
ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΙΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ, 
ΣΤΟ «ΚΟΝΑΚΙ», 
με το ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΛΑ

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μας, 
θα πραγματοποιήσει και φέτος την καθιερω-
μένη χοροεσπερίδα του στο κρητικό κέντρο 

«Κονάκι». Καλούμε, λοιπόν, όλους να παρευρεθείτε 
στην ετήσια αυτή χοροεσπερίδα μας, στις 18 Μαρτίου, 
με σκοπό να σμίξουμε ξανά και να διασκεδάσουμε 
όλοι μαζί ξεφεύγοντας για λίγο από τα προβλήματα 
καθημερινότητας και τις πολλές, για τους περισσότε-
ρους, σκοτούρες της εποχής. Για τέταρτη συνεχή χρο-
νιά, κρατάμε χαμηλά και αμετάβλητες τις τιμές και με 
25 ευρώ μπορεί ο καθένας μας να απολαύσει ποτό και 
φαγητό στο μαγαζί των συγχωριανών μας, των Σταυ-
ρακάκηδων. Το μενού θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
παξιμάδι, ελιές, κρέας βραστό, πιλάφι, σαλάτα και 
μπριτζόλα, αλλά και κρασί, μπύρες και αναψυκτικά. 
Μουσικά θα μας συντροφεύσει ο Βασίλης Σκουλάς 
σε μια βραδιά που θα αρχίσει στις 9:15 το βράδυ. Θα 
χορέψει το μουσικοχορευτικό σχήμα του Συλλόγου 
μας, υπό την εποπτεία του χοροδιδασκάλου τους Κώ-
στα Μέμμου.
Φροντίστε άμεσα για την κράτηση θέσεων με σκοπό 
την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Για τα σκοπό αυτό 
τηλεφωνήστε στους: Ζαχαρία Σαλούστρο 6977-464742, 
Μανώλη Σκανδάλη 6977891415, Κώστα Μέμμο 
6949476222, Γιάννη Μανουρά 6072906273, Νικόλα 
Καράτζη 6979302303.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

«ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»
ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

ΑΣΠΙΔΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ  
ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ  
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             Οδοιπορικό 
        στους δρόμους της 
        Κρητικής Αντίστασης 
         και της απαγωγής του 
             στρΑτηγΟύ ΚρΑϊπε 
                 από το ερευνητή 
                  κ. γ. Καλογεράκη

              σελ. 10-11

Ξανά πρόεδρος της 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ
ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Με γενικό σημαιοστολισμό Δημόσιων, Δη-
μοτικών και ιδιωτικών καταστημάτων και 
καθώς και σπιτιών από το πρωί της 8ης μέχρι 
τη δύση του ήλιου της 9ης Νοεμβρίου, τελέ-
στηκε στα Ανώγεια η 144 επέτειος της Αρ-
καδική Εθελοθυσία στο χώρο του ανδριάντα 
του πυρπολητή Αρκαδίου, Εμμανουήλ Ανα-
γνώστου Σκουλά.                  (συνέχεια στη σελ. 21)

Οι πρώτες αυτοδιοικητικές εκλογές στη 
χώρα μας, σύμφωνα με το νόμο «Καλ-
λικράτη» είναι παρελθόν και η εκλογική 
διαδικασία της δεύτερης Κυριακής (στις 
14/11) για το δήμο μας, ανέδειξε με ορι-
ακή πλειοψηφία τον κ. Σωκράτη Κεφα-
λογιάννη ως το δήμαρχο Ανωγείων για 
τα επόμενα τρεισήμισι χρόνια, θητεία 
(δεύτερη κατά σειρά για τον κ. Σωκρά-

τη Κεφαλογιάννη) η οποία αρχίζει από 
την 1η Ιανουαρίου 2011. Η διαφορά του 
από τον ανθυποψήφιό του για το χρίσμα 
του Δημάρχου, κ. Ιωάννη Δραμουντάνη 
ήταν μόλις 29 ψήφοι. Το ποσοστό που 
συγκέντρωσε ο κ. Κεφαλογιάννης είναι 
50.66% έναντι 49.34% που συγκέντρωσε 
ο κ. Δραμουντάνης.

(συνέχεια στη σελ. 5)

εφύγε ΑπΟ τη ζωη 
Ο ΑρχΑιΟλΟγΟσ 
γιΑννησ σΑΚελλΑρΑΚησ
            Μια μεγάλη μορφή της Αρχαιολογίας, ο 

Γιάννης Σακελλαράκης, πέθανε σε ηλι-
κία 74 ετών, ύστερα από μια λεβέντικη 
αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο, έφυγε 
στις 28 Οκτωβρίου 2010. Ο θάνατος τον 
βρήκε στο σπίτι του και η κηδεία έγινε 
στην Κηφησιά σε στενό οικογενειακό 
κύκλο. 

(συνέχεια στη σελ. 16)

Οι τρεις διεκδικητές του δημαρχιακού θώκου  
σε αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά 

στη φωνη των Ανωγειων. (Σελ. 6,7,8)

✓

ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 
ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Η 144η 
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΘΥΣΙΑ

Επανεκλέγηκε δήμαρχος

ο κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης

Με τη συμμετοχή 5.634 Κρητικών του  Λεκανοπεδίου 
Αττικής, στις εκλογές της 28ης Νοεμβρίου 2010, 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ανά-
δειξη του νέου προέδρου της Παγκρητίου 
Ενώσεως για τα επόμενα 4 χρόνια.   

(συνέχεια στη σελ. 17)

        ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
κ. ΒΟΥϊΔΑΣΚΗ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ.  ΣΕΛ. 19
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση

Ιδιοκτησία του Συλλόγου  
των Ανωγειανών της Αθήνας  

«ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»

γρΑφειΑ
Βελεστίνου 18, τ.κ. 11523  

Αμπελόκηποι, Αθήνα  
τηλ./φαξ: 210-6916060

e-mail: info@ifonitonanogion.gr
site: www.ifonitonanogion.gr

εΚδΟτησ
Ιωάννης Μανουράς

τηλ./φαξ: 210-5241344, κιν. τηλ.: 6972-906273 
e-mail: gmanouras@her.forthnet.gr

διεύθύντησ σύντΑξησ
Μανώλης Σκανδάλης
manskan3@gmail.com

art director
Κωνσταντίνα Ανανίδη

ananidi@otenet.gr

σύμβΟύλΟσ εΚδΟσησ - ύπεύθύνη ύλησ
Αλεξάνδρα Σταυρακάκη

alskreta@gmail.com

σύντΑΚτιΚη επιτρΟπη
Σοφία Σαμόλη 

Μανώλης Σκανδάλης  
Αλεξάνδρα Σταυρακάκη

ειδιΚΟσ σύνεργΑτησ
Άλκης Σκουλάς

φωτΟγρΑφιεσ
Μανώλης Σκανδάλης 

www.mSkandalis.gr

ύπεύθύνΟσ διΑφημισησ  
& δημΟσιων σχεσεων
Νικόλαος Καράτζης 
κιν. τηλ.: 6979-302303

Ζαχαρίας Σαλούστρος 
κιν.: 6977-464742

εΚτύπωση - βιβλιΟδεσιΑ
Δεκάλογος Ε.Π.Ε.

ετησιεσ σύνδρΟμεσ
Εσωτερικό 10 ευρώ - Εξωτερικό 35 ευρώ

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

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

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

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

επιστρέφονται μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην  
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

163-01-003296-52

Ευχαριστήρια
Στη μνήμη της Χρυσούλας Μανουρά (Σμαϊλο-
μανώλενας) κατατέθηκαν στο σχολικό ταμείο 
τα κάτωθι ποσά:
Από τη Μαρία-Ελένη Ξυλούρη το ποσό των 
100 ευρώ
Από τη Μαρία Μανουρά-Κωνσταντάκη το 
ποσό των 50 ευρώ
Από το Γιώργο και την Κατίνα Μανουρά (Ζω-
νογιώργη) το ποσό των 50 ευρώ
Η Σχολική επιτροπή και το προσωπικό του 
1ου 10/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων 
ευχαριστούν θερμά τους παραπάνω δωρητές

Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

● ● ● 

Η Σχολική επιτροπή και το Προσωπικό του 
1ου 10/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων 
ευχαριστούν θερμά την οικογένεια Ιωάννη 
Σκουλά, Γεωργίας Σκουλά και Αντ.  Στεφάνου 
για τη δωρεά στο σχολικό ταμείο του ποσού 
των 50 ευρώ στη μνήμη της Αλίκης Δημ. Δακα-
νάλη.

Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

● ● ● 

Η Σχολική επιτροπή και το Προσωπικό του 
1ου 10/θέσιου Δημοτικού Σχολείου ευχαρι-
στούν θερμά το Δήμαρχο Ανωγείων κ. Σωκρά-
τη Κεφαλογιάννη, για τη δωρεά στο Δημοτικό 
Σχολείο ειδών εξοπλισμού της νέας σχολικής 
βιβλιοθήκης, η οποία βρίσκεται υπό κατα-
σκευή (γραφεία, τραπέζι βιβλιοθήκης).

Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

● ● ● 

Η Σχολική επιτροπή και το Προσωπικό του 
1ου 10/θέσιου Δημοτικού Σχολείου ευχαρι-
στούν θερμά τον κ. Μιχάλη Κουνάλη, για τη 
δωρεά στο σχολικό ταμείο του ποσού των 
300,00 ευρώ στη μνήμη Ειρήνης Κουνάλη.

Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

● ● ● 

Η Προεδρος του ΔΣ κ. Κουνάλη Αικατερίνη, 
το Διοικητικό Συμβούλιο, το Προσωπικό του 
Παιδικού Σταθμού Ανωγείων και οι γονείς των 
παιδιών, ευχαριστούν θερμά για τις δωρε ές που 
έκαναν στο Σταθμό μας τα παρακάτω ατομα:
1. Σπιθούρη Ευριπίδη το ποσό των 50 ευρώ 
στην μνήμη του Νικολάου Σπιθούρη ή Κλουτο-
νίκου.
2. Σπιθούρη Μιχαήλ του Εμμανουηλ το ποσό 
των 50 ευρώ στην μνημη της Δακανάλη Αλίκης 
ή Τρούμενας
3. Τσικριτσάκη Γεώργιο το ποσό των 50 ευρώ 
στην μνήμη της Αγιασώτη Ευφροσύνης 

Με εκτίμηση
η πρόεδρος του Δ.Σ.

Αικατερίνη Κουνάλη

● ● ● 

Ο Σύλλογος διδασκόντων, οι μαθητές και η 
διεύθυνση του Γυμνασίου Ανωγείων ευχαρι-
στούν ιδιαιτέρως τον Κουνάλη Μιχαήλ για 
την προσφορά δωρεάς 300 ευρώ στη μνήμη της 
Ειρήνης Κουνάλη (Ζούλας) στο Γυμνάσιο 
Ανωγείων, προκειμένου να επενδυθούν σε 
απαραίτητο εξοπλισμό για την καλύτερη λει-
τουργία του σχολείου μας. 

Η Διευθύντρια
Δήμητρα Στασινού

● ● ● 

Ο Σύλλογος διδασκόντων, οι μαθητές και η 
διεύθυνση του Γυμνασίου Ανωγείων  εκφράζουν 
τα θερμά τους συλλυπητήρια για την απώλεια 
της Χρυσούλας Μανουρά (Σμαϊλομανώλαινα) 
στην οικογένειά της και ευχαριστούν ιδιαιτέ-
ρως τις Μαρία και Ειρήνη Σκουλά του Κίκη για 
την προσφορά δωρεάς 200 ευρώ στη μνήμη της 
στο Γυμνάσιο Ανωγείων, που θα βοηθήσουν 
στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας.

Η Διευθύντρια
Δήμητρα Στασινού

● ● ● 

Αγαπητοί συγχωριανοί, ευχαριστώ πολύ όλους 
εσάς που με τιμήσατε με τη ψήφο σας. Θεωρώ 
ότι με τον τρόπο αυτό μου δίνετε το μήνυμα της 
συνέχειας για τη προσφορά στο τόπο της κατα-

γωγής μου και στο κοινωνικό σύνολο. Τιμώ-
ντας εμένα με τη ψήφο σας, τιμήσατε και έναν 
άξιο Δήμαρχο, το Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη 
που τον χαρακτηρίζει η ανθρωπιά, η εργατι-
κότητα και το πάθος της δημιουργίας και της 
προσφοράς.
Αεράκη-Σαλούστρου Στέλλα του Στυλιανού

Λογοθεραπεύτρια

● ● ● 

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του 
ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την 
υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά την οι-
κογένεια του Σπιθούρη Νικολάου (Κλουτο-
νίκου) για το ποσό των 100 ευρώ που δώρισαν 
στην μνήμη του.

Ο πρόεδρος ΚΑΠΗ
Μηνάς Ανδρεαδάκης

● ● ● 

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του 
ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την υπο-
χρέωση να ευχαριστήσουν θερμά το  «Σπίτι Της 
Ευρώπης Ανωγείων» για την απονομή του βρα-
βείου «Γιώργη Σμπώκου-Ατζαρο γιώργη» στο 
ΚΑΠΗ Ανωγείων για το έτος 2010.
Ιδιαίτερα ευχαριστούν και την οικογένεια του 
αείμνηστου Ατζαρογιώργη για το χρηματικό 
ποσό των 1.000 ευρώ που συνόδευε το βρα-
βείο και ήταν δωρεά της.
Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε θεσμι-
κά ή φυσικά πρόσωπα για την ξεχωριστή προ-
σφορά τους. Σ' αυτό το πλαίσιο απονεμήθηκε 
φέτος στο ΚΑΠΗ για τη μεγάλη κοινωνική 
πολιτιστική και πολιτισμική προσφορά του 
στα δρώμενα του τόπου.

Ο πρόεδρος ΚΑΠΗ
Μηνάς Ανδρεαδάκης

● ● ● 

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέ-
ων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου-Λυκείου 
Ανωγείων ευχαριστεί την κ. Ελένη Βρέντζου 
για την κατάθεση στο ταμείο του Συλλόγου του 
ποσού των 50 ευρώ στη μνήμη του πατέρα της 
Γεωργίου Σαλούστρου (Αδαμογιώργη).

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Αιμίλιος Ανδρεαδάκης

«Εκεί που αλλάζω ζωές»
           Μαρία Χρονιάρη

Εκδόσεις: Απόπειρα, ποίηση

Ένωσες την αρχή με το τέλος σε μια ακροστιχίδα 
σιωπής. Όλα τα άλλα έμειναν σε εκκρεμότητα. 
Κι η αγκαλιά μου γέμισε παγωμένα καλώδια.
Η ζωή που γεννά ζωές και αλλάζουν, ως ολοκλη-
ρωτικός μύθος που καταρρέει πάνω στα πετρώ-
ματα της γλώσσας για να ξαναγεννηθεί, είναι 
το modus vivendi αυτής της πρώτης συλλογής 
ποιημάτων της Μαρίας Χρονιάρη. Η πεζολο-
γική φόρμα που διακρίνει την ποίησή της ισορ-
ροπεί στο σημείο που η γλώσσα συναντά τη 
ουσιωδέστερη έκφρασή της στο καθημερινό.
Πότε με τη δύναμη της αποφθεγματικής 
φράσης, πότε με το θραύσμα της πρώτης 
εικόνας, πότε με το μικρό δικαίωμα στη 
ρήξη του πυρήνα της μορφής, δημιουργεί 

ένα παλίμψηστο σημείων, ένα φασματοσκόπιο, 
όπου βασιλεύει ο λόγος. Λόγος που απομονώνει τα στιγμιότυπα, 

απελευθερώνοντάς τα από τα δεσμά της σημασίας τους. Λόγος κεκαλυμμένος ερωτι-
κά, που αρνείται την ειδολογική σύμβαση και καταφάσκει αδιαφιλονίκητα στη ζωή.
Η Μαρία Χρονιάρη γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τα Ανώγεια της Κρή-
της. Σπούδασε τηλεόραση, έκανε σεμινάρια σκηνοθεσίας και εργάζεται ως οπερατέρ. 
Το Εκεί που αλλάζω ζωές είναι το πρώτο της βιβλίο.                                               Φ.Α.
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 ΥΠΕΡ ΕΥΤΥΧΙΑΣ Ο ΑΓΩΝ...

Στη Βραζιλία οι νομοθέτες επιχειρούν να εισάγουν 
την επιδίωξη της ευτυχίας στο Σύνταγμα της χώρας, 
ως αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών. Απώτερος 
στόχος αυτής της κίνησης προβάλλεται η αντιμετώπι-
ση των τεράστιων κοινωνικών και οικονομικών ανι-
σοτήτων στη χώρα. Την ίδια ώρα η Ιαπωνία και η 
Νότιος Κορέα έχουν ήδη συμπεριλάβει το δικαίωμα 
της ευτυχίας στα Συντάγματά τους. 
Κατά τον Αριστοτέλη (για να μην ξεχνιόμαστε): 
«Ευτυχία είναι το νόημα και ο σκοπός της ζωής, ο 
μοναδικός και τελικός σκοπός της ανθρώπινης 
ύπαρξης».
Αναλογιζόμενος την υπέρμετρη -καλύτερα αφόρητη- 
πίεση που δέχεται η συντριπτική πλειονότητα των 
νοικοκυριών, αλλά και οι νέοι, όσο και οι συνταξιού-
χοι στη χώρα μας, με σκοπό η οικονομία της Ελλάδας, 
κάποια στιγμή, να ορθοποδήσει και όσο κι αν προ-
σπαθώ να δω με συμπάθεια ορισμένες προσπάθειες 
των κυβερνώντων για νοικοκύρεμα, έστω και με βε-
βιασμένες, ενίοτε και συχνά ανορθόδοξες πολιτικές 
επιλογές και πρακτικές που προκρίνουν και εφαρμό-
ζουν, δεν μπορώ να παραβλέψω, ότι το όλο σκηνικό 
που έχει στηθεί εγκλωβίζει κάθε όνειρό μας για μέλ-
λον φωτεινό και ευτυχές.
Λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη τις σύγχρονες έρευνες 
(και δεν είναι λίγες) της επιστήμης, οι οποίες θέλουν 
την κατάθλιψη την πρώτη αιτία θανάτου, μετά από 
20 χρόνια και μάλιστα μπροστά και από τον καρκίνο, 
με κυριεύει η αγωνία –κάποιοι θα έλεγαν αδικαιολό-
γητη- για το τί μέλλει γενέσθαι. Και τούτο, διότι ουδείς 
σ’αυτήν τη χώρα ασχολείται με την ευτυχία των αν-
θρώπων, ουδείς αγωνιά για την ευτυχία των κοινωνι-
κών ομάδων, ενώ αντίθετα όλοι είναι απορροφημένοι 
– και φαίνεται ότι θα είναι, εκ των συνθηκών, για 
πολλά ακόμα χρόνια, από την οικονομική κατάσταση, 
τα νούμερα και τους αριθμούς.
Πολυτέλεια… θα πει κάποιος…σε καιρούς χαλεπούς. 
Εγώ θα ανταπαντούσα, ότι πολυτέλεια είναι να σπα-
ταλάμε τη σύντομη ζωή μας, αγωνιώντας μόνο για τα 
οικονομικά μεγέθη, τα νούμερα και την τσέπη μας. 
Αν πιστέψουμε στις σχέσεις των ανθρώπων, επενδύ-
σουμε στην ψυχική ισορροπία, και δώσουμε αξία στη 
συναισθηματική νοημοσύνη, εκτιμώ, ότι σύντομα θα 
ανακαλύψουμε την κρυφή πλευρά της ζωής και θα 
αγαπήσουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς, αλλά εξί-
σου και το συνάνθρωπο. Διότι εδώ πρέπει να επεν-
δύσουμε. Και αναφέρομαι στην ασφαλέστερη επέν-
δυση για την ζωή και την ευτυχία μας, με την μεγαλύ-
τερη μελλοντική απόδοση, όπως αρέσκονται οι 
διακονούντες στα της οικονομίας, να λένε.
Είναι καιρός, να σταθούμε έξω από το σκηνικό που 
έχει στηθεί –και εσχάτως θεμελιωθεί-, να πάψουμε 
να αποτελούμε τους κομπάρσους και να αφουγκρα-
στούμε το κάλεσμα της πραγματικής ζωής.
Ίσως τότε συνειδητοποιήσουμε, ότι το πρόβλημα της 
οικονομίας της χώρας, αλλά και του σπιτιού μας είναι 
μεγάλο, αλλά όχι το μέγιστο. 
Με αλτρουϊσμό και συνεργασία, με αλληλεγγύη και 
αλληλοβοήθεια που πρέπει να επιδείξουμε στις σχέ-
σεις μας, μπορούμε να νικήσουμε τη μιζέρια και την 
κατάθλιψη και να καταλάβουμε, ότι υιοθετώντας μι-
κρές συνήθειες και προκρίνοντας επιλογές, όποιες 
κι είναι αυτές, που στοχεύουν στην εσωτερική ισορ-
ροπία μας, μπορούμε να κάνουμε την ολική επανα-
φορά και να Ζήσουμε.

Ο εκδότης
Γιάννης Μανουράς

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

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΜΑΣ  
ΣΤ’ ΑΝΩΓΕΙΑ
Παρακαλούμε όλους τους συγχωριανούς και κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να 
δημοσιευ θεί κείμενο ή άρθρο του ή κάθε είδους ανακοίνωση στην εφημερίδα μας, να 
απευθύνεται στην ανταποκρίτρια μας, στ’ Ανώγεια, Αλίκη Βρέντζου, άλλως απευθεί-
ας στα γραφεία του Συλλόγου μας. Παράλληλα, όποιος επιθυμεί να συμβάλει με τη 
συνδρομή του στην ενίσχυση της εφημερίδας μας, μπορεί, ομοίως, να απευθύνεται 
στην κα Αλίκη Βρέντζου και να της δίνει το χρηματικό ποσό που επιθυμεί. Στην κα 
Βρέντζου μπορεί καθένας να απευθύνεται και για θέματα που αφορούν την εφημερί-
δα και το Σύλλογό μας, κυρίως, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στο χώρο εργα-
σίας της, στην επιχείρηση (μανάβικο), που διατηρεί στην κεντρική οδό του χωριού, 
στο Αρμί. (Τηλ. επικοινωνίας 28340- 31741, Κιν.: 6979730592)

Ευχαριστούμε θερμά  
το Δ.Σ.

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

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

«Νομαρχία Ρεθύμνου»
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Ο ΤΟΠΟΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ, Ο ΘΕΣΜΟΣ
Εκδότης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ρεθύμνου, 2010
Συγγραφή: Μιχάλης Τρούλης

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου, πρό-
σφατα, μετά από εργασία τριών ετών ολοκλή-
ρωσε την παραγωγή ενός βιβλίου αφιερωμέ-
νου στο Νομό Ρεθύμνου.
Στις ιδιαίτερα επιμελημένες και καλαίσθητες 
405 σελίδες του βιβλίου και στα 15 κεφάλαια 
αυτού, υπάρχει καταγεγραμμένο το ιστορικό, 
πολιτιστικό και διοικητικό προφίλ του Νομού 
Ρεθύμνου, μαζί με σπάνιο όσο και πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό της Νομαρχίας, των 
μνημείων και των τοπίων φυσικού κάλλους 
του Νομού. Στην ουσία η έκδοση αυτή αποκτά συλλεκτική 
σημασία και αξίζει την περίοπτη θέση στη βιβλιοθήκη όλων. Καλή ανάγνωση!   Φ.Α.
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ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ
Το ήπιο και πολιτισμένο κλίμα που τόσο πολύ διατυμπάνιζαν αρκετοί πριν από τις 
δυο εκλογικές δημοτικές αναμετρήσεις στα Ανώγεια, φαίνεται να είχε τακτή ημερο-
μηνία λήξης, αφού την επομένη της 14ης Νοεμβρίου 2010 αυτές οι ισορροπίες απο-
δείχτηκαν εύθραυστες.
Οι διάφορες εκτιμήσεις, ανακοινώσεις, απαντήσεις και ανταπαντήσεις που ξεκίνησαν 
λίγες ώρες μετά το τελικό αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής (14ης Νοεμβρίου), 
τίναξαν στον αέρα όλη αυτή την υποδειγματική και ζηλευτή εικόνα που τόσο πάλεψαν 
να διατηρήσουν και οι τρεις υποψήφιοι δήμαρχοι των Ανωγείων.
Φαίνεται και αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι ο πολιτισμός, η ευπρέπεια, ο 
φανατισμός και το πάθος, κατοικούν στην ίδια… «γειτονιά» των συναισθημάτων και 
εκδηλώνονται κατά περίσταση όταν αυτές οι έννοιες τροφοδοτηθούν με φανατισμό. 
Το παρήγορο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι, ότι όποτε τα Ανώγεια έχουν βρεθεί σε 
δύσκολες καταστάσεις, σύσσωμοι οι Ανωγειανοί έχουν δείξει πολύ καλά δείγματα 
γραφής και έχουν απομονώσει σημάδια μικροψυχίας. 
Εν πάση περιπτώσει… εμείς κρατάμε πάντα τις καλές πλευρές του… κανόνα και 
αφήνουμε παράπλευρα τις εξαιρέσεις του.

Οι εΚλΟγεσ
Νικητής των δημοτικών εκλογών ήταν ο συνδυασμός «Τα Ανώγεια του Μέλλοντος» με 
επικεφαλής τον νυν δήμαρχο κ. Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη με το οριακό ποσοστό 
του 50,65% (1.114 ψήφοι) έναντι του συνδυασμού «Μπορούμε για τα Ανώγεια» με 
υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Γιάννη Ζ. Δραμουντάνη που συγκέντρωσε ποσοστό 49,35% 
(1.085 ψήφοι).
Στον πρώτο γύρο, όπου συμμετείχε και ο συνδυασμός της «Λαϊκής Συσπείρωσης» με 
επικεφαλής- υποψήφιο δήμαρχο- τον κ. Αντώνη Ρούλιο, είχαμε τα εξής αποτελέσματα: 

 ψΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 «ΤΑ ΑνώγΕιΑ Του ΜΕΛΛονΤοΣ» (Σωκ. Κεφαλογιάννης) 1.083 48, 13% 

 «ΜπορουΜΕ γιΑ ΤΑ ΑνώγΕιΑ» (Γιάννης Δραμουντάνης) 973 43,24% 

 «ΛΑϊΚή ΣυΣπΕιρώΣή» (Αντώνης Ρούλιος) 194 8,62%

Έτσι, ό νέος δήμαρχος καλείται σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά 
συγκυρία, να αντιμετωπίσει τις νέες επιπρόσθετες αρμοδιότητες που προκύπτουν από 
το σχέδιο «Καλλικράτης».
Σίγουρα το έργο του δημάρχου και της δημοτικής αρχής δεν προβλέπεται εύκολο 
αλλά όχι -φυσικά- και απίθανο να επιτευχθεί, αρκεί να υπάρχει η σωστή προσέγγιση 
των προβλημάτων, η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπισή τους, αλλά προπάντων, 
η κοινωνική συνοχή.
Θα πετύχουν όλα και θα εφαρμοστούν; Θα το δούμε και θα κρίνουμε με απόλυτη -όπως 
πάντα- αντικειμενικότητα… Σε τριάμισι χρόνια από τώρα…. Είδομεν, λοιπόν… 
◗ Τα πλήρη αποτελέσματα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, καθώς και η 
σταυροδοσία των συμβούλων, σε άλλη σελίδα.

ΡΕΠΟΡΤΑζ: μανώλης σκανδάλης
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Θυμίζουμε, ότι η διαφορά μεταξύ των δύο «μονομάχων» της 
δεύτερης Κυριακής, στον πρώτο γύρο των εκλογών ήταν 112 
ψήφοι υπέρ του κ. Κεφαλογιάννη, ενώ έπειτα από σύγκριση των 
ψήφων της πρώτης και δεύτερης Κυριακής για τους δύο υπο-
ψηφίους συμπεραίνουμε, ότι ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης αύ-
ξησε τη δύναμη του κατά 31 ψήφους, ενώ ο Γιάννης Δραμου-
ντάνης κατά 112 ψήφους.

◗ πρώτος δήμος, πανελλήνια, σε ποσοστό 
συμμετοχής ψηφοφόρων στις εκλογές  
ο δήμος Ανωγείων!
Ο Δήμος μας χάρη στη μαζική συμμετοχή των ανωγειανών ψη-
φοφόρων, στις εκλογές αυτές απέσπασε σε πανελλήνιο επίπεδο, 
την τιμητική πρωτιά του υψηλότερου ποσοστού συμμετοχής 
(81,51% !) των ψηφοφόρων του στην εκλογική διαδικασία (σε 
σχέση με το ποσοστό  συμμετοχής των ψηφοφόρων οποιουδή-
ποτε άλλου δήμου στην Ελλάδα).
Στις εκλογές του δεύτερου γύρου, ψήφισαν 31 άτομα λιγότερα 
σε σχέση με τον πρώτο γύρο και συνολικά ψήφισαν 2.243 ψη-
φοφόροι και τα αποτελέσματα αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ (14/11) 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ › 2790
ΨΗΦΙΣΑΝ › 2243
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ › 44
ΕΓΚΥΡΑ › 2199

ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ χωρίς δυστυχώς να διαθέτουμε 
αυτή τη στιγμή τα πλέον επίσημα αποτελέσματα του Πρωτοδι-
κείου Ρεθύμνης:
1  Τ’ ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ  

(Σωκράτης Κεφαλογιάννης) . . . . . . . . . . . . . . 111450.66%
2  ΜΠΟΡΟΥΜΕ! ΓΙΑ Τ’ ΑΝΩΓΕΙΑ  

(Γιάννης Δραμουντάνης)  . . . . . . . . . . . . . . . . 108549.34%
Θυμίζουμε ότι τα αποτελέσματα της «Πρώτης Κυριακής» 
στις 7/11/2010 είχαν ως εξής:
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ › 2790
ΨΗΦΙΣΑΝ › 2274
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ › 24
ΕΓΚΥΡΑ › 2250

Οι συνδυασμοί είχαν λάβει τις ακόλουθες ψήφους και ποσοστά, 
την «πρώτη Κυριακή» (7/11):
1 Τ’ ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ . . . . . .1083 . . . .48.13%
2 ΜΠΟΡΟΥΜΕ! ΓΙΑ Τ’ ΑΝΩΓΕΙΑ . . . . . . . .973 . . . .43.24%
3 ΛΑϊΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ . . . . .194 . . . . .8.62%

◗ εΚπρΟσωπηση των σύνδύΑσμων  
στΟ νεΟ δημΟτιΚΟ σύμβΟύλιΟ
Στο νέο δημοτικό συμβούλιο οι παραπάνω συνδυασμοί βάσει του 
αριθμού ψήφων που συγκέντρωσαν θα εκπροσωπούνται ως εξής:
1  Τ’ Ανώγεια του μέλλοντος (Σωκράτης Κεφαλογιάννης):  

10 έδρες (σύμβουλοι)
2  ΜΠΟΡΟΥΜΕ! για τ’ Ανώγεια (Ιωάννης Δραμουντάνης):  

6 έδρες (σύμβουλοι)
3  ΛΑϊΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Αντώνης Ρούλιος): 

1 έδρα (σύμβουλος)

Η εφημερίδα μας συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες στις εκλογές 
και εύχεται σε όσους εκλέχτηκαν, νικητές μα και ηττημένους, καλή 
επιτυχία και όρεξη για σκληρή δουλειά για το καλό και την πρόοδο 
του Δήμου μας, σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι πολλές και τα 
προβλήματα που απαιτούν λύση, αυξάνουν με γοργούς ρυθμούς.

Με τις υπ’αριθμ. 10/13-1-2011 και 
11/13-1-2001 αποφάσεις του δημάρ-
χου Ανωγείων κ. Σωκράτη Κεφαλο-
γιάννη ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρ-
χοι για το Δήμο Ανωγείων και για 
θητεία δύο ετών. Συγκεκριμένα το 
χρίσμα έλαβαν οι κ.κ. Βασίλης Φα-
σουλάς του Δημητρίου και Εμμανου-
ήλ Κοντογιάννης του Ιωάννη.
Συγκεκριμένα ο δήμαρχος Ανωγείων, 
έχοντας, μεταξύ άλλων υπόψη του τις 
υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν 
την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων 
του Δημάρχου, για την καλύτερη, τα-
χύτερη και ουσιαστικότερη αντιμετώ-
πιση των πολλών και ποικίλων θεμά-
των που ανάγονται στην αρμοδιότητα 
του Δήμου μας, αποφάσισε να ορίσει 
ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Ανωγείων, 
με θητεία δύο ετών, εντός της τρέχου-
σας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για 
τα έτη 2011- 2012 τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΦΑΣΟΥΛΑ του Δημητρίου, Δημοτικό 
Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυα-
σμού «τ’ Ανώγεια του Μέλλοντος». 
Μεταβίβασε λοιπόν στον προαναφε-
ρόμενο Αντιδήμαρχο τις παρακάτω 
αρμοδιότητες:
➊ Την προώθηση, τον συντονισμό και 
την εποπτεία θεμάτων που αφορούν 
την αγροτική και κτηνοτροφική οδο-
ποιία
➋ Την Ανάπτυξη και συντήρηση του 

ΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ 
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 7/11)

βΑσιλησ 
σμπωΚΟσ

ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΥΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

«μΠOΡOύμε  
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ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤ’ΑΝΩΓΕΙΑ, 
ΟΙ κ.κ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ και ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αστικού και περί αστικού πρασίνου
➌ Την εποπτεία και τον συντονισμό 
θεμάτων που αφορούν την καθαριό-
τητα την ανακύκλωση και το Περιβάλ-
λον
➍ Την εποπτεία και τον συντονισμό 
θεμάτων που αφορούν το Δημοτικό 
Κοιμητήριο
➎ Την εποπτεία θεμάτων φυσικού πε-
ριβάλλοντος και ποιότητας υδάτινων 
πηγών και όλων των φυσικών πόρων
➏ Συγκεντρώνει  και ενημερώνει τον 
Δήμαρχο για θέματα καθημερινότη-
τας του πολίτη
➐ Αναθέτει στον Αντιδήμαρχο την 
υπογραφή των πάσης φύσεως εγγρά-
φων που σχετίζονται με τις παραπάνω 
αρμοδιότητες καθώς επίσης και την 
ανάληψη από μέρους του κάθε σχετι-
κής πρωτοβουλίας με ταυτόχρονη 
ενημέρωση του Δημάρχου. 
Σημειώνεται, ότι σε περιπτώσεις 
απουσίας του αντιδημάρχου τις προ-
αναφερόμενες αρμοδιότητες ασκεί ο 
Δήμαρχος.
Παράλληλα ο δήμαρχος Ανωγείων, 
όρισε ως αντιδήμαρχο του Δήμου Ανω-
γείων, με θητεία δύο ετών, εντός της 
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλα-
δή για τα έτη 2011- 2012 τον κ. ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ του Ιωάν-
νου, Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχό-
ντος συνδυασμού «τ’ Ανώγεια του 

Μέλλοντος» και μεταβίβασε στον προ-
αναφερόμενο Αντιδήμαρχο τις παρα-
κάτω αρμοδιότητες:
➊ Την διαχείριση και την εποπτεία 
συντήρησης και επισκευής των οχη-
μάτων και των μηχανημάτων του Δή-
μου, καθώς και του Βιολογικού και 
αυτό του Διυλιστηρίου
➋ Την Παρακολούθηση της εξέλιξης 
των εργασιών Τεχνικών Έργων και 
της σωστής λειτουργίας των Υποδο-
μών του Δήμου
➌ Την ευθύνη και την εποπτεία του 
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δή-
μου και τον συντονισμό κατά τις πε-
ριόδους εκτάκτων αναγκών
➍ Την εποπτεία και τον συντονισμό 
θεμάτων που αφορούν τις υπηρεσίες 
Ύδρευσης – Άρδευσης και Αποχέ-
τευσης, υδραυλικών και αποχετευτι-
κών έργων
➎ Την εποπτεία σε θέματα προμηθει-
ών μηχανολογικού εξοπλισμού και 
την εύρυθμη λειτουργία των αποθη-
κών του Δήμου
➏ Την ευθύνη σε θέματα εμπορικών 
δραστηριοτήτων και Πολεοδομικών 
ζητημάτων καθώς και της πολιτικής 
προστασίας 
➐ Τη συγκέντρωση θεμάτων καθη-
μερι νότητας του πολίτη και την ενη-
μέρω ση του Δημάρχου για τα θέματα 
αυτά

➑ Τέλος, ο δήμαρχος ανάθεσε στον 
αντιδήμαρχο την υπογραφή των πάσης 
φύσεως εγγράφων που σχετίζονται με 
τις παραπάνω αρμοδιότητες καθώς επί-
σης και την ανάληψη από μέρους του 
κάθε σχετικής πρωτοβουλίας με ταυτό-
χρονη ενημέρωση του Δημάρχου. Πα-
ράλληλα ανάθεσε στον αντιδήμαρχο 
την πλήρη αναπλήρωση του Δημάρχου 
στα καθήκοντά του κατά την διάρκεια 
της απουσίας του. Σε περίπτωση απου-
σίας και του αντιδημάρχου η αναπλήρω-
ση θα γίνεται από τον άλλο  αντιδήμαρχο 
κ.Φασουλά Βασίλειο του Δημητρίου.
Σε περιπτώσεις απουσίας του αντιδη-
μάρχου τις προαναφερόμενες αρμο-
διότητες θα ασκεί ο Δήμαρχος.

