι εμπρηστές του δεν επιδιώκουν την ανα-
τίναξη αλλά το σταδιακό ξεθεμέλιωμα και 
ξερίζωμα των εθνικών, πολιτικών, συνταγ-
ματικών και θεμελιωδών αρχών.
•Αν η εποχή του χθες έβαζε μια προτροπή 
στα γρανάζια της εποχής του σήμερα αυτή 
θα λέγονταν Αγώνας
•Αν τα γεγονότα του παρελθόντος έσπερναν 
εμπειρία στις εξελίξεις του μέλλοντος αυτή 
θα λέγονταν αντίσταση
•Αν οι αγωνιστές της αιωνιότητας φώναζαν 
κάτι σήμερα ίσως να μας τραγουδούσαν Άι-
ντε θύμα Άιντε ψώνιο άιντε σύμβολο αιώνιο 
αν ξυπνήσεις μονό μιας θα ρθει ανάποδα ο 
ντουνιάς».

Ανώγεια //13 Αυγούστου 1944

Εκδηλώσεις μνήμης για την 67η επέτειο του 
ΟΛΟΚΑυΤΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ομάδες που θα στελεχωθούν με ανωγειανούς 
και ανωγειανές για την απώθηση του κατα-
κτητή. Οι οργανώσεις αυτές ήταν η Εθνική 
Απελευθερωτική Οργάνωση (ΕΑΟ) «Ο Ψη-
λορείτης» και το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Σε όλη τη δι-
άρκεια της κατοχής οι οργανώσεις αυτές θα 
δραστηριοποιηθούν στον ορεινό όγκο του 
Ψηλορείτη και στη περιοχή του Ηρακλείου.
Σε μια πορεία που ο αγώνας έγινε συνώνυμο 
της καθημερινής ζωής πέρασαν 4 χρόνια αντί-
στασης κατά της Γερμανικής κατοχής της 
Κρήτης και Ανυποταξίας των Ανωγείων.
Έτσι λοιπόν στις 13 Φλεβάρη του 1944 στα 
Ανώγεια εισβάλλουν για πρώτη φορά 1500 
Γερμανοί στρατιώτες οι οποίοι αφού κυκλώ-
σουν αιφνιδιαστικά τα Ανώγεια θα συλλά-
βουν δεκατρείς αιχμαλώτους ανάμεσα του 
και τον αρχηγό της Ομάδας Ψηλορείτης 
Γιάννη Δραμουντάνη (Στεφανογιάννη), που 
βρέθηκε μέσα στον κλοιό και θα εκτελεστεί 
με συνοπτικές διαδικασίες, παρουσία της 
οικογένειάς του και ολόκληρου του χωριού. 
Στην αρχηγία της διευρυμένης οργάνωσής 
Ψηλορείτης που πρωτοστάτησε σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο θα τον διαδεχθεί ο Μιχάλης 
Ξυλούρης (Χριστομιχάλης).
Στις 27 Απριλίου του 1944 οι Βρετανοί αξι-
ωματικοί με Κρητικούς αγωνιστές θα απα-
γάγουν λίγο έξω από το Ηράκλειο τον Στρα-
τηγό Φον Κράιπε, επιτυχία που άφησε άναυ-
δη τη γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Οι 
απαγωγείς θα μεταφέρουν τον Στρατηγό στα 
Ανώγεια όπου θα περάσουν τη νύχτα. Ξημε-
ρώματα θα φυγαδευτούνε από Ανωγειανούς 
με οδηγούς στον Ψηλορείτη και από εκεί στα 
Νότια παράλια για να πάνε με υποβρύχιο 
στη Μ. Ανατολή.
Στις 22 Ιουλίου 1944 πραγματοποιείται το 
σαμποτάζ του πύργου με την ενεργό συμμέ-
τοχή των Ανωγείων.
Στις 7 Αυγούστου 1944, ο Γερμανός λοχίας 
των SS Γιόζεφ Ολενχάουερ, γνωστός σαν 
Σήφης συνοδευμένος από ομάδα Γερμανών 
και Ιταλών στρατιωτών, θα έρθει στα Ανώ-
γεια από το γειτονικό χωριό Γενί-Γκαβέ που 
είχε την έδρα του, και θα συλλάβει 96 γυναι-

κόπαιδα με σκοπό να τα μεταφέρει στο Ρέ-
θυμνο και από εκεί στα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης της Γερμανίας. Η εννεαμελής ομά-
δα του ΕΛΑΣ Ανωγείων που με επικεφαλής 
τον Μανόλη Μανουρά (Σμαιλομανώλη) πα-
ρακολουθεί από τους γύρω λόφους, με τη 
μέθοδο του αιφνιδιασμού θα παγιδέψει τον 
περιβόητο Σήφη και την ομάδα του και θα 
ελευθερώσουν από τα χέρια τους τα γυναι-
κόπαιδα.
Οι γερμανοϊταλοί σκοτώνονται και αιχμα-
λωτίζονται στη περιοχή Σφακάκι που απο-
τέλεσε και το σημείο αναφοράς της απελευ-
θέρωσης των αιχμαλώτων .
Την επόμενη ακριβώς μέρα στις 8 Αυγού-
στου Ανωγειανοί αντάρτες, συνεπικουρού-
μενοι από Ρώσους κομάντος θα πραγματο-
ποιήσουν το Σαμποτάζ της Δαμάστας όπως 
ονομάστηκε, επειδή πραγματοποιήθηκε 
πλησίον του ομώνυμου χωριού. Με πρωτο-
φανή τόλμη θα εξουδετερώσουν τρία γερμα-
νικά αυτοκίνητα καθώς και ένα τεθωρακι-
σμένο που μετέφερε την αλληλογραφία του 
Γερμανικού Στρατηγείου Ηρακλείου στην 
Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης στα Χανιά. 
Ελάχιστοι Γερμανοί γλίτωσαν.
Τα γεγονότα αυτά τελικά ήταν η χαριστική 
βολή στην κυψέλη που έφερε σαν αλυσιδωτή 
αντίδραση χρόνων τη διαταγή ισοπέδωσης 
του Χωριού.
Επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι κέντρο 
της αγγλικής κατασκοπείας εν Κρήτη και 
επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν τον φόνο 
του λοχίου φρουράρχου Γενί-Γκαβέ και της 
υπ’ αυτών φρουράς και επειδή οι Ανωγεια-
νοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάστας, 
επειδή εις Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον και 
προστασίαν οι αντάρται των διαφόρων ομά-
δων αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανωγεί-
ων διήλθον και οι απαγωγείς με τον Στρα-
τηγόν 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 
αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου.

Χανιά 13 Αυγούστου 1944 Ο Στρατηγός Δι-
οικητής Φρουρίου Κρήτης Χάινριχ ΜΙΛΛΕΡ. 
Ποτέ τόσο λίγα και μεστά λόγια , γραμμένα 
μάλιστα από τον κατακτητή, δεν απέδωσαν 
καλύτερα την ιστορία των Ανωγείων κατά 
την περίοδο 41-44. Ξημερώματα της 13ης 
Αυγούστου 1944, εκατοντάδες Γερμανοί 
στρατιώτες θα κυκλώσουν αιφνιδιαστικά τα 
Ανώγεια. Με την υποστήριξη του πυροβολι-
κού τους, θα αρχίσουν το καταστροφικό 
τους έργο. Όσοι ανωγειανοί – κυρίως γέρο-
ντες – βρέθηκαν εντός του κλοιού θα εκτε-
λεστούν μαζί με τις γυναίκες που δεν θέλη-
σαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές 
εστίες. Για 23 μέρες θα ανατινάζουν ένα-ένα 
τα 940 σπίτια του χωριού. Πριν επιδοθούν 
στο άθλιο έργο τους, θα λεηλατήσουν τις πε-
ριουσίες των Ανωγειανών. Για τρίτη φορά 
στην ιστορία τους οι Ανωγειανοί θα πάρουν 
το δρόμο της προσφυγιάς.
Το Χρέος για το μέλλον το εκπλήρωσαν οι 
Ανωγειανοί αργότερα, όταν θα επιστρέψουν 
από το Ηράκλειο και τα χωριά του Μυλοπο-
τάμου που είχαν καταφύγει, και δεν θα συ-
ναντήσουν παρά μόνο χαλάσματα πάνω στα 
οποία όμως είναι αποφασισμένοι να χτίσουν 
ξανά το χωριό τους σα να οδηγούνται από 
ένα δίκαιο θεϊκό και ανθρώπινο μαζί. Μετά 
την απελευθέρωση το ελληνικό κράτος, σε 
ένδειξη πατριωτικής ευγνωμοσύνης θα απο-
νείμει στα Ανώγεια τον Πολεμικό Σταυρό 
Πρώτης Τάξεως – ο οποίος αποτελεί και τη 
μεγαλύτερη διάκριση – και συγχρόνως θα 
ανακηρύξει την κοινότητα σε Δήμο.
Συνολικά οι νεκροί Ανωγειανοί του Αλβανι-
κού Πολέμου και της κατοχής θα φτάσουν 
τους 171πεσόντες που έδωσαν μάχη μέχρι 
τέλος μην υποτάσσοντας συνειδήσεις και 
υποδουλώνοντας ψυχές. Το ομαδικό πνεύμα 
της δράσης των Ανωγειανών ήταν αυτό που 
τους έδωσε επάξια μια θέση στη σφαίρα του 
ιστορικού γίγνεσθαι. Μια θέση η οποία σε 
μια από τις ελάχιστες φορές ξεπερνούσε  τα 
όρια της Επώνυμης υστεροφημίας και ταύ-
τιζε το ατομικό με το συλλογικό χρέος της 
επιβίωσης και της  ιστορικής συνέχειας.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Από την τοπική αυτοδιοίκηση παρόντες ήταν ο περιφερει-
άρχης κρήτης κ. σταύρος Αρναουτάκης, αντιπεριφερειάρχες, 
ο αντιδήμαρχος ηρακλείου Γιώργης Αεράκης και αρκετοί 
δήμαρχοι από γειτονικούς δήμους. Άγημα των ενόπλων δυ-
νάμεων απέδωσε τιμές στους επισήμους.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι φέτος για τον εορτασμό της 67ης 
Επετείου του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων, οι εκδηλώσεις 
στ’Ανώγεια, ξεκίνησαν στις 12 Αυγούστου, όπου στις 9 το 
βράδυ στη μουσική σκηνή «ντελίνα» φιλοξενήθηκε μεγάλη 
συναυλία του Βασίλη Σκουλά με τη Γιώτα Νέγκα
Το βράδυ της 13ης Αυγούστου, στις 9.00μ.μ. το συγκρότημα 
του Ψαρογιώργη (Γιώργη ξυλούρη) έδωσε συναυλία στο 
θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» πλαισιωμένος από τους μουσικούς, 
Γιάγκο Χαιρέτη, Κώστα Σκουλά, Λάμπη ξυλούρη και Γιάν-
νη Παπατζανή. Το πολυπληθές, φιλοθεάμον κοινό ανταμεί-
φθηκε πλήρως για την παρουσία του, ενώ απόλαυσε και 
παραδοσιακούς κρητικούς χορούς από το χορευτικό συγκρό-
τημα του Λευτέρη Καλομοίρη.
στις 14 Αυγούστου, και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση ανα-

φορικά με το θέμα των Πολεμικών Αποζημιώσεων για την 
περίοδο της Γερμανικής κατοχής.
στην συζήτηση πήραν μέρος η κ. Χριστίνα Σταμούλη, η οποία 
ανέπτυξε το παράδειγμα του διστόμου και ενημέρωσε για 
τις μέχρι σήμερα εξελίξεις. συμμετείχε επίσης, ο κ. Βαγγέλης 
Μουντριανάκης Πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Ρε-
θύμνου, ο οποίος ενημέρωσε του παρευρισκόμενους για το 
σημείο το οποίο βρίσκονται οι διαδικασίες σχετικά με τις 
αγωγές που είχαν υποβάλει οι Ανωγειανοί κατά του Γερμα-
νικού κράτους. συμμετείχε ομοίως και ο κ. Τάσσος Ηλιαδά-
κης ο οποίος αναφέρθηκε στο γενικότερο θέμα των Γερμα-
νικών Αποζημιώσεων, ενώ παραστάθηκε και ο κ. Αριστομέ-
νης Ι. Συγγελάκης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα 
και υπεύθυνος για τις ενώσεις των θυμάτων.
Τέλος την παραμονή της Παναγίας, στις 14 Αυγούστου, το 
βράδυ πραγματοποιήθηκε μεγάλη συναυλία , στην πλατεία 
στο Περαχώρι, με το μουσικό σχήμα «Πετρίτες», οι οποίοι 
παρουσίασαν Ρεμπέτικη και Κρητική μουσική. συμμετείχαν 
οι Β. ξυλούρης, Κ. Σκουλάς, Κ. Μαρκάκης, Κ. Καλλέργης, 
Εφ. Μαστορίδη, Γ. Λουλάκης και Ν. ξυλούρης (Γκράς).

Φ.Α. 

Ο Πανηγυρικός λόγος της 13ης Αυγούστου
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Οι επιτυχίες των παιδιών μας στα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα…
και φέτος δεν έλειψε η εισαγωγή στα ανώ-
τερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της χώρας πολλών ανωγειανών της Αθήνας, 
αλλά και άλλων παιδιών (γειτονι κών χω-
ριών) που φοίτησαν στο λύκειο του χωριού 
μας. η στήλη μας  ενημερώθηκε για τους πα-
ρακάτω επιτυχόντες και εύχεται σε όλους 
συγχαρητήρια και καλές σπουδές.

…ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ:
Νικόλαος Ανδρεαδάκης του ιωάννη: Νο-
μική Αθήνας.
δάφνη φασουλά του Γεωργίου: Τμήμα 
Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά)

…ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ:
Χαράλαμπος δαφέρμος του μηνά: Σχολή 
Αστυφυλάκων.
Μαρία δραμουντάνη του ιωάννη: Οικο-
νομ. Επιστημών Αθήνας.
Νικόλαος Καλλέργης του Εμμανουήλ: 
Μη χανικών Περιβαλ. Πολυτ. Κρήτης.
Ειρήνη Κονιού του Γεωργίου: φιλολογίας 
Κρήτης.
Ιωάννα Κουνάλη του Γεωργίου: Οργά νωση 
και διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθήνας).
Χαράλαμπος Κουτάντος του Βασιλείου: 
φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Κρήτης.
Εμμανουήλ Νικηφόρος του Γεωργίου: 
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής 
ΤΕΙ Κρήτης.
Ραφαέλα Νταγιαντά του Ζαχαρία: φιλοσο-
φικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης.
Νικόλαος Νταγιαντάς του κωνσταντίνου: 
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Κρήτης.
Ελένη Πασπαράκη του στεφάνου: Προγρ. 
Εκκ. Μουσ. & Ψαλτ. Κρήτης.
Γεώργιος Χαιρέτης του νικηφόρου: Λο-
γιστικής ΤΕΙ Κρήτης.
Κωστούλα Χνάρη του Γεωργίου: Προγρ. 
Εκκ. Μουσ. & Ψαλτ. Ηρακλείου Κρήτης.

                                                  Φ.Α.

Παντρεύτηκε το μέλος  
του Συλλόγου μας,  

 Κώστας
 Μέμμος!
Το αγαπητό μέλος του συλλόγου μας και 
ταμίας του δ.σ., Κώστας Μέμμος (γιος 
του Θέμη και της Ευθυμίας) παντρεύτηκε 
την εκλεκτή της καρδιάς του, Ελευθερία 
Τζανακάκη, σε μια πολύ ωραία τελετή που 
έλαβε χώρα το Σάββατο, στις 2 Ιουλίου 
(7:30 το απόγευμα) στο δήλεσι, στο ιδιω-
τικό εκκλησάκι της Γεννήσεως της Θεο-
τόκου, της οικογένειας μέμμου.
Το όμορφο και λαμπερό ζευγάρι είχε προ-
νοήσει τα πάντα για να μείνουν ευχαριστη-
μένοι οι πολυπληθείς καλεσμένοι (μεταξύ 
των οποίων και πάμπολλοι ανωγειανοί) 
που ανταποκρίθηκαν και μοιράστηκαν τη 
χαρά της ημέρας. Όμως και οι χανιώτες 
καλεσμένοι (από την πλευρά της νύφης) 
έδωσαν ηχηρό παρόν. η βραδιά εξελίχθη-
κε εξαιρετική, με χορό, και καλό παρα δο-
σια κό φαγητό για την περίσταση. Ο Αχιλ-
λέας δραμουντάνης υπό τους ήχους της 
λύρας και της φωνής του, μαζί με το συ-
γκρότημά του, έδωσε την ευκαιρία στο 
κέφι να εκτιναχθεί και το γλέντι να κρα-
τήσει με επιτυχία μέχρι πρωίας. 
Υγεία και ευτυχία ευχόμαστε. Βίον ανθό-
σπαρτον!                                             Φ.Α.
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Ο νίκος καζαντζάκης γνήσιος κρής παρών νυν 
και αεί, σ αυτόν και στα βιβλία του Ταξιδεύοντας 
μας παραπέμπει η πρώτη λέξη του τίτλου ενός 
ακόμη βιβλίου του μιχάλη Τρούλη. Πολύ σωστά 
λέει ο λέει ο λαός μας ότι: «η γυνή γεννά και ο 
άνδρας τίκτει». Ετέχθη ακόμα ένα βιβλίο από 
τον πολυγραφότατο, εραστή της κρήτης, τον μι-
χάλη Τρούλη. η υποδοχή από το αναγνωστικό 
κοινό απ ό,τι πληροφορούμαι είναι πολύ ευνοι-
κή, ιδίως βέβαια και λόγω του θέρους, που ήδη 
έχει εισέλθει λίγο ως πολύ στο βόρειο ημισφαί-
ριο και στην πατρίδα μας στην κρήτη. 
Πολλοί Έλληνες από την υπόλοιπη Ελλάδα, 
αναρωτιούνται γιατί οι κρήτες έχουν αυτήν την 
«έπαρση», υπερηφάνεια θα έλεγα εγώ, για την 
κρήτη την πατρίδα τους. Αρκετοί θαυμάζουν 
αυτή την σχέση και άλλοι την λοιδωρούν. Αν 
τύχει καμιά φορά να με ρωτήσουν φίλοι, που δεν 
είναι από την κρήτη, γιατί τρέφω αυτόν τον έρω-
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ΠΑΡΑΚΑλΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡμΑ ΟλΟΙ  

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟμΗΤΕΣ ΚΑΙ λΗΠΤΕΣ ΤΗΣ 

ΕφΗμΕΡΙΔΑΣ μΑΣ ΝΑ ΤΑΚΤΟ ΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ 

ΣΥΝδΡΟΜΗ ΤΟΥΣ. ΠΑΡΑΚΑλΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ, 

ΟλΟΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥμΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙ λΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣ δΗΜΟ ΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟμΕΝΟ φΥλλΟ 

ΤΗΣ ΕφΗμΕΡΙΔΑΣ (Νο 288) ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ 

ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕχΡΙ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.

mέσα σε κλίμα συγκίνησης, με αφορμή τη συ-
μπλήρωση 37 χρόνων από το έγκλημα σε βάρος 
της κύπρου, παρουσιάστηκε στην κατάμεστη αί-
θουσα του δ. ηρακλείου, «Ανδρόγεω», το βιβλίο-
ντοκιμαντέρ των Γ. Φασουλά & Γ. σκάλκου «Νίκη 
στη Νεκρή ζώνη», σε συνεργασία με το βιβλιοπω-
λείο «Ελευθερουδάκης» και τις εκδόσεις «Αγαθός 
λόγος». Ακολουθεί ομιλία εκείνης της ημέρας, 
από τον κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης κ.  Γιώργο 
Καλο γεράκη  (Επιστημονικού συνεργάτη του Ερ-
γαστηρίου ιστορίας νεότερης Ελλάδας και νεοελ-
ληνικού Πολιτισμού Πανεπιστημίου ιωαννίνων):
«Eίναι πολύ συγκινητικό κι ενθαρρυντικό το γεγο-
νός, ότι υπάρχουν, ακόμη σήμερα, ανάμεσά μας 
πνευματικοί άνθρωποι που έχουν στρέψει τα εν-
διαφέροντά τους προς την Ιστορία και φωτίζουν 
σκιερές ιστορικές πτυχές και μάλιστα μιας περιό-
δου, που διάφοροι λόγοι και συγκυρίες, εμπόδισαν 
και εμποδίζουν ακόμη την ανακάλυψη, επεξεργα-
σία, δημοσιοποίηση και τελική καταγραφή τους.
Και είναι ακόμη πιο σημαντικό το γεγονός ότι επι-
χειρείται, πάντα μέσα από την εύρεση ανέκδοτων 
μάλιστα τεκμηρίων η συγγραφή ιστορικών έργων 
– αναφορών μέσα από την έρευνα και σύνθεση των 
οποίων αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος ατό-
μων, ομάδων και τοπικών κοινωνιών, σε κρίσιμες 
ιστορικές στιγμές του έθνους μας. Δυο φίλοι, ο 
Γιάννης Φασουλάς και ο Γιάννης Σκάλκος ανέλα-
βαν οικειοθελώς την επίπονη αποστολή ευθύνης 
να εκπονήσουν το αναχείρας ιστορικό, ερευνητικό 
έργο πραγματεία, με το οποίο προβάλλεται η δρά-
ση της ηρωικής Αης Μοίρας Καταδρομών εναντί-
ον του Αττίλα και της προδοσίας της Κύπρου.Οι 
συγγραφείς θεώρησαν σκόπιμο να σταθούν σ’όλες 
εκείνες τις λεπτομέρειες, σε όλα τα γεγονότα και 
τα συμβάντα, να κρατήσουν στα χέρια τους σπάνια 
 ιστορικά τεκμήρια. Ν’ αλληλογραφήσουν με τους 
πρωταγωνιστές ή τους οικείους τους. Να ακούσουν 
δια ζώσης και να αφουγκραστούν τους βετερά-
νους. Ν’ ανασυνθέσουν το παρελθόν και να μας 
μεταφέρουν αβίαστα και συγκροτημένα στο πα-
ρόν. Έτσι έχουμε στα χέρια μας την πραγματεία 
ενός αυθεντικού ιστορικού γεγονότος, που υλοποι-
ήθηκε από Έλληνες καταδρομείς στην μαρτυρική 
Κύπρο, οι οποίοι έδωσαν το στίγμα της δράσης 
τους κατά του Αττίλα όπως αποδεικνύεται από τα 
ίδια τα γεγονότα. Αποτελεί μεγάλη τιμή για τον 
ομιλούντα η ανάθεση παρουσίασης του βιβλίου 
αυτού με τίτλο: Νίκη στη νεκρή ζώνη-η Αντίσταση 
της Α’ μοίρας Καταδρομών στον Αττίλα και την 
προδοσία και γι’αυτό τους ευχαριστώ πολύ.

