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Αποσπάσματα του  
Πανηγυρικού της ημέρας,  
Λόγου από την εκπαιδευτικό

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ  
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 12-14 
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Ο Δήμος Ανωγείων  
στο πλαίσιο των  
φετινών πολιτιστι- 
κών εκδηλώσεων  
μνήμης για την  
69ης επετείου του  
ολοκαυτώματος,  
οργάνωσε και πραγματοποίησε φέτος,  
και για το διάστημα από 12-14 Αυγούστου, 
ένα αξιομνημόνευτο, τριήμερο αντιφασιστι-
κό φεστιβάλ με ποικίλες εκδηλώσεις. 

(συνέχεια στη σελ. 9)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜA

ΙΣΤΟρΙΕΣ ΤΟΥ  
ΩΚΕΑνΟΥ, σελ. 9 
Μ. Ι. Χρονιάρη

100 χρΟνΙΑ ΑΠΟ ΤΗν 
ΕνΩΣΗ ΤΗΣ ΚρΗΤΗΣ
Γ. Καλογεράκης, σελ. 6

ΑνΩΓΕΙΑ μΙΑ ΙΣΤΟρΙΑ...  
μΙΑ μΑνΤΙνΑΔΑ...
Μ. Φασουλάς, σελ. 7

μΕ μΑθΗμΑΤΙΚΗ... 
ΑΚρΙβΕΙΑ 
Μ. Φασουλάς, σελ. 7

ΑνΩΓΕΙΑνΕΣ 
ΑθΙβΟΛΕΣ 
σελ. 11

ΗΜΕΡΙΔΑ  
στο ΔΗΜΟ ΧΑΙΔΑΡΪΟΥ
Πρόγραμμα  
ΕΛΠΙΔΑ («ΗΟPE») 
18/5/2013

«Μάχη στο ΣΦΑΚΑΚΙ» 
7 Αυγούστου 1944
69η επέτειος
›�Τ’ Ανώγεια τίμησαν  

τους αγωνιστές…
Οι ανωγειανοί και φέτος, στις 7 Αυ-
γούστου, τίμησαν με την ενεργή συμ-
μετοχή τους, τους αγωνιστές της πολυ-
θρύλητης μάχης στο Σφακάκι. 

Σημαντική η συμμετοχή  
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΑνΩΓΕΙΑνΩν ΑθΗνΑΣ
(ομιλία του  
Γιάννη Μανουρά)

Ο Σύλλογός των Ανωγειανών της 
Αθήνας, εκπροσωπούμενος από 
τον (πρώην)  πρόεδρό του Γιάννη 

Μανουρά, συμμετείχε περήφανα και 
ενεργά στην σπουδαία ημερίδα, που διορ-
γάνωσε στις 18/5/2013 και στην αίθουσα 
του δημοτικού του συμβουλίου, ο ιστορικός 
Δήμος Χαϊδαρίου, σε μια εποικοδομητική 
συνεργασία και υποστηριζόμενος από τη 
δράση του προγράμματος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης «Ευρώπη για τους πολίτες». 

(συνέχεια στη σελ. 6)
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      YΑΚΙνθΕΙΑ 2013    
       Αφιερωμένα στο σύγχρονο 
   «Ίκαρο» Κανέλλο Κανελλόπουλο
›μΕρΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣμΟΥ ΚΑΙ ψΥχΙΚΗΣ ΑνΑΤΑΣΗΣ
       Ο πολιτιστικός θεσμός των Υακινθείων και  
            φέτος πρόσφερε στο φιλοθεάμον κοινό 
             εκδηλώσεις που σκοπό είχαν την ψυχική  
                  και πνευματική ανάταση, όλων όσων  
                               τις παρακολούθησαν. 
                                     Σελ. 12

«Τιμάμε, σήμερα, την 69η Επέτειο του 
Ολοκαυτώματος των Ανωγείων από τα 
ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής στις 
13 Αυγούστου 1944. Kατά τη διάρκεια 
του Β Παγκοσμίου Πολέμου, οι Κρη-
τικοί έγραψαν μία από τις ηρωικότερες 
σελίδες της ιστορίας τους, τη Μάχη της 
Κρήτης 20 Μαΐου-1 Ιουνίου 1941.» 

(συνέχεια στη σελ. 4)

(συνέχεια 

στη σελ. 8)

Μάχη στο ΛΑΤΖΙΜΑ
                       ΟρΓΑΝΩσΗ: Πανελλήνια Πολιτι-

στική Κίνηση Μυλοποταμιτών
Με μεγαλοπρέπεια όπως κάθε χρόνο, γιορτάστηκε και φέτος, η 
72η επέτειος της «Μάχης της Κρήτης» στο Λατζιμά Ρεθύμνου. 

(συνέχεια στη σελ. 11)

Κατόπιν των προβλεπόμενων αρχαιρεσιών στις 
26/5/2013, το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου των Ανω-
γειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρο» είναι 
γεγονός.                                     (συνέχεια στη σελ. 15)

Πολύς ο κόσμος που συγκεντρώθηκε 
και φέτος, στις 13 Αυγούστου, στην κε-
ντρική πλατεία των Ανωγείων, στο «Αρ-
μί», όπου δεσπόζει επιβλητικό το Ηρώο, 
για να θυμηθεί και να τιμήσει, αποδί-
δοντας σεβασμό σ’όσους έχασαν τη ζωή 
ή το βιός τους 69 χρόνια πριν, το 1944 
από το γερμανό κατακτητή, ο οποίος 
εισέβαλε στο χωριό με σκοπό να κάψει 
και να καταστρέψει, ώστε να κάμψει το 
ηθικό των Ανωγειανών, που είχαν δια-
χρονικά και σταθερά επιδείξει αντιστα-
σιακή δράση έναντι στον γερμανό ει-
σβολέα και βεβαίως του είχαν επιφέρει 
καίρια πλήγματα.         (συνέχεια στη σελ. 4)

ΕκδηλώσΕισ τιμησ 
και μνημησ
στ’ανώγΕια κατα την 

69η επέτειο από to 

3ο όλοκαύτωμα 
(13/8/1944)

το Πρώτο Φεστιβάλ Χορού
και η Παγκρήτια Καντάδα
 ΔΙΟρΓΑΝΩσΗ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Την Κυριακή, 11η Αυγούστου 2013 ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Ανωγείων, μετά από πολύμηνες 
και άοκνες προσπάθειες σκληρής προετοιμασί-
ας, ευτύχησε να διοργανώσει με απόλυτη επιτυ-
χία και σωστό συντονισμό,  μια εκδήλωση ορό-
σημο για τα πολιτιστικά δρώμενα της Κρήτης 
και δη των Ανωγείων.                (συνέχεια στη σελ. 4)

➜   Nέο Δ.Σ. στο σΥΛΛΟΓΟ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ 
    ΤΗσ ΑΘΗΝΑσ. Νέος πρόεδρος 

                             Ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

       ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
➜  Ημερίδα στ’Ανώγεια (2/6/2013)
Οι ανωγειανοί πεζογράφοι 
και ποιητές…
Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, συστήθηκε  
το 1998 με σκοπό τη συλλογή, σε μια διαχρονική 
προοπτική, του συγγραφικού έργου των Κρητών  
λογοτεχνών, κάθε δήμου της Κρήτης.     σΕΛ 10

7 2 η  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ

O πρόεδρος της Παν. 
Ενωσ. Μυλοποταμιτών 
κ. Σπύρος Τρούλης 
αποδίδει τιμή στους 
πεσόντες

›
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...  ΤΟ «ΑΥΓΟ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ» 

 ΕΠΩΑΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ...

Ο ρατσισμός είναι επικίνδυνος, επειδή είναι  παναν-
θρώπινος και δεν γνωρίζει σύνορα.
Όλοι μας γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε με το φόβο 
του αγνώστου, του διαφορετικού.  Δεν γεννιόμαστε 
με την αγάπη μέσα μας. Ανεδαφικός είναι ο ισχυρι-
σμός εκείνου που διατείνεται, ότι ο άνθρωπος γεν-
νιέται καλός, αγαθός και αθώος. Προσωπικά, ως 
ποιο μεστή και σοβαρή κρίνω την άποψη, που θέλει 
τον άνθρωπο από γεννήσεως και στην κατοπινή του 
πορεία και εξέλιξη να θρέφει μέσα του πρωτόγονα 
ένστικτα και συναισθήματα, όπως κυρίαρχα το φόβο, 
το μίσος, την επιθετικότητα, αλλά και την (πιο μο-
ντέρνα) αλαζονεία. Και μάλιστα μπορεί και τα εκ-
φράζει με την (παραμικρή) αφορμή.
Η αγάπη, από την άλλη, είναι ζητούμενο και έχει 
τίμημα, συχνά βαρύ. Μακάριοι και ευτυχείς, όσοι τη 
βιώνουν, όσοι τη συναντούν, όσοι τη μεταδίδουν. 
Με άλλα λόγια, βλέποντας την αλήθεια κατάματα, 
θεωρώ, ότι ο άνθρωπος γεννιέται ρατσιστής. Και 
ανατρέφεται ρατσιστής, αν η οικογένεια, αλλά και 
το στενό του περιβάλλον δεν του θεραπεύσει ή έστω 
καταπραΰνει του φόβους και την καχυποψία του για 
το συνάνθρωπο. 
Αλλά η εκ μέρους μας, θέαση και αντιμετώπιση του 
συνανθρώπου μας, ως συνοδοιπόρου, ως αρωγού, ή 
ακόμα ως κοινωνού, στο όμορφο ταξίδι (φευ) που 
λέγεται ζωή, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Και 
τούτο καθώς πρόκειται στην ουσία, για μια προσπά-
θεια απελευθέρωσης από τα δεσμά αρχέγονων εν-
στίκτων. Εδώ βεβαίως, μπορεί η παιδεία να προσφέ-
ρει απλόχερα τη βοήθειά της καθώς, είναι αυτή που 
θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην αυτογνωσία, που θα 
του υπαγορεύσει και εν τέλει εξασφαλίσει την γόνι-
μη αυτοκριτική.
Και μιλάμε για μια παιδεία αταλάντευτη στις στο-
χεύσεις της και πλούσια στο περιεχόμενό της, ώστε 
να στηρίζει την καθημερινή πάλη του κάθε ανθρώπου 
με την έμφυτη δυσπιστία και φοβία του για το συνάν-
θρωπο και το διαφορετικό.
Μόνο με παιδεία και εσωτερική άσκηση θα ξεπερά-
σουμε το ρατσισμό. Με σκέψη και ισχυρή βούληση. 
Πριν πολεμήσουμε τον ρατσισμό στην κοινωνία, πρέ-
πει να τον νικήσουμε μέσα μας.
Οι νόμοι, οι διατάξεις, τα ευχολόγια και οι σποραδι-
κές διακηρύξεις, δεν φαίνεται να ενεργούν στη ρίζα 
του κακού. Αντιθέτως, συχνά θα έλεγα, ότι επιτείνουν 
την κατάσταση και  θεριεύουν το πρόβλημα.
Γνωρίζω ότι απευθύνομαι στους ανωγειανούς, αν-
θρώπους που απεχθάνονται το ρατσισμό.
Δεν πρέπει όμως να εφησυχάζουμε. Δεν πρέπει να 
υποτιμάμε το ρατσισμό μέσα μας. Καλλιεργημένος 
ή αμόρφωτος, με πανεπιστημιακή ή λαϊκή σοφία, ο 
κάθε άνθρωπος είναι υποψήφιο θύμα του ρατσισμού. 
Αλλά και θύτης.
Ο ρατσισμός μεταλλάσσεται, εξελίσσεται, μεταμορ-
φώνεται και ως άλλος χαμαιλέοντας θα μας ζητήσει 
νερό για να αντιμετωπίσει την πυρά, στην οποία τα 
ευχολόγια μας προσπαθούν να το ρίξουν, για να τον 
πατάξουν τάχα.
Ο ρατσισμός είναι άμμος και αέρας μαζί. Δεν πιά-
νεται. Γλυστρά, ξεφεύγει. Φωλιάζει και καραδοκεί 
πίσω από αθώες γενικεύσεις και κοινότοπες προκα-
ταλήψεις, που όλοι μας αναμασάμε, μηρυκάζοντας.   
Γι’ αυτό, ανωγειανοί γρηγορείτε και επαγρυπνείτε. 
Το αυγό του φιδιού επωάζεται σε πρόσφορα εδά-
φη…

Γιάννης Β. Μανουράς

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

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.

Ο Διευθυντής και το προσωπικό του 
Κ.Υ. Ανωγείων ευχαριστεί θερμά τις 
παρακάτω οικογένειες:
1. Την οικογένεια του Φρυσάλη Θεο-
χάρη στην μνήμη του οποίου, διέθεσαν 
το ποσό των 100 ευρώ για προμήθεια 
υγειονομικού υλικού.
2. Την οικογένεια τoυ Ξημέρη Ιωάννη, 
που διέθεσαν στην μνήμη του Κεφαλο-
γιάννη Νικολάου (Προέδρου), το ποσό 
των 50 ευρώ για αναλώσιμο υλικό.
3. Την οικογένεια του Γεωργίου Πα-
ντερή που διέθεσε:
α) στην μνήμη του Σμπώκου Εμμ (Μη-
ναδομανώλη) το ποσό των 50 ευρώ και 
β) στην μνήμη της αγαπημένης του μη-
τέρας Αναστασίας Παντερή το ποσό 
των 200ευρώ,για την προμήθεια υγει-
ονομικού υλικού. 
4. Στην μνήμη του Γιάγκου Σκουλά 
(Καρφάκη) τα εγγόνια του:
Χαράλαμπο και Βέρα Χαιρέτη
Γεώργιο και Άννα Φασουλά
Διονύση και Μαρίνα Χαιρέτη 
που διέθεσαν το ποσό των 150 ευρώ 
για αναλώσιμο υλικό.
Ευχόμαστε η μνήμη τους να είναι αι-
ωνία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο Παιδικός Σταθμός Ανωγείων ευχα-
ριστεί θερμά την οικογένεια Σφακιανά-
κη Γρηγόρη για την δωρεά των 50 ευρώ 
που έκανε στον Σταθμό μας στην μνήμη 
της θειας τους Ελένης Νταγιαντά.

Η σχολική επιτροπή του Γυμνασίου 
και Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί:
1. Τα τέκνα της Ελευθερίας Γ. Μαυ-
ρόκωστα για το ποσό των 150 ευρώ 
που προσέφεραν στη μνήμη της μητέ-
ρας τους
2. Τη Σμπώκου Ελευθερία (Ατζαρομα-
νώλαινα) για το ποσό των 50 ευρώ που 
προσέφερε στη μνήμη του Δραμουντά-
νη Μιχαήλ (Κακοπάντιδου)

Η δ/ντρια του Λυκείου
ΠΡΙΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ 
Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την υπο-
χρέωση να ευχαριστήσουν θερμά τους 
παρακάτω δωρητές:
-το νιόπαντρο ζευγάρι Κώστα και Χρι-
στίνας Χαχλιούτη για την προσφορά 
κρέατος στο ενιαίο μαγειρείο του Δή-
μου που εξυπηρετεί τα παιδιά του παι-
δικού, τους ηλικιωμένους του ΚΗΦΗ, 
και τα μοναχικά άτομα του Δήμου 
Επίσης: 
-τον κ. Πασπαράκη Ορέστη για τη δω-
ρεά 70 ευρώ στη μνήμη Βαγγέλη Κεφα-
λογιάννη.
-την οικ. Γρηγορίου Σφακιανάκη για τη 
δωρεά 50 ευρώ (στην Κοινωνική Μέ-
ριμνα) στη μνήμη Νταγιαντά Ελένης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Παιδικός Σταθμός Ανωγείων ευχα-
ριστεί θερμά την οικογένεια Σφακιανά-
κη Γρηγόρη για την δωρεά των 50 ευρώ 
που έκανε στον Σταθμό μας στην μνήμη 
της θείας τους Νταγιαντά Ελένης. 
Ο Παιδικός σταθμός Ανωγείων ευχα-
ριστεί θερμά την οικογένεια του Σιμι-
τζή Βασιλείου για την δωρεά των 150 
ευρώ που έκανε στον Σταθμό μας στην 
μνήμη της Αθηνάς Ρούλιου.

Στη μνήμη Λεωχάρη Φρυσάλη, ο Δη-
μήτριος Κονιός του Χαραλάμπους, 

κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επι-
τροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ανωγείων το ποσό των 100 ευ-
ρώ. Η Σχολική Επιτροπή τον ευχαρι-
στεί θερμά.

Στη μνήμη Ευάγγελου Κεφαλογιάννη, η 
οικογένεια Μανώλη και Ειρήνης Κο-
νιού, κατέθεσαν στο ταμείο της Σχολι-
κής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό των 
εκατό (100) ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή 
τους ευχαριστεί θερμά.

Στη μνήμη Βασιλείου Καλομοίρη, η οι-
κογένεια Ιωάννη Σαλούστρου του 
Κωνσταντίνου, κατέθεσε στο ταμείο 
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό 
των 50 ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή, ευ-
χαριστεί θερμά.

Στη μνήμη Δραμουντάνη Μιχάλη, ο κ. 
Χαράλαμπος Δραμουντάνης, κατέθεσε 
ως δωρεά στη Σχολική Επιτροπή Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανω-
γείων το ποσό των 50 ευρώ. Η Σχολική 
Επιτροπή τον ευχαριστεί θερμά.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ  
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Για τον εξωραϊσμό του Δημοτικού Νε-
κροταφείου η Επιτροπή Αγίας Μαρί-
νας κατέθεσε το ποσό των 100 ευρώ 
αντί στεφάνου εις μνήμην του Γεωργίου 
Καλομοίρη του Νικολάου.
Η επιτροπή Υγείας-Καθαριότητας και 
Νεκροταφείου, του Δήμου Ανωγείων 
αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστή-
σει την οικογένεια του εκλιπόντος για 
την ευγενική προσφορά τους και εύχε-
ται να είναι η μνήμη του αιώνια.
Για τον εξωραϊσμό του Δημοτικού Νε-
κροταφείου Ανωγείων κατέθεσε στη 
μνήμη του Βασιλείου Ν. Καλομοίρη και 
αντί στεφάνου ο Ιωσήφ Ιωάν. Καλομοί-
ρης το ποσό των 50 ευρώ.
Η επιτροπή Υγείας-Καθαριότητας και 
Νεκροταφείου, του Δήμου Ανωγείων 
αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστή-
σει την οικογένεια του εκλιπόντος για 
την ευγενική προσφορά τους και εύχε-
ται να είναι η μνήμη του αιώνια.
Για τον εξωραϊσμό του Δημοτικού Νε-
κροταφείου Ανωγείων η οικογένεια 
Σπυρίδωνος Κ. Ανδρεαδάκη κατέθεσε 
το ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη του 
Σπυρίδωνος Κ. Ανδρεαδάκη 
Η επιτροπή Υγείας-Καθαριότητας και 
Νεκροταφείου, του Δήμου Ανωγείων 
αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστή-
σει την οικογένεια του εκλιπόντος για 
την ευγενική προσφορά τους και εύχε-
ται να είναι η μνήμη του αιώνια.

Με εκτίμηση,
Ο πρόεδρος

Ιωάννης Χαιρέτης

O Χαράλαμπος Δραμουντάνης του Αν-
δρέα, κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δήμου Ανωγείων, στη μνήμη Χαρά-
λαμπου Κεφαλογιάννη του Ανδρέα το 
ποσό των 50 ευρώ και στη μνήμη Ζα-
χαρένιας Γεωργίου Βρέντζου το ποσό 
των 50 ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή τον 
ευχαριστεί θερμά 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΕυχαριστήριαΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
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«ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»
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ΥΠΕΥθΥνΟΣ ΔΙΑφΗμΙΣΗΣ 
& ΔΗμΟΣΙΩν ΣχΕΣΕΩν

Νικόλαος Καράτζης, κιν..: 6979-302303
Ζαχαρίας Σαλούστρος, κιν.: 6977-464742

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - βΙβΛΙΟΔΕΣΙΑ
Δεκάλογος Ε.Π.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥνΔρΟμΕΣ
Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ

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

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

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

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

επιστρέφονται μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

6163-010032-961

Ώρες λειτουργίας του Συλλόγου 
μας κατά τη φετινή περίοδο
Ο Σύλλογός μας θα παραμένει για τη φετινή 
περίοδο ανοικτός, τις Κυριακές & από ώρα: 

Περιμένουμε όλους τους συγχωριανούς και 
φίλους του Συλλόγου να μας επισκεφθούν 
στην όμορφη και άνετη αίθουσά μας στην 
Αθήνα, στους Αμπελοκήπους (οδός Βελε-
στίνου 18), για να συζητήσουμε τα σχέδιά 
μας, αλλά και τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουμε. Σας περιμένουμε να γνωριστού-
με από κοντά.                                     το Δ.σ.

17:30 έως 20:30

ΔΙΑφΗμΙΣΤΕΙΤΕΣΤΗ «φΩνΗ  ΤΩν ΑνΩΓΕΙΩν»Καλούμε όλους, όσοι επιθυμούν να 
διαφημιστούν στην εφημερίδα μας 

να καλούν στα γραφεία του  
Συλλόγου μας τηλ.: 210 6916060  

ή στο τηλ.: 6972 906273  (Γιάννης Μανουράς).

«Ιδαίο Άντρο»

(απόσπασμα από το δελτίο τύπου)

Η σημαντική αυτή έκδοση κυκλοφόρησε από την 
Αρχαιολογική Εταιρεία τον Απρίλιο του 2013. 
Πρόκειται για ένα τρίτομο έργο που περιλαμβάνει 
και διαπραγματεύεται το σύνολο των ευρημάτων, 
από την πρώτη ανασκαφή του F. Halbherrτο 1888 
μέχρι την ανασκαφή της δεκαετίας του 1980 από 
τον Γιάννη Σακελλαράκη.
Ο 1ος τόμος περιλαμβάνει όλες τις φιλολογικές 
μαρτυρίες σχετικά με το ιερό σπήλαιο, το οποίο 
χαρακτηρίσθηκε από έγκριτους αρχαιολόγους ως 
η «Βηθλεέμ της Αρχαιότητας». Ακόμη συζητούνται 
η θέση, η σχέση επιρροής των κέντρων όπως η 
Αξός, η Κνωσός και η Γόρτυνα αλλά και η φύση 
που το περιβάλλει, η πανίδα και η χλωρίδα. Εξε-
τάζεται ο μύθος σχετικά με την γέννηση και τον 
θάνατο του Κρηταγενή Δία, οι θέσεις κατοίκησης 
στις γύρω περιοχές και οι προσβάσεις στο ιερό.
Σε ειδικό κεφάλαιο αναφέρεται η ιστορία των ανα-
σκαφών και φυσικά γίνεται η δημοσίευση της συ-
στηματικής ανασκαφής του Γ. Σακελλαράκη. Ανα-
λύονται οι νέες μέθοδοι και τρόποι ανασκαφής σε 
ένα σπήλαιο, που διαφέρουν από αυτούς που χρη-
σιμοποιούνται στις συνήθεις ανασκαφές.
Οι νέες ανασκαφές έδωσαν πολλά στοιχεία για τους 
επιμέρους χώρους λατρείας εντός του σπηλαίου, την 
Κεντρική Αίθουσα, τον Β. και Ν. Μυχό και το Μικρό 
Σπήλαιο, για την λειτουργία τους κατά περιόδους 
και για τα μυστήρια που ελάμβαναν χώρα, μαζί με 
πλήθος άλλων πληροφοριών.
Μετά την παρουσίαση των ανασκαφικών στοιχεί-
ων και των πηγών στον πρώτο τόμο γίνεται λόγος 
για την λατρεία και τα δρώμενα, την λειτουργία 
των μυστηρίων και την διαδικασία της μύησης των 
πιστών, όπως μπορούν να διακριβωθούν από τα 
ευρήματα, τις φιλολογικές πηγές, όπως π.χ. το χω-
ρίο στους Κρήτες του Ευριπίδη, ή μεσα από την 
σύγκριση με άλλα μυστήρια, όπως τα Ελευσίνια. 
Γίνεται επίσης λόγος για την άσκηση της μαγείας 
(εύρεση κατάδεσμων) και της μαντικής (αστρα-
γαλομαντεία, νερό, λυχνομαντεία). Άλλωστε, ο 
μάντης Επιμενίδης ο Κρης φέρεται ότι έζησε επί 
πολλά έτη στο σπήλαιο. Ακόμη, εξετάζεται η σχέ-
ση των Ορφικών και των Πυθαγορείων με την 
λατρεία στο σπήλαιο.
Ο χορός και η μουσική έπαιζαν σημαντικό ρόλο 
στα δρώμενα, όπως και τα δεικνύμενα, συγκεκρι-
μένα ο θρόνος που αναφέρεται από τον Πορφύριο 
και του οποίου ελεφάντινα τμήματα βρέθηκαν 
στην Κεντρική Αίθουσα. Το σπήλαιο λειτούργησε 
και σαν φιλοσοφικό εργαστήριο. Πιθανώς το επι-
σκέφθηκε ο Πλάτων, όπως διαφαίνεται στους 

Ανωγειανές... εκδόσεις

ΙΕΡΟ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΟ
Γ.Σακελλαράκη και Έ. Σαπουνά-Σακελλαράκη
Εκδόσεις:  «Αρχαιολογική Εταιρία» Αθήνα 2013

«Νόμους» του και ο Πυθαγόρας, όπως μνημονεύ-
ει ο Πορφύριος, ενώ αργότερα, στα Ρωμαϊκά χρό-
νια, το επισκέφθηκαν ο Ηρώδης ο Αττικός, ο 
Απολλώνιος ο Τυανεύς κ.α.
Ο 2ος τόμος πραγματεύτεται τα ευρήματα των ανα-
σκαφών ξεκινώντας από τα σκεύη Νεολιθικών 
χρόνων (περίπου 3000 π.Χ.), όταν το σπήλαιο χρη-
σιμοποιήθηκε περιοδικά, και συνεχίζοντας με τα 
σπουδαία ευρήματα που χρονολογούνται από το 
2000 π.Χ. μέχρι το τέλος της αρχαιότητας.
Σημαντικά και ευρύτερα γνωστά ευρήματα είναι 
οι χάλκινες ασπίδες των πρώτων ανασκαφών, τα 
χάλκινα ειδώλια, οι τρίποδες αλλά και τα χρυσά, 
όπως ο χρυσός τρίποδας. Χάντρες και κοσμήματα 
από χρυσό, ορεία κρύσταλλο ή ήλεκτρο, που είχε 
μαγική χρήση και αντικείμενα από φαγεντιανή 
επίσης ξεχωρίζουν. Πολύτιμα είναι τα ελεφάντινα 
αντικείμενα, ιδιαίτερα τα ριπίδια και οι πυξίδες 
που προέρχονται από την Β. Συρία, την Φοινίκη 
αλλά και κάποια σημαντικά κρητικών εργαστηρί-
ων, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε τμήματα από 
ελεφάντινο θρόνο.
Οι σφραγίδες είναι άλλη ομάδα ευρημάτων από 
τις πολύ σημαντικές: Οι μινωικές από διάφορες 
ύλες, με κορυφαία την σφραγίδα από ορεία κρύ-
σταλλο με θεά ή ιέρεια που κρατά θαλάσσιο τρί-
τωνα μπροστά από βωμό με ιερά κέρατα. Οι γεω-
μετρικών (1000-900 π.Χ.) χρόνων ελεφάντινες 
σφραγίδες είναι μοναδικές στο είδος τους. Απει-
κονίζουν ιππέα σε διάφορους συνδυασμούς. Για 
την μοναδικότητά τους ονομάζονται σφραγίδες 
«τύπου Ιδαίου Άντρου». Οι σφραγίδες αυτές βρί-
σκουν παράλληλο μόνο στις αττικές χρυσές ταινί-
ες της ίδιας περιόδου. Είναι φανερό από τα πιο 
πάνω ευρήματα ότι το Ιδαίο Άντρο δεν είναι μόνο 
ένα πανκρήτιο ιερό αλλά ένα ιερό που συνδέεται 
με όλη την Ανατολική Μεσόγειο…….
Οι δύο τόμοι συμπληρώνονται με έναν 3ο όπου 
εικονίζονται πλήθος από τα πολύτιμα ευρήματα…
Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλοί 
τρόποι ερμηνείας μιας ανασκαφής και ο αρχαιο-
λόγος καλείται να δώσει τη δική του ερμηνεία. 

