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✓          ξεκινησαν  
οι εργασιεσ για 

την ολοκληρωση 
του αποχετευτικου  
δικτυου στ' ανωγεια 
(β και γ φαση)

σΕλ. 12

32 χρονια... 
χωρισ το 
νικο
ξυλουρη
Στις 8 Φλεβάρη συμπληρώθηκαν 32 
χρόνια χωρίς την αρχαγγελική φω-
νή του αγαπημένου όλων, βάρδου 
της κρητικής μουσικής, του συγχω-
ριανού μας και μεγάλου Ανωγεια-
νού Νίκου Ξυλούρη. 
                               (συνέχεια στη σελ. 7)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
σε ομιλία στο σύλλογό μας
Την παρασκευή 9 Μαρτίου 2012, και 
ώρα 7 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε 
ομιλία του δημάρχου Ανωγείων κ. σω-
κράτη κεφαλογιάννη στην αίθουσα του 
Συλλόγου μας.               (συνέχεια στη σελ. 9)

πραγΜατοποιηΘηκε 
και φετοσ 
Η ΕΤΗΣΙΑ 
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

                   «Tο ολοκαυτωΜα 
                  των ανωγειων»

                             Έγινε η παρουσίαση του 
                               μουσικού έργου στο Ηράκλειο
                                             Την τρίτη, 31 ιανουαρίου και ώρα 2 το 
μεσημέρι, στον όμορφο χώρο του καφέ «Μήλον της Έριδος» στην Πλα-
τεία «Κοραή» στο Ηράκλειο, ο δήμος ανωγείων και το «κρητικό 
Μουσικό εργαστήρι» του Μιχ. αεράκη παρουσίασαν το έργο «Το 
Ολοκαύτωμα των Ανωγείων».                                      (συνέχεια στη σελ. 11)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 ΟλΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟυ
 υΠΕβΑλΕ
 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝωΓΕΙωΝ

Με την με αριθ. πρωτ. 855/ 
14-2-2012 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κρήτης  
κ. Σταύρου Αρναουτάκη, 
εγκρίθηκαν στο σύνολο τους, τα έργα που 
υπέβαλε ο Δήμος Ανωγείων στα πλαίσια του 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ήπιας 
Ανάπτυξης Περιοχών της υπαίθρου. 

(συνέχεια στη σελ. 6-7)

την Παρασκευή, 20 ιανουαρίου 2012, και ώρα 
11:30 πρωϊνή, έφυγε από τη ζωή, έχοντας υπο-
στεί ανακοπή καρδιάς και ευρισκόμενος στην 
οικεία του στην Αθήνα, ο σπουδαίος ανωγεια-
νός άντρας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, αυτή η 
σημαίνουσα φυσιογνωμία της πολιτικής σκηνής 
της Ελλάδας, καθ’όλη τη διάρκεια του δεύτερης 
πεντηκονταετίας του περασμένου αιώνα, αλλά 
και μέχρι και το 2007, οπότε και αποσύρθηκε 
από την ενεργό πολιτική.
Ο ευφυής ανωγειανός και πολύπειρος, πολιτι-
κός άνδρας, συνέδεσε άρρηκτα το όνομα του με 
την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του Ρεθύ-
μνου για 46 ολόκληρα χρόνια. 

(συνέχέια στη σέλ. 4)

Τον Αύγουστο του 2011 συμπηρώθηκαν 68 χρόνια από τη 
θλιβερή ημέρα της 13ης Φεβρουαρίου 1944, όταν έπεφτε 
νεκρός χτυπημένος πισώπλατα από τα άτιμα βόλια των 
γερμανών κατακτητών ο Αρχηγός Ανωγείων και Άνω 
Μυλοποτάμου Γιάννης Δραμουντάνης Στεφανογιάννης. 
Δεμένος πισθάγκωνα, κάνοντας ένα άλμα προς τη λευτε-
ριά, ο Στεφανογιάννης έπεφτε νεκρός πάνω στο λευκό 
χιόνι που είχε καλύψει τις πλαγιές του ιστορικού χωριού 
των Ανωγείων. Προτίμησε ως Αρχηγός να περάσει έτσι 
στην αιωνιότητα, παρά να στηθεί μπροστά στις κάνες των 
βαρβάρων κατακτητών και που σήμερα, το «σωτήριο» 
έτος 2012, σιγά σιγά ξεδιπλώνονται πάλι μπροστά μας, 
αυτή τη φορά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. 

στη δηΜοσιοτητα δυο επιστολεσ 
του αρχηγου ανωγειων 
και ανω ΜυλοποταΜου
γιαννη 
δραΜουντανη –
στεφανογιαννη 
68 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΗΡωΙΚΗ ΤΟυ ΘυΣΙΑ

Στη δύσκολη συγκυρία, οικο-
νομική και κοινωνική, που 

όλοι μας βιώνουμε, οι ανω-
γειανοί της Αθήνας, συγκεντρώθη-
καν και φέτος, το σάββατο  25 φε-
βρουαρίου, για να διασκεδάσουν στο 
κέντρο «γοργόνα», κατά το φετινό 
μας χορό. 

(συνέχεια στη σελ. 13)

              ΠΡΟβλΗΜΑ 
     ΣΤΗ λΙΜΝΟΔΕξΑΜΕΝΗ 
             ΣΤΟ «ΓΟΝΟΜΙΟ» 
   Και ξαφνικά…πρόβλημα στην λιμνοδε- 
     ξαμενή των Ανωγείων, στο Γονομιό. Το 
      πρώτο δεκαήμερο του Μάρτη διαπιστώ- 
             θηκε διαρροή με αποτέλεσμα την  
                   απώλεια ανά ημέρα 14.000 
                       κυβικών μέτρων νερού.
                                      Σελ. 13

(συνέχεια στη σελ. 5)

ΕΦΥΓΕ Ο γιαννησ        
κεφαλογιαννησ...



Ανωγειανές... εκδόσεις
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Για τον εξωραϊσμό του Δημοτικού Νεκρο-
ταφείου ο ιωάννης γ. χαιρέτης κατέθεσε 
το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ αντί 
στεφάνου στη μνήμη του Ιωάννη Κ. Κεφα-
λογιάννη (τ. υπουργού). Η επιτροπή υγεί-
ας-καθαριότητας και νεκροταφείου, του 
Δήμου Ανωγείων αισθάνεται την ανάγκη 
να ευχαριστήσει τον δωρητή.

Εκ του ΔΣ,
Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος
γιάννης χαιρέτης

Οι δάσκαλοι και οι μαθητές της Έκτης 
(ΣΤ') τάξης του 1ο δημοτικού σχολείου 
ανωγείων ευχαριστούν θερμά τους: α) κ. 
εύη βρέντζου του Βασιλείου και β) γιάννη 
βρέντζο του Βασιλείου για την κατάθεση 
στο ταμείο της τάξης του ποσού των 50 ευ-
ρώ έκαστος ως δωρεά στη μνήμη Ελένης 
Δακανάλη, προκειμένου να καλυφθούν τα 
έξοδα μετακίνησης των μαθητών της ΣΤ' 
τάξης του Σχολείου μας, στην εκπαιδευτική 
εκδρομή που θα γίνει από 3-05-2012 ως 
6-05-2012 στην Αθήνα.

Στη μνήμη σταύρου Μανουρά (Ρουπάτσο) 
η αδελφή του ιωάννα Μπίλιου- Μανουρά, 
κατέθεσε στο ταμείο των μαθητών της ΣΤ' 
τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων 
το ποσό των 250 δολαρίων για την πραγμα-
τοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής τους 
στην Αθήνα. Για τον ίδιο σκοπό κατατέθη-
κε στο ταμείο της τάξης στη μνήμη Μαυρό-
κωστα Κώστα (αλμπατόκωστα) από το 
Μαυρόκωστα δημήτριο (χοροδιδάσκαλο) 
το ποσό των 50 ευρώ. Επίσης από τον Μπά-
μπη δραμουντάνη του Ανδρέα κατατέθη-
κε το ποσό 50 ευρώ στη μνήμη Μαυρόκωστα 
Κώστα (αλμπατόκωστα). Οι δάσκαλοι του 
Σχολείου μας και οι μαθητές ευχαριστούν 
θερμά τους παραπάνω δωρητές.

Στη μνήμη σοφίας Χατζάκη (μητέρας της 
διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου) 
κατατέθηκαν στο σχολικό ταμείο: α) από 
το προσωπικό του δημοτικού σχολείου 
και του νηπιαγωγείου ανωγείων το ποσό 
των 150 ευρώ και β) από την οικογένεια 
αιμίλιου και Έφης ανδριαδάκη το ποσό 
των 100 ευρώ. Η σχολική επιτροπή ευ-
χαριστεί θερμά τους παραπάνω δωρητές.

Η σχολική επιτροπή και οι δάσκαλοι των 
Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ευχαριστούν θερμά τον κ. νταγιαντά ιω-
άννη του Κωνσταντίνου (Φουρναρογιάν-
νη) για την κατάθεση στο σχολικό ταμείο 
του ποσού των 50 ευρώ στη μνήμη Ελένης 
Πασπαράκη.

H σχολική επιτροπή και οι δάσκαλοι των 
Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ευχαριστούν θερμά τον κ. κοντογιάννη 
νικόλαο (Ζαφειρονίκο) για την κατάθεση 

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

στο σχολικό ταμείο του ποσού των 50 ευρώ 
στη μνήμη Ελένης Πασπαράκη.

H σχολική επιτροπή και οι δάσκαλοι των 
Σχολείων Πρωτοβάθμιιας Εκπαίδευσης 
ευχαριστούν θερμά την οικογένεια Μύρου 
και ρένας φασουλά για την κατάθεση στο 
σχολικό ταμείο του ποσού των 50 ευρώ στη 
μνήμη Ελένης Δακανάλη.

Η σχολική επιτροπή και οι δάσκαλοι των 
Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ευ-
χαριστούν θερμά την οικογένεια γεωργίου 
και Μαρίας κεφαλογιάννη (Μπασάκο), 
για την κατάθεση στο σχολικό ταμείο του 
ποσού των 50 ευρώ στη μνήμη του συγχω-
ριανού μας, μεγάλου Πολιτικού, Γιάννη 
Κεφαλογιάννη (τσουρογιάννη). 

Η σχολική επιτροπή και οι δάσκαλοι των 
Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ευχαριστούν θερμά τον κ. δραμουντάνη 
γιάννη του Ζαχαρία για την κατάθεση στο 
σχολικό ταμείο του ποσού των 100 ευρώ στη 
μνήμη Μαρίας σκουλά.

Η σχολική επιτροπή και οι δάσκαλοι των 
Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ευχαριστούν θερμά τις οικογένειες: Μανώ-
λη και δημητρίου νταγιαντά, δημητρίου 
κουτεντάκη και ελένης στέργιου χαιρέτη 
για την κατάθεση στο σχολικό ταμείο του 
ποσού των 200 ευρώ, στη μνήμη Γεωργίου 
Μπαγκέρη (τζαβολογιώργη).

Η σχολική επιτροπή και οι δάσκαλοι των 
Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ευχαριστούν θερμά την ελευθερία σμπώ-
κου (Ατζαρομανώλενα) για την κατάθεση 
στο σχολικό ταμείο του ποσού των 50 ευρώ 
στη μνήμη Γεωργίου Μπαγκέρη (τζαβολο-
γιώργη).

Στη μνήμη Γεωργίου Μπαγκέρη, κατατέθη-
καν στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Ανωγείων τα παρακάτω ποσά από τους: 1 
δασκάλους του 4ου και 50στού δημοτικών 
σχολείων ηρακλείου, 360 ευρώ. 2 σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων του 4ου και 50στού 
δημοτικών σχολείων ηρακλείου, 50 ευρώ. 
3 κ. σμπώκο ιωάννη (βουλευτή), 50 ευρώ. 
4 κ. κονιό βασίλειο, 50 ευρώ. 5 κ. Όλγα 
τερζή, 20 ευρώ. Η σχολική επιτροπή και 
οι δάσκαλοι των Σχολείων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης ευχαριστούν θερμά τους πα-
ραπάνω δωρητές.

Η Δ/ντρια του σχολείου 
χατζάκη τριανταφυλλιά

Η σχολική επιτροπή του γυμνασίου και 
λυκείου ανωγείων ευχαριστεί την οικογέ-
νεια παναγιώτη πασπαράκη του Ιωάννη 
για το ποσό των 50 ευρώ και τον δημήτριο 
κονιό του Χαραλάμπους για το ποσό των 

50 ευρώ που κατέθεσαν στη μνήμη της Ελέ-
νης Πασπαράκη (λυράραινα).

Η σχολική επιτροπή του γυμνασίου και 
λυκείου ανωγείων ευχαριστεί τις  παρακάτω 
οικογένειες για τα ποσά που κατέθεσαν στη 
μνήμη της Ελένης Δακανάλη του Ιωάννη: 1 
του γεωργίου σπώκου του Κλεισθένη για 
το ποσό των 50 ευρώ. 2 της νίτσας σπώκου 
του Κλεισθένη για το ποσό των 50 ευρώ. 3 
του δημήτρη αραμπαντζή για το ποσό των 
50 ευρώ. 4 της αρτεμισίας και νίκου δα-
κανάλη για το ποσό των 100 ευρώ.

Ο δημοτικός παιδικός σταθμός ανωγείων 
ευχαριστεί θερμά την οικογένεια του δημή-
τρη πασπαράκη του Νικολάου για τη δω-
ρεά των 50 ευρώ στο σταθμό μας στη μνήμη 
της Ελένης Πασπαράκη ή λυράρενας.

Το προσωπικό και τα μέλη του καπη δή-
μου ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση 
να ευχαριστήσουν θερμά: την κατίνα Μα-
νουσάκη για το ποσό των 50 ευρώ που δώ-
ρισε στη μνήμη της συζύγου της και του 
Βαρδή Τσικνάκη & την οικογένεια του χα-
ράλαμπου αεράκη (Νταροχαραλάμπη) για 
το ποσό των 30 ευρώ που δώρισε στη μνήμη 
της Ελένης Πασπαράκη (Λυράρενας).

Ο Δήμαρχος
σωκράτης κεφαλογιάννης

Το προσωπικό και τα μέλη του καπη του 
δήμου ανωγείων αισθάνονται την υποχρέ-
ωση να ευχαριστήσουν θερμά τις οικογέ-
νειες των: γεωργίου και αγάπης χασου-
ράκη, ιωάννη και βασιλείας σταμάτη, 
αχιλλέα και ειρήνης σαμόλη, για το ποσό 
των 150 ευρώ που δώρισαν (50 ευρώ έκα-
στος) στη μνήμη της Ελένης Πασπαράκη 
(Λυράρενας).

Ο Δήμαρχος
σωκράτης κεφαλογιάννης

Το προσωπικό και τα μέλη του καπη 
δήμου ανωγείων αισθάνονται  την υπο-
χρέωση να  ευχαριστήσουν  θερμά την  
χήρα και τα παιδιά του Γεωργίου Πασπα-
ράκη για το ποσό των 100 ευρώ που δώρι-
σαν στην μνήμη του. 

Ο Δήμαρχος
σωκράτης κεφαλογιάννης

Η σχολική επιτροπή και οι δάσκαλοι των 
σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ευχαριστούν θερμά την Μαρία χήρα γεωρ-
γίου πασπαράκη και τα παιδιά της για την 
καταθεση στο σχολικό ταμείο του ποσού 
των εκατό (100) ευρώ ως δωρεά στη μνήμη 
του συζύγου της Γεωργίου Πασπαράκη
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Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση

Ιδιοκτησία του Συλλόγου  
των Ανωγειανών της Αθήνας  
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τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των  
συντακτών τους. Κείμενα μπορούν να αποστέλονται 

στην εφημερίδα ηλεκτρονικώς ή εγγράφως.  
έπιτρέπεται 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

Ώρες λειτουργίας του Συλλόγου 
μας κατά τη φετινή περίοδο

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

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

το Δ.σ.

17:30 έως 20:30

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ

ΣΤΗ «ΦωΝΗ  

ΤωΝ ΑΝωΓΕΙωΝ»

Καλούμε όλους, όσοι επιθυμούν να 

διαφημιστούν στην εφημερίδα μας 

να καλούν στα γραφεία του  

Συλλόγου μας τηλ.: 210 6916060  

ή στο τηλ.: 6972 906273  

(Γιάννης Μανουράς).

Ένας ιδιοφυής συγγραφέας… Ένας μεγάλος φιλέλληνας…
Ένας τολμηρός αγωνιστής της Κρητικής αντίστασης

Πολύ νέος, σε ηλικία μόλις 18 ετών, το Δεκέμβριο του 
1933, το ανυπότακτο πνεύμα του Πάτρικ Λη Φέρμορ 
τον ώθησε να ξεκινήσει μια μακριά οδοιπορία, που 
τον οδήγησε από την Ολλανδία μέχρι την Κωνσταντι-
νούπολη. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος, 
κατατάχτηκε στους «Ιρλανδούς φρουρούς». Η γλωσ-
σομάθειά του τον οδήγησε στη θέση συμβούλου του 
Ελληνικού Στρατού στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, στην 
Αλβανία. Κατόπιν βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, μέλος της ομάδας ειδικών επι-
χειρήσεων, για την οποία εργάστηκε στην Κρήτη έντονα και με μεγάλη επιτυχία για το υπόλοιπο 
του πολέμου. Αγάπησε τους Κρητικούς και έζησε μαζί τους στα κρητικά βουνά σχεδόν δύο χρόνια. 
Στις 26 Απριλίου 1944 οργάνωσε την απαγωγή του Γερμανού στρατηγού Χάινριχ Κράιπε. Ο Λη 
Φέρμορ, μαζί με Βρετανούς κομάντο και Κρητικούς αγωνιστές, έγιναν η σκιά του Κράιπε και κα-
τάφεραν να τον απαγάγουν, να τον οδηγήσουν σε μια σπηλιά του Ψηλορείτη, περνώντας από είκο-
σι δύο μπλόκα των ναζί, και τελικά να τον μεταφέρουν στο Κάιρο – μια πράξη που έμελε να τον 
αναδείξει σε εμβληματική μορφή των ηρώων του Κρητικού Αγώνα! 
Η αγάπη του για την Ελλάδα συνεχίστηκε και μετά τον πόλεμο, αφού έζησε μέχρι το τέλος της 
ζωής του στην Καρδαμύλη, στην ακτή της Πελοποννήσου. Ο Λη Φέρμορ ήταν σταθερά ο ευνοού-
μενος Βρετανός για τους Έλληνες, ενώ παρέμεινε μέχρι το θάνατό του ένας υποδειγματικός Βρε-
τανός τζέντλεμαν. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρονικό της πορείας και των ταξιδιών του Πάτρικ 
Λη Φέρμορ, καθώς και της συμμετοχής του στη Μάχη της Κρήτης και την Αντίσταση, διανθισμένο 
με σχόλια προσωπικοτήτων για τη ζωή και το έργο του.
Ο ορέστης N. Μανούσος γεννήθηκε στα Ανώγεια Κρήτης. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και ειδικεύθηκε στην Παθολογία και Γαστρεντερολογία σε Νοσοκομεία του Λον-

δίνου, της Οξφόρδης και της Νέας Υόρκης. Έχει τον τίτλο 
του Διδάκτορος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Οξ-

φόρδης (D. Phil) και του Ομότιμου Καθηγητού της 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει γράψει 

πολλά ιατρικά συγγράμματα και έχει κάνει πολ-
λές δημοσιεύσεις για θέματα παθήσεων του 

πεπτικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια 
ασχολείται με τη συγγραφή βιβλίων σχετι-
κών με την ιστορία της Κρήτης («Ο γιος της 
Ζαχαρένιας», «Οι παλαιοί Ανωγειανοί», 
«Ευμενία: Βίος και Πολιτεία της Κρητι-
κιάς Σουλτάνας Ευμενίας Βεργίτση»).

«πατρικ λη 
        φερμορ 

ο τελευταίος 
μεγάλος ήρωας

της αγγλίας»

του ορέστη ν. Μανούσου

εκδόσεις: Anubis
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...  αποκαλυΨη  
 με τη δύναμη των αριθμών... 

αυτό που γίνεται τo τελευταίο διάστημα στη χώρα μας δεν έχει 
ξαναγίνει στη σύγχρονη ιστορία της. Κάθε μέρα αποκαλύπτεται 
δημοσίως, καθώς καταρρέει (ήθελα να πιστεύω…), ένα τεράστιο 
σύστημα διαφθοράς, λεηλασίας, παράνομου πλουτισμού και 
πελατειακών σχέσεων. Οι αριθμοί είναι εκτός λογικής. Περίπου 
πενήντα χιλιάδες άνθρωποι που εισέπρατταν συντάξεις για τους 
νεκρούς συγγενείς τους, σαράντα χιλιάδες ανάπηροι που δεν 
εμφανίστηκαν, πενήντα χιλιάδες προνοιακά επιδόματα που δεν 
προσήλθαν προς απογραφή, δεκαεπτά χιλιάδες συντάξεις του 
ΟΓΑ χωρίς δικαιολογητικά. Από τον πρώτο μόλις, έλεγχο γίνε-
ται φανερό, ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σ’ 
ένα όργιο λεηλασίας, που στοίχιζε πολλά δις στο ελληνικό Δη-
μόσιο. Και μετά αναρωτιόμαστε και απορούμε για την ανυπαρ-
ξία του κοινωνικού κράτους στη χώρα μας. Μα δεν υφίσταται 
τέτοιο, καθώς το κοινωνικό κράτος πρόνοιας έχει αντικαταστα-
θεί από το πελατειακό κράτος. Παίρνουν όσοι μπορούν. Όχι 
όσοι έχουν ανάγκη. 
και σε πίστωση των συνθηκών που σοβούν και αποκαλύπτουν 
την ευρεία σήψη του ελληνικού κράτους στις οργανωτικές και 
όχι μόνο, βέβαια, δομές του, ενημερωνόμαστε ότι στο υπουργείο 
(της περιβόητης και ποθούμενης) ανάπτυξης «εκπαραθυρώνο-
νται» (άραγε, λένε αλήθεια…;) ολόκληρα «τμήματα», καθώς 
διαπιστώνεται ότι επιχορηγήσεις έπαιρναν όσοι «συναλλάσσο-
νται» και όχι όσοι κάνουν επενδύσεις (αυτούς, τόσο καιρό, τους 
έτρωγε η μαρμάγκα…). 1.500 έργα ανενεργά, βγαίνουν (επιτέ-
λους) από το Ε.Σ.Π.Α. Σε 9 υποκαταστήματα του ΙΚΑ μέχρι 
στιγμής, πάνω από 500 άτομα είναι εμπλεκόμενα σε απάτες εκα-
τομμυρίων. Στις αποθήκες δεκάδες τόνοι φαρμακευτικών υλικών 
σαπίζουν χαμένοι, με στόχο των επιτήδειων βέβαια, οι προμή-
θειες και οι μίζες να διπλασιάζονται και να τριπλασιάζονται. 
Επιδόματα χωρίς αιτία στον ΟΑΕΔ. Υπολογίζεται από την πρώ-
τη κιόλας καταγραφή, μαθαίνω, ότι τουλάχιστον το 25% των 
επιδομάτων, αξίας 6 δις το χρόνο, δίνονται παράνομα. Μόνο οι 
οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία ισοδυναμούν με τα 11,5 δις των 
επιπλέον μέτρων που απαιτεί η περιβόητη (η «έξω από δώ…» 
κατά τ’άλλα) Τρόικα, να ληφθούν φέτος. 
αυτοί οι αριθμοί αποκαλύπτουν το κρυμμένο μυστικό που όλοι 
ξέρουν, αλλά ποτέ δεν ομολογούσαν μέχρι τώρα, ότι, δηλαδή το 
κυρίαρχο σύστημα είναι ένα σύστημα ανομίας, ένα εφιαλτικό 
σύστημα με χιλιάδες ρυθμίσεις, παραθυράκια, τροπολογίες, ει-
δικές διατάξεις που γεννάει συνεχώς διαφθορά. Και είναι αυτή 
ακριβώς που συνδέεται με τη σπατάλη, την αδιαφάνεια, τη γρα-
φειοκρατία, τις πελατειακές σχέσεις. Η διαφθορά, εν τέλει, είναι 
απλώς το μέσο με το οποίο γίνεται η διανομή του πλούτου στο 
σύστημα. 
Καθώς, έστω με αργά, θα εκτιμήσω, βήματα προχωράμε στο 
δρόμο της ανασυγκρότησης, τα αποτελέσματα θα γίνονται ολο-
ένα πιο θεαματικά Κρυμμένα μυστικά θα αποκαλύπτονται. Οι 
επιδιώξεις θα γίνονται πιο φανερές. Σιγά-σιγά θα αποκαλύπτε-
ται τί στόχο είχαν οι καθυστερήσεις, τί κρυμμένα συμφέροντα 
εξυπηρετούσε η αδιάλλακτη αντίθεση σε κάθε αλλαγή. Πιστεύω 
μάλιστα, ότι αν αυτό το ρεύμα αλλαγής δεν ανασταλεί…, ακόμα 
περισσότερες κρυμμένες πηγές πλουτισμού θα αποκαλύπτονται 
προοδευτικά, η μια μετά την άλλη. 
ερωτώ όμως: Έπρεπε να περάσουν δυόμισι χρόνια για να ανα-
κοινώσουν τώρα τη λεηλασία δισεκατομμυρίων. Αφού μέχρι 
τώρα έβαζαν φόρους και μείωναν μισθούς για να τη συντηρή-
σουν. Έπρεπε να περάσουν 30 και πλέον χρόνια πολιτικής δια-
κυβέρνησης, και αφού ρίζωσε καλά και επεκτάθηκε το σύστημα 
διαφθοράς στον τόπο μας, να τρέχουμε τώρα ασθμαίνοντας να 
στύβουμε την πέτρα για να εξοικονομήσουμε χρήματα και να 
καλύψουμε τα κλεμμένα;
Μέχρι τώρα όμως, κανείς δεν έπρεπε να χάσει «κεκτημένα», 
έλεγαν και άφηναν το πελατειακό κράτος να «βασιλεύει». 
προτίμησαν να προστατεύσουν αυτό, ακριβώς το κράτος, έστω 
κι αν οδήγησαν ολόκληρη τη χώρα σε βαθιά και παρατεταμένη 
ύφεση. Προστάτευσαν τη διαφθορά λέγοντας, ότι υπερασπίζονται 
το κράτος κοινωνικής πρόνοιας, προστάτευσαν το πελατειακό 
κράτος λέγοντας ότι υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον. Αρ-
νήθηκαν τις πραγματικές κοινωνικές αδικίες, στήνοντας ψεύτικες 
μάχες με τους «ξένους», τους «εφοπλιστές». Οποία υποκρισία!
δυστυχώς, οι καβαλάρηδες της επανάστασης πολιτικοί και οι 
κήρυκες της αλλαγής με τις ψεύτικες, συχνά, υποσχέσεις τους, 
είχαν στόχο να κρύψουν όσα μαθαίνουμε αυτές τις μέρες και 
όσα θα μάθουμε στο μέλλον. είχαν σκοπό να κρύψουν τα κλο-
πιμαία.