ΤO ΒΙΒΛΙO
Στις 288 σελίδες του πολύ φροντισμένου και άρ-
τια ιστορικού αυτού έρ γου, αποτυπώνονται με 
επαγγελματική ευσυνειδησία, επιστημονική πλη-
ρότητα και τεκμηρίωση, οι διαστάσεις της επιχεί-
ρησης, «ΝΙΚΗ», μέσα από μαρτυρίες των πρω-
ταγωνιστών, από ανέκδοτα έγγραφα, φω το-
γραφίες, βιβλιογραφία και αρχειακό υλικό. Μέσα 
από ένα απλό, ρέοντα αφηγηματικό λόγο, που 
συναρπάζει για την αριστοτεχνική χρήση του από 
τους συγγραφείς κοινωνούς των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης. Ο πολύ περιεκτικός Πίνακας περι-
εχομένων στην αρχή του βιβλίου, μετά τα εσώ-
φυλλα, δίδει πολύ παραστατικά στον αναγνώστη 
την πρώτη γενική εικόνα της υπόθεσης του έργου, 
που απαρτίζεται από δώδεκα (12) χωριστά κε-
φάλαια. Τα Προλογικά σημειώματα αφενός του 

Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα κ. Ιωσήφ Ιωσήφ 
και αφετέρου των συγραφέων προδιαθέτουν τον 
αναγνώστη και τον φορτίζουν θετικά, ώστε να 
γίνει κοινωνός των πληροφοριών και των συμπε-
ρασμάτων της έρευνας που προσφέρουν απλό-
χερα οι συγγραφείς στη συνέχεια. Η δισέλιδη 
Εισαγωγή των συγγραφέων, έχει βαρύνουσα ση-
μασία και μεγάλη αξία για τον αναγνώστη, γιατί 
εξαρχής, σε δεκαπέντε αμείλικτα ερωτήματα που 
οι ίδιοι οι συγγραφείς αλλά και η ιστορία θέτει 
στο πεδίο της έρευνας, καλούνται να δώσουν τις 
απαντήσεις με το βιβλίο τους ή εκεί όπου δε δί-
δονται, να προβληματίσουν.
Στη συνέχεια παραθέτουν τα γεγονότα, που εκτυ-
λίσσονται περίπου ως εξής: Στις 15-7-1974 ο Δημή-
τριος Ιωαννίδης εκτελεί πραξικό πημα εναντίον 
του Αρχιεπισκόπου Μακα ρίου στην Κύπρο. Με 
την πράξη του αυτή ο δικτάτορας κονιορτοποιεί 
την απόφαση των τριών εγγυητικών δυνάμεων της 
Ελλάδας της Τουρκίας και της Αγγλίας που αφορά 
την αυτονομία της Κύπρου και έτσι ανοίγει την 
Κερκόπορτα για να επέμβουν οι Τούρκοι. Πέντε 
ημέρες μετά, στις 20/7/1974, ακολουθεί η τουρκική 
εισβολή. Η Α’ ΜΚ που έδρευε στο Μάλεμε Χανίων 
με Διοικητή τον Ταγματάρχη Γεώργιο Παπαμελε-
τίου διατάχτηκε τότε να εκτελέσει μια πολύ δύσκο-
λη πολεμική αποστολή. Θα μεταφερόταν στην 
Κύπρο με αεροσκάφη Noratlas. Θα έπαιρνε τη 
θέση της Β΄ΜΚ που έδρευε στη Θεσσαλονίκη και 
στα αρχικά σχέδια των πραξικοπηματιών ήταν να 
μεταφερθεί αυτή με επιταγμένα αεροσκάφη Boing 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας στην Κύπρο για να 
ενισχύσει τις Ελληνοκυπριακές στρατιωτικές δυνά-
μεις τις πρώτες κρίσιμες ώρες της τουρκικής εισβο-
λής. Οι ανώτεροι αξιωματικοί του ΓΕΕΘΑ σε 
πλήρη σύγχυση και υπό το βάρος της προδοσίας 
που εξυφαινόταν στην Κύπρο, συνάμα και με τις 
αλλοπρόσαλλες διαταγές τους, χάνουν κρίσιμο 
χρόνο για μια αποτελεσματική αντίδραση από την 
πρώτη στιγμή. Στις 4.30 το απόγευμα της 21ης Ιου-
λίου 1974, ο ταξίαρχος Αλέξανδρος Γιαννακάς, 
Διοικητής της Διοίκησης Καταδρομών του Αρχη-
γείου Στρατού, τηλεφωνεί στο Διοικητή της Α’ ΜΚ 
ταγματάρχη Γεώργιο Παπαμελετίου και του δίνει 
προφορική διαταγή η μοίρα να κινηθεί άμεσα προς 
την 115 ΠΜ στη Σούδα όπου θα προσγειώνονταν 
τα γερασμένα αεροσκάφη Noratlas που θα μετέ-
φεραν τη μονάδα στην Κύπρο. Στις 8.30 το δειλινό 
άρχισε η επιβίβαση σε επιταγμένα λεωφορεία και 
η Α’ ΜΚ ξεκίνησε από το Μάλεμε για το αεροδρό-
μιο της Σούδας. Η αποστολή πήρε την κωδική 
ονομασία ΝΙΚΗ και στις 10.30 το βράδυ το πρώτο 
Noratlas απογειώθηκε για την Κύπρο. Συνολικά 15 
Noratlas με καταδρομείς πέταξαν για την Κύπρο 
από τα οποία τέσσερα απωλέστηκαν από φίλια 
πυρά στην προσέγγισή τους στο αεροδρόμιο της 
Λευκωσίας λόγω της εγκληματικής αμέλειας των 
ανδρεικέλων αξιωματικών της Χούντας που δεν 
είχαν ενημερώσει τις επίγειες δυνάμεις. Το αποτέ-
λεσμα ήταν τραγικό. Είκοσι εννέα καταδρομείς 
και 4 πιλότοι νεκροί. Δώδεκα τραυματίες. Κι ένα 
γιατί να βαραίνει ακόμη μετά από 37 χρόνια.
Τη μεθεπόμενη ημέρα το πρωί, 23 Ιουλίου, η Α’ 
ΜΚ έδωσε μια τιτάνια μάχη για να κρατήσει το 
αεροδρόμιο της Λευκωσίας και να μην πέσει στα 
χέρια των Τούρκων. Στη μάχη αυτή αναδεικνύε-
ται η παλικαριά και η ηγετική μορφή του Βασίλη 
Μανουρά. Το αεροδρόμιο τελικά, παρά τις προ-

σπάθειες των Τούρκων και των εκεί δυνάμεων 
του ΟΗΕ που έδειχναν καθαρά τις φιλοτουρκικές 
τους διαθέσεις, παραμένει σε Ελληνικά χέρια.
Στη συνέχεια και μετά την εκεχειρία, οι καταδρο-
μείς της Α΄ μοίρας παραμένουν στις εγκαταστά-
σεις του εφεδρικού σώματος νότια της Λευκωσί-
ας 10-12 ημέρες. Στις 14 Αυγούστου 1974 στις 
6.30 το πρωί η Τουρκία εξαπολύει τον «Αττίλα 
2». Σκοπός τους να καταλάβουν τη Λευκωσία κα 
να αποκόψουν το δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού. 
Άνδρες της Α' ΜΚ δίδουν νέα σκληρή μάχη στο 
ύψωμα «Κολοκασίδη». Μια μάχη καθοριστική της 
οποίας η νικηφόρα έκβαση απέτρεψε την πορεία 
των Τούρκων προς τη Λευκωσία.
Μετά την εξιστόρηση των γεγονότων και μόνο η 
ανάγνωση των τίτλων των δώδεκα κεφαλαίων 
που απαρτίζουν το βιβλίο, όπως προαναφέρθηκε, 
δίδουν το στίγμα της βαρύτητας, της ποιότητας 
και της εγκυρότητάς του:
ΚΕφΑλΑΙΟ 1› Τον καιρό εκείνο… 
ΚΕφΑλΑΙΟ 2› Διαταγή με μισόλογα
ΚΕφΑλΑΙΟ 3› «ΝΙΚΗ» από τη σούδα
ΚΕφΑλΑΙΟ 4› Αιφνιδιασμός
ΚΕφΑλΑΙΟ 5› Τα βαρέα της Γ' μοίρας
ΚΕφΑλΑΙΟ 6› Η τραγωδία
ΚΕφΑλΑΙΟ 7› Χάος στη λευκωσία
ΚΕφΑλΑΙΟ 8› Η αναγνώριση των νεκρών κατα-
δρομέων, Μακεδονίτισσα
ΚΕφΑλΑΙΟ 9› Ψηλά τα πράσινα μπερέ
ΚΕφΑλΑΙΟ 10› Οι νικητές να εγκαταλείψουν σαν 
ηττημένοι
ΚΕφΑλΑΙΟ 11› Το όχι στον «Αττίλα 2»
ΚΕφΑλΑΙΟ 12› Από Α’ σε 35η
Ακολουθεί ένα τετρασέλιδο Αντί Επιλόγου όπου 
και πάλι οι συγγραφείς θέτουν καίρια ερωτήματα 
και ένα δίκαιο παράπονο των βετεράνων κατα-
δρομέων της Α' μοίρας. Γιατί η Ελληνική πολιτεία 
όσους έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σε 
αυτό το παράτολμο εγχείρημα τους αναγνωρίζει 
ως πολεμιστές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου;
Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο κι ασχολία-
στο το μέρος, που οριοθετείται ως Παράρτημα 
Ντοκουμέντων του βιβλίου. Στις σελίδες του κατα-
χω ρούνται επιμελώς φροντισμένα, ενισχυτικά και 
υποστηριχτικά της θεματι κής στοιχεία, όπως απο-
σπάσματα ημερήσιων διαταγών, τα αεροσκάφη 
και τα ονόματα των πληρωμάτων των Noratlas, τα 
σήματα, οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες των αξιωμα-
τικών για την κατάρριψη των Noratlas, το πόρισμα 
της ντροπής και τέλος τα ονόματα των 344 ηρώων 
που πήραν μέρος στην επιχείρηση «ΝΙΚΗ».
Στην πλούσια Βιβλιογραφία, που παρατίθεται 
στη συνέχεια, καταχωρού νται ελληνόγλωσσες 
βιβλιογραφικές πηγές. Στον Κολοφώνα του βιβλί-
ου τέλος, που φέρει δηλωτικά της παρου σίας του 
συγγράμματος στον κόσμο του βιβλίου και της 
εθνικής αρχειοθεσίας με τον κωδικό αριθμό 
ISBN: 978-960-99749-5-0, δηλώνεται η έκδοση 
και κυκλοφορία του, που έγινε στην Αθήνα το 
2011 από τις εκδόσεις «Αγαθός Λόγος». Τέλος να 
σημειώσω ότι το εξώφυλλο του βιβλίου επιμελή-

θηκε ο Κωνσταντίνος Χρυσανθακόπουλος και 
συνοδεύεται από ένα DVD με τίτλο «ήρωες χωρίς 
παράσημα» διάρκειας 59' και 45''.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι συγγραφείς Γιάννης Φασουλάς και Γιάννης 
Σκάλκος, γνωστοί από τη θητεία τους στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης αφιέρωσαν μεγάλο μέρος 
του χρόνου τους στη συλλογή, μελέτη, έρευνα, ανά-
λυση, σύνθεση, καταγραφή, ταξινόμηση ερεθισμά-
των, πληροφοριών, εικονιστικού υλικού, μαρτυρι-
ών, δηλώσεων και άλλου είδους συναφούς υλικού, 
εργάστηκαν αδιάλειπτα, μεθοδικά και αξιοθαύ-
μαστα, ώστε να συνθέσουν και προσφέρουν στο 
κοινωνικό σύνολο τους καρπούς των εργασιών και 
του έργου τους. Με υπομονή επιμονή και μεθοδι-
κότητα ζητούν να συναντήσουν «…την των πραγ-
μάτων αλήθεια». Σημειωτέον ότι η περίοδος και το 
θέμα με το οποίο ασχολούνται και μελετούν, δεν 
έχει κατασταλάξει και οριστικοποιηθεί ακόμη. 
Απαιτεί, επομένως λεπτούς χειρισμούς, μεγάλη 
προσοχή ενώ εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Παρ’ 
όλα αυτά, επιχειρούν με λεπτότητα και χειρουργι-
κή ακρίβεια, με πάθος και συνέπεια. Αξιολογούν, 
διαχωρίζουν κάθε στοιχείο πληροφοριών. Επιλέ-
γουν το γνήσιο, το πραγματικό, το αληθινό και 
απορρίπτουν τα υπόλοιπα. Και τέλος προβλημα-
τίζουν τον αναγνώστη αφού συνεχώς τίθενται ερω-
τήματα γύρω από την προδοσία της Κύπρου και 
της ατιμωρησίας των υπευθύνων. Τα χρόνια περ-
νούσαν, λέει ο Σωτήρης Λεμόνης, καταδρομέας της 
Α΄ μοίρας. Ουδεμία κίνηση στον ορίζοντα για τα 
θύματα της προδοσίας και της κυπριακής τραγω-
δίας. Οι Έλληνες στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ και οι 
καταδρομείς της Α΄ ΜΚ που πήραν μέρος στην 
αποστολή αυτοκτονίας ήταν σαν να μη γεννήθη-
καν, σαν να μην υπηρέτησαν, σαν να μην υπήρξαν 
στα μητρώα αρρένων, καταλήγει ο Λεμόνης.
Και φυσικά ούτε έχουν παρασημοφορηθεί, ούτε 
έχει δοθεί καμιά ηθική αμοιβή, ούτε καν έχει ανα-
γνωριστεί η επιχείρηση «ΝΙΚΗ». Στο σημείο αυτό 
θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Ζού-
με σε μια εποχή παραλογισμού.  Σήμερα το τίποτα 
ανάγεται σε σπουδαίο και σημαντικό. Οι μέτριοι 
οδηγούν τους αρίστους. Οι ικανοί έπονται των ανά-
ξιων. Η προδοσία προηγείται του πατριωτισμού. 
Τα πρότυπα της χώρας μας εξαντλούνται στη Γιου-
ροβίζιον, στο Greek Idol, στα SMS και σε τέτοιου 
είδους σοβαρές εκδηλώσεις. Τι κι αν η επιχείρηση 
«ΝΙΚΗ» ήταν ίσως η πιο  παράτολμη στα παγκό-
σμια στρατιωτικά χρονικά και διδάσκεται ως μά-
θημα σε πολλές στρατιωτικές σχολές; Για ποιες 
ηθικές αμοιβές να μιλάμε; Για ποια αναγνώριση;
Κυρίες και κύριοι, θα τελειώσω με ένα απόσπασμα 
από την εισαγωγή του βιβλίου του κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, 
Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα: …η Κύπρος είναι 
πολύ μικρή για να παραμείνει μοιρασμένη, είναι 
όμως αρκετά μεγάλη για να χωρέσει όλους τους 
νόμιμους κατοίκους της σε ένα κράτος ειρήνης και 
ευημερίας, όπου θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες ατομι-
κής και συλλογικής προκοπής και καταξίωσης…

Σας ευχαριστώ πολύ!!!»

«Νίκη στη Νεκρή ζώνη»
Η ομιλία του κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑλΟΓΕΡΑΚΗ
κατά την παρουσίαση του βιβλίου των  
Γιάννη Φασουλά και Γιάννη σκάλκου  
στις 19/7 στο Ηράκλειο

ΚΡΗτΙΚοσ ΕΡΩσ:
ο εκ-ΚΡΗ-κ-τΙΚοσ
Λίγες σκέψεις με αφορμή 
το Βιβλίου του Μ. Τρούλη 

τΑΞΙΔΕυοΝτΑσ...
στο 
Ρέθυμνο

τα για την πατρίδα μου την κρήτη, βρίσκω την 
ευκαιρία να τους εξηγήσω τις αιτίες. 
Όπως λέει και ο Αριστοτέλης στα Φυσικά1: «τό-
τε γαρ οιόμεθα γιγνώσκειν έκαστον. Όταν τα αίτια 
γνωρίσωμεν και τας αρχάς τας πρώτας» δηλ τότε 
πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε καθετί, όταν διαπι-
στώσομε τα αίτιά του και τις πρώτες αρχές του. 
δεν θα σας παραπέμψω στα ποιητικά και εξομο-
λογητικά κείμενα του χρήστου Γιανναρά για την 
Πατρίδα του την Αθήνα, αλλά αν τα απαντήσετε 
στην αναγνωστική πορεία σας, μην τα παραμερί-
σετε, για να δείτε την έννοια της πατρίδας αλλά 
και τις αιτίες που τον συνδέουν με την πατρίδα 
του. Απλά θα σας αναφέρω τις αιτίες που κατά 
την άποψη μου, η πατρίδα μας η κρήτη, μας δένει 
με αόρατα και ακατάλυτα δεσμά. Αιτίες που προ-
σπάθησα να εντοπίσω και να διαπιστώσω, με 
λογικά επιχειρήματα και δεδομένα, χωρίς συναι-
σθηματικές εξάρσεις και υπερβολές. με αφετη-
ρία τις αιτίες, κρυφές και φανερές, προσπάθησα 
να εξηγήσω το δεσμό που υπάρχει με την κρήτη 
και τους κρήτες, το δεσμό του μιχάλη Τρούλη 
με την ιδιαιτέρα πατρίδα του το Ρέθυμνο:
ΚΡΗΤΗ μεγάλο νησί, θεριό, τέρας και terra που 
αντιστέκεται στο πέλαγος, στον αέρα και το 
χρόνο. 
ΚΡΗΤΗ: Κράμα σπάνιο, νύμφη που αναδύθηκε 
από τη διασταύρωση τριών ηπείρων της Ευρώ-
πης, της Ασίας και της Αφρικής, και δέχθηκε 
μετά την αναδυσή της στην επιφάνεια του πλα-
νήτη μας, όλες τις χάρες τους.
ΚΡΗΤΗ: Κράση εξαίσια, αφού τα όρη της ελκύ-
ουν αέρηδες και τους αναμιγνύουν σε σωστές 
και υγιείς αναλογίες, που δωρίζουν το εύκρατο 
κλίμα της.
ΚΡΗΤΗ: Θεριό και νύμφη, τίκτει και γεννά, 
άντρας και γυναίκα. 
Τόπος με πλούσια βιοποικιλότητα, που οφείλεται 
στα ψηλά βουνά, στις μικρές πεδιάδες, οροπέδια 
και τα λίγα νερά που αναβλύζουν βάλσαμο από 

τα σπλάχνα της. στα ψηλά βουνά φυτρώνουν 
βότανα και μυρωδικά που θεραπεύουν πάμπολ-
λες ασθένειες, και βόσκουν ζωντανά, που με τη 
σειρά τους τρέφουν τους κρεατοφάγους. και οι 
δαντελωτές ακτές που την στολίζουν, προσφέ-
ρουν αρκετή αλιεία. στα λιγοστά εδάφη της καλ-
λιεργούνταν τα πάσης φύσεως φρούτα και λα-
χανικά. Όλα αυτά τα καλούδια, νοστιμότατα, 
εξασφάλιζαν, αρκετούς αιώνες στους κατοίκους 
της την διατροφική αυτάρκεια και τη βεβαιότητα 
της επιβίωσης των. η κρήτη, μέχρι και σήμερα 
παρά την εγκατάλειψη των αγροτικών καλλιερ-
γειών, τίκτει και γεννά προιόντα νόστιμα και 
ποικίλα για να θραφούν τα τέκνα της και να φι-
λέψει τους ξένους επισκέπτες. 
Τόπος με φύση μαγευτική, εναλλασσόμενη και 
ποικίλη, αποπλανά και οδηγεί τον περιπατητή της 
σε μαγικούς χώρους, άντρα, σπηλιές, κορφές, 
θάλασσες και άλλα μυστικά της που τα ανακαλύ-
πτουν μόνον οι μυημένοι. η κρητική φύση σε 
κάθε γωνιά της, προσωποποιεί το κάλλος και την 
αρμονία, δύο στοιχεία που πάντα γοητεύουν και 
θέλγουν τις ψυχές, σμιλεύει με τo φυσικό της κάλ-
λος, την αισθητική, κριτήρια που αντικατοπτρί-
ζονται στη λαογραφία και την παράδοσής της.
και τέλος και κυριώτερο, η κρήτη είναι σειρήνα 
του χρόνου, της ιστορίας και του πολιτισμού. 
κατοικείται συνεχώς και αδιαλείπτως, και πα-
ράγει πολιτισμό. Όπως προκύπτει από το βιβλίο 
του μ. Τρούλη σελ 385: «πέτρινα προιστορικά 
εργαλεία χειροπελέκεις, ξέστρα, τσεκούρια, και 
λαξευμένες κροκάλες από χαλαζίτη και χαλαζία, 
εντοπίστηκαν το 2010 στη νότιa ακτογραμμή του 
Ρεθύμνου από τον Πλακιά ως τον Πρέβελη …. 
Τεκμηριώνουν την ανθρώπινη παρουσία στην πε-
ριοχή πριν από 130.000 χρόνια!»
συνήθως στο σημείο αυτό, που παρομοιάζω την 
κρήτη με σειρήνα του χρόνου και της ιστορίας, 
τονίζω και τη σαγήνη και το συνεχές της, όπως 
ακριβώς συνέβη και στον Οδυσσέα. Ξετυλίγω 

την ιστορία της, κόκκινη ή μάλλον χρωματι-
στή κλωστή που είναι δεμένη και τυλιγμένη 
στο κουβάρι του χρόνου, από την εποχή των 
Ετεοκρητών, του Ομήρου, των μινωιτών, 
μέχρι τον Ελ Γκρέκο, τον Ελευθέριο Βενι-
ζέλο, τον νίκο καζαντζάκη. Αλλά μετά την 
έκδοση του βιβλίου του μ. Τρούλη, η κλω-
στή αυτή θα ξεκινά από 130.000 χρόνια. 
η κρήτη εν ολίγοις είναι ο ορατός και ο αό-
ρατος χώρος, πατρίς και ιδίως μητρίς για 
τους κρήτες, τόπος που γεννά και τίκτει 
πλούτο σε όλα τα επίπεδα: στο πεδίο της 
επιβίωσης , στο πεδίο της αίσθησης της αι-
σθητικής και του συναισθήματος, αλλά προ-
πάντων στο πεδίο της νόησης. μια κουκίδα 
χάριτος στην επιφάνεια του πλανήτη, που 
εσωκλείει και εκπέμπει τον έρωτα προς «το 
αγαθόν», το αγαθόν που αναζητείται διαρ-
κώς, από τις ψυχές των ανθρώπων. Το αγα-
θόν που προσπαθούν να θηρεύσουν και να 
προσεγγίσουν και τα τρία μέρη της ψυχής, 
όπως τα διακρίνει ο Πλάτωνας στα έργα του: 
το Επιθυμητικό, το Θυμοειδές αλλά προ-
πάντων το Λογιστικό μέρος της ψυχής. 
Πρώτη αρχή λοιπόν του δεσμού των Κρη-
τών με την Κρήτη ο έρως και αιτίες αυτού 
του έρωτος, οι χάρες και οι αρετές αυτού 
του ευλογημένου τόπου.
Έτσι εξηγείται ο έρως των κρητικών για 
την κρήτη, αλλά ιδίως του μιχάλη του 
Τρούλη για την ιδιαίτερα πατρίδα του το 
Ρέθυμνο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση 
είχε ως αποτέλεσμα «τον τόκον εν τω κα-
λώ»2, όπως προέκυψε μέσα από το βιβλίο 
του, «Ταξιδεύοντας στο Ρέθυμνο». 

Αλσ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 Α1,184a12-14
2 Συμπόσιο του Πλάτωνος.

ΕδΩ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕδΩ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στην εκπομπή του τρίτου, στο καθημερινό πεντάλεπτο 
της Εβδομάδας  Ελλήνων ποιητών ο συμπατριώτης μας 
κώστας Φασουλάς  στις αρχές ιουλίου παρουσίασε τον 
ποιητή, θεατρικό κριτικό και μεταφραστή Γιάννη Βαρβέ-
ρη. Ο Γιάννης Βαρβέρης ανήκε στους νεώτερους κλώνους 
της γενιάς του 1970 και στα 56 χρόνια «προβιβάστηκε 
στη σιωπή». Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας,  πέθανε 
από ανακοπή καρδιάς ένα μαγιάτικο βράδυ αυτού του 
χρόνου που διανύουμε. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. σπούδασε νομικά στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε στο Υπουργείο 
Εξωτερικών. Πρωτοεμφανίστηκε ως ποιητής το 1972 με 
ποίημά του στο περιοδικό Νέα Εστία. Από το 1976 ασκού-
σε κριτική θεάτρου στα περιοδικά Η λέξη, Τομές και στην 
εφημερίδα Η Καθημερινή. 
ιδιαίτερη θέση στη συγγραφική του παραγωγή έχει το 
μεταφραστικό έργο του, στο οποίο συγκαταλέγονται πολ-
λές μεταφράσεις θεατρικών έργων, κυρίως αρχαίου δρά-
ματος, που χρησιμοποιήθηκαν σε θεατρικές παραστά-
σεις. μετέφρασε πολλά έργα του Αριστοφάνη και του 
Μένανδρου. κι αν θεωρήσουμε ως κριτήριο της ποιότη-
τας μια θεατρικής μετάφρασης όχι μόνο το αν ακούγεται 
επί σκηνής, αλλά και το αν διαβάζεται ευφρόσυνα και 
εκτός παραστάσεως, τότε οι μεταφράσεις από τον Βαρ-
βέρη, έργων των δύο παραπάνω Αθηναίων πρωτομαστό-
ρων της κωμωδίας, έχουν κερδίσει το στοίχημά τους.
μετέφρασε επίσης και Μαριβό, Μολιέρο και Μρόζεκ, 
καθώς Λεό φερέ, ζακ Πρεβέρ και ζορζ Μπρασένς. Για-
τί οι Γάλλοι αυτοί, οι αγαπημένοι του, δεν είναι απλοί 
επισκέπτες του ποιητικού του έργου αλλά μόνιμοι κάτοι-
κοί του: και οι δέκα ποιητικές συλλογές που εξέδωσε όσο 
ζούσε μάς εισάγουν στον κόσμο τους με καθοδηγητικό 
μότο ευφυώς επιλεγμένους στίχους του τροβαδούρου Λεό 
φερρέ, ζακ Πρεβέρ και ζορζ Μπρασένς. δεν πρόκειται, 
πάντως, για μια γραφή, -πεζή ,ποιητική, μεταφραστική  
ή κριτική,- Γ μοιρασμένη στα τρία ή στα τέσσερα, αλλά 
ενιαία, αφού τα μέλη της αλληλοτροφοδούνται και αλ-
ληλοεπηρεάζονται. 
η ποίησή του χαμηλόφωνη, υπαρξιακή, νοσταλγεί αγα-
πημένους νεκρούς και τη χαμένη αθωότητα της παιδικής 
ηλικίας και κινείται προοδευτικά από τον σαρκαστικό 
στοχασμό σε έναν λόγο εσωτερικό, ειρωνικό και βαθιά 
δραματικό.