Μουσική ταβέρνα
«Ο ΒΟΥρΓΙΑσ»

Χαράλαμπος  
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τηλ.: 210-7643414
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Φέτος, οι καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν δια-
φορετικά, όσο και εντυπωσιακά. Ήδη από τις 10:30 το πρωί 
πολλοί νέοι και νέες του χωριού αφού συγκεντρώθηκαν στο 
σημείο του  Κέντρου Υγείας Ανωγείων, ξεκίνησαν και πραγ-
ματοποίησαν αντιφασιστική πορεία, και κρατώντας πανό και 
φωνάζοντας αντιφασιστικά συνθήματα, με κυρίαρχο το 
«Τα Ανώγεια και την Βιάννο τα ‘κάψαν οι Ναζί,
φασίστες δεν χωράνε σε τούτο το νησί»
διήλθαν την κεντρική οδό των Ανωγείων, καταλήγοντας στην 
πλατεία στ’Αρμί, λίγο πριν ξεκινήσει η δοξολογία για τους 
πεσόντες εκείνης της ημέρας. Η αντιφασιστική αυτή πορεία, 
πλαισίωσε πολυπληθείς, άλλες εκδηλώσεις στα πλαίσια του 
3ήμερου αντιφασιστικού φεστιβάλ που διοργάνωσε ο Δήμος 
Ανωγείων με τους λοιπούς, δραστήριους πολιτιστικούς φο-
ρείς του χωριού (βλ. σχετικό ρεπορτάζ για τις εκδηλώσεις 
αυτές, σ’αυτό το φύλλο της Φ.Α.).
Λίγο αργότερα ξεκίνησε η δοξολογία προς τιμήν των πεσό-
ντων, την οποία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ Ευγένιος.
Και φέτος ήταν αισθητή και πολυπληθείς η παρουσία εκπρο-
σώπων της Πολιτικής ηγεσίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Δεν έλειψε βεβαίως και η παρουσία τιμητικού στρατιωτικού 
αγήματος. Την κατάθεση στεφάνων από τους κοινωνικούς 
και πολιτικούς φορείς, ακολούθησε η αισθαντική ερμηνεία, 
συνοδεία του λαούτου του, από το Γιάγκο Χαιρέτη του μελο-
ποιημένου ποιήματος «Ω! Παναγιά μου Ανωγειανή…» της 
Ειρήνης Αναγνωστάκη για το Ολοκαύτωμα του χωριού.
Ανάμεσα στους εκπροσώπους των πολιτειακών αρχών και 
τοπικών φορέων πολιτισμού και αυτοδιοίκησης, βρέθηκε η 
Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Αντιπρόε-
δρος της Βουλής Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο Περιφερει-
άρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, οι Βουλευτές Ρεθύ-
μνου Ανδρέας Ξάνθος και Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Βου-
λευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς ,η Αντιπεριφερειάρχης 
Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης 
Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Δημήτρης Κόκ-
κινος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνου Μανόλης Πε-
τράκης, αλλά και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ανωγεια-
νών της Αθήνας Ζαχαρίας Σαλούστρος.
Φέτος, τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας, εκφώνησε η εκπαι-
δευτικός Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη. Ο λόγος της μεστός και 
επίκαιρος. Προκάλεσε την προσοχή όλων. Η ομιλήτρια, αντι-
λαμβανόμενη τα σημεία των καιρών, ανέτρεξε στο γεγονότα 
του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων, τον Αύγουστο του 1944, 
ανέδειξε τα μηνύματα που πρέπει να αποκομίσουμε όλοι 
σήμερα από την ανδρεία των συγχωριανών μας, που αντι-
στάθηκαν και προασπίστηκαν τη λευτεριά, ενώ τέλος κάλε-
σε όλους σε επαγρύπνηση, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους 
που διατρέχουν όλοι όσοι φλερτάρουν ή πολύ περισσότερο 
ασπάζονται φασιστικές και ρατσιστικές ιδεολογίες (βλ. απο-
σπάσματα του πανηγυρικού λόγου, στο φύλλο αυτό).
Η τήρηση ενός λεπτού σιγής, μετά την εκφορά του πανηγυ-
ρικού λόγου, και η ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου, 
σκόρπισε συγκίνηση στους παρευρισκόμενους και συνέβαλε 
στην ψυχική τους ανάταση. Χρέος όλων μας, να μην ξεχνάμε 
ότι το τίμημα της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, 
αλλά και της ίδιας της αξιοπρεπούς ζωής είναι βαρύ και 
θέλει δύναμη πνευματική και ψυχική για να το σηκώσουμε. 
Ας είναι η μνήμη των πεσόντων αιώνια.                           Φ.Α.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Και οι Ανωγειανοί, πιστοί στις αρ-
χές και στις αξίες της ιστορικής 
τους μοίρας, βρέθηκαν στην πρώτη 
γραμμή του αγώνα, καθώς πολέμη-
σαν για την υπεράσπιση του Ηρα-
κλείου και στη Μάχη του Λατζιμά 
στο Ρέθυμνο. Οι Ανωγειανοί από 
νωρίς οργάνωσαν (1941) αξιόμαχες 
αντάρτικες ομάδες, οι οποίες στε-
λεχώθηκαν από ανωγειανούς και 
ανωγειανές, όπως η Ανεξάρτητη 
Ομάδα Ανωγείων (Α.Ο.Α.) «ο Ψη-
λορείτης» και το Ε.Α.Μ.-Ε.ΛΑΣ, 
που προσέφεραν σημαντικές υπη-
ρεσίες στον απελευθερωτικό αγώ-
να της Κρήτης για την αποτίναξη 
της ναζιστικής κατοχής]…
[… Στις 13 Φεβρουαρίου 1944 ει-
σέβαλλαν στ Ανώγεια περίπου 
1500 Γερμανοί στρατιώτες και, 
αφού κύκλωσαν αιφνιδιαστικά το 
χωρίο συνέλαβαν 13 αιχμαλώτους, 
ανάμεσά τους και τον αρχηγό της 
Ομάδας «ο Ψηλορείτης», Γιάννη 
Δραμουντάνη (Στεφανογιάννη), 
τον οποίον και εκτέλεσαν. Στην 
αρχηγία της διευρυμένης οργάνω-
σης τον διαδέχθηκε ο Μιχάλης Ξυ-
λούρης (Χριστομιχάλης). Τον 
Απρίλιο του 1944, Βρετανοί αξιω-
ματικοί με Κρητικούς αγωνιστές 
απήγαγαν λίγο έξω από το Ηρά-
κλειο, τον Γερμανό στρατηγό Φον 
Κράιπε, τον οποίον μετέφεραν στ 
Ανώγεια, όπου με τη βοήθεια Ανω-
γειανών ανταρτών οδηγήθηκαν 
στον Ψηλορείτη, για να φυγαδευ-
τούν από τα νότια παράλια στη 
Μέση Ανατολή. Ακόμη, στις 22 Ιου-
λίου 1944 πραγματοποιείται το σα-
μποτάζ της Πυργού με την ενεργό 
συμμετοχή Ανωγειανών.
Εκείνος ο Αύγουστος του 1944 απο-
δείχθηκε σημαδιακός για την ιστο-
ρία των Ανωγείων. Στις 7 Αυγού-
στου, Ανωγειανοί αντάρτες συνέλα-
βαν και εκτέλεσαν 8 Γερμανούς και 
Ιταλούς, οι οποίοι με επικεφαλής το 
λοχία-φρούραρχο του Γενί Γκαβέ 

είχαν πάρει από τα Ανώγεια για 
αγγαρεία περίπου 50 γυναικόπαιδα. 
Η εννεαμελής ομάδα του ΕΛΑΣ 
Ανωγείων με αυταπάρνηση και 
αποφασιστικότητα, με επικεφαλής 
τον Μανόλη Μανουρά (Σμαιλομα-
νόλη), θα παγιδεύσει τον Γερμανό 
λοχία των SS, γνωστό ως Σήφη, και 
την ομάδα του και θα ελευθερώσουν 
τα γυναικόπαιδα. Οι εχθροί σκοτώ-
νονται και αιχμαλωτίζονται στην 
περιοχή Σφακάκι. Την επόμενη μέ-
ρα, 8 Αυγούστου 1944, Ανωγειανοί 
αντάρτες της Ανεξάρτητης Ομάδας 
Ανωγείων σε συνεργασία με Ρώ-
σους κομάντος και τον Άγγλο υπο-
λοχαγό Στανλευ Μος, πραγματοποι-
ούν το σαμποτάζ της Δαμάστας, μία 
ακόμη από τις πιο αντιστασιακές 
ενέργειες κατά των Γερμανών, η 
οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυ-
ματισμό του Εμμ. Σπινθούρη (Ντα-
μπακομανώλη) με τη γνωστή σε 
όλους περιπέτειά του, την ισοπέδω-
ση του χωριού Δαμάστα και την 
εκτέλεση των αντρών που πιάστη-
καν σε αυτό από τους Γερμανούς. 
Με απαράμιλλο θάρρος θα εξουδε-
τερώσουν τρία γερμανικά αυτοκί-
νητα και ένα τεθωρακισμένο, που 
μετέφερε την αλληλογραφία του 
γερμανικού Στρατηγείου Ηρακλεί-
ου στην Διοίκηση του Φρουρίου 
Κρήτης στα Χανιά……]
[…Τη νύχτα της 12ης προς 13ης Αυ-
γούστου 1944 δύο γερμανικά Τάγ-
ματα του 65ου Συντάγματος μετα-
φέρθηκαν με 30 αυτοκίνητα στο 
συνοικισμό Σείσαρχα του Δήμου 
Ανωγείων, με διοικητή τον Ταγμα-
τάρχη Μάρτεν. Οι Ανωγειανοί σκο-
ποί αντιλήφθηκαν τους Γερμανούς 
και με το σύνθημα «οι τράγοι στ' 
αμπέλια», ειδοποίησαν τους κατοί-
κους και όλοι οι άντρες ανέβηκαν 
στο βουνό. Οι Γερμανοί έφτασαν 
με τα πόδια στ Ανώγεια , τα κύκλω-
σαν με διπλό κλοιό και εγκατέστη-
σαν φυλάκια στους γύρω λό-
φους……]
[Ο ταγματάρχης Μάρτεν τους διά-

βασε τη διαταγή του στρατιωτικού 
διοικητή Φρουρίου Κρήτης Χ. Βάλ-
τερ Μίλλερ:
«Επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι 
κέντρον της Αγγλικής κατασκοπείας 
εν Κρήτη και επειδή οι Ανωγειανοί 
εξετέλεσαν τον φόνον του λοχίου 
φρουράρχου Γενί – Γκαβέ και της 
υπ’ αυτόν φρουράς και επειδή οι 
Ανωγειανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ 
της Δαμάστας , επειδή εις Ανώγεια 
ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν 
αντάρται των διαφόρων ομάδων 
αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανω-
γείων διήλθον και οι απαγωγείς με 
τον στρατηγόν Φον Κράϊπε χρησιμο-
ποιήσαντες ως σταθμόν διακομιδής 
τα Ανώγεια διατάσσομεν Την ΙΣΟ-
ΠΕΔΩΣΙΝ τούτων και την εκτέλεσιν 
παντός άρρενος Ανωγειανού όστις 
ήθελες ευρεθή εντός του χωρίου και 
πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός χι-
λιομέτρου.»

Χανιά 13 Αυγούστου 1944
Ο Στρατηγός Διοικητής  

Φρουρίου Κρήτης, Χ.Μίλλερ

Μετά την ανάγνωση της διαταγής, 
οι Γερμανοί συνέλαβαν 80 γέρο-
ντες, τους οποίους οδήγησαν στο 
Ηράκλειο και διέταξαν τα 2.500 
περίπου γυναικόπαιδα που είχαν 
συγκεντρωθεί να σχηματίσουν φά-
λαγγα και με ισχυρή συνοδεία τους 
οδήγησαν στο Γενί Γκαβέ και τα 
εγκατέλειψαν. Οι άμαχοι Ανωγεια-
νοί φιλοξενήθηκαν από τους κατοί-
κους των χωριών του Μυλοποτά-
μου, οι οποίοι επέδειξαν αμέριστη 
αλληλεγγύη στους ξεριζωμένους 
πρόσφυγες. Μέσα στο έρημο χω-
ριό, οι Γερμανοί επιδόθηκαν σε 
λεηλασία των υπαρχόντων των νοι-
κοκυριών, όπου μέρος τους πούλη-
σαν σε μαυραγορίτες στο Ηρά-
κλειο, ενώ τα πολύτιμα είδη τα  
μετέφεραν στο αεροδρόμιο Κα-
στελλίου και από κει τα έστελναν 
αεροπορικώς στη Γερμανία. Μετά 
τη λεηλασία άρχισε το κάψιμο και 
η ανατίναξη των σπιτιών με εκρη-

κτικές ύλες. Στα σπίτια βρήκαν γέροντες 
και γερόντισσες που δεν μπορούσαν, καθώς 
ήταν ανάπηροι, ανήμποροι ή δεν ήθελαν να 
εγκαταλείψουν το χωριό, τους οποίους, 
αφού σκότωσαν, τους έκαψαν, ενώ εκτέλε-
σαν και 31 ομήρους, που είχαν αγγαρέψει 
για τη συγκέντρωση και τη μεταφορά της 
λείας τους. Η λεηλασία και η καταστροφή 
των Ανωγείων κράτησε 24 μέρες, από τις 
13 Αυγούστου μέχρι στις 5 Σεπτεμβρίου 
1944, οπότε και αποχώρησαν αφήνοντας 
πίσω τους ένα ισοπεδωμένο χωριό μέσα σε 
καπνούς και αποκαΐδια. Μέσα σε 122 χρό-
νια περίπου οι Ανωγειανοί έζησαν τρία 
Ολοκαυτώματα, το 1822 και το 1867 από 
την εκδικητικότητα των Τούρκων και το 
1944 από τους Ναζί κατακτητές, εξαιτίας 
του αγωνιστικού φρονήματός τους…]
[..Το Ολοκαύτωμα των Ανωγείων το 1944 
συνδέεται, από τη μια, με όλα τα ελληνικά 
Ολοκαυτώματα και την ηρωική αντίσταση 
των Ελλήνων στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο, αλ-
λά και, από την άλλη, με τις θηριωδίες και 
τις φρικαλεότητες του ναζισμού στην Ελλά-
δα. Ενενήντα αναγνωρισμένες Μαρτυρικές 
Πόλεις και Χωριά της Ελλάδας, ανάμεσά 
τους η Κάντανος, η Βιάννος, τα Καλάβρυτα, 
το Δίστομο, το Δοξάτο, ο Χορτιάτης, και τό-
σα άλλα. Αλλά και τα ελληνικά Ολοκαυτώ-
ματα αποτελούν μέρος της αλυσίδας όλων 
των ωμοτήτων του Β Παγκοσμίου Πολέμου, 
εκείνου του ανείπωτου Ολοκαυτώματος της 
ναζιστικής γενοκτονίας.
Το Ολοκαύτωμα ήταν μια εκ προθέσεως, 

σχολαστικά σχεδιασμένη προσπάθεια για 
την ολοκληρωτική εξόντωση εθνοτήτων-
στόχων. Μέσα σε αυτή τη λέξη έχουν στρι-
μωχθεί εκατομμύρια ζωές και εκατομμύρια 
θάνατοι. Μοίρες ανθρώπινες, βασανιστή-
ρια και πειράματα, πόνος και άγχος, θάνα-
τοι αργοί και θάνατοι ακαριαίοι, εγκλει-
σμοί και ξεριζωμοί, ορφανά και μανάδες, 
θηριωδίες και τραγωδίες(όπως εύστοχα 
παρατηρεί ο Ν. Δήμου).Ξεκινώντας στα 
1933, οι Ναζί δημιούργησαν στρατόπεδα 
συγκέντρωσης στη Γερμανία και σε όλη την 
Ευρώπη για την κράτηση πολιτικών κρα-
τουμένων και «ανεπιθύμητων» πληθυ-
σμών…… Οι Ναζί διεξήγαγαν σαδιστικά 
και θανατηφόρα «ιατρικά πειράματα», χρη-
σιμοποιώντας κρατουμένους, συμπεριλαμ-
βανομένων και παιδιών]….
[… Εκτός από τα θύματα των Ολοκαυτω-
μάτων της Ελλάδας, θύματα του ναζιστικού 
Ολοκαυτώματος ήταν Εβραίοι, Σέρβοι, 
Πολωνοί, Ρώσσοι, Κομμουνιστές, ομοφυ-
λόφιλοι, Ρομ και Σίντι (Αθίγγανοι), οι ψυ-
χικά ασθενείς και σωματικά ανάπηροι, 
διανοητές και πολιτικοί ακτιβιστές, Μάρ-
τυρες του Ιεχωβά, μέλη άλλων θρησκευτι-
κών ομάδων, μέλη του Καθολικού και Προ-
τεσταντικού κλήρου, συνδικαλιστές, μερι-
κοί Αφρικανοί, κοινοί εγκληματίες, 
άνθρωποι που είχαν χαρακτηριστεί “εχθροί 
του κράτους”, και πολλοί που δεν ανήκαν 
στην Άρεια φυλή. Αυτοί οι άνθρωποι χά-
θηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και 
σε μαζικές εκτελέσεις, σύμφωνα με τα 

εκτεταμένα αρχεία που κράτησαν οι ίδιοι 
οι Ναζί , και τα στατιστικά στοιχεία των 
χωρών υπό ναζιστική κατοχή….]

---
Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Συγχωριανοί, 
έχει διεξαχθεί μεγάλη έρευνα για να εξη-
γηθεί το πώς συνηθισμένοι άνθρωποι, μέσα 
από τεχνικές προπαγάνδας, μπόρεσαν να 
συμμετάσχουν σε τέτοια αποτρόπαια εγκλή-
ματα κατά της ανθρωπότητας, πως δηλητη-
ριασμένοι από φανατικό μίσος εναντίων 
ανθρώπινων ομάδων, διέπραξαν εγκλήμα-
τα, θεωρώντας ότι έκαναν το καθήκον τους. 
Όπως παρατηρεί η φιλόσοφος Hanna 
Arendt (2009) «το ηθικό σοκ στην περίπτω-
ση του ναζισμού δεν ήταν τι έκαναν οι επί-
λεκτες μονάδες των SS, αλλά το πόσο εύ-
θραυστη αποδεικνύεται η προσωπική ηθική, 
η ευκολία με την οποία οι καθημερινοί άν-
θρωποι που δεν είχαν διανοηθεί ποτέ στην 
ζωή τους να διαπράξουν φόνο, προσαρμό-
στηκαν κι αντικατέστησαν το ου φονεύσεις, 
που ως τότε φάνταζε η πιο θεμελιακή απα-
γόρευση της πολιτισμένης κοινωνίας, με το 
ναζιστικό κανόνα που υπαγόρευε το φόνο 
ως «φυλετικό καθήκον» (Ο Άιχμαν στην Ιε-
ρουσαλήμ). Ο φασισμός στην Ευρώπη και 
ο ναζισμός στην Γερμανία υπήρξε το κατα-
φύγιο ανθρώπων από φόβο, ανασφάλεια 
και αδυναμία αντιμετώπισης των σοβαρών 
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων 
του Μεσοπολέμου από το πολιτικό σύστημα, 
την οικονομική κρίση και την ανεργία τη 
δεκαετία του 1930. Και είναι αξιοσημείωτο 
ότι, αν και την επαύριον του Α Παγκοσμίου 
Πολέμου το κοινοβουλευτικό δημοκρατικό 
πολίτευμα είχε επικρατήσει σε ολόκληρη 
σχεδόν την Ευρώπη, στα τέλη της δεκαετίας 
του ’30, σχεδόν στο σύνολο των κρατών της 
κεντρικής, ανατολικής, νότιας και νοτιανα-
τολικής Ευρώπης είχαν εγκαθιδρυθεί αυ-
ταρχικά και φασιστικά καθεστώτα, που 
παραβίαζαν αρχές, πρακτικές και αξίες της 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας…]. […Σήμε-
ρα…σε μια Ευρώπη και σε μια Ελλάδα που 
κλυδωνίζεται από κρίση οικονομική, αλλά 
πρωτίστως κοινωνική και πολιτισμική, από 
κρίση οραμάτων και αξιών, ήδη, βλέπουμε 
να ανδρώνονται νεοναζιστικά μορφώματα 
και φασιστικές πρακτικές, που θυμίζουν 
άλλες εποχές και θέτουν σε κίνδυνο τις δη-
μοκρατικές κατακτήσεις χρόνων, προσβάλ-
λουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ζωή. 
Επειδή, λοιπόν, ο ναζισμός και οι φασιστι-

κές πρακτικές δεν αφορούν μόνο μια συ-
γκεκριμένη ιστορικά στιγμή, αλλά είναι μια 
πρακτική που καταπατά τα ανθρώπινα δι-
καιώματα σε κάθε χώρο και χρόνο, έχουμε 
την υπέρτατη ευθύνη να διατηρήσουμε και 
να κληροδοτήσουμε την αντίσταση στο φα-
σισμό ως υπέρτατο δικαίωμα και αξία που 
σημαδεύει τις ζωές μας…] […Σήμερα, λοι-
πόν, που όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά ολόκληρη 
η Ευρώπη ταλανίζεται από πολύμορφες κρί-
σεις και, όπως παρατηρεί ο Γερμανός φιλό-
σοφος J. Habermas, η πολιτική αλληλεγγύη 
είναι ζητούμενο, μιας και η εμβάθυνση μιας 
θεσμοθετημένης συνεργασίας απαιτεί πε-
ρισσότερη δημοκρατία στην Ευρώπη, ο φα-
σισμός και ο νεοναζισμός την υπονομεύουν 
ακόμα περισσότερο. Τα φασιστικά μορφώ-
ματα επιδίδονται σε πράξεις βίας κάνουν, 
πλέον, ρητή προπαγάνδα και στα σχολεία 
κατά των μεταναστών και η ρατσιστική βία 
έχει πάρει διαστάσεις έξαρσης.
Πλάι στην οικονομική κρίση, στην ανεργία, 
η εμφάνιση του νεοναζισμού αποτελούν τον 
παραλογισμό ενός πολιτισμού που δεν παύ-
ει να επαίρεται για τις κατακτήσεις του. Αν 
δεχθούμε τη διαπίστωση του Ε. Μορέν, ότι 
ο πολιτισμός είναι συνυφασμένος με την 
βαρβαρότητα, όλοι εμείς, πολιτεία, φορείς, 
εκκλησία, εκπαιδευτικοί, γονείς, έχουμε 
υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας, απέ-
ναντι στους αγώνες των προγόνων μας, να 
μην αδιαφορήσουμε, ούτε να ανεχθούμε 
τέτοια φαινόμενα….]
[…Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Συγχωρια-
νοί, συμπερασματικά μιλώντας και ανατρέ-
χοντας σε ένα κείμενο του Μ.Χατζηδάκι 
του 1993, θα λέγαμε ότι «ο νεοναζισμός, ο 
φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε αντικοινω-
νικό και αντιανθρώπινο φαινόμενο συμπε-
ριφοράς δεν προέρχεται από ιδεολογία, δεν 
περιέχει ιδεολογία, δεν συνθέτει ιδεολογία. 
Είναι η μεγεθυμένη έκφραση-εκδήλωση του 
κτήνους που περιέχουμε μέσα μας…» Η 
αληθινή παιδεία που στηρίζεται στην κρι-
τική σκέψη, στην πνευματικότητα, στον 
ουσιαστικό αναστοχασμό της ιστορικής 
μνήμης στη γνώση του παρελθόντος που 
έχει πυξίδα τις αρχές και τις αξίες των ηρώ-
ων προγόνων μας, γιατί εκείνος «που δεν 
θυμάται την ιστορία του, είναι καταδικα-
σμένος να την ξαναζήσει» (G.Santayana).
Τιμή και Δόξα στους Νεκρούς Ήρωες!
Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
Χρόνια σας Πολλά»

Με αφορμή την συμπλήρωση και τον εορτασμό των 100 χρό-
νων από την Ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα, ο 
πολιτιστικός αυτός φορέας του τόπου μας, σε συνεργασία και 
συνεπικουρούμενος από διάφορους άλλους φορείς και δράσεις 
(βλ. παρακάτω) και με την αμέριστη συμμετοχή πολυάριθμων 
εθελοντών, ανωγειανών, κυρίως νεαρής ηλικίας, διοργάνωσε 
το Πρώτο Παγκρήτιο Φεστιβάλ Χορού και την Πρώτη Παγκρή-
τια Κρητική Καντάδα.
Στις 6 το απόγευμα της ημέρας εκείνης, σε μια συμβολική 
κίνηση ενότητας, και ομοψυχίας, εμπνευσμένοι από συναι-
σθήματα χαράς και ευφορίας, 500 και πλέον χορευτές και 
χορεύτριες, από πολυάριθμους χορευτικούς και πολιτιστικούς 
συλλόγους, από το Λασίθι , τα Χανιά, το Ηράκλειο, το Ρέθυ-
μνο, την Αθήνα τα Ανώγεια και  πολλοί επίσης, από την ομο-
γενειακή κρητική κοινότητα της Αυστραλίας, συνοδευόμενοι 
από λυράρηδες και μαντολινάρηδες, αλλά και πάμπολους  
ανωγεινούς,  και αφού νωρίτερα είχαν περιδιαβεί τους δρό-
μους και τα στενά των Ανωγείων, ενθουσιάζοντας τους πάντες 
που πρόβαλαν από τα σπίτια τους, να τους υποδεχθούν και 
να τους συνοδεύσουν, κατέληξαν στην κεντρική πλατεία των 
Ανωγείων, στ’«Αρμί», όπου ήχοι και χρώματα, έδωσαν το 
δικό τους τόνο, στη συμβολική αυτή ενωτική συνύπαρξη των 
ανθρώπων, στο κεντρικότερο σημείο των Ανωγείων, που ανέ-
δυε ομοψυχία και ψυχική ανάταση. 
Την εντυπωσιακή αυτή «Παγκρήτια Καντάδα», διαδέχθηκε 
λίγο αργότερα η έναρξη  του φεστιβάλ χορού, το οποίο προ-
ετοίμασε η έλευση περισσότερων από 4000 χιλιάδων επισκε-
πτών, αλλά και βεβαίως των ανωγειανών και των πεντακο-
σίων και πλέον χορευτών απ’όλη την Κρήτη στο Δημοτικό 
Στάδιο Ανωγείων.
Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό και πολύ γρήγορα με βάση το 
πρόγραμμα, όλοι έγιναν ένα υπό τους ήχους της μουσικής των 
εξαίρετων καλλιτεχνών (και των μουσικών τους σχημάτων), 
μεταξύ των οποίων ο Σκουλάς, ο Αεράκης, ο Τζουγανάκης, ο 

Σγουρός και ο Μαρτσάκης, αλλά και πολλών άλλων άρχισαν 
το χορό, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους αλησμόνητες 
εικόνες και αξέχαστες εμπειρίες.
Το γλέντι μεταφέρθηκε και συνεχίστηκε μετά τα μεσάνυχτα με 
το ίδιο, αμείωτο κέφι και ρυθμό στο «Ντελίνα», όπου άπαντες 
ευτύχησαν να απολαύσουν ανωγειανά παραδοσιακά εδέσματα 
και γεύσεις. Αυτή τη φορά ο Ψαραντώνης και ο Ψαρογιώργης, 
συνεπικουρούμενοι και από τους λοιπούς καλλιτέχνες, συντρό-
φευσαν με τη μουσική τους όλους τους συνεστιαζόμενους.
Η αξέχαστη αυτή εκδήλωση, έλαβε τέλος τις πρώτες πρωινές 
ώρες και η αναμφίβολη επιτυχία της και ο αντίκτυπός της, 
άφησαν υποσχέσεις, ώστε και του χρόνου η εκδήλωση αυτή 
να επαναληφθεί. 

ΤΟ  ΠρΟΓρΑμμΑ ΤΗσ ΕΚΔΗΛΩσΗσ:
15:00-15:30: Ώρα προσέλευσης συγκροτημάτων & καλλιτε-
χνών στα σημεία έναρξης της καντάδας.
(Ν.Χανίων, Ν.Ρεθύμνου στο σημείο: Περαχώρι –Καμάρα). 
(Ν.Λασιθίου, Ν.Ηρακλείου στο σημείο: διασταύρωση Ανώ-
γεια-Ηράκλειο-Μετόχι).
15:45-16:00: Ώρα έναρξης καντάδας. Θέμα καντάδας – μα-
ντινάδες για: 100 χρόνια ένωσις Κρήτης – Ελλάδας//Αγώνες 
της Κρήτης//Ελευθερία. Ελευθέριος Βενιζέλος//Αιματοβαμ-
μένα χώματα της Κρήτης//Αντρειοσύνη-τιμή κ.α.
16:00 -17:30: Διεξαγωγή καντάδας στο κεντρικό δρόμο των 
Ανωγείων με τη συμμετοχή όλων των χορευτικών συγκροτη-
μάτων, με τη παρουσία καταξιωμένων κρητικών καλλιτεχνών, 
και με τη συμβολή ΟΛΟΥ του κόσμου.
17:30 -17:45: Καλωσόρισμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ανωγείων στα χορευτικών συγκροτήματα & καλλιτέχνες στη 
πλατεία Αρμί.
17:45 -18:00: Ομιλία-χαιρετισμός//Επιμνημόσυνη Δέηση//
Τρισάγιο εις μνήμην των πεσόντων αγωνιστών για την ένωση 
της Κρήτης με την Ελλάδα//Κατάθεση στεφάνων επισήμων 

στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στη πλατεία Αρμί// //Ενός 
λεπτού σιγή//Εθνικός Ύμνος.
18:15 -18:35: Αναχώρηση όλων των συγκροτημάτων – καλλιτε-
χνών, συνεχίζοντας την καντάδα μέχρι το χώρο, που θα πραγμα-
τοποιηθεί η εκδήλωση (Δημοτικό Στάδιο Ανωγείων).
21:05: Ώρα έναρξης.
21:05 -21:20: Χαιρετισμοί προσκεκλημένων – επισήμων.
21:20 -21:40: Εκφώνηση – Παρέλαση χορευτικών συγκροτημάτων 
στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Ανωγείων με τα Λάβαρα-
Σημαίες τους.
21:40 -21:55: Πυρρίχιος Ανωγειανός Πηδηχτός από το συγκρό-
τημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων για το καλωσόρισμα 
των Χορευτικών Συγκροτημάτων, επισήμων και όλου του κόσμου, 
(Ψαραντώνης – Ψαρογιώργης)//Τραγούδι (Ψαραντώνης – Ψα-
ρογιώργης).
21:55 -22:10: Ομιλία από το πρόεδρο του Εθνικού  Ιδρύματος 
Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» κ.  Νικόλαο 
Παπαδάκη και παράλληλη προβολή αρχειακού υλικού.  
22:10 -22:25: Νομός Χανίων, χορός –τραγούδι(Χανιώτης συρτός, 
Αντ. Μαρτσάκης-Εμμ. Κονταρός)
22:25 -22:40: Νομός Ρεθύμνης, χορός –τραγούδι (Σούστα, Στ. 
Μπικάκης –Μιχ.Τζουγανάκης)
22:40 -22:55: Νομός Ηρακλείου, χορός τραγούδι (Μαλεβυζιώτης, 
Γ. Παπαδάκης- Χ. Γαργανουράκης)
22:55 -23:10: Νομός Λασιθίου, χορός τραγούδι (Λασιθιώτικος 
Πηδηχτός, Εμμ. Αλεξάκης-Δημ. Σγουρός)
23:10 -23:25: Συγκροτήματα εκτός Κρήτης, χορός –τραγούδι (Πε-
ντοζάλης, Αεράκης)
23:25 -23:35: Χορός Χανιώτικος Συρτός από όλα τα συγκροτή-
ματα.
23:35: 23:45: Χορός Μαλεβυζιώτης από όλα τα συγκροτήματα.
23:45 -23:55: Χορός Σούστα από όλα τα συγκροτήματα. 
23:55 -00:05: Χορός Πεντοζάλης από όλα τα συγκροτήματα.
00:05 -00:15: Χορός Πυρρίχιος Ανωγειανός Πηδηχτός από όλα 

τα συγκροτήματα.
00:15 -00:30 : Τραγούδια από όλους τους καλλιτέχνες μαζί.
00:30 -00:50: Λήξη εκδήλωσης- Αναμνηστικές φωτογραφίες όλων 
των συγκροτημάτων &  καλλιτεχνών.
00:50 -01:10: Αναχώρηση από το χώρο της εκδήλωσης όλων των 
συγκροτημάτων, καλλιτεχνών, επισήμων και μετάβαση τους στο 
«Delina Moyntain Resort», όπου θα παρατεθεί γεύμα.

Ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων» δια του προέδρου του Νίκου 
Βρέντζου και των υπολοίπων μελών του δραστήριου Διοικητικού 
Συμβουλίου, θέλοντας να ευχαριστήσει άπαντες που συμμετείχαν, 
από οποιαδήποτε θέση και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, 
εξέδωσε ανακοίνωση, αποσπάσματα της οποίας, (λόγω έλλειψης 
χώρου) παραθέτουμε ακολούθως:
«Η 11η Αυγούστου 2013 σημάδεψε την πολιτιστική ιστορία του 
νησιού μετά την μεγαλειώδη επιτυχία της πρώτης Κρητικής Καντά-
δας και του Πρώτου Παγκρήτιου Φεστιβάλ χορού που οργάνωσε 
στα Ανώγεια της αντίστασης και της παράδοσης ο τοπικός Πολι-
τιστικός Σύλλογος με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την 
Ενωση της Κρήτης με την Ελλάδα…… 500 και πλέον χορευτές και 
χορεύτριες από το Λασίθι, τα Χανιά, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, την 
Αθήνα τα Ανώγεια και μερικές δεκάδες από τη μακρινή Αυστραλία 
της Κρητικής Ομογένειας, συνοδευόμενοι από λυράρηδες και μα-
ντολινάρηδες τραγούδησαν στα ίδια σοκάκια που πολλά χρόνια 
πριν έκαναν τις δικές τους παρέες και τις δικές τους μοναδικές 
καντάδες, ο Ψαρονίκος, ο Στραβός, ο Ψαραντώνης, ο Βασίλης 
Σκουλάς, ο Μανώλης Μανουράς, ο Γιώργης Καλομοίρης, ο Νικη-
φόρος Αεράκης και πολλοί άλλοι Ανωγειανοί καλλιτέχνες. Τ’ Ανώ-
γεια κείνη τη μέρα πλημμύρησαν χρώματα κι αρώματα της Κρή-
της….. Μετά τη σεμνή και ωραία τελετή στο Αρμί, όπου χοροστά-
τησε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγένιος 
και το καλωσόρισμα από το συγχωριανό μας δημοσιογράφο Γιάν-
νη Φασουλά, η πιο μεγάλη παρέα της Κρήτης ανηφορίζοντας τον 
κεντρικό δρόμο και τραγουδώντας σκοπούς του Ψαρονίκου, του 

Μουντάκη, του Σκορδαλού, του Σκουλά, του Ψαραντώνη και άλλων 
μεγάλων δασκάλων της Κρητικής Μουσικής ανηφόρισε για το Εθνι-
κό Στάδιο. Περισσότερο από 4000 θεατές είχαν την τύχη να παρα-
κολουθήσουν ένα μοναδικό θέαμα με τα συγκροτήματα από τα 
Χανιά, το Λασίθι, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο να ξεδιπλώνουν στο 
εθνικό στάδιο Ανωγείων την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Κρή-
της, έχοντας απέναντι τους τον Ψηλορείτη, που καμάρωνε για τα 
παιδιά του…... Το Δ.Σ. του Συλλόγου διερμηνεύοντας τα αισθήμα-
τα όλων των Ανωγειανών θέλει να πει ΕΝΑ ΠΕΛΩΡΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣ-
ΤΩ σε όλη την Κρήτη και στην κρητική ομογένεια για την επιτυχία 
της εκδήλωσης. Ευχαριστεί το υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, την 
Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, το Πα-
γκόσμιο Συμβούλιο Κρητών,  τα σωματεία, τους συλλόγους, τα 
συγκροτήματα, τις σχολές χορού, τους καλλιτέχνες….., και γενικά 
όλους όσοι βοήθησαν να πάρει σάρκα και οστά η Πρώτη και Με-
γαλύτερη Καντάδα που έγινε ποτέ στην Κρήτη, όπως και το Πρώ-
το Παγκρήτιο Φεστιβάλ χορού. Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγεί-
ων θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο 
δρόμο, στο δρόμο για την ανάδειξη του κρητικού πολιτισμού, της 
κρητικής παράδοσης και της κρητικής ιδέας...»

Φ.Α.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης
στ’Ανωγεια κατά την 

69η ΕΠΕΤΕΙΟ από 

 το 3ο ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
13/8/1944

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ το Πρώτο Φεστιβάλ Χορού             και η Παγκρήτια Καντάδα Διοργάνωση: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

›�ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑνΗΓΥρΙΚΟΥ ΤΗΣ 
ΗμΕρΑΣ, ΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Ο Γιάγκος Χαιρέτης 
ερμηνεύοντας το 
«Ω Παναγιά μου...
ανωγειανή»  
της Ειρήνης 
Αναγνωστάκη
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ  

κ. Έφης Σαπουνά 
-Σακελλαράκη  

ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗ ΣΤΗ Φ.Α.
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ΦΑσμΑΝ (fasman1956@gmail.com)

››���Ω ΕΛΛΑΣ ΗρΩΩν χΩρΑ���‹‹
Πολλές φορές όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση 
σε κάποια αναφορά μας, για κάτι συγκεκριμένο, 
έχουμε ξεστομίσει άλλος περισσότερο άλλος λι-
γότερο, την περιβόητη φράση: “Οι αρχαίοι ημών 
πρόγονοι έλεγαν...”
Πολλές φορές κατά το παρελθόν έχουμε ακούσει 
και ξένους λαούς να λένε: “Η δημοκρατία, ο πο-
λιτισμός και η επιστήμη γεννήθηκαν και μεγα-
λούργησαν στην αρχαία Ελλάδα”.
Πολλές φορές σήμερα, θέλοντας να δηλώσουμε 
τα κακώς κείμενα στη χώρα μας, επικαλούμαστε 
ξένες χώρες, στις οποίες εκεί τα πράγματα λει-
τουργούν υποδειγματικά, όπως ένα καλοκουρ-
ντισμένο ρολόι. Ειδικά όσοι έχουν ζήσει στο 
εξωτερικό για σπουδές η συνεχίζουν να εργάζο-
νται στο εξωτερικό, όταν επαναπατρίζονται, έχω 
βαρεθεί να ακούω τέτοιου είδους αναφορές. 
Ακούς ας πούμε να να σου λένε για την υγεία ότι 
το σύστημα εδώ δεν έχει φροντίσει να μην έχεις 
ανάγκη μια “αποκλειστική νοσοκόμα” αν κάτι 
δεν πάει καλά με την υγεία σου (ειδικά στα γε-
ράματα). Ακούς ας πούμε για την παιδεία να σου 
λένε ότι το σύστημα εδώ δεν έχει φροντίσει να 
μην χρειάζεται το παιδί το “ιδιαίτερο φροντιστή-
ριο” για να σπουδάσει.Εννοείται ότι για τις χώ-
ρες που αναφέρονται τα παραπάνω είναι άγνω-
στες λέξεις.
Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί τι ήταν εκείνο 
που στο πέρασμα των χρόνων έδρασε σαν κατα-
λύτης και τα πράγματα έχουν πάρει αντίστροφη 
πορεία.
Σε μια Ελλάδα κοιτίδα της δημοκρατίας και του 
πολιτισμού δεν επιτρέπεται, προτού εξαγγελθεί 
μια απεργία των καθηγητών .να γίνεται επιστρά-
τευση ολόκληρου του κλάδου.
Σε μια Ελλάδα κοιτίδα της δημοκρατίας και του 
πολιτισμού, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να 
κλείνει την ΕΡΤ, με συνοπτικές διαδικασίες που 
θυμίζουν άλλες εποχές.
Σε μια Ελλάδα κοιτίδα της δημοκρατίας και του 
πολιτισμού, είναι ανεπίτρεπτο να δίνουμε το δι-
καίωμα στους Ευρωπαίους εταίρους μας, να μας 

βλέπουν μόνο ως νούμερα με εισαγωγικά ή χωρίς 
εισαγωγικά.
Στην Ελλάδα του 2013 δεν μπορείς να μην θυμη-
θείς τον Οδυσσέα Ελύτη όταν έγραφε:

«Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ  
και μυρσίνη εσύ δοξαστική

μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε  
τη χώρα μου»

Στην Ελλάδα του 2013 δεν μπορείς να μην θυμη-
θείς τον «προφητικό» Γεώργιο Σουρή όταν πριν 
εκατό και πλέον χρόνια έγραφε:

Ποιος είδε κράτος λιγοστό,  
σ'όλη τη γη μοναδικό

Εκατό να εξοδεύει και πενήντα να μαζεύει
Να τρέφει όλους τους αργούς,
Νάχει επτά πρωθυπουργούς

Ταμείο δίχως χρήματα  
και δόξης τόσα μνήματα

Νάχει κλητήρες για φρουρά  
και να σε κλέβουν φανερά
Κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε, 
το κλέφτη να γυρεύουνε!

....
Δυστυχία σου Ελλάς,για τα τέκνα που γεννάς

Ω Ελλάς ηρώων χώρα,  
τι γαιδάρους βγάζεις τώρα!

Στην Ελλάδα του 2013 δεν μπορείς να μην θυμη-
θείς τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό 
όταν έγραφε: «...Περασμένα μεγαλεία διηγώντας 
τα να κλαις...»

Η αθέατη πλευρά των ονείρων μας  και η 
προβολή των εικόνων τους στο μυαλό και 
την καρδιά μας. Το κελάηδισμα των που-
λιών ,το κρύψου -φανερώσου της σελήνης 
μέσα στα σύννεφα. Το γέλιο της ανατολής, 
ο στεναγμός της δύσης, είναι σημεία στην 
καμπύλη και σταθμοί στην τεθλασμένη του 
χρόνου. Χρόνος τελικά είναι το σκαρί που 
μεταφέρει τα όνειρα και τις φαντασιώσεις 
του αιώνια περιπλανώμενου Οδυσσέα με 
προορισμό μια ανύπαρκτη Ιθάκη!
Έτσι ορίζει το χρόνο ο Μήτσος ο Σταυρα-
κάκης στο βιβλίο του «στη δίνη των ανέ-
μων». Σχετικά λοιπόν με το χρόνο έχουν 
παρέα με το δεκαπεντασύλλαβο:

Ο Μήτσος ο Σταυρακάκης
Ο χρόνος με πολιορκεί  
κι εγώ στα τείχη απάνω
με το σπαθί του έρωντα  
αντίσταση του κάνω!

Ο Λευτέρης ο Καλομοίρης
Εύρηκα τρόπο και μπορώ  
να σταματώ το χρόνο
Γιατί συναναστρέφομαι  
με τα κοπέλια μόνο!

Ο Αριστείδης ο Χαιρέτης (Γιαλάφτης)
μικιό κοπέλι ο σεβντάς με κάνει κάθε τόσο
Και θα μισέψω απ'τη ζωή  
δίχως να μεγαλώσω!

✒�Στου Μητσοφλά το καφενείο καθόταν 
ο Ντουμανομανόλης (Μανόλης Βρέντζος) 
και γυρίζει και λέει του Χουμά (Βασίλη 
Φασουλά): Κουμπάρε γροίκα μια μαντινά-
δα που έβγαλα σήμερο:
O άντρας δε πρέπει να δειλιά  
ούτε και να φοβάται
Τονέ σταματά ο Μητσοφλάς και του λέει: 
«Να τηνέ τελειώσω Μανόλη εγώ;»  
Και λέει:

Και μη του φεύγει η κατρουλιά  
τη νύχτα οντέ κοιμάται!
Εννοείται ότι έπεσε άφθονο γέλιο. Στη συ-
νέχεια ο Μανόλης τελείωσε τη μαντινάδα:
Κι οντέ θα λένε για αντριές  
δε πρέπει να καυχάται

✒�Ο αποχωρισμός ενός οικογενειακού 
μας προσώπου, είναι στιγμή μοναδική για 
τον καθένα μας. Ειδικά το αιώνιο κλείσιμο 
των ματιών του είναι σκηνή που μένει ανε-
ξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μας. Όταν 
πέθανε λοιπόν ο Πολομανόλης, ο γιός του 
ο Γιάννης του έκλεισε τα μάτια. Την επό-
μενη μέρα είπε:

Ακόμη στα δαχτύλια μου  
τα νιώθω να κουμπούνε
Τα μάθια σου που τάκλεισα  
χωρίς να με θωρούνε!

ΦΑσμΑΝ

μΙΑ ιστορια...ΑνΩΓΕΙΑ

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...

ΓΡΑΦΕΙ Ο
Γιώργος 
Καλογεράκης
ΥΠ. ΔΡ. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ

Στις 25 Αυγούστου 1898 διαδραματίζεται 
στην πόλη του Ηρακλείου η τελευταία 
πράξη της κρητικής τραγωδίας. Η σφαγή 
των Ηρακλειωτών και ορισμένων Άγγλων 
στρατιωτών ήταν η αιτία που οι Μεγάλες 
Δυνάμεις της εποχής επέβαλαν το καθε-
στώς της Κρητικής αυτονομίας στο νησί 
μας. Η χρονική περίοδος 1898 – 1913 ορί-
ζεται από τους ιστορικούς ως περίοδος της 
Κρητικής Πολιτείας. Ύπατος Αρμοστής 
έφτασε στα Χανιά στις 9 Δεκεμβρίου 1898 
ο πρίγκιπας Γεώργιος, γιος του βασιλιά 
της Ελλάδας Γεωργίου. Το Σεπτέμβριο 
του 1906 φτάνει στην Κρήτη ως δεύτερος 
ύπατος Αρμοστής στη θέση του πρίγκιπα 
Γεωργίου ο Ανδρέας Ζαΐμης. Ο πόθος 
όμως των Κρητών για την ΕΝΩΣΗ της 
Κρήτης με την Ελλάδα ήταν διαρκής και 
ακατάλυτος. Την αυτονομία οι Κρήτες την 

›Δημοψηφισμα   
του Δημοτικού  συμβουλίου  ανωγείων  
για την  ΕΝΩση της  Κρήτης  με  την  Ελλάδα

προσλάμβαναν ως ένα μεταβατικό καθε-
στώς πριν την πολυπόθητη ΕΝΩΣΗ. 
Το Σεπτέμβριο του 1908 ορισμένα γεγο-
νότα συμβαίνουν στην Ευρώπη τα οποία 
επηρεάζουν το Κρητικό ζήτημα. Η Αυ-
στροουγγαρία προσαρτά τη Βοσνία Ερζε-
γοβίνη. Ο Ηγεμόνας της Βουλγαρίας την 
ίδια χρονική στιγμή ανακηρύσσει τη χώρα 
του ως ανεξάρτητο βασίλειο και προσαρ-
τά σ’αυτό την Ανατολική Ρωμυλία. Στις 24 
Σεπτεμβρίου 1908 καλούνται οι Κρητικοί 
σε παγκρήτια συγκέντρωση στα Χανιά, η 
Κρητική Βουλή κηρύσσει την ΕΝΩΣΗ της 
Κρήτης με την Ελλάδα και καλεί το Βασι-
λιά των Ελλήνων να αναλάβει τη διακυ-
βέρνηση του νησιού. Τις επόμενες ημέρες 
σε ολόκληρη την Κρήτη οργανώνονται 
παλλαϊκές συγκεντρώσεις και όλοι οι Δή-
μοι εκδίδουν ψηφίσματα. 
Τα ψηφίσματα αυτά δημοσιεύτηκαν στην 
επίσημη εφημερίδα της Κρητικής Πολι-
τείας η οποία ονομάστηκε «Παράρτημα 
της εφημερίδος της Κυβερνήσεως εν Κρή-
τη». Το ψήφισμα του Δήμου Ανωγείων 
έχει ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 1908 και 
το δημοσιεύουμε: 

«Δ Η μ Ο ψ Η φ Ι Σ μ Α
Το Δημοτικόν Συμβούλιον του Δήμου 
Ανωγείων Μυλοποτάμου
Συνελθόν εν πλήρει αυτού απαρτία σήμε-

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ  
απο τον 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΧΑΙΡΕΤΗ
(ΓΙΑΛΑΥΤΗ)

Στη μνήμη του  
ΣΚΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ (Καρφάκη)

Ο πόνος που τη μια μεριά
τα χρόνια που την άλλη

νικήσανέ σε άρχοντα
στολίδι στο λιβάδι

Η στη ζωή δεν έβρηκες 
του πόνου σου βοτάνι

αλλά στον Άδη που θα πας
ο Μύρος θα σε γιάνει 

�
Στη μνήμη του ΜΑΝΟΥΡΑ  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (από το φιλιότσο 
σου Αριστείδη Χαιρέτη ή Γιαλαύτη)

Μ’ αγάπη και με σεβασμό
κι εκτίμηση μεγάλη

στον ακριβό μου σάντολο
το δάκρυ μου χαλάλι

�
Για το γάμο του Δημάρχου κ.  

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗ 

Κισσός η αγάπη να γενεί
και να πλεχτεί μαζί σας

κι ως είναι απόψε η βραδιά
να είναι κι η ζωή σας

«Κύριοι,
Αφού σας συγχαρώ γενικά για την ωραία 
εφημερίδα σας, την οποία παρακολουθώ, 
θα ήθελα να σας επισημάνω ορισμένα ση-
μεία σχετικά με το άρθρο της κας Αλεξάν-
δρας Ι. Σταυρακάκη για την έκθεση «Πρι-
γκίπισσες» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέ-
χνης.
Για ενημέρωσή σας, σας γνωρίζω ότι το 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, περιορίζο-
ντας τον χρόνο από το 1000 έως το 800 π.Χ., 
παρέλειψε ορισμένες Κρητικές «πριγκίπισ-
σες» που είναι και λίγο αρχαιότερες, όπως 
η πριγκίπισσα από τον Τάφο Δ των Αρχα-
νών που ανέσκαψαν ο Γιάννης Σακελλα-
ράκης και η Έφη Σαπουνά - Σακελλαράκη, 
από τον οποίο σας στέλνω ορισμένες ενδει-
κτικές εικόνες (1η φωτογραφία). Δεν θα 
επεκταθώ στην πριγκίπισσα του θολωτού 
τάφου Α των Αρχανών από όπου προέρχε-
ται το γνωστό δαχτυλίδι (2η φωτογραφία) 
μαζί με πλήθος άλλων αντικειμένων.
Τα παραπάνω, γράφονται για την ενημέ-
ρωση των αναγνωστών σας χωρίς να έχει 
σχέση με αυτή την παράλειψη η συντάκτρια 
του άρθρου κα. Σταυρακάκη.

Ευχαριστώ,
Έφη σαπουνά-σακελλαράκη»

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το θέμα της ημερίδας ήταν «Η ιστορία των απαρχών του παρελθόντος 
της Ευρώπης με στόχο να αποδοθεί τιμή στην ιστορική μνήμη των 
θυμάτων του Ναζισμού».
Η ημερίδα περιελάμβανε τρείς θεματικές ενότητες, εκ των οποίων 
η πρώτη είχε θέμα «Τα ελληνικά ολοκαυτώματα-Πραγματικές μαρ-
τυρίες» η δεύτερη είχε θέμα «Πολιτισμός και Αντίσταση – Οι τέχνες 
και τα γράμματα», ενώ η τρίτη θεματική ενότητα είχε θέμα «Η Ευ-
ρώπη στην Αντίσταση».
Σε σύνολο 27 εισηγητών, εκ των οποίων οι 10, ήταν εκλεκτοί καλε-
σμένοι από την υπόλοιπη Ευρώπη (σ.σ. υπήρξε παράλληλη μετά-
φραση των εισηγήσεων, από και στην ελληνική γλώσσα, αλλά και 
τηλεοπτική κάλυψη) ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου μας, έλαβε 
στη σειρά των ομιλητών, 2ος το λόγο, και παρουσίασε το θέμα του με 
τίτλο: «Το 3ο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων», το οποίο φιλοξενήθηκε 

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου και 
ώρα 7 το απόγευμα, στ’Ανώγεια, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, 
ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκρά-

της Κεφαλογιάννης, εγκατέλει-
ψε την εργένικη ζωή και  

νυμφεύτηκε την εκλεκτή της 
καρδιάς του Τάνια Παπαϊωάν-
νου.  Πάμπολλοι οι καλεσμένοι, 

συγχωριανοί μας και μη, που 
συμμετείχαν στο όμορφο και  

ιερό μυστήριο, και βεβαίως στη 
χαρά του ευτυχισμένου ζεύγους. 

Πολλοί ήταν όμως, και οι  
παρευρισκόμενοι από την πολι-
τική και πολιτειακή ηγεσία του 
τόπου, αλλά και από το χώρο 

των γραμμάτων και των τεχνών. 
Μετά το μυστήριο το ζευγάρι 
υποδέχθηκε όλους στο χώρο  

δεξιώσεων «Ντελίνα» και  
γλέντησαν μαζί μέχρι πρωίας.

Κουμπάροι των νεόνυμφων ήταν 
ο επιχειρηματίας Αντώνης  

Καράτζης και ο δημοσιογράφος 
Αντώνης Συλιγάρδος.

Ευχόμαστε στο νέο ζευγάρι  
«βίον ανθόσπαρτον» και  

πολλούς και καλούς απογόνους.
Φ.Α.

100  ΧΡόνια αΠο ΤηΝ  ΕΝΩση  Τησ  ΚΡηΤησ  
μΕ  ΤηΝ  ΕΛΛαΔα - σεπτέμβριος  1908  

Τα μέλη
Κ. Β. Παπαδάκης, Θεόδ. Λιναρίτης, Βασί-
λειος Πατελάρος, Βασίλ. Απλαδάς και Γε-
ώρ. Κ. Πετάσης». 
………………………………………………………
…………………………………
Παρά τη διακήρυξη της ΕΝΩΣΗΣ το 
1908, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Το 1909 
αναχώρησαν από την Κρήτη οι στρατιώ-
τες των προστάτιδων δυνάμεων. Το 1913 
με τη συμφωνία του Λονδίνου άνοιξε ο 
δρόμος της ΕΝΩΣΗΣ ο οποίος εδραιώ-
θηκε τον Αύγουστο του 1913 με τη Συν-
θήκη του Βουκουρεστίου. Έτσι την 1η 
Δεκεμβρίου 1913 επίσημα η Κρήτη ενώ-
νεται με την Ελλάδα και στο φρούριο 
Φιρκά των Χανίων υψώνεται η Ελληνική 
σημαία παρουσία του οραματιστή και θε-
μελιωτή της ΕΝΩΣΗΣ Ελευθερίου Βενι-
ζέλου.

ρον την 26 Σεπτεμβρίου 1908 εν τη έδρα 
του Δήμου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι π α μ ψ η φ ε ί
Κηρύσσει
Εν Ονόματι της Ομοουσίου και Αδιαιρέ-
του Τριάδος
Την Ανεξαρτησίαν της Κρήτης και την 
Ένωσιν αυτής μετά της μητρός Ελλάδος, 
όπως μετά ταύτης αποτελέση εν αναπό-
σπαστον και Αδιαίρετον Βασίλειον.
Προσκαλεί τον Βασιλέα των Ελλήνων Γε-
ώργιον τον Α' να αναλάβη την διακυβέρ-
νησιν του τόπου. 
Επιδοκιμάζει τας Εθνικάς ενεργείας της 
κυβερνήσεως του τόπου και προσκαλεί 
αυτήν να διοική την Νήσον εν Ονόματι του 
Βασιλέως των Ελλήνων μέχρις ου ονομάση 
Αντιπρόσωπόν Του. 
Συνιστά δε επιτροπήν αποτελουμένην από 
τους Σπυρ. Ανδρεαδάκη, Γεώρ. Καλλέργη, 
Γεώργ. Κεφαλογιάννη, Εμμ. Ξυλούρη και 
Βασ. Δραμουντάνη ίνα επιδώση αντίγρα-
φον του παρόντος προς τους εν Ρεθύμνη 
αξιοτίμους Αντιπροσώπους των Μεγάλων 
Δυνάμεων και προς την Κυβέρνησιν ίνα 
το διαβιβάση προς την Α. Μεγαλειότητα 
τον Βασιλέα των Ελλήνων και την Κυβέρ-
νησίν Του.

Εν Ανωγείοις τη 26 Σεπτεμβρίου 1908
   Ο Πρόεδρος              Ο Αντιπρόεδρος
   Ν. Διακούλης            Β. σπαχής

Παντρεύτηκε
Ο ΔΗμΑρχΟΣ 

ΑνΩΓΕΙΩν!

ΗΜΕΡΙΔΑ 
 ΣΤΟ Δήμο Χαϊδαρίου
Πρόγραμμα ΕΛΠΙΔΑ («ΗΟPE») 18/5/2013

Σημαντική η συμμετοχή του  

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
    Oμιλία του Γιάννη Μανουρά

στην πρώτη θεματική ενότητα της ημερίδας. 
Είναι χαρακτηριστικό, ότι από το «Δίκτυο των μαρτυρικών πόλεων 
και χωριών της Ελλάδας», μόνο τ’Ανώγεια και το Δίστομο εκπρο-
σωπήθηκαν στην εκδήλωση αυτή, κατά τρόπο ξεχωριστό, όσο και 
τιμητικό για το χωριό μας.
Στη, 15λεπτης διάρκειας, ανάπτυξη του θέματος από το Γιάννη Μα-
νουρά, αναδείχθηκε και υπογραμμίστηκε η αντιστασιακότητα των 
Ανωγειανών, η διαχρονική τους θυσία, με βαρύ το τίμημα σε ανθρώ-
πινες απώλειες και υλικές ζημιές, στο βωμό της ελευθερίας και η 
σθεναρή αντίσταση τους, κατά του ναζισμού και φασισμού.
Οι ακροατές επεφύλαξαν συγκινητική, όσο και ενθουσιώδη υποδο-
χή στη ανωγειανή συμμετοχή στην εκδήλωσή αυτή και ο Γιάννης 
Μανουράς έγινε αποδέκτης θερμών ευχαριστιών και τιμών για τ’Α-
νώγεια, για τα οποία όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τον μεγάλο 
θαυμασμό και σεβασμό τους, γεγονός που πιστοποίησε και κατ’αυτόν 
τον τρόπο, ότι στη σκέψη των ελλήνων ο τιμημένος και περήφανος 
τόπος μας, τ’Ανώγεια, κατέχουν ξεχωριστά, τιμητική θέση και συμ-
βολίζουν τις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης και της ανεξαρτησίας.
Αργά το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, και αφού παρουσίασαν τα 
θέματά τους εκπρόσωποι μεταξύ άλλων, των χωρών της Πολωνίας, 
της Ουγγαρίας, της Σλοβενίας, της Fyrom και της Γερμανίας, ολο-
κληρώθηκε με αξιοσημείωτη επιτυχία, η εξαιρετική αυτή ημερίδα, 
που οικοδεσπότης της υπήρξε ο τιμημένος Δήμος Χαϊδαρίου με τους 
πολίτες τους, και δη σε μια περιοχή (το Χαϊδάρι) που πλήρωσε 
βαρύτατο το τίμημα σε ανθρώπινες απώλειες, εξαιτίας του αγώνα 
του κατά του ναζισμού.                                                                   Φ.Α.
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Απ’ το παράθυρό μου, κοιτάζω 
την βροχή που πέφτει. Κάθε 
σταγόνα - μια έκρηξη μέσα μου. 
Στάλα στάλα μαζεύω τις χαμέ-
νες ευχές μου. Θυμάμαι τα χρό-
νια που ήμουν παιδί. Τότε που 
όλα διαρκούσαν και το ποτέ δεν 
υπήρχε. Όλος ο χρόνος ήταν 
κερδισμένος. Τίποτα δεν υπήρ-
χε που να με κάνει να χάσω. 
Γιατί τίποτα δεν ήταν λίγο. Οι 
χειμώνες και τα καλοκαίρια, 
ήταν προφάσεις αλλαγής. Στην 
πραγματικότητα, καμία αλλαγή 
δεν ήταν ικανή να με κάνει να 
νιώσω ελλείψεις.
Όλοι οι άνθρωποι είναι βιβλία. 
Είναι ταξίδια μέσα σε άλλα τα-
ξίδια. Σελίδες βγαλμένες απ’ τα 
δάκρυα που έχυσαν όταν ήταν 
παιδιά. Υπάρχει μια ιεροσύνη 
στα δάκρυα. Κυρίως, όταν αυτά 
συνεχίζουν να σε ακολουθούν 
κι όταν μεγαλώσεις. Δείχνουν 
πως καλώς ή κακώς, ακόμη δι-
ατηρείς εκείνη την παιδική 
αθωότητα, που μάταια προσπα-
θείς να δικαιολογήσεις στους 
απέξω. Στον κόσμο που δεν 
βλέπει και δεν σκέφτεται όπως 
εσύ. Σ’ εκείνους που δεν επιτρέ-
πουν στην ψυχή τους να θυμά-
ται. 
Γιατί η ψυχή, οφείλει να ξέρει 
να μην ξεχνάει. Είναι το μόνο 
ασφαλές καταφύγιο, για τις 
ώρες που μέσα κι έξω βρέχει. 
Στην απέναντι γωνία, κάτω από 
ένα σκέπαστρο, έχει κουλου-
ριαστεί ένας σκύλος. Καθώς 
γυρνάει δεξιά κι αριστερά το 
κεφάλι του, υψώνει τα μάτια 
προς το παράθυρό μου. Κοιτα-

Ιστορίες του ωκεανού

μΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ 3ΗμΕρΟ  
ΑΝΤΙΦΑσΙσΤΙΚΟ  
ΦΕσΤΙΒΑΛ
ΠΛΟΥσΙΕσ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩσΕΙσ.  
ΚΟσμΟσΥρρΟΗ!

