
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 1

     

  
 

ΕΤΟΣ 39ο • ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 280 • ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 18, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, τ.κ. 11 523, ΑΘΗΝΑ

Τ’ ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
Το χωριό μας σύμβολο - σήμα πολιτισμού προχωρά σταθερά

Ένα από τα ισχυρά χαρακτηριστικά στοιχεία 
του Ανωγειανού, είναι η έμπρακτη έκφρα-
ση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας, όπως σε 
κάθε περίπτωση και με κάθε ευκαιρία δύνα-
ται αυτή να εκδηλωθεί.
Φέτος, με τη συμπλήρωση 65 χρόνων  από την 

καταστροφή των Ανωγείων από τους Γερμα-
νούς κατακτητές (13 Αυγούστου 1944), ο  Δή-
μος Ανωγείων  για να τιμήσει τα δεκάδες χωριά 
που φιλοξένησαν τους Ανωγειανούς πρόσφυγες 
εκείνων των δύσκολων ημερών οργάνωσε  επι-
τυχώς, στις 10 Αύγουστου και στο ανοικτό θέ-
ατρο «Νίκος Ξυλούρης», στ’ Ανώγεια,  βραδιά 
μνήμης και απόδοσης τιμής και ευχαριστιών 
στους εκπροσώπους και φορείς των φιλόξενων 
-στην πράξη- χωριών, που δέχθηκαν εκείνη τη 
«μαύρη» περίοδο στις εστίες τους, τους πρό-
σφυγες συγχωριανούς μας, εκφράζοντάς τους, 
έτσι,  αλληλεγγύη και συμπαράσταση.

(συνέχεια σελ. 4)

Ανωγειανή τιμή προς τα φιλόξενα χωριά...

Με λαμπρότητα και επισημότητα πραγμα-
τοποιήθηκε η φετινή επέτειος του ολοκαυ-
τώματος των Ανωγείων για την συμπλή-
ρωση 65 χρόνων από την ολοκληρωτική 
ισοπέδωση της κωμόπολης από τις ορδές 
του Γ΄ Ράιχ. Το πρωί  της 13ης  Αυγούστου 
(μέρα της θλιβερής επετείου) τελέστη-
κε  δοξολογία στο μητροπολιτικό ναό του 
Αγίου Ιωάννου και στην πλατεία δημαρχεί-
ου επιμνημόσυνη δέηση χοροστατούντος 
του Πανοσιολογιοτάτου αρχιμανδρίτου 
της ιερής Μονής Βοσάκου  ηγουμένου κ. 

Τιμόθεου Παναγιωτάκη εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου 
κ.κ. Άνθιμου. Ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον δημοσιο-
γράφο της ΝΕΤ κ. Γιάννη Φασουλά...             (συνέχεια σελ. 6)

Πραγματικότητα αποτελεί πια το οριστικό  
κλείσιμο της χωματερής στο Πετροκοπιό, 
επί χρόνια τόπος εναπόθεσης απορριμμάτων. 
Η χωματερή αποκαταστάθηκε και δεντρο-
φυτεύτηκε, βάσει και των αυστηρών επιτα-
γών της Ε.Ε.       (συνέχεια σελ. 18)

ΑΓΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ και 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΚΟΠΙΟ

Νέος τομέας ΕΚΑΒ στ’ Ανώγεια
Πραγματοποιήθηκαν στις 30/9/09  τα εγκαίνια του Νέου Τομέα 
ΕΚΑΒ (Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας) στ’ Ανώγεια από τον 
Πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ. Νικόλαο Παπαευσταθίου. 
Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Βουλευτής Ρεθύ-
μνου κ. ́ Ολγα Κεφαλογιάννη, ο Διοικητής της  7ης Δ.Υ.ΠΕ. Κρή-
της κ. Νικόλαος Χαριτάκης...            (συνέχεια σελ. 18)

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΤΥΛΙΣΟΣ - ΑΝΩΓΕΙΑ

Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ 
των φορέων του Δήμου Ανωγείων – Τυλίσου – ΟΑ-
ΔΥΚ – Περιφέρειας. Το σκοπούμενο αποτέλεσμα 
χρηματοδοτείται από τα Διαδημοτικά Προγράμματα 
«Θησέας», με προϋπολογισμό 180.000 ευρώ και χρο-
νοδιάγραμμα περαίωσης της εκπόνησης των μελετών, 
την 31-5-2010. 

(συνέχεια σελ. 19)

«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΜΝΗΜΗ»,
Αύγουστος 2009

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου Ανωγείων
Για ακόμα μία φορά, φέτος, ο Δήμος Ανωγείων 
έδωσε το στίγμα του στο χώρο του πολιτισμού 
και των τεχνών διοργανώνοντας επιτυχώς και 
με τη συμμετοχή πολλών ανωγειανών και πο-
λυάριθμων φίλων και επισκεπτών τις πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις με τίτλο «Πολιτισμός –Κοινω-
νία-Μνήμη»
Συγκεκριμένα:
 - Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, πραγματοποι-
ήθηκε έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «ΟΙ 
ΩΡΑΙΟΙ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ» από τον Ανδρέα 
Σμαραγδή
Η έκθεση συνίσταται από σε μια σειρά προσω-
πογραφιών κατοίκων των Ανωγείων που απει-
κονίζουν την αγριάδα αντάμα με την ευαισθη-
σία των Ορεσίβειων. 
Ο κ. Φασουλάς  με ένα  δομημένο  εμπερι-
στατωμένο και πάνω απ’ όλα σεμνό λόγο, ανα-
φέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα της εποχής 
εκείνης, καθώς και στη σθεναρή αντίσταση 
που προέβαλαν οι Ανωγειανοί στους Γερμα-
νούς κατακτητές αλλά και στην αντίσταση που 
προέβαλαν από το 1821 έως το 1974. 

(συνέχεια σελ. 12)

Για ακόμη μια φορά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού και οι λοιπές δημιουργικες δράσεις των ζωντανών, του χωριού μας, κυττάρων  και φορέ-
ων, επαλήθευσαν την πεποίθησή μας, ότι τ’ Ανώγεια ειναι δεμένα σφιχτά στο άρμα της προόδου και της ανάπτυξης.

ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ 2009
Συνάντηση των βοσκών 

της Μεσογείου στ’ Ανώγεια
Με μεγάλη επιτυχία και ενθουσιασμό, που συνεπήρε του χιλιάδες επισκέπτες τους, πραγμα-
τοποιήθηκαν και φέτος τα Υακίνθεια, ο επιτυχημένος αυτός θεσμός του πολιτισμού.
Φέτος, λοιπόν από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου συναντήθηκαν στ’Ανώγεια βοσκοί 
από διάφορα μέρη της Μεσογείου και επιδόθηκαν σε ένα ιδιότυπο μεταξύ τους διαγωνισμό 
μεγαλοσύνης, επαγγελματισμού και φυσικά τυροκομικής και μαγειρικής!         (συνέχεια σελ. 15)

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
65 χρόνια μετά...

Και επίσημα, πλέον, με την απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε το 
έμβλημα του Δήμου Ανωγείων. Είναι αυτό 
της φωτογραφίας και παριστάνει χαρακτη-
ριστικό εύρημα των αρχαιολογικών ανα-
σκαφών στην περιοχή του Ιδαίου Aντρου, 
το οποίο αποτελεί παράσταση σε πήλινο 
λύχνο του ύψιστου Θεού της αρχαιότη-
τας, του Δία, που έχει στο στήθος του το 
έμβλημά του, τον αετό ως σύμβολο της 
δύναμης του. 

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΜΒΛΗΜΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Μεγάλη ήταν και φέτος η επιτυχία των μαθητών της Γ’ Τάξης του Λυκείου Ανωγείων στις Πανελλήνιες 
εξετάσεις. Το 75% των μαθητών πέτυχε την εισαγωγή σε αξιόλογα εκπαιδευτικά ιδρύματα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ κάνοντας υπερήφανους τους καθηγητές και τους γονείς τους, αλλά και ολόκληρο το χωριό. Από την 
πλευρά μας ευχόμαστε στους νέους φοιτητές καλή πρόοδο και ανάλογες επιτυχίες στη ζωή τους και στους 
φετινούς και μελλοντικούς υποψηφίους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.                (συνέχεια σελ. 18)

Σημαντικές και φέτος οι επιτυχίες των 
μαθητών μας στις  Πανελλήνιες εξετάσεις

ΜΕΛΕΤΕΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕ-
ΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΙΣΑΡΧΩΝ / ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ / ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
Υπογράφηκε,  η σχετική Προγραμματική Σύμβαση, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, χρημα-
τοδοτούμενη από το πρόγραμμα «Θησέας» και με χρονοδιάγραμμα περαίωσης του σκοπού-
μενου αποτελέσματος την 31/5/2010 .           (συνέχεια σελ. 18)
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Τα χειρόγραφα δελτία Ειδήσεων Εφημερίδα 
Ελευθερία που κυκλοφόρησαν κατά την δι-
άρκεια της Γερμανικής κατοχής στα Ανώγεια 
και την Ευρύτερη περιφέρεια Μυλοποτάμου. 
Δημιούργημα του Νικολάου Σταυρακάκη  η 
κατά το προσωνύμιο του, που ήταν ευρέως 
γνωστό    «Αεροπόρος.»
Επίκαιρο και ενδιαφέρον το έργο που κυ-
κλοφόρησε πριν ένα σχεδόν χρόνο από τον 
Κώστα Σταυρακάκη  για τον Νικόλαο Σταυ-
ρακάκη τον πατέρα του, που συνέβαλε τα 
μέγιστα στην Εθνική Αντίσταση της Κρήτης 
και έχει σχέση με την πληροφόρηση στη 
Γερμανική Κατοχή.
Η πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της Γερ-
μανικής κατοχής ήταν μεγάλο πλεονέκτημα, 
ένα μεγάλο επίτευγμα. Εκτός του ό,τι «η 
γνώση είναι δύναμη» δηλ. παρέχει δεδομέ-
να χρήσιμα για να τα χρησιμοποιήσει και να 

επωφεληθεί αυτός που τα κατέχει, επιπλέον 
στα χρόνια της κατοχής η γνώση των αποτυ-
χιών του εχθρού ενίσχυε το ηθικό των αγωνι-
στών της Εθνικής Αντίστασης άλλα και όλου 
του λαού.
Με συγκίνηση διάβασα μερικά αποσπάσμα-
τα που τα μεταφέρω δια του λόγου το αλη-
θές:
« ΔΕΛΤΙΟΝ
12-7-1943 ώρα 8π.μ.
ΣΙΚΕΛΙΑ : ΤΑ συμμαχικά στρατεύματα  διέ-
σπασαν τελείως την πρώτην αμυντική γραμ-
μήν των Ιταλών, εις πολλά δε σημεία εισε-
χώρησαν εις αρκετόν βάθος.... Σφοδρότατος 
αγών διεξήχθη εις το Ν.Α. άκρον της Νήσου 
παρά το ακρωτήριον Ασσέρο...
Εν τω μεταξύ καταφθάνουν πολλαί ειδήσεις 
καθ ας παρατηρείται μεγάλη αντιπολεμική 
κίνησις εις το εσωτερικόν της Ιταλίας, υπο-
δαυλιζομένη υπό των, σοσιαλιστικού, φιλε-
λευθέρου και κουμμουνιστικού,  κομμάτων.- 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ: Οι Ρώσσοι απέκρουσαν 
απάσας τας εχθρικάς επιθέσεις και έθεσαν 
εκτός μάχης 162 άρματα μάχης και κατέρρι-
ψαν 31 εθχρικά αεροπλάνα κατά την διάρ-
κειαν της χθες.....
ΔΥΤΙΚΟΝ:Παρετηρήθη ελαφρά νατυική 
δράσις πλησίον των γαλλικών ακτών. Η Βρε-
ταννική αεροοπορία εβομβάρδισεν πολεμι-
κούς στόχους και συγκοινωνίες  εις βόρειον 
Γαλλίαν.....
Κρήτες οργανωθείτε Η Ημέρα της απε-
λευθερώσεως πλησιάζει.»

Α.Λ.Σ

Σκέψεις... Ανωγειανές... εκδόσεις

Ευχαριστήρια
O Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ανωγείων 
ευχαριστεί θερμά το Γαλακτοκομικό Συνεταιρι-
σμό Ανωγείων για την χρηματική προσφορά των 
200 € προς ενίσχυση του Συλλόγου μας εις μνήμη 
του Βασιλείο Σταυρακάκη του Εμμανουήλ (Βα-
σιλέα).

Με εκτίμηση,
η πρόεδρος

***

Η Σχολική Επιτροπή και οι δάσκαλοι του 1ου Δη-
μοτικού Σχολείου Ανωγείων ευχαριστούν θερμά 
την ενορία Αγ. Ιωάννου που ανέλαβε τη δαπάνη 
κατασκευής πόρτας αλουμινίου για την πρόσβα-
ση στην πέργκολα του κυλικείου καθώς και τον 
εργολάβο οικοδομών κ. Κώστα Σαλούστρο που 
ανέλαβε τις σχετικές εργασίας για την τοποθέτη-
σή της.

Η διευθύντρια του Σχολείου,
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

Η Σχολική Επιτροπή και το προσωπικό του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, ευχαριστούν 
θερμά το Λουδοβίκο των Ανωγείων για τη δω-
ρεά ολόκληρης σειράς τριάντα (34) τεσσάρων 
παιδικών βιβλίων του Ευγενίου Τριβιζά, για τον 
εμπλουτισμό της σχολικής μας βιβλιοθήκης

Η Διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

*** 

Οι δάσκαλοι  και οι γονείς των μαθητών της Πρώ-
της τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων 
ευχαριστούν θερμά το δήμαρχο κ. Σωκράτη Κε-
φαλογιάννη που χάρισε στα «πρωτάκια» από ένα 
μπλουζάκι για το καλωσόρισμα καθώς και το Τα-
χυδρομικό Ταμιευτήριο που πρόσφερε σχολικές 
τσάντες εφοδιασμένες με υλικό για τις εργασίες 
του Σχολείου.

ΤΟ  ΟΧΙ ΤΗΣ  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
CHE FECE IL ........GRAN REFIUTO1

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΗΝ  ΚΑΤΟΧΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Γ.  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

(επιμέλεια: Κώστας Ν. Σταυρακάκης)

(...συνέχεια στην σελ. 9)

Τα λόγια μένουν…

Κάποτε στη ζωή, τυχαίες κουβέντες, αλλά 
και συμβουλές,  χαράζονται στη μνήμη 
σου, σε ακολουθούν σαν σκιά, και δε σε 
εγκαταλείπουν, ρίχνοντας διαρκώς φως 
στα βήματά και τις επιλογές που κάνεις.
Τον Οκτώβριο του 1999, όντας φοιτητής 
στη Γερμανία, σε μια διαδρομή με το τραί-
νο,  αρκετά έξω από το Μόναχο, έτυχε να 
συναντήσω έναν απίθανο, όπως αποδεί-
χθηκε, γερμανό, ο οποίος, από ένα επαρ-
χιακό σταθμό μικρής κωμόπολης, μ’ένα, 
κυριολεκτικώς, σάλτο επιβιβάστηκε στην 
αμαξοστοιχία που επέβαινα. Μετά από 
λίγο, κατέληξε να κάθεται αντίκρυ μου. 
Ο κοκκινομάλλης αυτός, σαραντάρης, 
φορώντας κατακίτρινο αδιάβροχο και 
ένα κόκκινο σκουφί (το ψύχος, έξω, ήταν 
δριμύ), αφού βολεύτηκε στο κάθισμα, φύ-
σηξε τη μύτη του, κάνοντας ομολογουμέ-
νως  θόρυβο πολύ, και με τρόπο ευθύ και 
μάλλον… μεσογειακό με ρώτησε για τον 
προορισμό μου, για το λόγο ύπαρξης μου 
στη χώρα του και άλλα όμοια.
Εγώ,  αρκούντως χαμηλόφωνα, εν συγκρί-
σει με την μπάσα φωνή του,  αποκρίθηκα 
στις ερωτήσεις του με προθυμία. Εσώ-
τερη όμως, αισθάνθηκα, στιγμιαία,  την 
ανάγκη να του μοιραστώ και την αγωνία 
μου για το μέλλον  μου στην καινούργια 
αυτή χώρα, αλλά και για το μέλλον των 
σπουδών μου εκεί.
Ο τύπος αυτός, στην κουβέντα πάνω, με 
ενημέρωσε, ότι στο παρελθόν ήταν ση-
μαίνον στέλεχος εμπορικού υπερκατα-
στήματος στο Μόναχο και μάλιστα επί 
πενταετία. «Μη με βλέπεις έτσι» πρόσθε-
σε (εννοώντας, ότι η εν γένει αμφίεσή του 
και το ατημέλητο παρουσιαστικό του δεν 
πρόδιδε, ούτε κατ’ιδέαν, την πρότερη ιδι-
ότητά του). «Είμαι αγρότης, πια»!
«Αγρότης, μας πώς;» τον ρώτησα. «Ναι.. 
αγρότης, επισήμως. Και παρέα έχω το σκύ-
λο μου!», απάντησε, γελώντας πάλι, πολύ 
δυνατά.

 Εν τάχει, συνέχισε εξηγώντας μου την 
επαγγελματική του διαδρομή και ισχυ-
ρίστηκε, ότι έκανε, πλέον, κάτι που το 
ήθελε πολύ και τον  εξέφραζε, αν και η 
απόφαση αλλαγής «προς την ελευθερία», 
όπως, χαρακτηριστικά, σημείωσε, τον δυ-
σκόλεψε πολύ.
Με την κουβέντα, η ώρα πέρασε και λίγο 
πριν κατέβει από το τραίνο, ο τύπος αυ-
τός, αποχαιρετώντας με και με σοβαρότε-
ρο ύφος, αυτή τη φορά, υπογράμμισε με 
νόημα: «Μη φοβάσαι για την αποτυχία, 
φίλε μου, σ’ ό,τι κι αν κάνεις». Και συνέ-
χισε: «Η αποτυχία σημαίνει, ότι η επιθυ-
μία σου δεν ήταν αρκετά ισχυρή».
Η φράση αυτή, αν και έχουν περάσει δέκα 
χρόνια από τότε, με συνοδεύει πιστά,  στις 
προσπάθειες και τις κρίσιμες ενέργειες 
της ζωής μου και μου δίνει κουράγιο και 
έμπνευση.
Αργότερα, βέβαια, επέστρεψα στην Ελ-
λάδα, ακολούθησα τους ρυθμούς της 
καθημερινότητας, έμαθα να αγωνίζομαι 
στον επαγγελματικό στίβο, να υπολογίζω 
τον αστάθμητο παράγοντα της τύχης, και 
να αντιμετωπίζω τα καθεστώτα (αλλοί-
μονο) ευνοιοκρατίας και αναξιοκρατίας 
που συχνά, στην Ελλάδα, διαφεντεύουν 
και ανακόπτουν ή ακόμα, ματαιώνουν τις, 
όποιες, υγιείς προσπάθειες των νέων,  για 
επιτυχία, πρόοδο και σταδιοδρομία.
 Όλα όμως αυτά, δεν μου άλλαξαν την πί-
στη μου, ότι για να πετύχω κάτι πρέπει να 
το θέλω πολύ.  Και εν τέλει, είναι βολικό 
και περισσότερο, ίσως, δίκαιο για μένα, 
σε περιπτώσεις αποτυχίας να σκέφτομαι 
και να ομολογώ: «δεν το θέλησες πολύ», 
παρά να δαιμονοποιώ καταστάσεις και  να 
τα αποδίδω όλα στο, ούτως ή άλλως, νο-
σηρό ελληνικό σύστημα και τη λειτουρ-
γία του.
Καλή σου ώρα, φίλε Ματίας , όπου και 
νά’σαι!

Ο εκδότης,
Γιάννης Μανουράς

Κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2009, το βι-
βλίο του συγχωριανού μας Μανούσου Αερά-
κη (Μυρομανούσου). Το βιβλίο αποτελεί μια 
καλαίσθητη έκδοση τετρακοσίων σελίδων, 
διαιρούμενη σε δώδεκα κεφάλαια και τέσσε-
ρις θεματικές ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα παρατίθεται, με τρόπο 
λιτό και σεμνό, η ζωή του συγγραφέα πριν 
τον πόλεμο, στο χωριό, σε συνθήκες δύσκο-
λες. Γίνεται επίσης αναφορά στη συμμετοχή 
του στην Εθνική Αντίσταση, στη διαδρομή 
του κατά τον Εμφύλιο, στις διώξεις και τις 
εξορίες του, αλλά και την εν γένει πορεία του 
στο λαϊκό κίνημα.
Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται όλες 
οι παρεμβάσεις του στον τοπικό και αθηναϊ-
κό τύπο, και μάλιστα επί μιας ευρύτατης θε-
ματολογίας για ζητήματα που απασχόλησαν 
την Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο ιδίως 
το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.
Στην τρίτη ενότητα, μέσω των παρεμβάσεών 
του και των κειμένων του, αποκαλύπτεται 
ο κομμουνιστής άνθρωπος, ο υπηρέτης των 
αναξιοπαθούντων όπου γης, και η έμπρακτη 
βοήθειά του σ’αυτούς. 
Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα περι-
λαμβάνοται έγγραφες αποδείξεις για όσα 

αναφέρονται στις σελίδες του βιβλίου, αλλά 
και οι τιμητικές διακρίσεις που απέσπασε ο 
συγγραφέας.
Την φιλολογική επιμέλεια έκανε ο Νίκος 
Ζερβουδάκης, ενώ προλογίζει ο Δημοσθένης 
Καραγιάννης. 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΕΡΑΚΗΣ (Μυρομανούσος)

Παρακαλούμε όλους τους συγχωριανούς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να δημοσιευθεί τυχόν 
κείμενο ή άρθρο του ή κάθε είδους ανακοίνωση στην εφημερίδα μας, να απευθύνεται στην ανταπο-
κρίτρια μας στ’ Ανώγεια Αλίκη  Βρέντζου, άλλως απευθείας στα γραφεία του Συλλόγου μας. Παράλ-
ληλα, όποιος επιθυμεί να συμβάλει με τη συνδρομή του στην ενίσχυση της εφημερίδας μας δύναται, 
ομοίως, να απευθύνεται στην κα Αλίκη Βρέντζου και να της δίνει το 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 στο μανάβι-
κο που διατηρεί στην κεντρική οδό του χωριού, στο Αρμί. (Τηλ. επικοινωνίας 28340 31741, Κιν.: 
6979730592)
Ευχαριστούμε θερμά.                      Το Δ.Σ.

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤ’ ΑΝΩΓΕΙΑ
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«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου 

των Ανωγειανών της Αθήνας
«ΤΟ Ι∆ΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»

Γραφεία:
Βελεστίνου 18

Τ.Κ. 11523, Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τ.Θ.: 64063 • Τηλ./Φαξ: 210 691.60.60

Εκδότης:
Ιωάννης Μανουράς

τηλ./φαξ: 210 5241344
κιν. τηλ.: 6972 906273

e-mail: gmanouras@her.forthnet.gr

Διευθυντής Σύνταξης:
Μανώλης Σκανδάλης

Σύμβουλος Έκδοσης / Επιμέλεια ύλης:
Αλεξάνδρα Σταυρακάκη

Συντακτική Επιτροπή:
Σοφία Σαμόλη

Μανώλης Σκανδάλης
Αλεξάνδρα Σταυρακάκη

Φωτογραφίες:
Μανώλης Σκανδάλης

manskan@in.gr
manskan3@gmail.com

www.mSkandalis.gr

Υπεύθυνος διαφήμισης 
και δημοσίων σχέσεων:
Νικόλαος Καράτζης
κιν. τηλ.: 6979 302303
Ζαχαρίας Σαλούστρος
κιν.: 6977 464742

Art Director:
Θοδωρής Ταρλαντέζος

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία:
Δεκάλογος Ε.Π.Ε.

Ετήσιες συνδρομές:
Εσωτ. 10 ευρώ - Εξωτ. 35 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψειςτων 
συντακτών τους.
Κείμενα μπορούν να αποστέλλονται 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

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ
Παπαδήμα-Μανουρά Άρτεμις 50 ΄΄
Σκουλάς Μάριος 20 ΄΄
Κόρσαββα Δέσποινα / 
Διονυσόπουλος Γιάννης 50 ΄΄
Αεράκη Χρυσή / 
Αεράκης Νικόλαος 40 ΄΄
Μέμμου Φωτεινή / 
Ζωγράφος Ευριπίδης 20 ΄΄
Καράτζη-Κουρούπη Δήμητρα 20 ΄΄
Σταυρακάκης Ιωάννης 50 ΄΄
Σταματάκης Εμμανουήλ 50 ΄΄
Μανουράς Στέργιος 20 ΄΄
Μανουρά Ελευθερία 20 ΄΄
Κουνάλης Εμμανουήλ 100 ΄΄
Μπαγκέρης Εμμανουήλ 50 ΄΄
Σταυρακάκης Νικόλαος 50 ΄΄
Σταυρακάκης Θανάσης 100 ΄΄
Σκουλάς Γέωργιος 20 ΄΄
Αεράκης Ηρακλής 50 ΄΄
Φασουλάς Αχιλλέας 20 ΄΄
Πλουσής Μανώλης 10 ΄΄
Ξυλούρης Κώστας 20΄΄
Κλίνη Αγγελική-
Κλίνης Ελευθέριος 10 ΄΄
Φασουλάς Δημάρατος 20 ΄΄
Φασουλάς Γεώργιος του Κων/νου 20 ΄΄
Σπυριδάκης Δημήτρης 50 ΄΄
Μανουράς Δημήτριος 70 ΄΄
Κλίνης Γιάννης / 
Παναγιωτάκη Ελένη 20 ΄΄
Μπέρκης Κώστας / 
Μίντζια Αλεξάνδρα 20 ΄΄
Σαλούστρος Γιάννης 10 ΄΄
Μέμμος Θεμιστοκλής 20 ΄΄
Σπαχής Οδυσσέας 20 ΄΄
Μανουρά Ειρήνη 20 ΄΄
Σταυρακάκης Λεωνίδας / 
Σταυρακάκη Ζωή 40 ΄΄
Σκουλά Λίτσα 10 ΄΄
Τρούλης Σοφοκλής 20 ΄΄
Σαλούστρος Δημήτρης 50 ΄΄
Κουνάλης Γεώργιος του Βασιλείου 50 ΄΄
Σαμόλη Μαργαρίτα 10 ΄΄
Σκουλάς Χαράλαμπος 10 ΄΄
Σκουλά Πηνελόπη 10 ΄΄
Δακανάλης Ιωάννης / 
Δακανάλης Νικόλαος 50΄΄
Χαιρέτης Κωνσταντίνος 20 ΄΄
Σκουλά Φιλία / 
Σπηλιωτόπουλος Βασίλης 30 ΄΄
Αεράκη Αγάπη 20 ΄΄
Σταυρακάκη Χαρούλα του Εμμ. 20 ΄΄
Ανδρεαδάκης Κίμων 30 ΄΄
Φιλίνη-Μαυρόκωστα Ζουμπουλιά 30 ΄΄
Σαλούστρου Αθηνά / 
Μίτσιος Λεωνίδας  25 ΄΄
Τουπής Βασίλης / 
Τουπή Αικατερίνη 40 ΄΄
Ιορδανίδης Σεραφείμ 30 ΄΄
Τουπής Μανώλης/Τουπή Μαρία 20 ΄΄
Μανουράς Νίκος  25 ΄΄
Αεράκης Χαράλαμπος 50 ΄΄
Σταυρακάκης Γιάννης 20 ΄΄
Σκουλάς Σωκράτης / 
Σκουλάς Νίκος 20 ΄΄
Κουνάλη Αθηνά 20 ΄΄
Μέμμος Βαγγέλης 10 ΄΄
Αεράκη Βαγγελιώ 10 ΄΄
Μανουράς Γεώργιος 20 ΄΄
Δραμουντάνης Βασίλης 20 ΄΄
Σταυρακάκης Δημήτρης 40 ΄΄
Δραμουντάνη – Ρουκούνη 
Εμμανουέλα 10 ΄΄
Ξημέρης Μανώλης 30 ΄΄
Πασπαράκη Ευδοξία 20 ΄΄
Μέμμου Ελένη/Καράλης Πέτρος 10 ΄΄
Τουπή Ουρανία 10 ΄΄
Φασουλά Χαρά 50 ΄΄
Μαυρόκωστας Μανώλης 20 ΄΄
Δραμουντάνης Βασίλης του Νικ. 40 ΄΄
Φασουλάς Ιωάννης του Νικ.  40 ΄΄
Δραμουντάνης Μενέλαος 20 ΄΄
Αεράκης Βασίλειος 20 ΄΄
Σταυρακάκη Αργυρώ / 
Σταυρακάκη Πηνελόπη 50 ΄΄
Χαιρέτης Ιωάννης 50 ΄΄
Μανουράς Άρης του Ιωάν. 50 ΄΄
Δραμουντάνη Χαρίκλεια 50 ΄΄
Αεράκης Αντώνης / 
Αεράκη Μαρίνα 20 ΄΄
Μανουρά Λουϊζα 20 ΄΄
Σμπώκος Μενέλαος 20 ΄΄
Παναγόπουλος Βασίλης 40 ΄΄
Σαλούστρος Σταύρος 30 ΄΄
Σπιθούρης Σωκράτης / 

Σπιθούρη Αργυρώ 20 ΄΄
Σπιθούρης Ανδρέας 50 ΄΄
Τζανουδάκης Γεώργιος 15 ΄΄
Μέμμου Αριστέα 30 ΄΄
Μανουράς Άρης του Μανούσου / 
Μανουρά Βιβή 50 ΄΄
Σταυρακάκη Κρυσταλλία / 
Δανδάλης Γεώργιος 50 ΄΄
Σκουλά Ελένη / 
Δακανάλης Ανδρέας 20 ΄΄
Σταυρακάκη Ιωάννα 30 ΄΄
Αεράκης Δημήτριος 40 ΄΄
Μαυρόκωστα Δήμητρα 20 ΄΄
Μέμμος Νικόλαος / 
Μέμμου Καλλιόπη 10 ΄΄
Μανουράς Ιωάννης του Γεωργίου 20 ΄΄
Σκουλάς Νίκος 20 ΄΄
Πλουσή Αγάπη/Καρούνης Νίκος 10 ΄΄
Ανδρεαδάκης Ιωάννης / 
Αναστασάκη Μαρία 50 ΄΄
Αεράκης Κώστας 10 ΄΄
Σταυρακάκης Μηνάς 15 ΄΄
Σκουλά Ειρήνη 20 ΄΄
Καλλέργη Αικατερίνη 10 ΄΄
Σταυρακάκης Μανώλης 50 ΄΄
Σκουλά Γεωργία 20 ΄΄
Μέμμου Χαρίκλεια 20 ΄΄
Μέμμου Φωτεινή 20 ΄΄
Σταυρακάκης Νικηφόρος 50 ΄΄
Βιτώρος Νίκος 50 ΄΄
Χαιρέτης Χαράλαμπος / 
Χαιρέτη Καλλιόπη 30 ΄΄
Κονιός Βασίλης 20 ΄΄
Μανουράς Γεώργιος/
Μανουρά Ιωάννα 30 ΄΄
Πασπαράκης Αχιλλέας / 
Πασπαράκης Αλέξανδρος 30 ΄΄
Βουϊδάσκης Στέλιος 10΄΄
Παπαδάκης Γεώργιος 20 ΄΄
Μέμμου Ελευθερία 20 ΄΄
Αεράκης Γεώργιος 10 ΄΄
Χαιρέτης Νικόλαος 10 ΄΄
Χαιρέτης Γεώργιος 20 ΄΄
Κλίνης Γεώργιος/Κλίνη Ιουλία 20 ΄΄
Δραμουντάνης Βασίλης 20 ΄΄
Σαλούστρου Αθηνά 10 ΄΄
Ξυλούρης Χαράλαμπος 10 ΄΄
Σκουλάς Στάθης 10 ΄΄
Σαμόλη Σοφία του Πέτρου / 
Σαμόλης Πέτρος 100 ΄΄
Σκουλά Δέσποινα 10 ΄΄
Μέμμος Κώστας 20 ΄΄
Καράτζης Νίκος 20 ΄΄
Μανουράς Ιωάννης του Βασιλ. 30 ΄΄
Σαλούστρος Ζαχαρίας 30 ΄΄
Σαλούστρος Βασίλης 20 ΄΄

------
Η Κλαίρη Μαυρόκωστα εισέφερε στη Φ.Α εις μνή-
μην του Γιάννη Πατραμάνη το ποσό των 50 ευρώ
Ο Μανώλης Βρέντζος του Γεωργίου (Τσικα-
ντίλης) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ
Η οικογένεια του Ελευθερίου Β. Μαυρόκωστα 
(Λευτεράκου) εισέφερε το ποσό των 50 ευρώ
Η Ειρήνη Χαιρέτη του Γρηγορίου εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ
Η οικογένεια του Δημητρίου Βρέντζου εισέ-
φερε στη μνήμη του και στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ
Εις μνήμην της Ελευθερίας Σαλούστρου του 
Βασιλείου, ο σύζυγός της, Βασίλης Σαλού-
στρος (Κορκολοβασίλης) και η κόρη της ει-
σέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ
Η οικογένεια Βασίλη Σταυρακάκη  (Βασιλέα) 
εισέφερε εις μνήμη του και στη Φ.Α. το ποσό 
των 200 ευρώ
Εις μνήμην του Βασίλη Σταυρακάκη (Βασιλέα) 
ο εγγονός του Ιωάννης Χαιρέτης εισέφερε εις 
μνήμην του και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
Εις μνήμην του Βασίλη Σταυρακάκη (Βασι-
λέα), ο αδερφός του Λεωνίδας Σταυρακάκης 
και η οικογένειά του εισέφεραν στη Φ.Α. το 
ποσό των 200 ευρώ
Ο Αχιλλέας Πασπαράκης  εισέφερε το ποσό των 
30 ευρώ στη Φ.Α (συνδρομή ετών 2009-2010)
Η αδερφή του Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη, Ξένια 
Ανδρεαδάκη και η σύζυγος του εκλιπόντος, 
Λέλα, εισέφεραν, έκαστη 100 ευρώ, εις μνήμην 
του και στη Φ.Α.
Εις μνήμην Νίκης Μέμμου, η οικογένεια της 
εισέφερε το ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.
Ο Εμμανουήλ Δραμουντάνης του Βασιλείου 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
Η Ειρήνη Βρέντζου εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 10 ευρώ (ετήσια συνδρομή)
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(Τα ακόλουθα ποσά εισφέρθηκαν στο ταμείο του 
Συλλόγου μας, κατά  την ημέρα των αρχαιρεσιών 
για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.. Απολογούμαστε για 
την καθυστερημένη, λόγω έλλειψης χώρου, μη 
δημοσίευσης  στο προηγούμενο φύλλο, των ονο-
μάτων των ανθρώπων που εισέφεραν τα ποσά. Το 
Δ.Σ.).

Μανουρά-Φασουλά και 
Γεώργιος Φασουλάς 50 ευρώ
Σκουλάς Αλκιβιάδης 10 ΄΄
Κοντόκαλος Ελευθέριος 30 ΄΄
Τουπής Αριστείδης 20 ΄΄
Αεράκης Λεωνίδας 30 ΄΄
Σκουλάς Γεώργιος 20 ΄΄
Δραμουντάνης Γεώργιος 50 ΄΄
Κλίνης Κωνσταντίνος 20 ΄΄
Πατραμάνη Ελευθερία και 
Πατραμάνη Ελένη  10 ΄΄
Ξυλούρης Ελευθέριος 10 ΄΄
Κεφαλογιάννη Ελένη 50 ΄΄
Γεωργακάκης Χαράλαμπος και 
Καράτζη Καλλιόπη 20 ΄΄
Σταυρακάκη-Τουπή Κρήτη και 
Σταυρακάκης Γεώργιος 10 ΄΄
Τουπή Βασιλική  10 ΄΄
Σκανδάλης Μανώλης  20 ΄΄
Σκουλάς Στρατής 20 ΄΄
Καράτζης Εμμανουήλ 10 ΄΄
Μανουράς Ανδρέας / 

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Το ΔΣ του Συλλόγου των Ανωγειανών 
της Αθήνας παρακαλεί τα μέλη και τους
φίλους του, να ενισχύσουν οικονομικά 
την εφημερίδα μας «Η Φωνή των Ανω-
γείων», τακτοποιώντας τη συνδρομή 
τους ή εισφέροντας το οποιοδήποτε οι-
κονομικό ποσό. Η κάθε οικονομική βο-
ήθεια μας δίνει δύναμη και κουράγιο για 
να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και 
να καλύψουμε τα αυξημένα έξοδα έκδο-
σης και εκτύπωσης της ιστορικής μας 
εφημερίδας. Χρήματα μπορείτε να μας 
αποστείλετε, είτε με ταχυδρομική επιτα-
γή στη διεύθυνση του Συλλόγου μας, είτε 
με κατάθεση στο Λογαριασμό Αγροτι-
κής Τράπεζας 16301-003296-52, είτε 
στην ανταποκρίτρια μας στ΄ Ανώγεια, 
Αλίκη Βρέντζου.
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Εκδηλώσεις-δράσεις του Δήμου Ανωγείων

«...Σας καλέσαμε απόψε εδώ, όχι για να αντα-
ποδώσουμε αυτά που γενναιόδωρα πρόσφεραν 
τα χωριά σας στους Ανωγειανούς σε δύσκολες 
ώρες, γιατί αυτά δεν ανταποδίδονται, αλλά για 
να σας πω δημόσια ως Δήμαρχος Ανωγείων 
ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους των παππού-
δων και των πατεράδων μας αλλά και των απα-
νταχού Ανωγειανών για το ηθικό μεγαλείο που 
έδειξαν σε δύσκολες ώρες για τους προγόνου 
μας οι δικοί σας παππούδες και πατεράδες.
Εξήντα πέντε χρόνια πριν, στις 13 Αυγού-
στου του 1944 τα’ Ανώγεια πλήρωσαν βαρύ 
το τίμημα της αντίστασης τους κατά των 
Γερμανών.
Για να εκδικηθούν οι κατακτητές τους Ανω-
γειανούς για το αδάμαστο φρόνιμα που 
επέδειξαν σε όλη την διάρκεια της κατοχής 
αλλά και για τις ζημιές που τους προκάλεσε η 
Ανωγειανή Αντίσταση, έζωσαν το χωριό και 
συγκέντρωσαν στην πλατεία Αρμί όλο τον 
άμαχο πληθυσμό και τους οδήγησαν φρου-
ρούμενους στο Γενί Γκαβέ και από κει στο 
Πέραμα όπου τους εγκατέλειψαν σαν το φτε-
ρό στον άνεμο.
Ύστερα και για 24 μέρες μέχρι τις πέντε του 
Σεπτέμβρη αφού λεηλάτησαν ένα, ένα τα 
σπίτια του χωριού τα έκαιγαν και  τα ανα-
τίνασσαν.
Οι Ανωγειανοί πλήρωναν για Τρίτη φορά 
στην Ιστορία τους, με αυτό το τρίτο ολοκαύ-
τωμα του χωριού μας, την αταλάντευτη πί-
στη τους στις αξίες του ελεύθερου βίου του 
Ανθρώπου.

Τα’ Ανώγεια ισοπεδώθηκαν, ο πλούτος των 
Ανωγειανών και τα κοπάδια τους λεηλατή-
θηκαν, οι άνθρωποι εξανδραποδισμένοι έμει-
ναν μόνοι και ανυπεράσπιστοι.
Όλος σχεδόν ο άμαχος Ανωγειανός πληθυ-
σμός, γριές και γέροντες, μανάδες έγγειες με 
δύο τρία μωρά στην αγκαλιά, παιδιά και νέες 
κοπελιές της παντρειάς, εγκαταλείφτηκαν 
στον Μυλοπόταμο. 
Τότε φάνηκε το ψυχικό σθένος και το ηθικό 
μεγαλείο των Μυλοποταμίτικων, Μαλεβυζιώ-
τικων  και Μοναφατσιώτικων χωριών αλλά 
και των κατοίκων του Ρεθύμνου του Ηρα-
κλείου και άλλων περιοχών και μοναστηριών 
όπου πήγαν Ανωγειανοί πρόσφυγες. 
Οι Άνθρωποι άνοιξαν όχι μόνο τα σπίτια τους 
αλλά και την καρδιά τους και στέγασαν, τάι-
σαν, πότισαν και έντυσαν τους προγόνους μας.
Ο καθένας πρόσφερε ότι είχε και ότι μπορού-
σε από το υστέρημα του. 
Η αλληλεγγύη και η φιλοξενία που έδειξαν οι 
κάτοικοι όλων των χωριών υπήρξε πρωτοφα-
νής για το μέγεθος της συμφοράς.
Μαρτυρούνται πράξεις ασύγκριτου ηθικού, 
ανθρώπινου πλούτου.
Ότι είχε το τσικάλι το μοιράστηκαν, έκοψαν 
στην μέση το ψωμί, έντυσαν και υπόδησαν. 
Δωμάτια που περίσσευαν, κατώγια, στάβλοι 
που καθαρίστηκαν, σχολεία, αποθήκες, εκ-
κλησίες και μοναστήρια έγιναν χώροι προ-
σωρινής ή μονιμότερης καταλαγής και παρη-
γοριάς των αναξιοπαθούντων Ανωγειανών.
Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους στήρι-

ξαν τους προγόνους μας όχι μόνο εκείνες τις 
δύσκολες ώρες αλλά και μέχρι να μπορέσουν 
να γυρίσουν πίσω και μέσα στα χαλάσματα 
του χωριού τους να ξανακτίσουν ένα δωμα-
τιάκι και να ξαναρχίσουν τις προσπάθειες για 
να ορθοποδήσουν.
Για όλους αυτούς τους ανθρώπους και τα χω-
ριά τους, για τα ιδρύματα, τις εκκλησίες και 
τα μοναστήρια, όλες οι γενιές των Ανωγεια-
νών θα νοιώθουν ευγνωμοσύνη.
Νοιώθουμε όμως και κατανόηση για τις ελά-
χιστες εκείνες περιπτώσεις κάποιων που φο-
βήθηκαν να μην τους κάψουν τα σπίτια τους 
οι Γερμανοί ναζί ως αντίποινα.
Νοιώθαμε επίσης πάντα και νοιώθουμε και 
σήμερα αλληλέγγυοι στα χωριά Δαμάστα, 
Σάρχο, Καμαράκι, Καμαριώτη και άλλα για 
τα δεινά τις καταστροφές και τις εκτελέσεις 
που πλήρωσαν. Γιατί  το πένθος και η οδύνη 
τους είναι γνώριμη στους Ανωγειανούς.

Αγαπητοί φίλοι προσκεκλημένοι 

Θέλω να γνωρίζετε πως ανάμεσα μας, εδώ, 
απόψε βρίσκονται δεκάδες Ανωγειανές και 
Ανωγειανοί, πρόσφυγες τότε που κουβαλούν 
πολλές μικρές προσωπικές ιστορίες πόνου, 
φόβου και λύπης από την φοβερή τραγωδία 
του κατατρεγμού που υποχρεώθηκαν να ζή-
σουν.
Κουβαλούν όμως και πολλές ιστορίες βαθύ-
τατης αλληλεγγύης και αυθεντικής γενναιό-
τητας που βίωσαν στα φιλόξενα χωριά σας 

από  σας και τους προγόνους σας. 
Ανάμεσα μας βρίσκονται όμως και εκατο-
ντάδες Ανωγειανές και Ανωγειανοί, αγέννη-
τοι τότε, που έχουν ακούσει ξανά και ξανά 
από τους γονείς και τις γιαγιάδες  τους αμέ-
τρητες ιστορίες για αυτό το ανθρώπινο μεγα-
λείο που εκφράσανε οι δικοί σας γονείς και 
παππούδες.
Και θέλω να γνωρίζετε πως και αυτές οι νεό-
τερες γενιές των Ανωγειανών νοιώθουν μέσα 
στην καρδιά τους για σας, τους προγόνους 
και τα χωριά σας τα ίδια αισθήματα με τους 
γονείς και τους παππούδες τους. 
Να είστε σίγουροί πως αυτές οι ιστορίες δεν 
θέλουμε να ξεχαστούν και δεν θα ξεχαστούν.
Γιατί αυτές οι ιστορίες συμπυκνώνουν με-
ρικές από τις μεγάλες ανθρώπινες αξίες του 
κρητικού ήθους , είναι οι κρίκοι της μεγάλης 
ακατάλυτης αλυσίδας και βασικό συστατικό 
του παραδοσιακού βίου των κρητικών. 
Και αυτές τις αξίες όπως όλοι πιστεύω θα 
συμφωνείτε, τις έχουμε ανάγκη σήμερα, 
ίσως περισσότερο.
Για αυτό ο Δήμος μας ανάθεσε στο σκηνοθέ-
τη Λευτέρη Χαρωνίτη να καταγράψει κινη-
ματογραφικά τις μαρτυρίες των ανθρώπων 
που έζησαν εκείνα τα γεγονότα.
Απόψε μας παρουσιάζει την ταινία «Φιλό-
ξενα Χωριά» που θα δούμε αμέσως μετά, η 
οποία θα εμπλουτιστεί στην συνέχεια και με 
άλλες μαρτυρίες. 
Χίλια καλώς ορίσατε φίλοι μας και αδικοί 
μας».