Ο Βαρβέρης στα ποιήματά του συνομίλησε πολύ με το 
φυσικό φαινόμενο του   θανάτου που όλο και περισσό-
τερο στις μέρες μας προσπαθούμε ματαίως να το ξορκί-
ζουμε. Αυτή του η σχέση δηλώνεται ευθύς αμέσως, με 
την προφάνειά τους ή την υπαινικτικότητά τους, από τους 
τίτλους των  συλλογών του («Ο θάνατος το στρώνει», 
1986) ή τίτλοι ποιημάτων του («Ο θάνατος μεγαλώνει», 
«Θάνατος», «Ο θάνατος έχει πολλά ποδάρια», «Ο τοκε-
τός του θανάτου», ή πάλι «Παίζουμε τους ζωντανούς;», 
«Αγρυπνία κεκοιμημένου», «κηδείας εγκώμιο» κ.λπ.) 
και ιδίως οι στίχοι του:. 
«‘Ο Θάνατος είναι ο μεγάλος πατέρας, 
Που μας φύτεψε στη μήτρα της ανυπαρξίας.»
 «Ο θάνατος έχει πολλά ποδάρια.
ο άνθρωπος μονάχα δυο» 
έγραψε το 1986 ο Γιάννης Βαρβέρης, συνοψίζοντας έτσι, 
-σε ένα δίστιχο που με την ευθύβολη λιτότητα και την 
πυκνότητά του μοιάζει βγαλμένο από το ορυχείο της λα-
ϊκής σοφίας, - τόσο την αντίληψή του για τα ανθρώπινα 
όσο και την ποιητική στρατηγική του.  η φθορά και ο 
θάνατος είναι σταθερά θέματα ενός ποιητικού κόσμου ο 
οποίος δεν παραδίδεται στο σκοτάδι αλλά καταφάσκει 
στωικά στη ζωή.
κράτησε τον όρθιο λόγο του σαρκασμού, ο οποίος στην 
τελευταία εν ζωή συλλογή του, «Ο άνθρωπος μόνος», 
απέδωσε ποιήματα που ηχούν σαν τεκμήρια όχι πια μας 
θανατομαχίας αλλά μιας θεομαχίας, ποιήματα «αποδε-
σμευμένα από την γκρίνια της μοιρολατρίας αλλά και 
δίχως τον υψωμένο τόνο του ηρωισμού ή της ανταρσίας, 
με επάλληλες αναγνώσεις και «αποφλοιώσεις» του ίδιου 
πυρήνα, όπως είχε συμβεί και στα βιβλία «Ο κύριος 
Φογκ» του 1993 (ένας Φιλέας Φογκ όμως αντιστασιακός, 
αντεστραμμένος, ακίνητος, και όχι ταξιδευτής όπως στον 
πατέρα του, τον ιούλιο Βερν).
Ένα πικρό ειρωνικό γέλιο, καβαφικής προϊστορίας ως 
προς τη στάση που τηρούσε έναντι της ύπαρξης και του 
ενύπαρκτου δράματός της, κατευνάζει ή μάλλον μετατο-
νίζει έναν καρυωτακισμό που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
καταγωγικός και ενδιάθετος. Ταυτόχρονα, η αυστηρή 
λογική του διστίχου, η σχεδόν μαθηματική σύνταξή σου, 
σαν ένα αξίωμα, υπενθυμίζει τα ποιητικά κέρδη που απέ-
σπασε ο Βαρβέρης επιχειρώντας να συζεύξει τον υπερ-
ρεαλισμό και τις ελευθερίες του με τον πειθαρχημένο 

ορθολογισμό, που χρησιμοποιεί το χιούμορ για να ανα-
κουφίσει την ίδια την ύπαρξη από το βάρος της, και να 
τη φέρει έτσι στα μέτρα του θνητού ανθρώπου. Είναι κι 
αυτός ένας επιπλέον λόγος για να επισκεπτόμαστε τους 
ποιητές, που παραμένουν ζώντες, κι όταν ακόμα δεν 
συγκαταλέγονται στους ληξιαρχικά επιζώντες όπως ο 
Γιάννης Βαρβέρης.
να επισκεπτόμαστε τους επιζώντες ποιητές μας παρο-
τρύνει στο ομότιτλο ποιήμά του από τη συλλογή «Ανα-
πήρων πολέμου»: 
«Αν μάλιστα τυχαίνει να μένουμε στην ίδια πόλη
Να τους βλέπουμε που και που
Γιατί εκεί που ζούμε ήσυχοι
Βέβαιοι πως ζούνε και αυτοί –ξεχασμένοι έστω
Εκεί έρχεται το μαντάτο το τους.
……………………………………………..
Έχω την τάση να θυμάμαι και ν αγαπώ τους ελάσσονες.
Να επισκεπτόμαστε τους επιζώντες ποιητές
αν μάλιστα τυχαίνει να ζούμε στην ίδια πόλη.

Ο Βαρβέρης τιμήθηκε με το κρατικό Βραβείο δοκιμίου-
κριτικής (1996) και το Βραβείο ποίησης του περιοδικού 
διαβάζω (2002). Εφέτος έλαβε το Βραβείο του ιδρύματος 
Πέτρος χάρης της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του 
έργου του. Από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν λόγω 
προβλημάτων υγείας είχε δηλώσει στο «Βήμα»: «Το συ-
γκεκριμένο βραβείο σημαίνει έναν σταθμό μέσα σε μια 
πορεία καθαρώς ποιητική. Είναι όπως ένα τρένο, το οποίο 
σταματά σε έναν σταθμό όπου οι άνθρωποι το καλωσορί-
ζουν, αλλά μετά πρέπει να συνεχίσει την πορεία του με τον 
ίδιο ρυθμό, και κάπως επιβαρημένη από την επιδοκιμασία 
των άλλων». 
χαμηλών τόνων, ευγενής και με συναίσθηση ευθύνης, 
ήταν από τους πνευματικούς ανθρώπους που καθοδηγούν 
με το παράδειγμά τους. Παρέμεινε δραστήριος και δη-
μιουργικός ως την τελευταία στιγμή. Από τον περασμένο 
μάρτιο, ήταν από τους ιδρυτές, και συνδιευθυντής με τον 
κ. Γ. Παπαγεωργίου, του νέου περιοδικού ποίησης Τα 
ποιητικά. Εραστής των λέξεων με τα αψεγάδιαστα ελλη-
νικά του και τα άπταιστα γαλλικά του δήλωνε με αγωνία: 
«Μπορεί να μείνουμε ως γραφικά απολιθώματα όντας 45 
χρόνια όμηρος των λέξεων».

                                                   (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 10)



10 ΑΠΡιλιΟσ - μΑΪΟσ - ιΟΥνιΟσ 2011Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 11Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΑΠΡιλιΟσ - μΑΪΟσ - ιΟΥνιΟσ 2011

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟυ ΤΑΜΙΑ

■ η οικογένεια της Μαρίας Κουνά-
λη, εισέφερε στη μνήμη της, το ποσό 
των 200 ευρώ στη Φ.Α.
■ στη μνήμη του Κώστα φασουλά του 
Χαραλάμπους οι οικείοι του εισέφε-
ραν στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.
■ στη μνήμη του νικολάου δ. Ανδρε-
αδάκη (Φασαλονίκου) ο Κίμων Αν-
δρεαδάκης εισέφερε στη Φ.Α. το πο-
σό των 100 ευρώ.
■ η οικογένεια Εμμανουήλ Νταγια-
ντά (Λαμπρινομανώλη) εισέφερε στη 
μνήμη του και στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ.
■ η οικογένεια Νικολάου Κονιού (Τα-
γιαρονίκου) εισέφερε στη μνήμη του 
και στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ στη μνήμη του Λευτέρη Χαιρέτη, 
οι οικείοι του και η οικογένειά του 
εισέφεραν το ποσό των 50 ευρώ στη 
Φ.Α. 
■ στη μνήμη Μαίρης Χαιρέτη οι οι-
κείοι της εισέφεραν στη μνήμη της το 
ποσό των 50 ευρώ.
■ η οικογένεια Ιώαννη Μπέρκη του 
Επαμεινώνδα εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο ζαχαρίας Εμμ. Αλυσσανδράκης 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 20 
ευρώ.
■ Ο ιερεύς Βασίλης Βουιδάσκης εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ η Ναρτέ Αγκαμπαμπιάν εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 30 ευρώ.
■ η Αικατερίνη φασουλά εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ η Ελένη φασουλά εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ
Ευχαριστούμε όλους τους δωρητές για 
τις πολύ σημαντικές, και απαραίτητες 
για την ύπαρξη της εφημερίδας μας, 
εισφορές τους. 
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ΦΑσΜΑΝ  (fasman@anogia.gr)
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◗Κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης: 
Το ποδόσφαιρο, ως άθλημα, ίσως είναι το ωραιότερο στον κόσμο. η αντιπαράθεσή σας, όμως, σε ένα τόσο σοβαρό θέμα σε στυλ ποδοσφαι-
ρικό, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε ήταν ατυχής. Εκείνοι που υπηρετούν το ποδόσφαιρο (παράγοντες) στη συντριπτική τους πλειο-
ψηφία, δεν πείθουν για τις αγαθές προθέσεις τους. Απτό παράδειγμα το πρόσφατο σκάνδαλο που «έσκασε» στο χώρο του ποδοσφαίρου και 
ο τρόπος διαχείρισης του. Ο κίνδυνος που παραμονεύει και για εκείνους που υπηρετούν τα συμφέροντα του λαού (πολιτικούς), αν κρίνουμε 
από τα παραπάνω περιστατικά ,είναι νομίζω ορατός. Ο πολιτικός λόγος πρέπει να είναι μεστός –ουσιαστικός με στόχο να πειστεί και ο 
πλέον κακοπροαίρετος πολίτης να γίνει αρωγός στην προσπάθειά σας.
κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, επιτρέψετέ μου να σας πω, ότι βλέποντας και ακούγοντας σας 
στην τηλεόραση, μου θυμίζετε δυο φανατικούς οπαδούς των «αιωνίων αντιπάλων» ,που συζητούν σε άπταιστα «γαλλικά»,αν το γκολ ήταν 
οφσάιντ ή αν το πέναλτυ ήταν πέναλτυ και προφανώς ποτέ δεν συμφώνησαν. μου θυμίζετε το δάσκαλο που προσπαθεί να εξηγήσει στα 
παιδιά εκείνο που ο ίδιος δεν έχει καταλάβει….
Προσοχή λοιπόν γιατί αυτή η «ποδοσφαιροποίηση» της πολιτικής ενέχει σοβαρούς κινδύνους και βλέπω αυτά τα μνημόνια με μαθηματική 
ακρίβεια …. στο τέλος να καταλήγουν … μνημόσυνα για τον απλό πολίτη. 

ΦΑσΜΑΝ

Διεθνές νομισματικό ταμείο. Χρεοκοπία. Κερ-
κίδα. Τρόικα. Στημένα. Δισεκατομμύρια χρέ-
ους. Υποβάθμιση. Πέναλτυ. Επιλεγμένη χρε-
οκοπία. Εξέδρα. Περιορισμένη χρεοκοπία. 
Αποδυτήρια. Ελεγχόμενη χρεοκοπία. Εθνική 
φανέλα. Μεσοπρόθεσμο. Γήπεδο. Μνημόνια. 
Σικέ παιγνίδια. Spreαds. Mίζες. Στημένη διαι-
τησία. Οίκοι αξιολόγησης. Στοίχημα. Ευρωο-
μόλογα… κλπ.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι παραπάνω 
λέξεις - φράσεις είχαν (και έχουν ) την  τιμητική 
τους. Όλα τα κανάλια μας βομβαρδίζουν με 
φρασεολογίες του παραπάνω περιεχομένου.
Είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
η χώρα μας με τα δισεκατομμύρια χρέους 
προς τους δανειστές μας.
Ασφαλώς και αναγνωρίζω ότι πρέπει να στα-
θούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και να 
σηκώσει ο καθένας το μερίδιο που του ανα-
λογεί.

Πρώτιστα όμως θα πρέπει η πολιτική ηγεσία 
να δείξει το δρόμο και στο σημείο αυτό θα 
μου επιτραπεί να έχω τις ενστάσεις μου, κα-
θόσον:
1◗ διαβάστε διάλογο μεταξύ του πρωθυπουρ-
γού της χώρας και του αρχηγού της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης σε συζήτηση μέσα στην 
βουλή και αφορά την οικονομική κρίση…
Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης απευ-
θυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Μοιάζετε με 
τερματοφύλακα που τρέμει κάτω από τα δο-
κάρια του, όταν ετοιμάζονται να του εκτελέ-
σουν πέναλτυ».
Απάντηση πρωθυπουργού: «Μάλιστα κύριε 
Σαμαρά και απέκρουσα όλα τα πέναλτυ που 
εσείς και η ομάδα σας έχετε κάνει…».
2◗ Σε άλλη φάση πάντα σε συζήτηση μέσα 
στη βουλή…
Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης απευ-
θυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Έχω φορέσει 

την εθνική φανέλα και προσπαθώ να προω-
θήσω μέσα στους Ευρωπαίους εταίρους μας, 
πράγματα που εσείς φοβάστε να τα εκστομί-
σετε».
Απάντηση πρωθυπουργού: «Είσαστε χωρίς 
φανέλα και βρίσκεστε στην κερκίδα ή κλει-
σμένος μέσα στα αποδυτήρια προσδοκώντας 
την ήττα της ομάδας σας (ποντάροντας στη 
χρεοκοπία της χώρας)».

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

 
κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, ήταν ο γραμματέας της 
νομαρχιακής επιτροπής του κκΕ Ρεθύμνης Κωστής Σταυρουλά-
κης, όπου και παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για  έξοδο 
από την οικονομική κρίση, τονίζοντας ότι τα «βάρβαρα μέτρα 
της Ε.Ε. και του δνΤ ήρθαν για να μείνουν», προβλέ ποντας 
ταυ τόχρονα ότι «η κρίση θα βαθύνει επιβαρύνοντας εκ νέου 
τα λαϊκά στρώματα». η εκδήλωση στην πλατεία Αρμί πλαισιώ-
θηκε και ολοκληρώθηκε με αντάρτικα τραγούδια και κρητικούς 
σκοπούς από την «Παρέα του υάκινθου». Αναφορά του στη 
σπουδαία αυτή μάχη, κατά την ημέρα εορτασμού,  έκανε και ο 
πρόεδρος της Π.Ε.Α.Ε.Α. ΑΝΩΓΕΙΩΝ κ. Τηλέμαχος Σταυρα-
κάκης, ο οποίος λαμβάνοντας τον λόγο, μεταξύ των άλλων, 
τόνισε ότι «η σημερινή ημερομηνία (7 Αυγούστου)  γυρί ζει τη 
μνήμη μας πίσω 67 ολόκληρα χρόνια στην ωραιότερη μάχη που 
μπορεί να πει κανείς σε ολόκληρο τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο».
Αναλυτικότερα, ο κ. Τηλέμαχος σταυρακάκης ξεκίνησε την 
αναφορά του απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, την 
ημέρα αυτή μνήμης, λέγοντας: «Κυρίες και κύριοι, φίλοι και 
φίλες, όταν τον Μάη του 1941 οι Γερμανοί γίνανε κυρίαρχοι 
και στην Κρήτη δεν υπήρχε άλλος δρόμος, εκτός από αυτός 
του Ηρακλείου- Γενί Γκαβέ- Χανιά, όπου ήταν και μια γέφυ-
ρα, για να μην την χαλάσουν οι πολίτες και κοπεί η συγκοι-
νωνία, έστω προσωρινά, οι Γερμανοί βάνανε και από ένα 
φυλάκιο. Ένα τέτοιο φυλάκιο είχανε στο Γενί Γκαβέ».
Ο κ. Τηλέμαχος σταυρακάκης συνέχισε την αναφορά του 
προσθέτοντας: «Για κακή μας τύχη είχανε βάλει επικεφαλής 
το λεγόμενο Σήφη. Αυτός ερχότανε από το χωριό και επί τρία 
χρόνια, περίπου, τρομοκρατούσε τους πάντες και τα πάντα. 
Στις 7 Αυγούστου 1944 ήρθε να πάρει άτομα για αγγαρεία. 
Μη ξεχνάτε όμως, ότι στις 13 Αυγούστου χαλούσανε το χωριό 
οι Γερμανοί και μετά από δυο μήνες, περίπου στις 12 Οκτώ-
βρη η Αθήνα ήτανε ελεύθερη και μόνο αγγαρεία δεν ήθελε 
αφού δεν βρήκε τίποτα να πάρει. Γύριζε με το πιστόλι στα 
χέρια και μάζευε νέους, γέρους και παιδιά και τους έστελνε 
στην αυλή του σχολείου να τα πάρει όπως και έγινε! Αρκετές 
μέρες νωρίτερα η κομματική Οργάνωση του Κ.Κ.Ε. με γραμ-

ματέα την Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου τον σμπωκογιώρ-
γη, είχε πάρει απόφαση να χτυπήσουνε τους Γερμανούς όποια 
μέρα ερχότανε στο χωριό μας. Ο Μανώλης Μανουράς ή σμα-
ϊλομανώλης έτυχε να παρακολουθεί τις κινήσεις του Σήφη. 
Μελών αυτής της οργάνωσης και μελών της πενταμελούς του 
γραφείου και επικεφαλής της εφεδρικής ομάδας του ΕΛΑΣ 
ήταν, μεταξύ των άλλων, να διαπιστώνει ότι όταν ο Σήφης ότι 
έβρισκε να το πάρει! Τι έπρεπε να κάνει, να βάλει σε εφαρ-
μογή την απόφαση της κομματικής οργάνωσης, που ο ίδιος 
είχε ψηφίσει και αυτό έκανε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα πα-
ρακάτω. Το δεύτερο, έβρικε την Ζωνογιάννενα, παιδί τότε, 
γραμμένη στην ΕΠΟΝ, και επειδή πολλοί δεν ξέρουνε τι θα 
πει ΕΠΟΝ, την λέγαμε Ενιαία Πολιτική Οργάνωση Νέων. Στα 
σχολεία δεν υπάρχει, στα συρτάρια της Ασφάλειας, ναι! Της 
λέω πήγαινε όσο μπορείς να μη σε δούνε και να δεις πόσοι 
Γερμανοί είναι και τί οπλισμό έχουνε. Δεν θα πεις σε κανένα 
παρά μόνο σε εμένα. Πήγε η κοπελιά και λέει, 8 Γερμανοί με 
όπλα και ο Σήφης με το πιστόλι. Το τρίτο που έκανε ήταν να 
στείλει τον Γιώργη Νταγιαντά ή Περβολογιώργη να ειδοποι-
ήσει τον αρχηγό του ΕΛΑΣ στην περιοχή «Τσουνιά». Πήγαινε 
και δεν θα πεις σε κανένα παρά μόνο στου Ποδιά το αυτί. 
Όλα αυτά για να μη ναλωθεί (σ.σ ξεσηκωθεί) το χωριό και να 
χαλάσει η δουλειά. Γι ΄ αυτό αν προσέξετε ήτανε από μια 
σχεδόν γειτονιά όλοι, με μια αμαθιά ο καθένας, πήγανε και 
πήρανε τα όπλα από εκεί που τα χάνε χωσμένα να πάνε που; 
Στη μάχη. Και στη μάχη ή θα σκοτώσεις ή θα σκοτωθείς». 
και ο κ. Τηλέμαχος σταυρακάκης κατέληξε την αναφορά στην 
ημέρα εκείνη της μνήμης: «Επήγανε στο Σφακάκι όπου εκεί 
δόθηκε η ωραιότερη μάχη που μπορεί να πει κανείς ότι δόθη-
κε σε όλο τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Εξουδετερώθηκε ολόκλη-
ρο το Γερμανικό απόσπασμα, πιάστηκε αιχμάλωτος ο Γερμα-
νός επικεφαλής Σήφης, και δεν τραυματίστηκε ούτε όμηρος 
ούτε αντάρτης. Έχουμε απόψε την μεγάλη χαρά και τιμή να 
βρίσκονται εδώ ανάμεσά μας δυο από τους πρωτεργάτες αυ-
τής της μάχης. Ο κ. λευτέρης Αεράκης ή Νταρολευτέρης και ο 
κ. Χαράλαμπος Φρυσάλης ή Φρυσαλάκης. Αυτήν την ιστορική 
πράξη τιμούμε σήμερα γιατί δεν τιμά μόνο αυτούς που το 
κάνανε, αλλά τιμά και εμάς και το χωριό μας για πάντα». 

Η εφημερίδα κΡηΤικΟσ κηΡΥΞ (Πα-
γκρήτια καθημερινή εφημερίδα εν ηρα-
κλείω), όπως διαβάζουμε στο πάνω μέρος 
της πρώτης σελίδας, άρχισε να εκδίδεται 
στο ηράκλειο το 1941 αμέσως μετά την κα-
τάληψη της κρήτης από τις δυνάμεις του 
άξονα. ιδρυτής ο Πέτρος Βάρβογλης. Ήταν 
μια φιλογερμανική εφημερίδα, χρήσιμο ερ-
γαλείο προπαγάνδας στα χέρια του κατα-
κτητή. Ο ίδιος ο ιδρυτής της, Βάρβογλης 
εκτελέστηκε το καλοκαίρι του 1944 από 
άντρες της Αντίστασης.
Τα γεγονότα που συνέβησαν στην κρήτη τον 
Αύγουστο του 1944, (η εξόντωση του σήφη 
Ολενχάουερ, το σαμποτάζ της δαμάστας, η 
καταστροφή των Ανωγείων κ.α.), μέσα από 
τις στήλες του κρητικού κήρυκα παίρνουν 
άλλη διάσταση. Ο κατακτητής προσπαθεί να 
εξηγήσει τις καταστροφές, τις δολοφονίες, 
τις διώξεις, τις ανατινάξεις χωριών, (με τα 
Ανώγεια να βρίσκονται στην πρώτη θέση 
των καταστροφών και λεηλασιών), αποκα-
λώντας τους κρητικούς που μετέχουν της 
Αντίστασης συμμορίτες, πληρωμένους κα-
κοποιούς, τρομοκράτες κλπ.
Όμως τα εγκλήματα των Γερμανών εναντί-

ΕΠΙμΕλΕΙΑ
Γιώργου 
Καλογεράκη
ΕΠΙΣΤΗμΟΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗμΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(από το Δημοτικό Συμβού-
λιο για το θάνατο του Εμ-

μανουήλ Νταγιαντά)

Ύστερα από την αναγγελία του θα-
νάτου του νταγιαντά Εμμανουήλ 
του Γεωργίου, το δημοτικό συμβού-
λιο του δήμου Ανωγείων συνήλθε 
σε έκτακτη συνεδρίαση την δευτέ-
ρα 25 ιουλίου 2011 και ώρα 10.00 
π.μ και αφού έλαβε υπόψη του:
Α  Τη δράση του καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της Γερμανικής κατοχής, με τη 
συμμετοχή του στην οργάνωση του 
Ε.Α.μ.-Ε.λ.Α.σ. με κορυφαίο γε-
γονός την συμμετοχή του στη μάχη 
στο σφακάκι και
Β  Το γεγονός ότι με τη παρουσία 
του τίμησε την Ανωγειανή κοινω-
νία, με τον ήπιο και ταπεινό χαρα-
κτήρα του

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
�Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του 

στους οικείους του εκλιπόντος.
�Να παραστεί ο δήμαρχος και το 

δημοτικό συμβούλιο  στην κηδεία 
του.
�Να κατατεθεί στη μνήμη του εκλι-

πόντος αντί στεφάνου, το ποσό 
των 100, 00 ευρώ στο κΑΠη Ανω-
γείων.

Το ψήφισμα, να δοθεί στους οικεί-
ους του και να δημοσιευτεί στον 
τύπο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βρέντζου Ευαγγελία

και τα Μέλη

Έγιναν τα αποκαλυπτήρια 
της προτομής του 

 Τηλέμαχου
 Χαιρέτη

Ο Τηλέμαχος χαιρέτης ήταν ένα από τα 
πρωταγωνιστικά στελέχη της Εθνικής 
Αντίστασης στον αγώνα κατά του ναζι-
σμού. Υπήρξε ο τελευταίος πρόεδρος 
της Ανεξάρτητης Ομάδας Ανωγείων. Ο 
σπουδαίος αυτός ανωγειανός αγωνιστής 
αποβίωσε την 1η Αυγούστου 2008. 
στις 12 Ιουνίου, τρία σχεδόν χρόνια με-
τά, ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης 
Κεφαλογιάννης τέλεσε τα αποκαλυπτή-
ρια της προτομής του Τηλέμαχου χαι-
ρέτη στην Αγία Τριάδα (θέση δανούζα), 
στ’ Ανώγεια. η προτομή στήθηκε ως έν-
δειξη τιμής και μνήμης για έναν άντρα 
που αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα 
για την πατρίδα και την εθνική αξιοπρέ-
πεια. Την προτομή φιλοτέχνησαν τα 
αδέρφια Σηφάκη.
Πολύς ο κόσμος που βρέθηκε στο ση-
μείο και τίμησε την εκδήλωση, ενώ αρ-
κετοί ήταν και οι επίσημοι προσκεκλη-
μένοι που έδωσαν το παρόν, μεταξύ των 
οποίων οι βουλευτές ηρακλείου κ.κ. Γ. 
Στρατάκης και Μ. Κεφαλογιάννης, ο 
Αντιδήμαρχος ηρακλείου Κ. Βασιλά-
κης και ο Περιφερειακός σύμβουλος 
και πρώην δήμαρχος Ανωγείων Νικό-
λαος ξυλούρης. κεντρικός ομιλητής της 
εκδήλωσης ήταν ο δάσκαλος-ερευνητής 
Γιώργος Καλογεράκης. 

Φ.Α.

