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Συγκινητική τελετή στ' Ανώγεια

Αποκαλυπτήρια  
της προτομής του 
ΠΑΠΑ-ΓιΑννη 
ΣκOυλΑ

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

«ΙΔΑΙOΥ ΑΝΤΡOΥ»
 ΣΤΟ ΠΡΟγΡΑμμΑ 
 δΗμΟΣΙωΝ  
 ΕΠΕΝδΥΣΕωΝ 
Αρχές Απριλίου 
2014, μετά από 
συντονισμένες 
και μεθοδικές 
προσπάθειες της παρούσας 
δημοτικής αρχής Ανωγείων, οι οποίες 
διήρκησαν επτά σχεδόν, χρόνια, εντάχθηκε 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
2014, το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση και 
εξοπλισμός Τουριστικού Περιπτέρου Ιδαίου 
Άντρου & Διαμόρφωση του ως κέντρο 
Υποδοχής Επισκεπτών», συνολικού προϋ-
πολογισμού 1.120.000,00 ευρώ.

(συνέχεια στη σελ. 14)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜA

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ  
ωΚΕΑΝΟΥ, σελ. 11 
της Μαρίας Χρονιάρη

ΑΝωγΕΙΑ μΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ...  
μΙΑ μΑΝΤΙΝΑδΑ...
του Μανώλη Φασουλά, σελ. 7

μΕ μΑΘΗμΑΤΙΚΗ... 
ΑΚΡΙβΕΙΑ, σελ. 7
του Μανώλη Φασουλά

ΑΝωγΕΙΑΝΕΣ ΑΘΙβΟλΕΣ 
Επιμέλεια: Χριστόδουλος 
Ξυλούρης, σελ. 10

ΑυλΑιΑ ΣΤη 
ΣΧOλικη ΧΡOνιΑ
Όμορφες εορταστικές 
                  εκδηλώσεις

YΠOΓΡΑΦηκΕ η ΣυΜΒΑΣη 
κατασκευής του β' τμήματος 
της Oδού «ΓΑΖι - ΑνΩΓΕιΑ»
›Στις 30/5/2014 υπογράφηκε η σύμβαση 
για την κατασκευή του δεύτερου τμήμα-
τος της οδού Γάζι - Ανώγεια που βρίσκε-
ται σε τροχιά υλοποίησης. H σύμβαση 
συνυπόγράφηκε στα γραφεία της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης από 
τον Σταύρο Αρναουτάκη, και τον εκπρόσωπο της αναδόχου κατασκευα-
στικής εταιρείας Μανόλη Μπαξεβάνη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρ-
χη Ηρακλείου Ευριπίδη Κουκιαδάκη, του Προέδρου του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Γιώργου Πιτσούλη, των δημάρχων Μαλεβυζίου Κώστα 
Μαμουλάκη, Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη. 

βράβευση των μαθητών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέ-

τος, η λήξη της σχολικής χρονιάς, 
συνοδεύθηκε από όμορφες εορταστικές 
εκδηλώσεις, που έλαβαν χώρα στο αμ-
φιθέατρο και στην αυλή του Δημοτικού 
Σχολείου, με πρωταγωνιστές τους ίδιους 
τους μαθητές, συνοδευόμενοι από τους 
δασκάλους και τους γονείς τους.

(συνέχεια στη σελ.13)

                 Ο Σύλλογος 
           των Ανωγειανών 
       της Αθήνας και η Φ.Α. 

σας εύχονται 
  ευχάριστο & ανέμελο   

    ΚΑλΟΚΑΙΡΙ!

Το Σάββατο, 26 Απριλίου 2014, και ώρα 
11:00 π.μ. στ’Ανώγεια, στον περιβάλλοντα 
χώρο του Ιερού Ναού της Παναγίας, στο 
Περαχώρι, πραγματοποιήθηκε με κάθε 
επισημότητα και σε κλίμα συγκίνησης και 
υπερηφάνειας, η εκδήλωση για την απο-
κάλυψη της προτομής του Παπαγιάννη 
Σκουλά, του αντάρτη, του λοχαγού του 
λεγόμενου και «ιπτάμενου ιερέα».

(συνέχεια στη σελ. 12)

(συνέχεια 

στη σελ. 12)

επέστρεψε… στη γη  
που αγάπησε και τίμησε
ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΤΑ OΣΤΑ ΤOΥ  

ΣΤΗ ΖΩΜΙΝΘO
      Με μια σεμνή και πρέπουσα τελετή, την Κυριακή 29 
Ιουνίου, η τελευταία επιθυμία του αείμνηστου και μεγάλου 
έλληνα αρχαιολόγου, του σπουδαίου Γιάννη Σακελλαρά-
κη, έγινε πραγματικότητα.                  (συνέχεια στη σελ. 14)

Συνέντευξη στο Μανώλη Σκανδάλη

Προγραμματισμένο το ραντεβού μας στο 
σπίτι του στην Αγία Παρασκευή.
Η υποδοχή και η φιλοξενία στα πρότυπα 
της Κρήτης και των Ανωγείων ήταν πιστό 
αντίγραφο!                      (συνέχεια στη σελ. 6)

› Oι φετινές, «τριπλές» εκλο-
γές του Μαΐου για την ανάδει-
ξη των δημοτικών και των πε-
ριφερειακών αρχών της χώρας 
μας, αλλά και για την ανάδειξη 
της αντιπροσωπείας μας στο 
Ευρωκοινοβούλιο, διεξήχθησαν 

και στ’Ανώγεια, σε κλίμα πολι-
τισμένο με έκδηλο, ωστόσο, τον 
προβληματισμό των ανωγεια-
νών για ανάγκη εξεύρεσης πρα-
κτικών-«χειροπιαστών» λύσε-
ων προς αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της καθημερινό-

τητάς τους, καθώς η γενικευμέ-
νη οικονομική κρίση των τελευ-
ταίων 6 ετών, που πλήττει τους 
περισσότερους των Ελλήνων, 
έχει φέρει τους συγχωριανούς 
μας, «στα όριά τους».        

(συνέχεια στη σελ. 4)

Νέος Δήμαρχος Ανωγείων ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ!

➜

       ΠΑΠΑ-ΓιΑννηΣ 
   ΣκOυλΑΣ
     Ανώγεια 26/4/2014 
➜  η OΜιλιΑ του καθηγητή  

κ. καλογεράκη κατά τα απο- 
κα λυπτήρια της προτομής  
του μεγάλου αγωνιστή.   ΣΕΛ 8

O ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ

ΔηΜOΤικΕΣ κΑι 

ΠΕΡιΦΕΡΕιΑκΕΣ 

ΕκλOΓΕΣ 2014
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   O ανωγειανός, αθλητικός ρεπόρτερ της ν.Ε.Ρ.ι.Τ.,     
     κΩΣΤΑΣ ΣκOυλΑΣ   μιλάει 
                                 στη «ΦΩνη ΤΩν ΑνΩΓΕιΩν» 
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Ανωγειανές... μουσικές
κυκλοφορίες
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...  Τ' ΑΝΩΓΕΙΑ ΠOΥ ΞΕΧΩΡΙΖOΥΝ... 

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου είναι παρελθόν. Οι ανω-
γειανοί με την ετυμηγορία τους -μετά από μια εκλογική αναμέτρη-
ση άνευ προηγουμένου και δη για την οριακή διαφορά που δια-
μορφώθηκε, μεταξύ των ανθυποψηφίων, η οποία και έκρινε κατά 
την «δεύτερη Κυριακή» τον τελικό νικητή- «έδωσαν τη σκυτάλη» 
και την εντολή στο Μανώλη Καλλέργη, ώστε από την 1η Σεπτεμ-
βρίου και για τα επόμενα πέντε χρόνια, να αναλάβει τα ηνία του 
δήμου Ανωγείων, από τον νυν και επί επτά συναπτά έτη, δήμαρχο, 
Σωκράτη Κεφαλογιάννη.
Αν έπρεπε να διατυπώσω τις σκέψεις μου για την όλη εκλογική 
διαδικασία, όπως εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε στ’Ανώγεια, κι 
αν μου ζητούσε κάποιος να σταθώ στα στοιχεία εκείνα που προ-
κάλεσαν εντύπωση σε μένα, αλλά, θα έλεγα,  εκ των πραγμάτων, 
και στο πανελλήνιο και έφεραν τ’Ανώγεια στην «πρώτη γραμμή», 
να ξεχωρίζουν και να διακρίνονται για μία ακόμα φορά, γεμίζοντάς 
με υπερηφάνεια, δεν θα μπορούσα, παρά να σταθώ κυρίως, στην 
μεγάλη συμμετοχή των δημοτών στην εκλογική διαδικασία, που 
μας έφερε ως δήμο, στις πρώτες των σχετικών θέσεων, ολόκληρης 
της επικράτειας. 
Δεν θα μπορούσα επίσης, να παραγνωρίσω τη μία, μόλις, ψήφο 
που έλαβε το νεοναζιστικό μόρφωμα της «Χρυσής Αυγής», στοιχείο 
που αποτελεί φάρο αισιοδοξίας και έμπνευση σ’όσους αγωνίζονται 
ενάντια στο φασισμό και τις έσχατες φρικώδεις, αναλαμπές του, 
που βεβαίως, τείνουν να ανάψουν για τα καλά. 
Δεν γίνεται τέλος να αγνοήσω, την οριακή διαφορά του αποτελέ-
σματος μεταξύ των δυο υποψηφίων δημάρχων, που δε στάθηκε 
όμως «ικανή» για τη συνείδηση και τον πολιτισμό των ανωγειανών, 
την αξιοπρέπεια και την τιμή μας, να προκαλέσει την επίσημη 
επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Και πολύ σωστά, κατά τη 
γνώμη μου, ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης, με τους συναγωνιστές 
του συνδυασμού του, σύντομα και οριστικά ξεκαθάρισαν ότι δεν 
θα προβούν σε επανακαταμέτρηση ψήφων –προασπίζοντας και 
χαλυβδώνοντας έτσι, την ενότητα του χωριού-  απόφαση που άρι-
στα αξιολόγησε  και ανέδειξε με σχετική του δήλωση, ο νικητής 
Μανώλης Καλλέργης, μαζί με τους ανήκοντες στο συνδυασμό του, 
συμβούλους, εντάσσοντας την όλη στάση του «αντιπάλου» του, 
στον ηθικό πολιτισμό και την παιδεία του ανωγειανού.
Και όλα βέβαια τούτα τα στοιχεία, που χαρακτήρισαν τις πρόσφα-
τες αυτοδιοικητικές εκλογές, διέπονται από έντονο συμβολισμό 
και στέλνουν σημαντικά πολιτικά και ηθικά μηνύματα με πολλούς 
αποδέκτες. 
Θα ήθελα όμως να σταθώ επίσης, στο βαθμό, βεβαίως, που ο πε-
ριορισμένος αυτός χώρος μου επιτρέπει, στο γεγονός, ότι μετά από 
7 και πλέον χρόνια ενεργής και αδιάκοπης ενασχόλησής μου με 
την ιστορική εφημερίδα μας -και αφού έγινα κοινωνός και παρα-
κολούθησα, έστω σε επίπεδο είδησης (τις πιο πολλές φορές) και 
δη για τις ανάγκες της εφημερίδας, αλλά και από έντονο προσω-
πικό μου ενδιαφέρον, τα γεγονότα, τις εκδηλώσεις και τα έργα 
που συντελέσθηκαν εντός ορίων του Δήμου μας- είμαι, νομίζω, σε 
θέση να εκτιμήσω, ότι ο απερχόμενος δήμαρχος έδωσε έντονο το 
στίγμα του στα δημοτικά πράγματα και θεωρώ, ότι μπορεί και 
πρέπει να κριθεί επιτυχημένος. Μου προκάλεσε ισχυρή την αίσθη-
ση, ότι προσπάθησε και έδωσε μάχες στα πολλά και δύσκολα 
μέτωπα που ορθώθηκαν μπροστά του, ενώ παρήγαγε έργο στους 
περισσότερους τομείς που πρέπει να απασχολούν μια δημοτική 
αρχή. Ανακίνησε ζητήματα που βάλτωναν, λόγω της ιδιαιτερότητάς 
τους,  για πολλά χρόνια, έχοντας απέναντί στις αποφάσεις και τις 
επιλογές του, το μεγάλο μειονέκτημα της οικονομικής κρίσης που 
έπληξε τους ανωγειανούς, όπως και όλους του έλληνες. Μιας κρί-
σης, που σχεδόν συγχρονίσθηκε με τη θητεία του. 
Βεβαίως, «εχθρός του καλού», λέει ο σοφός λαός μας, «είναι το 
καλύτερο». Και οι ανωγειανοί έδωσαν την πρόσφατη ετυμηγορία 
τους, παρέχοντας πίστη στο νεοεκλεγέντα δήμαρχο, τον εκπαιδευ-
τικό Μανώλη Καλλέργη, αναμένοντας απ’αυτόν, ακόμα περισσό-
τερο έργο. Και τούτο σημαίνει, με βάση τη δική μου, ταπεινή προ-
σέγγιση στα πράγματα, ότι εκτίμησαν καταρχάς, την ικανότητά 
του, όπως και των δραστήριων και αγαπητών μελών του συνδυα-
σμού του και πίστεψαν έναν γνώριμό τους άνθρωπο, ενεργό, έξυ-
πνο και επί πολλά χρόνια δραστήριο στα κοινωνικά δρώμενα, 
προσηνή και μεθοδικό και σίγουρα με πάθος και όρεξη για δουλειά.
Το έργο του δύσκολο και οι ανάγκες του δήμου μας μεγάλες, όπως 
και τα προβλήματα των δημοτών,  που, τα τελευταία χρόνια, κυρί-
ως ανακύπτουν, εξαιτίας της οικονομικής στενότητας και της συρ-
ρίκνωσης των εισοδημάτων τους, με ό,τι τούτο συνεπάγεται.
Είμαι όμως, βέβαιος, ότι οι ανωγειανοί, συμμετέχοντας ενεργά, 
όπου απαιτηθεί, θα στηρίξουν τον Μανώλη Καλλέργη, όπως, επί-
σης θα στηρίξουν και τους νεοεκλογέντες δημοτικούς συμβούλους 
του και είμαι επίσης, βέβαιος, ότι αυτοί με τη σειρά τους, ασκώντας 
τα νέα τους καθήκοντα, θα  ανταμείψουν όλους με το έργο τους. 
Γιατί, αυτό επιβάλλει ο πολιτισμός μας και η ανωγειανή κουλτού-
ρα και παιδεία, που έκανε, άλλωστε το χωριό μας, να ξεχωρίσει 
και να «ακουστεί» για μία ακόμα φορά στο πανελλήνιο.

Ο αρχισυντάκτης,
Γιάννης Β. Μανουράς

ΕνιΣΧυΣΤΕ 
Την ΕΦηΜΕΡιΔΑ ΜΑΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των  Ανωγειανών 
της Αθήνας παρακαλεί τα μέ λη και τους 
φίλους του, να ενισχύσουν οικονο μικά 
την εφημερίδα μας «Η Φωνή των Ανω-
γείων», τακτοποιώντας τη συνδρο μή 
τους ή εισφέροντας το οποιο δήποτε οι-
κονομικό ποσό. Η κάθε οικονομική βοή-
θεια μας δίνει δύναμη και  κουράγιο για 
να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και 
να καλύ ψουμε τα αυξημένα έξο δα έκδο-
σης και εκτύπωσης της ιστο ρικής μας 
εφημερίδας. Χρή ματα μπο ρεί τε να μας 
αποστείλετε, είτε με ταχυδρομική επιταγή 
στη διεύθυνση του Συλ λόγου μας, είτε με 
κατά θεση στο Λο γα ριασμό Τράπεζας  
Πειραιώς 645512-5883-949 (όψεως) - 
IBAN GR5601714550006455125883949, 
είτε  μέσω της αντα πο κρίτριας μας στ' 
Ανώγεια, Αλίκης Βρέντζου.

O Διευθυντής και το προσωπικό του 
Κ.Υ. Ανωγείων σας ευχαριστεί θερ-
μά για την δημοσίευση τα παρακάτω 
ευχαριστηρίων:
1) τους Γεώργιο και Μαρίκα Σμπώ-
κου από το Ξενοδοχείο τους «MALIA 
PARK ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ» και 
2) τον κο Καράτζη Αντώνη από το 
Ξενοδοχείο του «Nana Beach».
για την ευγενική τους προσφορά σε 
είδη ιματισμού.
3) Την οικογένεια του Σαμόλη Γε-
ωργίου του Στεφάνου που στην μνή-
μη του κατέθεσαν τα ποσά που οι 
παρακάτω διατέθηκαν για την αγορά 
αναλώσιμου υλικού
Oικογένεια Κονιού Εμμ. του Δημ. 
(Καστελλιανά) το ποσό των 50 ευρώ.
Oικογένεια Κονιού Δημ. του Εμμ. 
(Καστελλιανα) το ποσό των 50 ευρώ
Oικογένεια Κονιού Ιωάννη του 
Κων/νου (Τζιριντάνη) το ποσό των 
50 ευρώ
Oικογένεια Κονιού Νικολάου του 
Κων/νου (Τζιριντάνη) το ποσό των 
50 ευρώ
Oικογένεια Παντερή Γεωργίου του 
Στυλ.(Φαρμακοποιός) το ποσό των 
50 ευρώ.
4) την οικογένεια του Αιδ/του Αν-
δρεαδάκη Νικολάου που στην μνήμη 
του Παρασχάκη Εμμ από Δαφνές 
Ηρακλείου διέθεσαν για αγορά ανα-
λώσιμου το ποσό των 50 ευρώ.
5) την οικογένεια του Άρη και Μα-
ρίνας Νταγιαντά που διέθεσαν το 
ποσό των 50 ευρώ στην μνήμη του 
Μιχαήλ Σκουλά (Μίχαλου), καθώς 
και 150 ευρώ στην μνήμη της αγαπη-
μένης τους μητέρας τους Ευρυδίκης 
Σκουλάς, για την προμήθεια υγειονο-
μικού υλικού, για τις ανάγκες του 
Κ.Υ. Ανωγείων.
Ευχόμαστε η μνήμη τους να είναι αι-
ωνία.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚOΛΑOΣ

Στη μνήμη Μιχάλη Σκουλά (Μίχα-
λου), η οικογένεια Γεωργίου και Αρ-
γυρώς Ξυλούρη (Καψή), κατέθεσε 
στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ανωγείων το ποσό των πενήντα (50) 
ευρώ. 
Στη μνήμη Σαμόλη Γεωργίου (Σαμο-
λογιώργη), η οικογένεια Μανώλη 
και Ειρήνης Κονιού, κατέθεσαν στο 
ταμείο της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ανωγείων το ποσό των πενήντα (50) 
ευρώ. 

Στη μνήμη Σαμόλη Γεωργίου (Σαμο-
λογιώργη), ο κ. Δημήτρης Φρυσάλης 
του Αριστείδη, κατέθεσε στο ταμείο 
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων 
το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
Στη μνήμη Σαμόλη Γεωργίου (Σαμο-
λογιώργη), ο κ. Δημήτρης Κονιός του 
Χαραλάμπους, κατέθεσε στο ταμείο 
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, 
το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
 Στη μνήμη Σφακιανάκη Αχιλλέα 
(Στρατηγού), η κ. Ρένα Κουτεντάκη 
του Μιχαήλ, κατέθεσε στο ταμείο της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το πο-
σό των πενήντα (50) ευρώ. 
Στη μνήμη Σφακιανάκη Αχιλλέα 
(Στρατηγού), η οικογένεια Βασιλείου 
Γεωργίου Μανουρά, κατέθεσε στο 
ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπάιδευσης Δήμου Ανω-
γείων το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
Στη μνήμη Χαιρέτη Εμμανουήλ (Φω-
λιά), ο κ. Ξυλούρης Ιωάννης του Αν-
δρέα, κατέθεσε στο ταμείο της Σχο-
λικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό 
των πενήντα (50) ευρώ. 
Η Σχολική Επιτροπή ευχαριστεί θερ-
μά όλους τους δωρητές

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤOΥ ΣΧOΛΕΙOΥ
ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 
Ανωγείων αισθάνεται την υποχρέωση 
να ευχαριστήσει θερμά:
-την Μαρίνα Συκιώτη για την προ-
σφορά τροφίμων στο ΚΑΠΗ στη μνή-
μη των γονέων της και του αδελφού 
της Βασίλη Σαλούστρου (τα τρόφιμα 
δίνονται σε οικογένειες δημοτών που 
έχουν ανάγκη).
- τον ιερέα Κωνσταντίνο Σκουλά για 
την δωρεά 50 ευρώ που προσέφερε 
στην υπηρεσία μας στη μνήμη Μίχα-
λου Σκουλά.
- την Αλίκη Σκουλά χήρα Μανόλη 
Σκουλά και την κόρη της Μαρία 
Σκουλά για την δωρεά 100 ευρώ που 
προσέφεραν στην υπηρεσία μας στη 
μνήμη Μίχαλου Σκουλά.
- τον ιερέα Ανδρεαδάκη Γεώργιο για 
την προσφορά ποσότητας λαχανικών 
(πατάτες) στο ενιαίο μαγειρείο του 
Δήμου.

