
Μάχη στο ΛΑΤΖΙΜΑ
                       Οργάνωση: 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)

             
      YΑΚΙΝΘΕΙΑ 2013    
       Αφιερωμένα στο σύγχρονο 
   «Ίκαρο» Κανέλλο Κανελλόπουλο
›ΜΕρΕς πολΙτΙςΜού ΚΑΙ ψύχΙΚής ΑΝΑτΑςής
       ο πολιτιστικός θεσμός των ύακινθείων και  
            φέτος πρόσφερε στο φιλοθεάμον κοινό 
             εκδηλώσεις που σκοπό είχαν την ψυχική  
                  και πνευματική ανάταση, όλων όσων  
                               τις παρακολούθησαν. 
                                     Σελ. 12

       ΚένΤρο ΚρηΤΙΚης 
ΛογοΤέχνΙΑς
➜  ημερίδα στ’άνώγεια (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
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Τιμήθηκαν και φέτος

οι ηρΩές της 
ΑρΚΑΔΙΚης 
έΘέΛοΥςΙΑς

Εις ΚΡΗΤΗΝ
 πάσαν 
 ελευθερίαν
Κυρίες και κύριοι, 
αγαπητοί φίλοι 
Ανωγειανοί. 
Σαν σήμερα, πριν από 
147 χρόνια, ο Εμμανουήλ Αναγνώστου 
Σκουλάς έδωσε πυρ στην πυριτιδαποθήκη 
της Ιεράς Μονής Αρκαδίου πετυχαίνοντας 
να μεταμορφώσει έναν αγώνα για την 
ελευθερία και ανεξαρτησία των Κρητών, 
στη διάρκεια της Μεγάλης Κρητικής Επα-
νάστασης 1866-1869, σε πανανθρώπινο 
σύμβολο ανθρωπισμού και εθελοθυσίας. 
Το γεγονός ενισχύει και η μαρτυρημένη 
απόφαση όλων των εγκλείστων για την 
ανατίναξη της Μονής αν οι Τούρκοι κατά-
φερναν και πατούσαν το μοναστήρι. 
(συνέχεια στη σελ. 6)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜA

ΙςτορΙΕς τού  
ωΚΕΑΝού, σελ. 5 
Μ. Ι. Χρονιάρη

«το ορΑΜΑ γΙΑ τή δή
ΜΙούργΙΑ τού χωρού 
ύφΑΝτΙΚής»   σελ. 10

ΑΝωγΕΙΑ ΜΙΑ ΙςτορΙΑ...  
ΜΙΑ ΜΑΝτΙΝΑδΑ...
Μ. Φασουλάς, σελ. 8

ΜΕ ΜΑΘήΜΑτΙΚή... 
ΑΚρΙβΕΙΑ 
Μ. Φασουλάς, σελ. 8

ΑΝωγΕΙΑΝΕς 
ΑΘΙβολΕς 
σελ. 15

40 χρονΙΑ «ΦΩνη  
ΤΩν ΑνΩγέΙΩν»
άΦΙΕρωμά: Προετοιμασία για 
τη μεγάλη επετειακή εκδήλωση

φύλλο 1, δεκέμβριος 1973: 
το πρώτο φύλλο της εφημερίδας μας. 
ςαράντα χρόνια μετά, άξια παρακαταθήκη  
στα χέρια μας και εντολή για συνέχιση της 
προσπάθειας.

H «Φωνή των Ανωγείων», η περιο-
δική έντυπη έκδοση ενημέρωσης 
όλων των Ανωγειανών, συμπλήρω-

σε το Δεκέμβριο του 2013, σαράντα χρό-
νια κυκλοφορίας.           (συνέχεια στη σελ. 19)

                 «ο ΤοΠος 
                     ΤοΥ ΒοςΚοΥ»

Ένταξη της ομώνυμης Πράξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου»
Με απόφαση του, ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κ. ςταύρος Αρ-
ναουτάκης ενέταξε το έργο που είχε υποβάλει ο Δήμος Ανωγείων 
«Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ «στον Άξονα Προτεραιότητας «07 - 
Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Κρήτης» του 
Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».                               (συνέχεια στη σελ. 12)

Ο Δήμος Ανωγείων τίμησε και φέτος, 
στις 9 Νοεμβρίου, τη μνήμη των Ηρώ-
ων της αρκαδικής εθελοθυσίας στην 
εκδήλωση που πραγματοποίησε στο 
χώρο του ανδριάντα  του ήρωα έμ-
μανουήλ Βασιλείου (Αναγνώστου) 
ςκουλά, Πυρπολητή της Ιεράς Μο-
νής Αρκαδίου. 

(συνέχεια στη σελ. 7)
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(συνέχεια 

στη σελ. 14)

                            Όλοι στην Ετήσια 
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
στο «ΚΟΝΑΚΙ»
στη 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

➜

Για ακόμα μία φορά, οι μαθητές του Λυκεί-
ου Ανωγείων, στοχεύοντας υψηλά πέτυχε 
(οι πλειονότητά τους) την εισαγωγή στα 
ανώτατα (ΑΕΙ) και ανώτερα (ΤΕΙ) εκπαι-
δευτικά ιδρύματα της χώρας μας. 

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

στο ΦΑΝΑΡΙ
ςπουδαία συνάντηση με τον 
οΙΚούΜΕΝΙΚο πΑτρΙΑρχή 

βΑρΘολοΜΑΙο!
Την Παρασκευή, 29 νοεμβρίου, αντι-
προσωπεία του Πολιτιστικού ςυλλό-
γου Ανωγείων με τον πρόεδρό τους κ. 
νίκο Βρέντζο, επισκέφθηκε το Φανά-
ρι, στην Κωνσταντινούπολη, οπού εκεί 
(παραμονή της εορτής του Αγίου Αν-
δρέα) και στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου, τους υποδέχθηκε, εμφανώς 
συγκινημένος, ο οικουμενικός Πατρι-
άρχης Βαρθολομαίος. 

(συνέχεια στη σελ. 4)

       YΠογρΑΦη ΔΥο 
       νέΩν ςΥΜΒΑςέΩν
για έργα στο Δήμο Ανωγείων
➜ Για την ΑΝΑΠλΑση  
περιβάλλοντα χώρου στα Δαμάνια,  
και την ανάπλαση του παραδοσιακού 
συνεκτικού τμήματος Δήμου άνωγείων.                        
σΕλ. 11

    Α ν Α Β Α Θ Μ Ι ς η  Κ Α Ι  έ Ξ ο Π Λ Ι ς Μ ο ς 
«χΙονοΔροΜΙΚοΥ»
ΚΑΙ ΜέΤΑΤροΠη ΤοΥ ςέ 
ορέΙνο ΚΑΤΑΦΥγΙο 
ςΤο ΔηΜο ΑνΩγέΙΩν
Με απόφασή του ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
κ. Σταύρος Αρναουτάκης ενέταξε ένα ακόμα έργο που υπέβαλε ο Δήμος Ανω-
γείων, σε πλαίσιο χρηματοδότησης. Πρόκειται  για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ "ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ" ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ 
ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ». Εντάχθηκε στον Άξονα 
Προτεραιότητας «07 - Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. 
Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».                        (συνέχεια στη σελ. 11)

Και φέτος ο 
«Σύλλογος των 
Ανωγειανών 
της Αθήνας», 
σας καλεί στην 
ετήσια χοροε-
σπερίδα που 
διοργανώνει 
στο ανωγειανό 
κέντρο δια-
σκέδασης 
«ΚονΑΚΙ», 
την 1η Φεβρου-
ρίου 2014 
(ώρα έναρξης: 
21:30μ.μ.). 

(συνέχεια στη σελ.5)

ςΤΑΥρΑΚέΙο 
γενικό Λύκειο Ανωγείων
πΑΝΕλλήΝΙΕς ΕΞΕτΑςΕΙς 2013
Υψηλά και φέτος τα ποσοστά 
επιτυχίας των μαθητών

I
        Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
    ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ
     ΤηΣ ΑθηΝΑΣ ΚΑΙ η Φ.Α.
         σας εύχονται
       ΥΓΕΙΑ & ΕΥΤΥΧΙΑ
          για το νέο έτος
            2014
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...  ΖΩη ΠΛΑνέΥΤρΑ ΚΙ οΜορΦη... 

η ζωή είναι απλή, όσο και δύσκολη. «Απλή για τους έχο-
ντες. Ε, και δύσκολη για τους μη έχοντες…» θα πουν πολλοί.  
Αναρωτιέμαι αν με αυτή την απλή παραδοχή,  η ζωή μας 
θα γινόταν ευκολότερη. Δεν νομίζω. η ζωή έχει το απρό-
βλεπτο ως βασικό συστατικό της. Είναι έντονα αντιφατική, 
πλανεύτρα και ύπουλη, γενναιόδωρη και επικίνδυνη. η 
επιβίωση απαιτεί ευελιξία. Πάντως κάνω μια παραδοχή. 
Αυτό το απρόβλεπτο της ζωής, γεννά την ελπίδα και την 
προσδοκία.  Κι για μένα αυτό είναι αρκετό για να ζω και 
να προσπαθώ. 
Κάθε μέρα που περνά θα μπορούσε να είναι η τελευταία. 
Ίσως όμως και η πιο τυχερή, ή η πιο όμορφη, γεμάτη αξέχα-
στο ενθουσιασμό και ανεπανάληπτες εμπειρίες. λόγια. Όπως 
και να’χει, όμως, η απόλυτη ευτυχία δεν θα έρθει ποτέ. 
Βράδυ Παρασκευής, 20 Δεκεμβρίου. Ώρα 1:30. Περασμέ-
να μεσάνυχτα. Αποχαιρέτησα μια ακόμα μέρα. Σίγουρα 
κουραστική και -φευ- βασανιστικά ίδια με την προηγούμε-
νη. Σε αναμονή της ελπιδοφόρας γέννησης του Κυρίου, 
προσμένοντας βεβαίως και τη νέα χρονιά, θέλησα να βγω 
στο δρόμο και να περπατήσω.  Στην ατμόσφαιρα, η μυρωδιά 
των τζακιών ζέσταινε τη σκέψη μου και επιτάχυνε για ανε-
ξήγητο λόγο το βήμα μου. Ένοιωθα απελευθερωμένος.
Ίσως να ήταν η νύχτα που με απελευθέρωνε και με άφη-
νε να σκεφτώ. Άρα να ζήσω.
Όταν είσαι παιδί φαντάζεσαι μια ευτυχία που δεν  τελειώνει 
ποτέ, πως έρχεται μια στιγμή που ο κόσμος γεμίζει παιχνίδια, 
χρώματα και γέλια. Και εκεί ο χρόνος σταματά.
Μεγαλώνοντας, καταλαβαίνεις πως την ευτυχία, τη συνα-
ντάς ολοένα λιγότερο. Και πρέπει να την αναγνωρίζεις. 
Δεν σου δίνεται απλόχερα. Αυτό δεν είναι απλό.
Όταν είσαι παιδί δεν ξέρεις πώς λειτουργούν τα πράγματα, 
μόνο φαντάζεσαι.. Μεγαλώνοντας, συναντάμε ανθρώπους 
και πράγματα που σχετιζόμαστε, που μας προκαλούν χαρά 
ή λύπη. Και αυτό είναι το σχολείο της ζωής.
Όσο, όμως, κι αν η ζωή είναι απλή, η τέχνη του «ευ ζην» δεν 
είναι εύκολη. Όπως όλες οι τέχνες χρειάζεται πορεία μέσα 
στο χρόνο, μαθητεία, προσήλωση στο στόχο, αφοσίωση… 
και λίγη τύχη. Στο τέλος; Οι αναμνήσεις. 
Τυχερός πρέπει να θεωρηθείς, αν καταλάβεις γρήγορα, πως 
τα πράγματα γίνονται ευκολότερα αν μάθεις να προσαρ-
μόζεσαι, αν γίνεσαι δεκτικός, προσηνής, φιλικός με τους 
άλλους, ακόμα και τους «παράξενους». Παραβλέπεις τα 
εμπόδια, έχεις πίστη, δίνεις αξία στα πράγματα που αξί-
ζουν, δεν το βάζεις κάτω. Τολμάς να συναισθανθείς, να 
εκφρασθείς, να διεκδικήσεις. 
Κάνω τη σκέψη, ότι μπορεί η ζωή να είναι απλή, αλλά ο 
κάθε άνθρωπος είναι σύνθετος. Και σύνθετα αντιλαμβά-
νεται τη ζωή του. Βγάζει άλλα πράγματα από μέσα του, 
άλλες πτυχές κι αλήθειες. Και η μεγαλύτερη αλήθεια μας, 
είναι τα συναισθήματα μας. Αφού «έτσι» νοιώθουμε, πώς 
να νοιώσουμε αλλιώς…Βασική παραδοχή.
Κι όμως τα συναισθήματά μας, τα φοβόμαστε. Κρυβόμαστε 
απ’αυτά. Τα κρύβουμε. Αν τα ακούγαμε, θα μας μάθαιναν 
να μην είμαστε ξεροκέφαλοι και εγωιστές. Θα ήμασταν πιο 
απλοί και θα ζούσαμε πιο απλά τη ζωή μας. Και χωρίς 
περίσσια χρήματα.
Κι αν γυρνούσαμε πίσω το χρόνο, αν μας ξαναδινόταν η 
ευκαιρία, πολλά πράγματα θα τα κάναμε διαφορετικά. 
Ώστε να γινόμασταν λιγότερο πολύπλοκοι, ευμετάβλητοι 
και αντιφατικοί.
Τα πράγματα είναι απλά. Η ζωή αποκτάει ξεχωριστό νό-
ημα όταν μετατρέπεται σε αυτό που θα ’πρεπε από την 
αρχή να είναι, μια σύνθετη, αργή, αλλά αφάνταστα γοη-
τευτική διαδικασία να ανακαλύπτεις το νέο, να ανακαλύ-
πτεις τις πολλές χαρές που κρύβει. Όσο πιο γρήγορα τόσο 
το καλύτερο.
Μ’αυτές τις σκέψεις και τις παραδοχές το βράδυ εκείνο 
του Δεκέμβρη επέστρεψα στο σπίτι. Μισής ώρας, μεταμε-
σονύχτιος περίπατος. Με τα χέρια στις τσέπες και τους 
ώμους ανασηκωμένους από την παγωνιά. Και ένοιωσα, ότι 
εντελώς απρόβλεπτα η νέα μέρα είχε μόλις ξεκινήσει και 
το ξημέρωμα φάνταζε πανέμορφο. 

Ο αρχισυντάκτης,
γιάννης Β. Μανουράς

ένΙςχΥςΤέ 
Την έΦηΜέρΙΔΑ 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.

Με την συμπλήρωση δύο χρόνων από 
τον θάνατο της άμαλίας σμπώκου η οι-
κογένεια του γαμπρού της παπά γιώρ-
γη Ανδρεαδάκη, τιμώντας την μνήμη της 
προσέφερε στην έπιτροπή νεκροτα-
φείων του Δήμου Ανωγείων το ποσό των 
1.050 ευρώ. 
Το ποσό αυτό διατέθηκε για τον καθα-
ρισμό και ευπρεπισμό του Νεκροταφεί-
ου Ανωγείων.
Η επιτροπή νεκροταφείου ευχαριστεί 
την οικογένεια του παπά Γιώργη για την 
ευγενική προσφορά της και συνιστά 
στους συγχωριανούς μας να μιμηθούν 
τέτοια παραδείγματα. Οι προσφορές 
αυτές θα υποβοηθήσουν το έργο της επι-
τροπής για την αναγκαία ανασυγκρότη-
ση του Νεκροταφείου που αποτελεί 
χώρο Ιστορικής μνήμης για τ’ Ανώγεια.

›To προσωπικό του Παιδικού ςταθμού 
Ανωγείων ευχαριστεί θερμά την οικογέ-
νεια του Άρη και της Μαρίνας νταγια-
ντά για την δωρεά του στο σταθμό του 
ποσού των 50 ευρώ στην μνήμη του Χα-
ράλαμπου Κεφαλογιάννη.
›Το προσωπικό του Παιδικού ςταθμού 
Ανωγείων ευχαριστεί θερμά την Άννα 
Ξυλούρη (του Καραβανά) για την δω-
ρεά των 50 ευρώ στην μνήμη του Ιωαννη 
άγγουριδη, αλλά και για την δωρεά των 
50 ευρώ στην μνήμη της Ολγας άεράκης 
ή Πολογιάννενας. 
›Το προσωπικό του Παιδικού ςταθμού 
Ανωγείων ευχαριστεί θερμά τα ανήψια 
της έλένης νταγιαντά ή Λαμπρινολε-
νης για την δωρεά των 100 ευρώ στην 
μνήμη της θειας τους νταγιαντας Ελενης 
ή Λαμπρινολενης. 

Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠη 
Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την υπο-
χρέωση να ευχαριστήσουν θερμά:
την οικογένεια του Αεράκη χαράλα-
μπου για την δωρεά 50 ευρώ που προ-
σέφερε στη μνήμη Καφατσή άντιόπης 
και 
την οικογένεια του ςαμόλη Αχιλλέα για 
την δωρεά 50 ευρώ που προσέφερε στη 
μνήμη γιάννη Κεφαλογιάννη ή Χρονογι-
αννιό

Η Δημοτική Κοινωφελής έπιχείρηση 
Ανωγείων, ο Πρόεδρος και το προσωπι-
κό ευχαριστούν θερμά την οικογένεια 
του Κίμωνα Δακανάλη για την ευγενική 
δωρεά των 50 ευρώ που έκανε για την 
ενίσχυση της λειτουργίας του πρόγραμ-
μα ΚΗΦΗ στην μνήμη του σπυρίδων 
άνδρεαδάκη. 

Η Διεύθυνση και ο ςύλλογος των κα-
θηγητών του γυμνασίου Ανωγείων ευ-
χαριστούν θερμά:
›Την εταιρεία «ΖΩοΤροΦές ΜΑ-
νοΥρΑς έ.Π.έ.» για την ευγενική δω-
ρεά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 
προς το σχολείο για την μέριμνα που 
επέδειξαν. Η προσφορά τους θα διευ-
κολύνει σημαντικά την διεκπεραίωση 
διοικητικών θεμάτων και 
›Τις οικογένειες των νικολάου Καλο-
μοίρη (γκαγκάρη) και έιρήνης Καλο-
μοίρη (Λιόνταινας) για την δωρεά των 
50 ευρώ έκαστος στην μνήμη του Βασι-
λείου Καλομοίρη, για την αγορά σχολι-
κού εξοπλισμού.

η διευθύντρια Δήμητρα Στασινού,
Οι καθηγητές

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το 
θάνατο της συζύγου του, έιρήνης Πα-
σπαράκη, ο ορέστης Πασπαράκης κα-
τέθεσε στη μνήμη της, το ποσό των 300 
ευρώ για αγορά πετρελαίου Θέρμαν-
σης, στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ανωγείων. Η Σχολική Επιτροπή τον ευ-
χαριστεί θερμά. 

Οι διευθύντριες
Τριαναταφυλλιά Χατζάκη 

Μαρία Μπαλαδάκη

Στη μνήμη μανώλη σπιθούρη (Παλαι-
οελλαδίτη), κατατέθηκε στο ταμείο της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό 
των 50 ευρώ από τον μιχάλη σπιθούρη. 
Η Σχολική Επιτροπή τον ευχαριστεί 
θερμά.

η Δ/ντρια του σχολείου
Χατζάκη Τριανταφυλλιά

Με την παρέμβαση και τις προσπάθειες 
του συντοπίτη μας, κ. Άρη ςτ. χαιρέτη 
και του εκπροσώπου του Διοικητικού 
Συμβουλίου της φαρμακευτικής εταιρεί-
ας ΑstraΖeneca κ. Παναγιώτη Ποντίκη, 
που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, το 
όνειρο δασκάλων και μαθητών του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, έγινε 
πραγματικότητα.
Μια γενναιόδωρη προσφορά από την 
ανωτέρω εταιρεία, που περιλαμβάνει έξι 
επιτραπέζιους ελαφρά μεταχειρισμέ-
νους ηλεκτρονικούς υπολογιστές άρτια 
εξοπλισμένους, έναν εκτυπωτή και ένα 
scaner, βρίσκονται στο εργαστήριο Πλη-
ροφορικής του Σχολείου, έτοιμοι να απο-
τελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο στα 
χέρια του δασκάλου και του μαθητή στη 
διαδικασία αναζήτησης της γνώσης και 
να συμβάλλουν δημιουργικά στη μόρφω-
ση των μαθητών του Σχολείου μας.
η ςχολική έπιτροπή Πρωτοβάθμιας 
έκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, ο σύλ-
λογος των δασκάλων και οι μαθητές 
εκφράζουν βαθύτατες ευχαριστίες στο 
Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας 
AstraZeneca, στο συντοπίτη μας κ. Άρη 
Χαιρέτη, διοικητικό στέλεχος της εται-
ρείας, που έδειξε αυτή την ευαισθησία 
για τους μαθητές του σχολείου μας. Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε επίσης 
στον Άρη Β. Μανουρά, που και με τις 
δικές του ενέργειες, άνοιξε ο δρόμος για 
την ευόδωση της δωρεάς.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το 
θάνατο του Ευάγγελου σαλούστρου (Χα-
τζηβαγγέλη), η σύζυγος του κ. Όλγα 
ςαλούστρου και τα παιδιά της κατέθε-
σαν στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπ-σης Δήμου Ανωγεί-
ων το ποσό των 200 ευρώ. Η Σχολική 
Επιτροπή τους ευχαριστεί θερμά.

η διευθύντρια του σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

Στη μνήμη έλένης νταγιαντά (Λαμπρι-
νολένης), τα ανήψια της, κατέθεσαν στο 
ταμείο της ςχολικής έπιτροπής Πρω-
τοβάθμιας έκπαίδευσης Δήμου Ανωγεί-
ων το ποσό των 200 ευρώ. Η Σχολική 
Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι Νηπιαγω-
γοί ευχαριστούν θερμά.

Οι διευθύντριες
Τριαναταφυλλιά Χατζάκη

Μαρία Μπαλαδάκη

η σχολική επιτροπή του γυμνασίου και 
Λυκείου άνωγείων ευχαριστεί:
 τα ανίψια της νταγιαντά έλένης (ντα-
γιαντολένης) για το ποσό των 100 ευρώ 
που προσέφεραν στη μνήμη της.

η δ/ντρια του λυκείου
ΠΡΙΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ευχαριστήριαη Φωνη Των άνωγΕΙων
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση

Ιδιοκτησία του Συλλόγου  
των Ανωγειανών της Αθήνας  

«Το ΙΔΑΙον ΑνΤρον»

γρΑφΕΙΑ
Βελεστίνου 18, τ.κ. 11523  

Αμπελόκηποι, Αθήνα  
τηλ./φαξ: 210-6916060

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

ΕΚδοτής
Ζαχαρίας Σαλούστρος-Λαγός

κιν. τηλ.: 6977-464742

δΙΕύΘύΝτής ςύΝτΑΞήςΑρχΙςύΝτΑΞΙΑ
Μανώλης Σκανδάλης
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manskan3@gmail.com

Ιωάννης Β. Μανουράς
κιν. τηλ.: 6972-906273  

e-mail: gmanouras1@gmail.com

art director
Κωνσταντίνα Ανανίδη
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Ιωάννης Μανουράς
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Βασίλης Κονιός
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Μανώλης Σκανδάλης

Άννα Πασπαράκη
Ριρίκα Σκουλά

ΕΙδΙΚος ςύΝΕργΑτής
Άλκης Σκουλάς

ςύΝΕργΑτΕς  ςύΝτΑΚτΕς
Βασίλης Βουϊδάσκης

Γιώργος Καλογεράκης
Θοδωρής Πελαντάκης

Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
Μανώλης Φασουλάς

Μαρία Χρονιάρη
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www.mSkandalis.gr, κιν. τηλ.: 6977-891415

ύπΕύΘύΝος δΙΑφήΜΙςής 
& δήΜοςΙωΝ ςχΕςΕωΝ

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

ΕΚτύπωςή  βΙβλΙοδΕςΙΑ
Δεκάλογος Ε.Π.Ε.

ΕτήςΙΕς ςύΝδροΜΕς
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  
ΠέΙρΑΙΩς/ΑγροΤΙΚη ΤρΑΠέΖΑ 

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

δΙΑφήΜΙςτΕΙτΕςτή «φωΝή  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).