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΖΩΗΣ, ΠΥΡΟΣ, ΚΛΟΠΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
32 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

             Ο άνθρωπος δεν είναι 
παρά ένας ανεξάντλητος ωκεανός, γεμάτος 

από ανεξάντλητες νησίδες φωτός, 
που οδηγούν πάντα στο ίδιο σημείο: 

               Το εντός του βάθος.

ζόμαστε για ώρα. Ίσως στο δω-
μάτιό μου να βρέχει πιο πολύ 
τώρα. Ίσως εκείνος να είναι 
πιο στεγνός.
Είναι δύσκολο να διατηρήσεις 
την αγνότητά σου σ’ έναν κόσμο 
λερωμένο. Σ’ έναν κόσμο κου-
ρασμένο κι άγριο που δεν σου 
αντιστοιχεί. Σ’ έναν κόσμο που 
δεν σου μοιάζει. Είναι σκληρό 
να μην χωράς πουθενά και να 
αναζητάς διαρκώς ένα απάγκιο 
να ξαποστάσεις. Κι έτσι, στρέ-
φεσαι ακόμη πιο πολύ στον 
εαυτό σου. Κλειδώνεις πόρτες, 
παράθυρα και πετάς τα κλειδιά 
προς το μέρος του σκύλου. 
Η βροχή έξω έχει σταματήσει 
και τα φώτα αντανακλούν ζωή 
στο ακόμη βρεγμένο οδόστρω-
μα. Δίπλα στο κομοδίνο μία φω-
τογραφία: Τα πρόσωπα δύο 
αγοριών μου γελούν συνωμοτι-
κά. Μου λένε για κόσμους μα-
κρινούς. Μου μιλούν με παρα-
μύθια και χρώματα. Με ευχές 
και όνειρα που δεν τελειώνουν. 
Μου απλώνουν το χέρι να πάω 
μαζί. Όσο υπάρχουν παιδιά 
που γελούν κι ονειρεύονται, 
τίποτε δε μπορεί να χαθεί. 
Ο Χάρης μια νύχτα, μου είπε 
πως το φεγγάρι φτιάχνεται  
απ’ τα σύννεφα.
Κι εγώ τον πιστεύω.

μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

(σ.σ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους αγαπη-
τούς αναγνώστες μας, ότι στο εξής και στη νέα αυτή στήλη με 
τίτλο «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ» θα φιλοξενούμε τις σκέψεις 
της συγγραφέως και συγχωριανής μας Μαρίας Χρονιάρη. Φ.Α.)

ην ημέρα εκείνη, το 1944, μία 8 μελής ομάδα 
ανδρών-ανταρτών του ΕΛ.ΑΣ. Ανωγείων, μα-

χόμενοι γενναία, μπόρεσαν και ελευθέρωσαν 98 
γυναικόπαιδα, που ομάδα γερμανών και ιταλών 
στρατιωτών είχαν συλλάβει στ’ Ανώγεια και θέσει 
σε πορεία ομηρίας για το Ρέθυμνο και από κει για 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γερμανίας.
Ειδικότερα, φέτος στις 7 Αυγούστου και ώρα 10:00 
το πρωί, στ’Ανώγεια, στον ναό του Αγίου Γεωργίου 
με πρωτοβουλία του πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάν-
νη τελέστηκε Θεία αρχιερατική λειτουργία, στην 
οποία ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολί-
της Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ Ευγένιος. 
Μετά το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης και 
αφού σε σύντομο μήνυμα του ο Μητροπολίτης Ρε-
θύμνης-Αυλοποταμου κκ Ευγένιος χαιρέτησε την 
εκδήλωση, το λόγο έλαβε ο π. Ανδρέας Κεφαλο-
γιάννης. Σε μια μεστή περιεχομένου, όσο και πα-
ρεμβατική ομιλία του, έκανε αναφορά στην ιστο-
ρική και σημαίνουσας σημασίας, όσο και πολλών 
συμβολισμών «Μάχη στο Σφακάκι» και μεταξύ 
άλλων, αναφερόμενος στα μηνύματα που αυτή 
αποπνέει στις μέρες μας, είπε:
«…Το Σφακάκι είναι ο φάρος που φωτίζει τους αγώ-
νες της σημερινής γενιάς που έχει κι αυτή να αντι-
μετωπίσει εξίσου δύσκολες συνθήκες,  με το νέο 
γερμανικό οικονομικό φασισμό να έχει ισοπεδώσει 
τα πάντα στην νότια Ευρώπη. Παίρνοντας θάρρος 
και δύναμη από αυτούς τους λαϊκούς αγωνιστές θα 
πρέπει και μεις με τη σειρά μας να βγούμε μπροστά 
και να αποτινάξουμε το νέο γερμανικό ζυγό.
Το δίλημμα αδέλφια είναι ένα και ξεκάθαρο: «Η 
με τις αλυσίδες ή με τα όπλα», κι όταν λέω όπλα 
εννοώ ότι το μεγαλύτερο σήμερα όπλο της εργατι-
κής τάξης είναι το δίκιο της και η δύναμη της,αυτή 
θα πρέπει να αξιοποιήσει.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία η δημι-
ουργία ενός νέου ΕΑΜ με βασικό στόχο την καθο-
δήγηση των λαϊκών στρωμάτων για να μπορέσουμε 
οργανωμένα και μονιασμένα να συγκρουστούμε 
με το Μινώταυρο του μνημονίου που δεν χορταίνει 
με όσες ανθρωποθυσίες και να γίνουν.Για να συ-
γκρουστούμε με τα υπερατλαντικά και γερμανικά 
κέντρα αποφάσεων που έχουν ισοπεδώσει τη ζωή 
μας, που έχουν καταστρέψει την κοινωνία…»
Την λειτουργία παρακολούθησε πολύς κόσμος, 
ενώ σε συνέχεια της εκδήλωσης αυτής, το βράδυ 
της ίδιας μέρας, στις 20:30, το Κ.Κ.Ε Ανωγείων σε 
συνεργασία με το Παράρτημα Ανωγείων της Πα-

νελλήνιας Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστα-
σης ( Π.Ε.Α.Ε.Α) στην κατάμεστη από κόσμο 
πλατεία «Αρμί» των Ανωγείων, τίμησε τους ήρωες 
της ιστορικής μάχης στο Σφακάκι.
Συγκεκριμένα, και με βάση την ανακοίνωση-
κάλεσμα, που εξέδωσαν και απηύθυναν σε όλους 
τους συγχωριανούς και ενδιαφερόμενους, οι ως 
άνω διοργανωτές της εκδήλωσης, αυτή πραγμα-
τοποιήθηκε ως ένδειξη «τιμής και μνήμης στους 
πρωτεργάτες-αγωνιστές της μάχης στο Σφακάκι 
το 1944». 
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Βασίλης Φα-
σουλάς ή Χουμάς, καλοσώρισε τους πολυάριθμους 
παρευρισκόμενους, και δεν παρέλειψε να αναφερ-
θεί στα μηνύματα που αποπνέει ακόμα και σήμερα 
η σπουδαία αυτή και ιστορική μάχη στο Σφακάκι.
Στην σειρά των ομιλητών ακολούθησε ο  Τηλέμα-
χος Σταυρακάκης, όπου με το χαρακτηριστικό του 
τρόπο και την ενάργεια του πνεύματος, προσέγ-
γισε, αναλύοντας διάφορες πτυχές του ιστορικού 
αυτούς γεγονότος και προέτρεψε τους νέους να 
γίνουν δέκτες και κομιστές των μηνυμάτων της 
μάχης αυτής.
Κεντρικός ομιλητής ήταν  ο Πρόεδρος της ΠΕΑ-
ΕΑ-ΔΣ Ρεθύμνου κ. Γιάννης Πολυχρονάκης ο 
οποίος αναφέρθηκε με λεπτομέρειες και ιστορικές 
αναφορές στη συμμετοχή στον αγώνα των κομμου-
νιστών και του ΔΣΕ για την απελευθέρωση του 
έθνους από το γερμανικό ζυγό, ενώ, μεταξύ άλλων, 
και καταλήγοντας, σημείωσε:
«Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι δύσβατος, όπως 
και ότι τα πιο δύσκολα βρίσκονται μπροστά. Αλλά 
έχουμε βαθιά πίστη στην εργατική τάξη, στις ριζο-
σπαστικές λαϊκές δυνάμεις. Η στρατηγική του ΚΚΕ 
μπορεί να συνεγείρει πολλές νέες χιλιάδες εργατών, 
νεολαίων, γυναικών, μικρομεσαίων αγροτών και 
αυτοαπασχολούμενων, ΕΒΕ, διανοουμένων. Να 
αφήσουν τα κόμματα του κεφαλαίου, η θέση τους 
είναι εδώ: στο ΚΚΕ και μαζί με το ΚΚΕ. Εδώ χτυπά 
η καρδιά του μέλλοντός μας. Εδώ βρίσκεται η δι-
καίωση του αγώνα και της θυσίας του ΔσΕ. Εδώ 
γίνονται ένα, το χτες με το σήμερα και το αύριο».
Την εκδήλωση, έντυσαν καλλιτεχνικά τόσο ο Γιώρ-
γης Φασουλάς (λύρα) και ο Κώστας Καλλέργης 
(λαούτο), όσο και το χορευτικό σχήμα του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Ανωγείων, ολοκληρώνοντας έτσι 
με επιτυχία τη βραδιά αυτή μνήμης στους ανωγεια-
νούς αγωνιστές της λευτεριάς και σεβασμού στο 
ηρωικό και αντιστασιακό, ανωγειανό πνεύμα.

Λίγα λόγια  

ΓΙΑ ΤΗ μΑχΗ ΣΤΟ ΣφΑΚΑΚΙ…
Στις 7 Αυγούστου 1944, ο Γερμανός λοχίας των SS 
Γιόζεφ Ολενχάουερ, γνωστός στην περιοχή του 
Μυλοποτάμου, ως «Σήφης», συνοδευόμενος από 
ισχυρή ομάδα Γερμανών και Ιταλών στρατιωτών, 
θα μεταβεί στα Ανώγεια από το γειτονικό χωριό 
Γενί-Γκαβέ (σημερινή Δροσιά) όπου είχε την έδρα 
του και θα συλλάβει 98 γυναικόπαιδα, με σκοπό να 
τα μεταφέρει στο ρέθυμνο και από εκεί στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης της Γερμανίας. Η οκταμελής 
ομάδα του ΕΛ.ΑΣ Ανωγείων οπλίζεται κατάλληλα 
και περιμένει στην θέση Σφακάκι. Εκεί θα αιφνι-
διάσουν τον Σήφη και την παρέα του και θα ελευ-
θερώσουν από τα χέρια τους τα γυναικόπαιδα. 
Άπαντες οι γερμανοϊταλοί σκοτώνονται ή αιχμαλω-
τίζονται. Κανείς από τους αντάρτες και τους ομή-
ρους δεν θα τραυματιστεί. Ο αιφνιδιασμός υπήρξε 
απόλυτος και η επιχείρηση κρίθηκε από τις πιο 
επιτυχημένες του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Επικε-
φαλής της αποστολής ήταν ο μανόλης μανουράς 
(Σμαϊλομανόλης).

Φ.Α.

Το προεδρείο 
του Συνεδρείου 
(από αριστερά) 
ΣπύροςΤρούλης-
Δημήτρης 
Μαρής- 
Μανούσος 
Κλάδος-
Δημήτρης 
Παρασύρης- 
Μανώλης 
Σκανδάλης

Με απόλυτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου, στο 
χωριό Φαράτσι της άλλοτε επαρχίας Μυλοποτάμου, το 28ο Αναπτυ-
ξιακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποτα-
μιτών. Το συνέδριο αυτό που έχει γίνει θεσμός, σκοπό έχει να προ-
βάλει τα προβλήματα της περιοχής, να αναδείξει τις αξίες του τόπου, 
να συζητηθούν και να κατατεθούν διάφορες απόψεις που θα βοη-
θήσουν και θα συμβάλουν στην πολιτιστική, την πολιτισμική και 
κοινωνική ανάπτυξη μέσω των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
της Περιφέρειας Κρήτης και των αρμόδιων φορέων του κράτους.
Το συνέδριο άνοιξε τις εργασίες του με τον καθιερωμένο αγιασμό, 
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνου και 
Αυλοποτάμου κκ. Ευγενίου 
Τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν φέτος ήσαν: α) «Ο Μυλοπό-
ταμος και η νέα κοινή Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική» με ειση-
γητής τον Δρ. Αλέκος Στεφανάκης (Κτηνίατρος -Πρόεδρος 
Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.) και β) «Στέβια: Το φυσικό υγιεινό γλυκαντικό, η καλ-
λιέργεια του μέλλοντος», με εισηγητή τον Μανώλη Καλλέργη, 
ιατρός (Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης ΣΤΕΒΙΑ). Μετά το πέ-
ρας παρουσίασης των εισηγήσεων, οι σύνεδροι και οι λοιποί πα-
ρευρισκόμενοι συμμετείχαν ενεργά, θέτοντας τα ερωτήματά τους 
και ακολούθησε διάλογος.
Το συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με δεξίωση των παρευ-
ρισκόμενων και με χορούς από τοπικά χορευτικά συγκροτήματα.

μανώλης σκανδάλης

Φέτος πολλοί φορείς συνέβαλαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων μεταξύ των οποίων και κυρί-
ως: η Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων, ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Σεισάρχων, αλλά ο Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων, όπως βεβαίως και μια μεγάλη 
ομάδα Νέων του χωριού μας.
Οι αναζωογονητικές της ψυχής και του νου, αυτές εκδηλώσεις, περιελάμβαναν συχνά, σε 
παράλληλη εκτέλεση, μουσικές βραδιές, εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, αγώνες 
σκάκι, προβολές ταινιών, αλλά και ομιλίες και συζητήσεις.
Αίσθηση προκάλεσε η αντιφασιστική πορεία το πρωί της 13ης Αυγούστου, ανήμερα της μαύ-
ρης επετείου του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων. Η πορεία ξεκίνησε στις 10 το πρωί και 
πολλοί νέοι, αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία, ανωγειανοί με αφετηρία το Κέντρο Υγείας των 
Ανωγείων κατέληξαν στην κεντρική πλατεία του χωριού, βροντοφωνάζοντας κατά του φασισμού 
και της μισαλλοδοξίας.
Η οργανωτική ομάδα του Φεστιβάλ πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, απηύθυνε κάλεσμα 
στους πάντες να αντιστέκονται και να γρηγορούν ενάντια σ’όσους καλλιεργούν το μίσος, τη 
διχόνοια, το σκοταδισμό και το φασισμό.
Κάλεσμα όμως -με νόημα και πολλούς αποδέκτες- για μαζική και ενεργή συμμετοχή στις φε-
τινές εκδηλώσεις, απηύθυνε και ο Δημάρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης, το πε-
ριεχόμενο του οποίου είχε ως εξής:
«Για τις φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ανωγείων, στη μνήμη της 69ης επετείου του 
ολοκαυτώματος, η Πολιτιστική Επιτροπή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων και ο Σύλλογος 
των Σεισάρχων, ο Σκακιστικός όμιλος Ανωγείων αλλά κυρίως και με την συμμετοχή και δραστη-
ριότητα μιας μεγάλης ομάδας Νέων,   οργανώσαμε ένα τριήμερο με ποικίλες εκδηλώσεις, ενάντια 
στο φασισμό. Αφορμή γι’ αυτή τη θεματολογία στάθηκαν όχι μόνον, τα αυξανόμενα φαινόμενα 
νεοφασισμού στη χώρα μας και στην Ευρώπη γενικότερα, αλλά και η ευθύνη μας να υπενθυμί-
ζουμε στις νεότερες γενιές, των Ανωγειανών και όλων των Ελλήνων, τα δραματικά παθήματα 
που έχει βιώσει το χωριό μας από την εγκληματική δράση του Φασισμού διαχρονικά.
Όμως σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ έχουμε ανάγκη και κάτι άλλο, να μελετούμε με προσο-
χή και νηφαλιότητα τις διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης φύσης, τις καθημερινές ανθρώπινες 
συμπεριφορές και να μην τις θεωρούμε όλες φυσικές και αυτονόητες.Γιατί ακόμα και σήμερα 
πολλοί λαοί, ή άτομα, ή οργανωμένες ομάδες συμβαίνει να θεωρούν περισσότερο ή λιγότερο 
συνειδητά, «ότι κάθε ξένος είναι εχθρός». Αυτή η πεποίθηση βρίσκεται στο βάθος της ψυχής μας 
σε λανθάνουσα μορφή.Πολλές φορές βλέπουμε να εκδηλώνεται μεμονωμένα και ασυντόνιστα.
Όταν όμως αυτή η ανομολόγητη σκέψη αποτελέσει την μείζονα κυρίαρχη σκέψη ενός συλλογι-
σμού τότε, στο τέλος της αλυσίδας βρίσκεται η φρίκη και η κτηνωδία των ολοκαυτωμάτων
Σας καλούμε να τις παρακολουθήσετε»

Δήμαρχος Ανωγείων
Σωκράτης Κεφαλογιάννης

ΤΟ ΠρΟΓρΑμμΑ ΤΟΥ φΕΣΤΙβΑΛ ΕΙχΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

➜�ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

16.00 μ.μ.›�Προβολή ταινίας: «DIE WELLE» 
(Το Κύμα). Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.
18.00 μ.μ.›�Ξενάγηση στην έκθεση: «Προσω-
πικότητες και Αγώνες της μη Βίας». 
Πλατεία «Αρμί».
19.30 μ.μ.›�Ανοιχτή συζήτηση για το Φασισμό
ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Περάκης Στ. (Αν. Πρύτανης Πα-
ντείου Παν/μίου), Μαργαρίτης Γ. (Καθηγητής 
Α.Π.Θ.), Λαπατσιώρας Σ. (Καθηγητής Παν/
μιο Κρήτης), Κλόκας Κ. μέλος «Κόσμος χωρίς 
Πολέμους και Βία». Συντόνισε η δημοσιογρά-
φος Νέλλη Κατσαμά. Πλατεία «Αρμί»
21.30›�Συναυλία: Βύρων Γουδέλης (Τζαζ 
μουσική). Πλατεία «Μειντάνι».
22.00›�Συναυλία: «Σχήμα Οξύμωρον» (έντε-
χνη μουσική). Πλατεία «Αρμί»
23.00›�Συναυλία: «Group Therapy» (soul/ροκ 
μουσική). Πλατεία «Αρμί»

➜�ΤΡΙΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

10.00›�Αντιφασιστική πορεία από Κέντρο 
Υγείας μέχρι πλατεία «Αρμί»
10.30›�Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Ιωάννη
11.00›�Επιμνημόσυνος δέηση στο χώρο του 
Ηρώου
16.00›� Προβολή ταινίας: ΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΑ  
ΧΩρΙΑ. ΣΚΗΝΟθΕΣΙΑ: Λ. Χαρωνίτης.
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
17.30›�Προβολή ταινίας: «LA VITA E BELLA» 

(Η Ζωή Είναι Ωραία)
18.00 μ.μ.›�Σκακιστικό Τουρνουά Παίδων από 
Σκακιστικό Όμιλο Ανωγείων. 
Πλατεία Περαχώρι.
18.30 μ.μ.›�Εργαστήρι Ζωγραφικής για παι-
διά με τους Π. Αεράκη, Μαρία Τερέζα & 
Ομάδα Δασκάλων των Ανωγείων. 
Πλατεία «Αρμί».
21.00 μ.μ.›�Παρουσίαση μουσικοποιητικής 
παράστασης «ΑΝΑΝΤρΑΝΙσμΑ» σε κείμενα: 
Γ. Καράτζη. Μουσική επιμέλεια Π. Περυσι-
νάκης. Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης».

➜�ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

16.00›� Προβολή ταινίας: «AMERICAN 
HISTORY X» (Μαθήματα Αμερικάνικης Ιστο-
ρίας). Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.
18.00 μ.μ.›�Ανοιχτή Συνέλευση για το Φα-
σισμό Σήμερα.
Αίθουσα Αγροτικής Τράπεζας.
21.30 μ.μ.›�Μουσική Συναυλία με τα σχήμα-
τα «Πετρίτες». Β. Ξυλούρης, Κ. Σκουλάς, Κ. 
Μαρκάκης, Γ. Ξυλούρης, Ν. Ξυλούρης 
(Γκρας), Στέφανο Χαιρέτη και Βασίλη Χαι-
ρέτη, Γιάγκο Χαιρέτη και Άρη Πρεβεζάνο. 
Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης».

Να ευχηθούμε το μήνυμα των φετινών πολι-
τιστικών εκδηλώσεων να βρει, όσο το δυνατόν 
περισσότερους αποδέκτες, ώστε ο φασισμός 
να μην ξανάρθει στον τόπο τούτο.

Φ.Α.

«ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΣΦΑΚΑΚΙ»  69η ΕΠΕΤΕΙΟΣ

7 Αυγούστου 1944
Τ’ Ανώγεια τίμησαν τους αγωνιστές…

Τ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στο Φαράτσι, 
το 28ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - 17/8/2013

Το ΣΚΟΤΑΔΙ ενός
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
 Δήμου Ανωγείων

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

12-14 Αυγούστου



 Κέντρο Κρητικής

Λογοτεχνίας

ΤΟΥ 
ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ 
ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
μανώλη  
Σκανδάλη

10 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2013Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 11Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2013

Λατζιμασ
 Λαμπρός εορτασμός 
 της μάχης της Κρήτης

 OρΓάνωΣη 
 Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση Μυλοποταμιτών

Φέτος οργάνωσε σε συνεργασία με το Δήμο Ανωγείων, στις 
2 Ιουνίου 2013, επιτυχημένη ημερίδα στ’Ανώγεια, στον εκθε-
σιακό χώρο της Αγροτικής Τράπεζας. Σκοπός αυτή τη φορά, 
ήταν να έρθουν σε επαφή όλοι οι συμμετέχοντες και οι λοιποί 
ενδιαφερόμενοι, με τους συγγραφείς των Ανωγείων.
Ο κόσμος που συμμετείχε, στην πρωϊνή, αλλά και στην απο-
γευματινή συνεδρία της ημερίδας είχε την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσει ενεδελεχείς και άρτια εμπεριστατωμένες 
παρουσιάσεις από τους ομιλητές, του έργου των ανωγειανών 
πεζογράφων και ποιητών.
Παρόντες μεταξύ άλλων, ήταν και ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. 
Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο πρώην Δήμαρχος κ. Γιώργος 
Σμπώκος, ο ποιητής Γιώργης Καράτζης, ο Ορέστης Μανού-
σος, η Μαργαρίτα Μυλωνάκη-Κοντογιάννη, όπως και οι 
περισσότεροι των τιμώμενων ανωγειανών συγγραφέων 
- - - - -ΤΟ ΠρΟΓρΑμμΑ ΤΗΣ ΗμΕρΙΔΑΣ     
           ΠΕρΙΕΛΑμβΑνΕ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.15› Καλωσόρισμα από το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας
  Καλωσόρισμα – χαιρετισμός από τον δήμαρχο Ανω-

γείων κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη.
 Χαιρετισμοί φορέων και αρχών
➠Α ΣΥνΕΔρΙΑ. Προέδρευσε ο Ορέστης Μανούσος
10.30›  Βασίλης Χαρωνίτης: Το συγγραφικό έργο του Γιώρ-

γη σμπώκου, του Γιώργη Βιτώρου και του στέργιου 
μανουρά

11.50›  Κωνσταντίνα Αρετάκη: Το συγγραφικό έργο του 
Λουδοβίκου των Ανωγείων, του Βασίλη Καλλέργη – 
Γαρτζόλη και του Κώστα μανουρά

11.10›  Μανώλης Γ. Ανδρουλιδάκης: Το συγγραφικό έργο 
του Νίκου σκουλά, του Γιάννη Φασουλά, του Αντώνη 
Καράτζη και του μιχάλη σταυρακάκη - Νιδιώτη

11.30›  Λιάνα Καλοκύρη: Το συγγραφικό έργο του Γιώργη 
σκουλά και του Βασίλη Βουϊδάσκη

11.50›  Μαρία Φραγκιαδάκη: Το συγγραφικό έργο της  
μαρίας Ξυλούρη, της Αλεξάνδρας σταυρακάκη, του 
Λευτέρη Καλομοίρη και της μαριλένας σκουλά – 
Περιφεράκη

12.10›  Αρετή Σπαχή: Το συγγραφικό έργο του μήτσου σταυ-
ρακάκη, του Γιώργη Καράτζη και του Γιάννη Χαιρέτη

12.30›  Ελένη Σμπώκου: Το συγγραφικό έργο της μαρίας 
Χρονιάρη

12.40-13.10› Παρεμβάσεις - Συζήτηση
➠β ΣΥνΕΔρΙΑ. Προέδρευσε ο Λευτέρης Χαρωνίτης
18.00›  Βούλα Επιτροπάκη: Το συγγραφικό έργο του Οδυσ-

σέα σπαχή, της Ελένης Κουτεντάκη, του (+)Γιώργη 
σταυρακάκη - μιχαλόμπα, του μαν. σταυρακάκη, 
του Βασίλη Καλομοίρη (σμπρουλογγιαννιό) και της 
μαρίας μανουρά

18.30›  Κώστας Μουτζούρης. Το συγγραφικό έργο του Βα-
σίλη Χαρωνίτη, της Αναστασίας Ντούνη – Φασουλά, 
της Όλγας Δραμουντάνη , του Δημήτρη σαλούστρου 
(Ζαΐμη), του Γιώργη Κουτάντου, του Αριστείδη Χαι-
ρέτη - Γυαλάφτη, του μανόλη Καλομοίρη - Λιόντα 
και του Λευτέρη Κουβίδη.

19.00›  Νίκος Παπαδογιαννάκης: Το συγγραφικό έργο του 
Γιώργη μπέρκη - Κατσούγκρη, του Πέτρου Καλομοί-

ρη, του Βασίλη (Λουκά) σμπώκου, του Νίκου Δρα-
μουντάνη, του Αγησίλαου Κουτάντου, του Νίκου 
Βιτώρου (του Λέαρχου ) και της μαργαρίτας Κοντο-
γιάννη - μυλωνάκη.

19.30›  Γιώργης Καράτζης: Ο χαρακτήρας και η φυσιογνω-
μία της Ανωγειανής μαντινάδας (με αναφορά σε 
μαντινάδες Ανωγειανών στιχουργών).

19.45›  Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη: Το συγγραφικό έργο του 
Ορέστη Μανούσου.

19.55›  Αυτοπαρουσίαση συγγραφέων με ειδικά βιβλία και 
άλλων, οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν συμπερι-
ληφθεί στο πρόγραμμα της ημερίδας.

20.10-20.40› Παρεμβάσεις - Συζήτηση.
20.40-21.00›  Συνόψιση συμπερασμάτων -  

Λήξη των εργασιών της ημερίδας
Η Φ.Α. εύχεται, η προσπάθεια καταγραφής των Ανωγεια-
νών συγγραφέων και του έργου τους, που υποστηρίχθηκε 
σε εξαιρετικό βαθμό, από την επιτυχημένη, αυτή ημερίδα, 
να συνεχιστεί με αμείωτο ζήλο, ώστε αφενός να δημιουρ-
γηθεί και να ενημερώνεται διαρκώς ένα αξιόπιστο αρχείο 
καταγραφής του ανωγειανού συγγραφικού έργου, προσβά-
σιμο σε όλους, αφετέρου δε να διασωθεί και να διαδίδεται 
διαχρονικά η ανωγειανή πένα και να γίνεται αντιληπτός ο 
στοχασμός των συγχωριανών μας με τρόπο, κατά το δυνα-
τόν, σαφή και εύληπτο απ’όλους.
Δεν πρέπει άλλωστε, να ξεχνάμε, ότι το έδαφος είναι γόνιμο 
και μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός, ένα χωριό με τον πλη-
θυσμό των Ανωγείων να έχει τόσους πολλούς συγγραφείς.