ΗφΙΣΜΑ

ον του άμαχου πληθυσμού, οι πυρπολήσεις 
και ανατινάξεις χωριών και κατοικιών δεν 
μπορεί καμιά φιλογερμανική εφημερίδα να 
τα δικαιολογήσει. 
Το κείμενο του «κρητικού κήρυκα» που 
ακολουθεί έχει ένα και μοναδικό σκοπό. 
να μας θυμίσει πως, στο διάβα της ιστορίας, 
υπήρχαν πάντοτε Εφιάλτες και Ριψάσπιδες. 
και να μην ξεχνούμε. Γιατί όπως διαβάζει 
ο επισκέπτης στην επιγραφή που στήθηκε 
στην είσοδο του στρατοπέδου νταχάου με-
τά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
…όσοι ξεχνούν το παρελθόν είναι καταδι-
κασμένοι να τo ξαναζήσουν...

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
Την 29ην ιουλίου, ο διοικητής Φρουρίου 
κρήτης προσεκάλεσε τους ηγήτορας του 
κρητικού λαού, τας Πολιτικάς, Εκκλησιαστι-
κάς και Εκπαιδευτικάς αρχάς, καθώς και 
τους εκπροσώπους του σώματος των αξιωμα-
τικών και εξέθεσε προς αυτούς τας σκέψεις 
του δια τας σχέσεις μεταξύ των δυνάμεων 
κατοχής και του πληθυσμού της κρήτης.
Ο λόγος του κ. διοικητού του Φρουρίου 
κρήτης, ο οποίος εγνωστοποιήθη δια του 
τύπου εις τον πληθυσμόν, ήτο μία ανωτάτη 
εις αισθήματα ανάκλησις προς την ορθο-
φροσύνην και τα πατριωτικά αισθήματα του 
κρητικού λαού. Αυτή η ανάκλησις δεν ελή-
φθη υπ’όψιν από πολλούς κρήτας. Αι δολο-
φονίαι ειρηνικώς ζώντων Ελλήνων αι λα-
βούσαι χώραν κατ’Αύγουστον προσέλαβον 
καθαρώς τρομοκρατικήν μορφήν. μερικά 
μικρά Γερμανικά φυλάκια προσέκρουσαν 
εις εμπόδια, μεταφορικά μέσα κατεστρά-
φησαν. κατά το διάστημα τούτο επίσης, 31 

Γερμανοί και 7 ιταλοί στρατιώται εφονεύ-
θησαν ανάνδρως.
Ο πληθυσμός της νήσου κρήτης είναι υπαί-
τιος δια τας ανάνδρους αυτάς δολοφονίας, 
τας συνεχείς διαρπαγάς και τας μη εν γένει 
ειρηνικάς πράξεις, δεδομένου ότι εναντίον 
των τρομοκρατικών στοιχείων του πληθυ-
σμού και των ανοήτων διαδόσεων της ελεει-
νής εχθρικής προπαγάνδας, δεν αντιτάσσε ται 
αρκετά. η Γερμανική συνεπώς δύναμις κα-
τοχής αντεπετέθη και εκτύπησε. κατά την 
διάρκειαν των αντιμέτρων αυτής, πολυάριθ-
μοι ανταρτικαί ομάδες κατεστράφησαν.
δέκα (10) χωρία τα οποία εξηκριβωμένως 
είχον σχέσεις με αντάρτας, τροφοδοτούντα 
ή δίδοντα άσυλον, κατεστράφησαν εξ ολο-
κλήρου. Τα χωρία ταύτα είναι:
ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑ χΑΝΙΩΝ: κούνενι, λίμνη και 
Φλοριά.
ΡΕΘΥμΝΟΥ: Ανώγεια, Βρύσες, κρύα Βρύ-
ση, Γουργούδι, Γερακάρι, Άνω μέρος.
ΗΡΑΚλΕΙΟΥ: σαχτούρια.
Οι κάτοικοι ηχμαλωτίσθησαν ή μετεκομί-
σθησαν.
Έλληνες (489), εφονεύθησαν κατόπιν αγώ-
νος ή ως αποδεδειγμένοι αντάρται ετυφε-
κίσθησαν. Πολλαί χιλιάδες Ελλήνων έχα-
σαν τας οικίας και την περιουσίαν των και 
μετώκησαν εις άλλα χωρία. Αυτός είναι ο 
απολογισμός της ανοησίας και της μικρότη-
τος προς την έκκλησιν της στρατιωτικής 
δυνάμεως κατοχής.
Έκαστος κρης πολίτης ή χωρικός ας σχημα-
τίση ήδη γνώμην, εάν είναι έξυπνον, να εξα-
κολουθήση διαταράσσων την ειρηνικήν ζωήν 
και την τάξιν πιστεύων τους κομμουνι στάς ή 
Άγγλους πράκτορας, πιστεύων ότι τοιαύτα 
εγκληματικά έργα δύνανται να προάγουν την 
κατάστασιν και να μην εξαναγκάζουν εις 
μέτρα εξολοθρεύσεως, την τόσον συντηριτι-
κώς και δικαίας καθ’όλην την διάρ κειαν του 
πολέμου μέχρι τούδε συμπεριφερθείσαν Γερ-
μανικήν στρατιωτικήν δύναμιν.

Εφημερίδα ΚΡΗΤΙΚΟσ ΚΗΡΥΞ
Κυριακή 27 Αυγούστου 1944

ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ Καταστροφή των Ανωγείων

ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1944 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙδΑΣ «ΚΡΗΤΙΚOΣ ΚΗΡΥΞ»

7 ΑυΓΟυΣΤΟυ, ΠΛΑΤΕΙΑ «ΑΡΜΙ»

Εκδήλωση τιμής και μνήμης στ’Ανώγεια, 
για τη «Μάχη στο Σφακάκι»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ
➔στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ο σύλλογός μας, καλεί και φέτος κάθε ενδιαφερόμενο να δηλώσει τη συμμετο-
χή του μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, στα μαθήματα κρητικών παραδοσιακών χωρών που θα παραδίδει κάθε κυριακή από-
γευμα στην αίθουσα του συλλόγου μας, το μέλος του δ.σ. Κώστας Μέμμος. Ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων θα 
καθορίσει και τις λοιπές λεπτομέρειες του προγράμματος (δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 6949-476222, κώστας μέμμος). 
σπεύσατε!
➔Ο σύλλογός μας υπενθυμίζει το κάλεσμά του σε όλα τα μέλη του, που διαμένουν στην Αθήνα, να αποστείλουν (λεπτο-
μέρειες στο φύλλο  286, σελ 7) χωρίς καμία επιβάρυνση, τα πλήρη επαγγελματικά τους στοιχεία, με σκοπό την έκδοση 
και δωρεάν κυκλοφορία του πρώτου επαγγελματικού οδηγού των Ανωγειανών της  Αθήνας. Αρκετοί έχουν ήδη αντα-
ποκριθεί. Αναμένουμε την ανταπόκριση όλων.
➔μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τις μαντινάδες σας, με σκοπό η έκδοση της ποιητικής συλλογής συλλεκτικού χαρα-
κτήρα που θα εκδώσουμε, να είναι αντιπροσωπευτική της δουλειάς όλων των ανωγειανών μαντιναδολόγων (λεπτομέ-
ρειες στο φύλλο 286, σελ. 17).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Το ΔΣ   

η διάθεσή του παρέμενε εσωτερική και το ποιητικό του έργο απο-
πνέει μουσική δωματίου, συχνά στις συνεντεύξεις του επαναλάμβα-
νε  τον στίχο του ποιήματός του : «Είμαστε άνθρωποι πικραμένοι.»
Μεγαλώσαμε και είμαστε πολύ πικραμένοι.
Δεν μας παρηγορεί η υγεία:
μια πλήξη πιά, υγιείς εμείς
μόνο να την ευχόμαστε στους συνανθρώπους.
Δεν μας παρηγορούν τα χρήματα: έχουμε τόσα
που μπορούμε και να τα αγοράσουμε.
Δεν μας παρηγορούν ούτε τα σώματα:
μας παραδίδονται αφειδώς
γιατί το σφρίγος πάντοτε
ποθούσε τη σοφία.
Είμαστε άνθρωποι πικραμένοι
Μεγαλώσαμε και είμαστε πολύ πικραμένοι.
 Αυτό μονάχα μας παρηγορεί.
Γνήσιος λόγιος, ικανός να παράγει ανά πάσα στιγμή ότι αγάπησε, 
με εδραία ωριμότητα, λάτρης της γλώσσας, απεχθανόταν τους με-
λοδραματικούς χώρους, αν και η απόγνωση είναι ένα μέρος της 
ποίησής του, όπως προκύπτει από το ποιημά του «Πιάνο Βυθού»:

Αυτές οι νότες
που σας στέλνω με την άνωση
δεν έχουν πια κανένα μουσικό ενδιαφέρον.
Απ’ τον καιρό του ναυαγίου
που αργά μας σώριασε τους δυo
ως κάτω στον βυθό
σαν βάρος έκπληκτο
το πιάνο του ολόφωτου υπερωκεανίου κι εγώ
έχουμε γίνει μάλλον μια διακόσμηση πυθμένος
……………………………………………………………
Κι αν σε καμιά βαρκάδα σας
διακρίνετε στην ήρεμη επιφάνεια
τρεις πέντε δέκα φυσαλίδες
σαν ντο και σολ και μι
μη φανταστείτε μουσική
είναι λίγη σκουριά που όταν θυμάται
πιέζει κι ανεβαίνει.
Οι ποιητές, οι λογοτέχνες εν γένει, επιζούν όσο διαβάζονται, μελετώ-
νται και κρίνονται, όσο τα έργα τους παραμένουν στοιχεία του λογο-
τεχνικού μας αποθέματος, κι ας μην είναι οι ίδιοι ενσώματοι εδώ.

Συνέχεια από το άρθρο «ΕδΩ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕδΩ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» της σελίδας 8.
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ΠΑΡΕξ ΕΛΕυΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ1...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
στις 19 μάη έκλεισαν 17 χρόνια από τον θάνατο του πολυαγαπημένου μου πατέρα ιωάννου Αναστασίου σταυρακάκη, και 
σύντομα στις 29 ιουλίου θα κλείσουν 12 χρόνια από τον θάνατο, του διδασκάλου μου, και πνευματικού μου πατέρα, του αει-
μνήστου μενελάου Παρλαμά. Εκείνος και ο πατέρας μου, άνοιξαν την αυλαία των νοητικών μου οριζόντων, οι δυο αυτοί άνδρες, 
παλληκάρια με την κυριολεκτική έννοια του όρου, πρότυπα ύφους και ήθους, χάραξαν τον δρόμο της ζωής μου. 
δεν θα λησμονήσω την ημέρα, θάμουν δεν θάμουν δεκατριώ χρονώ, που ο πατέρας «ο γιατρός», έτσι τον αποκαλούσαν οι οι-
κείοι του, κουβάλησε στο σπίτι μας ένα σωρό βιβλία, που επί πολλά χρόνια κοσμούσαν τους τοίχους του διαδρόμου της οικίας 
μας, στην οδό ιδομενέως. Ήταν η σειρά των εκδόσεων Ζαχαρόπουλου: «Οι αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς» και «Η Βασική 
Βιβλιοθήκη». Απ' εκείνη την ημέρα καθημερινά συνήθως τα βράδια τα άνοιγα ένα ένα, δειλά δειλά, και σεργιανούσα στους 
παραδείσους της ελληνικής γραμματείας και γλώσσας.
Είχα λησμονήσει όμως τη στιγμή, της αποκάλυψης. μου την έχει θυμίσει η φίλη μου η Φαίδρα, σ έναν από κείνους τους ατέρ-
μονες διαλόγους, που αναπολούμε τα παλιά. Ήταν τότε που ο μενέλαος, διδάσκοντάς μας ιλιάδα, μας ρώτησε ποιος κατά την 
γνώμη μας ήταν ο σπουδαιότερος Έλληνας ήρωας του Τρωικού πολέμου, και γω όπως πάντα, έτοιμη από καιρό και πρόθυμη 
να απαντώ στις ερωτήσεις του, σήκωσα το χέρι μου, που παλλόμενο ανυπομονούσε να ανταποκριθεί στην ερώτηση του διδα-
σκάλου. χωρίς πολλή σκέψη με αφέλεια και ενθουσιασμό, όταν μου έδωσε τον λόγο του απάντησα: 
-Ο Μενέλαος κύριε.
Εκείνος τότε χαμογέλασε συγκαταβατικά, και μου απάντησε χαμογελώντας:
-Αλεξάνδρα παιδί μου μην παρασύρεσαι από τα συναισθήματά σου.
Τότε όλη η τάξη κατάλαβε τον έρωτα,- και για τους μυημένους πτέρωτα όπως περιγράφεται στο Φαίδρο του Πλάτωνος,- που 
έτρεφα για τον διδάσκαλό μου.
Αν σήμερα ο μενέλαος μου υπέβαλε την ίδια ερώτηση δηλ. ποιος είναι ο σπουδαιότερος Έλληνας ήρωας του Τρωικού πολέ-
μου, μετά από την μελέτη και την αξιολόγηση του Ομηρικού έπους ,της ιλιάδας, θα του απαντούσα ανενδοιάστως ότι αυτός ο 
ήρωας είναι ο Παλαμήδης. και πιστεύω ότι και εκείνος μου θα συμφωνούσε μαζί μου. με αφορμή αυτές τις μνήμες για τους 
δύο άνδρες, παλληκάρια, και την πεποίθηση ότι ο Παλαμήδης ήταν ο εξοχώτερος ήρωας του Τρωικού Πολέμου από την πλευ-
ρά των Ελλήνων επιχειρώ να εξερευνήσω την ετυμολογία των δύο αυτών λέξεων ονομάτων και όσων άλλων ήθελον προκύψει 
κατ αυτόν τον θερινό περίπλου στον ελληνικό λόγο. 

δοτική για τα πρόσωπα που σημαίνει μελετώ, τεχνάζομαι, 
μηχανώμαι. χρησιμοποιείται επίσης και για τις μέλισσες με 
την έννοια του παράγω, παρασκευάζω κάμνω και ακόμη 
μια σημασία σημαίνει φροντίζω, προνοώ, γνοιάζομαι.
Από τις παραπάνω έννοιες προκύπτει ότι η λέξη μήδης που 
εμφανίζεται ως κατάληξη σε ονόματα ανδρών σχετίζεται 
με την νόηση, την σκέψη, την βουλή, την εφευρετικότητα, 
την πονηρία. Χαρακτηριστικά που όπως προείδαμε ενυ-
πάρχουν στην προσωπικότητα του Παλαμήδη όλα βέβαια 
θετικά. Επομένως αβίαστα εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο 
Παλαμήδης ήταν ο άνδρας ο ευφυής, ο εφευρετικός, ο σο-
φός και προνοητικός. μετά την ανάλυση αυτών των δύο 
λέξεων Παλα και Μηδης η σύνθεσή τους σε μια Παλαμήδης 
μας δίνει την ακριβή και σαφή σημασία των χαρακτηριστι-
κών, των ιδιοτήτων του ανδρός. 
ΠΑΛΑΜΗδΗΣ: Ο άνδρας ο σοφός, ο σκεπτόμενος επ αγαθώ 
και μηχανώμενος επίσης επ αγαθώ, ο γενναίος κατά την 
ψυχήν και το σώμα, που εκφράζει την σοφία του δια των 
χειρών και δη των κατωτάτων άκρων αυτών, δηλαδή των 
παλαμών που τις ενεργοποιεί, τις κινεί, τις σείει και μέσω 
αυτών δημιουργεί και παράγει ως μέλισσα γλυκείς καρπούς 
για όλους τους ανθρώπους. 
με αυτές τις αρετές που διακρίνουν τον Παλαμήδη, ανα-
ρωτιέμαι αν θα μπορούσε ο αείμνηστος διδάσκαλός μου ο 
Μενέλαος ο Παρλαμάς να έχει άλλη άποψη για τον σπου-
δαιότερο ήρωα του Τρωικού Πολέμου.

ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ
Από την ανάλυση που προηγήθηκε σχετικά με το ρήμα πάλ-
λω ο αναγνώστης θα έχει αντιληφθεί ότι η σημασία της λέ-
ξεως παλληκάρι μια λέξη που απαντάται στον μεσαίωνα και 
όχι στην αρχαία ελληνική γλώσσα, αναφέρεται κυρίως στον 
γενναίο και ανδρείο άνδρα, αν και έχει και άλλες επί μέρους 
σημασίες. Είναι αδιαμβισβήτητο ότι η λέξη συντίθεται από 
δύο επί μέρους λέξεις: τη λέξη πάλλη και τη λέξη κάρι.
η λέξη πάλλη όπως έχει ήδη αναλυθεί, προέρχεται από το 
ρήμα πάλλω, που σημαίνει κινώ σείω κραδαίνω τα όπλα και 
δή το δόρυ. Από την ίδια ρίζα θα πρέπει να προέρχεται και 
η λέξη πάλη δηλ ο αγώνας, η μάχη, η συμπλοκή καθώς και 
το ρήμα παλεύω. Το πρωτο συνθετικό της λέξεως, πάλλη- 
σημαίνει τον ετοιμοπόλεμο αυτό που είναι γυμνασμένος 
και προετοιμασμένος για τους αγώνες. η σημασία του αρ-
χικώς παλλομένου και δονουμένου δόρατος ως δείγμα ετοι-
μότητας για τη μάχη και τον αγώνα έχει επικρατήσει, τίθεται 
επί κεφαλής της λέξεως παλλη-κάρι, Η ίδια αυτή λέξη μας 
παραπέμπει πάλι στην Αθηνά ΠΑΛΛΑδΑ την υπερασπίτρια 
και προστάτιδα της πόλεως των Αθηνών.
Το δεύτερο συνθετικό της λέξεως -καρι είναι πολύ γνωστό 
στην αρχαία ελληνική γλώσσα και έχει νομίζω ήδη αναλυθεί 
σε προηγούμενο άρθρο της στήλης «Παρ ελευθερία και 
Γλώσσα». η ρίζα καρ- σημαίνει κάτι το σκληρό και το αν-
θεκτικό όπως π.χ. ο καρ-πός η καρ-διά ή κρα-δία κατά τον 
Όμηρο, και το καρ-ύδι και γιατί όχι το καρ-πούζι. σημαίνει 
επίσης την κάρα, στην ιωνική διάλεκτο κάρη, γεν κάρητος, 
καρήατος στην ποιητική έκφραση κάρη δηλ το κρανίο την 
κεφαλή, που είναι το σκληρότερο μέρος του ανθρωπίνου 
σώματος. στην τραγική ποίηση η λέξη κάρα χρησιμοποιείται 
με την έννοια του ανθρώπου, έτσι προσφωνεί η Αντιγόνη 
του σοφοκλέους την αδελφή της Ισμήνη: «ω κοινον αυτά-
δελφον Ισμήνης κάρα».
μετά απ όσα εξέτεθησαν σχετικά με τη λέξη πάλλη- κάρι 
η ετυμολογία της λέξης αναδύεται μέσα από το κύματα της 
γλώσσας που πλέει στο Αιγαίο και τις αμμουδιές του Ομήρου 
πάνω από 4.000 χρόνια .
Παλληκάρι σημαίνει, ο ετοιμοπόλεμος, ανδρείος, γενναίος, 
θαρραλέος, και τολμηρός άνθρωπος δηλ όπως συνήθως 
έχουμε συνηθίσει να εκφραζόμαστε λογω της ισοτητος των 
δύο φύλων ο ανήρ!

Αλσ
22-6-2011

1  Ο τίτλος της στήλης αυτής είναι τμήμα μιας φράσης του ποιητή (Διονυσίου 
Σολωμού) από το έργο του Διάλογος. Ολόκληρη η φράση είναι: «Μήγαρις έχω 
άλλο στο νου μου παρεξ ελευθερία και γλώσσα» Η φράση αυτή αναλύεται μη 
γαρ έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα δηλ διότι δεν έχω άλλο 
τίποτε στο μυαλό μου, εκτός από την ελευθερία, -στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
εννοεί βέβαια την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους- και την 
ελληνική γλώσσα. Αν ενδιαφέρονται οι αναγνώστες μπορούν να ζητήσουν να 
δημοσιευθεί στην εφημερίδα τμήμα του Διαλόγου από το έργο αυτό του 
Σολωμού.

2  Απολογία Σωκράτους 40 χχχΙΙ Ε και 41 Β «Ει δ αυ οίον αποδημήσαί εστιν ο 
θάνατος ενθένδε εις άλλον τόπον, και αληθή εστί τα λεγόμενα, ως άρα εκεί 
εισίν άπαντες οι τεθνεώτες, τι μείζον αγαθόν τούτου αν είη… επεί έμοιγε 
και αυτώ θαυμαστή αν είη η διατριβή αυτόιθ, οπότε εντύχοιμι Παλαμήδει και 
εί τις άλλος των παλαιών δια κρίσιν άδικον τέθνηκεν…» Αναπαραγωγή από 
την Στερεότυπη έκδοση λειψίας χέρμαν .Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων 1966.

3  ΑΡΡΗΤΟΙ λΟΓΟΙ ΘΕΟΙ ΣΥμΒΟλΑ ΑΡχΕΤΥΠΑ ΑλΤΑΝΗ. Σελ 235 Εκδόσεις; 
Γεωργιάδη.

Εκδηλώση 
στ’Ανώγεια για την παρουσίαση του βιβλίου 

«ΙΔΑΙΟ ΑΝΤΡΟ, το σπήλαιο του Δία 
και οι θησαυροί του» 

των ΓΙΑΝΝΗ και ΕφΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ
Την κυριακή 7 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ, πραγματοποιήθηκε από το δήμο Ανωγεί-
ων (στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων για το έτος 2011) εκδήλωση στην κεντρική 
πλατεία του χωριού, στο «Αρμί», για την παρουσίαση του βιβλίου των Γιάννη και Έφης 
Σακελλαράκη με τίτλο «ΙδΑΙΟ ΑΝΤΡΟ, το σπήλαιο του δία και οι θησαυροί του».  
Ο κόσμος που παρευρέθηκε πολύς και οι εκλεκτοί ομιλητές κ.κ. Νίκος Ψιλάκης, Νίκος 
Βιδάκης,  Λευτέρης Χαρωνίτης και ο κ. Κώστας Γραμματικάκης, τον αντάμειψαν προ-
σεγγίζοντας με το λόγο τους τη σπουδαιότητα και το ενδιαφέρον των ευρημάτων και της 
συγγραφής του συγκεκριμένου πονήματος (εκδόσεις μίλητος). 
Την παρουσίαση του βιβλίου ακολούθησε η προβολή ντοκιμαντέρ με τίτλο «Κρήτη, Ιδαίου 
Μύθοι» σε σκηνοθεσία Λευτέρη 
Χαρωνίτη, ενώ ο Ψαραντώνης με 
τον Γιάγκο Χαιρέτη έντυσαν και 
έκλεισαν έτσι, μουσικά την όμορ-
φη, εκείνη βραδιά.                                

Φ.Α.