Ο εκδότης
γιάννης Μανουράς



Γιώργος 
Καλογεράκης
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αν και ο χώρος της πολιτικής, μοιραία, τρέφει ισχυρές 
φιλίες, αλλά δημιουργεί και αντιπαλότητες, ο αείμνηστος 
πια, Γιάννης Κεφαλογιάννης κατόρθωσε να είναι αγαπη-
τός από την πλειονότητα των ανθρώπων που τον συνανα-
στράφηκαν και υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός και έχαιρε 
αποδοχής απ’όλους τους ανωγειανούς, όπου κι αν αυτοί 
ευρίσκονταν.
Αναμφίβολα η απώλειά του δημιουργεί σημαντικό, πολι-
τικό κενό, αν και ο ίδιος είχε επιλέξει να αποχωρήσει από 
την ενεργό πολιτική σκηνή το 2007, έχοντας εκλεγεί για 
τελευταία φορά βουλευτής Ρεθύμνου με τη Νέα Δημοκρα-

τία το 2004. Τα πολιτικά «χνάρια» του πατέρα της ακολού-
θησε η πρωτότοκη κόρη του, Όλγα, η οποία εξελέγη βου-
λευτής για πρώτη φορά το 2007 και στη συνέχεια το 2009.
Η πολιτική για το Γιάννη Κεφαλογιάννη, αποτέλεσε το 
κυρίαρχο συστατικό της ζωής του. Ήταν ταγμένος στην 
εκπροσώπηση του Ρεθύμνου στην κεντρική πολιτική σκη-
νή της χώρας μας. Ασχολήθηκε στη μακρά πολιτική δια-
δρομή του με όλα τα θέματα του Νομού Ρεθύμνης, και 
σφράγισε με την προσφορά του στην θετική διαχείρισή 
των πολλά απ΄αυτά.
Του άρεσε να περνά το χρόνο του με τους πολυπληθείς 
φίλους του και να συζητά με πάθος για την πολιτική επι-
καιρότητα που ήταν πάντα στο «αίμα» του.
Λάτρης όμως και της όμορφης οικογένειας που δημιούρ-
γησε με την Ελένη Βαρδινογιάννη, αποκτώντας μαζί της 
τρεις κόρες: την Όλγα, τη Χριστίνα και τη Δανάη. Ευτύ-
χησε οι κόρες του να του χαρίσουν πέντε εγγόνες για τις 
οποίες καμάρωνε. 
Το μαντάτο του θανάτου του, σκόρπισε βαθειά συγκίνηση 
στους ανθρώπους στο νομό Ρεθύμνης και σ’ολόκληρη την 
Κρήτη.
Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο 
Αθηνών την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 στις 2 το μεσημέρι, 
δημοσία δαπάνη.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟυ…
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης του Κωνσταντίνου και της Όλ-
γας, γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1933 στα ανώγεια Ρε-
θύμνου Κρήτης. Σπούδασε στην ιατρική σχολή του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, από την οποία έλαβε το πτυχίο του το 
1958, ανακηρύχθηκε διδάκτωρ παθολογίας το 1970 στο 
ίδιο Πανεπιστήμιο, του οποίου διατέλεσε και διευθυντής 
της παθολογικής κλινικής.  Γόνος παλιάς οικογένειας 
πολιτικών της Κρήτης, ακολούθησε την οικογενειακή του 
παράδοση και υπηρέτησε για πενήντα χρόνια το Ρέθυμνο 

και την Ελλάδα ως Βουλευτής και Υπουργός. Εξελέγη για 
πρώτη φορά βουλευτής ρεθύμνου με την υποστήριξη της 
ε.ρ.ε. το 1958 και στη συνέχεια επανεξελέγη το 1961 και 
το 1963 στην ίδια περιφέρεια. Κατά τη διάρκεια της Χού-
ντας ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση, ενώ μετά 
την κατάρρευσή της εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής ρε-
θύμνου με τη νέα δημοκρατία από το 1974 έως το 2004.
Στη διάρκεια της μακράς πολιτικής του διαδρομής διετέ-
λεσε:
›γραμματέας της βουλής στην περίοδο 1958-1964. 
Χρημάτισε επίσης:
›υφυπουργός κοινωνικών υπηρεσιών 1976-77
›υφυπουργός εσωτερικών 1980-81
›υπουργός δημοσίας τάξης το 1989
› αναπληρωτής υπουργός μεταφορών & επικοινωνιών 

1989-90
›υπουργός τουρισμού 1990-91
›υπουργός επικρατείας 1990-91
›υπουργός εσωτερικών 1992-93, αλλά και
›σύμβουλος του πρωθυπουργού την περίοδο 2007-2009.
Ήταν παντρεμένος με την δικηγόρο ελένη βαρδινογιάν-
νη με την οποία απέκτησαν τρεις κόρες, την Όλγα, την 
χριστίνα και την δανάη καθώς και πέντε εγγόνια. Η κό-
ρη του Όλγα είναι βουλευτής ρεθύμνου από το 2007.
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ήταν μέλος της ιατρικής εται-
ρίας αθηνών, η διδακτορική διατριβή του είχε θέμα 
«συχνό της του σακχαρώδους Διαβήτου επί των έλλήνων», 
ενώ συνέγραψε πολλές άλλες επιστημονικές εργασίες, οι 
 οποίες δημοσιεύθηκαν σε ιατρικά περιοδικά ή ανακοινώ-
θηκαν σε συνέδρια.
Το 2011 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ η αυ-
τοβιογραφία του με τίτλο «το χρονικό μιας πορείας. πε-
νήντα χρόνια αγώνων».

Φ.Α.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο Εμμανουήλ Παπαδογιάννης καταγόταν 
από τον Άγιο Ιωάννη Ρεθύμνου, ήταν Πο-
λιτευτής και μέλος της Νομαρχιακής Επι-
τροπής Ε.Ο.Ρ. Ρεθύμνου. Η προσωπικό-
τητα και η καθολική αποδοχή του Εμμα-
νουήλ Παπαδογιάννη από τους Ρεθύμνιους 
τον κατέστησε ως ένα σημαντικό παράγο-
ντα του αντιστασιακού αγώνα των Κρητών 
τα χρόνια 1941-1945 και πολιτικό εκπρό-
σωπο του απελευθερωτικού αγώνα νομού 
Ρεθύμνου. (Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος 
του Νομού Ρεθύμνου ήταν ο Χρίστος Τζι-
φάκης). Το πλούσιο αρχείο της ζωής και 
της δράσης του Εμμανουήλ Παπαδογιάν-
νη, (μέρος του οποίου αναφέρεται στην 
περίοδο 1941-1945), διατηρεί σήμερα ο 
γιος του Μιχάλης Παπαδογιάννης μόνιμος 
κάτοικος Αθηνών. Σ’αυτό το αρχείο ανή-
κουν οι παρακάτω δύο επιστολές που δη-
μοσιεύονται για πρώτη φορά και αναφέ-
ρονται:
α› Στις εκτελέσεις των δοσιλόγων και των 
συνεργατών των κατακτητών το Μάιο του 
1942 και τα αποτελέσματα που είχαν στο 
νομό Ηρακλείου και 
β› Στη σπουδαιότητα του Ψηλορείτη και 
γενικά των Ανωγείων ως τόπος απόκρυ-
ψης και ασφαλούς διαβίωσης των Βρετα-
νών Αξιωματικών Συνδέσμων που στάλ-
θηκαν στην Κρήτη από το Συμμαχικό 
Στρατηγείο Μέσης Ανατολής. 

 ΕΠΙΣΤΟλΗ 1
Αγαπητέ κύριε Παπαδογιάννη
Το γράμμα σας επήρα και το διάβασα με 
μεγάλην προσοχή και ένιοσα καλά τας 
αντιλήψης σας και τις οποίες ακολουθώ, 
κα το ότι μέχρι σήμερο δεν έχει συμβή τί-

 68 χρονια 
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ποτε εις τον Νομό μας οφείλετε εις εμένα 
και τον Μηχάλη διότι εγώ εδίλοσα ρητώς 
και κατιγορηματικός ότι αύτοι δεν έχουν 
λόγω εις του Νομού μας τους ανθρώπους 
να επέμβουν διότι εμείς των είπων δεν 
έχομε προδότας αλά και εάν υπάρχουν 
μερικοί θα εξετάσομε τα ζητίματα και εάν 
υπάρχει σε κανένα αποδικτικά εμείς ήμε-
θα εις θέση όταν θα νομίζομε ημείς, ότι 
είνε ο κατάλιλος καιρός να κάνομε την 
εκκαθάριση των.
Δεν πρέπει όμως η κηνή γνώμη σήμερο με 
τα θλιβερά αυτά γεγονότα του Ηρακλείου 
και των Μοιρών να μας φέρει ως υπευθύ-
νους διότι κρατούμε επιστολήν του κ. Μό-
ντη που μας γράφει ότι πρέπει να κτυπη-
θούν οι προδόται και ο νέος αντιπρόσωπος 
μας είπε και αυτός τα ίδια προχθές που 
συναντηθήκαμε, αλά δεν ημπορούμε να 
δίνομε εξηγίσης σήμερον και να λέμε το 
μιστικό σε όπιον δίποτε και ήμεθα υποχρε-
ομένοι να σιοπούμε, και εν καιρό εάν έλ-
θουν τα πράγματα καλά που το πιστεύομε 
όλοι μας τότε θα αποκαλιφθούν όλα αυτά 
τα μιστικά και τότε νομίζω ότι θα δικεο-
θούμε.
ημείς στέλνομε επιστολήν εις τον κ. Λοχα-
γόν με τον ίδιον αγγελιοφόρον που σου 
στέλνω την επιστολήν μου και του  γράφομε 
ότι είνε ανάγκη να συναντιθώμε με τον λο-
χαγόν και σας και τον Πετρακογιώργη και 
να αποφασίσομε όλοι από κοινού τι στάσι 
πρέπει να τυρίσομε και τι πρέπει να γίνη.
πάντως η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να 
ενεργίση ο κ. Λοχαγός και όσο ημπορεί 
μάλιστα το γρηγορότερο να βρεθεί μέσον 
να φύγουν όσοι θα πρέπει να φύγουν και 
καταλίλος μετά να το μάθουν οι Γερμανοί 
και ίσως σταματήσουν αυτά τα σκληρά μέ-
τρα τα οποία φοβούμε ότι θα έχομε  συνέχια 
όπως με πληροφορούν από το Ηράκλειο και 
μάλιστα την Δευτέρα το βράδι θα ποριση 
κάπιο πρόσωπο προς συνάντησή μου αλά 
δεν γνοριζω τι θα θέλει να μου πει.
ήθελα να σου γράψω πολλά πράγματα αλά 
πιστεύω ότι θα συναντιθόμε κατ’ηδίαν και 
τότε τα λέμε

Με αγάπη και εκτίμηση
Στεφανογιάννης

Χαιρετισμούς πολλούς από τον Μπα-
ντουβά Σατανά και Μηχάλην

Υ.Γ. για ότι σου γράφω να μας απαντίσης 
με τον άνθρωπο που στέλνομεν.

7ην ιουνίου 42

 ΕΠΙΣΤΟλΗ 2
Αγαπητέ κ. Παπαδογιάννη
επήρα το γράμμα σας και σας ευχαριστώ
επειδή βλέπω ότι μας θυμάστε ένιοσα τι 
θέλης να μας πεις, και είνε ανάγγη να συ-
ναντηθόμε την Πέμπτη της 12-2 ώρα εις το 
Κουρουπιτό στου Βρέτσο τον τόπο δια να 
συζητίσομε προσωπικός όλα τα ζητήματα 
που μας αφορούν δια τον Νομό μας. 
και εάν νομίζης ότι πρέπει να παρεβρή-
σκετε και άλος από αυτού κανονίσετε το 
εσείς αυτό το ζήτημα.
ημείς θα ευρισκόμαστε εκεί που σου γρά-
φομε εκτός από θάνατο την ημέρα και την 
ώρα που σου καθορίζομε.
εδώ εις την επαρχίαν πάνε τα πράγματα 
πολύ καλά ουδόλως μας επτόησαν τα γε-
γονότα τουναντίον μας επισμάτοσαν περι-
σότερον.
άλοστε εμείς οι Ρεθύμνιοι πρέπει να ήμε-
θα υπερήφανοι δια την καλήν διαγογήν 
που έχουν δίξη εις όλες τις Επαρχίες και 
τιμή μας μεγάλη που έχει νιόση και η Αγ-
γλική υπη ρεσία ότι δεν ημπορεί να φυλα-
κτεί και να διατηρηθή παρά μόνο εις τον 
Νομόν μας.
Όπως και οι Ηρακλειότες Συναγωνιστές 
που δεν βρίσκουν άσιλον παρά μόνον σε 
μας θα σου έγραφα περισσότερα αλά επει-
δή θα συναντιθόμεν την άλην μέρα θα τα 
πούμε προσωπικώς και εάν παραλίπω.
Πολλούς χαιρετισμούς από όλους τους φί-
λους ιδιετέρος από τον Ξυλούρην.

Με αγάπη και Εκτίμησην
ι. σ. δραμουντάνης

νίδα 14/6/42

 ΣχΟλΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1› Οι επιστολές έχουν ημερομηνία 7 και 
14 Ιουνίου 1942. Στη θέση «Αστριώτικο» 
της Νίδας, και όχι στη Μίθια όπως αναφέ-
ρει ο Γεώργιος Κάβος στο βιβλίο του, σε 
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μια διευρυμένη σύσκεψη Αρχηγών και αν-
δρών της Κρητικής Αντίστασης και αντι-
προσώπων του Συμμαχικού Στρατηγείου, 
πάρθηκε η απόφαση των εκτελέσεων των 
συνεργατών των Γερμανών. Οι λόγοι ήταν 
δύο. Πρώτον να ανακοπεί αυτή η συνεργα-
σία από ελάχιστους ευτυχώς αρνητές της 
πατρίδας τους και δεύτερον επειδή είχε 
αποφασισθεί να χτυπηθούν τα αεροδρόμια 
του νομού Ηρακλείου, (Καστελίου Ηρα-
κλείου και Τυμπακίου), έπρεπε να προστα-
τευθούν οι αποστολές των Άγγλων και 
Ελλήνων κομάντος που θα έφθαναν στην 
Κρήτη για να εκτελέσουν το σχέδιο των 
δολιοφθορών.
2› Μετά τις πρώτες εκτελέσεις των συνερ-
γατών τους οι Γερμανοί ως αντίποινα εκτέ-
λεσαν στο Ηράκλειο 12 επιφανείς πολίτες 
(μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Ηρακλεί-
ου Μηνάς Γεωργιάδης, ο αδελφός του 
τέως Γενικός Διοικητής Κρήτης Τίτος Γε-
ωργιάδης και άλλους), εκτέλεσαν στις 
Μοίρες 10 πολίτες και στην Πλώρα εκτέ-
λεσαν 5 πατριώτες. 
3› Μετά τα σαμποτάζ των αεροδρομίων 
Καστελλίου (7 Ιουνίου 1942) και Ηρακλεί-
ου (13 Ιουνίου 1942), οι Γερμανοί εκτέλε-
σαν 50 πατριώτες στη θέση Ξηροπόταμος, 
μία εκτέλεση που αντί να κάμψει το φρό-
νημα των αντιστασιακών, λειτούργησε ως 
ερέθισμα για ακόμη μεγαλύτερο αγώνα, 
όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Στεφανογι-
άννης στις επιστολές του.
4› Από τις επιστολές του Αρχηγού Στεφα-
νογιάννης αποκαλύπτεται ότι οι προδότες 
των Ανωγείων δεν εκτελέστηκαν για συ-
γκεκριμένους λόγους, πράγμα που ο ίδιος 
δεσμεύεται να πράξει ως Αρχηγός σε κα-
τάλληλο χρόνο. Αν αναλογιστούμε την 
κατάσταση που επικράτησε στον Κρουσώ-
να μετά τις εκτελέσεις των Τζουλιάδων και 
την αδελφοκτόνο αιματοχυσία που ακο-
λούθησε στο χωριό όλα τα χρόνια της Κα-
τοχής, δικαιώνεται η άποψη του Στεφανο-
γιάννη για την εκκαθάριση των προδοτών 
την κατάλληλη στιγμή. Ο ξαφνικός του θά-
νατος όμως, στις 13 Φεβρουαρίου 1944, 
εμπόδισε την εκπλήρωση αυτής της υπό-
σχεσης. 
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1  Ένα από τα εγκλήματα 
των Γερμανών κατα κτη- 
τών που μέχρι σήμερα δεν 
έχει λάβει τις πραγματι- 
κές του διαστάσεις. Είναι 
η ορφάνια και η δυστυχία 
αυτών που έμεναν πίσω 
μετά από τα εγκλήματα 
που διέπρατταν οι Ναζί. 
Στη φωτογραφία η γυναίκα 
του Στεφανογιάννη χαρί- 
κλεια με τα έξι παιδιά της 
το καλοκαίρι του 1944 σε 
μια σπηλιά του ψηλορείτη. 
Ο άντρας της και Αρχηγός 
Στεφανογιάννης είχε 
δολοφονηθεί σαν σήμερα, 
στις 13/2/1944.

2  Εξερεύνηση του ψηλο- 
ρείτη από τους κατακτη- 
τές το μάιο του 1943. 
Ανέκδοτη φωτογραφία 
από το αρχείο της  
Γερμανίδας δημοσιο- 
γράφου Annet Windgasse

3  Ο Γιάννης Δραμουντάνης-
Στεφανογιάννης, Αρχηγός 
Ανωγείων και Άνω μυλο- 
ποτάμου 1941 ως 13 
φεβρουαρίου 1944

4  Η πρώτη χειρόγραφη 
επιστολή του Γιάννη 
Δραμουντάνη-
Στεφανογιάννη προς  
τον Εμμανουήλ Παπαδο- 
γιάννη με ημερομηνία  
7 Ιουνίου 1944

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟυ Δ.Σ.  
ΤΟυ ΣυλλΟΓΟυ ΜΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟυ 

ΓιΑννη 
ΚεφΑλοΓιΑννη

σΥλλΟΓΟσ  
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑσ

«Το Ιδαίον Άντρον»

Ψ η φ ι σ Μ α
Στην είδηση του θανάτου του μεγάλου 
ανωγειανού πολιτικού και ιδρυτικού μέ-
λους του Συλλόγου των Ανωγειανών της 
Αθήνας, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλ-
θε εκτάκτως σήμερα και ώρα 21:00 και 
αποφάσισε ομοφώνως, τα ακόλουθα:
›Να παρευρεθεί σύσσωμο στην νεκρώ-
σιμη ακολουθία
›Να αποστείλει συλλυπητήρια επιστολή 
στους οικείους του
›Να καταθέσει, αντί στεφάνου, το ποσό 
των 100 ευρώ για την ενίσχυση του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων και το 
ποσό των 100 ευρώ για την ενίσχυση του 
ΚΑΠΗ Ανωγείων.
›Να κάνει ειδικό αφιέρωμα στη Φ.Α για 
τη ζωή και το έργο του εκλιπόντος.

αθήνα, 20/1/2012
Το Δ.σ

ιώαννης Μανουράς, ζαχαρίας  
σαλούστρος, Μανώλης σκανδάλης,  
νίκος καράτζης, βασίλης κονιός, 

κώστας Μέμμους & στέφανος χαιρέτης

εφυγε 
               ο γιαννησ κεφαλογιαννησ…

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
κ. ΑΝΤωΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
«Ένας γενναίος και ασυμβίβαστος της 
πολιτικής έφυγε από κοντά μας. Ο Γιάννης 
Κεφαλογιάννης, αγωνιστής της εθνικής 
αντίστασης, αλλά και της αντιδικτατορικής 
πάλης δεν είναι πια μαζί μας. Η Παράτα-
ξη, την οποία τίμησε με την προσφορά του, 
ως βουλευτής, αλλά και ως υπουργός, είναι 
σήμερα συγκλονισμένη. Εκφράζω τη βα-
θύτατη θλίψη μου και στην οικογένειά του 
τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου»

Ο ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝωΓΕΙωΝ
«Αγαπημένε μας υπουργέ,
Ως Δήμαρχος του γενέθλιου τόπου σου, 
θέλω να γνωρίζεις πως το ξαφνικό φευγιό 
σου έφερε πένθος στ’ Ανώγεια. Εσύ ως 
Ανωγειανός γνώριζες τι σημαίνει αυτό.
Γεννήθηκες και γαλουχήθηκες σε ξεχωρι-
στό τόπο. Πάνω στον αίθριο και ανταρια-
σμένο κακοτράχαλο μα και φιλόξενο Ψη-
λορείτη, μέσα στα νάματα της μεγάλης 
Ανωγειανής πολιτιστικής παράδοσης.
Γόνος Ευγενούς Ιστορικής γενιάς των 
Ανωγείων και της Κρήτης, με αγωνιστική 
και κοινωνική προσφορά.
Έζησες σε εποχές μεγάλων δοκιμασιών 
για τον τόπο και στάθηκες όρθιος, αντά-
ξιος των παππούδων και των πατεράδων 
μας, που έζησαν τρία ολοκαυτώματα, κα-
ταστροφές, προσφυγιές και κατατρεγμούς. 
Μα παλινόρθωναν την ζωή, δεν γονάτι-
σαν.
Νεαρός επιστήμονας επέλεξες το δρόμο 
της ευρύτερης προσφοράς μέσα από την 
πολιτική δράση. Πυξίδα σου το τρίπτυχο 
του Ανωγειανού αξιακού κώδικα : ελευ-
θερία, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη
Ο τόπος σου σε προίκισε και συ του αντα-
πέδωσες το χρέος.
Συνέδεσες τη δραστηριότητα σου με σημα-

ντικές υποδομές των Ανωγείων, του Ρεθύ-
μνου της Κρήτης της Ελλάδας. Καινοτόμες 
πολιτικές πρακτικές σου, ευεργετούν όλους 
τους συμπατριώτες μας. Ο μακρύς πολιτι-
κός σου βίος και η εν γένει κοινωνική συ-
μπεριφορά σου, προσέδωσαν κύρος στην 
οικογένεια σου και στον τόπο σου.
Με την άξια σύντροφο σου Ελένη Βαρδι-
νογιάννη δημιουργήσατε οικογένεια αντά-
ξια σας, που της αφήνετε ακριβό κληρο-
δότημα την αξιοπρέπεια, την εργατικότη-
τα, την ανιδιοτέλεια
Τίμησες την Ανωγειανή, Ρεθεμνίωτικη 
Κρητική καταγωγή σου. Υπήρξες ευπατρί-
δης της πολιτικής, Υπήρξες άξιος πολίτης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Το όνομα σου μπαίνει με κεφαλαία γράμ-
ματα στο μακρύ κατάλογο των διακεκρι-
μένων Ανωγειανών που ωφέλησαν την 
Πατρίδα

Αγαπητέ μας γιατρέ, Τσουρογιάννη
Σήμερα το πρωί που έφευγα από τα’ Ανώ-
γεια για να έρθω εδώ, στάθηκα στα σκα-
λώματα και κοίταξα τον Ψηλορείτη.
Είναι χιονισμένος κάτασπρος μέχρι τα 
πάνω αμπέλια, Το πρωινό φώς φώτιζε κά-
θε πτυχή της χιονισμένης οροσειράς και 
αναδείκνυε το ανάγλυφο της.
Λέω να σε αποχαιρετήσω εκ μέρους όλων 
των Ανωγειανών με αυτή την γνώριμη σου 
εικόνα. Ξέρω πόσο σου άρεσε
Οι Ανωγειανοί σε ευχαριστούμε
Καλό ταξίδι, Καλοστραθιά Γιατρέ»

ΔΗλωΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠωλΕΙΑ  
ΤΟυ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΦΑλΟΓΙΑΝΝΗ
›  Ο ΓΙΑΝΝΗσ σΜΠΩΚΟσ 

(ΠΑσΟΚ)
«Η πολιτική διαδρομή του Γιάννη Κεφα-
λογιάννη, μακρά και πολυκύμαντη, συνα-
ντήθηκε με όλες τις έντονες στιγμές των 
τελευταίων εβδομήντα χρόνων.
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ήταν παρών 

στην Εθνική Αντίσταση και αργότερα στην 
αντιδικτατορική πάλη.
Υπηρέτησε με επιτυχία την επιστήμη, την 
κοινωνία και την πολιτική.
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης υπήρξε επί δε-
καετίες αφοσιωμένος εκπρόσωπος του 
Ρεθύμνου στο Κοινοβούλιο και στέλεχος 
πανελλαδικής εμβέλειας της παράταξής 
του, που υπηρέτησε πιστά.
Τολμηρός και αποφασιστικός δεν υπολό-
γιζε το πολιτικό κόστος. Στάθηκε ανυπο-
χώρητος στις ιδέες, στις απόψεις και στις 
εκτιμήσεις του.
Υπήρξαμε πολιτικά διαφορετικοί και αντί-
παλοι. Οι συγκρούσεις μας ήταν διαχρο-
νικά πολύ σφοδρές αλλά πάντα βαθειά 
πολιτικές. Ουδέποτε προσωποποιήθηκαν, 
πάντα κρατήθηκαν στο επίπεδο αρχών και 
ιδεών για τα θέματα του Ρεθύμνου και της 
χώρας γενικότερα.
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης γνώριζε σε βά-
θος τη ψυχή και την ταυτότητα των Κρητι-
κών. Πίστευε στις μεγάλες δυνατότητες 
και προοπτικές του Ρεθύμνου και του νη-
σιού μας.
Χωρίς καμία αμφιβολία η απώλεια του 
Γιάννη Κεφαλογιάννη αποτελεί απώλεια 
για το Ρέθυμνο, για την Κρήτη, αλλά και 
για την πολιτική ζωή της χώρας.
Τα ειλικρινή θερμά μου συλλυπητήρια 
στην οικογένεια και την παράταξή του».

›  Ο ΑΓΓΕλΟσ ΚΟλΟΚΟΤρΩΝΗσ  
(λΑ.Οσ)

«Αποχαιρετούμε έναν ευπατρίδη, που δι-
ακρίθηκε σε χρόνια ταραχώδη. Τον απο-
χαιρετούμε με αισθήματα οδύνης»

›  Ο ΜΙΧΑλΗσ ΚρΙΤσΩΤΑΚΗσ  
(σΥρΙΖΑ)

«Θερμά συλλυπητήρια. Παρότι υπήρξαν 
διαφορές, ο ι. Κεφαλογιάννης ήταν σημα-
ντικός για την πατρίδα του και την παρά-
ταξή του».



6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 7Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

 32 ΧΡΟΝΙΑ...
 χωρίς το

 Νίκο
Ξυλούρη

εγκριΘηκαν 
από την περιφέρεια κρήτης
όλα τα έργα που υπέβαλε 
ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
στα πλαίσια του Oλοκληρωμένου 
Προγράμματος Ήπιας Ανάπτυξης 
Περιοχών της Υπαίθρου

η επιτυχία σύμφωνα με τη δημοτική αρ-
χή, έχει να κάνει με την πληρότητα του 
φακέλου, αλλά κυρίως, με το Όραμα το 
οποίο περικλείει η πρόταση της και αφο-
ρά την Ήπια Ανάπτυξη του Δήμου Ανω-
γείων. Μια πρόταση που βασίστηκε στην 
Ολοκληρωμένη Μελέτη Ήπιας Ανάπτυ-
ξης, που είχε εκπονήσει ο Δήμος Ανωγείων 
πριν τρία χρόνια. Το σχέδιο, οι δράσεις 
και οι στοχεύσεις που εγκρίθηκαν έχουν 
ως εξής:
ΟλΟΚλΗρΩΜΕΝΟ σΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗσ ΠΕρΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘρΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ Ορ.Α.Μ.@. 
Ορ.ΕΙΝΗ Α.ΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ε @.ρΧΕσ

«συντηρουΜε  
το ΜυΘο Με στοχο 

τον ανΘρωπο»

ΕΝΤυΠΟ υΠΟβΟλΗΣ
1.1.›τιτλοσ προτεινοΜενου 
σχεδιου
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΟΡ.Α.Μ.@. 
ΟΡ.ΕΙΝΗ Α.ΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ε @.ΡΧΕΣ
1.2.›συνολικοσ προΫπολογισ-
Μοσ σχεδιου
2.545.000 ευρώ

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περι-
οχών Υπαίθρου του δήμου ανωγείων με 
τίτλο «ανωγειων ορ.α.Μ.@.»