»H Μαρία Χρονιάρη με 
την Ελένη Σμπώκου σε 
αναμνηστική φωτογραφία 
κατά την εκδήλωση

Πριν λίγο καιρό, ο Γιώργης Καράτζης, μου 
μίλησε για την πρόθεση του Κέντρου Κρη-
τικής Λογοτεχνίας, να διοργανώσει αυτήν 
εδώ την ημερίδα. Στο μυαλό μου ήρθαν στί-
χοι δικοί του από το «Ολοκαύτωμα», όπου 
αναφερόμενος στην πέτρα – και στην ουσία 
υμνώντας την - λέει: «Εσύ ‘σαι η μάνα του 
χωριού, εσύ με λίγα λόγια, είσαι αυτό που 
λέγεται και που γροικάται Ανώγεια». Σκε-
φτόμουν λοιπόν το οξύμωρο που δημιουρ-
γείται, πως μπορεί μια μάνα τόσο σκληρή, 
να γεννά παιδιά τόσο ευαίσθητα και προι-
κισμένα, όσο αυτά που παρουσιάζονται εδώ 
σήμερα που μπορούν και αναπτύσσουν ιδι-
αίτερες σχέσεις με την φύση, την αγάπη, τον 
έρωτα, τον θάνατο.
Μια «κόρη της πέτρας» λοιπόν, μου ανέθε-
σαν να σας παρουσιάσω σήμερα. Ο λόγος 
για την Μαρία Χρονιάρη. Η Μαρία Χρονιά-
ρη γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται 
από τ’ Ανώγεια. Πολυπράγμων, πολυδιάστα-
τη προσωπικότητα, με πολλά ενδιαφέροντα, 
σπούδασε τηλεόραση, έκανε σεμινάρια σκη-
νοθεσίας και εργάζεται ως οπερατέρ. Συ-
νεργάζεται με την «Φωνή των Ανωγείων» 
μέσα από την στήλη «Ιστορίες του Ωκεα-
νού». Στο θέατρο έχει σκηνοθετήσει την 
παράσταση της ομάδας IlluminArti «Το ροκ 
που παίζουν τα μάτια σου», από το ομώνυμο 
βιβλίο του Σταύρου Σταυρόπουλου.
Μέσα σ’ όλα αυτά και πάνω απ’ όλα αυτά, 
ασχολείται με την ποίηση και την πεζογρα-
φία και έχει εκδώσει ως τώρα δύο βιβλία 
το «Εκεί που αλλάζω ζωές» (2010) και το 
«Επειδή Μαζί» (2012) από τις εκδόσεις 
Απόπειρα. Η γραφή για την Μαρία είναι 
μια ιεροτελεστία, μια μυσταγωγία, μια συ-
ναυλία σιωπής που γεννά λέξεις και πραγ-
ματώνει την ανάγκη της να επικοινωνήσει 
και να μοιραστεί. Κάποιες φορές έμπνευση 
για την Μαρία μπορεί να είναι η ανάμνηση 
μιας στιγμής: 
«Κλείνω τα μάτια και συγκεντρώνω όλες τις 
αναπνοές στα χείλη μου. Όταν τα ανοίγω, 

ανωγειανές 
αθιβολές
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Η ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝ ΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ 
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑΚΤΟ ΠΟΙΗ  ΣΟΥν ΤΗ ΣΥνΔρΟ μΗ 
ΤΟΥΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥ ΝΤΑΙ ΕΠΙ  ΣΗΣ, ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥ ΜΟΥΝ ΝΑ 
ΣΤΕΙ  ΛΟΥΝ ΚΕΙ μΕ νΑ ΠρΟΣ ΔΗμΟ  ΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΦΥΛ ΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (Νο 295) ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ 
ΑΡΓΟΤΕΡΟ μΕχρΙ ΤΙΣ 31 ΟΚΤΩβρΙΟΥ 2013.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η «Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυ-
λοποταμιτών» με προεδρεύοντα το Σπύρο 
Τρούλη, σε συνεργασία με όλους τους το-
πικούς φορείς διοργάνωσε την εκδήλωση 
για την Μάχη της Κρήτης στην περιοχή Λα-
τζιμάς, στο χώρο του μνημείου, που με πρω-
τοβουλία της, η ίδια, ως φορέας, έχει στήσει 
εδώ και πολλά χρόνια για να δηλώνει, ότι 
σε αυτόν το σημείο, πολλοί πρόγονοί μας 
έδωσαν αγώνα, ψυχή και αίμα για την ελευ-
θερία... Έτσι, το Σάββατο 25/5/2013 και 
ώρα 10 το πρωί, τιμήθηκε για μια ακόμα 
φορά, η μνήμη των «αθάνατων» νεκρών μας 
που έχασαν την ζωή τους τον Μάη του 1941 
στο μαρτυρικό, αυτό τόπο. Στην εκδήλωση, 
ο «Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας» 
εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρό του 
Μανώλη Σκανδάλη. 
Πριν την έναρξη της εκδήλωσης -στις οκτώ 
το πρωί- τελέστηκε ιερατική λειτουργία για 
τους πεσόντες, στον παρακείμενο ναό της 
Παναγίας από τον εφημέριο κ. Βαγγέλη 

1 Πλήθος επισήμων 
προσκεκλημένων και 
φέτος τίμησαν την 
εκδήλωση

2 Αναμνηστική 
φωτογραφία από την 
εκδήλωση:  
(από αριστερά):  
Σ. Κεφαλογιάννης 
(δήμαρχος Ανωγείων), 
μανώλης Καρέλης (πρ. 
δήμαρχος Ηρακλείου), 
μητροπολίτης ρεθύμνου 
κ.κ. Ευγένιος, β. Σκουλάς 
(δικηγόρος) Γιώργης 
Σκουλάς (εγγονός του 
αγωνιστή στο Λατζιμά, 
Γιώργη Σκουλά), 
Ελευθερία Σκανδάλη 
(εγγονή Τζαβελάκη)

Ημερίδα στ’Ανώγεια (2/6/2013)]
Οι ανωγειανοί πεζογράφοι και ποιητές…

 Κέντρο Κρητικής

Λογοτεχνίας

ένα αστέρι πέφτει. Το πιάνω και το καρφι-
τσώνω δίπλα απ’ την τσέπη μου. Εκεί που θα 
σε βρίσκω κάθε που φεύγεις». 
Άλλοτε πάλι, είναι το θραύσμα μιας εικό-
νας: 
«Όλοι οι δρόμοι μοιάζουν με καρτ ποστάλ. 
Βρίσκονται τα πάντα στην ίδια θέση, στο πλα-
κόστρωτο τα βήματα ακούγονται το ίδιο σιγα-
νά. Το σιντριβάνι με τα φίδια ακόμα παλεύει. 
Για τη γιατρειά. Εμείς λείπουμε. Λυπούμαι. 
Κι όμως, εκεί, ώρες πριν το ξημέρωμα, έζησαν 
όλα όσα μπορέσαμε ποτέ να υπάρξουμε». 
Και κάποτε, είναι ο απόηχος ενός συναι-
σθήματος: 
«Τη στιγμή που οι ζωές πολλαπλασιάζονται, 
άγριοι κύκνοι βγαίνουν και μπλέκονται στα 
σύννεφα. Το άσπρο και το μαύρο διαιρούν 
την ηδονή μου. Εκεί στη γωνία που στάζει 
το δάκρυ σου. Εκεί θέλω να ζω. Να είμαι. Ο 
σταλακτίτης των ματιών σου».
Όλα αυτά τα ερεθίσματα, συνθέτουν ένα 
ψηφιδωτό στιγμών, εικόνων και συναισθη-
μάτων που καλύπτεται από ένα αδιόρατο 
ερωτικό πέπλο ειδωμένο μέσα από την κα-
θαρότητα της ψυχής και του λόγου της Μα-
ρίας Χρονιάρη και μας προσφέρονται στην 

ποιητική συλλογή «Εκεί που αλλάζω ζωές». 
Εδώ τα ποιήματα είναι δομημένα σε πεζο-
λογική φόρμα, όπου η παραδοσιακή ομοι-
οκαταληξία υποχωρεί, δίνοντας την θέση 
της στον ελεύθερο στίχο, τον απαλλαγμένο 
από μετρικά δεσμά. Πρόκειται για ποιήμα-
τα ολιγόλεκτα, χωρίς στροφική ισορροπία. 
Μοιάζουν με σκέψεις άτακτα ριγμένες στην 
έρημο του λευκού χαρτιού. 
Η προσωρινότητα των λέξεων δημιουργεί το 
μόνιμο και μας κάνει κοινωνούς της σκέψης 
της Μαρίας Χρονιάρη που συμπυκνώνει την 
απόρριψη του «φαίνεσθαι» και συγχρόνως 
χτίζει την αντιμετώπιση του «είναι». 
«Όσα ακούς να λένε για την αλήθεια, είναι 
όλα ψέματα. Είναι μια κρυφή συνενοχή στην 
απάτη. Τίποτε δεν υπάρχει όπως το βλέπεις. 
Κι αν το νόμισμα έχει δυο όψεις, είναι για να 
ξεγελάμε τους εαυτούς μας. Ότι αλλάζουν 
τα πράγματα».
Για την ποιήτρια Μαρία Χρονιάρη τα πάντα 
λειτουργούν νομοτελειακά και οργανώνο-
νται γύρω από έναν βασικό άξονα που κα-
θορίζεται από την αρχή και το τέλος, την 
ζωή και τον θάνατο. Όχι τόσο τον βιολογι-
κό που συνεπάγεται υλική φθορά όσο τον 

πνευματικό τον θάνατο των ιδεών και των 
συναισθημάτων αυτών που μετατρέπει τον 
θάνατο της στιγμής σε ζωή της επόμενης 
στιγμής. Η γέννεση και η φθορά επιδίδονται 
σε ένα αέναο κυνηγητό, αναιρώντας διαδο-
χικά η μια την άλλη. Στο «Επειδή Μαζί» ότι 
όσο η ζωή συνεχίζει να περιβάλλεται από 
θάνατο, τόσο ο θάνατος μεταβάλλεται σε 
αφορμή της.
Η παραδοχή της συνύπαρξης της ζωής με 
τον θάνατο και της αμοιβαίας αλληλεπίδρα-
σης και αλληλεξάρτησής τους, την οδηγεί 
στην αναζήτηση και τον προσδιορισμό του 
μεσοδιαστήματος που υπάρχει, κι έτσι κα-
ταλήγει στην αφορμή των πάντων, την αγά-
πη. Μια αγάπη όμως που δεν αποτελεί δου-
λική υποταγή στο συναίσθημα, αλλά γίνεται 
πηγή δύναμης και δημιουργίας. Οι σιωπές 
της Μαρίας Χρονιάρη φωνάζουν δυνατά 
αυτά που δεν ειπώθηκαν ποτέ αλά υπήρξαν: 
τον πόνο που γεννά η απουσία, το φόβο και 
την αβεβαιότητα που γεννά η προσμονή, την 
θλίψη για το ανεκπλήρωτο συναίσθημα, τη 
νοσταλγία που σε τραβάει στην αθωότητα 
των παιδικών σου χρόνων.
«Ο ορίζοντας πίσω μου αναβοσβήνει συγγνώ-
μες. Ο ορίζοντας μπροστά μου αναγνωρίζει 
πληγές. Για όλα φταίνε τα μάτια μου. μπο-
ρούν πάντα να ακούνε τη βοή απ’ τα ψέματα. 
Γι’ αυτό θα έρχομαι πάντα ακεραιωμένη. Για 
να τελειώσω με απόφαση βέβαιη, κάθε αρχή 
που δεν φτάνει να πει.
Το ρολόι στον τοίχο μου δείχνει χρόνια παρά. 
Όλοι οι δείκτες του συνωμοτούν για ένα επεί-
γον. Πριν η ώρα χαράξει, θα ‘χω φύγει μετά. 
Θα ’χω φτάσει στο μέλλον που ιδρώνουν οι 
νύχτες. Κι εκεί, τότε, το ρολόι στον τοίχο θα 
χτυπήσει ακριβώς.»*
Ο λόγος της Μαρίας Χρονιάρη, πυκνός 
και πολυσήμαντος, θα μπορούσε να γεμί-
σει πολλές σελίδες φιλολογικών αναλύ-
σεων. Με τις ρίζες της να χάνονται βαθιά 
στην Ανωγειανή γη, και παραφράζοντας 
τον ποιητή Ναζίμ Χικμέτ θα μπορούσαμε 
συνοπτικά να πούμε: «Αν η μισή καρδιά 
της Μαρίας είναι στην Αθήνα, η άλλη μι-
σή στ’ Ανώγεια βρίσκεται».

*Απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Πόνημα» από 
το βιβλίο Επειδή Μαζί.

Η κόρη   της πέτρας

Της Ελένης Σμπώκου
(σ.σ. Το κείμενο αυτό εκφώνησε η φιλόλογος Ελένη 
Σμπώκου, κατά την ανάλυση του συγγραφικού έργου 
μου στην Ημερίδα του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας, 
που έλαβε χώρα στ’ Ανώγεια της Κρήτης, στις 2 
Ιουνίου 2013). 

O

O

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ)

72η ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Δερμιτζάκη Ιερέα του χωριού Πρίνος και 
Αρχιερατικό επίτροπο της Δημοτικής ενό-
τητας Αρκαδίου.
Στη συνέχεια και γύρω στις δέκα τελέστηκε 
επιμνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιότα-
το Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτά-
μου κ.κ. Ευγένιο.
Ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών από τον 
απόστρατο Στρατηγό της Ελληνικής Αστυ-
νομίας κ. Βασίλη Αποστολάκη, και τον πρό-
εδρο κ. Σπύρο Τρούλη.
Χαιρετισμούς απεύθυναν οι κ.κ. Σπύρος 
Τρούλης, Γιώργος Μαρινάκης (δήμαρχος 
Ρεθύμνου) και Μαρία Λιονή (αντιπεριφε-
ρειάρχης).
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τους 
επίσημους φορείς, συλλόγους, και συγγε-
νείς πεσόντων. Mεταξύ αυτών, στεφάνια 
κατέθεσαν:
1 Εκ μέρους της βουλής των Ελλήνων ο 
βουλευτής Ρεθύμνου, κα Γιάννης Κεφαλο-
γιάννης.
2 Εκ μέρους του Συνασπισμού Ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς, ο βουλευτής Ρεθύμνου κ. 
Ανδρέας Ξανθός.
3 Εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αρ-
χηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
Αντιναύαρχος κ. Ευάγγελος Αποστολάκης.
4 Εκ μέρους του Δήμου Ανωγείων, ο Δή-
μαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλο-
γιάννης.
5 Για τον Σκουλά Γεώργιο ο εγγονός του 
Βασίλης Σκουλάς
6 Εκ μέρους της Πανελλήνιας Πολιτιστικής 
Ένωσης Μυλοποταμιτών ο κ. Σπύρος 
Τρούλης. 
7 Εκ μέρους του Συλλόγου των Ανωγειανών 
της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», ο αντι-
πρόεδρος του συλλόγου κ. Μανώλης Σκαν-
δάλης.

Μετά το τέλος της κατάθεσης στεφάνων 
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, και ανάκρου-
ση του εθνικού Ύμνου από την μουσική της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

    Μια μέρα στα Ανώγεια σε ένα καφενείο, άκουσα τον Πέτρο το 
Σταυρακάκη του Τηλέμαχου το γιο, να περιγράφει τα συναισθήματα 
που ένιωσε ο πατέρας του, ο Τηλέμαχος, όπως τα είχε ακούσει, τη 
στιγμή που γεννήθηκε αυτός και τη στιγμή που γεννήθηκε ο αδερφός 
του ο Νίκος. 
Έλεγε λοιπόν: «Την στιγμή που γεννήθηκε ο αδερφός μου ο Νίκος 
ήταν ο πατέρας μου στην μαιευτική κλινική, του είπαν οι Γιατροί να 
σου ζήσει ο γιος και πως άμα θέλει μπορεί να μπει να δει το μωρό». 
Πήγε αυτός και μόλις είδε το μωρό, τον αδερφό μου το Νίκο είπε 
στους Γιατρούς: «Ήντα μπρε είναι ετουτονέ; Γιαγύρετέ το μέσα». 
Και όταν εγγενήθηκα εγώ και με είδε ο πατέρας μου είχε πει στους 
Γιατρούς: «Ξανοίξετε καλά ήμπα ν’έχει κι άλλο μέσα !!!»..

    Κοπέλια ο Γιάννης του Βιτωραντώνη με τον Αποστόλη του Κου-
κουβοδημητράκη ετσακωστήκανε και επαλέψανε πίσω από την εκκλη-
σία τσι Παναγίας στο Περαχώρι, και έβαλε κάτω ο Αποστόλης το 
Γιάννη. Ο Γιάννης από τότε ήτανε ψηλός και γεροδεμένος, ενώ ο Απο-
στόλης ήτανε κοντός και αδύνατος, όμως σαν το πετραμύγδαλο. Το 
έμαθε λοιπόν ο συγχωρεμένος ο Μούτσος και μια μέρα θωρεί το Γιάν-
νη και του λέει: «Μπρέ Γιάννη μα με τα κοπέλια μπρέ τα βάνεις;» 
Και ο Γιάννης: «Κοπέλι είν’αυτός μονό να σε μαγκανίσει;» 

    Ο Νίκος Πασπαράκης ή Μουγερονίκος είχε μουσαφίρηδες ξενο-
μπάτες, μια καλή παρέα, και εσκέφτηκε να καλέσει το Στραβό το 
συγγενή του να τονέ παίξει τη Λύρα να γλεντήσουνε. Έτσι κι έγινε, 
άρχισε η παρέα με πολύ όρεξη και ενθουσιασμό και εβάνανε και 
μπαξίσι του Λυράρη. Έβαλε ο Μουγερονίκος δυο τρεις φορές μα δεν 
είχε άλλα να βάλει, θωρεί τους άλλους και εσυνεχίζανε να βάνουνε 
και εντράπηκε, ήντα θελά κάμει, και έκλεινε τη χέρα ντου και την 
έβανε στο μπέτη του Στραβού δήθεν πως έβανε και έκλεινε τη χέρα 
ντου και την έβανε στο μπέτη του Στραβού δήθεν πως έβανε.
Το έκαμε αυτό δυο τρεις φορές, αλλά ο Στραβός κάτι εψυλλιάστηκε 
γιατί εγάτεχε και πως δεν είχε ο Μουγερονίκος ετοσανά να βάνει και 
του λέει: «Μπρε Νίκο μα βάνεις ή βγάνεις;»

    Ο Κυριάκος ο Ροδίτης μαζί με το Μαχεράκη λεγότανε Κουμπάροι. 
Είχανε πάει στο Μαλεβύζι και εκάμανε 5-6 μεροκάματα ( σκάφτανε 
τα αμπέλια κάποιου γεωργού ). Όταν τελειώσανε τους λέει ο άνθρω-
πος: Μπρέσης δεν έχω εδά τα λεφτά μονό πηγαίνετε στα Ανώγεια 
και εγώ θα σας τα πέψω. Επήγανε αυτοί στα Ανώγεια, ήντα θελά 
κάμουνε, και περιμένανε τα λεφτά. 
Περνούνε καμιά δεκαριά μέρες και θωρεί ο Μαχεράκης τον Κουμπά-
ρο του τον Κυριάκο και του λέει: Μπρε Κουμπάρε έπεψε τα λεφτά 
κιοσές ο κερατάς; Πράμα Κουμπάρε του λέει ο Κυριάκος. Πομένει 
κιά η δουλειά και μετά από καμιά εικοσαριά μέρες ξαναλέει πάλι ο 
Μαχεράκης του Κυριάκου: «Μπρε Κουμπάρε μα κιοσές ο πατημένος 
κερατάς ακόμη δεν έπεψε τα λεφτά;» «Δεν τάπεψε Κουμπάρε» του 
λέει ο Κυριάκος. Και ο Μαχεράκης: «Διάλε τη παναγία του, του κε-
ρατά, αδέ πάρω κάτω να πάω στο αμπέλι που εσκάφταμε να ντακάρω 
να το σκάφτω να γυρίσω το χώμα έτσα που ήτανε !!!».
{Ήντα θελά κάμει; Να τον εσκοτώσει να μπλέξει κιόλας.} 

    Η Ζαφειρένια του Γιάγκο της είπανε πως ο γιος της ο Λαμπίτσης, 
(κιαμιά δεκαριά χρονών τότε) πως καπνίζει. Τονέ βάνει αυτή μέσα 
στο σπίτι και του λέει: «Μωρέ σκυλογαυγισμένο, έμαθα πως καπνίζεις, 
αλήθεια κοντό είναι;» 
Και ο Λαμπίτσης: «Ψώματα μάνα είναι, ντά εγώ εδά και δέκα μέρες 
τον έχω κομμένο !!!» 

    Είχανε πάει στο Ηράκλειο ο Γιάννης του Βιτωραντώνη, o Γιώργης 
Σταυρακάκης ή Τσίκος και ο Σπύρος του Κόκκινου ο Κουλαύτης. 
Είχανε πάει και διασκεδάζανε σε διάφορα μαγαζιά και πρωινές ώρες 
γυρίζανε στα Ανώγεια. Κυβερνήτης του σκάφους ήταν ο Γιάννης και 
είχανε πάει με το αμάξι του. Στο γωνιανό φαράγγι βλέπει ο Κουλαύ-
της το Γιάννη και εξάπλωνε οθεν οπίσω στο κάθισμα και επολέμανε 
να του στρώσει και τονέ θωρρεί και κλείνει τα μάτια του, του παίζει 
μια αγκωνιά δυνατή και του λέει: «Μα ήντα μπρε κάνεις επαέ, να 
θέσει θες;» Και ο Γιάννης: «Εμά μπρε για ένα λεφτό;»

ο Συντάκτης, 
ο Στοχαστής
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Το φετινό πρόγραμμα των φετι-
νών Υακινθείων ήταν αφιερωμέ-
νο στον σύγχρονο «Ίκαρο» Κα-
νέλλο Κανελλόπουλο, που πέτα-
ξε από την Κρήτη με προορισμό 
τη Σαντορίνη με πτητική μηχα-
νή-ποδήλατο.
Οι εκδηλώσεις φέτος, διήρκησαν 
4 ημέρες. Ξεκίνησαν την Πέμπτη 
25 Ιουλίου και ολοκληρώθηκαν 
την Κυριακή 28 Ιουλίου.

ΤΟ φΕΤΙνΟ ΠρΟΓρΑμμΑ 
ΕΙχΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

➜�ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
21.00›�Ομιλία του αρχαιολόγου 
Κώστα Καζαμιάκη με θέμα: 
«Ίκαρος & Ικαρία, μια ενδιαφέ-
ρουσα προσέγγιση του μύθου».
21.30›�Συναυλία με τους Γιάννη 
Αγγελάκα, Ψαρογιώργη και Γιά-
γκο Χαιρέτη με τίτλο «Όσο κι αν δέρνει ο άνεμος», αφι-
ερωμένη στη Γιαννούλα Χαιρέτη.
➜�ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
21.00›�Παρουσίαση του τρίτομου έργου «Ιδαίο Άντρο Ιε-
ρό και Μαντείο» του Γιάννη Σακελλαράκη και της Έφης 
Σακελλαράκη Σαπουνά. Ομιλητής ο αρχαιολόγος Γιώργης 
Α. Καλομοίρης.
21.30›�Ανάμεσα σε δυο ποτάμια μουσική και χορευτική 
παράσταση. Βραδιά Φλαμένγκο. Κιθάρα Τζιφάκης Χρή-
στος, χορός Oscar Des Los Reyes, Ελένη Παπαδοπού-
λου.
Κρητική μουσική και χορός με τον Γιώργη και Γιάννη 
Μεγαλακάκη. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Όθωνας Μπικάκης κρη-
τική λύρα, Μιχάλης Σταυρουλάκης λαούτο, Αντρέας Φα-
σάκης λαούτο, Pedro Fabian κρουστά, Παναγιώτης Μπου-
ραζάνης ηλεκτρικό μπάσο, Βαλέριος και Μελίνα Ιωαννί-
δη παλαμάκια-palmas.
22.30›�ΤΡΑΓΟΥΔΙ: η Παρέα του Υακίνθου.
Τέσσερις νέοι Ανωγειανοί της «Ανώτατης Μουσικής σχο-
λής Ανωγείων» ενώσαν την κοινή τους αγάπη και αισθη-

τική για τη μουσική και τον στίχο 
της καταγωγής τους. Έπαιξαν 
και τραγούδησαν στον φυσικό 
τους χώρο.
ΥΑΚΙΝΘΟΙ: Βασίλης Δραμου-
ντάνης, Δημήτρης Μπέρκης, 
Γιάννης Σπαχής, Γιώργος Σπα-
χής.
➜�ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
Νωρίς το απόγευμα τελέστηκε η 
βάφτιση της μικρής Αμαλίας.
21.00›�Ομιλία του Γιώργου Γραμ-
ματικάκη με θέμα «Ένας αστρο-
λάβος συναντά τον Ίκαρο».
ΜΟΥΣΙΚΗ: Οδυσσέας Γραμμα-
τικάκης.
21.30›�Συναυλία με την διάσημη 
Μαρία Μπιλντέα (άρπα) και 
τον επίσης κορυφαίο Σέρτζου 
Ναστάζα (βιολί). Ειδική συμμε-
τοχή με τρία τραγούδια είχε ο 
Λουδοβίκος των Ανωγείων.

➜�ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
21.00›�Ομιλία του καθηγητή Χρήστου Γιανναρά με θέμα 
σχετικό με τον Ίκαρο και την καθαρότητα της τόλμης.
21.30›�Συναυλία με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων. Μαζί 
του ήταν οι: Μανόλης Μπαρδάνης, Αντώνης Μυτακίδης 
και Παναγιώτη Καλαντζόπουλο. Μαζί του ήταν: οι Κλέ-
ωνας Αντωνίου και Αγγελική Τουμπανάκη.
Έλλη Πασπαλά μαζί της στο πιάνο ήταν ο Τάσος Φα-
ράζης.
Όλες τις ημέρες των Υακινθείων υπήρξαν και παράλληλες 
εκδηλώσεις, όπως η Έκθεση με θέμα «Τα δώρα του βου-
νού», αλλά και φωτογραφική έκθεση πτήσεων.
Αξιοσημείωτο είναι, ότι κατά τη διάρκεια των φετινών 
εκδηλώσεων πραγματοποιηθούν πραγματικές πτήσεις 
στον αέρα του Ψηλορείτη από την αεραθλητική λέσχη 
«Ίκαρος».
Και φέτος οι επισκέπτες μπορούν να φέρουν μαζί τους 
φωτογραφίες για το δέντρο των αναμνήσεων των αγαπη-
μένων τους προσώπων, που «έφυγαν…».

Φ.Α.

Ξεκίνησε και φέτος στη Ζώμινθο, στον Ψηλορείτη, υπό τη διεύθυνση της επι-
τίμου εφόρου αρχαιοτήτων Δρ. Έφης Σαπουνά-Σακελλαράκη, μια από τις 
σημαντικότερες ανασκαφές στην Κρήτη.
Κάτω από ένα πλήθος ογκωδών λίθων αναδύεται ένα μεγαλόπρεπο και λαβυ-
ρινθώδες συγκρότημα με τεράστιες αίθουσες, κλίμακες, διαδρόμους και ερ-
γαστήρια. 
Σχεδόν όλα τα δωμάτια του πολυώροφου συγκροτήματος είναι τοιχογραφη-
μένα ή σκεπασμένα με χρωματιστά κονιάματα. Τα ευρήματα είναι πολυάριθ-
μα. Σφραγίδες, κοσμήματα χάλκινα, οστέινα και ελεφάντινα, καθώς και χάλ-
κινα ειδώλια άριστης τέχνης δείχνουν την άλλη διάσταση της μινωικής Κρήτης, 
πέρα από τη θαλασσοκρατία, δηλαδή τη διάσταση των βουνών και ιδιαίτερα 
του Ψηλορείτη. Παράλληλα με την ανασκαφή γίνεται η συντήρηση των τοίχων 
κτιρίου και η αποκάλυψη των τοιχογραφιών από ειδικούς τεχνίτες.
›�ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ: 
Γιάννης Γεωργίου, Κώστας Παπαδόπουλος, Άγγελος Μπούφαλης, Γιώργος Γε-
ωργακόπουλος, Κατερίνα Μπουκάλα, Ελένη Χρηστάκη, Γιώργος Καλομοίρης, 
και οι φοιτήτριες αρχαιολογίας Ερατώ Βέμου και Σοφία Ζεϊμπέκογλου. 
›�ΑΚΟΜΑ, ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ: 
Γιάννης Ανδρουλιδάκης, Καλλιόπη θεοδωροπούλου και Βασίλης Χαιρέτης 
›�Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ: Χρήστος Τριγωνάκης 
›�Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Μύρων Νικάκης 
και μια πολυάριθμη ομάδα εξειδικευμένων συντηρητών από την Κνωσό.

ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ 2013
Αφιερωμένα στο σύγχρονο «Ίκαρο» Κανέλλο Κανελλόπουλο

Ο Δήμος Ανωγείων στο πλαίσιο του θεσμού των 
«Ενεργειακών Ημερών» του Συμφώνου των Δη-
μάρχων, στο οποίο και είναι ενταγμένος, διορ-
γάνωσε «Ενεργειακές Ημέρες», δηλαδή δράσεις 
που πληροφορούν και ευαισθητοποιούν το κοι-
νό σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και 
τη μείωση των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. 
Για το σκοπό αυτό διοργάνωσε καλλιτεχνικό διαγωνισμό ανάδειξης 
της καλύτερης ζωγραφικής σύνθεσης μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων. 
Ο καλλιτεχνικός διαγωνισμός είχε θέμα «Ζωγραφίζω τι κάνουμε στην πόλη μας για να καθαρίσουμε 
τον ουρανό της».
Τον συντονισμό της Δράσης από τον Δήμο είχε η Χημικός Μηχανικός Πόπη Σφακιανάκη.
Μετά την υποβολή των ζωγραφικών συνθέσεων των μαθητών, συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης 
η οποία ήταν η Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ανωγεί-
ων αποτελούμενη από τους: Βρέντζο Ευάγγελο, Δραμουντάνη Ζαφειρένια, Καλομοίρη Αγάπη, 
Αλατσάκη Γεώργιο.
Κατόπιν ψηφοφορίας αναδείχθηκε ότι η καλύτερη ζωγραφική σύνθεση ανήκει στην Μιρζάκ Βαλέρια, 
μαθήτρια της Δ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑνΩΓΕΙΩν

ΥΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ, 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕΙ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ, ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΦΙ-
ΛΟΥΣ, ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ, Ο 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ-
ΓΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΗ ΕΚ-
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΑΔΟΒΡΥΣΗ.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩ-
ΣΗΣ, Ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΜΑΣ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
«Με επιτυχία διεξήχθη και φέτος για 
δεύτερη συνεχή χρονιά η γιορτή της 
“ΠρΩΤΟμΑΓΙΑσ’’ στη θέση Κουρα-
δόβρυση από τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Ανωγείων υπό την αιγίδα του Δή-
μου Ανωγείων.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων 
ευχαριστεί θερμά όλο τον κόσμο που 
παρευρέθηκε και συμμετείχε ενεργά 
στην διεξαγωγή της γιορτής.
Η “Παρέα του Υακίνθου” ο Μανώλης 
Μανουράς ή Κουρκουτάκης στη λύ-
ρα, ο Βρέντζος Γιώργης ή Κάτης και 
τα αδέλφια Χαριτάκη, έδωσαν τον 
καλύτερο τους εαυτό, καταφέρνοντας 
να ξεσηκώσουν και να γλεντήσουν όλο 
τον κόσμο δημιουργώντας ένα γλέντι 
βγαλμένο από τα παλιά, που περίσ-
σευε η όρεξη και ο χορός. Ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Ανωγείων ευχαριστεί 
θερμά για την υποστήριξη τους στην 
εκδήλωση:
Όλους τους κτηνοτρόφους που προ-
σέφεραν αρνιά. Την ενορία του Αγίου 
Γεωργίου και τον Πάτερ Κεφαλογιάν-
νη Αντρέα. Τον Αριστείδη Μανουρά 
για το ψήσιμο τον κρεάτων Τον Δήμο 
Ανωγείων για την στήριξη του. Την 
ταβέρνα “Αροδαμός”. Την ταβέρνα 
“Γκαγκάρης”.
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς 
της γιορτής: Ένωση Ηρακλείου για το 
κρασί/ Βαρότσης Κρασιά (Βενί)/ Χαλ-
κιαδάκης – καυσόξυλα, κάρβουνα 
(Τύλισος)/. Σαβοϊδάκης Α.Ε./ Τυροκο-
μικά προϊόντα Κλάδου “Ψηλορείτη” 
(Λιβάδια)/ Ένωση Μυλοποτάμου/ 
Κρεοπωλείο Τζαβολιός/ Κρεοπωλείο 
Βασίλης Εμμ. Σκουλάς “T’ Ανώγεια”.
Τέλος, ευχαριστούμε θερμά όλους 
τους εθελοντές – εθελόντριες που μας 
βοήθησαν, και ανανεώνουμε το ρα-
ντεβού μας για του χρόνου».
Εκ μέρους του Δ.Σ του Πολιτιστι-

κού Συλλόγου Ανωγείων.
Ο Σύλλογός μας εύχεται στον αδερ-
φό πολιτιστικό σύλλογο του χωριού 
μας, να διαπνέεται από ζωντάνια, 

όραμα και δημιουργικότητα.
Φ.Α.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)Μέρες πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης

Ενώπιον του αντιδημάρχου Ανωγείων κ. 
Κοντογιάννη και πλήθους κόσμου, πραγ-
ματοποιήθηκαν την Πέμπτη, 13-6-2013, οι 
εορταστικές εκδηλώσεις για τη λήξη των 
μαθημάτων στην αυλή του Δημοτικού Σχο-
λείου Ανωγείων.
Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του Σχολείου 
έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου 
να παρουσιάσουν ένα υπερθέαμα μιας «Μο-
ντέρνας Ολυμπιάδας». Η Μοντέρνα Ολυ-
μπιάδα περιλάμβανε μια αναπαράσταση 
της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών αγώ-
νων, με ιέρειες, αφή της ολυμπιακής φλό-
γας και άναμμα του Βωμού. Μετά την είσο-
δο των μαθητών των πέντε ηπείρων στον 
αγωνιστικό χώρο άρχισαν οι αγώνες με σκυ-
ταλοδρομίες, αγώνες χόκεϊ, επίδειξη δεξι-
οτήτων μπάσκετ και σπάρταθλο. Στο τέλος 
των αγώνων ακολούθησε η απονομή των 
μεταλλίων και το στεφάνωμα των αθλητών 
με στεφάνι αγριελιάς. από την γυμνάστρια 
του σχολείου κ. Σουζάνα Γεωργακοπούλου, 
που επιμελήθηκε τη μοντέρνα Ολυμπιάδα.
Η γιορτή λήξης ξεκίνησε με ομιλία της διευ-
θύντριας η οποία αναφέρθηκε στο έργο του 
Σχολείου, στα προγράμματα που έγιναν κα-
τά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 
αποχαιρέτησε τους μαθητές που αποφοίτη-
σαν από το Δημοτικό Σχολείο, απονέμοντας 
το βραβείο που προσφέρει η οικογένεια Γε-
ωργίου και Νίκης Καλλέργη- σκουλά στη 
μνήμη των γονέων τους Ελευθερίου και Αρ-
γυρής Σκουλά στην καλύτερη μαθήτρια της 
Έκτης τάξης που ήταν η Μανουρά Λευκο-
θέα του Γεωργίου. Στο τέλος ευχαρίστησε 
όλους τους φορείς που συνέδραμαν ποικι-
λοτρόπως στο έργο του Σχολείου. 
Σας παραθέτουμε ολόκληρη την ομιλία της 
Δ/ντριας του Σχολείου κ. Χατζάκη Τρια-

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα 
στις 20/04/2013 στα γραφεία της «Πα-
γκρήτιας Ένωσς των Απανταχού Γυναι-
κών Κρήτης» η σύνθεση του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ενώσεως  έχει 
ως εξής:
ΠρΟΕΔρΟΣ ›Μαίρη Τζανάκη
ΑνΤΙΠρΟΕΔρΟΣ ›Συμεουδάκη Κλεονίκη 
›Σαβιολάκη Ουρανία ›Χούλη Μαρία
ΓΕν.ΓρΑμμΑΤΕΑΣ ›Ψαράκη Πανα-
γιώτα ›Παρτσαλάκη Κυριακή
ΤΑμΙΑΣ ›Σπυροπούλου Μαρία
›Κλειδή Αλεξάνδρα
ΚΟΣμΗΤΟρΑΣ ›Κλειδή Ντίντα
ΚΑΛΛΙΤΕχνΙΚΑ ›Σαριγγιανίδου  
Ευαγγελία

μΕΛΗ ›Μπλαζάκη Ανδρομάχη
›Σηφάτου Βάσω

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤρΟΠΗ
ΠρΟΕΔρΟΣ ›Πηρουνάκη Πόπη
ΓΕν.ΓρΑμμΑΤΕΑΣ ›Ψαράκη Δήμητρα
μΕΛΟΣ ›Μοσχάτου Ηρώ.

για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος    Η Γεν. Γραμματέας
Μαίρη Τζανάκη   Παναγιώτα Ψαράκη

✓ΠΛΗρΟφΟρΙΕΣ  
Σπυρ. Τρικούπη 3, Τ.Κ. 10683 Αθήνα  
Τηλ./Fax: 210-3833707 
Ε-mail: womensunionofcrete@gmail.
com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

μας, το ΚΠΕ Ανωγείων αλλά και το ΚΠΕ Βά-
μου, το Κέντρο Υγείας Ανωγείων, το σκακιστι-
κό όμιλο Ανωγείων, το Υαλοτεχνείο φυσητού 
γυαλιού του Μάριου και της Νατάσας Χαλκια-
δάκη.
Και τώρα ήρθε η συγκινητική ώρα να πούμε 
τα τελευταία λόγια με το μεγάλο κρίκο της 
σχολικής αλυσίδας που είναι έτοιμος να κόψει. 
Αυτά τα ζωηρά παιδιά της Έκτης, που φέτος 
είχαν την ατυχία να αλλάξουν τρεις δασκά-
λους. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η ατυχία, ήταν 
ταυτόχρονα και μια προετοιμασία για ένα σχο-
λείο όπου θα έχουν να κάνουν με πολλούς δα-
σκάλους. Ευχόμαστε να βοηθήσει σε μια ευκο-
λότερη προσαρμογή στο Γυμνάσιο. Τους κα-
λούμε εδώ κοντά μας, μαζί με τη δασκάλα 
τους. θα τους αποχαιρετήσουν οι υπόλοιποι 
μαθητές του Σχολείου με μαντινάδες…
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα απονεί-
μουμε το χρηματικό βραβείο των τριακοσίων 
ευρώ, που προσφέρει η οικογένεια Γεωργίου 
και Νίκης Καλλέργη-σκουλά 
στη μνήμη των Γονέων τους Ελευθερίου και 
Αργυρής Σκουλά στον καλύτερο μαθητή της 
Έκτης που είναι η Λευκοθέα μανουρά 
Το βραβείο θα παραδώσει εκ μέρους της οι-
κογενείας, ο κ. Αλέξανδρος Καλλέργης, γιος 
των δωρητών, που βρίσκεται κοντά μας, μαζί 
με τη μητέρα του κ. Νίκη και τους ευχαριστού-
με θερμά που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά 
μας, για να παραδώσουν το βραβείο οι ίδιοι. 
Συγχαρητήρια στη μαθήτρια ,τους γονείς και 
τους δασκάλους της. θερμές ευχαριστίες απευ-
θύνουμε στους δωρητές του βραβείου αυτού κ. 
Γεώργιο και Νίκη Καλλέργη –σκουλά.
Δώδεκα ακόμη μαθητές της Έκτης απολύο-
νται με άριστα δέκα και τους αξίζει εξίσου 
θερμό χειροκρότημα και είναι οι: Βρέντζος 
σωκράτης, Κεφαλογιάννης μανώλης, Κονιού 

νταφυλλιάς καθώς και φωτογραφίες από την 
εορτή Λήξης.

Η ΟμΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥθΥνΤρΙΑΣ 
ΤρΙΑνΤΑφΥΛΛΙΑΣ χΑΤΖΑΚΗ

«Κύριε αντιδήμαρχε, αγαπητοί γονείς, κυρίες 
και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά!
Η αυλαία της σχολικής χρονιάς έπεσε και η σχο-
λική κοινότητα βρίσκεται σύσσωμη εδώ για να 
γιορτάσει μαζί σας τη λήξη των μαθημάτων.
Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλή 
διασκέδαση!
θα μου επιτρέψετε να πω δυο λόγια για αυτή 
τη σχολική χρονιά που πέρασε. Έχουμε να 
πούμε, πως παρά τις όποιες δυσκολίες, οργα-
νώσαμε και πραγματοποιήσαμε τις εκπ/κές 
εκδρομές μας, τις εορτές μας, τα προγράμμα-
τά μας, βάλαμε περισσότερο τις νέες τεχνολο-
γίες στην τάξη και δουλέψαμε με τρόπο δημι-
ουργι κό την ύλη των μαθημάτων.
Ειδικότερα στα πλαίσια προγραμμάτων, έγι-
ναν επιπλέον δραστηριότητες από όλους τους 
εκπαιδευτικούς του Σχολείου και συμμετείχα-
με σε πολλούς διαγωνισμούς. Έγιναν προγράμ-
ματα αγωγής υγείας. πολιτιστικά προγράμμα-
τα και προγράμματα περιβαλλοντικά.
Σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας του Β2 τμήμα-
τος του Σχολείου, με θέμα «Γερά δόντια» συμ-
μετείχαμε σε διαγωνισμό στίχου και αποσπά-
σαμε το πρώτο βραβείο από την οδοντιατρική 
Ομοσπονδία Ελλάδος. Αξίζει ένα πολύ θερμό 
χειροκρότημα στα παιδιά και τη δασκάλα του 
Β2 ,που κέρδισαν με την αξία τους ένα λάπτοπ 
και ένα προτζέκτορα για την τάξη τους. Οι 
μαντινάδες τραγουδήθηκαν από τα παιδιά και 
θα έχετε την ευκαιρία να τις παρακολουθήσε-
τε αργότερα.
Επίσης διακρίσεις είχαμε και στο σχολικό 
πρωτάθλημα σκάκι, όπου συμμετείχαμε με την 
συνεργασία και την συμπαράσταση του σκα-
κιστικού συλλόγου Ανωγείων και αποσπάσαμε 
πολλά βραβεία. Αξίζει σε όλα αυτά τα παιδιά 
που αγωνίστηκαν και απέσπασαν βραβεία το 
πιο θερμό χειροκρότημα.
Επίσης σε διαδημοτικό διαγωνισμό που συμ-
μετείχαμε με θέμα, «Τι κάνουμε στην πόλη μας 
για ένα καθαρό ουρανό»,η μαθήτρια του Σχο-
λείου μας Μιρζάκ Βαλέρια, απέσπασε το πρώ-
το βραβείο στο Δήμο μας με την υπέροχη ζω-
γραφιά της που μπορείτε να θαυμάσετε εδώ 
στην είσοδο του Σχολείου, μαζί με όλες τις άλ-
λες υπέροχες ζωγραφικές συνθέσεις.
Επίσης στα πλαίσια προγράμματος του Β2 με 
θέμα «ο κήπος των συναισθημάτων» προσκα-
λέσαμε στο Σχολείο μας, το Λουδοβίκο των 
Ανωγείων, το Γιώργη Φασουλά, τον Κώστα Καλ-
λέργη και το Δημήτρη Μπέρκη, που ανταπο-
κρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας και κάναμε 
ειδικό αφιέρωμα στον συντοπίτη μας αείμνηστο 
Νίκο Ξυλούρη. Τους ευχαριστούμε θερμά.
Να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς και 
τους ιδιώτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμά μας για την διεξαγωγή ων προγραμμάτων 

ΔΗμΟΤΙΚΟ ΣχΟΛΕΙΟ  
ΑνΩΓΕΙΩν 

τελετή λήξης
 ΕΤΟΥΣ2012-2013 

ΠΛΟΥΣΙΕΣ  
ΚΑΙ ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ειρήνη, μανουρά Ευαγγελία, μανουρά 
μαρία, μανουράς Νικόλαος, μέμος Ιωάν-
νης, Ξυλούρη Φερενίκη, σμπώκου Λουκία, 
σταυρακάκη Αγάπη, Χαιρέτης Δημήτριος, 
Χαιρέτης Κωνσταντίνος
θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά ,στις οι-
κογένειες και στους δασκάλους τους.
Αγαπητά μας παιδιά. Σας αποχαιρετούμε, 
σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στις σπουδές 
σας ,υγεία και μια ευτυχισμένη ζωή!
Το Σχολείο θα σας προσφέρει ένα αποχαι-
ρετιστήριο δωράκι και σας κλείνει ένα ρα-
ντεβού για τις 14-6-2023.
Τελειώνοντας, θέλω να εκφράσω απεριόρι-
στες ευχαριστίες σε όλους τους δωρητές του 
σχολείου, που παρά τους δύσκολους και-
ρούς ήταν πολλοί και μας διασφάλισαν όλα 
τα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία του 
Σχολείου.
Επίσης να ευχαριστήσουμε το Δήμο Ανω-
γείων, τη Σχολική Επιτροπή, το σύλλογο 
Γονέων και κηδεμόνων και όλους εσάς αγα-
πητοί γονείς που συνταξιδεύσατε μαζί μας, 
σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. 
Τέλος να ευχαριστήσω, την κ.Έλλη, την κ. 
Ζουμπουλιά και όλους τους συναδέλφους 
που αγωνίστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις 
για την επιτυχία του σκοπού και φυσικά την 
ψυχή της αποψινής βραδιάς, την γυμνά-
στρια του Σχολείου μας κ. σουζάνα Γεωρ-
γακοπούλου που κατέβαλλε μια ιδιαίτερα 
κοπιαστική προσπάθεια μαζί με τους μα-
θητές και τους υπόλοιπους συναδέλφους, 
για να μας φέρει κοντά στα ολυμπιακά ιδε-
ώδη και το ολυμπιακό πνεύμα. Ο λόγος 
δικός της. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι Καλό 
και ξέγνοιαστο καλοκαίρι σε όλους!» 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Νέο Δ.Σ. στην Παγκρήτια Ένωση 
των Απανταχού Γυναικών Κρήτης
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>   Δήμος Ανωγείων: 28340 32500/  
              ΦΑΞ: 28340 31380

>   ΚΑΠΗ: 28340 31484

>   Κέντρο Υγείας Ανωγείων:  
28340 31208

>   Λύκειο Ανωγείων: 28340 31205

>   Γυμνάσιο Ανωγείων: 28340 31331

>   Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων: 
28340 31213

>   νηπιαγωγείο Ανωγείων:  
28340 31184

>   ΑΚΟμμ ψηλορείτης: 28340 31402

>   Αγροτικό Κτηνιατρείο:  
28340 31349

>   Αγροτική Τράπεζα: 28340 31198

>   Αγροτικός-Γεωργικός 
Συνεταιρισμός: 28340 31312

>   Γαλακτοκομικός-Κτηνοτροφικός 
Συνεταιρισμός: 28340 31266

>   μαθητική Εστία Ανωγείων:  
28340 31228

>   Πρόγραμμα Κοινωνικής 
μέριμνας: 28340 31411

>    Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας 
Ηλλικιωμένων (ΚΗφΗ):  
28340 31003

>   ΚΕΠ Ανωγείων: 28340 20320

>   Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης 
νικόλαος: 28340 31223

>   Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης 
Γεώργιος: 28340 31073

>   Αιδεσιμότατος Δραμουντάνης 
Ανδρέας: 28340 31284

>   Αιδεσιμότατος Κεφαλογιάννης 
Ανδρέας: 28340 31293

>   Αιδεσιμότατος Σκουλάς Κώστας: 
28340 31281

✆ χρΗΣΙμΑ 
ΤΗΛΕφΩνΑ

Στις 10 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποι-
ηθεί ο διεθνής διαγωνισμός για την 
ανάθεση της μελέτης του έργου «Δρό-
μος Γαράζο-Ανώγεια» μετά από από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Κρήτης.
Ο δημόσιος διαγωνισμός, προκηρύχτη-
κε από την Περιφερειακή Ενότητα 
Ρεθύμνης με ανοικτή διαδικασία με 
σκοπό την επιλογή αναδόχου για την 
εκπόνηση της μελέτης, που έχει εκτι-
μώμενο προϋπολογισμό 1.680.843,19 
ευρώ.
Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα 
Μαρία Λιονή δήλωσε, ότι ένα μεγάλο 
έργο πνοής ξεκινά για την επαρχία 
Μυλοποτάμου με την προκήρυξη της 
συγκεκριμένης μελέτης, που αφορά 
έναν δρόμο που θα ενώσει το Ρέθυμνο 
με το Ηράκλειο.

Εκ του Δήμου

Nέο Δ.Σ. στον 
Αγροτικό 

Συνεταιρισμό 
Ανωγείων

Νέος πρόεδρος 
ο π. Ανδρέας Κεφαλογιάννης

Σε έναν σημαντικό για την τοπι-
κή κοινωνία συνεταιρισμό, τον 
Γεωργικό Συνεταιρισμό Ανω-
γείων και μάλιστα σε περίοδο 
εξαιρετικά δυσμενή για όλους 
με επίκεντρο την οικονομική δυ-
σχέρεια που αντιμετωπίζουν τα 
περισσότερα νοικοκυριά στο 
χωριό μας, πραγματοποιήθηκαν 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Ομαλάτη η διαδικασία, ήταν αυ-
τή που καθόρισε τη σύνθεση του 
νέου προεδρείου, το οποίο ήδη 
συστήθηκε σε σώμα. Πρόεδρος 
ανέλαβε, ο π. Ανδρέας Κεφαλο-
γιάννης, ο οποίος παρέλαβε τα 
ηνία από τον απερχόμενο πρόε-
δρο, Μανώλη Νταγιαντά  
(Λαμπρινομανώλη).
ΤΟ ΝΕΟ ΣΩΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: π. Ανδρέας  
Κεφαλογιάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκος  
Δακανάλης ( Τρουμονίκος)
ΤΑΜΙΑΣ: Μιχάλης Ροδίτης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάρκος  
Μέμμος
ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ: Πέτρος  
Πασπαράκης
Η εφημερίδα μας, εύχεται στον 
πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. 
του Συνεταιρισμού, αλλά και 
σ'όσους συνεταιρίζονται στο ση-
μαντικό αυτό φορέα, καλή δύ-
ναμη και μαχητικούς αγώνες.

Φ.Α.

Μετά από οκτώ χρόνια συνεχούς και επιτυ-
χούς παρουσίας στα ηνία του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αετού Ανωγείων, ο παπα-
Ανδρέας Κεφαλογιάννης άφησε τη θέση 
του, την οποία έπειτα από τις προβλεπόμε-
νες αρχαιρεσίες κατέλαβε ο Μιλτιάδης 
Πλουσής του Χρόνη (καθηγητής γερμανικής 
γλώσσας), που θα είναι και ο νέος πρόεδρος 
του σωματείου. Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου 
απαρτίζεται από τους ακόλουθους νέους και 
φερέλπιδες συγχωριανούς μας με διάθεση 
για προσφορά και συνέχιση του επιτυχούς 
έργου της προηγούμενης σύνθεσης:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: μιλτιάδης Πλουσής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: μιχάλης Κουνάλης
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ: Γιάννης Ξυλούρης 
-Γιάννης Σπαχής
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ: 
Γιώργος μπαγκέρης
ΤΑΜΙΑΣ: μιχάλης νταγιαντάς
ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ:  
Γιάννης Κεφαλογιάννης

ΜΕΛΗ: Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης), 
Ελπίδα Καλλέργη, βασίλης Ανδρεαδάκης, 
Κώστας νταγιαντάς, Κώστας Πασπαράκης, 
Γιώργος Σμπώκος
Την ομάδα θα εξακολουθεί να προπονεί και 
τη νέα χρονιά ο Τάκης Μέμος.
Αξιοσημείωτο είναι ότι επί προεδρίας του 
παπαΑνδρέα Κεφαλογιάννη, η ομάδα του 
χωριού μας στέφθηκε μια φορά πρωταθλή-
τρια, ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο Ρεθύ-
μνου, υπήρξε ακόμα μια φορά φιναλίστ του 
Κυπέλλου, ενώ συμμετείχε επί μια τετραετία 
στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Όμως και 
η νέα διοίκηση, δηλώνει έτοιμη με διάθεση 
και μεράκι και βεβαίως, πολλή δουλειά, να 
πετύχει τους υψηλούς της στόχους και να 
διεκδικήσει το καλύτερο αποτέλεσμα στους 
αγωνιστικούς χώρους. Η βοήθεια όλων μας 
και δη των υγειών οικονομικά, κυττάρων της 
κοινωνίας μας, μπορεί να αποτελέσει τη 
βάση για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες της 
αγαπημένης ομάδας του χωριού μας, ώστε 
ο Αετός να πετά ψηλά και περήφανος. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι 
ο αθλητισμός είναι πο-
λιτισμός. Καλή δύναμη 
στο έργο του νέου Δ.Σ. 
Πάντα νίκες!

Φ.Α. 

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ σΥμΒΟΥΛΙΟ, ήδη 
συγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεσή 
του έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ›��Ζαχαρίας  
Σαλούστρος-Λαγός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ›��Μανώλης  
Σκανδάλης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ›��Νικόλαος  
Καράτζης

ΤΑΜΙΑΣ›�Βασίλης Κονιός
ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ›��Άννα  

Πασπαράκη
ΕΦΟΡΟΣ›�Ιωάννης Μανουράς
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ›�Ειρήνη Σκουλά

Την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

συνθέτουν οι:
›�Γεώργιος Φασουλάς
›�Βασίλης Τουπής και 
›�Κώστας Μπέρκης

Μετά από την συγκρότηση του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, ο επί 6ετία, 
θητεύσας στη θέση του προέδρου του 
Δ.Σ, Ιωάννης Μανουράς, χαιρέτησε 
τη νέα σύνθεση και τα μέλη το Διοι-
κητικού Συμβουλίου που προέκυψε 
για τα επόμενα δύο χρόνια και ευχα-
ρίστησε όλους για την συμβολή στην 
προσπάθεια που έγινε όλα τα προη-
γούμενα χρόνια, ώστε ο Σύλλογος να 
παράξει έργο και να προσφέρει στο 
πολιτιστικό ανωγειανό κίνημα της 
Αθήνας, αναβαθμίζοντάς το. Υποσχέ-
θηκε δε να συνεχίσει να εργάζεται και 

να συμβάλει στη σύνταξη, την έκδοση 
και την κυκλοφορία της ιστορικής 
εφημερίδας των Ανωγειανών, της 
«Φωνής των Ανωγείων»
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο νέος 
πρόεδρος Ζαχαρίας Σαλούστρος-
Λαγός, ο οποίος υποσχέθηκε να συμ-
βάλει τα μέγιστα για την ενίσχυση του 
έργου και του ρόλου του Συλλόγου 
των Ανωγειανών της Αθήνας με απώ-
τερο στόχο την σύσφιγξη των σχέσεων 
μεταξύ των μελών του Συλλόγου και 
τη ενεργή συμμετοχή των στις δραστη-
ριότητες του Συλλόγου.

Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   Ζαχαρίας                    Νικόλαος
 Σαλούστρος                 Καράτζης

Αντιλαμβανόμενος τη δεινή οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει πολλοί συνάνθρωποί μας και οι οι-
κογένειές τους και στοχεύοντας στην ανακούφισή τους, ο αγαπητός συγχωριανός μας, αλλά και εξαίρετος 
συνεργάτης της εφημερίδας μας Μανώλης Φασουλάς, αποφάσισε να προβεί σε μία αξιομνημόνευτη κίνηση 
αλληλεγγύης. Ως ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου Μαθηματικών «Ολοκλήρωμα» ο  Μανώλης Φασουλάς ενημέ-
ρωσε με ειδική ανακοίνωση, απευθυνόμενος σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι τα θερινά τμήματα προετοι-
μασίας για όλους τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου θα είναι δωρεάν. Η «κίνηση» αυτή, συμπίπτει χρονικά 
με τη συμπλήρωση δεκαπέντε χρόνων λειτουργίας του φροντιστηρίου, που λειτουργεί ο συγχωριανός μας.
Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης έχει ως ακολούθως:
«Ο καθηγητής Μαθηματικών Μανώλης Φασουλάς ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου Μαθηματικών Μέσης Εκπαί-
δευσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ γιορτάζοντας φέτος τα 15 χρόνια λειτουργίας του Φροντιστηρίου και συναισθανόμενος 
τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βαραίνουν των χώρα μας και κατ’ επέκταση την περιοχή μας,σας γνω-
ρίζει ότι την καλοκαιρινή περίοδο από 2 Ιούλη έως 15 Αυγούστου 2013,τα τμήματα προετοιμασίας για μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου θα λειτουργήσουν δωρεάν ,ως ελάχιστο δείγμα προσφοράς στον τόπο του. Εγγραφές 
καθημερινά 6-8 μ.μ στο Φροντιστήριο».

ΣΗμΑνΤΙΚΗ ΠρΟΣφΟρΑ από το μανώλη φασουλά
Δ ω ρ ε ά ν  φ ρ ο ν τ ι σ τ η ρ ι α κ ά  μ α θ ή μ α τ α

➔

Πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα μεταξύ 
11 και 12ης Ιουλίου στα γραφεία του ΑΚΟΜΜ-
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, η πρώτη συνάντη-
ση των εταίρων του διακρατικού σχεδίου «Γεω 
-προϊόντα». Το διακρατικό αυτό σχέδιο, υλο-
ποιείται στο πλαίσιο του άξονα «προσέγγιση 
LEADER» των τομεακών προγραμμάτων για 
την αγροτική ανάπτυξη των δύο χωρών. Την 1η 
ημέρα της συνάντησης έγινε η παρουσίαση του 
διακρατικού σχεδίου στους συμμετέχοντες στην 
εκδήλωση, τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις.

ΤΟ ΣχΕΔΙΟ «ΓΕΩΠρΟϊΟνΤΑ»  
ΚΑΙ Η ΣΤΟχΕΥΣΗ ΤΟΥ 

Το διακρατικό σχέδιο «Γεωπροϊόντα» αφορά 
στη συνεργασία μεταξύ δύο ορεινών περιο-
χών: του Ψηλορείτη στην Κρήτη και της πε-
ριοχής Τροόδους στην Κύπρο. Οι δύο περιο-
χές έχουν κοινά χαρακτηριστικά και προβλή-
ματα που αποτυπώνονται σε κοινές 
αναπτυξιακές στρατηγικές. Χρηματοδοτείται 
από τον άξονα «Προσέγγιση LEADER» των 
τομεακών προγραμμάτων για την αγροτική 
ανάπτυξη των δύο χωρών.
Το διακρατικό σχέδιο θα υλοποιηθεί από τις 
ΟΤΔ των δύο περιοχών, το «ΑΚΟΜΜ – ΨΗ-
ΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 
και την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙ-
ΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ 
ΛΤΔ». 
Μια από τις αναπτυξιακές στρατηγικές των 
ΟΤΔ είναι και η συγκροτημένη ανάδειξη και 
αξιοποίηση του περιβαλλοντικού και πολιτι-
στικού «κεφαλαίου» τους, μέσω θεσμών όπως 
αυτών των Γεωπάρκων. Ο θεσμός των Γεω-
πάρκων, όπως έχει εκφρασθεί μέσω του ευ-
ρωπαϊκού και παγκόσμιου δικτύου της Unesco, 
δεν αφορά κάποιες περιχαρακωμένες και 
απροσπέλαστες περιοχές, αλλά ζωντανούς 
γεώτοπους, μέσα στους οποίους ζουν και δη-
μιουργούν άνθρωποι.
Η προστιθέμενη αξία που προσδίδει ο θεσμός 
των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων αλλά και του 
παγκοσμίου δικτύου της Unesco, είναι πολύ 
σημαντική, αναβαθμίζοντας τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες που παράγονται και προσφέρο-
νται μέσα στα όρια τους.
Το φυσικό αντικείμενο του διακρατικού σχε-
δίου στοχεύει σε δράσεις που προβάλλουν και 
τα δύο Γεωπάρκα, τα συνδέουν με τα τοπικά 
προϊόντα – υπηρεσίες, τα οποία στη συνέχεια 
προβάλλονται και προωθούνται στην αγορά.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλο-
ποίηση του σχεδίου είναι συνοπτικά, τα 
εξής:
›�Δημιουργία κοινού τοπικού συμφώνου ποιό-

τητας και πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών 
με το σήμα του κάθε Γεωπάρκου

›�Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων 
›�Δημιουργία club φίλων των δύο Γεωπάρ-

κων
›�Δημιουργία προϊόντων που θα χρησιμοποι-

ούνται ως αναμνηστικά
›�Δημιουργία τουριστικών – περιηγητικών πα-

κέτων
›�Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος παρο-

χής κινήτρων για την αγορά τοπικών προϊό-
ντων και υπηρεσιών
›�Διαφημιστικά και προωθητικά εργαλεία 

(ιστοσελίδα, καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, 
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots κ.α.)

Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Πρόεδρος ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ

Το Κρητικό Επιχειρηματικό Περιο-
δικό «Ην-Ων» διοργάνωσε κατά το 
τριήμερο 18-21 Ιουλίου, στην αίθου-
σα της Αγροτικής Τράπεζας, στ' 
Ανώγεια έκθεση φωτογραφίας με 
θέμα «Ιστορικός Θρησκευτικός Του-
ρισμός». Κατά τη διάρκεια της έκθε-
σης που σημείωσε επιτυχία και προ-
κάλεσε το ενδιαφέρον αρκετών συγ-
χωριανών και επισκεπτών του χωριού 
μας, παρουσιάστηκε θέμα με περιε-
χόμενο την Αρχαία Κρητική Διατρο-
φή και κεντρική ομιλήτρια την αρχαι-
ολόγο Ειρήνη Γαβρηλάκη, υπεύθυνη 
του τμήματος μουσείων εκθέσεων και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΚΕΆ 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασ-
σικών Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Ρεθύμνης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό 
την αιγίδα του υπουργείου Τουρι-
σμού και της Περιφέρειας Κρήτης, 
και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, σε συνεργασία με τα 
μέλη του δημοτικού συμβουλίου και 
με την συμμετοχή της Ένωσης Ξενο-
δόχων Ρεθύμνης.
Η είσοδος στο χώρο της έκθεσης ήταν 
ελεύθερη, ενώ ευγενείς χορηγοί της 
εκδήλωσης υπήρξαν τα ξενοδοχεία 
«ARISTEA HOTEL» και 
«RETHYMNO MARE RESORT», 
ενώ χορηγοί επικοινωνίας ήταν ο Ρα-
διοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Κρήτης, ο σταθμός TEAM 102 
FM, το Μουσικό Κανάλι 105,1 FM, το 
Πρακτορείο Ειδήσεων «Ην-Ων» και η 
ψηφιακή εφημερίδα «Δέσμευση».

ΣΥνΑνΤΗΣΗ ΕΤΑΙρΩν 
ΣΤΟν «αΚομμ 
 ΨΗΛορΕιτΗσ
 ααΕ οτα»
ΓΙΑ ΤΟ ΣχΕΔΙΟ 

«Γεωπροϊόντα»
11-12 ίOυλίOυ 2013

ΕΚθΕΣΗ φΩΤΟΓρΑφΙΑΣ

ιστορικός- 
 Θρησκευτικός
 τουρισμός
ΠρΑΓμΑΤΟΠΟΙΗθΗΚΕ     
                 ΣΤ’ΑνΩΓΕΙΑ 
1 8  έ ω ς  2 1 / 7 / 2 0 1 3

N Ε Ο  Δ . Σ .  Σ Τ Ο ν  Α Ε Τ Ο  Α ν Ω Γ Ε Ι Ω νΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΔΗΜΟΥ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
για την Ε.Ρ.Τ.
Διερμηνεύοντας τα αισθή-
ματα των κατοίκων του 
ορεινού Δήμου Ανωγείων 
εκφράζουμε την κατηγο-
ρηματική αντίθεσή μας 
στην απόφαση της κυβέρ-
νησης να μπει λουκέτο 
στην ΕΡΤ. 
Ταυτόχρονα εκφράζουμε 
τη συμπαράστασή μας 
στους εργαζομένους και 
ζητάμε από τον Πρωθυ-
πουργό να αναθεωρήσει 
την απόφασή του για το 
κλείσιμο της ΕΡΤ και να 
επανέλθει το σήμα στην 
Ελληνική Ραδιοφωνία και 
Τηλεόραση. 

Ανώγεια 12/6/2013

Για το Δήμο Ανωγείων 
       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Σωκράτης Σ.  
Κεφαλογιάννης

Nέο Δ.Σ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Νέος πρόεδρος ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

  ΔΙΕΘΝΕΣ 
Σκακιστικό Τουρνουά 
«ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»
Επιτυχής και η φετινή διοργάνωση

Φέτος, και για δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νιά, στο διάστημα από 10 Ιουλίου έως 17 
Ιουλίου, έλαβε χώρα στ’Ανώγεια (αίθου-
σα της «Αγροτικής Τράπεζας»), το Διε-
θνές Σκακιστικό Τουρνουά «Ιδαίον 
Άντρον», Την έναρξη πραγματοποίησε, 
χαιρετώντας την εκδήλωση ο δραστήριος 
πρόεδρος του Σκακιστικού συλλόγου 
Ανωγείων κ. Μανόλης Νταγιαντάς.
Παράλληλα, με το κατεξοχήν αγωνιστικό 
μέρος, υπήρξαν και φέτος, πολλές παράλ-
ληλες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων: 
εκδρομή στο Ιδαίον Άντρο, σιμουλτανέ 
από ισχυρό σκακιστή, τυφλό σιμουλτανέ 
σε 5 σκακιέρες με «πρωταγωνιστή» έναν 
γκρανμετρ, αλλά και παράλληλο τουρ-
νουά blitz (γρήγορο σκάκι) και άλλα. 
Στους νικητές απονεμήθηκαν, κύπελα και 
μετάλλια και διανεμήθηκε συνολικά το 
χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ. 
Ευχόμαστε και στο μέλλον ανάλογη επι-
τυχία στην εκδήλωση αυτή, ώστε να γίνει 
σιγά-σιγά, θεσμός ωφέλιμος για τον τό-
πο μας.                                                Φ.Α.

2o

Κ ρ Η Τ Ι Κ Η  Ε Σ Τ Ι Α

Έτοιμη για την υποδοχή νέων οικοτρόφων…
Υποβολή αιτήσεων για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πνευματικού Ιδρύματος 
«ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» ανα-
κοινώνει ότι την ακαδημαϊκή 
χρονιά 2013-2014 θα φιλοξε-
νήσει φοιτητές – σπουδαστές 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η διαμονή των φοιτητών πραγματο-
ποιείται σε δίκλινα δωμάτια, στις σύγ-
χρονες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και 
περιλαμβάνει: καθημερινή σίτιση (πρω-
ινό, μεσημεριανό, βραδινό), δωρεάν 
internet, αναγνωστήριο, βιβλιοθήκη με 
πλούσια θεματολογία, 24ωρη φύλαξη 
χώρου. Η συμβολική συμμετοχή των οι-
κοτρόφων προς το Ίδρυμα μετά απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος μειώθηκε και ανέρχεται στα 
200 ευρώ μηνιαίως για την νέα ακαδη-
μαϊκή χρονιά.
Αιτήσεις υποβάλλονται στη Κρητική 
Εστία μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2013.

Έντυπα των αιτήσεων μπορεί-
τε να προμηθευτείτε από τη 
γραμματεία ή από την ηλε-
κτρονική διεύθυνση www.
kritikiestia.gr

Λόγω των θερινών διακοπών 
γνωστοποιείται ότι το Πνευματι-

κό Ίδρυμα «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» θα 
παραμείνει κλειστό από τις 12/7/2013 
έως 1/9/2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν 
αιτήσεις, καθ΄ όλη την διάρκεια που θα 
είναι κλειστή η Γραμματεία λόγω θερι-
νών διακοπών, τις οποίες μπορούν να τις 
αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση 
«Στράβωνος 12, Παγκράτι – Τ.Κ. 116-
34», με fax 210-7239149, με mail στο 
info@kritikiestia.gr, ενώ από τις 2/9/2013 
θα μπορούν να απευθυνθούν τηλεφωνικά 
και στη Γραμματεία του Ιδρύματος, στο 
τηλέφωνο 2107213321-2107229771.

Το Διοικητικό συμβούλιο

ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
     για το οδικό έργο 
«Γαράζο-Ανώγεια»

«Ο Κέδρος»



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΡΑΚΑΔΙΚΟ

 

�Μαυρόκωστας 
Ρωστοδίου 38 • Αμπελόκηποι 
(πλησίον νοσοκ. «Ερυθρός Σταυρός») 
Τηλ.: 210-6980361
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Στη μνήμη

και 

✞Ένα έτος από το θάνατό τους

ΚΟΙνΩνΙΚΑ

Η Ισμήνη είναι μια γυναίκα με όμορφα 
γαλάζια μάτια που ζει στ’Ανώγεια. Την 
θυμάμαι πάντα με τη ρόκα να κλώθει τα 
μαλλιά των προβάτων για την αδελφή 
της Όλγα που είναι υφάντρα. Περιδια-
βαίνει το χωριό και μοιάζει σαν ωραίο 
λάθος. Σαν εικαστικό γεγονός με το νή-
μα, το αδράχτι και τη σιωπή της. Κάποτε 
της τελείωσαν τα μαλλιά και βλέποντας 
την πυκνή ομίχλη στην πλαγιά του Ψη-
λορείτη πήρε τη ρόκα της και ανέβηκε.
Η Ισμήνη μόνη μικρό αηδόνι μές στον 
καθρέφτη χαμογελά.
Βάφει τα χείλη, μαύρο σταφύλι, πέρνει 
τη ρόκα και ξεκινά.
Μια Πηνελόπη που υφαίνει το χρόνο με 
το στημόνι και τον καημό
Μια Αριάδνη που δεν προσμένει, φτιά-
χνει το νήμα χωρίς σκοπό.
Μια κάποια μέρα χάθηκε η κόρη, μέσα 
στα φώτα τ’ουρανού
Μαλλιά της φανήκαν τα κόκκινα νέφη 
κι έγινε κλώστρα του δειλινού
Με αυτά τα λόγια, την τραγούδησε ο 
Λουδοβίκος των Ανωγείων
Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν στο 
πένθος μας

Από την οικογένεια,
Όλγα Μανουρά

Η Όλγα Μανουρά εισέφερε στη μνήμη 
της εκλιπούσας και στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ.

�
Έφυγες και δεν άκουσα

την παραπόνεσή σου
κι ο θάνατος αθόρυβος
ως ήταν κι η ζωή σου

Γιαλάφτης

Στη μνήμη 
ΙΣΜΗΝΗΣ 
ΜΑΝΟΥΡΑ

✞Αποβίωσε στις 20/4/2013,  
ετών 73

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
ΜΑΝΟΥΡΑ

Τρία κεριά στην εκκλησιά θα έχω αναμμένα
τα δύο για τους άτυχους, το άλλο είν’ για μένα

Δε με φοβίζει ο θάνατος, τα γηρατειά φοβούμαι
θέλω να φύγω όρθιος να μην ταλαιπωρούμαι
Απ’όντε ήσουνε μικρό, ενός χρονού παιδάκι,

από τότεσας μου φύτεψες,  μες στην καρδιά μεράκι
Ψάχνω να βρω ένα φάρμακο να γειάνω τον καημό μου
όπου κι αν πάω και σταθώ θα τους θωρρώ ομπρός μου.

Στη μνήμη των ανθρώπων της, η Ευριδίκη Μανουρά εισέφερε στη Φ.Α.  
το ποσό των 100 ευρώ.

Ο Σπυρίδων Ανδριαδάκης γεννήθηκε στα 
Ανώγεια Μυλοποτάμου αλλά ήταν πολί-
της του κόσμου. Αν και ήρθε στον κόσμο 
το 1928 έμοιαζε με νεαρό άνδρα του 21ου 
αιώνα. Μπορεί να μην σπούδασε σε πα-
νεπιστήμια αλλά η αρχοντιά που κληρο-
νόμησε από την οικογένεια του και η 
παιδεία που απέκτησε μεγαλώνοντας τον 
συνόδευαν σε όλη του τη ζωή.
Ή ταν ένα μυαλό ανοικτό σε ιδέες με λο-
γισμό αλλά και με όνειρο, με ιδιότυπο 
χιούμορ και ανθρωπιά.
Ήταν εξαιρετικά ευαίσθητος, ένας άν-
θρωπος που δεν ανήκει σ΄αυτούς τους 
καιρούς αλλά στο μέλλον. Αγαπητός 
στους ανθρώπους χάρη στον χαρακτήρα, 
τη συντροφικότητα, την προσωπικότητα 
και την πρωτοτυπία του. Ήξερε να δια-
κρίνει το ουσιώδες από το επουσιώδες , 
δούλευε πάντα αθόρυβα και σεμνά προ-
σφέροντας ότι περισσότερο μπορούσε με 
ειλικρίνεια και συνέπεια. Λογάριαζε τη 
γνώμη του άλλου και σεβόταν την παρου-
σία του. Σε όλη τη ζωή του προσπάθησε 
να είναι αξιοπρεπής και ανεξάρτητος. 
Δεν ζήλεψε ποτέ ούτε τη δόξα ούτε τα 
πλούτη των ανθρώπων. Θαύμαζε μόνο τα 
λαμπρά μυαλά.
Δεν του άρεσαν τα «πρέπει» και γι΄αυτό 
δεν ακολούθησε τους στενούς κανόνες 
που επιβάλουν οι μικρές κοινωνίες. Και 
σαν επαναστάτης που ήθελε να είναι, εί-
χε πίστη στις ηθικές αξίες, είχε απεριόρι-
στη πίστη στη συνείδηση των ανθρώπων.
Ακούραστος δουλευτής όλα αυτά τα χρό-
νια δεν θέλησε να μπει στο club των «συ-
νταξιούχων» γιατί του άρεσε να νιώθει 
νέος. Δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την ηλι-
κία του και γι΄αυτό δεν κράτησε ποτέ 
μπαστούνι.
Ακολούθησε τις συμβουλές των παιδιών 
του και έκανε μεγάλους περιπάτους για 
να διατηρεί την κινητικότητα του, δοκίμα-
σε την ομοιοπαθητική ιατρική και έκανε 
ότι μπορούσε για να παραμείνει όρθιος 
και δυνατός.
Απεχθανόταν τον οίκτο και από το να γί-
νει ανύμπορος θα προτιμούσε να κάνει 
ένα άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά.
Όμως η ζωή έχει τους δικούς της κανόνες. 
Και όταν πλέον κατάλαβε ότι δεν μπορεί 
να νικήσει την ανθρώπινη φύση, δεν μπο-
ρούσε να να είναι πια ο ανεξάρτητος, 
αγέροχος άντρας που ήθελε, αφέθηκε 
στην φροντίδα της αγαπημένης του συζύ-
γου, Γεωργίας, χωρίς απαιτήσεις και πα-
ράπονα.
Και εκείνη έγινε κυριολεκτικά η προέκτα-
ση του στις δύσκολες μέρες που ακολού-
θησαν.

Στη μνήμη 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Κ. 
ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗ 

(του Παπαδοκωστή)

Όταν το σώμα του αφέθηκε σιγά – σιγά 
στη φθορά, εκείνος φρόντισε με πείσμα 
και πυγμή να κρατήσει δυνατό και ακμαίο 
αυτό που θεωρούσε πιο σημαντικό, το μυα-
λό και το πνεύμα του. Μέχρι την τελευταία 
στιγμή το κράτησε ζωντανό. Σε αυτό το 
κομμάτι του σώματος του, στον εγκέφαλο 
δεν άφησε κανέναν να μπει.. καμιά αρρώ-
στεια, καμιά φθορά. Περιοχή απροσπέλα-
στη. Ελεύθερη ζώνη. Και έτσι ήσυχα εγκα-
τέλειψε την επίγεια ζωή, την οικογένεια 
του τους συγγενής, τους φίλους του. Μαζί 
του όμως πήρε την αγάπη όλων μας.

«..Ως να με πάρεις κάποτε, μαριόλα συ, 
στους κόρφους σου αψηλά τους ανθισμέ-
νους και να με πας πολύ απ΄τη μαυρη 
τούτη κόλαση, μακριά κι από τους μαύ-
ρους κολασμένους…» 

  Κώστας Βάρναλης

Τα παιδιά του
Κωνσταντίνος –  

Μαγδαληνή - Ευαγγελία
Στη μνήμη του εκλιπόντος τα παιδιά του 
εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ 
και ο Χαράλαμπος Αεράκης (Νταροχα-
ραλάμπης) εισέφερε ομοίως το ποσό των 
50 ευρώ.

Στις 12 Ιανουαρίου 2013 ολοκληρώθηκε 
άλλος ένας κύκλος ζωής. Τελείωσε άλλο 
ένα μεγάλο και δύσκολο ταξίδι. Το ταξί-
δι της ζωής της Ελευθερίας Βρέντζου - 
Δακανάλη, της κυρίας Ελευθερίας, όπως 
την αποκαλούσαν οι αγαπημένοι της, της 
μοδίστρας, όπως την αποκαλούσαν οι 
φίλες της. Έζησε δύσκολα αλλά και 
όμορφα χρόνια. Εξίσου δύσκολο, γι‘ αυ-
τήν και για τα παιδιά της το τέλος. Πόνος 
και σιωπή χαρακτήρισαν τις τελευταίες 
μέρες της ζωής της. Η άνοια δεν της επέ-
τρεψε να πει όσα είχε στο μυαλό της. Το 
οριστικό χτύπημα την καθήλωσε στο κρε-
βάτι. Τρεις μήνες. Τρεις μήνες γεμάτοι 
πόνο και σιωπή. Τρομακτική σιωπή που 
συχνά έφερνε πολύ κοντά την ιδέα του 
θανάτου.
Καλό σου ταξίδι μάνα. Πήγες εκεί που 
πολλές φορές είπες ότι ήθελες να πας. 
Κοντά στο Βασίλη στον άντρα σου, στον 
πατέρα μας.
Δώσε του την αγάπη μας και θύμισε του 
ότι είστε πάντα κοντά μας. Στην ψυχή 
μας, στην καρδιά μας.

Τα παιδιά και τα εγγόνια σου.

Στη μνήμη 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ
✞Έξι μήνες από το θάνατό της, 

στις 12/1/2013

Πέρασαν κιόλας δέκα χρόνια από την ημέ-
ρα που μας άφησες και όμως δεν έφυγες 
ποτέ από την σκέψη και την καρδιά μας.

Η γυναίκα σου Στέλλα 
και τα παιδιά σου  

Κώστας και Μαριάννα

Η οικογένεια του Νικηφόρου Νταγιαντά 
εισέφερε στη μνήμη του και στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 
ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ

✞Δέκα χρόνια από το θάνατό 
του, στις 27/7/2003

Στη μνήμη 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ 
(ή Αλμπατογιώργαινα)
✞Αποβίωσε στις 15/4/2013,  

ετών 100

Η οικογένεια της Ελευθερίας Βρέντζου 
ευχαριστεί θερμά όλους, όσοΙ συμπαρα-
στάθηκαν στο πένθος τους. Ιδιαίτερα 
ευχαριστεί όλο το προσωπικό του Κέ-
ντρου Υγείας Ανωγείων, χωρίς τη συ-
μπαράσταση του οποίου δεν θα είχαν τη 
δυνατότητα να προσφέρουν στη μητέρα 
τους την ανακούφιση που έχουν ανάγκη 
οι ασθενείς τελικού σταδίου. 
Τα παιδιά της κατέθεσαν το ποσό των 
100 ευρώ στην εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΩΝ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ στη μνήμη της μητέρας 
τους.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΑΝΟΥΡΑ

Οι ακόλουθες εισφορές έγιναν κατά 
την ημέρα των αρχαιρεσιών για την 
ανάδειξη του νέου Δ.Σ του Συλλόγου 
μας στις 26/5/2013 και προς ενίσχυση 
της «Φωνής των Ανωγείων» και του 
Συλλόγου μας. Ευχαριστούμε θερμά, 
όλους για την βοήθειά τους, η οποία 
δίνει ζωή και ελπίδα στους στόχους 
μας και συνδράμει καταλυτικά στην 
κάλυψη των εξόδων έκδοσης της εφη-
μερίδας μας. 

Το Δ.σ.

■�Η Ελένη Παναγιωτάκη εισέφερε 
10 €
■�Ο Ιωάννης Κλίνης εισέφερε 10 €
■�Ο Αριστείδης Τουπής εισέφερε 
20 €
■�Η Πελαγία Μανουρά εισέφερε 20 €
■�Η Θεονύμφη Βρέντζου-Δακανάλη 
εισέφερε 20 €
■�Ο Ιωάννης Ανδρεαδάκης εισέφερε 
50 €
■�Ο Βασίλης Δραμουντάνης εισέφε-
ρε 20 €
■�Η Αγγελική Κλίνη εισέφερε 10 €
■�Ο Νικήστρατος Ανδρεαδάκης ει-
σέφερε 10 €
■�Ο Γεώργιος Κλίνης εισέφερε 10 €
■�Η Νικολέτα Χατζοπούλου εισέφε-
ρε 10 €
■�Η Ελένη Κεφαλογιάννη εισέφερε 
30 €
■�Ο Αλέκος Διαμαντής εισέφερε 20 €
■�Ο Αντώνης Σκουλάς εισέφερε 20 €
■�Ο Γιώργης Αεράκης εισέφερε 10 €
■�Ο Κώστας και η Αλέκα Μπέρκη 
εισέφεραν 30 €
■�Ο Αχιλλέας, η Αντωνία και ο Αλέξαν-
δρος Πασπαράκης εισέφεραν 50 €
■�Η Αθηνά Κουνάλη εισέφερε 20 €
■�Ο Μανώλης Κουνάλης εισέφερε 
50 €
■�Ο Οδυσσέας Σπαχής εισέφερε 
50 €
■�Ο Ηρακλής Αεράκης εισέφερε 20 €
■�Ο Γεώργιος Κουτάντος εισέφερε 
50 €
■�Ο Άρης Μανουράς εισέφερε 50 €
■�Ο Μανώλης Μπαγκέρης εισέφερε 
50 €
■�Ο Ελευθέριος Ξυλούρης εισέφερε 
10 €
■�Η Άννα Πασπαράκη εισέφερε 50 €
■�Ο Ιωάννης Χαιρέτης εισέφερε 20 €
■�Ο Γεώργιος Φασουλάς εισέφερε 
50 €
■�Ο Μανώλης Τουπής εισέφερε 20 €
■�Ο Γεώργιος Χαιρέτης του Νικολά-
ου εισέφερε 20 €
■�Ο Τηλέμαχος Χαιρέτης του Νικο-
λάου εισέφερε 20 €
■�Ο Βασίλης Σκουλάς εισέφερε 20 €
■�Ο Δημάρατος Φασουλάς εισέφερε 
20 €
■�Ο Γιάννης Κονταγιάννης εισέφερε 
20 €
■�Ο Νίκος Καράτζης εισέφερε 20 €
■�Ο Νίκος Μέμμος του Μάρκου ει-
σέφερε 20 €
■�Ο Δημήτρης Σταυρακάκης εισέ-
φερε 20 €
■�Ο Νίκος Βιτώρος του Δημητρίου 
εισέφερε 50 €
■�Ο Ελευθέριος Κοντόκαλος εισέφε-
ρε 30 €
■�Ο Γεώργιος Μανουράς εισέφερε 
20 €
■�Ο Παναγιώτης Κοκοσάλης –Μέμ-
μος και η Μέμμου Καλλιόπη εισέφε-
ραν 40 €
■�Ο Βασίλης Τουπής εισέφερε 50 €
■�Η Αριστέα Κονιού εισέφερε 20 €
■�Η Ζουμπουλιά Μαυρόκωστα εισέ-

λομοίρη του Νικολάου η Χαρά Καλο-
μοίρη του Ιωάννου εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 40 €
■�Επίσης η Χαρά Καλομοίρη του Ιω-
άννου εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 20 
€ στη μνήμη της Κλεάνθης Φασουλά
■�Ο Μιχάλης Δραμουντάνης εισέφε-
ρε στη μνήμη Αγισηλάου Κουτάντου 
και στη Φ.Α. το ποσό των 50 €
■�Η Αλίκη Μαυρόκωστα εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 50 €

ΔΙΟρΘΩσΗ› Στη προηγούμενο φύλλο 
της Φ.Α., εσφαλμένως αναγράφηκε, ότι 
η Κ.Ο.Β. ΚΚΕ Ανωγείων εισέφερε στη 
Φ.Α. στη μνήμη Δόξας Χαιρέτη το ποσό 
των 50 €. Στην προσφορά αυτή προέβη 
η οικογένεια της εκλιπούσης.

Ευχαριστούμε όλους του δωρητές που 
δεν μας ξεχνούν και εισφέρουν την 
υπερπολύτιμη για την προσπάθεια 
που καταβάλουμε, οικονομική τους 
βοήθεια.

Εκ του Δ.σ.
Εκ της σύνταξης της Φ.Α.

φερε 40 €
■�Η Χαρά Καλομοίρη εισέφερε 20 €
■�Ο Ιωάννης Μανουράς εισέφερε 
50 €
■�Ο Γιώργης και η Άννα Σκανδάλη 
εισέφεραν 30 €
■�Ο Γιώργος Σκουλάς εισέφερε 30 €
■�Ο Αριστείδης Χαιρέτης εισέφερε 
35 €
■�Ο Αναστάσιος Πλουσής εισέφερε 
50 €
■�Η Αθηνά Σαλούστρου εισέφερε 
10 €
■�Η Ευγενία Σαλούστρου εισέφερε 
10 €
■�Ο Βασίλης Σαλούστρος εισέφερε 
10 €
■�Ο Μανώλης Δραμουντάνης εισέ-
φερε 20 €
■�Ο Γιώργος Κουνάλης εισέφερε 
50 €
■�Ο Κωνσταντίνος Φασουλάς του 
Γεωργίου εισέφερε 20 €
■�Ο Ζαχαρίας Σαλούστρος εισέφερε 
50 €
■�Ο Νίκος Δακανάλης εισέφερε 30 €
■�Ο Γιάννης Σταυρακάκης εισέφερε 
20 €

Επίσης στην Φ.Α. και εις μνήμην εκλι-
πόντων, εισφέρθηκαν τα ακόλουθα 
ποσά:
■�Στη μνήμη του Λεοχάρη Φρυσάλη, 
η οικογένεια Φρυσαλομήτσου εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 200 €
■�Ο στέργιος και η Ελευθερία μανου-
ρά εισέφεραν 100 € στην μνήμη Ελευ-
θερίου Κουτάντου
■�Τα ανήψια της Αντιόπης Παναγιω-
τοπούλου-θωμά (το γένος Φασουλά) 
(6/9/1932-4/5/2013) εισέφεραν στη 
μνήμη της το ποσό των 100 € (ήτοι ο 
Μιχάλης Σαλούστρος του Λέανδρου 
50 € και ο σταύρος Φασουλάς του 
Νικολάου το ποσό των 50 €)
■�Ο μανώλης μαυρόκωστας εισέφε-
ρε 100 € στη μνήμη της μητέρας του 
Ελευθερίας Μαυρόκωστα
■�Ο Χαράλαμπος (μπούλης) σκουλάς 
εισέφερε στη μνήμη του Γιάγκου 
Σκουλά (Καρφάκη) και στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 €
■�Η οικογένεια Ελευθερίου Ανδρεα-
δάκη (Αρίφη) εισέφερε στη μνήμη του 
το ποσό των 150 €
■�Στη μνήμη του σπυρίδωνος Ανδρια-
δάκη τα παιδιά του εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 € και ο Χαράλα-
μπος Αεράκης (Νταροχαραλάμπης) 
εισέφερε ομοίως, το ποσό των 50 €
■�Η οικογένεια του Νικηφόρου Ντα-
γιαντά εισέφερε στη μνήμη του και 
στη Φ.Α. το ποσό των 50 €
■� Στη μνήμη της Ελευθερίας Βρέ-
ντζου, τα παιδιά της εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 €
■�Στη μνήμη του Γεωργίου Πασπαρά-
κη, η σύζυγός του Μαρία εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 €
■�Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Φα-
σουλά ή σταυρακόκωστα εισέφερε 
στη μνήμη του εκλιπόντος και στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 €
■�Στη μνήμη Σπυρίδωνα και Γεωργίου 
Μανουρά, η Ευριδίκη Μανουρά εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 €
■�Στη μνήμη Εμμανουήλ Μανουρά, ο 
υιός του Κώστας Μανουράς (Προ-
σφύρης) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 €
■�Στη μνήμη Βασίλη Καλομοίρη (Κα-
λομοιροβασίλη) η Ερμιόνη Καλομοίρη 
εισέφερε το ποσό των 100 € στη Φ.Α.
■�Στη μνήμη Βασίλη και Γιώργη Κα-

Η  Σ Τ Η Λ Η  Τ Ο Υ  Τ Α Μ Ι Α

Στη μνήμη 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
(ή Καλομοιροβασίλη)
✞Αποβίωσε στις 24/4/2013,

ετών 83

Γεννήθηκε στ’Ανώγεια το 1930. Πα-
ντρεύτηκε με την Ερμιόνη Καλομοίρη 
του Ιωάννη και απέκτησαν 2 παιδιά.
Η οικογένεια του ευχαριστεί το Κέντρο 
Υγείας Ανωγείων (ιατρικό, νοσηλευτι-
κό και διοικητικό προσωπικό) και το 
προσωπικό του ΚΑΠΗ για την πολύτιμη 
βοήθειά τους.
Επίσης, ευχαριστεί συγγενείς και φί-
λους για την αμέριστη συμπαράσταση 
στο πένθος της.

Λύγισε άνδρας που είχενε,
καρδιά, ψυχή, γενναία

ο βετεράνος ήρωας
που πήγε στην Κορέα

μιχαλιός Γκεγκρέζος
�

Όλη η ζωή σου ήτανε
αντίσταση μεγάλη

και γίνηκες παράδειγμα
για τη γενιά την άλλη

Τις αναμνήσεις δεν μπορεί
ο χρόνος να τις φθείρει

γι’αυτό τ’Ανώγεια σε τιμούν
Βασίλη Καλομοίρη

Λευτέρης Καλομοίρης

Στη μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά 
του εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ στη 
Φ.Α.