«Ο Μανώλης Σαλούστρος ή Κουμού-
χης υπήρξε τη δεκαετία 1952-1962 ένας 
παθιασμένος μερακλής, ερωτικός τρα-
γουδιστής που διασκέδασε για πολλά 
χρόνια τ’Ανώγεια με τις ανεπανάλη-
πτες καντάδες του. Η μοίρα δυστυχώς 
του έκοψε το νήμα τση ζωής του στα 23 
του χρόνια, την ώρα που άρχιζε να ανε-
βαίνει τη σκάλα της απογείωσης ο αδι-
κοχαμένος τροβαδούρος που πάνω 
στον ανθό τση νιότης τους, άφησε την 
τελευταία του πνοή ένα πρωϊνό του Γε-
νάρη του 1962 στην ψυχρή άσφαλτο 
τραγουδώντας με το μαντολίνο του το 
προσωπικό του μοιρολόι.
Το μεγάλο του πάθος για την κρητική 
μουσική και το πηγαίο ποιητικό του 
ταλέντο καθοδηγούμενο από την ερω-
τική ευαισθησία της ανωγειανής μού-
σας, αλλά και από το παραδοσιακό 
μερακλίδικο περιβάλλον μας έδωσε 
αριστουργηματικές  μαντινάδες, εκ-
πληκτικές τραγουδιστικές εκτελέσεις 
και ανεπανάληπτες καντάδες στα 23  
του χρόνια. Η ανωγειανή κοινωνία τό-
τε σύσσωμη, πένθησε τον άδικο χαμό 
του. Θα μείνει πάντα αθάνατος, στος 
μνήμες μας, μέσα από τις μουσικές 
αναμνήσεις του αδελφού του Νίκου».
(σ.σ. απόσπασμα από την εισαγωγή του 
βιβλίου)
Το βιβλίο αποτελούν 184 σελίδες, γε-
μάτες από τις εξαιρετικές μαντινάδες 
του αείμνηστου και εμπνευσμένου δη-
μιουργού των, του Εμμ. Σαλούστρου 
(Κουμούχη). Πρόκειται για καλαίσθη-
τη και προσεγμένη έκδοση. Η επίπονη 
και μακρόχρονη προσπάθεια του Νίκου 

Ανωγειανές... εκδόσεις

ο αδικοχαμένος  
Ανωγειανός μερακλής  
στη γειτονιά των Αγγέλων
του νίκου ςαλούστρου
Ά Έκδοση, 2013

Σαλούστρου, αδερφού του αδικοχαμέ-
νου τροβαδούρου Κουμούχη, έφερε 
εξαιρετικά αποτελέσματα και αποτελεί 
σημαντική συνεισφορά στην λογοτεχνι-
κή και δη την πολιτιστική παράδοση του 
τόπου μας. Η σταχυολόγηση και η κα-
τηγοριοποίηση, βάσει θέματος, των 
πάμπολλων μαντινάδων του δημιουρ-
γού των, θα καταπλήξει τον αναγνώστη 
και θα τον παρασύρει στον μαγικό κό-
σμο της ποίησης. Το βιβλίο περιλαμ-
βάνει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, 
αλλά και γλωσσάρι, ώστε ο αναγνώστης 
να μπορεί να απολαύσει το πνεύμα και 
την αύρα του δημιουργού, αλλά και της 
εποχής, όπου αυτός έζησε. 
Το βιβλίο διατίθεται στην τιμή των 25 
ευρώ. Οι ανωγειανοί στην Αθήνα, μπο-
ρούν να το προμηθευθούν από την επι-
χείρηση «Ξυλούρης Τραβελ» (Αμπελό-
κηποι), αλλά και από την επιχείρηση 
του προέδρου του Συλλόγου μας, Ζα-
χαρία Σαλούστρου (Μαρούσι).
ΠλΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Ν. Κουμούχης: 

6932.074217

Μουσική ταβέρνα
«Ο ΒΟΥργΙάσ»
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τηλ.: 210-7643414

περιε-
χόμενα
〉 ο Πολιτιστικός  
ςύλλογος Ανωγείων  
στο ΦΑνΑρΙ . . . . . . . . . . . . . . .4

〉 Όλοι στην έτήσια  
χοροέςΠέρΙΔΑ  
μας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

〉 Περιοδικό  
«ην-Ων» (In-On) . . . . . . .5

〉 Ιστορίες του Ωκεανού  
της ΜΑρΙΑς Ι.  
χρονΙΑρη . . . . . . . . . . . . . . . .5

〉 έις ΚρηΤην  
πάσαν ελευθερίαν . . . . .67

〉 Tιμήθηκαν και φέτος  
οι Ήρωες της  
ΑρΚΑΔΙΚης  
έΘέΛοΥςΙΑς . . . . . . . . . . . .7

〉 η στήλη  
του ΤΑΜΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . .7

〉 ΑνΩγέΙΑ μια ιστορία... 
μια μαντινάδα... . . . . . . . . . . .8

〉 Μέ ΜΑΘηΜΑΤΙΚη 
...ακρίβεια . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

〉 ΔρΑςέΙς  
αποδράσεις . . . . . . . . . . . .914

〉 ΑνΩγέΙΑνές  
αθιβολές . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

〉 ΚοΙνΩνΙΚΑ . . . . . . .1518

〉 40 χρονΙΑ «Φωνή  
των Ανωγείων» . . . . . . . . . .19

«Εμμανουήλ Γ. Σαλούστρος  
ή Κουμούχης ή Λαγός»



4 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013η Φωνη Των άνωγΕΙων 5η Φωνη Των άνωγΕΙωνΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων, ντυμένα 
με τις παραδοσιακές κρητικές φορεσιές, συνόδευσε τι-
μητικά, σ’αυτήν τους την «αποστολή», ο Μητροπολίτης 
ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. έυγένιος
Από τον προαύλιο χώρο του Ναού, οι Ανωγειανοί εισήλ-
θαν στο εσωτερικό του και από τη θέση των επισήμων 
παρακολούθησαν, μαζί με πλήθος πιστών και θρησκευ-
τικών πατέρων, την τέλεση του εσπερινού.
Μετά το πέρας του εσπερινού, εξήλθαν όλοι του Ιερού 
Ναού και στάθηκαν ξανά στον προαύλιο αυτού χώρο, 
όπου ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων 
κ. Νίκος Βρέντζος, αφού ασπάστηκε ευλαβικά τον Πα-
τριάρχη ανάγνωσε, κείμενο με μαντινάδες του Μητρο-
πολίτη ρεθύμνης Ευγενίου, μεταξύ των οποίων και οι 
ακόλουθες: 

Ανδρέαν τον πρωτόκλητο με ευλάβεια τιμούμε,
την Εκκλησία που ίδρυσε να σκέπει του ζητούμε.
Μα και τον Πατριάρχη μας κλεινό Βαρθολομαίο

να ευλογεί από ψηλά και να κρατεί ακμαίο.
Αλλά και 

Πατριαρχείο γαλουχεί όλη την Οικουμένη
κι η Κρήτη θυγατέρα του παντοτινά θα μένει.

Μετά τις μαντινάδες αυτές, ο πρόεδρος του Πολιτιστι-
κού ςυλλόγου Ανωγείων, απευθύνθηκε στον Πατριάρχη, 
παρουσία πολλών πιστών και άλλων  ιεραρχών και ιε-
ρέων, με τα ακόλουθα λόγια:
«Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,
Με τις ευχές, τις ευλογίες και την προτροπή, του ευγενούς 
και χαρισματικού Ποιμένα μας, Μητροπολίτη Ρεθύμνης 
και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, επισκεπτόμαστε σήμερα 
τον οίκο του πατρός μας, την κιβωτό του Γένους μας, το 
πάντοτε φωτεινό Φανάρι, το Φάρο της Ορθοδοξίας, τον 
ιστορικό Οικουμενικό θρόνο, τη μαρτυρική Μεγάλη Εκ-
κλησία, και στεκόμαστε ενώπιον σας με άφατη χαρά, με 
μεγάλη συγκίνηση και με αισθήματα αγάπης, σεβασμού, 
ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας.
Ερχόμαστε από τα μαρτυρικά και για τρεις φορές ολο-
καυτωθέντα από τους κατακτητές Ανώγεια, που ξέρουν 
όπως και Εσείς Παναγιώτατε, να παλεύουν, να αγωνίζο-
νται, να υπομένουν, να ελπίζουν και να μη λησμονούν.
Εμείς οι Ανωγειανοί έχουμε ως πίστη, την Ορθοδοξία. Ως 
κληρονομιά, τους αγώνες και τις θυσίες για τα ιερά και τα 
όσια του γένους μας. Ως χρέος, τη διατήρηση των ηθών, 
των εθίμων και των παραδόσεων μας. Και ως σκοπό, να 

αποδείξουμε ότι είμαστε γνήσιοι απόγονοι, γενναίων προ-
γόνων.
Παναγιώτατε,
Μεταφέρουμε και ενσαρκώνουμε στην σταυρωμένη και 
διαρκώς αναστημένη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, 
τις προσευχές, την ηθική στήριξη, τη συμπαράσταση, την 
αφοσίωση και την πίστη, όλων των Ανωγειανών, όπου γης.
Ευλογήσετε Παναγιώτατε τα πιστά και αφοσιωμένα τέκνα 
σας από τα Ανώγεια, της αγιοτόκου, ηρωοτόκου και αιμα-
τοβαμμένης Κρήτης και δεχθείτε τον ειλικρινή σεβασμό, την 
ανιδιοτελή αγάπη μας και την παντοτινή αφοσίωσή μας.
Περαίνω την προσλαλιά μου Παναγιώτατε με μια κρητι-
κή μαντινάδα για το σεπτό πρόσωπό σας και σας παρα-
καλώ πολύ να τη διαφυλάξετε στη μνήμη σας:
Πάντα στη πιο ψηλή κορφή χτυπά η οργή του ανέμου,

γι’ αυτό στον Πατριάρχη μας Δίδε κουράγιο Θεέ  μου…
(σ.σ. την μαντινάδα εμπνεύστηκε ο άνωγειανός πατέ-

ρας νικηφόρος)»

Όμορφες και εύστοχες, όπως πάντα μαντινάδες, ήταν 
και αυτές του Αριστείδη χαιρέτη (γιαλάφτη), που ακού-
στηκαν:

«Ει στο Φανάρι ήρθαμε για ένα λόγο μόνο,
Αγάπη να ανταλλάξουμε απ’ του Θεού το Θρόνο…

Δεν είναι λίγο να βρεθούν τα Ανώγεια στο Φανάρι,
για να τιμήσουν ένα λαό που έχουν στραπατσάρει..

Μια πέτρα σας εφέραμε που γράφει αγάπης λόγια,
Για να τηνε πατήσετε σαν έρθετε στα Ανώγεια..»

Όμως και ο πρόεδρος του Πολιστικού Συλλόγου Ανω-
γείων, νίκος Βρέντζος, εκφώνησε για την σπουδαία 
αυτή περίσταση την ακόλουθη μαντινάδα

«Ήλιος λαμπρός στον ουρανό που δύση δεν γνωρίζει,
είναι η μορφή σας και με φως τον κόσμο πλημμυρίζει».
Ο Λευτέρης Μπέρκης με τη σειρά του είπε απευθυνό-
μενος στον σεβάσμιο Οικουμενικό Πατριάρχη δυο μα-
ντινάδες. Μία δική του και η άλλη από τον πατέρα του 
γιώργη Μπέρκη ή Κατσούγκρη:

«η Κρήτη το Φανάρι μας το κουβαλεί στον ώμο,
σαν τον Χριστό με το σταυρό στου Γολγοθά το δρόμο..»

«Φύλακας και πιστός φρουρός Πανάγιε Προστάτη,
Θα ‘ναι τα Ανώγεια πάντοτε για σας και το Φανάρι..».

Τις σπουδαίες στιγμές αυτές επένδυσαν λίγο μετά με τη 
λύρα και το λαούτο τους, ο Γιώργης Φασουλάς (Χουμάς) 

και ο Κώστας Καλλέργης (Κουρούπης). Έδωσαν έτσι 
την ευκαιρία στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Ανωγείων 
να σύρει το χορό, χορεύοντας Ανωγειανό πηδηχτό, αλλά 
και  Χανιώτη και Μαλεβιζιώτη 
Μετά το πέρας του χορού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανω-
γείων, δια χειρός του προέδρου του πρόσφερα ενα αυ-
θεντικό Κρητικό μαχαίρι με ασημένια θήκη και μια βο-
σκική βέργα, ως δώρο ενθυμιακό, στον Οικουμενικό 
Πατριάρχη, ο οποίος με συγκίνηση δέχθηκε τα δώρα 
αυτά και απευθυνόμενος στην ανωγειανή αντιπροσωπεία 
απηύθυνε το καλωσόρισμά του προς αυτήν, λέγοντας:
«Καλωσορίζω στο Φανάρι  τα παιδιά του Πολιτιστικού 
συλλόγου Ανωγείων τα οποία είχα γνωρίσει πριν ένα χρό-
νο στο Ρέθυμνο. Ο Θεός βοήθησε και βρεθήκαμε ξανά 
σήμερα. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος για την παρουσία 
σας εδώ ,αγαπώ ιδιαίτερα τα Ανώγεια με τους αγώνες 
και τον μακραίωνο πολιτισμό τους.Ο  Θεός να σας έχει 
όλους καλά…»
Η παρουσία των Ανωγειανών στην καρδιά της Χριστια-
νοσύνης, ολοκληρώθηκε κάπου εκεί, ενώ την επόμενη 
μέρα, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Ανδρέα, οι Ανω-
γειανοί, επέστρεψαν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργί-
ου στο Φανάρι και παρακολούθησαν την Θεία Λειτουρ-
γία, ενώ μετέλαβαν στο τέλος αυτής.
Για την ιστορία να σημειωθεί ότι η αντιπροσωπεία του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων ήταν εννεαμελής και 
αποτελούνταν από τους:
-Νίκο Βρέντζο
-Γιάννη Δ. Βρέντζο
-Λευτέρη Μπέρκη
-Γιώργο Σαλούστρο
-Ειρήνη Β.Νταγιαντά
-Άννα Μαρία Σταυρακάκη
-Μένιο Κουνάλη
-Γιώργη Φασουλά και 
-Κώστα Καλλέργη
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας, ευχαρίστησε 
με την επιστροφή του, το Μητροπολίτη ρεθύμνης και 
Αυλοποτάμου κ. έυγένιο, τον π. Ανδρέα Κεφαλογιάννη 
και τον πατέρα νικηφόρο, τον δημοσιογράφο γιάννη 
Φασουλά και το τουριστικό γραφείο «Miranda Travel» 
για την άψογη συνεργασία μας που είχε ο Σύλλογος 
μαζί τους και δη για την υποστήριξη και τη βοήθεια που 
ο καθένας από τη θέση του, παρείχαν στο Σύλλογο.

Φ.ά.

Άνοιξα το παράθυρο. Όλος ο 
κόσμος σταγόνα στην παλάμη 
μου. Έστρεψα το βλέμμα στον 
ουρανό ένα καθαρό ακέραιο 
φως ήρθε και με βρήκε. Το κα-
λοκαίρι δειλά – δειλά θα ξεκι-
νούσε το ταξίδι του.
Προτού να προλάβω να το κα-
ταλάβω, το μυαλό μου αμέσως 
πήγε στις παιδικές μου μνήμες. 
Εκεί που πάντα η ψυχή βρίσκει 
καταφύγιο. Κάθε χρόνο, με τις 
πρώτες αναπνοές της άνοιξης, 
φύσαγα τον καιρό να περάσει. 
Περίμενα πώς και πώς να κλεί-
σει η βαριά σχολική πόρτα και 
μαζί της να κρατήσει όλα όσα 
είχε φέρει ο χειμώνας που πέ-
ρασε. 
Τότε όλος ο κόσμος ερχόταν 
και φώλιαζε στα πόδια μου. 
Υποταγή στην αθωότητα. Κα-
νείς και τίποτα δεν μπορούσε 
να με κάνει να χάσω. Για τρεις 
μήνες θα ρούφαγα αχόρταγα 
κάθε χαρά. Μέσα στις άπλη-
στες παιδικές μου χούφτες θα 
χώραγα όλα τα μυστικά που θα 
έμεναν για πάντα δικά μου.
Και τα χρόνια πέρασαν. Και τα 
καλοκαίρια αντί να μακραί-
νουν, κόντυναν. Σαν ρούχο που 
πια δεν σου κάνει. Γιατί άλλα-
ξαν τώρα τα δεδομένα. Οι συν-
θήκες έπαψαν να είναι ιδανικές 
κι η φιγούρα μου στον καθρέ-
φτη λίγο πια μοιάζει με το κο-
ριτσάκι που ήμουνα. Οι τρεις 
μήνες έγιναν ένας κι ο κόσμος 
που κάποτε ερχόταν στα πόδια 
μου, τώρα με χαιρετάει από μα-
κριά, κλείνοντάς μου συνωμο-
τικά το μάτι. 

Ιστορίες του ωκεανού

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΖΩΗΣ, ΠΥΡΟΣ, ΚΛΟΠΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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             Ο άνθρωπος δεν είναι 
παρά ένας ανεξάντλητος ωκεανός, γεμάτος 

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

               Το εντός του βάθος.

Στην άκρη αυτού του Αιγαιοπε-
λαγίτικου νησιού, κάθε σοκάκι 
και μια ιστορία εθνών. Τουρί-
στες, γηγενείς, φωνές, αγκα-
λιές, δάκρυα. Ένα πολύχρωμο 
ψηφιδωτό. Υπάρχει μια πραγ-
ματικότητα ανεξάντλητη που 
όλο γεννιέται στα μάτια μας.. 
Λέγεται πραγματικότητα της 
στιγμής. Μέχρι να προλάβεις 
να την δεις, χάθηκε. Σαν ποτέ 
να μην ήταν. 
Στην παραλία οι άνθρωποι 
μοιάζουν με στιγμιότυπα ζωής. 
Σαν φιλμ που πήρε φως. Τα βή-
ματά τους στην άμμο, αποτύπω-
μα εποχής. Ό, τι έζησαν, ό, τι 
θέλησαν, εκείνο που προσδο-
κούσαν κι όμως δεν ήρθε. Κάθε 
καλοκαίρι κι ένα καινούριο 
όνειρο. Μια ελπίδα αλλαγής 
που αντιφεγγίζει τις ευχές τους. 
Βγάζω τα παπούτσια μου και 
περπατώ παράλληλα με τις ζω-
ές που ξεχάσανε. Βαδίζω στα 
χνάρια τους αφήνοντας τα δικά 
μου. Ώσπου όλα να γίνουν θά-
λασσα άνθρωποι, όνειρα, στιγ-
μές. 
Άλλο ένα καλοκαίρι ήρθε, είδε 
κι είναι ο μόνος νικητής.

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.ά.)

  ήρΘΕ, ΕΙδΕ, 
             ΝΙΚήςΕ

ΚΑλΕςΜΑ»

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Αυτή τη φορά, μετά από αρκετά χρόνια, ο σπουδαίος ανωγειανός καλλιτέχνης 
νΙΚηΦορος ΑέρΑΚης  με τους μουσικούς του, έχει αναλάβει να μας διασκε-
δάσει μέχρι πρωίας, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη φορά, και φέτος στα πλαίσια 
της συνεργασίας μας, ο «Πολιστικός ςύλλογος Ανωγείων» θα δώσει το παρόν με 
το 10 μελές χορευτικό σχήμα και θα δώσει το ρυθμό στο χορό που θα ακολουθή-
σει, με σκοπό να μας ενθουσιάσει με τις χορευτικές του ικανότητες.
Σε μια χρονιά που πρέπει όλοι να ατενίσουμε με αισιοδοξία, η βραδιά αυτή ανα-
μένουμε να αποτελέσει την αφορμή για να συσφίξουμε τις σχέσεις μας και να 
στηρίξουμε τις προσπάθειες του ιστορικού συλλόγου μας. Ο Σύλλογός μας, χρει-
άζεται όλους μας.
Ας δώσουμε ζωηρό το παρόν. Δηλώστε συμμετοχή, και κρατείστε θέσεις, το 
αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου. 
»ΤΗλΕΦΩΝΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 6977464742 Ζαχαρίας Σαλούστρος,  
6979302303 Νίκος Καράτζης

                                                                       Φ.ά. «

Όλοι στην Ετήσια

στη 1 φΕβρούΑρΙού 2014 στο «ΚOΝΑΚΙ»

Χοροεσπερίδα μας

H ειδική τρίμηνη Κρητική Επιχει-
ρηματική Έκδοση, που διανύει 
το 5 έτος της επιτυχημένης κυκλο-
φορίας της (σε ταυτόχρονη ελλη-
νική και αγγλική έκδοση), με 
σκοπό την Τουριστική Προβολή 
του Πολιτισμού της Κρήτης, στο 
20ο τεύχος της, που κυκλοφόρησε, 
φιλοξενεί στη σελ. 28 ειδικό ρε-
πορτάζ με θέμα «Νέα προγράμ-
ματα ανάπτυξης στ’Ανώγεια», με 
εκτενή ιστορική ανα φορά στην 
ιστορία του χωριού μας, ενώ φι-
λοξενεί και στη σελ. 51 συνέντευ-
ξη του Μανώλη Νταγιαντά , Προ-
έδρου του επιτυχημένου Σκακι-
στικού Ομίλου Ανωγείων.
Το περιοδικό τιμάται στα 5 ευρώ 
και για περισσότερες πληροφορί-
ες μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστιοσελίδα του: www. e-inon.gr  
ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 
6978484158 (υπέθυνη δημοσίων 
σχέσεων κ. Δήμητρα Γκαλονά-
κη).
Η πλούσια ύλη του περιοδικού 
ελκύει από την πρώτη στιγμή τον 
αναγνώστη και κάθε τέτοια προ-
σπάθεια χρήζει τον σεβασμό και 
τον έπαινό μας.
Καλή ανάγνωση!

Φ.ά.

 

«ήνων» (InOn)
 περιοδικό

«ήνων» (InOn)

ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων
ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Σπουδαία συνάντηση με τον 
οΙΚοΥΜένΙΚο ΠΑΤρΙΑρχη ΒΑρΘοΛοΜΑΙο!

1 Αναμνηστική φωτογραφία από  
την επίσκεψη.

2-3 Ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Νίκος Βρέντζος παραδίδει εκ 
μέρους του Συλλόγου, ως δώρο 
ένα κρητικό μαχαίρι και απευθύνει 
χαιρετισμό.

4 Ο λευτέρης Μπέρκης, ο Γιώργης 
Σαλούστρος και ο Νίκος Βρέντζος 
στον ανωγειανό πηδηχτό

1 2 3 4
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γιωργίου 
Καλογεράκη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟλΕΙΟΥ 
ΚΑΣΤΕλΙΟΥ 
ΥΠΟψΗΦΙΟΥ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

……………………………………………
Η Κρητική Επανάσταση του 1866-1869 χαρακτηρίζεται από 
τους ιστορικούς μεγάλη, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες 
επαναστάσεις που ξέσπασαν στο πολύπαθο νησί μας τα 
χρόνια της τουρκοκρατίας, για τρεις κυρίως λόγους. 
1ον: Για τη διάρκεια των τριών ετών 1866-1869. 
2ον: Για τις πολλές και αιματηρές μάχες που συνέβησαν 
και την αυθόρμητη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών από 
την ελεύθερη Ελλάδα.
3ον: Για το σύνολο των θυμάτων. Ο αριθμός τους ήταν ασύ-
γκριτα μεγαλύτερος όλων των προηγουμένων και οι υλικές 
ζημιές του τόπου ανυπολόγιστες και μακράν σημαντικότε-
ρες από κάθε άλλη επανάσταση.
Η αφορμή της επαναστάσεως ήταν η κακοδιοίκηση του Ισμα-
ήλ Πασά. Τα αίτια όμως ήταν βαθύτερα και συνοψίζο νται 
στον διαρκή πόθο του Κρητικού λαού για ελευθερία και 
ανεξαρτησία, στον πόθο του για Ένωση με την Ελλάδα.
Η συμμετοχή των Ανωγειανών στην Επανάσταση ήταν ση-
μαντική. Το Μάιο του 1866 πραγματοποιήθηκε μεγάλη 
συγκέντρωση στα Ανώγεια και στο σπίτι του Μιχαήλ ςκου-
λά όπου είχαν προσέλθει οι Πρόκριτοι του Ηρακλείου, 
μεταξύ των οποίων και ο Μιχαήλ Κόρακας, ο Παύλος ντε-
ντιδάκης, ο Μαστραχάς, ο Μανόλης Κρανιωτάκης και 
άλλοι, όπου εξέλεξαν τους αντιπροσώπους τους για την 
Συνέλευση. 
Τον Αύγουστο του 1866 ο στρατός του Σαχίν Πασά βρισκό-
ταν στρατοπεδευμένος στις Βρύσες Αποκορώνου. Στην 
μάχη εκείνη των επαναστατών εναντίον του Σαχίν Πασά 
διακρίθηκε ο Ανωγειανός Κλίνης όπως αναφέρει ο Πανα-
γιώτης Κριάρης: «…κατά την επομένην όμως επαναληφθεί-
σης της επιθέσεως τμήμα των επαναστατών τολμήσαν 
κατόρθωσε να προσεγγίση έτι μάλλον τα χαρακώματα του 
εχθρού, ενώ εξ’άλλου άλλο αυτών τμήμα πλησιάσαν εις 
την υδρεύουσαν το εχθρικόν στρατόπεδον πηγήν ηγουμέ-
νων τριών γενναίων του Τζιτζικαλάκη, του Τζίμπουκα και 
του Κλίνη ατρομήτου Ανωγειανού κατόρθωσε να παρεμπο-
δίση την προμήθειαν ύδατος, εκδιώξαν μάλιστα εχθρικόν 
τμήμα επιχειρήσαν την εξ’εφόδου κατάληψιν αυτής…». 
Στις 20 Αυγούστου 1866 ο Σαμπρή Πασάς δίδει μάχη με τους 
επαναστάτες στον Άγιο Μύρωνα. Στη μάχη έλαβε μέρος και 
ο οπλαρχηγός Μιχάλης Σκουλάς με τους άντρες του. 
Νέα μάχη δίδει ο Κόρακας και ο Μιχάλης ςκουλάς στις 8 
Σεπτεμβρίου 1866 όταν 500 Τούρκοι συνοδεία ιππικού βγή-
καν από το Ηράκλειο και επετέθηκαν εναντίον του στρα-
τοπέδου τους στον Αλμυρό. Σ’αυτήν την μάχη φονεύονται 
οι Ανωγειανοί γιώργης Ξυλούρης, ςτέργιος Κεφαλογιάν-
νης και νικόλαος ςκουλάς αδερφός του οπλαρχηγού. 
Στις 15 Σεπτεμβρίου 1866 τουρκικός στρατός αφού λεηλά-
τησε τον Κρουσώνα κατευθύνεται προς τα Ανώγεια. Οι 
Μυλοποταμίτες όμως με επικεφαλής και πάλι τους Ανωγεια-
νούς απέκρουσαν τους Τούρκους προξενώντας τους μεγάλες 
ζημιές. Για να ακολουθήσει το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. 
Την νύχτα της 7ης προς 8η Νοεμβρίου 1866, ισχυρός στρατός 
από 25 χιλιάδες Τούρκους υπό τον Μουσταφά, τον γιο του 
Σαλή και τον γυναικάδελφό του Σουλεϊμάν κυκλώνει τη 
Μονή. Οι επαναστάτες αμύνονται σθεναρά επί τρεις ημέρες. 
Την τρίτη ημέρα οι Τούρκοι κατάφεραν και μπήκαν στο 
Αρκάδι αφού τα όπλα των επαναστατών είχαν σιγήσει λόγω 
έλλειψης πυρομαχικών και τα μισά είχαν αχρηστευτεί από 
την τριήμερη χρήση τους.
Τότε ένας νέος πυροβόλησε κατά της πυριτιδαποθήκης και 
με ένα τρομερό κρότο ανατινάχτηκε παρασύροντας στον 
θάνατο τους εναπομείναντες πολιορκημένους και εκατο-
ντάδες εχθρών. Μεταξύ των ολοκαυτωθέντων της Μονής 
Αρκαδίου ήταν και ο Ανωγειανός οπλαρχηγός γεώργιος 
Ιωάννου Κρασσάς και ο Αρτέμιος Κρασσάς. Την προηγου-
μένη δε ημέρα της ανατίναξης του Αρκαδίου, στις 8 Νοεμ-
βρίου 1866, ο Ρεσίτ πασάς του Ηρακλείου προχώρησε με 
όλο τον στρατό του και με πολλούς ατάκτους Τούρκους ενα-
ντίον των Ανωγείων. Συνάντησε όμως σθεναρή αντίσταση 
και μετά από τέσσερις ώρες μάχης εγκατέλειψε την προσπά-