βΑσιλησ φΑσΟύλΑσ - ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΥΣ  
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ τΑ ΑνώγειΑ τOύ μελλOντOς
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ΦΑ  Κύριε Δραμουντάνη, συγχαρητήρια 
για τον ανταγωνιστικό αγώνα που δώσα-
τε με το συνδυασμό σας, στις πρόσφατες 
αυτοδιοικητικές εκλογές. Πώς κρίνετε το 
τελικό αποτέλεσμα και πως αντιλαμβά-
νεστε το νέα σας καθήκοντα;
Γ.Δ.› Το αποτέλεσμα, παρότι δεν μας 
έδωσε τη νίκη, δείχνει ότι οι Ανωγειανοί 
αγκάλιασαν την προσπάθειά μας και 
εκτίμησαν την ξεκάθαρη στάση μας. Το 
γεγονός αυτό μας δημιουργεί ακόμη με-
γαλύτερη υποχρέωση να είμαστε παρό-
ντες στις εξελίξεις, να μην πάρουμε αψή-
φιστα τα καθήκοντά μας ως αντιπολίτευ-
ση, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. 
Ας είμαστε ξεκάθαροι: ρόλος της αντιπο-
λίτευσης είναι να αντιπολιτεύεται, γιατί, 
εφόσον το κάνει υπεύθυνα, έτσι εξυπη-
ρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα των 
πολιτών. Πάντως, πρόθεσή μας είναι να 
ασκήσουμε εποικοδομητική κριτική αλλά 
και να στηρίξουμε όποιες πρωτοβουλίες 
κρίνουμε θετικές για τον τόπο μας. 
ΦΑ  Πως θα χαρακτηρίζατε τους ανθυπο-
ψηφίους σας στις πρόσφατες εκλογές; Με 
ποιο κριτήριο επιλέξατε τους συνυποψή-
φιούς σας στο συνδυασμό σας; 
Γ.Δ.› Οι υποψήφιοι κρίνονται από τους 
πολίτες, όχι από τους ανθυποψήφιούς 
τους. Από την πλευρά μου, ακόμη και σε 
περιπτώσεις που δέχθηκα επιθέσεις, επέ-
λεξα να απαντήσω με μετριοπάθεια, σε-
βόμενος τόσο τις απόψεις των αντιπάλων 
μου, όσο και τους πολίτες των Ανωγείων. 
Το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή 
των μελών του συνδυασμού «ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ» ήταν οι ικανό-
τητες και οι προτάσεις των υποψηφίων 

ΦΑ  Κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια για την 
επανεκλογή σας. Να μας επιτρέψετε να ξε-
κινήσουμε ανάλαφρα τη συνέντευξή μας… 
Ποια η «συνταγή» της επιτυχίας σας; 
Αντλείτε ιδιαίτερη δύναμη από κάποια πη-
γή; Μήπως είσαστε προληπτικός;
Σ.Κ.› Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. 
Αν μπορούμε να μιλάμε για «συνταγή» 
αυτή περιέχει: αποδεδειγμένα καλές 
προθέσεις, μεθοδική και συστηματική 
προσέγγιση των θεμάτων, αποτελεσμα-
τικές ενέργειες για την λύση τους, πολύ 
δουλειά και τρέξιμο καθ’ όλη την διάρ-
κεια της ενασχόλησης με τα μικρά και 
μεγάλα προβλήματα των Δημοτών.
ΦΑ  Πως θα χαρακτηρίζατε τους ανθυπο-
ψηφίους σας στις πρόσφατες εκλογές;
Σ.Κ.› Συνέδραμαν στην δημιουργία ενός 
ήρεμου κλίματος, καθ’ όλη την διάρκεια 
του προεκλογικού αγώνα, που επαινέθη-
κε από όλους. Ήταν έκφραση του πολιτι-
κούΠολιτισμού των Ανωγείων.
ΦΑ  Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ο λόγος 
για τον οποίο ο Δήμος Ανωγείων σημείωσε 
το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ψηφο-
φόρων, κατά τις εκλογές του Νοεμβρίου, σε 
πανελλαδικό επίπεδο τη στιγμή που οι υπό-
λοιποι έλληνες «γύρισαν (ανησυχητικά) 
την πλάτη» στην κάλπη;
Σ.Κ.› Η αγάπη των Ανωγειανών για τον 
τόπο τους καθώς και η κοινή πίστη ότι τ’ 
Ανώγεια πρέπει να κάνουν τώρα άλμα 
προς τα εμπρός, επιβεβαιώθηκαν για άλ-
λη μια φορά με την συμμετοχή των χωρια-
νών μας και σε αυτές τις εκλογές.
ΦΑ  Ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος σας 
για τη νέα αυτή δημαρχιακή σας θητεία;
Σ.Κ.› Η προώθηση του ανθρωποκεντρι-
κού μας προγράμματος. Η υλοποίηση των 
στοχεύσεων του προγράμματος αυτού 

είναι δέσμευση για μας. Η ολοκλήρωση 
του δρόμου Ηράκλειο- Ανώγεια και η 
αξιοποίηση όλων των αποθεμάτων πλού-
του, είναι πρωταρχικές στοχεύσεις. Για-
τί θέλουμε όλοι οι νέοι, όλοι οι Ανωγεια-
νοί να εργαστούν και να ζήσουν σε κα-
λύτερες συνθήκες στον τόπο τους.
ΦΑ  Ποια τα μεγαλύτερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Δήμος μας αυτή τη στιγ-
μή; Υπάρχουν έργα που θα επιθυμούσατε 
να έχουν ήδη τελειώσει;
Σ.Κ.› Όλα τα έργα που έχουμε προγραμ-
ματίσει παίρνουν σιγά -σιγά τον δρόμο 
τους, θα δρομολογήσουμε και άλλα μάλι-
στα. Όμως η κύρια αγωνία μας είναι η 
ευημερία και η καλυτέρευση του βιοτικού 
επιπέδου κάθε Ανωγειανού και αυτό 
απαιτεί συνεχή προσπάθεια.
ΦΑ  Υπάρχουν υποσχέσεις που δώσατε προ-
εκλογικά, για τις οποίες έχετε μετανιώ σει, 
καθώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο ή 
δεν μπορούν καν να πραγματοποιηθούν;
Σ.Κ.› Το πρόγραμμά μας είναι  οραματικό 
και ταυτόχρονα ρεαλιστικό. Χρησιμοποιή-
σαμε σύγχρονα εργαλεία, για την προσέγ-
γιση και κατανόηση του νέου αυτοδιοικη-
τικού περιβάλλοντος. Γι’ αυτό το πρόγραμ-
μα μας, πράγματι, σε πολλά σημεία το 
θεωρώ καινοτόμο, ενώ είχαμε προβλέψει 
πολλές από τις ιδιαιτερότητες που διαμορ-
φώνονται από τις νέες συνθήκες. Παρά 
την δύσκολη συγκυρία, εμείς σιγουρεύου-
με την κάθε στόχευση μας και θα πετύχου-

με για το καλό των δημοτών μας.
ΦΑ  Θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σας 
για τις περικοπές της κρατικής επιχορήγη-
σης που εφαρμόζονται στην τοπική αυτοδι-
οίκηση. Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε 
την οικονομική αυτή συγκυρία; Θα αυξή-
σετε τα δημοτικά τέλη; Θα ανανεώσετε τις 
συμβάσεις; Τι τελικά σκέφτεστε να κάνετε;
Σ.Κ.› Η συγκυρία είναι δύσκολη ασφα-
λώς. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι έξω από 
το γενικότερο εθνικό πλαίσιο. Ενδεχομέ-
νως και στα επόμενα χρόνια να υπάρξει 
μεγαλύτερη συγκράτηση των κρατικών 
επιχορηγήσεων. Εμείς θα διεκδικούμε 
συνεχώς όλες τις υποχρεώσεις του Κρά-
τους προς τους Δήμους που περιγράφο-
νται στο Σύνταγμα αλλά και στους Νό-
μους. Για τις συμβάσεις εργασίας από την 
πρώ τη μέρα που αναλάβαμε τον Δήμο, το 
2007,εφαρμόσαμε διαδικασίες ΑΣΕΠ. Το 
ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Κατά την προ-
εκλογική περίοδο είχαμε πει πως ο δήμος 
δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις των δη-
μοτικών τελών. Τα δύο τελευταία χρόνια 
μάλιστα εφαρμόσαμε πολιτικές που δεν 
επιβάρυναν τον δημότη και τώρα μπορεί 
να συμβεί αυτό. Η συνέπεια όλων μας στις 
υποχρεώσεις μας έναντι του Δήμου, είναι 
στοιχείο της επιβίωσης του Δήμου μας. 
Σίγουρα θα ανοίξουμε τα φτερά μας και 
προς άλλες κατευθύνσεις. Ήδη προωθού-
με συνεργασίες με Ορεινούς Δήμους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κοινά προγράμ-

ματα. Η αξιοποίηση των αποθεμάτων 
πλούτου του τόπου μας, σε συνδυασμό με 
τέτοιες δράσεις και συνεργασίες μπορεί 
να αποτελέσουν οδηγό για την ανάπτυξη. 
Είμαστε σε καλό δρόμο.
ΦΑ  Αν είχατε ένα μαγικό ραβδάκι και μία 
μόνο ευκαιρία για να το χρησιμοποιήσετε, 
ποια ευχή θα κάνατε για το δήμο μας;
Σ.Κ.› Δεν χρειάζονται μαγικά ραβδιά 
για να πετύχουμε τις στοχεύσεις μας σαν 
Δήμος. Με πίστη, ομόνοια και  συλλογική 
δουλειά μπορούμε να ανεβάσουμε τ’ 
Ανώ γεια ακόμα ψηλότερα.
ΦΑ  Υπάρχει κάποιο ευτράπελο που συνέ-
βη στις πρόσφατες εκλογές και σας έκανε 
εντύπωση;
Σ.Κ.› Κάθε εκλογή έχει ασφαλώς και τα 
ευτράπελά στιγμιότυπα της, αυτά όμως 
βγαίνουν και γίνονται εύθυμες ιστορίες 
μετά από χρόνια.
ΦΑ  Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα 
στους δημότες των Ανωγείων, αλλά και 
στους αναγνώστες της εφημερίδας μας;
Σ.Κ.› Το μήνυμα είναι ένα: Ν’ αγαπάμε 
τον τόπο μας, να συμμετέχουμε σε όλες 
τις εκδηλώσεις και τις διεργασίες, να βο-
ηθάμε από όποιο πόστο και αν είμαστε 
αυτόν τον όμορφο τόπο.
Αγαπητέ Γιάννη, είναι σημαντικό αυτό 
που συνεχίζετε να προσφέρετε. Η φωνή 
των Ανωγείων αποτέλεσε και αποτελεί, 
μαζί με άλλες προσπάθειες, ένα μέσω 
επικοινωνίας αλλά και πολιτισμικής κα-
ταγραφής του τόπου μας. Πρέπει όλοι να 
στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Προ-
σπάθειες που βοηθούν να κρατηθεί δυ-
νατή η «Φωνή των Ανωγείων».
Να ‘στε πάντα καλά!

(σ.σ: οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν  
από το γιάννη Μανουρά)

«Η κύρια αγωνία μας είναι η ευημερία του κάθε Ανωγειανού»
O επανεκλεγείς δήμαρχος Ανωγείων κ. ςώκΡΑτης κεφΑλOγιΑννης υπόσχεται στους δημότες μέσω της ενδιαφέρουσας 
συνέντευξής του στην εφημερίδα μας, σκληρή δουλειά και αγωνιστική συνέπεια για την υλοποίηση του οραματικού,  
όσο και ρεαλιστικού προγράμματος του συνδυασμού του

«

»

Αγαπητοί Συγχωριανοί,
Με έντονο το αίσθημα της ευθύνης απευθύνουμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ σε όλους τους Ανωγειανούς που συμμετείχαν στις 
εκλογές. 
Οι Δημότες με την ψήφο τους ανέδειξαν, κατά την πρώτη Κυ-
ριακή και κατά την επαναληπτική εκλογή, πρώτη δύναμη το 
συνδυασμό μας «τ’ Ανώγεια του Μέλλοντος».
Η υπερψήφιση του Συνδυασμού μας είναι για μας επιβράβευση 
και εντολή.
Η εντολή που μας έδωσαν με την ψήφο τους οι δημότες είναι να 
συνεχίσουμε όπως πορευτήκαμε μέχρι σήμερα.
✔ Με πρακτικές που ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή. 
✔ Με προσήλωση στη συνέχιση του αναπτυξιακού μας οράματος.
✔  Με την ενδυνάμωση της συλλογικότητας, του διαλόγου, της 

συμμετοχής. Με σεβασμό και πίστη στον πλούτο των απόψε-
ων των Δημοτών. 

✔  Για να κατοχυρώσουμε το ρόλο μας στο νέο περιβάλλον, να 
διασφαλίσουμε τις κατακτήσεις μας και να κερδίσουμε νέες, 
με μαχητικότητα και διεκδικητικότητα.

✔ Για να αποτρέψουμε τη μεταφορά νέων οικονομικών επιβα-
ρύνσεων στους Δημότες.
✔ Για να πάμε τα Ανώγεια ψηλότερα.
Είναι πάγια τακτική μας να ακούμε τις απόψεις, τις επιθυμίες, 
τις ανάγκες και τις εντολές της κοινωνίας και να τις υπηρετούμε 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Διαβεβαιώνουμε όλους τους Ανωγειανούς ότι θα εργαστούμε 
με ψυχραιμία και νηφαλιότητα, όπως κάναμε μέχρι σήμερα, για 
να σφυρηλατήσουμε την ενότητα της Ανωγειανής Κοινωνίας. 
Τ’ Ανώγεια σήμερα επιβάλλεται να κερδίσουν χρόνο και μας 
χρειάζονται όλους.
Μας χρειάζονται θετικούς, για να εμπλουτίζουμε τα επιχειρή-
ματα μας, νηφάλιους για να διαμορφώνουμε τις καλύτερες τα-
κτικές κινήσεις μας, δημιουργικούς για να πετύχουμε νίκες, για 
να καλυτερέψουμε την καθημερινή ζωή και το μέλλον των Ανω-
γειανών. Γιατί έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας και δεν έχου-
με ούτε χρόνο ούτε ενέργεια για χάσιμο. 

«Πιστεύω ακράδαντα ότι τ'Ανώγεια  
μπορούν να εξελιχθούν σε Δήμο πρότυπο»

O γιΑννης ΔΡΑμOύντΑνης στην ενδιαφέρουσα αυτή συνέντευξή του στην εφημερίδα μας 
τονίζει την αξία του αντιπολιτευτικού ρόλου στα δημοτικά δρώμενα και υπογραμμίζει το ρόλο  
της εποικοδομητικής κριτικής στο έργο της δημοτικής αρχής

δημοτικών συμβούλων και όχι άλλοι υπο-
λογισμοί. Με αυτήν την πρωτοβουλία, προ-
σπαθήσαμε να ξεφύγουμε από το δημαρ-
χοκεντρικό μοντέλο, με τη δημιουργία μίας 
ομάδας που αποτελείτο από έμπειρους 
«παλιούς» και δυναμικούς «νέους». 
ΦΑ  Ποιος, κατά τη γνώμη σας, είναι ο λό-
γος, για τον οποίο, ο δήμος Ανωγείων ση-
μείωσε το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής 
ψηφοφόρων, στις εκλογές αυτές και μάλι-
στα σε πανελλαδικό επίπεδο, τη στιγμή που 
οι υπόλοιποι Έλληνες, σε ποσοστό, πρωτό-
γνωρα υψηλό – και, συνάμα, ανησυχητικό, 
«γύρισαν την πλάτη» στην κάλπη;
Γ.Δ.› Καταρχάς, το ενδιαφέρον των Ανω-
γειανών για την πολιτική είναι αναμφισβή-
τητο. Οι Ανωγειανοί γνωρίζουν, ότι δεν 
πρέπει να απέχουν από αποφάσεις που 
τους αφορούν άμεσα. Εξάλλου, η συμμετο-
χή στην εκλογική διαδικασία δίνει κι ένα 
μήνυμα για τη σημασία που έχει για τους 
Ανωγειανούς ο Δήμος μας, για τον οποίον 
όλοι μας δώσαμε μάχη για να υπάρξει, με 
τη σημερινή του μορφή. Η πρόσφατη εκλο-
γική αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη και εν-
διαφέρουσα, και αυτό υπήρξε ένας ακόμη 
λόγος για τον οποίον οι Ανωγειανοί συμ-
μετείχαν τόσο μαζικά σε αυτήν.
ΦΑ  Με ποιο τρόπο εκτιμάτε, ότι η αντιπο-
λίτευση που θα ασκήσετε και η συνεισφορά 
σας στα πράγματα του δήμου θα είναι πα-
ραγωγική και χρήσιμη; 
Γ.Δ.› Για να είμαστε χρήσιμοι, πρέπει να 
στηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη όσες 
αποφάσεις της πλειοψηφίας θεωρούμε 
σωστές και να αντιτασσόμαστε σε όσες 
θεωρούμε λάθος. ξέρουμε ότι η εποικο-
δομητική κριτική μπορεί να βελτιώσει κα-

τά πολύ τις πολιτικές που θα ασκεί ο Δήμος 
και να είστε σίγουροι ότι θα την ασκήσου-
με. Παράλληλα, θα καταθέτουμε προτά-
σεις, με μόνο μας γνώμονα το καλό του 
Δήμου και των Δημοτών. 
ΦΑ  Ποια τα μεγαλύτερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο δήμος μας αυτή τη στιγμή, 
η επίλυση των οποίων παρουσιάζει καθυ-
στέρηση ή δεν έχει καν ξεκινήσει; 
Γ.Δ.› Τα Ανώγεια είναι ένας ορεινός  Δήμος 
με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εκείνο που 
μας χρειάζεται είναι να εξασφαλίσουμε την 
ανάπτυξη, να λύσουμε τα οικονομικά προ-
βλήματα του Δήμου και των δημοτών του. 
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας οφεί-
λουμε να δώσουμε οριστικές λύσεις στα 
πάγια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τό-
πος μας: να δημιουργήσουμε τις προϋποθέ-
σεις για την ασφαλή οδική σύνδεση των 
Ανωγείων με τα μεγάλα αστικά κέντρα, να 
μεριμνήσουμε για τη συστηματική προβολή 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, των αρ-
χαιολογικών χώρων και της ιστορίας του 
τόπου μας, κάνοντάς τον πιο επισκέψιμο 
προορισμό για όλους. Παράλληλα, χρεια-
ζόμαστε υποδομές και τεχνογνωσία που θα 
διευκολύνουν την κυριότερη παραγωγική 
διαδικασία των Ανωγείων, την κτηνοτρο-
φία. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη 
διαμόρφωση και την αξιοποίηση του ορει-
νού όγκου, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε 
εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που θα μπο-
ρούσε να μας προσφέρει.
ΦΑ  Για ποιες από τις προεκλογικές σας 
προτάσεις-υποσχέσεις θα δώσετε ιδιαίτερη 
μάχη, ώστε να πραγματοποιηθούν; 
Γ.Δ.› Δεν θα αναφερθώ εκτεταμένα σε ιδι-
αίτερες περιπτώσεις, λόγω έλλειψης χώρου. 

Δεν διαλέγουμε τις μάχες μας, θα  δώσουμε 
«το παρόν» για όλα όσα δεσμευτήκαμε 
προεκλογικά, στον βαθμό που μας επιτρέ-
πει ο ρόλος που έχουμε αναλάβει. Αισθα-
νόμαστε υπεύθυνοι να αγωνισθούμε για 
όλα όσα μπορούν να γίνουν για να προω-
θήσουμε την ανάπτυξη στην περιοχή μας. 
Σε αυτήν την προσπάθεια δεν περισσεύει 
κανείς, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο 
σημαντική από τις όποιες διαφορές μας. 
ΦΑ  Ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δή-
μου μας, σε σχέση με πλείστους άλλους 
δήμους, που θεωρείτε, ότι έμειναν αναξι-
οποίητα τα τελευταία χρόνια; 
Γ.Δ.› Ο Δήμος Ανωγείων  χαρακτηρίζεται 
από οικιστική ομοιογένεια, καθώς αποτε-
λεί  ται από δύο μόνο οικισμούς. Με αυτό 
το δεδομένο πιστεύουμε ότι με συστηματι-
κή προσπάθεια μπορούμε να βρούμε λύ-
σεις για πολλά από τα προβλήματά μας. 
 Εξάλλου, τα Ανώγεια είναι ένας τόπος 
γνωστός σε όλους και αυτό συνεπάγεται 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις: ο Δήμος μας 
οφείλει να είναι νοικοκυρεμένος, η δια-
χείριση των οικονομι κών του να γίνεται 
με διαφάνεια και το ανθρώπινο δυναμικό 
του να αξιοποιείται πλήρως προς όφελος 
των δημοτών. Πιστεύω  ακράδαντα ότι τα 
Ανώγεια μπορούν να εξελιχθούν σε Δήμο 
πρότυπο, αν εκμεταλλευτού με τις δυνατό-
τητες του τόπου μας.  Δυστυ χώς, δεν βρι-
σκόμαστε στο επιθυμητό επίπεδο και θα 
χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια, σε 
ό,τι αφορά τόσο στην οικιστική ανά πτυξη 
όσο και στην προώθηση του τουρισμού 
και την ενίσχυση της κτηνοτροφίας. 
ΦΑ  Αν είχατε ένα μαγικό ραβδάκι και μία 
μόνο ευκαιρία για να το χρησιμοποιήσετε, 
ποια ευχή θα κάνατε για το δήμο μας; 
Γ.Δ.› Η πολιτική, κατά την άποψή μου, 
είναι η τέχνη του εφικτού. Προϋποθέτει 
συντονισμένη και συστηματική προσπά-
θεια για την επίλυση των προβλημάτων 
και τα μαγικά ραβδιά δεν λειτουργούν, 
παρά μόνο ως προεκλογικές υποσχέσεις. 
Αν, πάντως, πρέπει να αλλάξουμε κάτι, 
αυτό είναι ορισμένα στοιχεία της νοοτρο-
πίας μας: οφείλουμε να γίνουμε πιο φιλι-
κοί προς τον τόπο μας, να τον αγαπήσου-
με όχι μόνο γι’ αυτό που είναι αλλά και γι’ 
αυτό που ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει.
ΦΑ  Υπάρχει κάποιο ευτράπελο που συνέ-
βη στις πρόσφατες εκλογές και σας έκανε 
εντύπωση;
Γ.Δ.› Η ένταση είναι συστατικό στοιχείο 
κάθε εκλογικής αναμέτρησης και κάποια 
ευτράπελα δεν μπορούν παρά να είναι 
αναμενόμενα. Η πρόσφατη αναμέτρηση 
είχε αρκετές ιδιαιτερότητες γιατί στον 
τόπο μας οι άνθρωποί μπορεί να έχουν 
πολλούς διαφορετικούς οικογενειακούς, 
πολιτικούς και ιδεολογικούς δεσμούς. Ο 
καθένας μας έχει το δικαίωμα να ψηφί-
ζει ελεύθερα, όμως θεωρώ ότι το συλλο-
γικό καλό είναι σημαντικότερο από κά-
ποια προσωπικά συμφέροντα.
ΦΑ  Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα 
στους δημότες των Ανωγείων, αλλά και 
στους αναγνώστες της εφημερίδας μας; 
Γ.Δ.› Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τους Ανωγειανούς για τη στήριξή τους 
σε μία προσπάθεια που έγινε σε τόσο 
μικρό χρονικό διάστημα, πριν από τις 
εκλογές. Αυτή η στήριξη τιμά, τόσο εμένα 
 προσωπικά, όσο και όλους όσους πίστε-
ψαν και είχαν ενεργό εμπλοκή σε αυτήν 
την προσπάθεια. Οι δημότες των Ανωγεί-
ων να είναι  σίγουροι, ότι εγώ, αλλά και 
όλα τα μέλη του συνδυασμού μας θα προ-
σπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για 
το καλύτερο αποτέλεσμα για τον Δήμο 
μας. Σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία όλοι 
οι Ανωγειανοί θα δουλέψουμε μαζί, ο 
καθένας από το δικό του μετερίζι.

(σ.σ. οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν  
από το γιάννη Μανουρά) 

Το μήνυμα είναί ενα: να αγαπαμε 

Τον Τοπο μας, να ςυμμεΤεχουμε ςε ολες 

Τίς εκδήλώςείς, καί Τίς δίεργαςίες καί να 

Τον βοήθαμε απ'οποίο ποςΤο κί αν είμαςΤε

προθεςή μας είναί 

να αςκήςουμε

εποίκοδομήΤίκή 

κρίΤίκή, αλλα καί να

ςΤήρίξουμε οποίες

πρώΤοβουλίες 

κρίνουμε θεΤίκες

γία Τον Τοπο μας



Επίσκεψη του Σωκράτη  
Κεφαλογιάννη στο  

Σύλλογό μας (31/10) στα  
πλαίσια της προεκλογικής  

εκστρατείας του

Ομιλία του Γιάννη  
Δραμουντάνη στις 29/10  

στο Σύλλογό μας  
σε προεκλογική εκδήλωση〔    〕
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Εκδήλωση-ομιλία  
του Αντώνη Ρούλιου 

(23/10) στο  
Σύλλογό μας,  
ως υποψηφίου  
δημάρχου, στις  
αυτοδιοικητικές  

εκλογές

Την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα σε μια κατάμεστη από 
Ανωγειανούς αίθουσα του Συλλόγου μας, μίλησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Ανωγεί-
ων με το συνδυασμό «Μπορούμε για τ’Ανώγεια» κ. Ιωάννης Ζ. Δραμουντάνης.
Ο κ. Δραμουντάνης έγινε δεκτός με θέρμη από τους παρευρισκόμενους και 
αφού χαιρέτησε έναν προς έναν,  απευθύνθηκε σε όλους, από όρθια στάση 
και για περίπου σαράντα λεπτά, αναλύοντας τα σχέδια του συνδυασμού του 
για το μέλλον του Δήμου μας.
Σημείωσε, ότι θα καταβάλει τα μέγιστα για την οδική σύνδεση των Ανωγείων 
με το Ηράκλειο, ενώ αναφέρθηκε με αγωνία για το θέμα της βιωσιμότητας  του 
Λυκείου Ανωγείων και για την επιθυμία του να κάνει τα πάντα, ώστε ο αριθμός 
των μαθητών που φοιτούν στο Λύκειο Ανωγείων να αυξηθεί στο μέλλον. Στη 
συνέχεια και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο στόχο του συνδυασμού του να 
αναδείξει τουριστικά και να αυξήσει την επισκεψιμότητα του Ψηλορείτη, του 
Ιδαίου Άντρου και των λοιπών αρχαιολογικών χώρων και δια αυτής και του 
ίδιου του Δήμου μας, ενώ ανέδειξε την ανάγκη να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι 
του Δήμου μας και να ενισχυθεί το εισόδημά τους με διάφορες δράσεις και 
προγράμματα.  Εκτίμησε σε αντίθεση (όπως ισχυρίστηκε) με άλλους, ότι ο 
χαρακτηρισμός του Δήμου μας ως ορεινός είναι πλεονέκτημα που πρέπει να 
τύχει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Σημείωσε την σημασία της ορθής και πλή-
ρους αξιοποίησης του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για το Δήμο μας 
και απάντησε στη συνέχεια σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων στους οποίους 
προσφέρθηκαν στο τέλος, από το Σύλλογό μας, ποτά και αναψυκτικά.
Να σημειωθεί, ότι τον κ. Δραμουντάνη συνόδεψαν στην επίσκεψή του στο 
Σύλλογό μας οι ακόλουθοι υποψήφιοι του συνδυασμού του: η Αγάπη Κοντο-
γιάννη, ο Δημήτρης Κονιός, ο Γιάννης Κοντόκαλος, ο Δημήτρης Πασπαρά-
κης, ο Γιώργος Σκανδάλης, ο Μύρων Σκουλάς, ο Βασίλης Σμπώκος και ο 
Κώστας Χαιρέτης. Παρευρέθησαν, επίσης, μεταξύ των πολυάριθμων και 
εκλεκτών Ανωγειανών της Αθήνας και οι πρώην Βουλευτές Γιάννης Σμπώκος, 
και Μηνάς Σταυρακάκης, ο πολιτευτής και πρώην πρόεδρος της Παγκρητίου 
Ενώσεως κ. Κώστας Ξυλούρης, ο κ. Άρης Μανουράς, η κ. Ουρανία Ξυλούρη, 
ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου μας Βασίλης Τουπής κ.αλ.

Ο υποψήφιος με το συνδυασμό «ΛΑ-
ϊΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Δήμου Ανωγεί-
ων», κ. Αντώνης Ρούλιος ενημέρωσε 
τους παρευρισκόμενους στο Σύλλογό 
μας, στις 23 Οκτώβρη και στις 7 το 
απόγευμα, στα πλαίσια του προεκλο-
γικού του αγώνα.
Αρκετοί οι παρευρισκόμενοι που πα-
ρακολούθησαν με ενδιαφέρον τον 
Αντώνη Ρούλιο να αποκαλύπτει την 
αγωνία του για το μέλλον του Δήμου 
μας, ιδίως με την εφαρμογή του νέου 
νόμου για την αυτοδιοίκηση («Καλ-

〔    〕
ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάν-
νης μίλησε στο Σύλλογό μας στις 31-10-2010 και 
ώρα 7:30 το απόγευμα.

Οι παρευρισκόμενοι που είχαν κατακλύσει την 
αίθουσα του Συλλόγου μας έγιναν μάρτυρες της 
αναλυτικής ενημέρωσης του Δημάρχου για τα πε-
πραγμένα της τετραετίας. Ο Δήμαρχος σημείωσε 
πως, ό,τι υποσχέθηκε από άποψη έργων στο Δή-
μο  το έπραξε, έστω κι αν χρειάστηκε να έρθει 
αντιμέτωπος με συμφέροντα συγχωριανών μας με 
γνώμονα όμως το γενικό καλό. Ζήτησε, ωστόσο, 
την ανανέωση της εμπιστοσύνης των Ανωγειανών 
στο πρόσωπό του με σκοπό να υλοποιήσει τα πολ-
λά και σημαντικά έργα πνοής για την επόμενη 
θητεία που θα έχει διάρκεια τρεισήμισι χρόνια.

Τόνισε, ότι η οδική ζεύξη Ηρακλείου-Ανωγείων 
με το νέο δρόμο που κατασκευάζεται, οι αισθη-
τικές, αλλά και οι λειτουργικές παρεμβάσεις και 
τα έργα που έγιναν ή άλλων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη στο Δήμο Ανωγείων, αλλά και στο Ιδαί-
ον Άντρον, και η γενικότερη ανάπτυξη και βελ-
τίωση των δομών, ώστε τ’Ανώγεια να αυξήσουν 
το ρεύμα αυτών που τα επισκέπτονται, είναι 
μεταξύ των άμεσων προτεραιοτήτων του, ενώ 
δεν παρέλειψε να σημειώσει πως στοχεύει στη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον το-
μέα της υγείας, αλλά και στο άνοιγμα νέων θέ-
σεων εργασίας όπου αυτό είναι εφικτό και ανα-
γκαίο.
Την εκδήλωση παρακολούθησε η βουλευτής κ. 
Όλγα Κεφαλογιάννη και ο πρώην βουλευτής κ. 

Γιάννης Σμπώκος, όπως επίσης και ο αντιπρόε-
δρος της Παγκρητίου Ενώσεως κ. Άρης Μανου-
ράς, και πολλά και εκλεκτά μέλη της ανωγειανής 
κοινωνίας της Αθήνας.
Σημειωτέον, ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
διανεμήθηκε στους παρευρισκόμενους σε έντυ-
πη μορφή το πρόγραμμα με το τελεσθέν έργο και 
τους μελλοντικούς στόχους του δημάρχου κ Σω-
κράτη Κεφαλογιάννη.
Την ομιλία του δημάρχου ακολούθησε σειρά ερω-
ταποκρίσεων μεταξύ του κοινού και του δημάρ-
χου, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης όλοι απόλαυ-
σαν ρακί, ποτά και αναψυκτικά που πρόσφερε 
το Δ.Σ του Συλλόγου μας, αλλά και πολλά γλυκά, 
τα οποία πρόσφερε ο συνδυασμός του Δημάρχου 
στους παρευρισκόμενους.

λικράτη»), και αφού ανέλυσε το πρό-
γραμμά του στην περίπτωση που 
εκλεγεί Δήμαρχος, εξέφρασε σοβα-
ρές επιφυλάξεις για την βιωσιμότη-
τα της νέας πραγματικότητας που 
τείνει να δημιουργηθεί όσον αφορά 
στη οργάνωση και λειτουργία της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα 
ανήσυχος εμφανίστηκε για το θέμα 
της ανεργίας και της ετοιμότητας του 
Δήμου μας, να υποστηρίξει τις νέες 
(233 στον αριθμό) αρμοδιότητες, που 
αναλαμβάνουν οι Δήμοι με το νέο 
νόμο για την αυτοδιοίκηση στη χώρα 
μας. Σαφής ήταν και η αντίθεσή του 
στον ίδιο το νόμο, στην εφαρμογή του 
οποίου αντιδρά, όπως άλλωστε αντι-
δρά και το κόμμα το οποίο υποστη-
ρίζει τον κ. Ρούλιο δηλαδή το Κ.Κ.Ε. 
Τόνισε, ότι οι εκλογές αυτές δεν 
μπορούν και δεν πρέπει να ειδωθούν 
χωριστά (σ.σ. όπως διάφοροι κύκλοι 
επιδιώκουν) από την δύσκολη οικο-
νομική συγκυρία που έχει διαμορ-
φωθεί στη χώρα μας και κάλεσε 
όλους τους συγχωριανούς να εκφρά-
σουν με την ψήφο τους, στο συνδυ-
ασμό της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
την καταδίκη τους, τόσο στην πολι-
τική της κυβέρνησης, όσο και την 
εφαρμογή των μέτρων που ορίζει το 
μνημόνιο.
Η βραδιά συνεχίστηκε με διάλογο 
και ερωταποκρίσεις μεταξύ του κ. 
Ρούλιου και των παρευρισκομένων, 
ενώ μετά την αποφώνηση από τον 
πρόεδρο του Συλλόγου Γιάννη Μα-
νουρά που συντόνισε τη συζήτηση, 
άπαντες ξεκίνησαν τα «πηγαδάκια», 
ενώ δροσίστηκαν με αναψυκτικά, και 
ήπιαν και ρακί (μάλιστα, ο ίδιος ο κ. 
ρούλιος έφερε από την Κρήτη και 
πρόσφερε ένα μπουκάλι ρακί, αλλά 
και κρασί στο Σύλλογό μας) ευχόμε-
νοι στον υποψήφιο κ. Ρούλιο καλή 
επιτυχία στον αγώνα του.

Φ.Α.

〔   
〕

ΦΑ  Κύριε Ρούλιο, μετά από ένα δύσκολο αγώνα, 
που δώσατε μαζί με τους συμβούλους του συνδυασμού 
σας στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, πώς 
κρίνετε το τελικό αποτέλεσμα;
Α.Ρ.› Καταρχήν θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι 
συμμετείχαμε στις Τοπικές εκλογές με το συνδυασμό 
της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, ο οποίος υποστηρί-
χτηκε κυρίως από το ΚΚΕ σε όλη την χώρα και με 
την ίδια ονομασία. Το αναφέρω αυτό γιατί είμαστε 
ο μοναδικός συνδυασμός που πανελλήνια είχε κα-
θαρή αύξηση σε ποσοστά και σε ψήφους, ενώ αύξη-
σε θεαματικά το αριθμό των εκλεγμένων. Αυτό μας 
ικανοποιεί γενικά. Όμως σε ότι αφορά τα στενά 
δεδομένα των Ανωγείων, και ειδικά αυτό των Τοπι-
κών Εκλογών, το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποιεί. 
Σ’αυτό υπάρχουν αρκετές εξηγήσεις. Η κυριότερη 
έχει να κάνει πρώτα και κύρια, ότι ανέκαθεν στο 
χωριό ειδικά σε Τοπικές εκλογές επικρατούν κατά 
κανόνα κριτήρια προσωπικών σχέσεων,συγγένειας, 
φιλίας κ.α. Εμείς από την πλευρά μας παρ’ ότι έγκαι-
ρα το είχαμε επισημάνει, δεν καταφέραμε να πεί-
σουμε τους συγχωριανούς μας να πάνε στην κάλπη 
έχοντας κατά νου, καθαρά πολιτικά κριτήρια. Είχα-
με πχ σε πολλές περιπτώσεις συγχωριανούς μας να 
αποδέχονται τις θέσεις μας,να ενστερνίζονται τις 
απόψεις μας,να μην ανήκουν στο ιδεολογικό μας 
χώρο και τελικά να επιλέγουν τους άλλους συνδυα-
σμούς γιατί –όπως δηλωναν-είχαν υποχρέωση στον 
φίλο,στον συγγενή τους κτλ. Μάλιστα πολλοί από 
αυτούς μας το δήλωσαν ευθαρσώς, ότι για τις Περι-
φερειακές εκλογές θα ψηφίσουν τον Συνδυασμό μας. 
Γι’ αυτό άλλωστε, το αποτέλεσμα στις Περιφερεια-
κές Εκλογές για την ΛΑϊΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ήταν 
πολύ καλύτερο. Σε ότι αφορά δε την Τελική επιλογή 
των Ανωγειανων, εμείς είχαμε τοποθετηθεί αμέσως 
μετά την πρώτη Κυριακή, ότι τίποτα δεν μπορούν να 
περιμένουν,είτε εκλέγει ο ένας, είτε ο άλλος. Και οι 
δυο είναι «άξιοι εκπρόσωποι» του δικομματισμού, 
κινούνται στην ίδια κεντρική πολιτική κατεύθυνση 
και αναμφίβολα θα υλοποιήσουν από την θέση τους 
το ίδιο αντιλαϊκό πλαίσιο στην ΤΑ. 
ΦΑ  Πως θα χαρακτηρίζατε τους ανθυποψηφίους 
σας στις πρόσφατες εκλογές και πως αντιλαμβάνεστε 
τον αντιπολιτευτικό σας ρόλο στα κοινά του Δήμου;
Α.Ρ.› Το θέμα δεν είναι προσωπικό και δεν νομίζω 
ότι έχει άξια το τί λέμε εμείς για τους συνυποψήφιους 
μας. Αξία και σημασία έχει, πως μας χαρακτηρίζουν 
οι χωριανοί μας σε σχέση με την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων τους από εμάς. Αν δηλαδή είναι ικα-
νοποιημένοι με το έργο του καθενός μας και αν επι-
τελούμε τον ρόλο που μας ανέθεσαν. Ασφαλές βέ-
βαια κριτήριο για να χαρακτηρίσεις κάποιον σίγου-
ρα δεν είναι η προεκλογική περίοδος, όπου συνήθως 
κάποιοι λένε και κάτι παραπάνω. Αυτό καλά το γνω-
ρίζει ο λαός και την αξιολόγηση του για όλους μας 
την βγάζει κύρια από τις απόψεις και θέσεις που 
διαχρονικά υποστηρίζει και προωθεί ο καθένας μας. 
Επομένως με βάση τα παραπάνω, αφού είναι γνω-

στές οι θέσεις και οι απόψεις των επικεφαλείς των 
άλλων συνδυασμών, είναι γνωστοί οι πολιτικοί σχημα-
τισμοί που τους υποστηρίζουν, άρα φέρουν ακέραια 
την ευθύνη για τις αντιλαϊκές πολιτικές των κομμάτων 
τους. Όσο και αν προσπαθούν, αυτές τις ευθύνες να τις 
αποσείσουν από πάνω τους, ρίχνοντας «στάχτη στα 
μάτια» του λαού, με ανούσιες αντιπολιτευτικές κορώνες 
που κατά καιρούς λένε και υποστηρίζουν, αυτό που 
μετράει είναι οι Τελικές επιλογές τους. Περνώντας δε, 
στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης σας θα έλεγα ότι δεν 
θέλει και πολύ ρώτημα. Η Δράση μας τα 4 προηγούμε-
να χρόνια και η παρουσία μας στο ΔΣ νομίζω ότι είναι 
αδιάψευστος μάρτυρας και σημείο αναφοράς και για 
τον νέο μας ρόλο. Πάντα από την θέση της υπεράσπισης 
των δικαιωμάτων του Λαού, τα οποία πλήττονται με 
ιδιαίτερη σφοδρότητα από την πολιτική των μέχρι σή-
μερα Κυβερνήσεων. Δεν θα αποστούμε ούτε χιλιοστό 
από την θέση αυτή. Η Δήλωση που κάναμε την μέρα 
της Ορκωμοσίας είχε πολιτική σημασία και με βάση 
αυτήν θα κινηθούμε. Γιατί οι νόμοι πρώτα και κύρια 
νομιμοποιούν και υποστηρίζουν τα συμφέροντα του 
μεγάλου κεφαλαίου και όχι του λαού. Επομένως «δή-
λωση υπακοής» σε τέτοιους Νόμους δεν κάναμε και 
δεν πρόκειται να κάνουμε. 
ΦΑ  Είναι γεγονός, ότι και σε αυτές τις εκλογές οξύν-
θηκαν τα πάθη και δημιουργήθηκαν εντάσεις; Θα θέλα-
τε να τοποθετηθείτε σ’αυτό το γεγονός; 
Α.Ρ.› Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σ’ αυτό, γιατί ομο-
λογουμένως δεν αξίζει να ασχολούμαστε με μικροπρέ-
πειες, τις οποίες κάποιοι θα έπρεπε να είχαν αποφύγει, 
παρ’ ότι εμείς τους είχαμε προειδοποιήσει. Αναγνωρί-
ζω βέβαια,ότι σε κάθε εκλογική μάχη, ιδιαίτερα τοπι-
κών εκλογών, συμβαίνουν και τέτοια δυστυχώς. Στα 
Ανώγεια όμως είχαμε καταφέρει από τις προηγούμενες 
εκλογές, αλλά και παλιότερα, να διαμορφώσουμε όλοι 
μας ένα ήπιο και πολιτισμένο κλίμα, το οποίο είχε Πα-
γκρητια αναγνώριση και αποσπούσε ευμενή σχόλια 
από ΜΜΕ,πολιτικούς άλλων περιοχών κτλ. Αυτό ανέ-
βαζε κατά πολύ συνολικά την θέση των Ανωγειανων 
και αυτό οφειλόταν σε όλους μας. Δυστυχώς σε κά-
ποιους ίσως, δεν άρεσε αυτή η κατάσταση, ή έκριναν 
ότι δεν εξυπηρετούσε στους στόχους των και προσπά-
θησαν με διάφορες ενέργειες,να δυναμιτίσουν το κλίμα 
αυτό. Παρατηρήθηκαν δυσάρεστα φαινόμενα τα οποία 
γνωρίζαμε καλά και στην ανακοίνωση μας,τους συστή-
σαμε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό, ιδιαίτερα σε άτο-
μα με κάποια ιστορία. Το πράγμα φαινόταν να τελειώ-
νει κάπου εκεί. Όμως μετά την δεύτερη Κυριακή με 
την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος, κάποιοι 
από τον συνδυασμό του ΠΑΣΟΚ,εκτόξευσαν βαριές 
κατηγορίες ενάντια στο ΚΚΕ και τον Συνδυασμό μας, 
οι οποίες και δημοσιεύθηκαν στο Τοπικό τύπο του Ηρα-
κλείου. Απαντήσαμε άμεσα, όπως θα κάνουμε και σε 
κάθε ανάλογη περίπτωση. Το ΚΚΕ έχει βαθιές ρίζες 
στο λαό και μεγάλη ιστορία, την οποία κανείς δεν μπο-
ρεί να αμαυρώνει με αισχρές συκοφαντίες. Διαφωνία 
μπορεί να χει ο οιοσδήποτε με τις θέσεις και τις απόψεις 
του. Άλλο αυτό όμως και άλλο αυτό που έκαναν. Δεν 