ΠλΗρΗσ ΚΑλΥΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ // 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙσΗ ΧρΟΝΙΩΝ ΕλλΕΙΨΕ-
ΩΝ // ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑρΕΜΒΑσΕΩΝ 
// 100% ΠλΗΘΥσΜΟΥ ΩΦΕλΟΥΜΕΝΟ

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος, ο Δήμος Ανωγείων 
υποβάλλει μια πρόταση χωρικού χαρα-
κτήρα με την οποία επιδιώκει να επιτύχει 
μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην περιο-
χή, βασιζόμενη σε τρεις βασικούς πυλώ-
νες ανάπτυξης των Ανωγείων. Το περι-
βάλλον, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. 
Η πρόταση περιλαμβάνει ένα πλέγμα πα-
ρεμβάσεων και έργων, τα οποία εμπί-
πτουν στους παρακάτω τομείς παρέμβα-
σης, όπως αυτοί εμφανίζονται στο Πα-
ράρτημα Ι της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

›τομέας παρέμβασης 02: Τεχνολογίες 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
›τομέας παρέμβασης 04: Περιφερειακές 
/τοπικές οδοί (πλην αγροτικής οδοποιί-
ας)
›τομέας παρέμβασης 11: Προώθηση Τό-
πων Φυσικού Κάλλους  
›τομέας παρέμβασης 12: Προστασία και 
ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς 
›τομέας παρέμβασης 13: Συνδρομή στη 
βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών 
›τομέας παρέμβασης 14: Προστασία και 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς  
›τομέας παρέμβασης 15: Ανάπτυξη πο-
λιτιστικών υποδομών
›τομέας παρέμβασης 16: Συνδρομή στη 
βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών
›τομέας παρέμβασης 19: Υποδομές 
φροντίδας παιδιών 

Το παρόν Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανά-
πτυξης της περιοχής του Δήμου Ανωγείων 
όπως ήδη αναφέρθηκε βασίζεται στο τρί-
πτυχο περιβάλλον – πολιτισμός – του-
ρισμός. 

Φιλοσοφία του σχεδίου είναι η ανάπτυξη, 
η εφαρμογή και η υλοποίηση δράσεων 
που αφενός θα αναδείξουν τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου 
Ανωγείων (υφαντική, μουσική, καλλιτε-
χνικές δραστηριότητες, κτηνοτροφία, πε-
ριβάλλον) και αφετέρου θα δημιουργή-
σουν τις υποδομές, που θα συμβάλλουν 
σημαντικά στην αύξηση της επισκεψιμό-
τητας, στη διευκόλυνση των επισκεπτών 
κατά την επίσκεψή τους, στην προβολή 
της περιοχής, στην ανάπτυξη πολιτιστικών 
υποδομών και τέλος στη βελτίωση των 
τουριστικών υπηρεσιών.
τα αποτελέσματα από την εφαρμογή και 
υλοποίηση αυτού του σχεδίου αναμένε-
ται να επηρεάσουν το σύνολο της τοπικής 
κοινωνίας καθώς  και το σύνολο των επι-
σκεπτών. Ειδικότερα αναμένεται:
◗ η ανάδειξη, προστασία και διατήρηση 
του φυσικού περιβάλλοντος, 

◗ η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυνα-
μικού 

◗ η ανάδειξη  της ανωγειανής ιστορίας 
και η συντήρηση του μύθου γύρω από 
τα ανώγεια 

◗ η ενίσχυση  της πολιτισμικής δραστη-
ριότητας 

◗ η βελτίωση  των παρεχόμενων τουρι-
στικών υπηρεσιών 

◗η αύξηση  της επισκεψιμότητας και 
◗η βελτίωση των κοινωνικών υποδομών 

Τα ειδικά χαρακτηριστικά του προτεινό-
μενου σχεδίου βασίζονται στην παροχή 
μιας ολοκληρωμένης πληροφορίας για 
τον επισκέπτη από τη στιγμή της απόφα-
σής του να επισκεφθεί τα Ανώγεια μέχρι 
την παραμονή και την αναχώρησή του. 

Στάδιο 1ο ➔Η απαραίτητη και σημαντική 
γι’ αυτόν πληροφόρηση ξεκινάει πριν 
ακόμα έρθει στα Ανώγεια. Αυτό θα γίνε-
ται με τη δημιουργία και έκδοση του απα-
ραίτητου έντυπου υλικού πληροφόρησης, 
μια πλήρως εμπλουτισμένη ιστοσελίδα, με 
τη έκδοση ενός τουριστικού οδηγού κα-
θώς και τη δημιουργία μιας ταινίας διάρ-
κειας 15 λεπτών για τα Ανώγεια. 

Στάδιο 2ο ➔Η πληροφορία θα είναι δια-
θέσιμη ανά πάσα στιγμή στον επισκέπτη 
και θα μεταφέρεται κάθε νέα τεχνολογι-
κή πλατφόρμα μέσω της ανάπτυξης εφαρ-
μογών android & iphone-ipad, ψηφιακών 
ξεναγήσεων, πληροφορικών περιπτέρων 
και wifi hotspots. 

Στάδιο 3ο ➔Ο επισκέπτης με την είσοδό 
του στα Ανώγεια μέσω του εξωραισμού 
των εισόδων, των πινακίδων σήμανσης , 
των λίθινων συνθέσεων τα διακριτικά του 
Δήμου Ανωγείων και του Γεωπάρκου Ψη-
λορείτη, των λίθινων και ξύλινων πληρο-
φοριακών πινακίδων κ.λπ. θα αντιλαμβά-
νεται ότι έρχεται σε ένα χώρο με πλούσια 
ιστορία, υψηλή πολιτιστική παράδοση, 
φροντίδα για το περιβάλλον μα κυρίως 
έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. 

Στάδιο 4ο ➔Κατά την παραμονή του στα 
Ανώγεια θα παίρνει όλες τις απαιτούμε-
νες πληροφορίες για να κινηθεί άνετα και 
με ασφάλεια εντός και εκτός του οικισμών 
με τη βοήθεια των πινακίδων σήμανσης, 
των λίθινων πινακίδων με τα τοπωνύμια 
του βουνού κ.λπ. 

Στάδιο 5ο ➔Ο επισκέπτης κατά την πα-
ραμονή του θα έχει τη δυνατότητα να 
συμμετέχει βιωματικά στην Ποιμενική 
ζωή, στην Υφαντική, στο Αστεροσκοπείο, 
να ζήσει στους αρχαιολογικούς χώρους 
μέσω των ξεναγήσεων και να συμμετά-
σχει στην πλούσια πολιτιστική ζωή του 

τόπου μέσω την λειτουργίας του χώρου 
μουσικής μελέτης και χορευτικής παρά-
δοσης των Ανωγείων, του εργαστηρίου 
εικαστικών τεχνών του σχεδίου ανάδειξης 
παραδοσιακών επαγγελμάτων, της υλο-
ποίησης πολιτιστικών φεστιβάλ, του αστε-
ροσχολείου. 

Στάδιο 6ο ➔Θα έχει τη δυνατότητα να 
απολαύσει και να κάνει χρήση των σχε-
διαζόμενων υποδομών όπως την αισθητι-
κή αναβάθμιση του κεντρικού δρόμου του 
οικισμού των Σεισάρχων, του παιδότοπου 
στο ισόγειο του Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού καθώς και τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου, την παραμονή του 
στο ορειβατικό καταφύγιο, την επίσκεψη 
στον Αρχαιολογικό δρυμό της Ζωμίνθου

ΑΝΑλυΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ-
λΑΜβΑΝΕΙ :
Τη δημιουργία υποδομών εντός των δύο 
οικισμών (Ανώγεια και Σείσαρχα) όπως:
εξωραϊσμός εισόδων και δημιουργία ση-
μείων πληροφόρησης με την τοποθέτη-
ση:
›λίθινων πλακών και πέτρινων συνθέσε-
ων με τα διακριτικά του Δήμου Ανωγείων 
και του Γεωπάρκου Ψηλορείτη 
›λίθινης πλάκας στην είσοδο της Νίδας 
με χαραγμένο το τραγούδι της Νίδας, 
ξύλινων πληροφοριακών πινακίδων εντός 
των οικισμών
›λίθινες πινακίδες με τα τοπωνύμια του 
βουνού
ενημερωτικές πινακίδες με ένδειξη ώρας 
και θερμοκρασίας    
✓ανακατασκευή του πολύκεντρου σε 
χώρο μουσικής μελέτης και χορευτικής 
παράδοσης των Ανωγείων με τη δημιουρ-
γία έκθεσης, αίθουσας εκμάθησης χορού, 
εκμάθησης μουσικών οργάνων, studio 
ηχογράφησης κ.λπ.
✓Την κατάρτιση σχεδίου ανάδειξης πα-
ραδοσιακών επαγγελμάτων όπως η υφα-
ντική:
›Με τη δημιουργία Έκθεσης υφαντικής 
›Την αγορά αργαλειών για την αναβίωση 
της τέχνης 
›Τη δημιουργία προγράμματος προβο-
λής 
✓ανακατασκευή παλιού διατηρητέου 
κτίσματος στα σείσαρχα και τη δημιουρ-
γία εκθεσιακού χώρου ζωγραφικής, φω-
τογραφίας, γλυπτικής με παράλληλη χρή-
ση ως εργαστήριο 
✓δημιουργία κέντρου ενημέρωσης για 
το Ευρωπαϊκό δίκτυο Γεωπάρκων και το 
Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων 
✓ανάπτυξη τριών πεζοπορικών – περι-
πατητικών διαδρομών (Διαδρομή εντός 
του οικισμού των Ανωγείων – Τη διαδρο-
μή του Βοσκού, Τη Μινωική διαδρομή ) 
✓την υλοποίηση ενός τριετούς φεστιβάλ  
πολιτιστικής κληρονομιάς 
✓την αισθητική αναβάθμιση του κεντρι-
κού δρόμου του οικισμού των σεισάρ-
χων 
✓τη δημιουργία παιδότοπου στο ισόγειο 
του δημοτικού παιδικού σταθμού καθώς 
και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου.
Τη δημιουργία υποδομών στο βουνό όπως: 
✓ανακατασκευή παλιού χιονοδρομικού 
κέντρου και τη μετεξέλιξή του σε ορειβα-
τικό καταφύγιο 
✓Τη δημιουργία «μουσείου» με τίτλο «ο 
τόπος του βοσκού» στο οποίο θα αναπα-
ρίσταται η πανάρχαια διαδικασία της 
ποιμενικής ζωής των Ανωγείων 
✓Τη δημιουργία του «αστεροσχολείου» 
ενός χώρου ενημέρωσης, πληροφόρησης 
εκπαίδευσης και βιωματικής παρατήρη-
σης κοντά στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα. 
✓Τη δημιουργία υποδομών υποδοχής 

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

η συγκίνηση στη θύμηση της φυσι-
ογνωμίας και της μορφής του δεν 
έλειψε, ούτε φέτο,ς από την ψυχή 
των αναρίθμητων φίλων του. Πολ-
λές οι εκπομπές και τα αφιερώμα-
τα των ηλεκτρονικών, αλλά και 
έντυπων δημοσιογραφικών μέσων, 
που, την ημέρα εκείνη, «ασχολήθη-
καν» με την προσωπικότητα και το 
έργο του Ψαρονίκου. Αναρωτιέται 
κανείς, πόσο πολύ επίκαιρο και 
φλογερό θα ήταν το τραγούδι του 
Νίκου Ξυλούρη στους χαλεπούς 
και, πρωτοφανούς κοινωνικής δυ-
στυχίας, καιρούς που ζούμε. Διότι 
ήταν αυτός που με λεβεντιά και 
στεντόρεια και καθάρια φωνή τρα-
γουδούσε για την λευτεριά και την 
κοινωνική δικαιοσύνη. Τραγουδού-
σε για τη δημοκρατία… Κι είναι 
αυτός που με τη φωνή του, μέσα 
από τους χιλιοτραγουδισμένους 
στίχους των τραγουδιών του, που 
δίνει, ακόμα και σήμερα, το σύνθη-
μα σε όλους μας για αγώνα και 
ανατροπή των κακώς κειμένων. Η 
μνήμη του θα παραμένει άσβεστη 
σε πείσμα του πρόσκαιρου, του ευ-
καιριακού και του ευτελούς, που 
καταδυναστεύει τις επιλογές και 
την στάση πολλών και δεν τους επι-
τρέπει να πορευθούν δημιουργικά 
και αναγεννητικά. 

Γιάννης Μανουράς

ανακοι νωση
ΠΑΡΑΚΑλΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡμΑ 

ΟλΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟμΗΤΕΣ 

ΚΑΙ λΗΠΤΕΣ ΤΗΣ  

ΕφΗμΕ ΡΙ ΔΑΣ μΑΣ ΝΑ 

ΤΑΚΤΟ ΠΟΙ Η ΣΟυΝ ΤΗ 

ΣυΝΔΡΟ ΜΗ ΤΟΥΣ. 

ΠΑΡΑΚΑλΟΥ ΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ, 

ΟλΟΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥμΟΥΝ 

ΝΑ ΣΤΕΙ λΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΣΙΕυΣΗ ΣΤΟ 

ΕΠΟμΕΝΟ φΥλλΟ ΤΗΣ 

ΕφΗμΕΡΙΔΑΣ (Νο 290)  

ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ 

ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ  

20 ΜΑϊΟυ 2012.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΠΟλυΚΕΝΤΡΟυ 

ΣΕ ΧωΡΟ 
ΜΟυΣΙΚΗΣ 
ΜΕλΕΤΗΣ

Ο ΤΟΠΟΣ  
ΤΟυ  

βΟΣΚΟυ

των επισκεπτών στον Αρχαιολογικό δρυ-
μό της Ζωμίνθου 
Όλα τα παραπάνω θα συνοδεύονται από 
το απαραίτητο έντυπο υλικό πληροφόρη-
σης, μια πλήρως εμπλουτισμένη ιστοσελί-
δα, θα αναπτυχθούν εφαρμογές android 
& iphone-ipad, ψηφιακή ξενάγηση, πλη-
ροφορικά περίπτερα και wifi hotspot. 
Επίσης περιλαμβάνεται η έκδοση τουρι-
στικού οδηγού καθώς και η δημιουργία 
μιας ταινίας διάρκειας 15 λεπτών για τα 
Ανώγεια.
 

τα σχόλια του δημάρχου ανωγείων κατά 
την υποβολή προς έγκριση του σχεδίου 
ήταν τα ακόλουθα:
«τα ανώγεια ανέκαθεν αποτελούσαν ένα 
τόπο όπου τον ακολουθεί ο μύθος, η ιστο-
ρία, ο πολιτισμός και το υπέροχο φυσικό 
τοπίο του Ψηλορείτη. σε όλα  τα παραπά-
νω αν προσθέσουμε και την, από εκατο-
ντάδες χρόνια, δυναμική ανθρώπινη πα-
ρουσία, η οποία  κατάφερε να συντηρήσει  
τους μύθους, να γράψει ιστορία και να 
δώσει πνοή και ζωή στον κακοτράχαλο 
αυτό τόπο, συνέβαλαν στην ενίσχυση της 
φήμης της περιοχής και στη δημιουργία 
συνθηκών που ευνοούν  και ενισχύουν τη 
δημιουργία ενός ελκυστικού τουριστικού 
προορισμού που με καθοριστικές παρεμ-
βάσεις θα συμβάλλει στην πραγματοποί-
ηση του οράματος των κατοίκων αυτού 
του τόπου.  
Τ’ Ανώγεια διαθέτοντας πλήθος συγκριτι-
κών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων 
ανάπτυξης επικεντρώνουν αυτό το όραμα 
σε μια βιώσιμη και αειφορική διαχείριση 
των φυσικών πόρων μέσα από την ενεργο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη 
συντήρηση του μύθου, την ανάδειξη της 

ιστορίας και τη  ενίσχυση της πολιτισμικής 
δραστηριότητας. 
η επιλογή του Κεντρικού αναπτυξιακού 
στόχου για τα ανώγεια βασίζεται στην έν-
νοια της χωρικής ανταγωνιστικότητας η 
οποία εμπεριέχει όλες τις συνιστώσες των 
οποίων η ενίσχυση επιδιώκεται μέσω της 
παρούσας πρότασης. Δηλαδή το Περιβάλ-
λον, τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό. 
Ο Κεντρικός στρατηγικός στόχος είναι:
«... ενεργοποίηση - αυτοργάνωση του αν-
θρώπινου δυναμικού, με σκοπό την ενίσχυ-
ση της επιχειρηματικότητας, την αύξηση 
του τοπικού εισοδήματος και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής, σε όρους βιώσιμης - 
ήπιας ανάπτυξης...»

ή αλλιώς
«ενεργοποιούμε τον άνθρωπο, συντηρούμε 
το μύθο, αξιοποιούμε τις δυνατότητες».

αυτή η αναπτυξιακή στρατηγική βασίζε-
ται στον ορισμό που αναφέρει: «ανάπτυξη 
εννοούμε μια νέα διαφορετική από την 
προηγούμενη κατάσταση ισορροπίας συ-
στημάτων, σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, 
με στόχο την «βέλτιστη» αξιοποίηση των 
πραγματικών δυνατοτήτων της φυσικής 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΠΟλΙΤΙΣΜΟυ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙβΑλλΟΝΤΟΣ

7. χρηΜατοδοτικο σχεδιο
 Α/Α ΤΙΤλΟΣ ΕΡΓΟυ ΦΟΡΕΑΣ υλΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟλΟΓΙΣΜΟΣ
1 Αναβάθμιση και εξοπλισμός χιονοδρομικού και μετατροπή 

 σε ορεινό καταφύγιο ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 370.000

2 Τόπος του Βοσκού ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 410.000

3 Εξωραϊσμός εισόδων οικισμού Ανωγείων, δημιουργία σημείων 

 πληροφόρησης και εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Σήμανσης  ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 170.000

 Πληροφόρησης Οικισμού Ανωγείων και Βουνού 

4 Ολοκληρωμένη προβολή Δήμου Ανωγείων ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 80.000

5 Μετατροπή Πολύκεντρου σε χώρο μουσικής μελέτης ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 150.000

6 Δημιουργία Έκθεσης Υφαντικής Παράδοσης ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 130.000

7 Εξοπλισμός υπαίθριου θεάτρου «Νίκος Ξυλούρης» - 

 Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ανωγείων ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 100.000

8 Διαδρομές Πολιτισμού & Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 200.000

9 Κατασκευή αίθουσας επιμόρφωσης και προβολών στον Σχίνακα - 

 «ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 280.000

10 Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ζωμίνθου ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 200.000

11 Παρεμβάσεις Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Σισάρχων ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 130.000

12 Ανακατασκευή διατηρητέου κτίσματος σε «Σπίτι της Τέχνης» ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 220.000

13 Εξοπλισμός κέντρου ενημέρωσης Geopark ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 25.000

14 Διαμόρφωση ημιυπόγειου χώρου και περιβάλλοντος χώρου παιδικού 

 σταθμού σε χώρο παιδικής ψυχαγωγίας ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 80.000

        σ υ ν ο λ ο 2.545.000

και κοινωνικοοικονομικής πραγμα-
τικότητας σύμφωνα με το κάθε φο-
ρά κυρίαρχο κοινωνικό πλαίσιο 
αξιών και επιλογών (Δ. Ρόκος, Κα-
θηγητής έΜΠ)». 
το μοντέλο που έχει επιλεγεί για τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό των ανω-
γείων (και με βάση τον παραπάνω 
ορισμό της ήπιας και ολοκληρωμέ-
νης ανάπτυξης) στηρίζεται στη λε-
γόμενη «Χωρική Ανταγωνιστικότη-
τα». η τελευταία εμπεριέχει όλες τις 
συνθήκες (πυλώνες) βιώσιμης ανά-
πτυξης, καθώς προϋποθέτει ότι «μια 
περιοχή γίνεται ανταγωνιστική εάν 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις 
τοπικές ανάγκες και ταυτόχρονα 
εξασφαλίσει την περιβαλλοντική, 
οικονομική, κοινωνική και πολιτι-
στική της βιωσιμότητα. 
αξίζουν συγχαρητηρίων για την πρω-
τοβουλία αυτή στην Περιφέρεια και 
ιδιαίτερα στο Περιφερειάρχη όπου 
επέλεξε την δημιουργία αυτής της 
πρόσκλησης και ελπίζουμε στην θετι-
κή αντιμετώπιση του σχεδίου μας».

Φ.Α.
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ΦΑσΜΑΝ  (fasman@anogia.gr)

ΕΠΙΚΙΝΔυΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
Έτος 1974. Μαθητής ΣΤ' τάξης του Γυμνασίου 
Ανωγείων. Έχουμε μάθημα έκθεσης. Μπαίνει μέ-
σα στην τάξη ο φιλόλογος, Μηνάς Τζανής, ένας 
από τους πιο αξιόλογους εκπαιδευτικούς-
παιδαγωγούς που έχω συναντήσει μέχρι τώρα και 
γράφει στον πίνακα το θέμα της έκθεσης: «Πλεο-
νεκτήματα και μειονεκτήματα από την ανάπτυξη 
του τεχνικού πολιτισμού». H έκθεση καλά – κακά 
γράφτηκε. Εκείνο όμως που με προβλημάτισε και 
μου έμεινε να το θυμάμαι μέχρι σήμερα ήταν: Μα 
είναι δυνατόν να υπάρχουν μειονεκτήματα από την 
ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού; Δεν θέλω να 
δικαιολογηθώ, αλλά με τις παραστάσεις ζωής που 
είχαμε τότε και με τον φυσιολογικό τρόπο διαβί-
ωσης, μου φαινόταν αδιανόητο να βρω μειονεκτή-
ματα. Εκείνο δηλαδή που σήμερα είναι ορατό δια 
γυμνού οφθαλμού, τότε όχι μόνο μου φαινόταν 
μακρινό, αλλά αόρατο. Ψυχίατρος δεν είμαι, αλλά 
την ταπεινή μου άποψη θέλω να καταθέσω.
Το άγχος, με όλες τις συνέπειες που έχει και απο-
τελεί χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής που 
ζούμε, έχω την αίσθηση ότι αποτελεί ένα από τα 
μειονεκτήματα της ανάπτυξης του τεχνικού πολιτι-
σμού. Ο ίδιος ο άνθρωπος έχει δώσει τέτοια ταχύ-
τητα στο ρυθμό ζωής, που είναι αδιανόητο μετά να 
μπορέσει να παρακολουθήσει αυτό τον ρυθμό, δί-
χως παρενέργειες. Απλό παράδειγμα: Ο ανθρώπι-
νος εγκέφαλος, από τη φύση του μπορεί να δέχεται 
και να επεξεργάζεται ορισμένο αριθμό πληροφο-
ριών, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με την 
κακή χρήση του κινητού τηλεφώνου, δέχεται πολ-
λαπλάσιο αριθμό πληροφοριών και πιέζεται ασφυ-
κτικά να τις επεξεργαστεί. Δεν προλαβαίνει να βγει 

ένα κινητό τηλέφωνο και σε χρόνο dt σε βομβαρ-
δίζουν με διαφημίσεις για το επόμενο μοντέλο που 
έχει περισσότερες δυνατότητες και σε φέρνουν 
τούμπα εγκαταλείποντας εκείνο που πρόσφατα 
πήρες, για χάριν της εξέλιξης. Δηλαδή δεν σου αφή-
νουν τον απαραίτητο χρόνο να ευχαριστηθείς φυ-
σιολογικά βρε αδερφέ, ένα απλό υλικό αγαθό. Οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές την ίδια ώρα που επιτυγ-
χάνουν τηλεδιασκέψεις με Γερμανούς-Γάλλους 
-Έλληνες, καταφέρνουν να μας κάνουν να μην βλέ-
πουμε το διπλανό μας. Όλα αυτά βέβαια γίνονται 
στο βωμό του κέρδους, με οποιοδήποτε κόστος και 
επιπτώσεις στη φυσιολογική ανθρώπινη ζωή. Και 
βλέπεις τους ανθρώπους να τρέχουν, να τρέχουν …
να τρέχουν. Κάπου πρέπει να μπει φρένο.
Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε ένα ανέκδοτο 
ποίημα του φίλου Γιώργη Καράτζη, που έτσι του-
λάχιστον που το αντιλαμβάνομαι κάτι ανάλογο 
σκεπτόταν όταν το έγραφε. Με …μαθηματική ακρί-
βεια και τον μοναδικό ποιητικό τρόπο που ξέρει 
λέει λοιπόν ο Γιώργης:

ΕΠΙΚΙΝΔυΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
σαν τα ξετρουμισμένα ζα και τα ξεγριγεμένα
που τα 'χουνε πνιγάρηδες σκύλοι φοβερισμένα,
κι είναι στην κόγχη τ΄αμαθιού η γι΄έγνοια φω-
λεμένη,
κι η γι αναπνιά ντως στη φωθιά του φόβου πυρω-
μένη
έτσα λογιώς μου μοιάζουνε πολλές φορές οι αν-
θρώποι,
αγκουσεμένοι,δυστυχείς κι άβουλοι στρατοκόποι,
καθώς με πλήσαν εχταγή και βιάση πορπατούνε,

και προσπερνούν τσι δίπλα ντως δίχως να τσι θω-
ρούνε.
δίχως να γνοιάζονται για πού, μούδε και πως και 
γιάιντα 
ξετρέχουνε τη μια στιγμή και χάνουνε το πά-
ντα…
γιάιντα με δίχως φρόνεψη,γιάιντα με δίχως κρί-
ση,
κάνουνε τα γλυκιά ξινά και δύσκολη τη ζήση.
γιάιντα τον κόσμο τση καρδιάς δε στρέφουνται 
να ιδούνε
μονό κλεισμένη σε κελιά βαθιά τηνε κρατούνε
γιάιντα δε σεργιανίζουνε στον κήπο των ονείρω
δρόσος τσ΄αγάπης να γευτούν και τση χαράς το 
μύρο,
Μα βιάζονται και σαν τα ζα μπώθουν ο γεις τον 
άλλο,
και οθε τα χείλια του γκρεμού πηαίνουνς ζάλο – 
ζάλο!!

✒ Ο δικηγόρος δημητρός χαιρέ-
της, του Κουρνού, εκτός από καλός 
δικηγόρος ήταν και πολύ καλός μα-
ντιναδολόγος. Κάπου στις αρχές 
του εικοστού αιώνα λοιπόν βρισκό-
ταν στο σπίτι του, στο Λαγκό και 
εδιάβαζε. Αγαπολογούσε τότε, μια 
Καλλεργοπούλα κοπελιά. Εκεί λοι-
πόν που διάβαζε κάποια στιγμή 
είπε να κάνει μια «περασά» απέξω 
από το σπίτι τση κοπελιάς, μήπως 
και τηνε δει και καταπραΰνει το 
σεβντά του. Όπως κατέβαινε λοι-
πόν, εκεί που είναι σήμερα το 
Κ.Α.Π.Η., ακούει λύρα και τραγού-
δι. Ήτανε ο Μιχαλιός (του Γρυλιό 
ο πατέρας) και έκανε καντάδα με 
μια εκλεχτή παρέα τση εποχής. Αυ-
τός σταμάτησε τους απόλαυσε και 
αφού πέρασαν από τη γειτονιά συ-
νέχισε και αυτός τη βόλτα του. 
Όταν έφτανε κοντά στου Σταυρου-
λογιάννη το σπίτι, βλέπει ένα φέρε-
τρο  έξω από ένα γειτονικό σπίτι 
και άκουγε τα μοιρολόγια που έλε-
γαν για μια γυναίκα που είχε πεθά-
νει. Μπήκε μέσα προσκύνησε και 
συνέχισε την… αποστολή του. Περ-
νά λοιπόν έξω από το σπίτι τση κο-
πελιάς και κατέληξε στο «παλιό» 
Αρμί, όπου κάθισε και, συλλογιζόμε-
νος όλα αυτά που συνάντησε, είπε 
την εξής καταπληκτική μαντινάδα:

Άλλος γλεντά –άλλος θρηνεί– 
άλλος τον κόσμο χάνει
Κι άλλος στα πάθη του σεβντά ζητά 
να βρει βοτάνι !
Η ζωή ολόκληρη στο μεγαλείο 
της...