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ κ. ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ

• Δήμος Ρούβα Δήμαρχος κ. Φανούρης Οι-
κονομάκης 
• Δήμος Κουλούκωνα Αντιδήμαρχος κ. Κια-
γιάς Χαράλαμπος  
• Δήμος Τεμένους Αντιδήμαρχος κ. Σκουλάς 
Γεώργιος 
• Κοινότητα Ζωνιανών Πρόεδρος κ. Παρασύ-
ρης Κων/νος 
• Δήμος Γεροποτάμου – Δημοτικός Σύμβου-
λος & Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλόγου κ. 
Σαρρής Μιχάλης 
• Από το 547 Στρατόπεδο Ρεθύμνου ο Λοχαγός 

Καστελιαννάκης Νικόλαος 
• Ο Αντιπρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως κ.  
Μανουράς Άρης 
• Χώνος Πάρεδρος Τοπικού Συμβουλίου κ. Ρου-
μπάκης Μανώλης & ο Πρόεδρος Συλλόγου 
Χωνιανών κ. Γεμιστός Ζαχαρίας 
• Σείσαρχα – τα μέλη του ΔΣ του πολιτιστι-
κού συλλόγου 
• Ρουκάνι κ. Χαιρέτης Μιχάλης 
• Μουρτζανά – Μέλη πολιτιστικού συλλόγου
• Μελιδόνι – Πρόεδρος πολιτιστικού συλλό-
γου Πάτερ Σταυρος Γοργοτάτος 

• Θοδώρα – Πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου 
κ. Φλουρής Γεώργιος  & μέλη 
• Ζωνιανά – Νομαρχιακός Σύμβουλος & εκ-
πρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου κ. Παρα-
σύρης Γιάννης 
• Εθιά – πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου κ. 
Μαθιουδάκης Νίκος και μέλη συλλόγου 
• Δαμάστα - πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου 
κ. Στρατιδάκης Οδυσσέας και μέλη συλλό-
γου
• Γέργερη - πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου 
κ. Παπαγιαννάκης Γιώργος

• Γαράζο – γραμματέας πολιτιστικού συλλό-
γου κ. Κορνάρος Ελευθέριος 
• Ασυρώτοι (Κρυονέρι) πρόεδρος πολιτιστικού 
συλλόγου κ. Βενιανάκης Μανώλης 
• Αξός - πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου 
Αξικών Αθήνας κ. Ρισσάκης Νίκος & ο πρό-
εδρος πολιτιστικού συλλόγου Αξικών κ. Δα-
φέρμος Βασίλης 
• Αγρίδια – Μέλη πολιτιστικού συλλόγου 
• Άγιος Μάμας - Μέλη πολιτιστικού συλλόγου
• Αγγελιανά - πρόεδρος πολιτιστικού συλλό-
γου κ. Γιουρτζάκης Νεκτάριος 

Πάμπολλα χωριά ήταν αυτά, που με τους θεσμικούς φορείς και τους εκπροσώπους τους, παραστάθηκαν στην τιμητική εκδήλωση, αποδεχό-
μενα τη θερμή ανωγειανή πρόσκληση που τους απηύθυνε η δημοτική αρχή του χωριού μας, στο όνομα όλων των Ανωγειανών. Οι μνήμες 
ξύπνησαν, τα συναισθήματα αναμοχλεύθηκαν και η εκδήλωση, όπως προλογίστηκε (βλ. παρακάτω) από την ομιλία του Δημάρχου Ανωγείων 
στέφθηκε από επιτυχία.

Ο Δήμος Ανωγείων τίμησε στις 10 Αυγούστου τα χωριά που περιέθαλψαν στις εστίες 
τους, τους Ανωγειανούς πρόσφυγες του Ολοκαυτώματος τον Αύγουστο του ΄44

Συνέχεια από 1η σελ.

Ιερά Μονή Δισκουρίου 
Ιερά Μονή Χαλέπας 

Χωριά: 
Αγάκου Μετόχι 
Αγγελιανά  
Αγιά 
Αγία Ειρήνη Σπήλια  
Αγρίδια    
Άδελε    
Αη Γιάννης   
Αήμονας   
Αξός     
Απλαδιανά 
Αστέρι    
Ασυρώτοι (Κρυονέρι) 
Γαράζο    
Γενί Καβέ (Δροσιά) 
Γέννα 
Γέργερη   
Δαμάστα   
Δαφνέδες     
Δούλι 
Ερφοι    

Ζαρός    
Ζωνιανά   
Θοδώρα
Καλανταρέ
Καλού    
Κάλυβος   
Καμαριώτης   
Κεραμούτσι  
Κορφές 
Κουρουπάς   
Κράνα   
Λειβάδα (Σφυρή Μετόχι) 
Λιβάδια 
Λιγόρτυνος 
Μάραθος 
Μαργαρίτες
Μελιδόνι 
Μουρτζανά 
Παγκαλοχώρι 
Πάνορμο  
Πέραμα 
Πλακιώτισσα 
Ρουκάνι 
Σείσαρχα

Σίβα
Σίσσες 
Τσαχιανά
Τύλισος 
Χαμαλεύρι 
Χουμέρι
Χώνος 

Δήμοι: 
Δήμος Αγίας Βαρβάρας 
Δήμος Αρκαδίου 
Δήμος Αστερουσίων 
Δήμος Γαζίου 
Δήμος Γεροποτάμου 
Δήμος Ζαρού 
Δήμος Κουλούκωνα
Δήμος Κουρητών
Δήμος Κόφινα
Δήμος Κρουσσώνα 
Δήμος Ρούβα
Δήμος Συβρίτου 
Δήμος Τεμένους 
Δήμος Τυλίσου

ΦΙΛΟΞΕΝΑ ΧΩΡΙΑ - Η ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ...

Την όμορφη αυτή βραδιά, λάμπρυναν με την τιμητική παρουσία τους οι ακόλουθοι εκπρόσωποι και φορείς:
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΞΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

(στα πλαίσια προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Ανωγείων)

(Ανακοίνωση που εκδόθηκε την 29-8-2009 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων και τον 
νέο Διοικητικό του Συμβούλιο)

«Φίλες και Φίλοι,

την Δευτέρα 3/8/2009, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων, πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού συγχωριανών μας, με σκοπό την ορι-
οθέτηση των στόχων, των σκοπών και της πορείας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων, 
καθώς επίσης και την εγγραφή νέων μελών στο σύλλογο
Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε ομόφωνα, να γίνει ανακοίνωση σε όλο το χωριό, και να συ-
γκληθεί Γενική Συνέλευση την Τρίτη 18-8-2009, προκειμένου να εκλεγεί το νέο διοικητι-
κό συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων.
Την Τρίτη 18-8-2009 πραγματοποιήθηκε η προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση του Συλ-
λόγου μας, η οποία και εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ανωγείων, το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω αναφερόμενους συγχωριανούς και 
συγχωριανές μας:

Πρόεδρος:   Σουλτάτος Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος:   Σμπώκος Γεώργιος του Ιωάννη
Γεν. Γραμματέας:  Δραμουντάνης Μιχάλης του Ανδρέα
Ταμίας:    Σκανδάλη Νίκη του Ιωάννη
Μέλη:    Βρέντζος Γιάννης του Δημητρίου
   Δραμουντάνης Βασίλης του Αντωνίου
   Μπέρκης Δημήτρης του Νικολάου
   Σαμόλης Γιάννης του Ορέστη
   Σπαχής Γιάννης του Γεωργίου
   Φασουλά Βάλια του Εμμανουήλ

Στην προσπάθειά και στο όραμα όλων μας, για προσφορά και δραστηριοποίηση, προ-
γραμματίζουμε ήδη τις πρώτες μας δράσεις και για τις οποίες θέλουμε τη βοήθεια, την 
συμπαράσταση και την ενεργό συμμετοχή όλων των Ανωγειωνών.
Οι προτάσεις και οι θετικές σκέψεις όλων των Ανωγειανών, πρέπει να υλοποιούνται, προ-
κειμένου να πετύχουμε τη συνεχή πρόοδο και την πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής μας 
κοινωνίας.
Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι μπορείτε να εγγραφείτε μέλη του Συλλόγου, 
όλοι οι Ανωγειανοί και Ανωγειανές, ηλικίας 18 ετών και άνω, συμπληρώνοντας την σχετι-
κή αίτηση στην Γραμματεία του Δήμου Ανωγείων (υπεύθυνη κα Νίκη Σκανδάλη)».

Εκ μέρους του Δ.Σ. Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων

    Ο Γεν. Γραμματέας     Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Δραμουντάνης    Ζαχαρίας  Κ. Σουλτάτος

Γενική Συνέλευση και 
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝΑπό τις 25 Σεπτέμβρη 2009, είναι σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα της εταιρίας 
«ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» που είναι η ακόλουθη:

www.akomm.gr

Η εταιρία ενημέρωσε τους διάφορους φορείς και την εφημερίδα μας, για το νέο αυτό, εγχεί-
ρημά της, που σκοπό έχει την αμεσότερη, εγκυρότερη και πληρέστερη ενημέρωση των πο-
λιτών, υπογραμμίζοντάς, ότι ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας αυτής είναι ακόμα ημιτελή 
(όπως και η έκδοση στην αγγλική γλώσσα). 
Για το λόγο αυτό η εταιρία προσδοκά στις δικές μας παρατηρήσεις και προτάσεις για την 
καλύτερη  εμφάνιση και λειτουργικότητά της ιστοσελίδας.
 Προτρέπει δε τους πολίτες να την ενημερώσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους (e-mail) 
με σκοπό η εταιρία να τους αποστέλει το ενημερωτικό δελτίο και να τους ενημερώνει για 
έκτακτα γεγονότα όπως π.χ προκηρύξεις προγραμμάτων κ.α

Με αφορμή τη λειτουργία της νέας αυτής ιστοσελίδας, ο πρόεδρος της «ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης σημείωσε  
τα ακόλουθα:
 
«Το 1988, έξι φορείς των επαρχιών Μυλοποτάμου και Μαλεβυζίου κάνοντας πραγματικότητα 
μια πρωτοποριακή ιδέα για την προώθηση, τη στήριξη και τη συμμετοχή του τοπικού πληθυ-
σμού και των φορέων της περιοχής του Ψηλορείτη στη διαδικασία της τοπικής και περιφερεια-
κής ανάπτυξης ίδρυσαν το Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου Μαλεβυζίου. 
Στόχος ήταν και παραμένει η σχεδίαση και η  στήριξη ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης για 
την περιοχή του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη το οποίο βασίζεται και στηρίζεται στο ανθρωπο-
γενές δυναμικό της περιοχής, στη μακρόχρονη ιστορία της, στο περιβάλλον και τον πολιτισμό 
της καθώς και στα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της. 
Ένα μέρος της πολύχρονης πορείας της εταιρείας και του αξιόλογου έργου της αποτυπώνεται 
στην παρούσα ιστοσελίδα, η οποία δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη να ενισχυθεί η γρήγορη 
και αποτελεσματική διάχυση της πληροφορίας, η πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση του 
τοπικού πληθυσμού, η ευαισθητοποίησή και η ενεργοποίησή του.  
Προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο της «από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγισης» της ανα-
πτυξιακής διαδικασίας  η  αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών είναι από τις βασικές μας προ-
τεραιότητες. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια διαδραστική διαδικασία 
συνεχούς επικοινωνίας,  ενημέρωσης και καταγραφής ιδεών και απόψεων. Ελπίζουμε η παρού-
σα ιστοσελίδα να αξιοποιήσει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό αυτές τις δυνατότητες».

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
«ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

Κύριε πρόεδρε,  
οι  ανωγειανοί και τ’ Ανώγεια κατέχουν μια 
ιδιαίτερη θέση στην καρδιά και στην ψυχή της 
Κρήτης και των Κρητικών. Κατέχουν μια ιδι-
αίτερη θέση με την προσφορά τους στην ελευ-
θερία, στον πολιτισμό και στην δημοκρατία. 
Εκεί ψηλά στην αετοφωλιά του Ψηλορείτη  
περήφανοι,  διακρινόμενοι από  ένα δημιουρ-
γικό εγωισμό , αποτελούν όαση πολιτισμού 
σε μια περιοχή της Κρήτης, όπου τόσα πολλά 
προβλήματα παραβατικότητας υπάρχουν. Τ’ 
Ανώγεια των λαϊκών καλλιτεχνών,  των στι-
χουργών,  των  μαντιναδολόγων,  των λυράρη-
δων, αλλά και των πολιτικών. Τ’ Ανώγεια του 
Σκουλά και του Ψαραντώνη, του Λουδoβίκου 
και του Στραβού, τ’ Ανώγεια ενός περήφα-
νου αδούλωτου λαού που κοσμεί την Κρήτη 
και τους Κρητικούς και τέλος τ’ Ανώγεια του 
Μεγάλου, του Αξέχαστου Νίκου Ξυλούρη 
του Ανθρώπου, του καλλιτέχνη που θα ζει 
για πάντα  ανάμεσα μας, με την στάση του, 
την δράση του και  με την αρχαγγελική του 
φωνή. Εμείς όλοι που ζούμε στην Αττική (χι-
λιάδες είμαστε), οφείλουμε να διατηρήσουμε 
τις ρίζες μας και ενωμένοι να αποτελούμε ένα 
κομμάτι δύναμης, που μπορεί να παίξει σημα-
ντικό ρόλο στη στήριξη της Κρήτης και των 
Κρητικών. Το οφείλουμε στην ιστορία μας 

και στους προγόνους μας,  μα προπαντός   το 
οφείλουμε στις γενιές που έρχονται. Σ’ αυτό  
οι  Ανωγειανοί παίζουν σημαντικό ρόλο,  αλλά 
πιστεύω ότι μπορούν και πρέπει η συμμετο-
χή τους να γίνει δυναμικότερη. Εδώ θέλω να 
αναφερθώ στον Αντιπρόεδρο της Παγκρήτιας 
Ένωσης τον Άρη  Μανουρά και να σημειώσω 
πως είναι μια σημαντική προσωπικότητα, στο 
χώρο του Κρητικού πολιτιστικού κινήματος,  
με ήθος και  κύρος. Μια προσωπικότητα  που 
συμμετέχει ενεργά στο Κρητικό πολιτιστικό 
γίγνεσθαι,  αλληλέγγυος σε όσους τον χρειά-
ζονται. Ως πρόεδρος  του Συλλόγου Κρητών 
Αμαρουσίου αλλά και ως Μυλοποταμίτης, 
θα ήθελα μέσω της εφημερίδας σας,  να ευ-
χαριστήσω  ιδιαιτέρως, το ανωγειανό στοιχείο 
του Μαρουσιού, για την στήριξη που  παρέχει 
στον σύλλογο Κρητών του Μαρουσιού,  αλλά 
και σε μένα προσωπικά,  γεγονός  που με κά-
νει  να νιώθω, όχι μόνο δυνατός,  αλλά  και 
ιδιαίτερα περήφανος .Τελειώνοντας, θέλω να 
ευχηθώ σε όλους τους Ανωγειανούς και τους 
αναγνώστες της Εφημερίδας σας  καλό χειμώ-
να με υγεία,  χαρά  και δημιουργία.

Κων/νος Κανελλάκης 
Πρόεδρος του συλλόγου

 Κρητών Αμαρουσίου 
«Ο Κρηταγενής Ζεύς»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 

κ. Κώστα Κανελλάκη
(σ.σ. εστάλη προς δημοσίευση στην εφημερίδα μας, απευθυνόμενη στους απανταχού 
ανωγειανούς, αλλά, κυρίως, στους κατοικούντες στο Μαρούσι)

Στις 20 Ιουλίου 2009 και στα πλαίσια προβολής και προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτη-
μάτων των Ανωγείων ο Δήμαρχος υποδέχθηκε στο γραφείο του ξένη αντιπροσωπία δημοσιο-
γράφων απο τηλεοπτικά κανάλια της Αμερικής και της Κίνας καθώς και απο το μεγαλύτερο 
αρχαιολογικό περιοδικό της Αμερικής. 

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των δημοσιογράφων:
Jennifer Klahn:    Archaeological Institute of America
Jack Wang:    New Tang Dynasty Television
Yvinne Yeh:     New Tang Dynasty Television
Manos Angelakis:   Luxury Web Magazine
Dr James Stathis:   Celebrate Greece
Cynthia Daddona:   Dharma Karma Production 

Αναμνηστική φωτογραφία από την επίσκεψη 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ 
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΤΟΥΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ, ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ 
ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (Νο 281) ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.
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Ο κ. Φασουλάς  ξεκίνησε την ομιλία του 
ως  εξής:
«Το έτος, ορόσημο για το έθνος, το 1821 σε 
αυτήν εδώ την πλατεία υψώθηκε το λάβαρο 
της επανάστασης κατά των Τούρκων. Ένα 
χρόνο μετά τον Ιούλιο του 1822, σημειώνε-
ται το πρώτο ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩ-
ΓΕΙΩΝ,  από τους Τούρκους,  ο πρώτος ξε-
ριζωμός, η πρώτη προσφυγιά. 
Η αντίσταση των Ανωγειανών  συνεχίζε-
ται μέσα από τη Φιλική Εταιρεία και μέσα 
από ένα διαρκές αντάρτικο κατά των τουρ-
κικών δυνάμεων κατοχής, με τα Ανώγεια να 

κρατάνε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Κρήτη 
ως επαναστατικό κέντρο κατά των Οθωμα-
νών.
Κορυφαία στιγμή του Κρητικού ΑΓΩΝΑ 
το Αρκάδι, το Αρκάδι της θυσίας το 1866, 
με τον Εμμ. Αναγνώστου Σκουλά, να ανάβει 
το φυτίλι, κρατώντας ζωντανή τη φλόγα της 

λευτεριάς και της ανθρώπινης αξιοπρέπει-
ας. 
Ένα χρόνο αργότερα, το 1867 είχαμε το 2ο 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ πάλι από τους Τούρκους. Ο 
δεύτερος ξεριζωμός, η δεύτερη προσφυγιά.
Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας και μέχρι 
την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, τα 

Ανώγεια ανέδειξαν δεκάδες γενναίους και 
συνετούς καπετάνιους, επιφανείς οπλαρ-
χηγούς, που τίμησαν την καταγωγή τους, 
συμμετέχοντας σε όλες τις επαναστάσεις 
και τα Κινήματα, όπως αυτό της Θερίσου, 
το 1905, με επικεφαλής τον Ελ. Βενιζέλο.
Στις αρχές του 20ου αιώνα,  ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ 
Μακεδονομάχοι θα βρεθούν δίπλα στον 
Παύλο Μελά για την απελευθέρωση της 
Μακεδονίας. 

Συνεχίζοντας την ομιλία του ο κ. Φασου-
λάς, ανέφερε:

…..Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
στην διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής 
την αντίσταση των Ανωγειανών δεν θα τη 
συναντήσουμε μόνο στις μαδάρες του Ψηλο-
ρείτη και των Κρητικών βουνών, η αντίστα-
ση φτάνει μέχρι τα βουνά της Ρούμελης και 
το Θεσσαλικό κάμπο.  

Στην κορυφαία ενέργεια της ενωμένης 
Εθνικής Αντίστασης, την ανατίναξη της γέ-
φυρας του Γοργοπόταμου, στις 25 Νοεμβρί-
ου του 1942, πήραν μέρος δυο Ανωγειανοί 
που πολεμούσαν στις τάξεις του Ε.Λ.Α.Σ. 
Ο Λυραρογιώργης Πασπαράκης  ή «Καπε-
τάν Κόρακας»  και ο  Νικόλαος Μασαού-

της ή Μασαουοτονικόλας με το ψευδώνυμο 
«Αποστόλης». Ο Λυραρογιώρης  μάλιστα 
ως στενός συνεργάτης του Άρη Βελουχιώτη, 
πήρε μέρος στη ιστορική σύσκεψη των κα-
πεταναίων της Ρούμελης,  που είχε συγκα-
λέσει ο  καπετάνιος του ΕΛΑΣ, στη Λαμία 
το 1944.
Μεταπολεμικά, δυναμικό είναι το παρών 
των Ανωγειανών στους αγώνες για δημο-
κρατία και δικαιοσύνη. 
Στην διάρκεια της Απριλιανής δικτατορί-
ας Ανωγειανοί φοιτητές με οδηγό: τα δημο-
κρατικά τους πιστεύω,  το δοξάρι του  Νίκου 
Ξυλούρη - Ψαρονίκο και τη ΞΑΣΤΕΡΙΑ, θα 
δώσουν αγώνες μέσα και έξω από το Πο-
λυτεχνείο, για την πτώση της Χούντας των 
συνταγματαρχών. 
Στα δραματικά γεγονότα του 1974 στην 
Κύπρο, μετά την αμερικανο-υποστηριζόμενη 
εισβολή του «Αττίλα», μεταξύ των «300 μα-
χητών», της μοναδικής στα χρονικά των 
Ε.Δ. αεροαποβατικής επιχείρησης, που ονο-
μάστηκε και ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ, 
θα βρεθούν Ανωγειανοί, για να υπερασπι-
στούν το διεθνές αεροδρόμιο της Λευκωσί-
ας, ο ταγματάρχης Βασίλης Μανουράς ως 
επικεφαλής της Μάχης του αεροδρομίου και 
ο καταδρομέας Γιώργης Χρονιάρης, καθώς 
επίσης και Ανωγειανής καταγωγής, κατα-
δρομείς από το Μονοφάτσι…..

Και ο κ. Φασουλάς κατέληξε ως εξής: 
…Σήμερα ωστόσο  οι Ανωγειανοί θα πρέ-
πει να αντισταθούν στην ισοπέδωση των 
ηθικών αξιών, στην ισοπέδωση των παρα-
δοσιακών αξιών, στην ισοπέδωση της ίδιας 
μας της ψυχής, ιδιαίτερα σήμερα που η φε-
τινή επέτειος εορτάζεται σε περιβάλλον διε-
θνούς ρευστότητας και αβεβαιότητας, όπου 
ο φόβος και η ανασφάλεια επηρεάζουν την 
καθημερινότητά μας.

Μέσα λοιπόν στο ευμετάβλητο και επικίν-
δυνο αυτό διεθνές περιβάλλον με ανοιχτά 
ακόμα αρκετά εθνικά μέτωπα, καλούμαστε  
όλοι μας να αντιτάξουμε την αφοσίωσή μας 
στη Δημοκρατία, την πίστη μας στο μέλλον 
αυτού εδώ του τόπου, στο όραμα της προό-
δου και της κοινωνικής δικαιοσύνης για μια 
καλύτερη κοινωνία για όλους».

Ξένε ανε σε βάνει η περασά
στο Ανωγειό τη στράτα
Στα τρία Ολοκαυτώματα
με σεβασμό σταμάτα

Με σεβασμό θα το πατώ
τ΄ Ανωγειανό το χώμα

Χαλάσματα του Φασισμού
είναι γεμάτα ακόμα

Θα πρέπει τα χαλάσματα
να γίνουνε μνημεία

Να δείχνουνε του Φασισμού
την όλη κτηνωδία

(Μαντινάδες του Βασίλη 
Φασουλά  ή Χουμά)

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΑΪΚΗ 
ΑΝΩΓΕΙΑΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ 
ΔΟΞΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΜΕΝΗ 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ 
ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ. 
ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΦΑ-
ΣΙΣΜΟΣ».

Ακολούθησε μια μουσική κατάθεση από 
τους Μενέλαο Νταγιαντά (λύρα) και Κώ-
στα Καλλέργη (λαούτο) με θέμα το κάψιμο 
των Ανωγείων. Στη συνέχεια οι τοπικοί φο-
ρείς κατέθεσαν στέφανα στον ανδριάντα 
του αγνώστου Ανωγειανού και η τελετή 
έκλεισε με την ανάκρουση του εθνικού μας 
ύμνου. 

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
65 χρόνια μετά...

Ρεπορτάζ: Μανώλης Σκανδάλης

«Ήρθαν τσ΄ Αιγύπτου τα πουλιά για να παραθερίσουν,
στ΄ Ανώγεια δεν εβρήκανε τοίχους, φωλιές να χτίσουν.»

Το παραπάνω τετράστιχο της Ειρήνης Αναγνωστάκη, βγαλμένο μέσα από τους καπνούς και 
τα ερείπια, μας μεταφέρει πλήρως την εικόνα των Ανωγείων 65 χρόνια πριν. Η απλή και 
χαροκαμένη μάνα, μέσα από την οδύνη της, γίνεται σύγχρονη μούσα  περιγράφοντας τις 
ζοφερές σκηνές εκείνης της εποχής:

«…Ω! Παναγιά μου Ανωγειανή, πού ήσουν  αυτή την ώρα,
       όταν  εβάλαν την φωτιά στα πονεμένα Ανώγεια…»

Τελετάρχης ο Γενικός Γραμματέας του συλλόγου μας Μανώλης Σκανδάλης Ο Νομάρχης Ρεθύμνου κ. Παπαδάκης με σεβασμό έμπροσθεν του μνημείου των Ανωγειανών πεσόντων. Το στρα-
τιωτικό άγημα παρόν. Ο κόσμος πολύς στην κεντρική πλατεία των Ανωγείων

Πλήθος επισήμων στην πλατεία δημαρχειου

Οι Μενέλαος Νταγιαντάς (λύρα) και Κώστας Καλλέργης (λαούτο), επένδυσαν μουσικά, την εκδήλωση

(συνέχεια από πρώτη σελ.)
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«Η Ανωγειανή Αντίσταση από το 
1821 έως το 1974»

«Η αντίσταση των Ανωγειανών, για λευτε-
ριά, εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία και 
κοινωνική δικαιοσύνη έρχεται από πολύ 
μακριά και φτάνει ως τις μέρες μας. Απλώ-
νεται από τον Ψηλορείτη στα Μακεδονικά 
βουνά και τον Όλυμπο, ως το Πενταδάκτυ-
λο της Κύπρου και τη Μέση Ανατολή» τό-
νισε στην αρχή της ομιλίας του ο Γιάννης 
Φασουλάς και πρόσθεσε:
«Το έτος, ορόσημο για το έθνος, το 1821 σε 
αυτήν εδώ την πλατεία υψώθηκε το λάβαρο 
της επανάστασης κατά των Τούρκων. Ένα 
χρόνο μετά τον Ιούλιο του 1822, σημειώνεται 
το πρώτο ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙ-
ΩΝ, από τους Τούρκους, ο πρώτος ξεριζωμός, 
η πρώτη προσφυγιά. 
Η αντίσταση των Ανωγειανών συνεχίζεται 
μέσα από τη Φιλική Εταιρεία και μέσα από 
ένα διαρκές αντάρτικο κατά των τουρκικών 
δυνάμεων κατοχής, με τα Ανώγεια να κρατάνε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην Κρήτη ως επανα-
στατικό κέντρο κατά των Οθωμανών.
Κορυφαία στιγμή του κρητικού ΑΓΩΝΑ 
το Αρκάδι, το Αρκάδι της θυσίας το 1866, με 
τον Εμμ. Αναγνώστου Σκουλά, να ανάβει το 
φυτίλι, κρατώντας ζωντανή τη φλόγα της λευ-
τεριάς και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
Ένα χρόνο αργότερα, το 1867 είχαμε το 2ο 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ πάλι από τους Τούρκους. Ο 
δεύτερος ξεριζωμός, η δεύτερη προσφυγιά.
Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας και μέχρι 
την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, τα 
Ανώγεια ανέδειξαν δεκάδες γενναίους και 
συνετούς καπετάνιους, επιφανείς οπλαρ-
χηγούς, που τίμησαν την καταγωγή τους, 
συμμετέχοντας σε όλες τις επαναστάσεις 
και τα Κινήματα, όπως αυτό της Θερίσου, 
το 1905, με επικεφαλής τον Ελ. Βενιζέλο.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ 
Μακεδονομάχοι θα βρεθούν δίπλα στον Παύλο 
Μελά για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. 
Τους Ανωγειανούς Μαχητές, θα τους συνα-
ντήσουμε στα πεδία των Μαχών της Μικράς 
Ασίας το 1922, με πολλούς νεκρούς και αγνο-
ούμενους, στο καυτό μέτωπο της Αλβανίας το 
1940, όπου επίσης πολλοί συγχωριανοί μας 
θα δώσουν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι το 
λαϊκό ΟΧΙ απέναντι στον Ιταλικό Φασισμό. 
Ακολουθεί η Μάχη των Μαχών η Μάχη της 
Κρήτης, το έπος της Κρήτης, η αντίσταση και 
στις 13 Αυγούστου του 1944 το 3ο ΟΛΟΚΑΥ-
ΤΩΜΑ, από τις δυνάμεις των ΝΑΖΙ. Ο τρίτος 
ξεριζωμός, η Τρίτη προσφυγιά.

Δυο Ανωγειανοί στην 
ανατίναξη του Γοργοπόταμου
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην δι-
άρκεια της Γερμανικής Κατοχής την αντί-
σταση των Ανωγειανών δεν θα τη συναντή-
σουμε μόνο στις μαδάρες του Ψηλορείτη και 
των Κρητικών βουνών, η αντίσταση φτάνει 
μέχρι τα βουνά της Ρούμελης και το Θεσσα-
λικό κάμπο. 
Στην κορυφαία ενέργεια της ενωμένης Εθνι-
κής Αντίστασης, την ανατίναξη της γέφυρας 
του Γοργοπόταμου, στις 25 Νοεμβρίου του 
1942, πήραν μέρος δυο Ανωγειανοί που πολε-
μούσαν στις τάξεις του Ε.Λ.Α.Σ. Ο Λυραρο-
γιώργης Πασπαράκης ή «Καπετάν Κόρακας» 
και ο Νικόλαος Μασαούτης ή Μασαουοτονι-
κόλας με το ψευδώνυμο «Αποστόλης». Ο Λυ-
ραρογιώρης μάλιστα ως στενός συνεργάτης 
του Άρη Βελουχιώτη, πήρε μέρος στη ιστορι-
κή σύσκεψη των καπεταναίων της Ρούμελης, 
που είχε συγκαλέσει ο καπετάνιος του ΕΛΑΣ, 
στη Λαμία το 1944.
Μεταπολεμικά, δυναμικό είναι το παρών των 
Ανωγειανών στους αγώνες για δημοκρατία 
και δικαιοσύνη. 
Στην διάρκεια της Απριλιανής δικτατορίας 
Ανωγειανοί φοιτητές με οδηγό: τα δημοκρατι-
κά τους πιστεύω, το δοξάρι του Νίκου Ξυλού-
ρη - Ψαρονίκο και τη ΞΑΣΤΕΡΙΑ, θα δώσουν 

αγώνες μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο, για 
την πτώση της Χούντας των συνταγματαρχών. 
Στα δραματικά γεγονότα του 1974 στην 
Κύπρο, μετά την αμερικανο-υποστηριζόμενη 
εισβολή του «Αττίλα», μεταξύ των «300 μα-
χητών», της μοναδικής στα χρονικά των Ε.Δ. 
αεροαποβατικής επιχείρησης, που ονομάστη-
κε και ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ, θα 
βρεθούν Ανωγειανοί, για να υπερασπιστούν 
το διεθνές αεροδρόμιο της Λευκωσίας, ο ταγ-

ματάρχης Βασίλης Μανουράς ως επικεφαλής 
της Μάχης του αεροδρομίου και ο καταδρο-
μέας Γιώργης Χρονιάρης, καθώς επίσης και 
Ανωγειανής καταγωγής, καταδρομείς από το 
Μονοφάτσι.

«Πήρε την πρώτη σφαίρα…»
Το πρώτο θύμα των Γερμανών στα Ανώ-
γεια, ανέφερε ο ομιλητής, όταν πήραν την 
απόφαση της ισοπέδωσης, είναι ένα παιδί, ο 
8χρονος Στεφανής Ξυλούρης. Ήταν ο πρώ-
τος που με τον τρόπο του και τη στάση του 
αντιστάθηκε στο Γερμανό εισβολέα. Το εκτέ-
λεσαν εν ψυχρώ. Η μάνα του η Μπαμπακιού-
δενα θα πει: 
«Ο Γερμανός είδε τα παιδιά ότι δεν επηγαίνανε 
προς το σχολειό, τους εφώναξε αλλά αυτά δεν 
του δώκανε σημασία και επυροβόλισε. Η σφαί-
ρα εβρήκε το δικό μου παιδί, τον Στεφανή μου.
Επήγα και το βάνω στα γόνατά μου. Η σφαίρα 
το βρήκε στο λαιμό. Ο Στεφανής μου άνοιξε 
το στόμα του και ετελείωσε» .
To παιδί μένει άταφο για έξι μέρες μέσα 
στην Εκκλησία της Παναγίας. Όταν ήρθε ή 
ώρα της ταφής η μάνα αντί για νερό που δεν 
υπήρχε λόγω της ολοκληρωτικής καταστρο-
φής, το έπλυνε με τα δάκρυα της. Την εν ψυ-
χρώ δολοφονία του Στεφανή, θα περιγράψει 
με μια μαντινάδα, ο αείμνηστος Χουμάς από 
το Περαχώρι, λέγοντας χαρακτηριστικά: 
«Όταν εκαίγαν το χωριό ήτανε μαύρη μέρα 
κι ο Στεφανής του Μπαμπακιό πήρε την 
πρώτη σφαίρα».

 «Ετσι μωρέ ξεκίνησε 
και ο Παπαφλέσσας...»
Αναφερόμενος στην προσφορά των Ανω-
γειανών στην Μάχη της Κρήτης και την 
Αντίσταση, υπογράμμισε: «Από την πρώτη 
κιόλας στιγμή, που η γερμανική επιχείρηση 
με την κωδική ονομασία ΕΡΜΗΣ, ξεκίνησε 
για να καταλάβει την Κρήτη, οι Ανωγειανοί 
όρθωσαν ως όφειλαν το αντιστασιακό τους 
ανάστημα απέναντι στις προθέσεις και τις δι-
αθέσεις της ναζιστικής πολεμικής μηχανής.
Θα βρεθούν στη ζώνη της φωτιάς. Στην πρώ-
τη γραμμή του Μάλεμε όπου ήταν το κέντρο 

των επιχειρήσεων, στο καυτό μέτωπο του Λα-
τζιμά και στη μάχη του Ηρακλείου. 
Την ίδια ώρα που το ναζιστικό δίχτυ απλώνε-
ται στην Κρήτη, στα Ανώγεια έχουν ξεκινήσει 
οι ζυμώσεις για την οργάνωση της Αντίστα-
σης, της παλλαϊκής αντίστασης απέναντι στο 
Φασισμό.
Ισχυρές προσωπικότητες της τοπικής κοινω-
νίας βάζουν μπρος για τη συγκρότηση αντιστα-
σιακών ομάδων. Το καλοκαίρι του 1941 γίνο-

νται πολλές συσκέψεις και συζητήσεις για τους 
τρόπους αντιμετώπισης του κατακτητή. Ο πα-
τριωτικός ενθουσιασμός που επικρατούσε ΣΤΟ 
ΧΩΡΙΟ εκφράστηκε με τον καλύτερο τρόπο 
από έναν φλογερό πατριώτη, τον παπα-Γιάννη 
Σκουλά, τον πρώτο ιερέα αλεξιπτωτιστή στον 
κόσμο, ο οποίος είπε μετά την κρίσιμη σύσκε-
ψη στου Ζωνού το Μύλο: «Έτσι μωρέ παλιά, 
πρέπει να ξεκίνησε και ο Παπαφλέσσας».
Στη Γερμανοκατοχή τα Ανώγεια αναδείχτη-
καν σαν ένα από τα μεγαλοπρεπέστερα παρα-
δείγματα συνεχούς αντιστασιακής παρουσίας. 
Τους Ανωγειανούς διέκρινε η εσωτερική ενό-
τητα, η οργάνωσή τους, η αυτοπειθαρχία τους 
και η αποφασιστικότητά τους. Το «πρακτικό» 
που υπέγραψαν στις 15 Αυγούστου 1941 για 
τη συγκρότηση αντιστασιακής Οργάνωσης 
που η ουσιαστική ύπαρξή της ανέτρεχε από 
τις πρώτες μέρες του Ιούνη, μπορεί να είναι 
η πρώτη πράξη σ’ ολόκληρη την κατεχόμενη 
Ευρώπη, που έκφραζε την αυθόρμητη συλλο-
γική απόφαση των κατοίκων μιας περιοχής, 
να αντισταθούν κατά των δυνάμεων του φασι-
σμού. Να σημειωθεί ότι το Γενάρη του 1942 
υπεγράφησαν άλλα δυο πρακτικά.
Το Σεπτέμβριο του 1941 αποφασίστηκε η 
δημιουργία ένοπλης ομάδας που ονομάστηκε 
Ανεξάρτητη Ομάδα Ανωγείων με λημέρι την 
Κορακόπετρα και αρχηγό μια ηρωϊκή μορ-
φή, τον ΕΝΩΤΙΚΟ Γιάννη Δραμουντάνη ή 
Στεφανογιάννη. Με την καθοδήγηση του τα 
Ανώγεια γίνονται κέντρο όχι της τοπικής αντί-
στασης, αλλά παγκρήτιο κέντρο αντίστασης 
κατά των Γερμανών, σε στενή συνεργασία 
με τις συμμαχικές δυνάμεις. Η εξόντωση του 
Στεφανογιάννη γίνεται από την πρώτη κιό-
λας στιγμή στόχος των Γερμανών. 
Σε επίσκεψή του (Σεπτ. 1942) ο εκπρόσω-
πος του συμμαχικού Στρατηγείου και αρ-
γότερα αρχηγός της μυστικής συμμαχικής 
αποστολής αντ/ρχης Νταμπάμπιν «έμεινεν 
έκπληκτος από την ενθουσιώδη φιλοξενία 
και το ενωμένο μέτωπο που παρουσίαζαν οι 
παπάδες, γιατροί, αξιωματικοί, κομμουνι-
στές και οι γέροντες του χωριού, κάτω από 
την αρχηγία του Ιωάννη Δραμουντάνη». 

Κέντρο της Κρητικής 
Αντίστασης τ΄Ανώγεια
Όπως αποκαλύπτεται από το σημείωμα που 
ακολουθεί η εξόριστη κυβέρνηση του Καΐρου 
είχε επικοινωνία με την Κρητική Αντίσταση, 
μέσω των Ανωγειανών Οργανώσεων. Για 
την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση της Μέ-
σης Ανατολής Κέντρο της Αντίστασης στην 
Κρήτη ήταν τα Ανώγεια. Σε μήνυμα του, προς 
τους Ανωγειανούς ο τότε πρωθυπουργός Εμμ. 
Τσουδερός αναφέρει:

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
«Προς Την Εθνικήν Οργάνωσιν Ανωγείων 
Κρήτης
Αγαπητοί μου φίλοι
Σας στέλνω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου 
δια την πατριωτικήν δράσιν σας εναντίον 
του απαισιωτέρου κατακτητού που πέρασε 
ποτέ από το Νησί μας. Η ιστορία θα ανα-
γράψει με χρυσά γράμματα τον ηρωισμόν 
και την αυτοθυσίαν σας κατά την μεγάλην 
ταύτην περίοδον της πολυπαθούς πατρίδος 
μας. Είμαι βέβαιος ότι αι θυσίαι μας δεν θα 
χαθούν και οι κόποι σας ταχέως θα στεφθούν 
με την Νίκην και Ελευθερίαν. Εύχομαι τά-
χιστα με το καλό να συναντηθούμεν εις την 
Μεγάλην αυτήν Εορτήν του Ελληνισμού.                                                      
Δικός σας Ε. Ι. Τσουδερός».
Ανάλογο μήνυμα είχε στείλει και Βασιλιάς 
Γεώργιος, το οποίο αναφέρει:
«Προς Την κεντρικήν επιτροπήν οργανώσεως 
Εθνικής Αντιστάσεως Κρήτης. 
Μνημών του ηρωικού αγώνος του Κρητι-
κού λαού εναντίον του εισβολέως επληρο-
φορήθην με συγκινήσεως παρά τον υμέτερον 
απεσταλμένον ότι η Κρήτη ετοιμάζεται και 
πάλιν δια νέους αγώνας αντάξιους της ενδό-
ξου ιστορίας της. Συγχαίρομεν σας και όλους 
τους Κρήτας δια τον πατριωτισμόν των και 
εύχομαι πλήρην επιτυχίαν και ταχείαν νίκην.                                          
Γεώργιος Β΄».
                                          
Τα μηνύματα στ΄ Ανώγεια μετέφερε ο παπα- 
Γιάννης Σκουλάς ερχόμενος από το Καϊρο.
Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ανωγεια-
νής αντίστασης σε όλο το νησί επιβεβαιώ-
νει και η ίδια η διαταγή ισοπέδωσης των 
Ανωγείων από το Στρατηγό Διοικητή Κρήτης 
Βάλτερ Μίλερ, καθώς ξεκινάει με τη φράση 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Επειδή η πόλις 
των Ανωγείων είναι κέντρον της Αγγλικής 
κατασκοπείας εν Κρήτη... 

Οι Άγγλοι διασπούν την Αντίσταση...
Παρά τις εκτελέσεις και τις βάρβαρες ενέρ-
γειες σε βάρος του ντόπιου πληθυσμού οι 
εντολές για αγγαρείες δεν θα περάσουν.
Υπό αυτές τις συνθήκες και παρά το γεγονός 
ότι η αντίσταση στην Κρήτη ήταν ενωμένη, 
αφήνοντας στην άκρη τις όποιες ιδεολογικές 
διαφορές, οι Άγγλοι με το δικό τους γνωστό 
τρόπο, του διήρε και βασίλευε, διασπούν 
την αντίσταση. Οι εξελίξεις αυτές δεν άφη-
σαν ούτε τα Ανώγεια ανεπηρέαστα. Το Μάιο 
του ΄43 δημιουργούνται δυο οργανώσεις στα 
Ανώγεια η ΕΟΚ και το ΕΑΜ. Όμως, παρά τη 
διάσπαση οι δυο οργανώσεις θα βρουν διαύ-
λους επικοινωνίας και συνεργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό η οργάνωση του ΕΑΜ 
ανασυγκροτείται, ιδρύοντας την επιμελητεία 
του Αντάρτη, ενώ παράλληλα οργανώνεται η 
ΕΠΟΝ και ο εφεδρικός ΕΛΑΣ. 
Το καλοκαίρι του ΄43, ένα χρόνο πριν από 
το μεγάλο Ολοκαύτωμα, θα προηγηθεί ένα 
μικρότερο, δείχνοντας τις προθέσεις και τις 
διαθέσεις των Γερμανών απέναντι στους 
Ανωγειανούς. Θα καταστρέψουν τα σπίτια 8 
Ανωγειανών πατριωτών που αρνήθηκαν να 
πάρουν μέρος στις αγγαρείες τους. Το τοπικό 
ΕΑΜ αντιδρά αμέσως. Για να κρατήσει ψηλά 
το ηθικό των κατοίκων αποφασίζει την τα-
χύτερη αποκατάσταση των ζημιών, επιστρα-
τεύοντας όλους τους μάστορες της περιοχής, 

Η εξαίρετη παρουσίαση του θέματος από τον δημοσιογράφο Γιάννη Φασουλά στην κεντρική πλατεία των Ανωγείων (Αρμί), κατά 
την επέτειο των 65 χρόνων από το Ολοκαύτωμα του χωριού, από τις Ναζιστικές Κατοχικές δυνάμεις, έφερε στο φώς νέα στοιχεία 

από τους αγώνες των Ανωγειανών για Λευτεριά και Δημοκρατία

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Φασουλάς στην αισθαντική και μεστή ομιλία του, στις 13 - 08 - 2009 (Ανώγεια, Αρμί)

(συνέχεια στην επόμ. σελ.)
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αξιοποιώντας την εθελοντική εργασία των 
κατοίκων.
Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, αποφασί-
ζεται η δημιουργία ένοπλου τμήματος με αρ-
χηγό τον Γιάννη Ποδιά και λημέρι την περιοχή 
Τσουνιά. Να σημειωθεί ότι το ένοπλο τμήμα 
του μόνιμου ΕΛΑΣ Ρεθύμνου με λημέρι τις 
Αραβάνες είχε καθοδηγητή τον Ανωγειανό 
Γεώργιο Χαρ. Σμπώκο.