O ΔΗΜΑΡΧOΣ
ΚΕΦΑΛOΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΕυχαριστήριαΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση

Ιδιοκτησία του Συλλόγου  
των Ανωγειανών της Αθήνας  

«ΤO ΙΔΑΙOΝ ΑΝΤΡOΝ»

γΡΑΦΕΙΑ
Βελεστίνου 18, τ.κ. 11523  

Αμπελόκηποι, Αθήνα  
τηλ./φαξ: 210-6916060

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

ΕΚδΟΤΗΣ
Ζαχαρίας Σαλούστρος-Λαγός

κιν. τηλ.: 6977-464742

δΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Μανώλης Σκανδάλης
κιν. τηλ.: 6977-891415
manskan3@gmail.com

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

e-mail: gmanouras1@gmail.com

art director
Κωνσταντίνα Ανανίδη

ananidi@otenet.gr

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟμΑδΑ

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη - alskreta@gmail.com
Ιωάννης Μανουράς

Νίκος Καράτζης
Βασίλης Κονιός

Ζαχαρίας Σαλούστρος
Μανώλης Σκανδάλης

Άννα Πασπαράκη
Ριρίκα Σκουλά

ΕΙδΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡγΑΤΗΣ
Άλκης Σκουλάς

ΣΥΝΕΡγΑΤΕΣ - ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Βασίλης Βουϊδάσκης

Γιώργος Καλογεράκης
Θοδωρής Πελαντάκης

Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
Μανώλης Φασουλάς

Μαρία Χρονιάρη

ΦωΤΟγΡΑΦΙΕΣ
Μανώλης Σκανδάλης 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ δΙΑΦΗμΙΣΗΣ 
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ΕΚΤΥΠωΣΗ - βΙβλΙΟδΕΣΙΑ
Δεκάλογος Ε.Π.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝδΡΟμΕΣ
Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ

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

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

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

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

επιστρέφονται μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

645512-5883-949 (όψεως)
IBAN GR5601714550006455125883949

Ώρες λειτουργίας του Συλλόγου 
μας κατά τη φετινή περίοδο
O 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 αντιμετω-
πίζουμε. Σας περιμένουμε να γνωριστούμε 
από κοντά.                                     το Δ.Σ.

17:30 έως 20:30

δΙΑΦΗμΙΣΤΕΙΤΕ

ΣΤΗ «ΦωΝΗ  

ΤωΝ ΑΝωγΕΙωΝ»

Καλούμε όλους, όσοι επιθυμούν να 

διαφημιστούν στην εφημερίδα μας 

να καλούν στα γραφεία του  

Συλλόγου μας τηλ.: 210 6916060  

ή στο τηλ.: 6972 906273  

(Γιάννης Μανουράς).

«Πάντα μ'ετσά θα το λαλώ»

Ένας νέος μουσικός, ανωγειανός καλλι-
τέχνης, της «διασποράς» αυτή τη φορά, 
φιλοξενείται στο φύλλο αυτό και στη 
στήλη της εφημερίδας μας. Πρόκειται για 
τον ερμηνευτή και  λυράρη Δημήτρη 
Σταυρακάκη, ο οποίος κυκλοφόρησε,  
πριν λίγο καιρό, την πρώτη δισκογραφι-
κή του δουλειά με τίτλο «Πάντα μ’ετσά 
θα το λαλώ».
O Δημήτρης Σταυρακάκης, (εγγονός του 
Κοκονόκωστα, που με τον αδερφό του, 
τον Κοκονογιώργη -λυράρης κι αυτός της 
εποχής του- έφυγαν είκοσι χρονών από 
τ’Ανώγεια), μένει στην Καρκαδιώτισσα, 
και διατηρεί άσβεστη την αγάπη του για 
τ’Ανώγεια και τις ρίζες του.
Η αγάπη και το μεράκι του για τη μουσι-
κή, τον οδήγησαν με προσεκτικά βήματα 
στην πολύ αξιόλογη αυτή δουλειά, στην 
κυκλοφορία δηλαδή του CD με τίτλο 
«Πάντα μ’ετσά θα το λαλώ», εντάσσο-
ντας έτσι, τον εαυτό του στα μουσικά 
δρώμενα του τόπου μας, με τις καλύτερες 
προσδοκίες.
Το CD περιλαμβάνει  13 μουσικά κομ-
μάτια, με στίχους βασισμένους σε παλιές 
μαντινάδες και ριζίτικα, που ο ίδιος ο 
καλλιτέχνης άκουγε από παλιούς ανθρώ-
πους του τόπου μας και θέλησε να τα 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
Δισκ. Εταιρία:  ΑΕΡΑΚΗΣ-ΚΡΗΤΙΚO  

ΜOΥΣΙΚO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Μουσική ταβέρνα
«O ΒOΥΡΓΙΑΣ»

Χαράλαμπος  
ΧΑιΡΕΤηΣ

Φορμίωνος 236 & Ερμού 39
ΒυΡΩνΑΣ

τηλ.: 210-7643414
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καλλέργης . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
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Μεγάλου Αγωνιστή. . . . . . .8-10

〉 ΑνΩΓΕιΑνΕΣ  
αθιβολές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

〉 Έναρξη λειτουργίας  
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διατηρήσει αναλλοίωτα στο χρόνο, δίνο-
ντας τον καλύτερο μουσικό εαυτό του.
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠO ΤΑ ΚOΜΜΑΤΙΑ ΤOΥ CD: 
1.  Βασιλικός (συρτός Περβολιανός 

Καρκαδιανός)
2.  Στη γειτονιά που κάθεσαι  

(ανωγειανές κοντυλιές)
3.  O ήλιος όντε πρωτοβγεί (κουδονια-

νός συρτός), Πάντα μ’ετσά θα το λα-
λώ (Σκοπός του Σμπώκου)

4.  Πρέβελη (αποκορωνιώτικος  
συρτός)

5.  Στα όρη στα ψηλά βουνά  
(Ρεθεμνιώτικο συρτό) κ. άλλα.

Για την παραγωγή του CD, συμμετείχαν 
παίζοντας οι μουσικοί: Δημήτρης Σταυ-
ρακάκης (λύρα, μαντολίνο, τραγούδι), 
Γιώργης Σταυρακάκης (λαούτο) και 
Κώστας Μαρκάκης (κρουστά, κιθάρα)

Καλή σας ακρόαση!
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η προεκλογική περίοδος, ειδικότερα σ’ό,τι 
αφορά στα «του οίκου μας», δηλαδή σε σχέση 
με το Δήμο Ανωγείων και την ανάδειξη της 
νέας δημοτικής αρχής, έδωσε την ευκαιρία 
στους συγχωριανούς μας, να ενημερωθούν για 
τα προγράμματα των υποψηφίων συνδυασμών 
και να ετοιμηγορήσουν, εκφράζοντας τη βού-
λησή τους, κατά τις δύο εκλογικές αναμετρή-
σεις της 18ης και της 25 ης Μαίου.

Φέτος, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, 
αντίστοιχη εκλογική αναμέτρηση του παρελ-
θόντος, το τελικό αποτέλεσμα για την ανά-
δειξη της νέας δημοτικής αρχής (που θα ανα-
λάβει τα καθήκοντά της στη 1 Σεπτεμβρίου 
2014, διαδεχόμενη έτσι την παρούσα δημοτική 
αρχή), κρίθηκε στο νήμα και στη μία μόνο 
ψήφο!
Σε μια βραδιά θρίλερ, κατά τη δεύτερη Κυρια-
κή των εκλογών (25 Μαΐου) και μετά από 
τέσσερις επανακαταμετρήσεις των ψηφοδελ-
τίων, στο ένα από τα πέντε εκλογικά τμήματα, 
το αποτέλεσμα έδωσε το προβάδισμα της 
μιας ψήφου και ταυτόχρονα την εκλογή και 
το χρίσμα του νέου Δημάρχου Ανωγείων στον 
εκπαιδευτικό κ. Μανώλη Καλλέργη, χρήζο-
ντας ταυτόχρονα και το συνδυασμό του οποί-
ου ηγήθηκε, ήτοι την «Δημοτική Προοδευτική 
Κίνηση- Ανώγεια Μπροστά» νικητή του συν-
δυασμού «Τ Άνώγεια του Μέλλοντος», του 
οποίου ηγήθηκε για τρίτη συνεχόμενη εκλογι-
κή αναμέτρηση, τα τελευταία 7 χρόνια, ο αν-
θυποψήφιός του και νυν δήμαρχος κ. Σωκρά-
της Κεφαλογιάννης. 
Για τα επόμενα πέντε λοιπόν, χρόνια και συ-

γκεκριμένα από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, τα 
ηνία του Δήμου Ανωγείων αναλαμβάνει ο 
νεοεκλεγής δήμαρχος Μανώλης Καλλέργης, 
με αρωγούς μια νέα, δραστήρια και φερέλπι-
δα, δεκαμελή ομάδα δημοτικών συμβούλων, 
που στελέχωσαν μέρος του συνδυασμού του, 
κατά την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση.
O νέος δήμαρχος Ανωγείων, ο Μανώλης Καλ-
λέργης, άνθρωπος αγαπητός, ικανός και με-
τριοπαθής, προσηνής και έξυπνος, έμπειρος 
και με σημαντική προσωπική διαδρομή, καλεί-
ται, αφήνοντας το δικό του στίγμα, να αναλά-
βει νέες πρωτοβουλίες, να προβεί στις όποιες 
απαιτούμενες τομές, να διαχειριστεί αλλά και 
να εξελίξει με την ομάδα του, το έργο της 
απελθούσας δημοτικής αρχής με ηγέτη της, 
τον Σωκράτη Κεφαλογιάννη, ένα δήμαρχο 
οξυδερκή και μετριοπαθή, που κατά ομολογία 
των περισσοτέρων, επί επτά συναπτά χρόνια, 
προσπάθησε και έδωσε νέα όψη στ’Ανώγεια, 
αναπτύσσοντας πολυσχιδείς δράσεις στον 
τομέα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
(υγεία, παιδεία, αθλητισμό, κοινωνική μέρι-
μνα), στην αξιοποίηση των αποθεμάτων φυ-
σικού και πολιτισμικού πλούτου, στον τομέα 
των υποδομών, των δημοτικών έργων και των 
αναπλάσεων του Δήμου Ανωγείων, με στόχο 
την διευκόλυνση και βελτίωση της ζωής των 
δημοτών και την προσέλκυση τουριστικού 
ρεύματος και δη σε μια εποχή με πολύ σημα-
ντικά οικονομικά προβλήματα για τον κάθε 
ανωγειανό, και με συρρικνούμενους τους πό-
ρους για τον ίδιο τον Δήμο.

Η ΠΡOΕΚΛOΓΙΚΗ ΠΕΡΙOΔOΣ…
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, 
και ας εστιάσουμε στις δημοτικές εκλογές, και 

τα όσα προετοίμασαν το έδαφος γι’αυτές, στα 
πλαίσια της προεκλογικής περιόδου.

Οι τρεις υποψήφιοι για το δημαρχικό θώκο, 
φρόντισαν το συντομότερο δυνατό να στελε-
χώσουν τους συνδυασμούς και παρά το κάλε-
σμα του Σωκράτη Κεφαλογιάννη για σχημα-
τισμό κοινού ψηφοδελτίου, κατήλθαν στον 
προεκλογικό στίβο ο καθείς ξεχωριστά, με 
πίστη και σχέδιο, επιδιώκοντας όλοι να πεί-
σουν γι’αυτό και για το όραμά τους για τ’Α-
νώγεια. 
Έτσι λοιπόν, ο νυν δήμαρχος Σωκράτης Κε-
φαλογιάννης («Τ’Ανώγεια του Μέλλοντος»), 
ο ανθυποψήφιός του και ήδη νεοεκλεγής δή-
μαρχος Μανώλης Καλλέργης («Δημοτική 
Προοδευτική Κίνηση»), αλλά και ο πάντα 
μαχητικός και αιχμηρός Αντώνης Ρούλιος 
(«Αγωνιστική Συσπείρωση»), με τους συνδυ-
ασμούς του, φρόντισαν να πείσουν τους συγ-
χωριανούς μας και με ομιλίες και παρουσιά-
σεις, με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, έφτα-
σαν στην πρώτη Κυριακή των εκλογών. 
Την ίδια περίοδο τ’Ανώγεια καλούνταν να 
αποφασίσουν και για τον καταλληλότερο πε-
ριφερειάρχη και βεβαίως για την ευρωβουλή 
και να προκρίνουν και εκεί τους πλέον ικα-
νούς. Άλλωστε και οι δύο αυτές εκλογικές 
αναμετρήσεις είχαν έντονο ανωγειανό ενδια-
φέρον, ενώ στην Ευρωβουλή, ο ανωγειανός 
Μανώλης Κεφαλογιάννης, εκλέχθηκε κατα-
κτώντας περίοπτη θέση.
Oι τρεις, λοιπόν, διεκδικητές του δημαρχιακού 
θώκου, εγκαινίασαν στ’Ανώγεια τα εκλογικά 
τους κέντρα και επιδίωξαν με δημόσιες ομιλί-
ες να παρουσιάσουν το έργο τους.
Επισκέφθηκαν μάλιστα διαδοχικά και την 

Αθήνα, όπου ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα 
του Συλλόγου μας «Το Ιδαίον Άντρον», μί-
λησαν σε ανοικτές ομιλίες, στις 9, 10 και 
11/5, απευθυνόμενοι στους ανωγειανούς της 
Αθήνας, οι οποίοι γέμισαν, κάθε φορά την 
αίθουσα του Συλλόγου μας για να τους ακού-
σουν και να αναπτύξουν διαλεκτική συζήτηση 
μαζί τους (βλ. οπτικό υλικό).

18/5: Η «ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ»…  
ΔΗΜOΤΙΚΕΣ ΕΚΛOΓΕΣ
Μετά από τον προεκλογικό αγώνα, που διήρ-
κησε περισσότερο από ένα μήνα και εντάθηκε 
τις τελευταίες ημέρες πριν την 18η Μαϊου, οδη-
γηθήκαμε στις εκλογές.
Oι ανωγειανοί ανταποκρίθηκαν στο καθήκον 
τους και την ημέρα εκείνοι, με ποσοστό συμ-
μετοχής που έφτασε το 78,6 %, 2092 ψηφο-
φόροι σε σύνολο 2660 εγγεγραμμένων προ-
σήλθαν στα 5 εκλογικά τμήματα του Δήμου 
Ανωγείων και άσκησαν το δικαίωμά τους, 
μέσα σε ατμόσφαιρα πολιτισμένη.
Oι κάλπες έκλεισαν στις 7 το βράδυ και γύρω 
στις 10:30 το βράδυ τα αποτελέσματα ήταν 
γνωστά με τον νυν δήμαρχο κ. Σωκράτη Κε-
φαλογιάννη να καταλαμβάνει την πρώτη θέση 
με 1005 ψήφους (ποσοστό 48,46%) και δεύτε-
ρος να έρχεται ο κ. Μανώλης Καλλέργης με 
909 ψήφους (ποσοστό 43,83 %). Με το απο-
τέλεσμα αυτό οι δύο υποψήφιοι ανανέωσαν το 
ραντεβού τους για την δεύτερη Κυριακή των 
εκλογών, στις 25 Μαϊου, ενώ ο Αντώνης Ρού-
λιος συγκεντρώνοντας 160 ψήφους (ποσοστό 
7,71 %) , ήρθε τρίτος στην κατάταξη και δεν 
μπόρεσε να περάσει στο δεύτερο γύρο των 
εκλογών. 18 ψηφοδέλτια μόνο, βρέθηκαν άκυ-
ρα ή λευκά (ποσοστό 0 9 %).

ΤΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
ΕΚΛOΓΙΚΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18/05/2014 ΔΗΜOΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΕΚΛOΓΙΚO ΓΡΑΜΜΕΝOΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΠOΧΗ ΕΓΚΥΡΑ ΑΚΥΡΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΚΕΦΑΛOΓΙΑΝΝΗΣ ΡOΥΛΙOΣ
ΤΜΗΜΑ     ΛΕΥΚΑ   
59ο 501 392 109 383 9 144 211 28
60ο 537 450 87 447 3 171 252 24
61ο 538 401 137 400 1 190 205 5
62ο 541 420 121 418 2 229 148 41
63ο 543 430 113 426 4 175 189 62
ΣΥΝOΛΑ 2660 2093 567 2074 19 909 1005 160

 ΣΤΑΥΡOΙ ΣΥΜΒOYΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΕΜ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ (Δημοτική Προοδευτική Κίνηση)  59ο 60ο 61ο 62ο 63ο ΣΥΝOΛO
1 ΣΜΠΩΚOΣ ΒΑΣΙΛΕΙOΣ 46 37 36 74 59 252
2 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙOΣ 25 25 55 52 88 245
3 ΣΚOΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚOΣ) 21 42 31 106 41 241
4 ΞΥΛOΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙOΣ (ΚΑΨΗΣ) 17 53 84 41 27 222
5 ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠOΛΙOΣ) 64 31 39 50 34 218
6 ΜΠΑΓΚΕΡΗ-ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΙΡΗ 37 31 51 42 52 213
7 ΚOΝΙOΣ ΔΗΜΗΤΡΙOΣ 19 61 45 49 26 200
8 ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 67 28 29 24 35 183
9 ΣOΥΛΤΑΤOΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 27 32 30 33 40 162
10 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙOΣ 27 18 28 67 15 155
11 ΣΠΙΘOΥΡΗ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΝΑ 9 42 22 21 45 139
12 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 30 52 18 20 131
13 ΣΑΛOΥΣΤΡOΥ ΧΑΡΑ (ΝΤΙΝΑ) 29 17 17 37 8 108
14 ΚOΥΤΑΝΤOΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 6 32 4 9 12 63
15 ΠΛOΥΣΗ ΑΓΑΠΗ 7 7 10 29 6 59
16 ΚΑΛΛΕΡΓΗ-ΨΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ 3 2 3 0 4 12
17 ΜΑΝOΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙOΣ 2 1 6 2 0 11

Α. ΡOΥΛΙOΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
 ΣΤΑΥΡOΙ ΣΥΜΒOYΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 59ο 60ο 61ο 62ο 63ο ΣΥΝOΛO
1 ΦΑΣOΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΠOΛΥΖΩΗ 6 8 1 8 30 53
2 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝOΥ 4 8 1 11 20 44
3 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙOΣ του ΙΩΑΝΝOΥ 9 5 1 15 8 38
4 ΣΚOΥΛΑ- ΦΑΣOΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΥΡΩΝOΣ 3 0 2 9 18 32
5 ΣΠΑΧΗΣ ΛΕΑΝΔΡOΣ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΥ 2 1 0 10 18 31
6 ΒΡΕΝΤΖOΥ-ΚOΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ 5 8 0 6 6 25
7 ΣΜΠΩΚOΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝOΥ 0 0 2 10 11 23
8 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ –ΦΑΣOΥΛΑ  ΜΑΡΙΑ του Γεωργιου 1 0 1 3 17 22
9 ΣΜΠΩΚOΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 0 1 10 9 22
10 ΣΠΑΧΗ- ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΣΑ του ΛΕΑΝΔΡOΥ 2 3 0 1 16 22
11 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙOΣ  του ΙΩΑΝΝOΥ 0 3 2 12 3 20
12 ΚΑΛOΜOΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙOΣ του ΙΩΑΝΝΗ 0 13 1 3 2 19
13 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ του ΕΜΜΑΝOΥΗΛ 6 1 0 2 9 18
14 ΚΑΛOΜOΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   του ΣΠΥΡΙΔΩΝOΣ 3 10 0 1 3 17
15 ΒΡΕΝΤΖOΣ ΓΕΩΡΓΙOΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ 12 1 1 1 0 15
16 ΣΚOΥΛΑ- ΒΡΕΝΤΖOΥ ΘΑΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝOΥ 8 3 1 3 0 15
17 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧOΥ 2 4 0 3 6 15
18 ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙOΣ  του ΜΙΧΑΗΛ 2 0 0 0 0 2

18/5: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ…
Tην πρώτη Κυριακή των εκλογών οι ψηφοφόροι, βρέθηκαν ενώπιον μιας ακόμα κάλπης, αυτής για την εκλογή του Περιφερειάρ-
χη Κρήτης. Σε σύνολο 2660 εγγεγραμμένων, ψήφισαν 2093 και βρέθηκαν 2020 έγκυρα ψηφοδέλτια. Τα αποτελέσματα για τους 
συνδυασμούς, αναλυτικά, έχουν ως ακολούθως:

 18/05/2014 ΔΗΜOΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ. Αποτελέσματα στις περιφερειακές εκλογές
 ΣΤΑΥΡOΙ ΣΥΜΒOYΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝOΛO
  59ο 60ο 61ο 62ο 63ο 

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝOΙ 501 537 538 541 543 2.660
 ΨΗΦΙΣΑΝ 392 450 401 420 430 2.093
 ΑΠOΧΗ 109 87 137 121 113 567
 ΕΓΚΥΡΑ 377 433 388 309 413 2.020
 ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 15 17 13 11 17 73
       
1 ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-OΡΦΑΝOΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ 59 45 43 54 84 285
2 ΡΙΖOΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-
 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 35 37 53 52 53 230
3 ΑΝΥΠOΤΑΚΤΗ ΚΡΗΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 0 3 4 3 12
4 ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝ-ΑΝΘΡΩΠOΣ-
 ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙOΣ 4 4 5 2 8 23
5 ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ-ΑΡΝΑOΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡOΣ 96 104 94 165 91 550
6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΡΗΤΗ- 
 ΣΠΥΡOΠOΥΛOΣ ΓΕΩΡΓΙOΣ 1 1 2 0 2 6
7 ΚΡΗΤΗ ΜΠOΡOΥΜΕ-ΤΣOΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 180 242 188 132 172 914

χαρητήρια στον Μανώλη Καλλέρ-
γη, για το αποτέλεσμα, κρατώντας 
μια επιφύλαξη 2 ημερών, για τη 
λήψη της τελικής απόφασης περί 
υποβολής επίσημης αίτησης επανα-
καταμέτρησης των ψήφων εκ μέ-
ρους του συνδυασμού του, και τού-
το λόγω της φυσικής κόπωσης της 
στιγμής, που δυσχέραινε την ψύ-
χραιμη λήψη απόφασης. Υπογράμ-
μισε όμως, ότι τα ανωγειανά ήθη και 
η ανάγκη για την ενότητα του χω-
ριού, επέβαλαν στον ίδιο, την από-
φαση, να προβεί στην κίνησή του 
αυτή, να επισκεπτεί, δηλαδή, με το 
μέλη του συνδυασμού του, το εκλο-
γικό κέντρο του Μανώλη Καλλέργη 
για την απόδοση δια ζώσης, των 
συγχαρητηρίων στον ανθυποψήφιό 
του, μέχρι εκείνη την ημέρα.
Πολύ σύντομα, όμως ο κ. Σωκράτης 
Κεφαλογιάννης, με ευχαριστήρια 
ανακοίνωση που εξέδωσε λίγες μέ-
ρες μετά τις εκλογές, αφού ευχαρί-
στησε, όλους τους δημότες, ξεκαθά-
ρισε ότι δεν θα ζητήσει επανακατα-
μέτρηση των ψήφων, κάτι που 
προκάλεσε θετική αίσθηση σε όλους 
τους συγχωριανούς μας, αλλά και 
στην ευρύτερη κοινωνία, ενώ, πα-
ράλληλα, ο κ. Μανώλης Καλλέργης, 
με δήλωσή του ενέταξε τη στάση 
αυτή του κ. Κεφαλογιάννη στο πλαί-
σιο αρχών και ηθικών αξιών της 
ανωγειανής κοινωνίας, πλαίσιο, που 
την έχει κάνει να ξεχωρίζει και να 
τιμάται από όλους του Έλληνες.
 