αγών όστις κατά δεκάδες έστελλεν Τούρκους εις τον 
Άδην. Αλλά τέλος σώσαντες τον μόλυβδον και μη κατα-
δεχθέντες να κλίνωσιν γόνυ προς Τούρκον αν και τρις 
τοις επροτάθη να παραδοθώσι οι γενναίοι εκείνοι μάρ-
τυρες κατέφυγον εις την πλέον υψηλήν και τολμηράν 
απόφασιν μετά του γενναίου γαριβαλδινού έμμανουήλ 
ςκουλά έθεσεν πυρ εις την εξ 70 βαρελίων πυριτιδαπο-
θήκην και ούτως ανατινάχθησαν εις τον αέρα ως ήρωες 
μιμηθέντες ή νέαν έκδοσιν ποιήσαντες των δραμάτων 
των αντάξιων πατέρων ημών του 1821…
Το δεύτερο έγγραφο είναι το προσωπικό ημερολόγιο 
του Δασκάλου Εμμανουήλ Αναγνώστου Σκουλά του 
έτους 1865, (έκδοση Βενετίας, εκ της Ελληνικής τυπο-
γραφίας του Φοίνικος). Στην τρίτη σελίδα του ημερολο-
γίου γράφει ο δάσκαλος Εμμανουήλ Σκουλάς «έις Κρή-
την πάσαν ελευθερίαν». Στη σελίδα 46 του ημερολογίου, 
όπως αναφέρει ο κ. Παπαϊωάννου, περιέχεται αυτόγρα-
φο σημείωμα, πολυσήμαντο ιστορικό τεκμήριο για τη 
διάδοση στην Κρήτη του νέου επαναστατικού πολιτι-
σμού, που είχε ήδη διαδοθεί στην Ευρώπη και στον κό-
σμο. Ο σημείωμα αυτό περιλαμβάνει ονόματα Κρητών 
Γαριβαλδινών. ςωτηρόπουλος, χατζήσκος, Κατσικα-
πής, ροντήρης, χριστίδης, επικεφαλής των οποίων ήταν 
ο Μενότι, πρωτότοκος γιος του Γκιουζέπε Γαριβάλδι. 
Στο τέλος της σελίδας ακολουθεί χειρόγραφο σημείωμα 
με την υπογραφή του πυρπολητή. έξετελέσαμεν δοθεί-
σαν υπόσχεσιν, ςκουλάς έμμανουήλ του Βασιλείου. 
Έτσι επιβεβαιώνει ο ίδιος ότι ανήκε στο σώμα των Γα-
ριβαλδινών Επαναστατών της Κρήτης.
Το τρίτο έγγραφο είναι από τα ιστορικά σημειώματα του 
Προξενικού Πράκτορος της Ρωσσίας στο Ρέθεμνος Γε-
ωργίου Ζαχαρία Σκουλούδη (1800-1899). Στο χειρόγρα-
φο έχει διασωθεί μαρτυρία η οποία μεταξύ άλλων ανα-
φέρει: …κατέστησαν το όνομα της Κρήτης περίπτυ-
στον, διεκήρυξεν ανά γην και ουρανόν το Αρκάδι, 
αντικατοπτρίζει τους θυσιασθέντας μετά του λεοντό-
θυμου που έθεκεν πυρ έμμανουήλ ςκουλά ανδρός αγω-
νισαμένου υπέρ του ανθρωπίνου δικαίου…
Κυρίες και κύριοι
Αυτά τα έγγραφα ανήκουν στο Εργαστήριο Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θα παρουσιάζονταν στο ΙΑ' 
Κρητολογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Ρέ-
θυμνο 21 ως 27 Οκτωβρίου 2011. Αυτό όμως δεν έγινε 
κατορθωτό. Οι λόγοι και οι αιτίες που εμπόδισαν την 
αποκάλυψή τους είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση. Σύ-
ντομα με την έκδοση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
του καθηγητή κ. Απόστολου Παπαϊωάννου για τον Εμ-
μανουήλ Σκουλά θα δοθεί οριστική λύση στο θέμα. 
Κλείνοντας θα ξαναπούμε πως η ιστορική αλήθεια δεν 
αλλοιώνεται, δεν παραχαράσσεται, δεν πλαστογραφεί-
ται. Είναι αδιαπραγμάτευτη και πάντα αποκαλύπτεται. 
Και θα αποδοθεί.

ΤΙΜηΘηΚΑν ΚΑΙ ΦέΤος 
οΙ ηρΩές Της ΑρΚΑΔΙΚης έΘέΛοΘΥςΙΑς
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων, το οποίο παρακολούθησε αρκετός κόσμος, ξεκίνη-
σε στις 11 το πρωί με την επιμνημόσυνη δέηση, ενώ ακολούθησε η εκφώνηση του ιστορικού 
της επετείου (βλ. παρατίθεται στο παρόν φύλλο) από τον γιώργο Καλογεράκη Διευθυντή 
Δημοτικού Σχολείου Καστελίου – Υποψήφιο Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «147 
χρόνια από την εθελοθυσία του Αρκαδίου». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση 
στεφάνων, στο χώρο του ανδριάντα, ενώ πριν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, τηρήθηκε 
ενός λεπτού σιγή.

Φ.ά.

ΕγγρΑφο ύπ. ΑρΙΘ. 5/1866, 
Ι.Α.Κ, φΑΚΕλος  

ΕπΑΝΑςτΑςΕως 1866.
Να διαδοθή εις τα Κλεψίμια Καλού  

ως και το Σωρό
Προς Πανοσιωτάτω Καθηγουμένω  

της Ιεράς Μονής Χαλέπας
Κυρίω Κυρίω Γερασίμω  

Πανοσιώτατε Άγιε
αναγγέλομεν υμίν σήμερον δια της παρού-
σης μας εις την υμετέρα πανοσιώτητά σας 
ως και εις τους επιλοίπους αδελφούς κα-
πεταναίους τε και λοιπούς αδελφούς ότι 
σήμερον ο εξ Ηρακλείου στρατός ο στρα-
τοπεδευμένος εις θέσιν Σταυράκια καθώς 
ως γνωστόν σας έκαμα. διαμφισβήτησιν 
μεγίστην δια να καταλάβη την θέσιν του 
Αγίου Μύρωνος πλην δεν ηξιώθη όθεν 
έδωκεν εγγύησιν εντός τριών ημερών δεν 
εγκαταλήψη ταύτην την θέσιν θα κτυπηθού-
μεν συγχρόνως δε ελάβομεν και προκήρυ-
ξιν της Γενικής Συνελεύσεως των Κρητών 
δια της οποίας αποφασίστηκε ο υπέρ πά-
ντων και πατρίδος ιερός αγών είτε πλέον 
τα ψέματα έπαυσαν.
Παρακαλούμεν λοιπόν την πανοσιώτητά 
σας να λάβητε όλους τους πλησίον σας χρι-
στιανούς ωπλισμένους και αόπλους και να 
έλθητε εδώ την δευτέραν με όλους εδώ και 
με την ετοιμασίαν σας και να ειδοποιήση-
ται και την επίλοιπον επαρχίαν έως τα 
Μουρτζανά.
Με το θάρρος μένομεν και θέλομεν να πα-
ρουσιασθήτε ως σας γράφομεν

Σας ασπαζόμεθα εγκαρδίως
Εν Αγίω Μάμαντι τη 20 Αυγούστου 1866

Ο Γεν. οπλαρχηγός
Μιχαήλ Α. ςκουλάς

και επίλοιποι καπεταναίοι
γ. Ξετρύπης

Ο Γραμματεύς
Μανόλης Παπαδάκης

έμμανουήλ Α. ςκουλάς
Δημήτρης Κόκκινος
γεώργιος ςουλτάτος

γρηγόριος ςπιθούρης
Ιωάννης Κεφαλογιάννης

Ιωάν. ςπόκος
γεώργιος Ξυλούρης
έμμανουήλ Πλεύρης

Α
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ς
η ΠΑΡΑΚΑλΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ ΟλΟΙ ΟΙ ΣΥΝ ΔΡΟΜΗ

ΤΕΣ ΚΑΙ λΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ 
τΑΚτο ποΙή  ςούΝ τή ςύΝδρο Μή ΤΟΥΣ. ΠΑ
ΡΑ ΚΑλΟΥ ΝΤΑΙ ΕΠΙ  ΣΗΣ, ΟλΟΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ 
ΝΑ ΣΤΕΙ  λΟΥΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΑ προς δήΜο ςΙΕύςή 
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥλ λΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (Νο 
296) ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟ ΤΕΡΟ ΜΕχρΙ 
τΙς 20 φΕβρούΑρΙού 2014.

πάσαν ελευθερίανέις

…και μέσα στον αναβρασμό που ο Χάρος εβρουχάτο
βροντή σεισμός εγίνηκε κι ο κόσμος άνω κάτω

τρόχαλος έγινε η Μονή κι εσείστη ο Ψηλορείτης
κι αντιλαλούνε τα βουνά κι απ’άκρου ως άκρου η Κρήτη…

(σ.σ. το κείμενο που ακολουθεί, εκφωνήθηκε ως 
ιστορικό της επετείου από τα 147 χρόνια της αρκα-
δικής εθελοθυσίας, από τον Γεώργιο Καλογεράκη, 
στ’Ανώγεια στις 9/11/2013)

θεια να εισέλθει στα Ανώγεια έχοντας 32 άντρες νεκρούς. 
Αυτό εξηγεί και ιστορικά το λόγο που οι Μυλοποταμίτες και 
ιδίως οι Ανωγειανοί δεν έστρεξαν σε βοήθεια των εγκλεί-
στων στην Μονή Αρκαδίου.
Την 26ην Δεκεμβρίου 1866 αποβιβάζεται ο Μανιάτης οπλαρ-
χηγός Δημήτριος Πετροπουλάκης με 600 εθελοντές στους 
όρμους Φόδελε και Αγίας Πελαγίας. Οι Τούρκοι του Ηρα-
κλείου έμαθαν την άφιξη του Πετροπουλάκη και στρέφονται 
εναντίον του με τον Ρεσίτ πασά και δύναμη 3000 ανδρών, 
στην θέση Αλμυρός που κατείχαν οι εθελοντές με τα επανα-
στατικά σώματα. Ακολούθησε σφοδρή μάχη όπου οι επανα-
στάτες ανάγκασαν τον Ρεσίτ πασά να επιστρέψει πίσω στο 
Ηράκλειο και τον Πετροπουλάκη να βαδίσει στα Ανώγεια, 
βρίσκοντας σ’αυτό το ορεινό χωριό του Μυλοποτάμου ασφα-
λές καταφύγιο. Έκτοτε, και μέχρι το τέλος της επαναστάσε-
ως, ο Πετροπουλάκης με τους εθελοντές του πολεμούσε στο 
πλευρό των Μυλοποταμιτών.
Στις 8 Ιανουαρίου 1867 σε άλλη μάχη στην Αγία Ρουμέλη 
τραυματίζεται ο Ανωγειανός Νιώτης, γιος του ςταυρούλη 
νιώτη. Οι επαναστάτες ήταν υπό τον αρχηγό Κωνσταντί-
νο Κριάρη και οι Τούρκοι σ’αυτήν την μάχη μέτρησαν 200 
νεκρούς. 
Για να φτάσουμε στις 15 Ιανουαρίου 1867 όπου οι επανα-
στάτες και κυρίως Μυλοποταμίτες σε σκληρή μάχη στον 
Καμαριώτη απέκρουσαν τον Ρεσίτ πασά. Όταν τελείωσαν 
τα πυρομαχικά τους υποχώρησαν και ο Ρεσίτ πασάς …μετά 
τινος αμφιβολίας, όπως μαρτυρεί ο ιστορικός, επορεύθη εις 
Ανώγεια, άτινα όμως κατέλαβεν αμαχητί, των απομεινά-
ντων γερόντων του χωρίου εκ φόβου προσκαλεσάντων αυ-
τόν. Αλλ’οι στρατιώται του ρεσίτ δεν εφείσθησαν των ασθε-
νών αυτών πλασμάτων. Καταλαβόντες το χωρίον εξετρά-
πησαν εις μύρια ανοσιουργήματα, πολλούς θανατώσαντες 
εκ τούτων και άλλων αόπλων κατοίκων…
Στις 4 Απριλίου 1867 σε μάχη στις Ασίτες όπου πήραν 
μέρος και οι Ανωγειανοί με τους αρχηγούς τους Νιώτη, 
Ξετρύπη και Μιχάλη Σκουλά τραυματίζεται ο Κωσταντί-
νος ςμπώκος.
Μετά από δυο ημέρες νέα μάχη συγκροτείται στην θέση 
«Κούπος» της Τυλίσσου. Την στιγμή που οι επαναστάτες 
ήσαν έτοιμοι να υποχωρήσουν με κίνδυνο να περικυκλω-
θούν, καταφτάνουν οι Μυλοποταμίτες με τον αρχηγό τους 
νιώτη και αναγκάζουν τον εχθρό να αναδιπλωθεί.
Και φτάνει ο Μάης το πρώτο δεκαήμερο του οποίου άφη-
σε ανεξίτηλα τα ίχνη του στα Ανώγεια. Στις 6 και 7 Μαΐου 
1867 δίδεται η μάχη της Μονής Χαλέπας στην θέση «του 
Αράπη το σκαλί» στο χωριό Δοξαρό Μυλοποτάμου. Επι-
κεφαλής των Τούρκων ο ίδιος ο Ομέρ. Οι Ανωγειανοί πο-
λεμούν με πείσμα. Οι Τούρκοι φέρνουν ενισχύσεις και η 

μάχη γίνεται σκληρότερη. Η διεξαγωγή της δεν διακόπτεται 
ούτε την νύχτα. Σ’αυτήν την μάχη φονεύονται οι Ανωγεια-
νοί γεώργιος ςπιθούρης, Δημήτρης ςπαχής. Αρκετοί 
τραυματίζονται μεταξύ αυτών και οι Μανόλης Ξυλούρης 
ή Τζιτζής, γιάννης Μανουράς, Ζαχαρίας Ξυλούρης, Κων-
σταντίνος ςμπώκος και Ζαχαρίας ςπιθούρης. Ο τελευταί-
ος μάλιστα υπέκυψε στα τραύματά του και μαζί με τον Γε-
ώργιο Σπιθούρη ενταφιάζονται στην Νίδα στο ναό του 
Χριστού. Ακολουθεί στις 8 Μαΐου 1867 η μάχη του Αγίου 
Ιωάννου και στις 9 Μαΐου 1867 η μάχη της Αξού. Οι επα-
ναστάτες εξαντλημένοι αλλά κυρίως χωρίς πυρομαχικά δεν 
μπορούσαν να συνεχίσουν και υποχωρούν. Ο εχθρός προ-
χώρησε τότε στα Ανώγεια καίοντας και καταστρέφοντας 
το χωριό. Μπαίνοντας οι Τούρκοι στο χωριό πυρπόλησαν 
και γκρέμισαν τα σπίτια σκοτώνοντας και όποιον βρήκαν 
σ’αυτό άρρωστο ή ανήμπορο. Το χωριό παραδίδεται για 
δεύτερη φορά στην καταστροφή μετά την επανάσταση του 
1821 και δυστυχώς δεν θα είναι και η τελευταία.
Στις 2 Αυγούστου 1867, 300 Μυλοποταμίτες υπό τον αρχηγό 
Μιχάλη ςκουλά προσβάλλουν τον εχθρό στο χωριό Πυργού. 
Οι Τούρκοι στέλνουν ενισχύσεις και την επομένη 3 Αυγού-
στου η μάχη συνεχίζεται. Τότε καταφτάνουν ο νιώτης και 
ο Ξετρύπης με τους άντρες τους. Πολεμούν σκληρά προξε-
νώντας βαριές απώλειες στον εχθρό παίρνοντας έτσι και 
εκδίκηση για το κάψιμο του χωριού τους. 
Την 1η του Σεπτέμβρη 1867 νέα μάχη δίδεται στον Άγιο 
Μύρωνα. Οι Ανωγειανοί πολεμούν και πάλι έτσι όπως γνω-
ρίζουν να μάχονται. Στην μάχη φονεύεται ο Γιώργης Μα-
νουράς και τραυματίζεται ο Μιχάλης Ξυλούρης. Οι εχθροί 
χάνουν 50 άντρες και δύο αξιωματικούς.
Οι τελευταίες μάχες που έδωσαν οι Ανωγειανοί συνέβησαν 
στις 24 και 25 Νοεμβρίου 1868 στο Νευς Αμάρι και Αρα-
βάνες αντίστοιχα. Οι επαναστάτες μετά τις μάχες αποσύρ-
θηκαν στα ορεινά του Ψηλορείτη. Μετά από τρεις μέρες 
και αφού το φαγητό τους ήταν βελάνια και μανιτάρια κα-
τευθύνθηκαν προς τον Μέρωνα Αμαρίου. Ο κατάλογος των 
Ανωγειανών νεκρών συμπληρώνεται με τα ονόματα του 
γιώργη Καλλέργη, Ιωάννη Καράτζη, Ζαχαρία Πλεύρη και 
Ιωάννη Καβλέντη.
……………………………………………………
Το όνομα του πυρπολητή της Μονής Αρκαδίου απασχολεί 
πολλά χρόνια τους ιστορικούς και δημιουργεί ερωτήματα. 
Η Ακαδημία Αθηνών αναφέρει ότι δεν προκύπτει σαφώς 
εάν ο πυρπολητής της Μονής Αρκαδίου ήταν ο Κωνσταντί-
νος Γιαμπουδάκης ή ο Εμμανουήλ Σκουλάς. 
Εδώ, μπροστά από τον ανδριάντα του Εμμανουήλ Αναγνώ-
στου Σκουλά, δηλώνουμε το αυτονόητο. Ότι δηλαδή η ιστο-
ρική αλήθεια δεν αλλοιώνεται, δεν παραχαράσσεται, δεν 
πλαστογραφείται. Είναι αδιαπραγμάτευτη και πάντα απο-
καλύπτεται. 
Πλήθος εγγράφων, ντοκουμέντων και μαρτυριών έχουν κα-
τατεθεί τα τελευταία χρόνια, αποτελούν νέα γνώση, είναι 
στη διάθεση των ιστορικών και αποδεικνύουν ποιος πραγ-
ματικά είναι ο πυρπολητής της Μονής. Ο Εμμανουήλ Ανα-
γνώστου Σκουλάς. Αδελφός του Αρχηγού Μιχαήλ Σκουλά, 
δημοδιδάσκαλος, διανοούμενος Επαναστάτης, κοινωνικός 
αναμορφωτής, με μεγάλη ευφράδεια λόγου, μέλος του Σώ-
ματος των Γαριβαλδινών του Γκιουζέπε Γαριβάλδι. 
Κάθε χρόνο εδώ, στα μαρτυρικά Ανώγεια, στην επέτειο 
ανατίναξης του Αρκαδίου, οι ομιλητές αναφέρονται διεξο-
δικά σ’αυτά τα ντοκουμέντα. 
Η συμβολή του Εργαστηρίου Ιστορίας Νεότερης Ελλάδας 
και Νεοελληνικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων και του καθηγητή κ. Απόστολου Παπαϊωάννου στην 
οριστική λύση του ζητήματος είναι καθοριστική. 
Φέτος θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε τρία νέα έγγρα-
φα που ανακάλυψε, μελέτησε και έφερε στο φως ο καθη-
γητής κ. Απόστολος Παπαϊωάννου. 
Η πρώτη γραπτή αυτόγραφη μαρτυρία που αναφέρεται στο 
όνομα του πυρπολητή είναι με ημερομηνία 17 νοεμβρίου 
1966 (οκτώ ημέρες μετά την πυρπόληση του Αρκαδίου) στην 
επιστολή του Γαριβαλδινού στρατιώτη εθελοντή Παναγιώ-
τη Μουτσόπουλου προς το Σώμα των Γαριβαλδινών της 
Αθήνας. Γράφει ο Παναγιώτης Μουτσόπουλος μεταξύ άλ-
λων: …επί 6 ολοκλήρους ώρας εξηκολούθη πεισματώδης 

■ Στη μνήμη Αλίκης και Γεωργίου Βρέντζου, εισέφεραν στη 
Φ.Α.: ο χαράλαμπος Βρέντζος το ποσό των 300 ευρώ, ο 
Ιωσήφ Βρέντζος το ποσό των 50 ευρώ και η έλένη Βεζάκη 
το ποσό των 50 ευρώ
■ Στη μνήμη της Φωφώς Κακουλάκη-σφακιανάκη, ο Μανώ-
λης Κουνάλης εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 100 ευρώ.
■ η οικογένεια του ςπύρο ςπιθούρη, πρόσφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ στη μνήμη των αγαπημένων αδελφών 
Μανώλη και λυκούργου σπιθούρη.
■ Στη μνήμη του Εμμανουήλ Μανουρά (ή Προσφύρη), ο γιός 
του Κώστας Μανουράς, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 
ευρώ.
■ Στη μνήμη Όλγας Μανουρά του Μιχαήλ (ΜανιατοΌλγας), 
η μαρίνα άεράκη εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 100 ευρώ.
■ Για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο του Μανώλη 
Χαιρέτη (Μουσολίνη) η σύζυγός του έλευθερία εισέφερε 
στη μνήμη του και στη Φ.Α το ποσό των 100 ευρώ.
■ Για τη συμπλήρωση 6 μηνών από το θάνατο της Ευαγγε-
λίας σαλούστρου οι συγγενείς της κατέθεσαν το ποσόν των 
100 ευρώ στη Φ.Α. 
■ Στη μνήμη Κωνσταντίνου Καράτζη (ή Καρατζόκωστα), η 
οικογένειά του εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α.
■ Η σύζυγος και τα αδέρφια του Κώστα Δακανάλη (ή Μα-
τσουκά) εισέφεραν στη μνήμη του, το ποσό των 100 ευρώ 
στη Φ.Α.
■ Ο Κίμων χαιρέτης εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 100 
ευρώ
■ Στη μνήμη του Βαγγέλη σαλούστρου (ή Χατζηβαγγέλη), η 
οικογένεια του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
■ Στη μνήμη Ειρήνης Μπερκη του Ιωάννη, ο σύζυγος και τα 
παιδιά της, έπαμεινώνδας, ςταύρος, Θεονύμφη, γεώργιος 
και Όλγα, κατάθεσαν στη Φ.Α. το ποσό των 100.
■ Στη μνήμη Εμμανουήλ Βιτώρου του λέαρχου (ή Ματσόλας), 
η οικογένειά του εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α.
■ Στη μνήμη του Τιμολέοντα Μπρίνταλου, η σύζυγός του 
Όλγα Μανουρά και ο γιός του γιάννης Μπρίνταλος, εισέ-
φεραν στη Φ.Α το ποσό των 100 ευρώ
■ Στη μνήμη της Περσεφόνης Κεφαλογιάννη η οικογένειά της 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ
■ η έρμιόνη Καλομοίρη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ
■ στη μνήμη Όλγας Αεράκη (ή Πολογιάννενα) ο Ιωάννης 
ςκουλάς του γρυλλιό εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ
■ Στη μνήμη Ελένης Νταγιαντάς (λαμπρινολένης) τα ανήψια 
της εισέφεραν στη Φ.Α το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο γεώργιος Θεοδωρόπουλος εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 30 ευρώ.
■ Η Πολυξένη Μανουρά εισέφερε στη Φ.Α., στη μνήμη του 
συζύγου της Σταύρου Μανουρά, το ποσό των 20 ευρώ
■ Ο Ζαχαρίας Κοκοσάλης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50 ευρώ
■ Ο έμμανουήλ ςαλούστρος εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 ευρώ
■ Η Αλίκη Μαυρόκωστα εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 
ευρώ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ: Για την ορθή επανάληψη εσφαλμένης δημο-
σίευσης στο προηγούμενο φύλλο, ενημερώνουμε ότι ο Αγη-
σίλαος Κουτάντος εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 50 ευρώ 
στη μνήμη Μιχαήλ Δραμουντάνη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ: Ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας και 
η συντακτική ομάδα της εφημερίδας μας «Η Φωνή των Ανω-
γείων», ευχαριστεί θερμά όλους εσάς τους δωρητές για την 
πολύτιμη οικονομική βοήθεια που μας παρέχετε, δίνοντας 
έτσι την δυνατότητα στην εφημερίδα μας να εκδίδεται και 
να ενημερώνει τους Ανωγειανούς ανά τον κόσμο. Η βοήθεια 
αυτή στις δύσκολες εποχές, που διανύουμε, είναι υπερπολύ-
τιμη, όσο και αναγκαία για την επιβίωση της εφημερίδας μας 
και τη δράση του συλλόγου μας.

η  ς Τ η Λ η  Τ ο Υ  Τ Α Μ Ι Α
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Αν ήταν λιγότερο όμορφο; Αν ήταν μαύρο, 
με λίγο γαμψή ή πλακουτσωτή χοντρή μύτη; 
Αν είχε πεταχτά αυτιά και κοντοκουρεμένα 
μαύρα μαλλιά;
Αν αντί για ένα «ξανθό, πανέμορφο αγγε-
λούδι» ήταν ένα σκούρο, πεταχτοδόντικο 
και σπυριάρικο τυφλό παιδάκι; Αν είχε φω-
κομέλεια; Αν ήταν σπαστικό;Θα το ξεχώρι-
ζε και θα το αναλάμβανε η πολιτεία, παίρ-
νοντάς το από την οικογένεια «Ρομά» στην 
οποία μέχρι χθες ζούσε; Θα διέκρινε τη γε-
νετική του διαφορά από τα άλλα παιδάκια 
με τα οποία μέχρι χθες συμβιούσε αν δεν 
ξεχώριζε «σαν τη μύγα μες στο γάλα»; Θα 
το “υιοθετούσαν” με τέτοια φωτογραφική 
ευκοιλιότητα όλα τα Μ.Μ.Ε.; Θα βρισκό-
ντουσαν τόσοι πρόθυμοι να το γλιτώσουν 
από τον “γυφτομαχαλά” όπου ζούσε;
Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν άσχημα παιδά-
κια. Όλα τα μικρά παιδιά είναι όμορφα 
μέχρι να τα κάνουν άσχημα οι συγκρίσεις 
των ενηλίκων. Κάτι σαν το ασχημόπαπο του 
Άντερσεν. Που ήταν ένας πανέμορφος μι-
κρός κύκνος αλλά αυτό δεν μπορούσε να το 
ξέρει ούτε το ίδιο ούτε η πάπια που το είχε 
μαζί της. Αλλά ας ξαναγυρίσω στο αρχικό 
ερώτημα. Αν ήταν λιγότερο όμορφο το κο-
ριτσάκι που απασχολεί εδώ και λίγες μέρες 
τη δημοσιότητα; Τι θα γινόταν;
Και τώρα; Πού θα ζήσει αν δεν βρεθούν οι 
“φυσικοί” γονείς του;
Και τα υπόλοιπα παιδιά της παραβατικής 
οικογένειας Ρομά τι θα γίνουν; Πόσο ρατσι-
σμό χωράει η καθημερινή μας σκέψη; Πόσο 
ρατσισμό χωράει η καθημερινή μας γλώσσα; 
Πόσο ρατσισμό θα καταναλώνουμε καθη-
μερινά;
Πόσα αιωνοχιλιόμετρα ανθρωπιάς πρέπει 
να διανύσουμε για να πούμε:
«Ένα παιδί δυστυχεί και είμαστε όλοι μας 
υπεύθυνοι»;
Χωρίς να ασχολούμαστε με το χρώμα της επι-
δερμίδας, των μαλλιών και των ματιών του.