θα πως τίποτα περισσότερο, όσο για άλλες προσβλητι-
κές συμπεριφορές που σημειώθηκαν κυρίως σε στελέ-
χη και οπαδούς του συνδυασμού μας, χαρακτηρίζει 
αυτούς που τις έκαναν. Γιατί υπήρξαν και τέτοιες. 
ΦΑ  Είστε έμπειρος στα τοπικά πράγματα, με καλή 
γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος... 
Τι είδους αντιπολίτευση σκοπεύετε να ασκήσετε; 
Α.Ρ.› Γιάννη ο Δήμος των Ανωγείων όπως και κάθε 
Δήμος, αντιμετωπίζει όλα τα χρόνια προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι στην Χώρα. Ιδιαίτερα 
τώρα με την εφαρμογή του αντιδραστικού Νόμου του 
ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ,τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκο-
λα. Πολλά πράγματα τα οποία μέχρι τώρα τα θεωρού-
σαμε δεδομένα, τώρα δεν θα είναι καθόλου έτσι. Οι 
νέες αρμοδιότητες, που καθ’ ολοκληρία πέρασαν στους 
Δήμους, όπως Παιδεία- Υγεία- Πρόνοια, καθιστούν εκ 
των πραγμάτων την υλοποίηση τους αμφίβολη, εάν δεν 
βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το δωρεάν της πα-
ροχής αυτών των υπηρεσιών, φρόντισαν μεθοδευμένα 
και διαχρονικά, άλλος λίγο, άλλος πολύ, τα κόμματα 
του κεφαλαίου -αφού τα απαξιώσουν- να τα αναθέσουν 
τώρα στους Δήμους,χωρίς την αναγκαία οικονομική 
ενίσχυση. Αν συνυπολογισθεί και η καπιταλιστική κρί-
ση του συστήματος που βιώνει ο λαός, τότε η όλη κα-
τάσταση είναι τραγική. Είχαμε προεκλογικά προειδο-
ποιήσει τους Δημότες για όλα αυτά. Ήδη οι εξελίξεις 
είναι ραγδαίες. Από την 1η του έτους η επίσκεψη στο 
Κέντρο Υγείας προϋποθέτει την καταβολή διοδιου 5 
ευρώ. Το ίδιο πρόκειται να συμβεί και σε άλλους το-
μείς. Η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση αυτών 
των υπηρεσιών είναι προ των πυλών. Τα προγράμματα 
«Βοήθεια στο σπίτι», το ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ, Παι-
δικός Σταθμός κτλ για να υλοποιηθούν, θα πρέπει οι 
χρήστες να πληρώσουν. Ο λαός,οι δημότες,θα πρέπει 
να αντιδράσουν σε όλες αυτές τις επιλογές και να τις 
αποτρέψουν. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο δράσης θα 
κινηθούμε στο Νέο Δημοτικό συμβούλιο. Όμως δεν 
φθάνει αυτό από μόνο του, εάν δεν ύπαρξη λαϊκή αντί-
δραση για την αποτροπή αυτών των αντιλαϊκών σχεδί-
ων. Αυτό δίνει απάντηση και στο δεύτερο σου ερώτημα, 
παρότι νομίζω ότι απάντησα και προηγούμενα. Να 
προσθέσω μόνο ότι,όποτε μου ζητήθηκε η προσφορά 
για θέματα τεχνογνωσίας,λόγω και της επαγγελματικής 
μου ιδιότητας δεν την αρνήθηκα ποτέ. Πάντα είχαμε 
και έχουμε εποικοδομητικές προτάσεις.
ΦΑ  Ποια τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο Δήμος μας αυτή τη στιγμή, η επίλυση των οποί-
ων παρουσιάζει καθυστέρηση ή δεν έχει καν ξεκινήσει;
Α.Ρ.› Είπαμε και παραπάνω για τα βασικά προβλή-
ματα. Εμείς θεωρούμε αυτή την στιγμή ως μεγαλύτερο 
πρόβλημα αυτό της διαβίωσης που αντιμετωπίζει ο 
λαός και επομένως οι άνθρωποι της υπαίθρου. Η ανερ-
γία,η περικοπή μισθών και συντάξεων σε εξευτελιστι-
κά επίπεδα,ή μη διάθεση των αγροκτηνοτροφικών 
προϊόντων, η αύξηση του κόστους παραγωγής των,ή 
έλλειψη εγγυημένων τιμών ασφαλείας στα αγροκτη-
νοτροφικά προϊόντα,ή μη έγκαιρη απόδοση των επι-
δοτήσεων, ή έλλειψη στήριξης του έργου των αγροτών 

από επιστημονικό προσωπικό από το κράτος,ή έλ-
λειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η μεθοδευ-
μένη εμπορευματοποίηση των τομέων υγείας, παι-
δείας, πρόνοιας με την μεταφορά τους στον Δήμο, 
χωρίς την ανάλογη οικονομική στήριξη,είναι ορι-
σμένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι άνθρωποι της υπαίθρου και σε πολύ πιο 
έντονο βαθμό οι Ανωγειανιοι. Όσο για την επίλυση 
τους αναφερθήκαμε παραπάνω. Υπάρχουν βέβαια 
και πέρα αυτών προβλήματα που χρονίζουν όπως, 
της μη έγκρισης ακόμη του Σχεδίου Πόλεως, το θέ-
μα της διαχείρισης των απορριμμάτων,της προστα-
σίας του περιβάλλοντος, της κακοποίησης του από 
ανεξέλεγκτες και χωροθετημένες δράσεις, την κα-
θυστέρηση της υλοποίησης του αποχετευτικού δι-
κτύου,την έλλειψη σύγχρονου ασφαλή οδικού δικτύ-
ου για σύνδεση με αστικά κέντρα κ.α. Αυτά είναι 
θέματα που στην πλειοψηφία τους είναι αρμοδιότη-
τα του κράτους σε μεγάλο βαθμό και άρα η λύση 
τους απαιτεί πολιτική βούληση. Επομένως αυτό που 
πρέπει να κάνει ο Δήμος είναι η επιμονή για την 
προώθηση και λύση τους και σίγουρα να μην επω-
μισθεί με κανένα τρόπο το οικονομικό κόστος. 
ΦΑ  Για ποιες από τις προεκλογικές σας προτάσεις-
υποσχέσεις θα δώσετε ιδιαίτερη μάχη, υπό τη νέα σας 
ιδιότητα ώστε να πραγματοποιηθούν;
Α.Ρ.› Κατ’ αρχήν «προεκλογικές υποσχέσεις» με 
την έννοια που βάζετε, εμείς τουλάχιστον δεν κά-
ναμε. Εμείς την μάχη την δώσαμε όχι μόνο στις 
εκλογές, αλλά τέσσερα χρόνια στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, ήμασταν πάντα παρόντες και υπερασπιστή-
καμε από την θέση μας τα δικαιώματα του λαού και 
των εργαζομένων, όταν αυτά άμεσα ή έμμεσα τα 
απαξίωναν ή τα έθεταν υπό αμφισβήτηση. Το ίδιο 
θα κάνουμε και τώρα. Κάθε προσπάθεια που θα 
θέτει υπό αμφισβήτηση τα δίκαια του λαού άμεσα 
ή Έμεσα θα μας βρει απέναντι και ειδικά τώρα με 
τον ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ. Θα σταθούμε δίπλα στην δημο-
τική αρχή όταν θα παίρνει μέτρα υποστήριξης των 
Δημοτών και με αποφάσεις της δεν θα τους επιβα-
ρύνει οικονομικά. Όμως αν προσπαθήσει να υλο-
ποίηση ότι αντιλαϊκό προβλέπεται από το ΚΑΛΙ-
ΚΡΑΤΗ θα μας βρει απέναντι.
ΦΑ  Ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά του δήμου μας, σε σχέση με 
πλειστούς άλλους δήμους, που θεωρείτε, ότι έμειναν 
αναξιοποίητα τα τελευταία χρόνια;
Α.Ρ.› Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έχει κάθε 
τόπος που είτε λόγω τοπικών συνθηκών, είτε λόγω 
μορφολογίας του κάθε χώρου, έχουν διαφορετική 
επίδραση και Βαρύτητα. Βάζεις ένα θέμα όμως αυτό 
της «αξιοποίησης». Είναι μια μεγάλη κουβέντα και 
αόριστη. Γιατί δεν προσδιορίζουμε για ποιον και από 
ποιον θα γίνει αυτή. Εμείς θεωρούμε ότι η όποια αξι-
οποίηση γίνει σε ότι διαθέτει ως πλεονέκτημα το 
χωριό, θα πρέπει κύρια να ωφελούνται οι κάτοικοι. 
Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει από ιδιώτες, γιατί 
είναι φυσικό ότι ο στόχος τους θα είναι το κέρδος. 
Αυτά όπως αντιλαμβάνεσαι δεν συμβιβάζονται. Δη-
λαδή όπως λέμε «και ο σκύλος χορτάτος και η ψωμε-
ρη ολάκερη» δεν γίνεται. Επομένως εμείς «αξιοποί-
ηση» που θα έχει άμεσα ωφελούμενο τον κάτοικο 
χωρίς την οικονομική ή περιβαντολογική ή άλλη επι-
βάρυνση την υποστηρίζουμε. Το λέω αυτό γιατί σε 
ορισμένα μέρη της Ελλάδας έχει ξεκινήσει μια μεθο-
δευμένη προσπάθεια του μεγάλου κεφαλαίου για να 
«βάλει χέρι» τους ορεινούς όγκους στον Όλυμπο στην 
Πίνδο και αλλού. Το γενικό χωροταξικό θέτει τέτοια 
ζητήματα στα οποία θα πρέπει να είμαστε αρκετά 
επιφυλαχτικοι. Ποιες δράσεις; που; και από ποιους; 
είναι βασικά ζητήματα που πρέπει να δούμε. 
ΦΑ  Υπάρχει κάποια εικόνα που χαράκτηκε στη μνή-
μη σας από την πρόσφατη εκλογική μάχη, κάνοντάς 
σας ιδιαίτερη εντύπωση;
Α.Ρ.› Υπάρχουν πολλές και με διαφορετικά συναι-
σθήματα. Να αναφερθώ στο καλό προεκλογικό κλί-
μα που μέχρι σε ένα σημείο είχαμε καταφέρει να 
διατηρήσουμε και η άριστη σχέση μεταξύ των υπο-
ψηφίων. Ορισμένα δε δυσάρεστα φαινόμενα αλαζο-
νείας και εγωισμού που παρατηρήθηκαν κατά την 
διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας δεν στάθη-
καν ικανά να αμαυρώσουν αυτή την εικόνα. Από τα 
αρνητικά θα έλεγα είναι,αυτά που συνέβησαν μετά 
το τελικό αποτέλεσμα για τα οποία αναφέρθηκα 
νωρίτερα. Αρνητικό ήταν επίσης και το φαινόμενο 
της υφαρπαγής ψήφου δημοτών, με μέθοδες άλλων 
εποχών που δεν τιμούν κανέναν. 
ΦΑ  Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους δημό-
τες των Ανωγείων, αλλά και στους αναγνώστες της 
εφημερίδας μας;
Α.Ρ.› Αυτό που δεν έκαναν στις εκλογές ας το κάνουν 
τώρα. Δεν έχουν καιρό για χάσιμο. Να στρατευθούν 
στο δρόμο του αγώνα για την ανατροπή αυτής της 
βάρβαρης πολιτικής του μνημονίου,του ΔΝΤ, της ΕΕ 
ώστε σε πρώτη φάση για να αλλάξουν οι συσχετισμοί 
στο λαϊκό κίνημα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να τρο-
μοκρατήσουμε το σύστημα ώστε να ανοίξει ο δρόμος 
για αλλαγή πολιτικής σε όφελος του λαού. Να γνω-
ρίζουν ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο θα υπάρχει μια 
φωνή που θα υπερασπίζεται τα δίκαια του λαού από 
κάθε προσπάθεια που θα τα θέτει υπό αίρεση.

(σημ.: οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν  
από το γιάννη Μανουρά)

Ο Αντώνης Ρούλιος τοποθετείται 
για το αποτέλεσμα των εκλογών και δηλώνει έτοιμος 

για δυναμική και μεστή αντιπολίτευση

εμείς Τή μαχή Τή δώςαμε, 

οχί μονο ςΤίς εκλογες, αλλα

Τεςςερα χρονία ςΤο δήμοΤίκο

ςυμβουλίο. ήμαςΤαν πανΤα

παρονΤες καί υπεραςπίςΤήκαμε

απο Τή θεςή μας Τα δίκαίώμαΤα

Του λαου καί Τών εργαζομενών
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ον περασμένο Μάιο επισκέφτηκε την 
Κρήτη η Γαβριέλλα Μπούλοκ με το σύ-
ζυγο και τα παιδιά της, κόρη του Στάν-

λεϋ Μος, Βρετανού αξιωματικού συνδέσμου τα 
χρόνια της κατοχής στην Κρήτη. Περπάτησε τα 
χώματα του νησιού μας, εκεί όπου ο πατέρας της 
μαζί με τον Πάτρικ Λη Φέρμορ και ομάδα γεν-
ναίων Κρητών αγωνιστών πραγματοποίησαν την 
απαγωγή του Γερμανού Στρατηγού Κράιπε. Επι-
σκέφτηκε την Κασταμονίτσα, τα Ανώγεια, το 
Αμάρι, τη Δαμάστα, τον κεντρικό αμαξωτό δρό-
μο έξω από το χωριό που ο Στάνλευ Μος μαζί με 
ομάδα Ανωγειανών πραγματοποίησαν το μεγάλο 
σαμποτάζ της Δαμάστας. Γνώρισε και συνομίλη-
σε με ανθρώπους που ήξεραν τον πατέρα της, 
όπως την Κατίνα Σπιθούρη-Νταμπακομανόλενα, 
της οποίας ο άντρας Μανόλης Σπιθούρης-
Νταμπακομανόλης τραυματίστηκε σοβαρά στο 
σαμποτάζ της Δαμάστας. Ανέβηκε στα Πετροδο-
λάκια, το αντάρτικο λημέρι της Ανεξάρτητης 
Ομάδας Ανωγείων και φιλοξενήθηκε από την 
οικογένεια των ξυλούρηδων, απογόνων του Αρ-
χηγού Χριστομιχάλη Ξυλούρη.
Τις εικόνες αυτές περιγράφει στο παρακάτω 
κείμενο που μου έστειλε από τη Βρετανία όταν 
επέστρεψε από την Κρήτη. Ένα κείμενο ύμνος 
για το νησί που φιλοξένησε τον πατέρα της, 
ύμνος για τον τόπο μας που ξέρει και γνωρίζει 
να αντιστέκεται διαχρονικά στους κατακτητές 
που πάμπολλες φορές το κατέλαβαν αλλά ποτέ 
δεν κατάφεραν να υποτάξουν το φρόνημα των 
κατοίκων του. 

το οδοιπορικό
Από μικρό κορίτσι, ονειρευόμουνα την Κρήτη. 
Το 1944, ο πατέρας μου William (Bill) Stanley 
Moss (1921- 1965), ήρθε στην Κρήτη ως Βρετα-
νός πράκτορας. Μαζί με τον Πάτρικ Λη Φέρμορ 
(Μιχάλη) και με τη βοήθεια της Κρητικής Αντί-
στασης, επιχείρησε να πραγματοποιήσει το τολ-
μηρό σχέδιο απαγωγής του ναζί Στρατηγού 
Κράι πε. Η αποστολή στέφθηκε με επιτυχία. Τα-
ξίδεψαν για 18 ημέρες με τα πόδια προς τα νότια 
του νησιού. Στον ψηλορείτη προστατευόμενοι 
από δεκάδες γενναίους άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά. Την 18η ημέρα, ο πατέρας μου έφυγε από 
την Κρήτη με το πλοίο για να παραδώσει τον 
Κράϊπε στο Συμμαχικό Αρχηγείο στο Κάιρο.
Αυτό το επεισόδιο ήταν το σημαντικότερο της 
ζωής του πατέρα μου – και ως εκ τούτου, για 
μένα και την οικογένειά μου, η Κρήτη έχει προ-
σλάβει θρυλικές διαστάσεις. Εξαιτίας αυτού, 
αλλά και επειδή ήμουν τόσο νέα, όταν έχασα τον 
πατέρα μου, λαχταρούσα να έρθω στην Κρήτη. 
Και τον Μάιο του τρέχοντος έτους (2010), το 
όνειρο έγινε πραγματικότητα.
Κανείς δεν ήξερε στην Κρήτη για την άφιξή μας 
και δεν ξέραμε τι θα μπορούσαμε να βρούμε ή 
πως θα γινόμαστε δεκτοί. Γνωρίζαμε πολύ καλά 
πόσοι άνθρωποι διακινδύνευσαν τη ζωή τους για 
να βοηθήσουν τον πατέρα μου. Η καταστροφή 
των χωριών του Αμαρίου και Ανωγείων βάραινε 
στις καρδιές μας. ξέραμε για τον ηρωισμό και 
τα απερίγραπτα βάσανα του κρητικού λαού υπό 
τη ναζιστική κατοχή. ξέραμε για την εξαιρετική 
γενναιοδωρία με την οποία οι ντόπιοι προστά-
τεψαν τους Βρετανούς πράκτορες.

Κάθε μέρα στην Κρήτη θα μαθαίναμε και περισ-
σότερα. Σκοπός μας ήταν να βρούμε τους ανθρώ-
πους και τις οικογένειές τους που είχαν βοηθήσει 
τον πατέρα μου και να τους ευχαριστήσω.
Το ταξίδι της ανακάλυψης ξεκίνησε όταν ο σύ-
ζυγός μου Hugh (Oύγκο) και εγώ τυχαία σταμα-
τήσαμε για γεύμα στην Κνωσό. Μετά από μια 
επίσκεψη στο παλάτι, στόχος ήταν να βρούμε τη 
Βίλα Αριάδνη, όπου το 1944 ο Στρατηγός Κρά-
ιπε έπαιρνε τον υπνάκο του. Ήμασταν τυχεροί, 
στην πύλη ένας Άγγλος, που ονομάζεται Δον 
Everly ρώτησε αν μπορούσε να μας βοηθήσει, 
και όταν άκουσε την ιστορία μας, προσφέρθηκε 
ευγενικά να μας δείξει τη βίλα, η οποία δεν είναι 
ανοικτή στο κοινό. Ήταν ένας αρχαιολόγος και 
μας έκανε μια συναρπαστική ξενάγηση.
Κατά τη στροφή στο δρόμο προς Αρχάνες, εντο-
πίσαμε το Μνημείο, και με συγκίνηση διαπιστώ-
σαμε ότι αυτό ήταν το ακριβές μέρος όπου τη 
νύχτα της 24ης Απριλίου του 1944, ο Πάτρικ Λη 
Φέρμορ και ο πατέρας μου, μεταμφιεσμένος με 
γερμανική στολή, υποστηριζόμενοι από την ομά-
δα απαγωγής με Κρήτες, σταμάτησαν το αυτο-
κίνητο του στρατηγού με τη γερμανική σημαία. 
Τώρα ήμουν εκεί στο ίδιο σημείο όπου η απα-
γωγή έλαβε χώρα.
Από τις Αρχάνες, επισκεφθήκαμε τα ορεινά χω-
ριά, όπου ο πατέρας μου είχε βρει καταφύγιο. 
Πρώτος σταθμός, η Κασταμονίτσα. Κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου, ο πατέρας μου και ο Πάτρικ 
Λη Φέρμορ φιλοξενήθηκαν γενναιόδωρα στο 
σπίτι της οικογένειας του Ζαχάρη (Κίμων Ζωγρα-
φάκη), του οποίου είχαμε μια φωτογραφία. ξέρα-
με ελάχιστα ελληνικά. Δείξαμε τη φωτογραφία 
μας – αλλά και τις φωτογραφίες από το βιβλίο 
που έγραψε ο πατέρας μου το 1950 για την απαγω-
γή «Il met by Moonlight» - Συνάντηση στο Σελη-
νόφως», - στον ιδιοκτήτη του Καφενείου. Ήταν 
μια συγκινητική στιγμή γι’αυτόν και για εμάς. 
Σφίξαμε τα χέρια, βουβά. Μετά τη ζεστή περι-
ποίηση μας έδειξε προς την κατεύθυνση του σπι-
τιού που ψάχναμε, πάνω στο λόφο. Και να το 
σπίτι ήταν εκεί.! Καθώς δεν υπήρχε κανείς, περ-
πατήσαμε γύρω στον κήπο. Σύντομα ο Γιώργης, 
ένας ευγενικός και γλυκομίλητος άνθρωπος, μας 
οδήγησε στο μικρό κατάστημά του στη γωνία και 
με ένα τηλεφώνημα, εμφανίστηκε ο Γιάννης Ση-
φάκης (Σηφογιάννης). Εγγονός του βοσκού Ση-
φογιάννη που φιλοξένησε τον πατέρα μου στο 
λημέρι- μάντρα του - στα Λασηθιώτικα βουνά 
(όρος Δίκτη). Αυτό ήταν απίστευτα  συναρπαστικό. 
Συναντήσαμε επίσης τον Μιχάλη Σαριδάκη που 
μας πήγε στο σπίτι της οικογένειας ψυλλάκη, 
όπου συναντήσαμε τον Νίκο και τον πατέρα του, 
ο οποίος είχε πολεμήσει ως αντάρτης με το αβα-
ουρτζαλή. Νιώσαμε όμορφα μαζί τους με ρακί, 
μεζέδες και τα πορτοκάλια στη σκιά της αυλής 
τους. Γίναμε παρέα, νέοι και μεγαλύτεροι. Στη 

όμορφα παρήγορο να είμαστε εκεί μαζί, να θυ-
μόμαστε μαζί οι δύο οικογένειες και να ακουμπά-
με μαζί τα λουλούδια, το ένα δίπλα στο άλλο.
Είχαμε τέτοιες μοναδικές στιγμές με την οικο-
γένεια Καλλέργη και όλη την υπέροχη οικογέ-
νεια Σπιθούρη. Τις κόρες της Μαρίνας- Μαρίνα, 
Εμμανουέλα και Αλεξία- συνομήλικες με τις κό-
ρες μας, να μιλούν θαυμάσια αγγλικά. Ήταν 
θαυμάσιο πώς έξη κορίτσια έγιναν φίλες μεμιάς. 
Ακόμη μια τελευταία όμορφη συνάντηση, στο 
τέλος του ταξιδιού μας, στο σπίτι τους στους λό-
φους έξω από το Ηράκλειο. Ακόμη μια γιορτή!
Στα Ανώγεια είχαμε επίσης τη χαρά να δούμε 
και πάλι τα μέλη της οικογένειας ξυλούρη. Τα 
Ανώγεια είναι στην καρδιά μου. Ο Γιαννάκος 
μας πήγε σε διάφορα μνημεία- ενθύμια και μας 
εξήγησε πολλά για τις τρομερές τραγωδίες που 
συνέβησαν εκεί. Ετοιμάζεται να χτίσουν το δικό 
τους σπίτι- με τις ίδιες πέτρες από το πατρικό 
που καταστράφηκε το 1944. Μας πήρε να συνα-
ντήσουμε τη μητέρα του, μια καταπληκτική κυ-
ρία, μια προσωπικότητα! Μας γνώρισε το Βασί-
λειο Σπαχή- ο τελευταίος επιζών της ομάδας 
ανταρτών του Πετρακογιώργη - στον ψηλορείτη. 
Της ομάδας που ανέλαβε την προστασία του 
πατέρα μου. Ήταν πραγματικά υπέροχη η συ-
νάντηση με τον άνδρα, με τη βαθιά σκέψη και 
σοφία. Συζητήσαμε πολλά σύνθετα ζητήματα 
σχετικά με την κληρονομιά του.
Το 1944, σε μια μαγευτική σπηλιά στους λόφους 
πάνω από την Πατσό, ο πατέρας μου και η υπό-
λοιπη ομάδα απαγωγής έτυχε μιας υπέροχης 
φιλοξενίας. Σήμερα εμείς νιώσαμε την ίδια υπέ-
ροχη ζεστασιά στην Πατσό! Συναντήσαμε το 
Γιώργη Παττακό που είχε οδηγήσει τον πατέρα 
μου και την ομάδα του για πολλές ημέρες, από 
την Πατσό στο Φωτεινού. Η μνήμη του και η αί-
σθηση του χιούμορ ξυράφι, και – ίσως περισσό-
τερο από οποιονδήποτε άλλο στην Κρήτη – θυ-
μόταν τον πατέρα μου. Ήταν εκπληκτικό να 
ακούς τις αναμνήσεις του όπως ξεχείλιζαν ζωη-
ρά και απολαυστικά. Θυμήθηκε το αγαπημένο 
τραγούδι του πατέρα μου «It’s a long way to Tip-
perary», γερμανικά καταδιωκτικά αεροπλάνα. 
Για μας ήταν μια ακόμη συγκινητική απόδειξη 
της συντροφικότητας που δημιουργήθηκε μεταξύ 
των ανταρτών Κρητών και των Βρετανών πρα-
κτόρων ενώ διακινδύνευαν μαζί της ζωή τους.
Στο Πατσό νιώσαμε εξαιρετικά ευγνώμονες στην 
Ειρήνη και Βασίλη Μιχαλάκη για την άπειρη 

καλοσύνη τους. Μαζί με το Γιώργη μας οδήγησαν 
στο σπήλαιο- κρυψώνα. Μας είπαν ότι στις 21 
Μαΐου, λίγες μόλις ημέρες μετά την αναχώρησή 
μας από την Κρήτη, επρόκειτο να τοποθετηθεί 
αναμνηστική της απαγωγής πλάκα. Τι κρίμα που 
θα χάναμε την τελετή! Γυρνώντας στο χωριό με 
τα πόδια μας συναντήσαμε το οικογενειακό πα-
ρεκκλήσι της Ειρήνης και του Βασίλη που λάμπει 
σαν ένα μαργαριτάρι πάνω στο βουνό και από 
μίλια μακριά. Μας πήγαν εκεί, και ήταν πολύ 
συγκινητικό για όλους μας. Γυρίσαμε πίσω στο 
σπίτι τους για μια υπέροχη βραδιά. Οι γιοί τους 
έφτασαν με τις οικογένειές τους από το Ρέθυμνο 
για να ενωθούν μαζί μας. Νόστιμα πιάτα εμφα-
νιζόταν από παντού δεν μπορούσα να το πιστέψω 
πώς! Γλέντι, ιστορίες και καλωσορίσματα με τα 
ποτήρια ψηλά: Τι φιλοξενία! Στην παρέα προ-
στέθηκε ο ξάδελφος, Βασίλειος ψυχαράκης των 
Ειδικών Δυνάμεων, ο οποίος μας μετέφερε τους 
ενθουσιώδεις χαιρετισμούς. Ακόμη και σήμερα 
η απαγωγή Κράιπε χρησιμοποιείται για την εκ-
παίδευση των Ειδικών Δυνάμεων. Όλοι έχουν 
και μια ιστορία να πουν. Τα περισσότερα αφο-
ρούσαν την καταστροφή του Γερακαρίου. Η 
λύπη κυριαρχούσε στο τραπέζι. Όπως έγραψε 
ο πατέρας μου: «δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα 
στο παρελθόν και στο παρόν σε αυτό το νησί». 
Αποχαιρετήσαμε τον Πατσό με δυσκολία.
Επιστρέψαμε στην Κασταμονίτσα για μια άλλη 
θαυμάσια ημέρα. Με τις κόρες μας τώρα. Ο Γιάν-
νης (Σηφογιάννης), ο Μιχάλης Σαριδάκης και ο 
Νίκος ψυλλάκης μας ανέβασαν στα βουνά, στις 
σπηλιές και στο λημέρι όπου ο πατέρας μου και 
ο Πάτρκ Λη Φέρμορ κατέφυγε. Ένα όμορφο 
οδοιπορικό σε ένα συναρπαστικό τοπίο, με κα-
θαρό και αρωματισμένο από τα αγριοβότανα 
αέρα. ψηλά να πετούν οι γυπαετοί να αλαφραί-
νουν να σηκώνουν και τις καρδιές μας. Ο  Γιάννης 
ως αυθεντικός βουνίσιος μας άνοιξε το δρόμο και 
τελικά καταλήξαμε σε μέρη καλά κρυμμένα και 
απάτητα. Μας άρεσε πολύ αυτή η ημέρα στο βου-
νό. Ήταν μια σπάνια εμπειρία. Μας έκαναν να 
καταλάβουμε ότι στα βουνά υπάρχουν όλα όσα 
χρειαζόμαστε για να  ζήσουμε. Καθ’ όλη την ημέ-
ρα ο «Mike» και ο Νίκος μας «δίδαξαν» τα βό-
τανα που χρησιμοποιούνται ως αφεψήματα όπως 
το τσάι . Στο τέλος μας πρόσφε ραν μερικά όπως 
είχαν δοθεί και στον πατέρα τότε. Μάθαμε και 
ανακαλύψαμε τόσα πολλά πράγματα. Ο Μike 
είναι ένας θαυμάσιος φωτογράφος, οπότε υπάρ-

από τον γεώργιο Καλογεράκη
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕλλΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕλ λΗΝΙΚΟΥ ΠΟλΙΤΙΣΜΟΥ  
ΤΗΣ ΣχΟλΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ένα οδοιπορικό στους δρόμους 
της Κρητικής αντίστασης 

και της απαγωγής 
του ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΡΑϊΠΕ

ΟύιλιΑμ στΑνλεΫ μΟσ7 Μαΐου 2010
Έχω έρθει στην Κρήτη από την Αγγλία να αποδώσω φόρο τιμής σ’όλους τους 
Κρητικούς, άντρες γυναίκες και παιδιά οι οποίοι έδρασαν στην άρνηση της 
ναζιστικής κατοχής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με τόσους πολλούς τρόπους 
και κατά τη διάρκεια τόσων πολλών χρόνων.Συγκεκριμένα εκ μέρους του σερ Πάτρικ λη Φέρμορ (D.S.O., Μιχάλης ή 
Φιλεντέμ) και του πατέρα μου κάπταιν Μπιλ Στάνλεϋ Μος (M.C.), όλη η 
οικογένειά μου θα ήθελε να ευχαριστήσει τους πολεμιστές και τους εκατοντάδες των ανδρών γυναικών και παιδιών οι οποίοι βοήθησαν αυτούς. 
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δίχως την υποστήριξη και προστασία των 
Κρητών, οι αποστολές τους δεν θα είχαν επιτύχει. Αυτό περιλαμβάνει φυσικά 
την επιχείρηση ΚΡΑΙΠΕ η οποία παραμένει μία από τις πλέον γνωστές ιστορίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεσα στους Κρητικούς – όπως εγώ το βιώνω τώρα – αυτοί βρήκαν ένα 
καλωσόρισμα, μια ζεστασιά, φιλοξενία και γενναιοδωρία η οποία ήταν απαράμιλλη σ’όλη τη ζωή τους.
Εκ μέρους τους επίσης και εκ μέρους όλης της οικογενείας μου θα ήθελα να 
εκφράσω βαθιά λύπη για τα δεινά και το θάνατο τόσων πολλών Κρητικών, με 
τρόπους που δεν μπορούμε να φανταστούμε στα χέρια των ναζί, που ακολούθησαν αυτές τις επιχειρήσεις.Οι λέξεις για να εκφράσουμε τη βαθιά μας και παντοτινή λύπη δεν υπάρχουν 
αλλά όσο το δυνατόν μπορώ να απονείμω το φόρο τιμής σ’εσάς όλους.γαβριέλλα μπούλοκ

κόρη του Ουίλιαμ (μπιλ) στάνλεϋ μος
μάιος 2010, Κρητη

(σ.σ Γιώργου Καλογεράκη: «Το παραπάνω κείμενο έγραψε και μου παρέδωσε η Γαβριέλλα Μπούλοκ στα 
Πετροδολάκια του Ψηλορείτη σε χαρτί διαστάσεων 12Χ16 εκ.»)

Τ

παρέα προστέθηκε και ο Καστελλιανός  δάσκαλος, 
Γιώργος Καλογεράκης, ιστορικός και συγγραφέ-
ας. Βρήκαμε μοναδική καλοσύνη στην Κασταμονί-
τσα. Η πρώτη μέρα μας έκανε πολύ  ευτυχισμένους, 
πάνω από κάθε ελπίδα και προσδοκία μας!
Ο επόμενος στόχος μας ήταν να βρούμε το σπίτι 
που ανήκε στον Παύλο Ζωγραφιστό και την 
αδελφή του Μαρία, όπου με μεγάλο θάρρος προ-
στάτευσαν τον πατέρα μου και τον Πάτρικ Λη 
Φέρμορ στο Σκαλάνι, πριν από την απαγωγή. Ο 
ιδιοκτήτης της ταβέρνας, κ. Νίκος Μαραζάκης 
και η μικρή του εγγονή μας βοήθησαν όταν κα-
τάλαβαν ποιοι ήμασταν, ενθουσιωδώς ανέσυραν 
ένα χάρτη και έτσι, χωρίς δυσκολία, βρήκαμε το 
σπίτι, ένα ερείπιο τώρα. Ήταν τόσο συναρπα-
στικό, τόσο περίεργο και υπέροχο! 
Βρήκαμε τη ρεματιά κοντά στον αποξηραμένο 
χείμαρρο, όπου ο πατέρας μου και ο Πάτρικ Λη 
Φέρμορ κρύφτηκαν επειδή υπήρχε κοντά ναζι-
στική φρουρά. Αργότερα, επιστρέψαμε να ευ-
χαριστήσουμε τον κ. Μαραζάκη στην ταβέρνα. 
Τι υπέροχη υποδοχή! ξύπνησαν όλες οι αναμνή-
σεις του πολέμου και αυτό ήταν πολύ συγκινητι-
κό για τον ίδιο και για μένα. Θυμήθηκε πολλά, 
αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, Θυμήθηκε ένα 
γεύμα με τον πατέρα μου και τον Πάτρικ Λη 
Φέρμορ ως δωδεκάχρονος αυτός τότε! Για καλή 
μας τύχη, τρεις νεαροί, ο Καloust, ο Δημήτρης 
και ο ψαρρός, που εργάζονται για το Παγκόσμιο 
Ταμείο για τη Φύση είχαν έλθει στο μεταξύ και 
μετέφραζαν για μας. Μάθαμε πολλά πράγματα 
και περάσαμε φανταστικά με ατέλειωτες ρακές 
και τους νόστιμους μεζέδες. Τέλος, ο συγκινητι-
κός αποχαιρετισμός.
Έτσι συνεχίσαμε, όπου πήγαμε, συναντήσαμε 
ένα ενδιαφέρον και μια ζεστασιά που μας άγγι-
ξε βαθιά. Οι άνθρωποι μας βοήθησαν με έναν 
τρόπο απολύτως μαγικό. Τα βιβλία και οι φωτο-
γραφίες μας πέρασαν από χέρι σε χέρι, αγγίζο-
ντας μια πλούσια φλέβα της μνήμης και της συ-
γκίνησης. Περίπου στα μισά του ταξιδιού στο 
χρόνο, στο νησί, ήλθαν και οι τρεις κόρες μας 
(Clare 25, Elena 24 και Liely 20). Ήταν υπέροχο 
για την οικογένειά μου να είναι μαζί σ΄αυτή την 
εμπειρία. Πραγματική «ιστορική». Ακούσαμε 
ιστορίες εξαιρετικής τόλμης, αποφασιστικότητας 
για αντίσταση, κεφιού και συναδελφικότητας. 
Παράλληλα με το απαράμιλλο σθένος υπήρχε η 
θλίψη και ο πόνος για τις απώλειες. Η γενναιο-
δωρία που εισπράτταμε γινόταν έτσι πιο ουσια-
στική. Η εμπειρία μας βαθύτερη. Πώς μπορού-
σαμε να ξοφλήσουμε το χρέος μας;
Στου Φωτεινού απολαύσαμε τη Δέσποινα Πέρρος 
που με όλη την οικογένειά της φρόντισε τους 
Βρετανούς πράκτορες, όπως είχε κάνει όλο το 
χωριό. Η Δέσποινα θυμόταν έντονα πώς τους 
μετέφερε τρόφιμα και πολλά άλλα. Αυτή και η 
κόρη της Αλεξάνδρα, καθώς και η ανηψιά της 
Ζαχαρένια, ήταν πολύ ευγενικές μαζί μας. Μάθα-
με πολλά. Με θλίψη στις καρδιές μας, πήγαμε στο 
Γερακάρι, γνωρίζοντας την τραγική ιστορία του. 
Εκεί αποτίσαμε τιμές στο μνημείο. Γνωρίζαμε ότι 
ο θρυλικός Κοκονάς είχε πρόσφατα πεθάνει. 
Θα’θελα να είχαμε κάνει μια προσπάθεια να 
βρούμε το γιό του που ήξερε τον Πάτρικ Λη Φέρ-
μορ τόσο καλά. Στο Χαρασσό συναντήσαμε τους 
εξαιρετικούς και γοητευτικούς αδελφούς Παχια-
δάκη, ηλικίας 90 και 93, και την μεγάλη τους οικο-
γένεια που μας υποδέχτηκαν στο ίδιο το σπίτι 
όπου φιλοξένησαν τον πατέρα μου και τον  Πάτρικ 
Λη Φέρμορ, περισσότερα από 65 χρόνια πριν!
Στις Αγιές Παρασκιές, με την ενθουσιώδη βοή-
θεια της Μαρίας (από τη Γερμανία, που ζει στο 
χωριό και μιλάει αγγλικά), βρήκαμε το Stillianos 
Giosofakis. Μας μίλησε με χαρά για τα παλιά 
χρόνια, παιδί αυτός τότε, στον πόλεμο. Αυτός 
και η αδελφή του μας φιλοξένησαν πολύ ευγενι-
κά και στη συνέχεια η Μαρία μας πήγε στην 
αξιόλογη εκκλησίτσα του 13ου αιώνα με τις όμορ-
φες βυζαντινές τοιχογραφίες. 