Το νέο δημοτικό συμβουλιο με βά-
ση τα αποτελέσματα των εκλογών 
(πρώτης και δεύτερης Κυριακής)
Καταρχάς να σημειώσουμε ότι το 
επόμενο δημοτικό συμβούλιο, και ο 
νέος δήμαρχος Μανώλης Καλλέρ-
γης, αναλαμβάνει τα ηνία από την 
1η Σεπτεμβρίου 2014 και δη για τα 
επόμενη 5 έτη, ενώ μέχρι την 31η 
Αυγούστου, δήμαρχος παραμένει ο 
κ. Κεφαλογιάννης.
Το Δημοτικό συμβούλιο εκτός από 
το Μανώλη Καλλέργη, το Σωκράτη 
Κεφαλογιάννη και τον Αντώνη 
Ρούλιου, θα πλαισιώνουν οι:
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ 
ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΟΙ :
Βασίλης Σμπώκος
Αναστάσιος Χαιρέτης
Γιάγκος Σκουλάς
Γιώργος Ξυλούρης
Γιάννης Αεράκης
Μαίρη-Μπαγκέρη Σταυρακάκη
Δημήτρης Κονιός
Μαρία Δραμουντάνη
Ζαχαρίας Σουλτάτος
Δημήτρης Πασπαράκης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΩ-
ΚΡΑΤΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΙ:
Βασίλης Φασουλάς
Μιχάλης Μανουράς
Οδυσσέας Σπαχής
Εμμανουήλ Χαιρέτης
Εμμανουήλ Κοντογιάννης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ...
Τη δεύτερη Κυριακή, οι ανωγειανοί 
βρέθηκαν ενώπιον μιας ακόμα κάλ-
πης, αυτής για την ψηφοφορία για 

Στις 9 ,10 και 
11 Μαϊου, οι 
τρεις υποψήφιοι 
για το 
δημαρχιακό 
θώκο των 
Ανωγείων,  
ο Αντώνης 
Ρούλιος,  
ο Μανώλης 
Καλλέργης και 
ο Σωκράτης 
Κεφαλογιάννης 
παρουσίασαν 
στην αίθουσα 
του Συλλόγου 
μας, το 
πρόγραμμα των 
συνδυασμών 
τους για την 
επόμενη 5 ετία.

Πολλοί οι ανωγειανοί που συγκεντρώθηκαν στο 
Σύλλογό μας για να ακούσουν τους 3 υποψηφίους

Αρχές Μαίου,  
Στο «Κονάκι» των 
Μερτζάνηδων:  
O Δημή τρης 
Μερτζά νης, ο 
δή μαρχος Αθηναίων 
κ.Καμίνης, ο Γιάννης 
Μερτζάνης, ο Νίκος 
Ζωιδάκης, και ο 
καθηγητής Βασίλης 
Αγγελόπουλος, σε 
εκδήλωση της 
δημοσιογραφικής 
ομάδας του ρ. 
σταθμού 9,84 FM

ΔηΜOΤικΕΣ κΑι 

ΠΕΡιΦΕΡΕιΑκΕΣ 

ΕκλOΓΕΣ 2014
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Νέος Δήμαρχος Ανωγείων, ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ!
Μεγάλη, η συμμετοχή των δημοτών // ΣΤO ΝΗΜΑ ΚΡΙΘΗΚΕ Η ΔΗΜΑΡΧΙΑ// Στον πάτο … η «ΧρυΣη άυγη»

OΙ ΣΤΑΥΡOΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 
ΥΠOΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
Μετά τα αποτελέσματα στις δημοτικές εκλο-
γές, για τους συνδυασμούς, το ενδιαφέρον 
όλων επικεντρώθηκε στις ψήφους που θα λάμ-
βαναν οι υποψήφιοι και στην τελική τους κα-
τάταξη.
Εν τέλει και μετά την ολοκλήρωση της κατα-
μέτρησης των ψήφων, πρώτος όλων και με το 
ψηφοδέλτιο του Σωκράτη Κεφαλογιάννη, 
αναδείχθηκε (όπως και στην προηγούμενη 
εκλογική αναμέτρηση το 2010), ο Βασίλης 
Φασουλάς (του Μητσοφλά), αποκομίζοντας 
305 ψήφους. 
Με το ψηφοδέλτιο του Μανώλη Καλλέργη 
πρώτος αναδείχθηκε ο Βασίλης Σμπώκος 
λαμβάνοντας 252 ψήφους, ενώ από το ψηφο-
δέλτιο του Αντώνη Ρούλιου, πρώτος αναδεί-
χθηκε ο Γιάννης Φασουλάς, ο γιός του Πο-
λυζώη, με 53 ψήφους.

ΑΚOΛOΥθOΥΝ OΙ ΣΤΑΥΡOΙ OΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠOΨΗΦΙΩΝ…

 ΣΤΑΥΡOΙ ΣΥΜΒOYΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 59ο 60ο 61ο 62ο 63ο ΣΥΝOΛO
Σ. ΚΕΦΑΛOΓΙΑΝΝΗΣ (Τ’Ανώγεια του μέλλοντος)
1 ΦΑΣOΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙOΣ ΤOΥ ΔΗΜΗΤΡΙOΥ 53 68 43 43 98 395
2 ΜΑΝOΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤOΥ ΙΩΑΝΝΗ 39 75 85 36 33 268
3 ΣΠΑΧΗΣ OΔΥΣΣΕΥΣ ΤOΥ ΕΜΜΑΝOΥΗΛ 45 75 23 26 55 224
4 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝOΥΗΛ ΤOΥ ΒΑΣΙΛΕΙOΥ 30 51 39 38 62 220
5 ΚOΝΤOΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝOΥΗΛ ΤOΥ ΙΩΑΝΝΗ 44 60 34 38 41 217
6 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙOΣ ΤOΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡOΥ 63 44 40 25 37 209
7 ΚΑΛOΜOΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠOΣ ΤOΥ ΔΗΜΗΤΡΙOΥ 19 63 74 17 28 201
8 ΣΑΛOΥΣΤΡOΣ ΓΕΩΡΓΙOΣ ΤOΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30 29 43 68 31 201
9 ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤOΥ ΝΙΚOΛΑOΥ 63 45 14 25 53 200
10 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ – ΚΕΦΑΛOΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤOΥ ΓΕΩΡΓΙOΥ 53 68 15 30 30 196
11 ΞΥΛOΥΡΗΣ ΣOΦOΚΛΗΣ ΤOΥ ΙΩΑΝΝΗ 24 44 45 13 27 153
12 ΒΡΕΝΤΖOΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΤOΥ ΒΑΣΙΛΕΙOΥ 65 21 7 9 15 117
13 ΞΗΜΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤOΥ ΓΕΩΡΓΙOΥ 8 26 32 10 8 84
14 ΜΑΥΡOΚΩΣΤΑΣ ΡOΥΣΣOΣ ΤOΥ ΒΑΣΙΛΕΙOΥ 9 23 36 3 10 81
15 ΣΑΜOΛΗΣ ΕΜΜΑΝOΥΗΛ ΤOΥ ΙΩΑΝΝΗ 8 11 15 30 7 71
16 ΔΡΑΜOΥΝΤΑΝΗ – ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤOΥ ΓΕΩΡΓΙOΥ 12 4 15 4 4 39
17 ΚΟΥΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤOΥ ΒΑΣΙΛΕΙOΥ 8 19 9 0 1 37
18 ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤOΥ ΓΕΩΡΓΙOΥ 18 2 3 4 1 28
19 ΧΑΧΛΙOΥΤΗ – ΚΕΦΑΛOΓΙΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝOΥΕΛΑ ΤOΥ ΙΩΑΝΝΗ 1 7 1 1 3 13

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ … (25/5)
ΔΗΜOΤΙΚΕΣ ΕΚΛOΓΕΣ…
Η δεύτερη Κυριακή των εκλογών, στις 25/5, έμελε να έχει δραματι-
κό για την εξαγωγή του αποτελέσματος των δημοτικών εκλογών, 
φινάλε, στοιχείο που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη των ανωγειανών, 
και τούτο καθώς, όταν τελείωσε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων 
και της τελευταίας από τις 5 κάλπες (τα ψηφοδέλτια της οποίας επα-
νακαταμετρήθηκαν 4 φορές), ο Μανώλης Καλλέργης βρέθηκε, περί 
ώρα 1:30 τα ξημερώματα να «τερματίζει» πρώτος λαμβάνοντας 1038 
ψήφους (ποσοστό 50,024 %), ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο νυν 
δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης, με 1037 ψήφους (ποσοστό 
49,975%). Βρέθηκαν δε και 72 λευκά/άκυρα ψηφοδέλτια.
Συνολικά, ψήφισαν 2.150 εκλογείς, δηλαδή 58 περισσότεροι από 
αυτούς που ψήφισαν την πρώτη Κυριακή των εκλογών (σ.σ. 2092). 
Η αποχή κυμάνθηκε στα πιο χαμηλά ποσοστά πανελληνίως και δη 
σε ποσοστό 19,21%.
Το αποτέλεσμα έδωσε μεγάλη χαρά και σκόρπισε ενθουσιασμό στις 
τάξεις του μελών του συνδυασμού του Μανώλη Καλλέργη, στον 
ίδιο, αλλά και στους πολυπληθείς παρευρισκόμενους που είχαν μα-
ζευτεί έξω από το εκλογικό κέντρο για να τους συγχαρούν. 
Εκείνη την ώρα, απευθυνόμενος ο Μανώλης Καλλέργης στους 
συγκεντρωμένους φίλους και υποστηρικτές του, ανάφερε: 
«Σας ευχαριστώ πολύ όλους μέσα από την καρδιά μου για την πα-
ρουσία σας, τη στήριξη σας, τη συμπαράσταση σας, τη ψήφο σας! 
Ήταν ένας ωραίος αγώνας που τον δώσαμε όλοι μαζί ο καθένας από 

σας με όποιο τρόπο μπορούσε να προσφέρει. Κατορθώσαμε μια με-
γάλη νίκη πράγμα που πριν δυο μήνες φαινόταν πολύ δύσκολο.
Ευχαριστώ όλους τους υποψήφιους του ψηφοδελτίου της κίνησης 
μας, που έδωσαν την μάχη με όλες τους τις δυνάμεις.
Από αύριο όλοι ενωμένοι θα αγωνιστούμε για ένα καλύτερο μέλλον 
για τον τόπο μας, με ισότητα, αλληλεγγύη και ισονομία για να πάμε 
τα Ανώγεια μπροστά.
Αναλαμβάνουμε μια μεγάλη ευθύνη .Οι δυσκολίες είναι πολλές αλ-
λά είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε σκληρά και με τη δική 
σας συμμετοχή και συμπαράσταση θα τα καταφέρουμε.
Θα γιορτάσουμε την αποψινή βραδιά όμορφα και πολιτισμένα».
Στο αντίποδα, στο εκλογικό κέντρο του Σωκράτη Κεφαλογιάννη, 
επικράτησε προβληματισμός για το τελικό αποτέλεσμα και για τη 
στάση που έπρεπε να τηρήσουν σχετικά με την επαλήθευση του 
αποτελέσματος και για το αν έπρεπε να ζητήσουν την επανακατα-
μέτρηση των ψηφοδελτίων και επισήμως, όπως προβλέπεται από το 
νόμο, (και δη εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση των αποτελε-
σμάτων στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης), ώστε κατόπιν, εάν υπήρχε 
βάσει να προέβαλαν ένσταση κατά του αποτελέσματος.
Πολύ γρήγορα, όμως άπαντες του συνδυασμού του Σ. Κεφαλογιάν-
νη, με τον ίδιο μπροστά, περπάτησαν προς το εκλογικό τμήμα του 
Μανώλη Καλλέργη, όπου τους υποδέχθηκαν με χειροκρότημα και 
επαίνους, όλοι οι φίλοι και υποστηρικτές, αλλά και τα μέλη του 
συνδυασμού του Μανώλη Καλλέργη.
Ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης ευχαρίστησε όλους και απέδωσε συγ-

την ανάδειξη του Περιφερειάρχη 
Κρήτης. Στις Περιφερειακές, λοι-
πόν, εκλογές οι Ανωγειανοί έδω-
σαν το προβάδισμα στον, τελικό 
νικητή και επανεκλεγέντα περιφε-
ρειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη με 
1030 ψήφους και ποσοστό 55,32 % 
ενώ ο Σεραφείμ Τσόκας ήλθε δεύ-
τερος, συγκεντρώνοντας 832 ψή-
φους και ποσοστό 44,68 %.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ…
Την ίδια, όμως αυτή Κυριακή της 
25ης Μαϊου (σε μια σύνθετη και 
απαιτητική διαδικασία για τους 
ηλικιωμένους κυρίως εκλογείς) οι 
Ανωγεινοί, όπως και όλοι οι Έλλη-
νες, ψήφισαν και για την αντιπρο-
σώπευση της χώρας μας στο Ευρω-
κοινοβούλιο.
Στο Δήμο Ανωγείων την πρωτιά 
κατέκτησε το κόμμα της Νέας Δη-
μοκρατίας με 736 ψήφους και πο-
σοστό 36,06%, ενώ ακολούθησε ο 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., έλαβε 446 ψήφους και 
ήρθε δεύτερος με ποσοστό 21,85 
%.. Αξιοσημείωτο το ποσοστό της 
ΕΛΙΑΣ, που έλαβε 397 ψήφους που 
αντιστοιχούν σε ποσοστό 19,45 %, 
ενώ την ακολούθησε το Κ.Κ.Ε. , 
που έλαβε 177 ψήφους και ποσοστό 
8,67 %. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 
και έλαβαν 25 ψήφους (ποσοστό 
1,22 %), ενώ η Δημοκρατική Αρι-
στερά, περιορίστηκε ακόμα περισ-
σότερο στις 13 ψήφους και ποσο-
στό 0,64%.
Να σημειωθεί ότι 38 ψήφους έλαβε 
το κόμμα του κ. Χατζημαρκάκη 
«Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες», 
ποσοστό που αντιστοιχεί στο 
1,86%
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι την 
ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμ-
μές, στη 1/6/2014) με ενσωματωμέ-
νο το 94,86% ο συγχωριανός μας 
Μανώλης Κεφαλογιάννης, λαμβά-
νει για την εκλογή του στο Ευρω-
κοινοβούλιο, (όπου εκλέγεται σί-
γουρα) με το κόμμα της Νέας Δη-
μοκρατίας, 233.426 ψήφους, και 
έρχεται δεύτερος με πρώτη και με 
ανεπαίσθητη διαφορά τη δημοσιο-
γράφο Μαρία Σπυράκη που λαμ-
βάνει 233.825 σταυρούς.
Αυτό όμως που προκάλεσε πανελ-
ληνίως αίσθηση, αλλά δεν ξάφνια-
σε στο ελάχιστο, τους γνώστες της 
ιστορίας, και δη των αγώνων των 
ανωγειανών ενάντια στο φασισμό, 
ήταν το γεγονός, ότι βρέθηκε μια 
μόνο ψήφος υπέρ της «Χρυσής 
Αυγής» –και αυτή η ψήφος, όπως 
βεβαίως και ανακαλύψαμε- δόθηκε 
από μη ανωγειανό- (παρά από «φι-
λοξενούμενο» στον τόπο μας, δη-
μόσιο όργανο).
Να ευχηθούμε στους νεοεκλεγέντες 
και βεβαίως στο νέο δήμαρχο Ανω-
γείων, κ. Μανώλη Καλλέργη, συγ-
χαρητήρια και να έχει μια ευδόκιμη 
θητεία για το καλό των Ανωγείων 
που τόσο έχουν ανάγκη.
Να συγχαρούμε άπαντες για τον 
πολιτισμένο εκλογικό αγώνα που 
έδωσαν.
Να ευχαριστήσουμε τον αποχω-
ρούντα δήμαρχο κ. Σωκράτη Κε-
φαλογιάννη για τις προσπάθειες 
που κατέβαλε την τελευταία αυτή 
επταετία, με στόχο την παραγωγή 
έργου και γνώμονα το καλό του 
τόπου.
Ο Σύλλογός των Ανωγειανών της 
Αθήνας θα παραμείνει αρωγός της 
καλής και ουσιαστικής προσπάθει-
ας και των νέων διοικούντων, όπως 
άλλωστε, και στο παρελθόν έκανε, 
αποβλέποντας στο καλό του τόπου 
μας και βεβαίως, των ανωγειανών.                                                  

Καλή θητεία!
Γιάννης Β. Μανουράς

Βασίλης Σμπώκος:  
Πρώτος με 252 ψήφους από το 

συνδυασμό του Μανώλη Καλλέργη

Βασίλης  Φασουλάς: πρώτος με 395 ψήφους από το 
συνδυασμό του Σωκράτη Κεφαλογιάννη.
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ΦΑΣΜΑΝ (fasman1956@gmail.com)

››   ΠΕΡΙ ΑΝΘΡωΠΙΑΣ Ο λΟγΟΣ   ‹‹
Στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις το θέμα 
που δόθηκε για ανάπτυξη στην έκθεση είχε 
σημείο αναφοράς την ανθρωπιά. ΄Ενα θέμα 
πάντα επίκαιρο αλλά προπαντός στις ημέρες 
που ζούμε κάτι παραπάνω. Με αφορμή λοιπόν 
τις πανελλήνιες ,αξίζει τον κόπο να «ξανακά-
τσουμε ...στα θρανία» και να μιλήσουμε ,να 
ακούσουμε ,να γράψουμε για την ανθρωπιά, 
μια λέξη που στην πραγματική της διάσταση 
είναι αυτόφωτη και μοσκομυρίζει. Το κείμενο 
που δόθηκε ήταν από το βιβλίο του Ι.Μ Πανα-
γιωτόπουλου «O σύγχρονος άνθρωπος», απο-
σπάσματα του οποίου θα παραθέσω στη στή-
λη μας. 
Η «ανθρωπιά» είναι μια λέξη του καιρού μας, 
ένας όρος κοινόχρηστος, ένα νόμισμα που κυ-
κλοφορεί σε όλα τα χέρια, γιατί συμβαίνει η 
ανταλλακτική του αξία να είναι πολύ μεγάλη. 
Και με την «ανθρωπιά» εννοούμε φυσικά, τη 
συμπόνοια, τη συμμετοχή με τον ένα ή τον άλ-
λο τρόπο, στο πάθος του γείτονα. Του κάθε 
ανθρώπου. Άλλοτε χρησιμοποιούσαν τον όρο 
«ανθρωπισμός». Έλεγαν: «αυτός είναι μεγά-
λος ανθρωπιστής» και με τούτο εσήμαιναν μια 
προσωπικότητα ,που ξοδευόταν ολόκληρη για 
να κάμει το καλό......Ακόμη τότε η ανθρωπιά 
,μολονότι δεν έπαυε να είναι κοινή απαίτηση 
,δεν είχε καταντήσει κοινόχρηστος όρος. Ήταν 
η σπάνια ,η υψηλή παρουσία ,όπου μόνο μερι-
κές εκλεκτές φύσεις κατόρθωναν να φτά-
σουν.... 
Το γεγονός ότι η απαίτηση της ανθρωπιάς έχει 
γίνει κοινός τόπος σήμερα ,δεν είναι χωρίς ιδι-
αίτερη σημασία. Δείχνει πως η οικουμενική 
ψυχή αισθάνεται βαθύτερα την ταλαιπωρία 