Η εκτέλεση του Στεφανογιάννη 
και η απαγωγή του Κράϊπε
Τρεις μήνες αργότερα η ΑΟΑ κυκλοφορεί 
προκήρυξη στο Μυλοπόταμο και το Μαλεβίζι 
στις οποίες κατέγραφε τις νίκες των συμμά-
χων στην Αφρική και το ρωσικό μέτωπο. Η 
ενέργεια αυτή κινητοποιεί ακόμα περισσότε-
ρο τους κατακτητές, έχοντας πλέον ένα και 
μοναδικό στόχο, το Στεφανογιάννη, λαμβάνο-
ντας πάντα υπόψη τους και την προηγούμενη 
δράση του. 
Το Φεβρουάριο του 1944 θα κυκλώσουν το 
χωριό και θα τον συλλάβουν. Όταν ειδοποι-
ήθηκε ήταν αδύνατον να διαφύγει. Αφού τον 
συλλάβουν, συγκαλούν έκτακτο στρατοδικείο 
και λίγο αργότερα , παρά την προσπάθεια να 
δραπετεύσει, τον εκτελούν. Η απώλεια για 
την Κρητική Αντίσταση είναι πολύ μεγάλη. Η 
είδηση μεταδίδεται αστραπιαία από τους Γερ-
μανούς σε όλη την Κρήτη, με ειδικά δελτία 
ενημέρωσης, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο 
να κάμψουν το ηθικό των αντιστασιακών ορ-
γανώσεων.
Η μοίρα όπως πάντα έπαιξε το δικό της παι-
γνίδι. Ο αξιωματικός που διέταξε την εκτέλεσιν 
του αειμνήστου Στεφανογιάννη μόλις επέστρε-
ψε στο γραφείο του βρήκε ένα τηλεγράφημα 
που ανέφερε «ότι συνεπεία βομβαρδισμού κα-
τέρευσεν η οικία του εν Γερμανία και εφονεύ-
θη η μοναδική 16ετής κόρη του».
Ο θάνατος του Στεφανογιάννη, δυναμώνει 
ακόμα περισσότερο την ανωγειανή αντίσταση. 
Στον τιμόνι τον διαδέχτηκε ένας ψύχραιμος, 
συνετός και αποφασιστικός άνδρας ο Χριστο-
μιχάλης Ξυλούρης, που διαχειρίστηκε ίσως τις 
πιο δύσκολες καταστάσεις των χρόνων της Κα-
τοχής. Όπως, η απαγωγή του Κράϊπε, η απα-
γωγή του στυγερού Αναστάση Συμεωνίδη, 
το παγκρήτιο σαμποτάζ της 23ης Ιουλίου 
1944, το σαμποτάζ της Δαμάστας, το ολο-
καύτωμα των Ανωγείων, η μάχη της Μύθιας 
και των Αξιπέτρων, η μάχη της Φοινικιάς, η 
παράδοση του Ηρακλείου, ήταν μερικές από 
τις πολύ δύσκολες καταστάσεις που κλήθη-
κε να αντιμετωπίσει ο Αρχηγός της Α.Ο.Α. 
Χριστομιχάλης Ξυλούρης.
Την ώρα που οι Ανωγειανοί είναι αποφασι-
σμένοι και προετοιμασμένοι πλέον για όλα, τον 
Απρίλη του ́ 44 στις Αρχάνες, μια ομάδα ανταρ-
τών με άγγλους κομάντος, θα προχωρήσει στην 
απαγωγή του υποστράτηγου Κάρλ Φον Κραϊπε, 
διοικητή της 22ης Γερμανικής Μεραρχίας. 
ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΛΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ 
ΠΑΤΡΙΚ ΛΗ ΦΕΡΜΟΡ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ: «Η 
αντάρτικη ομάδα των Ανωγείων μας έκρυψε, 
μας προστάτεψε και μας οδήγησε χωρίς κανέ-
να φόβο. Θυμάμαι τον Κώστα Κεφαλογιάννη, 
τον Κουντόκωστα, ήταν ένα λαμπρό παλικά-
ρι. Ο Γεώργιος Τυράκης από το Φουρφουρά 
και εγώ ήρθαμε με ένα γερμανικό αμάξι στο 
Μυλοπόταμο. Πρωί – πρωί ανεβήκαμε στα 
Ανώγεια με τα πόδια και όλοι οι χωριανοί μάς 
γύριζαν την πλάτη – λόγω των γερμανικών 
στολών – με πολύ εχθρικό τρόπο. Οι γυναίκες 
έκλειναν με δύναμη τα μπατσούρια και φωνά-
ζανε, «ήρθαν τα μαύρα βούγια στα σπαρτά». 
Το βράδυ στα Ανώγεια, κρυφτήκαμε στο σπίτι 
της παπαγιάννενας - Σκουλά. Ο παπα- Γιάν-
νης ήταν στην Μέση Ανατολή, μαθαίνοντας 
να πηδάει με αλεξίπτωτο. Χρυσοί άνθρωποι 
κι αυτοί. Οι Ανωγειανοί ήταν όλοι υπέροχοι, 
από την αρχή μέχρι το τέλος».

Το Σφακάκι και ο ρόλος του «Σήφη»
Στο μεταξύ οι κάτοικοι του χωριού βιώνουν 
το γερμανικό φασισμό, με τις απανωτές επι-
σκέψεις ενός αδίστακτου Γερμανού λοχία 
του Γιόζεφ Ολενχάουερ, Σήφη, τον ονόμαζαν 
οι ντόπιοι, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να 
μειώσει τους Ανωγειανούς, μέσα από εξευτε-
λισμούς και αγγαρείες. Ο ρόλος του Ολενχά-
ουερ δεν ήταν μόνο να εκβιάζει και να απει-

λεί. Κατέγραφε την μορφολογία του εδάφους 
και υπέβαλε έκθεση στην κεντρική διοίκηση, 
με ποιο τρόπο θα κυκλώσουν το χωριό. Αυτό 
δείχνει ότι οι Γερμανοί πολύ νωρίτερα από τις 
13 Αυγούστου του 1944 είχαν βάλει ως στόχο 
να κάψουν τα Ανώγεια.
 Σε μια από αυτές του τις αγγαρείες πήρε 
μαζί του γυναίκες και γέρους. Η απόφαση από 
το τοπικό γραφείο του ΕΑΜ, για να χτυπηθούν 
οι Γερμανοί είχε παρθεί από καιρό. Και η ώρα 
αυτή είχε φτάσει. Με επικεφαλής μια ηρωϊ-
κή μορφή της ΕΑΜΙΚΗΣ και ΕΛΑΣΙΤΙΚΗΣ 
αντίστασης το Μανώλη Μανουρά ή Σμαϊλο-
μανώλη μια αποφασισμένη ομάδα ανταρτών 
του ΕΛΑΣ, στις 7 Αυγούστου στη θέση Σφα-
κάκι, χτυπάει τους Γερμανούς. Απελευθερώ-
νει τις γυναίκες τα παιδιά. Οι αντάρτες εκτε-
λούν στη συνέχεια το λοχία Ολενχάουερ και 
τους συνοδούς του, μετά από έκτακτο στρα-
τοδικείο στα Τσουνιά. Της Μάχης στο Σφα-
κάκι, προηγήθηκε η καθοριστική ενέργεια, 
από Ανωγειανούς ΕΛΑΣΙΤΕΣ της αρπαγής 
από τους χωροφύλακες 13 πυροβόλων όπλων 
που θα τα μετέφεραν στο Φρουραρχείο των 
Γερμανών στο Γενί Γκαβέ. Με τα όπλα αυτά 
θα δοθεί η Μάχη στο Σφακάκι.
 
Το σαμποτάζ της Δαμάστας 
Την επόμενη ακριβώς μέρα στις 8 Αυγού-
στου του 1944 η ΑΟΑ Ψηλορείτη με επικε-
φαλής το Νίκο Σταυρακάκη ή Αεροπόρο, θα 
πραγματοποιήσει μια από τις σημαντικότερες 
αντιστασιακές ενέργειες στην Ελλάδα και την 
Κρήτη κατά των Γερμανών, το Σαμποτάζ της 
Δαμάστας. Στο σαμποτάζ πήραν μέρος και έξι 
Ρώσοι. Εκεί θα τραυματιστεί βαριά ο Νταμα-
κομανόλης Σπιθούρης, μια εμβληματική μορ-
φή της Κρητικής Αντίστασης. Θα περιπλανη-
θεί σε όρη και βουνά, τρύπες και σπηλιάρια, 
όμως, παρά το κυνηγητό των Γερμανών θα 
σταθεί όρθιος, θα επιζήσει. 
Το σύνολο των απωλειών του εχθρού και στις 
δύο παραπάνω δράσεις ήταν τουλάχιστον 60 
Γερμανοί στρατιώτες νεκροί. Για τα Ανώγεια 
ξημέρωναν δύσκολες μέρες. Ο Χριστομιχά-
λης Ξυλούρης, έμπειρος μαχητής και άξιος 
Αρχηγός των ανδρών της Ανωγειανής ομάδος 
περίμενε τις δυσάρεστες εξελίξεις. 

Το 3ο  Ολοκαύτωμα
Η γερμανική διοίκηση θα εφαρμόσει τη 
γνωστή συνταγή των ΕΣ- ΕΣ, ξερίζωμα, ολο-
καύτωμα, ισοπέδωση.
Την νύχτα 12 προς 13 Αυγούστου 1944 τρία 
γερμανικά τάγματα ενισχυμένα με όλμους 
και με την υποστήριξη πυροβολικού, του 
65ου Συντάγματος μεταφέρθηκαν με 30 αυ-
τοκίνητα στα Σείσαρχα , πέντε χιλιόμετρα 
πριν τ ́  Ανώγεια με διοικητή τον ταγματάρ-
χη Μάρτεν

Το 3ο Ολοκαύτωμα είναι πια μια σκληρή 
πραγματικότητα. Για 24 μερόνυχτα, καίνε, 
γκρεμίζουν, ανατινάζουν και εκτελούν ανή-
μπορους και παράλυτους, που δεν μπορούσαν 
να φύγουν. 
Περίπου 2.500 γυναικόπαιδα παίρνουν το 
δρόμο της προσφυγιάς, τον ίδιο δρόμο που 
είχαν πάρει και πρόγονοι τους, το 1822 και το 
1867. Πόνος, αγωνία αλλά και αγανάκτηση 
διακατέχουν τους Ανωγειανούς. 

Το κλίμα στο χωριό 
στις 13 Αυγούστου 1944
Για πρώτη φορά γνωστοποίησε τρία έγγρα-
φα – σημειώματα, που βρίσκονται στο αρχείο 
της ΑΟΑ, ανθρώπων που παρακολουθούσαν 
τις κινήσεις των Γερμανών την ημέρα του 
Ολοκαυτώματος, στις 13 Αυγούστου του 
1944. Ο Γιάννης Φασουλάς σημείωσε: «Ως 
άλλοι ανταποκριτές, ενημερώνουν τον αρχη-
γό Χριστομιχάλη Ξυλούρη για την εικόνα που 
επικρατεί κείνη τη μαύρη μέρα στα Ανώγεια.

Ώρα 7:30 π.μ. της 13ης Αυγούστου
Μέχρι της στιγμής περίπου χίλιους Γερμανούς 
έχουν κυκκλώση από απάνω αμπέλια, Κούλε, 
…αχούς, δέτη, γλυγοριά, Αγία Παρασκεβή
Πολυβολισμοί διεκόπησαν
Κυκλοφορία εντός του χωργιού των Γερμα-
νών μεγάλη.
Συγκεντρώνουν γυναικόπαιδα.
Αυτήν την στιγμήν εμπροσθοφυλακή απάνω 
αμπελιών απεχώρησεν προς το χωργιό.
Αμάξια περί τα 50 έχουν σταθμεύση προς τα 

Σίσαρχα.
Κατά την αυγήν εις τας θέσεις των κομμου-
νιστών (βιτσιλιά) αντιλάγησαν εκατέρωθεν 
πυροβολισμοί χωρίς κανένα θύμα.
Παρακολουθούμεν

12 η ώρα το μεσημέρι
Αγαπητοί
Καθώς έχομεν αντιληφθή εκκενούτε το χωρ-
γιό.
Γυναίκες μεταφέρουν τον ροχισμόν των έξω 
του χωργιού.
Μόλις είχεν αναχωρήση ο πρώτος αγγελιοφό-
ρος φάλαγγα Γερμανών από Βαθύ στενό ενε-
φανίσθη κατευθυνόμενοι προς το χωργιό
Αναμένομεν
Θα σας κρατούμεν ενημέρους

Ωρα 2.1/2 μ.μ.
Αγαπητοί
Γυναικόπαιδα πηγαίνουν προς Γενί Καβέ 
Αρκετοί Γερμανοί παραμένουν στα πέριξ 
του χωργιού.
Περί τα 25 αμάξια παραμένουν εις Σίσαρ-
χα
Αυτήν την στιγμήν βλέπωμεν προς τα Πορ-
γιά ακόμα να φεύγουν Γυναικόπεδα.
Επείσης αριθμός ανδρών οδηγήτε από τους 
Γερμανούς προς Σίσαρχα.
Θα περιμένομεν μέχρις ότου αποσυρθούν 
από το χωργιό Γερμανοί όπου θα σας ιδο-
ποιήσωμεν.

Σημαντική πληροφορία είναι η αναγραφή 
της ώρας (2:30 το μεσημέρι) και μέχρι την 
ώρα εκείνη δεν είχε αρχίσει ακόμη η κατα-
στροφή
Το απάνθρωπο πρόσωπο του κατακτητή 
αποκαλύπτεται και στο δρόμο για την προ-
σφυγιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια 
γυναίκα που κοιλοπονούσε στον 9ο μήνα, η 
Αλεξάνδρα Φασουλά του Κωνσταντίνου και 
δεν την αφήνανε να γεννήσει. Η ίδια θα πει: 
« έκανα ένα αγόρι. Αλλά δεν ήτονε τυχερό 
και επέθανε. Εκατέβηκε λουροδεμένο και 
εχάθηκε. Όλα τα φταίνε οι Γερμανοί…»

Στο Βερολίνο ο πλούτος 
των Ανωγειανών…
Ο απολογισμός του Ολοκαυτώματος, είναι 
τραγικός, έτσι όπως τον περιγράφει στην επί-
σημη έκθεση του ο Νίκος Καζαντζάκης, όχι 
ως συγγραφέας, αλλά ως κρατικός υπάλληλος 
για την καταγραφή των ζημιών. 117 εκτελέ-
σθεντες, 949 σπίτια ισοπεδωμένα, το σχολείο 
ανατιναγμένο, ενώ τις τρεις εκκλησίες του χω-
ριού που είχαν υποστεί ζημιές οι Γερμανοί τις 
είχαν μετατρέψει σε στάβλους. Κατέστρεψαν 
επίσης 4 τυροκομεία ενώ πήραν μαζί τους και 
πολλά αιγοπρόβατα.
Οι Γερμανοί άδειαζαν τα Ανωγειανά σπίτια 
για 24 μέρες. 
Ότι πολύτιμο υπήρχε τα πήγαν στον αερο-
δρόμιο του Καστελίου κι από κει, σύμφωνα με 
καταγεγραμμένες μαρτυρίες, τα μετέφεραν με 
μεγάλα μεταγωγικά αεροσκάφη στο Βερολίνο. 

Τι είδε ο Άγγλος λοχαγός
Ο πρώτος αυτόπτης μάρτυρας που μπήκε 
στο χωριό, λίγες ημέρες μετά την καταστροφή 
του, ήταν ο Άγγλος λοχαγός Σάντυ Ρέντελ ή 
Αλέξης που έμεινε στην Κρήτη μέχρι την απε-
λευθέρωση. Κατόπιν εξέδωσε ένα βιβλίο με 
τις εμπειρίες του κατά την διάρκεια της παρα-
μονής του στο νησί με τίτλο : «Appointment 
in Grete», που στα Ελληνικά μεταφράζεται 
«Ραντεβού στην Κρήτη». Στο βιβλίο που κυ-
κλοφορεί στην Αγγλία περιγράφει με συγκλο-
νιστικό τρόπο τι αντίκρισε βλέποντας ισοπε-
δωμένα τα Ανώγεια. 
«Είναι δύσκολο για οποιονδήποτε που δεν το 
είδε να φανταστεί τη σκηνή της ηθελημένης 
εκτεταμένης καταστροφής. ...Όταν δέκα μέ-
ρες μετά την αποχώρησή τους ο ρασοφόρος 
καλόγερος με οδήγησε με ήρεμη υπερηφά-
νεια ανάμεσα στα χαλάσματα ούτε ένα σπίτι 
δεν ήταν όρθιο. Οι Γερμανοί είχαν αφήσει 
τις τρεις εκκλησίες, αλλά ο δρόμος μας ήταν 
μπλοκαρισμένος σε κάθε βήμα μας από σω-
ρούς από πέτρες και σπασμένα κεραμίδια ή 
κομμάτια από πιθάρια στα οποία αποθηκεύ-
ονταν το λάδι και το κρασί του χωριού. Στο 
δυσδιάκριτο πέρασμα των δρόμων του χω-
ριού προχωρήσαμε πρώτα στην εκκλησία του 
ρασοφόρου Καλόγερου, τη μεγαλύτερη από 

τις τρεις. Ήταν απίστευτο να βρούμε ακόμα 
να κρέμονται στη θέση τους τις πλούσιες με 
ασήμι και επίχρυσες εικόνες τριγυρισμένες 
από μαραμένα λουλούδια. ..
Από την εκκλησία ο ρασοφόρος καλόγερος 
με πήγε σε ένα σωρό από χαλίκια, τριγυρι-
σμένο από κατάλοιπα από σπασμένες πέτρες, 
απομεινάρια από ότι αποτελούσαν πριν τέσ-
σερις τοίχους, και τότε, στήνοντας στη μέση 
του τα κατάλοιπα μιας ξύλινης καρέκλας 
μ’έβαλε να καθίσω και ανασύροντας μια μι-
κρή μποτίλια ρακί και μια ξύλινη κούπα σαν 
μεγάλη δαχτυλήθρα από την τσέπη του, είπε, 
με πλήρη συναίσθηση της δραματικής στιγ-
μής αλλά όχι χωρίς αξιοπρέπεια, μ’ένα τόνο 
που ήταν ταυτόχρονα σοβαρός και κεφάτος :
-Λοιπόν, κύριε Αλέξη, πάντα έλεγα ότι κάποια 
μέρα θα σε καλωσόριζα στο σπίτι μου. Όπως 
βλέπεις δεν έμειναν πολλά αλλά μπορούμε 
τουλάχιστον να σου προσφέρουμε ένα ποτήρι. 
Χαμογελάσαμε ο ένας στον άλλο και ήπιαμε 
στην ελευθερία, τη νίκη και στην τιμή του 
σπιτιού.. 

Μεταπολεμικά, την τιμή του σπιτιού την 
κράτησαν ψηλά οι Ανωγειανοί. Πάνω στα 
ερείπια έχτισαν μια καινούργια ζωή. Με τη 
βούργια στο ώμο και την κατσούνα πήραν 
και πάλι το δρόμο για το βουνό, τη φορά αυτή 
για την επιβίωση μέσω της κτηνοτροφίας και 
μαζί με το ανυφαντικό της ηρωίδας ανωγεια-
νής γυναίκας, οι κάτοικοι θα βρουν το δρόμο 
τους. Φτωχοί, αλλά πάνω από όλα περήφανοι 
θα σταθούν όρθιοι, θα προχωρήσουν, θα δημι-
ουργήσουν, θα επικρατήσουν.
Είχαν πιστέψει οι κατακτητές ότι με το κά-
ψιμο του χωριού θα έκαιγαν και τη αντίσταση 
των Ανωγειανών, πίστεψαν ότι με την ισοπέ-
δωση θα ισοπέδωναν την τόλμη και την απο-
φασιστικότητα τους, πίστεψαν ότι με το ξερί-
ζωμα τους, θα ξερίζωναν το αγωνιστικό τους 
φρόνημα. Διαψεύστηκαν και μάλιστα με τον 
πιο κατηγορηματικό τρόπο. Μπορεί οι Ανω-
γειανοί να έγιναν για Τρίτη φορά στην ιστο-
ρία τους πρόσφυγες, μπορεί να τριγυρνούσαν 
ξυπόλυτοι και πεινασμένοι στην Κρήτη, πα-
ρέμειναν όμως, όρθιοι, αποδεικνύοντας πως 
ήταν η ψυχή θέλει, καμιά πολεμική μηχανή 
δεν μπορεί να τη νικήσει.
Το μήνυμα της καθολικής αντίστασης που 
προηγήθηκε ήταν λαμπερό, ζωντανό και ατό-
φιο, ότι τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν κερδί-
ζεται χωρίς αίμα και θυσίες, πολύ περισσότε-
ρο η λευτεριά και η Δημοκρατία. 
Σήμερα ωστόσο οι Ανωγειανοί θα πρέπει να 
αντισταθούν στην ισοπέδωση των ηθικών αξι-
ών, στην ισοπέδωση των παραδοσιακών αξι-
ών, στην ισοπέδωση της ίδιας μας της ψυχής, 
ιδιαίτερα σήμερα που η φετινή επέτειος εορτά-
ζεται σε περιβάλλον διεθνούς ρευστότητας και 
αβεβαιότητας, όπου ο φόβος και η ανασφάλεια 
επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.
Μέσα λοιπόν στο ευμετάβλητο και επικίνδυ-
νο αυτό διεθνές περιβάλλον με ανοιχτά ακό-
μα αρκετά εθνικά μέτωπα, καλούμαστε όλοι 
μας να αντιτάξουμε την αφοσίωσή μας στη 
Δημοκρατία, την πίστη μας στο μέλλον αυτού 
εδώ του τόπου, στο όραμα της προόδου και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης για μια καλύτερη 
κοινωνία για όλους».

Ξένε ανε σε βάνει η περασά
στο Ανωγειό τη στράτα
Στα τρία Ολοκαυτώματα
με σεβασμό σταμάτα

Με σεβασμό θα το πατώ
τ΄ Ανωγειανό το χώμα

Χαλάσματα του Φασισμού
είναι γεμάτα ακόμα

Θα πρέπει τα χαλάσματα
να γίνουνε μνημεία

Να δείχνουνε του Φασισμού
την όλη κτηνωδία

(Βασίλης Φασουλάς ή Χουμάς)

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΑΪΚΗ 
ΑΝΩΓΕΙΑΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ 
ΔΟΞΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΜΕ-
ΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ 
ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΩ-
ΠΩΝ. ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ 
ΦΑΣΙΣΜΟΣ».

(...συνέχεια από την προηγ. σελ.)
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Το 1944, από το Μάη μέχρι τον Αύγουστο, ο 
νομός Ρεθύμνου και το ανατολικό τμήμα του 
νομού Χανίων εγνώρισαν λεηλασίες και κα-
ταστροφές από τους Γερμανούς κατακτητές, 
που μόνο ένας Δάντης θα μπορούσε ίσως να 
περιγράψει. Πάνω από 15 χωριά λεηλατή-
θηκαν και πυρπολήθηκαν και περισσότεροι 
από 1000 άντρες και γυναίκες εκτελέστη-
καν (Κοκονάς, Αντίσταση, σελ. 124).
Ανάμεσα σ’ αυτά είναι τα οκτώ χωριά του 
Κέδρους (Γερακάρι, Γουργούθοι, Καρδάκι, 
Βρύσες, Δρυγιές, Σμιλές, Άνω Μέρος και 
Κρύα Βρύση), ο Σάρχος, ο Καμαριώτης, 
η Δαμάστα και τ’ Ανώγεια, το μεγαλύτερο 
απ’ όλα τα χωριά που πυρπολήθηκαν.
Ο δραματικός χορός ξεκίνησε από τη Λο-
χριά, Καμάρες, Μαγαρικάρι (4 του Μάη), 
Σακτούρια (5 του Μάη), Ανώγεια (13 
Αυγούστου) τα 8 χωριά του Κέδρους (22 
Αυγούστου) και τελευταία η Κοξαρέ (29 
Αυγούστου).
Τα ερωτήματα που ανακύπτουν αυτόματα 
είναι πολλά, όπως:
Γιατί έκαψαν οι Γερμανοί, τότε που είχε 
κριθεί ο πόλεμος σε βάρος τους, τόσα χωριά 
και δολοφόνησαν τόσους αθώους;
Πού ήταν η Αντίσταση για να προλάβει το 
κακό ή για να πάρει εκδίκηση για το αίμα 
τόσων αθώων;
Για να δοθεί απάντηση, πρέπει να θυμηθού-
με μερικά από τα γεγονότα εκείνης της επο-
χής, της γεμάτης με δολιότητα και ίντριγκες 
πρακτόρων των αντιμαχόμενων ή «αντιμα-
χόμενων» (Γερμανών – Άγγλων). (Κοκονάς, 
Αντίσταση – Π. Δημητράκης, Γερμανικές 
Μυστικές Υπηρεσίες).
Απαραίτητο είναι να θυμηθούμε ότι το 
Μάρτη του 1944 έγινε με απόλυτη μυστι-
κότητα στη Λισαβώνα της Πορτογαλίας 
συνάντηση – συμφωνία μεταξύ Άγγλων και 
Γερμανών. 
Τις συνέπειες, όσων συμφωνήθηκαν θα τις 
δούμε τον Οκτώβρη του 1944, όταν οι Γερ-
μανοί άρχισαν να συμπτύσσονται προς τα 
Χανιά, αφού πρώτα κατάστρεψαν το λιμάνι 
του Αγ. Νικολάου, το αεροδρόμιο του Κα-
στελλίου και Ηρακλείου, γέφυρες, δρόμους, 
μέχρι τα Χανιά όπου παρέμειναν μέχρι το 
Μάη του 1945. Εκεί έγινε ο συνωστισμός 
των απλών και διπλών πρακτόρων (Πολιου-
δάκης, Αντίσταση, σ. 505-531).
Για να συμπτυχθούν με τόση άνεση στα Χα-
νιά, αν και η δύναμη των ανταρτών τότε σ’ 
όλη την Κρήτη ήταν 10.000 άνδρες (Κοκο-

νάς, Αντίσταση, σελ. 131) είχαν προηγηθεί 
δόλια και καταχθόνια τεχνάσματα, από 
την πλευρά των υποτιθέμενων συμμάχων 
μας. 
Οι Σύμμαχοί μας, λοιπόν, φρόντισαν να 
διαιρέσουν (με τη γνωστή και πετυχημένη 
συνταγή τους: διαίρει και βασίλευε) την 
Ενωμένη Αντίσταση (ΕΑΜ), που ιδρύθηκε 
το 1942 και έχοντας στους κόλπους της πα-
τριώτες όλων των αποχρώσεων (κομμουνι-
στές, βενιζελικούς, λαϊκούς, βασιλόφρονες) 
έκαμε σημαντικά χτυπήματα στους Γερμα-
νούς κατακτητές. Με τη διάσπαση (για την 
οποία εργάστηκαν οι Βρετανοί επίμονα το 
1943) παράλληλα με το ΕΑΜ ιδρύθηκαν 
άλλες οργανώσεις (Ε.Ο.Ρ. – Ε.Ο. Ανωγεί-
ων) που δέθηκαν στο άρμα των μυστικών 
υπηρε σιών των Άγγλων, στους οποίους εί-
χαν τυφλή εμπιστοσύνη και καθοδήγηση. 
Όταν οι Άγγλοι αξιωματικοί (Πάτρικ Λη 
Φέρμορ ή Φιλεντέμ ή Μιχάλης και ο Στάν-
λεϋ Μος ή Μπίλι) ζήτησαν τη βοήθεια των 
Κρητικών για μια επιχείρηση, έντεκα αντάρ-
τες μας πρόθυμοι έπαιξαν τη ζωή τους κο-
ρώνα – γράμματα και έγινε η απαγωγή του 
Γερμανού στρατηγού Κράιπε (26 Απριλί-
ου 1944). Επί 18 μέρες τον μετέφεραν από 
βουνό σε βουνό και από κρυψώνα σε κρυ-
ψώνα, μέχρι να τον φυγαδεύσουν από ένα 
όρμο του Ροδάκινου. Μαζί του έφυγε και ο 
αρχηγός (Πάτρικ Λη Φέρμορ) με υποβρύχιο 
για τη Μέση Ανατολή.
Η προπαγάνδιση αυτής της απαγωγής από 
το Κάιρο, όπου φωτογράφησαν και παρου-
σίασαν στα ΜΜΕ και προπαγάνδας, είχε 
παγκόσμια απήχηση και αύξησε, φυσικά, το 
γόητρο και το κύρος της Αγγλίας. Μακάρι 
να ωφελούσε και την Ελλάδα.
Ο υπαρχηγός της απαγωγής (Στάνλεϋ Μος) 
δεν αρκέστηκε στην προαγωγή και την αμοι-
βή που πήρε, αλλά θέλησε να κάμει άλλο, 
πιο εντυπωσιακό εγχείρημα: Σχεδίασε την 
εξόντωση 18 Γερμανών αξιωματι κών που 
έμεναν στις Αρχάνες. Ευτυχώς ματαίωσε το 
σχέδιο αυτό (που θα γινόταν αιτία να σβή-
σουν από το χάρτη οι Αρχάνες και τα γύρω 
χωριά) ένας ψυχωμένος και πανέξυπνος 
Κρητικός, ο Ηλίας Αθανασάκης (Πολιουδά-
κης, Αντίσταση, σελ. 508).
Ο Άγγλος όμως δεν το έβαλε κάτω. Ήθελε 
δόξες και έπαθλα. Γι’ αυτό οργάνωσε στις 8 
Αυγούστου (με 8 Κρητικούς, κυρίως Ανω-
γειανούς και 6 Ρώσους εθελοντές) το σα-
μποτάζ της Δαμάστας. Ας σημειωθεί ότι 

ο Ανωγειανός Ν. Σταυρακάκης ή Αερο-
πόρος είχε σοβαρές αντιρρήσεις (επειδή 
πρόβλεψε τα αντίποινα των Γερμανών) και 
υπέδειξε άλλο κατάλληλο σημείο, πέντε 
χιλιόμετρα ανατολικότερα, όπου δεν υπήρ-
χαν χωριά κοντά (Πολιουδάκης, Αντίσταση, 
σελ. 282). Δεν μπόρεσε όμως ο Σταυρακά-
κης να μεταπείσει τον αρχηγό της επιχείρη-
σης, Άγγλο λοχαγό Μος.
Όποιος διαβάσει προσεκτικά το κείμενο της 
ανακοίνωσης των Γερμανών μετά την κατα-
στροφή των Ανωγείων, δεν θα δυσκολευτεί 
να καταλάβει την ωμή πραγματικότητα. Το 
ίδιο νόημα βγαίνει και από την ανάγνωση 
της καταδικαστικής για τα 8 χωριά του Κέ-
δρους διαταγής του Γερμανού διοικητή της 
Κρήτης Μύλλερ.
Τις συνέπειες τις είδαν και τις έζησαν οι 
παλαιότεροι και τις διηγήθηκαν στους νεό-
τερους: Οι Γερμανοί τιμώρησαν ανελέητα 
τα χωριά απ’ όπου νόμισαν ή υποψιάστηκαν 
(γιατί δεν έμαθαν ποτέ την αλήθεια) ότι πέ-
ρασαν τον Κράιπε. Λεηλάτησαν και πυρ-
πόλησαν τα χωριά (αφού πρώτα έκλεψαν 
τον πλούτο κάθε σπιτιού) και σκότωσαν 
αθώους Κρητικούς, περίπου 250.
Η ειρωνεία είναι ότι ουσιαστικά ο πόλεμος 
είχε κριθεί. Οι Γερμανοί ήσαν οι νικημένοι, 
αλλά τα αντίποινα – αντίποινα. Το διακήρυ-
ξαν από την πρώτη μέρα της κατοχής και το 
εφάρμοσαν (μέχρι κεραίας) μέχρι το τέλος. 
Από τη συμφωνία με τους Άγγλους στη Λι-
σαβώνα βίωσαν την ασπίδα προστασίας των 
Άγγλων, αλλά η βαρβαρότητα – βαρβαρότη-
τα.
Η διχοτομημένη, σκόπιμα και μεθοδικά, 
Αντίσταση των Κρητικών δεν μπόρεσε ούτε 
να χτυπήσει τους Γερμανούς στον Ψηλορεί-
τη κατά τις 20 μέρες που έκαιγαν τ’ Ανώγεια.  
Δεσμευμένη – μπλοκαρισμένη όπως ήταν 
(κατά το ήμισυ) η Αντίσταση δεν μπόρεσε 
να χτυπήσει τους Γερμανούς όταν συμπτυσ-
σόταν στα Χανιά. Κάποιο αόρατο χέρι σαν 
να τους προστάτευε σε όλη τη διαδρομή. Και 
αυτό ήταν το χέρι των (υποτίθεται) συμμά-
χων μας. Μόνο το άλλο μισό της Αντίστα-
σης έκαμε μια καλή μάχη στους Ποταμούς 
Αμαρίου (11 Σεπτέμβρη). Άλλη μια δυναμι-
κή μάχη κατά των Γερμανών έδωσε νικηφό-
ρα ο ΕΛΑΣ στην Παναγιά, κοντά στα Χα-
νιά. Ουσιαστικά όμως οι Γερμανοί έμειναν 
ατιμώρητοι για τη δολοφονία τόσων αθώων 
και το κάψιμο τόσων χωριών.
Στα πολλά χρόνια που σχετίζομαι με τ’ Ανώ-

γεια, είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πολ-
λούς ηλικιωμένους, όλων των κομματικών 
προτιμήσεων, που έζησαν την κατοχή και 
την Αντίσταση. Αρκετοί απ’ αυτούς ήταν βο-
σκοί, που όπως σημειώνεται στη Βρετανική 
έκθεση «χωρίς αυτούς δεν θα τα καταφέρ-
ναμε – λένε οι Άγγλοι – ούτε μια μέρα» και 
ότι «οι βοσκοί ήταν οι στυλοβάτες μας στην 
Κρήτη» (Κοκονάς, Αντίσταση, σελ. 161).
Όλοι οι συζητητές μου Ανωγειανοί είχαν 
καταλάβει τον πολύ καλά οργανωμένο και 
αποκρυμμένο ρόλο των Άγγλων και ένοιω-
σαν – αργά βέβαια – ότι τα συμφέροντα που 
εκείνοι εξυπηρε τού σαν δεν ήταν τα ίδια με 
τα συμφέροντα της Ελλάδας.
Είδαν και πίστεψαν ότι προκειμένου να εξυ-
πηρετήσουν οι Άγγλοι τα δικά τους συμφέρο-
ντα, εγύρισαν την πλάτη σ’ αυτούς που τους 
έδωσαν ψωμί, που το στέρησαν από τα παιδιά 
τους. Όταν επανέλαβαν τα ίδια στο Κυπρια-
κό το 1955, τότε αυτοί οι αγράμματοι αλλά 
πανέξυπνοι βοσκοί διαπίστωσαν άλλη μια 
φορά ότι οι μεγάλοι κοιτά ζουν μόνο τα δικά 
τους συμφέροντα να προωθήσουν, έστω και 
αν πατήσουν επί πτωμάτων ή και να «πουλή-
σουν» τους πρώην συμμάχους τους.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η άφρων 
απαγωγή του Κράιπε και το σαμποτάζ της 
Δαμάστας, ήταν η ουσιαστική αιτία να ανα-
σκάψουν οι Γερμανοί τ’ Ανώγεια και τα άλλα 
χωριά τον Αύγουστο του 1944, όταν ο πόλε-
μος είχε προ πολλού κριθεί υπέρ των «συμ-
μάχων» μας.
Αυτά προκαλεί η κατάρα που λέγεται πόλε-
μος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δημητράκης, Γερμανικές Μυστικές Υπηρεσί-
ες, 2009. 
Παναγιώτης Δημητράκης: Οι Γερμανικές 
Μυστικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα του Μεσο-
πολέμου και της Κατοχής (1937-1945), εκδ. 
ΕΝΑΛΙΟΣ, Αθήνα, 2009.

Κοκονάς, Αντίσταση, 1994: Νικόλαος Κοκο-
νάς Κρήτη 1941-1945. Αντίσταση. Συμμαχι-
κές αποστολές. Η Βρετανική Έκθεση. Ρέθυ-
μνο 1994.

Πολιουδάκης, Αντίσταση 2002: Μάρκος Πο-
λιουδάκης: Η Εθνική Αντίσταση κατά τη Γερ-
μανο-Ιταλική κατοχή στην Κρήτη (1 Ιουνίου 
1941 έως 30 Ιουνίου 1945), Ρέθυμνο 2002.

ΓΙΑΤΙ  ΠΥΡΠΟΛΗΘΗΚΑΝ  Τ’ ΑΝΩΓΕΙΑ 
ΤΟΝ  ΑΥΓΟΥΣΤΟ  ΤΟΥ  1944

από τον Θεόδωρο Πελαντάκη

Διαβάζοντας τις καλλιγραφημένες σελίδες 
«των χειρογράφων δελτίων ειδήσεων και 
των φύλλων της Εφημερίδας Ελευθερίας», 

ο αναγνώστης ρίχνει μια 
ματιά πίσω του ταξιδεύει 
στο χρόνο στην ιστορία- 
όπως λέει και ο προπαππούς  
μας ο Όμηρος «Λεύσσομαι 
πρόσω άμα και οπίσω2» - 
και τοποθετείται ως πολίτης 
σημερινής  της παγκοσμιο-
ποίησης που ζούμε και μας 
διαλύει και μας αποπροσα-
νατολίζει, μέσα στα πλαί-
σια τα δικά του τα ιστορικά 
αλλά και τα πολιτιστικά, 
γιατί χωρίς αυτά θεωρώ ότι 
δεν είναι δυνατόν να συνε-

χίσει να υπάρχει με ποιότητα. 
Δεν λησμονεί τους προγόνους του και την 
ιστορία που έγραψαν, παίρνει ευγενή παρα-

δείγματα από τις συμπεριφορές τους και δύ-
ναμη για να συνεχίσει  «τον δύσκολον της 
αρετής τον δρόμον» που όπως αναφέρει και 
ο αγαπημένος μου ποιητής Ανδρέας Κάλβος. 
Επί πλέον αυτό που εντυπωσιάζει είναι η 
ορθή χρήση της μικτής καθαρεύουσας μας. 
Μιας γλώσσας που έχει πια ξεχαστεί από 
τους νεώτερους, αλλά αποτελεί τον ενδιά-
μεσο κρίκο, τον ισχυρό δεσμό, μεταξύ της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας μας-, των «πρώ-
των ονομάτων» όπως έλεγε ο Σωκράτης στο 
Κρατύλο του Πλάτωνα, - και της σημερινής 
γλώσσας που συνεχώς φτωχαίνει και φθείρε-
ται, καθώς βάλλεται από ξενικά ονόματα.
Ως ενδεικτικό παράδειγμα εκείνης της γλώσ-
σας που ξεχνιέται καθημερινά αναφέρω  με-
ρικά ρητά που αναγράφονται παραπλεύρως, 
ως προμετωπίδες στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, «το 

επίσημον όργανον της Εθνικής Οργανώ-
σεως:

 «ΕΙΣ ΟΙΩΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ 
ΠΕΡΙΠΑΤΡΗΣ» 
«ΜΗΤΡΟΣ  ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ  ΤΕ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΑΠΑ-
ΝΤΩΝ  
ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤΕΡΟΝ    ΕΣΤΙΝ 
Η ΠΑΤΡΙΣ»
«ΚΑΛΥΤΕΡΑ  ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ   
ΖΩΗ....»
Και το ερώτημα που τίθεται είναι : 
Πόσο συχνά σήμερα σκεφτόμαστε αυτά τα 
θέματα, που μας πηγαίνουν πιο πέρα στην 
τιμή και στη πεποίθησή μας3;

ΑΛΣ

1Τίτλος του γνωστού ποιήματος του Κ. Καβάφη που γράφτηκε το έτος 1899 και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παναθήναια το 1901. ¨Ενας
 στίχος από την Κόλαση του Δάντη που σημαίνει κείνος που έκανε τη μεγάλη άρνηση. Ϊσως αξίζει να το θυμηθούμε και να ξαναδιαβάσουμε  σ αυτούς του χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940  είναι 
καλό μνημείον λόγου.
2Δηλ θα πάω και μπρός και πίσω για να  ιδώ και να γνωρίσω την ιστορία μου, την πορεία μου και μέσω αυτής της κίνησης, που αποτελεί δύο από τις κινήσεις της ψυχής κατά τον Πλάτωνα, προσεγγίζω  και την ταυτότητά μου.
3Στίχος από το ίδιο ποίημα του Κ.Καβάφη:   «Φανερώνεται αμέσως όποιος το ΄χει
    έτοιμο μέσα του το Ναι, και λέγοντάς το πέρα
    πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησί του.»

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΗΝ  ΚΑΤΟΧΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Γ.  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

Ανωγειανές... εκδόσεις(...συνέχεια από την σελ. 2)
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Ο Φρίξος συνέχισε το ταξίδι του μέχρι την 
Κολχίδα. Ο βασιλιάς της Κολχίδας του ζήτη-
σε ένα δώρο μεγάλης αξίας για να του εξα-
σφαλίσει την παραμονή του στη Χώρα του.
Τότε ο Φρίξος έσφαξε τον κριό και του έδω-
σε το χρυσόμαλλο δέρμα του, που το φύλαγε 
ένας δράκος.
Το χρυσόμαλλο δέρας αναζήτησε και πήρε 
αργότερα ο Ιάσων, οργανώνοντας την Αργο-
ναυτική εκστρατεία.
Ο Κριός υπήρξε πάντα μια βασική μορφή θε-
ότητας και σε άλλες μυθολογίες. Οι αρχαίοι 
Πέρσες είχαν μια θεότητα με μορφή κριού. 
Ο Θεός Ήλιος των Αιγυπτίων, ο Άμμων Ρα, 
είχε κεφάλι κριού.
Ο Θεός – Δημιουργός των Ινδών απεικονίζε-
ται πάλι σε μορφή Κριού.

ΤΑΥΡΟΣ 
(20 Απριλίου – 20 Μαΐου) 

Ο αστερισμός του Ζωδιακού κύκλου Ταύρος 
αποτελείται από δισεκατομμύρια άστρα. Το 
πιο λαμπρό του είναι ο κόκκινος Λαμπαδίας. 
Ονομαστήκε δε έτσι γιατί λάμπει σαν λαμπά-
δα. Αραβικά λέγεται Αλντεμπαράν και βρί-
σκεται στο μάτι του Ταύρου.
Στον Ταύρο επίσης βρίσκονται και τα περί-
φημα σμήνη των Πλειάδων και των Υάδων, 
που φαίνονταν θαυμάσια με γυμνό μάτι, όταν 
ο ουρανός είναι καθαρός.
Κατά τη μυθολογία, ο αστερισμός του Ταύ-
ρου είναι συνδεδεμένος με τον έρωτα του 
Δία για την Ευρώπη.
Ο Δίας μεταμορφώθηκε σε ταύρο για να 
πλησιάσει τη νύμφη Ευρώπη και να ενωθεί 
μαζί της. Από την επαφή τους αυτή γεννή-
θηκε ο Μίνως ο οποίος επιθυμούσε να γίνει 
βασιλιάς της Κρήτης.
Παρακάλεσε, λοιπόν, τον Ποσειδώνα να τον 
βοηθήσει και ο θεός της θάλασσας έστειλε 
στην Κρήτη ένα ταύρο πολύ ωραίο που ανα-
δύθηκε από τα κύματα. Όταν τον είδαν οι 
Κρητικοί τον θαύμασαν και πίστεψαν πως ο 
θεός έκανε αυτό το θαύμα για να εκλέξουν 
βασιλιά το Μίνωα.

Ο Μίνωας είχε υποσχεθεί στον Ποσειδώνα 
πως θα θυσίαζε αυτό τον ταύρο στο βωμό του, 
αλλά το μετάνοιωσε την τελευταία στιγμή και 
τον αντικατέστησε μ’ ένα κοινό ταύρο.
Ο Ποσειδώνας θύμωσε για την ασέβειά του 
και έκανε τη γυναίκα του Μίνωα την Πασι-
φάη, να ερωτευτεί τον ταύρο.
Από την ένωσή τους γεννήθηκε ο Μινώταυρος.

ΔΙΔΥΜΟΙ 
(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Ο αστερισμός των Διδύμων αποτελείται 
από δισεκατομμύρια άστρα. Τα πιο λαμπρά 
του είναι ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης. Ο 
Πολυδεύκης είναι ένα υπέροχο άστρο που 
αποτελείται από 6 πολύχρωμους ήλιους, που 
φαίνονται με μεγάλο τηλεσκόπιο.
Αν υπάρχει κάποιος κατοικημένος πλανήτης 
κοντά στον εξαπλό Πολυδεύκη, φανταστείτε 
πόσο εντυπωσιακό θα ήταν το θέαμα.
Όταν θ’ ανατέλλει ένας γαλάζιος ήλιος να 
δύει ένας κόκκινος και να μεσουρανεί ένας 
πράσινος. Ο κόσμος θ’ απολάμβανε μια φα-
ντασμαγορία χρωμάτων.
Η Ελληνική Μυθολογία, σχετικά με τον 
αστερισμό των Διδύμων, αναφέρει πως ο 
Δίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο, επειδή ερω-
τεύτηκε τη Λύδα και απέκτησε μαζί της δύο 
παιδιά, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη. 
Σε κάποια μάχη σκοτώθηκε ο Κάστορας και 
τραυματίστηκε ο Πολυδεύκης. Ο τελευταίος, 
απαρηγόρητος για το χαμό του αδελφού του, 
ζήτησε από το Δία να μοιραστεί την τύχη 
του.
Ο Δίας, για να μην χωριστούν αυτά τα δυο 
αγαπημένα αδέλφια, τα έκανε αστερισμό.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Ο αστερισμός του Ζωδιακού κύκλου ο Καρ-

κίνος αποτελείται από αστέρια μικρής φωτει-
νότητας.
 Θυμίζει το καύκαλο της χελώνας 
από την οποία εμπνεύστηκε ο θεός Ερμής, 
για να φτιάξει την πρώτη του λύρα.

ΛΕΩΝ 
(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Ο Λέων είναι αστερισμός του Ζωδιακού κύ-
κλου και αποτελείται από δισεκατομμύρια 
αστέρια.
Το πιο λαμπρό του είναι ο Βασιλίσκος.
Κατά τη μυθολογία, αντιστοιχεί στο Λέοντα 
της Νεμέας, που σκότωσε ο Ηρακλής με τα 
χέρια του και είναι ένας από τους 12 άθλους 
του.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Ο αστερισμός του Ζωδιακού κύκλου της 
Παρθένου αποτελείται από δισεκατομμύρια 
άστρα. Το πιο λαμπρό της είναι ο Στάχυς.
Κατά τη μυθολογία, η Παρθένος Δίκη ήταν 
κόρη του Δία και της Θέμιδας. Ήταν σεμνή 
και σοβαρή θεά, που την εκτιμούσαν  όλοι 
στον Όλυμπο.
Η «Παρθένος» λέγεται «Δίκη» γιατί όλο το 
δικαστικό γένος πρέπει να είναι αδιάφθορο 
και καθαρό, γιατί ο Δίας είναι κοσμικός Νο-
μοθέτης, Άρχοντας και Βασιλιάς όλων.
Κατά τον Πλάτωνα, κάθε άντρας που θέλει 
να κατηγορήσει κάποιον, πρέπει πρώτα να 
φοβάται τη Δίκη, ώστε να μη δώσει μια ψευ-
δή μαρτυρία. Να μη παραβαίνει τις εντολές 
της δικαιοσύνης.
Η Κοσμολογία του Ησίοδου λέγει πως η 
«Παρθένος Δίκη» ζούσε μαζί με τους αν-
θρώπους «στη χρυσή εποχή». Στην «αργυρή 
εποχή» έφυγε και κατοίκησε στα βουνά, και 
στη «χάλκινη εποχή» έγινε αστέρι, γιατί δεν 
μπορούσε να ζήσει στη γη.
Κατά τον Απόστολο Παύλο, ο Άγνωστος 
Θεός, δηλ. η θεά Δίκη, όπως έλεγε ο αρχαίος 
ποιητής Άρατος, έρχεται από τον αστροντυ-
μένο ουρανό στον Άρειο Πάγο και μας διδά-
σκει αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη, ευδαιμονία.