Το Βιλανδρέδο ήταν τόσο φιλικό- ο ιδιοκτήτης 
άνοιξε το καφενείο του για εμάς. Σε αυτό το ήσυ-
χο χωριό βρήκαμε το Μανώλη και τη Μαρία 
Λουκάκη, ο οποίος, παρά την κακή υγεία και τις 
δυσκολίες της επικοινωνίας, μας υποδέχθηκε με 
ενθουσιασμό. Ως ένα δεκάχρονο αγόρι, ο Μανώ-
λης ήταν ένας ο «runner» (αγγελιοφόρος) στον 
πόλεμο. Ήταν όμορφα να προσπαθεί να θυμηθεί 
τις ιστορίες όλων των άλλων. Και όταν στάθηκε 
στη βεράντα του σπιτιού τους να μας αποχαιρε-
τήσει. Με αγάπη και με τα λουλούδια του κήπου 
τους στο χέρι, η Μαρία τα προσέφερε σε μας.
Τέλος στο Σκινιά, στην ταβέρνα της Δέσποινας 
Χανιαλάκη, σε ένα τραπέζι που μεγάλωνε διαρ-
κώς, βρεθήκαμε όλοι μαζί. Ήταν φανταστικά! 
Ο Μιχάλης Μαγκουφάκης κατάφερε να συνομι-
λήσει μαζί μας, στα γαλλικά.! Στη συνέχεια,  ήλθε 
ο κ. Γαρεφαλάκης που θυμόταν την άφιξη του 
πλοίου για την αποστολή του πατέρα μου! Επίσης 
γνώριζε το σπίτι στο Σκινιά όπου ο Πάτρκ Λη 
Φέρμορ και ο πατέρας μου είχαν μείνει. Η Δέ-
σποινα μας πήγε να το δούμε. Παρόλο που δεν 
είχαμε κοινή γλώσσα, μας ξενάγησε στο Σκινιά 
και μας εντυπωσίασε. Όταν ήρθε η ώρα του απο-
χαιρετισμού, αγκαλιαστήκαμε σαν παλιοί φίλοι. 
Ήταν υπέροχο. Ο πατέρας μου βρέθηκε στο ίδιο 
χωριό πριν τόσα χρόνια και ένιωσε τα ίδια συ-
ναισθήματα. Διαβάζω από το βιβλίο του «Συνά-
ντηση στο Σεληνόφως». «Να βλέπεις αυτά τα 
ενθουσιασμένα και ευγενικά πρόσωπα, σου ζέ-
σταινε τη καρδιά. Ένιωθες πως ήσουν ανάμεσα 
σε πραγματικούς φίλους».
Σε μια αξέχαστη μέρα, ο Γιώργος Καλογεράκης 
που συναντήσαμε στη Κασταμονίτσα, κανόνισε 
να μας οδηγήσει στα Ανώγεια, μαζί με την οικο-
γένειά του και τον αγγλομαθή φίλο του Ανέστη. 
Το αυτοκίνητο μας ανέβασε ψηλά, αφήνοντας 
πολύ πίσω τα Ανώγεια. Ανάμεσα στις κορυφές 
στο χιονισμένο ψηλορείτη. Φαινόταν τόσο κο-
ντά. Να θέλεις να τις αγγίξεις. Εκεί, η θρυλική 
οικογένεια ξυλούρη στην μάντρα τους και στο 
παρεκκλήσι τους, τον Άγιο Φανούριο συγκε-
ντρώθηκε για να μας συναντήσει. Ο Γιαννάκος 
Ξυλούρης σε όμορφα ποιητικά αγγλικά μας εξή-
γησε τα πάντα, πως ο Δίας είχε βρει καταφύγιο 
εκεί κυνηγημένος από τον Κρόνο τον πατέρα του 
που έτρωγε τα παιδιά του. Από τότε, βρίσκεται 
ένα καταφύγιο για όποιον έχει ανάγκη. Έτσι και 
ο πατέρας μου. Ήταν μέρος της Κρητικής κουλ-
τούρας να δίνεται καταφύγιο στον κυνηγημένο. 
Εκεί, για πρώτη φορά είδαμε τη σπηλιά, όπου οι 
απαγωγείς κρύψανε τον Στρατηγό Κράιπε. Με-
τά....όλοι μαζί σε μια εκπληκτική γιορτή με αρνί 
και πολλά καλούδια. Τα ποτήρια κρασί υψώθη-
καν για καλωσορίσματα και ευχές. Ζήσαμε υπέ-
ροχες στιγμές με τους «κληρονόμους» αυτής της 
ένδοξης ιστορίας. Δεν ήταν δύσκολο και για μας 
να φανταστούμε τον πατέρα μας να πολεμά στο 
πλευρό αυτών των ανδρών- ανταρτών!
Ο Γιαννάκος μας θύμισε το σαμποτάζ στη Δαμά-
στα. Μια ομάδα Ανωγειανών και ο πατέρας μου 
χτύπησαν ένα κομβόι γερμανικών οχημάτων. Ο 
Μανώλης Σπιθούρης, χτυπήθηκε από θραύσμα 
γερμανικού κανονιού στο στομάχι. Φαινόταν χα-
μένος αλλά επέζησε. Ο Γιαννάκος με σύστησε 
στο μεγαλύτερο γιό του, το Βασίλη Σπιθούρη! 
Δεν μπορώ να βρω λέξεις για να περιγράψω τη 
στιγμή, ούτε τις στιγμές που ακολούθησαν, όταν 
ο Βασίλης μας πήγε να συναντήσουμε τη μητέρα 
του, την όμορφη Κατερίνα, τα αδέλφια του και 
τις αδελφές, τις ανιψιές και ανίψια, στα  Ανώγεια. 
Τόσα δάκρυα! Η Κατερίνα μου έδωσε ένα πολύ-
χρωμο σακούλι και ο καθένας από εμάς, ένα 
υπέροχο σάλι δαντέλα με τα «δάκρυα της χαράς». 
Τι υπέροχη βραδιά που είχαμε- μια ακόμη γιορ-
τή-. Η κόρη της Κατερίνας, η Μαρία Καλλέργη 
με το σύζυγό της Γιώργη και την κόρη της Μαρία, 
μας οδήγησαν στην περιοχή του σαμποτάζ, στη 
Δαμάστα όπου υπάρχει ένα όμορφο μνημείο. 
Ήμασταν πάρα πολύ ευγνώμονες για αυτό. Ήταν 

χει μια υπέροχη καταγραφή της ημέρας. Είναι, 
επίσης ένας φανταστικός μάγειρας και στην ιστο-
ρική μάντρα σε μια τεράστια φωτιά για μπάρμπε-
κιου προσπάθησε να μας μάθει πώς προετοιμά-
ζεται ένα γευστικό γεύμα. Αργότερα μας πήγε να 
συναντήσουμε τη μητέρα του και μας έφερε να 
φάμε τα νόστιμα πορτοκάλια της Κασταμονίτσας! 
Μας πήρε επίσης να συναντήσουμε το ψαράκη 
Μανώλη στο Αμαριανό- μια θαυμάσια μορφή- 
άνδρα με το παραδοσιακό μαύρο των ορεσίβιων 
παρά τα σχεδόν εκατό χρόνια του. 
Περάσαμε το τελευταίο μας βράδυ στην Κασταμο-
νίτσα, όπου ξεκινήσαμε αυτή τη φορά καλεσμένοι 
του Πολιτιστικού Συλλόγου! Αισθανθήκαμε εξαι-
ρετικά τιμή! Ένα μακρύ τραπέζι μας περίμενε, 
στον προαύλιο χώρο του ίδιου σπιτιού, όπου ο 
πατέρας μου και ο Πάτρικ Λη Φέρμορ είχε μείνει 
το 1944. Συναντήσαμε τον αγαπητό καφετζή του 
χωριού το 1944, που θυμόταν τους Βρετανούς 

πράκτορες! Επίσης είδαμε το Γιώργο Μακράκη 
στο μικρό μαγαζί στη γωνία και πάλι. Όλη η Κα-
σταμονίτσα φίλοι μας, μας αποχαιρέτησαν θερμά. 
Θα μας λείψει η μοναδική ομορφιά του τόπου, 
η ατμόσφαιρα και τα νόστιμα, αυθεντικά παρα-
δοσιακά φαγητά της Κρήτης.
Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι περάσαμε ένα 
συναρπαστικό απόγευμα στο Ιστορικό Μουσείο 
Κρήτης, που μας εντυπωσίασε πάρα πολύ. Το 
οποίο οφείλει πολλά στο όραμα, την γνώση και 
την αφοσίωση του κ. Κώστα Μαμαλάκη, τον 
οποίο είχαμε την τύχη να συναντήσουμε.
Είναι αδύνατο να εξηγήσουμε σε βάθος πώς ση-
μάδεψε εμένα και την οικογένεια μου αυτή η 
εμπειρία της επίσκεψης στην Κρήτη. Η Κρήτη 
είναι πάντα στο μυαλό μου- και οι δύο, η μια της 
εποχής του πολέμου την οποία έζησε ο πατέρας 
μου και η Κρήτη του 21ου αιώνα, μια εξίσου υπέ-
ροχη ανακάλυψη για εμάς. Η οικογένειά μου 
τιμά και σέβεται τους ανθρώπους που συναντήσα-
με, καθώς και τις αξίες και τον πολιτισμό τους.
Γράφοντας από την Αγγλία, όπου η ζωή είναι 
πυρετώδης και οι προοπτικές είναι τόσο διαφορε-
τικές αισθάνομαι βαθύ θαυμασμό για τον Κρητι-
κό τρόπο ζωής. Την απλότητα και αμεσότητα που 
είναι, στην πραγματικότητα, ένα δουλεμένο έργο 
τέχνης, βαθιά εκλεπτυσμένο, βαθιά ριζωμένο. Με 
αυτά τα λόγια, ελπίζω να μπορέσω να μεταφέρω 
κάτι από τα αισθήματα που γέννησε η επίσκεψή 
μας στην Κρήτη και να ευχαριστήσω και πάλι 
τους πολλούς νέους φίλους που μας φιλοξένη-
σαν. Και τέλος, να ευχαριστήσω, όσους δεν ανέ-
φερα με τα ονόματά τους, γιατί μας έκαναν να 
νιώσουμε όλη τη μοναδικότητα της Κρήτης.

Κρήτη ευχαριστώ πολύ.

‹ Ο στάνλευ μος τα χρόνια της Κατοχής η γαβριέλλα μπούλοκ στα πετροδολάκια παρέα με τους ξυλούρηδες και το γιώργο Καλογεράκη

‹

Ο σύζυγος της γαβριέλλα μπούλοκ περιεργάζεται ένα κειμήλιο της κατοχής,  
το πιστόλι του γερμανού στρατηγού Κράιπε κάτω από τα βλέμματα  
του γιαννάκου ξυλούρη στα πετροδολάκια

η γαβριέλλα μπούλοκ με το σύζυγό της, το γιαννάκο ξυλούρη το βασίλη σπιθούρη το γιώργο Καλογεράκη κα τη μικρή χριστίνα έξω από τη 
σπηλιά στα πετροδολάκια που «φιλοξένησε» το γερμανό στρατηγό Κράιπε τις μέρες της απαγωγής του πριν μεταφερθεί στη μέση Ανατολή

‹

‹

Η Γαβριέλλα Μπούλοκ με τη 
σύζυγό της παρέα με την 
Καντίνα Σπιθούρη και το Μιχάλη 
Σπιθούρη στο σπίτι του 
Νταμπακομανόλη στα Ανώγεια
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πλΑνητησ Αρησ

Στο διαστημικό χώρο οι πλανήτες φαίνο-
νται σα ζωγραφικοί πίνακες που φωτίζο-
νται από τους φάρους του απείρου. Η 
οπτική τους φλυαρία κεντρίζει τη φαντα-
σία των ανθρώπων να γνωριστούν με το 
μαγικό κόσμο τους.
Ο πλανήτης Άρης έχει χρώμα κόκκινο, 
όταν τον βλέπεις με κυάλια και αστρικό 
μέγεθος -2,8. Επίσης έχει εποχές, όπως η 
Γη. Ο χρόνος εκεί διαρκεί 687 ημέρες και 
η μέρα έχει 24 ώρες και 37 λεπτά. Ο Άρης 
έχει σχεδόν το μισό μέγεθος της Γης. Η 
θερμοκρασία του είναι -150ο Κελσίου 
στην επιφάνεια του εφάφους.
Παρ’όλο που δεν είναι σημαντικός πλα-
νήτης από πλευράς διαστάσεων και μά-
ζας, απασχόλησε πολύ τους επιστήμονες, 
όσο κανένας άλλος πλανήτης, κι αυτό για-
τί το 1887 ο διάσημος Ιταλός αστρονόμος 
Τζιοβάνι Σκιαπαρέλι, υποστήριξε πως 
παρατηρώντας με το μεγάλο τηλεσκόπιο 
του Μιλάνου τον Άρη, ανακάλυψε τεχνη-
τές διώρυγες (κανάλια) που για να γίνουν 
έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί από λογι-
κά όντα, τους Αρειανούς.
Επειδή δε ο Άρης είναι ξηρός πλανήτης 
και υπάρχουν μόνο πάγοι στους πόλους 
του, οι οποίοι διακρίντοντας με τηλεσκό-
πια, ο Σκιαπαρέλι πίστευε πως οι Αρεια-
νοί κατασκεύασαν στις διώρυγες αυτές 
για να μεταφέρουν ανάλογα με τις εποχές 
τα νερά των λιωμένων πάγων στις διάφο-
ρες περιοχές του πλανήτη, ώστε να αρ-
δεύουν το ξηρό έδαφός τους. Επίσης ο 
Σκιαπαρέλι πίστευε πως οι Αρειανοί εί-
χαν ανεπτυγμένη νοημοσύνη και πως με-
ταμόρφωσαν τον πλανήτη τους σε παρά-
δεισο. Τις σκέψεις αυτές ενίσχυσε και 
ένας άλλος Ιταλός αστρονόμος ο Πέρσι-
βαλ Λόουελ, που βεβαίωνε πως με το τη-
λεσκόπιό του παρατηρούσε στον Άρη όχι 
μόνο διώρυγες, αλλά και οάσεις. Έλεγε 
δε πως οι κάτοικοι του Άρη θα έπρεπε να 
διαθέτουν υψηλή τεχνολογία.
Όλα αυτά δημιούργησαν μεγάλο ενδια-
φέρον και έγιναν δεκτά από την κοινή 
γνώμη σαν απόλυτα φυσιολογικά.
Το μυθιστόρημα του Η.Welles «O πόλεμος 
των κόσμων», όταν κυκλοφόρησε, διαβά-
στηκε με πολύ ενδιαφέρον και ήταν ακόμα 
μια ένδειξη της πίστης της ανθρωπότητας 

για την ύπαρξη της εξωγήινης ζωής.
Αργότερα, ο Έλληνας πλανητολόγος 
Ευγένιος Αντωνιάδης, ο οποίος έκανε 
παρατηρήσεις με το μεγάλο τηλεσκόπιο 
της Μεντόν της Γαλλίας, απέδειξε πως οι 
δήθεν διώρυγες και οάσεις δεν υπήρχαν 
στον Άρη, αλλά όλα αυτά οφείλοντο σε 
διάθλαση του φωτός, λόγω της ατέλειας 
των τηλεσκοπίων που τότε χρησιμοποιού-
σαν ο Σκιαπαρέλι και ο Λόουελ.
Τελικά ο Αντωνιάδης δικαιώθηκε, όπως 
διαπιστώθηκε με τα μεγάλα σύγχρονα 
τηλεσκόπια και αργότερα από τις διαστη-
μικές αποστολές, πως στον Άρη δεν υπάρ-
χει ζωή.
Στις 20 Ιουλίου του 1976 προσεδαφίστηκε 
στον Άρη η συσκευή Βίκινγκ Λάντερ, βά-
ρους 600 κιλών. Ένας δεύτερος τροχια-
κός δορυφόρος παρέμεινε σε τροχιά εκτε-
λώντας μετρήσεις στην ατμόσφαιρα του 
πλανήτη, εξασφαλίζοντας την επικοινω-
νία της ραδιοτηλεόρασης με τη Γη. Το 
Βίκινγκ 1 ακολούθησε το Βίκινγκ 2, που 
έκανε μετρήσεις στους πόλους το Σεπτέμ-
βριο του 1979. Οι πρώτες εικόνες που 
έστειλε ο Βίκινγκ 1 στη Γη, εξέπληξαν 
τους ερευνητές της Passadena.
O Ουρανός του Άρη έχει κόκκινο χρώμα 
και αυτό οφείλεται στο οξειδωμένο έδα-
φος του πλανήτη και σε μικρά σωματίδια 
οξειδίου του σιδήρου που φέρνουν στην 
ατμόσφαιρα από το έδαφος οι άνεμοι. 
Έτσι από τη Γη με το τηλεσκόπιο ο Άρης 
φαίνεται ερυθρός και γι’αυτό λέγεται 
«κόκκινος πλανήτης».
Η επιφάνεια του Άρη αποτελείται από 
μικρές και μεγάλες πέτρες κι από βρά-
χους. Τα βουνά του είναι απότομα και 
φθάνουν σε ύψος 15 χιλιομετρων. Το έδα-
φός του έχει πολλούς κρατήρες μεγάλης 
διαμέτρου και πάγους στους πόλους. Δεν 
υπάρχουν θάλασσες, ποτάμια, λίμνες. 
Επειδή μεγάλα αυλάκια μήκους πολλών 
χιλιομέτρων, διατρέχουν τον πλανήτη, ο 
Σάγκαν, πιστεύει πως είναι κοίτες παλαι-
ών ποταμών. Ίσως πριν από εκατομμύρια 
χρόνια οι συνθήκες του Άρη να ήταν δια-
φορετικές και να υπήρχε νερό, όπως τώρα 
συμβαίνει στη Γη και να γέμιζε μεγάλα 
ποτάμια. Τώρα το νερό του Άρη βρίσκεται 
κυρίως σε κατάσταση στερεά και αέρια.

Ένας μεταλλικός βραχίονας που είχε ο 
Βίκινγκ 1 έσκαψε το έδαφος του Άρη και 
πήρε χώμα και το ανέλυσε για να διαπι-
στώσει αν είναι δυνατό να δημιουργηθεί 
ζωή στον Άρη. Το μόνο που βρήκαν είναι 
πως στο έδαφος του μπορεί να παράγει 
μεγάλη ποσότητα οξυγόνου και ότι από 
κάποια συστατικά του εδάφους σχηματί-
ζεται διοξείδιο του άνθρακα. Το 2025 θα 
γίνει νέα μελέτη στον πλανήτη με την απο-
βίβαση ανθρώπου εκεί.
Στον Άρη ξεσπούν θύελλες που σηκώ-
νουν σκόνη από το έδαφός του, διαρκούν 
ένα χρόνο περίπου και φτάνουν σε ύψος 
15 χιλιομέτρων. Όταν φωτογραφήθηκε 
το έδαφός του, έδειξε πως έχει κρατήρες 
που προέρχονται άλλοι από επιφανειακές 
εκρήξεις ηφαιστείων και άλλοι από πρό-
σκρουση μετεωριτών.
Η μελέτη της μορφής του πλανήτη Άρη 
έγινε από τον αστρονόμο Αντωνιάδη, ο 
οποίος παρατήρησε τις ανεμοθύελλες, λέ-
γοντας πρώτος ότι υπάρχει στον πλανήτη 
ένα «κίτρινο νέφος». Επίσης, ο Έλληνας 
αστρονόμος Φωκάς πέρασε ένα μεγάλο 
μέρος της ζωής του με τη χαρτογράφηση 
του πλανήτη. Τώρα, για να τιμήσουν τους 
δύο αυτούς αστρονόμους βάφτισαν τοπο-
θεσίες του Άρη με τα ονόματά τους.
Κατά την ελληνική μυθολογία ο Άρης 
ήταν ένας από τους δώδεκα θεούς του 
Ολύμπου. Ήταν γιος του Δία και της 
Ήρας και αντιπροσώπευε την άλογη μα-
νία του πολέμου. Ήταν άμυαλος, άστατος 
και άνομος. Φυσιογνωμικά ήταν όμορ-
φος, νέος, εύωμος με τρομερά μάτια και 
βροντερή φωνή. Όταν φώναζε, νόμιζε 
κανείς πως 10.000 άντρες βρισκόταν σε 
πολεμική σύγκρουση.
Στα αγάλματα εικονίζεται με τον οπλισμό 
της επικής εποχής των αρχαίων Ελλήνων. 
Κρατάει δόρυ και ασπίδα. Στο κεφάλι του 
φοράει χάλκινο κράνος. Απ’όπου περνού-
σε τα τείχη των πόλεων σωριάζονταν σε 
ερείπια και το αίμα κυλούσε σαν ποτάμι 
στους δρόμους.
Ο δυνατός και άγριος αυτός θεός του πο-
λέμου ερωτεύτηκε την τρυφερή και ήρεμη 
Αφροδίτη. Η θεά ήταν σύζυγος του άσχη-
μου και ανάπηρου Ηφαίστου και όταν 
εκείνος έλειπε από το παλάτι εκείνη άρ-

χισε να δέχεται τον Άρη. Ο σύνδεσμός 
τους δεν κράτησε για πολύ καιρό μυστικός. 
Ο Ήλιος που τα βλέπει όλα, μαρτύρησε 
στον Ήφαιστο τις απιστίες της γυναίκας 
του. Τότε εκείνος χάλκευσε μετάλλινα δί-
χτυα, λεπτά σαν τα νήματα της αράχνης, 
αθέατα στο γυμνό μάτι και έζωσε με αυτά 
το ένοχο κρεβάτι. Μετά αποχαιρέτησε τη 
γυναίκα του, τάχα πως θα πάει ταξίδι.
Όταν ο Άρης τον είδε να φεύγει από τον 
Όλυμπο, έτρεξε στην αγαπημένη του. Μό-
λις όμως πλάγιασαν, βρέθηκαν μπλεγμένοι 
στα δίχτυα χωρίς να μπορούν κα κουνη-
θούν. Ο Ήφαιστος ειδοποιημένος από τον 
Ήλιο, γύρισε στο παλάτι, άνοιξε διάπλατα 
τις πόρτες του δωματίου κι άρχισε να φω-
νάζει τους θεούς του Ολύμπου να έλθουν 
να δουν τις ντροπές τις Αφροδίτης. Στο 
παλάτι έφθασαν όλοι οι άντρες θεοί, εκτός 
από το Δία και γελούσαν καθώς έβλεπαν 
τους ενόχους δεμένους γυμνούς στο κρε-
βάτι και άρχισαν να σχολιάζουν το θέμα.
Το παράνομο ζευγάρι απελευθερώθηκε 
όταν ο Άρης δέχτηκε να πληρώσει λύτρα 
στον Ήφαιστο, ύστερα από διαταγή του 
Δία. Η Αφροδίτη έφυγε για την Πάφο της 
Κύπρου και ο Άρης για τη Θράκη, ώσπου 
να ξεχαστεί το επεισόδιο.
Κατά τον Ησίοδο, ο Άρης απέκτησε από 
την Αφροδίτη τρία παιδιά, το Φόβο, το 
Δείμο και την Αρμονία.
Στα Ομηρικά έπη είναι γνωστοί και οι 
αγώνες του Άρη και της Αθηνάς, η οποία 
συνδύαζε την πολεμική αρετή με τη φρο-
νιμάδα. Όταν αποφάσιζε να χτυπηθεί ο 
Άρης μαζί της, έβγαινε πάντα νικημένος 
και ταπεινωμένος.
Ο Αισχύλος παρομοιάζει τον Άρη με αρ-
γυραμοιβό που στην τη ζυγαριά του στο 
πεδίο της μάχης και ανταλλάσσει τα σώ-
ματα των αντρών με λίγη στάχτη.
Ο Όμηρος τον αντιπαθεί και γι’αυτό βά-
ζει το Δία να του επιτεθεί λέγοντας πως: 
«Από τους Θεούς του ολύμπου, εσένα 
εχθρεύομαι περισσότερο, γιατί σου αρέ-
σουνε οι πόλεμοι και έχεις της μάνας σου 
το αλόγιστο που δε βαστιέται πείσμα».
Σαν θεός ο Άρης δε λατρευόταν σε πολ-
λούς τόπους, ούτε καμιά πόλη τον είχε 
κάνει πολιούχο της. Λατρευόταν μόνο 
στην Κρήτη και στη Θράκη.

ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Γράφει η μαρλένα σκουλά-περιφεράκη
λΟΓΟΤΕχΝΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΕλΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥλΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕλλΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ...
του βΑσιλειΟύ σπΑχη από την γερμΑνιΚη ΚΑτΟχη 
κοντά στο μεγάλο αγωνιστή γεωργιΟ πετρΑΚΟγιωργη 

Ένατη συνέχεια  
από το προηγούμενο- 
τελευταία συνέχεια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΒΑΣΙΛΗ ΣΠΑΧΗ

Κλείνοντας τον κύκλο των Αναμνήσεων και Αφηγήσεων που ο Βασίλης 
Σπαχής απέκτησε πλάι στον Μεγάλο Αγωνιστή Γεώργιο Πετρακογιώργη, 
αισθάνομαι την ανάγκη να τον ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς, που μου 
εμπιστεύθηκε το πιο τρυφερό και αγνό, μέρος της ζωής του, την εφηβεία 
του, όπως τη βίωσε μέσα από τη φωτιά του πολέμου και της αντίστασης 
κατά των Γερμανών. 
Ο Βασίλης Σπαχής, και κατά τη μάνα μου τη Μαριάνθη, «το Βασιλειό» μου 
παρέδωσε τις μαγνητοταινίες της περιόδου αυτής, που τις απομαγνητοφώ-
νησα και μετά από πολλές διορθώσεις του ίδίου, μου επέτρεψε να τις επι-
μεληθώ και να τις δημοσιεύσω στην Φωνή των Ανωγείων.
 Θεωρώ ότι με αυτήν την προσπάθεια, απέτισα ένα ελάχιστο φόρο τιμής 
στη μνήμη, που ώφειλα, και θα οφείλω ες αεί, στον Γεώργιο Πετρακογιώρ-
γη, στον « Παππού του Μύθου».

 Αλεξάνδρα Ιωάννου Σταυρακάκη

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι αφηγήσεις μου αυτές είναι ένα μέρος από 
τις εμπειρίες μου, που η συγκυρία εκείνης 
της εποχής μου δώρισε, φέρνοντάς με κοντά 
σ αυτήν τη μεγάλη μορφή στον Γεώργιο Πε-
τρακογιώργη. Έχω δε την ξεχωριστή χαρά 
και τιμή, ότι και γω έκανα ο,τι μπορούσα για 
να φανώ χρήσιμος σ αυτήν την πολύ σημα-
ντική ομάδα. Και νιώθω υπερήφανος που 
είχα και γω την όποια συμμετοχή και προ-
σφορά, κοντά σ αυτά τα παλληκάρια.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής θα καταγράψω 
τους νεκρούς-ήρωες της ομάδας μας, τους 
οποίους είχα ζήσει και θαυμάσει για την 
γενναιότητα και το ήθος τους.
1  Ανυφαντάκης Αλέξανδρος από τον 

Πλάτανο Αμαρίου
2  Αποστολάκης Κωνσταντίνος από τη 

Μιαμού
3  Εφταμηνήτης Ιωάννης από τον  

Πλάτανο Αμαρίου
4  Κατσούγκρης Χαράλαμπος από τη  

Λοχριά Αμαρίου
5  Κουκλινός Εμμανουήλ από τη Γρηγοριά
6  Κρυοβρυσανάκης Γεώργιος από τη  

Λοχριά Αμαρίου
7  Λιανουδάκης Πολύδωρος από τα 

Σκούρβουλα
8  Μανωλεσάκης Παναγιώτης από το  

Καβούση Ρεθύμνης
9  Μαυράκης Γεώργιος από το  

Μαγαρικάρι
10  Σαρτζετάκης Γεώργιος από την  

Κρύα Βρύση
11  Σταθοράκης Μιχάλης από τις  

Καμάρες
12  Σταφυλαράκης Δημήτριος από το  

Βατόλακκο Χανίων
13  Φραγκιαδάκης Διονύσης από τα  

Βορίζα.
Δοξα και τιμή σ αυτά τα αθάνατα παλλη-
κάρια.
Οι αποτελέσαντες την Ομάδα Πετρακο-

γιώργη. Καταγράφονται τα ονόματα και η 
καταγωγή όσων ανταρτών-παλληκαριών 
μπόρεσα να θυμηθώ: 
1  Αλεξάκης Ελευθέριος από το Πατσό  

Ρεθύμνης 
2 Αλεξανδράκης Ιωάννης από το Αμάρι
3 Αλεξανδράκης Νικόλαος από το Αμάρι
4  Αναγνωστάκης Γεώργιος από τη  

Κυριάννα Ρεθύμνης
5 Ανδρουλάκης Νικόλαος από το Αμάρι 
6  Ανυφαντάκης Αλέξανδρος από τον 

Πλάτανο Αμαρίου 
7  Αποστολάκης Κωνσταντίνος από τη  

Μιαμού 
8 Βεησάκης Γεώργιος από τα Βορρίζα, 
9 Βεησάκης Εμμανουήλ από τα Βορρίζα
10 Βεησάκης Ιωάννης από τα Βορρίζα
11  Βεησάκης Μανούσος του Εμ. από τα 

Βορρίζα
12 Βλατάς Αντώνιος από τη Νίθαυρη
13  Δανδουλάκης Εμμανουήλ από τη  

Πόμπια
14 Εφταμηνήτης Ιωάννης από τον Πλάτα-
νο Αμαρίου 
15 Ζαμπετάκης Αστρινός από τη Νίβρυτο
16  Ζαχαριουδάκης Ελευθέριος από τη  

Νίβρυτο, 
17  Καζάκης Γεώργιος ή Μπίλιος από τα 

Πιτσίδια
18  Καναβάκης Κωνσταντίνος από το  

Μαγαρικάρι
19  Καναβάκης Στρατής από το  

Μαγαρικάρι
20  Καργάκης Γεώργιος (ψαρογιώργης) 

από τα Βορρίζα 
21 Καργάκης Γεώργιος από τα Βορρίζα 
22  Καργάκης Κωνσταντίνος  

(ψαρόκωστας) από τα Βορρίζα
23 Καργάκης Μιχαήλ από τα Βορρίζα
24 Καργάκης Πολύδωρος από τα Βορρίζα 
25  Καρκανάκης Νικόλαος από το  

Μαγαρικάρι

26  Καρπουζάκης Κωνσταντίνος από το 
Ζαρό 

27  Καστρινάκης Ελευθέριος από το  
Ηράκλειο

28  Καστρινάκης Εμμανουήλ από το  
Ηράκλειο 

29  Καστρινάκης Στυλιανός από το  
Ηράκλειο

30  Κατσανέβας Γεώργιος από την Ασή 
Γωνιά

31  Κατσαντώνης Κυριάκος από το  
Γουργούθι Αμαρίου

32  Κατσαντώνης Στυλιανός από το Άνω 
Μέρος,

33  Κατσούγκρης Χαράλαμπος από τη  
Λοχριά Αμαρίου

34 Κουκλινός Εμμανουήλ από τη Γρηγοριά 
35  Κραουνάκης Μιχάλης από τον  

Μέρωνα Αμαρίου
36  Κρυοβρυσανάκης Αντώνης από τη  

Λοχριά 
37  Κρυοβρυσανάκης Γεώργιος από τη  

Λοχριά
38  Κρυοβρυσανάκης Ιωάννης  

(Μανουσογιάννης) από τη Λοχριά
39  Κυριακάκης Κωνσταντίνος  

(Μαυρόκωστας) από το Μοναστηράκι
40  Λενακάκης Γεώργιος από το  

Μαγαρικάρι 
41  Λενακάκης Μιχάλης από το  

Μαγαρικάρι
42  Λιανουδάκης Πολύδωρος από τα 

Σκούρβουλα
43  Μανωλεσάκης Παναγιώτης από το  

Καβούσι Ρεθύμνης
44  Μαυράκης Γεώργιος από το  

Μαγαρικάρι
45  Μαυράκης Εμμανουήλ από το  

Μαγαρικάρι
46  Μαυράκης Μιχάλης από Μαγαρικάρι 
47  Μαυρογιάννης Ελευθέριος από το  

Μαγαρικάρι
48  Μπαροτσάκης Φώτης από τα Χάρκια 

Ρεθύμνης
49  Μπικάκης Νικόλαος από το Αμάρι 
50  Νταμπάκης Αρτέμης από την Ανώπολη 

Σφακίων 
51  Νταμπάκης Ιωάννης από τη  

Φανερωμένη
52  Νταμπάκης Σπύρος από την Ανώπολη 

Σφακίων
53  Παλιεράκης Ιωάννης από την Πηγή  

Ρεθύμνης
54  Παπαδάκης Θεόδωρος από την  

Ανώπολη Σφακίων 
55  Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ από το 

Μαγαρικάρι
56  Παπαδουράκης Γεώργιος από τη  

Γρηγοριά 
57  Πάτερος Εμμανουήλ από την Πισταγή
58  Πάτερος Ευάγγελος από την Πισταγή

59  Πετράκης Αγησίλαος από το  
Μαγαρικάρι

60  Πετράκης Νικόλαος από το  
Μαγαρικάρι

61  Πετράκης Κλέαρχος από το  
Μαγαρικάρι

62  Πετρακογιώργης Γεώργιος, Αρχηγός, 
από το Μαγαρικάρι 

63  Ρουμπογιαννάκης Εμμανουήλ από το 
Ζαρό

64  Σαββάκης Αλέξης από το Πετροκεφάλι 
65  Σαριδάκης Κωνσταντίνος από τις  

Καμάρες
66 Σαριδάκης Πελοπίδας από τις Καμάρες 
67  Σαρτζετάκης Γεώργιος από τη Κρύα 

Βρύση 
68  Σπαχής Βασίλειος από τα Ανώγεια 
69  Σταθοράκης Μιχαήλ από τις Καμάρες
70   Τζίτζικας Γεώργιος ή Μπαχρής από το 

Άνω Μέρος 
71 Τζωρτζακάκης Αδάμης από τη Νίβρυτο
72 Τσικριτζής Εμμανουήλ από το Ζαρό, 
73  Φαραγκουλιτάκης Ελευθέριος από τη 

Φανερωμένη
74  Φραγκιαδάκης Διονύσης από τα  

Βορρίζα
75  Χαραλαμπάκης Γεώργιος από το Ζαρό
76  Χαριτάκης Χαρίδημος από τη Λοχριά
77 Χατζάκης Γεώργιος από τις Καμάρες
78 Χατζάκης Γεώργιος από το Μαγαρικάρι 
79  Χουστουλάκης Αντώνης από τους  

Κισσσούς
80 Χρυσός Γρηγόρης από τα Λιβάδια.
Ζητώ συγγνώμη από τους συμπολεμιστές 
που τυχόν ξέχασα. Λόγω της προχωρημένης 
ηλικίας μου η μνήμη μου δεν έχει τη δυνα-
τότητα να συγκρατεί το σύνολο των ονομά-
των τους. Πάντως η ανάπτυξη πολυπληθών 
αντάρτικων ομάδων στην Κρήτη δεν ήταν 
εφικτή , αφ ενός λόγω του περιωρισμένου 
νησιωτικού χώρου, και αφ ετέρου εξ αιτίας 
της δυσκολίας που υπήρχε για την τροφο-
δοσία της ομάδας.
Κλείνοντας αυτό το οδοιπορικό μνήμης, 
επιθυμώ να αναφερθώ, με απέραντο σεβα-
σμό στον αρχηγό μας, Γεώργιο Πετρακο-
γιώργη, τη μεγάλη αυτή μορφή της κρητι-
κής αντίστασης, τον γενναίο, δίκαιο και 
γοητευτικό άνδρα, τον υψηλού ήθους πα-
τριώτη, που πάντοτε τον διέκριναν σοφές 
αποφάσεις και αρετής πράξεις. Καταθέτω 
δε με πλήρη επίγνωση,- έχω αυτήν την υπο-
χρέωση για να είναι πειστικά τα λόγια μου,- 
ότι δεν είδα, ή δεν αντιλήφθηκα ΠΟΤΕ, 
αυτός ο άνθρωπος να έκανε πράξη κατώτε-
ρη του μεγαλείου του και του θαυμασμού 
που τρέφανε προς αυτόν οι άνδρες του.

Αλεξάνδρα ιωάννου σταυρακάκη
ΕΠΙΜΕλΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Αρησ ΑνΑπΑύΟμενΟσ 
ΡΩΜΗ - ΠαλαΤι Altems

πλΑνητησ Αρησ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων 
αναγνωρίζοντας την τραγική κατάσταση που 
έχει περιέλθει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός 
κόσμος της χώρας, εξαιτίας της αντιαγροτικής 
πολιτικής όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσε-
ων, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, που εφαρμόζουν απαρέ-
γκλιτα τις οδηγίες της ΕΕ και ΚΑΠ, καλεί την 
κυβέρνηση και κάθε αρμόδια αρχή να σκύψει 
με σοβαρότητα, πάνω στα υπαρκτά προβλήμα-
τα του αγροτικού κόσμου, τα οποία επιδεινώ-
θηκαν και με την οικονομική κρίση και ζητά να 
θεσμοθετηθούν άμεσα:
◗Δραστικά μέτρα μείωσης, του κόστους παραγω-
γής, των τιμών στις ζωοτροφές, των λιπασμάτων, 
των αγροτικών εφοδίων και την επιδότηση τους.
◗Μέτρα ενίσχυσης για την αύξηση της κτηνο-
τροφικής και γεωργικής παραγωγής με περιο-
ρισμό των εισαγωγών στα ομοειδή προϊόντα. 

◗Θεσμοθέτηση ικανοποιητικών κατώτερων εγγυ-
ημένων τιμών για όλα τα γεωργικά και  ζωοκομικά 
προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγω-
γής και να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα. 
◗Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατα-
νάλωσης, στα αγροτικά εφόδια, ζωοτροφές 
μηχανήματα, ενέργεια, καμιά αύξηση στην τιμή 
του ψωμιού, μείωση των επιτοκίων της ΑΤΕ. 
◗Απαγόρευση με νόμο κάθε κατάσχεσης και 
πλειστηριασμού της κατοικίας και αγροτικής 
εκμετάλλευσης με αντικειμενική αξία 300.000 
ευρώ, με διαγραφή χρεών από τους τόκους και 
πάγωμα πληρωμών για όσο διαρκεί η κρίση. 
◗Πάγωμα οποιασδήποτε αύξησης στα τιμολόγια 
της ΔΕΗ, αφορολόγητο πετρέλαιο. 
Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν σύγχρονη Ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των αγρο-
τών, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Κα-

τάργηση του χαράτσι των 5 ευρώ για την επί-
σκεψη σε κέντρα υγείας και Νοσοκομεία. 
◗Κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων 
περιορισμών στη φυτική και την κτηνοτροφική 
παραγωγή. 
◗Σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή, 
καμιά παρακράτηση στις επιδοτήσεις. 
◗Ανατροπή των μέτρων διαχωρισμού των  αγροτών 
σε «κατά κύριο επάγγελμα, ή μη» και σε «ενερ-
γούς» και «ανενεργούς»,γιατί είναι μέτρα ξεκλη-
ρίσματος των μικρών και μεσαίων αγροτών. 
◗Όχι στη μετατροπή των Ενώσεων  Συνεταιρισμών 
και των συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε ανώνυ-
μες εταιρείες, που έχει ως αποτέλεσμα το  χτύπημα 
των εργασιακών δικαιωμάτων και των συμφερό-
ντων των μικρομεσαίων γεωργοκτηνοτρόφων.
◗Μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 
για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες, 

κατώτατη σύνταξη στα 1.120 ευρώ, επίδομα το-
κετού από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις 
αγρότισσες, που να αντιστοιχεί σε 4μηνη άδεια 
με βάση το βασικό μισθό, σύνταξη χηρείας 
στους αγρότες και τις αγρότισσες. 
◗Ο ΕΛΓΑ, αποκλειστικά κρατικός φορέας, με 
πλήρη ασφάλιση αγροτικής παραγωγής και κε-
φαλαίου για το 100% των ζημιών από όλους 
τους φυσικούς κινδύνους, κάλυψη ελλειμμάτων 
του από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Απευθύνει δε αγωνιστικό κάλεσμα σε όλο τον 
αγροτικό κόσμο να επιλέξει τον δρόμο του αγώ-
να για την διεκδίκηση όλων των παραπάνω ως 
μόνη λύση για την επιβίωση αυτών και των 
οικογενειών τους. 

ΑΝΩΓΕΙΑ 7/2/2011
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

σχεδιΟ ΨηφισμΑτΟσ  σύμπΑρΑστΑσησ στΟύσ δΟΚιμΑζΟμενΟύσ ΑγρΟτεσ
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λεύτερησ ΚΑλΟμΟιρησ

Οι παραπάνω μαντινάδες είναι του συγχωριανού 
μας Λευτέρη Καλομοίρη, ο οποίος υπηρετεί χρόνια 
και με επιτυχία το ευαίσθητο αυτό είδος ποιητικού 
λόγου. Ορισμένες από τις μαντινάδες αυτές, μπο-
ρούν οι αναγνώστες να τίς «συναντήσουν» σε κά-
ποιο από τα τρία βιβλία του που έχει κυκλοφορήσει 
με τίτλο: «Ντελικανής», «Μια μαντινάδα, μια ζωή» 
και «Τον έρωντα εφαντάστικα».
Με την ακόλουθη μαντινάδα, ο Λευτέρης Καλομοί-
ρης, ο οποίος, ας σημειωθεί, ότι διετέλεσε επί δε-
καετία πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανω-
γείων, θέλησε να ευχαριστήσει όλους του ανθρώ-
πους που τον στήριξαν με την ψήφο τους στις 
πρόσφατες Περιφερειακές Εκλογές του Νοεμβρί-
ου 2010, κατά τις οποίες ήταν υποψήφιος στο Νομό 
Ρεθύμνου

Ένα μεγάλο ευχαριστώ
μέσα από την καρδιά μου
στον κόσμο που με στήριξε
στην περιφέρειά μου

➊ Στις παλιές δύσκολες, αλλά καλές εποχές, 
πήγε ο Χτυπαρθούνης στου συντέκνου του, του 
Γρυλιό, για να του ζητήσει ένα ψήφο στις επερ-
χόμενες τότε δημοτικές εκλογές, αν και ήσαν 
σε διαφορετικές παρατάξεις.
-Σύντεκνε, λέει ο Χτυπαρθούνης του Γρυλιό, να 
μου δώσεις θες ένα ψήφο εδά στση εκλογές;
O Γρυλιός εξαφνιάστηκε -ήρθε σε δύσκολη 
θέση- αλλά σχεδόν αμέσως απάντησε με δε-
ξιοτεχνία και τον κατάλληλο σεβασμό που 
απαιτούσαν οι περιστάσεις.
-Σύντεκνε, καλιάχω να σου δώσω ένα τυρί! 
➋ Αρκετά χρόνια αργότερα, στη δεκαετία του 
90,πάλι δημοτικές εκλογές, συνέβη το εξής 
περιστατικό στο χωριό μας:
ξαδέρφια ήσαν και ο ένας κατέβαινε υποψή-
φιος δημοτικός σύμβουλος. Ο άλλος λοιπόν του 
υποσχέθηκε πως θα τονέ ψηφίσει .Έλα μου 
όμως που ένας άλλος υποψήφιος από άλλο 
συνδυασμό του είχε γίνει βδέλα,για να τονέ 
ψηφίσει και δεν τονέ παρέτανε ήσυχο.
Αφησέ με μρε ήσυχο, τούλεγε, τον αξάδερφό 
μου θα ψηφίσω.
Δεν τονέ άφησε όμως, μέχρι που έβγαλε το παι-

γνίδι και του απέσπασε την ψήφο. Ο υποψήφιος 
αξάδερφος δηλαδή την «ήπιε τη γκαζόζα».Tα 
«εκλογικά επιτελεία» όμως έβαλαν τα πράγμα-
τα κάτω και ανακάλυψαν την «τάπα» του αξα-
δέρφου. Μετά από δυο-τρεις μέρες κάθεται στο 
καφενείο ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 
και μπαίνει μέσα ο «ταπατζής αξάδερφος».
-A μα ψήφος εκεινοσές που μου δωκες αξά-
δερφε!
Ο αξάδερφος, δεν φτάνει που είχε κάνει τη 
διαολιά, μονό εγύρευγε και τα ρέστα.
-γιάιντα μρε του λέει, δε σε ψήφισα και μου τα 
λες τουτανά;
-Όχι μρε, του απαντά, δε με ψήφισες, γιατί στο 
τμήμα που εψήφιζες δεν επήρα ούτε ένα ψήφο!
➌ Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές απέξω 
από ένα εκλογικό τμήμα ήσαν συγκεντρωμένοι 
αρκετοί του ενός συνδυασμού με διάχυτη την 
αισιοδοξία τους για το εκλογικό αποτέλεσμα, 
ώσπου φτάνει μια μεγάλη πατούλια του αντί-
παλου συνδυασμού για να ψηφίσει. Μόλις τους 
είδανε λοιπόν εσκοτεινιαστίκανε και «έπεσε 
άπνοια». Πετάγεται λοιπόν ο χιουμορίστας της 
παρέας και λέει: 

-Tώρα έχουμε ενός λεπτού σιγή!
Ανάφερα τα παραπάνω τρία περιστατικά ,που 
συνέβησαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 
στο χωριό μας, όπου οι χωριανοί ζουν πάντα 
έντονα τις εκλογικές αναμετρήσεις. Πάντα 
υπήρχαν περιπτώσεις που αρκετοί άνθρωποι 
ήρθαν σε δύσκολη θέση , λόγω διαφόρων συν-
θηκών – συμπεριφορών που εκάστοτε επικρα-
τούσαν. Όμως στο τέλος κάθε εκλογικής ανα-
μέτρησης ,από το πόστο που κάθε συνδυασμός 
ετάχθηκε από το εκλογικό αποτέλεσμα ,όλα τα 
δημοτικά συμβούλια λειτούργησαν με γνώμονα 
το κοινό συμφέρον του χωριού, προσφέροντας 
το κατά δύναμη, αφήνοντας πίσω προσωπικές 
εκλογικές αντιπαραθέσεις και πάθη.
Είμαι σίγουρος, με … μαθηματική ακρίβεια, 
ότι το ίδιο θα συμβεί και με το προκύπτον δη-
μοτικό συμβούλιο  από τις πρόσφατες δημοτι-
κές  εκλογές. Είναι ευχής έργο που τρεις νέοι 
άνθρωποι ηγήθηκαν των τριών συνδυασμών 
στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, πλαισιω-
μένοι από πολλούς αξιόλογους συγχωριανούς, 
στην πλειοψηφία τους νέοι, έτοιμοι να προσφέ-
ρουν για το κοινό συμφέρον του χωριού.
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ΠΑΡΑΚΑλΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ ΟλΟΙ  

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ λΗΠΤΕΣ ΤΗΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ τΑΚτΟ πΟιησΟύν τη 

σύνδρΟμη ΤΟΥΣ. ΠΑΡΑΚΑλΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ, 

ΟλΟΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙ λΟΥΝ ΚειμενΑ 

πρΟσ δημΟ σιεύση ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥλλΟ 

ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (Νο 286) ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ 

ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μεχρι 10 ΑπριλιΟύ.