ΠΑΛΑΜΗδΗΣ
λίγα λόγια για τον βίο και την πολιτεία του Παλαμήδη θα 
κατατοπίσουν τον αναγνώστη για τον άνδρα. Πριν αναλυθούν 
οι αρετές του, ανδρός, πρέπει να διερευνηθεί το γένος του, η 
γενιά του Παλαμήδη. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 
μυθολογίας μας ο Παλαμήδης είναι από «Καλή Γενιά» όπως 
θάλεγε και ο Ελύτης. Πατέρας του ο Ναύπλιος, γυιός του Πο-
σειδώνα και της Αμυμώνης, είχε πάρει μέρος στην Αργοναυ-
τική εκστρατεία. μητέρα του κατά πάσαν πιθανότητα η Κλυ-
μένη μια κρητικοπούλα, κόρη του κατρέα γυιού του μίνωα.
Ο Παλαμήδης από τον Ναύπλιο και την Κλυμένη, τον πατέρα 
και τη μάνα του, την διασταύρωση δύο λαμπρών πολιτισμών, 
έλαβε άριστη ανατροφή δηλ αγωγή και παιδεία. δάσκαλός 
του ήταν ο κένταυρος Χείρων που υπήρξε δάσκαλος του ιά-
σονα και του Αχιλλέα. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι 
και ο ίδιος ο Παλαμήδης, Πλατύς Ων, διέθετε ευρεία και βα-
θεία νόηση για αυτό και δικαίως χαρακτηρίζεται σοφός. με 
τις επινοήσεις και τις προβλέψεις του θεωρήθηκε ευεργέτης 
όχι μόνον των συμπολεμιστών του στον Τρωικό πόλεμο αλλά 
και των ανθρώπων του καιρού του. 
Ο Ευριπίδης σε μια τραγωδία του αναφέρει πως ο Παλαμήδης 
βρήκε τα γράμματα ή τουλάχιστον συμπλήρωσε το σύστημα 
της γραφής. Εκτός όμως αυτού επινόησε την αρίθμηση, τα μέ-
τρα, τα σταθμά και το νόμισμα. Ήξερε όλα τα σημάδια του 
Ουρανού και τη σημασία τους σε κάθε περίπτωση γι αυτό συ-
χνά ανέβαινε στην Ίδη της μικράς Ασίας για να τα μελετά. 
Επίσης επινόησε την πολεμική τακτική αλλά και τους πεσσούς, 
για να απασχολούνται οι πολεμιστές τις ώρες της αργίας οξύ-
νοντας το μυαλό τους. δημιούργησε και τις φρυκτωρίες, μέσω 
των οποίων μεταδόθηκε σχεδόν αυθημερόν, η είδηση «εάλω η 
Τροία» από τους Έλληνες. Όταν ο Οδυσσέας στην ιθάκη έκα-
νε τον τρελό, για να μην τον επιστρατεύσουν στον Τρωικό 
Πόλεμο,- γεγονός όχι σπάνιο και στις μέρες μας,- ζεύοντας στο 
άροτρο το άλογο με το βόδι, ο Παλαμήδης έρριξε μπροστά 
του τον νεογέννητο Τηλέμαχο και τον ανάγκασε να σταματή-
σει. Έτσι ο πανούργος Οδυσσέας ξεσκεπάστηκε και θέλοντας 
και μη ακολούθησε τους λοιπούς Έλληνες στην Τροία.
Όταν στην Τροία οι Έλληνες είδαν την έκλειψη ηλίου και 
δείλιασαν, πιστεύοντας πως είναι σημάδι για μελλούμενο κα-
κό, ο Παλαμήδης μπήκε στην μέση και τους είπε ότι το μελ-
λούμενο κακό είναι για τους Τρώες και όχι για τους Έλληνες. 
και όταν στο στρατόπεδο φάνηκαν λύκοι, ο Παλαμήδης εξή-
γησε το φαινόμενο σαν προμήνυμα λοιμού. Έπεισε τους Έλ-
ληνες να μπούν στα καράβια, να κάνουν κάθε μέρα κωπηλασία 
και άλλες ασκήσεις μένοντας πάντα κοντά στη θάλασσα, και 
να μην τρώνε κρέας αλλά μόνο ωρισμένα χόρτα και βότανα. 
Έτσι τους γλύτωσε από τη μόλυνση.
Για την σοφία του πολλοί των θαύμασαν. Οι ποιμενικοί πλη-

θυσμοί της δωρικής Αργολίδας θαύμαζαν τον Παλαμήδη θε-
ωρώντας τον δάσκαλό και ήρωα του πολιτισμού τους, παραβάλ-
λοντας τον με τον λίνο και τον Απόλλωνα. Αλλά και πολλοί 
τον φθόνησαν. Πρώτος δε απ όλους ο Οδυσσέας που ένιωθε 
ότι η εξυπνάδα του δεν έφτανε την εξυπνάδα και ιδίως το ήθος 
του Παλαμήδη, που έκανε έργα ωφέλιμα για όλους. Έτσι σκέ-
φτηκε να βγάλει από τη μέση τον αντίπαλό του. στην αρχή 
έβαλε λόγια στον Αγαμέμνονα πως δήθεν ο Παλαμήδης είχε 
σχέδια να του πάρει την αρχηγία και να την δώσει στον  Αχιλλέα. 
στην πραγματικότητα όμως πολλοί Έλληνες πριν ξεκινήσουν 
την εκστρατεία τους για την Τροία, θα προτιμούσαν την αρχη-
γία της εκστρατείας να έχει ο Παλαμήδης, ο οποίος εξ άλλου 
ήταν και εξάδελφος του Αγαμέμνονα αφού οι μητέρες του ήσαν 
αδελφές. στη συνέχεια ο Οδυσσέας πήρε κρυφά κάποιον αιχ-
μάλωτο από την Φρυγία και τον έβαλε να γράψει γράμμα δήθεν 
από τον Πρίαμο προς τον Παλαμήδη στο οποίο ανέφερε ότι ο 
βασιλιάς της Τροίας στέλνει χρυσάφι στον Παλαμήδη για να 
τον βοηθήσει να νικήσει τους Έλληνες. Το πλαστό γράμμα και 
το χρυσάφι τα έβαλε κρυφά μέσα στη σκηνή του Παλαμήδη 
για να τον ενοχοποιήσει. Ύστερα κάλεσε τους αρχηγούς εκεί 
και επιδεικνύοντας την υποτιθέμενη ανακάλυψή του, κατηγό-
ρησε επίσημα τον Παλαμήδη για εσχάτη προδοσία.
Οι Έλληνες, λαός «ευκολοπίστευτος και πάντα προδομένος» 
πίστεψαν ό,τι είδαν και ό,τι άκουσαν, χωρίς να εισέλθουν στην 
ουσία της κατηγορίας, πέρασαν από δίκη τον Παλαμήδη. Επέ-
βαλαν στον ήρωα την ποινή του θανάτου και τον σκότωσαν με 
δημόσιο λιθοβολισμό. και ο Παλαμήδης θα έμενε άταφος αν 
δεν βρισκόταν ο μεγάλος ήρωας ο Αίας ο Τελαμώνιος να αγνο-
ήσει την απαγόρευση, ως δεύτερη Αντιγόνη, και να τον εντα-
φιάσει, ειδοποιώντας πως αν κανένας πάει να τον εμποδίσει, 
όποιος και νάναι αυτός θα νιώσει στο λαιμό του το σπαθί του 
(Αίαντα). Αυτός είναι εν ολίγοις ο βίος η πολιτεία και η προ-
σωπικότητα του ήρωα Παλαμήδη, βίος παράλληλος θα έλεγε 
κανείς με πολλούς βίους παλαιών κάποτε ταγών και ανυπάρ-
κτων σήμερα ηγετών της Ελλάδας. 
Για τον Παλαμήδη ο σωκράτης στην Απολογία του ενώπιον 
των δικαστών είπε ότι: «Αν ο θάνατος είναι κάτι σαν ταξίδι 
ψυχής, από τούτον τον κόσμο σε άλλον κι αληθινά καθώς λένε 
αυτού βρίσκονται όλοι οι νεκροί…. Εγώ όχι μια, μα χίλιες φορές 
θάθελα να πεθάνω γιατί θάταν θαυμάσια για μένα η εκεί δια-
μονή αν συναντώντας τον Παλαμήδη…….. κι όποιον άλλον από 
τους παλιούς θανατώθηκε από άδικη κρίση, συγκρίνω τα δικά 
τους με τα δικά μου παθήματα2».
μετά απ την παράθεση όλων αυτών των γεγονότων, ήγγικεν η 
ώρα της ετυμολογίας δηλ του αληθούς λόγου του ονόματος του 
ήρωος αυτού του Τρωικού πολέμου του Παλαμήδου. Το όνομα 
Παλαμήδης αποτελείται από δύο επί μέρους λέξεις από τις 

συλλαβές παλα- και τη λέξη μήδης. σ αυτές τις δύο λέξις πυ-
κνώνεται η ουσία της ψυχής οι ιδιότητες, ή μάλλον οι αρετές 
του σπουδαίου και αδικοχαμένου ήρωα του τρωικού Πολέμου. 
Παρατηρείται ότι μερικά ονόματα των αρχαίων Έλληνων έχουν 
κατάληξη το δεύτερο συνθετικό του ονόματος Παλαμήδης δηλ. 
το μήδης όπως Άρχιμήδης διομήδης. Θεωρώ ότι αναλύοντας 
ή μάλλον ετυμολογώντας την κατάληξη του ονόματος Παλαμή-
δης θα γίνει πιο εύληπτη η κατανόηση της σημασίας του.

ΠΑΛΛΩ
Το πρώτο συνθετικό τους ονόματος του Παλαμήδη η λέξη  
Παλα- μας παραπέμπει εξ αρχής στο ρήμα πάλλω (παλ jω) -με 
την προσθήκη του γιώτ έχουμε ήδη αναλύσει ότι διπλασιάζεται 
το λάμδα σε πολλά ρήματα, όμως αυτό το δεύτερο λάμδα δεν 
ακολουθεί πάντα το θέμα και έτσι πολλές φορές η λέξη, όπως 
στην συγκεκριμένη περίπτωση, γράφεται μόνο με ένα λάμδα.
Πάλλω, λοιπόν ο ενεστώς, παρατατικός έπαλλον, αόριστος 
έπηλα, αορ, β΄παθητικός επάλην στην πρώτη του έννοια ση-
μαίνει σείω κινώ ιδίως δόρυ ακόντιο κατά του εχθρού. Από 
την πρώτη σημασία του ρήματος θα πρέπει να προέρχεται 
και το επίθετο της Αθηνάς της Παλλάδος της προστάτιδος 
της πόλεως των Αθηνών. Είναι η πρώτη λέξη με την οποία 
αρχίζει ο ορφικός ύμνος της: 

«Παλλάς μουνογενή3, μεγάλου διός έκγονε σεμνή».
Αλλά και στον Απόλλωνα, τον ετεροθαλή αδελφό της Αθηνάς 
Παλλάδας μας παραπέμπει το πρώτο συνθετικό του ονόματος 
Παλα-μήδη. με αναγραμματισμό του ονόματος, όπως μας δίδα-
ξε ο σωκράτης στον διάλογο του Πλάτωνος «κρατύλος» η 
«Περί ονομάτων ορθότητος» ο ΑΠΟΛΛΩΝ γίνεται Ο ΠΑΛΛΩΝ 
3. Τώρα το τι δονεί και δίνει ο Απόλλων είναι ένα μεγάλο θέμα 
που δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί στο παρόν άρθρο. Το 
ρήμα πάλλω έχει αρκετές σημασίες που αναφέρονται οι περισ-
σότερες στην κίνηση όπως σείω, ταλαντεύω, τραντάζω, τρέμω, 
δονούμαι παλμικώς, καρδιοχτυπώ αλλά και ….κληρώνω. 
η κίνηση που εκφράζεται μέσω του ρήματος πάλλω, στο αι-
σθητό πεδίο, συνήθως αφορά σε κίνηση πραγμάτων, ιδίως 
όπλων («ως αιχμής… ην αρ Αχιλλεύς πάλλεν» δηλ. από την 
καλοακονισμένη μύτη που ο γενναίος Αχιλλεύς κράδαινε. Ιλι-
άδα Χ 320) Το ρήμα πάλλω αφορά σε κίνηση δηλ. ανακάτεμα 
των κλήρων, (πάλλω κλήρους) αλλά και σε κίνηση ζώων, ιδί-
ως πτηνών («και πέραν πόντοιο πάλλοντ αιετοί» δηλ και πέ-
ρα από την θάλασσα πετούν οι αετοί Πινδ Ν 5,2 ή «τετραβά-
μονες ίππποι έπαλλον» δηλ. οι ίπποι ωρμούσαν με τα τέσσα-
ρα τους πόδια). Αφορά ιδίως στα μέλη του ανθρωπίνου 
σώματος (γόνυ πάλλεται γερόντων δηλ τρέμουν τα πόδια των 
ηλικιωμένων Αριστ. Βάτραχοι 345) στην καρδιά (πέπαλταί 
μοι φίλον κέαρ δηλ η καρδιά μου έχει δονηθεί ρυθμικά Αισχ. 
Χο. 410) αλλά και σε χορδες και δη ψυχικές, («μήποτε αν 
αυτήν αρμονίαν γε ούσαν, εναντία άδειν οις επιτείνοιτο και 
χαλώτο και πάλλοιτο» δηλ. ότι ποτέ η ψυχή αν βέβαια είναι 
αρμονία δεν μπορεί να τραγουδάει αντίθετα με τις εντάσεις 
και τις δονήσεις. φαίδ. Πλάτ. 94 c, ή εκτέταμαι φοβεράν φρέ-
να δείματι πάλλων δηλ. μου ενέπνευσε μεγάλο τρέμουλο στη 
ψυχή ο φόβος Σοφ. Ο.Τ. 153). 
Επομένως είναι προφανές ότι το ρήμα πάλλω μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για να εκφράσει με την ίδια ακρίβεια και τις  κινήσεις 
της χειρός που αποτελεί ένα από τα πιο ευέλικτα κινούμενα 
μέρη του ανθρωπίνου σώματος. Έτσι θα πρέπει να προκύπτει 
η λέξη παλάμη ή απαλάμη. Αλλά από την ίδια ρίζα του ρήμα-
τος πάλλω θα πρέπει να προέρχεται και η λέξη παλμός, το 
επίθετο παλμικός, ο παλμογράφος, ο πάλος, δηλ. ο κλήρος που 
πηδά από την σειομένη περικεφαλαία και το επίρρημα πάλιν. 
Το επίρρημα πάλιν χρησιμοποείται στην επική ποίηση και συ-
ντάσσεται συνήθως με ρήματα κινήσεως, δηλώνει κίνηση προς 
τα οπίσω, επί τόπου και οπίσω, δηλ εκφράζει την επανάληψη, 
την προς τα οπίσω ή επί τόπου κίνηση. με πρώτο συνθετικό 
αυτό το επίρρημα πλάθεται σειρά λέξεων όπως παλινωδία, 
παλίρροια, παλινδρόμηση, παλίμπαις, παλίμψηστος, δηλ. ο 
εκ νέου ξυσμένος και γεγραμμένος συνήθως πάπυρος ή χειρό-
γραφο, παλινόρθωση, παλιμάχω , δηλ μάχομαι εκ νέου, κλπ.

ΜΗδΟΣ
στην αρχαία ελληνική γλώσσα υπάρχει το ουσιαστικό μήδος 
που συναντάται περισσότερο στον πληθυντικό αριθμό μήδεα 
και σημαίνει σκέψεις βουλεύματα , ιδίως πονηρά τεχνάσματα. 
συναντάται στην Οδύσσεια ως επίθετο που χαρακτηρίζει τον 
Οδυσσέα «πολύ-μήτη» αλλά και τον δία «αγκυλομήτη». Πι-
θανόν η ρίζα αυτών των λέξεων να προέρχεται από την πρώτη 
σύζυγο του διός την μητέρα της θεάς Αθηνάς την μήτιδα, 
βέβαια δεν πρέπει να λησμονείται και η μήδεια, η μάγισσα, 
κόρη του βασιλιά της κολχίδας και σύζυγος του ιάσονα.
Το ρήμα είναι μήδομαι που σημαίνει επίσης βουλεύομαι, συλ-
λογίζομαι, έχω κατά νούν, αλλά έχει και την αρνητική του 
σημασία όταν συντάσσεται με αιτιατική για τα πράγματα, και 

Παλαμήδης
Παλληκάρι

σΤη μνημη: 

του πατέρα μου Ιωάννου Αναστασίου 
Σταυρακάκη, και του Δασκάλου μου  
Μενελάου Παρλαμά

1

2
1  Η ΕφΗ ΣΑΠΟΥΝΑ-ΣΑΚΕλλΑΡΑΚΗ ΚΑΙ 

ΝΙΚΟΣ ΨΙλΑΚΗΣ (ΔΗμΟΣΙΟΓΡΑφΟΣ)
2  ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟμΙλΗΤΕΣ ΚΑΙ  

Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ λΕΥΤΕΡΗΣ χΑΡΩΝΙΤΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Βάση της τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης προβλέπεται ότι οι δήμοι υποχρεωτικά θα διαβιβάζουν στις 
Εφορίες τις οφειλές που έχουν οι πολίτες προς αυτούς.  
Έτσι για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από τη δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος, 
που υπάγεται ο οφειλέτης, θα λαμβάνονται υπόψη και οι βεβαιωμένες βασικές οφειλές προς τους δήμους, 
που είναι ληξιπρόθεσμες και υπερβαίνουν το ποσό των 300,00 ευρώ. 
Βασική οφειλή θεωρείται το κύριο χρέος (κεφάλαιο) χωρίς πρόστιμα κι προσαυξήσεις.
μετά από την έκδοση και των τελευταίων οδηγιών ο δήμος, εφόσον το ύψος της βασικής οφειλής του 
δημότη υπερβεί το ποσό των 300,00 ευρώ, θα ενημερώσει την αρμόδια για την έκδοση του αποδεικτικού 
ενημερότητας δ.O.Y. του οφειλέτη.
Σας καλούμε λοιπόν στην τακτοποίηση των οφειλών σας κάνοντας χρήσει και των διευκολύνσεων που 
παρέχονται από τις σχετικές διατάξεις.
σας γνωρίζουμε επίσης ότι για την χορήγηση κάθε μορφής άδειας όπως:
➔ Άδεια ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, Άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, Άδεια 
άσκησης υπαίθριου εμπορίου και 
➔ Άδεια χρήσης βοσκοτόπου, απαιτείται η εφάπαξ εξόφληση του συνόλου των βεβαιωμένων ληξιπρόθε-
σμων βασικών οφειλών ή του διακανονισμού τμηματικής καταβολής αυτών.
Ειδικότερα για την χορήγηση άδειας χρήσης βοσκοτόπου και βεβαίωσης παραχώρησης  στρεμμάτων, 
απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
1Η εφάπαξ εξόφληση, του συνόλου της χρέωσης του δικαιώματος βοσκής και τέλους ύδρευσης ζώων, 
έτους 2010 και
2Η υπογραφή πάγιας  εντολής εξουσιοδότησης παρακράτησης, με χρέωση του λογαριασμού καταθέ-
σεων ποσού έναντι της οφειλής  κάθε ενδιαφερόμενου.   

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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δράσεις αποδράσεις

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

ΤΩΝ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ δΡΟΜΟ 
«- ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

- ΟΡΕΙΝΟ 
ΜΑΛΕΒΙζΙ 
- ΑΝΩΓΕΙΑ
- ΟΡΕΙΝΟ 

ΜυΛΟ-
ΠΟΤΑΜΟ»

δήλωση δημάρχου
με αφορμή την, εντός του νόμι-
μου χρονοδιαγράμματος, παρα-
κατάθεση των χρημάτων των 
απαλλοτριώσεων για το δρόμο 
«ηράκλειο - Ορεινό μαλεβίζι 
- Ανώγεια - Ορεινό μυλοπότα-
μο», ο δήμαρχος Ανω γείων κ. 
Σωκράτης Κεφαλογιάννης προ-
έβη στις 5 Αυγούστου στην ακό-
λουθη δήλωση:
 «Θα ήθελα να εκφράσω την ικα-
νοποίηση μου για την θετική εξέ-
λιξη που είχε το θέμα της  παρα-
κατάθεσης του ποσού των απαλ-
λοτριώσεων του Δρόμου Ηράκλειο 
- Τύλλισος - Ανώγεια - Ορεινός 
Μυλοπόταμος. Είναι γνωστό ότι 
η καθυστέρηση παρακατάθεσης 
(λήξη 18μήνου στις 8 Αυγούστου 
2011) θα αποτελούσε σημαντικό 
πλήγμα για την υλοποίηση του 
έργου. Θα έσβηνε το όνειρο. 
Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαρι-
στίες μου στον Υφυπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Μανόλη 
Όθωνα, στον Βουλευτή Ηρακλεί-
ου του ΠΑΣΟΚ κ. Φραγκίσκο Πα-
ρασύρη, στους Βουλευτές της ΝΔ 
κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και Μανώ-
λη Κεφαλογιάννη και όλους όσους 
συνέβαλαν για το σκοπό αυτό, 
που από την θέση του ο καθ’ ένας 
κράτησαν ζωντανό το όνειρο. 
Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τον Περιφερειάρχη Κρή-
της κ. σταύρο Αρναουτάκη που 
είχε ψιλά στην ατζέντα του το 
συγκεκριμένο θέμα. Θα ήταν πα-
ράληψη να μην αναφέρουμε ότι 
παρά την δύσκολη συγκυρία ο 
Υπουργός κ. Μ. Χρυσοχοΐδης και 
ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Θ. 
Μωραίτης κατανόησαν την ση-
μαντικότητα του έργου για το 
ορεινό Μαλεβίζι και τον ορεινό 
Μυλοπόταμο.
Ευχόμαστε και Ελπίζουμε ότι με 
την συνεργασία όλων Πολιτικών 
και Υπηρεσιακών παραγόντων 
θα καταφέρουμε να εντάξουμε 
τα επόμενα βήματα του έργου σε 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. 
Για ένα έργο που πάνω από όλα 
έχει κοινωνικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά Ανάπτυξης».

Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
δήμαρχος Ανωγείων

ΝΕΟ δΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣυΜΒΟυΛΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε.» 

δράσεις αποδράσεις

Ξεκίνησε, τη δευτέρα 4 ιουλίου, η ανασκαφή της Αρχαιολογικής Εταιρείας στη 
Ζώμινθο, υπό τη διεύθυνση της αρχαιολόγου, Επιτίμου εφόρου αρχαιοτήτων, δρ. 
Έφης σαπουνά-σακελλαράκη, η οποία συνεχίζει το έργο του αείμνηστου συζύγου 
της Γιάννη σακελλαράκη που συμπληρώνει εννιά μήνες απουσίας. 
συνεχίζεται η έρευνα σε δύο τομείς: a› στο κεντρικό κτήριο της Ζωμίνθου και B› 
στο Βενετσιάνικο Τυροκομείο της Ζωμίνθου, όπου μυκηναϊκός οικισμός. συνεχί-
ζονται επίσης οι εργασίες του κλαδέματος των δέντρων, οικολογική επέμβαση στο 
χώρο από το Γ. σακελλαράκη, για το οποίο είχε βραβευθεί με το χρυσό μετάλλιο 
του Πανεπιστημίου της κρήτης. σημειώνεται ότι γίνεται παράλληλα γεωμαγνητική 
έρευνα εδάφους, καθώς και έρευνα με τρισδιάστατο χωρικό σαρωτή για την ασφα-
λή διερεύνηση των κατώτερων στρωμάτων. Τέλος συνεχίζεται η αρχαιοβοτανική 
και ζωοαρχαιολογική έρευνα για την διακρίβωση των φυτών και των ζώων της 
περιοχής του Ψηλορείτη.
στην ανασκαφή συμμετέχουν οι εξής αρχαιολόγοι : Γιάννης Γεωργίου, κωνσταντίνος 
Παπαδόπουλος, Άγγελος μπούφαλης, κώστας σαραντίδης Γιώργος  Γεωργακόπουλος, 
Ελένη χρηστάκη, Ζαχαρίας μαυριδάκης, Γιώργος καλομοίρης, Αντώνης Παπαδόπου-
λος. Ακόμα οι τεχνίτες μπάμπης μαρακομιχελάκης και Αγάπιος Ρεθεμνιωτάκης, οι 
συντηρητές/τριες κώστας νικάκης, μύρος νικάκης, κασσιανή μάνδρου και Πανα-
γιώτα Βουνίσιου. συμμετέχει ακόμα μια εξαιρετική ομάδα Ανωγειανών εργατών. 

Όπως είναι γνωστό, το λεγόμενο κεντρικό κτήριο της Ζωμίνθου σε υψόμετρο 
1187μ. είναι το υψηλότερο μινωικό κτήριο, αποτελούμενο από 50 ανιχνευμένα 
δωμάτια και κοσμημένο με τοιχογραφίες. η σημασία επομένως της Ζωμίνθου είναι 
εξαιρετική, τόσο για την οικονομία της κρήτης, όσο και για την Παγκρήτια μινωι-
κή λατρεία στο περίφημο ιδαίο Άντρο. 
➜Για περισσότερες πληροφορίες στα ελληνικά και στα αγγλικά μπορείτε να επι-
σκεφθείτε τις ιστοσελίδες της ανασκαφής: www.zominthos.org και www.archaeology.
org/interactive/zominthos.
Οι επισκέπτες θα βρεθούν όχι σ’ ένα από τα λεγόμενα «Αρχαιολογικά Πάρκα» του 
ΥΠΟΟΤ, που είναι σχεδόν εξολοκλήρου τσιμεντένια, αλλά σε ένα αλώβητο, γνήσιο 
κομμάτι του Ψηλορείτη. σύμφωνα με πληροφορίες, που έχουμε, οι ανασκαφές στη 
Ζώμυνθο έχουν αξιόλογα αποτελέσματα. Ο μυθικός και θρυλικός τόπος της Ζωμύν-
θου αποκαλύπτει τα μυστικά του αργά, αλλά σταθερά, υπό το άγρυπνο βλέμμα και 
την προσπάθεια της αρχαιολόγου κ. Έφης σαπουνά-σακελλαράκη. η οποία, πιστή 
στο έργο και τη μνήμη του συζύγου της, επιμένει να εργάζεται μεθοδικά για να φέρει 
στο φώς τα μυστήρια της Ζωμύνθου. Ελπίζουμε σε μια προσεχή συνέντευξή της στην 
εφημερίδα μας, να μας καταστήσει κοινωνούς του ανασκαφικού έργου της ιδίας στην 
Ίδα, αλλά και να μας μιλήσει και για την προσωπικότητα και το έργο του συζύγου 
της Γιάννη σακκελαράκη, στον οποίο οι Ανωγειανοί οφείλουμε πολλές χάριτες.