ΚΟΙνΩνΙΚΑ

Η οικογένεια της αείμνηστης Ελευθερίας 
Μαυρόκωστα εισέφερε στη Φ.Α. και το 
Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας το 
ποσό των 100 ευρώ.
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ΚΟΙνΩνΙΚΑ ΚΟΙνΩνΙΚΑ
Στη μνήμη 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ευαγ. 
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ 

(ή Αρίφης)
✞Αποβίωσε στις 2/7/2013,  

ετών 81

Στη μνήμη 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ
✞Ένας χρόνος  

από το θάνατό του

Στη μνήμη 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΦΑΣΟΥΛΑ 
(ή Σταυρακόκωστα)

Γεννήθηκες το 1932 σε πολύ δύσκολα 
προκατατοχικά χρόνια. Σε ηλικία 4 ετών 
έχασες πριν ακόμα γνωρίσεις την αγαπη-
μένη σου μητέρα Γεωργία Ανδρουλάκη 
από τα Σκούρβουλα.
Ο πατέρας σου Βαγγέλης έμεινε με 5 ορ-
φανά μικρά παιδιά. Ήσουν ο τρίτος στη 
σειρά. Ορφάνια, φτώχεια, δυστυχία… 
Αναγκάστηκε τότε να δώσει τα δύο τελευ-
ταία, το Σπύρο και την Αγάπη σε ίδρυμα 
του Ηρακλείου θεωρώντας πως θα μπο-
ρούσε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις 
του με τα 3 μεγαλύτερα. Δύσκολα όμως 
και πάλι. Τα παιδιά θέλουν μητέρα. Ξανα-
παντρεύεται αργότερα την Ανεζίνα Ξυ-
λούρη (Καραβανά), μια γυναίκα που ενώ 
δεν απέκτησε δικά της παιδιά, σας λάτρε-
ψε και σας υπηρέτησε σαν δικά της ως το 
τέλος της ζωής της. Ο πατέρας και η μητριά 
αναζήτησαν για να πάρουν από το ίδρυμα 
τα δύο παιδιά. Αλλά μάταια….Πέθαναν 
είπαν…Τα έψαχνες τα αδέρφια σου όλη 
σου τη ζωή. Οι αδερφές σου παντρεύτηκαν 
και έτσι ένοιωθες πάντα μόνος…. Γι’αυτό 
ήθελες μεγάλη οικογένεια.
Η ζωντάνια, η δραστηριότητά σου ξεχώ-
ριζε από πολύ νωρίς. Δωδεκάχρονος πια 
δουλεύεις ως μαντρατζής στου Μανιατο-
μιχάλη και παράλληλα μεταφέρεις γομά-
ρια ξύλα με δανεικούς γαϊδάρους, μια 
μέρα για το αφεντικό και η άλλη μέρα για 
σας και για μεροκάματο. Η οικογένεια σε 
είχε πάντα στήριγμα. Υπηρέτησες τη στρα-
τιωτική σου θητεία στο Κιλκίς ως ταχυδρό-
μος. Διαφαινόταν το πνεύμα σου, η ευ-
στροφία σου, το χιούμορ παρά τις κακου-
χίες σου. Είχες στερηθεί πολλά. Γι’αυτό 
παρουσιαζόσουν στο μαγειρείο του στρα-
τού και ζητούσες φαγητό με 4 καραβάνες! 
Εμένα, του ταχυδρόμου, του θαλαμοφύλα-
κα, του Ανδρεαδάκη (σ.σ. Ήσουν ο 
ίδιος).
Έτρωγες τα κρεατικά και πετούσες τα 
υπόλοιπα.
Ύστερα από το στρατό εγκαταστάθηκες 
στο Ηράκλειο με τους γονείς πάντα μαζί 
σου. Αναζητούσες μια καλύτερη μέρα. 
Παντρεύτηκες στα 26 χρόνια σου την Ει-
ρήνη Στεφανάκη από τη Γέργερη, αντάξια 
σύντροφο στη ζωή σου.
Αφού αφήσατε τα δύο πρώτα παιδιά σας 
στον παππού και στη γιαγιά (μητριά) ανα-
γκαστήκατε να ξενιτευτείτε στη Γερμανία 
με τους υπόλοιπους μετανάστες, γιατί στο 
Ηράκλειο δεν υπήρχαν δουλειές και η 
οικογένεια δεν είχε ούτε τα βασικά για 
επιβίωση. Για έντεκα ολόκληρα χρόνια η 
έλλειψη και η απουσία σας ήταν αισθητή. 

Οικογένεια μοιρασμένη…
Δεν αντέξατε άλλο. Γυρίσατε πίσω στα 
τέλη του 1969, με σύγχρονο εξοπλισμό και 
μια άδεια «Ταξί αγοραίο» με έδρα τ’Α-
νώγεια.
Καλοκαίρι του 1970. Αποφάσισες τη μετα-
κόμιση στ’Ανώγεια, το χωριό που γεννή-
θηκες, μεγάλωσες, θαύμαζες και υπηρέτη-
σες μέχρι πριν το χτύπημα της αρρώστειας 
σου (με εννιαμελή ως τότε οικογένεια). 
Δεν ήταν άσχημη η ιδέα σου και η επιλογή 
σου….Πάσχισες για το καλό της οικογέ-
νειάς σου. Με καθημερινό μόχθο, άλλοτε 
με βροχή, χιόνι και γιάτσο και άλλοτε με 
καύσωνα και μέσα στο λιοπύρι εκτελούσες 
τα καθήκοντα του αγωγιάτη, του παραγγε-
λητή, του εμπόρου, του τελάλη, με τον πιο 
εύθυμο, χιουμοριστικό, μοναδικό χαρακτη-
ριστικό τρόπο σου, στο έπακρον. Δίχως να 
στεναχωρήσεις κανένα χωριανό όπου κι 
αν ήθελε πάει, ότι κι αν ήθελε να παραγ-
γείλει, να αγοράσει, να ανταλλάξει, να 
ανακοινώσει. Άψογος στις συναλλαγές 
σου, με ιδιαίτερες ευαισθησίες σε ανύμπο-
ρα ή μοναχικά άτομα. Άψογος με όλους 
και με την οικογένειά σου. Ο καλοκουβα-
λητής έλεγε η κάθε γειτονιά…. Ότι πρωτο-
φανίστικο υπήρχε στη Χώρα μας το κου-
βαλούσες. Δεν στερηθήκαμε τίποτα, άσχε-
τα, πως η οικογένεια είχε γίνει εντεκαμελής 
στις αρχές του 1976.
Από σένα μάθαμε τι σημαίνει μονιασμένη 
οικογένεια, σεβασμός στους γονείς, στους 
γείτονες, στους χωριανούς. Από σένα μά-
θαμε το φιλότιμο, τη συμπόνοια, τη συμπα-
ράσταση, την αλληλεγγύη, τη συνεχή προ-
σπάθεια για επιβίωση….Μεγάλη παρακα-
ταθήκη…
Πιστεύουμε πως δεν υπήρξε χωριανός στο 
κρεβάτι του πόνου που να μην δέχτηκε την 
επίσκεψή σου, τα ξερρωστικά σου και το 
καλαμπούρι σου. Έδινες πάντα ζωή γιατί 
διέθετες ζωή. Γιατί είχες μεγαλείο, τερά-
στια δύναμη ψυχής. Δεν έλλειψες όμως κι 
από καμία κατάσταση λύπης ή χαράς. Πα-
νταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θυ-
μόμαστε πάντα να μη σε φτάνει το 24 ώρο 
για να ολοκληρώσεις τις απανταχού υπο-
χρεώσεις σου. Γι’αυτό κοιμόσουν λίγο… 
Είχες πολλές δουλειές. Γι’αυτό πολλές 
φορές έκανες κουνενούς στο τιμόνι. Το 
ταξί είχε μάθει να πηγαίνει πλέον μόνο 
του. Έτσι μας έλεγες με γέλιο και μεις σου 
λέγαμε πως είχες Άγιο….
Όμως τα κατάφερες. Δεν ήθελες και δεν 
κράτησες τίποτα για σένα. Τα έκανες όλα 
χαλάκι με την Ανθρωπιά και τη Χουβαρ-
ντοσύνη σου… Είχες τεράστια αγκαλιά. 
Συγχωρούσες και αγκάλιαζες ακόμα και 
τους εχθρούς σου. Έδωσες όλη σου τη ζωή 
για τα παιδιά σου, τα λατρεμένα σου εγ-
γόνια, του συγγενείς, τους φίλους, τους 
γείτονες και τους συγχωριανούς σου. Δεν 
κλωνίστηκες ούτε στιγμή, παρά τις ατυχί-
ες και τις αναποδιές της ζωής. Ήσουν 
πάντα δυνατός και μετέδιδες ψυχικό σθέ-
νος σε όλους μας. Όλοι είχαμε θέση μέσα 
στην τεράστια αγκαλιά σου.
Ήσουν το στήριγμά μας. Ήσουν το απο-
κούμπι μας. Είχες μοναδικό τρόπο να ξε-
περνάς τα προβλήματά σου. Σου ζητούμε 
συγγνώμη που δεν ανταποκριθήκαμε όσο 
σου έπρεπε στις απαιτήσεις της αρρώστει-
ας σου, που σε ταλαιπώρησε από το Μάιο 
του 2009.
Θέλουμε, αν και δύσκολο, να διατηρή-
σουμε τις αξίες σου και τη δύναμη της 
ψυχής σου.
Γι’αυτό θα είσαι πάντα ο οδηγός και ο 
συνοδοιπόρος μας…θα ζεις πάντα ανά-
μεσά μας.

Να’σαι καλά ΑΙΩΝΙΑ
Τα παιδιά και τα εγγόνια σου

Λευτέρη Αρίφη Ταξιτζή
μεγάλε βιοπαλαιστή

πρώτε τελάλη –καλεστή
έμπορε – παραγγελητή

καλαντάρη-καλαμπουρντζή
ανωγειανέ μας γλεντιστή

καλόκαρδε φιλότιμε
και χουβαρντά ΠΑΤΕΡΑ!

Η οικογένεια εκφράζει τις θερμές ευχα-
ριστίες της σε όλους που συμπαραστάθη-
καν με οποιοδήποτε τρόπο στο βαρύ πέν-
θος μας.
Στην εφημερίδα «Η Φωνή των Ανωγείων», 
εισφέρουμε το ποσό των 150 ευρώ, στη 
μνήμη του αγαπημένου συζύγου, πατέρα, 
παππού.
Στέφανα στη μνήμη του κατέθεσαν: Η σύ-
ζυγος, τα παιδιά, και τα εγγόνια του, κα-
θώς και:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων 
Ρεθύμνης, η Στυλιανή Κασσαπάκη, ο Σο-
φοκλής Μανουράς (Μανιάτης), ο Νικόλα-
ος Σαλούστρος (Βασιλέα), ο Κώστας και η 
Μαρία Βιτώρου, η Δόξα θεμιστοκλή Δα-
κανάλη, η Άννα Σκουλά (Καραβανά), η 
Γεωργία Αριστ. Φασουλά.
Η οικογένεια Ανδρεαδάκηδων κατέθεσαν, 
αντί στεφάνου, στην οικογένεια του εκλι-
πόντος τα παρακάτω ποσά:
Γεώργιος Ανδρεαδάκης (ιερέας) 100 ευρώ, 
Γεώργιος Ανδρεαδάκης (Μπρίκης) 50 ευ-
ρώ, Βασίλειος Ανδρεαδάκης (Γεγές) 50 
ευρώ, Λευκοθέα Ανδρεδάκη (Μαυρομού-
στακου) 50 ευρώ, Μηνάς Ανδρεαδάκης 
(Φασαλός) 50 ευρώ, Μανώλης Ανδρεαδά-
κης (Γεγές) 50 ευρώ, Γρηγόρης Ανδρεαδά-
κης (Μερακλή) 30 ευρώ, Οικογένεια Μα-
νούσου Ανδρεαδάκη 50 ευρώ, Ελευθέριος 
και Ελένη Κουβίδη 50 ευρώ, Οικογένεια 
Μανόλη Σαουνάτσου 50 ευρώ, Αιμίλιος 
Ανδρεαδάκης 50 ευρώ, Νικόλαος και Ει-
ρήνη Ανδρεδάκη (ιερέας) 50 ευρώ.
H οικογένεια του εκλιπόντος Ελευθερίου 
Ανδρεαδάκη (Αρίφη), ευχαριστεί θερμά τους 
παρακάτω, για τα ποσά που πρόσφεραν 
στην οικογένεια για τη μνήμη του, οι παρα-
κάτω: Ο Κοντογιάννης Εμμανουήλ 50 ευ-
ρώ, η Ειρήνη Νταγιαντά 50 ευρώ, η Ζαχα-
ρένια Νταγιαντά 50 ευρώ, ο Γεώργιος 
Ρούλιος 50 ευρώ, η Όλγα Σκουλα 50 ευρώ, 
ο Χαράλαμπος Τσαγκαράκης 50 ευρώ.

�
ψΗφΙΣμΑ 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων
Ύστερα από την αναγγελία του θανάτου 
του Ανδρεαδάκη Ελευθερίου του Ευαγγέ-
λου, τέως Δημοτικού Συμβούλου του Δή-
μου Ανωγείων, το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Ανωγείων συνήλθε σε έκτακτη συ-
νεδρίαση την 3η του μηνός Ιουλίου ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9:00 το πρωί και αφού 
έλαβε υπόψη:
1. Την ιδιότητα του ως Δημοτικού Συμβού-
λου, που επί σειρά ετών προσέφερε ανιδι-
οτελώς στο Δήμο τις υπηρεσίες του,
2. Το γεγονός ότι με την παρουσία του τί-
μησε την Ανωγειανή Κοινωνία
ΑΠΟφΑΣΙΣΕ
1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του στους 
οικείους του εκλιπόντος.
2. Να παραστεί ο Δήμαρχος και το Δημο-
τικό Συμβούλιο στην κηδεία του.
3. Να κατατεθεί στη μνήμη του εκλιπόντος 
αντί στεφάνου το ποσό των 100 ευρώ στις 
Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ανω-
γείων.
4. Το ψήφισμα, να δοθεί στους οικείους 
του και να δημοσιευτεί στον τύπο.

για το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Ανωγείων

η Πρόεδρος
Εύη Βρέντζου

Έχασα τις ελπίδες μου,  
πως θα ξαναγυρίσεις

και χρόνο με την άνοιξη,  
που λείπεις θα μου κλείσεις

Άνθισαν οι αμυγδαλιές,  
ήρθαν τα χελιδόνια

που τα καλωσορίζαμε,  
μαζί εξήντα χρόνια

Ψίχουλα στρώνω στην αυλή,  
να’ρθούν να τα ρωτήσω

γιάντα δεν ήρθε το πουλί  
η το δικό μου πίσω

Γιώργη μου θέτω γη ξυπνώ,  
έχω τη θύμισή σου

φεγγάρι μου στου χρόνου σου,  
που φτας τη γέμισή σου

Μαζί που ξεφυλλίζαμε  
του βίου μας τη σκέψη

ποιος θα σε σάζει σκέφτομαι  
κια που’χεις ξενιτέψει

Λύπες χαρές που ζήσαμε,  
μαζί με τα παιδιά μας
τα πιο πολυτιμότερα  

δώρα τσι καταδιά μας

Ζήσαμε τα εγγόνια μας,  
μικρά και μεγαλώσαν

και δευτερόγενες χαρές  
στα γερατιά μας δώσαν

Ετήσιο μνημόσυνο σου  
κάνω καντιφέ μου

να βγει η ψυχή σου στο καλό,  
κι αυτή να πει ανθέ μου

Κάμε μου τόπο και τουδά  
να ανταμοθούμαι ομάδι, 
Άμα θα'ρθεί η ώρα μου  
και γω να’ρθω στον Άδη

Ο Θιός σε πήρε και ο Θιός  
και μένα θα με πάρει,
Άμα γεμίσει το μισό  

που μ’άφησες φεγγάρι

Τη θύμησή σου ζωγραφιά  
η στου μυαλού τον τοίχο,
σαν τη φωτογραφία σου  

να παίρνω θάρρος την’χω

Μ’άσπρους ανθούς σ’αναστορεί  
ο Ψηλορείτης πάλι,

έτσα τα κι όντε ‘νε έφυγες  
κι ας οι ανθοί στην άλλη

Έτοιμος επιστήμονας  
πια είναι ο εγγονός σου

η τσι Φωφώς μας το Γιωργιό,  
ο συνονόματός σου

Και τ’άλλα τα εγγόνια μας  
που με τα μαύρα ρούχα, 
όλο το χρόνο αθιβολή  

του μισεμού σου σού’χαν

Σε κάποια άλλη μας ζωή  
ανέ ξαναβρεθούμε

Πάλι θα ξεχωρίσουμε  
και θα αγαπηθούμε

Ευχαριστώ την οικογένεια μου και όλους 
που μου συμπαραστάθηκαν, του Πασπα-
ράκηδες, γείτονες, χωριανούς. Ευχαριστώ 
για τα πολλά στεφάνια που δεν μπόρεσα 
να τα δημοσιεύσω.
Ευχαριστώ φίλους του Μανώλη (τραπε-
ζίτες). Ευχαριστώ το ΙΚΑ Ηρακλείου και 
το ΙΚΑ Ρεθύμνου (κατέθεσαν 230 ευρώ 
στο αγαπημένο του κόμμα ΚΚΕ)
Ευχαριστώ τη Βενετία που είναι στο πλευ-
ρό μου μέρα-νύχτα

Η σύζυγός σου,
Μαρία Πασπαράκη

Στη μνήμη του Γεωργίου Πασπαράκη, η 
σύζυγός του Μαρία εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ.

Επικήδειος λόγος που εκφωνήθηκε 
από την εγγονή του εκλιπόντος, 
Μαρία Ξυλούρη

«Αγαπημένε μου παππού,
Στέκομαι εδώ μπροστά σου, μαζί με 
όλους: τις κόρες και τους γαμπρούς σου, 
τα εγγόνια και τα αδέλφια σου, χωρίς την 
Αλεξάνδρα σου, να σ' αποχαιρετήσουμε 
όλοι μαζί.
Ξέρω, παππού, ότι δε σου άρεσαν ποτέ 
τα πολλά λόγια…για αυτό και δε θα σου 
πω. Ήσουν πάντα λιτός, με μέτρο, τίπο-
τα και ποτέ κάτι περιττό, ούτε στις κου-
βέντες σου, ούτε και στη ζωή σου.
Γεμάτος πάθος για ζωή, μέχρι το τέλος 
αγέρωχος. Σαν ντελικανής ανέβαινες 
στο Αρμί για να πας στα καφενεία, να 
δεις τους φίλους σου ή να αναζητήσεις 
ένα γλέντι με ωραίους χορευτές. 
Ξέρω παππού, ότι κανονικά σήμερα δε 
πρέπει να κλαίμε και να στεναχωριόμα-
στε...σήμερα δεν πρέπει να είναι ημέρα 
λύπης, γιατί ένας τέλειος φυσικός κύκλος 
ζωής κλείνει, μια αναχώρηση ζηλευτή 
ανάμεσα σε αγαπημένα πρόσωπα...
Εξάλλου παππού, είναι τόσα πολλά που 
μας άφησες και μας χάρισες απλόχερα, 
τόσα πολλά... κυρίως, όμως, αυτά που 
δεν είπες, αλλά με τη ζωή σου -συνεπής 
μέχρι το τέλος- υποστήριξες.
Περήφανος, αγωνιστής, αληθινά αριστε-
ρός, από αυτούς που σήμερα τόσο πολύ 
λείπουν.
Όλα τα υπόλοιπα, τα κρατάω για εμέ-
να…μαζί με τις ωραίες αναμνήσεις μου 
από εσένα...για ένα μόνο λυπάμαι, που 
θα μας λείψεις.

Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Φασου-
λά ή Σταυρακόκωστα ευχαριστεί όλους 
όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος της 
και στη μνήμη του εκλιπόντος προσφέρει 
το ποσό των 100 ευρώ στην «Φωνή των 
Ανωγείων».

Στη μνήμη 
ΛΕΟΧΑΡΗ  
ΦΡΥΣΑΛΗ

✞Αποβίωσε στις 26/4/2013,  
ετών 59

Σε ηλικία 59 χρόνων έφυγες. Τόσο αθό-
ρυβη ήταν ολόκληρη η ζωή σου. Πάλεψες 
και μέχρι την τελευταία μέρα πίστεψες, 
ότι θα νικήσεις. Όμως αλοίμονο στις 
26/4/2013 έκλεισες για πάντα τα μάτια 
σου. Τα αδέρφια σου, τα ξαδέρφια σου, 
οι συγγενείς και οι φίλοι σου που δεν 
ήταν και λίγοι. Μόνο καλά λόγια και 
ιστορίες για σένα. Ιστορίες από τη μονα-
χική και συγχρόνως έντονη ύπαρξή σου. 
Οι φίλοι σου από τα Μάλια, το Μοχό, οι 
φίλοι σου στ’Ανώγεια, οι συγγενείς απο-
χαιρετούν το Λεοχάρη που δεν άφησε 
απογόνους πίσω του. Όμως άφησε ένα 
καλό όνομα που εκτός από τη μοναδικό-
τητα, διεκδικεί και τον τίτλο ενός μερα-
κλή, φιλότιμου και ντόμπρου ανθρώπου. 
Ανιδιοτελής και απλώς καρτερικά ανέ-
βηκες τον Γολγοθά σου, έχοντας, όμως 
δίπλα σου τα αδέρφια σου και τα ξαδέρ-
φια σου. 
Συγγενείς, φίλοι και χωριανοί αποχαιρε-
τούμε το Λεοχάρη, για το μακρινό και 
χωρίς γυρισμό ταξίδι. Σε αποχαιρετούμε 
δακρυσμένα με μαντινάδες. Ίσως είναι 
ο καλύτερος τρόπος

Μην σε φοβίζουν τα στενά,
του κάτω κόσμου οι τόποι

γιατί σε περιμένουνε,
 πολλοί δικοί σου ανθρώποι

Καλά κακά κι αν έζησες
ήταν δικό σου θέμα

γιατί καλά το κάτεχες
πως η ζωή είναι ψέμα

Εξέφυγέ σου η ζωή
φλε μου Λεοχάρη

και μας αφήνεις το κορμί
να πάμε εις τον Άδη

Δάσκαλος
�

Εμίσεψές μα όσο ζω
θα ζεις και με μένα

γιατί δεν αποχωρίζονται 
πρόσωπα αγαπημένα

Στα όρη είναι πρωτομαγιά
και συ νεκροκοιμάσαι

μα κόντρα ήσουν του καιρού
και δικαιολογάσαι

Πέτρα του αοριού πατώ
Κι αυτή αναστενάζει

Ένας Φρυσάλης μερακλής
Πατούσε εδώ, φωνάζει 

Σάββας Ξημέρης, 
οδοντίατρος

�
Έσπασε ο αέρας το δεντρό
με τους δροσάτους κλώνους

όπου κάνει ασκιανό
είχε ακόμα χρόνους

Το γάμο περιμέναμε
να παίξουμε’ νε λύρα

και όχι να σε ποβγάνουμε
με δάκρυα πλημμύρα

Γιαλάφτης
�

Αφού τη ζήση μοναχός
την πέρασες με γλέντια

ούτε στιγμή δεν θα σκιαχτείς
του Άδη τα λημέρια

Λευτέρης Μπέρκης

�
Τη λύρα κούρντισε Φουνά

Ετοίμασε καντάδα
Κι ο Λεοχάρης έρχεται
Να πει μια μαντινάδα

Μανώλης Σαμόλης

Σας ευχαριστούμε όλους.
Στη μνήμη του Λεοχάρη Φρυσάλη, η οι-
κογένεια Φρυσαλομήτσου εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.

Στη μνήμη 
ΙΩΑΝΝΗ 
ΣΚΟΥΛΑ 

του Μύρωνα 
(ή Καρφάκη)

✞Αποβίωσε στις 14/6/2013, 
ετών 84

Σήμερα κηδεύουμε τον αγαπημένο μας 
παππού Γιάγκο Σκουλά (ή Καρφάκη). 
Ένα εξέχων μέλος της οικογένειας των 
Σκουλάδων. Ένα αγαπητό συγγενή και 
φίλο που η απουσία του αφήνει δυσανα-
πλήρωτο κενό στο Περαχώρι.
Ο παππούς μας γεννήθηκε το 1929. Ήταν 
το τρίτο παιδί του Τζαβελομύρο και της 
Μιχαλολένης. Γαλουχήθηκε στα δύσκολα 
χρόνια της φτώχειας και την περίοδο της 
κατοχής, 13 χρονών, δούλεψε μαζί με πολ-
λούς συνομηλίκους του σε διάφορες αγ-
γαρείες των γερμανών. Παλικαράκι πλέ-
ον μετά την κατοχή προσπαθεί μαζί με την 
οικογένειά του, όπως και όλο το χωριό 
στα συντρίμμια των γερμανών να χτίσουν 
τα σπίτια και τις ζωές τους.
Είκοσι χρονών ενώνει τη ζωή του για πά-
ντα με σύντροφό του, τη γιαγιά μας, την 
Άννα του Πιτοπούλιο και ξεκινούν τα δύ-

σκολο ταξίδι της ζωής τους, με μοναδικό 
εφόδιο την απαράμμιλη αγάπη του που 
κράτησε μια ζωή. Με στήριγμα τους γο-
νείς τους Τζαβελομύρο και Πιτοπούλιο, 
ξεκίνησαν τον ανηφορικό δρόμο για τη 
δημιουργία της οικογένειάς τους. Στρατι-
ώτης ήσουν παππού και είχες ήδη το θείο 
Μύρο και τη γιαγιά να σε περιμένει. Επι-
στρέφοντας από το στρατό συνεχίζεις τον 
αγώνα για την επιβίωση της οικογένειας 
που με πολύ κόπο και μόχθο, αλλάζοντας 
συνεχώς σπίτια από τη ζούφα μέχρι το 
κοκάκι. Στο μεταξύ μεγάλωσε η οικογέ-
νειά σου, καθώς μετά το θείο Μύρο έρ-
χεται η θεία Ελένη, ο Μπούλης, η Θεία 
Νίκη, η θεία Αγγέλα και ο μπαμπάς μου 
ο Γιωργιός. Με αγάπη και ευαισθησία 
πορευόσουν στη ζωή μέχρι που την πόρτα 
σου χτύπησε ο χάρος, λαβωνοντάς σε με 
το θάνατο το πρώτου σου γαμπρού, του 
θείου Μιχαλογιώργη. Αγέρωχος στάθη-
κες δίπλα στην κόρη σου Ελένη, συμπα-
ραστεκόμενος στο θρήνο της. Όμως η 
μοίρα σου επιφύλαξε σκληρό χτύπημα. Ο 
χάρος διάλεξε και πήρε το θείο Μύρο, το 
πρώτο σου παιδί. Το πλήγμα ήταν μεγάλο, 
όχι μόνο για την οικογένειά σου, και τους 
Σκουλάδες, αλλά και για ολόκληρο το 
χωριό. Από τότε και μετά βάδιζες στην 
ζωή σου μαζί με τη γιαγιά, με οδύνη και 
αξιοπρέπεια.
Αφήνεις πίσω σου, μια αξιόλογη οικογέ-
νεια, ανθρώπους που σε σκέφτονται και 
σ’αγαπούν και θα σε θυμούνται για πά-
ντα. Οι αρχές που μας μεγάλωσες, ο τρό-
πος ζωής σου, η αγάπη και η ανοιχτή 
αγκαλιά και το ξεχωριστό χαμόγελο που 
θα μας συντροφεύουν στη ζωή.
Σε διαβεβαιώνουμε, ότι θα είμαστε για 
πάντα στο δρόμο της τιμής και της αξιο-
πρέπειας που μας δίδαξες. Καλό σου 
ταξίδι, παππού Καρφάκη. Ας είναι ελα-
φρύ το ανωγειανό χώμα που θα σε σκε-
πάσει.

Η οικογένειά σου

Τα χρόνια που τη μια μεριά
κι ο πόνος που την άλλα
νικήσανέσε άρχοντα
στολίδι στο λιβάδι

Η στη ζωή δεν έβρηκες
του πόνου σου βοτάνι
αλλά στον Άδη που θα πας, 
ο Μύρος θα σε γιάνει

Δε χαμηλώνει η κορφή
με το αστροπελέκι
έκεια που ήτανε ψηλά 
στον ίδιο τόπο στέκει

Ήσουνε ένα καλό δεντρό
φύλλο δε σου’χε πέσει
κι έκαμε ανεμοστρόβιλο 
κι σ’έκοψε στη μέση

μια παραγγελιά για το μύρο

Το Μύρο να μου χαιρετάς
και πες του να κατέχει
του μισεμού του η μαχαιριά
ώστε να ζω θα τρέχει

Εβουβαθήκανε τα ζα
και δε χτυπά σκλαβέρι
στ’Αγίου Μάμα την αυλή
στης Μύθιας το λημέρι

ο γιός σου Μπούλης

Ο Χαράλαμπος (Μπούλης) Σκουλάς ει-
σέφερε στη μνήμη του Γιάγκου Σκουλά 
(Καρφάκη) και στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ.
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13 Αυγούστου 2013, Ανώγεια  
69η επέτειος από το 3ο Ολοκαύτψμα των Ανωγείων
1  Ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας καταθέτει στεφάνι στη μνήμη των 

αγωνιστών και πεσόντων, εκ μέρους της ανωγειανής παροικίας της Αθήνας
2 Η θρησκευτική ηγεσία και φέτος παρούσα, τιμώντας την μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας
3 Η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη στην κατάθεση στεφάνου
4 Ο Γιώργος Καράτζης ως ομιλιτής, συμμετείχε ενεργά στις φετινές εκδηλώσεις
5  Ο κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης και αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας, μανώλης 

Σκανδάλης.
6  Ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης καταθέτει στεφάνι τιμώντας κι αυτός τη μνήμη 

των ηρώων ανωγειανών 

11 Αυγούστου 2013, Ανώγεια  
Πρώτη παγκρήτια Καντάδα και  
πρώτο παγκρήτιο Φεστιβάλ χορού
7 εώς 12  χαρακτηριστικά στιγμιότυπα και αναμνηστικές φωτογραφίες.

7 Αυγούστου 2013, Ανώγεια, Πλ. Αρμί  
Εκδηλώσεις μνήμης για τη Μάχη στο Σφακάκι
13, 14  Το χορευτικό σχήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων χόρεψε εις ανάμνησην της 

ιστορικής μέρας της μάχης στο Σφακάκι
15 o Γιώργης φασουλάς και Κώστας Καλλέργης επένδυσαν μουσικά την εκδήλωση

13 Αυγούστου 2013, Ανώγεια 
Εκδηλώσεις μνήμης για το 69ο Ολοκαύτωμα
Ο μιχάλης Καλλέργης με τον Πάρι Περισυνάκη, το νικόλα Καράτζη, το βαίλη Δραμουντάνη και το 
Γιώργη Καράτζη (φώτο 16), ο ψαραντώνης (φώτο 17), η Κατερίνα βρέντζου (φώτο 19) και ο 
μιχάλης Καλλέργης (φώτο 18) ενθουσίασαν με τις ερμηνευτικές τους ικανότητες το φιλοθεάμον 
κοινό στις φετινές εκηλώσεις

Ιούνιος 2012, Ανώγεια
20, 21  Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις λήξης του σχολικού έτους 2012-13