του ανθρώπου και αναζητά διέξοδο. Περιττό 
να προστεθεί πως η ανθρωπιά ,καθώς και ένα 
σωρό άλλοι όροι ,έχει υποστεί τρομακτικές 
διαστρεβλώσεις. Όποιος είπε πως οι ιδέες είναι 
όπως τα υγρά, που παίρνουν το σχήμα του 
μπουκαλιού τους, είχε βέβαια πολύ δίκιο. Και 
με τους όρους το ίδιο συμβαίνει. Αλλάζουν 
νόημα ,αλλάζουν απόχρωση, κατά τον τρόπο, 
που τους μεταχειρίζεται κανείς και κατά τον 
σκοπό που επιδιώκει χρησιμοποιώντας τους. 
Έτσι μπορούμε να μιλούμε όλοι για ανθρωπιά 
,αλλά να εννοούμε ολωσδιόλου διαφορετικό 
πράγμα ο καθένας. Έπειτα ένας όρος, μια λέ-
ξη, μια έκφραση που βρίσκεται ολοένα στο 
στόμα μας, σιγά-σιγά φτωχαίνει, αδειάζει, 
αποστεώνεται, αυτοακυρώνεται. Φοβούμαι 
πως ίσα-ίσα το ίδιο έχει συμβεί και με την αν-
θρωπιά. Αρκεί μια ματιά ολόγυρα μας ,για να 
το νιώσουμε καλύτερα τούτο. Η καθημερινή 
ζωή ολοένα και περισσότερο χάνει τη θαλπω-
ρή ,τη γλυκιά ζεστασιά της. Είναι ένας χειμώ-
νας χωρίς αλκυονίδες. Η «καλημέρα», αυτό 
το χαρούμενο άνοιγμα παραθύρου προς τον 
αίθριο ουρανό, μεταβάλλεται σιγά-σιγά σε 
μορφασμό. Η ανθρώπινη λαιμαργία, η δίψα 
της ευζωίας δεν αφήνει τόπο για ευγενικά 
αισθήματα. Κάτι περισσότερο: Τα ευγενικά 
αισθήματα θεωρούνται ξεπερασμένα....Λη-
σμονούμε ωστόσο πως η ανθρωπιά δεν είναι 
επάγγελμα, δεν είναι όργανο αυτοπροβολής 
και επιτυχίας. Είναι απάρνηση. Πρέπει πολλά 
ν’ αρνηθείς για να κερδίσεις τα ουσιωδέστερα. 
Αλλά δεν είναι και παθητική κατάσταση. 
Oλωσδιόλου αντίθετα αποτελεί μορφή αδιά-
κοπης ενέργειας .Είναι πολύ ευκολότερο να 

γίνεις «μέγας ανήρ», παρά να γίνει «μεγάλος 
άνθρωπος». Η ιστορία είναι γεμάτη παραδείγ-
ματα μεγάλων ανδρών. Αλλά έχει πολύ λίγους 
«ανθρώπους» να παρουσιάσει. 
Εμείς να προσθέσουμε με τη σειρά μας, ότι στη 
σύγχρονη εποχή της υλικής αδηφαγίας ,ο άν-
θρωπος στοχεύει με επιμονή την υλική ευημερία, 
την ατομική καταξίωση και την αυτοπροβολή 
του. Κάθε είδους αγαθοεργία παραχωρεί την 
θέση της στον ατομικισμό. Κλείνοντας θα ήθε-
λα να πω: Ναι. Μας δημιούργησαν ελλείμμα-
τα στο Ι.Κ.Α., στο Τ.Ε.Β.Ε., στον O.Γ.Α. στον 
O.Α.Ε.Ε. και δεν ξέρω και που αλλού. Το με-
γαλύτερο έλλειμμα όμως που δημιούργησαν 
είναι το έλλειμμα ήθους και ανθρωπιάς.
Και να προσπαθήσει ο καθένας μας ,να κάνει 
πράξη την εξαίρετη μαντινάδα του καλού φί-
λου μαντιναδολόγου και ποιητή ,συν τοις άλ-
λοις, Γιώργη Καράτζη, που λέει: 

Στο μετερίζι τσ΄ανθρωπιάς  
και στση τιμής το χρέος

Έκια θα στέκω να παντώ  
κι ας είμαι ο τελευταίος!

Όλοι οι γονείς συνηθίζουμε όταν τα παιδιά 
μας φεύγουν για πρώτη φορά από το οι-
κογενειακό περιβάλλον, να τους κάνουμε 
τις απαραίτητες νουθεσίες και να τους 
δίνουμε συμβουλές για τη ζωή που ανοίγε-
ται μπροστά τους. Έτσι λοιπόν και ο Αρι-
στείδης ο Χαιρέτης (Γυαλάφτης), όταν ο 
γιός του ο Στεφανής έφευγε για τις σπου-
δές του στην Άρτα, τονέ πιάνει από τον 
ώμο και του λέει: 

Πορπάτηξα το η το βουνό  
και στη κορφή ντου εβγήκα

μα τη πηγή να πιω νερό  
στα χαμηλά τη βρήκα!

✒ Πολλές φορές κατά το παρελθόν, κα-
τεβαίνοντας να πάω στο Περαχώρι, στο 
συγγενολόγι μου, είχα συναντήσει το μα-
καρίτη το Βιτωρόκωστα να κάθεται στη 
βεράντα του σπιθιού ντου με την αγέρωχη 
αρχαία μορφή και να φιλοσοφεί, όπως ο 
ίδιος έλεγε τη ζωή. Πολλά και ενδιαφέρο-
ντα αυτά που κάθε φορά μου έλεγε. ‘Oμως 
αυτό που θέλω να πω εδώ είναι, ότι όταν 
ήταν προς το τέλος τση ζωής του, καθι-
σμένος στο ίδιο πάντα σημείο στην αυλή 
ντου και με το φως του να έχει λιγοστέψει 

αρκετά, με παραπονιάρικο ύφος λέει;
Δε φτάνει μπλιο το βλέμμα μου  

στου Τσουρολιό το δέτη
Που εθάρρουνα πως θελα ζω  

να τονε δω να πέφτει!

✒ Κάποτε,πριν από πολλά χρόνια, ο μα-
καρίτης ο Νταμπακογιάννης και ο αδερ-
φός του ο Μιχαήλος εκάμανε ορτάκηδες 
στη βοσκική με το Δαμιανοστεφανή και 
τον αδερφό ντου το Δαμιανογιώργη, που 
είχαν δικό τους χειμαδιό στη Μεσσαριά. 
Την όλη συμφωνία την έκλεισε ο Νταμπα-
κογιάννης. Όμως, κατά τη διάρκεια τση 
χειμωνιάς, ο Νταμπακογιάννης, απάντρε-
φτος όλο λεβεντιά και δύναμη, δεν έδινε 
και πολλή σημασία στα ζά, μονό έκανε τσι 
παρέες του και τη ζωή ντου. Αποτέλεσμα 
να αρχίσουνε οι ορτάκηδες να κάνουνε τα 
παράπονα τονε του Μιχαήλο. O μακαρί-
της ο Μιχαήλος βλέποντας ότι δεν είχανε 
και άδικο, γυρίζει και τονέ λέει: 

O Γιάννης μας τση συμφωνά  
και τε τση παντονιέρνει
και τα χτυπομουρήματα  

ο Μιχαήλος παίρνει
Στη συνέχεια λέει και του αδερφού ντου, 

του Νταμπακογιάννη: 
Δεν είναι τούτη βοσκική  
Γιάννη μας στη Στεφάνα

Είναι σα τα χωστά πουλιά  
που κατουρού τη μάνα!

Να πούμε εδώ ότι τα χωστά πουλιά ήτανε 
ένα παιδικό παιγνίδι τση εποχής εκείνης 
και πως το ιστορικό μου το διηγήθηκε ο 
Χαριδημονικόλας 

✒ Τσι παλιότερες εποχές και όχι μόνο, 
όταν ο ντεληκανής εγαπολόγανε και δεν 
εθώριε την κοπελιά ντου, ο καυμός ήτανε 
μεγάλος και ο μόνος τρόπος για να αντι-
μετωπίσει την κατάσταση ήταν η μαντινά-
δα. Είπε λοιπόν ο Μιχαλόμπας (Γιώργης 
Σταυρακάκης):

Δε σ΄είδα πάλι σήμερο  
πουλί μου αγαπημένο

Κι έχει το κόσμο απ΄το πρωί  
η σκέψη γυρεμένο!

Και λέει ο Γυαλάφτης: 
Τσι μέρες που δε σε θωρώ  

ξεχωριστά τσι βάζω
Γιατί μπορεί να τσι ζησα,  

μα δε τσι λογαριάζω!
ΦΑΣΜΑΝ

μΙΑ ιστορια...ΑΝωγΕΙΑ

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

μια
 μαντινάδα...

ΠΑΡΑκληΣη
Oι φίλοι αναγνώστες της 

εφημερίδας μας, καλούνται 
να μας γνωστοποιούν την 
τυχόν  αλλαγή διεύθυνσής 
τους, με αποστολή αυτής 

στο Φαξ: 2105241344

›Κώστα, τί σου κέντρισε το ενδιαφέρον ώστε να ασχοληθείς επαγγελματικά με την αθλητική δη-
μοσιογραφία;
■ Κοίτα... Από μικρός, μου άρεσαν τα αθλητικά και διάβαζα αθλητικές εφημερίδες. Πήγαινα 
πολύ συχνά στα γήπεδα και πάντα είχα μέσα μου αυτό το «κάτι» που τελικά με ώθησε ώστε να 
ασχοληθώ αργότερα επαγγελματικά με την δημοσιογραφία. Είχα όνειρο, που λέμε!
›Πες μου ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έζησες και σου έκανε εντύπωση πίσω από τους πάγκους 
των ομάδων κάνοντας ρεπορτάζ;
■ Ναι... Έχω ζήσει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πίσω από τους πάγκους... Ήταν ένα παι-
γνίδι μεταξύ του Ίκαρου Καλλιθέας και του Oλυμπιακού στο κλειστό της Γλυφάδας. Το παιγνί-
δι ήταν αδιάφορο για τον Oλυμπιακό με την έννοια ότι η διαφορά πόντων εκείνη την στιγμή ήταν 
πολύ μεγάλη. Σε κάποια φάση έκανε λάθος πάσα ένας παίχτης του Oλυμπιακού και ο τότε 
προπονητής Ίβκοβιτς και ενώ το παιγνίδι ήταν χαλαρό, όπως σου είπα, φανερά εκνευρισμένος, 
αντί να γυρίσει προς τους παίχτες του και να τους επισημάνει το λάθος αυτό, γυρίζει προς εμένα 
και επί ένα λεπτό, προσπαθούσε να μου εξηγήσει το λάθος (!!!) που έκανε ο παίχτης του!!! Εγώ 
μη ξέροντας τί να κάνω εκείνη την στιγμή, του είπα, ναι coats, καλά τα λες...Δίκιο έχεις!!! (γέλια...) 
Ήταν μια ωραία σκηνή γιατί ήταν εντελώς αυθόρμητη! 
›Oι προπονητές εξηγούν στους αναπληρωματικούς τα όποια λάθη κάνουν οι συμπαίκτες τους για 
να μην το επαναλάβουν κι εκείνοι όταν μπουν μέσα και παίξουν, έτσι δεν είναι;
■ Ναι, σωστά, έτσι είναι...Ο «Σοφός» (Σ.Σ. παρατσούκλι του Ντούσαν Ίβκοβιτς) ήταν πάντα 
ωραίος! Είχε πάντα επαφή σε ανθρώπινο επίπεδο με τους ανθρώπους που δούλευαν στους πάγκους!
›Είχες ποτέ αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα πίσω από τους πάγκους των ομάδων από τους προ-
πονητές , με την έννοια ότι τον εκνευρισμό τους θα τον έριχναν- και- επάνω σου;
■ Έχω ζήσει την τελευταία περίοδο του Γιαννάκη, τις δυο περιόδους του Ίβκοβιτς, και τώρα και 
τις δυο του Μπαρτζώκα . O Γιαννάκης όχι και τόσο, αλλά με το Ίβκοβιτς, όταν εκνευριζόταν 
γινόταν χαμός! Χτυπιόταν, φώναζε, κοκκίνιζε, πετούσε κάτω το πινακάκι και άλλα τέτοια χωρίς 
να τον νοιάζει ποιος ήταν πίσω του! Πάντα, βέβαια, κοίταζε με την άκρη του ματιού αριστερά 
και δεξιά αν τον καταγράφει η κάμερα ή αν το σημειώνω εγώ για να το πω στη συνέχεια! Βέβαια, 
πάντα πρόσεχε ποιοι ήταν πίσω του να μην τους χτυπήσει! Και ο Μπαρτζώκας φωνάζει πολλές 
φορές αλλά με τον Ίβκοβιτς ήταν μια άλλη περίπτωση!
›Ενοχλεί τους προπονητές που σε πολλές περιπτώσεις το μικρόφωνο της τηλεόρασης είναι πολύ 
κοντά όταν δίνουν οδηγίες στους παίχτες στους, με την έννοια ότι ίσως μπορεί να διαρρεύσει στον 
αντίπαλο πάγκο και ότι μπορεί να ακουστεί καμιά βωμολοχία προς τους τηλεθεατές; 
■ Oι προπονητές είναι πλέον εξοικειωμένοι. 
Στην Euroleague, οι προπονητές υποχρεωμέ-
νοι να δεχτούν μικρόφωνα πίσω και δίπλα από 
τους πάγκους με βάση το συμβόλαιο που υπο-
γράφουν. Ξέρουν ότι υπάρχει μικρόφωνο, 
απλά, μπορεί να πουν ότι δεν θέλουν τον ρε-
πόρτερ πολύ κοντά. Αν ο δημοσιογράφος που 
καλύπτει το ρεπορτάζ στους πάγκους πει κάτι 
που τους θίγει ή πει κάτι που δεν ισχύει, μπορεί 
την άλλη μέρα να μην υπάρχει ο συγκεκριμένος 
δημοσιογράφος!
›Το μπάσκετ στην Ελλάδα σε σχέση με το πο-
δόσφαιρο, πόσο «καθαρό» είναι το παρασκήνιο 
του;
■ χαχαχα... Καλή ερώτηση... Παρασκήνιο 
υπάρχει παντού, το θέμα είναι κατά πόσο απο-
δεικνύονται όλα αυτά που λέγονται! Παράπο-
να υπάρχουν πάντα...Δεν ξέρω να σου πω με 
σιγουριά τί γίνεται!
›Γιατί στην Ελλάδα δεν αποδεχόμαστε την ήτ-
τα μας και τα ρίχνουμε πάντα στους διαιτητές; 
Ποτέ δεν φταίνε οι παίχτες ή οι προπονητές και 
πάντα φταίνε οι διαιτητές όσο μεγάλη κι αν 
είναι η διαφορά;
■ Αυτό συνέβαινε πάντα και πιστεύω ότι θα 
συνεχιστεί! Πάντα τα παράπονα των ομάδων 
προς τους διαιτητές και η καχυποψία θα υπάρχει!
›Έχουμε υψηλό επίπεδο αθλητισμού στην Ελ-
λάδα;

O ανωγειανός, αθλητικός 
ρεπόρτερ της ν.Ε.Ρ.ι.Τ.

ΜιλΑΕι ΣΤη «ΦΩνη ΤΩν ΑνΩΓΕιΩν»

  (συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το τραπέζι με τα κουλουράκια  
και τα γλυκά καλούδια περίμεναν 
τους φανατικούς αποδέκτες 
τους... Η πολύ ζεστή μέρα του 
Ιουνίου δεν στάθηκε τόσο χρήσι-
μη για να σπάσει τον «πάγο» 
-που δεν υπήρχε καν- στην συνά-
ντησή μας...
 αδυσώπητος χρόνος που ποτέ δεν 
περιμένει, μας αναγκάζει να πάμε 
γρήγορα στο θέμα μας...
O καλός μας συγχωριανός και 
αθλητικός ρεπόρτερ, Κώστας 
Σκουλάς μέσα από τις σελίδες της 
«ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΣΤOΝ
μανώλη  
Σκανδάλη

■ Μετά από το 2004, υψηλό επίπεδο αθλητισμού στην Ελλάδα δεν έχουμε, αυτό είναι ξεκάθαρο! 
Το μπάσκετ κρατάει ακόμα, επειδή έχουμε δυο μεγάλους συλλόγους που οι ιδιοκτήτες τους βάζουν 
λεφτά αρκετά! Oι υπόλοιπες ομάδες πέραν του Παναθηναϊκού και του Oλυμπιακού που έχουν 
διακρίσεις στην Ευρώπη , είναι δεύτερης και τρίτης ταχύτητας. Μετά, δηλαδή τον ΠΑOΚ και 
τον Πανιώνιο, οι υπόλοιπες ακολουθούν απλά! Η Εθνική μας ομάδα μετά το 1987 είναι σε ένα 
πολύ ικανοποιητικό επίπεδο!
›Σίγουρα θα ανήκεις συναισθηματικά σε κάποια ομάδα. Αυτό σε επηρεάζει καθόλου ώστε να 
εκφραστείς ελεύθερα και αμερόληπτα στο σχόλιο σου; 
■ Όλοι ανήκουν σε κάποια ομάδα και όσοι λένε ότι η ομάδα τους είναι μόνο η Εθνική Ελλάδος 
ή δεν ασχολούνται, λένε ψέματα! Πέραν την ομάδα που συμπαθείς, οφείλεις για το κοινό που σε 
ακούει και σε βλέπει να είσαι όσο μπορείς πιο δίκαιος και αμερόληπτος! Δεν είναι τόσο εύκολο 
και απλό, ειδικά στην Euro league! Πρέπει, όμως, να βάζεις στην άκρη τις συμπάθειες και να 
σχολιάζεις με απόλυτη αντικειμενικότητα γιατί έτσι γίνεσαι στόχος από τους «απέναντι» αλλά 
δεν είσαι και αξιόπιστος δημοσιογράφος!
›Είχες από μικρός πρότυπο αθλητικού δημοσιογράφου; 
■ Έχω μεγαλώσει με πολλούς. Μου άρεσε ο πατριώτης μας ο Βασίλης Σκουντής. Μου άρεσε , 
επίσης, ο Φίλιππος Συρίγος. Τους γνώρισα από κοντά λόγω του επαγγέλματος και έμαθα πολλά 
από αυτούς.
›Είχαν παρεξηγηθεί, όμως!
■ Όλοι σε κάποια φάση παρεξηγούνται από μια μερίδα φιλάθλων γιατί αυτοί οι φίλαθλοι θέλουν 
να τους λες πάντα υπέρ της ομάδας τους! Δεν είναι όμως έτσι…!
›Έχει αλλάξει η ζωή σου από τότε που έγινες δημοσιογράφος και λόγω της αναγνωσιμότητας 
αλλά και λόγω των πολλών ωρών που είσαι υποχρεωμένος να δουλεύεις;
■ Σίγουρα με έχει επηρεάσει γιατί είναι μια δουλειά που δεν είναι με πενθήμερο και οκτάωρο και 
εντάξει ξέρω πότε θα πάω σπίτι μου… Είμαι σε μια δουλειά που συνήθως γυρνάω ξημερώματα 
πίσω από το πρωί στο «πόδι»!! Δεν ξέρω τι θα πει Σαββατοκύριακα και αργίες γιατί εκεί κυρίως 
είναι τα αθλητικά γεγονότα! Όσο για την αναγνωσιμότητα, σίγουρα η επαφή με τον κόσμο έχει 
κάτι που σε τραβάει! Μου μιλάει στο δρόμο, εκφράζει τη άποψή του, τις διαφωνίες του, αλά και 
τα καλά του λόγια! Αυτή η αναγνώριση και ο καλός λόγος είναι για μένα η «πληρωμή», γιατί 
χρηματικά δεν αμειβόμαστε καλά και κυρίως τα τελευταία πέντε χρόνια!
›Έτυχε, ποτέ, να σου εκφράσουνε έντονα την διαφωνία τους και για το κανάλι αλλά και για σένα, 
για κάτι;

■ Ναι, έχει τύχει και στο δρόμο αλλά και στο 
γήπεδο! Όχι τόσο στο πρόσωπό μου όσο για 
το πώς περιγράφουν οι άλλοι συνάδελφοι τους 
αγώνες και, να τους μεταφέρω την διαφωνία 
τους, την στάση που κρατάει το κανάλι σε κά-
ποια ομάδα και άλλα πολλά! Ναι, βέβαια, μου 
έχει τύχει!
›Και μια τελευταία ερώτηση εντελώς διαφορε-
τική… Είσαι γιος πολύ γνωστού και αξιόλογου 
Κρητικού και Ανωγειανού Καλλιτέχνη… Είσαι 
γέννημα - θρέμμα της Αθήνας. Κατά πόσο 
έχεις… μέσα σου την Κρήτη;
■ Κοίτα… και μόνο το επίθετο «Σκουλάς» παί-
ζει πολύ μεγάλο ρόλο!! Όταν λέω το επίθετό 
μου, όλοι μου λένε για Κρήτη και Ανώγεια! Εγώ 
κατεβαίνω στο χωριό ειδικά τα καλοκαίρια 
γιατί τότε μπορώ λόγω της δουλειάς! Στην Κρή-
τη βρίσκονται οι θείοι μου, τα ξαδέλφια μου, οι 
συγγενείς μου, το περισσότερο σόι μου! Από 
μικρός άκουγα Κρητική μουσική, πήγαινα στα 
Κρητικά μαγαζιά από…40 ημερών λόγω του 
πατέρα μου! Πρωτοχρονιές, γιορτές, χοροί, 
γάμοι και όλες τις εκδηλώσεις, εγώ ήμουν στα 
Κρητικά μαγαζιά! Και να μην ήθελα, που λέει 
ο λόγος, να μην πήγαινα, λόγω του πατέρα μου 
που έπαιζε σε όλα αυτά, εγώ ακολουθούσα!

-Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ!
-Να σαι καλά, Μανώλη!

Α ν Α κ O ι ν Ω Σ η

ΠΑΡΑΚΑΛOΥΝΤΑΙ ΘΕΡ
ΜΑ OΛOΙ OΙ ΣΥΝ ΔΡO
ΜΗ ΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ 
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑΣ ΜΑΣ 
ΝΑ ΤΑΚΤΟ ΠΟΙΗ  ΣΟΥΝ 
ΤΗ ΣΥΝδΡΟ μΗ ΤOΥΣ. 
ΠΑΡΑΚΑΛOΥ ΝΤΑΙ ΕΠΙ 
ΣΗΣ, OΛOΙ OΣOΙ ΕΠΙΘΥ
ΜOΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙ  ΛOΥΝ 
ΚΕΙ μΕ ΝΑ ΠΡΟΣ δΗμΟ-
 ΣΙΕΥΣΗ ΣΤO ΕΠOΜΕΝO 
ΦΥΛ ΛO ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ
ΡΙΔΑΣ (Νο 298) ΝΑ ΤO 
ΠΡΑΞOΥΝ ΤO ΑΡΓOΤΕΡO 
μΕΧΡΙ ΤΙΣ 
20 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ 2014.