Ο ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Όταν,
τρελά βογκά ο βοριάς, σκληρός ψυχρός  
με πείσμα,
και μαρμαρώνει τα κορμιά και τις καρδιές 
τους
και τ’ άγαλμα που χαρωπά ετραγουδούσε
βουβαίνεται και μόνο του σιγά-σιγά σωπαίνει,

συλλογιέμαι.

Τότε, 
που τρέχουν με βοή πολλή και τα ποτάμια
και χίλια χαιρετίσματα φέρνουν στους  
κάμπους
κι αδελφικά γλυκά φιλιά στο μαύρο κύμα,
π’ ανοίγει μνήματα πολλά, βαθειά στο διάβα, 

αναρωτιέμαι.

Όταν,
υπάρχουνε στη γη τα άσπλαχνα τα χέρια,
χωρίς στα στήθη μια καρδιά να κελαηδάει,
που ξεφυλλίζουν και μαδούνε τα λουλούδια
και τα γκρεμίζουν τα πουλιά και  
τα σκοτώνουν,

συλλογιέμαι.

Τότε,
που χέρι υψώνεται με οργή πολλή μεγάλη
και το δικαίωμα της ζωής στον άλλο αρνείται
και παίρνει αυτό που δεν μπορεί να  
ξαναδώσει
και βάζει μαύρες φορεσιές σε όλα γύρω,

αναρωτιέμαι.

Όταν,
ο ποιητής μακριά στης γης σε κάποια άκρη,
γράφει στο άσπρο το χαρτί το μαύρο στίχο,
κι εκείνο το παράπονο το κάνει ο άλλος
ο μουσικός στις νότες του πικρό τραγούδι,

συλλογιέμαι.

Είναι,
το τρένο αυτής της γης επάνω στις  
γραμμές του
και ανεβαίνει της ζωής την ανηφόρα,
ή μήπως τρέχει βιαστικό μέσα στο χάος,
προς το χαμό, τη συμφορά και προς το τέλος; 

ΒΑΣΙλΗΣ ΒοΥϊΔΑΣΚΗΣ

Λίγο πριν από τις δημοτικές εκλογές, μου φώναξε από μακριά ο Γιώργαρης του Ευ-
ριπίδη να του εξηγήσω κάτι. Οι διάλογοι που ακολούθησαν ήσαν οι έξης:
–Μπρε δημοσιογράφε, ίντα πράμα είναι εκείνη να, η αποπεράτωση; (σ.σ. προφανώς 
εννοούσε την περαίωση της εφορίας).
–γιώργη, με λίγα λόγια, είναι ότι το κράτος θέλει να μαζέψει «ζεστό» χρήμα…
–Ε, που να ζεματιστούν τα χεροπάλαμά τους, πού θένε και ζεστό χρήμα… Τα στιβάνια 
μου θένε ένα μπροκάλι (καρφί) και δεν έχω και λεφτά θελα τους δώσω πάλι…;

�
Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΓΙΩΡΓΗ 

Λίγο μετά το τέλος της πρόσφατης εκλογικής διαδικασίας στα Ανώγεια, συνάντησα 
τυχαία τον Ζαφειρογιώργη (γιώργη Κοντογιάννη) και του έδωσα τα… εύσημα μου για 
την καταπληκτική ατάκα που έδωσε πριν από μερικές δεκαετίες σε κάποιους όταν 
του παζάρευαν το εισιτήριο εισόδου στον κινηματογράφο στην μισή τιμή. Ο Ζαφει-
ρογιώργης, μου χαμογέλασε και πέταξε μια άλλη εξίσου καταπληκτική ατάκα:
–Ναι, πράγματι, τους είπα να κοιτάνε με το ένα μάτι γιατί δεν με συνέφερε αλλιώς!!!

ΑνωγειΑνεσ ΑθιβΟλεσ
Η… «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ» ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΑΡΗ ΕΠιΜΕλΕια μΑν ςκΑν

«Ο Πιοζ Νάμε και οι πέντε γάτες»
Κωστής Α. Μακρής*                              ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
Ο Πιοζ Νάμε ζει μια ήρεμη ζωή στο σπίτι της θείας του κοντά στη θάλασσα, παρέα 
με πέντε γάτες. Όμως, λίγες μέρες πριν κλείσει τα οκτώ του χρόνια, κάποιοι τον 
απάγουν και τον μεταφέρουν σε ένα έρημο νησί. Ευτυχώς, ο μικρός μας ήρωας είναι 
αρκετά ξύπνιος για να ξεφύγει από τους απαγωγείς του, αλλά μόλις ελευθερώνεται, 
αντιλαμβάνεται πως θα χρειαστεί να απαντήσει σ’ ένα σωρό ερωτήματα μέχρι τη 
σημαδιακή ημέρα των γενεθλίων του:
◗ Ποιος οργάνωσε την απαγωγή του και γιατί;
◗ Ποιο τρομερό μυστικό σημαδεύει τη ζωή του;
◗  Τι είναι αυτό που όλοι τού κρύβουν με σιωπές 

και μισόλογα;
◗  Τι υπάρχει μέσα στο σφραγισμένο πηγάδι, 

στον πανέμορφο κήπο του Ρόδινου Σπιτικού, 
και γιατί αγριεύουν οι πέντε γάτες όποτε βρε-
θούν εκεί κοντά;

◗  Ποιοι είναι οι φίλοι του και γιατί μοιάζουν 
τόσο με εχθρούς;

Με πολύ χιούμορ, αρχαία μαγεία, μπόλικη 
δόση φαντασίας, δράση, αγωνία και οικολο-
γικές ευαισθησίες, ο Πιοζ Νάμε και οι πέντε 
γάτες που τον συντροφεύουν παντού και 
πάντα μάς ταξιδεύουν σε μια απίθανη πε-
ριπέτεια λύτρωσης και αυτογνωσίας. 
Ένα βιβλίο που διαβάζεται από μικρούς 
και μεγάλους.

* O Κωστής Μακρής είναι σύζυγος της Εβίτας περιφεράκη

Ένα σπάνιο καλλιτεχνικό ήθος, μια βαθιά 
και ειλικρινή προσέγγιση στο τοπίο του κρη-
τικού μουσικού πολιτισμού κι ακόμα ένας 
εμφανής δημιουργικός ενθουσιασμός, απα-
ραίτητος για δύο νέους ανθρώπους που 
εγκαινιάζουν την σχέση τους με τη μουσική 
και το τραγούδι, είναι κάποια από τα στοι-
χεία που συνάντησα ακούγοντας το δίσκο 
του Αντώνη και του Χάρη. 
Τραγούδια όπως αυτά που έχουν γράψει και 
ερμηνεύουν, μουσικές όπως αυτές που έχουν 
συνθέσει, κρατάνε αμόλυντη και σίγουρη 
την αισιοδοξία μου για το «αύριο» της κρη-
τικής μουσικής, αλλά και για τη συνέχεια 
ενός αστέρευτου ποταμού, που ως πηγή έχει 
την καλλιτεχνική συνείδηση και αισθητική 
του τόπου μας.

Κώστας Φασουλάς

Ο ΕΡΩΝΤΑΣ ΣΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΩ ΣΤΗ ΜΕΣΗ 
ΔΕ ΝΟΣΤΑΛΓΩ ΝΑ ΒΡΩ ΣΤΕΡΙΑ
Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ Μ’ΑΡΕΣΕΙ .

ΒΡΕΝΤΖοΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Η ΣΚΕψΗ ΜΟΥ ΕΛΑΡΓΑΡΕ
ΣΑ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ ΦΕΥΓΕΙ
ΚΑΙ ΤΑ ΛΗΜΕΡΙΑ ΜΙΑΣ ΠΑΛΙΑΣ
ΑΓΑΠΗΣ ΜΟΥ ΓΥΡΕΥΓΕΙ .

ΠΕΤΡοΣ ΚΑλοΜοΙΡΗΣ

Κάθε αρχή κρύβει μέσα της τη χαρά της δημι-
ουργίας. Και μόνο αυτή η σπίθα φτάνει για να 
ξεκινήσεις! Όταν μάλιστα τα μουσικά σου ακού-
σματα από παιδί, σε οδηγούν σε σωστά μονο-
πάτια, το μόνο που σου μένει είναι να σκύψεις 
πάνω από την παράδοση του τόπου σου και έχο-
ντας αυτήν εφόδιο, να δημιουργήσεις κάτι νέο! 
Αυτό πάει και τη μουσική παρακάτω! 
Δυο νέα παιδιά από τα Ανώγεια, ο Αντώνης 
Κοντόκαλος και ο Χάρης Φασουλάς, μέσα 
από την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά 
«Αρχής αγέρας» μας δείχνουν πως όταν έχεις 
μεγαλώσει με την παράδοση να σε ακολουθεί 
πάντα σε ό,τι κάνεις και με την αγάπη για τον 
τόπο σου, αυτά είναι τα σωστά υλικά για να 
δημιουργήσεις!
Ο μουσικός αγέρας που αποπνέει από την αρχή, 
θα φέρει στα αυτιά μας κάτι όμορφο…

Καλή ακρόαση!
«Σείστρον_Κρητικό μουσικό εργαστήρι»

ΚύΚλΟφΟριΑ
    νεΟύ CD

Νέο μουσικό CD κυκλο-
φόρησαν οι συχωριανοί 

μας Μενέλαος και Γιώργης  
Νταγιαντάς με τίτλο «Όπου 
κι αν είμαστε μαζί…». 
Η πολύ καλή αυτή δουλειά 
τους περιλαμβάνει 11 κομμά-
τια, ενώ φιλικά συμμετέχει, 

ένας επίσης ανωγειανός,  
ο Γιώργης Βρέντζος  

(Κάτης). 
Καλή ακροάση!
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ΦΑΣΜΑΝ  (fasman@anogia.gr)

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΟΚΑΛΟΣ   ΧΑΡΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ

ΚύΚλΟφΟριΑ νεΟύ μΟύσιΚΟύ CD

«Αρχής αγέρας»

Η διατήρηση 
της πλούσιας  

μουσικής μας παράδοσης 
με την ταυτόχρονη «γένεση 

του νέου λόγου» απαιτεί αρμο-
νία που θα εγγυάται την ομαλή 

σύνδεση τους. Αυτή την  
αρμονία ψάχνουμε

Αντώνης – Χάρης 

Όμορφο να εκφράζεις τα συναισθήματά που 
γεννά μέσα σου η μουσική!
Ομορφότερο, όταν πρόκειται για τη μουσική 
αγαπημένων φίλων και μάλιστα για την πρώ-
τη τους δισκογραφική δουλειά.
Κάθε αρχή κρύβει μέσα της τη χαρά της δημι-
ουργίας. Και μόνο αυτή η σπίθα φτάνει για να 
ξεκινήσεις! Εύχομαι στον Αντώνη και το Χάρη, 
αυτή η «μουσική κατάθεση» να είναι η αφετη-
ρία για πολλά μουσικά ταξίδια, πάντα με σε-
βασμό και αγάπη στη μουσική παράδοση της 
Κρήτης μας. Ας σας ακολουθεί πάντα σε ό,τι 
κάνετε, ο αγέρας που φυσάει όταν αυτό αρχί-
ζει το ταξίδι του...

Ελένη Αεράκη
«Σείστρον»

�

�

με Ματιά... Ποιητική

Άμα θ’ακούσω ταραχή
τ’ανέμου με τρομάζει
είδα δεντρά πολλώ χρονώ
στα δυο να τα μοιράζει

Πουλιά σαν και πετάξανε
σύννεφα και χαθήκαν
ε! τα παντέρμα όνειρα
και γιάιντα δε μου βγήκαν

Ξετίναξέ τα τα μαλλιά
τα κατσαροπλεγμένα
να ξεμπερδέψει η σκέψη μου
πάλι να’ρθεί σε μένα

Για να σου κάνω ασκιανό
μπροστά στον ήλιο μπαίνω
κι όντε χιονίζει γίνομαι
φωτιά και σε ζεσταίνω

Άμα θα κάτσω να σκεφτώ
τα βάνω με τη φύση
γιάιντα το φως τσ’ανατολής
να χάνεται στη δύση

Ε το μπαντέρμο τον καιρό
πώς φεύγει, πώς λαργάρει
κι ό,τι κι α φέρει η ανατολή
η δύση θα το πάρει

Το φύλλο που μαραίνεται
θα πέσει μοναχό του
το κάθε πράμα έρχεται
και κάνει τον καιρό του

Το φύλλο πούναι στο δεντρό
φυσίξει δε φυσίξει
σιγά-σιγά με τον καιρό
ο χρόνος θα το ρίξει

Δε τση ζηλεύω τση κορφής
Κι ας βρίσκομαι στο πάτο
Άμα σκεφτώ πως η ζωή
Φέρνει τα πάνω κάτω

ο νόμος τση βαρύτητας
ποτέ δεν έχει σφάλει
ό,τι ανεβαίνει στα ψηλά
χάμε θα πέσει πάλι
Έκεια που λιάζει να σταθώ
η μοίρα μου θα βρέξει
το κάθε πράμα στη ζωή
είναι να μη σου τρέξει

Καινούργιος χρόνος ήρθενε
μα πράμα δεν αλλάζει
πάλι ξαναξημέρωσε
και πάλι σκοτεινιάζει

σε μιΑ ΑΚρη τησ γησ
(ένα ποίημα για τα παιδιά 

του κόσμου)

Δύο παιδικά μάτια
σε ικετεύουν

για ένα χαμόγελο,
να θυμηθείς

πως σε μια άκρη της γης
σε περιμένει ένα παιδί

γυμνό και ξυπόλητο
μέσα σε ωκεανό θλίψης,

σε δρόμους
που δεν οδηγούν πουθενά,
να το πάρεις απ΄το χέρι

να τ’ανεβάσεις
σε γαλανούς ουρανούς

εκεί που οι άνεμοι
λιώνουν τους πάγους

και τα χωράφια
είναι γεμάτα λουλούδια

Εκεί, που οι γραφικές πόλεις
στεγάζουν την Ειρήνη

και οι καμπάνες
γεμίζουν ήχους ανάστασης

και ανάτασης.
Άνθρωπε

άναψε το κερί της ελπίδας
σ’ένα παιδί

που ζητά να ζεσταθεί
από τη φλόγα  

της καρδιάς σου
και να κοιμηθεί

κάτω απ’τα φτερά  
της αγάπης σου.

Άνοιξε την αγκαλιά σου
σ’ένα παιδί,

γίνε κοινωνός  
της ευτυχίας του

και αγγελιαφόρος  
της χαράς του.

(σσ.: το ποίημα αυτό έχει 
γράψει η κ. Μαρλένα  

Σκουλά-Περιφεράκη και  
περιλαμβάνεται στη συλλογή 

της, «Αιώνια Χειραψία», 
που κυκλοφορεί από τις  

εκδόσεις «Ιωλκός») 
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Στις 28 οκτωβρίου το πρωί, πέθανε στο σπίτι 
του, στην Δροσιά Αττικής, ο αρχαιολόγος, κα-
θηγητής γιάννης Σακελλαράκης. ή κηδεία του 
έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο την επομέ-
νη, στο κοιμητήριο της Κηφισιάς. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων μόλις πληρο-
φορήθηκε το θάνατο του συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση την παρασκευή 29 οκτωβρίου 
2010 και ώρα 17.00μ.μ. και αποφάσισε ομό-
φωνα να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα: 
Ο Καθηγητής Γιάννης Σακελλαράκης υπήρξε 
μια κορυφαία μορφή της επιστήμης, της αρχαι-
ολογίας και της πνευματικής ζωής της χώρας.
Το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής εργα-
σίας του επιτελέστηκε στην Κρήτη. Διετέλεσε 
διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρα-
κλείου και υποδιευθυντής του Αρχαιολογικού 
Μουσείου της Αθήνας, και μέλος του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου επί σειρά ετών. 
Το εύρος και η σημασία του ανασκαφικού του 
έργου και η βαθύτητα της επιστημονικής του 
θεώρησης τον κατέταξαν στην πρωτοπορία της 
προϊστορικής αρχαιολογίας σε διεθνές πεδίο. 
Τα τελευταία 30 χρόνια της επιστημονικής του 
ζωής τα σύνδεσε με τον ψηλορείτη και τ’ Ανώ-
γεια. Ακούραστος εργάτης της επιστήμης του, 
ανάσκαψε το Ιδαίο Άντρο σε υψόμετρο 1525 
μέτρων, τόπο λατρείας του Δία για περισσό-
τερο από τρείς χιλιάδες χρόνια. 

Δήλωση του Δημάρχου
Ανωγείων για την απώλεια
του Γιάννη Σακελλαράκη
«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θά-
νατο του «συγχωριανού» μας αρχαιολόγου, Γιάν-
νη Σακελλαράκη, ενός εξαίρετου επιστήμονα 
και συγγραφέα. 
Τ’ Ανώγεια πενθούν για τον επίτιμο δημότη τους, 
για τον αρχαιολόγο που γαλούχησε γενιές Ανω-
γειανών με το μεγάλο του όνειρο: να γίνει ο 
ψηλορείτης, το Ιδαίο Άντρο και η Ζώμινθος ένας 
αρχαιολογικός δρυμός αντάξιος του φυσικού και 
πολιτισμικού πλούτου του βουνού. 
Ο Γιάννης Σακελλαράκης αφιέρωσε τις δύο τε-
λευταίες δεκαετίες της ζωής του στον ψηλορείτη 
και βάλθηκε να φέρει στο φως τους κρυμμένους 
θησαυρούς του μυθικού βουνού. Ακούραστος 
συνεργάτης του Δήμου Ανωγείων και των Ανω-
γειανών στήριξε όλες τις φιλόδοξες προσπάθει-
ες, για να δημιουργηθεί το Αρχαιολογικό Μου-
σείο Ανωγείων-Σπίτι της Ανασκαφής και να 
φιλοξενήσει τα ευρήματα του μινωικού οικισμού, 
της Ζωμίνθου και του Ιδαίου Άντρου. 
Με πείσμα και γενναιότητα κάθε άνοιξη έσκυβε 
πάνω από τα χώματα του ψηλορείτη και γινόταν 
ένα με το παρελθόν, συγχρωτιζό ταν με τους Ανω-
γειανούς στα καφενεία, ανακοίνωνε το φθινόπω-
ρο στις πλατείες τα ευρή ματα της ανασκαφής και 
μπόλιαζε τις σκέψεις μας με σεβασμό και δέος 
για το ιερό βουνό. 
Έλεγε με καμάρι «νιώθω όπως ο Εβανς όταν 
ανακάλυψε την Κνωσό», έτσι όπως έφερνε στο 
φως μια μινωική μοναδικότητα, έναν χώρο παρ-
θένο από κάθε ανθρώπινη επέμβαση εδώ και 
3.500χρόνια. «Είμαι μπροστά σε έναν θησαυρό. 
Και αν αναφέρω αυτό το μέγα όνομα, τον Εβανς, 
και την Κνωσό είναι διότι είμαι πολύ χορτάτος 
από μεγάλα ευρήματα. Από χρυσάφια, από βα-
σιλικούς τάφους, από παλάτια... Αλλά δεν είμαι 
χορτάτος από περιβάλλον, από τον ελεύθερο χώ-
ρο και από το μέγα εύρημα, το αδιατάρακτο».
Ο αρχαιολόγος που έμενε σε μιτάτο, κλάδευε και 
πότιζε τα δέντρα της Ζωμίνθου, και τόνιζε σε κά-
θε του κουβέντα τη σημασία της διατήρησης και 
προστασίας αυτού του φυσικού περιβάλλοντος.
Όλοι οι Ανωγειανοί και, εγώ προσωπικά, σου 
είμαστε ευγνώμονες. Καλό ταξίδι, Δάσκαλε. 
Είμαστε σίγουροι ότι η ψυχή σου πέταξε και 
ήρθε στον ψηλορείτη».

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ

– Για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από του 
θάνατο του Αχιλλέα Κουνάλη, τα αδέρ-
φια του, Μανώλης, Ζαφειρέ νια και Άν-
να εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 400 
ευρώ.
– Η σύζυγος του Κίμωνα Μανουρά, Ισμή-
νη Μανουρά και οι κόρες του Στέλ λα και 
Ελευθερία εισέφεραν στη μνήμη του συ-
ζύγου και πατέρα τους αντίστοιχα και στη 
Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.
– Για το ένα έτος συμπλήρωσης από το 
θάνατο του Σάββα Σμπώκου, η σύζυγός 
του Ευαγγελία και τα παιδιά τους εισέ-
φεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
– Στη μνήμη του Νικολάου Σπιθούρη 
(Κλουτονίκου) η Αγάπη Καλομοίρη ει-
σέ φερε το ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α.
– Στη μνήμη του Σάββα Τρούλη, τα παι-
διά του εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ.
– H Μαρία Σκανδάλη -Σκανδαλογιάν-
ναινα εισέφερε στη Φ.Α. 100 ευρώ στη 
μνήμη Χαρούλας Λουλάκη-Σκανδάλη 
και 50 ευρώ στη μνήμη Μενέλαου 
Σμπώκου.
– Ο Λευτέρης Χαρωνίτης εισέφερε 50 
ευρώ στη Φ.Α.
– Η Ανδρονίκη Μανουρά εισέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α. και στη μνή-
μη της αδερφής της Ειρήνης Ευαγγέλου 
Μαυροκωστα (Δανουζανοβαγγέλαινα).
– Η Ειρήνη Ξυλούρη-Σαλούστρου και η 
Ευαγγελία Ξυλούρη εισέφεραν στη Φ.Α. 
και στη μνήμη του αδερφού τους Μιχάλη 
Ξυλούρη το ποσό των 50 ευρώ.
– Η Ειρήνη Σαλούστρου-Ξυλούρη σύ-
ζυγος του Ιωάννη Σαλούστρου (Χαρκιά) 
εισέφερε στη μνήμη του και στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ.
– Η Ειρήνη Δασκαλάκη-Μανουρά εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
– Ο Οδυσσέας Σπαχής του Λεάνδρου 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ 
στη μνήμη Ιωάννας Κατή.
– Η Νίκη Πασπαράκη για τη συμπλή-
ρωση ενός έτους από το θάνατο του συ-
ζύγου της, Νίκου Πασπαράκη (Πανα-
γιωτονίκου) εισέφερε στη μνήμη του και 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
– Τα παιδιά και τα εγγόνια της Αλίκης 
Δακανάλη (Τρούμαινα) εισέφεραν στη 
μνήμη της και στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ.
– Στη μνήμη της Χρυσούλας Μανουρά 
τα αδέρφια της, Κώστας και Ελένη Λώ-
λα – Μανουρά, εισέφεραν στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ.
– Η Βαλεντίνα Μανουρά εισέφερε στη 
μνήμη της μητέρας της Χρυσούλας Μα-
 νουρά (Σμαϊλομανώλαινας) το ποσό 
των 100 ευρώ στη Φ.Α. 
– Στη μνήμη της Χρυσούλας Μανουρά 
ο Γεώργιος Αεράκης (Νταρογιώργης) 
και η γυναίκα του Περσεφόνη εισέφε-
ραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
– Ο Κώστας Λώλας και η Ελένη Λώλα-
Μανουρά εισέφεραν στη μνήμη της Ει-
ρήνης Κεφαλογιάννη (Αστρινορινάκι) 
και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
– Ο Ορέστης Ξημέρης εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
– Ο Κωνσταντίνος, η Ριρίκα, η Ελένη 
και η Κατερίνα Χαιρέτη εισέφεραν το 
ποσό των 40 ευρώ στη Φ.Α. (έκαστος 10 
ευρώ).
– Στη μνήμη του Κίμωνα Μανουρά 
άγνω  στος εισέφερε το ποσό των 30 ευ-
ρώ στη Φ.Α.
– Ο Ιωάννης Μανιώρος εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
– Ο Χρήστος Δακανάλης εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
– Ο Σπυρίδων Πλουσής εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
– Ο Βασίλης Μανουράς εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 30 ευρώ.
– Η Μαρία Καρβουντζή εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 30 ευρώ.
– Ο π. Βασίλειος Βουϊδάκσης εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.

Στο στενό κύκλο συνεργατών του, πε-
ριέλαβε ο επανεκλεγείς δήμαρχος 
Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης το συγ-
χωριανό μας Γιώργη Αεράκη (προέ-
δρου και του Παγκοσμίου Συμβουλί-
ου Κρητών), τον οποίο έχρισε αντι-
δήμαρχο ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.
Οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι στο δήμο 
Ηρακλείου ορίστηκαν ως εξής:
❱〉  Βαγγέλης Σισσαμάκης:  

Αντιδήμαρχος Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και  
Προγραμματισμού

❱〉  Δέσποινα Συγγελάκη:  
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής, Πρόνοιας  
και Αλληλεγγύης

❱〉  Κώστας Καμπανός: Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και 
αναπλάσεων

❱〉  Μιχάλης Περισυνάκης: αντιδήμαρχος Διοίκησης  
Προσωπικού και Οικονομικών

❱〉  Αγγελική Σχοιναράκη: Αντιδήμαρχος ηλεκτρονικής  
διακυβέρνησης, διαφάνειας κι εξυπηρέτησης του πολίτη

❱〉 Βασίλης Κλάδος: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
❱〉  Νίκος Γιαλιτάκης: Αντιδήμαρχος Παιδείας, νεολαίας,  

νέων τενχολογιών
❱〉  Γιώργος Αεράκης: Αντιδήμαρχος ευρωπαϊκών  

προγραμμάτων 
❱〉  Στρατής Δαγκωνάκης: Πολιτικός προϊστάμενος της  

δημοτικής αστυνομίας.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ο ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ ΜΑΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΕΡΑΚΗΣ 

ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΕΙΧΑΝ 
ΠΑΡΕΙ (ΚΑΙ) 
ΤΑ ΒΟΥΝΑ 

τα τελευταία ευρήματα της 
ανασκαφής στη Ζώμινθο της 
κρήτης αποκαλύπτουν ότι οι 
άνθρωποι του μινωικού 
πολιτισμού, εκτός από ναυτικοί, 
ήταν και ορεσίβιοι 

Στην πρώτη σελίδα του έγκυρου αμερικανικού 
περιοδικού «Αrchaeology» παραμένει για δεύ-
τερο χρόνο η ανασκαφή της Ζωμίνθου στην 
Κρήτη, την οποία ξεκίνησε το 2005 ο επιφανής 
έλληνας αρχαιολόγος Γιάννης Σακελλαράκης, 
ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή τον περασμένο 
Οκτώβριο. Ενα μήνυμα που υπογράφεται από 
την ανασκαφική ομάδα του πληροφορεί μάλι-
στα τα εκατομμύρια αναγνωστών του περιοδι-
κού για τον θάνατο του επιστήμονα, που επί 
των ημερών του κατείχε όσο κανείς άλλος τη 
μινωική αρχαιολογία, είχε πραγματοποιήσει 
σπουδαίες ανακαλύψεις και είχε καταθέσει τις 
γνώσεις του σε εκατοντάδες επιστημονικές 
μελέτες, συγγράμματα, βιβλία. Και επειδή η 
ανασκαφή θα συνεχιστεί κανονικά υπό τη δι-
εύθυνση πλέον της αρχαιολόγου Εφης Σαπου-
νά-Σακελλαράκη, στο περιοδικό παρουσιάζο-
νται και τα τελευταία ευρήματα (του περασμέ-
νου καλοκαιριού)στη Ζώμινθο.
Ο εντοπισμός ρωμαϊκών αρχαιοτήτων πάνω 
από αυτές της Μινωικής Εποχής υπήρξε το 
πλέον ενδιαφέρον στοιχείο της τελευταίας 
ανασκαφικής περιόδου στην περιοχή. «Η ση-
μασία του ευρήματος έγκειται στο γεγονός, ότι 
δύο ήταν οι μεγάλες περίοδοι άνθησης του Ιδαί-
ου Αντρου στα ιστορικά χρόνια, η γεωμετρική-
αρχαϊκή και η ρωμαϊκή. Με αυτή την άνθηση 
φαίνεται τώρα να ταυτίζεται και η Ζώμινθος, 
η οποία εμφανίζει τεράστια μακροβιότητα, 
αφού στον ίδιο τόπο, επάνω στα βουνά, οι άν-
θρωποι ζούσαν επί χιλιετίες» λέει η κυρία Εφη-
Σαπουνά-Σακελλαράκη.
Όπως αποδεικνύεται, λοιπόν, η Ζώμινθος 
ήταν μια πολύ σημαντική θέση της 2ης χιλιε-
τίας π.Χ. στον ψηλορείτη, σε ύψος 1.200 μέτρα 
από τη θάλασσα και πάνω στην αρχαία δια-
δρομή που ακολουθούσαν οι πιστοί από το 
ανάκτορο της Κνωσού στο Ιδαίο Αντρο, όπου 
κατά την παράδοση γεννήθηκε και μεγάλωσε 
ο Δίας. Ο εντοπισμός της αποκαλύπτει για 
πρώτη φορά, ότι οι αρχαίοι Μινωίτες, οι οποί-
οι ως τώρα ήταν γνωστότεροι ως ναυτικοί, 
ήταν επίσης ορεσίβιοι, κάτι που ανοίγει νέους 
δρόμους στην ερμηνεία του πολιτισμού τους. 
Πέραν αυτών, από την αρχαιολογική ομάδα 
της Ζωμίνθου έχει δημιουργηθεί στο Ιnternet 
ένα εικονικό μοντέλο-μουσείο με ευρήματα 
από το εργαστήρι κεραμικής το οποίο είχε 
έρθει στο φως το 1989 κατά την πρώτη σύντομη 
έρευνα που είχε διεξαγάγει ο Σακελλαράκης 
αμέσως μετά τον εντοπισμό της αρχαιολογικής 
θέσης. Το ψηφιακό μουσείο όπου ο επισκέπτης 
θα μπορεί να δει τα διάφορα ευρήματα, μαζί 
με φωτογραφίες από τις ανασκαφές, θα είναι 
διαθέσιμο πολύ σύντομα για το ευρύ κοινό. 

(αναδημοσίευση:  
«Το Βήμα»/9-1-2011, Έφη Θέρμου)

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο Γιάννης Σακελλαράκης συνέδεσε τη ζωή του με την Κρήτη και δη τον ψηλορείτη και τ’ 
Ανώγεια. Διετέλεσε για αρκετά χρόνια διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλεί-
ου. Επίτιμος δημότης των Ανωγείων, αλλά και των Αρχανών, συνέδεσε άρρηκτα τη ζωή του 
με τους ντόπιους. Τον συνέδεε στενή φιλία με τον μεγαλύτερό του, επίσης αρχαιολόγο-καθηγητή 
Μανώλη Ανδρόνικο. Ήταν επιστήμονας διεθνούς ακτινοβολίας, προσωπικότητα με μεγάλο 
έρεισμα, αναγνωρισμένος και στο εξωτερικό ως ο υπ’ αριθμόν 1 γνώστης της Μινωικής Αρ-
χαιολογίας. 
Υπήρξε ο αρχαιολόγος που ανέσκαψε στην Κρήτη το Ιδαίο Άντρο, το σπουδαιότερο λατρευ-
τικό ιερό της Μινωικής εποχής σε υψόμετρο 1.500 μ., τη σπηλιά δηλαδή όπου γεννήθηκε ο 
Δίας, φέρνοντας στο φως ευρήματα μοναδικής σημασίας και ποιότητας. Και στα Ανεμόσπη-
λια, ένα μικρό ιερό κορυφής, εντόπισε μια ανθρωποθυσία, ανακάλυψη που έγινε διεθνώς 
γνωστή. Ήταν επίσης εκείνος που έφερε στο φως το μινωικό ανάκτορο των Αρχανών στην 
Κρήτη και που ανέσκαψε ένα ακόμη σπουδαίο ιερό κορυφής, στα Κύθηρα. 
Ο Γιάννης Σακελλαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. Αποφοίτησε από το τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε το διδακτορικό του στο 
Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, όπου και δίδαξε ως καθηγητής. 
Αυτός και η πιστή σύντροφός του, η πειραιώτισσα αρχαιολόγος Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη, 
εργάστηκαν μαζί στην ανασκαφή και συχνά στις δημοσιεύσεις. Εργαζόταν μανιωδώς μέχρι 
το τέλος της ζωής του, για να προφθάσει να ολοκληρώσει το τελευταίο έργο του με βάση 
την αρχή ότι ο αρχαιολόγος υποχρεούται να μελετά και να δημοσιεύει ό,τι φέρνει στο φως. 
Παρήγαγε άλλωστε σπουδαίο επιστημονικό συγγραφικό έργο, με αμέτρητες δημοσιεύσεις 
αλλά και βιβλία για το ευρύτερο κοινό- σε έναν λόγο ποιητικό και φιλοσοφικό, που γοη-
τεύει. Και εκείνος έτσι ήταν. Με βαθιά γνώση της ανθρώπινης φύσης 
και της μοίρας του επί γης, σταθερός στις αξίες της ηθικής και της 
αξιοπρέπειας, με μια παλιού καιρού ευγένεια και γοητεία. «οραμα-
τίζομαι μια Αρχαιολογία που δεν θα είναι καταστρεπτική, διότι και 
εγώ νιώθω καταστροφέας. Αυτό ελπίζω για τους μελλοντικούς. 
να έχουν καθαρότερη συνείδηση από τη δική μου» έλεγε. 
Τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον χρυσό σταυρό του Τάγμα-
τος της Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ βραβεύ-
θηκε από την Ακαδημία Αθηνών και με το χρυσό μετάλ-
λιο του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Το περασμένο καλοκαίρι ο Γιάννης Σακελλαράκης ανέ-
βηκε για τελευταία φορά στη Ζώμινθο. «Εδώ είμαι κα-
λύτερα. Αν αφήσω κάτι στην Αρχαιολογία, αυτό θα είναι 
η διάσταση των βουνών» είχε εκμυστρευτεί στη δημοσιο-
γράφο κ. Θέρμου στην τελευταία συνομιλία τους. 

επΑνεΚλεγηΚε πρΟεδρΟσ τησ πΑγΚρητιΟύ ενωσεωσ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Αυτός δεν ήταν άλλος από τον προηγού-
μενο πρόεδρο κ. Γεώργιο Μαριδάκη, ο 
οποίος υπερίσχυσε, έστω και για λίγο, 
του ανθυποψήφιού του κ. Στυλιανού 
Παλάσσαρου (πρώην Προέδρου της 
Κρητικής Εστίας), λαμβάνοντας 2.854 
ψήφους έναντι 2.740, αντιστοίχως.
Με το ψηφοδέλτιο του κ. Μαριδάκη, 
βάσει του αποτελέσματος των εκλογών 
εκλέχτηκαν 16 σύμβουλοι (4 από κάθε 
νομό της Κρήτης), ενώ με το ψηφοδέλ-
τιο του κ. Παλάσσαρου εκλέχτηκαν 8 
σύμβουλοι (δύο από κάθε νομό).
Στο νομό Ρεθύμνου με το ψηφοδέλτιο 
του κ. Μαριδάκη, εκλέχτηκε πρώτος ο 
ανωγειανός Ιωάννης Κεφαλογιάννης 

του Αχιλλέα, λαμβάνοντας 891 ψήφους, 
ενώ δεν κατάφερε να εκλεγεί με το ίδιο 
ψηφοδέλτιο ο έτερος ανωγειανός, Θέ-
μης Μέμμος.
Με το ψηφοδέλτιο του Στυλιανού Πα-
λάσσαρου συμμετείχαν οι συγχωριανοί 
μας Άρης Μανουράς (πρώην αντιπρό-
εδρος της Παγκρητίου) και Νίκος 
Σκουλάς, οι οποίοι πάρα την συγκομι-
δή αρκετών ψήφων δεν μπόρεσαν τε-
λικώς να εκλεγούν.
Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής 
διαδικασίας, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε 
σώμα, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Γεώργιος Μαριδάκης

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Εμμανουήλ Μπαχλιτζανάκης

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ζαχαρίας Καμπουράκης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Γύπαρης

ΤΑΜΙΑΣ
Ιωάννης Γιαννουλάκης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παντελής Χριστουλάκης

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 
Στέλιος Βανταράκης

ΕΦΟΡΟΣ 
Γεωργία Πολυτάκη

ιωΑννησ ΚεφΑλΟγιΑννησ.  
ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΕ 891 ΣΤΑΥΡΟΥΣ

γεωργιΟσ μΑριδΑΚησ

στελιΟσ πΑλΑσσΑρΟσ

νιΚΟλΑσ σΚΟύλΑσ

Αρησ μΑνΟύρΑσ

θεμιστΟΚλησ μεμμΟσ

Η εφημερίδα μας εύχεται στο άξιο συγχωριανό μας δύναμη και κέφι  
για προσφορά από τη νέα του θέση.

ΕΙΔΗ ΑΡΟΠΟΙΪΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

CATERING

Κρητικά
 

Προϊόν
τα

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Γεώργιος Παπαδάκης 
Εμμανουέλα Ρουκούνη

Τηλ/φαξ:  
210-9514170 

Κιν.: 
6944842534

ΕΛ
.Β
ΕΝ

ΙΖ
ΕΛ

Ο
Υ 

13
 •

 Κ
αλλ

ιθέα • 17671

Ο διεθνούς φήμης επιστήμονας 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, 
ο τελευταίος μεγάλος αρχαιολόγος της γενιάς του,
o δικός μας Ανωγειανός, ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ  ΤΗ ΖΩΗ...

Συμπληρωθήκαν ήδη σαράντα μέρες από τον 
αδόκητο θάνατο του αείμνηστου Επίτιμου 
Δημότη Ανωγείων και διαπρεπή αρχαιολό-
γου Γιάννη Σακελλαράκη. Ο Δήμος Ανωγεί-
ων τιμώντας τη μνήμη του μεγάλου φίλου 
μας, τελεί τρισάγιο στη μνήμη του, στην εκ-
κλησία Αη Γιάννη στ' Ανώγεια, την Κυριακή 
5 Δεκεμβρίου 2010 στις 12 το μεσημέρι. 
Η παρουσία όλων των Δημοτών θα προσδώ-
σει ιδιαίτερη τιμή στη μνήμη του.