✒ Ο Μιχαήλος ο φασουλάς είχε 
πολύ καλή σχέση με την μαντινάδα 
γενικά και ειδικότερα με την χιου-
μοριστική μαντινάδα. Σε κάποια 
καντάδα λοιπόν είχε πει μια μαντι-
νάδα ο Μιχαήλος την οποία άκου-
σε ο φασαλογιάννης, αλλά είχε 
ξεχάσει το δεύτερο μέρος τση μα-
ντινάδας. Το κάνει λοιπόν ο διάο-
λος και συναντούνται στο αόρι. Ο 
Μιχαήλος κατέβαινε και ο Φασα-
λός ανέβαινε. Ο Μιχαήλος είχε 
ξεμείνει από τσιγάρα και ζήτησε 
ένα τσιγάρο από το Φασαλογιάν-
νη. Εκείνος λοιπόν του λέει: Αν δε 
μου τελειώσεις μια μαντινάδα που 
είχες πει προχθές στη καντάδα, δε 
σου δίνω (προφανώς για να μάθει 
τη μαντινάδα). Ε πες το πρώτο 
κομμάτι του λέει ο Μιχαήλος. Λέ-
ει λοιπόν, ο Φασαλογιάννης:
Ήθελα και να κάτεχα ξύπνια σαι 
γη κοιμάσαι
και απαντά ο Μιχαήλος αμέσως: 
Ανάθεμά σε Φασαλέ την άλλη δε 
θυμάσαι!

✒ Ο χαραλάμπης ο σκουλάς του 
Αριστείδη και της Ιφιγένειας, εί-
ναι υπάλληλος στον Δ.Ο.Υ. Αγίου 
Νικολάου. Πριν από  καμιά εικο-
σαετία περίπου, κάθονταν με τον 
αρραβωνιαστικό τση αδερφής του, 
κάπου στην Αθήνα και έπιναν κα-
φέ. Νέοι και οι δύο έκαναν όνειρα 
για τη ζωή. Κατά τις 11 η ώρα χώ-
ρισαν. Ύστερα από κάμποση ώρα 
κτυπά το τηλέφωνο και μαθαίνει 
ότι ο μέλλοντας γαμπρός του σκο-
τώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. 
Κοιτάζει λοιπόν το ρολόγι του και 
δείχνει 12 η ώρα, οπότε λέει το 
εξής αριστούργημα :
Μέχρι να κάνει μια στροφή ο δεί-
χτης στο ρολόγι
Μπορεί τ 'ανθρώπου η χαρά να 
γίνει μοιρολόγι!

✒ Συζήτηση γινόταν στο  καφενείο 
και το θέμα ήταν για την τιμή γε-
νικά. Οι απόψεις έδιναν και έπαιρ-
ναν, ώσπου ο Μίχαλος του Πανιά 
είπε κι αυτός την άποψη του  με την 
εξής μαντινάδα:
σκουριά δε πιάνει στη τιμή, όσο και 
να παλιώνει
Μα'ναι βαριά και δε μπορεί κια-
νείς να τη σηκώνει !

ΦΑσΜΑΝ

ΜΙΑ ιστορια...ΑΝωΓΕΙΑη στηλη του ταΜια

■ Ο γιώργης σαλούστρος του νεο-
κλή εισέφερε στη μνήμη του πατέρα 
του Νεοκλή και στη Φ.α. το ποσό των 
200 ευρώ.
■ Ο βασίλης καλέντης εισέφερε στη 
Φ.α. το ποσό των 200 ευρώ.
■ Η σύζυγος και τα παιδιά του γεωρ-
γίου Μπαγκέρη (τζαβολογιώργη) 
εισέφεραν στη μνήμη του και στη 
Φ.α. το ποσό των 200 ευρώ. 
■ Η οικογένεια της ελένης χας εμμ. 
πασπαράκη (λυράρενα) εισέφερε 
στην μνήμη της και στη Φ.α. το ποσό 
των 200 ευρώ. 
■ Η οικογένεια σπύρου σπιθούρη 
πρόσφερε  στην Φ.α. 150 ευρώ στη 
μνήμη του Λυκούργου Σπιθούρη.
■ Στη μνήμη του πολυαγαπημένου 
του κουμπάρου Γιάννη Κεφαλογιάν-
νη, ο Μανώλης Κουνάλης του Θωδο-
ρογιώργη εισέφερε το ποσό των 100 
ευρώ στη Φ.α. 
■ Στη μνήμη του πολυαγαπημένου 
του κουμπάρου Γιάννη Κεφαλογιάν-
νη, ο κίμων ανδρεαδάκης εισέφερε 
στη Φ.α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Η οικογένεια γεωργίου πασπαρά-
κη εισέφερε στη Φ.α. το ποσό των 
100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Γεωργίου Μπαγκέ-
ρη (Τζαβολογιώργη), ο χαράλαμπος 
αεράκης (νταροχαραλάμπης) εισέ-
φερε στη Φ.α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ H οικογένεια του γιάννη σπαχή 
(Μαρκογιάννη) εισέφερε στη μνήμη 
του θανόντος και στη Φ.α. το ποσό 
των 100 ευρώ. Επίσης, στη μνήμη του 
θανόντος και στη Φ.α. ο ιώαννης κο-
ντογιάννης του γεωργίου εισέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ.
■ Η νίκη πασπαράκη (Παναγιωτο-
νίκο) εισέφερε στη μνήμη της Ελένη 
Πασπαράκη (Λυράρενας) το ποσό 
των 50 ευρώ στη Φ.α.
■ Η οικογένεια του σταύρου Μανου-
ρά (ρουπατσοσταύρου) εισέφερε 
στη μνήμη του, το ποσό των 20 ευρώ 
στη Φ.α.
■ Στη μνήμη του χαράλαμπου φα-
σουλά στιβαχτή) τα παιδιά και τα 
εγγόνια του εισέφεραν στη Φ.α. το 
ποσό των 200 ευρώ. 
■ Στη μνήμη του χαράλαμπου φα-
σουλά (στιβαχτή), η ουρανία ξυ-
λούρη εισέφερε στη Φ.α. το ποσό των 
50 ευρώ.
■ Η Μαριάννα ρούλιου εισέφερε στη 
Φ.α. το ποσό των 30 ευρώ.
■ Η στέλλα κιμ. Μανουρά εισέφερε 
στη Φ.α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο εμμ. φλουρής Μοσχου εισέφε-
ρε στη Φ.α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο ευάγγελος φασουλάς εισέφερε 
στη Φ.α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο χρήστος δακανάλης εισέφερε 
στη Φ.α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Η ειρήνη βρέντζου εισέφερε στη 
Φ.α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο βασίλης καλομοίρης εισέφερε 
στη Φ.α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Η ζηνιώ νταγιαντά εισέφερε στη 
Φ.α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο εμμανουήλ βιτώρος εισέφερε 
στη Φ.α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο κίμων δακανάλης εισέφερε στη 
Φ.α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο κλεμανσώ πλουσής εισέφερε 
στη Φ.α. το ποσό των 30 ευρώ.

Ο σύλλογός μας και η εφημερίδα μας, 
ευχαριστεί όλους τους φίλους μας και  
δωρητές χρημάτων για την πολύ ση-
μαντική, εκ μέρους των, οικονομική 
ενίσχυση των προσπαθειών μας.

Το Δ.σ.

σ υ γ χ α ρ η τ η ρ ι α
απο τον υπουργο κ. χρυσοχοΪδη

ΣΤΟΝ ΚωΣΤΑ ξυλΟυΡΗ (ΚΑΝΤΡΟΚωΣΤΑ)

ο πρόεδρος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών Αθηνών (οκαα), ο γνωστός ανωγειανός κώστας ξυλούρης 
(καντρόκωστας) έτυχε της ευμενέστατης και ιδιαίτερης αναφοράς του (τότε) υπουργού Ανάπτυξης κ Μιχάλη Χρυ-
σοχοίδη, σε συνέντευξη τύπου, που ο τελευταίος παραχώρησε στις αρχές ιανουαρίου σχετικά με τις αναπτυξιακές 
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Το αποτέλεσμα λοιπόν της δουλειάς του συγχωριανού μας, σε συνεργασία βέβαια όλου του επιτελείου του στην 
Κεντρική Αγορά Αθηνών, δεν έμειναν απαρατήρητα και ο υπουργός ανέφερε ιδιαίτερα ότι η διαχείριση του Ορ-
γανισμού αυτού υπό την καθοδήγηση του Κώστα Ξυλούρη, έγινε με τρόπο αυστηρά υπεύθυνο με αποτέλεσμα των 
περιορισμό των δαπανών, τον ανορθολογισμό στη διαχείριση των πόρων και την εξάλειψη της σπατάλης.
Η νέα διοίκηση λοιπόν της γνωστής σε όλους αγοράς του Ρέντη, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις τεράστιες δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, μπόρεσε και κατέβαλε ως ο μόνος οργανισμός, για το 2011, το ποσό των 544.000,00 
ευρώ, μέρισμα προηγουμένων χρήσεων στο κράτος.
Παράλληλα, ο  υπουργός εξήρε τις μεθοδεύσεις του Οργανισμού μέσω από ορθολογικές, διαχειριστικές πρακτικές, 
να επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο κεφαλαία ύψους 4.350.000,000 ευρώ ως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σημει-
ώνοντας ότι το επόμενος έτος, ο Οργανισμός θα επιστρέψει 4,5 εκατ. στον Υπουργείο Οικονομικών και στο κράτος.
Ο υπουργός κατέληξε λέγοντα ότι άνθρωποι όπως ο Κώστας Ξυλούρης με με μεράκι, όρεξη δουλειά, γνώση και 
θέληση μπορούν να κάνουν κυριολεκτικά θαύματα, σε εποχές μάλιστα, που η οικονομία της χώρας μας νοσεί.

Φ.Α.

Στο πέρασμα του χρόνου 
η μαντινάδα αποτέλεσε 
τον καλύ τερο τρόπο 
έκφρασης κάθε Ανω-
γειανού, για κορυφαίες 
στιγμές τση ζωής του. 
ως τέτοιες βέβαια λογί-
ζονται εκεί νες του 
έρωτα, του θανάτου και 
της καθημερινότητας.

μια
 μαντινάδα...

στα παλιά μαγαζιά υπήρχε μια εικόνα. 
«ο πωλών τοις μετρητοίς και ο πωλών επί πιστώσει». 
Ο πωλών τοις μετρητοίς ήταν παχουλός, καλοντυμένος και πίσω 
του ―αν θυμάμαι καλά― βρισκόταν ένα χρηματοκιβώτιο ξέ-
χειλο στο χρήμα. Δίπλα του, στο κάδρο, βρισκόταν ο «πωλών 
επί πιστώσει». Ρακένδυτος, με το χέρι του να στηρίζει το συφο-
ριασμένο κεφάλι του και πίσω ένα χρηματοκιβώτιο με ανοιχτή 
την πόρτα του για να φαίνεται το ανύπαρκτο περιεχόμενο. 
Σήμερα υπάρχει η ανάποδη εικόνα. Έχουν παραπαχύνει οι 
«πωλήσαντες επί πιστώσει» και τη θέση των ρακένδυτων έχουν 
πάρει οι αγοράσαντες «επί πιστώσει».
Όσοι αγοράσανε με πίστωση σπίτια, αυτοκίνητα, ιδέες, θέσεις, 
μέλλον, πρώτο τραπέζι πίστα, λουλούδια, διακοπές, γιορτές και 
πανηγύρια. Χωρίς να έχουνε εξασφαλισμένο το πεντοχίλιαρο 
του Κολοκοτρώνη, χωρίς τα ευρώ της σοφής κουκουβάγιας.
Όσοι και όσες αγοράσανε υποσχέσεις, λαμπρά συνθήματα πε-
ρί του πού ανήκει η Ελλάδα ―στη Δύση φυσικά, γιατί η «καθ’ 
ημάς Ανατολή» μυρίζει σκόρδο, ποδαρίλα και παστουρμά―, 
περί του σε ποιούς ανήκει η Ελλάδα ―φυσικά στους Έλληνες, 
άσχετα που δεν μπορούν να την κρατήσουν όρθια στα πόδια 
της― και περί του τι είναι νόμος ― φυσικά και είναι το δίκιο 
του εργάτη, ανεξαρτήτως του αν μας λείπουν οι εργάτες. 
Τι μιζέρια, ε;
Μπορεί…
Αλλά… 
Υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες και κάποιες Ελληνίδες που 
είναι άνθρωποι αλεξιμίζεροι. Πώς λέμε αλεξικέραυνοι; Δηλαδή, 
έτσι και πέσει κεραυνός, να τον αρπάζουνε, να χωνεύουνε πα-
ραγωγικά το ηλεκτρικό του φορτίο και να γλιτώνει το σπίτι το 
δικό τους, του διπλανού και του παραπέρα γείτονα. Κάτι ψηλές 
Ελληνίδες και Έλληνες, όχι τόσο ψηλοί σαν τα καμπαναριά, 
αλλά διαφορετικά ψηλότεροι. Που δεν κάνουν το θόρυβο της 
καμπάνας ή του ξύλινου σήμαντρου ή του ντενεκέ. Που κι αν 
τους σπρώξεις, μπορεί λίγο να γύρουν αλλά δεν πέφτουν. Γιατί 
εκτός από αλεξιμίζεροι, είναι και αλεξίπτωτοι. Που και να τους 
βρέξεις, σου χαμογελάνε γιατί είναι και αλεξιβρόχιοι και τη 
βροχή δεν τη φοβούνται γιατί ξέρουν ότι ο ουρανός βρέχει γε-

O δήμαρχος 
ανωγείων

σε οΜιλια 
στο συλλογο Μασ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Για ακόμα μία χρονιά, αρκετοί συγχωρια-
νοί μας, συγκεντρώθηκαν για να ακού-
σουν και συνομιλήσουν με το δήμαρχο σε 
μια εκδήλωση που τείνει να θεσμοθετηθεί 
πια.
Πολλές οι ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
και τα νέα, αλλά και τα προβλήματα που 
μας παρουσίασε ο Δήμαρχος στην, μιάμι-
σης ώρας διάρκειας, εκδήλωση.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα μείζονα, οικο-
νομικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν 
οι συγχωριανοί μας, αλλά και ο ίδιος  
ο δήμος, ως οργανισμός, ενώ αναφορά 
έγινε και στην εξέλιξη των έργων της  
διάνοιξης της οδού που θα συνδέει το 
Ηράκλειο με τα Ανώγεια. Ενδιαφέρον 
επιδείχθηκε για τις εργασίες που δρομο-
λογούνται ή τελούνται στο χώρο εντός και 
εκτός του ιερού χώρου του «ιδαίου 
Άντρου». Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε 
θέματα που απασχολούν τους φορείς μέ-
ριμνας και φροντίδας των δημοτών, της 
εκπαίδευσης των νέων, αλλά και της εκ-
μετάλλευσης του ζωικού πλούτου, στ’Α-
νώγεια.
Ο δήμαρχος έκανε κάλεσμα ενότητας και 
επίδειξης αλληλεγγύης μεταξύ των συγ-
χωριανών μας, με σκοπό να συμβάλουν 
όλοι στην καλύτερη, κατά το δυνατόν, 
αντιμετώπιση των προβλημάτων όλων των 
δημοτών και δη των περισσότερο αναξι-
οπαθούντων. 

Φ.Α.

Μουσική ταβέρνα
«Ο ΒΟΥρΓΙΑσ»
χαράλαμπος χαιρέτης

φορμίωνος 236 & ερμού 39
βυρωνασ

τηλ.: 210-7643414

Οι αλεξιμίζεροι

νικά, δεν βρέχει εναντίον κανενός. 
Άνθρωποι που έχουν μυαλό δηλαδή και ξέρουν ότι τα μυαλά, 
όπως και τα αλεξίπτωτα, δουλεύουν μόνο όταν είναι ανοιχτά. 
Υπάρχουν άνθρωποι αλεξιμίζεροι που μετατρέπουν την προ-
σωπική τους συμφορά και το πένθος τους σε πράξη φωτεινή, σε 
παράδειγμα για τους γύρω τους. 
Σαν την κυρία Ελένη Καρύδη. 
Μέσα από ένα άρθρο της Τζίνας Δαβιλά ―στο protagon.gr― 
με τίτλο «Μια ωραία γυναίκα»,  έμαθα γι’ αυτήν και αυτό το 
άρθρο ήταν η αφορμή γι’ αυτό το κείμενό μου. Αφορμή και για 
τη γέννηση της λέξης «αλεξιμίζερος», που, απ’ όσο έψαξα στο 
διαδίκτυο, μάλλον δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπήρχε, γιατί τώρα 
υπάρχει.
Απ’ ό,τι διάβασα, η κυρία Ελένη Καρύδη έχασε το γιο της, 19 
χρόνων, σε τροχαίο ατύχημα. Κάποιος μεθυσμένος, καβάλησε 
το πεζοδρόμιο στη Συγγρού… 
Και η κυρία Ελένη Καρύδη ίδρυσε τον Ε.Υ.Θ.Υ.Τ.Α. (Εταιρεία 
Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων) και σήμερα 
είναι πρόεδρος του Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. Ρόδου.
Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.  Μια λέξη που μοιάζει με ευθύνη και ευθύτητα. 
Και είναι ευθύνη και ευθύτητα.
Γιατί αυτή η γυναίκα είναι ένας πραγματικά αλεξιμίζερος άν-
θρωπος.
Είναι ένας άνθρωπος, μαζί με πολλούς άλλους, που την κρίση 
―προσωπική ή ευρύτερη― την μετατρέπουν σε θετική δράση, 
σε όραμα και ελπίδα. Σαν τις παλιές νοικοκυρές που «γυρίζανε» 
τα φθαρμένα παλτά, για να βγάλουν κάνα δυο-τρεις χειμώνες 
χωρίς καινούριο παλτό. Σαν το «σαβόρι», τα τηγανητά ψάρια 
δηλαδή που περισσεύανε από το μεσημεριανό και ―πριν εμφα-
νιστούν τα ψυγεία― τα μαγειρεύανε με το τηγανόλαδο, λίγη ντο-
μάτα και δεντρολίβανο για το βραδινό. Τίποτα να μην πετιέται.
Εκλογές έρχονται.
Ανάθεμα και ξέρω τι να ψηφίσω.
Ένα όμως ξέρω: θα ψάξω και θα βρω πολλούς αλεξιμίζερους. 
Μπας και καταφέρουν κάποτε ―ντρέπομαι να πω «καταφέρου-
με» γιατί δεν ξέρω αν είμαι πραγματικά αλεξιμίζερος― να 
φτιάξουν κόμμα.
Και που ξέρεις― μπορεί και να βγάλουνε ψεύτη εκείνον τον 
Μεγα-Αλεξιμίζερο, το Γέρο του Μωριά, που στα στερνά του 
έλεγε: «Αυτό το γκουβέρνο, ούτε φτιάχνει, ούτε χαλάει»

Κωστής Μακρής
27 μΑΡΤΙΟΥ 2012
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ο Πλανήτης του ηλιακού συστήματος 
Πλούτωνας ανακαλύφθηκε με υπολογι-
σμούς από τον Αμερικανό Πέρσιβαλ Λό-
ουελ και από τον αστρονόμο Τόμπαθ το 
1930. Είναι ένα στερεό σώμα από πάγους 
νερού και μεθάνιο, και η θερμοκρασία 
του εδάφους του είναι 234 βαθμοί Κελσί-
ου. Είναι ο πιο απομακρυσμένος πλανή-
της του ηλίου, σε απόσταση 39,44 Α.Μ. 
Το ημερονύκτιο του είναι 6.389 ημέρες. 
Πρόσφατα ανακαλύφθηκε πως έχει ένα 
μικρό δορυφόρο τον Χάρωνα. 
Κατά την Ελληνική μυθολογία ο Πλούτω-
νας ήταν θεός του Άδη, γιος του Κρόνου 
και της Ρέας και αδελφός του Δία. Ήταν 
ο πιο δίκαιος από τους θεούς, αλλά και ο 
πιο μισητός. Κατοικούσε στον Άδη, όπου 
δεχότανε τις ψυχές των θνητών που μετέ-
φερε ο θεός Ερμής. Οι πόρτες του Άδη 
ήταν πάντα κλειστές για να μη μπορούν 
να δραπετεύσουν οι σκιές των νεκρών και 
γυρίσουν στο φως της ημέρας. 
Κάποτε που ο Πλούτωνας ανέβηκε στη 
Γη, είδε την Περσεφόνη, την όμορφη  κόρη 
της θεάς Δήμητρας κι αποφάσισε να την 
κλέψει. Μια μέρα που η Περσεφόνη έπαι-
ζε με τις φίλες της και μάζευε λουλούδια 
στον κάμπο, είδε μπροστά στα πόδια της 
ένα νάρκισσο που από τη ρίζα του ξεπετα-
γόταν εκατό λουλούδια και η ευωδιά τους 
γέμιζε την οικουμένη. Η κοπέλα άπλωσε 
το χέρι της στο θαυμάσιο λουλούδι να το 
κόψει, όμως την ίδια στιγμή άνοιξε η γη 
από τα βάθη της πετάχτηκε ο Πλούτωνας 
πάνω στο άρμα του, την άρπαξε στην 
αγκαλιά του και τα άλογα σαν αστραπή 
απομακρύνθηκαν από τον κάμπο. 
Τρομαγμένη η Περσεφόνη φώναξε ζητώ-
ντας βοήθεια από τη μητέρα της, όμως το 
άρμα του Πλούτωνα κατέβηκε στον Άδη 
πριν η άτυχη μάνα δεχθεί το απελπισμέ-
νο κάλεσμα της κόρης της. Ο άνεμος πή-
ρε τη φωνή της νέας και τη σκόρπισε στα 
βουνά και στα πέλαγα και κάποια στιγμή 
το μήνυμα έφθασε στ’ αυτιά της Δήμη-
τρας. Η δύστυχη μάνα άρχισε να τρέχει 
αναζητώντας το παιδί της. Μέρες και νύ-
χτες, με αναμμένα δαδιά στα χέρια, έψα-
χνε στη γη και δε βρέθηκε ούτε ένα που-
λί στο διάβα της, ούτε θεός, ούτε άνθρω-
πος να φανερώσει την αλήθεια.
Ματώσανε τα πόδια της από τις κοφτερές 
πέτρες των βουνών, σκίστηκαν τα ρούχα 
της από το ανέβασμα στους βράχους, το 
πρόσωπο της σκάφτηκε από την αγωνία 
και τα δάκρυα. Αλαφιασμένη από το τρέ-
ξιμο έφτασε στο θεό Ήλιο. Και κείνος, 

βλέποντας την τραγική μορφή της και 
ακούγοντας τα αναφιλητά της, τη λυπή-
θηκε και της φανέρωσε τον απαγωγέα της 
κόρης της. Τότε, η θεά κλείστηκε στο ναό 
της και αρνήθηκε να γυρίσει στον  Όλυμπο 
που την καλούσαν οι θεοί. Η Δήμητρα 
εγκατέλειψε τα καθήκοντα της προς τη 
Γη. Δεν άφησε να φυτρώσει χορτάρι και 
εκείνο που ήταν έτοιμο για θερισμό το 
κατάστρεψε. Οι άνθρωποι πείνασαν, οι 
θεοί έχασαν τα δώρα και τις θυσίες των 
ανθρώπων. 
Τότε ο Δίας έστειλε τον Ερμή να ενημε-
ρώσει τον Πλούτωνα για την καταστροφή 
και τη συμφορά που έφερε στον κόσμο η 
πράξη του και να του προτείνει να μείνει 
η Περσεφόνη 4 μήνες στον Άδη μαζί του 
και τον υπόλοιπο καιρό να ανεβαίνει στη 
Γη να ζει με τη μητέρα της. Ο Πλούτωνας 
δέχτηκε και αμέσως φώναξε τη γυναίκα 
του να ετοιμαστεί για να γυρίσει στον 
επάνω κόσμο. Έζεψε ο θεός του Άδη το 
αμάξι του, μα πριν την αποχαιρετίσει της 
έδωσε να φάει ένα σπυρί ροδιού, για να 
τη δέσει μαγικά μαζί του. Έπειτα ο Ερ-
μής πήρε τα χαλινάρια της άμαξας και 
την Περσεφόνη και έφυγαν. 
Συγκινητική ήταν η συνάντηση μητέρας 
και κόρης ύστερα από τον χωρισμό, όπως 
αναφέρεται από τους τραγικούς ποιητές 
Αισχύλο, Σοφοκλή και Ευριπίδη που 
έγραψαν ειδικά ποιήματα γι’ αυτό το μύ-
θο. Η Δήμητρα δέχτηκε τη απόφαση του 
Δία. Λίγη ώρα μετά την επιστροφή της 
Περσεφόνης τα δέντρα γέμισαν φύλλα, 
άνθη και καρπούς. Τα χωράφια πλημμύ-
ρισαν μεστωμένα στάχυα έτοιμα για θε-
ρισμό κι η ζωή άρχισε να παίρνει στη Γη 
τον κανονικό ρυθμό της. Οι αρχαίοι προ-
σέφεραν για θυσίες στον Πλούτωνα πρό-
βατα με μαύρο μαλλί, ενώ κατά τη διάρ-
κεια της θυσίας γύριζαν το πρόσωπό τους 
από την άλλη μεριά. 
Τόποι ιεροί αφιερωμένοι στη λατρεία 
του θεού Πλούτωνα ήταν τα πλουτώνια 
(ρωγμές που θεωρούνταν σαν πύλες που 
οδηγούσαν στο βασίλειο του Άδη). Τα 
σπουδαιότερα από αυτά ήταν το σπήλαιο 
της Αχερουσίας στην Ηράκλεια του Πό-
ντου και το στόμιο του Άδη στη Παρθε-
νώπη της Ιταλικής Καμπανίας. Το πλου-
τώνιο της Ελευσίνας βρισκόταν κοντά 
στα μικρά προπύλαια. Εκεί υπήρχαν δύο 
σπήλαια, μπροστά από το μεγαλύτερο 
είχαν χτίσει το ναό του θεού, όπου βρέ-
θηκαν παραστάσεις του Πλούτωνα και 
της Περσεφόνης. 