Γράφει η Μαρλένα Σκουλά - Περιφεράκη 
(μέλος της Ελληνικής Αστροναυτικής 
Εταιρείας)

ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

ΖΩΔΙΑ
Ο Ζωδιακός κύκλος είναι μια φανταστική ζώνη 
της ουράνιας σφαίρας που εκτείνεται και από 
τις δύο πλευρές της εκλειπτικής. Πήρε αυτό το 
όνομα γιατί πολλοί αστερισμοί που βρίσκονται 
στα τόξα της έχουν ονόματα ζώων.
Ο ποιητής Άρατος που έζησε στην Κιλικία 
από το 315-240 π.Χ. αναφέρει στο βιβλίο του 
«Φαινόμενα» πολλούς αστερισμούς μεταξύ 
των οποίων και πολλά ζώδια, όπως: Παρθέ-
νος, Δίδυμοι, Καρκίνος, Λέων, Ταύρος, Κρι-
ός, Υδροχόος, Αιγόκερως, Τοξότης.
Γι’ αυτά έγραψε πολλά ποιήματα, βασιζόμε-
νος στις γνώσεις και τα έργα του αστρονόμου 
Εύδοξου του Κνίδιου, ο οποίος έζησε από το 
400 – 347 π.Χ.
Γνώσεις αστρονομίας συναντάμε επίσης στη 
Θεογονία του Ησιόδου, στα επικά ποιήματα 
της Ιλιάδας και της Οδύσσειας του Ομήρου, 
στα Ορφικά ποιήματα, από Έλληνες φιλοσό-
φους όπως ο Ερατοσθένης 295-190 π.Χ., ο 
Αρίσταρχος ο Σάμιος 310-230 π.Χ., ο Ίππαρ-
χος, που έζησε το 2ο π.Χ. αιώνα και άλλους.
Με τον «Καταστερισμό» στην Κλασσική 
Γραμματεία ασχολήθηκε ο δόκτορας Γιάν-
νης Μερεντίτης, πτυχιούχος της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι αστερισμοί του Ζωδιακού Κύκλου είναι 
12 και αντιστοιχούν στους 12 θεούς του 
Ολύμπου και στους 12 μήνες του χρόνου.

ΚΡΙΟΣ 
(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Ο Κριός είναι ο πρώτος από τους Ζωδιακούς 
αστερισμούς. Αποτελείται από δισεκατομ-
μύρια άστρα που βρίσκονται στον ουράνιο 
Ισημερινό.
Είναι ορατός στον ουρανό της Ελλάδας, κυ-
ρίως στους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και 
Οκτώβριο.
Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, ο 
Αθάνας εγκατέλειψε την πρώτη του γυναίκα 
Νεφέλη, με την οποία είχε αποκτήσει το Φρί-
ξο και την Έλλη, και παντρεύτηκε την κόρη 
του Κάδμου, την Ινώ. Η τελευταία, μισούσε 
τα παιδιά της Νεφέλης και προσπαθούσε να 
βρει ευκαιρία να τα σκοτώσει. Κάποτε που 
έπεσε θεομηνία στη χώρα του, η Ινώ δια-
στρέβλωσε την απάντηση του Μαντείου των 
Δελφών και του είπε πως, σύμφωνα με το 
χρησμό, έπρεπε να θυσιάσει το γυιό του.
Η Νεφέλη άρπαξε το Φρίξο, ενώ τον οδηγού-
σαν στο βωμό καθώς και την Έλλη, και τους 
έβαλε στη ράχη ενός χρυσόμαλλου κριού.
Όταν ο κριός ταξίδευε πάνω από τα στενά 
των Δαρδανελλίων, ο Φρίξος κοιμήθηκε, 
χαλάρωσε το σφίξιμο των χεριών του και η 
Έλλη έπεσε στη θάλασσα, που από τότε ονο-
μάστηκε Ελλήσποντος.
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Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΛΑΤΖΙΜΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

(Β΄ Μέρος-τελευταίο)

Τ’αποτελέσματα της Μάχης έπαιξαν καθοριστι-
κό ρόλο στις μετέπειτα εξελίξεις του 2ου Παγκο-
σμίου Πολέμου και τη δραστήρια και δυναμική 
οργάνωση της αντίστασης στο Νησί.
Έτσι:
Οι τόσο σημαντικές και οδυνηρές απώλειες των 
Γερμανών, είχαν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις 
στις περαιτέρω εξορμήσεις προσπέλασής τους 
προς ανατολάς, δια της μεσογειακής στρατηγι-
κής οδού: Ευρώπη-Μέση Ανατολή-Ινδίες.
Καθυστέρησε, χρονικά, την επίθεση κατά της 
Ρωσίας και πρόλαβε τις στρατιωτικές εξελίξεις 
ο στρατηγός Χειμώνας
Επέτρεψε τη διοργάνωση των αγγλικών δυ-
νάμεων της Β. Αφρικής και έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στις μετέπειτα εξελίξεις στην περιοχή 
αυτή.
Η καταστροφή της 7ης αερομεταφερόμενης με-
ραρχίας στέρησε του Γερμανούς από ένα τρο-
μερό όπλο, με ουσιαστικό ρόλο στην πορεία 
των πραγμάτων στη Μέση Ανατολή.
Οι Γερμανοί κέρδισαν μια «πύρρειο νίκη», 
αφού με τις δυνάμεις που σπατάλησαν, θα 
μπορούσαν να κατακτήσουν εύκολα την Κύ-
προ, τη Συρία, το Ιράκ, ακόμα και την Περσία, 
κατά τις εκτιμήσεις των στρατιωτικών.
Η συντριβή των επίλεκτων γερμανικών δυνά-
μεων έδωσε κουράγιο και δύναμη σε όλους 
τους ελεύθερους ανθρώπους και εδραίωσε την 
πίστη τους, ότι, όχι μόνο οι Γερμανοί δεν είναι 
αήττητοι, αλλά ότι, και οι πιο τέλειες πολεμι-
κές μηχανές, μπορεί να αχρηστευθούν, όταν 
έλθουν αντιμέτωπες ακόμη και με ένα άοπλο 
λαό, που ξέρει να ζει και να πεθαίνει για τη 
λευτεριά του.
Ακόμα, άρχισε δυναμικά η οργάνωση της 
Εθνικής Αντίστασης με αγώνες και θυσίες και 
ολοκαυτώματα, μιας κατάστασης που έγινε ο 
μόνιμος εφιάλτης στις δυνάμεις κατοχής, άγ-
χος και δίλλημα στη στρατηγική προοπτική 
του Άξονα, όπως ομολογεί ο ίδιος ο Ουίνστον 
Τσώρτσιλ.
Η Μάχη της Κρήτης, ήταν η αρχή του μεγάλου 
αγώνα κατά των δυνάμεων κατοχής, ο οποίος 
ολοκληρώθηκε το 1945 με την αποχώρηση και 
του τελευταίου Γερμανού στρατιώτη από την 
Κρήτη. Καθολική και εδώ η συμμετοχή του 
λαού της Κρήτης και αξεπέραστη η προσφο-
ρά του σε αίμα και θυσίες. Τετρακόσιοι τέσ-
σερις (404) οι νεκροί του Ρεθύμνου στη μάχη 
της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων σ’αυτούς 
και των ηρώων των ομαδικών εκτελέσεων, 
αντιποίνων στα Μισίρια, Περβόλια, Ρέθυμνο, 
Αστέρι, Άδελε, Λούτρα και Παγκαλοχώρι για 
ν’ανέβει, συνολικά, ο αριθμός των νεκρών μέ-
χρι το τέλος του Αγώνα σε 1.137. Και δίπλα 
στην ασύγκριτη προσφορά αίματος, το Ρέθυμνο 
συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων σε υλικές 
καταστροφές και ολοκαυτώματα. Δεκατέσσερα 
Ρεθεμνιώτικα χωριά: Ροδάκινο, Καλή Συκιά, 
Λοχριά, Σαχτούρια,  Ανώγεια, Άνω Μέρος, 
Δρυγιές, Βρύσες, Σμίλες, Κορδάκι, Γουρ-
γούθοι, Γερακάρι, Κρύα Βρύση και Κοξαρέ 
γνωρίζουν την εκδικητική μανία και τη βαρβα-
ρότητα των κατακτητών. Πυρπολούνται, ανατι-
νάζονται και οι κάτοικοί τους αντιμετωπίζουν 
την προσφυγιά και τη γνώριμη τακτική των 
ομαδικών εκτελέσεων.
Κατά το δεκαήμερο της Μάχης της Κρήτης, 
στην περιοχή του Λατζιμά Μυλοποτάμου, 
έπεσαν, ηρωϊκά μαχόμενοι, Υπέρ Πίστεως 
και Πατρίδος , κατά Δήμο και Κοινότητες, οι 
ακόλουθοι αθάνατοι ήρωες:

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Καλλέργης Βασίλειος του Κωνσταντίνου
Μανουράς Εμμανουήλ του Ζαχαρίου
Παπαδιός Γεώργιος του Μιχαήλ
Πατάρης Δημήτριος του Γεωργίου
Σκουλάς Γεώργιος του Βασιλείου (ή Τζαβε-
λάκης)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ 
(ΠΡΙΝΕ)
Πάγκαλος Σταύρος του Εμμανουήλ
Αποστολάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Δροσάκης Νικόλαος του Πέτρου
Ζαχαράκης Εμμανουήλ του Χριστόδουλου

Αποστολάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΕ
Μαρκάκης Μάρκος του Μάρκου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
Δασκαλάκης Μιχαήλ του Κυριάκου
Κιαγιάς Χαρίτος του Εμμανουήλ
Κλάδος Δράκος του Γεωργίου
Στριλιγκάς Γεώργιος του Χαραλάμπους

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ
Γαλιάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου
Δεληδάκης Κωνσταντίνος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ
Λυρώνης Νικόλαος του Γεωργίου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ
Βασιλάκης Δημήτριος του Ανδρέα
Μονιάκης Ιωάννης του Γεωργίου
Μαθιουδάκης Μάρκος του Εμμανουήλ
Μονιάκης Νικόλαος του Γεωργίου
Παπαδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
Χουρδάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΦΑΣ
Βασσάλος Δημήτριος του Γεωργίου
Βασιλάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ
Μονιάκης Ανδρέας του Κωνσταντίνου
Παπαμιχαήλ Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Πετρακάκης Νικόλαος του Αντωνίου
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΑΖΟΥ
Αποστολάκης Κωνσταντίνος του Εμμανου-
ήλ
Σιγανός Ιωάννης του Νικολάου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ
Σκεπετζάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ
Σφακιανάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
Σφακιανάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΜΕΛΗ
Αλεξανδράκης Νικόλαος του Γεωργίου
Παντελάκης Γεώργιος του Ανδρέα
Ψωμάς Γεώργιος του Θεμιστοκλή

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ
Γιακουμάκης Στυλιανός του Γεωργίου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
Καστανάκης Ιωάννης, (Ενωμοτάρχης Χωρο-
φυλακής)
Ζαφειρέλης Οδυσσέας, (Υπενωμοτάρχης 
Χωροφυλακής)
Αντωνόπουλος Δημήτριος (Δόκιμος Χωρο-
φυλακής)
Μανιακούρας Παναγιώτης   (΄΄Δόκ. Χωρ.΄΄)
Νάννος Στυλιανός    (΄΄Δόκ. Χωρ.΄΄)
Νιαουλάς Απόστολος    (΄΄Δόκ. Χωρ.΄΄)
Παππάς Δημήτριος    (΄΄Δόκ. Χωρ.΄΄)
Δημόπουλος Σπυρίδων    (΄΄Δόκ. Χωρ.΄΄)

Βεργάκης Χρήστος του Γεωργίου
Γερογιαννάκης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Παναγιωτάκος Σταμάτιος (Υπομοίραρχος)
Χατζηπαυλάκης Νικόλαος ( Καθηγητής)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΝΔΑΡΕ
Αντωνάκης Νικόλαος του Ιωάννου

Δεν είναι εξακριβωμένος ο αριθμός των 
τραυματιών που άφησε η μάχη του Λατζιμά. 
Από στοιχεία που συγκέντρωσα διερευνώντας 
τη συμμετοχή των Ανωγειανών στη Μάχη της 
Κρήτης, προέκυψαν τ’ακόλουθα:

1) οι Ανωγειανοί κατέφθασαν μεταξύ των πρώ-
των στην περιοχή του Λατζιμά, χωρισμένοι σε 
δύο ομάδες. Η πρώτη υπό την αρχηγία των: 
Ιωάννη Στεφάνου Δραμουντάνη ή Στεφα-
νογιάννη, του παπά-Γιάννη Σκουλά και του 
Χριστόδουλου Σμπώκου, αποτελείτο από 45 
αγωνιστές.
 Η δεύτερη από 30, υπό την αρχηγία του δικη-
γόρου Γ. Βρέντζου.

Οι μάχες του Λατζιμά συνεχίστηκαν μέχρι 
το πρωί της 29ης Μαϊου, οπότε μηχανοκίνητη 
εχθρική φάλαγγα, που προέλαυνε μέσω του 
μαχόμενου Ρεθύμνου προς το Ηράκλειο, τους 
κτύπησε από τα νώτα και οι ηρωϊκοί μαχητές 
αναγκάζονται να υποχωρήσουν προς τις εστί-
ες των, παίρνοντας μαζί τους και τους τραυ-
αμτισμένους κατά τη διάρκεια της μάχης. Οι 
Ανωγειανοί παραλαμβάνουν  και μεταφέρουν 
στ’Ανώγεια τους τραυματίες: Εμμ. Σταυρα-
κάκη ή Μπαρμπούνη, Ευριπίδη Χαιρέτη, 
Εμμανουήλ Σκουλά ή Μάνολα, Βασίλειο 
Βρέντζο ή Λακιώτη, Ιωάννη Βιτώρο, Ιωάν-
νη Εμμ. Σμπώκο και Αναστάσιο Πασπαρά-
κη.

2) Ταυτόχρονα με την εκκίνηση των Ανωγεια-
νών προς Λατζιμά, ένα τμήμα των ενόπλων 
αγωνιστών τους, υπό την ηγεσία του Γ. Δρα-
μουντάνη ή Σταφανογιώργη και του εφέρ-
δρου ανθυπολοχαγού Ιωάννη Σμπώκου ή 
Μπατζογιάννη, αναχωρούν , φθάνουν και κα-
ταλαμβάνουν θέσεις μάχης στις περιοχές Γάζι, 
Τσαλικάκι και Αγάκου Μετόχι., όπου συνεπι-
κουρούμενοι και από αρκετούς άλλους Μυλο-
ποταμίτες και Μαλεβιζιώτες, παραμένουν  και 
μάχονται  σκληρά μέχρι την 29η Μαϊου που 
αναγκάζονται σε υποχώρηση, λόγω της άφιξης 
της μηχανοκίνητης γερμανικής φάλαγγας που 
κατευθύνεται προς Ηράκλειο, παίρνοντας μαζί 
τους τους τραυματίες: Κωνστνατίνο Κεφαλο-
γιάννη ή Τσουρόκωστα και Εμμ. Γ. Κεφα-
λογιάννη και αφήνοντας στο πεδίο της μάχης 
τους παρακάτω εννέα (9) ήρωες νεκρούς:
- Κεφαλογιάννη Βασίλειο του Εμμανουήλ ή 
Κούντη
- Κεφαλογιάννη Χαράλαμπο του Δημητρίου
- Καβλέντη Νικόλαο του Εμμανουήλ
- Μαγούλιο Κωνσταντίνο του Δράκου
- Μανουρά Ιωάννη του Εμμανουήλ ή Σμαϊλη
- Ξημέρη Ιωάννη του Εμμανουήλ
- Πλεύρη Γεώργιο του Μιχαήλ
- Σπαχή Ιωάννη του Βασιλείου
- Φασουλά Εμμανουήλ του Αναστασίου

3) Τρίτο πεδίο μάχης των Ανωγειανών υπήρ-
ξε το Ηράκλειο  και ο χώρος έξω από τα τείχη 
του. Οι πενήντα και πλέον Ανωγειανοί που 
βρέθηκαν στην πόλη πρωτοστατούν στον 
Αγώνα. Σε αστραπιαία, μπορεί να πει κανείς, 
σύσκεψή τους, αποφασίζουν να δράσουν άμε-
σα υπό την ηγεσία Αθανασίου Σκουλά, του 
Μιχαήλ Ξυλούρη ή Χριστομιχάλη και του 
Εμμ.  Σκουλά ή Καπετανομιχάλη. Με έφοδό 
τους στις στρατιωτικές αποθήκες οπλίζονται 
και φθάνουν στη γραμμή της μάχης, συμπαρα-
σύροντας και τους άλλους. Εδώ μπορεί να πει 
κανείς, δίνονται και οι πιο λυσσαλέες μάχες. 
Δύο από τους ανωγειανούς, οι: Ιωάννης Ξυ-
λούρης του Κωνσταντίνου (ή Γκεγκρέζος) 
και Καλλέργης Γεώργιος του Δημητρίου 
πέφτουν νεκροί και άλλοι  δύο: ο Αθανάσιος 
Σκουλάς και ο Εμμανουήλ Σκουλάς μεταφέ-
ρονται βαριά τραυματισμένοι στο Πανάνειο 
Νοσοκομείο.

Αθάνατοι ήρωες της μάχης της Κρήτης!
Αθάνατοι ήρωες της μάχης του Λατζιμά!

«Χαράς τον που με θάνατο όμοιο με σας 
πεθαίνει

κερδίζει δόξας και τιμής αμάραντο στεφάνι»

Και μεις αδέλφια Ρεθεμνιώτες:

« Για των ηρώων το θάνατο, λόγια πικρά μην 
πούμε!

Κανείς μην παραπονεθεί, κανένας να μην 
κλάψει.

Τα ονόματα των ολονών η ιστορία θα γράψει,
με γράμματα ξαστραφτερά και μεσ’ από τα 

χρόνια
που θα κυλούν ατέλειωτα θα ζουν εκείνοι 

αιώνια»
Μόνο τιμή και δόξα ταιριάζει στους λαμπρούς 
και ξεχωριστούς ήρωες, που υπακούουν στην 
προσταγή της πατριωτικής τους καρδιάς, αγω-
νίστηκαν υπερασπιζόμενοι τα ιερά και τα όσια 

της φυλής μας, χύνοντας το αίμα τους και προ-
σφέροντας τη ζωή τους τιμή και θυμίαμα στο 
βωμό της Πατρίδας και της Λευτεριάς.
Μόνο λαμπρά μνημεία τους ταιριάζουν και 
πάνω σ’αυτά να γραφούν με ανεξίτηλα γράμ-
ματα τα τιμημένα ονόματά τους και να τους 
απονέμετε εις το διηνεκές η  ύψιστη τιμή και ο 
καθολικός σεβασμός των μεταγενέστερων.
Οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι Κρητικοί τιμούν 
τους ήρωες της Πατρίδας και της Λευτεριάς, 
πράγμα που έπραξαν και για τους αθάνατους 
ήρωες της Μάχης της Κρήτης και τους έστη-
σαν λαμπρά μνημεία στους ιερούς χώρους της 
θυσίας των.
Ένα από τα λαμπρά αυτά μνημεία είναι και 
αυτό στο χώρο της Μάχης του Λατζιμά με κα-
ταγεγραμμένα πάνω σ’αυτό τα τιμημένα ονό-
ματα των 51 νεκρών ηρώων της μάχης.
Το μνημείο κατασκευάστηκε το 1991 με πρω-
τοβουλία της Πολιτιστικής Κίνησης Μυλοπο-
ταμιτών επί προεδρίας του Μιχάλη Κόκκινου 
και με χρηματοδότηση του Υπουργείου Του-
ρισμού, επί υπουργείας του συντοπίτη μας 
Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Και ο χώρος του μνημείου βελτιώνεται και 
γίνεται κάθε χρόνο πιο λαμπρός και ωραίος, 
ανταποκρινόμενος στον ελάχιστο φόρο τιμής 
που αξίζει στους νεκρούς μα και επιζήσαντες 
ήρωες αγωνιστές της θρυλικής μάχης, που δι-
εξήχθη στην περιοχή το Μάη του 1941.
Όμως, δεν μπορούμε να πούμε, ότι παρόμοια 
τιμή και σεβασμός αποδίδεται στον αιματο-
ποτισμένο χώρο της μάχης, που εδώ και αρκε-
τό καιρό, ένα σημαντικό τμήμα του, έχει με-
τατραπεί σε λατομείο και χρόνο με το χρόνο 
κατακρεουργεί το όμορφο φυσικό, ιστορικό, 
αρχαιολογικό περιβάλλον της περιοχής, στο-
λίδι και κόσμημα του βορείου τμήματος του 
Νομού μας.
Δεν ξέρω πως αισθάνονται οι άμεσα και έμ-
μεσα υπεύθυνοι για τη δημιουργία του λα-
τομείου. Ξέρω όμως ότι εγώ προσωπικά αι-
σθάνομαι θλίψη , αγανάκτηση και ντροπή και 
το ίδιο πιστεύω ότι αισθάνονται και όλοι οι 
Ρεθεμνιώτες και Μυλοποταμίτες.
Ο σεβασμός και η τιμή στα ιερά μνημεία των 
νεκρών ηρώων μας και των χώρων που αγωνί-
στηκαν και άφησαν την τελευταία πνοή τους, 
πρέπει να αποτελέσει νόμο και προσταγή για 
κάθε Έλληνα Πατριώτη κι ας γίνουν τόποι 
προσκυνήματος και φάροι φωτοδότες που  θα  
μας οδηγούν στο χρέος. Τέτοια περίλαμπρα 
γεγονότα, σαν αυτά της Μάχης της Κρήτης, 
πρέπει πάντα να διατηρούνται στη σκέψη μας. 
Να παίρνουμε απ’αυτά θάρρος και δύναμη 
για νέους λαμπρούς και νικηφόρους αγώνες 
στο στίβο της Ειρήνης και της προόδου, αλλά 
και της επαγρύπνησης και ετοιμότητας στη 
διαφύλαξη του πάτριου εδάφους και της απο-
κατάστασης της ελευθερίας και της διεθνούς 
νομιμότητας σε χώρους, όπου ο ελληνισμός 
απειλείται και συνθλίβεται.
Χρέος για όλους μας, η ενότητα, η σύμπνοια 
και η αδελφοσύνη, για την πρόοδο και εκσυγ-
χρονισμό της χώρας μας.
Χρέος, η διατήρηση και υπεράσπιση του εθνι-
κού μας χώρου.
Χρέος, η διατήρηση και προαγωγή της πολι-
τιστικής μας ταυτότητας, της παράδοσής μας 
και ο σεβασμός στην ιερή Κρητική Γη.
Χρέος, το ακόνισμα της εθνικής μας συνεί-
δησης και της εθνικής μας μνήμης και ο πα-
ραδειγματισμός μας, όχι μόνο από τα μεγάλα 
και σωστά, αλλά και από τα λάθη και τις συμ-
φορές του παρελθόντος.
Χρέος όλων μας, η αποκατάσταση και εδραί-
ωση της νομιμότητας, που τόσο βάναυσα και 
με πολλές και ποικίλες μορφές πλήττεται τα 
τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας και το 
Νομό μας.
Κλείνοντας την ομιλία μου, θέλω να ευχαρι-
στήσω τον κ. Νομάρχη, για την τιμή που μου 
έκανε να με ορίσει ομιλητή στην 68 η επέτειο 
της Μάχης του Λατζιμά και όλους εσάς για 
την προσοχή και το ενδιαφέρον που μου χαρί-
σατε. Ευχαριστώ»

Γ. Σμπώκος
π. Δήμαρχος Ανωγείων

(… συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
[Ομιλία του Γεωργίου Σμπώκου, π. Δημάρχου Ανωγείων στο Ωδείο Ρεθύμνου, στις 22-5-2009, στα πλαίσια του εορτασμού της 68ης επετείου της μάχης της Κρήτης]
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«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΜΝΗΜΗ»,
Αύγουστος 2009

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου Ανωγείων

Τη γενιά που δοκιμάστηκε από τον πόλεμο, με τη 
γενιά που απολαμβάνει την ειρήνη. Στην έκθεση 
φωτογραφίας που έχει τίτλο «ΟΙ ΩΡΑΙΟΙ ΤΩΝ 
ΟΡΕΩΝ» του ΑΝΔΡΕΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ αναδει-
κνύεται αυτή η κρυμμένη ευαισθησία που περνά-
ει από γενιά σε γενιά, ξεδιπλώνοντας συνάμα και 
την ιστορική συνέχεια του χωριού.
Την ίδια ημέρα κυκλοφόρησε λεύκωμα σειράς 
γραμματοσήμων με τίτλο «3 ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ-
ΤΑ,3 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ», από τα ΕΛΤΑ
Επίσης, λειτούργησε, Έκθεση Κατασκευών 
από την ομάδα Εργοθεραπείας του ΚΑΠΗ, 
Έκθεση Χειροποίητου Κοσμήματος από την 
ομάδα Κοσμήματος του ΚΑΠΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
στο χώρο του θεάτρου «ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ» 
τις απογευματινές ώρες, αλλά και  Έκθεση 
Φωτογραφικού Υλικού από το «3ο ΟΛΟ-
ΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» στον Εκθε-
σιακό χώρο της Αγροτικής Τράπεζας, κατά τις 
απογευματινές ώρες.

-Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η ημέρα ήταν 
αφιερωμένη ως ημέρα μνήμης για τη μάχη στο 
Σφακάκι. Στο μνημείο στο Σφακάκι το απόγευ-
μα στις 4:30  επιζώντες όμηροι και αντάρτες 
του εφεδρικού ΕΛΑΣ αλλά και οργανωτές της 
πολεμικής επιχείρησης αναβίωσαν με τις αφη-
γήσεις τους το γεγονός. Στη συνέχεια εψάλη 
Επιμνημόσυνος Δέηση στο Μνημείο και έγι-
νε σήμανση της οδού «Μάχη στο Σφακάκι»
Το βράδυ, στις  8.30 μ.μ., στο «Αρμί» έγινε  
προβολή ταινίας λόγου 30 λεπτών με τίτλο 
«Σφακάκι», (7 Αυγούστου 1944) σε σενάριο 
και σκηνοθεσία του Λευτέρη Χαρνίτη και σε 
παραγωγή του Δήμου Ανωγείων. Ακολούθη-
σε ομιλία και μουσική κρητική βραδιά.

- Το Σάββατο 8 Αυγούστου και στο θέατρο 
«Νίκος Ξυλούρης» και  ώρα 9.00 μ.μ. πραγμα-
τοποιήθηκε μεγάλη συναυλία με τον καλλιτέ-
χνη Μανώλη Λυδάκη.
Ο σημαντικός κρητικός καλλιτέχνης παρου-
σίασε ένα unplugged δίωρο πρόγραμμα, όπου 
συμπεριέλαβε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 
από το παρελθόν αλλά και τραγούδια από τον 
καινούργιο του δίσκο «Μην γκρεμίζεις το όνει-
ρο» που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 
2009 με συνθέσεις του Παντελή Θαλασσινού 
και στίχους του Κώστα Φασουλά. Συμμετείχε 
η Άννα Λινάρδου.

- Την Κυριακή 9 Αυγούστου στο θέατρο «Νί-
κος Ξυλούρης» και ώρα 9.00 μ.μ. πραγματο-
ποιήθηκε ο διαγωνισμός του ομορφότερου 
μπαλκονιού και της ομορφότερης αυλής των 
Ανωγείων.
Μια ομάδα συγχωριανών μας περιδιάβηκε, 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα μπαλκόνια και 
τις αυλές του χωριού και ο ερασιτέχνης φωτο-
γράφος Γιάγκος Χαιρέτης τα φωτογράφησε. Το 
ίδιο βράδυ στο θέατρο προβλήθηκαν σε οθόνη 
οι φωτογραφίες των ωραιότερων μπαλκονιών 
και αυλών του χωριού, ενώ το κοινό ανέδειξε 
τα μπαλκόνια που ξεχώρισε ιδιαίτερα.
Η συνέχεια της βραδιάς ήταν αφιερωμένη στο 
ανωγειανό γέλιο, σε επιμέλεια του αμίμητου 
ανωγειανού, με το απαράμιλλο αφηγηματικό 
ύφος, Χαράλαμπου Χαιρέτη (Βούργια).

-Την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο θέατρο 
«Νίκος Ξυλούρης» και ώρα 9.00 μ.μ. ο δήμος  
Ανωγείων τίμησε τους ΠOΛITIΣTIKOYΣ 
ΣYΛΛOΓOYΣ και του φορείς των χωριών 
που περιέθαλψαν τους Ανωγειανούς πρό-
σφυγες του Ολοκαυτώματος
Στη συνέχεια προβλήθηκε ταινία λόγου 45 
λεπτών με τίτλο «Φιλόξενα χωριά» (13 Αυ-
γούστου 1944) σε σενάριο και σκηνοθεσία 
ΛΕΥΤΕΡΗ ΧΑΡΩΝΙΤΗ και παραγωγή του  
ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ.

Ακολούθησε η Χορευτική Παράσταση από 
τον Εθνικό Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Ορ-
γανισμό Πολιτισμικών Ερευνών και Μελετών 
«ΚΥΔΩΝΕΣ» με 12 μουσικούς και 22 χορευ-
τές με τίτλο «ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙ-
ΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 
σε καλλιτεχνική επιμέλεια  του Θρασύβουλου 
Τσουχλαράκη.

-Την Τρίτη 11 Αυγούστου και ώρα 9:00 στην 
Πλατεία «Αρμί».
Ανωγειανοί καλλιτέχνες του θεάτρου αφη-
γήθηκαν την ιστορία του επικού έμμετρου 
μυθιστορήματος «ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΕΙ-
ΡΗΝΗ» του Κώστα Μανουρά (Προσφύρη). 
Προλόγισε ο καθηγητής κ Κώστας Γραμμα-
τικάκης. Συμμετείχαν οι ηθοποιοί: Μιχάλης 
Αεράκης, Αγάπη Μανουρά, Δάφνη Μανού-
σου, Κατερίνα Βρέντζου, Μαρία Δακανάλη
Συμμετείχε ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, ενώ 
την σκηνοθετική επιμέλεια είχε ο Λευτέρης 
Χαρωνίτης.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν νέοι Ανωγειανοί 
Μουσικοί.

-Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο θέατρο «Νί-
κος Ξυλούρης» και ώρα 9.00 μ.μ. ο συνθέτης 
Χρήστος Λεοντής, με αφορμή το έτος 2009 
ως έτος «Γιάννη Ρίτσου», παρουσίασε σε νέα 
ενορχήστρωση το έργο του ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤ-
ΣΟΥ «ΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟ ΤΣΟΥΚΑΛΙ».
Η παράσταση εμπλουτίστηκε από στιγμές της 
ζωής του ποιητή με την  προβολή κινηματο-
γραφημένων κομματιών, από την «Αυτοβιο-
γραφία» του σε σκηνοθεσία Ηρώς και Γιώργου 
Σγουράκη.
Τραγούδησαν οι: Κώστας Καράλης,  Παντε-
λής Θεοχαρίδης και Ιωάννα Φόρτη.
Την αφήγηση έκανε η Ουρανία Μπασλή, ενώ 
συμμετείχε η Μεικτή Χορωδία και η Χορω-
δία Νέων του Δήμου Ηρακλείου.

-Την Πέμπτη 13 Αυγούστου, στην εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη και στην πλατεία «Αρμί»,  
στις 10:30 το πρωί. Πραγματοποιήθηκε ο  πα-
νηγυρικός Εορτασμός της 65ης Επετείου 
του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων
Συγκεκριμένα στις 10:30π.μ. τελέστηκε δο-
ξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη και 
στις 11:00π.μ. εψάλη επιμνημόσυνος δέηση 
στο χώρο του Ηρώου προς τιμή των πεσόντων
Ακολούθως, εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός  της 
ημέρας από τον κ. Φασουλά Ιωάννη, δημο-
σιογράφο με τίτλο «Η Ανωγειανή Αντίσταση 
από το 1821 μέχρι 1974». Ακούστηκαν στη 
συνέχεια αποσπάσματα από το  τραγούδι της 
Αναγνωστάκη Ειρήνης.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την κατάθεση 

στεφάνων στο Ηρώο της πλατείας του Δημοτι-
κού Μεγάρου. Πριν την ανάκρουση του εθνι-
κού ύμνου, με την οποία έκλεισε και η εκδήλω-
ση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή 
Κα φέτος ο κόσμος ήταν πολύς και η πολιτεία 
εκπροσωπήθηκε σε όλα τα επίπεδα από πλήθος 
επισήμων προσκεκλημένων (βλ. φωτό και σχε-
τικό ρεπορτάζ, στο παρόν φύλλο).

Το βράδυ στις 9:00 στο θέατρο «Νίκος Ξυ-
λούρης» πραγματοποιήθηκε η μουσική πα-
ράσταση  με θέμα το «3ο ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ» 
με πρωτότυπους ήχους, τραγούδια και αφήγηση 
λόγου εμπνευσμένη από την ιστορική μέρα.
Η οργάνωση της παράστασης ήταν Γιώργου 
Καράτζη και του Πάρη Περισυνάκη, ενώ η πα-
ραγωγή ήταν του Δήμου Ανωγείων.

- Την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2009 και 
ώρα 9:00 μ.μ. στην πλατεία της Παναγίας, 
στο Περαχώρι επιχειρήθηκε φέτος, για πρώτη 
φορά, η μεγάλη θρησκευτική γιορτή να λάβει 
χαρακτήρα πανηγυριού, που θα επαναλαμβά-
νεται κάθε χρόνο με συνέπεια. Την βραδιά επι-
μελήθηκαν και διοργάνωσαν τα καταστήματα 
της περιοχής, ενώ την ευθύνη της μουσικής 
είχαν τα συγκροτήματα του Γιώργη Ξυλούρη 
(Ψαρογιώργη) και Βασίλη Σταυρακάκη.

Και τέλος:

- Την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2009 και ώρα 
9:00 μ.μ. στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» πα-
ρουσιάστηκε από το θέατρο των «Vivi» η τρα-
γωδία του Αισχύλου «ΠΕΡΣΕΣ» σε σκηνοθε-
σία Τηλέμαχου Μουδατσάκη.

Με αφορμή την φετινές πολιτιστικές εκδη-
λώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Ανωγείων, ο 
δήμαρχος κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης δή-
λωσε:

«Οι στόχοι του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΜΝΗΜΗ» του Δήμου Ανωγείων, 
είναι ψυχαγωγικοί, ενημερωτικοί, επιμορφωτικοί 
και αναπτυξιακοί. Προσβλέπουν στη δημιουργία 
σταθερών πολιτιστικών θεσμών, στη συμμετοχή των 
δημοτών στην πολιτιστική διαδικασία, στη συντήρη-
ση και καλλιέργεια των διδαγμάτων της ιστορικής 
μνήμης.
Ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα δίδουμε, στις φετινές 
δεκαήμερες εκδηλώσεις μνήμης, 5-14 Αυγούστου, 
στον εορτασμού της 65ης επετείου του Ολοκαυτώ-
ματος.
Εξηνταπέντε χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα των Ανω-
γείων από τους Γερμανούς (13 Αυγούστου 1944), οι 
Ανωγειανοί αναμετρώνται με το χρόνο και κάνουν 
τον απολογισμό τους. Πέρασαν δύσκολα χρόνια μέ-
χρι να ξανακτίσουν το χωριό τους. Ακατάλυτοι δε-
σμοί, όμως, τους κράτησαν ενωμένους, έτσι, ώστε 
με υπομονή και αισιοδοξία να ξαναγεννηθούν μέσα 
από τις στάχτες τους.
Σήμερα με τις εκδηλώσεις αυτές θέλουμε να τιμή-
σουμε όλους όσους πάλεψαν, αγωνίστηκαν, θυσιά-
στηκαν, για να είμαστε εμείς ελεύθεροι.
Όπως γνωρίζετε τα κατάλοιπα των σημαντικών Ιστο-
ρικών παραδόσεων ενός τόπου έχουν αξία όταν ανα-
δύονται , προβάλλονται και διαδίδονται μέσα στην 
κοινωνία. Μόνο τότε η ιστορική μνήμη μπορεί να 
αποτελέσει αξιακό συστατικό της σύγχρονης ζωής.
Εκδηλώσεις μνήμης για την 65η επέτειο του 3ου 
ολοκαυτώματος των Ανωγείων θα πλαισιώσουν το 
πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Ανωγείων κατά 
τη διάρκεια του Δεκαπενταύγουστου.
Όλες οι εκδηλώσεις θα έχουν βασικό θεματικό άξο-
να την ιστορική μνήμη, αλλά αξίζει να τονιστεί η εκ-
δήλωση τιμής με την οποία ο Δήμος Ανωγείων θα τι-
μήσει τα  χωριά που φιλοξένησαν τους Ανωγειανούς 
πρόσφυγες κατά τη διάρκεια του 3ου Ολοκαυτώμα-
τος από τους Γερμανούς την Δευτέρα 10 Αυγούστου. 
Καλούμε τα χωριά εκείνα για ένα ευχαριστώ. »

(… συνέχεια από την πρώτη σελ.)

Ο αγαπητός και ικανός ανωγειανός καλ-
λιτέχνης Μανόλης Μανουράς ή Κουρ-
κουτάκης απέστειλε στην εφημερίδα μας 
τις ακόλουθες μαντινάδες, συνοδευόμενες 
αυτές από σύντομο πρόλογο. Μέσα από 
τις μαντινάδες αυτές επιχειρεί να εκφρά-
σει τις σκέψεις και τις ανησυχίες του για τα 
φαινόμενα εκφυλισμού και εκποίησης των 
ανθρωπίνων σχέσεων και συναισθημάτων. 
Τον ευχαριστούμε θερμά και της δημοσιεύ-
ουμε με ικανοποίηση διότι πέραν από ποιο-
τικές είναι και εύστοχες 
Ο σπουδαίος, λοιπόν, ανωγειανός καλλιτέ-
χνης γράφει:
«Τώρα και πολλά χρόνια, δυστυχώς, βλέπω 
μια πυκνή ομίχλη να έχει σκεπάσει το σεβα-
σμό, την ανθρωπιά και το αίσθημα και θέλω 
να εκφράσω την λύπη μου και την αγανά-
κτησή μου και θα το ερμηνεύσω με μερικές 
μαντινάδες»..:

Δεν είναι οδός η ανθρωπιά
Να τηνε βρεις ρωτώντας
Έχει δεν έχει ο άνθρωπος
Είναι πογεννηντόντας

Το σεβασμό  την ανθρωπιά
Το λόγο το χατίρι

Ποιος περίμενε από εμάς
Ο χρόνος να τα φθείρει

Σαν έχεις τρόπους κι αρχοντιά
αισθήματα και λόγο

όπου κι αν πας την πέραση
θα τηνε βρεις ντελόγο

Σαν έλεγες λόγω τιμής
η τα παλιά τα χρόνια
χωρίς λεφτά αγόραζες
λιόφυτα και μπαλκόνια

Και φτάξαμε μιαν εποχή
Κι ετσά θα συνεχίσει
Ο τίμιος κι ο φρόνιμος
Να μη μπορεί να ζήσει

Εφτάξαμε μιαν εποχή
Που ονόματα δε λέμε

Μονο γροικάς πο δω αποκεί
Μωρέ μαλακισμένε

Ο Θεός να βάλει τη χέρα του

Μανώλης Μανουράς (Κουρκουτάκης)
καλλιτέχνης κρητικής μουσικής

ΕΠΙΣΤΟΛΗ και 
ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ 

αναζήτησης και προβλη-
ματισμού από τον 

ανωγειανό καλλιτέχνη 
ΜΑΝΟΛΗ ΜΑΝΟΥΡΑ 

(Κουρκουτάκη)
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Στην παγκόσμια ιστορία των κοινωνικών κι-
νημάτων και ανατροπών πρωταγωνιστικό 
ρόλο έπαιξε η διανόηση. Φωτισμένοι στοχα-
στές με πνεύμα θυσίας και ανιδιοτέλειας προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου ύψωσαν 
στεντόρεια φωνή στις αυταρχικές δεσποτείες. 
Αφύπνισαν ιδεο-λογικά τους λαούς και τους 
οδήγησαν στις εξεγέρσεις για τη διεκδίκηση 
και κατάκτηση των δικαιωμάτων τους, αλλά-
ζοντας έτσι τον ρουν της ιστορίας.
Ο πολίτης του 21ου αιώνα δεν θα μπορούσε 
ποτέ να διανοηθεί μια Αμερικάνικη Επανά-
σταση της Ανεξαρτησίας χωρίς τις καθορι-
στικές παρεμβάσεις γνωστών και αγνώστων 
διανοουμένων και ενδεικτικά μόνο αναφέρω 
τους  J. Milton, J.Wilkes και Th.Paine. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τη Γαλλική Επανά-
σταση, που άλλαξε τον κοινωνικοπολιτικό 
χάρτη της Ευρώπης και του κόσμου με την 
παρέμβαση των κοινωνικών φιλοσόφων και 
διαφωτιστών Με ‘το κοινωνικό συμβόλαιο’ 
του Z. Z. Rouseau αμφισβήτησαν τη θεία 
προέλευση και την αυθαίρετη εξουσία του μο-
νάρχη, αντιπαραθέτοντας τη λαϊκή κυριαρχία, 
καθώς και την ελεύθερη ρύθμιση της οικονο-
μίας με τους νόμους της φύσης του A.Smith, 
στον άκρατο κρατικό παρεμβατισμό 
Ούτε ο Νεοέλληνας θα φαντάζονταν τη ση-
μερινή ελεύθερη πατρίδα, χωρίς τους διανο-
ούμενους του Ελληνικού Διαφωτισμού. Ο 
κοσμοπολίτης Αδαμάντιος Κοραής, ο Βε-
νιαμίν ο Λέσβιος, ο Ιερομάρτυρας Κοσμάς 
ο Αιτωλός και ο Εθνομάρτυρας Ρήγας Φε-
ραίος έσπειραν αρκετό σπόρο στη γη και την 
πότισαν με το αίμα τους. Αφύπνισαν το υπό-
δουλο γένος, ατσάλωσαν τις ψυχές των Ελλή-
νων ηρώων του ’21 για να  ολοκληρώσουν με 
αυτοθυσία το εθνοσωτήριο έργο τους.                         
Φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον αλλά κυρίως 
παρήγορο το γεγονός ότι μερικοί εκπρόσωποι 
της σύγχρονης Ελληνικής διανόησης υψώ-
νουν δημόσια φωνή, σχετικά με τα σύγχρονα 
τεκταίνομε στη χώρα μας, προκαλώντας μάλι-
στα σοβαρές αναταράξεις 
Χρειάζεται πραγματικά αρετή και τόλμη η 
φωτισμένη διανόηση με κρυστάλλινα επιστη-
μονικά επιχειρήματα να φωτίζει και να κατευ-
θύνει συνεχώς την κοινή γνώμη σχετικά με τα 
κοινωνικά και εθνικά μας θέματα Ιδιαίτερα 
στην παρούσα συγκυρία, όχι τόσο εξαιτίας της 

πολυσυζητημένης οικονομικής κρίσης, αλλά 
της απελπιστικά πρωτόγνωρης κρίσης αρχών 
και αξιών της κοινωνικής μας ζωής, που απει-
λεί επικίνδυνα ολόκληρο το κοινωνικό μας 
οικοδόμημα, η παρέμβαση της διανόησης θα 
μπορούσε να αποβεί εθνοσωτήρια.
Οι διαπρεπείς όμως συνάδελφοι, κυρίως νο-
μομαθείς καθηγητές, παραβλέπουν τα σοβαρά 
κοινωνικά μας προβλήματα. Με την απαρχή 
και των φετινών καταστροφικών πυρκαγιών-
εμπρησμών της ελληνικής γης και με τους 
ακατάσχετους ποικιλόχρωμους εμπρησμούς 
της σκανδαλολογίας και εκλογολογίας, έπια-
σαν το γαϊτανάκι του κακόγουστου σήριαλ, της 
εμπλοκής ή μη της εκλογής του Προέδρου της 
Δημοκρατίας με τις Εθνικές εκλογές, ρίχνοντας 
λάδι στη φωτιά και πολύ νερό στον μύλο της 
έριδος των πολιτικών αντιπαραθέσεων.
Στον επιστημονικό στίβο επιβάλλονται οι αντι-
παραθέσεις, για να προέλθει από τη θέση και 
την αντίθεση η επιστημονική σύνθεση για την 
προσέγγιση της αλήθειας. Αυτό όμως που ενο-
χλεί το σκεπτόμενο άνθρωπο είναι η προσπά-
θεια της στρατευμένης διανόησης να περάσει 
μέσα από τα έγχρωμα γυαλιά ποικιλόμορφων 
σκοπιμοτήτων την επιστημονική δεοντολογία. 
Προκαλεί ακόμα πικρία το γεγονός όταν δια-
πρεπής διανοούμενος στη συνταγματική του 
θεωρία διαμαρτύρεται για την παραβίαση των 
νόμων και του Συντάγματος, στη πρακτική του 
βιωματική φαίνεται να μην νοιάζεται και πολύ 
για την τήρηση της ηθικής και έννομης τάξης. 
Αναφέρομαι  στον Καθηγητή κ. Δ. Τσάτσο,  
με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του.
Στην ακροαματική διαδικασία μιας αγωγής της 
7ης Δεκεμβρίου 2007, δυο πανεπιστημιακών 
καθηγητών, του κ. Π. εναντίον του κ. Β., κατέ-
θεσε ο κ. Τσάτσος ως μάρτυρας του ενάγοντος 
και εναντίον του εναγόμενου, ο οποίος κατηγο-
ρήθηκε για συκοφαντική δυσφήμηση, επειδή 
δημο-σιοποίησε -με αδιάσειστα ντοκουμέντα- 
ότι ο κ. Π. δεν έχει πτυχίο Παν/μίου και ότι δι-
δάσκει κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, ενώ το 
διδακτορικό του είναι στην Παιδαγωγική. 
Αναφέρομαι ενδεικτικά σε συγκεκριμένα ση-
μεία των Πρακτικών, στα οποία ο κ. Τσάτσος 
καταθέτει ενόρκως, κάνοντας τις απαραίτητες 
παρατηρήσεις και θέτοντας ταυτόχρονα τα  
Πρα-κτικά στη διάθεση του αναγνώστη για 
την εξαγωγή των συμπερασμάτων του. 