ΚωΣΤΑΣ
ΣΚoΥλΑΣ

βιογραφικόΣΗμΕΙωμΑ 
κΩΣΤΑΣ ΣκOυλΑΣ
γεννήθηκε στις 7/9/1979 στο μαρούσι Αττικής. oι γονείς του είναι ο γνωστός 
κρητικός καλλιτέχνης δημήτρης Σκουλάς και η Νίκη Καμπούρη-Σκουλά. 
Από το 1983 μένει στην Αγία Παρασκευή. Τελείωσε το λύκειο το 1997.  
Το 1998 πέρασε με πανελλήνιες εξετάσεις στο ΤΕΦΑΑ Σερρών (Τμήμα επιστήμης 
φυσικής αγωγής και αθλητισμού). Εκεί έμεινε για ένα χρόνο και ακολούθως πήρε 
μεταγραφή στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών το 1998.Αποφοίτησε το 2004 με ειδικότητα Στίβο και 
συγκεκριμένα στο κομμάτι των δρόμων.
Στη δημοσιογραφία μπήκε το 1999 με το που πήρα τη μεταγραφή στην Αθήνα. Πήγε ως 
μαθητευόμενος στην ΕΡΤ το φθινόπωρο του 1999 ως την άνοιξη του 2000. δούλεψε 
κανονικά στο SeVeN tV+radio για μία χρονιά (2000-2001). Επέστρεψε στην ΕΡΤ ως 
μαθητευόμενος το 2001 και από το μάιο του 2002 ως το κλείσιμο της ΕΡΤ το 2013 
δούλευε κανονικά ως δημοσιογράφος με ειδικότητα κυρίως στο μπάσκετ. Έχει 
παρακολουθήσει 3 Ολυμπιακούς Αγώνες, πολλά Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα. Έχει μεταδώσει και κάνει ρεπορτάζ σε πολλά αθλήματα. Στη συνέχεια 
από τον Αύγουστο του 2013 ως τον μάιο του 2013 ήταν στην δΤ (δημόσια Τηλεόραση) 
και τώρα στη ΝΕΡΙΤ. Είναι μέλος του ΠΣΑΤ από το 2008 και της ΕΣΗΕΑ από το 2009. 
μιλάει πολύ καλά Αγγλικά και εδώ και ένα χρόνο κάνει Ισπανικά. Είναι άγαμος.  
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Η«Η οικογένεια των Σκουλάδων των Ανωγείων 
είναι μια ιστορική οικογένεια με παράδοση, ιστο-
ρία και ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς. Ποτέ δεν 
έλειψαν από τους αγώνες για ελευθερία και ανε-
ξαρτησία, μετρούν δεκάδες θύματα στο πέρασμα 
των χρόνων και απ’αυτήν την οικογένεια αναδεί-
χτηκαν μορφές και πρόσωπα που πέρασαν τα 
όρια του θρύλου. Τέτοιες μορφές ήταν ο Εμμα-
νουήλ Αναγνώστου Σκουλάς, πυρπολητής της 
Μονής Αρκαδίου, ο Μιχάλης Σκουλάς, Αρχηγός 
των Μυλοποταμιτών στην επανάσταση του 1866-
1869, ο Βασίλης Σκουλάς, ο πιο έμπιστος φίλος 
και συνεργάτης του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο 
Γεώργιος Τζαβελάκης-Σκουλάς ο ήρωας του Λα-
τζιμά, ο δικηγόρος Γεώργιος Σκουλάς με άριστη 
μόρφωση που κατακεραύνωσε στην τελευταία 
ομιλία του το ναζισμό και φασισμό και ελάχιστα 
δευτερόλεπτα πριν δεχτεί τα θανάσιμα βόλια τρα-
γούδησε το τραγούδι «από φλόγες η Κρήτη ζω-
σμένη», ο Πιτοπούλιος Σκουλάς του οποίου η 
μορφή λες και αναδύεται από αρχαία ελληνική 
τραγωδία, που δε δίστασε να θυσιάσει το γιο του 
παρά να τον σώσει βάζοντάς τον στην ομάδα του 
Σούμπερτ, και βέβαια ο Παπαγιάννης Σκουλάς, 
πρωτεργάτης της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης 
τα χρόνια 1941-1945.
O Παπαγιάννης Σκουλάς γεννήθηκε στο χωριό 
Ανώγεια Μυλοποτάμου το 1904. Πατέρας του ο 
Μανόλης Σκουλάς ή Κανόνης από τον οποίο πή-
ρε και το παρώνυμο Κανονόπαπας. Μητέρα του 
η Μαρία το γένος Καλλέργη. Παντρεύτηκε την 
Καλλιόπη το γένος Ξυλούρη και απέκτησε εφτά 
παιδιά. Το Μιχάλη, το Γιώργο, την Αγάπη, την 
Τερψιχόρη, τον Αριστόδημο, τη Ζαφειρένια και 
τον Ευάγγελο.  
Το έτος 1923 χειροτονήθηκε ιερέας του ιερού 
ναού της Παναγίας στο Περαχώρι Ανωγείων. 
Ο Παπαγιάννης Σκουλάς, το πρώτο σκληρό χτύ-
πημα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το δέχεται με 
την άφιξη της είδησης στα Ανώγεια του χαμού του 
αδερφού του Κώστα Σκουλά στα βουνά της Αλ-
βανίας. Στον πόλεμο αυτό μετείχαν τέσσερα αδέρ-
φια του Παπαγιάννη (Βασίλης, Κίκης, Λευτέρης, 
Κώστας) και ο γαμπρός του Μπαμπακιός Ξυλού-
ρης. Το χαμπέρι του θανάτου του Κώστα Σκουλά 
οπλίζει το χέρι του Παπαγιάννη και στέλνει επι-
στολή στο Μιχάλη Σκουλά ή Καπετανομιχάλη με 
ημερομηνία 12 Μαρτίου 1941. Του ζητά να τον 
βοηθήσει για την εθελοντική στράτευσή του στην 
πρώτη γραμμή του μετώπου. Γράφει ο Παπαγιάν-
νης στον Καπετανομιχάλη: …να ενδιαφερθεί για 
την υπόθεσίν μου παρά το Γενικόν Στρατηγείον. 
Δεν φαντάζομαι να αρνηθεί διότι δεν θα πάει να 
παρακαλέσει να με βάλει σε μια θέση αλλά θα πα-
ρακαλέσει για να υπηρετήσω την πατρίδα…να 
επιμείνεις με μεγαλύτερον ζήλον το απαιτώ και 
πρέπει να γίνει αυτό θα τονίσεις εις το γιατρό…
Το Μάιο του 1941 οι Γερμανοί εξαπολύουν μια 

γιγαντιαία επιχείρηση για την κατάληψη της Κρή-
της. Ο Παπαγιάννης Σκουλάς αποφασίζει, αν και 
ιερέας, να υπερασπιστεί τα πατρογονικά εδάφη, 
όπως έκαναν και οι πρόγονοί του όταν το καλού-
σε η ώρα στις διάφορες επαναστάσεις. Έτσι 
οπλίζεται με ένα σταυρό κι ένα παλιοντούφεκο 
και κατηφορίζει στο Ηράκλειο. Την πρώτη και 
δεύτερη μέρα πολεμά με αυταπάρνηση τους αλε-
ξιπτωτιστές στα περίχωρα του Ηρακλείου (Γάζι, 
Τσαλικάκι, μετόχι Σφακιανάκη-Ντουράκη).
Στην Έκθεση της Ανεξάρτητης Ομάδος Ανωγεί-
ων η συμμετοχή του Παπαγιάννη Σκουλά στη 
Μάχη της Κρήτης την 20η Μαΐου, πρώτη μέρα 
της μάχης, περιγράφεται ως εξής: …το απόγευμα 
της 20ης Μαΐου 1941 ο εξ Ανωγείων Παπά-Γιάννης 
Σκουλάς ευρεθείς εις την περιοχήν Κουμπέδων 
έξωθι της πόλεως Ηρακλείου καθ’ην στιγμήν έπι-
πτον Γερμανοί αλεξιπτωτισταί εις περιοχήν Τσα-
λικάκι Μετόχι, μετ’άλλων ενόπλων άλλων χωρίων 
και πολλών Ανωγειανών έσπευσεν εις τον τόπον 
της πτώσεως των αλεξιπτωτιστών και συνεπλά-
κησαν μετ’υπερτέρων γερμανικών δυνάμεων εκ 
του συστάδην επί 24/ωρον, μεθ’ό ανεχώρησεν εις 
Μυλοπόταμον όπου έλαβε μέρος εις την μάχην 
του Λατζιμά… 
Για τη συμμετοχή του Παπαγιάννη Σκουλά τη 
δεύτερη μέρα της μάχης της Κρήτης, συγκλονι-
στική είναι η περιγραφή ενός νεαρού τότε (19 
ετών), Κυρικάκη Νικολάου του Ιωάννου που 
πολέμησε μαζί του στη θέση μετόχι Σφακιανάκη 
λίγο έξω από το Ηράκλειο. Ο Νικόλαος Κυρικά-
κης μεταξύ άλλων περιγράφει την ενδυμασία του 
Παπαγιάννη και την εμπλοκή που έπαθε το όπλο 
του: …ο Σκουλάς που πρέπει να ήταν 38-40 ετών 
ήταν παράξενα ντυμένος, φορούσε στιβάνια, κι-
λότα στενή, μαζωμένη μπροστά σαν κοντοβράκι, 
μεϊντανογέλεκο και στο κεφάλι κάτι μαύρο σαν 
καλογερικό σκούφο ή κρητικό μαντήλι, είχε γένια, 
όχι μεγάλα, και παχύ μουστάκι… 
…μετά από αρκετή ώρα το όπλο του Σκουλά έπα-
θε εμπλοκή γιατί μια σφαίρα είχε σφηνωθεί στην 
κάνη και έτσι αχρηστεύτηκε. Έκαμε αμέτρητες 
προσπάθειες χτυπώντας το κοντάκι στις πέτρες, 
για να ξεσφηνωθεί η σφαίρα, πράγμα μάταιο. 
Μου πρότεινε να του δώσω το όπλο μου, αλλά την 
ίδια στιγμή μονολογώντας είπε: «Δεν είναι σωστό, 
εξάλλου έχεις και λίγες σφαίρες». Έτσι μας ανα-
κοίνωσε ότι θα πάει να βρει άλλο όπλο. Να τονίσω 
πως σε όλες τις προσπάθειές του για να ξεσφηνω-
θεί η σφαίρα από την κάνη, σηκωνόταν όρθιος για 
να βάζει δύναμη κτυπώντας το κοντάκι στις πέ-
τρες με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένος στα 
πυρά των Γερμανών… 
O Παπαγιάννης Σκουλάς επιστρέφει στο χωριό 
του τα Ανώγεια βρίσκει νέο οπλισμό και την ίδια 
ημέρα το απόγευμα κατευθύνεται μαζί με χωρια-
νούς του στην περιοχή Λατζιμά Ρεθύμνου όπου 
μέχρι στις 28 Μαΐου 1941 δίδουν νέες σκληρές 

μάχες με τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Τη νύ-
χτα της 28ης Μαΐου μηχανοκίνητες Γερμανικές 
δυνάμεις προερχόμενες από το Ρέθυμνο κυκλώνουν 
τους μαχητές του Άνω Μυλοποτάμου. Μεταξύ 
τους ήταν και ο Παπαγιάννης Σκουλάς. Αναγκά-
στηκαν τότε να συμπτυχθούν μέχρι τη γέφυρα 
Μουρτζανών και Γαράζου όπου διαλύθηκαν και 
επέστρεψαν στα σπίτια τους. O Παπαγιάννης 
Σκουλάς με τους συγχωριανούς του κατευθύνθη-
καν στο χωριό τους Ανώγεια.
Για την ίδρυση της Αντιστασιακής Oμάδας των 
Ανωγείων σημαντικό είναι το απόσπασμα από το 
βιβλίο που εξέδωσε ο Δήμος Ανωγείων με τίτλο 
«Οι Τράγοι στ’αμπέλια» : …μια σύσκεψη που έγι-
νε αρχές Ιουλίου στου Ζωνού το Μύλο στην οποία 
πήραν μέρος οι : Ιωάννης Στεφ. Δραμουντάνης 
Στεφανογιάννης, Νικ. Σταυρακάκης (Αεροπόρος), 
Παπα Γιάννης Σκουλάς, Γεώργιος Ανδρ. Μανου-
ράς (Ζωνογιώργης) και ο Μιχάλης Βιτσαξάκης 
από το Ηράκλειο (οι δυο τελευταίοι ανήκαν στο 
αριστερό κομμουνιστικό κίνημα). Χαρακτηριστική 
είναι η φράση που είπε μετά τη σύσκεψη αυτή ο 
Παπαγιάννης. «Έτσι μωρέ παλιά πρέπει να ξεκί-
νησε και ο Παπαφλέσσας». Σε άλλη σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Προέδρου της 
κοινότητας Νικ. Σταυρακάκη ή Αεροπόρου στην 
οποία πήραν μέρος οι: γιατροί Κων/νος Κουνάλης, 
και Νικόλαος Μανούσος, ο Παπαγιάννης, ο Αθα-
νάσιος Σκουλάς, ο Στεφανογιάννης, ο Χριστόδου-
λος Σμπώκος, ο Ανδρέας Γεωργ. Μανουράς και 
εξέτασαν θέματα οργάνωσης αντιστασιακής ομά-
δας αποφάσισαν να γίνει άλλη σύσκεψη στις 15 
Αυγούστου στο σπίτι του Στεφανογιάννη. Σ’αυτή 
τη σύσκεψη υπογράφηκε πρακτικό και δόθηκε 
ονομασία και κατανομή αρμοδιοτήτων στην οργά-
νωση που ιδρύθηκε… 
Την ομάδα όρκισε και συνορκίστηκε μαζί της ο 
Παπαγιάννης Σκουλάς. 
Και όπως αναφέρει ο Δημήτρης Κίππης στο βι-
βλίο του από τον Ψηλορείτη στη σκιά του Oλύ-
μπου: …και κατά την ιστορικήν αυτήν συνεδρίαν 
δίδεται τούτος ο ιστορικός πατριωτικός όρκος 
δια του ιερέως παπά Γιάννη Σκουλά «ομνύω εις 
το όνομα της ομοουσίου αδιαιρέτου Τριάδος ότι 
θα τρέφω μίσος κατά του κατακτητού, έτοιμος 
να θυσιάσω τη ζωή μου υπέρ της απελευθερώσε-
ως της πατρίδος μου και δεν θα προδώσω τα 
μέλη της Oργανώσεως».
Σημαντική είναι η συμμετοχή του Παπαγιάννης 
Σκουλά στην περισυλλογή και διάσωση των συμ-
μάχων στρατιωτών που είχαν παραμείνει και 
περιπλανούνταν στην Κρήτη αμέσως μετά την 
κατάληψή της από τους Γερμανούς.
O Αντιστασιακός και πρώην Δήμαρχος Ανωγείων 
Γεώργιος Κλάδος λέει για τον Παπαγιάννη Σκου-
λά: …τέλη Ιούλη-αρχές Αυγούστου (1941) ανέθεσε 
στον Γ. Κλάδο (Κόκκινο) εξάδελφόν μου και σε 
μένα την φύλαξη ενός Άγγλου στρατιωτικού που 

κρύβαμε στα Σείσαρχα αρκετές μέρες ώσπου φυγα-
δεύτηκε στη Μέση Ανατολή… 
Η εφημερίδα του Ηρακλείου ΤΟΛΜΗ σε άρθρο 
της με τίτλο «Ένας Βρετανός ψάχνει τους φίλους 
του» γράφει μεταξύ άλλων : …ένας Βρετανός λο-
χαγός που είχε πάρει μέρος στη Μάχη της Κρήτης 
και υπογράφει ως Μανόλης Σκουλάς-Λίνσπελ 
έρχεται στις 14 Μαΐου στην Κρήτη επικεφαλής 
μιας ομάδας βετεράνων συμπατριωτών του που 
πολέμησαν στο νησί. O Λίνσπελ επιθυμεί να συ-
ναντηθεί με τους ανθρώπους που του έσωσαν τη 
ζωή και διοργανώνει στις 19 του μηνός στις 12 το 
μεσημέρι μια συνάντηση στο κέντρο Γαλήνη στον 
Κρουσώνα…
Στην εφημερίδα ο Λίνσπελ διηγείται την περιπέ-
τειά του στην Κρήτη και μεταξύ άλλων αναφέρει: 
…μετά από κει πήγα στα βουνά στα Ανώγεια και 
η οικογένεια Σκουλάς, παπα-Γιάννης Σκουλάς, οι 
αδελφοί του Λευτέρης, Μανόλης, Χαραλάμπης και 
Γιώργος, μια πραγματικά μεγάλη οικογένεια και 
ένας πολύ τυπικός σαν τον παπα-Γιάννη μαζί με 
τον Καπετάν Μιχάλη Ξυλούρη ήταν οι αρχηγοί 
της κρητικής Αντίστασης. Με βάφτισαν Μανόλη 
και μου έδωσαν αυθεντικό γερμανικό διαβατήριο 
σ’αυτό το όνομα από την οικογένεια για να μπορώ 
να ταξιδεύω… 
Το τιμητικό δίπλωμα που απονεμήθηκε στον Πα-
παγιάννη Σκουλά από τον Στρατάρχη M. R. 
ALEXANDER το έτος 1945 γράφει : 
…το παρόν πιστοποιητικόν απονέμεται εις τον 
ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΝ (ΠΑ-
ΠΑΣ) ως τεκμήριον ευγνωμοσύνης δια την εκτί-
μησιν της δοθείσης βοηθείας εις τους ναύτας, 
Στρατιώτας και Αεροπόρους της Βρετανικής 
Κοινοπολιτείας των Εθνών, ήτις επέτρεψεν εις 
αυτούς να δραπετεύσουν ή ν’αποφύγουν την αιχ-
μαλωσίαν από τον εχθρόν…
Απόσπασμα ανέκδοτης επιστολής Χριστομιχάλη 
Ξυλούρη προς Χριστόδουλο Σμπώκο με ημερομη-
νία 26-12-1951, αρχείο Α.O.Α. τμήμα εγγράφων 
που παραδόθηκαν από τον Αριστόδημο Σκουλά 
στο Δήμο Ανωγείων αναφέρει: …αν δεν ενθημήσε 
θα σου ιπενθημίσω εγό ολίγα περηστατικά ενθυ-
μήσε κατά τον Ιούνιον μίνα 1941 όταν εγινόνταν 
η σηνκέντροσεις τον παραμηνάντον εκλέζον εις του 
πρέβελη όπου ο πουλ ο εκλέζος λοχαγός έγραψες 
εις τον Παπαγιάννη να αποστείλωμεν εκεί όσους 
εκλέζους παραμήναντες εις το Νισή και να αροτή-
σεις τον ιατρό Νταγιαντά εάν και κατά πόσον εση-
ναντηθήκαμεν και προς το σημίον αυτό και πόσους 
υποθάλψαμεν και εφυγαδέψαμεν…
Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 1942, ισχυρές γερ-
μανικές δυνάμεις από 1500 περίπου άντρες φτά-
νουν αιφνιδιαστικά στα Ανώγεια. O Παπαγιάννης 
Σκουλάς τελούσε τη θεία Λειτουργία στο ναό της 
Παναγίας στο Περαχώρι. O Νικόλαος Σταυρα-
κάκης ή Αεροπόρος στα απομνημονεύματά του 
γράφει ότι …μόλις είχε χτυπήσει την καμπάνα ο 
Παπαγιάννης… Oι Γερμανοί σταματούν απ’όλες 
τις εκκλησίες των Ανωγείων τη θεία Λειτουργία 
και συγκεντρώνουν όλους τους Ανωγειανούς στην 
πλατεία Αρμί του χωριού. Από τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας ζητούν να τους παραδώσει τα όπλα 
που έχουν στην κατοχή τους οι κάτοικοι και να 
τους παραδώσει επίσης το Αγγλικό κλιμάκιο με 
τον ασύρματο του Συμμαχικού Στρατηγείου, που 
όπως ισχυρίζεται ο Γερμανός αξιωματικός επικε-
φαλής, έχει την έδρα του στα Ανώγεια. 
Στο τέλος αυτής της επιχείρησης συλλαμβάνουν 
και φυλακίζουν από τις 25 Ιανουαρίου 1942 ως 
9 Μαρτίου 1942 εννέα Ανωγειανούς. Τους Πα-
παγιάννη Σκουλά, Νικόλαο Σταυρακάκη ή Αε-
ροπόρο, Χριστόδουλο Σμπώκο, Εμμανουήλ 
Σκουλά ή Φρουδά, Εμμανουήλ Κουνάλη, Ιωάννη 
Δημητρίου Ξυλούρη, Ιωάννη Γεωργίου Ξυλούρη, 
Γεώργιο Κωνσταντίνου Ξυλούρη και Εμμανουήλ 
Νικολάου. Ξυλούρη. Τα ονόματα των Ανωγεια-
νών βρίσκονται στα βιβλία των γερμανοκρατου-
μένων στις φυλακές Ηρακλείου. Αντίγραφο 
χορηγήθηκε στον Βαγγέλη Σκουλά δικηγόρο από 
τον Κώστα Χαράλαμπου Γιανναδάκη δικηγόρο.
O Παπαγιάννης Σκουλάς μετά την απελευθέρω-
σή του από τις φυλακές Ηρακλείου αναγκάζεται 
πλέον να καταφύγει στον Ψηλορείτη. Παίρνει 
μέρος στη μεγάλη σύσκεψη στη θέση Αστριώτι-
κο του Ψηλορείτη που έγινε τις τελευταίες ημέρες 
της Άνοιξης το 1942. Σ’αυτήν την σύσκεψη παίρ-
νουν μέρος ο επικεφαλής του Αγγλικού κλιμακί-
ου Τομ Ταμπάμπιν και οι Μανόλης Μπαντουβάς, 
Γιάννης Μπαντουβάς, Χρήστος Μπαντουβάς, 
Γιάννης Ποδιάς, Νικόλαος Σαμαρείτης, Κωνστα-
ντίνος Κατσιφάρης, Δημήτρης Παπάς, Ζαχαρίας 
Χαιρέτης, Γεώργιος Πετρακογιώργης, Εμμανου-
ήλ Βεϊσάκης, Γεώργιος Καργάκης, Γεώργιος 
Χαραλαμπάκης, Διονύσης Φραγκιαδάκης, Γεώρ-
γιος Φαραγκουλιτάκης, Ιωάννης Δραμουντάνης, 
Παπαγιάννης Σκουλάς, Νικόλαος Σταυρακάκης, 
Μιχάλης Ξυλούρης, Γεώργιος Δραμουντάνης, 
Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, Ιωάννης Αν-