Κωστής Α. Μακρής
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013
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Φάσμάν (fasman1956@gmail.com)

››  ωδή ςτή γΕΝΙΑ τού 1920  ‹‹
Τώρα και αρκετό καιρό, αισθάνομαι την ανάγκη, 
η στήλη να αφιερώσει το χώρο της στη γενιά γύρω 
από το 1920, λίγο πριν και λίγο μετά. Σε εκείνους 
δηλαδή, που έζησαν στο πετσί τους την  καταστροφή 
του χωριού μας από το 3ο ολοκαύτωμα του. Σε εκεί-
νους που αντίκρυσαν «από πρώτο χέρι» το χωριό 
ισοπεδωμένο από τους βάρβαρους κατακτητές. Σε 
εκείνους που είδαν τους κόπους μιας ζωής και τα 
όνειρά τους να γίνονται συντρίμμια. Και ποιος δεν 
θα δάκρυζε στη θέα ενός τέτοιου τοπίου! Όμως 
δεν κιοτέψανε, δεν λιγοψυχήσανε, δεν υποταχτή-
κανε. Σκούπισαν το δάκρυ, σήκωσαν τα μανίκια 
τους με πληθώρα ψυχικών αποθεμάτων έκτισαν 
ξανά πέτρα- πέτρα ο καθένας το δικό του σπιτικό 
και όλοι μαζί το χωριό μας, που όλοι υπερηφανευ-
όμαστε, για την προσφορά του σε αυτό που λέγεται 
Ελλάδα. Σχετικά με αυτό έχει πει πολύ εύστοχα ο 
μεγάλος μαντιναδολόγος γυαλάφτης:

Την ιστορία του χωριού θα πω με λίγα λόγια
Πως τρεις φορές το κάψανε,μα πάλι είναι Ανώγεια!

Να πούμε δυο λόγια για εκείνους, που δεν είχαν 
να παλέψουν μόνο την πείνα ,αλλά είχαν να παλέ-
ψουν και να «στέσουν μια πέτρα απάνω σ άλ-
λη»,για να βάλουν μέσα την οικογένειά τους, ότι 
πολυτιμότερο τους είχε απομείνει από τη θύελλα 
που είχαν σπείρει οι βάρβαροι. Να πούμε δυο λό-
για για εκείνους που έδωσαν με υπερηφάνεια τη 
μάχη με τη ζωή και επέζησαν. Δεν είναι πολλές 
μέρες που ήμουν μαζί με το ρουλομιχάλη, από τους 
λίγους επιζώντες εκείνης της γενιάς, έξω από το 
σπίτι του και μου είπε:
«Έτονε που θωρείς και στέκει (και μούδειχνε το 
σπίτι του), ’οταν εντάκαρα να το σάζω δεν είχα πα-
ρά μόνο ένα γκασμά και τη ΘΕΛηση να το ξετελέ-
ψω. Και το κατάφερα ανήψο, γιατί το ΠΙσΤΕΥά!»
Είμαι πολύ περήφανος για τους ανθρώπους της 
παραπάνω γενιάς, κατ΄επέκταση και για τους 
γονείς μου, γιατί σ΄αυτήν ανήκαν. Από το πρωί 
ως το βράδυ, πιασμένοι χέρι - χέρι, κάτω από πο-
λύ δύσκολες συνθήκες δούλεψαν σκληρά, για να 
σταθούν στα πόδια τους. Είχανε βάλει ένα σκοπό, 

να μάθουν τα παιδιά τους πέντε γράμματα, να τα 
σπουδάσουν. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια τη 
μακαρίτισσα τη μάνα μου ,όταν τα πράγματα ήτα-
νε δύσκολα μέσα στο σπίτι, από οικονομικής άπο-
ψης, μας έβανε και εχορεύαμε για να μην αισθα-
νόμαστε άβολα. Τι μεγαλείο ψυχής! Μας έλεγε 
πραγματικές ιστορίες που ζήσανε την περίοδο της 
κατοχής και τα αίσχη που έκαναν οι βάρβαροι. 
Ιστορίες που όχι μόνο μας έκαναν να ξεχνούμε τις 
δυσκολίες που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, αλλά αι-
σθανόμασταν και υπερηφάνεια και τιμή για τους 
γονείς μας που κατάφεραν να επιζήσουν μέσα από 
αυτή τη θύελλα και τη βαρβαρότητα και δεν κιο-
τέψανε.
η γενιά αυτή θα πρέπει να γίνει φωτεινός φάρος 
για όλους μας μπας και ξελαμπικάρει το μυαλό 
μας, όσοι έχουνε και όσο έχουνε, γιατί κάτι δεν 
πάει καλά. ορισμένοι μου φαίνεται ότι περιμέ-
νουν να δουν αλεξιπτωτιστές να πέφτουν στο 
ςύνταγμα ή στη νίδα ή στο Μάλεμε για να κατα-
λάβουν ότι είμαστε υπό κατοχή. γερμανοί είναι 
πάλι, τροϊκανοί είναι οι κατακτητές, ποσώς με 
ενδιαφέρει η καταγωγή τους. η υποταγή είναι το 
πρόβλημα. γιατί μπορεί να μην εκτοξεύονται 
πραγματικοί όλμοι και χειροβομβίδες στη χώρα 
μας σήμερα, αλλά όποτε ακούω, ότι θα πάρουμε 
μια δόση δανείου, δεν αντέχεται αυτή « η εκτό-
ξευση ρουκετών» με φιρμάνια που δεσμεύουν 
εμένα, εσένα, το διπλανό, τα παιδιά, τα εγγόνια 
...έξ΄άλλου καμία μάχη που δεν δόθηκε Δέν 
ΚέρΔηΘηΚέ...

✒ για το θάνατο έχουν πει από αρχαιοτά-
των χρόνων:
«η μόνη δύναμη που περιφρονεί τα δώρα 
είναι ο θάνατος»                  (άριστοφάνης)
«Ο θάνατος τότε μόνο είναι το μεγαλύτερο 
κακό, όταν τον παρακαλούμε να έρθει και 
αυτός δεν εισακούει τις προσκλήσεις μας» 

(σοφοκλής)
«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να 
πεθαίνει κανείς τον καιρό που ευτυχεί!» 

(σωκράτης)

Τη σύγχρονη εποχή παρέα με το δεκαπε-
ντασύλλαβο και το θάνατο έχουν πει:
«Δε με φοβίζει ο θάνατος,  
άλλα 'ναι τα σπουδαία
το ν'αγαπάς να μη μπορείς  
ν'αλλάξεις την ιδέα!»              (γιαλάφτης)

«η μόνη κόντρα που μπορείς  
να κάμεις του θανάτου
σαν έρθει ο χάρος να σε βρει  

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...

ΑΝΩΓΕΙΑ, 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟυ  2013
ο Δήμος Ανωγείων γνωστοποιεί σε 
όλους τους δημότες ότι και φέτος θα 
παραμείνει πιστός στις ίδιες αρχές: 
Δεν νοείται η πλειονότητα των δημο-
τών που με συνέπεια πληρώνουν τις 
οφειλές τους στο Δήμο, να νοιώθουν 
ότι μόνο αυτοί οφείλουν να πληρώνουν 
και μια άλλη μερίδα δημοτών να αδι-
αφορούν συνεχώς, για τις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις για τις παρεχόμενες 
δημοτικές υπηρεσίες.
στην πρωτοφανή, δύσκολη οικονο-
μική συγκυρία όπου η κεντρική εξου-
σία έχει αφαιμάξει οικονομικά και 
οργανωτικά την τοπική αυτοδιοίκη-
ση, η επιβίωση του δήμου μας βρίσκε-
ται σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή, αν 
οι δημότες δεν καταβάλλουν τις οφει-
λές τους από τις παρεχόμενες υπηρε-
σίες και δεν στηρίξουν τον Δήμο ου-
σιαστικά. 

Καλούμε λοιπόν, όλους του δημότες 
στην τακτοποίηση των οφειλών τους 
κάνοντας χρήση της καλής συνεργα-
σίας και συνεννόησης με την Ταμεια-
κή υπηρεσία του Δήμου. 
η εφάπαξ εξόφληση, του 30% του 
συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
σας μας επιτρέπει να μην προχωρή-
σουμε στην διαδικασία της κατάσχε-
σης εις χείρας τρίτων καθώς και της 
δέσμευσης της φορολογικής ενημερό-
τητας στην αρμόδια  ΔΟΥ. 
γιατί ασφαλώς  η διαδικασία της κα-
τάσχεσης που είναι υποχρεωμένη να 
εφαρμόσει η Δημοτική άρχή, προκει-
μένου να υπάρχει και να αναπτύσσε-
ται ο Δήμος προς όφελος όλων των 
άνωγειανών, δεν είναι ευχάριστη για 
κανένα από εμάς.

ςας ευχαριστώ,
σωκράτης σ. Κεφαλογιάννης 

Δήμαρχος άνωγείων

η Κρητική Εστία, είναι ένα Πνευματικό Ίδρυμα στο Παγκράτι 
της Αθήνας, το οποίο στεγάζει φοιτητές από την Κρήτη και ένα 
ποσοστό από άλλες περιοχές της Ελλάδας, που έρχονται να σπου-
δάσουν στην Αθήνα. Απαρτίζετε από δύο κτήρια, όπου το ένα 
στεγάζετε στην οδό Στράβωνος 12 και το άλλο στην οδό Εριφύ-
λης 21. 
Το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, το κόστος διαμονής στην Κρητική 
Εστία, ανερχόταν στα 250 ευρώ μηνιαίως. Ύστερα όμως, από 
συνεχόμενες διαμαρτυρίες των οικότροφων, το ακαδημαϊκό έτος 
2013-2014, το κόστος μειώθηκε στα 200 ευρώ, με τις ίδιες παροχές. 
Η Κρητική Εστία, με το παραπάνω ποσό, καλύπτει κάποια από 
τα λειτουργικά έξοδα της και εξασφαλίζει στον φοιτητή/τρια τα 
εξής: τρία γεύματα (πρωινό - μεσημεριανό - βραδινό), 24ωρη 

φύλαξη, ίντερνετ, ρεύμα, νερό, ιματισμό και κλιματισμό.
Ο Σύλλογος Οικότροφων Κρητικής Εστίας απαρτίζεται από τους 
οικοτρόφους της. Αναλαμβάνει να λύσει, τα όποια προβλήματα 
προκύψουν σε κάθε οικότροφο, διοργανώνει χοροεσπερίδες, 
τουρνουά διαφόρων αθλημάτων, καθώς και εκδρομές. Ωστόσο, 
πρωταρχικό μας μέλημα είναι να βοηθήσουμε κάθε φοιτητή/
τρια να εγκλιματιστεί στο νέο περιβάλλον και να ενταχθεί ευ-
κολότερα στους ρυθμούς της Αθήνας. 
Όλοι λοιπόν οι συντελεστές της Κρητικής Εστίας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο, οι εργαζόμενοι και οι οικότροφοι, θα χαρούμε να 
σας καλωσορίσουμε στην οικογένεια μας.

Mε εκτίμηση, 
σΥΛΛΟγΟσ ΟΙΚΟΤρΟΦων ΚρηΤΙΚησ ΕσΤΙάσ

ςε επίσημη, πρώτη δημόσια προβολή, η 
ταινία «Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» (Τ’ 
ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 1900-1945) 
του Λευτέρη Χαρωνίτη, Παραγωγής του 
Δήμου Ανωγείων, προβλήθηκε στις 12 
Οκτωβρίου (και σε επαναπροβολή στις 
13 Οκτωβρίου) στη Χαλκίδα συμμετέχο-
ντας στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 7ου 
Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, που 
διοργανώθηκε εκεί.
Η ταινία είναι μια παραγωγή του Δήμου 
Ανωγείων και εντάσσεται σε ένα μεγάλο 
πρόγραμμα τεσσάρων ταινιών και 200 
συνεντεύξεων από άνδρες και γυναίκες 
των Ανωγείων που έχουν ως στόχο αφ’ 
ενός την δημιουργική καταγραφή σημα-
ντικών ιστορικών γεγονότων της Ανω-
γειανής Αντίστασης κατά την περίοδο 
1940-1945 και αφ’ ετέρου να καταγραφεί 
η ανωγειανή μνήμη μέσα από αφηγήσεις 
των ανθρώπων που έζησαν κατά την πε-
ρίοδο 1930-1945.
Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ είναι μια προ-
σωπική δημιουργική αναβίωση από τον 
σκηνοθέτη, ιστορικών γεγονότων που 
συνδέουν την εξελικτική δραστηριότητα 
των Ανωγειανών μέσα στο γενικό Ευρω-
παϊκό – Ελληνικό πλαίσιο κατά την περί-
οδο 1900-1945 αλλά και αναδεικνύει 
ταυτόχρονα τους λόγους ενός φιλελεύθε-
ρου, αδάμαστου λαού που για την λευτε-
ριά έζησε τρείς φορές το ξεθεμελίωμα 

του χωριού του και τρείς προσφυγές.
Η ταινία είναι προϊόν πολύχρονης ιστο-
ρικής έρευνας και προετοιμασίας, έχει 
διάρκεια 120’, της κατηγορίας δραματο-
ποιημένου ντοκιμαντέρ όπου εκτός από 
το πλούσιο και σπάνιο ιστορικό οπτικο-
ακουστικό υλικό πολλά γεγονότα  ανα-
παρίστανται με την συμμετοχή εκατοντά-
δων ερασιτεχνών ηθοποιών. 
Το όλο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξ’ 
ολοκλήρου από χορηγούς , οι οποίοι υπο-
στήριξαν αυτή την προσπάθεια του Δήμου 
για την καταγραφή και ανάδειξη της νε-
ότερης ιστορικής μνήμης των Ανωγείων.
Η ταινία «Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» (Τ’ 
ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 1900-1945) 
θα κλείσει τις προβολές του διαγωνιστι-
κού προγράμματος του 7ου Φεστιβάλ Ελ-
ληνικού Ντοκιμαντέρ.
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕλΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
ΕΙΝΑΙ: 
Κείμενα: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ, 
Ιστορικός ςύμβουλος: Κωστής Μαμαλά-
κης. ςύμβουλος Δραματουργίας: Δημή-
τρης Βερνίκος. Αφηγητές: Μιχάλης Αε-
ράκης - Γιώργης Καράτζης - Κατερίνα 
Βρέντζου - Ελευθερία Σκουλά. Μουσική: 
Χρήστος Λεοντής - Νεοκλής Νεοφυτίδης. 
ςτίχοι: Γιώργης Καράτζης - Αριστείδης 
Χαιρέτης (Γυαλαύτης) - Κώστας Φασου-
λάς - Ειρήνη Αναγνωστάκη. Τραγουδούν: 
Βασίλης Σκουλάς - Μαρίνα Δακανάλη - 

Βικτωρία Ντακούλη - Γιώργης Φασουλάς 
- Βασίλης Δραμουντάνης. Ηχοληψία:  
Κώστας Καλλέργης. έιδικά έφέ: Αντώ-
νης Νικολάου - Χρήστος Κουτρουλός. 
οργάνωση Παραγωγής: Βασίλης Σμπώ-
κος - Κάτια Καππάτου. ηχητικός ςχε-
διασμός: Μιχάλης Γαλανάκης. Μοντάζ: 
Μαρία Νταουντάκη. Φωτογραφία: Φίλ-
λιπος Οικονόμου. ςενάριο ςκηνοθεσία: 
Λευτέρης Χαρωνίτης 
ΟΙ χορήγοΙ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ: 
Μεγάλοι χορηγοί: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
– ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΑΣ. έξέχοντες χορη-
γοί: Νομαρχία Ρεθύμνου - Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης Κρήτης - Κρήτη 
Πράσινη Ανάπτυξη - Ανωγειανή Οικογέ-
νεια Γρύλλου - Γαλακτοκομικός Συνεται-
ρισμός Ανωγείων - Απολλώνια Ξ.Τ.Ε. 
Α.Ε. - Στούντιο «Μουσική Στράτα». χο-
ρηγοί: Αεράκη Αφοί - Ακτή Ζευς Α.Ε.- 
Καλομοίρης Αντώνης - Κοντογιάννης 
Μανώλης και Υιοί - Κουβίδης Εμμανουήλ 
ΑΒΕΕ - Μάνα Α.Ε. Φασουλάς Γιάννης - 
Μελλισείδιο Πνευματικό Κέντρο - Ντα-
γιαντάς Ζαχαρίας - Νταγιαντάς Ιωάννης 
- Νταγιαντάς Νικόλαος - Ξυλούρης Γιαν-
νάκος - Πάγκαλος Νικόλαος - Σαλούστρος 
Γεώργιος - Σαλούστρος Κ. Α.Ε. - Σκουλάς 
Γεώργιος - Φασουλά Αφοί - Φασουλάς 
Αντώνης - Χαιρέτης Γιάννης.

άπό τον Δήμο άνωγείων

➔

Την προηγούμενη επιτυχημένη, τριετή 
θητεία του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Ανωγείων, ανέλαβε να συνεχί-
σει το νέο ΔΣ του Συλλόγου, όπως 
αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες 
που έλαβαν χώρα στα γραφεία του 
Συλλόγου, στ’Ανώγεια, την Τετάρτη, 
25 Σεπτεμβρίου 2013.
Οι προσπάθειες όλων, όσοι συμμετεί-
χαν στην προηγούμενη σύνθεση του 
ΔΣ, επιστεγάστηκε με την επανεκλογή 
των, ενώ δεν έλειψε και η συμμετοχή 
νέων προσώπων. Πρόεδρος επανεκλέ-
γηκε, κατόπιν της συγκρότησης των 
εκλεγέντων μελών του Δ.Σ, σε σώμα, 
ο νίκος Βρέντζος, ο οποίος, κατά την 
προηγούμενη τριετία, κατέβαλε άοκνες 
και επίπονες προσπάθειες, μαζί με 
τους συνεργάτες του στο ΔΣ, με σκοπό 
ο Σύλλογος να αναλάβει δράσεις και 
πρωτοβουλίες σε πολιτιστικό, αλλά και 
σε κοινωνικό-φιλαν θρωπικό επίπεδο. 
Και το πέτυχαν.
η σύνθεση του νέου Δ.ς του Πολιτι-
στικού ςυλλόγου Ανωγείων έχει λοι-
πόν, ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βρέντζος Νίκος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουνάλης Αριστομέ-
νης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φασουλά Ελένη
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νταγιαντάς 
Αντώνης
ΤΑΜΙΑΣ: Καλλέργη Ελπίδα
Τα ΜΕλΗ ΤΟΥ Δ.Σ, κατά αλφαβητική 
σειρά:
1 Αεράκη Αγγελική
2 Βρέντζος Ιωάννης
3 Βρέντζος Κωνσταντίνος
4 Καλλέργης Ιωάννης
5 Καλλέργης Λυκούργος
6 Κεφαλογιάννη Ειρήνη
7 Μπέρκης Ελευθέριος
8 Ξημέρης Βασίλειος
9 Σκουλάς Βασίλειος
10 Φασουλά Ευαγγελία
ΑΝΑΠλΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕλΗ:
1 Βαρανάκης Ιωάννης
2 Νταγιαντά Ειρήνη

 Εκλογές 

ΚΑΙ ΝΕο Δσ
γΙΑ τοΝ πολΙτΙςτΙΚο 
ςύλλογο ΑΝωγΕΙωΝ

ΑΝΑΚοΙΝωςή ςχΕτΙΚΑ ΜΕ τ Ις  πΑλΑΙΕς 
οφΕΙλΕς δήΜοτωΝ ςτο δήΜο

ΜΑρΙΑ χρονΙΑρη 
στο ραδιόφωνο

η συνεργάτιδα της εφημερίδας μας Μα-
ρία Χρονιάρη, μάς καλεί στη νέα, ραδιο-
φωνική της εκπομπή, στο καλύτερο ιντερ-
νετικό ραδιόφωνο της Αθήνας «Clipart 
radio», κάθε Τετάρτη απόγευμα από τις 6 
έως τις 8, με τίτλο «ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΖΙ». 
«υπό τους ήχους μελωδιών και στίχους 
ανήμερων ποιητών, μια απογευματινή 
άσκηση ψυχής και σώματος που θα μας 
κάνει να νοσταλγήσουμε, να φανταστούμε, 
να ταξιδέψουμε, να αγαπήσουμε και να 
αισθανθούμε για μια φορά ακόμα υπέρο-
χοι θνητοί.
Κι όλα αυτά στο καλύτερο ιντερνετικό ρα-
διόφωνο της πόλης: www/clipartradio.gr
Επειδή Μαζί είναι όλα πάντα πιο δυνατά, 
πιο εύκολα και πιο 
ανθρώπινα.

Κάθε Τετάρτη, σας περιμένω».
Μαρία χρονιάρη

ΚρηΤΙΚές ΦοΙΤηΤΙΚές έςΤΙές ςΤην ΑΘηνΑ
έπιστολή γνωριμίας-κάλεσμα από το ςύλλογο οικοτρόφων

ΑΝΩΓΕΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
δΕλτΙο τύπού «ο ηχος ΤοΥ χρονοΥ»

Ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθή-
νας, ο οποίος ευτύχησε φέτος να εγκαι-
νιάσει πολυεπίπεδη και μακρόπνοη 
συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Ανωγείων, αλλά και η εφημερίδα 
του Συλλόγου μας «Η Φωνή των Ανω-
γείων» συγχαίρει τον πρόεδρο και τα 
μέλη του Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλό-
γου του χωριού μας, και εύχεται, κατά 
τη νέα θητεία του το Δ.Σ. να εξακολου-
θεί να διέπεται από δημιουργικές αξί-
ες και να εμπνέεται από τις πανανθρώ-
πινες πολιτισμικές αξίες, με γνώμονα 
και στόχο την ψυχική και πνευματική 
ανάταση-ανάταξη των συγχωριανών 
μας και των ανωγειανών όπου γής.

Φ.ά.

ΠΑρΑΚΑΛοΥνΤΑΙ 

οι φίλοι  
συνδρομητές 

της εφημερίδας 
μας, να  

ενημερώνουν 
έγκαιρα για την 
τυχόν αλλαγή  

διαμονής τους, 
ώστε να  

συνεχίσουν να 
λαμβάνουν 

απρόσκοπτα 
             την

όμορφο;
ΑΝ ήτΑΝ λΙγοτΕρο

νάσαι του πεταμάτου!» 
(μήτσος σταυρακάκης)

«Δε σε φοβούμαι θάνατε  
κι 'οντε σ'αρέσει κόπια
μα το ποτήρι τση ζωής 
ξεχειλισμένο τόπια!» (γιώργης Καράτζης)

✒ Πριν από 26 χρόνια σε τροχαίο ατύχημα 
έχασε τη ζωή του ο αδερφός μου ο Ανάστος 
σε ηλικία μόλις 36 χρονών. Κατά γενική ομο-
λογία ήτανε μια μεγάλη απώλεια τουλάχι-
στον για το χωριό μας. Είχε πει λοιπόν τότε 
ο μακαρίτης ο πατέρας μου:
γιέ μου που σούπα στρατηγό  
να ζω να σ'αγκαλιάσω
Και ταγματάρχη μ'εβαλες  
το μνήμα να σου σάσω!

Έχω μαχαίρι στη καρδιά  
μα δε με τελειώνει
να 'ρθώ στον Άδη να σε βρω  
λυπητερό μου αηδόνι!

✒ Ο πλάτανος που είναι στα Καλομοιριανά 
στο Περαχώρι κάποια στιγμή πήγαινε για να 
ξεραθεί. Οι αναμνήσεις βέβαια πολλές για 
«τση γειτόνους του» και όχι μόνο. 
Ο Λευτέρης ο Καλομοίρης δεν θα μπορού-
σε να αφήσει απαρατήρητο το γεγονός και 
είπε:
στον ασκιανό σου πλάτανε  
μ'έχεις μεγαλωμένο
και πως θα 'ντέξω να σε δω  
μια μέρα ξεραμένο!

Πλάτανε δεν εγέρασες 
ο χρόνος να σε φθείρει
μαράθηκες γιατί πενθείς 
τση γιούς του Καλομοίρη!

Του Καλομοίρη ο πλάτανος 
έχει ψυχή μεγάλη
γι αυτό θα βρει τη δύναμη   
να ξανανοίξει πάλι!