Σε ερώτηση της κ. Προέδρου τι πτυχία έχει ο 
κ. Π. ο κ. Τσάτσος απαντά: «Ο κ. Π. έχει διδα-
κτορικό του τρίτου εις αρχαιότητα Παν/μίου 
της Ευρώπης». Στην επόμενη, αν αυτό είναι 
πτυχίο ή διδακτορικό λέει: «Θα σας εξηγήσω 
τη σχέση τους…».(σελ.4). Και εξηγώντας 
είπε ότι στη Γερμανία μπορεί κανείς να κάνει 
8 ή 9 εξάμηνα σπουδές και μετά επιλέγει αν 
θα πάει για πτυχίο, κάνοντας μια διπλωματι-
κή εργασία. ή στο δύσκολο το διδακτορικό, 
για να καταλήξει στη συνέχεια ο κ. Τσάτσος 
λέγοντας ότι: «Το διδακτορικό επομένως εν 
αρμονία με την προϋπόθεσή του ήτοι πλήρεις 
και αποδεδειγμένες σπουδές του αντικειμένου 
είναι περισσότερο από πτυχίο». Στην ερώτη-
ση της κ. Προέδρου, ώστε μας λέτε ότι υπήρχε 
πτυχίο ο κ. Τσάτσος επιβεβαιώνει: «Βεβαίως, 
αλλά και αν δεν υπήρχε, αυτό που έχει είναι 
πάνω από το πτυχίο. Περιλαμβάνει το πτυ-
χίο. Εν τω μείζον ην το ελάσσον». Σε άλλη 
ερώτησή, αν ο κ Π. είχε τις προϋποθέσεις του 
νόμου για να εκλεγεί Επίκουρος Καθηγητής, 
απαντά: «πλήρως» (σελ.5-6). 
Παρατήρηση 1η : Ως γνωστό, ο Ν. 1268/1982, 
άρθ. 14 για την εκλογή μέλους ΔΕΠ απαιτεί 
το αυτονόητο, τουλάχιστον ένα πτυχίο ΑΕΙ. 
Το ίδιο και το Π.Δ. 320/83, άρθρ.5 για την 
εκλογή των πρώτων μελών ΔΕΠ των Παιδα-
γωγικών Τμημάτων απαιτούσε ‘πτυχία ΑΕΙ 
και τίτλους σπουδών’). Πως λοιπόν γίνεται 
κατά τον κ.Τσάτσο οι όποιες σπουδές,  που 
είναι προϋπόθεση για το διδακτορικό, να είναι 
-με το διδακτορικό- περισσότερο και πάνω 
από πτυχίο; Πως είναι δυνατόν ο ανώτερος 
μετα-πτυχιακός τίτλος, το διδακτορικό να πε-
ριλαμβάνει και βασικό πτυχίο; Έγινε εκείνος 
καθηγητής μόνο με το διδακτορικό χωρίς ένα 
τουλάχιστον βασικό πτυχίο ΑΕΙ;   
 Η κ. Πρόεδρος ρωτά τον κ, Τσάτσο: Τι πτυχίο 
εννοούσε αυτό είναι μία διαφορά γιατί πτυχίο  
από την Ακαδημία είχε. Μιλάμε για κοινωνιο-
λογία να διευκρινίσουμε κι αυτό. Πτυχίο κοι-
νω-νιολογίας ή αυτό που διδάσκει, πτυχίο του 
αντικειμένου του. Ο κ. Τσάτσος απαντά: «Δεν 
υπάρχει καταρχήν παιδαγωγική επιστήμη» 
και η κ. Πρόεδρος συμπληρώνει: «που να μην 
έχει κοινω-νιολογία», ενώ ο κ. Τσάτσος ολο-
κληρώνει: «Είναι σαν να μου λέτε θα κάνουμε 
δίκαιο, φιλοσοφία του δικαίου χωρίς ιστορία. 
Αυτό είναι αδύνατον» (σελ.5). 

 Για το ίδιο θέμα ο Συνήγορος του κ. Β. ρωτά 
τον κ. Τσάτσο: «κ. μάρτυς καταρχήν ο κ. Π. 
έχει εκλεγεί στο γνωστικό αντικείμενο της 
παιδαγωγικής. Είναι έτσι ή δεν είναι;» για να 
πάρει την απάντηση:«φαντάζομαι ναι». Στην 
επόμενη ερώτηση του, πως εξηγεί το γεγονός 
ότι (ο κ.Π.) χρησιμοποιεί την ιδιότητα του 
κοινωνιολόγου ο κ. Τσάτσος απαντά:«Δεν τη 
χρησιμοποιεί μόνον εκείνος. Την χρησιμο-
ποιεί η καθηγήτρια η οποία δημιούργησε την 
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 
κ. Δημάκη». Στην ερώτηση της κ. Πρόεδρου: 
«δηλαδή θέλετε να μας πείτε σε συνάρτηση 
με την απάντηση ότι δεν θεωρείτε παιδαγω-
γική και διδακτορικό παιδαγωγικής χωρίς 
κοινωνιολογία όπως μας είπατε στην αρχή;» ο 
κ. Τσάτσο απαντά: «αδύνατον». Στην επόμε-
νη ερώτηση από τον ίδιο Συνήγορο: «δηλαδή 
μπορεί να διδάσκει παρά το ότι έχει εκλεγεί  
για την παιδαγωγική;» ο κ. Τσάτσος απαντά: 
«μα δεν μπορεί να διδάξει παιδαγωγική αν δεν 
συντάξει μέσα στη παιδαγωγική την κοινωνι-
ολογική θεώρηση» (σελ.3).
Παρατήρηση 2η: Η κοινωνιολογία της εκπαί-
δευσης είναι κλάδος της κοινωνιολογίας και 
διδάσκεται μόνο από διδάκτορα κοινωνιολο-
γίας. Ο νόμος 1268/82 προϋποθέτει την ύπαρ-
ξη «της συνάφειας του αντικειμένου της 
διδακτορικής διατριβής των υποψηφίων με 
το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης 
θέσης ΔΕΠ». Γνωρίζει λοιπόν ο κ. Τσάτσος 
ότι δεν μπορεί ο ίδιος -ως διδάκτορας της νο-
μικής- να διδάσκει κοινωνιολογία του Δικαί-
ου, τότε πως είναι δυνατόν να λέει ότι διδά-
κτορας της Παιδαγωγικής μπορεί να διδάσκει 
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης; Πως μπορεί 
φιλόλογος να διδάσκει μαθηματικά και μαθη-
ματικός αρχαία Ελληνικά; 
Απόφαση: Ο κ.Π. δεν είχε βασικό τίτλο 
σπουδών από ΑΕΙ είχε όμως πλήρη κύκλο 
σπουδών για τη λήψη πτυχίου… Όσο για την 
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης μπορεί να τη 
διδάσκει και παιδαγωγός και κοινωνιολόγος. 
Γι’ αυτό ο εναγόμενος πρέπει να καταβάλει 
στον ενάγοντα 30.000 ευρώ για …συκοφαντι-
κή δυσφήμηση! 
Παρακαλείται, λοιπόν, ο κ. Τσάτσος, με όλο 
το σεβασμό, ν’ απαντήσει: Σε ποιο Σύνταγμα 
και σε ποιους νόμους στηρίζει αυτές τις από-
ψεις, που ενόρκως ως μάρτυρας κατέθεσε;    

Ο κ. Δ. Τσάτσος και ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους
Από τον Καθηγητή Κοινωνιολογίας Βασίλη Βουϊδάσκη

O συγχωριανός μας, Γιώργης Κουτάντος, 
έπειτα από  σχετική έρευνα, απέστειλε ενδι-
αφέροντα στοιχεία στα γραφεία του Συλλό-
γου μας και στην εφημερίδα μας, τα οποία 
εκτιμά, ότι ρίχνουν φως στην πρώτη ιστορι-
κή καταγραφή για το χωριό μας, τ’Ανώγεια, 
αλλά και στους πρώτους κατοίκους του.
Τα στοιχεία αυτά τα δημοσιεύουμε με την 
ελπίδα, ότι θα συνεισφέρουν στην έρευνα για  
τα πρώτα ίχνη των ανωγειανών στην κρητική 
γη.
Σημειωτέον, ότι τα στοιχεία που μας απέ-
στειλε βασίζονται σε έγγραφες αποδείξεις, 
ενώ άλλα, σε βάσιμες πιθανολογήσεις.
Η έρευνα του συγχωριανού μας βασίστηκε 
σε βιβλίο διαθηκών, που εξέδωσε, έπειτα 
από έρευνα, αμερικάνικο ερευνητικό ίδρυ-
μα της Ουάσιγκτον και δώρησες στη συνέ-
χεια, στη Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. 
Το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα διαθηκών 
που συντάχθηκαν την ύστερη περίοδο της 
ενετοκρατίας στην Κρήτη, ήτοι την περίοδο 
1312-1420. Το βιβλίο έχει τίτλο «Wills from 
late medieval venetian Crete, 1312-1420», 
(εκδότης: Sally McKee, έκδοση 1998)
Το κείμενο της διαθήκης της γυναίκας, ονό-
ματι Ελένης Αλεξανδρίνας (Heleni Alexan-
drina), (σελ 945 του βιβλίου) η οποία συντά-
χθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1383, γραμμένη 

στη λατινική γλώσσα και το οποίο αποτέ-
λεσε σημαντική πηγή πληροφοριών για το 
συγχωριανό μας,  έχει ως εξής:
(σ.σ. απόσπασμα από το κείμενο της δια-
θήκης: «Idcirco ego Heleni Alexandrina, 
habitatrix burgi Candide, […] sanam tamen 
habens mentem, timens ne ab intestate de-
cederem, vocari feci ad me Petrum Facio, 
notarium, ipsumque rogavi ut hoc meum 
scriberet testamentum. In quo quidem esse 
constituo meum fi dei commisarium Dimitri-
um Marcatante […] dimito omnia mea bona 
mobilia et immobilia quoque modo et forma 
michi pertinenchia sive expectancia ac eci-
am […] meam. Item ordino quod Georgius 
Cotanto dictum Mandrara, habitator casa-
lis Anogia, michi dare debet yperpera octo 
[…] prestito yperpera quinque, que sibi mu-
tuavi in presencia Theodori Sirigo. Item dico 
quod Georgius Marino […] vegetew vacuas 
de Anapoli tres sunt annos circa tres, ad hec 
testis rogatus est [..] volo quod ipsas resti-
tuat dicto meo commissario. Item dare debeo 
Georgio Claudo grossos viginti […]».
H μετάφραση που ακολουθεί στα  ελληνικά 
είναι από τον ιερέα της καθολικής εκκλη-
σίας  Νικηφόρο Βιδάλη (επί της οδού Ελ. 
Βανιζελου (Πανεπιστημίου)
« Εγώ η Ελένη Αλεξανδρίνα από την Κάνδια 

(Κρήτη) έχουσα πλήρης τα φρένας και φοβού-
μενη τον αιφνίδιο θάνατο, κάλεσα ενώπιόν μου 
τον Πέτρο Φάτσιο, συμβολαιογράφο και τον 
παρακάλεσα να συντάξει την διαθήκη μου, με 
την οποία καθιστώ έμπιστο εντολοδόχο μου το 
Δημήτριο Μαρκατάντε.. Αφήνω όλα τα υπάρ-
χοντά μου κινητά και ακίνητα με οποιονδήποτε 
τρόπο και μορφή μου ανήκουν, καθώς επίσης 
και τα αναμενόμενά μου….Επίσης εντέλλο-
μαι όπως ο Γεώργιος Kοτάντο, ο λεγόμενος 
Μαντράρας, κάτοικος του οικισμού των Ανω-
γείων, να μου δώσει τα οφειλόμενα οκτώ (8) 
υπέρπερα (σ.σ. βυζαντινό νόμισμα) .. και πέντε 
δανεικά υπέρπερα, τα οποία του δάνεισα, τη 
παρουσία του Θεοδώρου Σιρίγκο. Ακόμα δη-
λώνω, ότι ο Γεώργιος Μαρίνο… έλαβε, εδώ 
και τρία χρόνια τρία (3) πιθάρια αδειανά εκ 
της Ανάπολης, ως μαρτυρείται από πρόσωπο. 
Θέλω αυτά τα πιθάρια να επιστραφούν στον 
εντολέα μου. Ακόμα πρέπει να δώσω στο Γε-
ώργιο Κλαούντο είκοσι (20) γρόσια […]»
Επί της διαθήκης αυτής, ο συγχωριανός μας, 
κάνει την εκτίμηση στο σημείωμα που μας 
απέστειλε, ότι από τη στιγμή που το έτος 
1383 τ’Ανώγεια αναφέρονται ως «οικι-
σμός», κάπου εκεί κοντά, δηλαδή μεταξύ 
των ετών 1200-1300, θα μπορούσε να λογι-
σθεί και η δημιουργία του χωριού.
Παρατηρεί επίσης, ότι από το ψευδώνυμο 

«Μαντράρας» που αναφέρεται, πρέπει ίσως 
να μιλάμε για κάποιον κτηνοτρόφο της επο-
χής εκείνης, ενώ από τα επώνυμα που περι-
λαμβάνονται στη διαθήκη της εποχής (Μαρ-
κατάντε- Κοτάντο), έχουμε, στην πρώτη 
περίπτωση (Μαρκατάντε), να κάνουμε πι-
θανότατα με κάποιον κάτοικο του διπλανού, 
ανατολικά των Ανωγείων, χωριού, δηλαδή 
τις Γωνιές. Σε σχέση με το δεύτερο επώνυμο 
(Κοτάντο), έχουμε να κάνουμε πιθανότατα 
με κάποιον, ο οποίος ήρθε ο ίδιος ή κάποιος 
πρόγονός του από το διπλανό, και δυτικά σε 
σχέση με τ’Ανώγεια, ευρισκόμενο χωριό της 
Αξού (αρχαία πόλη Αξός, ή Θαξός ή Υαξός, 
χρονολογημένη ιστορικά από το 1000 π.Χ., 
μιας και εκεί συναντάμε σε μεγάλο βαθμό 
την παρουσία της οικογένειας αυτής.
Ο συγχωριανός, καταλήγει στο σχετικό ση-
μείωμα που μας απέστειλε, ότι  θεωρεί πι-
θανό, ο πρώτος κάτοικος αυτής της αρχαίας 
πόλης να είναι γηγενής της περιοχής και να 
αντλεί το επώνυμό του από την αρχαία γιορ-
τή της Πόλης Αξού, τα «Κυδάντεια» (πηγή 
Πάνθεον, Ιστορία της Κρήτης) μιας και, κατά 
τον ίδιο, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
της οικογένειας αυτής  (μελαμψότητα κτλ.), 
παραπέμπουν περισσότερο προς Ανατολάς , 
παρά προς Δυσμάς (Ενετοί), όπως πιθανολο-
γείται μέχρι σήμερα.

Στοιχεία - ενδείξεις για τις πρώτες ιστορικές 
καταγραφές για τ’ Ανώγεια, ως οικισμός
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του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΑΧΗ από την Γερμανική Κατοχή κοντά 
στο μεγάλο αγωνιστή Γεώργιο Εμμ. Πετρακογιώργη

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ...

(πέμπτη συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) επιμέλεια: Αλεξάνδρα Ιωάννου Σταυρακάκη

1«Νικητές στο απόσπασμα ....Το Αμάρι στις Φλόγες»  σελ. 350  -354 Μανόλης Παντινάκης Ρέθυμνο 2008.  

Οι Αποστολές μου κατά τη διάρκεια 
της  Κατοχής

Μετά τη συγκρότηση της ομάδας στην πε-
ριοχή «Κοπράνες» στο Αμάρι, εγώ συνέχι-
σα να μεταφέρω εφόδια στο λημέρι, παρά 
τις δύσκολες συνθήκες. Οι συνθήκες ήταν 
δύσκολες διότι πάντα οι κινήσεις γινόταν 
νύκτα, και κατά καιρούς μάλιστα κυκλο-
φορούσαν περιπολίες των Γερμανών, έτσι 
ώστε ο κίνδυνος να είναι καθημερινός. 
Συγχρόνως δε είχα και κάποια άλλη απο-
στολή που εκτελούσα κατά καιρούς, την 
αποστολή του οδηγού.
Μικρές ομάδες ανδρών αποβιβάζονταν στα 
Αστερούσια  Όρη και τη νύχτα διέσχιζαν τον 
κάμπο της Μεσσαράς μεταφέροντας εφόδια 
στη πλάτη τους  μέχρι το χωριό Γαλιά. Άκρως 
επικίνδυνο εγχείρημα. Εγώ με τα ζώα, λόγω και 
του νεαρού της ηλικίας μου δεν κινούσα υποψί-
ες. Για τον λόγο αυτό, συχνά  κατέβαινα μέχρι 
το χωριό Γαλιά, σ ένα ασφαλές ύψωμα, όπου 
φορτώναμε τα εφόδια που έφερναν από το 
γυρογυάλι οι άντρες, και τα πηγαίναμε στο 
Αμάρι. Από τη Γαλιά με κίνδυνο της ζωής μας, 
πήγαιναμε στο Αμάρι περνώντας κάτω από μια 
γέφυρα, μέσω του χωριού Γρηγοριά.  
Στο Αμάρι ήταν ανετότερες οι κινήσεις 
των Άγγλων συμμάχων και των ανταρ-
τών, διότι δεν υπήρχαν αρκετοί Γερμα-
νοί. Ελλείψει συγκοινωνίας, εξαιρουμένου 
του χωριού Φουρφουρά, στη περιοχή του 
Αμαρίου, δεν ήταν εύκολος ο αιφνιδιασμός 
των ανταρτών από τους Γερμανούς.
Θα αναφέρω δυο από τις πολλές περιπτώσεις 
που εκτέλεσα αυτού του είδους τις αποστολές:
Η πρώτη αφορά στην μεταφορά του Πάτρικ 
Λη Φέρμορ, του απαγωγέα του Γερμανού  
Στρατηγού Κράιπε, μαζί με μια ομάδα από 
20 περίπου άτομα. Όλοι αυτοί αποβιβάστη-
καν σε γυρογυάλι των Αστερουσίων. Τους 
συνάντησα όπως πάντα στη  Γαλιά, όπου 
φορτώσαμε εφόδια για να τα μεταφέρομε 
στο χωριό του Εμμανουήλ Παπαδογιάννη, 
στον Άγιο Ιωάννη. Ο Παπαδογιάννης ήταν 
πολιτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυ-
βερνήσεως της Μέσης Ανατολής.
Άλλη μια παρόμοια αποστολή και αυτή με με-
γάλο κίνδυνο ήταν η μεταφορά του  Βαγγέλη  
Χαιρέτη. Ο Χαιρέτης έφερε το βαθμό του 
ταγματάρχη. Καταγόταν από το χωριό Αυγε-
νική, και ήλθε από τη  Μέση Ανατολή με ειδι-
κή αποστολή να ενισχύσει τους μηχανισμούς 
των ασυρμάτων. Τον Χαιρέτη παρέλαβα εγώ 
από τη Γαλιά  και τον μετέφερα στο Αμάρι.
Όλα αυτά που αναφέρω παραπάνω έχουν 
σκοπό να δείξουν το ρόλο μου και τη συνει-
σφορά μου ως παιδιού κατά τη διάρκεια της 
Γερμανικής κατοχής, κάτω από δύσκολες 
και επικίνδυνες συνθήκες.
Η δράση και το τέλος του προδότη Γενεράλη
Την 1η Ιανουαρίου του 1944  πέθανε η μάνα 
του αρχηγού Πετρακογιώργη. Η Αντιόπη 
Πετράκη. Ανέβηκα λοιπόν εγώ στο βουνό 
στην περιοχή «Κουρουπητό» πάνω από το 
χωριό Λοχριά για να μεταφέρω στον αρ-
χηγό μου τη δυσάρεστη είδηση, του θανά-
του της μητέρας του. Ο αρχηγός μου δίδει 
εντολή να πάω στο χωριό «Αγία Γαλήνη». 
Στο χωριό αυτό ήταν παντρεμένη η αδελφή 
του η Χρυσάνθη με τον έμπορο λαδιού τον 
Μιχάλη τον Βασιλάκη. 
Έπρεπε να ειδοποιήσω το Μιχάλη τον Βασι-
λάκη να επιμεληθεί την κηδεία της πεθεράς 
του. Αυτή η αποστολή βέβαια είχε αρκετό ρί-
σκο. Ο  Μιχάλης,  έπρεπε να φροντίσει τα της 
ταφής της, επειδή ο αρχηγός αδυνατούσε να 
κάνει οτιδήποτε ενεργήσει από το βουνό, αφού 
ήταν καταζητούμενος και επικηρυγμένος,. 

Μετά αφού τον ειδοποίησα ήλθε ο Μιχάλης 
ο Βασιλάκης στο Μαγαρικάρι. Λόγω δε  της 
επιρροής και του κύρους της οικογένειας 
Πετράκη ήρθαν οι περισσότεροι παπάδες  
της περιοχής και κάνανε μια πολύ εντυπω-
σιακή κηδεία στη γριά τη Πετρακομανώ-
λαινα. Μου έκανε  εντύπωση τότε γιατί το 
σπίτι του Πετρακογιώργη ήταν αρχοντόσπι-
το. Ο πατέρας του ήταν ευκατάστατος. 
Μετά το τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας 
και ενώ ετοιμάζονται να βγάλουν την νεκρή 
έξω από την εκκλησία, εμφανίζεται ένας 
άγνωστος κύριος που φορεί ένα κρητικό 
γιλέκο και γκυλότα και σταματά μπροστά 
στο φέρετρο. Εμποδίζει να σηκώσουν το λεί-
ψανο της Πετρακομανώλαινας και λέει:
«Σταματήστε» 
Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί ποιος εί-
ναι, ενώ αρχίζει να βγάζει ένα επικήδειο 
με πύρινα λόγια εναντίον των Γερμανών, 
πράγμα που εκείνη την εποχή ήταν πολύ 
δύσκολο να επιχειρήσει κανείς δημοσίως, 
εκτός αν ήταν συνεργάτης τους. 
Ο ομιλητής δε αυτός έκαμε το λάθος, να πει 
ότι έρχεται να αποχαιρετήσει την νεκρή, εκ 
μέρους του γυιού της, του αρχηγού Πετρα-
κογιώργη και ότι ήταν απεσταλμένος του.
Όλοι οι παρόντες θορυβηθήκαμε όταν άρχι-
σε τον επικήδειο λέγοντας:
«Είσαι η μάννα του νέου Δασκαλογιάννη, 
και έρχομαι εκ μέρους του γυιού σου να σ 
αποχαιρετίσω».
Ο γαμπρός λοιπόν του Πετρακογιώργη, ο 
Μιχάλης ο Βασιλάκης, στρέφει το βλέμμα 
του προς εμένα ερωτηματικά και με νόημα 
για να του πω αν γνωρίζω ποιος είναι ο ομι-
λητής. Και εγώ του νεύω κεκαλυμμένα ,ότι 
δεν  γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο, ότι μου εί-
ναι τελείως άγνωστος, αυτός ο ομιλητής.
Είχε δε αυτός ο άνθρωπος ένα σημάδι στο 
αριστερό του μάτι που ήταν χαρακτηρι-
στικό και αποτυπώθηκε στη μνήμη μου.
Γυρνώντας το επόμενο βράδυ στο λημέρι 
του αρχηγού, αναφέρω στον Πετρακογιώργη 
το περιστατικό. Εκείνος αμέσως αναγνωρίζει 
από την περιγραφή μου τον Γεώργιο Γενε-
ράλη, από το χωριό Γερακάρι, ο οποίος εί-
ναι γνωστός συνεργάτης των Γερμανών. 
Εμφανίστηκε δε στην κηδεία της μητέρας 
του αρχηγού και μίλησε, με σκοπό να κα-
ταδώσει τον αρχηγό στους Γερμαναούς. 
Είχε πρόθεση να βολιδοσκοπήσει τους αν-
θρώπους που παρευρίσκονταν στην κηδεία, 
να δει ποιοι αντιπροσώπευαν τον Πετρακο-
γιώργη, και να αντλήσει καμιά πληροφορία 
για το τόπο, που είχε το λημέρι του, έτσι 
ώστε να τον αιφνιδιάσουν οι Γερμανοί. Όλο 
δε αυτό το γεγονός, το μετέφερε  ελεεινός αυ-
τός δοσίλογος στους Γερμανούς.
Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τα συμβάντα που 
ακολούθησαν μετά τη κηδεία της Πετρακομα-
νώλαινας. Μετά από  δυο ή τρεις μέρες από 
την κηδεία πηγαίνει στο σπίτι του γαμπρού 
του, Μιχάλη  Βασιλάκη,. στην Αγία Γαλήνη  
όπου είχε ένα ωραιότατο σπίτι, ένας ελληνο-
μαθής Γερμανός αξιωματικός ο οποίος αξί-
ωσε από τον Βασιλάκη να τον φιλοξενήσει. 
Κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής του, 
άρχισε να ανακρίνει τον Μιχάλη, και να τον 
ρωτά για τον Πετρακογιώργη.
Ο Βασιλάκης συνειδητοποιώντας ότι κιν-
δυνεύει να  συλληφθεί και να εκτελεστεί 
από τους Γερμανούς, χειρίστηκε το θέμα 
με ευφυία και διπλωματικότητα. Περιποι-
ήθηκε περίσσα τον Γερμανό και άρχισε να 
του λέει με πολύ πιστικό τρόπο, ότι δεν έχει 
σχέσεις με τον Πετρακογιώργη. Αντιθέτως  
του είπε ότι έχει πολλές προσωπικές δια-
φορές και αντιρρήσεις για τη δραστηριό-

τητά του, αλλά επειδή η μητέρα του ήταν 
και μάνα της γυναίκας του της Χρυσάνθης, 
είχε την υποχρεώση, το ηθικό καθήκον να 
επιμεληθεί τα της κηδεία της.
Ο Γερμανός αυτός, προφανώς  από την περι-
ποίηση και από τα λόγια του Μιχάλη του Βα-
σιλάκη, φαίνεται να πείστηκε, με αποτέλεσμα 
να γλιτώσει ο άνθρωπος αυτός τη ζωή του.
 Ο Γεώργιος Γενεράλης, είχε και μια μεγά-
λη ιστορία κατά τη διάρκεια της γερμανι-
κής κατοχής.
Οι Γερμανοί κάψανε  επτά τα χωριά στο 
Αμάρι και το σπίτι του δεν το άγγιξαν. Όχι 
μόνο δεν κάψανε το σπίτι του, αλλά και τα δικά 
του πράγματα τα μεταφέρανε στο Ρέθυμνο, δη-
λαδή οι Γερμανοί τον προστάτεψαν απολύτως.
Όταν αποχώρησαν οι Γερμανοί, οι Αμα-
ριώτες αντάρτες, κινηθήκανε προς την 
καταδίωξη του δοσιλόγου Γενεράλη, ο 
οποίος εν τω μεταξύ είχε μεταμφιεστεί και 
είχε αναχωρήσει από τα μέρη του, προς 
άγνωστη κατεύθυνση.
Τότε συνέβη μια παράξενη σύμπτωση της 
μοίρας που θα τη χαρακτήριζα θεία δίκη.
Οι Γερμανοί δεν είχαν αποχωρήσει παντε-
λώς από τη Κρήτη. Αποχώρησαν τμημα-
τικά. Από το Ηράκλειο έφυγαν στις 12-10-
1944 και από τα Χανιά τέλη Μαίου του 45. 
Φρούραρχος Ηρακλείου με αστυνομικά 
και στρατιωτικά καθήκοντα ήταν ο αρχη-
γός μου Γεώργιος Πετρακογιώργης. 
Η ανταρτική του ομάδα που μετρούσε τότε 
περί του εξακόσους άντρες, καθώς και οι 
ομάδες άλλων αρχηγών είχαν αναλάβει 
την τήρηση της τάξεως στη πόλη και στο 
νομό του Ηρακλείου. Στα Χανιά μάλιστα  
είχε αποσταλεί κλιμάκιο ανταρτών του 
Πετρακογιώργη για τη προστασία των 
Χανίων από τους τελευταίους Γερμανούς 
που βρίσκονταν εκεί.
Μιά ομάδα ανταρτών στην οποία συμμετείχα 
και εγώ με επικεφαλής τον Μιχάλη Κραού-
νη, από το χωριό Μέρωνα Αμαρίου, είχαμε 
αναχωρήσει από το Ηράκλειο και κατευθυ-
νόμαστε προς  στις Μοίρες, κατόπιν εντολής  
εντολή του Φρουράρχου Ηρακλείου, του αρ-
χηγού μας Γεωργίου Πετρακογιώργη.
Ο δοσίλογος αυτός, ο Γενεράλης, είχε βρεί 
άσυλο στο καφενείο ενός χωριανού του, 
που είχε παντρευτεί από το χωριό Βενερά-
το. Πηγαίνοντας προς τις Μοίρες σταματή-
σαμε στο συγκεκριμένο καφενείο στο Βενε-
ράτο, για να πιούμε κάτι.  Μέσα το καφενείο 
αυτό βλέπω λοιπόν έναν κύριο μ ένα ψάθινο 
καπέλο, να κόβει καπνό πάνω  σ ένα ξύλο.
Μόλις με είδε σήκωσε το βλέμμα του, και η 
παιδική μου μνήμη  αυτομάτως αναδεύτηκε. 
Το όλο παρουσιαστικό του ανθρώπου μου 
θύμιζε κάτι από τον ομιλητή, που έβγαλε τον 
επικήδειο  λόγο στη κηδεία της μακαρίτισ-
σας της Πετρακομανώλαινας  που φορούσε 
τότε κρητική στολή. 
Τον ρώτησα αμέσως και επιμόνως τρεις 
φορές  από πού είναι, αλλά ο ίδιος δεν 
έβγαζε μιλιά.
Πετάχτηκε τότε ο καφετζής και μου απάντη-
σε αντί γι αυτόν:
«Δεν τον –ε- γνωρίζεις κουμπάρε, γιατί είναι 
από ένα χωριό που βρίσκεται στο Ρέθυμνο.»
Εγώ τον ξαναρώτησα  από ποιο χωριό του 
Ρεθύμνου είναι και τότε ο  μου  καφετζής 
πάλι μου  είπε:
«Από το Γερακάρι.» 
Αμέσως βεβαιώθηκα ότι ο άνθρωπος με το 
ψάθινο καπέλο ήταν  ο προδότης Γενεράλης, 
γιατί αν και είχε μεταμφιεστεί, είχε το χαρα-
κτηριστικό σημάδι στο αριστερό μάτι του.
Βγαίνω αμέσως έξω και φωνάζω του Κραού-
νη του Μιχάλη:

«Μιχάλη εδώ είναι ο φίλος σου».
Τον πιάσαμε .και ενώ πηγαίναμε στις Μοί-
ρες, γυρίσαμε πίσω στο Ηράκλειο και τον 
κατεβάσαμε στη  Χανιώπορτα. Τον εδέρ-
νανε με στριμμένα καλώδια από τη Χανιώ-
πορτα, μέχρι  τη Νομαρχία και φωνάζανε:
«Αυτός είναι ο κατάπτυστος προδότης που 
έκαψε επτά χωριά του Αμαρίου.»
Ο προδότης βογκούσε από τα κτυπήματα του 
κόσμου. Εγώ πάλι παρά την κακή ιστορία 
του, τον λυπήθηκα!
Αξιοσημείωτο είναι ότι η παιδική μου μνήμη 
κατόρθωσε να ανασύρει τις εικόνες του πα-
ρελθόντος και  να θυμηθεί το πρόσωπο του 
προδότη.
Σέβομαι, την ιστορική οικογένεια των Γε-
νεράληδων. Δεν μπορεί η πράξη και οι συ-
μπεριφορές ενός μέλους της να βαρύνουν 
ολόκληρη την οικογένεια.
Απο κεί και πέρα δεν έμαθα τι έγινε για τον 
προδότη αυτόν που από τις πληροφορίες 
που έδωσε στους κατακτητές Γερμανούς, 
ισοπεδώθηκαν εφτά οικισμοί στην επαρχία 
Αμαρίου και το χωριό Κρύα Βρύση στην 
επαρχία του Αγίου Βασιλείου και εκτελέ-
στηκαν εκατοντάδες κάτοικοί τους.
Άκουσα όμως από τον αρχηγό μου, τον Πε-
τρακογιώργη μετά ότι του έστειλε επιστολές 
από τις φυλακές Αβέρωφ που ήταν έγκλει-
στος, που του ζητούσε να του φανεί χρήσιμος, 
και ισχυριζόταν ότι οι κατηγορίες δεν είναι 
σωστές. Ο Πετρακογιώργης όμως τον περι-
φρόνησε και δεν έδωσε καμιά συνέχεια....
Στα μέσα του Δεκεμβρίου του 44 παραπέμ-
φθηκε στο Ειδικό Δικαστήριο ο Γιώργης 
Γενεράλης, γνωστότερος ως Σηφογιώργης ή 
Στραβός, με τις παραπάνω κατηγορίες.
 Το Ειδικό Δικαστήριο αποτελούσαν οι Γιάν-
νης Γιαννουράκος, πρόεδρος, Γιάννης Σακ-
κάς και Μανώλης Μαστρογαμβράκης, 
τακτικά μέλη και οι Αριστείδης Κορωνά-
κης και Ιωάννης Σαρρής λαικοί δικαστές. 
Ειδικός Επίτροπος παρέστη ο εισαγγελέας 
Πουλάκος και γραμματέας της έδρας ήταν 
ο  Αντώνιος δασκαλάκης. 
Συνήγοροι πολιτικής παρέστησαν οι Μανόλης 
Τσιριμονάκης, Μιχ. Παπαδακις,Νικ. Αν-
δρουλιδάκης και Μίνως Καλαιτζάκης και 
υπεράσπισης ο Πέτρος Μανουσάκης.
Μάρτυρες στη Δίκη κατέθεσαν  Η διερμηνέας 
της Γκεστάπο Νίνα Κουκλινού, ο νομομηχα-
νικός Χανίων Γιάννης Γενεράλης, ο Απόστο-
λος Μαρνιέρος, ο Κων. Παλιεράκης, ο Νικ. 
Φυντίκης, Η Μαγδαληνή Ταταράκη, ο χω-
ροφύλακας Γεώργιος Αγγελάκης, ο Γεώργι-
ος Βρανάς και η Αγγελική Κοκονά χήρα του 
εκτελεσθέντος Νικηστράτου Κοκονά.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο μερικές 
από τις κατηγορίες  που του απήγγειλε ο 
εισαγγελέας:
-Κατά το διάστημα της Κατοχής παρέσχεν συ-
στηματικώς πληροφορίας εις την Αστυνο-
μίαν του εχθρού, περί κινήσεων ατόμων και 
οργανώσεων λαμβάνων διαφόρους χρημα-
τικάς αμοιβάς, πρόβατα και τρόφιμα.......
-Το σοβαρότερον όμως όλων ήταν, ότι κα-
τέδοσεν εγγράφως τους κατοίκους των 
χωριών Γερακάρι, Γοργούθων, Καρδάκι, 
Βρυσών Σμιλέ Δρυγιών, Ανω Μέρους και 
Κρύας Βρύσης, οίτινες συνελήφθησαν και 
εξετελέσθησαν, τα δε χωρία των κατεστρά-
φησαν εκ θεμελίων. Κατέδοσεν ότι τα χω-
ρία αυτά εβοήθησαν εις την σύλληψιν και 
διαπόμπευσιν του Γερμανού στρατηγού 
Κράιπε.........1
Αν και έγινε η δίκη του και καταδικάστηκε 
δίς εις θάνατον,  δυστυχώς όπως και άλλοι 
δοσίλογοι, δεν εκτελέστηκε.

(συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)
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Εδώ και πολλά χρόνια δημιουργούνται 
μέσω των ευρωπαϊκών κυρίως προγραμμά-
των, πολλές αγροτουριστικές μονάδες στην 
ύπαιθρο. Τα αγροτουριστικά καταλύμα-
τα, οι ταβέρνες, τα παραδοσιακά καφενεία 
και όλες οι άλλες μορφές αγροτουρισμού, 
συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη προσδί-
δοντας επιπλέον εισόδημα και θέσεις εργα-
σίας στον τοπικό πληθυσμό και καλύτερες 
συνθήκες στους επισκέπτες. 
Το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 είναι η συνέχεια 
του Γ’ Κ.Π.Σ. Η καθυστέρηση υλοποίησης 
και ολοκλήρωσης του Γ’ Κ.Π.Σ. έχει ως 
αποτέλεσμα την καθυστερημένη έναρξη 
του Ε.Σ.Π.Α., το οποίο τώρα αρχίζει να 

προκηρύσσει προγράμματα. Το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συ-
νεργασία με τις Περιφέρειες και τις τοπικές 
Αναπτυξιακές Εταιρίες, διαχειρίζεται το 
πρόγραμμα του αγροτουρισμού. Η πρώτη 
προκήρυξη του προγράμματος του αγρο-
τουρισμού αναμένετε περί τα τέλη του 2009 
αρχές του 2010, ενώ ήδη έχουν δημοσιευθεί 
οι περιοχές εφαρμογής και οι προϋποθέ-
σεις  που πρέπει να τηρούν τα καταλύματα 
προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν σε 
αυτό.  
Οι μορφές των τουριστικών καταλυμάτων 
που μπορούν να ενταχθούν είναι οι εξής: 
Ανεξάρτητες τουριστικές επιπλωμένες κα-

τοικίες, μονόχωρες 40-50 m2 ή δίχωρες 60-
70 m2 σε σειρά  ή διάσπαρτες στο οικόπεδο, 
με ανεξάρτητη είσοδο η καθεμιά. Ελάχιστος 
αριθμός κρεβατιών είναι τα 10 και μέγιστος 
τα 40.                 
Τουριστική μονάδα ξενοδοχειακού τύπου 3, 
4 ή 5 αστέρων με ελάχιστο αριθμό δωμα-
τίων τα 10 και κρεβατιών τα 20. Μέγιστος 
αριθμός κρεβατιών τα 40.
Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέ-
ων κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα, 
εφόσον αυτά είναι χαρακτηρισμένα ως πα-
ραδοσιακά ή διατηρητέα από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή του ΥΠ. 
Πολιτισμού. 

Το ύψος του ανώτατου επιλέξιμου προϋπο-
λογισμού μιας πρότασης αναμένετε να είναι 
600.000€ ενώ το ποσοστό επιδότησης 50%. 
Την περίοδο 2007-2013 η χρηματοδότηση 
για τα προγράμματα του αγροτουρισμού 
δεν αναμένετε να είναι ιδιαίτερα υψηλή. 
Έτσι οι προτάσεις που θα κατατεθούν καλό 
είναι να έχουν όσο το δυνατόν υψηλότερη 
βαθμολογία η οποία θα καθορίζεται από 
σειρά κριτηρίων όπως η ετοιμότητα της 
επένδυσης όσον αφορά την ύπαρξη αδει-
ών & εγκρίσεων, η σχετική εμπειρία με το 
αντικείμενο της επένδυσης, η βιωσιμότητα 
της επένδυσης, το ποσοστό της ιδίας συμ-
μετοχής κλπ..    

Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (2007- 2013)
Ο  Π Ο Ν Ο Σ  Τ Η Σ  ΓΑ Ι Α Σ

από τον Σωκράτη Βρέντζο, γεωπόνο

Νικητές αναδείχθηκαν οι χιλιάδες τυχεροί που 
παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις και γεύτηκαν τις 
δημιουργίες των βοσκών αυτών από την Ισπα-
νία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Τουρκία, 
την έρημο της Αφρικής και φυσικά τ’Ανώγεια.
Κάθε ημέρα των εκδηλώσεων και μια ομάδα 
βοσκών επιδόθηκε με δεξιότητα στην τέχνη που 
καλά γνωρίζει….Δεν έλειψαν τα πειράγματα 
μεταξύ των συναδέλφων… το καλό κρασί, αλλά 
και η ρακί. Βέβαια οι βοσκοί έδειξαν και τις δεξι-
ότητές τους στους χορούς από τις πατρίδες τους
Στα φετινά Υακίνθεια βρήκαν πρόσφορο έδα-
φος παρουσίασης τα βιβλία: «Λευτέρης και Ει-
ρήνη» του Κώστα Μανουρά, «Γιάννης Δρα-
μουντάνης-Στεφανογιάννης» του Γεωργίου 
Καλογεράκη, «Ο Δαίμονας χόρευε μέσα του» 
του Μήτσου Κασόλα, και «Η Γκόλφω» του 
Κώστα Ζουράρη. 
Επίσης, δόθηκαν με επιτυχία και συμμετοχή 
πλήθος κόσμου και συναυλίες και συγκεκρι-
μένα: Η Ευανθία Ρεμπούτσικα ερμήνευσε 
με τον Παναγιώτη Καλαντζόπουλο και την 
Έλλη Πασπαλά, ενώ ο Ψαραντώνης και άλλη 
βραδιά ο Μανώλης Ρασούλης με τον Ορφέα 
Περίδη ταξίδεψαν μουσικά το πολυάριθμο 
κοινό που τους παρακολούθησε.  
Όμως και ο Νικηφόρος Αεράκης με τον 
Γιώργη Βρέντζο (Κάτη) πρόσφεραν τη ποιο-
τική μουσική τους και τις ορθές ερμηνείες του 
και μάλιστα κατά την πρώτη ημέρα των Υακιν-
θείων στο φιλοθεάμον κοινό και στο μεγάλο 
ακροατήριο τους.
Τα Υακίνθεια, στις 2 Αυγούστου (τελευταία 
ημέρα των εκδηλώσεων) μεταφέρθηκαν στο 
Ηράκλειο και φιλοξενήθηκαν από το Δήμο 
Ηρακλείου στην παραλία του Καράβολα, 
δίπλα στο κύμα, όπου (σύμφωνα με κάποιες 
εκτιμήσεις) πλέον των 10 χιλιάδων επισκεπτών 
πέρασαν και τίμησαν τις προσπάθειες όλων 
των ανωγειανών που συμμετείχαν και φυσικά 
και του Λουδοβίκου των Ανωγείων. Τίμησαν, 
όμως, οι πολυάριθμοι επισκέπτες….και το 
ανωγειανό φαγητό που τους προσφέρθηκε.
Πάντα τέτοια. Πάντα δημιουργικοί και γεμάτοι 
εμπνεύσεις για να προβάλλουμε τον πολιτισμό, 
τα τοπικά ήθη και έθιμα και τις παραδόσεις.

ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ
2009(αφιερωμένο στην Εθνική Αντίσταση Κρήτης 

κατά την περίοδο 1941-1945)

Κοιτάζω από ψηλά
Το οροπέδιο της Νίδας, 

ενώ η ζωή
κυλάει στο χρόνο,
αλλάζοντας μορφές.
Καθρεφτίζεται…

Κάποτε…
οι προβολείς αδιάζανε το χώρο

κι ογκόλιθοι, εμπόδιζαν
τα εχθρικά πουλιά να κατέβουν.
Τότε το χώμα βάφτηκε κόκκινο
και ο αέρας έγινε μπαρούτι.

Οι μέρες του Αντάρτη, μετρημένες,
το αίμα ανάβλυζε,
ενώ κάποια καμπάνα 

που χτυπούσε μακριά…
θύμιζε….

τη σκλαβωμένη Ελλάδα.

Τώρα, οι ογκόλιθοι
γίναν πανώρια σύνθεση στο νου, 

πλάθοντας στο Αντάρτη
μνημείο ειρήνης.

Όμως τα χέρια μένουν ανοιχτά
έτοιμα ν’αγκαλιάσουν

κείνον
που στέκει δίπλα του,
κείνον που θάρθει

να προσκυνήσει τη μορφή του,
έτοιμα να κεράσουνε
κρασί της λήθης.

Δίπλα του 
το τεράστιο φτερό

 τον πάει στην αιωνιότητα.

Στη Νίδα 
κατεβαίνουν οι άγγελοι

να ψάλλουνε
το «επί γης ειρήνη»

κι ύστερα…
κατεβαίνουν οι αετοί,

να χαιρετίσουνε τον ήρωα,
τον αναστάσιμο, τον σωτήριο,

τον ελευθερωτή.
Όμως το βλέμμα του Αντάρτη

στρέφεται
με ανθρώπινη συγκατάβαση  
στη Γερμανίδα καλλιτέχνιδα

που εμπνεύστηκε τη σύνθεσή του
πλέγμα συναισθημάτων, 
μνήμες αποσταγμένες.

Ένα μωσαϊκό 
από έντονα πάθη

 που έσβησαν μέσα στο χρόνο,
με ένα ζωντανό παρόν.
Η δόξα σου Κρήτη

ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΚΟΥΛΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΑΚΗ

Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΤΗΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ – 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ Τ’ΑΝΩΓΕΙΑ

Την Παρασκευή  25/9/2009 συνεδρίασε η 
επιτροπή αξιολόγησης «των καθαρότερων 
οργανωμένων παραδοσιακών οικισμών 
του Ν. Ρεθύμνης» της Νομαρχίας Ρεθύ-
μνης και για το έτος 2009 και μεταξύ άλλων 
πρότεινε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ρεθύμνης και το Νομάρχη της, την απονο-
μή ειδικού επαίνου και  στο χωριό μας για 
τις προσπάθειες που καταβάλλει για να γίνει 
πόλος έλξης επισκεπτών συμβάλλοντας κα-
θοριστικά στο «τουριστικό γίγνεσθαι» του 
νομού μας.