δρεαδάκης, Χαράλαμπος Γιανναδάκης, Δημή-
τρης Δομαλάκης, Αντώνης Δομαλάκης Νικόλαος 
Βιδάκης. Σ’αυτήν την σπουδαία σύσκεψη απο-
φασίστηκε η εκτέλεση των κυριότερων συνεργα-
τών των Γερμανών στην περιοχή του Νομού 
Ηρακλείου. Κι αυτό γιατί «…δεν έπρεπε να συ-
γκεντρώσουν πληροφορίες και να παρεμβάλουν 
εμπόδια κατά την διάρκεια και την εκτέλεση 
δολιοφθορών και σαμποτάζ από τους συμμά-
χους, ώστε να παρεμποδιστεί η ενίσχυση σε 
προσωπικό, σε καύσιμα και εφόδια του Γερμα-
νού Στρατηγού Έρβιν Ρόμελ, Διοικητή του 
Άφρικα Κορπς που προήλαυνε ολοταχώς προς 
τα σύνορα της Αιγύπτου…» 
Αρχές Ιουνίου 1943, η Περιφερειακή Επιτροπή 
Άνω Μυλοποτάμου έχοντας την επιθυμία να επι-
κοινωνήσει με την Ελληνική Κυβέρνηση του Κα-
ΐρου και να ζητήσει οδηγίες για την συνέχεια του 
αγώνα πήρε απόφαση και ζήτησε από την Αγγλι-
κή Υπηρεσία να διευκολύνει την μετάβαση στη 
Μέση Ανατολή των: Ιερέα Παπαγιάννη Σκουλά, 
Δημητρίου Κίππη-Υπομοιράρχου, Υπολοχαγού 
Ιωάννη Χαιρέτη- Γρηγορογιάννη, Γεωργίου Δρα-
μουντάνη-Στεφανογιώργη και Μιλτιάδη Ξυλού-
ρη. Κατά τη μετάβασή της η Επιτροπή παρέλαβε 
έκθεση «Συνοπτική της εν Κρήτη υφισταμένης 
καταστάσεως» την οποία παρέδωσε στον Πρόε-
δρο της Κυβερνήσεως Εμμανουήλ Τσουδερό και 
στον Υπουργό των Ναυτικών Σοφοκλή Βενιζέλο. 
Με την άφιξή του στο Κάιρο ο Παπαγιάννης 
Σκουλάς εντάσσεται στις Ελληνικές και Συμμα-
χικές στρατιωτικές δυνάμεις. 
Στις 19 Ιουλίου 1943 ο Παπαγιάννης Σκουλάς 
δίδει τον όρκο του Στρατιωτικού Ιερέως β΄ τάξε-
ως ενώπιον του Φρουράρχου Καϊρου Συνταγμα-
τάρχου Πεζικού Καλλιγιάννη Ηλία επί παρουσία 
και του Αρχιμανδρίτου Λαγουβάρδου Αγαθάγ-
γελου, ηγουμένου της Μονής Πρέβελη, φίλου και 
ομοϊδεάτη του Παπαγιάννη. Από το μοναστήρι 
του Πρέβελη και με πρωτεργάτη τον Αγαθάγγε-
λο Λαγουβάρδο φυγαδεύτηκαν στη Μέση Ανα-
τολή εκατοντάδες σύμμαχοι στρατιώτες μετά τη 
μάχη της Κρήτης.
O Παπαγιάννης Σκουλάς παρέμεινε τρεις μήνες 
στην Αίγυπτο. Εκπαιδεύτηκε κομάντος αλεξι-
πτωτιστής, ο μοναδικός αλεξιπτωτιστής ιερέας 
τότε στον κόσμο!
O Ταξίαρχος του Μηχανικού Κωνσταντίνος Φιο-
ράκης σε επιστολή του με ημερομηνία 6/8/2005, 
αναφέρει: …ο παπάς Σκουλάς μέλος της Αντί-
στασης ήλθε εις την Αίγυπτο για να πολεμήσει 
τους εχθρούς. Κατετάγη εις τις Ελληνικές ένο-
πλες Δυνάμεις αλλά αντί να προτιμήσει τον 
ιερατικό κλάδο ζήτησε να πάει στις καταδρομές 
και μάλιστα στους αλεξιπτωτιστές! Παρά την 
ηλικία του τον έστειλαν για εκπαίδευση στους 
αλεξιπτωτιστές όπου και συνάντησε τον Συντ/
χη τότε Ταγματάρχη Πολυζόπουλο. Ο Πολυζό-
πουλος (τώρα δε ζει) πολύ πιο νέος έμεινε κα-
τάπληκτος που επρόκειτο να εκπαιδευτεί με ένα 
παπά. Εκεί οι δυο μελλοντικοί καταδρομείς 
συνεδέθησαν με μεγάλη φιλία. 
Η εκπαίδευση άρχισε με ένα φωνακλά Άγγλο 
λοχία ο οποίος παρεκάλεσε τον παπά να βγάλει 
τα ράσα γιατί μ’αυτά δεν γίνεται εκπαίδευση. 
«Δεν μπορούσα να πιστέψω πως ο παπάς ήλθε 
με τα ράσα για εκπαίδευση», με διαβεβαίωσε 
ειλικρινά ο Συνταγματάρχης…
Η εκπαίδευση άρχισε με τροχάδην αντοχή επί 
ανωμάλου εδάφους, πηδήματα από διάφορα 
ύψη πήδημα από κινούμενο όχημα, ρίψεις ιλίγ-
γου κλπ. που δεν τα θυμάμαι όλα. Τελικά έγιναν 
3 ρίψεις από αεροπλάνο και ύψος 300 μέτρων. 
Σε όλα ο παπάς Σκουλάς με τον σύντροφό του 
Πολυζόπουλο πήρε άριστα. Τώρα μπορούσε να 
φορέσει στον αριστερό βραχίονα ψηλά το ειδικό 
σήμα της RAF… 
Μετά την εκπαίδευσή του στη Μέση Ανατολή, ο 
Παπαγιάννης Σκουλάς ανήκε στη δύναμη Φορς 
133 και γύρισε πίσω στην Κρήτη το τελευταίο 
δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 1943, μαζί με τον 
Αντισυνταγματάρχη Τομ Ταμπάμπιν. Στα χέρια 
του κρατούσε για την Οργάνωση απαντητική 
επιστολή της Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου.
O Παπαγιάννης Σκουλάς αφού επέστρεψε από 
τη Μέση Ανατολή ζούσε πλέον με όλους τους 
συνωμοτικούς κανόνες. Η δουλειά του κατασκό-
που ήταν δύσκολη και επικίνδυνη. Αποτελούσε 
αναπόσπαστο μέλος της Συμμαχικής αποστολής 
στην Κρήτη θητεύοντας δίπλα στον επικεφαλής 
της Αγγλικής αποστολής Τομ Ταμπάμπιν στον 
Ψηλορείτη.
 Για την επιστροφή του στην Κρήτη χαρακτηρι-
στική είναι η αφήγηση του αδελφού του Λευτέρη 
Σκουλά ή Κανονολευτέρη: …εγύρισε στην Κρήτη 
ξυρισμένος και μένει για πολύ καιρό στο βουνό, 
χωρίς να γνωρίζει κανείς το παραμικρό εκτός από 
τους συνεργάτες του, ώσπου μια μέρα στο Αρμί 
μου λέγει ο Στεφανογιάννης: «Λευτέρη θες να δεις 

τον αδερφό σου τον Παπαγιάννη ;». Φυσικά του 
είπα ναι. Μου υπέδειξε ένα σπιτάκι μεταξύ «Χα-
μένης» και «Βρουλίδια» περίπου 8-9 χιλιόμετρα 
από τ’Ανώγεια. Πήρα τσιγάρα και ότι άλλο υπήρ-
χε αυτή την εποχή και πήγα και τον ευρήκα. Φι-
ληθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε πολλή ώρα. Για μια 
στιγμή του λέω: «Μα τόση μικρή απόσταση από 
το χωριό είσαι και δεν ήρθες να δεις τη γυναίκα 
και τα 7 παιδιά σου;» Και η απάντηση ήτανε: 
«Τώρα έχομε αγώνα και παραμερίζονται όλα τα 
συναισθήματα. Όταν ελευθερωθούμε θα πανηγυ-
ρίσομε». 
Παρά την τήρηση των συνωμοτικών κανόνων ο 
Παπαγιάννης Σκουλάς είχε υποπέσει στην αντί-
ληψη της γερμανικής Αντικατασκοπίας. Τον Ιού-
νιο του 2003 ο πρώην Δήμαρχος Ηρακλείου Μα-
νόλης Καρέλλης ανακάλυψε στο Φράιμπουργκ 
της Γερμανίας έγγραφο με ημερομηνία 28 Ιουλίου 
1944. Τη μετάφραση του εγγράφου έκανε ο δικη-
γόρος Γεώργιος Μαρταβατζής. 
O εντολέας αυτός είναι, μας έχουν πληροφορήσει 
από μηνών, ως Άγγλος της υπηρεσίας πληροφο-
ριών, προφανώς ένας Άγγλος Λοχαγός αφού ήλθε 
από την Αφρική. Μέσω ενός ανδρός V στο Ηρά-
κλειο έχει αρχίσει ένα παιγνίδι. Η μέχρι τούδε 
δοθείσα εντολή αναφέρεται σε πληροφορίες για 
αποθήκες πολεμοφοδίων και καυσίμων των Γερ-
μανών ως και πληροφορίες για άτομα που βρί-
σκονται στην γερμανική υπηρεσία πληροφοριών, 
δηλαδή στοιχεία για πράξεις σαμποτάζ και δολο-
φονίες.
Μετά την απαγωγή του στρατηγού Κράιπε έγινε 
η μεγάλη τυλιξά στο Μονοδένδρι και η σύλληψη 
πολλών πατριωτών από τους Γερμανούς μεταξύ 
των οποίων αρκετοί Σκουλάδες. Στους συλλη-
φθέντες και ο μοναχογιός του Πιτοπούλιου Σκου-
λά. Οι Ανωγειανοί προσπάθησαν να σώσουν 
τους αιχμαλώτους αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι 
Γερμανοί τους επιβίβασαν το πλοίο Τάναϊς το 
οποίο βύθισαν οι σύμμαχοι την 9η Ιουνίου 1944. 
Το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του Παπα-
γιάννη Σκουλά στην Αντίσταση αποδεικνύεται 
από την παρακάτω επιστολή του Βασίλη Ραφτό-
πουλου πληροφοριοδότη της Α.Ο.Α., προς τον 
Αρχηγό Χριστομιχάλη Ξυλούρη, με ημερομηνία 
6 Μαΐου 1944: …σήμερον το πρωί μερικοί Σκου-
λάδες και άλλοι χωριανοί εις εν καφενείον αφού 
τους έταξαν πολλά ρουσφέτια και διάφορα για να 
αφεθούν και οι υπόλοιποι χωριανοί ελεύθεροι 
μεταξύ πολλών εις μίαν γενομένην συζήτησιν ο 
Ν. Τζουλιάς είπε επί λέξη ας κατεβεί ο Παπαγιάν-
νης από τα Ανώγεια και να τους ελευθερώσει…
Στο μεγάλο σαμποτάζ στις 22-23 Ιουλίου 1944 
που ονομάστηκε από τους συμμετέχοντες κρητι-
κούς «Παγκρήτιο Σαμποτάζ», με σκοπό την ανα-
τίναξη των γερμανικών αποθηκών καυσίμων σε 
όλη την Κρήτη, ο Παπαγιάννης Σκουλάς παίρνει 
μέρος στην ανατίναξη των αποθηκών βενζίνης 
της πόλεως Ηρακλείου.
…την αυτήν νύκτα της 22ας Ιουλίου 1944 από-
σπασμα Σαμποτέρ εις το οποίον έλαβε μέρος 
και εκ της Ανταρτικής Ομάδος Ανωγείων ο εις 
Μέσην Ανατολήν εκπαιδευθείς Κομάντος Αλε-
ξιπτωτιστής Παπά Γιάννης Σκουλάς (ιερεύς), 
επεχείρησεν επιθετικήν ενέργειαν κατά την 
οποίαν κατεστράφησαν αι αποθήκαι Βενζίνης 
των γερμανών και κατά την οποίαν σοβαρόν 
ρόλον έπαιξεν ούτος εις την αποκοπήν των τη-
λεφωνικών συρμάτων… 
Μια ημέρα πριν τον κλοιό του Ψηλορείτη από τους 
Γερμανούς, στις 12 Αυγούστου 1944, ο συμμαχικός 
ασύρματος κρύφτηκε και ο ασυρματιστής λοχίας 
Λούις με τον Λοχαγό Στάνλεϋ Μος κατευθύνθη-
καν στο Αμάρι. Τους ακολούθησε και ο Παπα-
γιάννης Σκουλάς αφού αποτελούσε κι αυτός μέλος 

της Συμμαχικής αποστολής στην υπηρεσία του 
Αγγλικού ασυρμάτου. Στο Αμάρι ο Παπαγιάννης 
Σκουλάς βιώνει τα νέα για το κάψιμο του χωριού 
του από τους Γερμανούς. 
Στον Ψηλορείτη επιστρέφει μετά την αναχώρηση 
των Γερμανών και την ολοκληρωτική καταστροφή 
των Ανωγείων, αρχές Σεπτεμβρίου 1944. 
Στη μάχη της Μίθιας που ακολούθησε στις 5 Σε-
πτεμβρίου 1944 ο Παπαγιάννης Σκουλάς δεν 
παίρνει μέρος γιατί το ίδιο πρωινό της μάχης είχε 
αναχωρήσει από τον Ψηλορείτη. …το πρωί της 
5ης Σεπτεμβρίου και πριν από την ανατολή του 
ηλίου ανεχώρησαν από τη Μίθια ο Τομ Ταμπά-
μπιν, ο Εμμ. Κελαϊδής, Εμμ. Παπαδογιάννης, 
Μιχ. Ξυλούρης ή Χριστομιχάλης, Παπάς Ιωάν-
νης Σκουλάς ή Παπαγιάννης και μερικοί ένο-
πλοι, για να πάνε στη Μονή Αρκαδίου, όπου 
επρόκειτο να γίνει παγκρήτια σύσκεψη της 
ΕΟΚ στην οποία να πάρουν μέρος ο Αρχηγός 
Γεώργιος Πετρακογιώργης, ο Στρ/κός υπεύθυ-
νος του Νομού Ρεθύμνης Αντ/χης Χρήστος Τζι-
φάκης και άλλοι αντιπρόσωποι από τους Νο-
μούς Χανίων, Ηρακλείου και Λασιθίου και στην 
οποία επρόκειτο να συζητηθεί η ενοποίηση της 
αντιστάσεως και η συνεργασία όλων των ενό-
πλων ομάδων της ΕΟΚ και του ΕΛΑΣ…
Αμέσως με την έναρξη της σύμπτυξης των Γερ-
μανών από τους νομούς Λασιθίου και Ηρακλείου 
προς τα Χανιά, ο Παπαγιάννης Σκουλάς μετά 
και από την εντολή του Αντισυνταγματάρχη Τομ 
Ταμπάμπιν μετακινείται στα περίχωρα του Ηρα-
κλείου για να παρακολουθεί τις κινήσεις των 
Γερμανών και να ενημερώνει τον ίδιο και την 
Ομάδα του. 
Ο Παπαγιάννης Σκουλάς παίρνει μέρος στη μά-
χη της Φοινικιάς στις 30 Σεπτεμβρίου 1944 και 
μαζί με τους άντρες της ομάδας του και τον αξέ-
χαστο Αμαριώτη Γεώργιο Τυράκη αιχμαλώτισαν 
δύο Γερμανικά αυτοκίνητα με τους οδηγούς τους 
τα οποία παρέδωσαν στην στρατιωτική Διοίκηση 
που είχε την έδρα της στο Κανλί Καστέλλι.
Αυτή ήταν και η τελευταία μάχη του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου που συμμετείχε ο Λοχαγός Πα-
παγιάννης Σκουλάς. Oι Γερμανοί τον Οκτώβριο 
του 1944 εγκαταλείπουν το Ηράκλειο συμπτύσ-
σονται στα Χανιά και ο Παπαγιάννης Σκουλάς 
συντελεί πολύ στην εμπέδωση της τάξης στην 
πόλη του Ηρακλείου.
Τα ιερατικά ράσα ο Παπαγιάννης Σκουλάς τα 
έβγαλε με τη θέλησή του όταν εκπαιδευόταν αλε-
ξιπτωτιστής στη Μέση Ανατολή και δεν τα ξα-
ναφόρεσε. Αυτοκαθαιρέθηκε μόνος του από το 
ιερατικό αξίωμα. Παρά την παραίνεση του Μη-
τροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αθανα-
σίου σε επιστολή που του απηύθυνε να ξεκαθα-
ρίσει τη θέση του ο Παπαγιάννης Σκουλάς δεν 
επέστρεψε στην ιεροσύνη.
Το ίδιο έπραξε και σε επιστολή που του έστειλε 
ο Επίσκοπος Αρκαδίας και μετέπειτα Μητροπο-
λίτης Κρήτης Ευγένιος ένα χρόνο αργότερα. 
Στην επιστολή μεταξύ άλλων αναγράφεται: …
εκτός τούτου νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τι-
μητικόν να σοι υποβληθή καθαίρεσις υπό της Ι. 
Συνόδου ύστερα από μια καλή πατριωτική δρά-
σιν, ή μάλλον να επικυρώση η Ι. Σύνοδος την 
αυτοκαθαίρεσίν σου…
Για την πατριωτική του δράση ο Παπαγιάννης 
Σκουλάς τιμήθηκε με πολλά παράσημα από το 
Ελληνικό κράτος αλλά και από τους Συμμάχους. 
Τη μεγαλύτερη τιμητική διάκριση έλαβε από τον 
Βασιλιά της Αγγλίας Γεώργιο τον ΣΤ΄ χορηγώ-
ντας στον Παπαγιάννη Σκουλά το Αξίωμα του 
Επίτιμου Μέλους του Πολιτικού Τμήματος του 
Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το 
παράσημο του παραπάνω αξιώματος απονεμή-

o ομιλητής κ. γ. Καλογεράκης μαζί με τον 
εγγονό του Παπαγιάννη Σκουλά, δικηγόρο 
βαγγέλη Σκουλά, μπροστά από την προτομή 
του ανωγειανού αγωνιστή.Παπαγιάννης
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