ουρανογραφια
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Γράφει η Μαρλένα  
Σκουλά-Περιφεράκη
λΟΓΟΤΕχΝΗΣ-ΔΗμΟΣΙΟΓΡΑφΟΣ 
μΕλΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΣΥμΒΟΥλΙΟΥ ΤΗΣ ΕλλΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΡΟΝΟμΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

παραμονή Χριστουγέννων, πετάξαμε προς 
συνάντηση του γυιού μας στο Κατάρ. Ενώ βρι-
σκόμουν μεταξύ ουρανού και γής προσπαθού-
σα να μαντεύσω την εικόνα αυτής της μικρής 
χώρας. Οι λέξεις σκεφτόμουν είναι έλξεις. 
Μας ελκύουν και μας απωθούν αλλά και με-
ταξύ τους δημιουργούν ατμόσφαιρα. Η γλώσ-
σα είναι δείκτης της αλήθειας, της ιστορίας και 
ιδίως κιβωτός γνώσης. Κατά τη διάρκεια της 
πτήσεως προς το Κατάρ, παρατηρώντας τις 
χώρες που έβλεπα αφ υψηλού, σκεφτόμουνα 
ότι η λέξη κατάρα στη γλώσσα μας είναι μια 
λέξη δυσοίωνη και ήλπιζα ότι το όνομα Κατάρ, 
δεν θα είχε καμιά σχέση με την ελληνική λέξη 
κατάρα. Μια ακόμη φορά διαπίστωνα ότι με 
κυνηγά υπερβολικά και κατά κόρον η ρήση 
«αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις».
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της παραμονής των 
Χριστουγέννων ο Αλέξανδρος και γώ, ως μάγοι 
εξ Ελλάδος, προσγειωθήκαμε στην Ντόχα, κο-
μίζοντας δώρο την αγάπη και την στοργή μας, 
για τον μονάκριβο τον Κωνσταντή μας. 
Στο αεροδρόμιο στο χώρο των αφίξεων ολό-
κληρη ουρά, πάνω από διακόσια άτομα κάθε 
εθνικότητας και γλώσσας, περί μενε για να 
πάρει viza, την άδεια που επιτρέπει να επι-
σκεφθεί ο ξένος την αραβική αυτή χώρα. Προ-
φανώς η λέξη θα  προέρχεται από το λατινικό 
ουσιαστικό visitor, που στα ελληνικά σημαίνει 
επισκέπτης,  συνεπαίρανα καθώς στεκόμουν 
υπομονετικά στην ουρά με τους άλλους αλλο-
δαπούς επισκέπτες. 
Το κυριώτερο αεροδρόμιο του Κατάρ είναι το 
διεθνές αεροδρόμιο της Ντόχα που έχει εξυπη-
ρετήσει από το έτος 2007 μέχρι σήμερα 
15.000.000 ταξιδιώτες ενώ μέχρι το 1998 εξυ-
πηρετούσε μόνον 2.000.000 Αυτή η ραγδαία 
αύξηση των επιβατών, είχε σαν αποτέλεσμα να 
αρχίσει η κατασκευή ενός νέου Διεθνούς Αε-
ροδρομίου στη Ντόχα που θα αντικαταστήσει 
το σημερινό διεθνές αεροδρόμιο το έτος 2012. 
Από το χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου 
δεν μπορεί να περάσει ούτε κουνούπι χωρίς 
έλεγχο των στοιχείων του, και χωρίς να κατα-
βάλει το ανάλογο τίμημα της επίσκεψής του 
παίρνοντας την βίζα. Ο χώρος φρουρείται από 
παντού. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι όλες 
οι είσοδοι του χώρου των αφίξεων του αεροδρο-
μίου προς την πόλη είναι ελεγχόμενες για τους 
αλλοδαπούς και τις πύλες τις φρουρούν βλοσυ-
ροί άραβες με τις παραδοσιακές τους στολές, 
καταριανοί; δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μιλούν 
και καλά αγγλικά. Τα μέσα ελέγχου ταυτοτήτων 
ηλεκτρονικά, αλάνθαστα και ταχύτατα.
Όσο και αν δε μου άρεσε αυτή η αναμονή για-
τί καθυστερούσα να συναντήσω τον γυιό μας,το 
αίσθημα ασφάλειας και τάξης που τόσο λείπει 
στην Ελλάδα, απλωνόταν σιγά σιγά, κατά τη 
διάρκεια της αναμονής. Η πρώτη εντύπωση και 
βιαστική κάπως, είναι διφο ρούμενη. Μόλις 
πατήσεις στο έδαφος του Κατάρ το πόδι σου, 
εγείρεται το δυσεπίλυτο δίλημμα : Βρίσκεσαι 
σε ένα πλήρως οργανω μένο κράτος ή σε μια 
χώρα υπό  δικτατορία; 
Καθώς περίμενα να έρθει η σειρά μου,προσπα-
θούσα να συγκεντρώσω όποιες σκόρπιες πλη-
ροφορίες είχα συλλέξει κατά καιρούς για το 
Κατάρ. «Το Κατάρ είναι ένα κράτος νεότευ-

κτο. Μόλις το1971 μετά από πολλές περιπέτει-
ες εξ αιτίας της Βρετανικής αποικιοκρατίας, 
το Κατάρ ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος. 
Έπαιξε σημαντικό ρόλο στον πόλεμο του Περ-
σικού Κόλπου το 1991 στη μάχη του Khafji, και 
επέτρεψε σε στρατεύματα συνασπισμού από 
τον Καναδά να χρησιμοποιήσουν το χώρο του 
ως βάση για την απογείωση αεροσκαφών. 
Από το 1995 ο Εμίρης Hamad bin Kalifa Al 
Thani,απόγονος της μεγάλης οικογένειας-
δυναστείας των Al Thani, κυβερνά το Κατάρ, 
και έχει κάνει μεγάλα ανοίγματα για κοινωνι-
κο-πολιτική ελευθερία, έχει δώσει και ψήφο 
στις γυναίκες. Έχει δώσει στο λαό του Κατάρ 
σύνταγμα, και έχει ιδρύσει νέο σταθμό ειδήσε-
ων με την ονομασία Al Jazeera, μάλλον σε αντι-
περισπασμό του γνωστού σταθμού Al Jazeera.
Αφού κατέβαλα τον οβολό μου μέσω πιστωτι-
κής κάρτας μπόρεσα να περάσω τις πύλες του 
αεροδρομίου της Ντόχα, αυτού του άνθους της 
ερήμου.
Στην είσοδο μας περίμενε ο Κωνσταντής, τε-
ράστιος και χαμογελαστός άνοιξε την πλατειά 
του αγκαλιά και με έκλεισε μέσα της. Πόσο 
κράτησε αυτό; μα νομίζω ότι ακόμα δεν έχει 
τελειώσει. Ίσως γιατί τώρα που γράφω αυτές 
τις γραμμές βρίσκεται δίπλα στο υπνοδωμάτιό 
του και κοιμάται. Μας οδήγησε στο υπερπολυ-
τελές αυτοκίνητό του.  Ποτέ μου δεν είχα αδυ-
ναμία στα υπερπολυτελή αυτοκίνητα και εκ-
πλήσσομαι απ αυτή την αντιδρασή μου. Το 
αναφέρω όμως για να τονίσω το πόσο η έννοια 
της πολυτέλειας είναι σχετική και εξαρτάται 
από τις εκάστοτε παραστάσεις. ‘Οπως θα κα-
ταλάβαινα αργότερα το αυτοκίνητο του γυιού 
μου, μια bmw Χ five ήταν ένα κοινό, κοινότατο 
αυτοκίνητο, απ αυτά που οι περισσότεροι κά-
τοικοι της Ντόχα συνηθίζουν να χρησιμοποι-
ούν, σε σχέση με τις μερσεντές τις φεράρρι τις 
πόρσε και τα χάμερ που κυκλοφορούν σε με-
γάλο αριθμό στη πόλη αυτή.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Κατάρ εί-
ναι η πρώτη χώρα στον κόσμο με το υψηλότε-
ρο κατά κεφαλήν εισόδημα.Η παραγωγή πε-
τρελαίου και αερίου της προσφέρει πακτωλό 
χρημάτων, τα οποία όπως φαίνεται, ο Εμίρης 
Hamad bin Kalifa Al Althani τα επενδύει με 
προοπτικές για το μέλλον, και επωφελή τρόπο 
για τον λαό του.
Η πόλη ενδεδυμένη, βουτηγμένη θα έλεγα καλ-
λίτερα, στα επίσημα και τα γιορτινά της. Φωτα-
γωγημένοι φοίνικες και τεράστιοι λεωφόροι 
καθρεπτίζονται μέσα στη νύχτα στη λεία επιφά-
νεια της θάλασσας που την αγκαλιάζει παντα-
χόθεν ως φρουρός ακοίμητος, και ανεκτίμητος. 
Η εικόνα ασαφής λόγω του σκότους και του 
πόντου δυό στοιχεία - στοιχειά που κυριαρχούν 
στο χώρο και προκαλούν την φαντασία να απο-
χαλινωθεί. Οι ουρανοξύστες, ουρανομήκη οι-
κοδομήματα φωταγωγημένα με αλλοπρόσαλλα 
χρώματα, ορθώνονται επιβλητικά στο σκότος 
της νύκτας, ως σφραγίδες - μάρτυρες του πλού-
του και της υλικής ευημερίας της χώρας αυτής. 
Το αυτοκίνητο τα τρέχει μέσα στη νύχτα τώρα 
ο δρόμος φωτίζεται έντονα, ο χώρος λάμπει σαν 
νάναι μέρα. Ο Κωνσταντής μας εξηγεί:
-Βρισκόμαστε στην περιοχή του west bay της 
Ντόχα. Οι ουρανοξύστες που βλέπετε δεν κα-

τοικούνται, αλλά απλώς φωτίζονται για λόγους 
εντυπώσεων. Μετά από λίγο μας ανακοινώνει 
με επίσημο στόμφο στη φωνή του.
-Τώρα περνάμε από την περιοχή Cornish μια 
ονομασία που υπάρχει και σε άλλες μεγάλες 
πόλεις, των Εμιράτων όπως στο Ντουμπάι.
-Τι σημαίνει η λέξη Cornish και γιατί υπάρχει 
τέτοια περιοχή στο Κατάρ και στην πόλη της 
Ντόχα;
Ρώτησε ο Αλέξανδρος τον ξεναγό μας τον Κων-
σταντή, που «σαν έτοιμος από καιρό,σαν θαρ-
ραλέος» έχει πάρει σοβαρά τον ρόλο του ξενα-
γού και έχει αρχίσει την ξενάγηση στη Ντόχα 
αυτή την νυκτερινή χριστουγεννιάτι κη νύκτα. 
Ο Κωνσταντής κόμπιασε για λίγο και μετά από 
κάποιων λεπτών σιωπής ομολόγησε:
-Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ούτε τι ση-
μαίνει η λέξη ούτε γιατί συναντάμε αυτό το 
όνομα σε τελείως διαφορετικές πόλεις του 
κόσμου.
Παρακολουθούσα τη συζήτηση των δύο αν-
δρών νυσταγμένη με μισόκλειστα τα μάτια 
αλλά τις λοιπές αισθήσεις οξυμένες. Αναση-
κώθηκα από το κάθισμα του αυτοκινήτου.
-Άκουσα καλά για τους Cornish μιλάτε;
-Όχι ρε μάνα για τους Cornish αλλά για την 
περιοχή Cornish, την περιοχή που μόλις πε-
ράσαμε.
-Μα νομίζω ότι Cornish σημαίνει ο κάτοικος 
της Κορνουάλης, αυτής της αρχαίας περιοχής 
στην Αγγλία που μιλούν και την γλώσσα 
Cornish. Την αρχαία γλώσσα πριν από την 
βρετανική.
Οι δρόμοι προς το «Πέρλ» την περιοχή που 
κατοικεί ο Κωνσταντής είναι φαρδείς με συχνά 
γυρίσματα και οι ταχύτητες ιλιγγυώδεις, οδη-
γούν πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια της Ελ-
λάδας, λες και συναγωνίζονται την ταχύτητα 
που αναπτύσσεται η πόλη, που κι αυτή είναι 
ιλιγγιώδης. Η οδήγηση είναι τραγική, από επι-
κίνδυνη έως θανατηφόρα.
Καθώς προχωρούμε προς την κατοικία του 
γυιού μας έχω ήδη σχηματίσει μια εικόνα της 
κατάστασης. Η πολυτέλεια και η χλιδή έχει 
κυριεύσει την πόλη, ξεχειλίζει από παντού κυ-
λά και χύνεται στην θάλασσα, χάνεται στα 
βάθη της και στο σκοτάδι της νύκτας. ΟΙ εικό-
νες που αντίκριζα στην Ελλάδα, εικόνες μιζέ-
ριας και παρακμής, εικόνες κατάθλιψης και 
πείνας, ήταν πια παρελθόν, ένα παρελθόν όμως 
ωσεί παρόν, που καραδοκεί.
Περνάμε την είσοδο του Πέρλ μετά από έλεγ-
χο, γιατί δεν επιτρέπεται η προσέλευση και 
παραμονή στο Πέρλ «στους μη έχοντας εργα-
σία», όπως μου εξηγεί ο Κωνσταντής δηλ στους 
μη διαμένοντες στην περιοχή. Σε σύγκριση με 
όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας, -την εγκλη-
ματικότητα, την ερήμωση του κέντρου της Αθή-
νας από τους Έλληνες και την κατάληψή του 
από αλλοδαπούς,- στην Ντόχα επικρατεί μια 
τάξη προκλητικά αξιοζήλευτη. Συλλαμβάνω 
τον εαυτό μου να αναπνέει με ανακούφιση. 
-Τουλάχιστον εδώ κοιμούνται ήσυχοι οι άν-
θρωποι. Παρατηρώ με δυνατή φωνή.
-Όχι μόνον κοιμούνται ήσυχοι, μου απαντά ο 
Κωνσταντής αλλά και με ανοιχτές τις πόρτες 
και τα παράθυρα. 
Μετά απ αυτή τη δήλωση του γυιού μου, ένα 

βαθύ παράπονο αναβλύζει από τα βάθη της 
ψυχής μου. Που και πότε έγινε το λάθος στην 
πατρίδα μου και εκτός των άλλων νιώθω άπα-
τρις και ανασφαλής στην σημερινή Ελλάδα; 
Στη Ελλάδα που πληγώνει, στην Ελλάδα που 
αγωνίζεται αλλά και που βυθίζεται αργά αργά 
αλλά σταθερά.
«Fluctuat nec negitur» είπε η Πυθία όταν κα-
τέλαβαν την Ελλάδαοι Ρωμαίοι. «Κλυδωνίζεται 
αλλά δεν βυθίζεται είπε η Πυθία τον 2ο αιώνα 
μετά Χριστόν όταν της ζήτησαν οι Έλληνες 
χρησμό για την μοίρα της πατρίδας τους.  Ισχύει 
άραγε και σήμερα αυτός ο χρησμός; Σήμερα 
που δεν υπάρχει Πυθία, ούτε μαντείο, ούτε 
Απόλλων ούτε παιδεία.
-Ποιος θα μπορέσει να μαντέψει το μέλλον 
της πατρίδας μας, αφού

«χαμαί πεσε δαίδαλος αυλά
ουκέτι Φοίβος έχει καλύβην

 ου μάντιδα δάφνη, 
απέσβετο και λάλον ύδωρ:»;1 

Αναρωτιέμαι φωναχτά.
Και ο Κωνσταντής μη μπορώντας να αντιλη-
φθεί τις βαθύτερες σκέψεις μου και τις αγω-
νίες μου λέει.
-Μάνα σταμάτα να παραμιλάς, σε λίγο φτά-
νουμε σπίτι και θα χορτάσεις ύπνο.
Φτάνουμε στο Πέρλ στην περιοχή La Croisette 
στο 24 ουρανοξύστη στον 10 όροφο διαμέρισμα 
1010. Το χαλί της εξώθυρας του διαμερίσματος 
του γυιού μου, - το μοναδικό χαλί που υπήρχε 
σε ολόκληρο τον όροφο- μας υποδέχθηκε αγ-
γλιστί «welcome». Πάλι καλά που ο Κωνστα-
ντής εκδηλώνει έστω και αγγλιστί την διάθεσή 
του προς τους επισκέπτες του, με ευμένεια και 
ευγένεια. Εισήλθα στο σπίτι του, με το δεξί και 
όλες τις ευχές που μπορεί να δώσει η ψυχή της 
μάνας για το παιδί της. Από το τεράστιο κυκλι-
κό παράθυρο που αποτελεί και τον μοναδικό 
τοίχο του διαμερίσματος προς την πόλη, ατενί-
ζουμε μέσα στο σκοτάδι ολόκληρη την περιοχή, 
τις δυό θάλασσες που βρέχουν το Πέρλ, φωτι-
σμένες με τα νυκτερινά πολύχρωμα φώτα που 
αναρριχώνται στους ουρανοξύστες, και βυθί-
ζονται στα βάθη τους, τις τεράστιες λεωφόρους 
με τους φοίνικες και τα ενδιάμεσα στις δύο λω-
ρίδες φυτεμένα άνθη, που χωρίζουν την κυκλο-
φορία των αυτοκινήτων, όσων διασχίζουν την 
πόλη της Ντόχα αυτή την προχωρημένη ώρα. 
Εικόνα εντυπωσιακή που παραπέμπει στις 
μεγαλουπόλεις της Αμερικής. Μεταξύ μας 
αυτές τις πόλεις της Αμερικής δεν τις συμπά-
θησα ποτέ μου. Αλλά εκείνο το βράδι της πα-
ραμονής των Χριστουγέννων και της συνάντη-
σης με τον γυιό μου τον αγαπητό, η εικόνα 
αυτή σφηνώθηκε στην ψυχή μου και την καθή-
λωσε. Κοιμηθήκαμε πολύ αργά, γιορτάσαμε 
την παραμονή με κουβεντούλα, ανταλλαγή 
ειδήσεων και εντυπώσεων. Την σαμπάνια που 
είχε παγωμένη στο ψυγείο, δεν την ανοίξαμε, 
γιατί δεν υπήρχε γεύμα. 

Αλσ

(συνεχίζεται…)

1 χρησμός που λέγεται ότι έδωσε η Πυθία στον Ιουλιανό τον 
αυτοκράτορα τον φιλόσοφο, κατ άλλους τον παραβάτη, όταν 
ρώτησε το μαντείο των Δελφών ποιό είναι το μέλλον της 
Ελλάδας.

           παρεξ ελευΘερια και γλωσσα...

ΠλΑΝΗΤΗΣ ΠλΟυΤωΝΑΣ

 Ντόχα
Το άνθος της Ερήμου ή αραβιστί Αλ Σάχρα Ζαχάρ

(συνέχεια από  
την πρώτη σελίδα)

Πρόκειται για ένα μουσικό CD για το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανωγείων, 
τον Αύγουστο του 1944 από τους Γερμανούς, και συνιστά στην ουσία την 
ηχογράφηση του σχετικού αφιερώματος, για την 65η επέτειο του γεγονότος, 
που πραγματοποιήθηκε τον αύγουστο του 2009 στο θέατρο «Νίκος Ξυλού-
ρης», στα Ανώγεια, από τη δημοτική αρχή.
παρουσιαστές της εκδήλωσης και δη του έργου ήταν οι σωκράτης κεφα-
λογιάννης, δήμαρχος Ανωγείων, ζαχαρίας κατσακός, ποιητής – κριτικός 
λογοτεχνίας και γιώργης καράτζης, ποιητής.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου γιώργος αεράκης.
Ο γιώργης καράτζης επιμελήθηκε το πρόγραμμα της βραδιάς, τα κείμενα, 
και τα ποιήματα. Αλλά και η αφήγηση έγιναν από τον ίδιο, ενώ τη μουσική 
επιμέλεια, τις διασκευές, αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις είχε ο πάρις 
περυσινάκης.
Τα τραγούδια ερμήνευσαν οι: βασίλης σκουλάς, νικηφόρος αεράκης, 
Ψαραντώνης, Μαρίνα δακανάλη, βασίλης δραμουντάνης και ο νικόλας 
καράτζης.
Τη μουσική έγραψε ειδικά για την εκδήλωση ο Πάρις Περυσινάκης, ο 
οποίος είχε και το συντονισμό της πολυμελούς ορχήστρας του, στην οποία, 
άλλωστε,  συμμετείχε ενεργά με λύρα, μαντολίνο, λαούτο στεριανό, 
την ευγενική χορηγία έκαναν οι: γιαννάκος ξυλούρης (του Ανάστο), 
νικολάτσος ξυλούρης (του Μανταλιώτη), νίκος ξυλούρης (του Ανάστο), 
Θανάσης σταυρακάκης (Μερτζάνης), λεωνίδας σταυρακάκης 
(Ζαχαράκης), Μανώλης σταυρακάκης 
(του Μερτζανογιάννη), ιάσονας 
Μανούσος, δημήτρης ηλιάκης, 
και ένα ανώνυμος ανωγειανός.
σημ. Το CD διατίθεται από 
το Σύλλογό μας στην τιμή 
των 10 ευρώ, με σκοπό 
μέρος του τιμήματος να 
αποδοθεί στον Πολιτι- 
στικό Σύλλογο Ανωγείων 
για την ενίσχυσή του 
(πληρ. 6972906273, 
Γ. Μανουράς.) 

Φ.Α.

απευΘυνΘειτε 
στην ανταποκριτρια Μασ στ’ ανωγεια

Παρακαλούμε όλους τους συγχωριανούς και κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να 
δημο σιευ θεί κείμενο ή άρθρο του ή κάθε είδους ανακοίνωση στην εφημερίδα μας, να 
απευθύνεται στην ανταποκρίτρια μας, στ’ Ανώγεια, αλίκη βρέντζου, άλλως απευθείας 
στα γραφεία του Συλλόγου μας. Παράλληλα, όποιος επιθυμεί να συμβάλει με τη συν-
δρομή του στην  
ενίσχυση της εφημερίδας μας, μπορεί, ομοίως, να απευθύνεται στην κα Αλίκη Βρέ-
ντζου και να της δίνει το χρηματικό ποσό που επιθυμεί. Στην κα Βρέντζου μπορεί κα-
θένας να απευθύνεται και για θέματα που αφορούν την εφημερίδα και το Σύλλογό μας, 
κυρίως, κατά τις  
εργάσιμες ώρες και ημέρες στο χώρο εργασίας της, στην επιχείρηση (μανάβικο), που  
διατηρεί στην κεντρική οδό του χωριού, στο Αρμί. (Τηλ. επικοινωνίας 28340- 31741,  
Κιν.: 6979730592).                   

Ευχαριστούμε θερμά το δ.σ.

ΠΑΡΑλΕΙΨΗ…
Στο υπ’αριθμ. 287 φύλλο  

της Φ.α. και στο σχετικό άρθρο  
για την άφιξη της Ολυμπιακής φλόγας  

των Special Olympics στα Ανώγεια,  
παραλήφθηκε η αναφορά του γεγονότος  
της προσφοράς του χώρου της ταβέρνας 

«ΠρΑσΙΝΗ ΦΩλΙΑ» του γιώργη  
καλομοίρη (ντουλγκέρη) για  
την παράθεση γεύματος στους  
αθλητές και στους συνοδούς.

Φ.Α.

➚

«το ολοκαύτωμα
 των ανωγείων» 

          ΕΓΙΝΕ Η ΠΑΡΟυΣΙΑΣΗ ΤΟυ ΜΟυΣΙΚΟυ ΕΡΓΟυ 
                 ΣΤΟ ΗΡΑΚλΕΙΟ

(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕλΕυΘΕΡΙΑ υΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΓλωΣΣΑ...)
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δράσεις αποδράσειςδράσεις αποδράσεις

πραγΜατοποιηΘηκε  
και φετοσ η ετησια 
χοροεσπεριδα Μασ 

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Επέλεξαν κατ’αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουν την παράδοση, σε 
αντίθεση με πολλά άλλα, φίλα, κρητικά και λοιπά σωματεία στην 
Αθήνα, που ανέστειλαν φέτος, λόγω συνθηκών, αυτή τους την 
εθιμική δραστηριότητα. Συντροφιά μας ήταν ο Μιχάλης καλλέρ-
γης με το συγκρότημά του, που πιστοποίησε για ακόμα μία φορά 
την δεξιότητά του στη λύρα και το τραγούδι. Ο κόσμος φέτος δεν 
ήταν πολύς, όπως τις προηγούμενες χρονιές αλλά ήταν θερμός και 
διασκέδασε με την καρδιά του μέχρι τις 3 το πρωί.
Το ΔΣ. Του Συλλόγου μας αποφάσισε τη φετινή χρονιά, να τιμήσει 
τη μνήμη των μεγάλων καλλιτεχνών και άξιων ανωγειανών,  του 
λυράρη Μανώλη Πασπαράκη (ή Στραβός) και του πιστού συνεργά-
τη του, με το μαντολίνο Νεοκλή σαλούστρο, οι οποίοι αν και δεν 
βρίσκονται πια ανάμεσά μας, διατηρούν αναλλοίωτη την μορφή 
τους και τους ήχους της μουσικής τους, στη μνήμη  μας. Η συμβο-
λαιογράφος Άννα Πασπαράκη παρέλαβε την πλακέτα για λογαρια-
σμό της οικογενείας του αείμνηστου λυράρη (ατυχώς, εκείνες τις 
μέρες έφυγε από τη ζωή και η Λυράρενα), ενώ ο Γιώργης σαλού-
στρος ο γιός του Νεοκλή, ήταν εκεί μαζί μας, για τον πατέρα του.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και 
προσδοκάμε του χρόνου με υγεία την νέα μας αντάμωση με όλα 
τα μέλη του Συλλόγου μας.

το δ.σ.

την κυριακή, 29 φεβρουαρίου 2012, ο Σύνδεσμος 
Κρητών Επιστημών Αθήνας βράβευσε τον καθηγητή 
χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και σπου-
δαίο ανωγειανό ιατρό Ανδρέα Μανουρά, για την προ-
σφορά του στην επιστήμη και τον άνθρωπο.
Ο αγαπητός απ’όλους γιατρός με την δράση του και 
την επιστημοσύνη του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και 
την ανθρωπιά που τον διακρίνει στήριξε και βοήθησε 
πολλούς συνανθρώπους μας, μέσω της επιστήμης τους 
και της ιατρικής τους φροντίδας.
Επιστέγασμα αυτής της προσφοράς, ήταν  και αυτή η 
βράβευση, που  έγινε από τον πρόεδρο του Συνδέσμου 
Αντιπρύτανη Μιχάλη Δερμιτζάκη στο Πνευματικό Κέ-
ντρο της Κρητικής Εστίας στην Αθήνα.
Ο γιατρός αναφερόμενος στους πολυπληθείς παρευρι-
σκόμενους δήλωσε μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά: 
«Αισθάνομαι μεγάλη την τιμή στο πρόσωπο μου για την 
σημερινή βράβευση. Εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει υγεία 
και υπομονή σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς…» 
Ο καθηγητής Ανδρέας Μανουράς, γεννήθηκε στ’α-
νώγεια, όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος των γυμνα-
σιακών του σπουδών. Εισήχθη με εισαγωγικές εξετά-
σεις στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. Μετά τη λήψη του πτυχίου της 
ιατρικής εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία και την 
υπηρεσία υπαίθρου ως αγροτικός ιατρός στο Γενικό 

Νοσοκομείο Ρεθύμνου και στο Βενιζέλειο Πανάνειο 
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Στη συνέχεια υπηρέτησε ως ειδικευόμενος ιατρός χει-
ρουργικής στην Α' Προπαιδευτική Χειρουργική  Κλινική 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών στο 
οποίο και παραμένει ως σήμερα. Εν συνεχεία, υπηρέ-
τησε στο ίδιο νοσοκομείο ως εσωτερικός βοηθός, επι-
μελητής Β' και επιμελητής Α΄ του ΕΣΥ και μετά εκλέ-
χτηκε λέκτορας χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Μετεκπαιδεύτηκε στη χειρουργική κλινική του πα-
νεπιστημίου του Newcastle, στο Νοσοκομείο «The Royal 
Victoria Infirmary of Newcastle» της Μεγάλης Βρετανίας, 
με γνωστικό αντικείμενο τη χειρουργική των ενδοκρι-
νών αδένων. Διήλθε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες από 
λέκτορας, επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθη-
γητής ως τακτικός καθηγητής χειρουργικής του πανε-
πιστημίου αθηνών, θέση την οποία κατέχει σήμερα. 
Σε όλες αυτές τις κρίσεις εκλέχτηκε παμψηφεί.
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του καριέρας έχει 
προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει πολύτιμο κλι-
νικό έργο αντιμετωπίζοντας και θεραπεύοντας μεγά-
λο αριθμό ασθενών. Παράλληλα έχει επιτελέσει και 
συνεχίζει να επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ακαδημαϊ-
κό έργο. Καθ’όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχει ενεργά 

στην εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, των ειδικευομένων ιατρών χειρουρ-
γικής της Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακών ια-
τρών. Έχει πραγματοποιήσει και συνεχίζει να διενερ-
γεί πλήθος κλινικών και ερευνητικών μελετών και 
πρωτοκόλλων. Έχει επιβλέψει πάνω από 60 διδακτο-
ρικές διατριβές και έχει γράψει 11 βιβλία (μεταξύ των 
οποίων και δύο μονογραφίες) και 20 κεφάλαια σε βι-
βλία. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 άρθρα και με-
λέτες σε διεθνούς κύρους ξενόγλωσσα περιοδικά και 
70 σε ελληνικά περιοδικά. Μερικές από τις μελέτες 
του έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες ερ-
γασίες ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφικές 
αναφορές σε άλλα άρθρα περισσότερες από 1500 φο-
ρές. Επίσης, έχει ανακοινώσει πάνω από 500 εργασί-
ες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, μερικές από τις 
οποίες έχουν διακριθεί με βραβεία ή τιμητικούς επαί-
νους. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολύ μεγάλο αριθ-
μό ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Είναι μέλος της 
συντακτικής επιτροπής σε ξενόγλωσσα ιατρικά περι-
οδικά και κριτής εργασιών σε 20 διεθνή περιοδικά. 
Είναι δε μέλος μεγάλου αριθμού ελληνικών και διε-
θνών ιατρικών εταιριών και συλλόγων. Άξιος και δη-
μιουργικός πάντα, να είσαι γιατρέ!