Φάσμάν

«Φωνή των 
Ανωγείων»
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Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για έβδομη συνεχή χρονιά 
η ραδιοφωνική εκπομπή του καλού μας συγχωριανού και 
αντιπροέδρου του συλλόγου μας, Μανώλη Σκανδάλη στο 
Κρητικό Ραδιόφωνο της Αθήνας «ΚΡηΤη FM 87,5».
Η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, η αξιοπιστία και η συνέπεια 
σε συνδυασμό με την «Κρητική ματιά» και με την τρέχουσα 
θεματολογία, έχουν κάνει την εκπομπή του Μανώλη από τις 
κορυφαίες! Από το... κατώφλι της εκπομπής του έχουν περά-
σει πολλά και πασίγνωστα ονόματα που κατέθεσαν τις αξιο-
σέβαστες απόψεις τους ο καθένας από το χώρο που υπηρετεί. 
Ενδεικτικά, να αναφέρουμε μερικά, όπως οι: Μίμης Ανδρου-
λάκης, Κώστας Μπαντουβάς, Μιχάλης Νεονάκης, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, Βασίλης Λεβέντης, (πολιτικοί). Χρήστος Λεο-
ντής, Λίνος Κόκοτος, Γιάννης Μαρκόπουλος, (Μουσικοσυν-
θέτες). Μιχάλης Μενιδιάτης, Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Στέλ-
λα Κονιτοπούλου, Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Βασίλης 
Σκουλάς, Μάνος Πυροβολάκης, Σαράντης και Βασίλης Σα-
λέας, Αχιλλέας Δραμουντάνης, Λουδοβίκος των Ανωγείων 
(μουσικοί- τραγουδιστές). Γιάννης Βόγλης, Κώστας Καζάκος, 
Ιωσήφ Μαρινάκης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Λουκία Παπα-
δάκη (ηθοποιοί), Ευγένιος Σπαθάρης (καραγκιοζοπαίχτης). 
Βασίλης Φίλιας (Καθηγητής Κοινωνιολογίας, πρώην πρύτα-
νης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο). Γιώργος Φιλιππάκης, Μι-
χάλης Κεφαλογιάννης, Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, Γιώργος 
Αυτιάς, Γιώργος Σαραντάκος (δημοσιογράφοι) κ.α.
Εμείς με την σειρά μας να ευχηθούμε στον Μανώλη να είναι 
γερός, να συνεχίζει με το ίδιο ζήλο και αγάπη να προσφέρει 
αυτά που προσφέρει και να ανεβάζει το πήχη της ποιότητά 
του ακόμα πιο  ψηλά που ήδη έχει φτάσει σε...πολύ μεγάλο 
υψόμετρο!!!

Και πάλι συγχαρητήρια... 
(το Δ.σ. του συλλόγου)

Με αφορμή τη δολοφονία του 34χρονου μου-
σικού Παύλου Φύσσα, στον Πειραιά, στις 
αρχές Οκτωβρίου, από μέλος της «Χρυσής 
Αυγής», που συντάραξε όλη τη χώρα και 
είχε διεθνή απήχηση, η ΚΟΒ Ανωγεί-
ων του ΚΚΕ συνέταξε κείμενο καταγ-
γελία ενάντια στο φασισμό, το οποίο 
εισήγαγε προς ψήφιση στο Δ. Σ του 
Δήμου Ανωγείων. Το κείμενο αυτό 
(όπως ακολουθεί) ομόφωνα εγκρί-
θηκε ως ψήφισμα πια, από το ΔΣ του 
Δήμου, κατά τη συνεδρίαση της 14/10/2013. 
Η ΚΟΒ Ανωγείων του ΚΚΕ, απευθυνόμενη 
στο ΔΣ του Δήμου, και εισάγοντας τη σχετική της 
πρόταση, επισήμανε τα ακόλουθα 
«Ύστερα από τα τελευταία γεγονότα, η υπόθεση της 
αντιμετώπισης της δολοφονικής φασιστικής συμμο-
ρίας της Χρυσής Αυγής έχει ξεσηκώσει το λαό και τη 
νεολαία της χώρας μας. στον αγώνα αυτό τα Ανώγεια, 
όπως και οι άλλοι μαρτυρικοί δήμοι της Ελλάδας, που 
πλήρωσαν ακριβά τη ναζιστική θηριωδία και τον προ-
δοτικό ρόλο των ντόπιων συνεργατών της, έχουμε 
ξεχωριστή θέση και χρέος απέναντι στην ιστορία μας 
να συμμετέχουμε ενεργητικά. Ζητούμε λοιπόν από το 
Δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει το ψήφισμα που 
προτείνουμε και να πάρει πρωτοβουλίες μαζί με τους 
άλλους μαρτυρικούς δήμους για την απομόνωση και 
το τσάκισμα του φασιστικού τέρατος, που ξαναβγήκε 
απ’ το αυγό του».

Το ΨηΦΙςΜΑ
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ανωγείων εκφράζει την 
αγανάχτηση και τον αποτροπιασμό του για την εν 
ψυχρώ δολοφονία του 34 Παύλου Φύσσα από την 
εγκληματική, νεοναζιστική, φασιστική συμμορία της 
Χρυσής Αυγής. Η δολοφονία αυτή ήταν η κορύφωση 
των μαφιόζικών, θρασύδειλων και προμελετημένων 
επιθέσεων σε ανυπεράσπιστους εργαζόμενους Έλ-
ληνες και μετανάστες, σε αντιφασίστες και αγωνιστές 
της υπεράσπισης των λαικών δικαιωμάτων. Για τη 
δολοφονική αυτή δράση η ποινική νομοθεσία θα  
‘πρεπε εδώ και καιρό να έχει ενεργοποιηθεί.

Το κυριότερο όμως είναι η ενη-
μέρωση και κινητοποίηση του 

ίδιου του λαού και της νεολαί-
ας μας για το πραγματικό 
πρόσωπο του φασισμού, για 
να απομονώσει το απάνθρω-
πο δηλητήριό του και να τον 
ξεριζώσει. Η ΧΑ και ο φασι-

σμός όχι μόνο δεν είναι συ-
μπαραστάτες των ανήμπορων 

και των φτωχών αλλά είναι ορ-
κισμένοι εχθροί τους, που θέλουν 

την πλήρη κατάργηση όλων των πο-
λιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δι-

καιωμάτων και κατακτήσεων του λαού. Την πλήρη 
υποταγή του.
Τα Ανώγεια, μαζί με τους άλλους μαρτυρικούς δή-
μους της χώρας μας, έχουμε νωπές τις μνήμες της 
αγριότητας, των φρικιαστικών εγκλημάτων της ναζι-
στικής θηριωδίας σε βάρος εγκύων γυναικών, ανύ-
ποπτων παιδιών, ανυπεράσπιστων γερόντων και 
γυναικών. Γνωρίσαμε τις μαζικές εκτελέσεις, την 
πυρπόληση των χωριών μας. Έχουμε χρέος να υπεν-
θυμίσουμε τον άνανδρο και προδοτικό ρόλο των ντό-
πιων συνεργατών του φασισμού, των ταγματασφαλι-
τών, των κουκουλοφόρων καταδοτών και προδοτών. 
Η Χρυσή Αυγή είναι ιδεολογικός και πολιτικός από-
γονός τους, που εξυμνεί την ανοιχτή προδοσία και 
την εμφανίζει ως πατριωτισμό. Θεωρούμε πρόκληση 
και βεβήλωση της ιστορικής μνήμης, την οποιαδήπο-
τε ανοχή στην παρουσία των ναζιστικών φαντασμά-
των στις εκδηλώσεις μνήμης για τις θηριωδίες αυτές. 
Έχουμε χρέος όλοι οι μαρτυρικοί δήμοι να πάρουμε 
σχετική πρωτοβουλία για να μην ξαναπατήσουν τα 
πόδια τους σε τέτοιες εκδηλώσεις. Να μην ξαναβε-
βηλώσουν τη μνήμη των θυμάτων τους.
Αυτές οι μνήμες πρέπει να παραμένουν ζωντανές στο 
λαό και τη νεολαία μας για να απομονώσει το φασι-
στικό αυτό εγκληματικό τέρας. Να θυμάται τα λόγια 
του ποιητή,  «Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον. Δεν 
θα πεθάνει από μόνος του. Τσάκισέ τον».

(ενημερωτικό σημείωμα του 
δημάρχου Ανωγείων κ. Κεφαλογιάννη)

η υφαντική τέχνη είναι άρρηκτα συν-
δεμένη με την πολιτιστική παράδοση 
των Ανωγείων. Σήμερα πια, η μακραί-
ωνη αυτή παράδοση βρίσκει την συνέ-
χειά της στην παραδοσιακή υφαντική, 
που αποτελεί μια από τις βασικές πα-
ραγωγικές δραστηριότητες της περιο-
χής. Τα φημισμένα ανωγειανά υφαντά 
στολίζουν με τις πολύχρωμες παραστά-
σεις τους και την ποικιλία των θεμάτων 
τους, τα σπίτια του χωριού και όσων 
αγαπούν το καλαίσθητο και όμορφο. Ο 
Δήμος Ανωγείων  ωρίμασε τις μελέτες 
μετατροπής του χώρου, που στέγαζε το 
παλιό «περαχωριανό σχολείο» για την 
ανάδειξη αυτής της σπάνιας κληρονο-
μιάς. Οι μελέτες για τις αδειοδοτήσεις 
είναι πλήρεις και με την πρώτη ευκαι-
ρία θα επιχειρηθεί η ένταξη του έργου 

σε χρηματοδοτούμενο από την Ευρω-
παική Ένωση πρόγραμμα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦη ΤΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το προτεινόμενο έργο αφορά στη:
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 
τμήματος υφιστάμενης περιφραγμένης 
αυλής.
Πρόκειται να γίνει διευθέτηση του υφι-
στάμενου αύλειου χώρου με δημιουρ-
γία θέσεων στάθμευσης και υπαίθριων 
καθιστικών.
Προσθήκη ισογείου χώρου υποδοχής 
εμβαδού 139,00 τ.μ. 
Για τις ανάγκες δημιουργίας λειτουρ-
γικής εισόδου και χώρου υποδοχής θα 
κατασκευαστεί ισόγειο κτίσμα σε επα-
φή με το υφιστάμενο.
Μετατροπή τμήματος ισογείου του υφι-
στάμενο κτηρίου σε εκθεσιακό χώρο 
εμβαδού 137,50 τ.μ

Τμήμα του υφιστάμενου ισογείου θα 
διαμορφωθεί κατάλληλα για να υπο-
δεχτεί τους εκθεσιακούς χώρους με τα 
παραδοσιακά υφαντά. Θα γίνουν μι-
κρές λειτουργικές και αισθητικές πα-
ρεμβάσεις στα υφιστάμενα wc  και θα 
κατασκευαστεί ανελκυστήρας με προ-
διαγραφές για ΑΜΕΑ για την επικοι-
νωνία με τον Ά όροφο. 
Δημιουργία εργαστηρίων στο Ά Όρο-
φο του υφιστάμενου κτηρίου εμβαδού 
241,00 τ.μ.
Οι τρείς μεγάλες αίθουσες του Ά ορό-
φου θα φιλοξενήσουν τους παραδο-
σιακούς αργαλειούς, θα γίνουν μικρές 
λειτουργικές και αισθητικές παρεμ-
βάσεις στα υφιστάμενα wc, θα δια-
μορφωθεί χώρος γραφείου, θα δημι-
ουργηθεί χώρος αποδυτηρίων και 
ανάπαυσης και τέλος θα δημιουργη-
θεί ένας χώρος αποθήκης πρώτων 
υλών.

ΨηΦΙςΜΑ ΤοΥ ΔηΜοΤΙΚοΥ ςΥΜΒοΥΛΙοΥ
ένΑνΤΙΑ ςΤο ΦΑςΙςΜο

ΕΚΘΕςΙΑΚού χωρού ύφΑΝτΙΚής
ΠρOΣΠΑθεΙΑ γΙΑ εΝτΑξη τOΥ ΑΠΑΙτOΥμεΝOΥ εργOΥ, Σε χρημΑτOδOτOΥμεΝO ΑΠO τηΝ ε.ε., ΠρOγρΑμμΑ

Ομόφωνη έγκριση της πρότασης, που υπέβαλε η Κ.Ο.Β. άνωγείων του ΚΚΕ 

To όραμα για τη δημιουργία στ' Ανώγεια

H εκπομπή του Μανώλη 
 σκανδάλη
                «ή ωρΑ τςή Κρήτής» στα FM

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και είναι συνολικού Προϋπολογισμού 
738.481 ευρώ.
Το προτεινόμενο έργο έχει σκοπό την 
εκτέλεση παρεμβάσεων στο υφιστάμενο 
εγκαταλελειμμένο κτίσμα του παλαιού 
«Χιονοδρομικού» και μετατροπή του σε 
ορεινό καταφύγιο με σκοπό την αξιοποί-
ηση του φυσικού περιβάλλοντος και την 
προώθηση του φυσιολατρικού τουρισμού 
και την προσέλκυση επισκεπτών. Συγκε-
κριμένα, στο συνολικό εμβαδόν οικοπέδου 
1.163,93 τ.μ. θα πραγματοποιηθούν τα πα-
ρακάτω 2 υποέργα:

Α. οικοδομικές εργασίες
✓ αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων
✓ τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμά-

των αλουμινίου
✓ επικάλυψη δώματος με την αναγκαία 

ενεργειακή αναβάθμιση.
✓ ανακατασκευή χώρων υγιεινής
✓ εσωτερικά κουφώματα - ερμάρια και λοι-

πές ξυλουργικές εργασίες
✓ διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

Β. Εξοπλισμός
✓ απαραίτητος λειτουργικός μηχανολογι-

κός εξοπλισμός
✓ έπιπλα και εξοπλισμός διημέρευσης.
Το κέλυφος του κτιρίου παραμένει ως έχει 
και εσωτερικά γίνονται οι ελάχιστες ανα-
γκαίες αλλαγές και διαρρυθμίσεις για να 
φιλοξενήσουν τις προτεινόμενες χρήσεις.
Εξωτερικά θα γίνουν οι αναγκαίες προ-
σαρμογές για την διευκόλυνση της κίνησης 
των επισκεπτών. Προβλέπεται η δυνατότη-
τα πρόσβασης ΑΜΕΑ.
Λειτουργικά το κτίριο θα περιλαμβάνει 
τους παρακάτω χώρους:

1. ςτΑΘΜή +0.00
✓ Ξενώνας Α = 29.64τμ - Wc  Ξενώνα Α = 

8.27τ.μ.
✓ Ξενώνας Β = 21.07τμ - Wc  Ξενώνα Β = 

3.24τ.μ.
✓ Ξενώνας Γ = 21.16τμ - Wc  Ξενώνα Γ = 

3.24τ.μ.
✓ Παρασκευαστήριο = 26.97τ.μ.
✓ Ενιαίος Χώρος Καθιστικού   

=  99.60 τ.μ.

δΕλτΙο τύπού

ΑνΑΒΑΘΜΙςη ΚΑΙ έΞοΠΛΙςΜος 
«χΙονοΔροΜΙΚοΥ» 
ΚΑΙ ΜέΤΑΤροΠη ΤοΥ 
ςέ ορέΙνο ΚΑΤΑΦΥγΙο ςΤο ΔηΜο ΑνΩγέΙΩν

Ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κρήτη & νήσοι άιγαίου»

✓ WC γυναικών= 11,31 τ.μ.  -   
WC ανδρών= 11,31 τ.μ.

✓ Διάδρομος =23,42τ.μ
ςτΑΘΜή 0.60
✓ Πρώτες βοήθειες = 12,92τ.μ. -  

Wc Πρώτων Βοηθειών = 2,40τμ
✓ Χώρος Εξοπλισμού = 30.19τ.μ.
✓ Εξώστης 1 = 5.43τ.μ.
✓ Εξώστης 2 = 8.09τ.μ.
ςτΑΘΜή 1.50
✓ Ενιαίος χώρος = 61.66τ.μ
✓ Bar = 8,65τ.μ.
✓ Διάδρομος wc = 3.77τ.μ.
✓ Χώρος εισόδου = 7.81τ.μ.
ςτΑΘΜή  +1.30 
✓ Καθιστικός χώρος = 51.11 τ.μ.
ςτΑΘΜή +2.20
✓ Ξενώνας= 36.32τ.μ. - Wc ξενώνα = 

7.74 τμ
✓ Ξενώνας= 16.39τ.μ. - Wc ξενώνα = 

3.04 τμ

Ο Δήμαρχος σωκράτης Κεφαλογιάννης δή-
λωσε σχετικά με την ένταξη του έργου: 
«Με το προτεινόμενο έργο θα ολοκληρω-
θούν οι εγκαταλελειμμένες σήμερα κτηρι-
ακές υποδομές που βρίσκονται στη θέση 
του παλιού χιονοδρομικού και θα γίνει 
προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 
ώστε ο χώρος να λειτουργήσει ως ορεινό 
καταφύγιο το οποίο θα αποτελεί χώρο στά-
σης και ενημέρωσης επισκεπτών του ορει-
νού όγκου Ψηλορείτη θα  παρέχει την  δυ-
νατότητα άσκησης ψυχαγωγικών φυσιολα-
τρικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή  
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης σε συνδυασμό με άσκηση δραστηριο-
τήτων βουνού σε ομάδες επισκεπτών και 
μαθητών από όλη την Κρήτη.
Το ιδιαίτερα σημαντικό απόθεμα των φυσι-
κών και ανθρωπογενών μνημείων του Ψη-
λορείτη σε συνδυασμό με τα κοινωνικά και 
παραγωγικά χαρακτηριστικά του τον καθι-
στούν ένα πλεονεκτικό χώρο για την εφαρ-
μογή μιας ήπιας - αειφόρου ανάπτυξης.
Παράλληλα με το κτήριο του Χιονοδρομι-
κού, στην ευρύτερη περιοχή και ειδικά 
στην περιοχή του οροπεδίου της  Νίδας 
και της Ζωμίνθου,  υπάρχουν εγκαταλε-
λειμμένες κτιριακές εγκαταστάσεις οι 
οποίες είναι προγραμματισμένο να συ-
μπληρωθούν, να αποκατασταθούν και 
αφού εξοπλιστούν ανάλογα να συμβάλουν 
σημαντικά στην ολοκλήρωση ενός ενιαίου 
Δικτύου εναλλακτικών – φιλοπεριβαλλο-
ντικών δραστηριοτήτων που θα στηρίζεται  
στην άρρηκτη σχέση των φυσικών και πο-
λιτισμικών στοιχείων της περιοχής.
Η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, ιδι-
αίτερα του φυσιολατρικού τουρισμού και 
του οικοτουρισμού, δημιουργεί σημαντικές 
προοπτικές σύνδεσης των στόχων και επι-
διώξεων μας για την οικονομική και κοινωνι-
κή ανάπτυξη της τοπικής μας κοινωνίας.» 

Την προκήρυξη της νέας φάσης κτηματογρά-
φησης της χώρας ανακοίνωσε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης. Στόχος είναι, 

μέχρι το 2020, να έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο στο 
σύνολο της επικράτειας της χώρας.
Σύντομα αναμένεται να προκηρυχθούν 28 νέα έργα για το κτηματο-
λόγιο, προϋπολογισμού 572 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αφορούν περισ-
σότερους από 4.000 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ από τους 5.700. Η 
νέα προκήρυξη αφορά το 42% των δικαιωμάτων της χώρας, δηλαδή 
πάνω από 16 εκατομμύρια δικαιώματα, το 65% της επικράτειας.
Σύμφωνα με τον υπουργό ξεκινάει ένα μεγάλο πρόγραμμα με 28 
επιμέρους νέα έργα κτηματογράφησης συνολικού προϋπολογισμού 
572 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος της επένδυσης είναι διασφαλι-
σμένο και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Κτηματολογίου (στο 
ταμείο του έχει σήμερα περί τα 250 εκ. ευρώ), από το πρόγραμμα 
της ψηφιακής σύγκλισης (έχουν δεσμευθεί 130 εκατ. ευρώ) καθώς 
και από κονδύλια του ΕΣΠΑ. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Μανιάτης, 
έχει στα χέρια του γραπτή δέσμευση του υπουργού Ανάπτυξης κ. 
Κωστή Χατζηδάκη για την χρηματοδότηση του Κτηματολογίου από 
το νέο ΕΣΠΑ.
Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου όπως προβλέπεται από 
την Κ3-18 σύμβαση, θα γίνει κτηματογράφηση σε όλους τους Δή-
μους. Πιο αναλυτικά το συνολικό ποσό των μελετών ανέρχεται 
16.253.555,60 ευρώ. Σύμφωνα με την σύμβαση το παραπάνω ποσό 
επιμερίζεται σε: 3.141.009,54  ευρώ τα οποία αφορούν μελέτες για 
το Δήμο Αμαρίου, 5.594.309,72 ευρώ τα οποία αναφέρονται σε 
μελέτες για τους Δήμους Ανωγείων και Μυλοποτάμου και τέλος 
7.518.236,34 τα οποία προορίζονται για μελέτες κτηματογράφησης 
στους Δήμους Αγίου Βασιλείου και Ρεθύμνης.
πήγή: www.rethnea.gr

ΝΕΟ ΚΤηΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
τι προβλεπεται για το ρεθυμνο; 



ςτα Ανώγεια σήμερα, την 13η 
του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 
2013, ημέρα Παρασκευή, στα 
Γραφεία του Δήμου Ανωγείων, 
υπογράφηκαν οι συμβάσεις 
για την εκτέλεση δύο έργων 
Ανάπλασης σε δύο σημαντικά 
τμήματα του Δήμου Ανωγείων, 
μεταξύ του Δημάρχου Σωκρά-
τη Κεφαλογιάννη και των Ανα-
δόχων των έργων.
Συγκεκριμένα η πρώτη σύμβα-
ση αφορά στην κατασκευή του 
έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣ-
ΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΥΠΟΕΡ-
ΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΔΑ-
ΜΑΝΙΑ» προϋπολογισμού 
μελέτης: 531.813,57 ευρώ και 
σύμβαση 307.989,38 ευρώ (με 
Φ.Π.Α.), μετά την έκπτωση που 
δόθηκε κατά τον Διαγωνισμό 
από την εταιρεία «ΜΑΡΜΙ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με δια-
κριτικό τίτλο «ΜΑΡΜΙ Α.Ε». 
Η ολική προθεσμία του έργου 
έχει καθοριστεί σε δώδεκα (12) 
ημερολογιακούς μήνες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβα-
σης (13 Σεπτεμβρίου 2013).

Η πίστωση προέρχεται από το 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανά-
πτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» 
με συγχρηματοδότηση από το 
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δα-
πάνη.
Η δεύτερη σύμβαση αφορά 
στην κατασκευή του έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑ-
ΚΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ προϋπο-
λογισμού μελέτης: 387.180,95 
Ευρώ και σύμβαση 249.376,10 
ευρώ ( με Φ.Π,Α.), μετά την έκ-
πτωση που δόθηκε κατά τον 
Διαγωνισμό από την εταιρεία 
«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΤΕΛΑ-
ΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και με δια-
κριτικό τίτλο «ΚΤΙΣΙΣ Ε.Ε.»
Η ολική προθεσμία του έργου 
έχει καθοριστεί σε δώδεκα (12) 
ημερολογιακούς μήνες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβα-
σης (13 Σεπτεμβρίου 2013).
Η πίστωση προέρχεται από το 
Πρόγραμμα «άγροτική άνά-
πτυξη της Ελλάδας 2007 - 
2013» με συγχρηματοδότηση 
από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από 
Εθνική Δαπάνη.

YΠογρΑΦη ΔΥο νέΩν ςΥΜΒΑςέΩν
για έργα στο Δήμο Ανωγείων
(για την ΑΝΑΠλΑση περιβάλλοντα χώρου στα 
Δαμάνια, και την ανάπλαση του παραδοσιακού 
συνεκτικού τμήματος Δήμου άνωγείων)



δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις
12 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013η Φωνη Των άνωγΕΙων 13η Φωνη Των άνωγΕΙωνΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το έυρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης και είναι συνολικού Προϋπολογισμού 
952.707,33 ευρώ. 

O Τόπος του Βοσκού στα Ανώγεια της Κρήτης είναι ένα θεμα-
τικό πάρκο για την ανάδειξη της παραδοσιακής κτηνοτροφίας. 
Πρόκειται για μια αναπαράσταση των κτηνοτροφικών δραστη-
ριοτήτων της περιοχής και των καταλυμάτων των βοσκών. 0 
«Τόπος του Βοσκού» χωροθετείται σε εκτός σχεδίου γήπεδο σε 
απόσταση περίπου 1χλμ. νοτιοανατολικά του οικισμού των Ανω-
γείων με εμβαδόν 6.644,10 τ.μ. Η κεντρική ιδέα ανάπτυξης του 
«Πάρκου» είναι η δημιουργία μιας βιωματικής διαδρομής, μέσω 
ενός μονοπατιού, που θα συνδέει τα διάφορα τμήματά του. 
Κατά μήκος της διαδρομής αυτής τοποθετούνται ενδεικτικά τα 
μιτάτα με τις ανάλογες χρήσεις τους. Το Θεματικό Πάρκο θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα κτίσματα:
✓Εκθετήριο, με εμβαδόν 208,14 τ.μ.
✓Δίδυμο μιτάτο (Υφαντικής & Βοσκού), με εμβαδόν 69,44 τ.μ.
✓Τυρόσπιτο ή Κλειδόσπιτο, με εμβαδόν 42,75 τ.μ.
✓ Μιτάτο Βοσκού με κούμο, μάντρα εριφίων και χώρο τυροκό-

μησης, με εμβαδόν 50,24 τ.μ.
✓ Περιλαμβάνονται όλες οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολο-

γικές εργασίες στα κτίσματα, καθώς και οι εργασίες διαμόρ-
φωσης του περιβάλλοντος χώρου (Αλώνι κλπ).

προΜήΘΕΙΑ λΕΙτούργΙΚού ΕΞοπλΙςΜού
Αφορά στην προμήθεια του λειτουργικού εξοπλισμού: γενικού 
εξοπλισμού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λει-
τουργίας του έργου.

δήΜΙούργΙΑ ΕΙΚΑςτΙΚωΝ ςύΝοΕςΕωΝ  ήλΕΚτροΝΙΚού  
ΚΑΙ ΕΝτύπού ύλΙΚού ΕΚοΕςής
✓ Για την υλοποίηση της έκθεσης συνοπτικά θα εκτελεσθούν- 

παρασχεθούν οι παρακάτω ομάδες εργασιών - υπηρεσιών:
✓ Έρευνα - Περισυλλογή - Αξιολόγηση - Επεξεργασία αρχει-

ακού και πρωτογενούς υλικού σχετικού με την κτηνοτροφική 
ζωή των Ανωγείων.

✓ Έκδοση έντυπου υλικού.
✓ Ηλεκτρονική προβολή - σχεδιασμός ιστοσελίδας.
✓ Δημιουργία εποπτικών κατασκευών, εικαστικών - καλλιτεχνι-

κών συνθέσεων της έκθεσης
✓ Δημιουργία Ντοκιμαντέρ και εκπαιδευτικού οπτικοακουστι-

κού υλικού.