θηκε στον Παπαγιάννη Σκουλά σε τελετή της 
Αγγλικής Πρεσβείας στην Αθήνα από τον πρέσβη 
κ. Νόρτον.
Τα τιμητικά αυτά παράσημα ο Παπαγιάννης 
Σκουλάς τα επέστρεψε στους Άγγλους το 1955 
με την καταδίκη και τον απαγχονισμό των Κυ-
πρίων Καραολή και Δημητρίου. 
…όταν το 1955 ξεκίνησε ο Κυπριακός αγώνας, 
βρεθήκαμε στα Χανιά με τον παπά σ’ένα δικα-
στήριο ενός δικού μας ανθρώπου. Μετά το δι-
καστήριο μου λέει ο παπάς: «Τώρα θα πάμε στο 
Αγγλικό προξενείο». Μας εδέχθηκε ο ίδιος ο 
πρόξενος. Τα λόγια του παπά τα θυμούμαι σαν 
να είναι τώρα: «Κύριε πρόξενε αγωνιστήκαμε 
μαζί και εχύσαμε το αίμα μας για την ελευθερία 
των λαών. Τώρα οι αδελφοί μας Κύπριοι ζητούν 
από εσάς την ελευθερία τους κι εσείς τους σκο-
τώνετε και τους κρεμάτε. Αυτός ήταν ο αγώνας 
μας για την ελευθερία ; Αυτά τα παράσημα μου 
τα έχετε δώσει για αυτό τον αγώνα. Αυτά δεν 
ανήκουν σε μένα πια και σας τα επιστρέφω». 
Και τα βγάνει από την τσέπη του και τα δίνει 
στον Άγγλο πρόξενο που κάτι πήγε να ψελλίσει 
καταφανώς αιφνιδιασμένος… 
…πάντα αγαπούσα τον αδελφό μου Παπαγιάννη 
αλλά εκείνη την ημέρα με έβγαλε στα επουράνια…
Τα παραπάνω διηγείται ο αδελφός του Ελευθέ-
ριος Σκουλάς. 
Πολλά κείμενα έχουν γραφτεί για τον Παπαγιάν-
νη Σκουλά και την Αντιστασιακή του δράση. O 
Βρετανός αξιωματικός Πάτρικ Λη Φέρμορ και 
στενός συνεργάτης του Παπαγιάννη αναφέρει σε 
επιστολή του προς το γιο του Βαγγέλη Σκουλά με 
ημερομηνία 20/9/1979 γράφει: …με ρωτάς Βαγγέ-
λη για τις εντυπώσεις μου από τον πατέρα σου, τον 
Παπα-Γιάννη. Όπως είπαμε συναντηθήκαμε την 
πρώτη μέρα που έφθασα στην Κρήτη. Αφού έφυγα 
από την ακτή δεν τον ξαναείδα αμέσως, όποτε όμως 
ΠΉΓΑΙΝΑ ΣΤΑ Ανώγεια στο σπίτι του συντέκνου 
μου Στεφανογιάννη Δραμουντάνη – είμαστε σε 
συχνή επαφή. Έλαβε ενεργό και σημαντικό μέρος 
στην αντίσταση της περιοχής του. Ήταν πάντοτε 
αρωγός στους περιπλανώμενους Άγγλους και με-
τείχε στην υποστήριξη των μυστικών σταθμών 
μαζί με τους Δραμουντάνηδες και το Μιχάλη Ξυ-
λούρη και όλους τους Ανωγειανούς φίλους μας. 
Συνελήφθη από τους Γερμανούς διότι βοηθούσε 
στην φυγάδευση αιχμαλώτων και θεωρήθηκε σκό-
πιμο να φύγη για τη ΜΕΣΗ Ανατολή και παρ’ό-
λο ότι ήταν 45 χρονών εκπαιδεύτηκε ως αλεξι-
πτωτιστής και Κομάντο και μετά γύρισε πάλι στην 
Κρήτη.
Αυτό είναι καταπληκτικό επίτευγμα για άνθρωπο 
της ηλικίας του όπως και η συμμετοχή του στην 
Oμάδα 133, μία μονάδα πάντοτε έτοιμη για επι-
κίνδυνες αποστολές παντού, επιθέσεις και ενέρ-
γειες στα μετόπισθεν του εχθρού.
O Παπα-Γιάννης ήταν η προσωποποίηση της τιμι-
ότητος, γενναίος γενναιόδωρος και καλός άνθρωπος 
και η λεβεντιά του ήταν πηγή εμπνεύσεως για όλους 
μας σε εκείνες τις σκοτεινές μέρες. Τον τιμούσαν 
και τον αγαπούσαν όλοι όσοι τον εγνώριζαν.
Το επόμενο πρωί μετά την απαγωγή του Κράιπε 
έφθασα στα Ανώγεια μεταμφιεσμένος ακόμη σαν 
Γερμανός (δεν θα ξεχάσω ποτέ τις ματιές μίσους 
που προκαλούσε η στολή) μαζί με το Γιώργο Τυ-
ράκη από το Φουρφουρά. Τον σύντεκνό μου Στε-
φανογιάννη τον είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί πριν 
από λίγους μήνες. Για να μην μπλέξω το σπίτι της 
συντέκνισσας Χαρίκλειας πήγα κατ’ευθείαν στο 
σπίτι του πατέρα σου. Η παπαδιά η μητέρα σου, 
δεν μπορούσε να πιστέψη ότι ήμουν εγώ όταν 
άνοιξε την πόρτα. Τελικά με αναγνώρισε και έμει-
να όλη αυτή την επικίνδυνη ημέρα μετά την απα-
γωγή με τον πατέρα σου ενώ τα γερμανικά ανα-
γνωριστικά αεροπλάνα διεσκόρπιζαν απειλητικές 
προκηρύξεις. Με έφερε σε επαφή το βράδυ με τον 
Μιχάλη Ξυλούρη και η πορεία μας διαμέσου του 
Ψηλορείτη άρχισε.
O πατέρας σου Βαγγέλη ήταν ξεχωριστός άνθρω-
πος και θα τον θυμόμαστε πάντοτε όλοι...
O Βρετανός αξιωματικός σύνδεσμος Άλεξ Ρέντελ 
στο βιβλίο του «Τοποθέτηση στην Κρήτη» γράφει 
για τον Παπαγιάννη : …ο ένας απ’αυτούς, (ο άλ-
λος άλλος Κρητικός Ανωγειανός ήταν ο υπέροχος 
άνθρωπος και πατριώτης έφεδρος ανθυπολοχαγός 
Ιωάννης Χαιρέτης ή Γρηγορογιάννης), αν και λί-
γο του φαινόταν από το καλοξυρισμένο σιαγόνι 
και τα μελαψά χαρακτηριστικά- ήταν στην πραγ-
ματικότητα ο ιερέας του μεγάλου χωριού Ανώγεια. 
Το όνομά του ήταν Γιάννης Σκουλάς αλλά ήταν 
γνωστό μεταξύ των Βρετανών αξιωματικών στην 
Κρήτη με το ωραίο ψευδώνυμο FRIAR TUCK 
(Μοναχός σάλπισμα ή Μοναχός με τα ράσα). Αυ-
τό διαφοροποιήθηκε σε μερικές περιπτώσεις αρ-
γότερα με άλλους τίτλους όπως ο ιπτάμενος Πα-
πάς ή το Αλεξιπτωτιστής παπάς. Ύστερα από 
βοήθεια μηνών προς τον Τομ και άλλους αξιωμα-

››
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ΕΝΑΡΞΗ λΕΙΤΟΥΡγΙΑΣ

Μονάδας Περιβαλλοντικής
 Διαχείρισης Κτηνοτροφικών
 Αποβλήτων στα ανώγεια

O καιρός βελτιώνεται…
Εποχή του 1980 και όλα τα περαχωριανάκια εμαζευόμαστε στο καφενείο 
του Κίτρο. Στα άλλα καφενεία δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα και αν 
μπαίναμε δεν μας κάνανε καφέ ούτε χαρτιά μας αφήνανε να παίξουμε 
γιατί λέει ήμασταν μικροί. Έτσι όλα τα κοπέλια εμαζευόμαστε στου Κίτρο 
που είχε και παιχνίδια ηλεκτρονικά και που εκεί βρίσκαμε άσυλο και κά-
ναμε ότι θέλαμε. Μια μέρα καθόμαστε εκεί καμιά δεκαριά κοπέλια και 
ακούσαμε στην τηλεόραση τον καιρό που έλεγε για επιδείνωση με βροντές 
και καταιγίδες και μπόλικα χιόνια. Εμάς μας ενδιέφερε το χιόνι για να μην 
πάμε σχολειό. Η χαρά μας ήταν απέραντη, πανηγυρίζαμε, ουρλιάζαμε, 
ξεφωνίζαμε, ο ενθουσιασμός ήταν έκδηλος από μακριά. Σε κάποια στιγμή 
ήρθε στο καφενείο το Καμπαφλάκι που ρώτησε τι έχουμε και πανηγυρί-
ζουμε, και του είπαμε για τον καιρό που είπε η τηλεόραση, αμέσως αυτός 
μας είπε: «Εγώ είδα εδά στο σπίτι μας την τηλεόρασή μας και είπε πως ο 
καιρός είναι βελτιούμενος». (Σηκωθήκαμε όλοι να τον λυντζάρουμε !!!) 

Η είσοδος της θάλασσας
Από τα Ανώγεια ξεκινήσανε να πάνε στη θάλασσα να κάμουνε μπάνιο, ο 
Γιάννης του Βιτωραντώνη, ο Άλκης του Σακούλα, ο Γιώργης του Μούτσο 
και ο Αγκούτσακας. Ντελικανήδες τότε, πήγανε στο Ηράκλειο στην Αμου-
δάρα. Πλησιάσανε στη θάλασσα, ξεντυθήκανε, και μόλις ήταν έτοιμοι να 
μπουκάρουνε τους λέει ο Γιάννης: «Μπρέσεις εδά από πού θα μπούμε»; 

O καρχαρίας...
Είχανε πάει για μπάνιο ο Γιάννης του Βιτωραντώνη μαζί με τον Αγκού-
τσακα στην Αμουδάρα. Σε κάποια στιγμή ο Γιάννης ήταν μέσα στη θάλασ-
σα και ο Αγκούτσακας έξω στην άμμο που βλέπει και ερχότανε σ’αυτούς 
ο Ζαχαρίας του Κίκη που είχε πάει και αυτός να κάνει μπάνιο. Φωνάζει 
λοιπόν, ο Αγκούτσακας του Γιάννη: «Μπρε Γιάννη ο Ζαχαρίας», και ο 
Γιάννης: «Καρχαρίααααας;;;;»

Άσχετοι από ποδόσφαιρο...
O Δημητρομάνωλας ήθελε να πάει στην Αθήνα. Κατέβηκε στο Ηράκλειο 
μπήκε στο καράβι και το δε αύριο το πρωί έφτασε στον Πειραιά. Ταλαι-
πωρημένος καθώς ήταν από το ταξίδι μπήκε σε ένα καφενείο να πιεί ένα 
καφέ και να ξεκουραστεί. Το καφενείο ήταν γεμάτο κόσμο και όλοι μαζί 
συζητούσανε για αθλητικά. Ποια είναι πιο καλή ομάδα, ποιος είναι ο πιο 
καλός παίχτης, φάσεις από παιχνίδια, ο διαιτητής ήταν πουλημένος και 
άλλα τέτοια που τα συναντάμε συχνά στη ζωή μας. O Δημητρομάνωλας 
έγινε έξαλλος με αυτά που άκουγε και με το τι ασχολείται ο κόσμος και 
σηκώνεται απάνω και τους λέει: «Μπρέσεις το Μπιντοδημητρόφ τον εκα-
τέχετε;» «Όχι», του λένε αυτοί. «Τον Καργοδημητρόφ»; «Όχι», του ξανα-
λένε αυτοί. Και ο Δημητρομάνωλας: «Ε, είστε άσχετοι»!!! 

Ο Χλούφτης κι ο δικαστής
Ένας Ανωγειανός Σπιθούρης στο επίθετο, ο Χλούφτης όπως τονέ κατέχου-
νε οι Ανωγειανοί, είχε λέσχες στο Ηράκλειο και ήταν πασίγνωστος στην 
κοινωνία του Ηρακλείου. Κάποια στιγμή ήτανε κατηγορούμενος σε δικα-
στήριο του Ηρακλείου και πήγε μαζί με το δικηγόρο του. Ήρθε η ώρα της 
δίκης του. Διαβάζει ο Πρόεδρος το ονοματεπώνυμο του Χλούφτη και του 
λέει: «Κύριε Σπιθούρη τι δουλειά κάνετε; Με τι ασχολείστε;» «Ανωγειανός 
είμαι» του απαντά αυτός. «Εγώ σε ρώτησα τι δουλειά κάνεις!!!». «Ανωγεια-
νός είμαι» του ξαναλέει ο Χλούφτης. Ποιος είδε το θεό και δεν τονέ φοβή-
θηκε, έξαλλος ο Πρόεδρος του λέει: «Μας κοροϊδεύετε;» και απευθυνόμενος 
στο δικηγόρο του, του λέει: «Σας παρακαλώ φέρτε τον πελάτη σας στην 
τάξη». Γυρίζει τότε ο Χλούφτης και λέει του δικηγόρου του: «Καινούργιος 
είναι ο Πρόεδρος;» (δε παίρνει χαμπάρη καθόλου ήντα γίνετε επαέ;)

Ο εχθρός του λαγού
Κοπέλια στα Ανώγεια εγρυκούσαμε συνέχεια πως ο Μπάμπης ο Ξυλούρης 
έπιασε τη μια πέντε λαγούς την άλλη εφτά την άλλη δώδεκα. Ήταν ο καλύ-
τερος κυνηγός στα Ανώγεια και τον παραδεχότανε όλοι. Μια μέρα λοιπόν 
στο Δημοτικό σχολειό είχαμε μάθημα για τούς λαγούς και μας ρώτησε η 
Δασκάλα ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του λαγού, τότε πετάχτηκε αμέ-
σως και σήκωσε το χέρι του ο Γιώργης ο Καλομοίρης ή Ταγιάν. «Πες μας 
Γιώργο ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του λαγού», είπε η Δασκάλα. Και 
ο Ταγιάν: «Ο μεγαλύτερος εχθρός του λαγού κυρία είναι ο Μπάμπης !!!»

ο Συντάκτης, 
ο Στοχαστής

Σημ. Ευχαριστούμε θερμά το Χριστόδουλο Ξυλούρη (Μακάκιο), για την επιμέλεια των ανωγειανών 
αθιβολών         Φ.Α.

Βρίσκομαι μόνη σ’ ένα γειτονικό 
καφέ. Απ' την πλευρά που κάθο-
μαι, έχω την δυνατότητα να κοιτώ 
απ΄ το παράθυρο. Στην πλατεία 
τα μικρά παιδιά παίζουν, τρέχουν, 
γελούν. Oι μεγάλοι, καθισμένοι 
στα γύρω παγκάκια παρακολου-
θούν. Παρακολουθώ κι εγώ μι-
κρούς και μεγάλους και δεν μπο-
ρώ παρά να σκεφτώ την άνοιξη 
που έχουν τα παιδικά χρόνια και 
την μοναξιά που κρύβει μέσα της 
η ενηλικίωση.
Αυτό το πέρασμα από χρόνο σε 
χρόνο που σε φέρνει όλο και πιο 
πολύ, όλο και πιο συχνά  αντιμέ-
τωπο με τον εαυτό σου. Κι αυτό 
είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. O 
εαυτός μας. Που είναι εμείς. Που 
δεν είναι εμείς. Που θα ήθελε να 
είναι κάτι άλλο ενδεχομένως από 
αυτό που είμαστε κι είναι εγκλω-
βισμένος μέσα στο δικό μας σώμα.
Κι εκεί αρχίζει το σκάκι με την 
μοναξιά. Δύσκολες παρτίδες. 
Σκληρές και ύπουλες. Ποιο πιόνι 
να μετακινήσεις για να σώσεις βα-
σιλιά και βασίλισσα; Δηλαδή εσέ-
να. Ποιο τετράγωνο θα είναι το 
σωτήριο; Κι αν η επόμενη κίνηση 
είναι ματ κι όλα τελειώσουν; Ερω-
τήσεις, ερωτήσεις κι απάντηση 
από καμία έως δύσκολα. 
Κάποιος μια φορά μου είχε πει: 
«Μαρία παιδί μου, άνθρωπο θω-
ρείς καρδιά δεν βλέπεις». Πόσο 
δίκιο είχε αυτή η κουβέντα του. 
Πόση αλήθεια. Από τότε δεν λέει 
να φύγει από το μυαλό μου. Κοιτώ 
έναν έναν τους ανθρώπους στο 
μαγαζί. Τους περιεργάζομαι από 
πάνω έως κάτω. Oι κινήσεις τους, 
τα γέλια τους κρύβουν έναν κεκα-
λυμμένο πόνο.

Ιστορίες του ωκεανού

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

             O άνθρωπος δεν είναι 
παρά ένας ανεξάντλητος ωκεανός, γεμάτος 

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

               Το εντός του βάθος.

Με μερικούς απ’ αυτούς συμπίπτει 
το βλέμμα μας. Δεν μπορώ να 
υπολογίσω για πόση ώρα, όμως 
όση κι αν είναι, αρκεί για να φα-
νερώσει και στους δυο μας το μυ-
στικό και να το φυλάξουμε ο ένας 
για τον άλλον καλά κρυμμένο. 
Αγγιζόμαστε κι ανταλλάσσουμε 
τις μοναξιές μας. Σαν μεταδιδόμε-
νη νόσος. Μέσα σε τόσο πλήθος 
κι όμως έρημοι. Ναι, έρημοι. Σαν 
κόκκοι άμμου που τους παραδέρ-
νει ο αέρας.
Συλλογίζομαι έπειτα την δική μου 
εσωτερική ερημιά. Τι αρνήθηκα; 
Τι δέχτηκα; Τι θυσίασα; Τι πήρα 
και τι έδωσα για να φτάσω εδώ; 
Πόσα και ποια απ’ όλα τα ναι και 
τα όχι της ζωής μου, άξιζαν τον 
κόπο; Κι όλα αυτά τα αναπάντη-
τα ερωτήματα γεννούν κι άλλα, 
πιο σκληρά και δεν γνωρίζω πως 
και σε ποια να απαντήσω.
Και τι να πω στη δική μου μονα-
ξιά. Λίγο πριν πιω την τελευταία 
γουλιά απ’ τον καφέ μου, έρχεται 
στο μυαλό μου μια ρήση -  που 
δυστυχώς δεν θυμάμαι ποιος την 
είπε – με βρίσκει όμως απόλυτα 
σύμφωνη: « Μη λυπάστε τους μο-
ναχικούς ανθρώπους. Να λυπά-
στε εκείνους που συμβιβάζονται 
από φόβο μην μείνουν μόνοι».

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

   ΣΚΑΚΙ με την
              μΟΝΑΞΙΑ

«με χαρά σας ανακοινώνουμε πως τα βιβλία  
της ποιήτριας – συγγραφέως μαρίας Χρονιάρη 
«ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑλλΑΖω ΖωΕΣ» και «ΕΠΕΙδΗ μΑΖΙ», 
κυκλοφορούν σε δεύτερη έκδοση και τα δύο από τις 
εκδ. Απόπειρα. μπορείτε να τα προμηθευτείτε  
από τα βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε».

τικούς κοντά στο χωριό του θεωρήθηκε ύποπτος 
αλλά πριν μπορέσουν να τον συλλάβουν οι Γερ-
μανοί αυτός βγήκε στα βουνά. Πολύ λίγα μπορού-
σε να κάνει εκεί ως ιερέας και γι’αυτό πήγε στη 
Μέση Ανατολή όπου θα μπορούσε να είχε μείνει 
αλλ’αυτός τότε πήρε ειδική άδεια από την Ορδό-
δοξη εκκλησία να ξυρίσει τη γενειάδα του και να 
κόψει τα μακριά μαλλιά του… 
…ήταν επίσης πατέρας μιας τεράστιας οικογένει-
ας και θεώρησα ότι το να γίνεις ο πρώτος ορδόδο-
ξος ιερέας που φόρεσε αλεξίπτωτο σήμαινε σημα-
ντική προσωπικότητα…
…εκτός απ’αυτό είχε τους πιο εκλεπτυσμένους 
τρόπους και νομίζω ότι καταλάβαινε καλύτερα 
από τους περισσότερους βοηθούς μας τι σκέπτο-
νταν οι Βρετανοί αξιωματικοί αν και εκτός από 
το τα ταξίδι του στο Κάιρο δεν μπορούσε να έχει 
παρά ελάχιστη ή καθόλου ιδέα για το ποιόν μας…
O Αντ/ρχης Τομ Ταμπάμπιν διακεκριμένος αρ-
χαιολόγος και συγγραφέας, άριστος γνώστης της 
ελληνικής γλώσσας, υπήρξε από το 1942 ο ανώ-
τερος Βρετανός αξιωματικός σύνδεσμος με την 
Κρητική αντίσταση. Στις 5 Μαρτίου 1945 έγρα-
ψε μεταξύ άλλων για τον Παπαγιάννη: …ο πάτερ 
Ιωάννης Σκουλάς είναι ιερεύς εις το μεγάλο χω-
ρίον των Ανωγείων και υπήρξεν δυνατός υποστη-
ρικτής και αρχηγός της κινήσεως αντιστάσεως εις 
την Κρήτην κατά την διάρκειαν ολοκλήρου της 
Γερμανικής κατοχής. Εβοήθησεν πολλούς Βρετα-
νούς φυλακισμένους να διαφύγουν από την ΚΡΗ-
ΤΗΝ και δια τούτο συνελήφθη τον Ιανουάριο του 
1942. Μετά από 48 ημέρας εις την φυλακήν επέ-
στρεψεν, αλλά αμέσως μετέβη εις τα όρη με τον 
σκοπόν να συνεχίση την ίδιαν δουλειάν, και εις 
την πραγματικότητα την συνέχισεν επιτυχώς επί 
αρκετούς μήνας και επίσης έδωσεν σπουδαίαν 
βοήθειαν εις την ομάδα Λη-Φέρμορ, μέχρις ότου 
απεσύρθη εις την Μέσην Ανατολήν. Εκεί αν και 
ιερεύς έλαβεν ειδικήν άδειαν να ξυρίση τα γένεια 
του, και ξαναεισήλθεν εις Κρήτην ως πράκτορ της 
Δυνάμεως 133…
O Ανωγειανός Γεώργιος Κλάδος αντιστασιακός 
και λειτουργός επί πολλά χρόνια της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης γράφει για τον Παπαγιάννη με-
ταξύ άλλων:
…η στενή φιλία που είχε ο Παπαγιάννης με τον 
πατέρα μου που συνδεόταν και με την κοινή πο-
λιτική τοποθέτηση στο κόμμα των Φιλελευθέρων 
(Βενιζελικοί) σ’αυτήν την σχέση έπαιξε ρόλο και 
το γεγονός ότι η μητέρα μου ήταν το γένος Σκου-
λά, πρώτη ανιψιά του γνωστού για τον δεσμό του 
με τον Βενιζέλο Βασίλη Σκουλά…
…ο Παπαγιάννης με μια πολυμελή οικογένεια και 
με λιγοστή κτηματική περιουσία αντιμετώπιζε 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα γιατί ουσιαστικά 
τα μέσα επιβίωσης της οικογένειας ήταν όσα λι-
γοστά εξασφάλιζε από την ιεροσύνη (όπως είναι 
γνωστό δεν υπήρχε η σημερινή μισθοδοσία)…
…ο Παπαγιάννης σε κέρδιζε με τη θωριά του, το 
ήθος του και την ντομπροσύνη, πραγματικό πα-
λικάρι, έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης από όλα τα 
Ανώγεια και όχι μόνο στην ενορία του…
…μετά την αποτυχία του κινήματος του 1935 το 
κλίμα που δημιουργήθηκε ήταν ιδιαίτερα βαρύ, 
και σε μια απόπειρα ενός οξύθυμου Ανωγειανού 
που επιχείρησε με το μαχαίρι στο χέρι να χτυπή-
σει και ίσως να δολοφονήσει τον πατέρα μου, - 
προϊστάμενος τότε στο ταχυδρομείο Ανωγείων – ο 
Παπαγιάννης που βρισκόταν στην περιοχή, όχι 
τυχαία, με μια παράτολμη επέμβαση ματαίωσε 
την επίθεση…
…μετά τη μάχη της Κρήτης στην οποία από την 
πρώτη στιγμή πήρε μέρος και πρωτοστάτησε στην 
αντίσταση…
…στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής η συμμε-
τοχή του στην αντίσταση στάθηκε εντυπωσιακή 
με την τόλμη και την αποφασιστικότητα που έδει-
ξε. Τελειώνοντας το σύντομο αυτό σημείωμα θα 
ήθελα να σημειώσω ότι ποτέ μετά την απελευθέ-
ρωση δεν επεδίωξε να εξαργυρώσει την προσφορά 
του, τέλος δείγμα της προσωπικότητάς του φωτί-
ζει το γεγονός ότι στη διάρκεια των συγκρούσεων 
στον Ψηλορείτη με τις δυνάμεις των ανταρτών 
του Δημοκρατικού στρατού αρνήθηκε να πάει ως 
ιδιώτης να τους πολεμήσει γιατί αυτό το θεωρού-
σε υποχρέωση του στρατού και της αστυνομίας. 
Μια πράξη που δεν έμεινε χωρίς συνέπειες γι’αυ-
τόν και την οικογένειά του…
O καθηγητής Μενέλαος Παρλαμάς το έτος 1995 
σε μια τηλεοπτική εκπομπή που βρέθηκε καλε-
σμένος είπε για τον Παπαγιάννη : …αποτελεί μια 
από τις μορφές της Αντιστάσεως τις πιο γνώριμες, 
γιατί ήδη από τον καιρό της μεγάλης Επανάστα-
σης του ’21 όπου και παπάδες έπαιζαν ρόλο πρω-
ταγωνιστικό και στις μάχες. Θα έλεγα ότι ο Πα-
παγιάννης είχε σαν πρότυπο τον Παπαφλέσσα, ο 
οποίος ήταν ένας ζωηρός παπάς. Έτσι ζωηρός 
παπάς, πολεμιστής, εγγράμματος όμως ήταν και 
ο Παπαγιάννης. Άκουγα πολύ ότι ήταν και καλός 