Την επιτυχία γνώρισε η διημερίδα που 
οργάνωσε και πραγματοποίησε στ’Ανώ-
γεια στις 9 και 10 Ιουλίου, το τμήμα Αυ-
τοδιοίκησης και οι οργανώσεις κρήτης 
της «δημοκρατικής Αριστεράς» για την 
Τοπική αυτοδιοίκηση με θέμα: «Έξι μή-
νες «Καλλικράτης» - Προβλήματα και 
Προοπτικές».
η εκδήλωση φιλοξενήθηκε με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο από τον δήμο Ανω-
γείων. Πολύς ο κόσμος που την παρακο-
λούθησε, δράττοντας την ευκαιρία να 
εκφραστεί και να συμμετέχει σ’ένα δημι-
ουργικό διάλογο για τον νέο θεσμό λει-
τουργίας τη τοπικής αυτοδιοίκησης, το 
γνωστό «καλλικράτη» που εφαρμόζεται 
από τις αρχές του έτους στη χώρα μας.
χαρακτηριστική είναι η άποψη ενός εκ 
των συμμετεχόντων στη διημερίδα του 
Περιφερειακού συμβούλου κ. Αντώνη 
Ανηψητάκη, κατά τον οποίο στην επιτυ-
χία της εκδήλωσης συνέβαλαν: 
«Ο τρόπος οργάνωσης που αποφεύγο-
ντας την συνήθη άγονη τελετουργία των 
ημερίδων έδωσε με το ξεκίνημα βάρος 
σε ένα ουσιαστικό διάλογο σε θεματικά 
τραπέζια για τα θεσμικά και αναπτυξι-
ακά ζητήματα, για τις πολιτιστικές και 
κοινωνικές δυνατότητες και για τη σχέση 

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, τα μέλη του οποίου εξελέγησαν 
στην Γενική συνέλευση της 26ης ιουνίου, συγκροτήθηκε σε σώμα στην 
1η συνεδρίαση του που έγινε στην έδρα της εταιρίας στα Ανώγεια, την 
Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011, ως εξής:
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης (Δήμαρχος Ανωγείων)
.......................................................... Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
δημήτρης Κόκκινος (Δήμαρχος Μυλοποτάμου)............... Αντιπρόεδρος
Σταύρος ξυλούρης (Αντιδήμαρχος Γόρτυνας)..................... Γραμματέας
Στέφανος Σημαντήρας (Δήμαρχος Αμαρίου)................................ μέλος
Μαρία Αναστασάκη (Πρόεδρος Αγροτικού Οικοτεχνικού 
Συν/μου «ΙΔΑΙΑ ΓΗ»)......................................................................... μέλος
Εμμανουήλ Κουγιουμτζής (Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών 
Συν/μων Μυλοποτάμου)..................................................................... μέλος
Νίκος ξυλούρης (Περιφερειακός Σύμβουλος)................................ μέλος
Αναστάσιος Παπαδουράκης (Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου)................ μέλος
Ευάγγελος Πρωτογεράκης (Αντιδήμαρχος Φαιστού).................... μέλος
Οδυσσέας Σπαχής (μέλος Δ.Σ. Αγροτικού Γαλακτοκομικού 
Συν/μου Ανωγείων)............................................................................. μέλος
Κωνσταντίνος φασουλάκης (Αντιδήμαρχος Μαλεβιζίου)............. μέλος

στην συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης οι γενικοί στόχοι και προτεραιότη-
τες του δσ, αφού πάρθηκαν υπόψη οι παράμετροι που συνθέτουν το γενι-
κότερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, όπως η διοικητική μεταρ-
ρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση που είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία 
μεγαλύτερων δήμων, καθώς και η δυσμενής οικονομική κατάσταση που 
βρίσκεται η χώρα. στο πλαίσιο αυτό υπήρξε ομόφωνη απόφαση για την 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση της εταιρίας από τους ΟΤΑ εταί-
ρους της, η οποία στο διάστημα της λειτουργίας της εδώ και 23 έτη, απέ-
κτησε σημαντική τεχνογνωσία και κυρίως έμπειρα και ικανά στελέχη.

                             υΑΚΙΝΘΕΙΑ 28-31/7  
«Η Γιορτή των Αναμνήσεων»

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Φέτος οι διοργανωτές με αρωγό και τον Λουδοβίκο των Ανωγείων βάλθηκαν να γιορτάσουν μαζί μας τις αναμνήσεις 
και να μας ξυπνήσουν θύμησες αλλοτινών καιρών. η γιορτή αυτή του πολιτισμού ήταν φέτος αφιερωμένη στους 
αγαπημένους απόντες. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να φέρουν μαζί τους τη  φωτογραφία αγαπημένου προ-
σώπου τους, που έχει φύγει από τη ζωή. Οι φωτογραφίες τοποθετήθηκαν στον Ασφένταμο του Υακίνθου με μικρά 
ξύλινα μανταλάκια. Το δέντρο από φέτος θα ονομάζεται το «δέντρο των Αναμνήσεων». 
στο πλαίσιο της Γιορτής των Αναμνήσεων, Πόντιοι χορευτές από το Κιλκίς συναντήθηκαν με Κρήτες χορευτές 
στη μάχη του πάθους. Πορτογαλικά Fados (τα πονεμένα τραγούδια) σε μια συνάντηση με το λουδοβίκο των Ανω-
γείων που για πρώτη φορά στα δεκατέσσερα χρόνια των εκδηλώσεων, έπαιξαν για το κοινό των Υακινθείων.
η Κατερίνα Βρέντζου, σε σκηνοθεσία κωνσταντίνας Πάλλη, ανέδειξε το αιώνιο ερωτηματικό της γυναίκας του 
πάθους στη μήδεια.
καθημερινά, βοσκοί τυροκομούσαν και γυναίκες μαγείρευαν, προσφέροντας στον κόσμο ένα άρτιο, παραδοσιακά 
παρασκευασμένο, γευστικό αποτέλεσμα. Εκεί ήταν και ο Βασίλης Σαλούστρος που πρόσφερε στους επισκέπτες 
ροφήματα του βουνού.
Στο χώρο και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων λειτούργησαν οι ακόλουθες εκθέσεις:
➜«To δέντρο των αναμνήσεων», έκθεση του φωτογράφου του χωριού Γιάννη μανιώρου με υλικό των τελευταίων 
πενήντα χρόνων.
➜Έκθεση με ανωγειανούς αργαλειούς.
➜Έκθεση με παραδοσιακά τριβίδια και ξομπλιαστά κουλούρια του Γιώργη Νταγιαντά.
➜Έκθεση φωτογραφιών με θέμα «Τα Ανώγεια του ‘80» του ζωγράφου – φωτογράφου Dick Kourtis.
Οι εκδηλώσεις στέφθηκαν για ακόμα μία φορά από επιτυχία, ενώ η συμμετοχή του κόσμου έδωσε την απαραίτητη 
-και φέτος- ώθηση στον σημαντικό αυτό θεσμό πολιτισμού.

Φ.Α.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ δΙΗΜΕΡΙδΑ 
ΣΤ’ΑΝΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

 Τοπική αυτοδιοίκηση
          ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Η 

«Δημοκρατική 
Αριστερά»

της Αυτοδιοίκησης με το περιβάλλον. Το 
απόγεμα του Σαββάτου η συζήτηση ολο-
κληρώθηκε εν ολομελεία μετά τη συνό-
ψιση των εργασιών των τραπεζιών από 
τους συντονιστές τους Αντρέα Νεφελού-
δη, Φανούρη Οικονομάκη, σταύρο Μπέ-
νο και Αντώνη Ανηψητάκη. 
- Οι δεκάδες αυτοδιοικητικοί, αιρετοί 
και υπάλληλοι, πανεπιστημιακοί, ενεργοί 
πολίτες που συμμετείχαν συνέβαλαν σε 
ένα πλούσιο διάλογο με πολλές προτά-
σεις που πρέπει το συντομώτερο να συ-
γκεντρωθούν και να δημοσιοποιηθούν 
για να υπάρξει συνέχεια και μια ενδελε-
χέστερη επεξεργασία που θα κάνει τις 
προτάσεις χρηστικές. 
- Η κατάθεση και ανταλλαγή εμπειριών, 
οι πολλές καλές πρακτικές που παρου-
σιάστηκαν εντυπωσίασαν αποδεικνύο-
ντας τις δυνατότητες που έχει ο θεσμός 
αν εμπνέει και αξιοποιεί τη δημιουργι-
κότητα πολιτών και φορέων που δραστη-
ριοποιούνται στις τοπικές κοινωνίες. Οι 
σχετικές παρουσιάσεις πρέπει επίσης να 
συγκεντρωθούν, να δημοσιοποιηθούν, να 
εμπλουτισθούν, ώστε να αποτελέσουν 
παρακαταθήκη δημιουργικών ιδεών για 
Δήμους και Περιφέρειες.
- Η ζεστή και γενναιόδωρη υποδοχή, ξε-

νάγηση και φιλοξενία στην οποία πρω-
τοστάτησαν ο Δήμαρχος σωκράτης Κε-
φαλογιάννης που μας προσέφερε τις 
άρτιες υποδομές του Δήμου, η διευθύ-
ντρια του ΚΠΕ Ανωγείων Ζαχαρένια Κε-
φαλογιάννη, ο νεαρός Αρχαιολόγος Γιώρ-
γος Καλομοιράκης καθώς και οι γνωστοί 
αρχιτέκτονες Γιώργης Πετράκης και 
Οδυσσέας σγουρός που μας ξενάγησαν 
στη Ζώμινθο, έργο ζωής του Γιάννη και 
της Έφης σακελλαράκη, ο δρ. Μπάμπης 
Φασουλάς του Μουσείου Φυσικής Ιστο-
ρίας που μας αποκάλυψε την οικολογική 
σπουδαιότητα του Ψηλορείτη και της 
Νίδας, ο βοσκός στελλής σταυρακάκης 
που μας έδειξε να τυροκομούμε στο φι-
λόξενο μιτάτο του προσφέροντας μας 
ένα ανεπανάληπτο γεύμα και βέβαια ο 
υποβλητικός Άγιος Υάκινθος. Τέλος δεν 
μπορεί παρά να θεωρηθούν θετικές εκ-
πλήξεις, αφενός η ομιλία του νεαρού Αφ-
γανού που μεγάλωσε στο κέντρο υποδο-
χής μεταναστών των Ανωγείων, που μί-
λησε με έκδηλη συγκίνηση για το χωριό 
του τα Ανώγεια, καθώς και η απονομή 
τιμής κατά το σαββατιάτικο δείπνο από 
τον Δήμαρχο Ανωγείων και από τον πρό-
εδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτη 
Κουβέλη μέσω του Αντρέα Νεφελούδη 
στους πρωτοπόρους της Αυτοδιοίκησης 
Γιώργη Κλάδο και σταύρο Μπένο». 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ δΙΗΜΕΡΙδΑΣ

ΣΑββΑΤO 9-7-11
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10.30-14.30
10:30-10:40 καλωσόρισμα δημάρχου 
Ανωγείων.
10:40-11:00 Εισαγωγική ομιλία από τον 
υπεύθυνο της δ.Α., για θέματα Αυτοδιοί-
κησης, Ανδρέα νεφελούδη για την τοπο-

θέτηση των ερωτημάτων του συνεδρίου.
11:00-2:00 Τραπέζια - εργαστήρια συζή-
τησης.
Θεσμικά - Οικονομικά του καλλικρά-
τη με συντονιστή τον Φανούρη Οικονο-
μάκη, τ. δήμαρχο Ρούβα, δημοτικό σύμ-
βουλο Γέργερης.
Αναπτυξιακές δυνατότητες της Αυτο-
διοίκησης - αναπτυξιακοί οργανισμοί με 
συντονιστή τον Πάνο μαΐστρο σύμβου-
λο Αυτοδιοίκησης και περιφερειακό 
σύμβουλο.
Κοινωνικές και Πολιτισμικές δυνατό-
τητες της Αυτοδιοίκησης με συντονιστή 
τον σταύρο μπένο, τ. δήμαρχο καλαμά-
τας, τ.Υπουργό Πολιτισμού, πρόεδρο 
του σωματείου διάσωσης ΑρχαίωνΘε-
άτρων - διΑΖώμΑ.
Η Αυτοδιοίκηση ως παράγων προστα-
σίας του περιβάλλοντος με συντονιστή 
τον Αντώνη Ανηψητάκη, περιφερειακό 
σύμβουλο.
14:30-17:00 μπουφές - διάλειμμα
�ΑΠΟΓΕΥμΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

17.00- 21.00
17:00-18:00 σύνοψη των συμπερασμά-
των των θεματικών συζητήσεων από τους 
συντονιστές.
18:00-21:00 συζήτηση με συμμετοχή πο-
λιτικών, εκπροσώπων κομμάτων και 
φορέων που σχολίασαν τα πορίσματα 
των τραπεζιών.
21:00 δείπνο. Το δείπνο ξεκίνησε με μια 
σύντομη αναφορά στο έργο πρωτοπό-
ρων της Αυτοδιοίκησης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10-7-11

8:00 Αναχώρηση με πούλμαν για την 
περιήγηση γύρω απ' τον Ψηλορείτη. Ο 
δήμος παρέθεσε τον παραδοσιακό τρό-
πο φιλοξενίας με οφτό, μακαρόνια και 
τυροκομική.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ 

ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ 

Η 

ΑΝΑΣΚΑΦΗ 

ΣΤΗ 

ΖΩΜΙΝΘΟ

Τιμητική βραδιά 
για τον Αριστείδη Χαιρέτη 

από τον Πολιστικό Σύλλογο 
ΤυΛΙΣΣΟυ

Την Παρασκευή 29 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ, 
στο δημοτικό σχολείο Τυλίσσου, ο Πολιστικός 
Σύλλογος Τυλίσσου οργάνωσε τιμητική βραδιά 
αφιερωμένη στον σημαντικό μαντιναδολόγο, τον 
Ανωγειανό Αριστείδη Χαιρέτη (Γιαλάφτη). 
χαιρετισμό απηύθυνε η δημοσιογράφος Γωγώ 
Σωτηρίου, ενώ ενώπιον πλήθους κόσμου, ο δή-
μαρχος μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης του 
απένειμε τιμητική πλακέτα, ως ένδειξη αναγνώ-
ρισης και τιμής για την πολύχρονη διακονία του 
στο αντικείμενο της μαντινάδας, τον ιδιαίτερο 
αυτό ποιητικό λόγο. Για ττη ζωή του Γιαλάφτη, 
και την προσφορά του στη μαντινάδα, μίλησε ο 
σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρωνίτης. η εκδήλωση 
επενδύθηκε μουσικά από τα δύο παιδία του τι-
μώμενου, τον Στέφανο (λύρα), και το Βασίλη 
(λαούτο), ενώ συμμετείχαν και άλλοι ικανοί καλ-
λιτέχνες της κρητικής μουσικής.                   Φ.Α.
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ «ΑΡΜΙ» ΜΕ ΘΕΜΑ  
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ δΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ  
ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ δΗΜΟΤΕΣ

δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Τη γιορτή επιμελήθηκε με αλη-
θινό μεράκι η γυμνάστριά μας 
κ. Μαίρη Κατσούρου σε συ-
νεργασία με όλους τους εκπαι-
δευτικούς του σχολείου. Το 
πρόγραμμα της γιορτής του δη-
μοτικού σχολείου περιελάμβα-
νε παραδοσιακούς χορούς από 
όλη την Ελλάδα στο πρώτο μέ-
ρος και αθλητικές δραστηριό-
τητες και διασκεδαστικά παι-
χνίδια στο δεύτερο μέρος.
στην αρχή της τελετής απονε-
μήθηκαν στους αριστούχους 
μαθητές της Έκτης τάξης τα 
καθιερωμένα πλέον χρηματι-
κά βραβεία.
Το χρηματικό βραβείο των  
τριακοσίων (300) ευρώ που δί-
νεται από την οικογένεια Γε-
ωργίου και νίκης καλλέργη-
σκουλά στη μνήμη Ελευθερίου 
και Αργυρής σκουλά που διε-
τέλεσε δασκάλα του δημοτικού 
σχολείου Ανωγείων, απονεμή-
θηκε ύστερα από κλήρωση 
ανάμεσα στους επτά αριστού-
χους, στη Θηρεσία Νταγιαντά 
του Ιωάννη.
στους υπόλοιπους έξι που συ-
γκέντρωσαν βαθμολογία «Άρι-
στα 10», επίσης μοιράστηκε 
ισόποσα το χρηματικό βραβείο 
των χιλίων (1000) ευρώ που 
καθιέρωσε η ενορία του Αγίου 
ιωάννου και το κληροδότημα 
Ανδρέας σαλούστρος και εί-
ναι οι εξής:
1› Αεράκη Κωνσταντίνα
2› Ανδριαδάκη Ασημένια

3›  Καλλέργη-Ελευθερία  
Μαρία

4› Χαιρέτης Εμμανουήλ
5› Χαιρέτη Χρυσή
6› Χαλκιαδάκη Ιωάννα
Οκτώ ακόμα μαθητές της 
Έκτης τάξης αρίστευσαν με 
κάποια μικρή απόκλιση προς 
τα κάτω, αλλά με μέσο όρο 
«Άριστα 10» και είναι οι εξής:
1› Βρέντζος Ιωάννης
2› Κουνάλη Ιωάννα
3› Κουτεντάκη Νικολέτα
4› Μανουράς Αριστείδης
5› Μανουράς Σταύρος
6› ξυλούρη Ελένη
7› Σκανδάλης Γεώργιος και 
8› Εμμανουήλ Σμπώκος

η σχολική Επιτροπή, οι δά-
σκαλοι του σχολείου και οι 
γονείς των βραβευθέντων μα-
θητών εκφράζουν βαθιές ευ-

χαριστίες στους αναφερθέντες 
δωρητές, που υποστηρίζουν το 
έργο του σχολείου, ενισχύο-
ντας τους μαθητές που προ-
σπαθούν παραπάνω. Το σχο-
λείο θέλει, επίσης, να ευχαρι-
στήσει θερμά, όλους εκείνους 
που συνετέλεσαν στην πραγ-
ματοποίηση της εκπαιδευτικής 
εκδρομής, που έγινε από 20-5-
2011 ως 24-5-2011 στην Αθήνα 
και την Πελοπόνησσο.
Πιο συγκεκριμένα, ευχαριστεί 
την ενορία του Αγίου Ιωάννου, 
που έβαλε το θεμέλιο λίθο, δί-
νοντας στους μαθητές το ποσό 
των πεντακοσίων (500) ευρώ.
Τους καταστηματάρχες του 
χωριού μας και των γειτονικών 
χωριών, αλλά και τους γονείς 
των μαθητών της Έκτης τάξης, 
που πρόσφεραν απλόχερα δώ-
ρα για την κλήρωση των μαθη-

τών. Ευχαριστούμε και όλους 
τους συγχωριανούς, που υπο-
στηρίζουν το έργο του σχολεί-
ου είτε αγοράζοντας της εφη-
μεριδούλα του σχολείου μας, 
είτε κλήρους για την πραγμα-
τοποίηση της εκδρομής.
η εκδρομή μας ήταν μια μονα-
δική ευκαιρία να επισκεφθούν 
τα παιδιά μας τα ιστορικά μνη-
μεία, να τα συνδέουν με τις 
γνώσεις, που πήραν στο δημο-
τικό, αλλά και να αποκτήσουν 
πολύτιμες εμπειρίες, που θα τα 
βοηθήσουν στην παραπέρα 
πορεία τους.
η σχολική επιτροπή και οι 
δάσκαλοι του 1ου δημοτικού 
Σχολείου εύχονται καλό καλο-
καίρι σε όλους τους Ανωγεια-
νούς, απανταχού της γής.

Τριανταφυλλιά 
Χατζάκη
Διευθύντρια 
του Σχολείου

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣυΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑδΙΟυ

ΤΟΥ σΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑσ Μ. ΤΡΟΥλΗ

Σε επιστημονική ημερίδα που οργάνωσαν η ιερά μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοπο-
τάμου, το ΥΥΠΟΤ-28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η ιστορική λαογραφική 
Εταιρεία Ρεθύμνου, και η δημόσια κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, που πραγματο-
ποιήθηκε στις 2 ιουλίου 2011 στην ιερά μονή Αρκαδίου,-στη μνήμη του μακαριστού 
μητροπολίτη Ανθίμου- παρουσιάστηκαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 
του κτηριακού συγκροτήματος του καθολικού, του ιστορικού λαβάρου, των αμφίων 
και των λοιπών κειμηλίων της μονής.
Ειδικότερα αναφορά έγινε στις πηγές και στις αρχαιολογικές μαρτυρίες, στο οικοδο-
μικό χρονικό της μονής, στις επεμβάσεις της τελευταίας πεντηκονταετίας, στη συντή-
ρηση της πρόσοψης του καθολικού, στην αποκατάσταση των βοηθητικών χώρων και 
εργαστηρίων, στο χειρόγραφο υλικό, στη στήριξη του Β' και Γ' κοινοτικού Πλαισίου 
και στην προετοιμασία για την επανέκθεση των κειμηλίων στο νέο μουσείο, στην 
νοτιοδυτική γωνία της μονής, προσβάσιμο σε όλες και όλους που επισκέπτονται αυτόν 
τον ιερό και ιστορικό χώρο, το σπουδαίο μνημείο της πίστεως και το παγκόσμιο σύμ-
βολο της ελευθερίας.
Ομιλητές ήταν μόνον όσοι εργάστηκαν στο έργο αυτό. Οι αρχαιολόγοι: Μιχάλης 
Ανδριανάκης, προιστάμενος της 28ης ΕΒΑ, Πετρούλα Βαρθαλίτου, Κώστας Γιαπι-
τσόγλου, Βάλια Αγγελάκη. 
ΟΙ ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: φωτεινή Κουγλέρη, Σωτήρης Παναγόπουλος. 
ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ: Μιχάλης Τρουλλινός, Τατιάνα Κουσουλού και 
Ο λΕΚΤΟΡΑΣ ΒΥζΑΝΤΙΝΗΣ φΙλΟλΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Μανόλης Πατεδάκης. 
Ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, έδωσαν μια σαφέστατη εικόνα της μονής, όπως την εί-
δαμε στη συνέχεια, με την ξενάγηση που μας προσέφερε ο Μιχάλης Ανδριανάκης, 
ξεκινώντας από το ανακαινισμένο πια καθολικό της. Θερμότατες ευχαριστίες εκφρά-
στηκαν από τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ευγένιο, τον 
ηγούμενο της μονής Αρχ. μυρ. καλαιτζή, τον Προιστάμενο της 28ης ΕΒΑ μιχάλη 
Ανδριανάκη τον Πρόεδρο της ιλΕΡ και δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου μιχάλη 
Τρούλη, προς όλες και όλους που συνέβαλαν στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα παρέμβα-
ση για τη συντήρηση αποκατάσταση, ανάδειξη και προβολή της ι.μ. Αρκαδίου.
Όλες οι εισηγήσεις θα δημοσιευθούν στην επιστημονική περιοδική έκδοση της ι. μη-
τροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ (τεύχος 31 2012). 

Ομιλία-εκδήλωση για  
την αγροτική οικονομία  
από το ΚΚΕ Ανωγείων

Το βράδυ της Τετάρτης 15/6/2011, στην 
κεντρική πλατεία των Ανωγείων «Αρ-
μί», επέλεξε η Κομματική Οργάνωση 
Ανωγείων του ΚΚΕ για την διοργάνω-
ση εκδήλωσης-ομιλίας με σκοπό την 
παρουσίαση της πρότασης του κκΕ 
για την αγροτική οικονομία. Ομιλητής 
ήταν το μέλος της κΕ του κκΕ Γιώρ-
γος Νταγκουνάκης.
Ο κ. νταγκουνάκης στην ομιλία του, 
μεταξύ άλλων, κατηγόρησε το ΠΑσΟκ 
και τη νδ, καθιστώντας τα υπεύθυνα 
για την πολύ άσχημη κατάσταση που 
βρίσκεται σήμερα η ελληνική αγροτιά. 
Το μέλος της κΕ του κκΕ δεν παρέ-
λειψε να απευθύνει μήνυμα συστρά-
τευσης των δημοτών στον αγώνα του 
κκΕ, ζητώντας τους να καταδικάσουν 
έμπρακτα την πολιτική και τις θέσεις 
των δύο μεγάλων κομμάτων.

Φ.Α.

Συμμετοχή 

νέων ανωγειανών 

μουσικών στο ΟΑΚΑ 

στο πλαίσιο των αγώνων 

Special olympics!

στις 2 Ιουλίου στο Ο.Α.Κ.Α., οι φερέλπιδες νέοι ανωγεια-

νοί καλλιτέχνες δημήτρης ξυλούρης του Γιάννη (κίτρος) 

(λύρα, τραγούδι) και ο Κώστας Σκουλάς (λαούτο) με τη 

συνδρομή του νίκου καραβιράκη (λαούτο) διασκέδασαν, 

εντυπωσιάζοντας παράλληλα με τις ικανότητές τους, το 

φιλοθεάμον κοινό στο πλαίσια της διοργάνωσης των 

αγώνων Special Olympics στην Αθήνα. Οι εκδηλώσεις 

μετέφεραν  τις μουσικές και τους χορούς κάθε γω-

νιάς της Ελλάδας στους επισκέπτες, που  πα-

ρακολούθησαν από κάθε μεριά της γης.

Πάντα επιτυχίες!

            Φ.Α.