Έπειτα από μια σύντομη και χωρίς εντάσεις 
προεκλογική περίοδο διεξήχθησαν οι πρό-
σφατες εθνικές εκλογές στη Ελλάδα, με σκο-
πό την ανάδειξη της εθνικής αντιπροσωπείας 
στο ελληνικό κοινοβούλιο για τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια. Νικητής αναδείχθηκε το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ,  που ξεπέρασε με σημαντική δια-
φορά το μέχρι πρότινος κυβερνόν κόμμα της 
ΝΔ. Ενισχυμένο κρίθηκε και το ΛΑ.Ο.Σ. που 
αναδείχθηκε τρίτη δύναμη στο Κονοβούλιο, 
ενώ οι αριστερές δυνάμεις διατήρησαν περί-
που τα ίδια ποσοστά σε σχέση με τις προη-
γούμενες βουλευτικές εκλογές. Άνοδος σε 
ποσοστά και των οικολογικών σχημάτων.
Στο Νομό Ρεθύμνου το ΠΑΣΟΚ έλαβε πο-
σοστό 57,91%, η ΝΔ ποσοστό 27,41 %, ο 
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ποσοστό 3,9 % και το Κ.Κ.Ε πο-
σοστό 3,75 %. Το κόμμα ΛΑ.Ο.Σ. έλαβε πο-
σοστό 3,1 % ενώ και οι Οικολόγοι Πράσινοι 
κατέγραψαν ποσοστό 2,2 %
Στ’ Ανώγεια και στα πέντε εκλογικά τμή-
ματα είχαμε τα εξής συγκεντρωτικά αποτε-
λέσματα: Εγγεγραμμένοι: 2763. Ψήφισαν: 
2283. Άκυρα/Λευκά 11. Έλαβαν ΠΑ.ΣΟ.Κ:  
1078,  Ν.Δ.: 858, ΚΚΕ: 204, ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ 87, 
ΛΑ.Ο.Σ. 20
Οι ανωγειανοί υποψήφιοι είχαν δυναμική 
συμμετοχή και παρουσία και σ’αυτές τις 
βουλευτικές εκλογές.
Η λαϊκή εντολή δεν τους έστειλε, όμως, 
όλους στο Κοινοβούλιο.
Στο Νομό Ρεθύμνης η κ. Όλγα Κεφαλο-

γιάννη (Ν.Δ) ήρθε 
πρώτη και με δια-
φορά για το κόμμα 
της, σε μια δύσκο-
λη για αυτό περίο-
δο, λαμβάνοντας, 
η ίδια, συνολικά 
9.432 ψήφους.
Ο έτερος ανωγεια-
νός, Ιωάννης Δρα-
μουντάνης (ΠΑ.
ΣΟ.Κ) αύξησε τις 
ψήφους του (σε 
σχέση με τις προ-
ηγούμενες βουλευ-
τικές εκλογές) στις 
2435, ήρθε όμως 
τρίτος και δεν κα-
τάφερε να εκλεγεί, 
αν και είχε δυναμι-
κή παρουσία κατά 
την προεκλογική 
περίοδο.

Στο Νομό Ηρακλείου επανεξελέγη ο Μα-
νόλης Κεφαλογιάννης (Ν.Δ.) συγκεντρώ-
νοντας 21.339 ψήφους, ερχόμενος δεύτερος 
με ελάχιστη από τον πρώτο υποψήφιο, δι-
αφορά.
Ωστόσο, ο έτερος ανωγειανός υποψήφιος 
της Ν.Δ., Ιωάννης Μανουράς δεν κατά-
φερε να εκλεγεί, αν και έλαβε, μετά από 
δραστήρια προεκλογική μάχη που έδωσε, 
12.939 ψήφους και ήρθε τέταρτος.
Άτυχος στάθηκε ο Ιωάννης Σκουλάς, ο 
οποίος σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική 
μάχη για το κόμμα του (ΠΑ.ΣΟ.Κ) στο 
Νομό Ηρακλείου, έλαβε 25.936 ψήφους, 
ήρθε έβδομος και για λίγο δεν κατάφερε να 
επανεκλεγή.
Στην Αθήνα  και για το ΠΑ.ΣΟ.Κ στη Β΄ 
Πειραιώς, ο Κώστας Ξυλούρης ήρθε πέ-
μπτος με 18.450 ψήφους και παρά την πολύ 
καλή παρουσία του δεν κατάφερε να εκλε-
γεί.
Όμως και η Σοφία Σαμόλη (μέλος και του 
Δ.Σ. του Συλλόγου μας) είχε δυναμική πα-
ρουσία στις πρόσφατες εκλογές. Έλαβε 3.716 
ψήφους, αναρριχήθηκε ψηλά στην τελική κα-
τάταξη των υποψηφίων του κόμματος της ΝΔ 
στην «δύσκολη» περιφέρεια της Α΄Αθηνών, 
αλλά δεν κατάφερε να εκλεγεί.
Τέλος και ο, με μακρινή ανωγειανή καταγωγή, 
Γρηγόρης Νιώτης (ΠΑ.ΣΟ.Κ) εξελέγην βου-
λευτής στη Β΄ Περιφέρεια Πειραιά, ερχόμε-
νος πρώτος και λαμβάνοντας 31.235 ψήφους.
Ο Σύλλογός μας συγχαίρει όλους για την 
μάχη που έδωσαν και εύχεται σ’όσους εξε-
λέγησαν να εκπροσωπούν επάξια τον τόπο 
τους με μάχες δυναμικές και συνεχείς.
(Σημ.: Το ρεπορτάζ γράφτηκε την ύστατη ώρα,  και 
λίγο πριν τυπωθεί η εφημερίδα, αμέσως μετά τις 
εκλογές. Τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών 
και οι ακριβείς ψήφοι που έλαβε ο κάθε υποψήφι-
ος,  θα ανακοινωθούν εν καιρώ από το Υπουργείο 
Εσωτερικών)  

Βουλευτικές Εκλογές 2009

(συνέχεια από την πρώτη σελ.)
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Αγαπητέ Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι! 
Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην 
παράκλησή μου να σας απευθύνω δυο λόγια 
στερνά, όχι βέβαια της ζωής μου, αλλά της 
ύπαρξής μου σ’ αυτό το Τμήμα, σ’ αυτήν την 
αίθουσα. Ευχαριστώ που με ανέχεστε ακόμα 
μια φορά, στερνή φορά, αφού από το Σε-
πτέμβριο με την συνταξιοδότησή μου θα σας 
απαλλάξω από την παρουσία μου. Κι αυτό 
δεν το εκλαμβάνω σαν εκπλήρωση της τε-
λευταίας επιθυμίας του μελλοθάνατου κι ούτε 
σαν τήρηση της εντολής που λέει ότι ‘τα άλο-
γα δεν τα σκοτώνουν όταν γεράσουν’. Επειδή, 
ενώ μπορεί να είμαι ‘άλογο’, που πιστά και 
ευσυνείδητα υπηρέτησα και θα υπηρετώ τον 
Αφέντη μου, σε καμιά περίπτωση δεν αισθά-
νομαι ‘γέρικο’. Είμαι φυσικά -όπως και όλοι 
σας- θνητός, όχι όμως και μελλοθάνατος, 
πράγμα που δεν σκοπεύω να κάνω πριν περά-
σουν τουλάχιστον 30-40 χρόνια από τώρα.   
Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια, στο 
Προεδρείο, για την επανεκλογή σας και συγχρό-
νως τη χαρά μου, επειδή το Τμήμα θα συνεχίσει 
την ανοδική του πορεία, που κατά την προηγού-
μενη διετία ανοίξατε. Ομολογώ ότι στην 20ετή 
μου θητεία στη δική σας γνώρισα την καλύτερη 
Προεδρία σε όλους τους τομείς και νιώθω δι-
καιωμένος επειδή πριν από δυο χρόνια ένθερμα 
σας πρότεινα, όταν μάλιστα κάποιος με περισσή 
αλαζονεία έλεγε ότι είχε θέσει τέτοιες βάσεις στο 
Τμήμα, ώστε αυτό θα άντεχε σε μια ενδεχόμενη 
κακή δική σας Προεδρία. Κατά την ταπεινή μου 
γνώμη, ποτέ το Τμήμα δεν βρέθηκε τόσο κοντά 
στην ελευθερία, τη συναδελφικότητα, την απο-
τελεσματικότητα και κυρίως στην προσπάθεια 
τήρησης της έννομης και ηθικής τάξης, παρά 
τις όποιες πιέσεις που δεχόσασταν. Αυτό προ-
δικάζει ότι θα κάνετε τομές και ανατροπές με 
περισσότερο ζήλο, αντίθετα και σε πείσμα του 
φεουδαρχικού κατεστημένου.              
Αγαπητοί συνάδελφοι, το έτος 1989 αξι-
ώθηκα της εκλογής μου στο Τμήμα χωρίς 
κουμπάρους και τώρα το 2009 καταξιώνο-
μαι να αποχωρήσω. Ίσως δεν είναι τυχαίο 
το γεγονός ότι η εκπαιδευτική μου αφετηρία 
γίνεται το 1968 από το Γυμνάσιο Περάμα-
τος Μυλ/μου περίπου 25 χιλιόμετρα από το 
χωριό μου τ’ Ανώγεια και άλλα 25 από εδώ 
και ολοκληρώνεται στο Ρέθυμνο. Άρχισα σε 
χρόνια χούντας και ανελευθερίας, που την 
άρνησή μου να εξυμνώ τους συνταγματάρ-
χες, την ‘πλήρωσα’ με δυσμενή μετάθεση 
στον Φουρφουρά Αμαρίου και κυρίως με 
την κατακράτηση του διαβατηρίου μου από 
τη χωροφυλακή Ρεθύμνης που σήμαινε την 
πεντάμηνη καθυστέρηση των σπουδών μου 
στη Γερμανία. Η χούντα με βρήκε έφεδρο 
αξιωματικό στην Αεροπορία, στη Σητεία. 
Βίωσα κι εκεί δραματικές εμπειρίες όχι 
τόσο για την αντιστασιακή μου δράση όσο 
για το θράσος μου να καταγγείλω στο Γενι-
κό Επιτελείο τη διασπάθιση του δημοσίου 
χρήματος από τον διοικητή μου. Και εδώ 
‘επιβραβεύτηκα’ με δυσμενή μετάθεση στο 
σκεπασμένο με ενάμισι μέτρα χιόνι Πήλιο 
και απολύθηκα με τον καθημερινό φόβο του 
Αεροδικείου, επειδή δυστυχώς και συνήθως 
εκείνοι που αυθαιρετούν, έχουν τον τρόπο 
τους όχι μόνο να ξεφεύγουν, αλλά και να 

κατηγορούν τους άλλους για συκοφαντική 
δυσφήμιση!
  Ο διορισμός μου, μετά την επιστροφή μου 
από τη Γερμανία, το 1978 στην Εκκλ/κή Παιδ/
κή Ακαδημία Ιωαννίνων προσκρούει σχεδόν 
από την αρχή σ’ ένα μεσαιωνικό παπαδίστικο 
κατεστημένο, όπου η ελευθερία της έκφρασης 
ήταν προνόμιο μόνο του συντηρητικού ιερα-
τείου.  Φυσικό ήταν η μετωπική σύγκρουση 
μαζί τους να είναι στην ημερήσια διάταξη. 
‘Ανταμείφτηκα’ και εκεί από τον ιερωμένο-
Διευθυντή με την έκθεση που μου συνέταξε 
αξιολογώντάς με στην ευσυνειδησία, τη δρα-
στηριότητα και το ήθος με το βαθμό τέσσερα 
με άριστα το 10. Αντιδρώντας στις ‘ιερές’ αυ-
θαιρεσίες του, που έφτασε στο σημείο με τη 
συνεργασία των μανδαρίνων του Υπουργείου 
να δίδει τα θέματά μου στους σπουδαστές, 
συνειδητοποίησα ότι η καριέρα μου εκεί ήταν 
πολύ σύντομη και βίωνα σχεδόν όλα τα χρόνια 
την αγωνία της πιθανής ημέρας της απόλυσής 
μου. Η μετάθεσή μου στην αντίστοιχη Ακα-
δημία στην Θεσ/νίκη απέτρεψε το μοιραίο.              
Ο ερχομός μου στο Τμήμα σήμαινε την είσοδό 
μου στο ναό της σοφίας και της ηθικής. Και ενώ 
τον πρώτο καιρό ήμουν θαμπωμένος από το 
δέος του παν/κού χώρου, με τις πρώτες αμφι-
βολίες για κάποια συμβάντα, επιστράτευσα στα 
πρώτα χρόνια όλες μου τις δυνάμεις στην προ-
σπάθεια να κατανοήσω περίεργες συμπεριφορές 
και ύποπτες πρακτικές, οι οποίες μετατράπηκαν 
τελικά δυστυχώς σε χειροπιαστές βεβαιότητες 
ότι τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά και θα 
μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Έθετα καταρ-
χάς στον εαυτό μου και σε άλλους στη συνέχεια 
καυτά και αναπάντητα ερωτήματα, ενώ μετά 
την απόκτηση πολλής εμπειρίας και γνώσης της 
κείμενης νομοθεσίας, πρόβαλα δημόσια, επώνυ-
μα, υπεύθυνα και με παρρησία σοβαρές και τεκ-
μηριωμένες ενστάσεις και αντιρρήσεις σχετικά 
με παρανομίες και αυθαιρεσίες. 
Επειδή, ευτυχώς, δεν ανήκω στην κλασική 
σχολή των Νεοελλήνων που λένε ‘μη θίγεις 
τα κακώς κείμενα γιατί καλώς έχουν’, ήλθα σε 
αντιπαράθεση με αντιδεοντολογικές και έκνο-
μες ακαδημαϊκές συμπεριφορές, των οποίων 
οι εκφραστές ήταν -δυστυχώς- συνάδελφοι με 
ονοματεπώνυμο, κάτι που προφανώς ενόχλη-
σε πολύ. Παρά την όποια σας άποψη, δηλώνω 
για χιλιοστή φορά ότι δεν είχα ποτέ  -επειδή 
ακριβώς δεν υπήρχε λόγος- και με κανέναν 
συνάδελφο προσωπική αντιπαράθεση, όπως 
εύκολα θα μπορούσε κανείς να το εκλάβει. 
Μοναδικό μου κίνητρο ήταν πάντοτε εκείνο, 
που με ιδιαίτερη έμφαση κατέθεσε ο αγαπη-
τός συνάδελφος κ. Λεκάκης στο Πρωτοδικείο 
Ηρακλείου, ‘η ιδιαιτερότητα του Βουϊδάσκη 
να θέλει να γίνονται όλα σύμφωνα με το νόμο’. 
Αυτή η ιδιαιτερότητα με οδήγησε συνειδητά, 
όχι στην εύκολη επιλογή, στη σιωπή και τη 
συγκάλυψη, αλλά στην έντιμη και πολύ οδυ-
νηρή σύγκρουση και αντιπαράθεση καταγ-
γέλλοντας τεκμηριωμένα σε όλα τα θεσμικά 
όργανα του Παν/μίου μας αυθαιρεσίες και πα-
ρανομίες. Η απάντηση όλων -καθένα για τον 
δικό του λόγο- ήταν ‘βαθιά του τάφου σιωπή’. 
Μόνο οι τότε Κοσμήτορες των Σχολών του 
Ρεθύμνου ζήτησαν από τον Πρύτανη να μου 
‘τραβήξει το αυτί’ για την ‘ανοίκεια’ συμπερι-
φορά μου. Και ο κ. Παλλήκαρης ανταποκρί-
θηκε απειλώντάς με γραφτά και προφορικά 
ότι έμελε να υποστώ τις συνέπειες, αν συνέχι-
ζα να …‘διασύρω’ το Παν/μιο!       
 Αυτή την ‘κακή’ ιδιαιτερότητα αναγνωρίζω 
στον εαυτό μου, που είναι ευτυχώς μόνιμη 
στάση και τρόπος ζωής με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται. Αυτή η ιδιαιτερότητα της προσπάθειας 
τήρησης της νομιμότητας και πρώτα από τον 
εαυτό μου και η κατά πολύ παράδοξο τρόπο 
αρμονική της συνύπαρξη με μια ισχυρή αντι-
εξουσιαστική διάθεση εναντίον κάθε αλαζο-
νικής και αυταρχικής εξουσίας, αποτελούν τη 
συνισταμένη της προσωπικότητας μου, που 

δίδει στον καθένα το δικαίωμα να με βάζει 
στο εδώλιο. Αντιστάθηκα κάθε φορά στους 
φορείς της κοινωνικής δομικής βίας, που εκ-
δηλώνεται με τη μορφή της κοινωνικής αδι-
κίας και ανισότητας, της αναξιοκρατίας και 
του νεποτισμού, της ανελευθερίας και του 
φασισμού, αδιαφορώντας για την προέλευση 
και τον αποδέκτη, επειδή πίστευα απόλυτα ότι 
θα ήμουν επίορκος ενώπιον Θεού και ανθρώ-
πων, αν δεν το έκανα. Και λυπάμαι πολύ για 
τις εκπτώσεις και τους συμβιβασμούς, που 
παρά τους όποιους  ενδοιασμούς μου έκανα 
στα πρώτα χρόνια, επειδή έτσι με πρόσταζαν 
οι εξουσιαστές. 
Αναγνωρίζω τον παρορμητισμό μου και ότι κά-
ποιες φορές ήμουν περισσότερο καυστικός στις 
συζητήσεις μας, ανυποχώρητος  και όχι ευχάρι-
στος, ποτέ όμως επικριτικός ή ερειστικός και 
εμπαθής με πρόσωπα, Αντιστάθηκα με πάθος 
και με ιερή αγανάκτηση σε εκφυλιστικά φαι-
νόμενα και αντιδεοντολογικές συμπεριφορές, 
που πρόσβαλαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
και ήταν αποτέλεσμα αδιαφάνειας και αναξι-
οκρατίας. Αγωνίστηκα για την ύπαρξη ενός 
πραγματικά Δημοσίου και όχι ‘ιδιωτικοποιημέ-
νου’ Δημοσίου Πανεπιστημίου. Πολιτευόμουν 
όχι για να αντιπολιτεύομαι. Αντιδρούσα όχι με 
τη μαύρη και στείρα αντίδραση, αλλά δημιουρ-
γικά και προπάντων εντελώς ανιδιοτελώς χω-
ρίς να προσβλέπω σε ίδιο όφελος ή συμφέρον 
ενάντια στους μόνιμους καταπατητές και κατ’ 
εξακολούθηση σφετεριστές της Πανεπιστημια-
κής μας Κοινότητας.  
 Εξάλλου, νομίζω, πως όλοι διαπιστώνατε ότι 
ακόμα και μετά από κάθε διαφωνία και αντι-
παράθεση σε θέματα σοβαρά, αντικρίζατε την 
ανυπόκριτη καλοσύνη μου, ακόμα κι όταν 
αντιμετωπιζόμουν με κάποιο σκεπτικισμό ή 
δυσαρέσκεια. Νομίζω, ότι κοντά στην δυσφο-
ρία σας στο πρόσωπό μου για τις διαφωνίες 
μου, πολλοί κατανοούσατε ότι τις περισσότε-
ρες φορές δεν ήμουν η παραφωνία, αλλά μια 
διαφορετική φωνή που εκφράζει, σύμφωνα 
με τον Ηράκλειτο ‘τον πλούτο μιας εποχής 
που είναι η αρμονική της πολυφωνία’. Δεν με 
ενοχλεί καθόλου η όποια εικόνα σχημάτισε 
καθένας για το πρόσωπό μου και στη χειρότε-
ρη περίπτωση δεν με δυσαρεστεί να θυμάστε 
ότι από το Τμήμα πέρασε ένας ‘sui generis τύ-
πος’, ένας ανιδιοτελής αντιρρησίας συνείδη-
σης που, ενώ μαχόταν όρθιος, δεν επιζητούσε 
ποτέ ούτε καν την ηρωστράτειο δόξα.                                
Σε μια συνάντηση με κάποιο φίλο μου, ο δι-
κηγόρος κ. Ξυριτάκης μου απέδωσε μεσιακές 
προθέσεις. Και φαίνεται πως γι’ αυτό βοήθη-
σε στην καταδίκη μου, επειδή ο κόσμος τους 
σταυρώνει τους σωτήρες. Φυσικά δεν μου 
ταιριάζει αυτός ο χαρακτηρισμός. Το ότι όμως 
προσπαθώ να λειτουργώ βιωματικά σύμφωνα 
με την κοσμοθεωρία του αληθινού Μεσία, 
είναι γεγονός και όσο και αν φαίνεται ‘κακό’ 
το αποδέχομαι. Δεν υπήρξα ποτέ αφελής να 
νομίζω ότι θα άλλαζα τον κόσμο. Είμαι ορα-
ματιστής αλλά και ρεαλιστής παλεύοντας για 
το εφικτό που ποτέ δεν  υπολόγιζα ποσοτικά. 
Ασφαλώς θα με ενθουσίαζε ακόμα και το πιο 
μακρινό αγνάντεμα της ποθητής Ιθάκης, αλλά 
και η προσπάθεια του ταξιδιού με λύτρωνε 
και ιδιαίτερα όταν τα κύματα ήταν τεράστια 
κι εγώ μόνος χωρίς συνταξιδιώτες. Ό,τι δεν 
μπορούσε να σκοτώσει την ψυχή και τη συ-
νείδησή μου, μου χαλύβδωνε τη θέλησή για 
νέα ταξίδια και μεγαλύτερες φουρτούνες.          
Δεν πτοήθηκα ποτέ από τις αλαζονικές συμπε-
ριφορές της οποιασδήποτε εξουσίας κι ούτε 
με τρομάζουν οι ενδεχομένως κατασκευασμέ-
νες αποφάσεις μέσα στις υπόγειες διαδρομές 
και με γυάλινα κομματικά πόδια. Θα καταρ-
ρεύσουν μπροστά στις πείσμονες και παλικα-
ρίσιες αντιστάσεις που βασίζονται σε αρχές 
και αξίες. Δεν διακατέχομαι από μαζοχισμό κι 
ούτε από υπερφίαλο ηρωισμό, τολμώ ωστό-
σο να πω ότι όποια κι αν είναι η έκβαση, δεν 

θα μου είναι μικρή η τιμή να πλησιάσω την 
κατηγορία εκείνων των ανθρώπων, που αγω-
νίστηκαν και νίκησαν, ή πλήρωσαν άδικα και 
ακριβά την τόλμη τους να οραματίζονται για 
ένα καλύτερο κόσμο, αφήνοντας για πάντα το 
στίγμα της ντροπής στους τυχόν καταχραστές 
της δημόσιας εξουσίας.  
 Ειλικρινά σας ομολογώ ότι ούτε τα δεκατέσ-
σερα χρόνια παν/κών σπουδών, τα πτυχία μου, 
τα αριστεία της διδακτορικής μου διατριβής 
από τον διεθνούς φήμης Γερμανό κοινωνιολό-
γο R. König, η ακαδημαϊκή μου εξέλιξη χωρίς 
υποκλίσεις, το επιστημονικό-ερευνητικό και 
διδακτικό μου έργο, η τιμή της καθηγεσίας 
σε δυο Γερμανικά Πανεπιστήμια, η συνολική 
ακαδημαϊκή μου πορεία και η βαθειά εκτί-
μηση των ανθρώπων που με γνωρίζουν με 
κάνουν να νιώθω περήφανος. Τα έβλεπα όλα 
σαν θεόσταλτα δώρα και σημαντικά εργαλεία 
για να γίνω ανθρώπινος με την προσφορά 
μου στους ανθρώπους. Εκείνο που με κάνει 
να αισθάνομαι περήφανος και καταξιωμέ-
νος είναι η επιμονή μου να βρίσκομαι πάντα 
στην εμπόλεμη ζώνη και όχι στα μετόπισθεν 
της αδιαφορίας. Να είμαι προβληματισμένος 
συνεχώς βλέποντας τη ζωή με χιούμορ αλλά 
και με σοβαρότητα. Έθετα στον εαυτό μου 
και στους άλλους χιλιάδες ερωτηματικά και 
απαντούσα με χιλιάδες ‘ναι’ και άλλες τόσες 
‘όχι’’, εκείνο που κάθε φορά μου υπαγόρευε 
η λογική και η καρδιά, αδιαφορώντας συνει-
δητά για το όποιο κόστος. Χαίρομαι, επειδή 
λιγότερες φορές, ως ρίψασπις, έφτυσα τα μού-
τρα μου στον καθρέφτη και τις περισσότερες 
κοιτάχτηκα κατάματα με ικανοποίηση. Χαί-
ρομαι, που φεύγω από την ενεργή -όχι όμως 
και τη μάχιμη- εκπαίδευση και από το Πανε-
πιστήμιό μας, που με θρησκευτική ευλάβεια 
για μια 20ετία υπηρέτησα, χωρίς να βρεθώ 
ποτέ -ελπίζω και στο μέλλον- στην οδυνηρή 
θέση να φωνάξω μαζί με τον Faust του Göt-
te: ‘Δώστε μου πίσω τη ζωή πήρα στραβά το 
δρόμο’. Κι αν ήταν δυνατό να επιστρέψω στο 
1968 πάλι τα ίδια θα έκανα αλλά με περισσό-
τερη τόλμη και αυταπάρνηση. 
 Σας εύχομαι να φτάσετε στη θέση μου με κα-
ταξίωση στην προσωπική και την οικογενεια-
κή σας ζωή και η προσφορά σας στο Τμήμα 
και το Παν/μιο Κρήτης να είναι πολλαπλάσια 
από τη δική μου. 
Και μην ξεχνάτε ότι η όποια θέση μας εδώ 
είναι δοτή και προσωρινή και η ύπαρξή μας 
δικαιολογείται μόνο με την ύπαρξη των φοι-
τητών και την απαίτηση της ελληνικής κοινω-
νίας, να υπηρετούμε πιστά την επιστήμη και 
ταυτόχρονα τις αιώνιες πανανθρώπινες αξίες. 
Κι αυτή η θέση πρέπει να μεταδίδεται κάθε 
φορά κατά το ομηρικό ‘τη καλλίστη’, ή τω 
‘καλλίστω’ και όχι στον ημέτερο ή τον φίλο 
με νεποτισμό και αναξιοκρατία.
 Μην ξεχνάτε ακόμα ότι όλη η κακοδαιμονία σε 
τούτο τον δύσμοιρο τόπο και στην περίπτωσή 
μας ο ευτελισμός των σπουδών των Ελληνι-
κών Πανεπιστημίων δεν οφείλεται μόνο στην 
πλειάδα των αρνητικών παραγόντων, που εύ-
κολα επικαλούμαστε, αλλά κατά την ταπεινή 
μου γνώμη, στο μεγαλύτερο ποσοστό σε μας 
τους ίδιους με την ποικιλόμορφη συμμετοχή 
μας. Με τη σιωπή και την ανοχή, την αδια-
φορία και τη συγκάλυψη, τον κομματισμό και 
το σφετερισμό και προπάντων με τον άκρατο 
ατομικισμό και το απελπιστικά μειωμένο κοι-
νωνικό αίσθημα για προσωπικές θυσίες προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου.    
  Τελειώνω, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 
μ’ εκείνο το περίφημο που έλεγε ο αείμνηστος 
Πρόεδρος της Γερμανίας, ο Heinenmann: 
‘Κάθε φορά που καταφέρεσαι εναντίον εκείνων 
που θεωρείς σαν υπαίτιους όλων των κακών 
της κοινωνίας μας, ξεχνάς το σημαντικότερο 
ότι, ενώ με το ένα δάκτυλο δείχνεις εκείνους, 
τα τρία σου δάχτυλα δείχνουν εσένα’. Σας ευ-
χαριστώ πολύ!                                                                                                                   

Αποχαιρετιστήριος λόγος στην Γ. Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. 
του Παν/μίου Κρήτης

Από τον Καθηγητή Κοινωνιολογίας 
Βασίλη Βουϊδάσκη
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«Με  την  Πρώτη Σταγόνα της Βροχής  Σκο-
τώθηκε το καλοκαίρι», έγραψε ο ποιητής. 
’Οταν ξαναδιαβάζω αυτόν τον στίχο αναβλύ-
ζουν ως πίδακας οι μνήμες της νιότης μου. 
Θυμάμαι ότι, τα καλοκαίρια που περνούσα-
με στο κτήμα του πατέρα μου, με την πρώτη 
σταγόνα της βροχής η καρδιά μας κατακτυ-
πούσε σαν το καμπανέλι.. Γιατί όπως μας 
έλεγε ο ογδοηκοντούτης, αείμνηστος φίλος 
μου ο  Μανώλης ο Σαββάτης, Αλατσαθιανός 
πρόσφυγας, ο μοναδικός γείτονάς  στο κτήμα 
μας,  που πολλά καλά με δίδαξε και του οφεί-
λω χάριτες γι αυτό: 

Οπου χει θηλυκό παιδί
 και σουλτανί αμπέλι 

κατακτυπά η καρδούλα ντου 
οσά το καμπανέλι 

Κατά διαβολική σύμπτωσι  δέ ήμουν το πρώ-
το παιδί του πατέρα μου, θηλυκό, και ο πα-
τέρας  είχε και το σουλτανί αμπέλι, γιατί άν 
και ήταν γιατρός, ήταν φύσει άνθρωπος της 
γής. Συνήθως λοιπόν τέλη Αύγουστου, ενώ 
είχαμε απλώσει την σταφίδα και περιμέναμε 
αγωνιωδώς να την μαζέψουμε, με  την  πρώ-
τη σταγόνα της βροχής μας καταλάμβανε 
οικογενειακή αγωνία, άν θα σωθεί η σοδειά 
μας από την βροχή. 
Ο μόνος που απολάμβανε το γεγονός ήταν ο 
Βενιαμίν της οικογένειας, ο αδελφός μου ο 
μικρός, ο Τάσος που με την πρώτη σταγόνα 
της βροχής, χοροπηδούσε στην είσοδο του 
αγροτόσπιτου που παραθερίζαμε και έμπλε-
ως χαράς έλεγε σε όλους μας:
« Τι καλά που βρέχει και θα πάμε στσι χο-
χλιούς»
Τον πατέρα μου τον έπιανε απόγνωσι, ενώ 
εγώ,  μέσα απ αυτές τις λέξεις του αδελφού 
μου, δραπέτευα από την αγωνία σ΄ ένα μικρό 
αγαπημένο ταξίδι, απ εκείνα τα πολλά που 
με είχε ταξιδέψει ο γηραιός φίλος μου.
Οι γονείς μας πολλές φορές μας είχαν εμπι-
στευθεί στους αγαπημένους τους γείτονες 
για να λείψουν για δουλειές στην πόλι. Στη 
μέλισσα και την πεταλούδα όπως εγώ ήθελα 
να τους αποκαλώ, την κυρά Λένη τη γυναί-
κα του και τον φίλο μου τον κυρ Μανώλη. 
Προσωπικά προτιμούσα την πεταλούδα τον 
φίλο μου, που με έβαζε στο ζώο του και με 
ταξίδευε σε κείνα τα ταξίδια που μάζευα σαν 
νέκταρ τα μυστικά από τη φύση και τους 
αγρούς. Ένα από τα αγαπημένα μας ταξίδια 
ήταν και το μάζεμα των χοχλιών.
Κάποια φορά που οι γονείς μας έλειπαν και 
είχαμε βέβαια μαζέψει την σοδειά της στα-
φίδας, άνοιξαν οι καταρράκτες του ουρανού. 
Ο κυρ Μανώλης λοιπόν γνήσιο παιδί της φύ-
σης, πεταλούδα, μας πήρε για να μαζέψουμε 
χοχλιούς. Το τι πανηγύρι έγινε δεν περιγρά-
φεται. Παιδιά της πόλης μυγιάγγιχτα και ευ-
αίσθητα, χωρίς την εποπτεία των γονιών μας, 
νιώσαμε ελεύθεροι και αυτόνομοι  άνθρωποι. 
Υπό βροχήν και καμμιά φορά αστραπές και 

βροντές, γυρίσαμε όλους τους γύρω λόφους, 
γλιστρήσαμε, κυλιστήκαμε στη λάσπη, κα-
τρακυλήσαμε από δέτες αλλά μαζέψαμε 
χοχλιούς ! Οι χοχλιοί είχαν βγεί  βόλτα στη 
βροχή, και  σεργιανούσαν κουβαλώντας τα 
σπίτια τους στη πλάτη τους. Αυτοί θα  ήταν 
ο  μεζές μας.
«Δυό γεμάτα καλάθια χοχλιούς, μπρέ υναίκα, 
σαλιγκάρια μπρέ, λιανά, χοντρά και μουμού-
ρες. Διές Διές» Έλεγε στη γυναίκα του την 
κυρά Λένη, που μας περίμενε αγωνιωδώς να 
επιστρέψουμε, ο αρχηγός μας  ο χοχλιδολό-
γος  και υπερηφανευόταν για τη λεία μας.
Μόλις τους αδειάσαμε σε ένα μεγάλο κοφίνι, 
ο μικρός μου ο αδελφός καμαρώνοντας του 
είπε:
«Κυρ Μανώλη, να μας τα μαγειρέψει η κυρά 
Λένη να τα φάμε;»
Τότε ήταν που ο σοφός φίλος μας άρχισε να 
μιλά και να μας διηγείται σαν παραμύθι την 
προετοιμασία που χρειάζεται για να είναι δυ-
νατόν να φαγωθούν οι χοχλιοί.
«Πρέπει να ξέρετε μπρέ ότι τσι χοχλιοί δεν 
τσι τρώνε ποτέ ασάκαστοι. Θέλετε να τρέχο-
με μπρέ και να μη φτάνουμε; Τι θα πω μπρέ 
στο γιατρό;» μας είπε ορθά κοφτά και με κά-
ποια δυσκολία, γιατί δεν μας χαλούσε ποτέ 
το χατήρι. 
Τότε εγώ που ήμουν πιο μεγάλη και ανήσυχη 
τον ρώτησα : 
«Τι θα πεί, κυρ Μανώλη, ασάκαστοι;»
«Να μπρε. Τσι χοχλιοί  για να τσι φάς πρέπει 
νάναι καθαροί. Να μη κινδυνεύσεις. Τώρα 
μές τη βροχή έχουνε φάει λογιώ λογιώ χόρ-
τα, και δηλητήρια, γι΄ αυτό μπρέ, πρέπει να 
τσι σακάσομε, για να καθαρίσουνε. Θα τσι 
βάλουμε στο κοφίνι  θα βάλουμε και γύρω 
από το κοφίνι μιά πετσέτα με αλάτσι, για 
να μη μας εφύγουνε, γιατί τώρα μπρέ με τσι 
υγρασίες  σαλεύουνε και πιάνουνε τα διάπα-
ντα. Θα τόσε  ρίξομε και αλεύρι . Κάθε μέρα 
μπρέ πρέπει να τσι ταίζομε αλεύρι θα καθα-
ρίσουνε τ αντεράκια τους θα γίνουνε παχιοί, 
θα σακαστούνε καλά και ύστερα θα μας τσι 
φτιάξει η κυρά Λένη, όπως τραβά η όρεξή 
σου»
Τη λέξη ασάκαστους και σακασμένους κα-
θώς και το ρήμα σακάζω τα άκουα πρώτη 
φορά στη ζωή μου. Θυμήθηκα τη σάκα του 
σχολείου που σε λίγες μέρες θα μου αγόρα-
ζε ο πατέρας καινούργια, γιατί θα πήγαινα 
στο γυμνάσιο. Όμως δεν είπα τίποτε γι αυτή 
την απορία μου. Τη λέξη αυτή την ξανάκου-
σα πολλές φορές από τον αγαπημένο μου 
φίλο.  Πολλά καλοκαίρια μέρες ολόκληρες 
τριγυρνούσε στις εληές και τα μεσημέρια κα-
τέφθανε στο αγροτόσπιτό μας κουβαλώντας 
στο κεφαλομάντηλό του χαχαλιές χοχλιούς, 
φώναζοντας στη μητέρα μου :
«Μαράθη, έ κυρά Μαράθη, σούφερα σακα-
σμένους χοχλιούς να μαγερέψεις για τα  κο-
πέλια». Και γώ, μόλις άκουγα τη φωνή του, 
πετιώμουνα σαν ελάφι, να με πάρει στην 
αγκαλιά του. Έβλεπα να κρατά στα χέρι του  

κελύφη χοχλιών διαφόρων μεγεθών και ει-
δών, κλεισμένα με μιά λεπτή μεμβράνη, ένα 
υμένα διάφανο που τα απομόνωνε από τα 
εγκόσμια.  Οι χοχλιοί ζωντανοί αλλά καθαροί 
ζούσαν στο δικό τους κόσμο και περίμενα τη 
στιγμή που θα τους καραβρόχθιζα με  όρεξη. 
Ήταν πάντα ένα από τα πιο αγαπημένα μου 
φαγητά. Το καλοκαίρι, λόγω της ξηρασίας, οι 
χοχλιοί δεν χρειαζόταν  σάκασμα και μόλις 
τους έφερνε ο φίλος μου στη μάνα ήταν έτοι-
μοι προς βρώσιν.
Το ρήμα σακάζω το άκουσα αργότερα στο 
οροπέδιο της Ίδας. Ο πατέρας μου είχε γεν-
νηθεί στους πρόποδες του Όρους, στο χωριό 
Ανώγεια. Κάθε χρόνο μιά φορά ανέβαινε στα 
όρη για προσκύνημα και για να μαζέψει έρω-
ντα στα απόκρημνα βράχια τους. Πάντα τον 
παρακαλούσα να τον συντροφεύσω, αλλά 
εκείνος απέφευγε να με παίρνει μαζί του Κά-
ποια χρονιά , καλή κι ευλογημένη μου είπε:
«Αύριο θα σηκωθείς ταχιά-ταχιά ν ανεβούμε 
αντάμα στα Όρη.»
‘Όλη την νύχτα δεν κοιμήθηκα περίμενα την 
φωνή του πατέρα μου. Η ανάβαση στην ‘Ιδα, 
Νίδα όπως λέγανε στο χωριό το οροπέδιο, 
για μένα ήταν μύηση στην ωριμότητα, στην 
γενναιότητα στην λεβεντιά. Έτσι είχα σημα-
τοδοτήσει εντός μου την γνωριμιά μου με το 
ιερό βουνό την Νίδα ή Ψηλορείτη, στο οποίο 
είχε πολεμήσει και ο παππούς μου, ο πατέρας 
της μάνας, μου, και ο πατέρας μου κατά των 
Γερμανών.
Η ανάβασι για μένα ήταν  παιχνίδι. Περάσα-
με από το μιτάτο της οικογενείας μας, από τα 
Πετραδολάκια... . Σε κάποια στάσι ο πατέ-
ρας μου συναντήθηκε με ένα βοσκό συγγενή 
μας. 
«Είντα κάνεις μπρέ Βαγγέλη» τον ρώτησε ο 
πατέρας μου.
 «Σακάζω τα ζα γιατρέ» του απάντησε εκεί-
νος. 
Όταν απομακρυνθήκαμε από το μιτάτο ρώ-
τησα τον πατέρα μου: 
«Τι σημαίνει σακάζω τα ζά μπαμπά;» 
Και κείνος με την γλαφυρότητα, την γλυκύ-
τητα και την φυσική ευγένεια που τον διέκρι-
νε πάντα, ανεβαίνοντας προς το Ιδαίο άντρο, 
υπό τις σταγόνες της ανοιξιάτικης βροχής, 
μου  ανέλυσε λεπτομερώς τη διαδικασία του 
σακάσματος των ζώων δηλ των προβάτων.
«Τα μικρά προβατάκια μετά τη γέννησή τους 
πρέπει κάποια στιγμή να αποκοπούν από 
τον θηλασμό. Γι αυτόν τον λόγο οι βοσκοί 
απομονώνουν έναν χώρο κοντά στο μαντρί, 
τον περιφράσσουν με ξύλα και πασσάλους 
και εκεί μέσα οδηγούν τα νεογέννητα, για να 
συνηθίσουν να τρώνε  κανονική τροφή, χόρ-
το όπως κάνουν και οι μάνες. ΄Ετσι απομα-
κρύνεται η μάνα από το νεογέννητο και σιγά 
σιγά τα βυζαστάρια προετοιμάζονται, για να 
γίνουν μάνες κι αυτά με τη σειρά τους. Οι 
πρώτες μέρες είναι για όλους δύσκολες. Τα 
μικρά βελάζουν και αναζητούν τις μάνες και 
οι μάνες, κι αυτές πάλι βελάζουν και αναζη-

τούν τα μικρά τους Είναι ένας ζωντανός χω-
ρισμός, παρόμοιος με θάνατο και το πένθος 
εκδηλώνεται με τα βελάσματα των ζωντα-
νών. Όλο το οροπέδιο αντηχεί από τις φωνές 
τους, μια θλιβερή συναυλία γι΄ αυτούς που 
γνωρίζουν και καταλαβαίνουν το πρόβλη-
μα των ζώων. Όμως μέσα σε λίγες ημέρες, 
περίπου πέντε , τελειώνει η διαδικασία του 
σακάσματος, γκρεμίζουνε τη μάντρα και τα 
νεογέννητα αφήνονται πιά ελεύθερα να βο-
σκήσουν στο χορτάρι, γιατί  έχουν συνηθίσει 
τη νέα τους διατροφή, και οι μανάδες τους τα 
έχουν μισήσει αφού μετ΄ απ αυτόν τον χωρι-
σμό, το σάκασμα δεν τα αναγνωρίζουν». 
Μέ τη συζήτησι αυτή τελικά φτάσαμε και 
προσκύνησα για  πρώτη φορά το Ιδαίο άντρο 
και το ερημοκκλήσι της Αναλήψεως που είχε 
κτίσει στα ριζά του ο προπάππος μου.
Αρχή του σχολικού έτους της Δ΄ Γυμνασίου 
και οι σταγόνες της φθινοπωρινής βροχής 
κτυπούσαν ρυθμικά τα τζάμια   του σχολεί-
ου «Λύκειον ο Κοραής».  Εκείνη την χρονιά 
ευτύχησα να έχω Διδάσκαλο τον αείμνηστο 
Μενέλαο Παρλαμά. Τότε στη σχολική ύλη 
περιλαμβάνονταν και οι Λυσίου λόγοι «Υπέρ 
αδυνάτου» και « Η Περί Σηκού  Απολογία». 
Πρίν αρχίσουμε το μάθημα πριν κάν ανοί-
ξουμε τα βιβλία στην εισαγωγή του μαθήμα-
τος «Περι Σηκού» ο Μενέλαος μας είπε:
 «Οσοι έχετε ακούσει τη λέξι σακάζω να ση-
κώσετε το χέρι σας» .
Ως συνήθως σήκωνα πάντα το χέρι μου, ακό-
μη και όταν δεν ήξερα,  -μόνο βέβαια στο 
μάθημα του, γιατί ήθελα να συμμετέχω ολο-
ψύχως-, αλλά εκείνη τη φορά δικαίως σήκω-
σα το χέρι μου, γιατί καλά εγνώριζα.
Πρέπει να μέτρησε τρείς μαθητές με σηκω-
μένα χέρια, από τους σαράντα που είμαστε 
στη τάξη και ο Δάσκαλος αναρρωτήθηκε 
με πικρία, «δεν είστε μωρέ κρητικοί και δεν 
κατέχετε  ή δεν έχετε ακούσει ποτέ τη λέξη 
σακάζω;»
Τότε μας εξήγησε την έννοια της λέξεως 
όπως τη χρησιμοποιούσαμε στη Κρήτη και 
μας επεσήμανε  ότι η λέξι σακάζω και η λέξι 
σηκός έχουν κοινήν την ρίζαν, διότι σηκός 
ήταν περιφραγμένος ιερός χώρος,  αφιερω-
μένος στο θείο,. στον οποίον δεν εισέρχο-
νταν οι θνητοί που Στη δωρική δε διάλεκτο 
όπως συμβαίνει και με τη λέξη Ίδα Ιδη, το η 
μετατρέπεται σε άλφα
 Για μιά ακόμη φορά ένιωσα ευδαίμων που, 
«αγάλι αγάλι με το παίξε γέλασε και με βαθύ 
κανάκι» εισέδυα στα άδυτα της γλώσσας 
μας. 
Με εγκαύματα ανεκπλύτου γραφής έχουν 
καταγραφεί εντός μου αυτές οι μνήμες κι  
όσο περνούν τα χρόνια η νοσταλγία με την 
οποία μνημονεύω τους αγαπημένους μου, με 
κατακλύζει .
«Το άνθος μαραίνεται ο βίος περνά, 
και μόνον ο θάνατος επλάσθη αθάνατος 
αυτός δεν γερνά».