Από το Δήμο Ανωγείων

σύντΟμΟ βιΟγρΑφιΚΟ

Ο Γιάννης Σακελλαράκης υπήρξε δι-
δάκτωρ του Πανεπιστημίου της Χαϊ-
δελβέργης και μέλος της ελληνικής 
αρχαιολογικής υπηρεσίας από το 
1963. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. 
Πήρε πτυχίο από το Τμήμα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Υπηρέτησε σε πολλά μέρη 
της Ελλάδας, στην Κρήτη, στο Μου-
σείο Ηρακλείου, αρχικά ως επιμελη-
τής (1963-1968) κι αργότερα ως διευ-
θυντής του (1980-1987) και στην Αθή-
να ως επιμελητής και έφορος των 
Προϊστορικών Συλλόγων (1970-1980) 
και υποδιευθυντής (1987-1994) του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Δίδαξε στα Πανεπιστήμια Αθηνών, 
Αμβούργου και Χαϊδελβέργης και δη-
μοσίευσε πολλά βιβλία και άρθρα, 
κυρίως για τους πρώιμους πολιτισμούς 
του Αιγαίου. Έδωσε πολλές δεκάδες 
διαλέξεις σ’ όλο τον κόσμο και έλαβε 
μέρος σε πλήθος συνέδρια και συμπό-
σια. Υπήρξε μέλος πολλών ελληνικών 
και ξένων επιστημονικών  σωματείων.

Οξυδερκής και οραματιστής, ανακάλυψε το 
προϊστορικό κτιριακό συγκρότημα στη Ζώμιν-
θο, το οποίο ανέσκαπτε τα τελευταία χρόνια 
μαζί με τη σύντροφο του αρχαιολόγο Έφη 
Σαπουνά – Σακελλαράκη. Ο Γιάννης Σακελ-
λαράκης ήταν ο πρώτος εμπνευστής των αρχαι-
ολογικών δρυμών που αναπτύσσονται στο Ιδαίο 
Άντρο και τη Ζώμινθο.
Τ’ Aνώγεια οφείλουν πολλά στην ερωτική 
σχέση που συνέδεσε το μεγάλο αρχαιολόγο 
με τα κακοτράχαλα βουνά και τους αιθέρες 
του ψηλορείτη. 
Ο Δήμος Ανωγείων για την μεγάλη προσφορά 
του στον τόπο τίμησε τον διαπρεπή επιστήμονα 
κάνοντας τον Επίτιμο Δημότη Ανωγείων.
Σήμερα συντριμμένοι από τον αδόκητο χαμό 
του στεκόμαστε δίπλα στην σύντροφο του 
Έφη, και δίδοντας της κουράγιο, τής δηλώνου-
με, ότι θα σεβαστούμε το όραμα του Γιάννη 
για το ψηλορείτη. Θα πασχίσουμε να κάνουμε 
πράξη τις ιδέες του για τον ψηλορείτη, του 
Πολιτισμού και της Ανάπτυξης. 
Ο Γιάννης Σακελλαράκης για μας δεν έφυγε 
από τον ψηλορείτη, μαζί με την Έφη Σαπου-
νά Σακελλαράκη θα συνεχίσουμε στα Δικά 
του ζάλα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Κουνάλη Αικατερίνα

ΤΑ ΜΕΛΗ του Δ.Σ.

ΨηφισμΑ τΟύ δημΟτιΚΟύ σύμβΟύλιΟύ τΟύ δημΟύ Ανωγειων
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● εισΑγωγη 
Φαίνεται ότι το οδοιπορικό που άρχισε από την 
έρευνα το γράμματος Φί έχει μακρά πορεία, δεν 
στέργει να τελειώσει εύκολα. 
Έτσι κατά την έρευνα της λέξεως Φάος, και τη 
διαπίστωση ότι η λέξη Φάος έχει πιθανότατα 
πρόδρομο και προπομπό τη λέξη Χάος, νέα στοι-
χεία σχετικά με τις δύο αυτές λέξεις Χάος και το 
Φάος ήλθαν στο ΦΩΣ, τα οποία νομίζω ότι μιας 
και συνέπεσαν με την έκδοση αυτού του φύλλου 
της εφημερίδας, είναι ορθόν να τα επικοινωνήσω 
στους αναγνώστες της.

● πρΟλΟγΟσ
Έχουμε ήδη επισημάνει σε προγενέστερες δημο-
σιεύσεις την συγγένεια των λέξεων ΧΑΟΥΣ και 
ΦΑΟΥΣ όπως αυτή φαίνεται να προκύπτει από 
την Θεογονία του Ησιόδου. 
Από την Θεογονία του Ησιόδου, -έργο εμπνευ-
σμένο όπως ο ίδιος μαρτυρεί από τις «Ελικωνιάδες 
Μούσες», δηλ τις μυήσεις που ανέρχονται ελικο-
ειδώς το όρος «Ελικών»,- αναφαίνεται και απο-
καλύπτεται σε όλο το εύρος της η «Θεογονία» δηλ. 
η γένεσις όσων γεννήθηκαν από το θείον, δηλ. η 
γένεσις των στοιχείων της φύσεως, (ορατών και 
αοράτων), ιδίως δε η φύση της ψυχής και η πορεία 
της ψυχής στον κόσμο των ορατών και αοράτων.
Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από τις σκέψεις και 
διαλογισμούς της Αλτάνης μιας ψυχής πεπαιδευμέ-
νης και ασκημένης στη αρχαία ελληνική γραμματεία 
και φιλοσοφία. Αυτές οι σκέψεις και αναλύσεις 
εκτυλίσσονται και αποτυπώνονται στο 6ο βιβλίο της, 
που μόλις εκδόθηκε, με τον τίτλο, ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟ-
ΓΟΙ «Ησιόδου Θεογονία και ο αριθμός 33».
Η «Ησιόδου Θεογονία και ο αριθμός 33» είναι ένα 
βιβλίο με πυκνό διαλογισμό και σκέψεις θεμελιω-
μένες στα αρχαία κείμενα από την Ησιόδεια-
Ορφικο-Πυθαγόρεια-Πλατω νική-Νεοπλατωνική 
φιλοσοφία, τέκνο του ελληνικού νοός, του Ελληνι-
κού Διαλογισμού. Επ ευκαιρία λοιπόν της εκδόσε-
ως του παραπάνω έργου, επανερχόμαστε στη Θε-
ογονία του Ησιόδου, που έχει αποτελέσει ήδη πυ-
ξίδα για την έρευνα της σχέσεως του Χάους και του 
Φάους. Η έρευνα για τις δύο αυτές λέξεις, ΧΑΟΣ 
- ΦΑΟΣ, έχει αρχίσει ήδη προ πολλού, προ της εκ-
δόσεως και κυκλοφορίας του βιβλίου της Αλτάνης, 
αλλά τα βήματά της συνέπεσαν, ταυτίστηκαν θα 
έλεγα, με τις σκέψεις και τα συμ- περάσματα που 
διατυπώνονται στο παραπάνω βιβλίο. 
Έχει επισημανθεί σε προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας(Φ. 283) ότι ο στίχος 116 της Θεογονίας του 
Ησιόδου, απ όπου αρχίζει η γένεσις αναφέρει:
Η τοι μεν πρώτιστα Χάος γένετ αυτάρ έπειτα 
Γαία ευρύστερνος πάντων έδος ασφαλές...
Στο φύλλο αυτό επισημαίνεται ότι ο στίχος 121 της 
Θεογονίας, που αναφέρεται στη γένεση των στοι-
χείων του Χάους συνεχίζει:
Εκ Χάους δ Έρεβος τε μέλαινά τε Νύξ εγένοντο.
Νυκτός δε αυτ αιθήρ τε και Ημέρη εξεγένοντο. 
(ους τέκε κυσαμένη Ερέβει φιλότητι μιγείσα).
Οι παραπάνω στίχοι κατά τη μετάφραση του Π. 
Λεκατσά αποδίδονται ως εξής:
«Πρώτα πρώτα λοιπόν το Χ ά ο ς έγινε. Και ύστερα 
έγινε η πλατύστηθη Γη, το αιώνια στέρεο βάθρο 
όλων... Κι από το Χάος το Έρεβος γεννήθηκε και η 
μαύρη Νύκτα. Και από τη Νύχτα πάλι ο Αιθέρας 
γεννήθηκε και η Ημέρα. Τους γέννησε από το σπέρ-
μα του Ερέβους, ερωτικά σαν έσμιξε μαζί του».
Μέσα απ αυτούς τους στίχους, ο εμπνευσμένος από 
τις Μούσες-Μυήσεις, νους του Ησιόδου, αποκαλύ-
πτει την αρχή της γένεσης των πρώτων στοιχείων 
και τη βαθμιαία εξέλιξή τους, την κυκλική τους 
πορεία, μέσα στο χρόνο, που γεννιέται και αυτός 
μαζί με τα στοιχεία. 
Πρώτα απ όλα γεννήθηκε το Χάος και από την 
Πύλη του Χάους, που αποτελεί πέρασμα- διέλευ-
ση1- γένεση, εξέλιξη2, γεννήθηκαν το Έρεβος και 
η μαύρη Νύχτα. Στη συνέχεια από την Νύκτα και 
το Έρεβος - μια ακόμη Γένεση -Πύλη γεννήθηκαν 
ο Αιθέρας και η Ημέρα. Μέσα από τις Γενέσεις, 
τις Πύλες των στοιχείων, προχωρεί η δημιουργία 
και η εξελικτική-κυκλοτερής πορεία.
Έτσι λοιπόν προκύπτει μέσα από τη Θεογονία του 
Ησιόδου ότι, το Χάος, είναι πρόγονος δηλ. παππούς 
του Αιθέρα και της Ημέρας. Επομένως ο Αιθήρ και 
η Νύχτα απόγονοι του Χάους φέρουν εν εαυτοίς,- 
στο DNA τους θα λέγαμε,- τα πατρογονικά στοι-
χεία, τα στοιχεία του Χάους συνδεδεμένα αλλη-
λένδετα με τα νέο στοιχείο τους το Φάος, και αυτό 
αντικατοπτρίζεται κατ αρχάς στην ονομασία τους 
μέσα από την ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια 
στις έννοιες που αυτές οι δύο λέξεις εκφράζουν. 
Η λέξη Φ-άος διαφέρει από τη λέξη Χ-άος μόνον 
ως προς το αρχικό της φθόγγο Φί που και αυτός 

όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενο φύλλο της 
εφημερίδας μας προέρχεται από την εξέλιξη της 
λέξεως Χ- άος, την εξέλιξη του συμφώνου Χί σε Φί 
δηλ. Π+Χ =Φ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μετα-
ξύ του Χάους και του Φάους συμβαίνουν περάσμα-
τα, διελεύσεις, αλλαγές εξελίξεις, από 2Πύλες από 
την Πύλη του Χάους και την Πύλη του Ερέβους και 
της Νύκτας (δύο γενέσεις). Η Γένεση από το Χάος, 
που γεννά μόνο του χωρίς συνεύρεση με άλλο στοι-
χείο και η γένεση από το Έρεβος και την Νύκτα 
που ζευγαρώνουν μας δίνουν ΧΑΟΣ 1Πύλη Έρε-
βος +Νύκτα 2η πύλη) = 2Π+ΧΑΟΣ =ΦΑΟΣ.
Είναι δε πλέον γνωστό, αφού έχει ήδη δημοσιευθεί 
σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας, ότι το 
σύμφωνο Φ είναι πρόσφατο σύμφωνο στην αρ-
χαία ελληνική γλώσσα, και προήλθε από την 
ένωση των δύο συμφώνων Πί και Φί3. Αυτό το 
γεγονός, αυτή η αλήθεια αποδεικνύεται από τη 
γαλλική γλώσσα που είναι συνέχεια του κυμαικού 
αλφαβήτου, όπου το Φί γράφεται πάντα με PH 
(π.χ. phone, pharmacie κ.οκ.).

● Ο μύστιΚΟσ ΚωδιΚΟσ πΟύ
σύνεχει τΟ χΑΟσ ΚΑι τΟ φΑΟσ
Εκτός όμως από, την συγγένεια, την κοινή καταγω-
γή, θα έλεγα του γράμματος Φί , που προήλθε από 
την ένωση των συμφώνων Πί και Χί, παρατηρείται 
ότι και οι δύο λέξεις Χ-άος και Φ-άος έχουν και τα 
υπόλοιπα στοιχεία τους (φθόγγους, φωνήεντα και 
σύμφωνο) κοινά. Για τον λόγον αυτόν ένα ταξίδι με 
πλοηγούς αυτές τις δύο λέξεις έχει μεγάλο ενδια-
φέρον, γλωσσολογικό, εννοιολογικό, αλλά ίσως και 
κάτι περαιτέρω απ αυτά τα δύο. 
Όπως έχει ήδη αποδειχθεί η λέξη Φά(F)ος προέρχε-
ται από τον γάμο δύο συμφώνων, ΠΧ=Φ. Εκτός 
όμως αυτής της διαπίστωσης και οι υπόλοιποι φθόγ-
γοι και των δύο λέξεων  Χάος και Φάος έχουν ακρι-
βώς το ίδιο κοινό θέμα και κατάληξη δηλ. και στις 
δύο λέξεις επαναλαμβάνονται «αυτολεξί» οι φθόγ-
γοι άλφα, όμικρον και σίγμα τελικόν, αος (Χ)άος 
(Φ)άος. 
Σύμφωνα με τον. Π Λεκατσά4 η λέξη Χάος ετυμολο-
γείται από την ρίζαν Χαυ ή ΧαF. Από την ετυμολο-
γία του Π. Λεκατσά προκύπτει ότι ανάμεσα σ αυτά 
τα δύο φωνήεντα άλφα και όμικρον παρεμβάλλεται 
το πανάρχαιο γλωσσικό σύμβολο το δίγαμμα F, 
αρχαίο στοιχείο του ελληνικού αλφαβήτου. Το στοι-
χείο αυτό το δίγαμμα F που προφέρεται ως β ή w 
έχει εκλείψει πλέον από τη γλώσσα μας. Σε μερικές 
όμως λέξεις υπάρχουν ίχνη του, διατηρείται αλλοι-
ωμένο, γράφεται με ύψιλον υ και σχηματίζει τον 
δίφθογγο (αυ), όπως στη λέξη αύρα, αυλός, αυλή, 
και αυλών, αυίδετος εκ του αFίδετος δηλ ο αόρατος, 
ο αφανής λέξη που αναφέρει ο Ησύχιος5.
Είναι επιβεβαιωμένο ότι η γλώσσα η ελληνική είναι 
«ρηματοκεντρική» γλώσσα. Έχει αιτία και κέντρον 
της έκφρασής της, το ρήμα. Το ρήμα είναι λέξη και 
μάλιστα κλιτή, που φα-νερώνει ότι το υποκείμενο 
ενεργεί ή δέχεται μία ενέργεια (παθαίνει κάτι ή 
βρίσκεται σε μία ωρισμένη κατάσταση)6. 
Επομένως για να ανευρεθεί η ετυμολογία του θέ-
ματος Α(F)ΟΣ ή Α(Υ)ΟΣ που εμφανίζεται και 
στις δύο λέξεις Χ-άος και Φ-άος, πρέπει να ερευ-
νηθεί αν στη γλώσσα μας υπάρχουν ρήματα ή 
ρήμα που έχουν θέμα ΑΥ ή AF.
Έτσι αρχίζει η περιπλάνηση, η Οδύσσεια 
«στη γλώσσα την ελληνική» που «μας έδωκαν 
στις αμμουδιές του Ομήρου». 
Ένα από τα ρήματα που έχει θέμα τα παραπάνω 
γλωσσικά στοιχεία (αυ ή ΑF) είναι το ρήμα αύ-ω, 
που σημαίνει αναύω, ανάπτω, ανάπτω πυρ. Αλλά 
υπάρχει και το ρήμα αύω μελλ. αύσσω αόριστος 

ήυσσα, που σημαίνει βοώ ισχυρώς, φωνάζω, κράζω 
μεγαλοφώνως, εξ ου παράγεται και η λέξη αυδή = 
φωνή. Σε μας σήμερα έχει μείνει η φράση «μένω 
αν-αυ-δος»7 και το ρήμα «απύηδησα» που σχημα-
τίζεται από την πρόθεση από και το ρήμα αυδάω 
αόρ. ηύδησα. που σημαίνει λαλώ φθέγγομαι βοώ8.
Επίσης στην αρχαία ελληνική γλώσσα υπάρχει και 
το ρήμα άημι που σημαίνει πνέω φυσώ. Κατά το 
λεξικό LIDELL AND SCOTT,9 το ρήμα αυτό έχει 
ρίζα ΑF- περιέχει δηλ το δίγαμμα(F), που όπως 
έχει ήδη αναφερθεί είναι αρχαίο ελληνικό γράμ-
μα και ίχνη του διατηρούνται αμυδρά σε ελληνι-
κές λέξεις.
Και από το ρήμα άημι παράγεται η λέξη αήρ, στη 
δωρική διάλεκτο μάλιστα προφέρεται αβήρ, και 
στην αιολική αυήρ (ο ε. αFήρ). Από το ίδιο ρήμα 
παράγονται και οι λέξεις αύρα, αυλός, αυλών, 
δίαυλος10. Μετά από την παραπάνω έρευνα προ-
κύπτει ότι η λέξη Α(υ)ος Α(F)oς ή άος θα πρέπει 
να έχει σχέση με το ρήμα αημι Α(F)ημι (πνέω,φυ-
σώ) και επομένως με τον αέρα. Προκύπτει με 
σαφήνεια και βεβαιότητα ότι: οι λέξεις Χ-άος και 
Φ-άος έχουν κοινό κωδικό τη λέξη άος,ή αυος από 
το α(F)os και ότι η λέξη άος έχει σχέση με τον 
αέρα και την αύρα11.
Και ο ίδιος ο Σωκράτης στον διάλογο του Πλάτω-
νος Κρατύλος12, ερευνώντας την ετυμολογία, την 
αλήθεια των ονομάτων των θεών, για το όνομα της 
θεάς ΗΡΑΣ αναφέρει: «Ίσως ο νομοθέτης να 
ονόμασε κρυπτικά τον αέρα ΗΡΑ μεταθέτοντας 
το πρώτο γράμμα της λέξης στο τέλος της, το 
πράγμα αυτό θαν το καταλάβεις καλύτερα αν πείς 
πολλές φορές κολλητά το όνομα Ήρα» δηλ ΗΡΑ-
ΗΡ-ΑΗΡ-ΑΗΡ-ΑΗΡ». 
Επίσης στους Ορφικούς ύμνους η Ήρα (ψυχή του 
κόσμου) τρέφει και ζωογονείτους θνητούς με αύ-
ρες που τρέφουν τις ψυχές: 
«Ήρα ...Διός σύλλεκτρε μάκαιρα
ψυχοτρόφους αύρας θνητοίς παρέχουσα...
όμβρων μεν μήτηρ ανέμων τροφέ παντογένεθλε...»13.
«Κατά τον Ησίοδον τα τέσσαρα στοιχεία,-πυρ, 
αήρ, γή και ύδωρ- η τετρακτύς των Πυθαγορείων, 
συγκροτούν τον φυσικόν και τον νοητόν αιθέριον 
διάκοσμον14. 
«Καθ ομοίωσιν του φυσικού κόσμου και του νοητού 
διακόσμου είναι ο ενδιαμεσος ψυχικός διάκοσμος 
του θνητού όντος, τείνων άλλοτε προς το σωματο-
ειδές και άλλοτε προς το νοητικόν. Διότι τα τρία 

στοιχεία Πυρ, Γη Πόντος ανάγονται εις τα αόρατα 
περιβλήματα του ανθρώπου ο οποίος έμψυχος ών 
κατά την Ελληνικήν Διανόησιν εμψυχούται υπό του 
Αέρος», αναφέρει η Αλτάνη στο νέο της Βιβλίο 
«Ησιόδου Θεογονία και ο αριθμός 33» ακολουθώ-
ντας πιστά και ερμηνεύοντας ορθά τα βήματα της 
αρχαίας ελληνικής  γραμματείας και φιλοσοφίας.
«Αήρ όμως εκτός του ότι είναι το κατώτερον μέρος 
του αέρος, η ατμόσφαιρα, ο πυκνός ομιχλώδης αήρ 
ο περιβάλλων την γήν, είναι και η αύρα η ψυχή το 
anima/ animus. Όπως έχει επικρατήσει ο όρος που 
αναφέρεται στην ψυχή στις λατινογενείς γλώσσες. 
«Αι λέξεις αήρ και αύρα έχουν και αυταί  συγγένειαν 
πρώτου βαθμού δια του αρκτικού κοινού  φωνήεντος 
Α και της ομοιότητος των φωνηέντων Η και Υ κα-
θώς και του κοινού μοναδικού συμφώνου Ρ»15. 
Γι αυτόν τον λόγον και ο τόπος της Επιδαύρου 
ονομάζεται Επίδαυρος επειδή δρά –θεραπευτι-
κώς- επί της αύρας». 
Όπως προκύπτει από το βιβλίο της Αλτάνης, ΑΡ-
ΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ, (Ησιόδου «Θεογονία» και ο 
αριθμός 33), ένα βιβλίο μυητικό στα μυστήρια και 
μυστικά της φύσης και της ψυχής, σελ. 40: 
«Η λέξις Χάος προέρχεται εκ της ρίζης χαυ- που 
σημαίνει χάσμα, χαίνον άνοιγμα, βάραθρον...» και 
στη σελ 44του ιδίου βιβλίου «Το χάσμα /χάος είναι 
το μη περιέχον τι, το κενόν σωμάτων, όχι όμως και 
το κενόν δυνάμεων. Είναι το αγέννητον βάραθρον, 
το αεί όν , το πλήρες δυνάμεων, αέρος/ψυχών16 . Εις 
την αρχαίαν ελληνικήν γραμματείαν δεν αναγνωρί-
ζεται ως υπαρκτή η έννοια του κενού. Η ψυχή είναι 
δύναμις, είπεν ο Σωκράτης... Αι ψυχαί έχουν δημι-
ουργηθεί εκ του δημιουργού και παραδοθή εις τους 
θεούς δια την ολοκλήρωσίν των»17.
Και στην ίδια σελίδα η συγγραφεύς συνεχίζει: 
«Ανέκαθεν εις το ανθρώπινον βασίλειον, το ψυχικόν 
χάος/χάσμα είναι και θα είναι το δυναμικόν χάσμα18, 
εντός του οποίου κινείται η άσαρκος ψυχή, προ, κα-
τά και μετά την ενσάρκωσίν της. Αυτή δεν γνωρίζει 
τι είναι εκείνον το οποίον της συμβαίνει...Όμως μό-
νον δια των συμφορών αφυπνίζεται διότι τότε ευρί-
σκεται εις μεγάλην αναταραχήν, αχόν...».
Κατά την Αλτάνη: «Η σημερινή ορολογία της ψυ-
χολογίας συμπίπτει με τον ησιόδειον φωτισμόν των 
πέντε εννοιών/λέξεων: Χάους, Ερέβους, Νυκτός, 
Αιθέρος και Ημέρας στιχ. 123-124.» 
Στο βιβλίο της μάλιστα αναφέρει και τον σχετικό 
πίνακα της αντιστοιχίας της Θεογονίας και της 
ψυχολογίας του Βάθους.
Και συνεχίζοντας αυτές τις σκέψεις η συγγραφεύς 
καταλήγει στο εξής: «Ή ησιόδειος διαδρομή εκ του 
Χάους. Ερέβους -Νυκτός, Αιθέρος-Ημέρας είναι 
εμφανώς τόσον φυσική ,όσον και ψυχοδυναμική. Η 
προιούσα αύξησις του φωτός επιτρέπει την συμβο-
λικήν αναγωγήν εις την πρόσληψιν της γνώσεως
ο νούς σταδιακώς φωτίζεται και απορρίπτει την 
ασάφειαν και την ολισθηρότητα των υπεραπλουστευ-
μένων σκεπτομορφών, απαλλασόμενος εκ του φόβου, 
της ασταθείας και του σκότους της αγνοίας...19».
Η ψυχή/άος, από την Πύλη του Χάους περνά στην 
Νύκτα20 και στο Έρεβος και από την πύλη του Ερέ-
βους και της Νύκτας έρχεται στον Αιθέρα και την 
Ημέρα, έρχεται στο Φάος. Έτσι η Θεογονία του 
Ησιόδου περιγράφει την πορεία «της ψυχής/άους» 
που από το Χάος έρχεται στον Αιθέρα και την Ημέ-
ρα και γίνεται η ίδια Φάος- Φως, όταν και εφ όσον 
αποκτήσει αυτή την Γνώση που αναφέρει ο Σωκρά-
της, «Την καθαρή επιστήμη», «Το γνώθι σ αυτόν», 
«Το μέτρον άριστον», «Το μηδέν άγαν».

ΑΛΣ

1 Η λέξη δι-έλευση προέρχεται από το 
θέμα του μέλλοντος του ρήματος έρχο- 
μαι, ελεύσομαι και την πρόθεση δια, 
σημαίνει τη δίοδο, την διάβαση το πέρασ- 
μα, και κατ επέκτασιν την αλλαγή τόπου 
και χρόνου, την αλλαγή καταστάσεως.
2 Η λέξη εξέλιξη προέρχεται από το ρήμα 
ελίσσω ή ελίττω, αρχική έννοια στρέφω 
πέριξ, κάμπτω. Μέγα λεξικόν όλης της 
Ελληνικής Γλώσσης Δ. Δημτράκου Τ. 5ος 
σελ 2439. Το ρήμα χρησιμοποιείται και 
επί πάσης ταχείας κινήσεως μάλιστα δε 
κυκλοτερούς Αισχύλο ς Προμηθεύς 
Δεσμώτης. 1106: «Ω πάντων αιθήρ κοινόν 
φάος ειλίσσων» δηλ. «ω αιθέρα που τα 
πάντα κινείς, γρήγορα και κυκλικά τυλι- 
γοντάς τα στο φώς σου. Εκδόσεις Κάκτος 
ΟΙ ΕλλΗΝΕΣ σελ. 118-119
3 «Όπως γράφει το λεξικό: Το σύμφωνον 
«Φ» προέκυψεν εκ του χειλεοφώνου «Π» 
μετά του δασέος πνεύματος ακολου θού-
ντος πριν επινοηθή. Το νυν εν χρήσει 
γράμμα εγράφετο «ΠΗ» (συλλογή εποι- 
 γραφών). Υπάρχουν μεταβολαί του «Φ» εν 
ταις ελληνικαίς διαλέκτοις εν τη Δωρική 
διάλεκτω,- που ομιλείται μέχρι και σήμε- 
ρον εις την Κρήτη, - το δασύ (Η) πολλάκις 
απεβάλλετο και το «Φ» εγίνετο «Π» ως εν 
τοις λέξεσι ασπάραγγος- σφαράγγι, σπόγ- 
γος-σφόγγος, σπόνδυλος-σφόνδυλος, 
σπυράς-σφυράς» ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΝ Της 

ΕλλΗΝΙΚΗΣ ΓλΩΣΣΑΣ Η.λ. Τσατσόμοιρος 
Η απο δι κοποίηση του Ελληνικού Αλφα- 
βήτου (σελ. 282) Δαυλός 1991
4 Σημ 45 σελ. 62 Ησιόδου Θεογονία 
Εκδόσεις Πάπυρος
5 λεξικόν LIDELL AND SCOTT, Τ. 
Δεύτερος σελ.147
6 Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής 
γλώσσης Γυμνασίου λυκείου Μιχ. Οικο- 
νόμου σελ. 147 
7 λεξικόν LIDELL AND SCOTT, Τ. 
Δεύτερος σελ.175
8 λεξικόν LIDELL AND SCOTT, Τ. 
Δεύτερος σελ.144)
9 λεξικόν LIDELL AND SCOTT, Τ. Πρώτος 
σελ.133
10 Μέγα λεξικόν όλης της Ελληνικής γλώσ- 
σης Δ. Δημητράκου Τ. 1ος σελ 98 και λεξικόν 
LIDELL AND SCOTT Τ. Πρώτος σελ.134.
11 Μέγα λεξικόν όλης της Ελληνικής 
γλώσσης Δ. Δημητράκου Τ. 1ος σελ 700.
12 Κρατύλος ή Περί ονομάτων ορθότητος. 
404cΜετάφραση Γεωρ. Κεντρωτής σελ. 
219
13 Ορφικός Ύμνος Ηρης που μεταφρα- 
σμένο σημαίνει: «Ήρα, μακαρία, ομόκλινη 
του Διός που χορηγείς στους θνητούς 
απαλές αύρες ζωογόνες, μητέρα των 
βροχών, τροφοδότρια των ανέμων... 
μετάφραση Α. Παπαδίτσα Ε. λαδιά σελ. 
50-51 εκδόσεις Καρδαμίτσα

14 «Ναι μα τον αμετέραν ψυχάν παρο- 
δόντα τετρακτύν, Παγάν αενάου φύσεως 
ρίζωμά τα έχουσα». Είναι ο όρκος των 
Πυθα γο ρείων που σημαίνει: «Ναι μα τον 
εμφυτεύσαντα εις την ψυχήν ημών την 
τετρσκτύν, την πηγήν της αιωνίας  
φύσεως. Στ. 47-58 σελ. 70. χρυσά Έπη 
ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ Αρχαίον Κείμενον 
Εισαγωγή-Μετάφρασις –Σημειώσεις υπό 
Εμμ. Παντελάκη Γυμνασιάρχου Εκδόσεις 
Πάπυρος 
15 Αλτάνη ΑΡΡΗΤΟΙ λΟΓΟΙ « Ησιόδου Θεο- 
γονία και ο αριθμός 33» Κεφ 2ον σελ. 67
16 Πλάτωνος Τίμαιος 27 D-28A εκδόσεις 
ΠΟλΙΣ σελ.196-197 «Τι το ον αεί, γένεσιν 
δε ουκ έχον, και τι το γιγνόμενον μεν αεί, 
ον δε ουδέποτε;» που σημαίνει: «Τι είναι 
αυτό που πάντοτε είναι και δεν υπόκειται 
στο γίγνεσθαι και τι είναι αυτό που συνε- 
χώς μεταβάλλεται και ουδέποτε είναι;
17 Πλάτωνος Τίμαιος 30 A 
18 Πλάτωνος Πολιτεία Bιβλίον Ι '614C 
«Μύθος Ηρώς»
19 Αλτάνη ΑΡΡΗΤΟΙ λΟΓΟΙ «Ησιόδου 
Θεογονία και ο αριθμός 33» Κεφ3. Σελ. 85
20 Η συγγραφεύς αυτού του έργου 
αναλύει διεξοδικώς και λεπτομερώς την 
ετυμολογία και την έννοια του Ερέβους 
της Νυκτός του Αιθέρος και της Ημέρας 
και όχι μόνον, αυτών των λέξεων, αλλά 
και πλήθους άλλων.

ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
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ΚΑι Ο μύστιΚΟσ ΚωδιΚΟσ  
πΟύ τΑ σύνεχει

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΝΤΑ  

  ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ,  

  κ. ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  από τον 
βασίλη βουϊδάσκη
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αγαπητέ Σωκράτη!
Με αφορμή την επανεκλογή σου στις 7 του 
Νοέμβρη 2010 και την ανάληψη των διευρυ-
μένων καθηκόντων σου, εκφράζω τόσο σε 
σένα όσο και σ’ όλα τα μέλη του νέου Δημο-
τικού Συμβουλίου τις πιο θερμές μου ευχές 
για καλή επιτυχία στο τεράστιο έργο σας με 
την υπόσχεση να συμβάλω κι εγώ στο μέτρο 
του δυνατού. 
Έχω την αίσθηση ότι εκφράζω και τα συναι-
σθήματα των συγχωριανών μας, οι οποίοι σ’ 
επέλεξαν ανάμεσα σε δυο όχι αντι-υπο-
ψήφιους, αλλά σε δυο άλλους συν-υποψή-
φιους και εξίσου αξιόλογους συν-χω ρια-
ρινούς μας, για να συνεχίσεις με μεγαλύτερη 
ορμή το σημαντικό έργο που έχεις δρομολο-
γήσει. Μ’ αυτό το σκεπτικό, επιτρέψτε μου 
να σας μεταφέρω -με πολλή αγάπη- μερικές 
σκέψεις, ανησυχίες και προσδοκίες, που 
ίσως καθένας θα ήθελε να σας απευθύνει.
Επιχειρώντας μια σύντομη κοινωνιολογική 
ανάλυση της συγκεκριμένης εκλογικής ανα-
μέτρησης ομολογώ ότι πολλοί αδυνατούμε 
ν’ αποκρύψομε το θαυμασμό μας σ’ όλους 
τους εκλεκτούς υποψήφιους, που είχατε το 
θάρρος να συμμετέχετε σ’ αυτήν τη σοβαρή 
διαδικασία. Γι’ αυτό απορούμε σχετικά με 
τα κίνητρα και τις προθέσεις που σας οδή-
γησαν να ζητήσετε, μέσα σ’ αυτήν την πρω-
τόγνωρη απαξίωση κυρίως της κεντρικής 
διεφθαρμένης πολιτικής σκηνής, την ψήφο 
από πολίτες ταπεινωμένους και εξοργισμέ-
νους, που βρίσκονται στα πρόθυρα νευρικής 
κρίσης. Ασφαλώς, απευθυνθήκατε σε συγ-
γενείς, φίλους, γνωστούς, γείτονες και συγ-
χωριανούς, πράγμα που μετρίαζε κάπως τις 
αναστολές σας και κρύβοντας το δικό σας 
θυμό, προτάξατε το καλό του τοπικού κοι-
νωνικού συνόλου, στέλνοντας ίσως και κά-
ποιο μήνυμα οράματος και ελπίδας.
Δική μας επιθυμία, ως ψηφοφόρων, δεν είναι 
να εγκαινιάσομε μια κριτική, πριν καν σας 
δούμε πάνω στο στίβο. Δεν προδικάζομε τις 
όποιες προθέσεις σας έφεραν στην εξουσία 
του Δήμου μας ακόμα και τις πιο ανομολό-
γητες. Αντίθετα, προσπαθούμε μ’ αυτό να 
έχομε κάποιες ενδείξεις για το τι θα περιμέ-
νομε στην επόμενη τριετία. Επιθυμούμε ακό-
μα να σας γνωστοποιήσομε και τις δικές μας 
προθέσεις και αξιώσεις που συνοψίζονται, 
όσο κι αν φαίνεται υπερβολικό, σε μια και 
μόνη φράση: «να σηκώσετε επάξια το σταυ-
ρό που σας δώσαμε!» Κανείς δεν αγνοεί ότι 
σταυρός σημαίνει ανιδιοτέλεια, αγώνας, 
προσφορά θυσία και αυτοθυσία και όλοι 
γνωρίζομε πως μόνο μ’ αυτά αναδεικνύονται 
οι μεγάλοι και μεγαλουργούν οι λαοί.
Και τώρα επιτρέψτε μου μια σύντομη ποιο-
τική ανάλυση, μια αποκωδικοποίηση των 
εκλογικών αποτελεσμάτων της 7ης Νοεμβρί-
ου. Ίσως κάποια από τα μηνύματά τους, θα 
είναι ωφέλιμα όχι μόνο για την αιτιολόγησή 
τους, αλλά κυρίως για την ευαισθητοποίηση 
όλων μας για την αλλαγή νοοτροπίας και 
πρακτικής, που θα ικανώσουν τον ιστορικό 
μας Δήμο όχι μόνο να επιβιώνει, αλλά και να 
δημιουργεί.
Η πολύ μικρή αποχή από την εκλογική δια-
δικασία αποκαλύπτει το μέγεθος της ευαι-
σθησίας του Ανωγειανού, που ήταν και 
παραμένει βαθειά πολιτικοποιημένος πολί-
της. Έπιασε το μέγεθος της σοβαρότητας 
του νέου θεσμού και στάθηκε αντάξιος των 
περιστάσεων. Πολλοί διένυσαν μεγάλες 
αποστάσεις σε βάρος του ήδη εξαντλημένου 
βαλαντίου τους, προκειμένου ν’ ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα, που το εκλαμ-
βάνουν και σαν ύψιστη υποχρέωση. Απέδει-
ξαν ότι έχουν τη βούληση ν’ αποφασίζουν 
δημοκρατικά οι ίδιοι και όχι οι άλλοι γι’ 
αυτούς, προλαμβάνοντας τις εξελίξεις και 
όχι να σέρνονται πίσω απ’ αυτές. Το μέγε-
θος της προσέλευσης σε σχέση με τα λίγα 
επίσης λευκά ψηφοδέλτια αποδείχνουν το 

σεβασμό στους θεσμούς και την εκδήλωση 
της ελεύθερης και πλουραλιστικής σκέψης 
και πρακτικής.
Το σημαντικότερο ωστόσο στοιχείο, που 
φέρνουν αυτές οι εκλογές και αξίζει ιδιαί-
τερης μνείας και προσοχής είναι το παρή-
γορο μήνυμα της ενότητας και της κοινωνι-
κής συνοχής. Ασφαλώς το φαινόμενο της 
ελάχιστης διαφοράς μεταξύ των δυο μονο-
μάχων παρουσιάστηκε και σ’ άλλους Δήμους 
της χώρας και καθένας το προσεγγίζει δια-
φορετικά και με διαφορετικές αναγνώσεις. 
Περισσότερες όμως πιθανότητες λαθεμένης 
εκτίμησης δίνουν ο υποκειμενισμός και η 
άγνοια των κοινωνικών δομών και των ιδι-
αιτεροτήτων, που διαμορφώνουν την πολι-
τική σκέψη του εκλογικού σώματος κάθε 
κοινωνίας. Στην περίπτωσή μας όμως ελα-
χιστοποιείται αυτός ο κίνδυνος, αφού γνω-
ρίζομε τ’ αντικειμενικά δεδομένα, που χα-
ρακτηρίζουν τα βασικά στοιχεία της δομής 
της Ανωγειανής κοινωνίας, τα οποία και οι 
άλλοι μας αναγνωρίζουν και μας μέμφονται 
μερικές φορές δικαιολογημένα γι’ αυτά. Κι 
αυτά είναι η Ανωγειανή κοινωνική αλληλεγ-
γύη και ο Ανωγειανός τοπικός πατριωτι-
σμός, ο οποίος όμως στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση λειτούργησε θετικά.
Θα ήταν κανείς αφελής να νομίζει ότι στις 
περιφερειακές και δημοτικές εκλογές οι κομ-
ματικές διόπτρες ως δια μαγείας εξαφανίστη-
καν και τη θέση τους πήρε η αξιοκρατία που 
επέλεξε τους άξιους και τους «αχρωμάτι-
στους». Δυστυχώς, βρισκόμαστε πολύ μακριά 
από αυτή την ιδανική επιλογή. Αναμφίβολα 
και οι εκλογές στο Δήμο μας είχαν την πολυ-
χρωμία, που δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό, όταν 
μάλιστα βρίσκεται σε συμφωνία με τον καλύ-
τερο υποψήφιο.Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι 
αυτή τη φορά, συνεπικουρούντων και των 
συγκυριακών καταστάσεων, οι κομματικοί 
χρωματισμοί ήταν περισσότερο ξεθωριασμέ-
νοι. Στο γενικότερό τους φάσμα πήραν το 
χρώμα της Ανωγειανής φύσης και ψυχής. Οι 
ψηφοφόροι ψήφισαν Ανωγειανά, μοιράζο-
ντας πραγματικά τις προτιμήσεις τους, τιμώ-
ντας σχεδόν εξίσου και τους δύο αξιόλογους 
συγχωριανούς μας. Αυτό είναι το σημαντικό-
τερο πρόκριμα για την επικείμενη αρμονική 
συνεργασία του Δημοτικού Συμβουλίου, που 
στην σκέψη όλων θα κυριαρχεί μόνο η προ-
σφορά για τον τόπο μας.
Και τώρα, αγαπητέ Σωκράτη, στο δια ταύτα 
και επί του πρακτέου στη νέα πορεία. Έχε-
τε ήδη ασκήσει διοίκηση και γνωρίζετε ότι 
η άσκηση της πολιτικής και μάλιστα σε χα-
λεπούς καιρούς γίνεται δυσκολότερη, αφού 
ακόμα και ο ορισμός της πολιτικής ποικίλει 
διαχρονικά. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι «πρέπει 
να κυβερνούν οι φιλόσοφοι, ή οι κυβερνώντες 
να φιλοσοφούν», ενώ ο Αριστοτέλης πίστευε 
ότι «ή πολιτική είναι η εφαρμογή της ηθικής». 
Απομακρυσμένη έτη φωτός απ’ αυτές τις 
ιδεατές θεωρήσεις η σύγχρονη πολιτική σκέ-
ψη συμβιβάζεται με την άποψη ότι «πολιτική 
είναι η τέχνη του εφικτού» κι εμείς προσθέ-
τομε μια τέταρτη, «πολιτική είναι η τέχνη που 
υπηρετεί τον άνθρωπο και τον πολίτη».
Στην περίπτωση του ιστορικού μας Δήμου 
δεν θα ήταν καθόλου άσχημη η συλλογική 
προσπάθεια για το «εφικτό», θέτοντας την 
επιστήμη στην υπηρεσία αυτού του στόχου. 
Η κοινωνιολογική έρευνα παρέχει τις γνώ-
σεις σχετικά με τις δομές της κοινωνίας και 
αποστολή μας είναι να εξασθενούμε τις δυ-
σλειτουργικές και να ενισχύομε τις λειτουρ-
γικές για να φτάσομε το «εφικτό».
Εθνικές συστιμικές αδυναμίες με τη μορφή 
του νοσηρού τοπικού πατριωτισμού, και του 
ναρκισσισμού, του νεποτισμού και των πελα-
τειακών σχέσεων, παρεπιδημούν ενισχυμέ-
νες και στη μικρή μας κοινωνία. Σε συνδυα-
σμό με άλλες νοοτροπίες και πρακτικές όπως 
την αλαζονική έπαρση και την αναξιοκρατία 