Φ.Α.

ξεκινησαν οι εργασιεσ 
για την ολοκληρωση του 

αποχετευτικού 
δικτύου
στ' ανώγεια (β' και γ' φαση)

ΣΕ ΣυΜΠλΗΓΑΔΕΣ Η «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» (ΕΝ ΑΜΦΙβΟλω ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ…)

φτηνο αρνι
στον 

καταναλωτη 
Πρωτοβουλία του 
Κτηνοτροφικού 

συλλόγου Ανωγείων 
για τις ημέρες 

του Πάσχα

Μετά το «κίνημα της πατά-
τας», όπως ονομάσθηκε και 
σηματοδότησε στη χώρα μας 
για πρώτη ίσως φορά με τρό-
πο αρκετά οργανωμένο, τη 
διάθεση φτηνών αγροτικών 
προϊόντων από τον παραγω-
γό κατευθείαν στον κατανα-
λωτή, χωρίς μεσάζοντες και 
πρόσθετες, έτσι επιβαρύν-
σεις στην τελική τιμή προϊό-
ντος, με επιτυχία στέφθηκε 
και η πρωτοβουλία του Κτη-
νοτροφικού Συλλόγου Ανω-
γείων, για τη διάθεση Αρνιού 
γάλακτος ελευθέρας βοσκής 
από τον Παραγωγό κατευ-
θείαν στον Καταναλωτή, τις 
ημέρες του Πάσχα. Τα Αρ-
νιά μεταφέρονταν από τα 
ποιμνιοστάσια των κτηνο-
τρόφων με διαμορφωμένα 
αυτοκίνητα, στο πιστοποιη-
μένο Σφαγείο του κ. Κου-
γιουμουτζή Παύλου στα Λι-
βάδια Μυλοποτάμου, όπου 
και σφάζονταν  παρουσία 
των Κτηνιάτρων. Μετά το 
κρεατοσκοπικό έλεγχο και 
την σφράγιση τους, συνοδευ-
όμενα με όλα τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά μεταφέρονταν  
με φορτηγά ψυγεία στο Κρε-
οπωλείο του Κεντρικού 
Super Market της ΕΑΣ Ηρα-
κλείου Λεωφόρος 62 Μαρ-
τύρων.
Η τιμή ορίστηκε στα 6,80 ευ-
ρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), γεγονός που δελέασε 
όσους είχαν αποφασίσει να 
αγοράσουν το κρέας τους 
για την γιορτή του Πάσχα.
Να σημειωθεί, ότι η πρωτο-
βουλία  αυτή των ιθυνόντων 
του Κτηνοτροφικού Συλλό-
γου Ανωγείων είχε πανελλή-
νια απήχηση και  επηρέασε, 
καταλυτικά μάλιστα σε κά-
ποιες περιπτώσεις,  την τιμή 
πώλησης του αρνιού και σε 
άλλα μέρη της υπόλοιπης Ελ-
λάδας, εκτός Κρήτης

Φ.Α.

βραβευτηκε

πρόβλημα στη λιΜνοδεξαΜενη, 
στο «γονοΜιο»

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το πρόβλημα αυτό στη λιμνοδεξαμενή, η οποία δίνει ζωή στο Δήμο Ανωγείων αρδεύο-
ντας και υδρεύοντας τον, στο σύνολό του και καλύπτοντας τις αντίστοιχες μεγάλες 
ανάγκες του σε νερό, ανησύχησε όλους του δημότες και φυσικά και τη δημοτική αρχή.
Αμέσως ξεκίνησαν εντατικές προσπάθειες για τον εντοπισμό και της διαπίστωση του 
είδους της ζημιάς. Εκκλήθη δύτης, ο οποίος παρά τις αρχικές έρευνες δεν κατόρθωσε 
να βοηθήσει στον εντοπισμό του σημείου, όπου η λιμνοδεξαμενή χάνει το νερό.
Η αγωνία είναι μεγάλη, και η ανησυχία είναι έκδηλη σε πολλούς, με τη σκέψη στο 
άμεσο μέλλον και δη στο μήνα Μαϊο, οπότε και οι ανάγκες για νερό και λόγο τις 
καλοκαιρίας (και της έλλειψης βροχών) θα είναι μεγαλύτερες.
Σε εκτιμήσεις του, ο δήμαρχος κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε, ότι ο εντοπισμός του 
προβλήματος θα καθορίσει ασφαλώς και την αντιμετώπισή του, προβλέποντας, ότι, 
είτε θα χρειαστεί τοπική επιδιόρθωση, είτε μια ριζική ανακατασκευή, είτε θα επιλεγεί 
η λύση της προσωρινής επιδιόρθωσης του προβλήματος, έως ότου βρεθούν τα κονδύ-
λια για ριζική επιδιόρθωση αυτού.
Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η λιμνοδεξαμενή αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και 
το 2003 εντοπίστηκε πρόβλημα και οι αιτίες, όπως αναφέρεται σχετίζονται με την 
ασβεστολιθική σύνθεση του εδάφους.
Τις τελευταίες, ωστόσο, ημέρες, τα χαμόγελα επανήλθαν στα πρόσωπα των κατοίκων 
και της δημοτικής αρχής, καθώς μετά από συστηματική έρευνα και με την βοήθεια 
του λυκούργου βρέντζου, εντοπίστηκε πιθανή διαρροή στο σύστημα τροφοδοσίας 
της λιμνοδεξαμενής, δηλαδή στον αγωγό που από το βουνό φθάνει εντός της λιμνο-
δεξαμενής.
Οι τελευταίες μετρήσεις της στάθμης του νερού επαναφέρουν την αισιοδοξία σε όλους 
καθώς φαίνεται, ότι μετά την απομόνωση του αγωγού, σταθεροποιήθηκε η στάθμη 
του νερού και σταδιακά αυξάνεται.
Ο χρόνος μένει να δείξει, αν το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά και με το 
μικρότερο δυνατό κόστος, για ένα έργο ζωτικής σημασίας για όλο το Δήμο Ανωγείων.

Φ.Α.

το ιστορικό και μείζον Πνευματικό Ίδρυμα της Κρήτης στην Αθήνα, αντιμετωπίζει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και κιν-
δυνεύει, άμεσα με στάση πληρωμών. Με βάση μάλιστα «δελτίο τύπου» που εξέδωσε το ίδρυμα, κάποιες από τις παροχές 
προς τους οικοτρόφους, σύντομα δεν θα μπορούν να συνεχιστούν (σίτιση, διδλιοθήκη-αναγνωστήριο, internet, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, σεμινάρια, βραβείο σε αριστούχους, υποτροφίες, μαθήματα θεάτρου, χορού, φύλαξη οικοτροφείων κλπ.).
Με σκοπό την οικονομική ενίσχυσή, αποφασίστηκε από τη διοίκηση του Ιδρύματος η διοργάνωση Τηλε-Μαραθωνίου στις 
29-3-2012 με τον τηλεοπτικό σταθμό TV Creta. 
Δόθηκε, έτσι η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους δωρητές να ενισχύσουν μέσω μηνύματος από κινητό τηλέφωνο, αλλά 
και μέσω τραπεζικών καταθέσεων σε λογαριασμούς που ανοίχθηκαν σε διάφορες τράπεζες με δικαιούχο την «Κρητική 
Εστία», να ενισχυθεί το ίδρυμα.
Στα πλαίσια της υποστήριξης της δράσης αυτής, το ΔΣ του Συλλόγου μας αποφάσισε να ενισχύσει την «Κρητική Εστία» 
με το ποσό των 200 ευρώ, ενώ συμμετέχει στην εκστρατεία διάδοσης της προσπάθειας για την οικονομική ενίσχυση του 
ιδρύματος. Χρήματα μπορείτε να προσφέρετε μεταξύ άλλων και στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς (όλοι με 
δικαιούχο την «Κρητική Εστία»): Εθνική Τράπεζα 157/296004-43, Αγροτική Τράπεζα: 391 01 02491218, Τράπεζα Πειραι-
ώς: 5040-056873-597 και Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: 775317
Προτρέπουμε όλους, να ενισχύσουν από το υστέρημά τους έστω, την Κρητική Εστία και τα δύο οικοτροφεία της. «Όλοι 
μαζί μπορούμε» είναι, άλλωστε, το σύνθημα της προσπάθειας αυτής (για περισσότερες πληροφορίες: www.kritikiestia.gr

Φ.Α.

ο καθηγητής ιατρός ανδρεασ Μανουρασ 
από το συνδεσΜο κρητων επιστηΜων αΘηνασ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Άρχισαν οι εργασίες κατασκευής της 
αποχέτευσης, που σκοπό έχουν την 
ολοκλήρωση του αποχετευτικού δι-
κτύου, με διαχωρισμό των λυμάτων 
από τα όμβρια, σε όλο το εύρος του 
οικισμού των Ανωγείων. το έργο εί-
ναι συνολικού προϋπολογισμού 
1.190,000 ευρώ. 

ΠΕΡΙλΑμΒΑΝΕΙ ΤΑ ΤμΗμΑΤΑ :
› Στο Περαχώρι: Κοκάκι, Καλο-
μοιριανά, Ρέμα ως βιολογικό, σο-
χώρα και μέχρι το αχλαδάκι, που 
ενοποιείται με το καινούργιο δί-
κτυο 
› Στην Μεσοχωριά: Περιλαμβάνει 
τις κάθετες συνδέσεις από τον κε-
ντρικό ως τον «Λαγγό», από τον 
«Σαβουνόλακα» ως το Γυμνάσιο 
από κάτω, από τον παιδικό ως του 
«Τσουρολιού»).
› Στο Μετόχι: Από την διασταύρω-
ση για Νίδα έως το Κέντρο Υγείας 
σε τρείς παράλληλους άξονες και 
σύνδεση τους με το υφιστάμενο, 
πρόσφατα ανακαινισμένο, δίκτυο) 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι 
επισκέπτες να δείξουν την σχετική 
κατανόηση λόγω των αλλεπάλληλων 
αποκλεισμών των οδών για την κα-
τασκευή του έργου. Η κίνηση θα δι-
ευκολύνεται από τις περιφερειακές 
οδούς. 

Από το γραφείο Δημάρχου

© Φ.Α.
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δράσεις αποδράσεις

 ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η παιδική χαρά 
 ΣΤΟ 
Περαχώρι...

ο προϋπολογισμός 
του δηΜου ανωγειων για το 2012

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η Παιδική Χαρά στο Περαχώρι η 
οποία κατασκευάζεται στα πλαίσια του «Προγράμματος Κρήτη -Πρά-
σινη Ανάπτυξη» και έχει προϋπολογισμό 100.000 ευρώ.
Αποτελεί την πρώτη ενεργειακά αυτόνομη μονάδα που φτιάχνεται 
στον δήμο ανωγείων, αφού η ηλεκτροδότηση της γίνεται αποκλειστι-
κά από την χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων. 
Σύντομα θα τοποθετηθεί ο κατάλληλος τάπητας και η περίφραξη, 
ώστε να δοθεί σε χρήση στα παιδιά.

Φ.Α.

ΚΟΙΝωΝΙΚΑ

ο Πατέρας μας, γεννήθηκε στα Ανώγεια 
Μυλοποτάμου. Στη ρίζα του Ψηλορείτη. 
Ήταν περήφανος για την πατρίδα του. 
Αγάπησε με πάθος τους συμπατριώτες 
του. Η Κρήτη ήταν το σπίτι του. Οι Κρη-
τικοί ήταν η μεγάλη οικογένειά του. Με-
γάλωσε στα δύσκολα χρόνια του πολέμου 
και της κατοχής.
Συμμετείχε, μικρό παιδί, στην αντίσταση 
κατά των Γερμανών που ξεπήδησε στα 
Ανώγεια. Στην περίφημη «Ομάδα Ψηλο-
ρείτη». Δίπλα στον πατέρα του, Κώστα 
Κεφαλογιάννη και τον αδελφό της μητέ-
ρας του, Γιάννη Δραμουντάνη.
Είδε το χωριό του να καταστρέφεται από 
τους Γερμανούς. Μιλούσε με δέος για τη 
Μάχη της Κρήτης και τα γερμανικά αε-
ροπλάνα που είχαν σκεπάσει τον Κρητι-
κό ουρανό. Αργότερα έφυγε για σπουδές 
στη Αθήνα. Συμμετείχε στις διαδηλώσεις 
για το Κυπριακό που συγκλόνιζαν την 
ελληνική νεολαία. Τον συνεπήρε ο πα-
τριωτικός ενθουσιασμός. Σπούδασε ια-
τρική επειδή είχε την άσβεστη θέληση να 
βοηθά και να προσφέρει στον άνθρωπο. 
Δούλεψε σαν γιατρός για πάρα πολλά 
χρόνια. Αφοσιώθηκε με πάθος στο λει-
τούργημα του. Γιατί σε ολόκληρη τη ζωή 
του, ήθελε μόνο να προσφέρει. Με ειλι-
κρίνεια και ανιδιοτέλεια. Αυτό το συναί-
σθημα τον ακολούθησε και στην πολιτι-
κή, όπου βρέθηκε λόγω οικογενειακής 
παράδοσης αλλά και από τύχη. Για τον 
πατέρα μου και η πολιτική ήταν λειτούρ-
γημα. Έτσι την έβλεπε. 

«Ύψιστο χρέος και μοναδική ευθύνη  
να υπηρετείς τα συμφέροντα της χώρας 

και του λαού».
Να αφουγκράζεσαι τις ανάγκες. Να 
αγωνίζεσαι για να είσαι άξιος της εμπι-
στοσύνης αυτών που εκπροσωπείς.
«η αληθινή μάχη δεν είναι να εκλεγείς 

βουλευτής ή να γίνεις υπουργός.  
έίναι να αποδείξεις ότι το αξίζεις».

Αυτό πίστευε. Ζούσε και λειτουργούσε 
με αυτή την αρχή. Γι’ αυτό και έλεγε πά-
ντα ότι πολιτική χωρίς ηθική  δεν μπορεί 
να υπάρξει. Ήθελε τους πολιτικούς πι-
στούς σε αξίες και αρχές. Ασυμβίβα-
στους και άτεγκτους.

«Όσοι πολιτικοί λησμονούν  
αυτή την αρχή,

δεν έχουν θέση στην πολιτική», 
έλεγε και ξαναέλεγε. Με αυτές τις αρχές 
πορεύτηκε  στα πρώτα του βήματα στην 
πολιτική.
στην περίοδο της δικτατορίας αντιστά-
θηκε.
Αρνήθηκε να διαφύγει στο εξωτερικό. 
Δεν χρησιμοποίησε όμως ποτέ τη λέξη 
αντιστασιακός. Δεν του άρεσαν οι τίτλοι 

και οι ετικέτες. Δεν τον ένοιαζε ποτέ να 
«εξαργυρώσει» την προσφορά του. «Μου 
έφτανε», έλεγε πάντα, «ότι είχα τη συνεί-
δηση μου ήσυχη απέναντι στη χώρα και 
το λαό». Στα χρόνια της μεταπολίτευσης 
συνέχισε να υπηρετεί με αφοσίωση την 
Ελλάδα.
πίστευε στην εθνική συμφιλίωση, και 
το έκανε πράξη με την καταστροφή
των φακέλων πολιτικών και κοινωνικών 
φρονημάτων. Οραματιζόταν ένα αληθινό 
κράτος πρόνοιας και φροντίδας,  και το 
έκανε πράξη με τη δημιουργία του 
ΕΚΑΒ. 
Ήθελε μια ασφαλή κοινωνία με πολίτες 
του αισθάνονται προστατευμένοι από 
την πολιτεία, και το έκανε πράξη με την 
ηθική και υλική στήριξη της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Πίστευε στη συμβολή της 
τοπικής κοινωνίας. Και το έκανε πράξη 
με τη χρηματοδότηση και των κώδικα 
δήμων και κοινοτήτων που ισχύει μέχρι 
και σήμερα.
λάτρευε με πάθος την κρήτη, το ρέθυ-
μνο, το Μυλοπόταμο, τα ανώγεια.
Κάθε κομμάτι γης της πατρίδας του ήταν 
γι’ αυτόν ιερό.Το απέδειξε αυτό το πάθος 
του με την έμπνευση, την επιμονή του να 
γίνουν δεκάδες μικρά ή μεγάλα έργα 
υποδομής, έργα παιδείας και πολιτισμού, 
έργα που εξασφάλιζαν σύγχρονες υπη-
ρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 
στο Ρέθυμνο.
υπηρέτησε τον κοινοβουλευτισμό και 
τη παράταξη του με πίστη και αφοσίωση 
για πενήντα ολόκληρα χρόνια, βάζοντας 
πάντα, πάνω από το ατομικό, το συλλο-
γικό συμφέρον.
τα τελευταία χρόνια ήταν προβληματι-
σμένος με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. 
ανησυχούσε για την πατρίδα. Τον φόβι-
ζε η εσωστρέφεια και η ηττοπάθεια. Τον 
εξόργιζε η αβουλία, η ανικανότητα και η 
μοιρολατρία. Τον πλήγωνε η απαξίωση 
των πολιτικών και της πολιτικής. Το έθλι-
βε η εικόνα μιας Ελλάδας που δυσφημί-
ζεται και λοιδορείται. Χτύπαγε το χέρι 
του στο τραπέζι απαιτώντας να ξυπνή-
σουμε. Να βάλουμε την πατρίδα πάνω 
από όλα. 
Να τολμούμε και να μη φοβόμαστε να 
ξεπεράσουμε τα όριά μας. Να δουλέψου-
με χωρίς συμβιβασμούς και αν χρειαστεί 
να κάνουμε θυσίες. Με περηφάνια και 
λεβεντιά. Αυτός ήταν ο πατέρας μας. 
Γενναίος γιατί ποτέ του δεν δίστασε 
μπροστά στις δύσκολες στιγμές της ζωής, 
και ας ήταν πολλές και πραγματικά με-
γάλες οι δυσκολίες που συνάντησε. 
Ασυμβίβαστος γιατί δεν πρόδωσε ποτέ 
τις αρχές του ακόμα και αν αυτό είχε με-

γάλο προσωπικό κόστος για τον ίδιο. 
Ευπατρίδης γιατί σε όλη του τη ζωή ερ-
γαζόταν με μόνη του έγνοια την πατρίδα. 
Συνεπής γιατί όταν πίστευε κάτι το υπε-
ρασπιζόταν με πείσμα και σθένος, χωρίς 
να διαπραγματεύεται τις ίδιες και τις 
αξίες του. 
O Γιάννης Κεφαλογιάννης έφυγε από τη 
ζωή έχοντας νιώσει την πληρότητα.
Οι άνθρωποι που έχουν ζήσει μια γεμά-
τη ζωή, και έχουν πίστη στο Θεό δεν φο-
βούνται το θάνατο γιατί έχουν αφήσει το 
χνάρι τους στη γη. Έτσι και ο πατέρας 
μας. Δεν τον φοβόταν το θάνατο.
Έφυγε γαλήνιος και όρθιος. Δεν φοβή-
θηκε ποτέ. Σε όλες του τις μάχες. Μετά 
από αγώνες 50 χρόνων πέτυχε τον στόχο 
του. Υπήρξε χρήσιμος για τον τόπο του. 
Άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του. Κατόρ-
θωσε να τον αγαπούν οι φίλοι του, μα και 
να τον σέβονται οι «αντίπαλοί» του. Κέρ-
δισε αγάπη. Και εκτίμηση. Το τελευταίο 
διάστημα έλεγε:

«τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα,
τον δρόμο τέλειωσα,  

την πίστη την τήρησα».
Είχε ολοκληρώσει ένα πλήρη κύκλο προ-
σφοράς στην πατρίδα του. Ήταν και δι-
καίως υπερήφανος για αυτήν. Ήταν ευ-
τυχής, γιατί πήρε, αλλά και γιατί έδωσε 
ψυχή στο λαό, όπως του άρεσε να λέει. 
Χωρίς συμβιβασμούς και όρια αγάπησε 
και όλη την οικογένειά του. Κυρίως όμως 
τη γυναίκα του, τη μητέρα μας, Ελένη. 
Πάντα άξια συμπαράσταση δίπλα του. 
Δυνατή και στωική. Με απεριόριστη κα-
τανόηση. «Είναι μια σπουδαία γυναίκα 
που σηκώνει όλα τα βάρη του σπιτιού για 
να ασχοληθώ εγώ με τα κοινά. Την ευ-
γνωμονώ», έγραψε στο ημερολόγιό του. 
«Ευγνωμονώ και τα παιδιά μου για την 
κατανόηση τους,» συνέχιζε. Είχε αυτό το 
πλεονέκτημα. Αναγνώριζε τις θυσίες και 
τις παραχωρήσεις των άλλων. Δεν του 
άρεσε να θεωρεί τίποτα δεδομένο. 
Ήταν ουσιαστικά δίπλα μας. Μας γέμιζε 
δύναμη και σιγουριά. «Εγώ είμαι εδώ. 
Μην ανησυχείς για τίποτα…» Αυτή η 
φράση του θα με ακολουθεί σε όλη τη 
ζωή…Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε 
και η Χριστίνα, και η Δανάη και εγώ Πα-
τέρα για όσα μας προσέφερες. Για την 
αγάπη σου. Για τη δύναμη που μας έδι-
νες. Για την ασφάλεια που μας έκανες 
πάντα  να αισθανόμαστε κοντά σου. 
Σε ευχαριστούμε, για όσα μας δίδαξες…
Για όσα άφησες παρακαταθήκη στην οι-
κογένειά σου…την αγάπη για την πατρί-
δα…  Την αφοσίωση για προσφορά στον 
άνθρωπο… Σε ευχαριστούμε για το θάρ-
ρος και τη δύναμη που μας έδινες πάντα, 

όταν ζητούσαμε τη συμβουλή σου… Για 
το πάθος, τη γενναιότητα και την επιμονή 
που μας έμαθες να έχουμε σε ό,τι κατα-
πιανόμαστε. Έζησες σε όλη σου τη ζωή 
με οδηγό την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. 
Έμεινες καλοπροαίρετος απέναντι στην 
αδικία. Έζησες ατρόμητος, ανεβαίνοντας 
ακατάπαυτα από κορυφή σε κορυφή. 
Έζησες αγκαλιάζοντας με τη σκέψη και 
τις πράξεις σου όλο τον κόσμο, πάντα 
πρόθυμος να βοηθήσεις. Έζησες με το 
χρέος και την ευθύνη για την πατρίδα, την 
ελευθερία, τη δημοκρατία. 
Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν 8 
χρονών μου δώρισες τα «Ψηλά βουνά» 
του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Στην πρώτη 
σελίδα του βιβλίου μου είχες γράψει, 

«Πάντα ψηλά να βλέπεις  
και θα φτάσεις.

Θα σε συνοδεύουν οι ευχές  
και η αγάπη μου»

Πίστευες ότι ο άνθρωπος πρέπει να κοι-
τάει ψηλά. Να είναι υπερήφανος. Να 
βάζει στόχους. Να μάχεται ακούραστα 
γι’ αυτούς. Να έχει ιδανικά, αξίες, ορά-
ματα και να τα ακολουθεί με αφοσίωση 
και πάθος. Δεν μένει, παρά αυτό να κά-
νουμε. Σου υποσχόμαστε, ότι θα κοιτάμε 
ψηλά, για να φτάσουμε στο δικό μας προ-
ορισμό. Δίνοντας ψυχή, για να πάρουμε 
ψυχή σε ότι κάνουμε…Συνεχίζοντας να 
σε κάνουμε περήφανο. Οι ευχές σου, η 
αγάπη σου και τα διδάγματα σου θα μας 
συνοδεύουν για πάντα. Πολύτιμη, ανε-
κτίμητη κληρονομιά ζωής…
Μια αστραπή η ζωή Πατέρα, μα προλα-
βαίνουμε…
Καλό ταξίδι…
Σε λατρεύουμε. 

ολγα κεφαλογιαννη
Βουλευτής Ν. Ρεθύμνης 
– ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

24/01/2012
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Στη μνήμη του πολυαγαπημένου του κου-
μπάρου Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο Μανώ-
λης Κουνάλης του Θωδορογιώργη εισέ-
φερε (αντί στεφάνης) το ποσό των 200 
ευρώ στο καπη Ανωγείων και το ποσό 
των 100 ευρώ στη Φ.Α. 
«ας είναι ελαφρύ το χώμα της αττικής γης 
που σε σκέπασε. Θα σε θυμάμαι για πά-
ντα. αιωνία σου η μνήμη».

Μανώλης κουνάλης 
(του Θωδορογιώργη)

��
Στη μνήμη του πολυαγαπημένου του κου-
μπάρου Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο κίμων 
ανδρεαδάκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ.

στη μνήμη 
ιωαννη 
κεφαλογιαννη
(αποβίωσε στις 20/1/2012, 
ετών 79)� �

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2043 απόφαση του 
«Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» και δη της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής Προγράμματος «αγροτική ανά-
πτυξη της έλλάδας 2007 – 2013» εγκρίθηκε 
η πρόταση που είχε υποβάλει ο Δήμος Ανω-
γείων για την χρηματοδότηση του έργου 
«Ανάπλαση Οικισμού Ανωγείων, Δήμου 
Ανωγείων»
Η Πράξη που συγχρηματοδοτείται από το 
ΕΥΡΩΠΑΪΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ), 
περιλάμβανει το ακόλουθα υποέργα:
1› «ανάπλαση παραδοσιακού συνεκτικού 
τμήματος οικισμού ανωγείων» 
2› «ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου στα 
δαμάνια» 
το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 
918.994,52 ευρώ, ενώ η χρονική διάρκεια 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της 
πράξης ορίζεται από την 01/02/2012 έως 
την 31/12/2013.