ο δήΜΑρχος ςωΚρΑτής ΚΕφΑλογΙΑΝΝής  
δήλωςΕ ςχΕτΙΚΑ ΜΕ τήΝ ΕΝτΑΞή τού Εργού 
«Τα Ανώγεια ανέκαθεν αποτελούσαν ένα τόπο όπου τον ακο-
λουθεί ο μύθος, η ιστορία, ο πολιτισμός και το υπέροχο φυσικό 
τοπίο του Ψηλορείτη. σε όλα τα παραπάνω αν προσθέσουμε και 
την, από εκατοντάδες χρόνια, δυναμική ανθρώπινη παρουσία, 
η οποία κατάφερε να συντηρήσει τους μύθους, να γράψει ιστορία 
και να δώσει πνοή και ζωή στον κακοτράχαλο αυτό τόπο, συνέ-
βαλαν στην ενίσχυση της φήμης της περιοχής και στη δημιουργία 
συνθηκών που ευνοούν και ενισχύουν τη δημιουργία ενός ελκυ-

για ακόμα  
4 χρόνια στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
γεωπάρκων
Κατά τη διάρκεια της 32ης 
Συνάντησης και του 12ου 
Διεθνούς ςυνεδρίου του 
Δικτύου των Ευρωπαϊκών 
Γεωπάρκων που πραγματο-
ποιήθηκε από τις 3 έως και 
τις 5 ςεπτεμβρίου στο γε-
ωπάρκο Cilento and Vallo 
di Diano της νότιας Ιταλίας, 
το Φυσικό Πάρκο του Ψη-
λορείτη έλαβε την πράσινη 
κάρτα και θα συνεχίσει για 
άλλα τέσσερα χρόνια την 
παραμονή του στα Δίκτυα 
των Ευρωπαϊκών και Πα-
γκόσμιων Γεωπάρκων της 
UNESCO.
Τα γεωπάρκα αξιολογού-
νται κάθε τέσσερα χρόνια 
για τα αποτελέσματα των 
εργασιών και  προσπαθει-
ών τους στην προστασία και 
διατήρηση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος, την εκπαίδευ-
ση κατοίκων και επισκε-
πτών και την προώθηση και 
στήριξη της τοπικής οικονο-
μίας. ςτα τέλη του περα-
σμένου Ιούλη ομάδα δύο 
αξιολογητών από την Ιτα-
λία και την Τσεχία επισκέ-
φτηκε για τρείς ημέρες των 
Ψηλορείτη για επιτόπια 
παρατήρηση και σύνταξη 
αναφορά προόδου. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών στο 
Cilento τα μέλη του δικτύου 
έκριναν ομόφωνα, απολύ-
τως θετικά τα αποτελέσμα-
τα της αξιολόγησης και 
έδωσαν στον Ψηλορείτη 
την πράσινη κάρτα για τα 
επόμενα τέσσερα χρόνια.
Το σχετικό βραβείο παρέ-
λαβε για το Γεωπάρκο ο 
επιστημονικός του υπεύθυ-
νος Δρ χαράλαμπος Φα-
σουλάς, κατά τη διάρκεια 
μιας όμορφης εκδήλωσης 
που έλαβε χώρο στον αρ-
χαιολογικό χώρο της Ελλη-
νιστικής αποικίας Elea-
Velia της πόλης Ascea. Κα-
τά την ίδια εκδήλωση 
ανακοινώθηκε ή ένταξη στο 
δίκτυο τεσσάρων ακόμα πε-
ριοχών από την Σλοβενία,, 
την Ολλανδία, την Τουρκία 
και την Ιταλία. Έτσι, σήμε-
ρα το Δίκτυο των Ευρωπα-
ϊκών Γεωπάρκων αριθμεί 
58 μέλη.

ΘέΤΙΚη η  
άξΙΟΛΟγηση

γΙΑ Το  
«ΦΥσΙΚΟ ΠάρΚΟ  

ΨηΛΟρΕΙΤη»

δΕλτΙο τύπού

«ο ΤοΠος ΤοΥ ΒοςΚοΥ»
Ένταξη της ομώνυμης Πράξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου»

στικού τουριστικού προορισμού που με καθοριστικές παρεμ-
βάσεις θα συμβάλλει στην πραγματοποίηση του οράματος των 
κατοίκων αυτού του τόπου. 
η επιλογή του Κεντρικού Αναπτυξιακού στόχου για τα Ανώ-
γεια βασίζεται στην έννοια της χωρικής ανταγωνιστικότητας 
η οποία εμπεριέχει όλες τις συνιστώσες (δηλαδή το Περιβάλ-
λον, τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό) των οποίων η ενίσχυση 
επιδιώκεται μέσω μιας συνολικής πρότασης μας που με την 
έγκριση της Περιφέρειας παίρνει σάρκα και οστά.
Το παρόν έργο είναι μέρος ενός Ολοκληρωμένου σχεδίου Ανά-
πτυξης της περιοχής του Δήμου Ανωγείων και βασίζεται στο 
τρίπτυχο Περιβάλλον – Πολιτισμός – Τουρισμός με τίτλο «ΑΝΩ-
ΓΕΙΩΝ ΟΡ.Α.Μ.@.», (ΟΡ.ΕΙΝη Α.ΝΑΠΤυΞη Μ.Ε @.ΡΧΕσ) - 
«συΝΤηΡΟυΜΕ ΤΟ ΜυΘΟ ΜΕ σΤΟΧΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» που 
σκοπό έχει την ενεργοποίηση - αυτοργάνωση του ανθρώπινου 
δυναμικού, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 
την αύξηση του τοπικού εισοδήματος και τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής, σε όρους βιώσιμης - ήπιας ανάπτυξης. Πολλές 
από τις παραμέτρους – έργα του σχεδίου αυτού ήδη έχουν 
ενταχθεί στο πλαίσιο του Άξονα 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» και στο Κ.Θ.Π. 61 
«Ολοκληρωμένα σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέν-
νηση» του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.
Τα Ανώγεια μέσα από το συγκεκριμένο έργο στοχεύουν στη 
δημιουργία ενός πλέγματος δραστηριοτήτων οι οποίες επιδι-
ώκουν να δημιουργήσουν ένα αλληλοσυμπληρούμενο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών μέσα από τις οποίες γίνεται 
προσπάθεια ανάδειξης, προστασία και διατήρησης του φυσι-
κού περιβάλλοντος, βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, 
ενεργοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυσης της πο-
λιτισμικής δραστηριότητας και βελτίωσης των τουριστικών 
υπηρεσιών με την παράλληλη αύξηση της επισκεψιμότητας.
η κτηνοτροφία είναι ο πρώτος πυλώνας της τοπικής οικονο-
μίας. Ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα της πλειοψη-
φίας των Ανωγειανών όχι μόνο συνέβαλλε στην οικονομική 
τους στήριξη αλλά αποτέλεσε και καθοριστικό παράγοντα 
στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις της περιοχής. η πρότα-
ση της Δημιουργίας του «Τόπου του Βοσκού» έρχεται να ανα-
δείξει και να προβάλει όλο αυτόν το πλούτο. 
η Ιδέα της δομημένης αναπαράστασης του «Τόπου του Βο-
σκού» στα Ανώγεια γεννήθηκε από την ανάγκη δημιουργίας 
ενός θεματικού πάρκου για την ανάδειξη της παραδοσιακής 
κτηνοτροφίας. Πρόκειται για μια αναπαράσταση των κτηνο-
τροφικών δραστηριοτήτων της περιοχής και των κα ταλυμάτων 
των βοσκών, όπως τα συναντά ο περιηγητής, στα όρη του Ψη-
λορείτη».

για το υπαίθριο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης»  
και για την «προβολήςήμανση των Ανωγείων»

η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης ανακοίνωσε την έντα-
ξη: ∂ της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού υπαίθριου θεάτρου “νίκος ξυλού-
ρης” στα Ανώγεια» στο Ε.Π. ΚΝΑ 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.61) σε συνέχεια της 
Πρόσκλησης με Α.Π.1168/06-03-2012, όπως επίσης και ∑ την ένταξη της πράξης 
«Προβολή-ςήμανση Ανωγείων» στο Ε.Π. ΚΝΑ 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.61) σε 
συνέχεια της Πρόσκλησης με Α.Π.1168/06-03-2012. 
άναλυτικότερα:
a. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠλΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ “ΝΙΚΟΣ ΞΥλΟΥΡΗΣ” ΣΤΑ 
ΑΝΩΓΕΙΑ»
η πράξη έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 212.437,38 ευρώ και συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤ-
ΠΑ). Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Ανωγείων.Η προτεινόμενη πράξη 
αφορά την προμήθεια όλο του απαραίτητου εξοπλισμού που απαιτείται για 
τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων στο υπαίθριο θέατρο «Νίκος Ξυλού-
ρης» στα Ανώγεια, για την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
του Δήμου Ανωγείων και τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙλΑΜΒΑΝΕΙ :
• Πύργος ανάρτησης τράσας, Τράσα τετράγωνη αλουμινίου, σύνδεσμοι, βά-
ση ανύψωσης φωτισμού βαρέως τύπου(τζίνι).
•Εξέδρα αλουμινίου, Πόδι τηλεσκοπικό για εξέδρα αλουμινίου, σύνδεσμοι 
εξέδρας, σκάλα για εξέδρα.
•Προβολείς θεάτρου, Βάση στήριξης προβολέα παρακολούθησης , Τετρά-
φωτο (audience blinder) Dimmer, κονσόλα φωτισμού.
•Αυτοενισχυόμενος μίκτης ήχου, Ηχείο 2 δρόμων, Αυτοενισχυόμενο ηχείο 2 
δρόμων, Ηχείο subwoofer, Ενισχυτής, Ψηφιακός επεξεργαστής ήχου speaker 
controller Stage box, Καλώδια.
•Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος κλειστού τύπου (Γεννήτρια)
•Σύστημα ψηφιακού κινηματογράφου

β: «ΠΡΟΒΟλΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
η πράξη έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 175.000,00 ευρώ και συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Ανωγείων. Το έργο αφορά στη προβολή 
και σήμανση διαφόρων μνημείων, τουριστικών υποδομών και αξιοθέατων του 
δήμου Ανωγείων. Στο πλαίσιο του έργου «Προβολή-Σήμανση Ανωγείων» θα 
υλοποιηθούν δράσεις σχεδιασμού Σήμανσης και δημιουργίας υλικού προβολής 
της περιοχής Ανωγείων. Πιο συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τα εξής :
 Δημιουργία ενιαίου Δικτύου Σήμανσης που περιλαμβάνει πινακίδες σή-
μανσης, πληροφόρησης & προβολής.
 Δημιουργία πακέτου έντυπης και ηλεκτρονικής προβολής που θα περιλαμ-
βάνει: Έντυπη Πληροφόρηση
• Δημιουργία Τουριστικού Οδηγού Ανωγείων.
• Δημιουργία Βιβλίου-Λευκώματος για το Ιδαίον Άντρον, το σημαντικότερο 
λατρευτικό σπήλαιο της Κρήτης.
• Δημιουργία Λευκώματος-Βιβλίου για τα Θολωτά Μητάτα του Ψηλορείτη, 
τις μοναδικές ξερολιθικές κατασκευές στις οποίες επιβιώνει η πανάρχαια 
κατασκευαστική παράδοση των εκφορικών ξερολιθικών κατασκευών που έχει 
τις ρίζες της στους θολωτούς τάφους της μινωικής περιόδου.
• Δημιουργία Τουριστικού Χάρτη Πολιτιστικών και Φυσιολατρικών Διαδρο-
μών της ευρύτερης περιοχής του δήμου Ανωγείων.
• Δημιουργία Θεματικών Τετράπτυχων.
β2) ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠλΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
• Κατασκευή ιστοσελίδας
• Ψηφιακή Εφαρμογή για mobile

 η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, 
ο Δήμος Ανωγείων και το Κέντρο Κρη-
τικής Λογοτεχνίας παρουσίασαν σε 
μια από κοινού εκδήλωση που διοργά-
νωσαν στην αίθουσα ςυνεδριάσεων 
της Περιφερειακής ένότητας ρεθύ-
μνης, την Τετάρτη, 9 οκτωβρίου 2013, 
στις 6:00 μ.μ.

Το βιβλίο «Ο Παροιμιακός και Γνωμι-
κός Λόγος στην Κρήτη» (Πρακτικά 
Συνεδρίου, Ανώγεια 28-29-30 Σεπτεμ-
βρίου 2012). 
Πρόκειται για ένα επίτομο έργο 576 
σελίδων, το οποίο περιλαμβάνει τα 
Πρακτικά του ομώνυμου ςυνεδρίου το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στ’ Ανώγεια 

στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2012 (με 
την συνδιοργάνωση του Κέντρου Κρη-
τικής Λογοτεχνίας και του Δήμου Ανω-
γείων. Το βιβλίο τυπώθηκε στο τυπο-
γραφείο «Τυποκρέτα – Καζανάκης», με 
σελιδοποίηση και τυπογραφική φροντί-
δα του Κωστή Ψυχογυιού και χορηγία 
της εταιρίας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ».     Φ.ά.

ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Σ. 
Κεφαλογιάννης  και η Πολιτιστική Επι-
τροπή του Δήμου εξέδωσαν ευχαριστή-
ρια ανακοίνωση για την συμβολή όλων 
των νέων στην επιτυχή προετοιμασία 
και διοργάνωση των πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων του αντιφασιστικού τριημέ-
ρου 12-14 Αυγούστου 2013. 
η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«η πολυπληθής ομάδα των νέων, κορι-
τσιών και αγοριών που πλαισίωσαν τις 
φετινές πολιτιστικές δράσεις προσέθε-
σαν φαντασία, ιδέες, ποικιλία και φρε-
σκάδα. 
η σοβαρότητα και το υψηλό πνεύμα 
συλλογικότητας που διέκρινε κάθε δρά-
ση τους, η αλληλεγγύη του ενός προς 
τον άλλο, αποκάλυψε την συνέχεια υψη-

λών αξιών της παράδοσης του τόπου 
μας. 
Κατά κοινή ομολογία όσων τις παρα-
κολούθησαν, οι φετινές εκδηλώσεις του 
τριημέρου αποτέλεσαν μια από τις πιο 
επιτυχημένες πολιτιστικές παρεμβάσεις 
που οργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος μας 
με αφορμή την επέτειο του Ολοκαυτώ-
ματος.
Δίκαια λοιπόν όλοι οι Ανωγειανοί  κα-
μαρώνουν για τους νέους τους και την 
αγάπη που έχουν αυτοί για τον τόπο 
τους. 
Οφείλουμε λοιπόν όλοι εμείς να διαφυ-
λάξουμε την ωραία αρχή και ο καλύτε-
ρος τρόπος είναι να της δώσουμε συνέ-
χεια.»

Ανώγεια, 25 νοεμβρίου 2013

>   δήμος Ανωγείων: 28340 32500/  
              ΦΑΞ: 28340 31380

>   ΚΑπή: 28340 31484

>   Κέντρο ύγείας 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

>   Αγροτικόςγεωργικός 
ςυνεταιρισμός: 28340 31312

>   γαλακτοκομικόςΚτηνοτροφικός 
ςυνεταιρισμός: 28340 31266

>   Μαθητική Εστία Ανωγείων:  
28340 31228

>   πρόγραμμα Κοινωνικής 
Μέριμνας: 28340 31411

>    Κέντρο ήμερήσιας φροντίδας 
ήλλικιωμένων (Κήφή):  
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

✆ χρήςΙΜΑ 
τήλΕφωΝΑ

«Ο παροιμιακός και γνωμικός λόγος στην Κρήτη»

πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την παρουσίαση  
                                           των πρακτικών του συνεδρίου

Θ Ε ρ Μ Α Ν ς ή

ςτΑ ςχολεία 
τωΝ Ανωγείων 
ΘΕτΙΚή ή ΑΝτΑποΚρΙςή 
τού ύπούργΕΙού 
ΕςωτΕρΙΚωΝ

Θετικά αντιμετώπισε το 
Υπουργείο Εσωτερικών το αίτημα 
των ορεινών Δήμων της Κρήτης 
για την επιπλέον χρηματοδότηση 
των σχολείων για την κάλυψη των 
αναγκών τους σε πετρέλαιο θέρ-
μανσης το φετινό χειμώνα. Συγκε-
κριμένα αποφασίστηκε:
Στο νομό ηρακλείου να δοθούν 
23.224,65 ευρώ για το Δήμο Βιάν-
νου.
Σο νομό Λασιθίου να δοθούν 
3.930,33 ευρώ για το Δήμο Οροπε-
δίου
Στο νομό ρεθύμνου να δοθούν 
41.702,29 ευρώ στο Δήμο Αγίου 
Βασιλείου. 14.649,39 ευρώ στο Δή-
μο Αμαρίου και 22.969,44 ευρώ στο 
Δήμο Ανωγείων. 
Τέλος για το νομό χανίων δίνονται 
34.045,81 ευρώ στο Δήμο Καντάνου 
Σελίνου και 15.925,47 ευρώ στο Δή-
μο Σφακίων.                              Φ.ά.

ο  δήΜΑρχος 
ΚΑΙ ή πολΙτΙςτΙΚή ΕπΙτροπή 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
για τη συμβολή τους  
στο τριήμερο αντιφασιστικό φεστιβάλ 
του Αυγούστου

Ένταξη ΔΥο 
νέων έργΩν

για το ΔηΜο μας 

στο έ.ς.Π.Α.
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«Ο Κέδρος»
ΠΑρΑΔοςΙΑΚο ΚΑΦένέΙο-ρΑΚΑΔΙΚο

 

�Μαυρόκωστας 
ρωστοδίου 38 • Αμπελόκηποι 
(πλησίον νοσοκ. «έρυθρός ςταυρός») 
Τηλ.: 210-6980361

 χΑΙρΕτΙςΜος 

 
τούΔημάρχου ανωγείων
 γΙΑ τούς επιτυχούντες
         τωΝ πΑΝΕλλήΝΙωΝ ΕΞΕτΑςΕωΝ 
 Πολλοί οι αποδέκτες και τα μηνύματα

υψηλά και φέτος τα ποσοστά 
επιτυχίας των μαθητών

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ςυγκεκριμένα, 20 από τους 34 υποψη-
φίους (ποσοστό επιτυχίας 60% περίπου) 
ευτύχησαν να δουν το όνομά τους στη 
λίστα των επιτυχόντων και έτσι τη νέα 
ακαδημαϊκή χρονιά, θα έχουν την ευ-
καιρία να βρεθούν στις πανεπιστημια-
κές αίθουσες και να ξεκινήσουν τις 
σπουδές τους στον τομέα (σχολή) της 
αρεσκείας τους.
Ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθή-
νας και η εφημερίδα μας «Η Φωνή των 
Ανωγείων» συγχαίρει τους επιτυχόντες 
για τις προσπάθειες που κατέβαλαν και 
στέφθηκαν με επιτυχία και τους εύχεται 
καλές σπουδές και αξέχαστη φοιτητική 
ζωή, ενώ όσοι δεν κατάφεραν αυτή τη 
φορά, να ακολουθήσουν το στόχο τους 
και να έχουν την επιτυχία που επιδίω-
καν, ας είναι επίμονοι και σύντομα η 
ευκαιρία θα είναι με το μέρος τους, ξα-
νά. Η ζωή χαμογελά και δίνει σε όλους 
τις ευκαιρίες που αναζητούν, αρκεί να 
υπάρχει πείσμα και θέληση.
Ακολουθούν τα ονόματα των επιτυχό-
ντων και η σχολή εισαγωγής τους:
Αεράκης ςτυλιανός του Ελευθερίου 
και της Ελένης, Οικονομικών Επιστη-
μών (ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη)
Ανδρεαδάκη Αγάπη του Γεωργίου και 
της Ειρήνης, Οικονομικής και Περιφε-
ρειακής άνάπτυξης (Πάντειος, Αθήνα)
Βρέντζου Ζαφειρένια του Γεωργίου 
και της Βασιλείας, Οικονομικών Επιστη-
μών (Παν. Κρήτης, Ρέθυμνο)
Καλλέργη Όλγα του Εμμανουήλ και 
της Ελένης, Επικοινωνίας, μέσων και 
Πολιτισμού (Πάντειος, Αθήνα)
Κανάκης Βασίλειος του Ιωάννη και 
της Σταυρούλας, Τεχνολόγων γεωπόνων 
(ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο)
Κονιού Έλλη του Γεωργίου και της 
Δημητρίας, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκ-
παίδευσης (Παν. Κρήτης, Ρέθυμνο)
Κουγιουμουτζή έλένη του Γεωργίου 
και της Μαρίας, Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής (ΤΕΙ Κρήτης, Ηρά-
κλειο)

η Ζαφειρένια με τα 18.680 μόρια που 
συγκέντρωσε εισήλθε μεταξύ των πρώ-
των στην Ιατρική ςχολή της Κρήτης 
(ηράκλειο). Κόρη του ςοφοκλή Ξυ-
λούρη (Δημοτικού Συμβούλου Ανωγεί-
ων) και της έλένης, η Ζαφειρένια 
έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο ζω-
ής και διαπίστωσε ότι όποιος κοπιάζει 
και παλεύει σε αυτή τη ζωή έρχεται το 
πλήρωμα του χρόνου που δρέπει τους 
καρπούς των κόπων του. Η εφημερίδα 
μας συγχαίρει την νεαρή ανωγειανή 
και επαινεί την προσπάθειά της.

Φ.ά.

Διακριση για την 
ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΣΟΦ. ΞΥΛΟΥΡη

Με την ανακοίνωση των αποτε-
λεσμάτων των Πανελλαδικών 
εξετάσεων ολοκληρώθηκε και 
φέτος η τελευταία φάση του μα-
ραθωνίου των αποφοίτων από τα 
Λύκεια της Χώρας. Δεκάδες χι-
λιάδες νέες και νέοι της πατρίδας 
μας, που επέλεξαν τις σπουδές, 
ανώτερες και ανώτατες ως δρόμο 
Ζωής, έδωσαν σκληρό αγώνα μέ-
σα σε ένα δύσκολο κοινωνικό, 
οικογενειακό και εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. Στάθηκαν όρθιοι και 
πολέμησαν κερδίζοντας μια ση-
μαντική και καθοριστική μάχη, 
από τις πολλές που έχουν μπρο-
στά τους, για να κατακτήσουν ένα 
καλύτερο μέλλον για τους ίδιους, 
αλλά και για να συμβάλλουν στην 
αναστροφή της άσχημης εικόνας 
που βιώνουμε όλοι μας. 
Η επιτυχία τους αυτή είναι η 
απόληξη ενός δωδεκαετούς αγώ-
να μέσα από τον οποίο οι νέοι 
ωριμάζουν και συνειδητοποιούν 
πως τίποτα δεν χαρίζεται, ότι κά-
θε αγαθό κατακτάται με διαρκή 
μόχθο και πάλη.
οι φετινοί απόφοιτοι του Λυκεί-
ου Ανωγείων σημείωσαν μια αξι-
οζήλευτη επιτυχία αφού το 60% 
πέτυχαν σε πολύ αξιόλογα ΑέΙ 
και ΤέΙ της χώρας. 
Θα αδικούσαμε όμως αυτή την 
επιτυχία του Λυκείου Ανωγείων, 
αν την περιορίζαμε μόνον στο 
αποτέλεσμα των εξετάσεων. 
Γιατί ασφαλώς οι νέες και οι νέοι 
ήταν αυτοί που έδωσαν την μάχη 
που πάλεψαν μέσα σε ένα αντίξοο 
περιβάλλον και πέτυχαν. Όμως η 
επιτυχία τους αυτή έχει και άλ-
λους συνεργούς. 
Αν δηλαδή οι οικογένειες των 
παιδιών επικαλούμενοι τις μεγά-
λες οικονομικές δυσκολίες δεν 
χρηματοδοτούσαν την συμπληρω-
ματική μόρφωση τους κανείς ίσως 
να μην τους μέμφονταν.
Αν οι διάφοροι φροντιστές δεν 
μείωναν τις οικονομικές απαιτή-
σεις τους και δεν συνέδραμαν, 
αν οι πολλαπλά δοκιμαζόμενοι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μάλιστα 
επιστρατεύτηκαν επειδή απαι-
τούσαν καλύτερες συνθήκες για 
την δουλειά τους, δεν έδιναν τον 
καλύτερο εαυτό τους η δεν έδει-
χναν ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ζή-
λο ίσως κανείς να μην τους κατη-
γορούσε γι’ αυτό. 
Κι’ όμως, μέσα σε αυτό το περι-
βάλλον και την ψυχολογική αστά-
θεια που δημιούργησε η κοινω-
νικοοικονομική κατάσταση της 
χώρας, οι γονείς με αιματηρές 
οικονομίες και στερούμενοι βα-
σικά αγαθά, διέθεσαν τους ανα-
γκαίους πόρους από αυτά που 

δεν είχαν, οι φροντιστές προσαρ-
μόστηκαν στα δεδομένα της οι-
κονομικής συγκυρίας και οι εκ-
παιδευτικοί έδειξαν απαράμιλλο 
εκπαιδευτικό ήθος, αντοχή και 
συνείδηση της αποστολής τους.
Μια κοινωνία, για να προχωρή-
σει μέσα στις δυσκολίες, στις 
φουρτούνες και στις μπόρες 
χρειάζεται ασφαλώς έρμα, κοι-
νωνικό, ιστορικό.
Και όπως η Ιφιγένεια του έυρι-
πίδη μονολογεί: «από τις συμφο-
ρές μου όφελος θα βγάλω», η 
Ανωγειανή κοινωνία δείχνει πως 
διαθέτει ακόμα τα αντανακλα-
στικά της αλληλεγγύης της αλ-
ληλοβοήθειας και της συνοχής 
που της έχουν κληροδοτήσει οι 
προπάτορες.
Η φετινή επιτυχία λοιπόν του 
Λυκείου Ανωγείων έχει συνερ-
γούς και υποστηρικτές μέσα από 
την ίδια την μικρή κοινωνία οι 
οποίοι βοήθησαν τη μεγάλη προ-
σπάθεια των νέων που στάθηκαν 
και πολέμησαν όρθιοι. 
Εμείς οι υπόλοιποι οφείλουμε 
κατ’ ελάχιστον να τους ευχηθού-
με καλή σταδιοδρομία και να 
συνεχίσουν αταλάντευτα τον 
ωραίο αγώνα τους ανεξάρτητα αν 
σε αυτή την φάση κέρδισαν άμε-
σα τον στόχο τους ή όχι.
Ασφαλώς η κάθε επιτυχούσα και 
ο κάθε επιτυχών, ανεξάρτητα από 
την επιτυχία της στόχευσης του, 
ίσως ανακαλύψουν, μέσα από την 
διαδικασία των πανεπιστημιακών 
παραδόσεων, ενδιαφέρουσες 
πτυχές της επιστήμης τους που θα 
τους τονώσουν το ενδιαφέρον για 
μια καλύτερη πιθανόν σταδιοδρο-
μία, ένα πεδίο ουσιαστικότερης 
κοινωνικής προσφοράς και σε 
κάθε περίπτωση μιας σταθερότε-
ρης επαγγελματικής ανέλιξης. 