ΕΠΙΤυΧΕΙΣ ΟΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚδΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 1Ο δΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕ ΤΗ ΛΗξΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2010-2011

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011, στις 9 το 
βράδυ, πραγματοποιήθηκε στην κε-
ντρική πλατεία των Ανωγείων στο «Αρ-
μί», με πρωτοβουλία της δημοτικής 
αρχής, συνάντηση με θέματα συζήτη-
σης την οικονομική πορεία του δήμου 
και την αντιμετώπιση των παραβατικών 
συμπεριφορών.
Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για 
τα οικονομικά του δήμου και για την 
αναγκαιότητα να τακτοποιηθούν άμεσα 
στα πλαίσια του νόμου, οι κατά περίπτω-
ση, οικονομικές εκκρεμότητες των δη-
μοτών προς το δήμο, καθώς και για τις 
προβλέψεις του νόμου περί μέτρων ανα-
γκαστικής είσπραξης των οφειλών. 
Ακολούθως παρατίθενται τα βασικά 
τέλη που βαρύνουν τους δημότες για τις 
παρεχόμενες σ’αυτούς υπηρεσίες από 

το δήμο Ανωγείων:
ΤΕλΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1,30 €/κυβικό 
ΤΕλΟΣ ΑΠΟχΕΤΕΥΣΗΣ 0,32 €/κυβικό 
ΤΕλΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ζΩΩΝ 0,07 €/ζώο 
ΔΙΚΑΙΩμΑ ΒΟΣΚΗΣ 0,48 €/ζώο
ΤΕλΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑφΕΙΟΥ 25 €/οικογέ-
νεια 
ΤΕλΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 0,23 €/κυβικό κλι-
μακωτό 
ΤΕλΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/φΩΤΙΣμΟΥ 
1,35 €/m2 για οικίες και 1,62 €/m2 για 
καταστήματα μέσω δΕη
ΤΕλΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
0,35%ο επι της αντικειμενικής αξίας 
μέσω της δΕη
ΤΕλΟΣ ΚΟΙΝΟχΡΗΣΤΩΝ χΩΡΩΝ 
2 €/μ2 κεντρικός, Άγιος Γεώργιος,  
Άγιος ιωάννης 10,98 €/μ2, Περαχώρι 
6,23 €/μ2
φΟΡΟΣ ΗλΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥμΕΝΩΝ χΩ-
ΡΩΝ 0,14 €/m2 μέσω δΕη

στα πλαίσια της εν λόγω συνάντησης, 
οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για 

την δυνατότητα που έχουν να τακτοποι-
ήσουν με τμηματικές καταβολές τις 
οφειλές τους, οι οποίες προβλέπονται 
από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 
για τους οφειλέτες του δημοσίου. 
Είναι χρήσιμο να τονισθεί ότι δικαιού-
χοι των διευκολύνσεων της τμηματικής 
καταβολής, είναι όσοι οφείλουν ληξι-
πρόθεσμα χρέη και λόγω πραγματικής 
αδυναμίας, αδυνατούν να τα καταβά-
λουν άμεσα στο σύνολο τους.
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι οφειλέτες 
που είναι απόλυτα συνεπείς στην κα-
ταβολή των δόσεων απαλλάσσονται :
• Tης πληρωμής ποσοστού 30% των 

προσαυξήσεων που επιβαρύνουν τα 
ποσά των δόσεων, από την ημέρα 
χορήγησης της διευκόλυνσης και 
μετά και

• Απαλλάσσονται, επίσης, της πληρω-
μής του συνόλου των προσαυξήσεων 
που επιβαρύνουν την τελευταία δό-
ση, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν 
υπερβαίνουν το 40% των συνολικών 

προσαυξήσεων της οφειλής
Γενικά ο ανώτατος αριθμός των μηνι-
αίων δόσεων είναι 26 και ο κατώτατος 
2 με την επιφύλαξη του κατώτατου ορί-
ου των 146,74 € κάθε δόσης.
σε περίπτωση υποβολής αίτησης για 
επανεξέταση του αριθμού των δόσεων 
της διευκόλυνσης, μπορεί με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου, να αυξηθεί ο αριθμός των 
δόσεων σε 48, με την προϋπόθεση ότι 
προσκομίζεται εγγυητική επιστολή για 
το σύνολο του οφειλόμενου ποσού της 
διευκόλυνσης.
Ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της 
διευκόλυνσης, εάν δεν πληρώσει τρεις 
(3) συνεχείς μηνιαίες δόσεις.
η σχετική αίτηση εξετάζεται εφόσον 
έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του 
δήμου σε ποσοστό 5 τοις χιλίοις επί της 
βασικής οφειλής και μέχρι του ποσού 
των χιλίων ευρώ (1.000) που αποτελεί 
και το ανώτατο ύψος του παραβόλου.

Φ.Α.

Με πολλές μουσικές και χορευτικές εκδηλώ-
σεις, σπουδαίων καλλιτεχνών και χορευτών, 
αλλά και με την πολύ σημαντική, χρηστική και 
ελπιδοφόρα παρουσία των «Γιατρών του Αι-
γαίου/ΠΑΓΝΗ» οι οποίοι με την υποστήριξη 
του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ρε-
θύμνης, πραγματοποίησαν (εντός του κέντρου 
Υγείας Ανωγείων) πάνω από 750 ιατρικούς 
ελέγχους υγείας κατοίκων κάθε ηλικίας του 
ορεινού μυλοποτάμου, αλλά και του μαλεβυ-
ζίου, έλαβε χώρα (από τις 2 έως τις 4 Σεπτεμ-
βρίου) στ’Ανώγεια, και συγκεκριμένα στο ξε-
νοδοχείο και πολιτιστικό πολυχώρο «Ντελίνα 
mountain resort» και στέφθηκε με επιτυχία, η 
«Γιορτή της Μουσικής και του Ανθρώπου».
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιελάμ βανε 
την συμμετοχή των ακόλουθων μουσικών αλλά 
και χορευτικών σχημάτων:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
➔Νίκος Μανιάς
➔Γιώργος Καλομοίρης
➔Γεράσιμος Σταματογιαννάκης
➔δημήτρης φουκάκης
➔Βασίλης Σκουλάς
ΚΑΙ ΟΙ μΙΚΡΟΙ μΟΥΣΙΚΟΙ δημήτρης ξυλού-
ρης, Γιώργος Σαλούστρος, Γιάννης Σπινθάκης. 
χΟΡΟΣ από το συγκρότημα του δημήτρη Μαυ-
ρόκωστα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γιώρ γος Τσιχλάκης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
➔Σπύρος Σηφογιωργάκης
➔Γιάννης Μαρκογιαννάκης
➔Γιάννης Βάρδας
➔Πέτρος Καρμπαδάκης
➔φώτης Κατράκης
➔Νικηφόρος Αεράκης
➔Γιώργος Βρέντζος
ΚΑΙ ΟΙ μΙΚΡΟΙ μΟΥΣΙΚΟΙ Μανώλης-Γιάννης 
Νταουντάκης, Γιώργος Γεροντής. χΟ ΡΟΣ από 
το Πολιτιστικό σωματείο νέας κυ δω νίας χα-
νίων «Το Ρόδο». ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ελένη Βακεθια-
νάκη, Αριστείδης Χαιρέτης.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
➔Νικός Σκευάκης
➔Μανώλης Μανουράς
➔φρίξος Ανδρεαδάκης
➔δημήτρης Τσαγκαράκης
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ψαραντώνης - Βασίλης Σκου-
λάς ΚΑΙ ΟΙ μΙΚΡΟΙ μΟΥΣΙΚΟΙ Λευτέρης-  
Μανούσος Καλλέργης, Χαράλαμπος Παρα-
σχάκης. χΟΡΟΣ από τον Όμιλο Παιδείας και 
Πολιτισμού «Αετογιάννης». ΠΑ ΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Μα  νώλης δερμιτζάκης.

η τοποθέτηση του Βασίλη Σκουλά,  πρωτεργάτη 
των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων, σημα-
τοδότησε, πριν την έναρξή τους, το νόημα και 
τη στόχευση αυτών: «Για εμάς στα Ανώγεια η 
φετινή διοργάνωση πέρα από τη διάσταση προ-
σφοράς που περικλείει, αποτελεί μια πρόκληση 
ώστε να αποδείξουμε ότι η ελληνική περιφέρεια 
έχει ζωή πέραν του κλασικού και εισαγόμενου 
μοντέλου διασκέδασης και μπορεί να αναλάβει 
πολιτισμικές πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν 
σε όλο της το μεγαλείο την παράδοση της Κρή-
της. Οδηγοί μας αλλά και πρωταγωνιστές στην 
τριήμερη προσπάθεια μας θα είναι χορευτές 
αλλά και καταξιωμένοι οργανοπαίχτες που με 
την πολύχρονη διαδρομή τους στην κρητική 
μουσική έχουν ανοίξει λεωφόρους στο χορό 
αλλά και στα παραδοσιακά μας ακούσματα. Η 
γιορτή δεν μπορεί να αγνοήσει τα δεκάδες παι-
διά τα οποία αντιστέκονται στην τρέχουσα βι-
ομηχανία των εύκολων μουσικών λύσεων, και 
διδάσκονται την Κρητική μουσική αποτελώντας 
παράλληλα το αύριο της παράδοσης μας».

Φ.Α.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  
ΜΕ ΕΠΙΤΥχΙΑ Η 

«Γιορτή Της 
 Μουσικής 
 ΚΑι Του 
 Ανθρώπου»
ΣΤΟ «ΝΤΕΛΙΝΑ», ΣΤ’ΑΝΩΓΕΙΑ

 ΕΥχΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ 

 ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 

Ολοκλήρωσε τη θητεία ως Πρόεδρος  
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών  
ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΕΡΑΚΗΣ ›Νέο δ.Σ.

με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στο σπίτι του πολιτισμού στις 16 Αυγούστου στο Ρέθυμνο, η ετήσια εκλογική  
συνέλευση  του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών.
Πλήθος κόσμους και επισήμων παρευρέθηκε στη συνέλευση, μεταξύ των οποίων ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος 
κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ο Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος χατζιμαρκάκης, οι βουλευτές κ.κ. λίτσα κουρουπάκη και 
μαρία σκραφνάκη, οι δήμαρχοι Ρεθύμνης και χανίων κ.κ. Γεώργιος μαρινάκης και μανώλης σκουλάκης (αντί-
στοιχα), αλλά και ο τέως νομάρχης Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Παπαδάκης.
μετά την αποχώρηση των επισήμων και κατά τις εσωτερικές εργασίες της συνέλευσης τον λόγο πήρε ο απερχόμε-
νος Πρόεδρος του Π.σ.κ. κ. Γιώργος Αεράκης και έκανε την εκτεταμένη και λεπτομερή αναφορά του στον απολο-
γισμό του για την τριετία που μας πέρασε, δίνοντας σε όλους μια εικόνα για τα έργα που κατάφεραν. κατά γενική 
ομολογία το Παγκόσμιο συμβούλιο κρητών μπήκε κατά την περίοδο της Προεδρίας του συγχωριανού μας Γιώργου 
Αεράκη σε αναπτυξιακή τροχιά και αναβάθμισε το ρόλο του επιδεικνύοντας εξωστρέφεια, δυναμισμό και έργο.
Το δ.σ. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες εκείνης της ημέρας έχει στην κεφαλή του τον νέο  Πρόεδρο κ. Αντώ-
νη Τσουρδαλάκη.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του νέου Προέδρου.                                                                                         Φ.Α.

Λαογραφική παράσταση 
στις 11/8, στ’Ανώγεια, 
από το Σύλλογο 

 «ΕρωΦιΛη»
Την Πέμπτη 11 Αυγούστου, στο πλαίσιο 
των φετινών πολιτιστικών εκδηλώσεων 
του δήμου, στην πλατεία δημαρχείου 
«Αρμί», ο λαογραφικός Σύλλογος 
«Ερωφίλη», παρουσίασε την λαογραφι-
κή παράσταση μουσικής, χορού, λόγου 
και έκφρασης με τίτλο: «μΟΥσικη 
κΑι χΟΡΟσ Τησ κΡηΤησ χΘΕσ 
κΑι σημΕΡΑ» σε κείμενα, σκηνοθε-
σία και παρουσίαση του  Γιάννη Κρια-
ράκη. Το μουσικό σχήμα του Γιάννη 
δινιακού και οι χορογραφίες του Γιάν-
νη Κρυοβρυσανάκη, μας ταξίδεψαν 
στην κρήτη από την εποχή του Ομήρου 
μέχρι στις μέρες μας. στην παράσταση 
προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με θέμα την 
κρήτη από την αρχαιότητα μέχρι στις 
μέρες μας σε κείμενα, αφήγηση και σκη-
νοθεσία του Γιάννη κριαράκη.
Τέλος, εντυπωσιακοί χορευτές από το 
σύλλογο «Ερωφίλη» έκλεψαν την πα-
ράσταση με τις μοναδικές χορευτικές 
ικανότητες και φιγούρες τους. λίγο 
πριν απονεμήθηκε στον δήμαρχο Ανω-
γείων κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη το 
έμβλημα του συλλόγου «ΕΡώΦιλη» 
από τα μέλη του εν λόγω σωματείου. 

ΜΑΝ. σΚΑΝ.

Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ κ. 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑΚΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη 

ΝΙΚΟΛΑΟυ δ. 
ΑΝδΡΕΑδΑΚΗ
(φασαλονίκος)

(αποβίωσε στις 23/5/2011, 
ετών83)

Στη μνήμη 
ΝΙΚΟΛΑΟυ ΚΟΝΙΟυ

(Ταγιαρονίκου)
(τέσσερα χρόνια από το  

θάνατό του, στις 29-9-2007)

Πέρασε ένας χρόνος μάνα που δεν είσαι 
πια κοντά μας. μεγαλώσαμε απότομα 
μέσα σε μια στιγμή, εκείνη τη στιγμή που 
έκλεισες τα μάτια σου για πάντα!
Τίποτα δεν είναι πια το ίδιο! Πονάμε 
μάνα…
δύσκολο να δεχτούμε την απώλεια σου, 
δύσκολο να δεχτούμε το κενό σου!
λείπεις, λείπεις από παντού! Από τα πιο 
απλά καθημερινά πράγματα μέχρι τα πιο 
μεγάλα..λείπεις από το πρωινό τηλεφώ-
νημα μέχρι το μεσημεριανό τραπέζι μέχρι 
την βραδινή βεγγέρα… λείπει η κλίση στο 
κινητό μας με την λέξη μΑνΑ. λείπει η 
ματιά σου, η συμβουλή σου για το κάθε 
μικρό η μεγάλο πρόβλημα μας... λείπει η 
φωνή σου, λείπει το γέλιο σου, λείπει η 
ανάσα σου, λείπει η μυρωδιά σου μάνα!
Ήξερες πάντα να κρατάς ισορροπίες, να 
τακτοποιείς τα πάντα, να βρίσκεις λύσεις 
για όλα και ξαφνικά νιώσαμε ότι χάσαμε 
τη γη κάτω από τα πόδια μας.
Προσπαθούμε όμως μάνα, είναι δύσκο-
λο αλλά προσπαθούμε γιατί Εσύ έτσι μας 
έμαθες, γιατί σου το χρωστάμε, γιατί 
πρώτη εσύ θέλεις να είμαστε καλά και 
ξέρουμε ότι μας βλέπεις και το καταλα-
βαίνεις! κανείς δεν μπορεί να σταματή-
σει το χρόνο κανείς!
συνεχίζεις να ζεις με την απώλεια. Αβά-
σταχτα δύσκολο για όλους μας και για 
τον μπαμπά πιο πολύ. Άλλα να ξέρεις ότι 
είμαστε όλοι εκεί.
Είμαστε περήφανοι για ‘σένα μάνα, για 
όλα όσα έκανες, όσα δημιούργησες στη 
ζωή σου, για την δυναμικότητά σου, την 
καλοσύνη σου, τα χαρίσματα που σου 
έδωσε ο θεός απλόχερα, για την προσφο-
ρά σου, για την Αγάπη που έδινες σε 
όλους… Είμαστε όμως ακόμα πιο περή-
φανοι για την γενναιότητα σου και το 
θάρρος που πάλεψες την αρρώστια σου 
εκείνο το δύσκολο καλοκαίρι. 
δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ θα ‘σαι πάντα 
μέσα στην καρδιά μας, σπουδαία και Ξε-
χωριστή… 

Θα σε αγαπάμε πάντα  
Ακριβή μας μάνα.

Μάνα τη λέξη σ’ αγαπώ
σου πέμπουμε όλοι ομάδι
να νιώθεις πάντα ζεστασά

στο Παγωμένο Άδη.

Ο άντρας σου και τα παιδιά σου.

Οι οικείοι της εισέφεραν στη Φ.Α. το πο-
σό των 50 ευρώ.

Γεννήθηκε στ’Ανώγεια το 1928. δεύτερος γιος από 
τα πέντε παιδία του δημήτρη και της Ελένης 
Ανδρεα δά κη. Από νωρίς στη ζωή του βίωσε τον 
πόνο  εξαιτίας του πρόωρου χαμού της αγαπημένης 
του συζύγου Ακριβής, με την οποία έζησε μόνο τρία 
χρόνια αφήνο ντας πίσω ένα παιδί, τη Γιάννα. Έδω-
σε το δικό του αγώνα. στη συνέχεια πέρασε ένα 
μεγάλο κομμάτι της ζωής του δίπλα στο παιδί του 
και τα τρία εγγόνια του, καταφέρνοντας με τον τρό-
πο αυτό να κερδίσει την αγάπη τους. Έφυγε από 
τη ζωή όρθιος και υπερήφανος. η κήδεια του έγινε 
στη γενέτειρά του, στ’Ανώγεια, όπου παραβρέθηκε 
πλήθος κόσμου για το τελευταίο αντίο.
η οικογένειά του ευχαριστεί όλους όσους παρα-
βρέθηκαν εκεί. μετά την νεκρώσιμη ακολουθία 
στον ι. ν. Αγίου Γεωργίου Ανωγείων η εγγονή 
του Γεωργία εκφώνησε τον επικήδειο.

Παππού μας, πάντα θα σε θυμόμαστε, δεν θα σε 
ξεχά σουμε ποτέ γιατί μαζί σου περάσαμε όλα τα 
χρόνια της ζωής μας, μέχρι και σήμερα, όπου και 
στη μνήμη μας θα είναι για πάντα χαραγμένα. Εσύ 
μας δίδαξες την ανθρωπιά, το σεβασμό, το  φιλότιμο, 
την αγάπη και τόσες άλλες αρετές που διακρίνουν 
τον άνθρωπο. Αγαπημένε μας παππού, έφυγες για 
πάντα από κοντά μας, όμως προσπαθούμε να μην 
στενοχωριόμαστε, γιατί ξέρουμε, ότι επιτέλους θα 
συναντήσεις τη γιαγιά Ακριβή, που τόσο νωρίς την 
έχασες από κοντά σου. Παππούλη μας, θα υπάρχεις 
για μας, πάντα ανάμεσά μας, θα θυμόμαστε τη 
χροιά της φωνής σου κα οι φωτογραφίες θα σε κρα-
τούν ακόμα πιο ζωντανό στο μυαλό μας. Ας είναι 
ομορφότερος όπου αναπαύεται και βρίσκεται η 
ψυχή σου. Θα μας λείψεις… δε θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ… Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για την στήριξη 
και την αμέτρητη αγάπη που μας έδινες τόσα χρό-
νια.

Οι εγγονές σου: Ακριβή, Γεωργία, Νικολέτα

στη μνήμη του θανόντος ο Κίμων Ανδρεαδάκης 
εισέ φερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Ο μανώλης νταγιαντάς (λαμπρινομανώ-
λης) γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου το 1916 
στ’Ανώγεια.
με το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πο-
λέμου βρίσκεται στα βουνά της Αλβανίας, 
ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της πατρί-
δας. μετά την υποχώρηση του Ελληνικού 
στρατού από το μέτωπο και μετά από πολύ 
ταλαιπωρία επιστρέφει στον τόπο του. η 
ανυπότακτη φύση του δεν του επιτρέπει να 
μείνει άπρακτος και υποταγμένος στο να-
ζισμό. Οργανώνεται αμέσως στο ΕΑμ και 
συμμετέχει στην τροφοδοσία του ΕλΑσ. 
Το 1942 συμμετέχει στο νομαρχιακό συνέ-
δριο της Οργάνωσης. με την ίδρυση του 
εφεδρικού ΕλΑσ καθίσταται υπεύθυνος 
οργάνωσης και τροφοδοσίας των αντάρτι-
κων ομάδων του Ψηλορείτη, δρώντας και 
ως σύνδεσμος, από το Απρίλιο του 1943 
μέχρι τον ιούλιο του 1944. στις 7 Αυγού-
στου του 1944 συμμετέχει στην ομάδα του 
εφεδρικού ΕλΑσ, η οποία εξουδετέρωσε 
το γερμανικό απόσπασμα και απελευθέρω-
σε τα γυναικόπαιδα στη μάχη στο σφακάκι. 
στις αρχές του σεπτέμβρη το 1944 με τον 
τακτικό στρατό του ΕλΑσ λαμβάνει μέρος 
στη μάχη στην περιοχή σκασολίβαδο και 
στις 20 σεπτέμβρη στη μάχη στην κνωσό. 
Αρχές του νοέμβρη το 1944 σε μάχη με 
τους Γερμανούς στο Ρέθυμνο τραυματίζε-
ται και χάνει την όραση από το δεξί του 
μάτι. νοσηλεύεται στο Πανάνειο νοσοκο-
μείο ηρακλείου και από κει μεταφέρεται 
στο στρατηγείο του ΕλΑσ στη Φορτέτσα, 
όπου και παραμένει μέχρι τις 18 Φεβρου-
αρίου το 1945. Επιστρέφει στα ισοπεδωμέ-
να από τους κατακτητές Ανώγεια και πα-
ντρεύεται τη μαρία, την κόρη του καψα-
λογιώργη.
Φτωχός, μα γεννημένος αγωνιστής, κάνει 
την πέτρα γόνιμο χώμα και καλλιεργεί τη 

Γεννήθηκε στο ηράκλειο, την αρχή του Φλεβάρη, 
το 1934. Ένα από τα πέντε παιδιά του μανώλη 
σφακιανάκη (ντουρομανωλάκη). Εκεί έζησε τα 
παιδικά της χρόνια και κάπου στην εφηβεία, γύρω 
στα δεκαπέντε της, ήρθαν οικογενειακώς στην 
Αθήνα. Το 1960 γνωρίστηκε με τον σύζυγό της 
μανώλη κουνάλη και ένα χρόνο μετά παντρεύτη-
καν και απέκτησαν τα δύο τους παιδία,  Βαγγέλη 
και Άννα. Γυναίκα όμορφη, καλοσυνάτη, γελαστή 
και χαρούμενη, με βαθύ αίσθημα φιλοξενίας και 
συμπόνιας σε όποιον είχε ανάγκη. Οικοδέσποινα 
και νοικοκυρά που πρόσφερε την βοήθειά της 
απλόχερα, ανοίγοντας το σπιτικό της γεμάτη αγά-
πη και παρηγοριά για όποιον την χρειαζόταν.
Υποδειγματική σύζυγος, μητέρα και γιαγιά έζησε 
όλα τα χρόνια της ζωής της με ευγένεια, αρχοντιά, 
εντιμότητα, αυτοθυσία και περίσσια αγάπη για τον 
τόπο καταγωγής της. Απόγονος Ανωγειανών με 
την καρδιά της γεμάτη μνήμες και θύμησες από το 
πολυαγαπημένο νησί της, τους ανθρώπους του, την 
μουσική και τις μαντινάδες. Το μεγάλο αίσθημα 
χριστιανικής αγάπης για το πλησίον της την ώθησε 
να εκκλησιάζεται κάθε κυριακή, να κάνει φιλαν-
θρωπίες και πολλά προσκυνήματα ανά την Ελλά-
δα, επιβεβαιώνοντας την ανθρωπιά και την καλο-
σύνη της ψυχής της.
Τα τελευταία χρόνια οι περιπέτειες με την υγεία 
της την κράτησαν μακριά από κοινωνικές υποχρεώ-
σεις και το αγαπημένο της νησί. Όμως με θάρρος, 
τόλμη και μια καλή κουβέντα αντιμετώπιζε τις αντι-
ξοότητες αυτές. Τον φετινό μάρτη μια άτυχη στιγ-
μή, επιδείνωσε την υγεία της περισσότερο από 
ποτέ. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών και 
νοσοκόμων και η συμπαράσταση συγγενών και 
φίλων δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν το μοιραίο. 
Έπειτα από 22 μέρες αγωνίας, αμφιβολίας μα και 
συνάμα ελπίδας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, 
ήρθε το τέλος… η ξαφνική απουσία της, άφησε 
ένα μεγάλο κενό στις ζωές και τις καρδιές μας. η 
κηδεία της έγινε στο κοιμητήριο ηλιουπόλεως, 
όπου συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που την γνώριζαν 
και την αγαπούσαν, την συνόδεψαν στο ύστατο 
ταξίδι της, ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο επική-
δειος λόγος από τον πνευματικό της πατέρα, αρχι-
μανδρίτη διονύσιο χαμαράκη, για την εξαίρετη 
προσωπικότητα και το μεγαλείο της ψυχής της. 
καθώς και η παρουσία του παπά Βασίλη Βουϊδά-
σκη και του παπά σπυρίδωνα μανταδάκη, εφημέ-
ριο τυς Αγ. μαρίνας που έψαλαν τη νεκρώσιμο 
ακολουθία. 
Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή τους, 
όλους όσοι μας τίμησαν σ’αυτή τη δύσκολη ώρα 
για εμάς.
Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ…εγώ, τα παιδιά σου, τα 
εγγόνια σου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής 
γης που σε σκεπάζει..