Με τη πράξη αυτή θα γίνει ανάπλαση του 
συνεκτικού τμήματος οικισμού των Ανωγεί-
ων και των υπαίθριων χώρων του συνοικι-
σμού «Δαμάνια».
Οι προβλεπόμενες εργασίες στο κεντρικό 
παραδοσιακό τμήμα του οικισμού 
των Ανωγείων είναι:
➔Η επίστρωση στο σοκάκια του συνεκτικού 
τμήματος με τοπική πέτρα και αλλού με ελα-
φρά οπλισμένο γαρμπιλόδεμα τσιμέντου,
➔Η ανακατασκευή κλιμάκων και σκαλοπα-
τιών στις θέσεις που υπάρχουν και σήμερα 
(καθαίρεση όπου απαιτείται, ανακατασκευή 

με οπλισμένο σκυρόδεμα, τελείωμα με γαρ-
μπιλόδεμα)
➔Η κατασκευή καθιστικών και άλλων στοι-
χείων από λιθοδομή με τοπική πέτρα
➔Η προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών 
κιγκλιδωμάτων όπου απαιτείται οριοθέτηση
➔Η φύτευση δέντρων σε διάφορα σημεία 
εντός του συνεκτικού τμήματος
➔Η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστι-
κών σωμάτων με τους ιστούς τους
➔Η τοποθέτηση δοχείων απορριμμάτων
➔Η εγκατάσταση φρεατίων υδροσυλλογής 
σε αντικατάσταση υφισταμένων γα τη δια-
χείριση των όμβριων.

Για τη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων 
στο συνοικισμό «Δαμάνια», προβλέπονται 
οι εργασίες:
➔Eπίστρωση των οδών ήπιας κυκλοφορίας 
με τσιμεντοκυβόλιθους
➔H τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
κράσπεδων για τη διαμόρφωση πεζοδρομί-
ων
➔H επίστρωση των πεζοδρομίων με ελα-
φρά οπλισμένο γαρμπιλόδεμα τσιμέντου
➔H τοποθέτηση καθιστικών και άλλων 
στοιχείων υπαίθρου εξοπλισμού

➔H φύτευση δέντρων και άρδευση αυτών, 
σε διάφορο σημεία εντός του συνεκτικού 
τμήματος.
➔H προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστι-
κών σωμάτων με τους ιστούς τους. 
➔H συλλογή των ομβρίων θα πραγματοποι-
είται με ρείθρα και σχάρες απορροής

Φ.Α.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ λΟΓΟΣ
από την ΟλΓΑ ΚΕΦΑλΟΓΙΑΝΝΗ

Από το Δήμο Ανωγείων εστάλη προς δημοσίευση στην εφημερίδα μας και με 
σκοπό την ενημέρωσή σας η συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού του 
Δήμου Ανωγείων για το έτος 2012.

ελληνικη δηΜοκρατια
νοΜοσ ρεΘυΜνησ-δηΜοσ ανωγειων

ΣυΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟλΟΓΙΣΜΟυ 2012

 ΚωΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑξΕΙΣ ΠΡΟυΠΟλΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €
0 Τακτικά Έσοδα 1,334,415.95
1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην 
 επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 206,000.00
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 0.00
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0.00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
 βεβαιωθέντα έσοδα κατά 
 τα παρελθόντα έτη 646,133.78
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, 
 Ασφ. Φορέων και Τρίτων 421,950.00
5 Χρηματικό υπόλ. προηγ. έτους 180,314.51
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 2,908,908.52

 ΣυΝΟλΟ ΠΟΡωΝ  5,697,722.76

 ΚωΔΙΚΟΙ ΑΡΙΙΘΜΟΙ ΕξΟΔΑ ΚΑΙ ΠλΗΡωΜΕΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 823,437.89
61, 62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 524,592.85
63, 64 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 151,269.10
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 0.00
66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 171,250.00
67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 97,175.38
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 381,427.62
82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 401,950.00
71 Αγορές  409,352.50
73 Έργα  1,452,541.83
74 Μελέτες  1,027,627.93
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 157,500.00
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 3,500.00
9111 Αποθεματικό  96,097.66

 ΣυΝΟλΟ ΕξΟΔωΝ ΚΑΙ ΠλΗΡωΜωΝ 5,697,722.76

«αναπλαση οικισΜου ανωγειων, 

δηΜου ανωγειων»
Εγκρίθηκε από το υπουργείο για χρηματοδότηση η σχετική 

πρόταση του Δήμου μας 
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ΚΟΙΝωΝΙΚΑ
στη μνήμη 

χαραλαΜπου
φασουλα-
(στιβαχτή)

(αποβίωσε στις 27/12/2011,  
ετών 94)

στη μνήμη 
λυκουργου 
σπιΘουρη 

(του παλιολαδίτη)
(αποβίωσε στις 2/12/2011, 

ετών 64)

Ο Στιβαχτοχαραλάμπης γεννήθηκε τον 
Απρίλη του 1918. Σε πολύ μικρή ηλικία, εί-
χε ένα ατύχημα με το πόδι του και έμεινε 
ανάπηρος σε όλη του τη ζωή. Όμως αυτό 
δεν τον έκανε να δει τη ζωή μειονεκτικά. 
Ίσα – ίσα υπήρξε ένας γνήσιος – αγνός 
αγωνιστής της ζωής, παρά τις δυσκολίες που 
συνάντησε. 
Το 1950 παντρεύτηκε με την Αικατερίνη 
Βιτώρου και απέκτησαν τρία παιδιά. Δύ-
σκολες οι εποχές, αλλά η δίψα για ζωή, τις 
έκανε να μοιάζουν μπροστά τους με παιχνί-
δι. Πιασμένοι χέρι-χέρι περπάτησαν το δύ-
σκολο δρόμο της ζωής με θάρρος και αξιο-
πρέπεια, στοχεύοντας πάντα στην ουσία. 
Εκείνος άλλοτε ως αγρότης, άλλοτε ως κτί-
στης, άλλοτε ως πωλητής υφαντών στα χω-
ριά της Μεσσαράς. Εκείνη από δίπλα του, 
στο περβόλι, στο αμπέλι στον αργαλειό, 
εφάρμοζαν κατά γράμμα το λαϊκό ποιητή: 
«Δεν θέλει κλάμα η ζωή, θέλει τραγούδι, 
θέλει αγώνα…».
Όμως το Νοέμβρη του 1987 η τύχη τους 
έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Σε τροχαίο ατύχη-
μα έχασαν το καμάρι και πρώτο παιδί τους, 
τον Ανάστο, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ξαφ-
νικό το χτύπημα και πολύ βαρύ. Είχες πει 
τότε πατέρα: «Γιε μου που σούπα στρατηγό, 
να ζω να σαγκαλιάσω και ταγματάρχη μ’ 
έβαλες το μνήμα να σου σάσω; Έχω μαχαί-
ρι στη καρδιά μα δε με τελειώνει ν’ άρθω 
στον Άδη να σε βρω λυπητερό μου αηδόνι. 
Να κουβεδιάσουμε μαζί το πόνο μας να 
πούμε του ψεύτη κόσμου τσι χαρές ίσως να 
θυμηθούμε…».
Δέκα χρόνια αργότερα, το 1997, χάνεις και 
τη σύντροφο της ζωής σου, νικημένη από 
την επάρατη νόσο. Παρ’ όλα αυτά άντεξες 
ακόμα 14 χρόνια, ώσπου ήρθε η ώρα να 
τους ανταμώσεις για πάντα και να θυμηθεί-
τε του πάνω κόσμου τσι χαρές…
Την ώρα που έπαιζε η καμπάνα του αποχω-
ρισμού σου, ο ανιψιός σου Πέτρος μου έδω-
σε γραμμένο σε ένα χαρτί: 
«Ο ανάστος μελαγχολικός  
αγκάλιασε τη μάνα
Γιατί ‘κουσε τη νεκρική  
του στιβαχτή καμπάνα…»
Αγαπημένε μας πατέρα και παππού, είμα-
στε περήφανοι για σένα και θα σε θυμόμα-
στε πάντα για την καλοσύνη, την ανθρωπιά 
και την αξιοπρεπή στάση ζωής σου. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε. 
Ευχαριστούμε όλους που με οποιονδήποτε 
τρόπο συμμετείχαν στο πένθος μας. Στη 
«Φωνή των Ανωγείων» καταθέτουμε στη 
μνήμη σου το ποσό των 200 ευρώ. Τα παιδιά 
και τα εγγόνια σου.
Στη μνήμη του θανόντος, η ουρανία ξυλού-
ρη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Πολυαγαπημένε μου αδελφέ Λυκούργο,
η μοίρα θέλησε να έλθει τις 2 Δεκεμβρίου 
2011 να σου κόψει το νήμα της ζωής από 
αυτή την πρόσκαιρη ζωή, πρόωρα και άδι-
κα για πάντα. Να ξέρεις ότι εγώ και η οι-
κογένεια μου θα σε έχουμε στην ψυχή μας 
και έχεις αποτυπωθεί στο μυαλό μας και 
δεν βγαίνεις ούτε ένα λεπτό από την μνήμη 
μας. 
Ήσουν ένας γνήσιος αληθινός Ανωγειανός, 
με πολλά χαρίσματα, με παλιά Ανωγειανά 
αισθήματα, αντρειά, φιλότιμο και ντομπρο-
σύνη, ήσουν και πονόψυχος. Αν και δεν σου 
επέτρεπαν τα οικονομικά σου είχες βοηθή-
σεις πολλούς. Δεν είχες υποχρέωση σε κα-
νέναν, ήσουν μόνος στη ζωή μοναχός και 
στο θάνατο, έφυγες περήφανος χωρίς βοή-
θεια με ψηλά το κεφάλι. Είχα πολλά να σου 
πω, αλλά δεν τα χωράνε οι σελίδες της εφη-
μερίδας… 
ας είναι ελαφρύ το ανωγειανό χώμα που σε 
σκέπασε

ο αγαπημένος σου αδελφός,
 σπύρος σπιθούρης.

Η οικογένεια σπύρου σπιθούρη πρόσφερε  
στην Φ.α. 150 ευρώ στη μνήμη του Λυκούρ-
γου Σπιθούρη.

στη μνήμη 
φραγκασ 
αερακη

του γεωργιου
(αποβίωσε στις  

24/2/2011)

στη μνήμη 
ιωαννη 
σπαχη 

(Μαρκογιάννη)

στην αγαπημένη μας μάνα 
Στις 24 Φεβρουαρίου έφυγες από τη ζωή 
αγαπημένη μας μάνα αφήνοντας ένα δυ-
σαναπλήρωτο κενό
Στα 84 έφυγες όρθια όπως ήθελες για να 
μην μας κουράσεις όπως έλεγες λες και 
το είχες κανονίσει.
Στους ρόλους της ζωής σου- της συζύγου 
της μάνας της πεθεράς της γιαγιάς- μο-
ναδική και άψογη. Να ξέρεις ότι θα σε 
θυμόμαστε και θα σε αγαπάμε πάντα όχι 
όμως μόνο εμείς αλλά και όλα τα παιδιά 
που τάισες, κοίμισες και συμβούλεψες τα 
παιδιά του οικοτροφείου.
Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξεχάσουν  
ποτέ την κυρία φράγκα όπως σε αποκα-
λούσαν.
Σε ευχαριστούμε  για την αγάπη σου .
Η ευγενική σου μορφή θα μείνει πάντα 
χαραγμένη στη καρδιά μας .
Θα σε αγαπάμε πάντα 
τα παιδιά σου.

στη μνήμη 
ελενησ
χα. εΜΜ. 

πασπαρακη
(λυράρενα)

(αποβίωσε στις 14/2/2012,  
ετών 82)

Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 έφυγε απο 
κοντά μας η Ελένη Εμμ. Πασπαράκη, το 
γένος Σαμόλη (Λυράρενα). 
Μια γνήσια Ανωγειανή γυναίκα και μάνα, 
που προσέφερε πολλά στην κοινωνία μας 
με την ευγένεια, την αξιοπρέπεια και το 
ήθος της, σε εποχές δύσκολες για τον τόπο 
μας.
Παντρεύτηκε και έζησε επι 35 ολόκληρα 
χρόνια δίπλα σε ενα καταξιωμένο Ανωγεια-
νό καλλιτέχνη, τον Μανώλη Πασπαράκη ή 
Στραβό, που τόσα πολλά συνεισέφερε στην 
αναγέννηση της Κρητικής μουσικής θεω-
ρούμενος ως και σήμερα ένας απο τους 
πρωτομάστορες της, μεγαλώνοντας παράλ-
ληλα και αρκετές γενιές Ανωγειανών με τις 
παρέες και τις καντάδες του.
Γεννήθηκε στα Ανώγεια το 1930. Γονείς της 
ήταν ο Μιχάλης και η Ειρήνη Σαμόλη. Πα-
ντρεύτηκε το 1950 και απέκτησε πέντε παι-
διά, την Αλεξάνδρα, τον Γιάννη, τον Γιώρ-
γη, τον Στεφανή και την Νικολία, έντεκα 
εγγόνια και δυο δισέγγονα.
Χρόνια αρκετά δύσκολα που το χωριό πά-
λευε να αναγεννηθεί και να  σταθεί στα πό-
δια του μετά την ολοκληρωτική ισοπέδωση 
του από τους Γερμανούς κατακτητές. Ο 
Στραβός με την λύρα του και η Ελένη με την 
αγόγγυστη και ακούραστη ενασχόληση της 
με την καλλιέργεια της γης, μεγάλωσαν τα 
παιδιά τους προσπαθώντας να μην τους λεί-
ψει τίποτα, μεταδίδοντας τους παράλληλα, 
όλες τις ηθικές αξίες που διέπουν τον τόπο 
μας μέχρι και σήμερα.
Η πρώτη της μεγάλη δοκιμασία ήρθε την 1η 
Νοεμβρίου 1973 όταν και έχασε μετά από 
πολύχρονη μάχη τον 18χρονο γιο της Γιώρ-
γη. Ο θάνατος του αποτέλεσε ένα μεγάλο 
πλήγμα για την οικογένεια, αλλά η Λυρά-
ρενα βρήκε την ψυχική δύναμη να σταθεί 
και πάλι όρθια στα πόδια της στηρίζοντας 
τον άντρα της και τα παιδιά της στην δυσκο-
λότερη στιγμή της ζωής τους.
Η μοίρα συνέχισε να δείχνει το σκληρό της 
πρόσωπο χτυπώντας ενα ακόμα αγαπημέ-
νο της πρόσωπο, τον άντρα της, που μετά 
από πολυετή μάχη κατέληξε τον Απρίλιο 
του 1987.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα έζησε 
δίπλα στα παιδόγγονα της, περνώντας πα-
ράλληλα, ατέλειωτες ώρες με την αγαπημέ-
νη της φίλη, την Ανδρονίκη.
Ευτύχησε να δει όλα τα παιδιά της να απο-
κτούν οικογένεια και να γίνονται αξιοσέ-
βαστα μέλη της Ανωγειανής κοινωνίας. 
Έφυγε πλήρης ημερών και ευτυχισμένη με 
την εικόνα όλης της οικογένειας στο προ-
σκεφάλι της στις τελευταίες της στιγμές στο 

νοσοκομείο.
Μάνα καλοστραθιά!
Τώρα πια είσαι στην αγκαλιά του αγαπημέ-
νου σου άντρα και πολυαγαπημένου σου 
παιδιού.
Μάνα δεν πρόκειται να σε ξεχάσουμε  
ποτέ.

τα παιδιά σου
και τα εγγόνια σου

Μια ηρωίδα σήμερο μισεύγει για τον Άδη
που τη ζωή της έζησε  

στο φως και στο σκοτάδι
γιαλάφτης

Η οικογένεια της λυράρενας ευχαριστεί 
θερμά όλο τον κόσμο που συμπαραστάθη-
κε με οποιόδηποτε τρόπο στο βαρύ της 
πένθος.
Επίσης αισθάνεται την υποχρέωση να ευχα-
ριστήσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές  
του κ.υ ανωγείων και της γαστρεντερολο-
γικής κλινικής του ΠΑ.ΓΝ.Η.
Η οικογένεια της εισέφερε στην μνήμη της 
και στη Φ.α. το ποσό των 200 ευρώ.
Η νίκη πασπαράκη (Παναγιωτονίκο) ει-
σέφερε στη μνήμη της Ελένη Πασπαράκη 
(Λυράρενας) το ποσό των 50 ευρώ στη 
Φ.α.

H οικογένεια του γιάννη σπαχή (Μαρ-
κογιάννη) εισέφερε στη μνήμη του θανό-
ντος και στη Φ.α το ποσό των 100 ευρώ.  
Επίσης, στη μνήμη του θανόντος και στη 
Φ.α. ο ιώαννης κοντογιάννης του γεωρ-
γίου εισέφερε το ποσό των 50 ευρώ.

ΚΟΙΝωΝΙΚΑ
στη μνήμη 

ελενησ γεωργιου 
σΜπωκου 

(κωστακογιώργαινα)
(αποβίωσε στις 27/11/2011, 

ετών 99)

Έφυγε απ’ τη ζωή στις 27 Νοεμβρίου 2011, 
πλήρης ημερών και σε ηλικία 99 ετών η Ελέ-
νη Γεωργίου Σμπώκου (ή Κωστακογιώργαι-
να). Μάνα του Καρδιοχειρουργού Κώστα 
Σμπώκου, που έφυγε πρόωρα απ΄τη ζωή 
σε ηλικία 42 ετών, αλλά και του Πολιτικού 
Μηχανικού Μενελάου Σμπώκου που έφυγε  
σε ηλικία 67 ετών τον Απρίλη του 2010.
Κηδεύτηκε από τον Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου στ’Ανώγεια. Πίσω της άφησε τα 
παιδιά της Βασιλική Σμπώκου (Νομικός), 
Γιάννη Σμπώκο (Πολ. Μηχανικός, τ. Βου-
λευτής) και Άννα Σμπώκου (Πολ. Μηχανι-
κός). Απέκτησε τα εγγόνια της Έλενα 
Σμπώκου του Μενελάου, Ελίνα και Άννα 
Σμπώκου του Κωνσταντίνου, Πατρούλα και 
Κωνσταντίνο Σμπώκο του Ιωάννη και Να-
τάσα κ΄ Νάντια Λάβδα του Νίκου Λάβδα 
και της Άννας Σμπώκου. Ευτύχησε να δει 
και δισέγγονα, το Μενέλαο το Δημήτρη και 
το Γιάννη, ενώ την αποχαιρέτησαν και τ’α-
δέρφια της Βασίλης και Περσεφόνη Κεφα-
λογιάννη (Μεμετρίκος).

��
«Η Οικογένεια των Σμπώκηδων και ολό-
κληρη η κοινωνία των Ανωγείων αποχαιρε-
τά σήμερο, το φευγίο της για το αιώνιο και 
χωρίς γυρισμό ταξίδι την Ελένη Γεωργίου 
Σμπώκου, την Κωστακογιώργαινα, τη Με-
ντρικολένη, την κόρη του Ανωγειανού πρού-
χοντα Ιωάννη Κεφαλογιάννη ή Μεντρικο-
γιάννη.
Αποχαιρετά το θαυμαστό άνθρωπο της αγά-
πης, της καλοσύνης και της προσφοράς, τον 
άνθρωπο που τίμησε την έννοια της μάνας, 
της τιμής, της αξιοπρέπειας και του αγώνα, 
όσον ολίγοι, στο βασανισμένο εκατοντά-
χρονο πέρασμά της από τη ζωή.
Η Ελένη Σμπώκου στάθηκε επάξια στο 
πλευρό του φτωχού βιοπαλαιστή συζύγου 
της στον αγώνα ν’αναθρέψουν και να οδη-
γήσουν στη ζωή και την πρόοδο τα 6 παιδιά 
που απόκτησαν στην περίοδο του χάους που 
άφησε πίσω της η Γερμανοιταλική Κατοχή 
και το Ολοκαύτωμα των Ανωγείων από τους 
Ναζί. Γινεται αγρότισσα και βόσκισσα, ξε-
νοδουλεύτρα και υφάντρα και προσπαθεί  
με νύχια και με δόντια, να εξασφαλίσει την 
επιβίωση των παιδιών της και την αναρρί-
χηση τους στον ανηφορικό δρόμο της προ-
όδου και της επιστήμης, καταφέρνοντας με 
τα πενιχρά μέσα που διέθετε, να τα αναδεί-
ξει σε λαμπρούς και προβεβλημένους  επι-
στήμονες.
Μέσα στις πολλές δραστηριότητες και ενα-
σχολήσεις, στον αγώνα της για μια ζωή κα-
λύτερα της οικογένειάς της, αλλά και της 
κοινωνίας πρέπει να αναφέρουμε και την 
ενασχόλησή της για χρόνια, ως μαγείρισσα 
του οικοτροφείου του Γυμνασίου Ανωγείων, 

όπου της δίνεται η ευκαιρία να σκορπίσει 
την άφθαστη καλοσύνη και αγάπη της στα 
φτωχά και άπορα παιδιά που με αγωνία και 
πάθος, είχαν σκαλώσει στον ιερό βασανι-
σμένο τούτο τόπο, διεκδικώντας το δικαίωμα 
της μόρφωσης και μιας καλύτερης ζωής.
Το αιωνόβιο πέρασμά της από τη ζωή δε 
στάθηκε φειδωλό  σε προσφορά δακρύων 
και πόνου. Στο διάστημα του Αλβανικού 
πολέμου χάνει τον ακριβό αδελφό της Με-
νέλαο, γεγονός που τη συντρίβει και μαζί 
με τον πόνο που φώλιασε στην ψυχή της  
φώλιασε και η μαύρη φορεσιά και το μαύρο 
τσεμπέρι που στόλισαν το κορμί της δεν 
αποχωρίστηκε σ’όλη τη ζωή της. Αμέσως 
μετά την απελευθέρωση χάνει ένα από τα 
μικρά παιδιά της, τη Μαριάνθη και το φο-
νικό δρεπάνι του Χάρου την ακολούθησε 
και στην υπόλοιπη ζωή της. Το 1982 χάνει 
το γιό της τον Κώστα, τον φημισμένο, τον 
προβεβλημένο καρδιοχειρουργό και το 
2010 τον επίσης εκλεκτό  επιστήμονα και 
άνθρωπο, πολιτικό μηχανικό Μενέλαο. Αεί-
μνηστε και σεβαστέ μας άνθρωπε, Κωστα-
κογιώργαινα.
Υπήρξες, όχι μόνο το υπόδειγμα της καλής 
αγωνίστριας μάνας, υπήρξες και η λαμπρή 
αγωνίστρια της ζωής και της κοινωνικής 
προόδου και τα λιθάρια της προσφοράς σου 
αποτέλεσαν ακρογωνιαίους λίθους στο λα-
μπρό οικοδόμημα των Ανωγείων που ξεπή-
δησε από τις φλόγες του πολέμου και του 
ολέθρου.
Η ευγνωμοσύνη όλων μας στην ιερή σου 
μνήμη θα είναι αιώνια.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ανωγειανής 
γης, που σε λίγο θα σε σκεπάσει».

γεώργιος σμπώκος
Δάσκαλος

τ. Δήμαρχος Ανωγείων

«Σήμερα τ’Ανώγεια αποχαιρετούν ένα γερό 
κρίκο της αλυσίδας της ένδοξης ιστορίας 
των ανωγειανών γυναικών, την Κωστακο-
γιώργαινα. Μια γυναίκα που τίμησε την 
προγονική της ιστορία, τίμησε την οικογέ-
νειά της, τίμησε την ιστορία των Ανωγεια-
νών γυναικών. 
Ελένη Σμπώκου, φεύγεις σήμερα για το τα-
ξίδι σου μέσα στον αιώνιο χρόνο, σε μια 
εποχή δύσκολη για τ’Ανώγεια και την πα-
τρίδα κι όμως διακρίνω στο πάλευκο πρό-
σωπό σου ένα γλυκόπικρο χαμόγελο, σαν 
να μας λες: «Κι ήντα θαρείτε πως είναι η ζωή 
χωρίς δυσκολίες, πίκρες κι αγώνα. Ένας 
αγώνας είναι». Εσύ που γεννήθηκες μέσα 
στο πένθος κι έβαλε παιδούλα τα μαύρα, 
που δεν τά’βγαλες ποτέ.
Εσύ που έζησες χρόνια δύσκολα σε σκληρές 
συνθήκες, που πέρασες πίκρες μεγάλες και 
χαρές μεγάλες, γνωρίζεις καλά τη ζωή. Φεύ-
γεις πλήρης ημερών, χορτάτη από τις ηρω-
ικές μεγάλες και μικρές νίκες σου και νη-
στική για τα πρόσωπα που έχασες και την 
νιότη που δεν πρόλαβες να ζήσεις. Σε γνώ-
ρισα στους ύστερους χρόνους σου, αρχό-
ντισσα κι αριστοκράτισσα, όπως γνώρισα 
και πολλές Ανωγειανές της εποχής σου.
Όλες κουβαλούσατε πάνω στα πρόσωπά 
σας τη σφραγίδα της γαλήνης και της κατα-
λαγής, μιας σχεδόν αγιοσύνης, ύστερα από 
το πολύχρονο πολυκύμαντο ταξίδι μέσα από 
τις συμπληγάδες της εποχής σας.
Όλες σας είχατε μια μοναδική δύναμη χα-
ρακτήρα, πείσμα, αντοχή κι ανθεκτικότητα, 
τεράστια εργατικότητα, μια σχεδόν μεταφυ-
σική  διαίσθηση, ετοιμότητα, περηφάνια, 
ευστροφία και θυμοσοφία, καλοσύνη κι ένα 
σπάνιο αίσθημα αλληλεγγύης. Αυτές είσα-
στε οι ανωγειανές γυναίκες στον καιρό σας, 
μα έχομε και την τύχη να βρίσκονται και 
σήμερα δεκάδες όμοιες σας ανάμεσά σας.
Κωστακογιώργαινα συνέχισες με αταλά-
ντευτο πάθος κι συ, την υψηλή παράδοση 
των αξιών, γενεών και γενεών Ανωγειανών 
γυναικών που με απίστευτη ηρεμία ξέρατε 

εσείς, μέσα στις καταιγίδες της ιστορίας 
σας, να αντλείτε με ευστροφία δύναμη κι 
απαντοχή για να κρατείτε πάντα στη ρότα 
του το καράβι της ανωγειανής οικογένειας 
και να το οδηγείτε με ασφάλεια στον προ-
ορισμό του.
Σ’εκείνες τις εποχές της στέρησης και της 
ανέχειας, μεγάλωσες, έκαμες  οικογένεια, 
παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα, που θα σε 
θυμούνται πάντα και θα συντηρούν άσβηστο 
το καντήλι της μνήμης σου. Όμως εσύ, όπως 
μου’λεγες, είχες παιδιά σου κι όλα τα Μυ-
λοποταμιτάκια του οικοτροφείου το Γυμνα-
σίου Ανωγείων που εκείνα τα σκληρά χρό-
νια της φτώχειας και της ανέχειας εσύ με 
τους τρόπους σου και την απλόχερη ζεστα-
σιά της φροντίδας σου τους απάλυνες την 
πίκρα της έλλειψης
Πάντα το σπίτι σου ήταν ανοιχτό, φιλόξενο 
καταφύγιο για όποιον είχε ανάγκη στήριξη 
υλική, ηθική τόνωση, παρηγοριά και ενθάρ-
ρυνση.
Από τους συγχωριανούς σας κι όσους σε 
γνώρισαν εισέπραξες σεβασμό κι εκτίμηση 
για τον βίο και την πολιτεία σου.
Για τον ηρωϊκό τρόπο που μεγάλωσες τα 
παιδιά σου και τά’σπρωξες στη μόρφωση.
Για τη μεγάλη προσφορά σας στην ανωγεια-
νή κοινωνία σε ώρες δύσκολες.
Για την παροιμιώδη αλληλεγγύη που επέ-
δειξες σε όσους την χρειάστηκαν.
Ανωγειανή, Ελένη Σμπώκου, Κωστακο-
γιώργαινα, η ζωή σου, η στάση σου απένα-
ντι στη ζωή και στην κοινωνία υπήρξε υπό-
δειγμα και παράδειγμα για όλους».