ςωκράτης ς. Κεφαλογιάννης 
Δήμαρχος Ανωγείων 

Κουνάλη Ζαφειρένια του Γεωργίου και της 
Μαρίας, Φυσικής (Παν. Κρήτης, Ηράκλειο)
Κουτάντου ραφαέλα του Μιχαήλ και της 
Αφροδίτης, μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
μαθηματικών (Παν. Κρήτης, Ηράκλειο)
Μανιά Καλλιόπη του Βασιλείου και της 
Ευαγγελίας, Φιλολογίας (Παν. Κρήτης, Ρέ-
θυμνο)
Παντερή Αικατερίνη του Γεωργίου και της 
Ειρήνης, Εργοθεραπείας, (ΤΕΙ Αθήνας)
Πασπαράκης γεώργιος του Εμμανουήλ και 
της Γεωργίας, Κοινωνιολογίας (Παν, Κρήτης, 
Ρέθυμνο)
Πατελάρου Άννα του Στυλιανού και της Αι-
κατερίνης, Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΤΕΙ Κρή-
της, Αγ. Νικόλαος)
ςκουλά Άννα του Γεωργίου και της Χαρί-
κλειας, μαθηματικών και Εφαρμοσμένων μα-
θηματικών, (Παν. Κρήτης, Ηράκλειο)
ςουλτάτος Κωνσταντίνος του Ζαχαρίας και 
της Αντιόπης, ηλεκτρονικών μηχανικών (ΤΕΙ 
Κρήτης, Χανιά)
ςπαχής Μιχαήλ-Άγγελος του Γεωργίου και 
της Μαρίας, Πολιτικών μηχανικών (Παν. 
Θεσσαλίας, Βόλος)
ςταυρακάκη Αγαθούλα του Εμμανουήλ και 
της Έλσας, Φιλολογίας, (ΕΚΠΑ, Αθήνα)
ςταυρακάκη-Μπαγκέρη ουρανία του Ανα-
στασίου και της Μαρίας, Πολ. μηχανικών 
(Παν. Πατρών, Πάτρα)
χαιρέτης Λυκούργος του Στεφάνου και της 
Ελένης, μηχανικών Πληροφορικής-ΤΕ (ΤΕΙ 
Κρήτης, Ηράκλειο)
χνάρη Ιωάννα του Γεωργίου και της Αγγε-
λικής, Οικονομικών Επιστημών (Παν. Κρήτης, 
Ρέθυμνο)

Καλές σπουδές! Πάντα επιτυχίες!
Φ.Α.

«ΕΝΑσ ΩΡΑΙΟσ, ΝΙΚηΦΟΡΟσ ΑΓΩΝΑσ 
ΜΕσΑ σ’ΕΝΑ ΑΝΤΙΞΟΟ ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ»

Ανώγεια, Νοέμβριος 2013

ςΤΑΥρΑΚέΙο 
γένΙΚο ΛΥΚέΙο 

ΑνΩγέΙΩν
ΠάνΕΛΛηνΙΕσ 

ΕξΕΤάσΕΙσ 2013

Ανωγειανές 
Αθιβολές

 H αληταρία…
Ένας λεβέντης Ανωγειανός σε μεγάλη ηλικία, από το Μελιδοχώρι Μο-
νοφατσίου, ο Παντελής ο Καράτζης, καλοντυμένος με τα στιβάνια του, 
τη γκιλότα του, στην πένα. Εκατέβηκε στο Ηράκλειο γιατί είχε δουλειά 
στην τράπεζα. Πάει στην τράπεζα μπαίνει μέσα. Οι άνθρωποι εκεί έχουν 
κάμει μια σειρά είκοσι μέτρα ο ένας πίσω από τον άλλο και περιμένου-
νε τη σειρά τους να πάνε στο ταμείο. Εζβάρνιζε αυτός και’ζβάρνιζε και 
επήγαινε προς το ταμείο στην ομπρός μπάντα. Εντακάρανε οι άλλοι που 
περιμένανε και μουρμουρίζανε ……… «ε μπάρμπα, πού πας; στη σειρά 
σου», του λέει ένας. Μια κυρία του λέει: «σας παρακαλώ κύριε μια ώρα 
περιμένουμε εμείς εδώ». Και ένας άλλος του λέει: «ε μπάρμπα, έμπα στη 
σειρά σου, μαλάκες είμαστε εμείς που περιμένουμε επαέ»; Τους ξανοίγει 
αυτός ποχαβομένος, ωστόσο έχει φτάσει μπροστά στον γκισέ στον ταμία 
και λέει του ταμία: «Ήντα μπρέ αληταρία ντινέ» !!!

 Το κλάσμα
Ώρα μαθήματος στο Δημοτικό σχολείο στα Ανώγεια στο Περαχώρι. Δά-
σκαλος είναι κάποιος κύριος Τζουρμπάκης. Είναι ώρα της εξέτασης των 
μαθητών και έχουν μάθημα τα κλάσματα. Βγάζει λοιπόν ο Δάσκαλος το 
Βασίλη τον Καλομοίρη ή Βασίλα στο μάθημα και του λέει: «Βασίλη, σή-
μερα έχουμε τα κλάσματα, γράψε μας στον πίνακα το μισό με κλάσμα» 
(δηλαδή το ½ ). Πιάνει ο Βασίλας την κιμωλία και γράφει στον πίνακα το 
50 μεγάλο-μεγάλο. Τον αρπά ο Δάσκαλος και μετά από μερικά χαστούκια 
του λέει: «Κάτσε κάτω». Μετά βγάζει στο μάθημα τον αδερφό του Βασί-
λα, το ςτεφανή και του λέει: «στεφανή γράψε μας το μισό με κλάσμα στον 
πίνακα». Πιάνει ο Στεφανής την κιμωλία και γράφει στον πίνακα το 50 
πολύ πιο μικρό από το Βασίλα. Ο Δάσκαλος δαιμονισμένος τονέ βουτά 
και μετά από άσχημο τραπάτσο από χαστούκια και πουλόμπατσους του 
λέει: «Κάτσε κάτω». Έρχεται η σειρά του Δημήτρη Καλομοίρη του Πα-
ντελάκη. «Δημήτρη γράψε μας το μισό επιτέλους τουλάχιστον εσύ».
Πιάνει ο Δημήτρης την κιμωλία και γράφει στον πίνακα το 50 μικρό 
μικρό. Ποιος είδε το θεό και δεν τονέ φοβήθηκε. Τονέ βουτά από τις 
φαβορίτες, τονέ σηκώνει απάνω και τον αφήνει, στο κατέβασμα του 
Δημήτρη του θέτει μετά δυο χέρια ταυτόχρονα, τα χαστούκια.
Ό τον κερατά κακός άνθρωπος !!! 

 Τα κατοστάρικα
Κοπέλι ο Κοκολίνος πάει στο Δημοτικό σχολειό στο Περαχώρι. Τον 
σηκώνει η Δασκάλα στο μάθημα και του λέει: «Νίκο, έχεις στη μια τσέπη 
του παντελονιού σου ένα κατοστάρικο και έχεις και στην άλλη τσέπη του 
παντελονιού σου άλλο ένα κατοστάρικο, πόσα κατοστάρικα έχεις»; Και 
ο Κοκολίνος: «Δεν είναι δικό μου το πατελόνι Κυρία»!!! 

 Το κάπνισμα
Μια Δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο στα Ανώγεια ρωτάει τα παιδιά ποιος 
καπνίζει στο σπίτι τους. Λέει ένα «ο Πατέρας μου Κυρία», λέει ένα άλλο 
«ο Παππούς μου Κυρία», λέει ένα άλλο «ο Θείος μου Κυρία». Σηκώνει 
και η Μαρία το χέρι της και τις λέει η Δασκάλα: «λέγε Μαρία», που σκε-
φτότανε τόση ώρα ποιος καπνίζει στο σπίτι τους και μετά από ώριμη 
σκέψη της λέει: 
«η θόμπα μας Κυρία»!!! 

 Εξέκανε το κοπέλι…
Ο Δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο σηκώνει το Βασίλη τον Ξυλούρη 
του Κόκκινου ή νταντούλιο ή Δάνδαλο, έχει δύο παρατσούκλια, στο 
μάθημα και αυτός δεν ξέρει το μάθημα. Τον πλησιάζει ο Δάσκαλος και 
του αστράφτει δύο χαστούκια ξεγυρισμένα. Και ο Νταντούλιος: «Ο Ανά-
θεμά σε κερατά, θαρρείς πως δε με θέλει η μάνα μου»!!!

 Η λύρα και ο οψιγιάς
Ένας ραδιοφωνικός σταθμός στο Ηράκλειο έχει καλέσει τον Ψαραντώ-
νη για να του πάρουν συνέντευξη και μια ωραία κοπελιά δημοσιογράφος 
συζητά στον αέρα με τον Ψαραντώνη για την παράδοση, την Κρητική 
μουσική, τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Σε κάποια στιγμή ρωτάει η 
κοπελιά τον Ψαραντώνη: «Δε μου λέτε κύριε Ψαραντώνη πόσες χορδές 
έχει η λύρα»; Και ο Ψαραντώνης: «η λύρα έχει τρεις χορδές». Έβγαλε 
επιφώνημα απογοήτευσης η κοπελιά και λέει στον Ψαραντώνη: «Αχ, 
κύριε Ψαραντώνη είχα την εντύπωση πως η λύρα έχει έξι χορδές». Αμέ-
σως ο Ψαραντώνης: «Ντα ήντα είναι Οψιγιάς»; 

ο ςυντάκτης, 
ο ςτοχαστής

Στις 27 Αυγούστου 2013 έφυγε από την ζωή 
ο Κωνσταντίνος Καράτζης ή Καρατζόκω-
στας σε ηλικία 89 ετών. Η οικογένειά του, 
συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί του τον 
συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία 
την επόμενη ημέρα.
Γεννήθηκε στο χωριό Χαράκι Μονοφατσί-
ου το 1924 από τον Μανώλη Καράτζη και 
την Ζαφειρένια το γένος Βρέντζου και ήταν 
το τέταρτο από τα έξι παιδιά τους. Οι γονείς 
του παρόλες τις δυσκολίες και τις στερήσεις 
της εποχής εκείνης, μεγάλωσαν τα έξι τους 
παιδιά προσφέροντας του απλόχερα αγάπη 
τιμιότητα, ήθος και αξιοπρέπεια. Μέσα 
σ'ένα τέτοιο περιβάλλον πλούσιο σε αρχές 
και αξίες μεγάλωσε ο Καρατζόκωστας. 
Από το χωριό του έφυγε όταν κλήθηκε να 
υπηρετήσει την Στρατιωτική του θητεία. 
Υπηρέτησε εύζωνας στην Ανακτορική 
φρουρά και στη συνέχεια στο Γράμμο και 
στο Βίτσι την εποχή του Εμφυλίου.
Όταν απολύθηκε από το στρατό επέστρε-
ψε στο χωριό που γεννήθηκε στο Χαράκι 
Μονοφατσίου.
Μετά από μερικά χρόνια παντρεύτηκε την 
συγχωριανή του Μαρία Σουλτάτου. Μαζί 
τη δημιούργησε ένα σπιτικό που είχε αγά-
πη, σεβασμό, κατανόηση, εργατικότητα 
αλλά και πίστη ότι θα τα καταφέρουν. Η 
ευτυχία τους ολοκληρώθηκε όταν απέκτη-
σαν τα τέσσερα τους παιδιά, τα οκτώ εγγό-
νια και τα οκτώ δισέγγονα.
Εκείνο που τον στενοχώρησε πολύ ήταν ο 
χαμός της αγαπημένης του συζύγου η 
οποία έφυγε πρόωρα από την ζωή και που 
του έκανε να αισθάνεται πολύ μόνος πα-
ρόλο που τα παιδιά του ήταν πάντοτε κο-
ντά του και τα εγγόνια και τα δισέγγονα 
του έπαιζαν πολύ συχνά στην αυλή του 
σπιτιού του.
Υπήρξε ένας από τους καλύτερους μερα-
κλήδες της περιοχής, και ο καλύτερος ερ-
μηνευτής των συνθέσεων του αείμνηστου 
λυράρη ςκορδαλού.
Πριν πεθάνει αλλά και παλαιότερα πάντα 
έλεγε ό η επιθυμία του ήταν να ταφή με 
λύρα και μαντινάδες. Όμως κανείς δεν τόλ-
μησε να εκπληρώσει αυτή του την επιθυμία. 
Έγιναν αρκετές συζητήσεις πάνω σ΄αυτό 
το θέμα και η άποψη που επεκράτησε είναι 
το ετήσιο μνημόσυνο του να του πουν τις 
μαντινάδες που θα ήθελε ν΄ακούσει.
Ας είναι ελαφρύ το χαρακιανό χώμα που 
σε σκεπάζει αείμνηστε Καρατζόκωστα.

ο αδελφός σου 
νικόλαος Καράτζης

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

ςτη μνήμη 
ΚΩνςΤΑνΤΙνοΥ 

ΚΑρΑΤΖη 
(ή ΚΑρΑΤΖοΚΩςΤΑ)

✞Αποβίωσε στις 27/8/2013,  
ετών 89

ςτη μνήμη 
ΠέρςέΦονης 

ΚέΦΑΛογΙΑννη
✞Αποβίωσε στις 3/12/2013, 

 ετών 73

Στις 3 Δεκεμβρίου 2013 έφυγε από κοντά 
μας μια από τις σπάνιες ανωγειανές γυναί-
κες, η Περσεφόνη Κεφαλογιάννη, σε ηλι-
κία 73 ετών. Ο μισεμός της άφησε απέρα-
ντη θλίψη, στεναχώρια, ένα μεγάλο κενό 
στις καρδιές όλων μας, αλλά και ένα μεγά-
λο γιατί. Γιατί να φύγει πρόωρα και ανα-
πάντεχα, που είχε ακόμη να δώσει πολλά 
σε όλους και πρωτίστως στα παιδιά και τα 
εγγόνια της. Όλη της η ζωή, από μικρή ηλι-
κία, ήταν ένας συνεχής και αδιάκοπος 
αγώνας. Αγώνας στην οικογένεια του πα-
τέρα της, του αείμνηστου Νικολάου Ξημέ-
ρη, που από δέκα χρονών ανέλαβε το ρόλο 
της μάνας, φροντίζοντας με περισσή αγάπη 
τα υπόλοιπα αδέρφια της. Τον ίδιο αγώνα 
συνέχισε και στη δική της οικογένεια, προ-
σφέροντας τα πάντα για τα παιδιά της. 
Εργάστηκε σκληρά, όσο καμιά άλλη, αλλά 
πάντα με υπομονή και επιμονή. Αντιμετώ-
πισε τις δυσκολίες της ζωής έχοντας συ-
μπαραστάτη το σύζυγό της, τον Αριστοτέλη, 
με απίστευτη δύναμη και μεγαλείο ψυχής. 
Ήταν σπάνιος άνθρωπος. Μόνο αγάπη, 
καλοσύνη, ζεστασιά και χαμόγελο εξέπε-
μπε. Ήταν αγαπητή στο Μετόχι και σ’όλη 
την ανωγεινή κοινωνία. Γι’αυτήν είχε με-
γάλη αξία να μιλήσει, να χαιρετήσει και να 
βρεθεί στη χαρά και στη λύπη των συγγε-
νών της, των γειτόνων και των συγχωρια-
νών της. Κατάφερε έτσι να αγαπήσει και 
να αγαπηθεί. Η μοίρα όμως, της επιφύλαξε 
το πιο άσχημο παιχνίδι. Χτυπήθηκε από 
την επάρατο νόσο και παρά τον αγώνα που 
έδωσε, για τρία και παραπάνω χρόνια, δεν 
κατάφερε να τη νικήσει. Στον αγώνα όμως 
αυτό, μας άφησε όλους κατάπληκτους, για 
το απίστευτο κουράγιο που επέδειξε, την 
ανεξάντλητη υπομονή, την καρτερικότητα, 
αλλά και τη μεγάλη αξιοπρέπεια. Έστι 
έφυγε από κοντά μας, λαβωμένη, πονεμένη 
και ταλαιπωρημένη, αλλά υπερήφανη, 
όπως ήταν σε όλης της τη ζωή. Η διαδρομή 
της ζωής της όμως, θα είναι για όλους μας 
μεγάλη παρακαταθήκη, και ένας φάρος, 
που θα μας οδηγεί ψηλά, με κόπο, πόνο, 
δύναμη και δυσκολίες.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
Που σε σκέπασε

Με απέραντη αγάπη
Τα παιδιά σου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ: Η οικογένεια της εκλιπού-
σας, ευχαριστεί θερμά, όλους όσοι συμπα-
ραστάθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στο 
πένθος τους.
Στη μνήμη της εκλιπούσας η οικογένειά της 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
Στη μνήμη της εκλιπούσας, η αδερφή της 
Μαρίας Ξημέρη, εισέφερε στο 1ο & 2ο Νη-
πιαγωγείο Ανωγείων ποσό των 100 ευρώ.
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Μια επιστολή 
 αποχαιρετισμού και μνήμης 

 για το  

ΒΑςΙΛη  
ΚΑΛοΜοΙρη
�

ςτη μνήμη 
έΜΜΑνοΥηΛ 

χΑΙρέΤη 
(ή Μουσολίνη)

✞Δύο χρόνια από το θάνατό 
του, στις 30/8/2011

ςτη μνήμη 
ΚΩνςΤΑνΤΙνοΥ 
νΙΚ. ΔΑΚΑνΑΛη 

(Ματσουκά)
✞ Ένα έτος από το θάνατό του, 

στις 8/11/2012)

δυο λόγια ευχαριστήρια…
Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου έγινε το ετή-
σιο μνημόσυνό σου. Ήταν ξημέρωμα της 
εορτής των Ταξιαρχών, στις 8 Νοεμβρίου 
του 2012, όταν απρόσμενα, αιφνίδια έφυ-
γες για την αιώνια πολιτεία, τόσο νέος, 
τόσο ωραίος, τόσο ενάρετος. Οι αρετές 
σου δεν χώραγαν σε τούτο τον κόσμο, 
τον γεμάτο λύπες, βάσανα και  φθορά. 
Εσύ ήσουν για άλλους ορίζοντες, γεμά-
τους φως και χαρά. Το πλατύ σου χαμό-
γελο και η απέραντη καλοσύνη σου, σε 
έκαναν άνθρωπο προσιτό, στον καθένα 
ξεχωριστά. Υπήρξες γιος μιας απλής και 
τιμημένης οικογένειας, αγαπημένος, 
πρωτότοκος αδερφός, λατρευτός σύζυ-
γος και πατέρας, δημοτικός σύμβουλος 
και αντιδήμαρχος και από κάθε θέση σου 
σεβάστηκες και υπηρέτησες τους συναν-
θρώπους σου, γιατί η πλατεία αγκαλιά 
σου, χώραγε όλους.
Ήσουν ένας άγγελος στη γη. Όμως έφυ-
γες και όλοι μείναμε φτωχότεροι. Σε 
αναζητούμε κάθε στιγμή. Κι έρχεσαι στη 
θύμηση και μας παρηγορείς και ελπίζου-
με πως θα σε ανταμώσουμε, αφού είσαι 
και είμαστε αδέρφια και παιδιά του 
ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! Με αυτή 
την πίστη προχωράμε στη ζωή μας. Όλοι 
στην οικογένεια του Μιχαλονικολή και 
πρωταρχικά η γυναίκα σου θέλουν να 
ευχαριστήσουν το Δήμαρχο, το δημοτικό 
συμβούλιο και όλο τον κόσμο που στά-
θηκε δίπλα τους, στο βαρύ τους πένθος. 
Κώστα, δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Συνέχισε και συ να προστατεύεις τη γυ-
ναίκα και τα παιδιά σου και όλους όσοι 
σε αγάπησαν και σε στερήθηκαν.

Αιωνία η μνήμη σου.

Η σύζυγος και τα αδέρφια του Κώστα 
Δακανάλη εισέφεραν στη μνήμη του, το 
ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α..

Η μητέρα του Κώστα Δακανάλη πρόσφε-
ρε στη μνήμη του γιού της, ευγενικά και 
συμβολικά δυο λευκά κρητικά μαντήλια 
στο Σύλλογό των Ανωγειανών της Αθή-
νας, ο οποίος τη συλλυπεί και τις απευ-
θύνει θερμές ευχαριστίες.

�
Έκλεισες χρόνο μα οι πληγές

που άφησε ο μισεμός σου
δεν κλείνουνε κι ούτε παγουδιά

με τον καιρό ο καημός σου

ΚοΙΝωΝΙΚΑ
Έφυγες αναπάντεχα

πήρες και τη χαρά μας
Κώστα και πώς θα ζήσουμε

εγώ και τα παιδιά μας

Κώστα απ’όντεν εμίσεψες
εγώ χαρά δεν είδα

μα ούτε και τα κοπέλια μας
ο Νίκος και η Ελπίδα

Πάντιμως είσαι στη στραθιά
να πω πως θα γυρίσεις
να σε νιμένω μια ζωή 
όσο και να αργήσεις

Είναι μαρτύριο τα παιδιά
με ψώματα  να αρνεύγω

Κώστα μου και να κάτεχες
τί γολγοθά παλεύγω

Να τόνε λέω πως θα’ρθεις
κι αυτά να λένε «πότες;»

μάνα μα γιαϊντα κλείσανε
για το μπαμπά οι πόρτες;

Έκλεισε  ο χρόνος πού’φυγες
ε, τον παντέρμο χρόνο

που έφυγε στο σπίτι  μας
τη στενοχώρια μόνο.

Μα θα παλέψω ώστε να ζω
Κώστα για τα παιδιά μας
σα να μην έφυγες πιοτέ
σα νά’σαι ανάμεσά μας.

Για τ’ακριβό χατήρι σου 
που είχες στη ζωή σου

θα την τιμώ ώστε να ζω 
τη μνήμη τη δική σου

Γι’αυτό κοιμήσου ήσυχος
μα  η σκέψη μας κοντά σου

θα είναι πάντα Άρχοντα
Άγια τα λείψανά σου

η σύζυγος και τα παιδιά σου

Δύο χρόνια πάνε σήμερα,
που μίσεψες Μανόλη

κι αμοναχή μου το κρατώ
του πόνου το τιμόνι

Για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θά-
νατο του Μανώλη Χαιρέτη (Μουσολίνη) 
η σύζυγός του έλευθερία εισέφερε στη 
μνήμη του και στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ.

Αγαπητέ μου Νονέ, Βασίλη Καλομοί-
ρη, στις 24 Απριλίου 2013 άφησες την 
τελευταία σου πνοή, αποχαιρετώντας  
εμάς που είχαμε στην μνήμη μας το 
χαρωπό  χαμόγελό σου και την αυθε-
ντική σου καλοσύνη. Η αγαπημένη σου 
σύζυγος  και οι δύο σου γιοι είναι τα 
μέλη της οικογένειας σου, για την 
οποία αγωνίσθηκες τίμια τηρώντας τις 
παραδόσεις του χωριού μας. Ήσουν 
αφοσιωμένος  σύζυγος για τη Νονά 
μου και  καλός πατέρας για τα παιδιά 
σου, τα οποία  θα συνεχίσουν επάξια 
την κληρονομιά του ήθους και της τιμής 
που τους άφησες. 
Αγαπητέ μου Νονέ, τούτη η επιστολή 
μνήμης και αποχαιρετισμού δεν είναι 
απόρροια μιας τυπικής υποχρέωσης 
του «φιλιότσου» σου, όπως σου άρεσε 
να με αποκαλείς από μικρό. Είναι μια 
κατάθεση μνήμης από τον βαφτισιμιό 
σου, που είχε πάντα βαθιά χαραγμένη  

στη συνείδησή του την πνευματική 
κληρονομιά που του χάρισες και που 
συνοψίζεται στην διαρκή προσπάθεια 
να υπερβείς την καθημερινή φθορά  
και να ανάγεις το βίο σε φωτοδότη και 
σήμαντρο καλοσύνης. Στην μνήμη μου 
είχες καταχωρηθεί ανεξίτηλα ως ο 
πρόσχαρος άνθρωπος, του οποίου η 
βαριά αλυσίδα των δυσκολιών και των 
αντίξοων συνθηκών της ζωής δεν σκί-
αζαν καθόλου το λαμπερό του πρόσω-
πο. Ενός προσώπου καθαρού, που δεν 
είχε  μάσκα υποκρισίας, αλλά μια  
πρόσκληση  για επικοινωνία και φιλι-
κότητα.Σου άρεσε να εξιστορείς και 
να αφηγείσαι, ακολουθώντας την επι-
κή παράδοση του τόπου μας. Από τις 
ιστορίες που μου αφηγήθηκες, μου 
απέμεινε το ενθύμιο ενός τίμιου αν-
θρώπου, που είχε αρχές, αγαπούσε 
τον τόπο του και τους χωριανούς του 
και θέλησε να συνεχίσει την τοπική 
παράδοση, εμφυσώντας στα μέλη της 
οικογένειας του τις αξίες της κοινω-
νίας, στην οποία γεννήθηκε και μεγά-
λωσε. Ήσουν ένας διαλεχτός   Ανω-
γειανός, αγαπητέ μου Νονέ, Βασίλη 
Καλομοίρη… Καλό σου ταξίδι…

Ο Βαφτισιμιός σου, 
οδυσσέας Λεάνδρου ςπαχής 

                                 ςτη μνήμη

                                    και 
ΑΛΙΚης 

ΒρένΤΖοΥ
✞Ένας χρόνος από το θάνατό 

της, στις 12/10/2012

Έκλεισε χρόνος που έφυγες
Αλίκη από κοντά μας

μα ένα λεπτό δεν έλειψες
στη σκέψη τη δικιά μας

Έφυγες απ’το σπίτι μας
και πήγες σ’άλλο τόπο

μα εγώ θα πάρω εκδίκηση
με το δικό μου τρόπο

Γράψε μου αν περνάς καλά
να με παρηγορήσεις

και πάρε ό,τι μέσο βρεις 
στο σπίτι να γυρίσεις

Γράψε μου αν περνάς καλά
ή τηλεφώνησέ μου

κι αν είναι διαφορετικά
τα τέλη χρέωσέ μου

Εάν υπάρχει αλλού ζωή
και αν υπάρχουν νόμοι

εγώ έχω δικαιώματα
με τη δικιά μου γνώμη

Ο νόμος το δικαίωμα
πιστεύω να μου δώσει

γέΩργΙοΥ 
ΒρένΤΖοΥ  

του ςήφη

γιατί παρθήκαμε παιδιά
και σ’είχα μεγαλώσει

Και αν ο νόμος αρνηθεί 
τα δικαιώματά μου

εγώ θα πάρω συμβουλή 
πάλι από την καρδιά μου

Και θα σου κάνω απαγωγή
μα με την άδειά σου

θέλω να νιώθω άνετα
πως μ’έχεις στην καρδιά σου

Σπρώχνω τις μέρες να περνούν
θέλω να’ρθω κοντά σου
αγάπη μου να κοιμηθώ
πάλι στην αγκαλιά σου

ο σύζυγός σου,
χαράλαμπος Βρέντζος

ςτη μνήμη Αλίκης και γεωργίου Βρέ-
ντζου, εισέφεραν στη Φ.ά.:
- ο χαράλαμπος Βρέντζος το ποσό των 
300 ευρώ
- ο Ιωσήφ Βρέντζος το ποσό των 50 ευρώ 
και
- η έλένη Βεζάκη το ποσό των 50 ευρώ

ΚοΙΝωΝΙΚΑ
ςτη μνήμη 

ΦΩΦΩς 
ΚΑΚοΥΛΑΚη-
ςΦΑΚΙΑνΑΚη

✞Αποβίωσε στις 28-7-2013,  
ετών 84

ςτη μνήμη 
έΥΑγγέΛΙΑς 

ςΑΛοΥςΤροΥ 
του γεωργίου

ςτη μνήμη 
έΙρηνης 
ΜΠέρΚη 

του ΙΩΑννοΥ
✞Αποβίωσε στις 8/10/2013, 

ετών 68

ςτη μνήμη 
έΜΜΑνοΥηΛ 

ΜΑνοΥρΑ 
(ή ΠροςΦΥρη)

✞Αποβίωσε στις 23/6/2013,  
ετών 92

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή μια 
άξια Ανωγειανή κόρη, του Μανώλη ςφα-
κιανάκη (ντουρομανωλάκη).
Γεννήθηκε στ’Ανωγεια και μεγάλωσε 
στ’Αγάκου. Το 1948 οι γονείς της ήρθαν 
στην Αθήνα και έμειναν μόνιμα.
Παντρεύτηκε το Γιώργο Κακουλάκη από 
τη Γέργερη και απέκτησαν ένα παιδί, το 
Νίκο. Το σπούδασε στην Αμερική, πα-
ντρεύτηκε αμερικανίδα και απέκτησαν 3 
γιούς. Ήταν πολύ περήφανη γιατί, πραγ-
ματικά είναι τρία βλαστάρια.
Η Φωφώ ήταν μια άξια ανωγειανή και 
πολύ περήφανη για την καταγωγή της. 
Αγαπούσε όλο τον κόσμο και ήταν η χαρά 
της μεγάλη, όταν πήγαιναν μουσαφίρηδες 
στο σπίτι της. Γινόταν πραγματική θυσία. 
«Φωφώ αθάνατη», όπως συνήθιζα να σου 
λέω, ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής 
που σε σκέπασε.