Μανώλης Κουνάλης

στη μνήμη της θανούσας, στεφάνια κατέθεσαν: ο 
σύζυγός της Μανώλης, ο υιός της Βαγγέλης, η 
κόρη της Άννα και ο γαμπρός της Νίκος Πανα-
γιωτακόπουλος, τα εγγόνια της Κωνσταντίνος 
και Μαριλένα, η οικογένεια Εμμανουήλ Βουϊδά-
σκη, η οικογένεια Γεωργίου Κακουλάκη και τα 
ξαδέρφια της Μάνος και Βύρων του Γεωργίου 
Σφακιανάκη
η οικογένειά της Μαρίας Κουνάλη, εισέφερε στη 
μνήμη της, το ποσό των 200 ευρώ στη Φ.Α., το πο-
σό των 200 ευρώ στο ΚΑΠΗ Ανωγείων και το ποσό 
των 200 ευρώ στον Παιδικό Σταθμό Ανωγείων.

Λένε ότι η ανθεκτικότητα του ανθρώπου είναι η 
ικανότητα να μετατρέπει τη βιωμένη τραγωδία 
σε δύναμη επιβίωσης. λένε η ζωή τα φέρνει έτσι, 
να αντέχεις αυτά που σου έχει γραμμένα η μοίρα. 
λένε η μοίρα του καθενός είναι γραμμένη.
μα ποιος είναι αυτός που γράφει και μοιράζει;
Ποιος είναι αυτός που αγνοεί την έννοια της 
δικαιοσύνης και της ισότητας, όταν μοιράζει δύο 
κορυφαία συναισθήματα: τη χαρά και τη λύπη. 
Αυτός ο άδικος μοιράτορας όρισε και τη δική 
σου μοίρα αδερφέ μου κώστα.
26 μάη, ημέρα Πέμπτη. μεγάλη και μαύρη Πέμ-
πτη. Αποφράδα ημέρα για μας. Γιατί τότε αλώθη-
κε η δική μας... πόλη. Γιατί τότε ανατράπηκε η 
ζωή όλων μας. Γιατί από τότε βιώνουμε τη δική 
μας τραγωδία. Γιατί από τότε νομίζουμε ότι 
 ζούμε ένα κακό όνειρο, έναν εφιάλτη και από 
στιγμή σε στιγμή θα ξυπνήσουμε και όλα θα είναι 
όπως και πριν. κι όμως κάθε μέρα, κάθε λεπτό 
που περνά η ταυτόχρονη παρουσία και απουσία 
σου είναι πιο αισθητή. Ο πόνος πιο δυνατός και 
η συνειδητο ποίηση της πραγματικότητας όλο και 
πιο σκληρή.
Αγαπημένε μου αδερφέ κώστα,
η ζωή μας έδειξε το σκληρό πρόσωπό της γρή-
γορα. Από παιδί βίωσες τον πόνο με το χαμό του 
σοφοκλή μας. Ένα χαμός που μας σημάδεψε 
όλους μας ανεξίτηλα. Τον καθένα διαφορετικά. 
στα 12 σου ενηλικιώνεσαι πρόωρα και απότομα. 
Γίνεσαι πλέον ο μεγάλος αδελφός. Υπεύθυνος 
από τότε ξεκινάς να δουλεύεις και να προσφέρεις 
στο σπίτι μας. στόχος ζωής για μια ζωή, να προ-
σφέρεις και να δίνεις. Αξίες σου να βοηθάς, να 
συνεισφέρεις, να προσφέρεις, να νοιάζεσαι, να 
ΘΥσιΑΖΕσΑι με οποιοδήποτε κόστος. σε θυ-
μόμαστε και θα σε θυμόμαστε πάντα χαμογελα-
στό, δυνατό, ειλικρινή, αληθινό, τίμιο και προ-
πάντων περήφανο. Ήσουν μια δυνατή ψυχή. 
στήριζες πάντα τους ανθρώπους που είχες δίπλα 
σου, και ένιωθες υπεύθυνος γι αυτούς. Ξαφνικά 
στο μεσοστράτι της ζωής σου, τι; Γιατί; 
κουράστηκες; λύγισες; ναι, λύγισες με περη-
φάνεια. ναι είχες το δικαίωμα να λυγίσεις. 
Όμως άφησες πίσω τη ζωή σου ολάκερη, που 
δεν είναι άλλη, όπως έλεγες, από το γιό σου τον 
μπάμπη και τη γυναίκα σου. Άφησες πίσω όλους 
εμάς. Τον πονεμένο και διπλοπληγωμένο Πατέ-
ρα μας. Τα αδέρφια σου, τους συγγενείς και τους 
φίλους σου. και πίστεψε με, όπως φάνηκε ήταν 
και είναι πολλοί. μας άφησες μαζί με ένα τερά-
στιο, αβάσταχτο, σκληρό και βασανιστικό γιατί, 
που θα μας συντροφεύει για πάντα. μας άφησες 
πλέον μονό την αγάπη σου και τη ψυχή σου ως 
μια κινητήρια δύνα μη για να συνεχίσουμε χωρίς 
εσένα. Βαρύ το φορτίο. Ανείπωτος ο πόνος. 
Όμως και τέσσερις μαζί θα τα καταφέρουμε. 
Εγώ με τον μικιό (έτσι δε λέγαμε τον μανόλη 
μας;) από εδώ, και εσύ με το σοφοκλή μας από 
εκεί ψηλά, αγκαλιά με τη μάνα μας.
Εδώ όμως αγαπημένε μου αδερφέ, μεταξύ μας, 
θέλω να σου εκφράσω ένα παράπονο. Τι μου 
έλεγες μια βδομάδα πριν στο γραφείο μου και 
πού πήγε αυτό το πατρικό ενδιαφέρον που έδει-
χνες, όπως εσύ μοναδικά ήξερες τόσα χρόνια 
για το μανόλη μας; Γιατί τον πλήγωσες τόσο 
πολύ εκείνο το μαύρο πρωινό; Βιάστηκες πολύ 
αδερφέ μου. Όχι μόνο γιατί είχες πολλά να δώ-
σεις πάλι, αλλά γιατί άξιζες να πάρεις πολλά. 
δικαιούσουν να ζήσεις και να νιώσεις πολλά. 

ξημέρωσε 15 σεπτεμβρίου, όλα έδειχναν να είναι 
μια συνηθισμένη ημέρα, όμως δεν ήταν! μια δυ-
νατή φωνή ακούστηκε, κάτι σαν κραυγή! Ακόμα 
παλεύω να ξεχωρίσω αν ήταν η δική σου ή του 
Γιώργη μας και ακόμα την έχω ζωντανή μέσα 
στ’αυτιά μου! μπορεί να φαίνεται παράξενο και 
μπορεί να έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που 
έφυγες για πάντα, μα ακόμα φωνάζω το όνομά 
σου λευτέρη. σου μιλάω σαν να είσαι δίπλα μου, 
σου λέω τον καημό μας, σε βλέπω στα όνειρά μου, 
σε έχω συνέχεια στο μυαλό μου, σε κουβαλάω 
στην καρδιά μου! μετράω μία, μία τις νύχτες, νο-
μίζω πως συνεχίζω την καθημερινότητά μου, μα 
όλα μηχανικά τα κάνω. Όλοι μου λένε πως πρέπει 
να σταθώ στα πόδια μου, μα ο πόνος είναι μεγά-
λος! κοιτάζω γύρω μου και δεν ξέρω ποιο να 
πρωτοβοηθήσω. Τους άρρωστους γονείς μας; Τα 
αδέρφια μας; Τα λαβωμένα παιδιά σου; Όλους 
μας πλήγωσες λευτέρη, βαθιά και ανεξίτηλα! σου 
είχαμε μεγάλη αδυναμία. σε αγαπούσαμε πολύ. 
Την κέρδιζες εύκολα την αγάπη μας γιατί είχες 
τον τρόπο να το κάνεις, ήσουν παρών σε όλα, στα 
εύκολα και τα δύσκολα! Ήσουν έξυπνος, δουλευ-
τής, περήφανος, μερακλής μα και εγωιστής. και 
όλα τα σκόρπισες! Όλα, με την πράξη σου! Τίπο-
τα δεν υπολόγισες. Πονάω συνέχεια όταν σκέφτο-
μαι ότι δεν θα σε ξαναδώ, ότι δεν θα μου χαμογε-
λάσεις ξανά, δεν θα με πειράξεις όπως παλιά! δεν 
το χωράει το μυαλό μου πως μπόρεσες να αφήσεις 
τα παιδιά σου. Ο δημήτρης σου ακόμα σε περι-
μένει να γυρίσεις από τ’αόρι. δεν ξέρω τίν ατου 
πω και πως θα ξεπεράσει το χαμό σου. Όλοι μου 
λένε πως έτσι ήτανε να γίνει, πως ήταν τυχερό 
λέει μα εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ, όπως ούτε 
και οι γονείς μας λευτέρη. κλαίνε συνέχεια και 
φωνάζουν πως η πράξη σου μα καταδίκασε όλους 
σε ισόβιο «ζωντανό» θάνατο και έχουν δίκιο για-
τί δεν μπορούν να δώσουν μια απάντηση σε όλο 
αυτό που ξαφνικά μας βρήκε. Ελπίζω ο Θεός να 
σε συγχωρέσει και αν αναπαύσει την ψυχή σου.

Ευαγγελία Χαιρέτη του Δημητρίου

Ένας χρόνος λέει…
μοιάζει να στάθηκε εκείνη την ημέρα, όπου όλοι 
μας έχουμε ευχηθεί να μην ερχότανε ποτέ! Όμως 
μπορείς να σταματήσεις το χρόνο λευτέρη; μπο-
ρείς να διαγράψεις από το μυαλό σου, ό,τι επώ-
δυνο έφερε εκείνη η ώρα και να θυμάσαι μονάχα 
το πριν; Τότε, εκεί, όπου υπήρχες στις ζωές μας, 
στην καθημερινότητά μας, στο «φύγε» στο «έλα» 
μας! Όχι, δεν μπορείς να τον σταματήσεις!  κυλάει 

σαν το νερό στο ποτάμι, λαργάρει, γρήγορος, βια-
στικός, αδιάφορος, φέρνοντας πράγματα και κα-
ταστάσεις χωρίς εσένα! λένε πως είναι ο καλύτε-
ρος γιατρός, όμως οτιδήποτε συνέδεε τον καθένα 
μας με σένα έρχεται να του θυμίσει ότι έχεις φύγει 
για πάντα. Ο πόνος παίρνει άλλη μορφή,  συνεχίζει 
να είναι οξύς, δυνατός κάθε φορά που η απουσία 
σου είναι διάχυτη! Παράξενο μοιάζει να κατεβαί-
νω στο χωριό και συ να λείπεις! Ακόμα νομίζω ότι 
είναι ένα κακόγουστο αστείο. Ξέρεις λευτέρη…, 
μετά το χαμό σου κατέβηκα στ'Ανώγεια και πήγα 
σπίτι σας, όταν με είδε η μάνα σου άρχισε να κλαί-
ει και με ρώτησε με βλέμμα γεμάτο αγωνία «είδες 
παιδί μου το λευτέρη μου;» Αρχικά τα έχασα, 
σάστισα, μα έπειτα κατάλαβα πως για εκείνη δεν 
έφυγες ποτέ! Για εκείνη είσαι κάπου εκεί κοντά 
και θά’ρθεις. Θαρρεί πως παίζεις μαζί της, πως 
κάνεις χωρατό, όπως τότε που ήσουν μικρός και 
σε περίμενε καρτερικά να γυρίσεις τα βράδια! 
ναι, νομίζω πως για μια μάνα δεν «υπάρχει» θά-
νατος για το παιδί της! Τα δικά σου παιδιά μεγα-
λώνουν, προχωράνε με το δικό τους τρόπο! Ούτε 
γι’αυτά είναι εύκολο! Βλέπεις οι καιροί είναι χα-
λεποί και όπως και να το κάνεις μια ασπίδα προ-
στασίας είναι απαραίτητη! Όλοι κάνουν ό,τι μπο-
ρούν και όσο μπορούν, όμως δεν είναι το ίδιο αν 
ήσουν εδώ! Είμαι σίγουρη ότι το τελευταίο πράγ-
μα που θα ήθελες γι’αυτά ήταν να τα πληγώσεις! 
Πάλεψες όσο μπορούσες με τον εαυτό σου, όμως 
δεν τα κατάφερες! Έφτασες μέχρι εδώ! δεν είχε 
παρακάτω. Θαρρώ πως αυτό το γιατί που τυραν-
νάει όλους μας, θα αιωρείται για πάντα, ψάχνο-
ντας ματαίως να βρει τη θέση του!
λένε πως όσοι οι άνθρωποι, τόσες και οι αλή-
θειες! Το πιστεύω αυτό και μακάρι ο καθένας 
να μπορέσει να βρει τη δική του…

Ευαγγελία Χαιρέτη του Ιωάννη

k
Κάθε λεπτό απού περνά
με παρελθόν μου μοιάζει
και η απουσία σου αισθητή
μα πράμα δεν αλλάζει
Μόνο στα όνειρα εδά
έκεια θα σε θωρούμε
αφού δεν ήτανε γραφτό
κοντά σου για να ζούμε
Έφυγες μα δε σένοιαξε
τους άλλους πώς αφήνεις
κι έσπειρες πόνο στις καρδιές
αντί χαρά να δίνεις
Ω τη παντέρμη την καρδιά
και πώς το νταγιαντίζει
τον αδικό σου το χαμό
κι ακόμα δεν ραγίζει
Όφου και όντε τό’κουσα
η το κακό χαμπέρι
πως θα βαστάξει η καρδιά
τη φεύγα σου Λευτέρη
Τ’αδέρφια δεν εσκέφτηκες
χώρια σου πώς θα ζήσουν
και’ φηκες πόνο στις καρδιές
πώς θα το νταγιαντίσουν
Πατέρας ήσουνα και συ
κι άφηκες τα παιδιά σου
και πως θα ζήσει χώρια σου
Λευτέρη, ο μπαμπάς σου
Φεύγεις χωρίς να αισθάνεσαι
το πόσο μας πληγώνεις
κι ας λες πως ξεκουράστηκες
δίχως να μετανιώνεις
Φεύγεις χωρίς να σκέφτεσαι
κι ας κάνεις απουσία
και μας ε τρώνε τα γιατί
δίχως να υπάρχει αιτία
Χαράμισες τα νιάτα σου
του Λιβαδιό στολίδι
και πας στον Άδη πια να ζεις
Ήλιος να μη σου δίδει.
Έφυγες και δεν έτρεξε
δάκρυ στο πρόσωπό σου
και θά’χω για ανάμνηση
η το χαμόγελό σου
Ο χρόνος φεύγει και περνά
πάει και δεν γιαγέρνει
κι αφήνει πίσω του πληγές
που ο νέος δεν τις γιαίνει
Έφυγες και μας άφηκες
ένα βαρύ φορτίο
και δε μας έγραψες ποθές
έστω ένα αντίο

Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο και τον καθένα ξε-
χωριστά για την άμεση συμπαράσταση, αλλά και 
τη συμβολή του κάθενός στο βαρύ πένθος μας.
στη μνήμη του εκλιπόντος κατατίθεται το ποσό 
των 50 ευρώ στη Φ.Α. και το ποσό των 50 ευρώ 
επίσης, στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων.

γη. συγχρόνως γίνεται άριστος τεχνίτης του 
πηλού και της πέτρας με πολλή δουλειά και 
κόπο ζει τη γυναίκα του και τις τρεις του 
θυγατέρες. δεν παραπονιέται για την ανα-
πηρία του και παρόλο το λιγοστό του φως, 
το βιβλίο γίνεται μόνιμος σύντροφός του. Το 
1986 το ελληνικό κράτος του απονέμει με-
τάλλιο Εθνικής Αντίστασης και το 1987 του 
χορηγεί σύνταξη Πολεμικής Αναπηρίας.
Άνθρωπος σεμνός και ταπεινός, ζει το υπό-
λοιπο της ζωής του έχοντας την αγάπη της 
οικογένειάς του και το σεβασμό και την 
εκτίμηση της τοπικής κοινωνίας.
Το 2003 χάνει τη σύντροφο της ζωής του. 
Τον Αύγουστο του 2010, ο δήμος Ανωγείων 
τον τιμά μαζί με τους υπόλοιπους επιζώ-
ντες, για τη συμμετοχή του στη μάχη στο 
σφακάκι. η εκδήλωση αυτή του δίνει μια 
από τις μεγαλύτερες χαρές λίγο πριν τη 
δύση της ζωής του.
στις 25 ιουλίου 2011 φεύγει από τη ζωή, 
πλήρης ημερών, αφήνοντας τους αγώνες 
και το ήθος του βαριά κληρονομιά στις επό-
μενες γενιές.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκε-
πάσει.
Οι θυγατέρες του και τα μέλη των οικογε-
νειών τους ευχαριστούν τα μέλη της τοπικής 
κοινωνίας, το Δήμαρχο και τα μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων, 
αλλά και τους εκπροσώπους του τοπικού 
παραρτήματος της ΠΕΑΕΑ για την τιμή που 
έκαναν στον πατέρα και παππού τους.

στη μνήμη του θανόντος στεφάνια κατέθε-
σαν οι:
-οικογένεια Μιχάλη και Αλίκης Δραμου-
ντάνη
-οικογένεια Κώστα και Κατίνας Σοφογιάν-
νη
-οικογένεια Θανάση και Ελένης Ζιώζια
-Αναστασία χα Δημητρίου Νταγιαντά
-Αριστέα χα Κωνσταντίνου Σμπώκου
-Ελένη χα Νικ. Κεφαλογιάννη
-Μελανθία χα. Μανώλη Δακανάλη
-Κομματική Οργάνωση Ανωγείων του 
ΚΚΕ
και αντί στεφάνων πρόσφεραν οι:
-Νταγιαντά Θηρεσία 50 ευρώ
-Νταγιαντάς Κώστας 50 ευρώ
-Νταγιαντάς Μανώλης 50 ευρώ
-Νταγιαντάς Βασίλης (Πεβολιός) 50 ευρώ
-Νταγιαντάς Γιάννης (Λαμπρινογιάννης) 
50 ευρώ
-Λαμπρινογιάννης (γέρος) 50 ευρώ
-Νταγιαντάς Μανώλης (δάσκαλος) 50 ευ-
ρώ
-Βασίλας 50 ευρώ
-Ευαγγελία χα Γεωργίου Νταγιαντά 50 ευ-
ρώ
-Οικογένεια Νταγιαντοχαραλάμπη 50 ευ-
ρώ
τα οποία διατέθηκαν ως εξής:
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 200 
ευρώ
στο κΑΠη Ανωγείων 100 ευρώ
στην εφημερίδα «Φωνή των Ανωγείων» 100 
ευρώ
στην εφημερίδα «Ανωγή» 100 ευρώ

Στη μνήμη 
ΚΩΣΤΑ φΑΣΟυΛΑ 
του Χαραλάμπους

(αποβίωσε στις  
26 Μαϊου 2011, ετών 51)

Στη μνήμη 
ΜΑΡΙΑΣ ΕΜΜ. 

ΚΟυΝΑΛΗ
(αποβίωσε στις 3 Ιουνίου 2011)

Στη μνήμη 
ΜΑΝΩΛΗ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ 

(Λαμπρινομανώλη)
(αποβίωσε στις 25 Ιουλίου 2011, 

ετών 95)

Στη μνήμη
ΜΑΙΡΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗ

Ένας χρόνος  
από το θάνατό της...

Στη μνήμη 
ΛΕυΤΕΡΗ ΧΑΙΡΕΤΗ
(ένας χρόνος από το θάνατό 

του, στις 15/9/2010)

Βιάστηκες να μου δώσεις τον τίτλο του μεγάλου 
αδερφού (όπως είχε κάνει ο σοφοκλής σε εσέ-
να). Όμως για μένα θα είσαι πάντα μεγάλος. 
Πάντα ο μεγάλος αδερφός. καλό ταξίδι αδερφέ 
μου. μας λείπεις. δέχομαι τη λύτρωσή σου και 
στον πόνο μου ευγνωμονώ την ύπαρξή σου.

σε ευχαριστούμε για όλα.
Ο αδερφός σου, Μύρων Φασουλάς.

Όλα τα χρόνια έκτιζες
όνειρα ένα - ένα,

και τώρα η απουσία σου
θαρρώ πως είναι ψέμα.

Η ανηψιά σου, Βάλια.

στη μνήμη του Κώστα φασουλά, οι οικείοι του 
εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.

νίκο η απουσία σου
μας έχει σημαδέψει
μα δεν ποθαίνει ο άνθρωπος
όταν θα ζει στη σκέψη
Τι κι αν σε πήρε ο θεός
κι έφυγες μακριά μας,
πάντα θα ζεις στη σκέψη μας
και μέσα στην καρδιά μας

με τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από το θά-
νατο του συζύγου και πατέρα μας, η οικογένειά 
του εισφέρει στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.



20 ΑΠΡιλιΟσ - μΑΪΟσ - ιΟΥνιΟσ 2011Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΦΩΤ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

1
4

2 3
5 6

10
8

131211
161514

9
7

ΦΩΤΟ: ΜΑΝΩλΗσ σΚΑΝΔΑλΗσ
1 13/8, ΑΝΩΓΕΙΑ/ΑΡμΙ, Εκδηληλώσεις μνήμης για το Ολο καύ τωμα. Ο ρεθυ- 
μνιώτης υφυπουργός προστασίας του Πολίτη κ. μα νώ λης Όθωνας αποδίδει 
εκ μέρους της κυβέρνησης τιμή στους πεσόντες.  2 …και η βουλετής Ρεθύ- 
μνου κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, σε στάση προσοχής έναντι στο μνημείο των 
πεσόντων.  3 Ο κοσμήτορας του Συλλόγου μας, Βασίλης Κονιός, αποδίδει εκ 
μέρους των Ανωγειανών της Αθήνας, τιμή και σεβασμό στους πεσόντες.   
4 ...από την ίδια εκδήλωση: Ο γεν. γραμ. του Συλλόγου μας μ. Σκανδάλης, πα- 
ρουσιαστής της εκδήλωσης.  5 ΑΝΩΓΕΙΑ/ ΑΡμΙ, 7/8 Εκδήλωση τιμής και μνή- 
μης στ’Ανώγεια, για τη «μάχη στο Σφακάκι». Το μουσικό σχήμα «Παρέα του 
Υακίνθου» υποστήριξε καλλιτεχνικά την εκδήλωση.  6 ΑΝΩΓΕΙΑ 13/8, εκδη- 
λώσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος. Και ο Γ. Ξυλούρης (Ψαρογιώργης) συμ- 
μετείχε ενεργά…  7,9 ΑΝΩΓΕΙΑ/ΠΕΡΑχΩΡΙ 14/8. Παραμονή 15αύγουστου,  
το συγκρότημα «Πετρίτες» διασκεδάζει το κοινό που έχει έρθει στο κέφι.   
8 Πολύς ο κόσμος που και φέτος με την παρουσία του υποστήριξε τις εκδη- 
λώσεις.  10 ΑΝΩΓΕΙΑ 11/8, Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου. Στιγμι ότυπο 
από τη παράσταση του Συλλόγου «Ερωφίλη» με τίτλο: «μουσική και χορός 
της Κρήτης χθες και σήμερα» σε κείμενα Γ. Κριαράκη.  11 ΑΘΗΝΑ 20/6/2011, 
Σπίτι της Κύπρου: Ο πρόεδρος του Συλλόγου «Κομάντο '74» κ.Π.Αφάλης 
απονείμει τιμητική πλακέτα στο δημο σιογράφο Γ. φασουλά για την καταγραφή 
της ιστορία της Α' μοίρας Καταδρομών από το μάλεμε στη λευκωσία το '74.  
12 ΑΝΩΓΕΙΑ/ΑΡμΙ 1/8. Παρουσίαση του βιβλίου «ΝΙΚΗ ΣΤΗ ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ» 
των Γ. φασουλά και Γ. Σκάλκου. Αγωνιστές του '74 της Α'μΚ σε μια αναμνη- 
στική φωτογραφία με τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Δήμαρ- 
χο Ανωγείων.  13 ΑΝΩΓΕΙΑ, 7/8. Οι ομιλητές κατά την παρουσίαση του βι- 
βλίου «ΙΔΑΙΟ ΑΝΤΡΟ, το σπήλαιο του Δία και οι θησαυροί του» των Γ. & Ε. 
Σακελλαράκη.  14, 15 14/8, ΑΝΩΓΕΙΑ: Αγώνες δρόμου/ταχύτητας στη μνήμη 
των θυμάτων της κατοχής. Έλαβαν μέρος, (στα 100 μ., αγόρια): Γιάννης Βρέν- 
τζος, μανώλης μερτζάνης (Σταυρακάκης), Ευρυπίδης Σαλούστρος, μίνωας 
χαιρέτης (Βούργιας), (στα 60 μ., κορίτσια): Ράνια Γεωργαλή, Εμμανουέλα Δα- 
κανάλη, Εμμανουέλα Σαλούστρου, Αγάπη Σταυρακάκη, Κατερίνα Σπιθούρη 
(στα 700 μ., αγόρια): Σωκράτης Βρέντζος, Αντώνης μανουράς, Νίκος μανου- 
ράς, μανώλης μέμμος, λυκούργος Πασπαράκης Γιώργος Σκανδάλης, μύρων 
Σκουλάς, Στέλιος Σπιθούρης, λεωνίδας Σταυρακάκης.  16 Το σχολικό έτος 
2010/2011 έχει λήξει... Οι μαθητές της ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
επιδεικνύουν τους επαίνους τους, παρέα με τον δάσκαλό τους.