υψώνουν τροχοπέδη για κάθε κοινωνική 
πρόοδο και ανάπτυξη. 
Απέναντι σ’ αυτά έχομε ν’ αντιπαρατάξομε 
τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, τα πολλά 
και δυνατά μυαλά, την κοινωνική αλληλεγ-
γύη και συμμετοχή και την αληθινή αγάπη 
για τον τόπο μας. Μ’ αυτά μπορούμε να δι-
ατηρήσομε αδιάρρηκτο τον κοινωνικό ιστό 
για συνεργασίες και συλλογικές δράσεις 
στοχεύντας σ’ ένα πρωτοποριακό Δήμο 
αντάξιο της υπερηφάνειας και του δυναμι-
σμού των πολιτών του. Με μια ισχυρή δόση 
κοινωνικής συναίνεσης και ανιδιοτέλειας 
αυτός ο Δήμος θα μπορούσε ν’ αποτελέσει 
την «αληθινή ανθρώπινη Κοινότητα» κατά 
τον Fr. Tönnies ή την ιστορική «παρισινή 
Kommuna». Με συνεχή ειρηνική επανάστα-
ση να κάνομε δομικές ανατροπές στα κακώς 
κείμενα και μέσα στα πλαίσια της ηθικής 
και έννομης τάξης να διεκδικούμε δικαιώ-
ματα και αρμοδιότητες, δημιουργώντας τον 
πρότυπο Δήμο της χώρας.
Επειδή όμως, πέρα από την αισιοδοξία, μας 
χαρακτηρίζει η σοβαρότητα και ο ρεαλισμός, 
πρέπει να παραδεχτούμε το γεγονός ότι οι 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες απαιτούν ιδι-
αίτερες από εμάς επιδόσεις πάνω από το 
στόχο του «εφικτό». Αυτό σημαίνει ότι στην 
καλύτερη περίπτωση ηρωικής υπέρβασης 
του εαυτού μας, οι θλιβερές σημερινές εξε-
λίξεις, δεν αφήνουν περιθώρια ακόμα και 
στον πιο αιθεροβάμονα και οραματιστή. Χω-
ρίς περιστροφές και στρουθοκαμηλισμούς 
πρέπει ν’ ατενίσομε κατάματα την αλήθεια 
και να συστρατευθούμε για την αποφυγή του 
μοιραίου, που κανένας δεν θέλει καν να φα-
νταστεί. Σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελα 
να γίνω «άγγελος κακών επών», αλλά πρέπει 
να επισημάνω ότι το μείζον διακύβευμα των 
επόμενων ετών είναι αυτή καθαυτή η ύπαρ-
ξη της αυτονομίας και αυθυπαρξίας του Δή-
μου μας.
Ως γνωστό, ο Δήμος μας δεν μας χαρίστηκε, 
αλλά κατακτήθηκε και ξεπέταξε μέσα από 
τα ερείπια των ολοκαυτωμάτων και των θυ-
σιών και η εκάστοτε Πολιτεία προβαίνει 
απλά -ως οφείλει- στο αυτονόητο, στην ανα-
γνώρισή του. Πέρασε δύσκολες στιγμές και 
άντεξε αρκετές δεκαετίες και χρέος δικό 
μας και των παιδιών μας είναι να τον κρα-
τήσομε. Στη δίνη όμως της παγκόσμιας ρευ-
στότητας και σχιζοφρένειας, όπου πάσης 
φύσεως αυτοκρατορίες καταρρέουν και δι-
εθνείς κολοσσοί συνενώνονται για να γί-
νουν ισχυρότεροι υπερκολοσσοί, η αυτονο-
μία μας βρίσκεται στον μεγαλύτερο κίνδυνο 
όσο ποτέ άλλοτε, αφού κανόνας της ζωής 
και της φύσης είναι «Χαλεπότερον το τηρεί-
σαι τ’ αγαθά από το κτήσασθαι».
Βρισκόμαστε σε αυστηρά επιτήρηση και τώ-
ρα δοκιμάζεται περισσότερο η αντοχή μας, 
γι’ αυτό και πρέπει να μην φεύγει ποτέ από 
τη σκέψη μας ότι από τη δική μας βιωματική 
στο μέλλον εξαρτάται η αυθυπαρξία και αυ-
τονομία του ιστορικού μας Δήμου. Ίσως η 
επανάληψη αντικοινωνικών συμπεριφορών 
του παρελθόντος ν’ αποβεί μοιραία και να 
σημάνει το τέλος του ζωντανού ονείρου κά-
θε Ανωγειανού. Κανένας δεν μπορεί να 
προδικάσει, μέσα στην καλλικρατική μανία 
της σάρωσης και της συρρίκνωσης θεσμών 
και δομών, πόσο θα κρατήσει η πολιτική 
ανοχή με τον προσήκοντα σεβασμό στην 
ιστορική μνήμη για την διατήρηση της αυτο-
νομίας μιας μικρής κουκίδας τριών χιλιάδων 
περίπου ανθρώπων δίπλα στους πολυπληθείς 
δήμους στο γεωπολιτικό χάρτη της χώρας.
Ασφαλώς και δεν μας ταιριάζει η ηττοπά-
θεια και ο πεσιμισμός. Επιβάλλεται όμως 
εγρήγορση και επαγρύπνηση και απαιτείται 
συνστράτευση και πανστρατιά όλων μας, 
εκλεγμένων και εκλεκτόρων. Από σας, ως 
διαχειριστές και εκπρόσωποι της λαϊκής 
κυριαρχίας, απαιτούμε σοβαρές συλλογικές 

προγραμματισμένες δράσεις, με πρωτότυ-
πες ιδέες και πρακτικές. Βρίσκεστε ήδη 
πάνω στις ράγες με αναμμένη τη μηχανή και 
με συσσωρεμένη πολύτιμη εμπειρία μιας 
τετραετίας. Επιταχύνετε και ανοίξετε και-
νοτόμους δρόμους και δώστε ριζοσπαστικές 
λύσεις σε χρόνια προβλήματα. Προχωρήσε-
τε σε τολμηρές ανατροπές και συγκρούσεις 
σε ανασταλτικές νοοτροπίες και δυσλει-
τουργικές παραδοσιακές δομές με πλήρη 
διαφάνεια, εντιμότητα και υπευθυνότητα 
στην υλοποίηση των αποφάσεών σας. 
Από την δική μας μεριά, ως ψηφοφόροι και 
δημότες, σας δίνομε την αυτονόητη υπόσχε-
ση ότι θα μας έχετε αρωγούς δίπλα σας. Η 
κλασική προειδοποίηση: «ουδέν λάθος ανα-
γνωρίζεται μετά την απομάκρυνση από το 
ταμείο» πρέπει να ισχύει απαρέγκλιτα, όσο 
κι αν ακούγεται περίεργο και στην περίπτω-
σή μας: «ουδείς εφησυχασμός επιτρέπεται 
μετά την απομάκρυνση από την κάλπη!». 
Αντίθετα, η προσέλευση στην κάλπη αποτε-
λεί την αφετηρία για τις συνεχείς υποχρεώ-
σεις ανάληψης ευθυνών τόσο των εκλεγμέ-
νων όσο και των ψηφοφόρων. Η «σταυροδο-
σία» σημαίνει ανάληψη ευθυνών όλων των 
εμπλεκομένων μερών στην εκλογική διαδι-
κασία. 
Στήριξη αμέριστη στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και συγχρόνως καλοπροαίρετη κριτική και 
έλεγχος για τα πεπραγμένα σας. Η εποικο-
δομητική κριτική για τα κακώς κείμενα επι-
βάλλεται για κάθε πολίτη. Επιβάλλονται οι 
διαφωνίας και οι διαφορετικές απόψεις που 
οδηγούν όχι σε στείρες πρακτικές, αλλά σε 
δημιουργικές συνθέσεις και συλλογικές 
δράσεις. Εξάλλου βασική αρχή της δημο-
κρατίας είναι το τρίπτυχο: θέση-αντίθεση-
σύνθεση ή όπως διαφορετικά μας το λέγει 
ο Ηράκλειτος: «ο σημαντικός πλούτος μιας 
εποχής είναι η αρμονική πολυφωνία της». 
Αγαπητέ Σωκράτη. Οι μικροεντάσεις και 
αντιπαραθέσεις στην προεκλογική περίοδο 
θεωρούνται φυσιολογικές μέσα στα πλαίσια 
της ελευθερίας της έκφρασης και θεώρησης 
σχετικά με πρόσωπα και καταστάσεις, που 
αποτελεί και την πεμπτουσία της αληθινής 
δημοκρατίας. Δεν υπάρχουν όμως άλλα πε-
ριθώρια για παραταξιακές αντιπαραθέσεις. 
Γι’ αυτό αξιώνομε την ύπαρξη ενός αρρα-
γούς Δημοτικού Συμβουλίου από εσάς που 
«σταυρώσαμε», που θα περιστοιχίζεται από 
πολλές χιλιάδες συγχωριανούς εντός και 
εκτός του χωριού μας. Αξιώνομε απ’ όλους 
μας την απομάκρυνση του κομματικού φα-
νατισμού, που κομματιάζει κυριολεκτικά την 
κοινωνική συνοχή και νομοτελειακά οδηγεί 
σε ατομικές και εθνικές συμφορές. Ο λαϊ-
κισμός, η πατριδοκαπηλία και οι έντονες 
κομματικές διόπτρες οδηγούν στην αποσύν-
θεση και την καταστροφή. Όσο πιο πολύ 
πετύχομε να βλέπομε με αυξημένο βαθμό 
κομματικής αχρωματοψίας πρόσωπα και 
καταστάσεις, όσο περισσότερο αντικρίζομε 
κατάματα τους άλλους μέσα από τα κρυ-
στάλλινα γυαλιά, τόσο πιο σταθερά θα πο-
ρευόμαστε στην κοινωνική συνοχή και αλ-
ληλεγγύη, τον καλοήθη τοπικισμό, στην 
γνήσια φιλοπατρία, και στην επίτευξη του 
«εφικτού» στην αυτονομία του ιστορικού μας 
Δήμου. Πρέπει επιτέλους να κατανοήσομε 
άπαξ διαπαντός, ότι οι φατρίες και οι κομ-
ματικές παρατάξεις έρχονται και παρέρχο-
νται, αλλά τ’ Ανώγεια υπήρχαν και θα υπάρ-
χουν στο διηνεκές, συνεχίζοντας την μονα-
δική ιστορική τους πορεία.

Με τα πιο φιλικά αισθήματα!
Βασίλης Κ. Βουϊδάσκης

Καθηγητής Παν/μίου
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Φόρο τιμής απότισε ο Σύλλογός μας  
στους πεσόντες του Πολυτεχνείου  
κατά την 37η επέτειο μνήμης

Στις 11:00 το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Γιάννης Μανουράς, 
επισκέφθηκε τον προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου Αθηνών και κατέθεσε στεφάνι εκ-
προσωπώντας την ανωγειανή παροικία της Αθήνας και το Σύλλογό μας,  προς τιμή των 
νεκρών αγωνιστών του Νοεμβρίου του 73΄, αλλά και όλων των αγωνιστών της δημοκρα-
τίας και της ελευθερίας. Για τους Ανωγειανούς τα γεγονότα του Πολυτεχνείου σηματο-
δότησε, μεταξύ άλλων, και η εμψυχωτική, όσο και συμβολική παρουσία του αείμνηστου 
ανωγειανού Νίκου ξυλούρη, τις ημέρες εκείνες του αγώνα, 37 χρόνια πριν. Και τη φετι-
νή χρονιά ο κόσμος στο Πολυτεχνείο, στο κέντρο της Αθήνας, ήταν πολύς, όπως πολλοί 
ήταν και οι εκπρόσωποι των κομμάτων, των κοινωνικών ομάδων και πολιτιστικών φορέ-
ων, των σχολείων και των διάφορων εργατικών και εργοδοτικών φορέων που προσήλθαν 
για να τιμήσουν την ημέρα αυτή μνήμης.

 ΠΕΝΤΑΧΡΟΝΟΣ 
ΨΑΛΤΗΣ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ!!!
Είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακό με το 
μικρό Γιάννη Σκανδάλη του Δημητρίου. 
Το εν λόγω παιδί ενώ δεν ξέρει να διαβά-
ζει, ακόμα, αφού δεν έχει μπει ακόμα στο 
Δημοτικό Σχολείο, εν τούτοις ξέρει όλα 
τα εδάφια από το αρχαίο κείμενο του Ευ-
αγγελίου της Εκκλησίας. Το καταπληκτικό 
μνημονικό του έχει αποθηκεύσει όλα όσα 
έχει ακούσει από τις λειτουργίες στην εκ-
κλησία του Αι Γιώργη! ξέρει επίσης πότε 
θα πάρει τη σειρά του για να ψάλει την 
κατάλληλη και σωστή στιγμή…
Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει λέει 
ο σοφός λαός μας και να που επιβεβαιώ-
νεται η λαϊκή ρήση για μια ακόμα φορά. Ο 
μικρός είναι δισέγγονο του Κονιδοχρόνη 
που και αυτός από πολύ μικρή ηλικία μέχρι 
τα βαθιά του γεράματα προσέφερε τις υπη-
ρεσίες του στην ίδια ενορία.
Όλα αυτά δείχνουν να είναι τουλάχιστον, 
καλοί οιωνοί για την συνέχεια και το μέλ-
λον του μικρού Γιαννιού. Δεν μένει, παρά 
να περιμένουμε με ενδιαφέρον το χρόνο 
να μας δείξει την εξέλιξη… Οψόμεθα. 

(ΜΑΝ. ΣΚΑΝ.)

44 χρΟνιΑ 
ΑπΟ τΟ νΑύΑγιΟ 

τΟύ πλΟιΟύ «ηρΑΚλειΟν» 
στη φΑλΚΟνερΑ 

Πριν από 44 χρόνια στις 7 Δεκεμβρίου του 1966 έγινε το ναυ-
άγιο του επιβατικού οχηματαγωγού ήρΑΚΛΕιον κοντά στην 
βραχονησίδα Φαλκονέρα. Το μοιραίο πλοίο ήταν ιδιοκτησίας 
των αδελφών Τυπάλδου. Mε 191 επιβάτες και 73 άτομα του 
πληρώματος αποπλέοντας από το λιμάνι της Σούδας στις 8 το 
βράδυ με δυο ώρες καθυστέρηση για να περιμένει την μοιραία 
νταλίκα που έμελε να ήταν η αιτία του ναυαγίου. 
Από εκείνη τη μοιραία νύχτα σώθηκαν 30 επιβάτες και 16 από 
το πλήρωμα. Ανάμεσα στο πλήρωμα και ο συγχωριανός μας 
17 χρόνος Μανώλης Καραμπίνης που έμελε να κάνει το τελευ-
ταίο ταξίδι του αφού το παγωμένο Αιγαίο Πέλαγος θα γίνει ο 
υγρός τάφος για αυτόν όπως και για τις άλλες 218 ψυχές. Οι 
μοιραίοι γονείς θα μάθουν τα τραγικά νέα από το ραδιόφωνο. 
Η μάνα του άτυχου Μανώλη στέκεται με περισσή αξιοπρέπεια 
πάνω από το άψυχο σώμα του γιου της και καταθέτοντας ψυ-
χή, του λέει:

παιδί μου…. που σε ανάθρεψα υγιέ μου με βάσανα και κόπους 
καντιφέ μου και μιας βραδιάς φουρτούνας κανακάρη μου σε 
σκέπασε το κύμα κοπελιάρη μου… 

Και ο αφρός της θάλασσας παιδί μου έγινε σάβανο σου  
γιασεμί μου 
πώς να αγκαλιάσω κρίνε μου κι ανθέ μου το μαρμαρένιο  
σώμα σου υγιέ μου
Στη μητρική μου αγκαλιά παιδί μου ζωή για να σου σώσω  
ακριβέ μου...

πόσες φορές θα φώναξε υγιέ μου, μάνα βοήθησέ γιασεμί μου
πόσες φορές θα φώναξε παιδί μου μάνα βοήθησέ με  
ακριβέ μου 

(ΜΑΝ. ΣΚΑΝ.)

ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ 

Η 144η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΘΥΣΙΑ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η τελετή ξεκίνησε στις 12:30 με επιμνημόσυνη δέηση από τους εφημέριους των 
Ανωγείων. Στη συνέχεια ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Από-
στολος Παπαϊωάννου εκφώνησε το ιστορικό της επετείου. Ο κ. Παπαϊωάννου, 
μεταξύ άλλων, έφερε στο φως νέα στοιχεία με αποκορύφωμα ένα ημερολόγιο 
του Εμμ. Αναγν. Σκουλά που φωτίζει άγνωστες πτυχές για το ποιος τελικά 
είναι αυτός που πυρπόλησε την πυριτιδαποθήκη της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.
Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και η ανάκρουση του 
Εθνικού μας ύμνου. 
Μηνύματα για την επέτειο, απέστειλαν οι: Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυ-
λοποτάμου κ. κ. Ευγένιος, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. κ. Ειρηναίος, ο υφυ-
πουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μανώλης Όθωνας, οι βουλευτές Ηρα-
κλείου κ. κ. Μανώλης Στρατάκης και Μαρία Σκραφνάκη, η Νομάρχης Ηρα-
κλείου κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη-Ηλιάκη.

ΡΕΠΟΡΤΑζ: μανώλης σκανδάλης

εντΑχθηΚε τΟ εργΟ  «ΟλΟΚληρωση τΟύ διΚτύΟύ ΑπΟχετεύσησ Ανωγειων» 
στΟ σχετιΚΟ επιχειρησιΑΚΟ πρΟγρΑμμΑ

Κατόπιν επίμονων προσπαθειών της Δημαρχιακής Αρχής επιτεύχθηκε η ένταξη του έργου «ολοκλήρωση του Δικτύου Αποχέ-
τευσης Ανωγείων» στο σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ο δήμαρχος Ανωγείων προέβει στην σχετική ακόλουθη δήλωση: 
«Είναι ευχάριστο που έχουμε την ένταξη του έργου ολοκλήρωσης του Δικτύου Αποχέτευσης Ανωγείων, στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του υπουργείου περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(υπΕΚΑ). Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.107.000 ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου συνολικού μήκους  4.211 
μέτρων με ένα αντλιοστάσιο λυμάτων. Με την ολοκλήρωση του έργου το αργότερο σε 18 μήνες από σήμερα, θα εξυπηρετεί-
ται πλέον το σύνολο των δημοτών με σημαντικά οφέλη στη δημόσια υγεία και στην ποιότητα του περιβάλλοντος του Δήμου, 
αφού όλα τα λύματα θα μεταφέρονται για επεξεργασία στον βιολογικό καθαρισμό για την ασφαλή διάθεση τους. ή απόφα-
ση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα μια συστηματικής προσπάθειας  κατά τη διάρκεια της οποίας επικαιροποιήθηκε η σχετι-
κή μελέτη, ελήφθησαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, εντάχθηκε ο Δήμος Ανωγείων στους οικισμούς προτεραιότητας της 
χώρας για την εκτέλεση αυτής της φύσης έργων και ξεπεράστηκαν σημαντικές διαδικαστικές δυσκολίες  με τη συνέργια των 
υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης αλλά και του αρμόδιου υπουργείου υπΕΚΑ».

Σκουλάς - Πυροβολάκης 
 μαζί στην Αθήνα... 

«Δίπλα στο Ποτάμι»
Ο Βασίλης Σκουλάς και ο Μάνος Πυροβολάκης εμφα-
νίστηκαν φέτος και για όλο το Δεκέμβριο σε ένα επιτυ-
χημένο ντουέτο στη μουσική σκηνή «Δίπλα στο Ποτά-
μι». Οι κοινές εμφανίσεις τους, κατά τις ημέρες Παρα-
σκευή και Σάββατο έδωσαν την ευκαιρία στους 
φιλόμουσους να απολαύσουν ποιοτική μουσική σε ένα 
όμορφο, εμπνευσμένο γι’αυτό το σκοπό, χώρο.
Πρεσβευτές δυο διαφορετικών κόσμων και γενιών με 
κοινό τους σημείο το τραγούδι και την κρητική λύρα οι 
δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν ένα πρόγραμμα  χωρίς 
όρια που μας ταξίδεψε από τις παραδοσιακές μελωδίες 
του χθες στη σύγχρονη pop –rock μουσική του σήμερα.
Ο Βασίλης Σκουλάς, στην ουσία, τόλμησε σε συνεργασία 
με το Μάνο Πυροβολάκη τη ζεύξη της παραδοσιακής, 
ποιοτικής μουσικής με πιο σύγχρονες εκτελέσεις και το 
αποτέλεσμα γοήτευσε και ικανοποίησε πλήρως όλους 
όσους έσπευσαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.
Συνδετικός κρίκος, άλλωστε, των δύο καλλιτεχνών είναι 
η συνεχής αναζήτηση της μουσικής σε νέους δρόμους 
που οδήγησαν και εξέλιξαν με αγάπη και σεβασμό τους 
ήχους της Κρήτης.
Μαζί τους εμφανίστηκαν ο Πάρις Περυσινάκης και η 
Ηλιάνα Παπαλέξη.

δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις

H εκπομπή «Όλα για την υγεία μου» με το συγχω-
ριανό μας Μιχάλη Κεφαλογιάννη επέστρεψε από το 
MEGA κάνοντας πρεμιέρα το Σάββατο 29 Ια-
νουαρίου 2011 στις 16:10. Η ανανεωμένη 
ιατρική εκπομπή μας ενημερώνει με τρόπο 
επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα απλό για 
όλα τα κρίσιμα ζητήματα υγείας της επο-
χής μας.Στη πρώτη εκπομπή «Όλα για 
την Υγεία mou» και με σύνθημα «κά-
ντε την κρίση πλεονέκτημα», εξετά-
στηκαν οι επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης, στο σώμα και τη ψυχή μας. 
Μερικές από αυτές είναι η αύξηση 
του σωματικού βάρους, της συχνό-
τητας του καπνίσματος αλλά και 
των συμπτωμάτων της κατάθλιψης 
που παρατηρείται πλέον στους 7 
από τους 10 Έλληνες.
Επίσης παρουσιάστηκαν για πρώ-
τη φορά τα αποτέλεσμα πρόσφα-
της μελέτης που καταγράφει αύ-
ξηση των διαζυγίων και των αυτο-
κτονιών τον τελευταίο χρόνο και 
πληροφορηθήκαμε για τις κατάλ-
ληλες τροφές και ασκήσεις για  
την καταπολέμηση του στρες.
Η εφημερίδα μας εύχεται στο 
συγχωριανό μας, καλές εκπο-
μπές!

ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΜΑΣ
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
με την εκπομπή 
«Όλα για την υγεία μου»

ΚλειστΟ ΟχημΑ 
μετΑφΟρΑσ 19 ΑτΟμων 
 ΑπεΚτησε  
Ο δημΟσ Ανωγειων

Ένα 19 θέσιο Van μάρκας IVECO, μεταφοράς ατόμων, απέκτησε ο 
Δήμος Ανωγείων. Η εν λόγο προμήθεια έγινε με χορηγία από τον ΟΠΑΠ 
ύψους 80.000 ευρώ. Η επιβίβαση στο λεωφορείο είναι εύκολη και άνε-
τη χάρη στα τρία χαμηλά σκαλοπάτια και στη μεγάλη πλαγιολισθαίνου-
σα πόρτα επιβίβασης. Το εσωτερικό του είναι ευρύχωρο και άνετο, 
ώστε να μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, σε οποιονδήποτε προορισμό, 
19 ενηλίκους επιβάτες. Ο χώρος των επιβατών διαθέτει σύστημα κλι-
ματισμού οροφής. Σε σχετική του αναφορά ο δήμαρχος κ. Σωκράτης 
Κεφαλογιάννης δήλωσε:
«Σκοπός μας είναι να οργανώσουμε την λειτουργία του σε μια βάση 
εξυπηρέτησης των Δημοτών στις μετακινήσεις τους εντός του Δήμου. 
Σίγουρα αυτό θα δώσει ανάσα τόσο στην μετακίνηση των μαθητών 
αλλά και των άλλων κοινωνικών ομάδων, ενώ παράλληλα θα μπορού-
με να εξυπηρετήσουμε και ομαδικές μετακινήσεις για συμμετοχή σε 
διάφορες εκδηλώσεις. Μετά και την διεκπεραίωση των διαδικασιών 
ταξινόμησης θα συζητήσουμε συγκεκριμένο τρόπο αξιοποίησης του».

           ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ...
Στο προηγούμενο φύλλο, στην αναφορά της εφημερίδας 
μας στους επιτυχόντες μαθητές των πανελληνίων εξε-
τάσεων δεν αναφέραμε το νεαρό και πολύ…μελετηρό 
συγχωριανό μας Φανούρη Ξυλούρη του Κωνσταντίνου 
(Μαχαιρά) και της Ζαφείρας, ο οποίος φοιτώντας στο 
7ο Λύκειο Ηρακλείου (στα Καμίνια) συμμετείχε στις 
Πανελλήνιες εξετάσεις και πέτυχε την εισαγωγή για 
φοίτηση στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (στο Ηράκλειο).
Ζητάμε συγγνώμη και συγχαίρουμε το νέο ανωγειανό 
φοιτητή!

Φ.Α.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Κατόπιν σύγκλησης 
γενικής συνέλευσης 
και αρχαιρεσιών που 
έλαβαν χώρα στις 26 
Νοεμβρίου 2010 στο 
χώρο του Γυμνασίου 
Ανωγείων, για την 
εκλογή νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου και 
εξελεγκτικής επιτρο-
πής στο σύλλογο Γονέ-
ων και Κηδεμόνων του 
Γυμνασίου-Λυκείου 
Ανωγείων.
Μετά την εκλογή τους 
τα μέλη συγκροτήθη-
καν σε σώμα ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδριαδάκης Αιμίλιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  π. Ανδρέας  

Κεφαλογιάννης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Παπαδογαμβράκη  

Νατάσα
ΤΑΜΙΑΣ: Βρέντζου Μαριάνα
ΜΕΛΟΣ: Βρέντζου Μαρία
ΜΕΛΟΣ: Βαρώτσης Δημήτρης
ΜΕΛΟΣ: Χνάρη Ελένη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ:  
Δαφέρμος Ιωάννης

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
•Σουλτάτος Ζαχαρίας 
•Σταυρακάκη Αργυρώ 
•Δακανάλη Μαρία.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ 

ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Με επιτυχία και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συνεχίζονται τα 
μαθήματα κρητικών χορών στο Σύλλογό μας. Μικροί και μεγά-
λοι μπορούν κάθε Σάββατο απόγευμα στις 6:30 να προσέρχονται 
στην αίθουσα του Συλλόγου μας (Βελεστίνου 18, Αμπελόκηποι), 
όπου εκεί τους περιμένει ο ικανότατος χορευτής, δάσκαλος αλ-
λά και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, Κώστας Μέμμους, για 
να τους μυήσει στην τέχνη και τα μυστικά του χορού.
☛ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΜΜΟΣ: 6949-476222
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δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις

Η ίδρυση Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρ-
κων είναι πια γεγονός! Εφαρμόζοντας 
τους κανονισμούς λειτουργίας του Ευ-
ρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων 
(European Geoparks Network) που 
ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 και του 
Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων 
(Global Geoparks Network) που υπο-
στηρίζεται από την UNESCO, όπως 
επίσης και τις αποφάσεις της 23η Συντο-
νιστικής Συνάντησης του Δικτύου Ευ-
ρωπαϊκών Γεωπάρκων που πραγματο-
ποιήθηκε στη Σαρδηνία (Μάρτιος 2009) 
και του 4ου Παγκόσμιου Συνέδριου Γε-
ωπάρκων που πραγματοποιήθηκε στη Μαλαισία (Απρίλιος 
2010) τα Ελληνικά Γεωπάρκα και συνεργαζόμενοι με αυτά φο-
ρείς προχώρησαν στην ίδρυση του σχετικού Εθνικού φόρουμ.
Στην 1η Ιδρυτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 14 Ιανουαρίου 2011 στην Αθήνα, συμμετείχαν εκπρόσω-
ποι των τεσσάρων Ελληνικών Γεωπάρκων καθώς επίσης και 
φορέων που έχουν ασχοληθεί και υποστηρίζουν ενεργά την 
προστασία και ανάδειξη της Γεωλογικής Κληρονομιάς όπως η 
Εθνική Επιτροπή UNESCO, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), η Ελληνική Γεωλογική 
Εταιρεία / Επιτροπή Γεωλογικής, Γεωμορφολογικής Κληρονο-
μιάς και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ειδικότερα 
συμμετείχαν η καθ. Ι. Κριάρη ως εκπρόσωπος της Εθνικής Επι-
τροπής UNESCO, καθώς και οι κκ. Ζούρος Ν., καθ. Παν Αι-
γαίου, συντονιστής EGN, Τσακίρης Ι., Αντιδήμαρχος Λέσβου, 
πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/Β.Α., Κεφαλογιάννης Σ., Δήμαρχος Ανω-
γείων, Φασουλάς Χ., Δρ Γεωλόγος, Κουμούτσου Ε., Βιολόγος, 
Τοπουζίδης Ν., Γεωλόγος, Παπαηλίας Γ. Δντης Ήπειρος ΑΕ., 
Παπαϊωάννου Χ.Δ., Βιολόγος, Πάσχος Π., Γεωλόγος, και Θε-
οδοσίου Ε., Γεωλόγος.
Στη συνάντηση εγκρίθηκε η Ιδρυτική Διακήρυξη και αποφασί-
σθηκαν οι πρώτες δράσεις που πρόκειται να αναληφθούν το 
αμέσως προσεχές διάστημα προκειμένου να ενημερωθούν οι 
αρχές, οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι για τη σημασία των 
γεωπάρκων και τις δραστηριότητες που προσφέρουν ώς τουρι-
στικοί προορισμοί ποιότητας αλλά και ιδανικές περιοχές για 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Ο σκοπός 
της ίδρυσης του φόρουμ αφορά στο συντονισμό και την προβο-
λή των Ελληνικών Γεωπάρκων, καθώς και την ενίσχυση των 
προσπαθειών για την ανάδειξη των γεωλογικών μνημείων και 
θέσεων της γεωλογικής και γεωμορφολογικής κληρονομιάς.
Οι στόχοι του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων είναι: 
➔ Ο συντονισμός των δράσεων των Ελληνικών Γεωπάρκων 
➔ Η προώθηση και ανάπτυξη των Ελληνικών Γεωπάρκων
➔ Η συνεργασία για την υλοποίηση προγραμμάτων για την 
αξιολόγηση της γεωλογικής κληρονομιάς σε εθνικό επίπεδο
➔ Η παροχή πληροφοριών και η προώθηση των διεθνών Δι-
κτύων Γεωπάρκων (EGN/GGN)
➔ Η ένταξη των δράσεων των Γεωπάρκων στο ευρύτερο πλαί-
σιο δράσης για την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού και ειδικών 
μορφών τουρισμού με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη
➔ Η παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στα υποψή-
φια προς ένταξη Γεωπάρκα στα Διεθνή Δίκτυα (EGN/GGN)
➔ Η οργάνωση ετήσιας ημερίδας για την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών και την δημοσιοποίηση των προγραμμάτων και δρά-
σεων των Γεωπάρκων.
Οι δράσεις του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων θα περιλαμ-
βάνουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και αναγνώριση των 
Γεωπάρκων σε εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και τη στήριξη 

και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Γεωπάρκων και του Παγκόσμιου Δι-
κτύου Γεωπάρκων με δράσεις όπως:
➔ Προβολή και υποστήριξη των Ελλη-
νικών Γεωπάρκων
➔ Ενίσχυση συνεργασίας και μεταφο-
ρά τεχνογνωσίας ανάμεσα στα μέλη
➔ Διάχυση της πληροφορίας στην Ελ-
λάδα για το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεω-
πάρκων και το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεω-
πάρκων της UNESCO
➔ Ενίσχυση και υποβοήθηση της συμ-
μετοχής των Ελληνικών Γεωπάρκων σε 
διακρατικά πρόγραμμα συνεργασίας

➔ Η οργάνωση της ετήσιας συνάντησης των Γεωπάρκων για 
την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη δημοσιοποίηση των 
προγραμμάτων και δράσεων των Γεωπάρκων, με έμφαση σε 
αυτά που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνάντηση θα πραγματοποιείται κάθε 
φορά σε διαφορετικό γεωπάρκο με ανοικτή συμμετοχή όλων 
των φορέων που επιθυμούν.
➔ Οργάνωση κοινού ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων 
➔ Κοινή συμμετοχή στα σημαντικότερα συνέδρια που σχετί-
ζονται με τις επιστήμες της Γης για τα έτη 2011-2012
➔ Λειτουργία γραμματείας του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρ-
κων η οποία θα συνδράμει το συντονιστή στο συντονισμό και 
την εύρυθμη λειτουργία του.
Ο Συντονιστής του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων εκλέγεται 
από τα μέλη του με ετήσια θητεία. Γα το 2011 εκλέχθηκε ο Δρ. 
Χαράλαμπος Φασουλάς από το Γεωπάρκο του ψηλορείτη (fas-
soulas@nhmc.uoc.gr – 2810 393277). Η Γραμματεία του Δικτύ-
ου αποφασίστηκε να λειτουργεί στη Μυτιλήνη στα γραφεία του 
Γεωπάρκου του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που είναι από 
τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων.
Ως Γεωπάρκα έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO και είναι 
μέλη των Δικτύων των Ευρωπαϊκών και των Παγκόσμιων Γεω-
πάρκων, προστατευόμενες περιοχές με ιδιαίτερη γεωλογική 
κληρονομιά των οποίων η διαχείριση ενισχύει την περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση, την τοπική οικονομία μέσω της ανάπτυξης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την προστασία του περι-
βάλλοντος. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν αναγνωρισθεί ως 
Γεωπάρκα τέσσερις περιοχές: το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου 
(2000), το Φυσικό Πάρκο ψηλορείτη (2001), το Εθνικό Πάρκο 
Χελμού – Βουραϊκού (2009) και η περιοχή του Εθνικού Δρυμού 
Βίκου – Αώου (2010).

Για το Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων
Δρ Χαρ. Φασουλάς

Το Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη είχε τη 
χαρά να φιλοξενήσει την Πέμπτη 18 Νο-
εμβρίου 2010 μια επταμελή αντιπροσω-
πεία από το Κινέζικο Γεωπάρκο 
LEIQIONG που είναι ενταγμένο και αυ-
τό στις σχετικές λίστες της UNESCO. 
Η ομάδα αρχικά, ξεναγήθηκε στην έκθε-
ση του αρχαιολογικού Μουσείου του 
Ηρακλείου, σε σημαντικά μνημεία της 
πόλης (Κρήνη του Μοροζίνη, Βασιλική 
του Αγίου Μάρκου, Λότζια, Άγιο Τίτο) 
και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ακο-
λούθως, έγινε ξενάγηση στο Φυσικό Πάρ-
κο του ψηλορείτη με στάσεις σε διάφο-
ρους γεώτοπους όπως ο Αλμυρός, το 
Γωνιανό Φαράγγι, το Μονοπάτι της Μύ-
γιας, τα οροπέδια και τα Μιτάτα του 
Ψηλορείτη. 
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση 
στο νέο Κέντρο Ενημέρωσης του Γεω-
πάρκου στα Ανώγεια και συνάντηση με 
τις Τοπικές Αρχές και την Επιτροπή Δι-
αχείρισης (δημάρχους Ανωγείων κ. Σ. 
Κεφαλογιάννη, και Ρούβα κ. Φ. Οικονο-
μάκη, το Διευθυντή του ΑΚΟΜΜ κ. Δ. 
Πατακό, και την υπεύθυνη του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγεί-
ων κ. Ζ. Κεφαλογιάννη). Οι επισκέπτες 
ενθουσιάστηκαν τόσο με το παράκτιο το-
πίο, που θύμιζε την πατρίδα τους, όσο και 

με το ορεινό τοπίο της Κρήτης, τα ελαιό-
δεντρα και την Κρητική Κουζίνα.
Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τον 
Αναπληρωτή Δήμαρχο της πόλης 
Zhanjiang της επαρχίας Guangdong της 
Νότιας Κίνας, το Διευθυντή του γεωπάρ-
κου και του θεματικού πάρκου Huguang, 
τους Διευθυντές των γραφείων Τουρι-
σμού, Οικονομίας, και Φυσικών Πόρων 
της επαρχίας, καθώς και δύο διερμηνείς 
του υπουργείου εξωτερικών. 
Η επίσκεψη έγινε με αφορμή τη συνερ-
γασία που έχει ξεκινήσει μετά την αξιο-
λόγηση του Leiqiong από τον Αντιπρόε-
δρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Γεω-
πάρκου του ψηλορείτη, κ. Χ. Φασουλά. 
Στόχος της σύντομης επίσκεψης ήταν να 
γνωρίσουν τους τρόπους και τις μεθοδολο-
γίες, με τις οποίες το Γεωπάρκο του Ψηλο-
ρείτη προβάλει τον φυσικό πλούτο της 
περιοχής, συνεργάζεται με την τοπική κοι-
νωνία και υποστηρίζει τα τοπικά προϊόντα 
και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. 
Παράλληλα, μεταφέρθηκε η τεχνογνωσία 
που έχει αναπτυχθεί στο Leiqiong σε βα-
σικές υποδομές εστίασης και φιλοξενίας 
και στην ανάπτυξη τουριστικών πακέτων. 
Από τις δύο μεριές επιβεβαιώθηκε η πρό-
θεση για συνέχιση και περαιτέρω ανά-
πτυξη της συνεργασίας με την υπογραφή 

ενός σχετικού πρωτοκόλλου. 
Το Γεωπάρκο LEIQIONG βρίσκεται στα 
στενά της Νότιας Κίνας στην ομώνυμη 
χερσόνησο και περιλαμβάνει τμήματα 
των επαρχιών GUANGDONG (κυρίως) 
και της νήσου HAINAN. Αποτελείται από 
τρία θεματικά πάρκα τα οποία σχετίζο-
νται με ηφαιστειακή δραστηριότητα και 
δέχεται κάθε χρόνο αρκετά εκατομμύρια 
επισκεπτών. Μέσα στα όρια του Γεωπάρ-
κου βρίσκονται τα λιμάνια των πόλεων 
Zhanjiang και Guangzhu που συνορεύει 
με το Hong Kong, ενώ ο συνολικός πλη-
θυσμός του γεωπάρκου είναι περίπου 8 
εκατομμύρια.
Υπενθυμίζεται ότι το Γεωπάρκο του Ψη-
λορείτη έχει ήδη αναπτύξει σχετική συ-
νεργασία με έτερο Γεωπάρκο της Κίνας, 
το FUNIUSHAN, της επαρχίας ΗΕΝΑΝ 
της βορειοδυτικής Κίνας, με το οποίο έχει 
ήδη υπογραφεί συμφωνία αδελφοποίη-
σης. Στόχοι των παραπάνω συνεργασιών 
είναι η προβολή του Ψηλορείτη και της 
Κρήτης στην Κίνα (τα δύο γεωπάρκα 
μαζί έχουν πάνω από 30 εκατομμύρια 
πληθυσμό) όπως και η ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας και εμπειριών για την από κοι-
νού βελτίωση των υποδομών και υπηρε-
σιών που προσφέρουν.

ΔΗΜοΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

YΠΟΓΡΑΦΗΚΕ  
Η ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΑΧΩΡΙ 

Με στόχο την συνολική αναβάθμιση του 
σημείου για επισκέψεις παιδιών και μεγά-
λων υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής 
της παιδικής χαράς στο Περαχώρι, με στό-
χο την επαναλειτουργία της. Ανάδοχος για 
την κατασκευή του έργου (ποσού 100.579,99 
με Φ.Π.Α. 23%, ενώ ο προϋπλογισμός με-
λέτης ανερχόταν σε 107.000 ευρώ), ορίστη-
κε έπειτα από ανοικτό δημόσιο διαγωνι-
σμό ο πολιτικός μηχανικός Χρήστος Μπι-
λέρος με έδρα την Ηλιούπολη. Η χρη-  
ματοδότηση για την κατασκευή του έργου 
προέρχεται από το αναπτυξιακό πρόγραμ-
μα «Κρήτη Πράσινη-Ανάπτυξη».

Φ.Α.

ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΝΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
φιλοξενήθηκε από το Φυσικό Παρκο Ψηλορείτη

ΑρχΑιρεσιεσ στΟ 
δημΟτιΚΟ σύμβΟύλιΟ 
τΟύ δημΟύ Ανωγειων
(για εκλογή προέδρου  
και ανάθεση λοιπών 
καθηκόντων)

στις 3-1-2011, κατόπιν των προβλε-
πόμενων, νόμιμων διαδικασιών, 
εκλέχ θηκε ως πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου Ανωγείων  
η Ευαγγελία (Εύη) Βρέντζου. 
Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Θεμι-
στοκλής Καλομοίρης και Γραμμα-
τέας ο Γιάννης Αεράκης.
Ταυτόχρονα, την ίδια μέρα ορίστη-
καν και τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου, με προε-
δρεύοντα αυτής το δήμαρχο Σω-
κράτη Κεφαλογιάννη

Αναλυτικότερα τους νέους ρόλους 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανωγεί-
ων ανέλαβαν οι 
• Ευαγγελία (Εύη) Βρέντζου  

(πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου)

• Θεμιστοκλής Καλομοίρης  
(Αντιπρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου)

• Γιάννης Αεράκης  
(γραμματέας Δημοτικού  
Συμβουλίου)

τΑ νεΑ μελη τησ ΟιΚΟνΟμιΚησ 
επιτρΟπησ εινΑι:

• Σωκράτης Κεφαλογιάννης  
(Πρόεδρος)

• Λευτέρης Μανουράς
• Οδυσσέας Σπαχής
• Σοφοκλής Ξυλούρης
• Μανόλης Κοντογιάννης
• Γιάννης Δραμουντάνης
•Βασίλης Σμπώκος

ΑνΑπληρωμΑτιΚΑ:

• Κώστας Δακανάλης
• Ιωάννα Ανδρεαδάκη
• Γιώργος Σαλούστρος
• Αντώνης Ρούλιος 
• Δημήτρης Κονιός

Η εφημερίδα μας συγχαίρει όλους 
και τους εύχεται όρεξη και κέφι 
για δουλειά.

Φ.Α.

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΦΟΡΟΥΜ 
ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ

TΡΕΙΣ ΓΕΝΙΕΣ 
ΣΤ' ΑΝΩΓΕΙΑ 
ΕΚΑΝΑΝ ΤΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ...
σ Ο Κ Ο λ Α τ ε ν ι Α 

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η εκ-
δήλωση με θέμα «Ελάτε να κάνου-
με τα Χριστούγεννα σας σοκολα-
τένια» που διοργανώθηκε από το 
Κ.Α.Π.Η Ανωγείων σε συνεργασία 
με το Κ.Δ.Α.Π Ανωγείων και τους 
εκπαιδευόμενους Κοινωνικούς 
Λειτουργούς του ΤΕΙ Ηρακλείου, 
Κωσταντία Καλούλη, Αμαλία Λεο-
νάρδου, Μαριάννα Παπαντωνάκη 
και Δέσποινα Φρονυμάκη.
Στην κατάμεστη αίθουσα του ΚΑ-
ΠΗ σε μια ζεστή χριστουγεννιάτι-
κη ατμόσφαιρα που μοσχομύριζε 
σοκολάτα, βρέθηκαν τρείς γενιές. 
Τα παιδιά, οι γονείς και οι ηλικιω-
μένοι παππούδες και γιαγιάδες 
τους που συμμετείχαν όλοι ενεργά 
τόσο κατά την αφήγηση της ιστορί-
ας της σοκολάτας όσο και στη δη-
μιουργία του «κακαόδεντρου της 
αγάπης» που αποτέλεσε το φετινό 
χριστουγεννιάτικο δέντρο του ΚΑ-
ΠΗ. Το δέντρο φτιάχτηκε με την 
καθοδήγηση της εικαστικού, Πό-
πης Θραψανιώτη, που αφηγήθηκε 
την ιστορία του κακαόδεντρου με 
την βοήθεια οπτικού υλικού για το 
θέμα.
Όπως είπε, είναι ένα δέντρο που 
οι καρποί του ήταν γεμάτοι ευχές 
και σύγκρινε τις δυνατότητες που 
έχουν τα δικά μας παιδιά για σο-
κολάτες και γλυκά σε σχέση με 
παιδιά και ηλικιωμένους που δεν 
έχουν τα βασικά για επιβίωση.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης πε-
ριελάμβανε και πολλές άλλες δρα-
στηριότητες . Οι ηλικιωμένοι μίλη-
σαν στα παιδιά για τα ήθη και τα 
έθιμα των Χριστουγέννων που τεί-
νουν να εξαφανιστούν και γύρισαν 
πολλά χρόνια πίσω για να θυμη-
θούν τα δικά τους παιδικά Χρι-
στούγεννα . 
Ακόμα, αφηγήθηκαν χριστουγεν-
νιάτικα παραμύθια και τα παραδο-
σιακά Ανωγειανά κάλαντα. Ακο-
λούθησε η θεαματική είσοδος του 
Άγιου Βασίλη που μοίρασε δώρα 
στα παιδιά που είχαν φτιαχτεί από 
τις ηλικιωμένες της ομάδας εργο-
θεραπείας του ΚΑΠΗ. Τα παιδιά, 
παράλληλα, είχαν ετοιμάσει ευχε-
τήριες κάρτες που μοίρασαν στους 
ηλικιωμένους και τραγούδησαν 
διάφορα χριστουγεννιάτικα τρα-
γούδια.
Η εκδήλωση έκλεισε αφήνοντας σε 
όλους αισθήματα αγάπης και τρυ-
φερότητας που με τον συνδυασμό 
της γλυκιάς αίσθησης της σοκολά-
τας και τα διάφορα εδέσματα από 
τον πλούσιο μπουφέ δημιούργησαν 
ένα ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα που 
ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους. 
Επίσης, αυτό που προκάλεσε ενδι-
αφέρον και εντυπωσίασε όλους 
ήταν το συντριβάνι σοκολάτας.

(αναδημοσίευση:  
ΠΑΤΡΙΣ, 23/12/2010)

ΝΕΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ,
ΣΤΟ ΔΗΜΟ «ΜΙΝΩΑ» ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ Φ.Α. 
κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

Ανέλαβε τα καθήκοντά του στο νέο καλλικρατικό δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
του νομού Ηρακλείου ο συνεργάτης της εφημερίδας μας Γιώργος Καλογερά-
κης. Ο Γιώργος Καλογεράκης εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος με το συν-
δυασμό του κ. Ζαχαρία Καλογεράκη ο οποίος κέρδισε και τις εκλογές. Οι 
σταυροί προτίμησης του συνεργάτη μας ήταν 843. Ο νέος Δήμαρχος ανέθεσε 
στο Γιώργο Καλογεράκη την Προεδρία του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτι-
σμού-Άθλησης και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) του νέου Δήμου.
Όπως δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα μας, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας με το 
Δήμο Ανωγείων, παρά το ότι απέχουν μεταξύ τους 80 χιλιόμετρα, έχουν ισχυ-
ρούς ιστορικούς δεσμούς. Στο χωριό Κασταμονίτσα το 1841 σε μια φονική 
μάχη με τους Τούρκους στην επανάσταση Βασιλογιώργη-Χαιρέτη, ομάδα Ανω-
γειανών πολέμησε με τους Πεδιαδίτες στη θέση «Μεσάδα» Κασταμονίτσας.
Στο σημείο αυτό σήμερα υπάρχει μνημείο και επιθυμία του Γιώργου Καλογε-
ράκη είναι το φετινό καλοκαίρι να συνδιοργανωθεί και από τους δύο Δήμους 
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ και ΑΝΩΓΕΙΩΝ μνημόσυνο για τους νεκρούς Κρήτες 
αγωνιστές της ελευθερίας που έπεσαν σ’αυτή τη μάχη.

1_  18 Νοεμβρίου 2010. Το «ΦυΣιΚό ΠαρΚό ΨηλόρΕιΤη» 
φιλοξένησε και ξενάγησε 7μελή αντιπροσωπεία από 
το Κινέζικο Γεωπάρκο LEIQIONG  
(βλ. σχετ. θέμα σελ. 23)

2_  Απόψη από την είσοδο του Κινέζικου Γωπάρκου 
leιQIONG, που βρίσκεται στη Νότια Κίνα
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ΚΟινωνιΚΑ ΚΟινωνιΚΑ

Ήταν η 14η Οκτωβρίου του 2010. Αυ-
τή την ημέρα επέλεξες για να φύγεις 
από αυτό τον κόσμο και να ξεκινή-
σεις το ταξίδι σου για να συναντήσεις 
τη σύντροφο της ζωής σου Στέλλα την 
οποία τόσες φορές είχες αναπολή-
σει. 
Η μάχη που έδωσες ήταν σύντομη 
αλλά δύσκολη, ήσουν όμως ειλικρινής 
και υπομονετικός. Αφήνεις μνήμες 
πολλές και όμορφες, όχι μόνο στην 
οικογένειά και στους συγγενείς σου 
αλλά και σε πολλούς φίλους. Φίλους 
όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα νεό-
τερων γενεών με τους οποίους είχες 
ένα ξεχωριστό τρόπο προσέγγισης 
και επικοινωνίας. Φίλους στους οποί-
ους μετέδιδες την απλότητα και την 
ζωντάνια και στους οποίους προσέ-
φερες μια ευχάριστη παρέα.
Τα τελευταία χρόνια είχα την τύχη να 
είμαι εκτός από συγγενής σου, ένας 
φίλος σου κι εγώ. Πολλές οι όμορφες 
στιγμές που περάσαμε είτε οι δύο μας 
είτε μαζί με άλλους παρέα. Δε θα ξε-
χάσω τις εμπειρίες, τις γνώσεις και 
τις διδαχές που μου έδωσες, οι οποί-
ες ήταν απόσταγμα μιας δύσκολης 
αλλά ωραίας ζωής που έζησες είτε 
βοσκός στα όρη της Κρήτης είτε με-
τανάστης. Πολλές οι ανιστορήσεις 
σου από το κονάκι στις Ρουσές και το 
Βαθύ λακί μέχρι τα εργοστάσια της 
Γερμανίας. 
Σίγουρα θα σε νοσταλγήσουμε άλλα 
σίγουρα θα σε θυμόμαστε κάθε φορά 
που το κέφι και η ζωντάνια της παρέ-
ας θα κάνει αισθητή την παρουσία 
σου. Γιατί ήσουν λάτρης της καλής 
παρέας και έτσι θα σε μνημονεύου-
με. 

Εις μνήμη του Ζαχάρη Βρέντζου, η 
οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 300 ευρώ.

Σωκράτης Βρέντζος

Στη μνήμη 
ΑΧΙΛΛΕΑ 

ΚΟΥΝΑΛΗ 
του Θοδωρογιώργη

(50 χρόνια από το θάνατό 
του, 4/10/1960 - 4/10/2010)

Για τη συμπλήρωση 50 χρό-
νων από του θάνατο του Αχιλ-
λέα Κουνάλη, τα αδέρφια του, 
Μανώλης, Ζαφειρένια και 
Άννα εισέφεραν στη Φ.Α. το 
ποσό των 400 ευρώ.

Πολυαγαπημένη μας και αξιολάτρευτη 
μάνα,
Έφυγες από κοντά μας ξαφνικά. Ήσυ-
χα άφησες την τελευταία σου πνοή στο 
Νοσοκομείο όπου σε μεταφέραμε, κοι-
μήθηκες και δεν ξύπνησες, τόσο ήσυχα 
και αθόρυβα, χωρίς να ακούσουμε την 
τελευταία σου λέξη, αλλά και χωρίς να 
ταλαιπωρηθείς.
Μάνα από την ώρα που πέθανε ο μπα-
μπάς (18/1/2010), αγαπημένος σου σύ-
ντροφος εσύ δεν ήθελες να ζήσεις. Συνε-
χώς έλεγες ότι «εγώ θέλω να πεθάνω, να 
πάω να βρω τον άντρα μου, βαρέθηκα να 
ζω». Έλεγες ότι θα φύγεις πριν «τα χρό-
νια» του μπαμπά, όπως και έγινε.
Μάνα ήσουν μια πολύ καλή σύζυγος και 
μητέρα, νοικοκυρά και άξια και αυτό 
που σε ενδιέφερε εσένα και τον μπαμπά 
ήταν να μας δώσετε σωστή ανατροφή. 
Οι ορμήνιες σου και οι παροιμίες που 
μας έλεγες θα μείνουν για πάντα χαραγ-
μένες στη μνήμη μας και θα είσαι οδηγός 
στη ζωή μας και καθημερινή μας ανά-
μνηση για σένα.
Μάνα πέρασες πολύ δύσκολα χρόνια 
όταν ήσουν ακόμα ελεύθερη. Κατοχή με 
τους Γερμανούς, διωγμός, ξεσηκωμός 

Στον σύζυγό μου, στον πατέρα μας, 
εμείς η σύζυγος τα παιδιά τα εγγόνια 
και τα δισέγγονα του, απευθύνουμε 
τον σεβασμό μας, την αγάπη μας 
σ’αυτόν τον άνθρωπο που για μας 
ήταν το στήριγμα της ζωής μας, που 
έφυγε τόσο γρήγορα και ξαφνικά 
από κοντά μας κα μας στεναχώρησε 
πάρα πολύ και που τώρα πια δεν 
μπορούμε να του προσφέρουμε τίπο-
τα, παρά μόνο να τον κρατήσουμε 
ζωντανό στη μνήμη μας. Ευχαριστού-
με όλους όσους τιμήσατε με την πα-
ρουσία σας και απαλύνατε τον πόνο 
μας. Ευχαριστούμε τους ιερείς του 
χωριού που συμπαραστάθηκαν στην 
εξόδιο ακολουθία. 
Σας ευχαριστούμε όλους από καρ-
διάς.
Στη μνήμη του η Αγάπη Καλομοίρη 
εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ στη 
Φ.Α.

Γεννήθηκες στ'Ανώγεια στις 31 Μαΐου 
1931 ως έκτο και τελευταίο παιδί της 
οικογένειας του Γιώργο Τρούλη και της 
Αγάπης Τρούλης (Τρουλογιώργαινα).
Σε ηλικία 6 μηνών είχες την ατυχία να 
χάσεις τον πατέρα σου. Η μάνα σου 
μόνη με έξη (6) παιδιά αναλαμβάνει 
δυο ρόλους, αυτούς της μάνας και του 
πατέρα, τους οποίους έφερε σε πέρας 
και ολοκλήρωσε το καθήκον της παρό-
λο που είχε χάσει το φως της.
Από πολύ μικρός μπήκες στο στίβο της 
ζωής. Έγινες βοσκός. Όμως η δίψα 
σου για δημιουργία σε οδήγησε στις 
23/5/1964 σε ηλικία 33 ετών να πάρεις 
κι εσύ όπως πολύ το δρόμο της μετα-
νάστευσης στη Γερμανία.
Μαζί σου για παρέα πήρες μια βαλίτσα 
που είχε μέσα ένα βιβλίο με τίτλο: «ΤΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ», το 
οποίο το χρειαζόσουν στην ξενιτιά που 
πήγαινες, και γεμάτη όνειρα να δημι-
ουργήσεις οικογένεια και να επιστρέ-
ψεις στην πατρίδα ΠΕΤΥΧΗΜΕ-
ΝΟΣ.
Πρώτος σου  προορισμός το Eberbach 
25/6/1964. Αντίξοες συνθήκες. Δωμά-
τιο 1Χ1. Για κομοδίνο είχες μια κούτα 
από γαριδάκια, και για τασάκι ένα 
κονσερβοκούτι.
Ανεβοκατέβαινες μέσα σε φουγάρα.
Μετά από προσπάθεια και επιμονή 
τακτοποιήθηκες  και το 1965 επιστρέ-
φεις στ' Ανώγεια για να παντρευτείς 
την κόρη του ΠΑΛΙΟΛΑΔΙΤΗ  την 
περιβόητη ΕΛΕΝΑ, άξια σύντροφο 
και συμπαραστάτη σε όλη σου τη 
ζωή.
Αμέσως μετά το γάμο σας στις 23/1/1966 
φεύγετε  μαζί για το ταξίδι της ξενιτιάς 
η οποία για 36 χρόνια έγινε η δεύτερη 
πατρίδα σας.  
Καταλήξατε στο Russelsheim ως το 
2000.
Αποκτήσατε  έξη παιδιά την ΑΓΑΠΗ 
– ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΜΑΡΙΑ – ΑΚΟ – 
ΓΙΩΡΓΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ.
Όμως δεν σου έφτανε η ξενιτιά, η μοί-
ρα σου έπαιξε  και άσχημο παιχνίδι.
Είχες την ατυχία, να χάσεις το τέταρτο  

παιδί που ήταν αγόρι, μόλις 11 μη-
νών.
Έσφιξες τα δόντια – έκανες  πέτρα την 
καρδιά – πάλεψες για να μπορείς να 
συνεχίσεις και να στηρίξεις τη γυναίκα 
σου.
Δούλευες νύχτα, έκανες τη νύχτα μέρα 
και τη μέρα νύχτα, για να φανείς αντά-
ξιος στην οικογένειά σου.
ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΣ με συνοδοιπόρο  
την ΕΛΕΝΑ την κόρη του ΠΑΛΙΟΛΑ-
ΔΙΤΗ.
Το πέρασμά σου από τη ζωή ήταν δύ-
σκολο. Ευδοκίμησης όμως.
Επιστρέψατε με την ΕΛΕΝΑ στην Πα-
τρίδα.
Πετυχαίνοντας τους στόχους σου – δη-
μιουργημένος και αυτό γιατί ήσουν  
εγωιστής και πεισματάρης.
Έφυγες στην ξενιτιά με όνειρα τα 
οποία και πραγματοποίησες, όμως από 
τη ζωή έφυγες μόνος και βιαστικά χω-
ρίς να προλάβουμε  να σε αποχαιρε-
τήσουμε. Ίσως το έκανες  επίτηδες για 
να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία  
του αποχωρισμού.
Φεύγεις αφήνοντας πίσω σου εκλε-
κτούς απογόνους με την βαριά σου 
παρακαταθήκη, και να είσαι σίγουρος 
από εκεί που βρίσκεσαι ότι θα συνεχί-
σουμε το δρόμο που χάραξες στην πο-
λυτάραχη ζωή σου.
Μπαμπά, ευχαριστούμε πολύ για όσα 
μας προσέφερες υλικά και ηθικά.
Θα σε θυμόμαστε πάντα.
Ο Θεός να αναπαύσει  την ψυχή σου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκε-
πάζει.

Τα  παιδιά σου.

Στη μνήμη του Σάββα Τρούλη, τα παι-
διά του εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ
ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΜΠΑΜΠΑ

Είναι πολύ ξεχωριστή
του χρόνου ετούτη η μέρα

για να αποδίδομε τιμή
κι αγάπη στον πατέρα

να σκούπιζες το δάκρυ μου
που 'χω στο μάγουλό μου

εσύ πατέρα που 'θελες
πάντοτε το καλό μου.

και καταστροφή του χωριού, φτώχεια, 
πείνα και δυστυχία, ταλαιπώριες στα 
ξένα χωριά. Αλλά πάνω απ’όλα αυτό που 
σε τσάκισε περισσότερο, ήταν ο σκοτω-
μός από τους Γερμανούς του Βασίλη και 
του Γιαννάκου Μανουρά και αργότερα 
και ενώ ήσουν ήδη αρραβωνιασμένη με 
τον μπαμπά ο σκοτωμός του κουνιάδου 
σου του Γιάννη Μαυρόκωστα, όπως πο-
λύ συχνά μας διηγούσουν με λεπτομέρει-
ες όλα τα γεγονότα εκείνης της δύσκολης 
περιόδου της ζωής σου.
Γι’αυτό εμείς σε γνωρίσαμε μαυροφορε-
μένη και σε όλη σου τη ζωή δεν έβγαλες 
τα μαύρα ακόμα και στις χαρές των παι-
διών σου. Μαζί με τον μπαμπά παλαίψα-
τε σκληρά με τις δυσκολίες της ζωής, 
αλλά έντιμα για να μπορέσετε να μας 
προσφέρετε τα απαραίτητα προς το ζην, 
αλλά και να φτιάξετε σωστούς ανθρώ-
πους στην κοινωνία. Το κυριότερο βέ-
βαια είναι ότι μας μάθατε να είμαστε 
αγαπημένοι μεταξύ μας και αυτό το 
έχουμε τηρήσει και θα το τηρήσουμε σε 
όλη μας τη ζωή.
Τώρα ελπίζουμε ότι θα είσαι ευχαριστη-
μένη που έγινε αυτό που επιθυμούσες: 
να πας να βρεις τον αγαπημένου σου και 
πολύ καλό σύντροφο της ζωής σου. 
Όπως επίσης, και ο μπαμπάς θα είναι 
χαρούμενος που θα έχει εσένα παρέα. 
Ένας χρόνος ήταν πολύς για το μπαμπά 
που έκανε δίχως σου.
Εμείς τα παιδιά σου, σου ευχόμαστε να 
είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπά-
σει και ο θεός να ελείσει και να αναπαύ-
σει την ψυχή σου.
Μπορεί να φύγατε από τη ζωή με τον 
μπαμπά, αλλά για μας θα ζείτε πάντοτε 
στην ψυχή και το μυαλό μας και θα σας 
είμαστε ευγνώμονες για όλα τα καλά που 
πήραμε από εσάς.
Τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους 
τους συγγενείς, φίλους και χωριανούς 
που παρευρέθηκαν στην νεκρώσιμη ακο-
λουθία και σε συνόδευσαν στην τελευ-
ταία σου κατοικία.
Στη μνήμη των γονιών μας προσφέρουμε 
το ποσό των 200 ευρώ στη Φωνή των 
Ανωγείων.
Τα παιδιά σας Σπύρος, Μαρία, Ζου-
μπουλίνα και Γιάννης.
Η Ανδρονίκη Μανουρά προσφέρει  
το ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α. και στη 
μνήμη της αδερφής της και εύχεται ο 
θεός να ελεείσει και να αναπαύσει την 
ψυχή της.

Με τον Λυκούργο γίναμε φίλοι από παι-
διά. Αυτός ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερός 
μου. Ο πατέρας μου είχε βαφτίσει τον 
αδελφό του Νικηφόρο. Τα πρώτα χρόνια 
δεν βλεπόμαστε συχνά γιατί αυτός ήτανε 
συνέχεια στη Νίδα κι εγώ στο Ηράκλειο 
στο γυμνάσιο.
Την εποχή της εφηβείας μας κάναμε συ-
χνά παρέα τα καλοκαίρια στ’ Ανώγεια 
μαζί με άλλους συνομηλίκους μας. Αρκε-
τά μεγάλος αποφάσισα να επιχειρήσω να 
ανεβώ κι εγώ στην κορφή του ψηλορείτη. 
Ένιωθα ντροπή που δεν το είχα κάνει 
νωρίτερα. Τι Ανωγειανός ήμουν επιτέ-
λους; Ζήτησα τη βοήθεια του Λυκούργου 
κι έμεινα λίγες μέρες στο μιτάτο του πα-
τέρα του του Σπυριδομανώλη στον κάμπο 
τση Νίδας. Βλέποντάς τον δίπλα στους 
συντρόφους του, νεαρούς βοσκούς κι αυ-
τούς, μπόρεσα να διακρίνω τη μεγάλη 
διαφορά που είχε από τους άλλους. 
Δεν ήταν πολύ εκδηλωτικός αλλά ήταν 
γνήσια φιλόξενος, διακριτικός, σεμνός. 
Δεν πρόβαλε ποτέ τον εαυτό του, δεν δι-
εκδικούσε καπετανιές, ούτε ηγετικές θέ-
σεις. Αντίθετα από τους πολλούς μισούσε 
και αποδοκίμαζε τη ζωοκλοπή, τα νταϊλί-
κια και την προσωπική προβολή.
 Στην κορυφή του ψηλορείτη δεν τα κα-
τάφερα να ανεβώ κείνη τη φορά. Ήμουν 
καπνιστής και αγύμναστος και δυσκολευ-
όμουνα στην ορειβασία. Φτάσαμε με το 
Λυκούργο στην κορφή του Κούκακα, που 
βρίσκεται δίπλα στην πραγματική κορυφή 
με το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Η 
δεύτερη προσπάθεια για την ‘κατάκτηση’ 
της κορυφής του Ιερού Όρους, έγινε πο-
λύ αργότερα με τον αδελφό μου τον Ιά-
σονα και το γιο μου το Μανώλη που ήταν 
μικρό παιδί τότε. Πάντοτε με τη βοήθεια 
του Λυκούργου. 
Ότι βρισκόμασταν στο υψηλότερο σημείο 
της Κρήτης και μπορούσαμε να βλέπομε 
μέχρι τα Λευκά όρη στα δυτικά και τα 
Λασηθιώτικα βουνά στα Ανατολικά, μας 
έδιδε μια πρωτόγνωρη αίσθηση ελευθε-
ρίας και μεγάλης ικανοποίησης. Έχουν 
περάσει σαράντα χρόνια από τότε, κι 
όμως το θυμάμαι σαν να’ ταν χθες. 
Με τον Λυκούργο συνεχίσαμε να συνα-
ντιώμαστε κυρίως τα καλοκαίρια στ’ 
Ανώγεια, στην επέτειο της καταστροφής 
του χωριού από το στρατό της Γερμανικής 
κατοχής. Ο Λυκούργος, έχοντας χάσει 

τον πατέρα και δυο αδελφούς του, έμεινε 
με πληγές ανοικτές στην ψυχή του για 
πάντα. Το αποτέλεσμα των ψυχικών αυ-
τών τραυμάτων, ήταν η δραστηριοποίηση 
του απέραντου φιλότιμου και της τάσεως 
που είχε για προσφορά και αυτοθυσία. 
Αφοσιώθηκε ολόψυχα στ’ ανήψια του, 
που τον αγάπησαν σαν πατέρα. Έτσι δεν 
παντρεύτηκε ποτέ ο Λυκούργος και δεν 
απόκτησε δική του οικογένεια. Τα τελευ-
ταία χρόνια είχε εγκατασταθεί στη Ση-
τεία, μαζί με τον αδελφό του τον Γιάννη, 
όπου υπήρχαν καλές συνθήκες για τη 
φροντίδα των αιγοπροβάτων τους. Αν και 
είχε πολλούς Στειακούς φίλους, ζούσε 
μόνος, σ’ ένα μικρό σπιτάκι πάνω στα 
βουνά της Σητείας, εκεί που έβοσκαν τα 
πρόβατά του. Τον επισκέφθηκα μια φορά 
στο μικρό του ‘φρούριο’. Δεν είχε αλλάξει 
καθόλου. Είχε ό,τι χρειαζότανε για μια 
στοιχειώδη διαβίωση και τίποτε παραπά-
νω. Ολιγαρκής, εργατικός, φιλόξενος. 
Ήταν πολύ καλά. Φαινότανε νεώτερος 
από την ηλικία του. Τον Αυγουστο του 
2009 συναντηθήκαμε στ’ Ανώγεια, στην 
επέτειο της καταστροφής του χωριού. 
Τούτο το χρόνο αρρώστησε, κι ήλθε στην 
Αθήνα τον Γενάρη. Βλεπόμασταν κάθε 
μέρα και οι εξετάσεις σε δυο μεγάλα νο-
σοκομεία έδειξαν πως το πρόβλημά του 
δεν είχε γιατριά. Τον Απρίλη κατέβηκε 
στην Κρήτη, στο πανεπιστημιακό νοσο-
κομείο Ηρακλείου. Όλες οι προσπάθειες 
που έγιναν στην Αθήνα και στην Κρήτη 
δεν τον βοήθησαν. Την κατάστασή του 
την είχε δεχθεί με γενναίο και φιλοσοφι-
κό τρόπο. Στους πάρα πολλούς φίλους 
που τον επισκέφτηκαν και προσπάθησαν 
να του δώσουν ελπίδα, αυτός απαντού-
σε:
«Κάθε πράμα έχει το τέλος του».
Έτσι έφυγε με αξιοπρέπεια και ηρεμία 
ο Λυκούργος, ακριβώς όπως είχε ζήσει 
τη ζωή του.
Σαν υστερόγραφο, θέλω να αναφέρω 
ακόμη λίγα για τον Λυκούργο. Στο βιβλίο 
«Οι παλαιοί Ανωγειανοί» (που έζησαν 
τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα), ανα-
φέρονται τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος 
της ζωής τους που τους έκαναν να ξεχω-
ρίσουν. Ήταν φανερό πως εφαρμόζοντας 
τους άγραφους νόμους που είχαν επιβά-
λει οι σοφοί γέροντες (κεφαλές του χω-
ριού), είχαν καταφέρει να επιτύχουν ένα 
υψηλό επίπεδο ήθους και ατομικής οικο-
γενειακής και κοινωνικής συμπεριφοράς. 
Ήσαν σεμνοί, γενναίοι, σοβαροί, έτοιμοι 
να θυσιαστούν για την πατρίδα και αδιά-
φοροι για τα πλούτη και τα μεγαλεία.
Έτσι ακριβώς ήταν κι ο Λυκούργος. 
Τα τελευταία χρόνια, γράφοντας το ιστο-
ρικό μυθιστόρημα για την Κρητικοπούλα 
«Ευμενία», που είχαν στείλει οι Τούρκοι 
στο χαρέμι του Σουλτάνου, όπου η ίδια 
γίνηκε διάσημη Σουλτάνα, έπρεπε να επι-
νοήσω ένα νέο με όλες τις χάρες που θα 
στεκότανε δίπλα στην Ευμενία από την 
παιδική της ηλικία. Δεν δυσκολεύτηκα 
καθόλου. Ο αγαπημένος της Ευμενίας 
ήταν πιστό αντίγραφο του Λυκούργου 
Βρέντζου. Του’ δωσα μάλιστα και το όνο-
μα «Λυκούργος» (με το Βυζαντινό επίθε-
το Χρυσοβέργης). Το βιβλίο κυκλοφόρη-
σε φέτος και του’ χε ρίξει μια ματιά ο 
Λυκούργος, αλλά όπως περίμενα δεν έκα-
με κανένα σχόλιο! Ήταν, όπως πάντα, 
ένας σεμνός «Παλαιός Ανωγειανός».
Σε χαιρετώ φίλε μου, και σ’ ευχαριστώ 
για όσα καλά μου πρόσφερε και με δίδα-
ξε η φιλία μας.
Καλό ταξίδι. 

Ορέστης Μανούσος

Στη μνήμη 
ΝΙΚΟΥ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ 

(Παναγιωτονίκου)

Έφυγες κι έσβησ’ η χαρά
από το πρόσωπό μου

εσύ 'σουνα τα μάτια μου
εσύ 'σουν και το φως μου

η σύζυγός σου,
Νίκη Πασπαράκη

Για τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του νίκου 
πασπαράκη, η Νίκη Πασπαράκη εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της.

Στη μνήμη 
ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ 

του Γεωργίου
 (Καρτσονοζαχάρη)
(απεβίωσε στις 14-10-2010, 

ετών 79)

Στη μνήμη 
ΣΑΒΒΑ ΤΡΟΥΛΗ

(Τρουλόσαββα)
(απεβίωσε στις 20/02/2010,  

ετών 79)

Στη μνήμη
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΣΠΙΘΟΥΡΗ 
του Ανδρέα 

(Κλουτονίκου)
(γεννήθηκε στ’Ανώγεια,  

απεβίωσε στις 6/12/2010, 
ετών 86)

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 
ΒΡΕΝΤΖΟΣ

(Ένας σπουδαίος 
άνθρωπος)

Στη μνήμη ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  

ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ  
(Δανουζανοβαγγέλαινα)

(απεβίωσε στις 27/12/2010, 
ετών 94)
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ΚΟινωνιΚΑ

για την ιδεά ντου κανείς
και φυλακή θα κάνει

αυτό πομένει αθάνατο
μα τη ζωή τη χάνει

Χρυσούλα τράβηξες πολλά
κι όλα τα πήγες πέρα

μα η καρδιά δεν άντεξε
το φύσημα τ’αέρα

Όπου επήγες δίδασκες
πάντοτε την ελπίδα

γι’αυτό δε σε ξεχνούμενε
γυναίκα ηρωίδα

k

Από την Κομματική οργάνωση του 
Κ.Κ.Ε. Ανωγείων εκδόθηκε η παρα-
κάτω συλλυπητήρια ανακοίνωση

Στη μνήμη  
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  

ΜΑΝΟΥΡΑ  
(Σμαϊλομανώλαινα)

(αποβίωσε στις 29-12-2010)

Στη μνήμη ΑΛΙΚΗΣ 
ΔΑΚΑΝΑΛΗ  
του Νικολάου

(Τρούμαινα, ετών 69)

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας 
λύπη γιατί έφυγε από κοντά μας μια συ-
ναγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης και 
μια συντρόφισσα της παλιάς φρουράς του 
κόμματος μας, η Χρυσούλα Μανουρά, 
σύζυγος του αείμνηστου Μανώλη Μανου-
ρά ή Σμαηλομανώλη και κόρη του αείμνη-
στου Αντρέα Μανουρά ή Ζωναντρέα.
Δεν είναι δυνατόν να γράψει κανείς μέσα 
σε λίγες γραμμές όλα όσα πρόσφερε αυτή 
η οικογένεια την περίοδο 1940 - 1945 για 
το καλό του λαού μας. Την προσφορά της 
αυτή την πλήρωσε πολύ ακριβά όπως πολ-
λές άλλες οικογένειες, που όμως δεν έπα-
ψαν ποτέ να αγωνίζονται για ένα καλύτε-
ρο μέλλον.
Το σημαντικότερο αγαθό στον κόσμο εί-
ναι η Ελευθερία και το να είναι κάποιος 
«Μαχητής της Ελευθερίας» σε όλη τη δι-
άρκεια της ζωής του, είναι ένα από τα 
ωραιότερα δώρα που μπορεί να κάνει η 
μοίρα στον άνθρωπο. Τα μέλη αυτής της 
οικογένειας ήταν μαχητές της Ελευθερί-
ας, ήταν άνθρωποι που από πολύ νωρίς 
διαπίστωσαν ότι στη «σάπια» κοινωνία 
που ζούσαμε και που ακόμα ζούμε, έπρε-
πε να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο: ή «να 
υποταχτούν σε αυτή » ή «να παλέψουν για 
μια καλύτερη κοινωνία» και διαλέγοντας 
το δεύτερο δεν έπαψαν ποτέ να αγωνίζο-
νται για ένα καλύτερο μέλλον και για την 
Ελευθερία.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγ-
γενείς και στους οικείους της εκλιπούσας. 
Ας είναι αιωνία η μνήμη της».

Κομματική Οργάνωση 
του ΚΚΕ Ανωγείων

Στη μνήμη της Χρυσούλας Μανουρά τα 
αδέρφια της, Κώστας και Ελένη Λώλα – 
Μανουρά, εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ. 
Στη μνήμη της Χρυσούλας Μανουρά ο 
Γεώργιος Αεράκης (Νταρογιώργης) και 
η γυναίκα του Περσεφόνη εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
Η Βαλεντίνα Μανουρά εισέφερε στη μνή-
μη της μητέρας της Χρυσούλας Μανουρά 
(Σμαϊλομανώλαινας) το ποσό των 100 ευ-
ρώ στη Φ.Α.

Φτωχά λόγια για να περιγράψουν 
τη θλίψη της ψυχής μας κι αυτά που 
νιώθουμε για τη δική μας μανούλα, 
τη δική μας γιαγιάκα.
Τη μάνα που ήταν πάντα εκεί για τα 
παιδιά της. Βράχος, για να ακου-
μπήσουν όλοι και να στηριχτούν, 
ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγ-
μές. Ήταν εκείνη που έπνιγε και 
καταπίεζε τον δικό της πόνο για να 
καταφέρει να σταθεί και να απαλύ-
νει τον πόνο των παιδιών της. Δεν 
θα χαριζόταν σε κανένα που θα 
έβλαπτε κάποιο από τους ανθρώ-
πους της.
Ήταν η γιαγιά που λάτρευε, όσο δε 
φαντάζεται κάποιος, τα εγγόνια της. 
Ήταν τρυφερή, δοτική, συμβουλευ-
τική, καλοσυνάτη και χάριζε συνε-
χώς το πιο πολύτιμο αγαθό, «την 
ανιδιοτελή αγάπη». Αγωνιούσε μα-
ζί με τις αγωνίες και τα άγχη τους. 
Στεκόταν μάνα και στα εγγόνια της. 
Τα αγκάλιαζε με λαχτάρα, τρυφε-
ρότητα και με ανυπομονησία, όταν 

είχε καιρό να τα αντικρύσει.
Είναι δύσκολο να δεχτούμε και να 
συνειδητοποιήσουμε την υπάρχουσα 
κατάσταση μιας και όλα έγιναν τόσο 
γρήγορα. Μέσα σε 2,5 μήνες έπρεπε 
να συνειδητοποιήσουμε την αρρώ-
στια, να την αντιμετωπίσουμε, να 
στηρίξουμε τον άνθρωπό μας και να 
προετοιμαστούμε ψυχολογικά για 
τα χειρότερα.
Πολλές οι φορές, που το κουράγιο 
και τη δύναμη να συνεχίσουμε τον 
άνισο αυτό αγώνα με την αρρώστια, 
τα αντλούσαμε μόνο από εκείνη. 
Από τη θέλησή της για τη ζωή, από 
την επιθυμία της να δει τα αγόρια 
της να φτιάχνουν οικογένειες, να δει 
τα εγγόνια της να επιτυγχάνουν τα 
όνειρά τους και τα παιδιά της να εί-
ναι πάντα ευτυχισμένα. Ήθελε να 
ζήσει όχι για την ίδια, αλλά για τους 
άλλους (αυτό ήταν το μεγαλείο της 
ψυχής της).
Όμως η τύχη δεν ήταν με το μέρος 
της. Η αρρώστια νίκησε τα πιο δυ-
νατά μας συναισθήματα και θέλω. 
Τώρα πια το σώμα της δεν είναι 
εδώ. Όμως η ψυχή της, η καρδιά της 
και η αγάπη της θα είναι πάντα μα-
ζί μας. Μια τόσο δυνατή αγάπη, 
όπως αυτή που μας έδωσε όλα αυτά 
τα χρόνια δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτή 
είναι η πιο μεγάλη μας κληρονο-
μιά...
Γιαγιάκα μου... Λιλή μου
Καλό σου ταξίδι...

Η εγγονή σου,
Δήμητρα Φασουλά

Τα παιδιά και τα εγγόνια της Αλίκης 
Δακανάλη ευχαριστούν όλους που 
συμμετείχαν στο πένθος τους με 
οποιοδήποτε τρόπο.
Στη μνήμη τους εισέφεραν το ποσό 
των 100 ευρώ στη Φ.Α.
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Με εφόδιο τα νιάτα του και το όνειρο 
για μια καλύτερη ζωή άφησε ό,τι αγά-
πησε περισσότερο από κάθε τι άλλο, 
το χωριό του, και τα πιο προσφιλή του 
πρόσωπα και ξενιτεύτηκε στα 25 του 
χρόνια σε μια χώρα, τη Γερμανία, που 
του στέρησε, πριν ακόμα γεννηθεί, τον 
πατέρα του, αναζητώντας ένα καλύτε-
ρο μέλλον.
Η ζωή του έκτοτε κυλούσε με το σφί-
ξιμο του νόστου, τον καθημερινό αγώ-
να για επιβίωση, την κοινωνική προ-
σφορά, αλλά και μέσα σε χαρές έστω 
και κουτσουρεμένες.
Δικτυώθηκε με του συμπατριώτες της 
Γερμανίας, αποτέλεσε δυναμικό και 
δραστήριο μέλος του Συλλόγου των 
Κρητών και διοργάνωσε μαζί τους πολ-
λές και ποικίλες εκδηλώσεις που μύρι-
ζαν Ελλάδα, Κρήτη, μα κυρίως Ανώ-
γεια, το χωριό του που κρατούσε μέσα 
του σα φυλακτό.
Κατάφερε, έτσι να κερδίσει την αγάπη, 
την εκτίμηση και τη συμπάθεια των 
μεταναστών μας στη Γερμανία και να 
συνδεθεί έτσι το όνομά του με λεβεντιά 

και περηφάνια κρητική.
Αυτή την αγάπη αι εκτίμηση του φα-
νέρωναν στις καθημερινές πια επα-
φές και δραστηριότητες μα περισσό-
τερο στο «τελευταίο αντίο» που πα-
ρευρέθηκαν όλοι με αληθινό πόνο και 
συντριβή μα και πολύτιμη στήριξη  
στην εκλεκτή οικογένεια που δημι-
ούργησε.

Ήταν γραφτό της μοίρας φαίνεται σε 
ξένη γη να ανοίξει για πρώτη φορά τα 
μάτια του –γεννήθηκε 2 Σεπτεμβρίου 
1944 στο χωριό Χώνος και να τα κλεί-
σει σε ξένη γη, με την αγάπη όλων όσοι 
των γνώρισαν και χάρηκαν τη φιλία 
του.

Γιώργης Σκουλάς 
(Μεκιάνης)

Στη μνήμη 
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΟΥΡΑ 

(Ψαρογιάννη)
(στις 1/1/2011, συμπληρώθηκαν 
έξι μήνες από το θάνατό του…)
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