Αιωνία σου, η μνήμη
Μανώλης Κουνάλης

Στη μνήμη της θανούσης, ο Μανώλης Κου-
νάλης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ. Ομοίως εισέφερε το ποσό των 50 
ευρώ στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Παλλήνης, 
όπου τελέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθία.

Για τη συμπλήρωση 6 μηνών από το θά-
νατο της Ευαγγελίας Σαλούστρου οι συγ-
γενείς της κατέθεσαν το ποσόν των 100 
ευρώ στη Φ.Α. 

η κουνιάδα της,
έυαγγελία ςαλούστρου

(νεοκλήνα)

Σε ηλικία 68 ετών, έφυγε από τη ζωή, η 
Ειρήνη Μπέρκη του Ιωάννου. Η Ειρήνη 
έζησε και δούλεψε στη Γερμανία, σχεδόν 
30 χρόνια, όπου μαζί με το σύζυγό της 
απέκτησαν 5 παιδιά και 4 εγγόνια.
Ο σύζυγος και τα παιδιά της, έπαμεινών-
δας, ςταύρος, Θεονύμφη, γεώργιος και 
Όλγα, κατάθεσαν εις μνήμην της,  στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Έλειπα και δε μου μιλείς,  
πούρι να μου μανίζεις;

ο Κώστας είμαι γέρο μου,  
κοντώ δε με γνωρίζεις;

σήκω να πάμε στην αυλή  
στσι μουσαφίρηδες σου,
μα ‘συ τα ποχερίδια σου  
δε τα κρύψες ποτέ σου.

Κι εδά τα καλώς όρισες  
σφίγγεις στα δυο σου χείλη,

κι ας ήρθε όλο το χωριό  
κι οι συγγενείς κι οι φίλοι.

Μα σα δε θες!… 
Καλοστραθιά στο τόπο που πηγαίνεις,

και την Ελλιώ με τη γριά  
χεραγκαλιά να σέρνεις.

Άμε πατέρα στο καλό 
 μα χάρη θα ζητήξω,

στον ύπνο μου να μ’ ενοχλείς  
να μη σ’ αναζητήξω.

ο γιος σου, 
Κώστας Μανουράς

�
Αγαπημένε μας παππού,
σήμερα σε αποχαιρετούμε πλήρη ημε-
ρών ,έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο 
της ζωής σου, που ήταν γεμάτος από 
χαρές και λύπες.
Γεννήθηκες στα Ανώγεια το 1920, ορ-
φάνεψες από μικρός καθώς ο πατέρας 
σου ο Σαρακηνός πέθανε ξαφνικά αφή-
νοντας πίσω του πέντε μικρά παιδιά και 
την γυναίκα του Ειρήνη.
Κατεβαίνεις με τη μάνα σου και τα 
αδέρφια σου στο Κάστρο όπως μας έλε-
γες και πουλούσατε τυροκομικά για να 
ζήσετε. Η Κατοχή σε βρήκε στη Νίδα 

νεαρό να σηκώνεις πέτρες με το αντάρ-
τικο ώστε να αποτρέψετε τους Γερμα-
νούς να προσγειωθούν στον κάμπο.
Στη συνέχεια στη στράτα της ζωής σου 
συνάντησες την αγαπημένη σου σύζυγο, 
την Κατίνα του Μαχαιρομανώλη από το 
Αηδονοχώρι. Μαζί ανοίξατε το σπιτικό 
σας και εσύ μοχθώντας καθημερινά στα 
πρόβατα που με το κόπο σου έκαμες στα 
αγαπημένα σου Κουνά , κι η σύζυγος 
σου μεγαλώνοντας τα έξι παιδιά σας 
καταφέρνατε να τα φέρνετε πέρα.
Κατόρθωσες και είδες εγγόνια, όμως η 
μοίρα σου έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Στα 
17 της χάνεις τη βιόλα σου, την Έλλη 
σου. Το χτύπημα σε συντάραξε όμως 
δεν ήτανε ικανό να σε βάλει κάτω,συ-
νέχιζες να στηρίζεις την οικογένεια σου 
και έκανες αυτό που ήξερες καλύτερα 
να κάνεις, υπομονή και κουράγιο στους 
δίπλα σου αποτελώντας το παράδειγμα 
για όλους.
Πριν από πέντε χρόνια, Χριστούγεννα 
του 2008 χάνεις την αγαπημένη σου σύ-
ζυγο, εντελώς ξαφνικά και πάλι όμως 
δεν το έβαλες κάτω. Συνέχισες να συ-
ντηρείσαι μοναχός σου, χωρίς να κου-
ράζεις ποτέ κανένα, όλοι έρχονταν και 
σε έβλεπαν καθημερινά και εσύ ρωτού-
σες πάντα για τους υπόλοιπους χωρίς 
να παραπονεθείς ποτέ σου για τίποτα.
Σήμερα σου λέμε το ύστατο χαίρε, έχο-
ντας φύγει εντελώς ξαφνικά, ξέροντας 
όμως ότι τα παιδιά και τα εγγόνια σου 
συνεχίζουν να πατούν πάνω στις αξίες 
και τις αρχές που εσύ μας δίδαξες. Κα-
λοστραθιά παππού θα σε θυμόμαστε 
πάντα.

Πισώπλατα και ύπουλα  
σε χτύπησε ο Χάρος,

μπέτη με μπέτη να σταθεί  
δεν είχε βρει το θάρρος.

Απ’ το Μετόχι στα Κουνά  
εδιάβηκε η ζωή σου,

κι όποιος σε γνώρισε σαφή  
θα ‘χει τη θύμηση σου.

η Έλλη κι η γυναίκα σου  
στρώνουν για μουσαφίρη,

άμε και σε νημένουνε, 
καλοστραθιά Προσφύρη.

τα εγγόνια σου
�

ο Αριστείδης χαιρέτης (γιαλάφτης) 
αποχαιρετά με την κάτωθι μαντινάδα 
τον Νονό του:

Μ’ αγάπη και με σεβασμό  
κι εκτίμηση μεγάλη,

στον ακριβό μου σάντολο  
το δάκρυ μου χαλάλι.

Στη μνήμη του εκλιπόντος, ο γιός του 
Κώστας Μανουράς, εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 ευρώ.

ςτη μνήμη 
οΛγΑς ΜΑνοΥρΑ 

του Μιχαήλ 
(ή ΜανιατοΌλγα)
✞Αποβίωσε στις 4/8/2013,  

ετών 82

Ήρθες στον κόσμο με την ελπίδα για ζωή. 
Μεγάλωσες σε νοικοκυρόσπιτο με αρχές. 
Γαλουχήθηκες σ’ένα τρόπο ζωής, οικογε-
νειακής οικονομίας, με περιβόλια, αμπέ-
λια, ελιές και προπαντός κτηνοτροφικά 
προϊόντα.
Ανυφαντού από τις λίγες, με όμορφα υφα-
ντά ξομπλιαστά, ακριβά ρούχα και πρου-
κιά. Η Ισμήνη έκλωθε τα μαλλιά των προ-
βάτων και η Όλγα ύφαινε ουρανούς και 
θάλασσες. Τα οποία δεν της χρειάστηκαν 
ποτέ. Έμεινες απάντρευτη για να προστα-
τέψεις την Ειρήνη, μετά το θάνατο των 
γονέων σου Μανιατομιχάλη και Άρτεμη 
Μανουρά. Και μια μέρα του Αυγούστου 
έφυγες να πας να συναντήσεις αγαπημέ-
νους μας ανθρώπους, γονέους αδέρφια, 
γαμπρούς κι ανήψια.

Καλοσταθιά, θεία Όλγα

Στη μνήμη της εκλιπούσας, η Μαρίνα Αε-
ράκη εισέφερε στη Φ.ά. το ποσό των 100 
ευρώ.
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ΚοΙΝωΝΙΚΑ

Πολυαγαπημένε μου αδερφέ Μανώλη.
Με βαθιά θλίψη σκύβω το κεφάλι για να 
σου γράψω δυο λόγια. Από δέκα χρονών 
κοπέλι, μπήκες στα βάσανα. Σε πήρε ο 
πατέρας μας στ’αόρι στα «Βρουλίδια» κι 
έβλεπες τα πρόβατα και τσ’αίγες, μέρα 
και νύχτα. Πέρασες κακουχίες και βάσα-
να, πείνα, δίψα και ταλαιπωρίες στο χει-
μαδιό στ’αόρι.
Πέρασες φυλακές, εξορίες, νοσοκομεία, 
όμως δεν το’βαλες κάτω, επάλεψες με 
όλες σου τις δυνάμεις, ψυχικές και σωμα-
τικές και αγωνίστηκες μέχρι το τέλος της 
ζωής σου. Παντρεύτηκες και απέκτησες 
πέντε καλά παιδιά και τρεις καλούς γα-
μπρούς και θα σ’ευγνωμονούν στο πέρα-
σμα του χρόνου. Και να ξέρεις ότι ο Γιώρ-
γης και ο Γιάννης είναι περήφανοι που 

ςτη μνήμη 
ΤΙΜοΛέονΤΑ 
ΜΠρΙνΤΑΛοΥ

✞Δύο χρόνια από το θάνατό 
του, στις 22/10/2011

ςτη μνήμη 
ΒΑγγέΛη 

Δ. ςΑΛοΥςΤροΥ 
(ή χατζηβαγγέλης)

✞ Ένα έτος από το θάνατό του, 
στις 26/10/2013

ΜΑνΩΛη 
ςΠΙΘοΥρη

✞Αποβίωσε στις 5/11/2013,
ετών 81

ςτη μνήμη

και
(ΠΑΛΙοΛΑΔΙΤης)

ΛΥΚοΥργοΥ 
ςΠΙΘοΥρη

✞Αποβίωσε στις 2/12/2011, ετών 64. 
Δύο έτη από το θάνατό του

Στις 26 Οκτωβρίου 2013 συμπληρώθηκε 
ένας χρόνος από το θάνατο του Χατζη-
βαγγέλη. 
Στη μνήμη του, η οικογένεια του, προσέ-
φερε στο Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων, 
το ποσό των 200 ευρώ και στην Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ. 

Γλεντζές, πιοτής και μερακλής
και χουβαρντάς και ντόμπρος

φτωχότερος που εμίσεψες
λογίζεται ο τόπος.

Καλό ταξίδι

ήσουν πατέρας τους και εγώ που ήσουν ο 
αδερφός μου. Με αυτά τα λίγα λόγια τε-
λειώνω κι εύχομαι να είναι ελαφρύ το 
ανωγειανό χώμα που σε σκέπασε.

Ο αδερφός σου,
ςπύρος ςπιθούρης

Η οικογένεια του ςπύρο ςπιθούρη, πρό-
σφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ στη 
μνήμη των αγαπημένων αδελφών Μανώ-
λη και Λυκούργου Σπιθούρη.

Στις 22 Οκτωβρίου συμπληρώθηκαν δύο 
χρόνια από το θάνατο του Τιμολέοντα 
Μπρίνταλου. Σεβάσμιος ανωγειανός, άξι-
ος νοικοκυραίος, σοβαρός και διακριτι-
κός, μετρημένος και καίριος στην κρίση 
του, με χιούμορ αντιμετώπιζε τις δυσκολί-
ες της ζωής και με γενναιότητα ξεπερνού-
σε τα εμπόδια. Στη σκέψη όλων μας, και 
βεβαίως στη δική μου, ο Τιμολέων Μπρί-
νταλος, ανήκει στη σπουδαία γενιά των 
παλαιών ανωγειανών που ο πανδαμάτωρ 
χρόνος, αμείλικτα και σιγα-σιγά αποδε-
κατίζει, εξυψώνοντάς τους, ακόμα περισ-
σότερο, στις συνειδήσεις όλων μας.

Με σεβασμό στη μνήμη σου,
ο ανηψιός σου, γιάννης Μανουράς

Στη μνήμη του Τιμολέοντα Μπρίνταλου, 
η σύζυγός του Όλγα Μανουρά και ο γιός 
του γιάννης Μπρίνταλος, εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

ςτη μνήμη 
έΜΜΑνοΥηΛ 

ΒΙΤΩροΥ 
του Λέαρχου 

(ή Ματσόλας)
✞Αποβίωσε στις 30/10/2013, 

ετών 48

Στις 30 Οκτωβρίου πέθανε σε ηλικία 
48 ετών και κηδεύτηκε στ’Ανώγεια ο 
Μανώλης Λεάρχου Βιτώρος (ή Μα-
τσόλας).

Η οικογένειά του αισθάνεται την ανά-
γκη να ευχαριστήσει όλους τους αν-
θρώπους που της συμπαραστάθηκαν, 
με κάθε τρόπο στο βαρύτατο πένθος 
της.

�
η του θανάτου οι μαχαιριές  

σε σκότωσαν παιδί μου
κι ανάμεσα σας για να μπω  

σε θέση πια δεν είμου

Έλεγα θέ μου πάρε με,  
μη ζήσω άλλο δράμα

και βλέπε τα κοπέλια μου  
που δε σου φταίνε πράμα

Μα' ναι στραβός και δε θωρεί 
 τα λάθη του που κάνει

στο χώμα πρίχου το γονιό  
ή το παιδί να βάνει

Ύπουλα ο χάρος έπαιξε  
τη μαχαιριά του πάλι

σ’ένα κορμί που τσι πληγές  
δεν είχε πού να βάλει

ο πατέρας σου
�

Εκάψανε με τ’άχι σου  
γιέ μου τριάντα χρόνους

να προσπαθώ να σε βαστώ  
αλάργο που τσι πόνους

Ήντα φταιξες τσι μοίρας σου  
που άκακη ψυχή σου

νά’ναι στο τζίμα του γκρεμού,  
όσο ζες η ζωή σου

Αρρώστησε κι ο κύρης σου,  
αρρώστησες και μένα

να βλέπουμε τα μάτια σου,  
παιδί μου δακρυσμένα

Όφου παιδί μου άμοιρο,  
πολύπαθε υγιέ μου

που πια να σε μυρίζομαι  
δεν έχω σε ανθέ μου

Μάνα πονώ, μάνα διψώ,  
μάνα λέγες μου καίω

και θάρρου πως θα σ’έγειαινα,  
με το που θα σε κλαίω

Ο Γιάννης κι η Μαρίκα μας  
κι ο Νίκος δε γελούσα

στο γολγοθά σου οι χαρές  
είσαν περίσσα λούσα

Λαφροκοιμούμου η φτωχή,  
νύχτα τα νε η μέρα

κι οι πόνοι σου παγούδιαζαν  
κρατώντας μου τη χέρα

Κακόμοιρο παιδάκι μου  
ανάπαυση πώς θα’βρω

Μέσα στο άσπρο φέρετρο  
που σε βαλα το μαύρο

Το γάμο σου…σου είχαμε   
με πόνο και με κλάμα

και τα κανίσκια με κεριά  
και δάκρυα σου κάμα

Ήρθανε οι φίλοι οι εδικοί,  
καλοστραθιά και σου είπα

Με τη καμπάνα τσι εκκλησιάς  
λυπητερά που εχτύπα

Χαλάλι σου οι κόποι μου  
γιέ μου κι οι στεναγμοί μου

σα δε’ναι φτάνα σπλάχνο μου  
στη θέση σου να είμου

Απο τα βάθη τσι καρδιάς  
όλους ευχαριστώ σας

που κάματε τον πόνο μας  
και πόνο σας δικό σας

Δε τον κακίζω του θεού  
το γιό μου που μου παίρνει

μα άλλη μάνα να μη δω  
στη θέση μου να φέρνει

η μητέρα σου

�
Είπαν για το Μανόλη…

Βίωνε ένα γολγοθά  
είχε και του πατέρα

κι ήθελε νά’χει δυό ψυχές  
για να τα βγάλει πέρα

σταύρος Κώστ. Βιτώρος

Τη στράτα τ’αποχωρισμού  
θα την περάσουν όλοι
για σένα ήταν λυπηρή  
και πρόωρη Μανόλη

Βιτωρόκωστας Κυπαρίσσι

Και το δικό σου το σταυρό  
υγιέ μου μου φορτώνεις
γιατί σου έπεσε βαρύς  
για να το’ναι σηκώνεις

Βιτωρολέαρχος

Βεντέτα έχει ο θάνατος  
με τ’όνομα Μανόλη

τέσσερις πήρες 'σαμε ’δα,  
ντελικανίδες όλοι

γιάννης Κωστα Βιτώρος

Στη μνήμη του εκλιπόντος, η οικογέ-
νειά του εισέφερε το ποσό των 100 
ευρώ στη Φ.Α.

Στις 4 δεκαετίες που πέρασαν, η εφημερίδα μας, η οποία τα είκοσι, τελευταία, 
χρόνια, εκδίδεται και κυκλοφορεί, σε τριμηνιαία βάση, μπόρεσε και κατέγρα-
ψε, την πορεία των Ανωγείων στο πέρασμα του χρόνου και μετέφερε την είδη-
ση, χαρμόσυνη ή μη, τις εκδηλώσεις πολιτισμού, το τραγούδι, τη μαντινάδα, την 
επιτυχία αλλά και τον προβληματισμό με την μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια.
Στις σελίδες της Φ.Α., έχουν φιλοξενηθεί μέχρι σήμερα, χιλιάδες άρθρα και 
ανταποκρίσεις, επιφυλλίδες, αλλά και ανακοινώσεις, ενώ το φωτογραφικό της 
υλικό, προσδίδει στο πολύτιμο και καλά φυλασσόμενο αρχείο της, ιδιαίτερη 
αξία για τον κάθε αναγνώστη και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρο-
νης ιστορίας των Ανωγείων. Η συμβολή όλων των Ανωγειανών στη έκδοση 
και κυκλοφορία της εφημερίδας, είναι διαχρονικά συγκινητική και σαφώς 
αναγκαία και απαραίτητη.

40
Φύλλο 40, Μάρτιος 1977 
χρήματα για την ανέγερση  
της φοιτητικής εστίας… 
και την επέκταση  
του γυμνασίου Ανωγείων…

1980
Φύλλο 75-76,  

Μάιος-Ιούνιος 1980 
Μουσικός Άυγουστος 1980.  

χαρακτηριστική όμορφη φώτο.

2007
Φύλλο 273, Σεπτέμβριος - 
Νοέμβριος 2007 
Ύλη εμπλουτισμένη, ανανεωμένη.  
περισσότερες μόνιμες στήλες.

Φύλλο 254, Ιούνιος 2001 
ή φ.Α. στη νέα χιλιετία. Νεές προκλήσεις και 

κελεύσματα των καιρών. ο αγώνας μας 
συνεχίζεται. Εδώ τ’Ανώγεια στην πρωτεύουσα του 

βορρά, όμορφη Θεσσαλονίκη.

Φύλλο 247, Μάιος 1999 
ή εφημερίδα μας έχει συμπληρώσει ήδη τότε,  
20 χρόνια και συνεχίζει να καταγράφει σε έγχρωμη 
πλέον έκδοση τα ανωγειανά δρώμενα και τις εξελίξεις.

1981
Φύλλο 87, Ιούλιος 1981 

ή Αγροτική τράπεζα στ’Ανώγεια…  
ο ςύλλογός μας τιμάται από το  

«ςύλλογο Ελλήνων λογοτεχνών»

Φύλλο 248, Φλεβάρης 1999 

οι ανωγειανοί δεν έχουν συμμετάσχει στις 
δημοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές του 
οκτωβρίου 1998, διαμαρτυρόμενη για το σχέδιο 
«Καποδίστριας». προβληματισμός και 
εκκρεμότητες. τελικά νικήσαμε.

Φύλλο 73-74, Μάρτης Απρίλης 1980 
ή ύλη έχει εμπλουτιστεί και παρακολουθούμε τις 

ανωγειανές εξελίξεις. χαρακτηριστική η φώτο του 
Μανιώρου με τα παιδιά της 6ης τάξης δημοτικού, 

ήδη τότε πριν 17 χρόνια

1980
Φύλλο 71-72, Γενάρης-Φλεβάρης 1980 

το περίφημο πρωτοσέλιδο με την αναγγελία  
του θανάτου του αρχάγγελου  

της Κρήτης Νίκου Ξυλούρη. Αφιέρωμα.

1978
Φύλλο 57, Άυγουστος 1978

το αλησμόνητο σκίτσο του Μιχάλη ςκουλά (γκιό  
λου) για τους ανωγειανούς λυράρηδες της εποχής

«φωΝή τωΝ ΑΝωγΕΙωΝ»
Α Φ Ι Ε Ρ ω Μ Α

Π ρ οε τ ο ι μ α σ ί α  
γ ι α  τ η  μ ε γά λ η 

ε π ε τ ε ι α κ ή 
ε κδ ήλω σ η

Η αγάπη και το ενδιαφέρον του κάθε ανωγειανού και της κάθε ανωγειανής 
για την εφημερίδα, υπήρξε και εξακολουθεί να είναι η ζωοδότρα δύναμη για 
όλους όσοι, στο διάβα των χρόνων, «πάλεψαν» και προσπαθούν ακόμα, να 
εκδίδεται το φύλλο της «Φωνής» και να φτάνει στα χέρια του κάθε αναγνώστη. 
Τα τελευταία χρόνια, η εφημερίδα μας, μπόρεσε και ανάρτησε σε ηλεκτρονι-
κή μορφή στο διαδίκτυο, αρκετά φύλλα στην ιστιοσελίδα της (www.
ifonitonanogion.gr), ενώ σκοπός είναι όλα τα φύλλα (σσ. τα πρωτοσέλιδα 
αυτών) να ανατυπωθούν και να «δεθούν» κατά χρονολογική σειρά σ’ένα 
επετειακό λεύκωμα.
Ο Σύλλογός μας ετοιμάζει το προσεχές διάστημα (αρχές της Άνοιξης), (θα 
ενημερωθείτε όλοι εγκαίρως) μεγάλη επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια 
κυκλοφορίας της εφημερίδας μας, που θα περιλαμβάνει ομιλίες και οπτικό 
υλικό, με την απαραίτητη βεβαίως μουσική επένδυση.

Στο φύλλο, αυτό  παραθέτουμε, ως ένα μικρό αφιέρωμα μνήμης, κάποια από 
τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας μας, που εκτός των άλλων, αναδεικνύουν την 
προσπάθειά μας, να παρακολουθούμε την είδηση, αλλά και την τεχνολογική 
αλλά και αισθητική εξέλιξη στο χώρο του τύπου.
Για όλους όσοι πίστεψαν και πιστεύουν στην εφημερίδα αυτή, απευθύνουμε ένα 
εγκάρδιο και μεγάλο ευχαριστώ και ζητάμε την συνέχιση της έμπρακτης υποστή-
ριξής τους (είτε υπό τη μορφή αρθρογραφίας, είτε με την οικονομική συνδρομή 
τους), ώστε η εφημερίδα μας να ζήσει στο χρόνο. Ευχαριστούμε και πάλι.

με τιμή,
το Δ.ς του ςυλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας

και η ςυντακτική ομάδα της εφημερίδας μας

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

χ ρ ο Ν Ι Α
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