Καλό σου ταξίδι.
λευτέρης χαρωνίτης

«Γιαγιά είμαι η Έλενα, του Μενέλαου σου. 
Ήρθα κι εγώ να σε αποχαιρετήσω στο τε-
λευταίο σου ταξίδι. Είμαστε όλοι εδώ, τα 
δισέγγονα σου, τα εγγόνια σου, τα παιδιά 
σου: Ο Γιάννης, η Βάσω, ή Άννα…Μην απο-
ρείς…εξάλλου ξέρεις… Ξέρεις ότι εκεί που 
πας δεν θα βρεις δύο αλλά τρία παιδιά…Δεν 
θα συναντήσεις μόνο του λατρευτό σου Κώ-
στα και τη μικρή σου Μαριάνθη, αλλά και 
τον αγαπημένο σου Μενέλαο, τον πατέρα 
μου. Ναι γιαγιά…και σου ζητάμε όλοι συγ-
γνώμη. Συγγνώμη που δεν στο είπαμε, που 
σε αφήσαμε να ζεις στο ψέμα, στην αγωνία 
και στην αναμονή. Αλλά ποιος άνθρωπος 
έχει τη δύναμη να δώσει και αυτό το πικρό 
ποτήρι σε μια Χαροκαμένη μάνα. Στη λα-
τρεμένη τους μάνα και ξέρω ότι έκαναν τα 
πάντα για να σου απαλύνουν τον πόνο.
Όμως εσύ ήξερες…. όπως πάντα ήξερες για 
τον καθένα μας ξεχωριστά και ήσουν πάντα 
εκεί. Μια μεγάλη ομπρέλα να μας σκεπάσει, 
να μας προστατεύσει, να μας καθοδηγήσει 
και φυσικά να μας μαλώσει.
Εμείς όλοι μεγαλώσαμε με ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ 
ΓΥΝΑΙΚΑ. Την προστατευτική μάνα, την 
άξια νοικοκυρά, το στήριγμα και ταυτόχρο-
να οδηγό όλης της οικογένειας και βέβαια 
όλων όσων είχαν την χαρά να σε έχουν κο-
ντά τους. Έτσι δημιούργησες μια οικογέ-
νεια πρότυπο, για την κοινωνία των Ανω-

γείων, αλλά και της Αθήνας., και το κάθε 
ένα παιδί σου να έχει ένα δικό του ξεχωρι-
στό, αλλά φωτεινό δρόμο.
Εγώ προσωπικά έχω ακόμα στα αυτιά μου 
τα λόγια του Μενέλαου σου: «Δεν είναι παι-
δί μου η Κωστακογιώργαινα απλά η γιαγιά 
σου, είναι η μάνα μου, η ΜΑΝΑ», που έκρυ-
βαν όλη του την αγάπη, το σεβασμό, αλλά 
και τον θαυμασμό του για το πρόσωπό σου.
Γιαγιά μου θέλω να δώσεις μια μεγάλη 
αγκαλιά στον μπαμπά και ένα μικρό φιλάκι 
από το Μενελεάκι του. Όμως να μας χαι-
ρετάς  και την μεγάλη, αλλά ξεχωριστή πα-
ρέα, που τώρα έγινες και εσύ μέλος».
Καλό σου ταξίδι,

Έλενα Μενελάου σμπώκου
��

«Η Γιαγιά μου η Ελένη, μας αποχαιρέτησε 
σήμερα. Έφυγε από κοντά μας πλήρης ημε-
ρών. Έζησε μια μακριά, αλλά όχι εύκολη 
ζωή και γεύτηκε όλη τη γεύση της. Έζησε 
τις χαρές και τις λύπες της. Πρόλαβε να χα-
ρεί και δισέγγονα, αλλά δοκιμάστηκε και 
πολύ.  Έτσι ήταν η ζωή της, λίγο γλυκιά, 
αλλά πιο συχνά πικρή. Σαν οικογένεια ξέ-
ρουμε πολύ καλά την ανάγκη να ζούμε 
«πλήρεις ημερών», γιατί αναγκαστήκαμε να 
αποχαιρετήσουμε πολλούς «νωρίς», «νωρί-
τερα». Γι’αυτό και σήμερα εδώ από εμάς 
την οικογένεια του γιού της Κώστα, είμαστε 
εδώ πίσω πια μόνο εγώ και η αδερφή μου 
η Άννα να της πούμε το στερνό αντίο.
Προσωπικά μεγάλωσα ακούγοντας ακρι-
βώς αυτό που μας είπε σήμερα ο θείος μας 
ο Γιάννης: «ο πατέρας σου ο Κωστής κι 
εκείνη ήταν ένα». Αυτό το έλεγε συχνά κι η 
μητέρα μου: «ο πατέρας σου αγαπούσε τη 
γιαγιά σαν να ήταν ένα». Τον καθοδηγούσε, 
το στήριζε, τον έσπρωχνε και εκείνος ό,τι 
έκανε το έκανε για να της ανταποδώσει όλη 
αυτή την στήριξη και όλη την αγάπη, αλλά 
κυρίως το ότι «τότε» που έπρεπε, τότε που 
ήταν δύσκολο, τότε που δεν ήταν διαδεδο-
μένο, εκείνη του άνοιξε τα φτερά. Εκείνη 
κατάλαβε νωρίς ότι ήταν για άλλους ουρα-
νούς. Αυτό ήταν πάνω απ’όλα η γιαγιά μας: 
προοδευτική και μια πηγή αγάπης για όλους. 
Αυτή την σχέση δεν την έζησα, την άκουγα 
συνέχεια από τις υπόλοιπες οικογένειες, 
γιατί όταν έφυγε ο πατέρας μου, ήμουν 4 
χρονών και  έμεινα με τις ιστορίες. ́ Όμως 
το 2004 το ένοιωσα και μόνη μου.  Όταν 
έπρεπε να μεταφέρουμε στην Κρήτη τα 
οστά του πατέρα μου και άνοιξα το οστεο-
φυλάκειο και είδα μαζί με τα κόκκαλά του 
δύο πανέμορφες μακριές, ζωντανές πλεξού-
δες, γκριζαρισμένες πια, που της είχε κόψει 
η γιαγιά μου και τις είχε βάλει μέσα.
Και τότε είπα: «Αυτοί οι δύο ήταν ένα»
Σε αποχαιρετώ, λοιπόν, γιαγιά μου, και να 
βρεις καλή και δυστυχώς μεγάλη παρέα. Σε 
περιμένω να τους καθοδηγήσεις πάλι, να 
σου πούνε τα δικά τους και όλοι μαζί πια 
από εκεί ψηλά, να μας καθοδηγείτε εδώ 
κάτω, εμάς που δεν ξέρουμε τι θα γίνουμε, 
αλλά θα το βρούμε για χάρη σας».

Η εγγονή σου,
ελίνα κων/νου σμπώκου
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ΚΟΙΝωΝΙΚΑ
στ’ Ανώγεια και σ’ όλη την Κρήτη.
Θρηνούμε και κλαίμε, θείε μου, για τον απο-
χωρισμό σου, αλλά με θλίβει πολύ και το ότι 
επί δύο μήνες στο νοσοκομείο εβίωσες αυ-
τό που λένε τα λόγια της Εκκλησίας «Θρηνώ 
και οδύρομαι, όταν εννοήσω το θάνατο». Κι 
εσύ, θείε μου, το βίωσες αυτό το φοβερό 
συναίσθημα, μόνο που η δύναμη του χαρα-
κτήρα σου και η ευαισθησία σου να μην 
στενοχωρήσεις τα αγαπημένα σου πρόσω-
πα, που σου συμπαραστέκονταν δεν σε άφη-
σαν να το φανερώσεις ούτε μια στιγμή. 
Θείε μου, ήσουν ωραίος άνθρωπος, αρι-
στοκράτης, χουβαρντάς και μερακλής. 
Ήσουνα πάντα παρών σε κάθε κάλεσμα 
συγγενών και φίλων, στ’ Ανώγεια, στο 
Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, παντού. Σε χαρές 
και σε λύπες. 
Ελάμπρυνες τις χαρές με το μερακλίκι σου, 
το τραγούδι και το χορό σου. Εμετρίαζες 
τις λύπες με την παρουσία σου και την συ-
μπαράσταση σου. σκορπούσες παντού το 
κέφι, την χαρά και την αισιοδοξία. 
Έκανες ωραία οικογένεια, θείε μου. δε-
κατεσσάρων χρονών πήρες γυναίκα σου 
την Αθηνά, άριστη μαθήτρια Β΄ Γυμνασί-
ου. Θα γινόταν σίγουρα μια επιστήμονας 
με τη νοημοσύνη και την επιμέλεια που 
διέθετε. Η φύση όμως προνόησε και σας 
χάρισε δυο παιδιά και τέσσερα εγγόνια, 
όλοι λαμπροί επιστήμονες.
Να είσαι υπερήφανος, θείε μου, για τα παι-
διά και τα εγγόνια που κάματε με τη θεία 
μου. που στάθηκε δίπλα σου αναμμένη λα-
μπάδα στις χαρές αλλά και στις δύσκολες 
στιγμές σου. Αν και παντρεύτηκε πολύ μι-
κρή έγινε εξαίρετη σύζυγος και μάνα κι 
εκέρδισε με το ήθος της την αποδοχή, την 
παραδοχή και την αναγνώριση μιας μεγά-
λης παραδοσιακής οικογένειας, της οικο-
γένειας των Τζαβολήδων. 
Σήμερα κλαίμε όλοι με σπαραγμό, συγγε-
νείς και φίλοι, γιατί σ’ αποχωριζόμαστε. 
Στον Κάτω Κόσμο όμως έχουν στήσει γλέ-
ντι κα πανηγυρίζουν, γιατί σε περιμένουν 
με ανοιχτές αγκάλες η Τζαβολίνα, Ο Τζα-
βολοβασίλης, ο Τζαβολομανώλης, ο Γου-
βάς, η Φασαλίνα, η Γαλλίνα, οι γαμπροί 
σου και τόσα πρωτοξάδερφα που δεν με-
τριούνται. Αυτοί χαίρονται και εμείς θρη-
νούμε. 

Καλό σου ταξίδι θείε μου,
Στη γειτονιά των Αγγέλων
ν’ αναπαυτεί η ψυχή σου!

Αιωνία η μνήμη σου!

η ανηψιά σου
δόξα γαλλιού-χαλκιαδάκη 

��
στα σαραντα 

του τζαβολογιωργη
σαράντα μέρες πέρασαν 
που είσαι μακριά μας,

κι ο πόνος ειν’ αβάσταχτος 
στα φύλλα της καρδιάς μας.

Θείε, για πάντα έσβησε 
ο φωτεινός σου φάρος,
που σ’ είχε η οικογένεια 
παρηγοριά και θάρρος.

τζαβολογιώργη, μερακλή, 
αϊτέ του Ψηλορείτη,

θα σε θυμούνται ώσπου να ζουν 
σ’ όλη την Κρήτη.

Βουνίσια, καθαρή ψυχή, 
λευκή σαν περιστέρι,

θρηνεί για σε κι οδύρεται 
το ακριβό σου ταίρι.

Για πλούσια κληρονομιά 
άφησες στα παιδιά σου:

τιμή, αξιοπρέπεια 
και τ’ ακριβό όνομά σου.

Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος 
τα πάντα πισ’ αφήνει,
μα το δικό σου όνομα 

παντοτινό θα μείνει.
στον Κάτω Κόσμο είσαι μακριά, 

μα αν μας πεθυμήσεις,
στ’ όνειρο σε προσμένουμε 

για να μας συναντήσεις
στον Κάτω Κόσμο είσαι μακριά, 

χιλιάδες μίλια δρόμος,
κι ο λογισμός μας γίνεται 
κι η σκέψη ταχυδρόμος.

τι μοιρολόγια να σου πω, 
τι γράμμα να σου στείλω,

που νιώθω υπερήφανη 
μόνο που σ’ είχα θείο.

τζαβολογιώργη, η σκέψη μας 
θα ‘ναι πάντα μαζί σου,

στου παραδείσου τον μπαξέ 
ν’ αναπαυτεί η ψυχή σου.

Η ανηψιά σου,
Δόξα Γαλλιού-Χαλκιαδάκη

��
αποχαιρετισΜοσ

στον γιώργο Μπαγκέρη 
(τζαβολογιώργη)

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, 
στ’ Ανώγεια

(από τον τάσο Μπαγκέρη, 13/1/2012)

Θρηνώ και οδύρομαι όταν εννοήσω τον 
θάνατο.
Η πραγματικότητα του θανάτου... είναι ένα 
ανεξίτηλο μέρος της ζωής και το παντοτινό 
«αντίο» δεν είναι εύκολο ποτέ. Με πόνο 
ψυχής και σπαραγμό καρδιάς, θρηνούμε 
σήμερα, την απώλεια, τον βίαιο αποχωρι-
σμό του πολυαγαπημένου μας Τζαβολογι-
ώργη. Είμαστε εδώ, στεκόμαστε δίπλα σου, 
Η Αθηνά, σύζυγος & σύντροφος της ζωής 
σου τα λατρευτά σου παιδιά Μαίρη & Κω-
στούλα, Νίκος & Μάνος, τα γλυκά σου εγ-
γόνια Σήφης, Αθηνά, Μαριάννα & Αθηνά, 
οι αδελφές σου, Όλγα, Αριστέα & Παγώνη, 
τα ανίψια, οι Μπαγκέρηδες, οι συγγενείς, 
οι χωριανοί και οι φίλοι. Σε χαιρετάμε..και 
σου λέμε πόσο σ’ αγαπήσαμε και πόσο σ’ 
αγαπάμε…Πόσο ματώνει η καρδιά, που δεν 
μιλάς μπροστά μας… αβάσταχτος είναι ο 
χωρισμός. Πίκρα, μεγάλη η απουσία σου.
Φίλε και αδελφέ Τζαβολογιώργη, φεύ-
γεις… και μαζί σου φεύγει μια ολόκληρη 
γενιά που στο διάβα της πρόβαλε, αναγνώ-
ρισε και καθιέρωσε τ’ Ανώγεια στο Ελλη-
νικό & Διεθνές γίγνεσθαι. Όπως όλοι της 
γενιάς σου, είσαι γέννημα θρέμμα Ανωγεί-
ων, γεννήθηκες στην πτωχή με θαλπωρή 
&πολυπληθή οικογένεια του Τζαβολιού. Η 
μάννα σου η Τζαβολίνα σε μεγάλωσε με 
αγάπη και αρχές. Έπαιξες στις αυλές των 
χρωμάτινων σπιτιών & του κάτω Σχολειού, 
ανδρώθηκες στα κακοτράχαλα βουνά του 
Ψηλορείτη, αμούστακο παιδί στην αντίστα-
ση, ξεκίνησες βοσκός σε απάτες και λημέ-
ρια. Φιλοσόφησες στου πρίνου τον κόσμο, 
Γλέντησες με τη λύρα του Στραβού, γαλου-
χήθηκες στις παραδοσιακές Ανωγειανές 
αξίες σε μια περήφανη κοινωνία, «όπου ο 
ένας ήταν για όλους και όλοι για τον ένα», 
Ερωτεύτηκες στο μεϊντάνι, στη σκιά του 
Πλάτανο. Παντρεύτηκες τον έρωτα της 
ζωής σου, τη Αθηνά – αξία σύντροφό & 
συμπαραστάτη σου. Μετακόμισες στο 
Ηράκλειο γρήγορα αποκτάς την αναγνώ-
ριση & την καθιέρωση, της πόλης του Ηρα-
κλείου. Και με εργατικότητα, μεθοδικότη-
τα & μοναδική εφευρετικότητα αγάπη και 
σεβασμό των συναδέλφων & προϊσταμέ-
νων στη ΔΕΗ. Δημιουργείς θαυμαστή οι-
κογένεια και παραδίδεις στην κοινωνία της 
Κρήτης παιδιά με παιδεία & ακατάλυτες 
αξίες την Μαίρη & Κωστούλα, που συνει-
σφέρουν & βοηθούν συνανθρώπους. Η 
οικογένεια σου συμπληρώνεται με επάξι-
ους γαμπρούς και μοναδικά εγγόνια που 
διαπρέπουν σε Ελλάδα & Αμερική. Ήσουν 

σωστός οικογενειάρχης, σύντροφος μονα-
δικός, πατέρας στοργικός. Ήσουν καλός, 
ήσουν γλυκύς, γλεντζές & μερακλής μεγά-
λος, παράφορα ενεργητικός, ντόμπρος & 
ειλικρινής, ήσουν με πάθος στη ζωή. Ακα-
ταμάχητος αγωνιστής, περήφανος & 
εγκρατής, ευφυής συζητητής και ο ευγενής 
καλαμπουριτζής. Ήσουν έμπιστος και αλη-
θινός συγγενής και φίλος. Παρών σε κάθε 
λύπη & χαρά, Ανάγκη και κοινωνική εκ-
δήλωση. Ήσουν πρότυπο και ήρωας μας! 
Ακόμα και στις δύσκολες ώρες της πολύμη-
νης ασθένεια σου, στάθηκες τρυφερός & 
γενναίος, πράος και δυνατός, ούτε ένα πα-
ράπονο, ούτε ένας αναστεναγμός. Πολέμη-
σες με ευγένεια και παλικαριά χωρίς θανά-
του φόβο. Και ενώ εμείς εδώ, με λύπη και 
στεναγμό σε αποχαιρετούμε: Στον Πάνω 
Κόσμο χαίρονται προσμένουν σε με τη λύ-
ρα.. Πρώτος σέρνει το χορό ο Τζαβολοβα-
σίλης, κρατεί τον Τζαβολομανώλη – το Γού-
βα τις αδελφές – το Μπαγκερομιχάλη, και 
άλλοι πολλοί πάρα πολλοί, κερνά & ο Μπα-
γκεροβαγγέλης. Έτσι υπάρχει μια παρηγο-
ριά, μια ειρήνη και μια ελπίδα για όλους 
εμάς... Τζαβολογιώργη, θα μείνεις αιώνια 
& για πάντα στη σκέψη και τις καρδιές μας. 
Σήμερα, καταλάγιασαν οι καιροί, επάψαν 
οι ανέμοι, γαλήνεψαν οι ουρανοί. Η φύση 
σε προσμένει. Τ’ Ανώγεια αγαπημένε φίλε 
& αδελφέ Τζαβολογιώργη σε αναγνωρί-
ζουν ευπατρίδη και ντυμένα με κάτασπρο 
πέπλο χιονιού, συνοδεύουν την κάτασπρη 
ψυχή σου… στον επουράνιο κόσμο. 

Πάντα θα είσαι μαζί μας.
Καλό σου Ταξίδι αγαπημένε Γιώργο μας!

τάσος Μπαγκέρης
13.01.12

Στη μνήμη του θανόντος, ο χαράλαμπος 
αεράκης (Νταροχαραλάμπης) εισέφερε 
στη Φ.α. το ποσό των 50 ευρώ.

στη μνήμη 
γεωργιου 

Μπαγκερη 
(τζαβολογιώργη)

(αποβίωσε στις 12-1-2012, 
ετών 78)

Την Παρασκευή 13 Γενάρη 2012 κηδεύτη-
κε στ’ Ανώγεια, ο Γεώργιος Μπαγκέρης 
– Τζαβολογιώργης παρουσία συγγενών και 
πολλών φίλων του. 
Ο Τζαβολογιώργης γεννήθηκε στα Ανώ-
γεια το Δεκέμβριο του 1933 και ήταν το 13ο 
παιδί του Ιωάννη και της Μαρίας Μπαγκέ-
ρη. Το 1964 παντρεύτηκε την Αθηνά Δρα-
μουντάκη και απέκτησε δύο κόρες, τη Μαί-
ρη και την Κωστούλα. Από το 1966 και 
μέχρι το θάνατο του ζούσε στο Ηράκλειο 
και δούλεψε ως φύλακας στη ΔΕΗ μέχρι 
και το 1992. Σπούδασε τις κόρες του, αξιώ-
θηκε να τις παντρέψει και να αποκτήσει 
τρεις εγγονές και έναν εγγονό. 
Σε όλη του τη ζωή ήταν ένας άνθρωπος με 
απέραντη καλοσύνη για όλους τους συγγε-
νείς και φίλους, τους οποίους συμπαραστε-
κόταν πάντα. Είχε πολύ χιούμορ, αξιοπρέ-
πεια και φιλότιμο και έχαιρε της εκτίμησης 
και της αγάπης όσων συναναστρεφόταν.
Μπορεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του 
να έζησε στο Ηράκλειο αλλά η καρδιά και 
η ψυχή του είχε μείνει στα Ανώγεια, τον 
τόπο που λάτρευε. Δεν έλειψε ποτέ από 
καμία κοινωνική εκδήλωση και πάντα ήταν 
παρών στις χαρές και τις λύπες των συγχω-
ριανών του. 
Η απώλεια του στους οικείους, συγγενείς 
και φίλους είναι μεγάλη. Έχασαν ένα άξιο 
σύζυγο, λατρεμένο πατέρα και παππού, 
αγαπημένο αδελφό και θείο και έναν ανα-
ντικατάστατο φίλο. 
Η παρακαταθήκη του, είναι μεγάλη για 
όλους όσοι τον γνώριζαν. Αγάπη, καλοσύ-
νη, αξιοπρέπεια, συμπαράσταση, ευπρέ-
πεια, ταπεινοφροσύνη, υπομονή, φιλία, 
αντρειοσύνη, υπερηφάνεια είναι τα ιδανι-
κά που πρέσβευε σε όλη του τη ζωή. 
Καλό σου ταξίδι Τζαβολογιώργη. Πεθαί-
νουν μόνο όσοι τους ξεχνούν. Εσένα δε θα 
δε ξεχάσει κανείς γιατί όλοι που σε γνώ-
ρισαν, θα σε θυμούνται πάντα. 
η σύζυγος και τα παιδιά του ευχαριστούν 
θερμά όλους τους συγγενείς και φίλους που 
με κάθε δυνατό τρόπο συμπαραστάθηκαν 
στο πένθος τους κα καταθέτουν στην εφη-
μερίδα «η φωνή των ανωγείων» για τη μνή-
μη του το ποσό των 200 ευρώ. 

��
δυο λογια απο καρδιασ 

για το Θειο Μου, 
το τζαβολογιωργη

Θείε μου,
απ’ ήσουνα βασιλικός και δυόσμος,
χωρίς εσένα έγινε φτωχότερος ο κόσμος. 
Ο κόσμος της οικογένειας σου θείε μου, ο 
κόσμος των συγγενών και των φίλων σου 

στη μνήμη 
σταυρου 
Μανουρα 

(ρουπατσοσταύρου)
(αποβίωσε στις 24/1/2012, 

ετών 74)

Ο Σταύρος Μανουράς γεννήθηκε στ’Α-
νώγεια το 1938. Ζούσε στην Ελευσίνα 
Αττικής με τη σύζυγό του Πολυξένη. Εί-
χαν μία κόρη και 3 εγγόνια.
Αντίο μπαμπά μου. Είμαι σίγουρη, πως 
για σένα υπάρχει θέση κρατημένη στον 
παράδεισο. 

η κόρη σου, 
πελαγία.

Από την οικογένεια του θανόντος εισφέρ-
θηκε στη μνήμη του, το ποσό των 20 ευρώ 
στη Φ.α.
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ΦωτΟ: ΜΑΝΩλΗσ σΚΑΝΔΑλΗσκηδεία ιωάννη κεφαλογιάννη - Αθήνα, Α' Νεκροταφείο 24/1/2012
1 Δάφνινο στεφάνι από το Δήμο Ανωγείων στη μνήμη του εκλιπόντος άξιου ανωγειανού Ιωάννη Κεφαλογιάννη
2, 3, 4 Το φέρετρο τυλιγμένο στη γαλανόλευκη. Ανωγειανοί άνδρες μεταφέρουν στους ώμους τους τη σωρό του εκλιπόντος, στη διαδρομή για την τελευταία κατοικία...
5 Τιμητικά στρατιωτικά, αγήματα όλων των σωμάτων απέτισαν φόρο τιμής στο νεκρό. Η κηδεία τελέστηκε δημοσία δαπάνη.

ομιλία δημάρχου ανωγείων  
στο σύλλογό μας
Αθήνα, 9/3/2012
1, 8 Ο δήμαρχος κατά την ομιλία του σε χαρακτηριστικό στιγμιότυπο
2, 3, 7 μετά το πέρας της ομιλίας οι παριστάμενοι αντάλλαξαν και 
κατ'ιδίαν τις απόψεις τους με το δήμαρχο 
4, 5, 6 Οι παριστάμενοι ακούουν με προσοχή την ανάπτυξη  
των θεμάτων από το δήμαρχο κ. Κεφαλογιάννη

ΦωτΟ: ΑλΚΗσ σΚΟΥλΑσ
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ΦωτΟ: ΜΑΝΩλΗσ σΚΑΝΔΑλΗσ

ετήσια χοροεσπερίδα του συλλόγου μας
Αθήνα, 25/2/2012

1 Η Ουρανία Ξυλούρη, λίγο πριν την έναρξη της βραδιάς, καλωσορίζει τον καλλιτέχνη μιχάλη Καλλέργη, 
που μας διασκέδασε εκείνο το βράδυ με το συγκρότημά του.
2,3 …και αποδίδει λίγο μετά την τιμητική πλακέτα εκ μέρους του Συλλόγου μας στη μνήμη του τιμώμενου 
και αείμνηστου λυράρη μανώλη Πασπαράκη (Στραβού). Την πλακέρα παρέλαβε η συμβολαιογράφος Άννα 
Πασπαράκη.
4 Ο Γιώργης Σαλούστρος, γιός του έτερου τιμώμενου μαντολινάρη, Νεοκλή Σαλούστρου, μόλις έχει 
παραλάβει τιμητική πλακέτα στη μνήμη του πατέρα του, εκ μέρους του Συλλόγου μας δια χειρός του 
αντιπροέδρου Ζαχαρία Σαλούστρου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιάννης μανουράς τον συγχαίρει και 
εκείνος (5) ευχαριστεί όλους, συγκινημένος.
6 Ο άξιος λυράρης μιχάλης Καλλέργης με το Βασίλη Σταυρακάκη (στα δεξιά του), αλλά και το γιό του 
μανούσο Καλλέργη στο λαούτο, όπως και τον ανηψιό του, επίσης μανούσο Καλλέργη (λαούτο) μας 
διασκέδασαν και συντρόφευσαν μουσικά και αφιλοκερδώς εκείνη τη βραδιά.
7-20 Οι ανωγειανοί έδωσαν και φέτος το παρόν στην χοροεσπερίδα του Συλλόγου μας. χαρακτηριστικά τα 
στιγμιότυπα από εκείνη τη βραδιά, με τα μέλη και τους λοιπούς καλούς φίλους του Συλλόγου μας μπροστά 
στο φακό της εφημερίδας μας. 
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Ο ΣύλλΟΓΟΣ 
των ΑΝωΓειΑΝωΝ 
της ΑθήΝΑΣ εύχεται 
σε όλους σας
Καλή Ανάσταση 
και 
Χρόνια Πολλά