Α. Λ. Σταυρακάκη

ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ...
Mε την  Πρώτη Σταγόνα της Βροχής...
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Η δενδροφύτευση και αποκατάσταση της 
χωματερής συνοδεύτηκε από την αγορά από 
το Δήμο υπερσύγχρονου απορριμματοφόρου 
οχήματος τύπου «Πρέσσας», χωρητικό-
τητας πλέον των 13 κυβικών μέτρων. Το 
νέο αυτό απορριμματοφόρο διαθέτει τα εξής 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τα, παλαιάς τε-
χνολογίας, απορριμματοφόρα :
- Μεγάλη χοάνη υποδοχής απορριμμάτων
- Μεγάλη ταχύτητα συμπίεσης που είναι 
ανώτερη από 7:1
- Αθόρυβη λειτουργία όλου του συστήμα-
τος συμπίεσης των απορριμμάτων .
- Μικρό ύψος φορτώσεως, ώστε να επιτρέ-
πει την εύκολη τροφοδοσία των απορριμμά-
των, τόσο με κάδους όσο και με τα χέρια .   
Ο δήμαρχος, μετά από αυτές τις ευχάριστες 
για το περιβάλλον και την καθαριότητα του 
δήμου, εξελίξεις, προέβη στην ακόλουθη δή-
λωση:

"Με την αγορά αυτή ο Δήμος αποκτά ένα 
σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση της 
στρατηγικής του, σχετικά με την διαχείριση 
και αποκομιδή των απορριμμάτων, κάτι που 
με το παλιό απορριμματοφόρο, ήταν σχεδόν 
αδύνατον. 
Από το πρώτο διάστημα διαπιστώσαμε την 
ανάγκη αυτή και κινηθήκαμε προς αυτό το 

σκοπό. Έτσι, σήμερα, με ένα σύγχρονο, ασφα-
λές για τους εργαζόμενους και μεγαλύτερης 
χωρητικότητας  και δυναμικότητας, όχημα, 
θα μπορούμε, με σωστό προγραμματισμό, να 
κρατάμε το χωριό μας καθαρό. 
Η μάχη αυτή είναι συνεχής και θέλει την συμ-
μετοχή όλων μας. Με την τοποθέτηση μεταλ-
λικών κάδων σε καίρια σημεία στις εισόδους 
του χωριού και σε επιλεγμένα σημεία, δεν θα 
υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για την απόρρι-

ψη απορριμμάτων «αριστερά και δεξιά» των 
δρόμων.
Επίσης,  με την αποκατάσταση και την δεν-
δροφύτευση (τοποθετήθηκαν 200 σφάκες και 
ιβίσκοι)   έκλεισε μια πληγή πολλών ετών στο 
Πετροκοπιό εκεί που για χρόνια γινόταν η 
απόρριψη των σκουπιδιών" .

ΑΓΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ και 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΚΟΠΙΟ

Συγχαίρουμε, επίσης, τους καθηγητές και τη δι-
εύθυνση του Λυκείου για τις συνεχείς και άοκνες 
προσπάθειες για την μόρφωση και την πρόοδο 
των νέων του χωριού μας, αλλά και τους γονείς 
των επιτυχόντων που στάθηκαν αρωγοί στις επι-
τυχείς προσπάθειες των παιδιών τους.
 Οι επιτυχόντες:
Αεράκη Μαρία του Ευαγγέλου και της Ελευ-
θερίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 
Θεσ/νίκης
Αεράκη Όλγα του Ευαγγέλου και της Ελευθε-
ρίας, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
Αεράκη Φρατζέσκα του Ελευθερίου και της 
Ελένης, Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων
Καλλέργη Ελπίδα του Νικολάου και της Ειρή-
νης, Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)
Καλομοίρη Αριστέα του Ελευθερίου και της 
Δέσποινας, Επιστ. Προσχ. Αγωγής και Εκπ/κου 
Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος)
Καλομοίρη Ουρανία του Ιωσήφ και της Ζαχαρέ-
νιας, Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
Κονιός Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της 
Δημητρίας, Λογιστικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)
Κουτάντου Ελευθερία του Βασιλείου και της 
Πελαγίας, Επιστ. Προσχ. Αγωγής και Εκπ/κου 
Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος)
Νταγιαντά Αναστασία του Γεωργίου και της 
Μελανθίας, Οικονομικών Επιστημών Κρήτης 
(Ρέθυμνο)
Ξυλούρη Ευαγγελία του Αποστόλου και της 
Ρωξάνης, Πολ. Δομικών Έργων ΤΕΙ Κρήτης 
(Ηράκλειο)
Πασπαράκη Βασιλεία του Γεωργίου και της 
Αθηνάς, Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)
Σμπώκου Μαρία του Γεωργίου και της Ευγενίας
Παιδ/κο Προσχ. Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)
Σπαχή Πουλχερία του Κωνσταντίνου και της 
Μαρίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κρήτης 
(Ρέθυμνο)

Σταυρακάκη-Μπαγκέρη Παρασκευή του 
Αναστασίου και της Μαρίας, Κτηνιατρικής 
Θεσ/νίκης
Φασουλά Ευαγγελία του Εμμανουήλ και της Νι-
κολίας, Επιστ. κ  ́Τεχν. Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο)

Να προσθέσουμε, ότι η στήλη μας ενημερώ-
θηκε για δύο ακόμα σημαντικές επιτυχίες ανω-
γειανών της Αθήνας κα συγκεκριμένα:
- ο Γεώργιος Φασουλάς του Αναστασίου ει-
σήλθε 2ος στη Σχολή Ευελπίδων της Αθήνας 
και 
-ο Ελευθέριος Μπέρκης του Κώστα και της 
Αλέκας εισήλθε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
του Τ.Ε.Ι Χαλκίδας

Καλή σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες σε 
όλους! 
Ο δήμαρχος κ Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης, 
με αφορμή τις επιτυχίες των νέων ανωγειανών  
δήλωσε: 
«Νοιώθω την ανάγκη να συγχαρώ αυτά τα παι-
διά επειδή ακριβώς συνεχίζουν την για πάρα 
πολλά χρόνια παράδοση του Σταυράκιου Γενι-
κού Λυκείου Ανωγείων. Με την επιτυχία τους 
αυτή υπενθυμίζουν σε όλους μας ότι το «θέλω» 
είναι πιο δυνατό από το «μπορώ». Συγχαρητή-
ρια αξίζουν πρώτα απ’ όλα στα παιδιά για την 
επιτυχία τους, στους εκπαιδευτικούς του σχολεί-
ου που στήριξαν όλο το χρόνο τις προσπάθειές 
τους, καθώς και στους γονείς που συμπαραστά-
θηκαν στα παιδιά τους.»

Η εφημερίδα μας και ο Σύλλογος των Ανωγεια-
νών της Αθήνας, συγχαίρει τους επιτυχόντες για 
το αίσιο αποτέλεσμα των προσπαθειών τους, ενώ 
το Δ.Σ του Συλλόγου μας, επιθυμεί να διαβεβαι-
ώσει τους νέους πια ανωγειανού φοιτητές, ότι θα 
βρεθεί στο πλευρό τους, οποτεδήποτε χρειαστεί. 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου 
κ. Γεώργιος Ξεξάκης, ο Δήμαρχος Ανω-
γείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης (με 
ενέργειες του οποίου δρομολογήθηκε και 
συντονίστηκε η κατασκευή του νέου Τομέα 
του ΕΚΑΒ στο χώρο του Κέντρου Υγείας), 
όπως, επίσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών 
ως και δημοσίων υπηρεσιών και πλήθος 
κόσμου.
Για την άρτια λειτουργία του νέου Τομέα, 
στελεχώθηκε αυτός με διασώστες – πλη-
ρώματα ασθενοφόρων αλλά και ενισχύ-
θηκε με  υπερσύγχρονα ασθενοφόρα από 

την δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-
στών. 
Ο  νέος τομέας ΕΚΑΒ  στ’  Ανώγεια, είναι ο 
πέμπτος που δημιουργήθηκε στην Κρήτη τα 
τελευταία δύο χρόνια, ο οποίος συστήθηκε 
για να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων 
των χωριών του ορεινού Μυλοπόταμου, 
αλλά και των επισκεπτών της περιοχής 
 Με τη ευκαιρία των εγκαινίων του νέου το-
μέα, ο δήμαρχος του χωριού μας κ. Σωκρά-
της Κεφαλογιάννης, έκανε την ακόλουθη 
δήλωση:
«Τα σημερινά εγκαίνια αποτελούν μια 
σπουδαία υποδομή υγείας που πραγμα-
τοποιείται στον τόπο μας. Η σπουδαιότη-
τα της ύπαρξης τομέα του ΕΚΑΒ με την 
επάνδρωση του με το κατάλληλο προσω-
πικό και με τον απαραίτητο εξοπλισμό 
(δυο καινούργια ασθενοφόρα, το ένα κι-
νητή μονάδα) μένει να μην αποδειχθεί 
ποτέ. Αποτελεί όμως σημαντική υποδομή 
τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους 
επισκέπτες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, 
τόσο τις πολιτικές αρχές του τόπου μας, 
τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ και τον αρμόδιο 
Υπουργό Δημήτρη Αβραμόπουλο,  που 
βοήθησαν καίρια στην προσπάθεια αυτή 
άλλα θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα 
τον συγχωριανό μας Γιάννη Κοντογιάννη 
ο οποίος ήταν ο καταλύτης στην επίτευξη 
του στόχου αυτού". 

Νέος Τομέας ΕΚΑΒ στ’ Ανώγεια

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Σημαντικές και φέτος οι επιτυχίες των μαθητών μας

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η 
ορθή ανάπτυξη και η βελτίωση του βιοτι-
κού επιπέδου των κατοίκων/επισκεπτών 
των οικισμών Ανώγεια και Σίσαρχα, μέσω 
της εκπόνησης μελετών για την κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατά-
στασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στα 
Σίσαρχα, νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
στα Σίσαρχα και βελτίωσης του υφιστάμενου 
στα Ανώγεια, διάνοιξης νέων δημοτικών  δρό-
μων (του προτεινόμενου Σχεδίου Πόλης Ανω-
γείων).
Επίσης, σκοπό αποτελεί να εξασφαλιστούν 
τα παραπάνω με το μικρότερο δυνατό οικο-
νομικό κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο. 
Προς τον σκοπό αυτό, η παρούσα σύμβαση 
προβλέπει την εκπόνηση τεσσάρων κατη-
γοριών μελετών και ειδικότερα: 
α. Τοπογραφικές Μελέτες
β. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (Οδι-
κών)
γ. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
δ. Περιβαλλοντικές Μελέτες
Συγκεκριμένα, για τον οικισμό Σίσαρχα 
θα εκπονηθούν μελέτες για :   το εσωτερικό 
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, την με-
ταφορά των ακαθάρτων προς την θέση της 
Ε.Ε.Λ., τα έργα εγκαταστάσεως επεξεργα-
σίας ακαθάρτων και τη διάθεση αυτών, το 
εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης. Επιπροσθέτως, 
θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες το-
πογραφικές εργασίες για τα δίκτυα και τους 
αγωγούς μεταφοράς ακαθάρτων.
Για τον οικισμό Ανώγεια θα μελετηθούν : η 
βελτίωση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
(κεντρικοί αγωγοί), η εφαρμογή  του προ-
τεινόμενου Σχεδίου Πόλης για την διάνοιξη 
τριών δημοτικών δρόμων (με μήκη περίπου 
250, 420 και 1000 μέτρα) και η μελέτη οδο-
ποιίας αυτών.
Τέλος, θα εκπονηθούν και οι απαιτούμενες, 
για τα προαναφερόμενα έργα, περιβαλλο-
ντικές μελέτες ή θα γίνουν οι απαιτούμενες 
ενέργειες για λήψη απαλλαγής.
Όλα τα παραπάνω ποσοτικά δεν πρέπει να 
είναι μικρότερου μεγέθους από τα προβλε-

πόμενα στην προεκτίμηση αμοιβής.
Στις υπηρεσίες που θα παράσχει ο ΟΑΔΥΚ 
περιλαμβάνεται και η σύνταξη των τευχών 
δημοπράτησης και ΣΑΥ - ΦΑΥ των παραπά-
νω έργων.
 
Η σχετική με τις εξελίξεις αυτές, δήλωση 
του Δημάρχου κ. Σωκράτη Κεφαλογιάν-
νη:

«Ο Δήμος Ανωγείων προκειμένου να εξασφα-
λίσει την ορθή ανάπτυξη και την αναβάθμιση 
του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων/επισκε-
πτών των οικισμών Ανώγεια και Σίσαρχα, 
ήταν απαραίτητο να προβεί στον προγραμμα-
τισμό μιας σειράς μελετών και έργων. Ο οικι-
σμός Σίσαρχα στερείται οργανωμένου εσωτε-
ρικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, ενώ 
και το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης θεωρείται 
ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες του οικισμού. 
Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη να μελετηθεί και 
κατασκευαστεί δίκτυο ύδρευσης και δίκτυο 
αποχέτευσης ακαθάρτων, καθώς και μονάδα 
επεξεργασίας – διάθεσης αυτών. 
Αντιστοίχως, το συνεκτικό μέρος των Ανωγεί-
ων αντιμετωπίζει προβλήματα με το υφιστά-
μενο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης και αποτελεί 
πρόθεση του Δήμου να μελετηθούν/εφαρμο-
στούν οι απαιτούμενες βελτιωτικές παρεμ-
βάσεις, σε όλη την έκταση αυτού. Είδη έχει 
υλοποιηθεί γύρω στο 50% η αντικατάσταση 
του δικτύου. 
Ακόμη, εντός του οικισμού Ανώγεια δεν έχουν 
διανοιχθεί όλοι οι δρόμοι του προτεινόμενου 
Σχεδίου Πόλης, γεγονός που αποτελεί τροχο-
πέδη στην περαιτέρω και πολεοδομικά ορθή 
ανάπτυξη του εν λόγω οικισμού(με μήκη περί-
που 250, 420 και 1000 μέτρα).
Είναι πολύ σημαντικό ότι είμαστε στο στάδιο 
αυτό να έχουμε σύγχρονες μελέτες ώστε να 
επικεντρωθούμε στην εξεύρεση πόρων για την 
υλοποίηση των έργων αυτών, κάτι το οποίο 
είναι ορατό μιας και βρισκόμαστε στην έναρ-
ξη του ΕΣΠΑ». 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΙΣΑΡΧΩΝ», «ΜΕΛΕΤΗ και ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ», «ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΟΛΗΣ»

(… συνέχεια από την πρώτη σελ.)

(συνέχεια από την πρώτη σελ.)

(… συνέχεια από την πρώτη σελ.)

(… συνέχεια από την πρώτη σελ.)
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Ο Δήμος Ανωγείων και το «Σύμπλεγμα 
Κοινοτήτων Κοιλάδας Κούρη Ξυλούρι-
κου» της Κύπρου και ο Κυπριακός Οργανι-
σμός Τουρισμού στο πλαίσιο πολιτιστικών 
και καλλιτεχνικών ανταλλαγών, με στόχο 
την δημιουργία ισχυρών πολιτιστικών θε-
σμών και δεσμών μεταξύ των δύο περιοχών, 
διοργάνωσε στ’Ανώγεια με επιτυχία και συμ-
μετοχή πλήθους κόσμου, το Σάββατο 19 Σε-
πτεμβρίου 2009 και ώρα 19:00 εκδήλωση 
με θέμα «ΚΡΗΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙ-
ΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΑ» 
Κατά την εκδήλωση προσφέρθηκαν Κυπριακά 
και Κρητικά εδέσματα και παρουσιάστηκαν, 
εν μέσω πολύ όμορφης ατμόσφαιρας,  χοροί 

και τραγούδια της Κύπρου και της Κρήτης. 
Πολύτιμη ήταν η βοήθεια στον οργανω-
τικό τομέα των παρακάτω δυνάμεων και 
φορέων : 
του Περιοδικού «Διαδρομές» στην Κρήτη 
και την Κύπρο,
 του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεται-
ρισμού Ανωγείων,
 του ΚΑΠΗ Ανωγείων,
του Κέντρου Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευ-
σης  Ανωγείων, 
του Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας,
 του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων 
και της
 Ε.Ι.Ν. Μαθητικής Εστίας Ανωγείων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«ΚΡΗΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΑ»

Πραγματοποιήθηκε στο Γεωπάρκο Naturtejo 
της κεντρικής Πορτογαλίας, από τις 11 έως τις 
13 Σεπτεμβρίου, η 24η Συνάντηση των Μελών 
του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. Στη 
συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι εκπρόσωποι 
του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη, κκ. 
Σωκράτης Κεφαλογιάννης και Χαράλαμπος 
Φασουλάς, πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντί-
στοιχα της Επιτροπής Διαχείρισης του Φυσι-
κού Πάρκου, καθώς και το μέλος της επιτροπής 
Χριστίνα Φασουλά. 
Στη συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε η αξιολό-
γηση του πάρκου και εγκρίθηκε, ομόφωνα, η 
συνέχιση για άλλα τέσσερα χρόνια της συμ-
μετοχής του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορεί-
τη στα Δίκτυα των Ευρωπαϊκών και Παγκό-
σμιων Γεωπάρκων της UNESCO.
Το Φυσικό Πάρκο αποτέλεσε, από το 2001, 
το πέμπτο μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
των Γεωπάρκων. Ενός Δικτύου που στοχεύ-
ει, μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
καλών πρακτικών, στην προώθηση δράσεων 
εναλλακτικού τουρισμού, περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης και προστασίας και ανάδειξης του 
περιβάλλοντος, συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτό στην οικονομική ανάπτυξη ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών της Ευρώπης. Από το 
2004 η συμμετοχή μιας περιοχής στο Δίκτυο 
των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, συνεπάγε-
ται την αυτόματη ένταξή της και στο Δίκτυο 
των Παγκόσμιων Γεωπάρκων που ανέπτυξε 
και συνεχίζει να αναπτύσσει παγκοσμίως η 
UNESCO. Η συμμετοχή αυτή ελέγχεται περι-
οδικά με μια αυστηρή και διάφανη διαδικασία 
αξιολόγησης στην οποία συμμετέχουν, εκτός 
από τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου και εκπρό-
σωποι πολλών διεθνών οργανισμών, όπως της 

Διεθνούς Ένωσης για την Προστασίας της 
Φύσης (IUCN) και της Διεθνούς Ένωσης Γε-
ω-Επιστημών (IUGS).
Πριν από δύο χρόνια, το Φυσικό Πάρκο του 
Ψηλορείτη ξεκίνησε την πραγματοποίηση σημα-
ντικών αλλαγών που αφορούσαν στην λειτουργία 
και στην οργάνωσή του με στόχο την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας και της σταθερότητάς του. 
Οι αλλαγές αυτές μαζί με τις υπόλοιπες δρα-
στηριότητες που αναπτύχθηκαν αξιολογήθη-
καν ως πολύ θετικές με αποτέλεσμα τη συνέχι-
ση της συμμετοχής του στα δίκτυα αυτά. Έτσι, 
αυτή την στιγμή ο Ψηλορείτης είναι μαζί με την 
Σαμαριά οι μοναδικές περιοχές της Κρήτης που 
είναι ενταγμένες στις λίστες της UNESCO.
Μαζί με τον Ψηλορείτη, όμως, επαναξιολογήθη-
καν άλλα 15 γεωπάρκα από τα οποία δύο έλαβαν 
κόκκινη κάρτα με αποτέλεσμα να αποκλειστούν 
από τα δίκτυα και άλλα τέσσερα έλαβαν κίτρι-
νη κάρτα με αποτέλεσμα να επαναξιολογηθούν 
σε δύο χρόνια. Παράλληλα, δυο νέες περιοχές 
εντάχθηκαν στα παραπάνω δίκτυα, μια από τις 
οποίες, η περιοχή Χελμού – Βουραϊκού της Πε-
λοποννήσου, αποτελεί πλέον μαζί με το Απολι-
θωμένο Δάσος της Λέσβου και τον Ψηλορείτη, 
το τρίτο γεωπάρκο της Ελλάδας. Σήμερα το Δί-
κτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων αποτελείται 
από 35 περιοχές και το αντίστοιχο Παγκόσμιο 
Δίκτυο της UNESCO από 64.
Ανάμεσα όμως στα άλλα σημαντικά θέματα που 
συζητήθηκαν είναι και η θέση των Γεωπάρκων 
στα επίσημα προγράμματα της UNESCO. Με 
αφορμή την επικείμενη γενική συνέλευση για 
εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα και έγκριση 
του προγράμματος δράσης, αποφασίστηκε οι 
Εθνικές επιτροπές της UNESCO να υποστηρί-
ξουν το πρόγραμμα των Γεωπάρκων μέσω των 
εισηγήσεων και τοποθετήσεων τους. Η Ελλη-
νική Επιτροπή μάλιστα είναι η πρώτη που έχει 
ήδη ανταποκριθεί θετικά. Επίσης, αποφασίστη-
κε να συσταθούν Εθνικές Ομάδες Γεωπάρκων 
για την προώθηση του θεσμού και την υποστή-
ριξη αντίστοιχων δράσεων σε εθνικό επίπεδο.
Μετά τη συνάντηση, πραγματοποιήθηκε 
στην ίδια περιοχή και το 8ο Διεθνές Συνέδριο 
των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, όπως και η 
ανοικτή τουριστική έκθεση όπου παρουσιά-
στηκαν μερικές από τις πρόσφατες δράσεις του 
Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη. 
Για την ενημέρωσή σας επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα του Γεωπάρκου του Ψηλορείτη, μέσω 
της διεύθυνσης: 

http://www.psiloritis-natural-park.gr/

 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 «To Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη για άλλα τέσσερα χρόνια 
στα Δίκτυα των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Γεωπάρκων της 

UNESCO»

Η γνωστή, ήδη, στην Ελλάδα ανασκαφή του 
Γιάννη και της  Έφης Σακελλαράκη στην 
ΖΩΜΙΝΘΟ, σε υψόμετρο  1.187 μ. στον 
Ψηλορείτη, γίνεται πια υπερπολλαπλάσια 
γνωστή, με την ανάρτηση ως διαδικτυα-
κή ανασκαφή σε ιστοσελίδα του διάσημου 
αμερικανικού περιοδικού «Αrchaeology», 
έκδοσης του American Institute of 
Archaeology. 
Πρόκειται για μια τιμητική επιλογή, καθώς 
η ΖΩΜΙΝΘΟΣ είναι η μόνη ελληνική 
ανασκαφή σε αυτή την ιστοσελίδα, δίπλα 
σε δύο άλλες ανασκαφές από το Μεξικό και 
την Τουρκία. 
 
Στην ιστοσελίδα του Archaeology παρακο-
λουθείται βήμα-βήμα η ανασκαφή, το καλο-
διατηρημένο κτιριακό συγκρότημα, τα πά-
μπολλα ευρήματα, χάλκινα λίθινα και πήλινα.
 Επισημαίνεται η χρήση της τεχνολογίας και, 

μάλιστα, της αρχαιομετρίας, αλλά και της 
φωτογράφισης από τον αέρα.
 Το σημαντικότερο είναι, ότι με αυτό τον τρό-
πο  ξεδιπλώνεται όλη η μαγεία κι ο πλούτος 
της ορεινής Κρήτης και του Ψηλορείτη.
 Η ΖΩΜΙΝΘΟΣ είναι Ο ΤΟΠΟΣ,  γι΄ αυτό 
και εύστοχα προβάλλεται η εικόνα του περι-
βάλλοντος χώρου, καθώς κι οι προσπάθειες 
αναβάθμισής του.
 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.archaeology.org τώρα, και επισκε-
φθείτε την πάλι… την άνοιξη, πριν επισκε-
φθείτε την ίδια την ΖΩΜΙΝΘΟ, όταν θα 
έχουν λιώσει τα χιόνια κι ο τόπος θα σας 
υποδεχθεί ανθισμένος. Είναι βέβαιο, θα ανε-
βείτε και άλλες φορές στον Ψηλορείτη, μα η 
ΖΩΜΙΝΘΟΣ θα μείνει στην καρδιά σας !

  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΖΩΜΙΝΘΟΣ ΚΙ Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΣΕ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ  ΝΕΑΣ  ΥΟΡΚΗΣ

 Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η βελ-
τίωση του οδικού δικτύου και η ασφαλής 
και ταχεία σύνδεση των Δήμων Ανωγείων, 
Τυλίσου και Γαζίου μεταξύ τους και με τα 
μεγάλα αστικά κέντρα των Νομών Ρεθύ-
μνης και Ηρακλείου.
 Προς τον σκοπό αυτό, η παρούσα σύμβαση 
προβλέπει την εκπόνηση έξι κατηγοριών με-
λετών και ειδικότερα: 
α. Μελέτες Τοπογραφίας (Κτηματογραφι-
κές και Τοπογραφικές Μελέτες)
β. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 
(Οδών, μικρών τεχνικών)
γ. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
δ. Περιβαλλοντικές Μελέτες
ε. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, 
Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
στ. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
Συγκεκριμένα, θα εκπονηθεί Οριστική με-
λέτη οδοποιίας (με παράλειψη προηγούμε-
νων σταδίων καθ’ υπόδειξη του Κυρίου του 
έργου) και μελέτη σήμανσης/ασφάλισης για 
το τμήμα (μήκους περίπου 0,5 χλμ.), σύνδε-
σης της Π.Ε.Ο. με το νέο οδικό τμήμα που 
έχει μελετηθεί ήδη. Επίσης, για το παραπάνω 
τμήμα θα πραγματοποιηθούν η τοπογραφική 
αποτύπωση ζώνης, οι κτηματογραφήσεις 
και τα κτηματολογικά διαγράμματα.
Επίσης, για το τμήμα, μήκους περίπου 
2,155 χλμ., της Π.Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύ-
μνης θα μελετηθούν : η μερική τροποποί-
ηση / επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης 
βελτίωσης/διαπλάτυνσης, μελέτη κυκλοφορι-

ακού κόμβου (ισόπεδος κόμβος Ροδιάς) και 
οι αντίστοιχες μελέτες σήμανσης/ασφάλι-
σης. Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθούν 
οι κτηματογραφήσεις και θα συνταχθούν τα 
κτηματολογικά διαγράμματα.
Αναφορικά με τις μελέτες τεχνικών έργων, 
προβλέπεται να εκπονηθούν οι Οριστικές 
μελέτες για ένα τεχνικό Κάτω Διάβασης 
και για έναν Οχετό κλειστής διατομής στο 
τμήμα βελτίωσης της Π.Ε.Ο. και στις θέσεις 
που ορίζεται από την υφιστάμενη μελέτη.
Ακόμη θα εκπονηθούν οι υδραυλικές μελέ-
τες συγκοινωνιακών έργων και οχετού για 
τα προαναφερόμενα οδικά τμήματα.
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν οι Γεωλογι-
κές Μελέτες (χαρτογραφήσεις, μηκοτομές, 
σύνταξη τεύχους) και οι απαιτούμενες Γε-
ωτεχνικές Εργασίες Υπαίθρου – Εργαστη-
ριακές Δοκιμές για τα τεχνικά και την οδο-
ποιία.
Τέλος, θα εκπονηθούν και οι απαιτούμενες, 
για τα προαναφερόμενα έργα, περιβαλλο-
ντικές μελέτες.
Όλα τα παραπάνω, από ποσοτική άποψη, δεν 
πρέπει να είναι μικρότερου μεγέθους από τα προ-
βλεπόμενα στην προεκτίμηση αμοιβής.
Στις υπηρεσίες που θα παράσχει ο ΟΑΔΥΚ περι-
λαμβάνεται και η σύνταξη των τευχών δημοπρά-
τησης και ΣΑΥ - ΦΑΥ των παραπάνω έργων.
 Με αφορμή τις ανωτέρω εξελίξεις, ο δήμαρ-
χος Σωκράτης Κεφαλογιάννης δήλωσε τα 
ακόλουθα:

«Σταθερά προσανατολισμένοι στο σημαντι-
κότερο έργο που έχει προγραμματιστεί για τα 
Ανώγεια στην νέα οδό Ηράκλειο - Τύλισο - 
Ανώγεια - Γαράζο - Πέραμα και μέσα στα πλαί-
σια του αρχικού προγραμματισμού ερχόμαστε 
να δώσουμε απάντηση σε μια εκκρεμότητα που 
αφορά κυρίως το κομμάτι σύνδεσης του δρό-
μου από τον κόμβο Γαζίου έως τον Αρόλιθο. 
Μια μελέτη απαραίτητη για την συνολική πλη-
ρότητα του υπό κατασκευή δρόμου» 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – 

ΤΥΛΙΣΟΣ - ΑΝΩΓΕΙΑ»
(… συνέχεια από την πρώτη σελ.)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμη ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΧΑΙΡΕΤΗ

(απεβίωσε την 1-8-2008)

(σ.σ.: Τα παρακάτω αφιερώματα στη μνήμην 
του εκλιπόντα, αναδημοσιεύονται από την 
εφημερίδα «Η Πατρίς», με αφορμή την πάρο-
δο ενός έτους από το θάνατο του εκλιπόντα)

Την 1η Αυγούστου 2008 πέρασε στην αιωνι-
ότητα ο αντιστασιακός και τελευταίος Πρό-
εδρος της Ανεξάρτητης Ομάδος Ανωγείων, 
Τηλέμαχος Χαιρέτης. Προσωπικά, δεν μου 
προξένησε εντύπωση ο μήνας που «διάλεξε» 
να αποχαιρετήσει τα εγκόσμια 
ο αείμνηστος,  πλέον, Τηλέμαχος Χαιρέτης. 

Γιατί είναι ο μήνας που σημάδεψε όσο κανείς 
άλλος τη ζωή του καθώς και όλων των Ανω-
γειανών. Είναι ο μήνας που ο αιμοσταγής 
Στρατηγός Μίλερ διέταξε την ισοπέδωση 
του ιστορικού χωριού των Ανωγείων, ανα-
γκάζοντας τους επιζήσαντες Ανωγειανούς, τα 
δύσκολα μετακατοχικά χρόνια που ακολού-
θησαν, σε μια σκληρή αναζήτηση ψυχικού 
σθένους, θέλησης και αποφασιστικότητας 
για την ανοικοδόμηση του ερειπωμένου και 
κατεστραμμένου χωριού τους. 

Την πρώτη μέρα του Αυγούστου λοιπόν απο-
χαιρετήσαμε τον Τηλέμαχο Χαιρέτη στην 
εκκλησία που ο ίδιος έχτισε στην άκρη του 
χωριού του.

Το παρακάτω σημείωμα, ένα αποχαιρετιστή-
ριο φύσημα ελαφρού ανέμου από φίλους του, 
ας τον συνοδεύει για πάντα στο ταξίδι του.

(Γ.Κ.)

Ανώγεια Δανούζα 01.08.2008

----------

«Ο Τελευταίος της Εθνικής Αντίστασης;»

Όταν έμαθα ξαφνιασμένη ότι έφυγες Θείε 
Τηλέμαχε επειδή το προηγούμενο βράδυ 
ήμουνα παρών σε μια τηλεφωνική σου συνο-
μιλία, οι πρώτες μου σκέψεις ήταν: 

Ποια εποχή αφήνεις; Tί παίρνεις μαζί σου;

Η ευγενική σου παρουσία θείε Τηλέμαχε συ-
μπύκνωνε και έκφραζε όλη την διαδρομή αυ-
τού του τόπου: την ανθρωπιά, την ελευθερία, 
την σταθερότητα, την αλήθεια, την γενναιό-
τητα. Και άλλες όμως πανανθρώπινες αξίες 
όπως η ντομπροσύνη, το φιλότιμο και η ακε-
ραιότητα ήτανε τρόπος ζωής για σένα .

Όταν η Πατρίδα, που στην εποχή μας ο 
ατομικισμός την προσπερνά, σε κάλεσε να 
υπερασπιστείς αρχές και αξίες ήσουνα εκεί 
πρωτοπόρος.

Είχες αγωνία για τούτη την ώρα.

Τι θα γίνει αύριο η Αγία Τριάδα , η εκκλησία 
στη θέση Δανούζα στα Ανώγεια που έφτιαξες 
με την Ανδρονίκη την σύζυγο σου; Ετσι πρω-
τοάκουσα πριν έξι –επτά χρόνια στα Ανώγεια 
την ιδέα του Συλλόγου των Χαιρέτηδων για 
να ανήκει κάπου το δημιούργημά σου αφού 
η ζωή δεν σου έδωσε φυσικό διάδοχο.

Είσαι όμως ο τελευταίος της Aντίστασης;

Η μήπως ο θάνατος σου είναι αφορμή για να 
αφυπνιστούμε με ήθος για αντίσταση;

Αντίσταση στο ψέμα, στο ευτελές, στο χα-
βαλέ, στην υστεροβουλία και στο αλόγιστο 
κέρδος που τείνει να επικρατήσει στην καθη-
μερινή μας ζωή;

Ήσουνα, σεβαστέ θείε Τηλέμαχε, η ζωντανή 
μας ιστορία. 

Σύμβολο Αντίστασης και αυτό το σύμβολο 
είναι πανανθρώπινη αξία Δύναμης, που μένει 
ζωντανή στις καρδιές όσων σε γνώρισαν…

Αυτή είναι θείε η κληρονομιά που αφήνεις 
όχι σε ένα φυσικό διάδοχο αλλά σ όλους 
μας…

Καλό σου ταξίδι,
Αγάπη Χαιρέτη

------------

«Αφιέρωμα στον αητό της Αντίστασης Τηλέ-
μαχο Χαιρέτη 1.8.2008»

Επειδή τα λόγια πολλές φορές όπως σήμε-
ρα, όσο όμορφα και μεγάλα ή πολλά νά’ναι. 
δεν μπορούν να εκφράσουν το μεγαλείο του 
ανθρώπου που σήμερα φεύγει και που στο 
πέρασμα του από την ζωή μας έκαμε περή-
φανους σαν Ανωγειανούς και σαν Έλληνες, 
θα καλοστρατίσω με λίγες μαντινάδες τον 
αετό της αντίστασης που ο ίδιος ενώ ζούσε 
μου είχε ζητήσει. Εκπληρώνοντας αυτή 

του την επιθυμία και όχι για να δείξω ποιος 
ήταν, γιατί ο καθένας ξέρει.

Σ΄ ό,τι με αφορά ήταν όσο ζούσε ένας 
υπερήφανος Ανωγειανός, Αγωνιστής και 

Άνθρωπος. Τώρα που φεύγει θα παραμείνει 
για πάντα μια χρυσή σελίδα στην ιστορία 
της πατρίδα μας και στις καρδιές μας… 

Σήμερα η Λευτεριά πενθεί ένα Αγωνιστή 
της,

μα είναι και υπερήφανη γιατί ήτανε παιδί 
της

Χαλάλι σου τσ’ Αντίστασης το δάφνινο 
στεφάνι

προσκέφαλο στη μαύρη γη παρέα να σου 
κάνει

Απόγονο δεν άφησες μα θα γροικάσαι 
Αιώνες

γιατί επρωτοστάτησες στ’ση Λευτεριάς τα’ 
αγώνες

Αθάνατος και άξιος λέμε με ένα στόμα

σ’ ένα περήφανο αητό λίγο πριν μπει στο 
χώμα

Καλό στερνό ταξίδι σου για τη ζωή την 
άλλη

Μεγάλε αντιστασιακέ τση λευτεριάς τελά-
λη…..»

Γ. ΜΠΕΡΚΗΣ - Κατσούγκρης 

Αντρειά και πατριωτισμός σαν έχεις στην 
ψυχή σου

τότε κορώνα γράμματα την παίζεις την ζωή 
σου

ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ - 
Κουρκουτάκης

Μπορεί ο πρίνος να’πεσε μα η κορυφή (πο)
μένει

που θα ναι πάντα στα ψηλά και πάντα 
χιονισμένη

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ - Γιαλαύτης 

------------   

(Ο δάσκαλος κ Γιώργος Καλογεράκης για 
τον αείμνηστο ανωγειανό)

«Ήταν ένας σεμνός και αθόρυβος άνθρωπος, 
δεν ήθελε πολλή δημοσιότητα», αναφέρει 
στην «Π» ο δάσκαλος, μελετητής, Γιώργος 
Καλογεράκης. Όπως εξηγεί, τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του ήταν πολύ στεναχωρη-
μένος διότι τα προβλήματα υγείας που αντι-
μετώπιζε δεν του επέτρεπαν να ανέβει στον 
Ψηλορείτη κι έτσι έζησε μέχρι το τέλος στο 
Ηράκλειο.

Ο κ. Καλογεράκης περιγράφει στην «Π» τη 
δράση που ο Τ. Χαιρέτης είχε αναπτύξει την 
περίοδο της Εθνικής Αντίστασης.

Ο Τηλέμαχος Χαιρέτης υπήρξε ο τελευταί-
ος πρόεδρος της ανεξάρτητης ομάδας Ανω-
γείων, η οποία ιδρύθηκε στις 15 Αυγούστου 
1941 με αρχηγό το Γιάννη Δραμουντάνη, 
Στεφανογιάννη.

Όταν ο αρχηγός της σκοτώθηκε από τους 
Γερμανούς, το Φεβρουάριο του 1944, τον 
διαδέχθηκε ο Μιχάλης Ξυλούρης ή Χριστο-
μιχάλης. Αυτοί οι δύο ήταν επικεφαλής της 
ομάδας επί κατοχής, όταν ήταν ακόμα ένο-
πλη. Στη συνέχεια, την περίοδο της ειρήνης, 
διετέλεσαν τρεις πρόεδροι τιμής ένεκεν, οι 
Γεώργιος Δραμουντάνης ή Στεφανογιώργης, 
Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης ή Κουντόκω-
στας, κι ο Τηλέμαχος Χαιρέτης, ο οποίος είχε 
αναπτύξει έντονη δράση επί κατοχής ενώ το 
μεγαλύτερό του κατόρθωμα ήταν η σύλληψη 
ενός μεγάλου προδότη, του Αναστάση Συμε-
ωνίδη. 

Ο Συμεωνίδης συνελήφθη από την ομάδα με 
το Μανώλη Σπιθούρη ή Νταπακομανώλη, με 
ένα περιπετειώδη τρόπο, μέσα από τα χέρια 
των Γερμανών λίγο πιο έξω από το Ηρά-
κλειο. «Αυτός ο προδότης οφείλεται για το 
θάνατο πολλών Κρητικών πατριωτών στους 
νομούς Λασιθίου και Ηρακλείου», αναφέρει 
ο κ. Καλογεράκης. Η σύλληψή του έγινε τον 
Απρίλιο του 1944 λίγο πριν την απαγωγή 
του στρατηγού Κράιπε. Τη σύλληψη είχε δι-
ατάξει το συμμαχικό στρατηγείο της Μέσης 
Ανατολής με εντολή να τον οδηγήσουν ζω-
ντανό στον Ψηλορείτη για να διαπιστώσουν 
οι ίδιοι ότι ήταν ζωντανός ενώ τον καταδίκα-
σαν σε θάνατο. 

«Ο Τηλέμαχος Χαιρέτης πολέμησε σε πολ-
λές μάχες, με την εισβολή των Ιταλών βρέ-
θηκε στο στρατό και έλαβε μέρος σχεδόν σε 
όλες τις μάχες στο ελληνικό και αλβανικό 
έδαφος», αναφέρει ο κ. Καλογεράκης. 

 Εις μνήμην του Τηλέμαχου Χαιρέτη η Ει-
ρήνη Χαιρέτη του Γρηγορίου εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

ΑΝΩΓΕΙΑΝΕΣ 
ΑΘΙΒΟΛΕΣ
Η άλλη όψη...

Το ελαιοτριβείο…στηρίζει την τέχνη!
Είναι βέβαιο ότι η τέχνη  του κινηματογρά-
φου στηρίζεται στο μετείκασμα* ή μεταί-
σθημα. Αυτό περίμενε να ακούσει ο δάσκα-
λος Γιάννης Ψαρολογάκης όταν ρώτησε ένα 
μικρό μαθητή στα τέλη της δεκαετίας του 
1960 στα Ανώγεια. 
-Που στηρίζεται, παιδί μου, ο κινηματογρά-
φος;
-Στο ελαιοτριβείο του Ζαφειρογιώργη, κύ-
ριε!! 
(Δεν είχε όμως κι… άδικο ο μαθητής, αφού 
κάτω από τον  κινηματογράφο ο Ζαφειρο-
γιώργης διατηρούσε για χρόνια και  ελαιο-
τριβείο).

*Μετείκασμα ή μεταίσθημα: Η εικόνα που 
διατηρείται στο οπτικό αισθητήριο (περίπου 
1/10 του δευτερολέπτου) μετά την παύση 
του εξωτερικού ερεθισμού. (Από το λεξικό 
Γ. Μπαμπινιώτη).

Η συναλλαγή του Γιώργαρη
 Τον Γιώργαρη του Ευριπίδη  (Χαιρέτη)  ρώ-
τησα  το απόγευμα,  προπαραμονή των εθνι-
κών εκλογών,  για το πώς βλέπει το πανελ-
λαδικό αποτέλεσμα αλλά και το αποτέλεσμα 
στα Ανώγεια.   Και αυτός με το γνωστό του 
καυστικό τρόπο:
-Να κατεβάσεις από την πρωτεύουσα 
όλους τους «Αθηναίους*» να μου βγάλουνε 
τα  ζα** από την μάντρα και μετά θα σου 
πω!!!
(Σώθηκες, Γιώργη!!!)

«*Αθηναίοι»: Οι μόνιμοι Ανωγειανοί κάτοι-
κοι της Αθήνας. 

*Ζα= ζώα

Τα καλιτσούνια που  σε  σώζουν
Μέρες που τα μπλόκα των ΕΚΑΜ στους  
γύρω ορεινούς όγκους του Ψηλορείτη ήταν  
έντονα και ιδιαιτέρως σκληρά και εξονυχι-
στικά.
Σε ένα τέτοιο μπλόκο έπεσε και ο συγχωρια-
νός μας Γιώργης Μανουράς του Γιάννο, που 
του την… έπεσαν περίπου 10 ΕΚΑΜ ίτες 
τον περυσινό χειμώνα λίγο έξω από τα Ανώ-
γεια και να του ζητούν  όλα τα νόμιμα χαρτιά 
από το αγροτικό του αυτοκίνητο.
Με στραμμένες τις κάνες των όπλων τους και 
τις αγριοφωνάρες των… κρατικών προστατών 
να κυριαρχούν και να ταράζουν την ησυχία της 
νύχτας, ο Γιώργης χωρίς να χάσει την ψυχραι-
μία του και βλέποντάς τους μέσα στο κρύο, 
βγάζει από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου του 
ένα μπολ με εδέσματα και τους λέει:
-Πάρτε, μπρε, από ένα καλιτσούνι να το 
φάτε και αφήστε τα  ψευτόχαρτα που μου 
γυρεύετε  με τέτοια σκαρατσία*!!!

*Σκαρατσία = πολύ δυνατό κρύο.

(Περιττό να πούμε ότι όλοι οι ΕΚΑΜίτες 
πήραν από ένα καλιτσούνι και ούτε έλεγχος 
έγινε στον Γιώργη που ούτως ή άλλως ήταν 
νομιμότατος…)

Ποιητικός Πόνος!!
Από το ιατρικό απόρρητο του Κέντρου Υγεί-
ας Ανωγείων πήραμε πριν από πολλά χρόνια 
την εκπληκτική ποιητική έκφραση πόνου 
μιας γυναίκας που πήγε για εξέταση:
«Από τον καφά (σβέρκο) ντακέρνει (αρχί-
ζει) ο πόνος, γιατρέ, και σκαρφαλώνει στη 
κεφαλή, και σβήνει αγάλι – αγάλι ωσάν το 
κύμα του γιαλού που το λαλεί (κατευθύνει) 
ο βοριάς και σπάει στο ακρογιάλι…»
(Το  ωραιότερο  θα ήταν να μαθαίναμε την 
γνωμάτευση του γιατρού και την θεραπευτι-
κή αγωγή που  έδωσε της γυναίκας!)

(Μαν. Σκαν.)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δε κελαϊδούνε τα πουλιά
στ’ Αστριώτικο τ’αόρι
γιατί εχάθηκε ο βοσκός

από το Περαχώρι

Πάντα θα μένει άσβηστο
στη μνήμη τ’όνομά σου

γιατί το δρόμο τσ’Ανθρωπιάς
μας έδειξε η καρδιά σου

Ένα βαρύ σταυρό παππού
μας άφηκες στον ώμο

να πορπατούμε σ’τση Τιμής
και σ’τσ’ Αρετής το δρόμο

‘Κείνοι που σε γνωρίσανε
κι εκάμετε παρέα

στην πρώτη θέση τση καρδιάς
σ’έχουνε Βασιλέα

ο εγγονός σου,
Γιάννης Χαιρέτης

Η οικογένεια του Βασίλη Σταυρακάκη ή 
Βασιλέα, ευχαριστεί θερμά όλους, όσοι 
συμπαραστάθηκαν στο πένθος για το χαμό 
του αγαπημένου της προσώπου, στις 5 Ιου-
λίου 2009. Εις μνήμην του εισέφερε το ποσό 
των 200 ευρώ στη Φ.Α.
Εις μνήμην του θανόντος, η οικογένεια του 
αδερφού του, Λεωνίδα Σταυρακάκη, εισέ-
φερε το ποσό των 200 ευρώ στη Φ.Α.
Εις μνήμην του θανόντος, ο εγγονός του Ιω-
άννης Χαιρέτης εισέφερε το ποσό των 50 
ευρώ στη Φ.Α.

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αρχές καλοκαιριού 2009, ο αείμνηστος και 
σπουδαίος ανωγειανός Βασίλης Σταυρακά-
κης ή Βασιλέας, εξερχόμενος απο το νοσοκο-
μείο, διαισθανόμενος, ότι ο θάνατος πια ήταν 
πολύ κοντά, κάλεσε τον επιστήθιο φίλο του 
και δάσκαλο Γεώργιο Καλογεράκη και στο 
άγαλμα του Νιώτη, όπου και του ζήτησε να 
τον οδηγήσει, του έδωσε τον ακόλουθο επι-
κείδιο-αυτοβιογραφία του, που είχε φροντί-
σει ο ίδιος να γράψει και του ζήτησε να τον 
διαβάσει στην εκκλησία.. «οταν ακούσεις την 
καμπάνα...».
 Από το κείμενο έλειπαν, μόνο οι τελείες...

«Ονομάζομαι Βασίλης Εμμανουήλ Σταυρα-
κάκης ή Βασιλέας. Εγεννήθηκα το 1925 στα 
Ανώγεια. Ήμουνα το πρώτο παιδί τση αδερ-
φοσύνης μου. Είμαστε έξε αδέρφια, πέντε 
αγόρια, μια κόρη.
Ο πατέρας μου ο Μερτζανοζαχαράκης όταν 
γίνηκε δεκαννιά χρονώ πήγε στρατιώτης, κα-
τατάχτηκε στο Ρέθεμνο, του δώκανε αμέσως 
πολυβόλο. Ζήτηξε να πάει στη πρώτη γραμ-
μή. Και πήγε στο Μικρασιατικό πόλεμο. Τη 
μεγαλύτερη καταστροφή στη Τουρκιά την 
είχενε το πολυβόλο του πατέρα μου. Δεν έβα-

νε κανείς Έλληνας πολυβολητής όρθιος παρά 
μόνο ο πατέρας μου. Αυτά μου τα’παν συμπο-
λεμιστές του. 
Και αιχμαλωτίστηκε το 1922 ο πατέρας μου. 
Οι Τούρκοι τόνε κλείσανε σ’ένα κάστρο στο 
Αφιόν Καραχισάρ.  
Και σκοτώνανε μια μέρα στο κάστρο ένα 
Σκουλά Δυσσέα. Έρασε ο πατέρας μου εκεί 
που τονε σκοτώνανε πενήντα Τούρκοι να 
πάει. Και του λένε που μωρέ θα πας; Στη φω-
θιά μέσα;  Όταν σκοτώνουνε τον αδερφό σου 
να πας να σε σκοτώσουνε. Ελέγουντανε αδέρ-
φια όλοι οι αιχμάλωτοι. Και τότε του λένε εσύ 
επαέ δε κάνεις. Μόνο απού’χεις ζωή φύγε κι 
ότι βγάλεις. 
 Έβρηκε ένα μέρος φυγής ένα μπεντένι εικο-
σπέντε μέτρα χτισμένο γύρω γύρω και τσ’εί-
χανε σα τα πρόβατα μέσα. Να πηδήξει να 
πάει σ’ένα δεντρό. Τονε λέει το βράδυ παιδιά 
ανακάλυψα μέρος φυγής και θα φύγω. Σας το 
λέω. Τον ακολουθήσανε δέκα κι αυτός έντεκα. 
Όταν πηδούσανε στο δέντρο δεν επρολάβανε 
να πιάσουνε δύο και σκοτωθήκανε. Πομείνα-
νε οι εννιά. Εσυνεχίσανε. Προχωρήσανε, πια-
στήκανε σφαχτήκανε, έμεινε ο πατέρας μου 
μοναχός, γυμνός και 80 πόντους το χιόνι. 
Και λέει ο πατέρας μου. Αη Γιώργη Απανω-
σήφη. Να βρω το μαύρο κριγιό να τονε φέρω 
στη χάρη σου. Βοήθησέ με να γλιτώσω. Εβά-
διζε ενενήντα δυο νύχτες. Την ημέρα κρύβου-
ντονε τη νύχτα βάδιζε. Εκεί που κρύβουντονε 
στο ύψωμα από πίσω βλέπει ένα άθρωπο και 
σύρνει ένα κοριτσάκι εφτά χρονώ. Και του 
κουβεδιάζει Ελληνικά. Παρουσιάζεται. Ο κύ-
ρης μου ήτονε μαλλιαρός γινωμένος, όταν δε 
τρώει αλάτι λέει ο άθρωπος γίνεται μαλλια-
ρός. Και του λέει είσαι Έλληνας ; Είμαι Έλλη-
νας υπήκοος μες στην Τουρκία. Και γω είμαι 
Έλληνας αιχμάλωτος κι έφυγα από το Αφιόν 
Καραχισάρι και αν έχεις Ελληνικό αίμα σώσε 
με. 
Ο άθρωπος τον είδε και τόνε βοήθησε. Του δί-
νει ρούχα, του δίνει μπαγκανότες, τούρκικα λε-
φτά, τόνε βάνει στο τρένο του λέει θα περάσεις 
από μια γέφυρα. Εκεί εγίνουντονε ο μεγάλος 
έλεγχος. Πέρασες από τη γέφυρα ένα πόντο δεν 
έχουνε δικαίωμα οι Τούρκοι να σε γυρίσουνε 
οπίσω. Εάν σε πιάσουνε στη μέση τση γέφυρας 
σε επιστρέφουνε στα ίδια στρατόπεδα. Αυτός 
κατατοπισμένος μπήκε στο τρένο. Πάει ο ελε-
γκτής ρωτά δυο τρεις φορές έκανε το βουβό. 
Μόλις εφτάξανε στη γέφυρα και κάνανε τον 
έλεγχο παίζει σα το ψάρι μια βουθιά και περνά 
αποπέρα από τη γέφυρα. Και πάει και παραδί-
δεται στον Ερυθρό Σταυρό και στο Εγγλέζικο 
και Γαλλικό Προξενείο Τονε ρωτούνε και είπε 
ότι ήτανε αιχμάλωτος. 
Από κει εβρήκανε ένα εγγλέζικο καράβι και 
τονε πέψανε στη Κρήτη. 
Το 1934, 13 Αυγούστου, πήγαμε με τον πα-
τέρα μου στ’Ασύναχτο στα Πετροδολάκια. 
Μου’δωσε ένα σκοινί, κατέβηκε δυο φορές 
στη τρύπα, έσυρε δυο σακιά τυρί. Μου’πε τα 
ζα είναι 334 και έφυγε για το Ηράκλειο και 
δεν τον ξανάδα. Έγινε ατύχημα. Το λεωφορείο 
έπεσε στο γκρεμό. Μετά από μέρες έσμιξα 
ένα συγγενή μου Λευτέρη Σταυρακάκη τ’Α-
ναστάση που’ταν στο λεωφορείο και τον ρώ-
τησα. Κρατούσε εκατό αυγά και δεν έσπασε 
κανένα. Μου’πε ο πατέρας μου πήδηξε από το 
παράθυρο. Τον κάμαν κομμάτια τα χαράκια. 

…………………………………

Μόλις ορφάνεψα μου’πε η μάνα μου εσύ είσαι 
ο προστάτης μας. Με τη τέχνη τση μ’είχε κάνει 
να αιστάνομαι γέρος στα εννιά μου χρόνια. Μια 
μέρα μου λέει η μάνα μου:
-Τρία πράματα θα σου πω να τα θυμάσαι. Να 
μη λες ψέματα. Να μη βλαστημάς, να’σαι 
εντάξει στσι συναλλαγές σου.
Τα τήρησα όλα και μέχρι σήμερο καλύτερο 
είναι μια μάνα παρά εκατό δασκάλους. 
Από τότε μπήκα σ’ένα Γολγοθά. Έμεινα προ-
στάτης οικογενείας όπως μου’λεγε η μάνα 
μου. Σε δέκα μέρες πουλήθηκαν τα ζα του πα-

τέρα μου. Μείναν πέντε καλά και είκοσι πέ-
ντε σκάρτες. Σύνολο τριάντα ζα. Είχα βγάλει 
τη Πρώτη δημοτικού κι είχα δυο μήνες κάνει 
στη Δευτέρα. Μ’έβγαλε η μάνα μου, μ’έντυ-
σε με ράσινα ρούχα, παντελόνι, σάκο, γελέ-
κο, φανέλα, ζώνη όλα φαμένα στ’αργαστήρι, 
μάλλινα, μ’έστειλε στα Πηγαϊδάκια μόνιμο 
βοσκό. Εκεί με φάγανε οι ψείρες. Το μαντήλι 
μου φαινόταν άσπρο από τση ψείρες, τσ’είχε 
πιάσει φυλλοξέρα, έτσι μου λέγαν οι ξαδέρ-
φοι μου οι Νικολάτσηδες. Δε παραπονέθηκα 
τση μάνας μου, ήταν ανάγκη να με βγάλει από 
το σκολειό. Πώς να ζήσομε ; Έπρεπε αυτό να 
γίνει. 
Τον Αύγουστο χωρίσαμε τα ζα από τσι Νικο-
λάτσηδες. Πήγαμε με τον Αντρουλομάνωλα 
τον ξάδερφό μου στη Ξερολίμνη. Από κει 
μου’δωσε εξήντα πέντε αίγες και τσι πήγα 
στη Κέρη. Πήγαμε μαζί. Μου’φηκε ένα 
μπουκάλι λάδι και λίγα μαγερέματα πως θαν 
έλειπε δέκα μέρες. Έκανα σαράντα οχτώ μέ-
ρες σ’ένα αραπόσπηλιο. Στα δέκα μου χρό-
νια, χωρίς να δω άθρωπο. Ευτυχώς δε φο-
βόμουν. Αλλά αναζητούσα τα αδέρφια μου. 
Κινδύνεψε να τρελαθώ. Το άλλο καλοκαίρι 
ήρθε κι ο Γιώργης μας. Πήρα θάρρος. Τον 
Αύγουστο χωρίσαμε. Πήγαμε σε τρίτο αφε-
ντικό. Στου Χάλη στ’Αρκάδι. Εγώ δώδεκα 
χρονώ. Μου λέει ένας να του βολοκοπήσω 
μια καλουργιά πέντε στρέμματα στσι Λιβά-
δες να μου δώσει τρακόσες οκάδες στάρι. 
Και τη βολοκόπησα. Και έμπαινα στην αυ-
λακιά και δεν εφαίνουμουνε. Οι βώλοι ήσανε 
σα το τραπέζι. Δώδεκα χρονώ κοπέλι. Πήγαι-
να δυο μήνες και τη βολοκόπησα. Μετά μου 
λέει έχω άλλη μια στα Χαλάσματα τέσσερα 
στρέμματα. Θα σου δώσω διακόσες οκάδες 
στάρι. Σύνολο πεντακόσες οκάδες. Θα γλι-
τώνανε τα κοπέλια μας. Εγώ έμπαινα στην 
αυλακιά και δεν εφαίνουμουνε. Οι βρουλιές 
ήτανε πιο ψηλές από μένα. 
Το χρέος στέκει ακόμα.
Ο Θεός κάνει ορφανά μα κακορίζικα δε κά-
νει…
Το 1939 γυρίσαμε στα Πετραδολάκια. Εγώ 
ήμουνα δεκατεσσάρω χρονώ. Έρμεγα στον 
Κόκαλο.
Ήρθε η Κατοχή, τ’αντάρτικα. Στα Πετραδο-
λάκια έμπαινα νόματος. Τονε σφάζαμε των 
ανταρτώ καθένας ένα πρόβατο κάθε δεκα-
πέντε μέρες. Εγώ έκανα τον αγγελιοφόρο να 
τονε κουβαλώ οτιδήποτε είχαμε στο Λημέρι 
στη Χαούνα. Μόνο η βούργια μας είχε δυο 
σιταρένια ψωμιά και τα πήγαινα των ανταρτώ. 
Έτσι μου το λέγανε. Μια μέρα πήγε ο Λεωνί-
δης, που’ταν εφτά χρονώ, στου Καραντάνη, πε-
ρίμενε το μαντρατζή, πήρε τα δυο ψωμιά ήρθε 
στον Αμουδόπορο και με βρήκε και τα φάγαμε 
μονορούφι. Του’πα να μη το ξανακάμει. Με 
άκουσε. Οι Εγγλέζοι στέλναν με το αεροπλάνο 
τρόφιμα και όπλα των ανταρτώ. Ν’ανάβουνε 
τρεις φωθιές στο λακκάκι τση Χαούνας και 
τα’ριχνε το αεροπλάνο με αλεξίπτωτα. Τα’βλε-
πα όλα διότι έθετα όξω κι έβλεπα τα ζα να μη 
τα κλέψουνε. Τα πράματα τα βάναν στο σπη-
λιάρι στου Τσούρκα. Πήγαινα και τραβούσα 
αναπνοές.  
Μια μέρα μου λέει ο γερο Νικολάτσος ο 
μπάρμπας μου :
-Εγώ παρατηρώ τα οζά. Αν τονε λείπεις δεν 
ξετελένε τίποτα, δεν ξέρουνε τι κάνουνε. 
 Το 1949 είπα τση μάνας μου :
-Θέλω να παντρευτώ.
-Και ποια μωρέ θα πάρεις, μου λέει. Ο Πιτο-
πούλιος έχει μια τη Δέσποινα και κάνει για το 
σπίτι μας. Εγώ πήγα μόνος μου και το τελεί-
ωσα. 
Κάναμε το γάμο τση 15 του Οκτώβρη το 1950. 
Μόλις εστεφανωθήκαμε είπα του Ανάστο πως 
θα πάρω τα πρόβατα με το πεθερό μου. Πήγα 
με το πεθερό μου. Στις 10 του Νοέμβρη το 
1950 πήγα στσι Αποστόλους. Βγάλαμε το 
χειμώνα. Ξεγιαλίσαμε στσ’Απάτες τον Αύ-
γουστο. Μ’έστειλε να νοικιάσω το χειμαδιό 
για να πάμε τον επόμενο χρόνο. Και αγόρασα 

σιγά σιγά το τόπο στσι Αποστόλους για χειμα-
διό. Ο πεθερός μου δεν ενδιαφερόταν να μπει 
στην αγορά. 
Και το 1953 βγήκα στη Νίδα. Σε δικό μου 
μητάτο. Αυτή ήτανε η ζωή μου τότε. Νίδα, 
Πεδιάδα, Αρκάδι. Κρατούσα την οικογένεια 
ενωμένη.

…………………………………

Ετηγανίστηκα σε όλη μου τη ζωή. Έξε χρο-
νών κοπέλι μ’έβγαλε ο πατέρας μου πρώτη 
φορά στη Νίδα, στ’Αστριώτικο. Είχα ζα στη 
Νίδα 74 χρόνια.
Εδούλεψα εκουράστηκα αλλά ήμουνα αθώος. 
Ο Θεός μου τα πλέρωσε. Τα πληρώθηκα όλα. 
Απόκτησα 42 εγγόνια και δίγγονα και όλοι 
μαζί 54 αθρώπους. Είμαι ικανοποιημένος. 
Αυτό μου φαίνεται πως έχω το ταμείο τση 
Αμερικής. Δε θέλω άλλο πράμα.
Τέλος το λέω στο Θεό. Δεν εδιμουρεύτηκα μία 
τρυπητή δεκάρα από τ’αδέρφια μου. Ήμουνε 
ταμίας 65 χρόνια.. Αυτό το λέω στο Θεό. Και 
είμαι ικανοποιημένος. Και όλα τα πληρώθη-
κα. Γιατί πήγαινε ντρέτα και θα πληρωθείς 
ανέ κάμεις καλό ή κακό. Είμαι περήφανος. 
Εταξίδεψα σε 17 χώρες στην Ευρώπη. Η γυ-
ναίκα μου ήρθε σε 8 χώρες.
Έχω μπει  8 φορές στα χειρουργεία,  και μπαί-
νω πάντα με μαντινάδες.
Εννιά φορές εσυνάντησα το Χάρο. Από τσι 
συναντήσεις μου αυτές τρεις φορές εκινδύνε-
ψα περισσότερο. Στο ποταμό Ντουρμπουτζή, 
στο χωριό Κυπαρίσσι, τα μεσάνυχτα με δυο 
μέτρα νερό. 
Στο ποταμό Κρυγιά Βρύση στο χωριό Ανώπο-
λη. Με σκέπασε ο ποταμός. Πως επόρισα δε 
κατέχω. Ήταν θαύμα. 
Στις 6 του Γενάρη το 1945 στην Ανώπολη 
στον Κατσοπρινιά. Αρπάξανε τα κεράκια που 
είχα στην τσέπη μου για να ανάβω φωτιά. Γερ-
μανικά κεράκια που βγάζαμε από τσι βόμβες. 
Η μια σφαίρα ξεστούμπωσε και αρπάξανε τα 
κεράκια. Η φλόγα εβγήκε ένα μέτρο απάνω 
από την κεφαλή μου. Δε μου’μεινε τρίχα. Σε 
γιατρό δε πήγα. Θαύμα. 
Με τη μάνα μου κάναμε μια ανθρώπινη καλή 
συνεργασία μαζί. Πάντα μου’λεγε «Μη φο-
βάσαι εκιά που’μαι εγώ». Μου’διδε μεγάλη 
δύναμη αυτό. Μας είχε όλη την οικογένεια 
μια γροθιά. 
Διάκριση δεν έκανα στ’αδέρφια μου από τον 
εαυτό μου. Το καθημερινό μου μεροκάμα-
το ήτανε 22 ώρες το εικοσιτετράωρο. Ποτέ 
δεν κουράστηκα γιατί το’θελα και το’κανα. 
Εγκρεμμότητα δεν αφήνω. Τίποτε. Ούτε ένα 
πενηνταράκι.
Λόγους δε θέλω. Έγραψα αυτά τα λίγα, τα’δω-
σα στο Καλογεράκη να τα διαβάσει στη κηδεία 
μου. Είμαι περήφανος για όλα. 
Στεφάνια δε θέλω. Ένα στεφάνι από τα παιδιά 
και τ’αδέρφια μου.

…………………………………

Ποιες ήταν οι επιθυμίες μου στη ζωή
Να είμαι δουλευταράς

Να είμαι πιστός στην οικογένειά μου
Να παντρέψω τα παιδιά μου εγκαίρως

Να κάμω περιουσία στα παιδιά 
και τ’αδέρφια μου

Να διατηρήσω την αξιοπρέπειά μου 
 στο ακέραιο

Όλα τα παραπάνω τα πέτυχα. 
Είμαι ευχαριστημένος.

Τι έγραψα πάνω στον 
οικογενειακό μου τάφο :

Ευτυχία θα πει να κάνεις το χρέος σου. 
Και όσο πιο δύσκολο το χρέος τόσο πιο 

μεγάλη η ευτυχία.
Κουράστηκα λίγο μα δε με πειράζει.

Ν    ι    κ    ή    σ    α    μ    ε.
Καλή αντάμωση

Ναός Παναγίας- ΠΕΡΑΧΩΡΙ
Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009

Εις μνήμην ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ (Βασιλέα)
(απεβίωσε στις 5 Ιουλίου 2009)
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«Το Παγώνι τση γειτονιάς μας»

Κάπου-κάπου, όταν άκουγε το Νικηφόρο 
να κουρδίζει τη λύρα, έβγαινε στο δρόμο 
και φώναζε: «ώπα-ώπα», κι εμεράκλωνε τσι 
κοντογειτόνισσές της κι επιάνανε κι εκάνανε 
ένα τσαμπί χορό στη μέση του δρόμου. Ένα 
βράδυ δέκα-έντεκα ηώρα εκούρδιζε πάλι ο 
Νικηφόρος τη λύρα του και γροικώντας τον 
η Νίκη βγήκε με τη νυχτικιά και εμονολο-
γούσε φωναχτά: «ώπα-ώπα». «Σηκωθείτε 
μωρή μασκάρες να κάμουμε ένα χορό». 

Κι αναλωθήκανε, άλλη αναμαλιασμένη, 
άλλη με το μισοφόρι και τως σ’ελέει ο Νι-
κηφόρος: «Άεστε να κάμουμε, όπως είμαστε, 
μια καντάδα στη γειτονιά». Κι επήρανε κάτω 
τραγουδώντας και παίζοντας παλαμάκια και 
αγγουροξυπνήσανε τη Ζαχαρένια και την 
πήρανε μαζί τους, με το μισοφόρι κι αυτή. 
Και μισοφορώντας το ένα τσουράπι και κρα-
τώντας το άλλο στη χέρα της και ίσαμε να 
πάνε στου Μετζογιάννη και ν’αλλάξουνε 
πίσω, είχανε κουτσοξυπνήσει όλη τη γειτο-
νιά. Είρθανε πόδε και ξυπνήσανε και τη Ρε-
νάτα. Μια απίστευτη καντάδα, μοναδική στα 
χρονικά των Ανωγείων. Αυθόρμητη, ξαφνι-
κή, απροετοίμαστη. 
Αυτή την κοπελίτσα εχάσαμε…..
Την πεθερά της προσπαθούσε να την πείσει 
να πιεί ένα χάπι κι εκείνη δεν ήθελε. Και την 
έπιασε από τα μαλλιά και μου φώναξε κι 
επήγα και είδα κι έπαθα να τηνε ξεμπερδέ-
σω, καταβεβλημένη κα δακρυσμένη κι ανα-
μαλιασμένη βγήκε στο δρόμο και στάθηκε 
μπροστά στο μπαλκόνι μας και τη θωρεί ο 
Βιτωρόκωστας αναμαλιασμένη και τσι λέει:

Ήντά χει κι αναμάλιασε το όμορφο παγώνι
Ωσάν τ’ασπαλαθόκλαδο που ξεπλακιά το χιό-
νι

Και του λέει η Νίκη
Κουβέντα θες του λόγου σου; Και επήρε 
κάτω και πήγε στο σπίτι της. 
Μετά από λίγο νάτη πάλι κείρχουντο και 
εβάστανε ένα μπρίκι γεμάτο καφέ
Και μου λέει: «φέρε μουρέσυ δύο-τρία φλι-
τζάνια. Το πρώτο φλιτζάνι το πρόσφερε του 
Βιτωρόκωστα, που τσ’ είπε απευθυνόμενος 
στη γυναίκα του τη Χαρικλιό που εκάθουντο 
δίπλα του:
«Δώστον στου άλλου μαϊμουνιού και πίετε 
τοναι ομάδι
Και μανισμένη μού’φυγες και  μού’ ρθες με 
το χάδι».

Έ καημένε μπάρμπα και να χε κατέχεις ήντα χω γώ,
Στο καλό.. Νίκη.

Σταύρος Βιτώρος (Αγγούτσακας)

-----------
Τον τελευταίο καιρό είχε τον κόσμο χάσει
κι απλώς περίμενε ποκειά τον χάρο να 

περάσει.

Ο θάνατος τη λύτρωσε  κι όχι μόνο εκείνη
μα και το περιβάλλον της που τή βλεπε να 

σβύνει.

Κι έσβυνε μαρτυρικά με πόνους μέρα-νύχτα
καρτερικά, και εις γνώση της ήντα ρχουτον 

κι ας ήτα.

Ταπείνωσε το θάνατο, που τσί κλεισε τα 
μάτια

από τ’αβάσταχτα καρφιά στα κάτω της τα 
άκρα.

Σαν μάνα μου τη ναι πενθώ γιατί σα μάνα 
τη χα

όταν μεγάλα βάσανα η στη ζωή μού τύχα.

Τη μοναξιά μου μι α ουλιά μετρίαζε τη τόση
κι αισθάνομαι στη φεύγα της πολύ πως θα 

φουντώσει

Θειάδες, γονιούς, πεθερικά κολάντριε και 
γειτόνους

μα θα πιανε τους εκατό καλούς να ζήσει 
χρόνους

Γυναίκα π’ώς το κόκκαλο δούλεψε τη ζωή 
της

κι έπρεπε νά’ναι ο θεός ευνοϊκός μαζί της

Εκτός κι αν την εκτίμησε για την καλή της 
φύση

και πήρε τη σε ποιον καλό κόσμο π’αυτόν να 
ζήσει

Κι’ ανε θυμούνται οι νεκροί ποιοι είσαν πριν 
πεθάνου

πολλοί ναι εκείνοι που τιμές θα θένε να τσι 
κάνου

Ανε σου πει η μάνα μου, για μένα πως πη-
γαίνω

καλά με πέστσι, σκιας τουδά, να μην τηνε 
πικραίνω

Η τύψεις είναι ένοχες κι αν ένοχο σε κρίνου
όφιδες στο υπόλοιπο στο βίωμα σου θα γίνου

Τσ’αναίσθητους και τσι σκληρούς τσι φθίρου 
στάξη-στάξη

το ζωντανό μαρτύριο να τους πολυβαστάξει

Τσι χα και γω τσι ενοχές και τσί βρηκα μπρο-
στά μου

και δε χτυπώ τσι μοίρας μου χαρές απώς 
χρωστά μου

Και σύ που έχεις ενοχές πω δώθε και από 
κείθε

προετοιμάσου των τυψών κι ο Ταχυδρόμος 
ήρθε

Σταύρος Βιτώρος (Αγγούτσακας)

Εις μνήμην της Νίκης Μέμμου, η οικογέ-
νειά της εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 
ευρώ.

Ένα χρόνο μετά κι ακόμα δεν μπορώ 
να ξεμπερδέψω τα λόγια μου, να 
εξηγήσω το πώς και το γιατί συνέβη 
αυτό σ’εσένα, έτσι ξαφνικά, έτσι 
αναπάντεχα.
Πώς έφυγες από κοντά μας τόσο 
σύντομα, αφού είχες αποδείξει 
ότι ήξερες να παλεύεις, ήξερες να 
αγωνίζεσαι και να τα καταφέρνεις 
ακόμα και στα πιο δύσκολα.
Γιατί σε σένα απανωτά χτυπήματα, 
γιατί τόσος αγώνας να κερδίσεις 
τ’αυτονόητα που έχει κάθε άνθρωπος 
στη ζωή και γιατί δεν πρόλαβες να 
χαρείς αυτά που κέρδισες με πολλούς 
κόπους και τίμιους αγώνες; Γιατί για 
σένα αδερφέ μου μόνο μισή ζωή, κι 
αυτή γεμάτη από δυνατά χτυπήματα, 
ερωτηματικά που μας πονάνε, μας 
βασανίζουν και που δεν μπορούν να 
απαντηθούν.
Πέρασε κιόλας ένας χρόνος και οι 
πληγές δεν μπορούν να επουλωθούν, τα 
δάκρυα δεν μπορούν να στεγνώσουν, 
ούτε μπορεί να γλυκάνει έστω και 
λίγο ο πόνος που άφησε η απουσία 
σου για τους δικούς σου ανθρώπους 
που, ανήμποροι να το πιστέψουν, 
δυσκολεύονται να αποδεχτούν ακόμη 
κι αυτή τη σκληρή ανθρώπινη μοίρα.
Σαν ταινία γυρνάνε όλα στο μυαλό μου 
και νομίζω ότι είναι σαν χθες εκείνο το 
φοβερό απόγευμα της Κυριακής της 26 
Οκτωβρίου που είχες τα γενέθλιά σου 
και μάταια προσπαθούσε ο Γιώργος, 
ο γιός σου, να κόψει την τούρτα των 
γενεθλίων σου, αλλά εσύ ήδη είχες 
ξεκινήσει για το μεγάλο ταξίδι και 
δε νοιαζόσουν  πια γι’αυτά. Λίγες 
ώρες αργότερα πέρασες στη γειτονιά 
των Αγγέλων αφήνοντας πίσω σου 
πόνο, θλίψη, κλαμμένα πρόσωπα και 
δυσαναπλήρωτο κενό, όχι μόνο στους 
δικούς σου ανθρώπους, αλλά σε όλη την 

τοπική κοινωνία του χωριού σου, του 
Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και σε όλους 
του γνωστούς και φίλους που ήλθαν 
από διάφορα μέρη της Κρήτης, αλλά 
και από την Αθήνα, για να σου πουν 
το στερνό αντίο. Μια λαοθάλασσα από 
θλιμμένα πρόσωπα, βουβά, κλαμένα 
σε αποχαιρετούσε στον Αϊ Γιάννη και 
σιγοψιθύριζε με πόνο «κρίμα Μανώλη, 
που ήσουν τόσο καλός, κοινωνικός, 
αξιοπρεπείς, εργατικός, και άριστος 
οικογενειάρχης».
Η οικογένειά σου συντετριμμένη, η 
γυναίκα σου απαρηγόρητη, τα παιδιά 
σου χαμένα στην οδύνη, η μάνα σου, 
μια τραγική φιγούρα, αποχαιρετούσε 
για πάντα το μοναχογιό της.
Θέλω να ξέρεις ότι όλα κυλάνε στη 
δίνη του χρόνου, αλλά όλα είναι 
διαφορετικά χωρίς εσένα, λείπει το 
γέλιο σου,  η μορφή σου, σίγησε το 
τηλέφωνο, δεν παίρνεις πια κανένα, 
το στενό μας σκοτείνιασε χωρίς την 
πληθωρική παρουσία σου και στο 
σπίτι σου με πόνο αναπολούν τις καλές 
στιγμές που ζήσατε όλοι μαζί για να 
παίρνουν κουράγιο.
¨Όμως για όλους τους άλλους η ζωή 
συνεχίζεται και, όσο σκληρό κι αν 
είναι, αυτοί που μένουν μαζεύουν τα 
κομμάτια τους και προσπαθούν να 
συνεχίσουν αυτά που εσύ άφησες.
Η γυναίκα σου με πήρε και το δικό σου 
ρόλο και έχοντας ως δύναμη τα παιδιά 
σας συνεχίζει αυτό που μαζί ξεκινήσατε 
και παλεύει να τα μεγαλώσει και να 
κρατήσει ανοικτή την επιχείρησή 
σου, μια άλλη αγάπη της ζωής σου. Ο 
Γιώργος είναι στρατιώτης, ο Κώστας 
πάει στο Λύκειο, και ο Μανούσος 
τελειώνει το δημοτικό κι όλοι μαζί σαν 
γροθιά ακολουθούν το δρόμο που εσύ 
χάραξες και συνεχίζουν. 
Όσο κι αν αυτό μας πονάει, είναι γεγονός 
ότι εσύ πια έφυγες κι είσαι κοντά στον 
πατέρα σου, τον πεθερό σου, τους 
αγαπημένους σου θείους, όμως το όνειρό 
σου δεν έσβησε και σου υπόσχομαι, ότι 
όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να το 
πραγματοποιήσουμε και πιστεύω ότι 
θα τα καταφέρουμε.
Θα θυμάμαι με πόνο όσα ζήσαμε και θα 
μου λείπεις για όσα πια δεν μπορούμε 
να μοιραστούμε.

Η αδερφή σου,
Ξένια

Εις μνήμην του Εμμανουήλ 
Ανδρεαδάκη, η  γυναίκα του Λέλα 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ και η αδελφή του Ξένια το ποσό 
των 100 ευρώ, επίσης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Εις μνήμην ΝΙΚΗΣ ΜΕΜΜΟΥ του Νικολάου
(έζησε και μεγάλωσε στ’Ανώγεια. Απεβίωσε το 2009, ετών  73)

Εις μνήμην ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(απεβίωσε στις 27/10/2008)

Εις μνήμην ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΕΝΤΖΟΥ
(ένα έτος από το θάνατό του, 13-9-2008)

Εις μνήμην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ 
του Βασιλείου

Με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους 
από το θάνατο του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού, η οι-
κογένειά του κατέθεσε εις μνήμην 
του και στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ.

Πέρασε ένας χρόνος από τον πρόωρο χαμό της Ελευθερίας Σαλούστρου του Βασιλείου.
Στη μνήμη της, ο σύζυγος της Βασίλης Σαλούστρος (Κορκολοβασίλης) και η κόρη της, 
πρόσφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.
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Ο καιρός περνά  πολύ γρήγορα. Η ανάμνησή 
σου, όμως, αγαπημένε μου ξάδερφε δε σβή-
νει. Ο χρόνος έχει απαλύνει τον πόνο μου για 
σένα. Πια, σε θυμάμαι  χαμογελαστό και αι-
σιόδοξο. Δεν λησμονώ τα λόγια και τις συμ-

βουλές σου. Ήταν πολυάριθμες και γεμάτες 
στοργή και ενδιαφέρον. Δεν λείπουν, όμως, 
μόνο τα λόγια σου, με τα οποία, με κάθε ευ-
καιρία, άπλωνες ένα δίχτυ προστασίας σε 
μένα και άνοιγες ένα δρόμο για να διευκο-
λυνθούν οι επιλογές μου και να γίνουν πρά-
ξη ευκολότερα. Είναι… ότι λείπει η παρέα 
σου. Κι αυτό είναι αναντικατάστατο. Λείπει 
η μορφή σου και  η αύρα σου. Η αστείρευτη 
καλοσύνη σου και η υπομονή σου.
Η Αγνή πια, έχει μεγαλώσει. Ίσα που πρόλα-
βε να σε γνωρίσει. θέλω πολύ να τις μιλήσω 
για την ανθρωπιά σου και τη μεγαλοσύνη 
σου. Θέλω πολύ να αισθανθεί την αγάπη που 
σου είχα. Ίσως, τότε, κάτι να έχω καταφέρει 
για σένα, όπως σου αξίζει. Δε σε ξεχνώ αγα-
πημένε μου ξάδερφε. Δεν σε ξεχνάει κανείς.

Γ. Μανουράς

Έφυγε στα 88 χρόνια ο Ελευθέριος Β. Μαυ-
ρόκωστας (Λευτεράκος) και κηδεύτηκε στα 
Σίσαρχα στις 30 Ιουλίου.
Ήταν το πρώτο από τα οκτώ παιδιά του Βα-
σίλη και της Πελαγίας Μαυρόκωστα. Στις 
δύσκολες δεκαετίας του 1920 και 1930 της 
φτώχειας και των συνεπειών των πολέμων 
χρειαζόταν μόχθος νύκτα και μέρα  για 
να επιβιώσει μια οικογένεια, ιδιαίτερα σε 
ορεινές και απομονωμένες περιοχές. Πολύ 
περισσότερο όταν μια οικογένεια έχει να 
θρέψει τόσα παιδιά. Κι έτσι ο Λευτέρης 
που είναι πια ο Λευτεράκος μπαίνει από 
πολύ νωρίς στην καθημερινή βιοπάλη για 
να τα βγάλει πέρα η οικογένεια. Ο πόλεμος 
του 1940 και η κατοχή κάνει ακόμα πιο δύ-
σκολες τις συνθήκες ζωής για όλους και η 
εκτέλεση του Βασίλη Μαυρόκωστα τον Αύ-
γουστο του 1944 τις μέρες της καταστροφής 
των Ανωγείων κάνει ακόμα πιο δύσκολες 
τις συνθήκες ζωής της οικογένειας που εί-

ναι ακόμα με «πουλιά κι αυγά» που λέγανε 
κάποτε…
Και ο Λευτεράκος με τα μεγαλύτερα τά’βγα-
λαν πέρα. Ύστερα έκανε τη δική του οικογέ-
νεια και μεγάλωσε έξι παιδιά.
Ακούραστος κτηνοτρόφος και γεωργός 
στο πόδι και  μέρα και τη νύκτα. Πέρασε 
αμέτρητες νύκτες κάτω από βροχή. Για να 
μεγαλώσει τα 6 παιδιά και να τα δει να προ-
κόβουν.
Τα τελευταία χρόνια έζησε μια ήσυχη ζωή, 
πότε κάτω από τη μουριά, πότε δίπλα στην 
πόρτα του καφενείου παρέα μ’ένα ποτήρι 
τσικουδιά. Έτοιμος να σε κεράσει μα και να 
σε πειράξει κάνοντας τον «άγριο».
Έμεινε ως το τέλος της ζωής του ο αγαπη-
τός σε όλους Λευτεράκος, όνομα που τον 
συνόδευσε ως τον τάφο.
Κι έτσι θα τον θυμόμαστε γιατί έμεινε πά-
ντα ο Λευτεράκος.

Γ.Ι. Κλάδος

Γιάννη μου δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυ-
γες τόσο βιαστικά και βίαια.
Δεν θα ξεχάσω αυτό το χαμόγελο στα χείλη 
σου.
Γιάννη ζεις και θα ζεις για πάντα στην καρ-
διά, στο μυαλό και στην ψυχή μου.
Η νονά σου,
Κλαίρη Μαυρόκωστα

------------------
Φιλιότσο μου η όψη σου
που το μυαλό δεν βγαίνει
θα μοιάζει ανοιχτής πληγής
που ο χρόνος δεν τη γιαίνει

Ακόμη και τα δάκρυα
φιλιότσο απού βγάνω
εσένα σχηματίζουνε
στη μαύρη Φγη απάνω

Φιλιότσο τόσα όνειρα
που έκανα για σένα 
ήρθε ο χάρος ύπουλα
και τα’ κλεψε από’μένα

Ακόμα και τα δάκρυα
δάκρυσαν στο χαμό σου
ούτε κι αυτά δεν άντεξαν
Γιάννη στο μισεμό σου

Ο νονός σου,
Λευτέρης Μαυρόκωστας

 -------------
Αν έρθει και καμιά χαρά
πάντα κλουθούνε πόνοι

και μοιάζει λάμψης η χαρά
που πριν φανεί τελειώνει

Φίλοι γνωστοί και συγγενείς
ένα «γιατί» ρωτούσαν

τα δάκρυα πέφταν σαν βροχή
τα βλέμματα μιλούσαν

Να’χε γατέχει ο χάροντας
ήντα θα πεί αγάπη

γονειό δεν θ’άφηνε ποτέ
να βγάλει πόνου δάκρυ 

Ούτε ο θεός δεν άντεξε
Γιάννη τον μισεμό σου

τα δάκρυά του ήταν βροχή
στον άδικο χαμό σου

Στον Άδη εζηλέψανε
αητέ το πέταγμά σου

όμως κι εκεί πάντα ανοιχτά
θα είναι τα φτερά σου

Έψαχνε έναν άγγελο 
ο Άδης για βοηθό του
κι επέλεξε εσένανε 

να είσαι στο πλευρό του

Άνοιξες χάροντα πληγές
που δεν μπορεί να κλείσει
ούτε κι ο ίδιος ο θεός
στη γη αν περπατήσει

Στην φεύγα σαν αφήσεις κενό
που δεν θα το γεμίσει
ούτε η χαρά ανέ σκεφτεί
την πόρτα να χτυπήσει

Στο τελευταίο αντίο σου
έριξε ο θιός μια μπόρα
τάξε πως έκλαιγε κι αυτός
του μισεμού την ώρα

Ήσουν αετός στον ουρανό
κι έσπασε τα φτερά σου 
του χάροντα ο άνεμος
στ’άξαφνο πέταγμά σου

Ο συναδελφός σου,
Γιώργος Μαυρόκωστας

Εις μνήμην του Γιάννη Πατραμάνη η νονά 
του, Κλαίρη Μαυρόκωστα, εισέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμην ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ του Νικολάου

(απεβίωσε στις 3/10/2009, ετών 19)

Εις μνήμην ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Β. ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ (Λευτεράκος)
(απεβίωσε ετών 88)

Γεννήθηκε στα Ανώγεια το έτος 1918, πέ-
μπτο παιδί στη σειρά, από τα συνολικά εννέα 
της οικογένειας του Αντωνίου και της Ελένη 
Καλλέργη. Μαθητικά χρόνια και την ανεμε-
λιά της παιδικής ηλικίας δεν έζησε, το σχο-
λείο δεν το τελείωσε. Τις δυο πρώτες τάξεις 
του δημοτικού φοίτησε και μετά το άφησε 
για να μπορέσει να βοηθήσει την οικογένεια 
της που όλο και μεγάλωνε. Χρόνια  δύσκολα, 
σκληρά, η οικογένεια πολυμελής και φτωχή, 
τίμια όμως, βασιζόταν στην εργασία και την 
προσπάθεια όλων για μια καλύτερη ζωή. 
Έτσι ασχολήθηκε από την τόσο τρυφερή 
αυτή ηλικία με την γεωργία, οικιακές εργα-
σίες αλλά και την υφαντουργική όπως άλλω-
στε και όλες οι Ανωγειανές γυναίκες εκείνης 
της εποχής.
Χαρακτήρας ντόμπρος, ακέραιος, εργατική, 
δυναμική και ανεξάρτητη, με ήθος και αν-
θρωπιά, ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και έχαιρε 
εκτίμησης από όλους. Γυναίκα όμορφη και 
αρχοντική, με πολλά χαρίσματα και αρετές, 
γαλουχημένη με τις αξίες και τα ιδανικά των 

γονέων της έκανε όνειρα όπως κάθε άνθρω-
πος για μια καλύτερη ζωή. Δυστυχώς όμως 
η μοίρα είχε άλλα σχέδια με αποτέλεσμα να 
ζήσει όλη την φρικαλεότητα του πολέμου και 
της προσφυγιάς, με αποκορύφωμα τον χαμό 
του αδελφού της. Το ολοκαύτωμα του χω-
ριού, ο ξεριζωμός και η προσφυγιά υπήρξαν 
γεγονότα που χαράχτηκαν ανεξίτηλα στην 
ψυχή της. Αγωνίστηκε για την επιβίωση και 
πάλεψε να σταθεί στα πόδια της, ελπίζοντας 
και περιμένοντας το τέλος του πολέμου και 
την επιστροφή στο σπίτι και στο χωριό της, 
έχοντας όμως ένα αγκάθι στην καρδιά, μια 
πληγή που θα αιμορραγούσε για πάντα, τον 
θάνατο του πολυαγαπημένου της αδελφού 
Μιχάλη το έτος 1943 μετά από αιματηρή συ-
μπλοκή με τα γερμανικά στρατεύματα κατο-
χής. Το τραγικό γεγονός αυτό σημάδεψε και 
έβαλε φρένο στην ζωή και την ευτυχία της. 
Ο χρόνος σταμάτησε για εκείνη την αποφρά-
δα ημέρα στις 3/10/1943. Φόρεσε το μαύρο 
τσεμπέρι του πένθους και δεν το έβγαλε ποτέ 
από πάνω της μέχρι και την τελευταία ημέρα 
του θανάτου της.
Δεν ευτύχισε να δημιουργήσει δική της οι-
κογένεια όμως ποτέ δεν υπήρξε μόνη. Εντά-
χθηκε στην οικογένεια του αδελφού της, την 
οποία αγάπησε σαν δική της και αγαπήθηκε 
όσο λίγοι άνθρωποι. Ο αδελφός της, η κου-
νιάδα και τα ανίψια της στάθηκαν δίπλα της, 
την αγκάλιασαν και την φρόντισαν μέχρι τέ-
λους. Έζησε μια ήρεμη οικογενειακή ζωή μα-
κριά από ασχήμιες και έτσι ήρεμα και ήσυχα 
έφυγε στις 14 Ιουλίου 2009 αφήνοντας κενό 
δυσαναπλήρωτο στις καρδιές μας.
Καλό σου ταξίδι πολυαγαπημένη μας θεία, 
θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβα-
σμό για όλα αυτά που μας δίδαξες αλλά κυ-
ρίως για την απέραντη αγάπη που απλόχερα 
και ανιδιοτελώς μας χάρισες.

Οι ανιψιές σου,
Ελένη, Αντιόπη, Μαρία, Ειρήνη Καλλέρ-

γη

Στην μνήμη της η οικογένεια του Γεώργιου 
Αντωνίου Καλλέργη κατέθεσε στην Φωνή 
των Ανωγείων το ποσό των 100 €.

Εις μνήμην ΑΝΤΙΟΠΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ του Αντωνίου
(απεβίωσε  ετών 91)

Εις μνήμην ΑΠΟΛΛΩΝΑ  ΜΑΝΟΥΡΑ του Μανούσου
(τρία χρόνια από το θάνατό του, 12-10-2006)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Παρακαλούνται οι αναγνώστες της Εφημερίδας, να αποστέλουν όσο το δυνα-
τόν ευσύνοπτα κείμενα για τους ανθρώπους τους, που έφυγαν απ’ τη ζωή.
Παρακαλούνται επίσης, να μας γνωστοποιούν εγκαίρως την επιθυμία τους για 
επιστροφή των φωτογραφιών.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Το Δ.Σ.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Καλούμε όλους, όσοι επιθυμούν να διαφημιστούν στην εφημερίδα μας
να καλούν στα γραφεία του Συλλόγου μας (τηλ.: 210 6916060) ή στο τηλέφωνο 6972 906273 (Γιάννης Μανουράς).

Από την 24η Συνάντηση των Μελών του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, που 
πραγματοποιήθηκε στο Γεωπάρκο Naturtejo της κεντρικής Πορτογαλίας, από τις 11 έως τις 
13 Σεπτεμβρίου. Συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη.

Ο καλός Ανωγειανός Μπάμπης Χαιρέτης 
(Βούργιας) ψηφίζει κατά τις πρόσφατες εκλογές... 
το καινούργιο μουσικό cd του.

22 Αυγούστου 2009, Πάνορμο Ρεθύμνου, 24ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών.
Ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, κος Γιώργος Αεράκης, στο βήμα.

Υακίνθεια 2009, 2 Αυγούστου: στην παραλία Καράβολα, δίπλα στο κύμα οι 
Ηρακλειώτες γεύτηκαν τους ανωγειανούς μεζέδες, την τελευταία μέρα των εκδηλώσεων

Πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου Ανωγείων, 8 Αυγούστου 2009: 
συναυλία Μανώλη Λυδάκη στο Θέατρο Νίκος Ξυλούρης.

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2009 πλατεία της Παναγίας, Περαχώρι. 
Η μεγάλη θρησκευτική γιορτή έλαβε χαρακτήρα πανηγυριού. Την βραδιά 
διοργάνωσαν τα καταστήματα της περιοχής. Έπαιξαν τα συγκροτήματα 
του Γιώργη Ξυλούρη (Ψαρογιώργη) και Βασίλη Σταυρακάκη.

13 Αυγούστου 2009, Πλατεία Αρμί Ανώγεια, 65η επέτειος του 
Ολοκαυτώματος. Η βουλευτής Ρεθύμνου Ν. Δ. κα Όλγα Κεφαλογιάννη 
αποτίει φόρο τιμής στους πεσώντες.

13 Αυγούστου 2009, Πλατεία Αρμί Ανώγεια, 65η επέτειος του 
Ολοκαυτώματος. Ο υπουργός μεταφορών κος Χατζηδάκης σε στάση 
προσοχής κι αυτός με σεβασμό μπροστά στο μνημείο των πεσόντων.

13 Αυγούστου 2009, Πλατεία Αρμί Ανώγεια, 65η επέτειος του 
Ολοκαυτώματος. ...Και ο πρόεδρος του Συλλόγου μας, κος Ιωάννης 
Μανουράς, εκπροσώπησε το Σύλλογό μας κατά την τιμητική εκδηλώση.

Μαθήματα κρητικών χορών  και φέτος στο Σύλλογό μας. Ο δάσκαλος και ταμίας του Συλλόγου μας Κώστας Μέμμος (αριστερή φωτογραφία, στο κέντρο) με 
πάθος, μεράκι και επιμονή, διδάσκει αφιλοκερδώς, κάθε Κυριακή απόγευμα, ώρες 6-8, τους πολυάριθμους μαθητές.

13 Αυγούστου 2009, Πλατεία Αρμί Ανώγεια, 65η επέτειος του 
Ολοκαυτώματος. Ο νομάρχης Ρεθύμνου κος Παπαδάκης ετοιμάζεται 
να καταθέσει τιμητικό δάφνινο στεφάνι.