κυνηγός, εξαίρετος ψάλτης και άτρωτος πολεμι-
στής. Εμένα μου θύμιζε τρόπο τινά την μορφή του 
Παπαφλέσσα Μάλιστα εγώ τον έλεγα έτσι, Πα-
παφλέσσα. Δεν ήταν πλήρης προτερημάτων και 
άνευ ουδενός ελαττώματος, όπως άλλωστε και ο 
Παπαφλέσσας. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι αγω-
νιστές έχουν και τις τολμηρότητές τους…
Μετά τον αγώνα ακολούθησε η αναγνώριση των 
αγωνιστών. Ένα κεφάλαιο της σύγχρονης ιστο-
ρίας της Ελλάδας που πλήγωσε τον Παπαγιάννη.
Το σύνολο των αρχηγών και οπλαρχηγών της 
πρώτης αναγνώρισης της Α.O.Α. 1950-1962 είναι 
23 άτομα. Δύο Αρχηγοί (Στεφανογιάννης-Χρι-
στομιχάλης), είκοσι Ανωγειανοί και ο Ανάστος 
Παρασύρης από τα Ζωνιανά σύνολο 23 άτομα. 
Ενώ όμως η έναρξη της αντάρτικης ομάδας Ανω-
γείων είναι η 15η Αυγούστου 1941, το πρακτικό 
της οποίας έχει υπογράψει ο Παπαγιάννης και 
έχει επικυρωθεί από την Ελληνική κυβέρνηση του 
Καϊρου στις 10 Μαρτίου 1944, ως χρόνο συμμε-
τοχής του Παπαγιάννη ορίζεται από το ΓΕΣ από 
τις 20 Ιουνίου 1944 ως 3 Φεβρουαρίου 1945. Στη 
δεύτερη αναγνώριση της Δικτατορίας του Γεωρ-
γίου Παπαδόπουλου 1973-1974 το σύνολο και 
πάλι των αναγνωρισμένων οπλαρχηγών με τους 
δύο Αρχηγούς είναι 23 άτομα αλλά το όνομα του 
Παπαγιάννη απουσιάζει εντελώς.
Η άρνηση του Παπαγιάννη να συνδράμει τις δυ-
νάμεις του στρατού και της χωροφυλακής στον 
εμφύλιο που ακολούθησε την περίοδο της Κατο-
χής, η μη συμμετοχή του στον αλληλοσπαραγμό 
αυτό είχε ως συνέπεια και αποτέλεσμα μετά το 
καλοκαίρι του 1947 να γίνει το μαύρο πρόβατο 
για την Εθνική Αντίσταση αλλά και την εκκλησία 
της Κρήτης. Γι’αυτό στην πρώτη αναγνώριση 
αναγνωρίζεται ως οπλαρχηγός για έξι μήνες, στη 
δεύτερη αναγνώριση απουσιάζει εντελώς από 
οπλαρχηγός, υποβιβάζεται σε απλό ένοπλο μέλος 
για δύο έτη και το 1951 καθαιρέθηκε από την 
Εκκλησία. 
Συνοψίζοντας και σε λίγες γραμμές αναφέρουμε 
την στρατιωτική πορεία του Παπαγιάννη Σκουλά: 
18 Ιουλίου 1943. Του απονέμεται ο βαθμός του 
Έφεδρου στρατιωτικού ιερέα β΄ τάξεως Λοχαγού.
24 Ιουλίου 1943. Εγγράφεται στη δύναμη των 
αξιωματικών του Β.Ε.Σ.Μ.Α. και διατίθεται στο 
Υπουργείο Στρατιωτικών.
11 Αυγούστου 1943. Αποσπάται στη Διεύθυνση 
Ειδικών Υπηρεσιών Πολέμου.
15 Oκτωβρίου 1943. Απολύεται των τάξεων του 
στρατού.
15 Oκτωβρίου 1943. Του απονέμεται ο βαθμός 
του έφεδρου στρατιωτικού ιερέα δ΄ τάξης Ανθυ-
πολοχαγού.
23 Μαρτίου 1944. Του απονέμεται το μετάλλιο 
εξαιρέτων πράξεων.
29 Μαίου 1945. Του δίδεται φύλλο πορείας για 
την Αθήνα προς επαναπατρισμό.
Ποτέ κανένα από τα παράσημα και τα διπλώμα-
τα που έλαβε τα χρόνια της κατοχής και μετέπει-
τα δεν αναρτήθηκε στους τοίχους του σπιτιού 
του. Μόνο μία φωτογραφία με καμήλες στην 
πυραμίδα του Χέοπος με τον Ασηγωνιώτη καπε-
τάν Πέτρακα υπήρχε για να θυμίζει τα δύσκολα 
χρόνια της κατοχής.
Στις 26 Απριλίου 2014 ο Δήμος Ανωγείων, η Ιερά 
Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και η 
Ενορία Παναγίας Ανωγείων απέδωσαν την οφει-
λόμενη τιμή στον Παπαγιάννη Σκουλά με την 
αποκάλυψη της προτομής του στην ηρωική και 
ιστορική συνοικία Περαχώρι. Να θυμίζει στις 
επερχόμενες γενιές το χρέος των Ελλήνων προς 
την πατρίδα. Ιδιαίτερα σήμερα που δοκιμάζεται 
από εχθρούς αόρατους και επικίνδυνους, ο Πα-
παγιάννης Σκουλάς δείχνει το δρόμο. Με την 
πολλαπλή του ιδιότητα. Ως μαχητής της Μάχης 
της Κρήτης. Ως ιδρυτικό στέλεχος της Α.Ο.Α. 
Ως ευλογητής του αντάρτικου αγώνα. Ως παπάς 
Λοχαγός μέλος της Φορς 133. Ως παπάς αλεξι-
πτωτιστής και αντάρτης. Ως αριστερός φιλελεύ-
θερος στην πολιτική του ταυτότητα. Ως άνθρω-
πος, που όπως λέγει ο συμπολεμιστής του στη 
μάχη της Κρήτης Κυρικάκης Νίκος, …στις 20 του 
Μάη 1941 άφησε στ’Ανώγεια την παπαδιά του με 
εφτά ανήλικα παιδιά για να παίξει τσι μπάλες του 
στον εχθρό της πατρίδας μας…
O Παπαγιάννης πήγε πιο πέρα και πιο ψηλά τ’Α-
νώγεια «σαν έτοιμος από καιρό σα θαρραλέος» 
και όπως λέγει ο ποιητής: 

Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα
που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το Όχι
να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος τόχει
έτοιμο μέσα του το Ναι, και λέγοντάς το πέρα
πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του.
O αρνηθείς δεν μετανιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι,
όχι θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει
εκείνο τ’όχι – το σωστό – εις όλην την ζωή του.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου στ’Ανώγεια Ημερίδα με θέμα «Ολοκληρωμένη 
Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων» στο πλαίσιο του  συγχρηματοδοτούμενου 
έργου «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων – IMAST», του 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013. 
Στόχοι του έργου είναι η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, 
ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης διάθεσης τους στο περιβάλλον, η βελτίωση των 
συνθηκών υγιεινής και ευζωίας των ζώων, η προστασία της υγείας των κτηνοτρόφων, κατοίκων της 
υπαίθρου και φυσικά καταναλωτών, καθώς και η μεγιστοποίηση του οφέλους για τα καλλιεργήσιμα 
εδάφη, με τη διάθεση στη γεωργία των επεξεργασμένων αυτών αποβλήτων.  
Εταίροι του προγράμματος είναι ο Δήμος Ανωγείων  - Συντονιστής Εταίρος, το ΤΕΙ Κρήτης και ο 
Δήμος Αραδίππου. Το έργο “IMAST” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) 
σε ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%.
Την εκδήλωση «άνοιξε» ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης και ακολούθησαν 
παρουσιάσεις από την κ. Μαρία Παναγουλοπούλου, Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του έργου 
- Ανέλιξις Συμβουλευτική, τον κ. Γιάννη Αναστασάκη, Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Ανωγείων και τον κ. Θρασύβουλο Μανιό, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΙ Κρήτης. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκε ο Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου Αραδίππου κ. Ματθαίος Αλαμπρίτης 
και στελέχη του δήμου.

Ακολούθησε επίσκεψη στην Μονάδα Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων του Δήμου 
Ανωγείων στην περιοχή της πρώην ΧΑΔΑ. Με τη δημιουργία της εν λόγω Μονάδας,  

δίδεται πλέον η εναλλακτική επιλογή στους κτηνοτρόφους της περιοχής για εναπόθεση  
των αποβλήτων τους σε μια Ολοκληρωμένη Μονάδα Περιβαλλοντικής  

Διαχείρισης Αποβλήτων, μειώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις περιβαλλοντικές  
επιπτώσεις από τη λειτουργία τους και στηρίζοντας ταυτόχρονα  

την αειφόρο παρουσία τους στην περιοχή.
                                        Δήμος Ανωγείων

■ Η οικογένεια Αριστομένη Κουτάντου, 
εισέφερε στη μνήμη της Ελπινίκης Κουτά-
ντου και στη Φ.Α. το ποσό των 300 €.
■ Η Νίκη Κεσμέτη εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 120 ευρώ.
■ H οικογένεια Εμμανουήλ Σταυρακάκη 
(Μερτζάνη) εισέφερε στη μνήμη του εκλι-
πόντος και στη Φ.Α. το ποσό των 150 €.
■ Στη μνήμη Ισμήνης Χαιρέτη (Νικάκενα), 
τα παιδιά της εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 €.
■ Στη μνήμη του πατέρα τους Ιωάννη Πα-
σπαράκη (Γιαννιό) και της θείας τους Χρυ-
σούλας Πασπαράκη, η οικογένεια Μανώ-
λη και Νίκης Πασπαράκη εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 €.
■ Στη μνήμη της Ευριδίκης Σκουλά (Σα-
κούλενα) ο σύζυγος και τα παιδιά της, ει-
σέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 €.
■ Στη μνήμη του Μίχαλου Δραμουντάνη, 
η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το πο-
σό των 100 €.
■ Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το 
θάνατο της πολυαγαπημένης του αδερφής 
Ισμήνης Μανουρά, ο Σοφοκλής Μανουράς 
εισέφερε στη μνήμη της και στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 €.
■ Στη μνήμη του εκλιπόντος Μιχαήλ 
Σκουλά (Μίχαλου), η οικογένειά του, ει-
σέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 €.
■ Στη  μνήμη της Όλγας Αεράκη (Πολο-
γιάννενα), τα παιδιά της εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 €.
■ Στη μνήμη του Αχιλλέα Σταυρακάκη 
(στρατηγού) η αδελφή του Μαίρη εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 €. Στη μνήμη 
επίσης, του εκλιπόντος ο Νικήτας Σφακια-
νάκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 
€, ο Μανώλης Κουνάλης εισέφερε το ποσό 
των 50 € και η Μαρία Σφακιανάκη εισέφε-
ρε, τέλος το ποσό των 20 €.
■ Στη μνήμη του  Γεωργίου Πασπαράκη 

(Πασπαρογιώργη)  η σύζυγός του, Μαρίκα 
Πασπαράκη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 €.
■ Στη μνήμη Ελευθερίας Μπαράκου, η 
αδελφή της Αλίκη Μανίκα και ο φιλιό-
τσος της Χριστόδουλους Ρινακάκης εισέ-
φεραν στη μνήμη της και στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 €.
■ Στη μνήμη της Ελευθερίας Καλομοίρη 
(Δημητρομανώλενα) η κόρη της Βενετία, 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 €.
■ Στη μνήμη Σπυρίδωνα και Γιώργη Μα-
νουρά, με τη συμπλήρωση δύο ετών από το 
θάνατο των εκλιπόντων, η σύζυγος και μη-
τέρα, Ευριδίκη Μανουρά, , εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 €.
■ Στη μνήμη Ιωάννη Σαμόλη (Σαμολο-
γιάννη), ο γιος του Μανώλης εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 €.
■ Στη μνήμη του εκλιπόντος Μιχαήλ 
Σκουλά (Μίχαλου), ο αδερφός του Σωκρά-
της Σκουλάς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 €.
■ O Bασίλης Σκανδάλης εισέφερε στη μνή-
μη Εμμανουήλ Σταυρακάκη (Μερτζάνη) 
και στη Φ.Α. το ποσό των 50 €.
■ Η οικογένεια Μανώλη και Αντωνίας 
Μπαγκέρη (του Μπαγκεροβαγγέλη) εισέ-
φεραν στη μνήμη της Αγγελικής Μπαγκέρη 
το ποσό των 50 €.
■ Η Ελένη Κεφαλογιάννη του Εμμανουήλ 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 30 €.
■ Η Ειρήνη Δασκαλάκη εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 20 €.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η «Φωνή των Ανωγείων» ευχαριστεί θερμά, 
όλους του δωρητές για την υπερπολύτιμη 
οικονομική συνεισφορά τους, αλλά και τη 
στήριξη που προσφέρουν, βοηθώντας έτσι, 
με τον πιο ουσιαστικό τρόπο να εκδίδεται η 
ιστορική εφημερίδα μας. Η βοήθειά όλων 
σας είναι καταλυτική για την επιβίωσή της.

η  Σ Τ η λ η  Τ O υ  Τ Α Μ ι Α

Ανωγειανές 
Αθιβολές
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Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, εργάτες και μηχανές, «έβαλαν μπροστά» 
τις εργασίες για την βελτίωση και αναβάθμιση της Περιφερειακής οδού Ανωγείων, 
από το «Μετόχι» (Υαλοπωλείο) έως το «Αχλαδάκι».
Το έργο, που προβλέπεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, και θα αναβαθμίση λει-
τουργικά και αισθητικά και την εν λόγω περιοχή, περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση, 
αλλά και τοποθέτηση κυβολίθων, ειδικά στην ευθεία που οδηγεί στο  Δημοτικό και 
το Γυμνάσιο-Λύκειο Ανωγείων, όπως επίσης πεζοδρόμηση και έργα ύδρευσης.

Φ.Α.

Άρχισαν, οι εργασίες βΕλΤΙωΣΗΣ και ΑΝΑβΑΘμΙΣΗΣ
Τ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η Σ  O Δ O Υ ,  Σ Τ '  Α Ν Ω Γ Ε Ι Α

Φέτος οι εκδηλώσεις, πραγματοποιήθηκαν στις 12 
Ιουνίου, και περιελάμβαναν το χορευτικό μέρος, 
αλλά και παρουσίαση και εκτέλεση παιχνιδιών από 
όλο τον κόσμο.
Τις φετινές εκδηλώσεις χαιρέτισε και προλόγισε με 
την ομιλία της, η Διευθύντρια του Σχολείου κ. Τρι-
ανταφυλλιά Χατζάκη, η οποία απευθυνόμενη στους 
μαθητές και στους γονείς τους, που παρευρέθηκαν 
στην εκδήλωση, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα 
πολλά προβλήματα της παρελθούσας, ήδη σχολικής, 
χρονιάς, τα οποία όμως, όπως σημείωσε, αντιμετω-
πίστηκαν επαρκώς και στο μεγαλύτερο βαθμό, με 
αποτέλεσμα να εκτιμά το όλο έργο που συντελέ-
σθηκε -με την καταλυτική και ενεργή βέβαια συμμε-
τοχή και βοήθεια και των γονέων, αλλά και πολλών 
δωρητών και ευεργετών- ως επιτυχημένο. Πιο ανα-
λυτικά, κατά την ομιλία της η κ. Χατζάκη, ανέφερε:

«Αγαπητοί γονείς, αγαπητά μας παιδιά!
O χρόνος κύλησε γοργά και μια ακόμα σχολική 
χρονιά έφτασε στο τέλος της.
Ξεκίνησε με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και 
για πρώτη φορά χρειάστηκε πολυήμερος αγώνας 
από εσάς, το Σύλλογο Γονέων, που ευτυχώς έφερε 
τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ήρθαν τρεις δάσκα-
λοι και δάσκαλος Αγγλικών. Όχι όμως και γυμνά-
στρια, η έλλειψη της οποίας θα φανεί και στη σημε-
ρινή γιορτή λήξης.
Εν ολίγοις,εκτιμώντας το έργο μας, νιώθουμε ικα-
νοποιημένοι. Δουλέψαμε σαν ένα ήσυχο μελίσσι, με 
άριστη συνεργασία και πολύ καλό κλίμα, μεταξύ 
μας. Παρουσιάσαμε πολύ καλές γιορτές, είδαμε 
ωραίες θεατρικές παραστάσεις στο χώρο του Σχο-
λείου, κάναμε ενδιαφέρουσες επισκέψεις και εκ-
δρομές παιδαγωγικού χαρακτήρα, έγιναν σημαντι-
κά προγράμματα στην Ευέλικτη ζώνη.
Χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά της φαρμακευ-
τικής εταιρείας Astra Zeneca, έξι Η/Υ μπήκαν στις 
αίθουσες διδασκαλίας και σε συνδυασμό με το ασύρ-
ματο internet υποστήριξαν αποτελεσματικά το δι-
δακτικό μας έργο.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό το 
συγχωριανό μας κ. Άρη Χαιρέτη, υπάλληλο της εται-
ρείας αυτής που με τις δικές τους ενέργειες, καθώς 
και του συγχωριανού μας κ. Άρη Μανουρά εξοπλί-
στηκε το Σχολείο μας με αυτό το πολύτιμο υλικό. 
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους δω-
ρητές χρηματικών ποσών, που χάρη στην ευαισθη-
σία τους εξοπλίζεται σιγά σιγά το Σχολείο με επο-
πτικό υλικό και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας.
Ευχαριστούμε τον κ. Λευτέρη Μπέρκη για τις διά-
φορες μετακινήσεις των μαθητών σε προγραμματι-
σμένα επισκέψιμα μέρη. τον κ. Πασπαράκη Πανα-
γιώτη για πολύωρη εργασία στήριξης της κουρτίνας 
του θεάτρου, τον κ. Νίκο Κοντογιάννη και τον κ. 
Γιώργο Σαλούστρο για διάφορες δωρεάν εργασίες 

συντήρησης του κτιρίου.
Επίσης ευχαριστούμε πολύ το ΚΠΕ Ανωγείων για 
τη συνεργασία σε διάφορους τομείς και επίσης τον 
κ. Γιώργο Αλατσάκη, μέλος του ΚΠΕ Ανωγείων, γα 
την υποστήριξη προγράμματος της ΣΤ΄ τάξης, με 
θέμα κατασκευή παιχνιδιών από όλο τον κόσμο.
Τέλος να ευχαριστήσουμε, το Σύλλογο Γονέων, το 
Δήμο Ανωγείων, τη Σχολική Επιτροπή, το Κέντρο 
Υγείας Ανωγείων και όλους εσάς, αγαπητοί γονείς, 
που σταθήκατε σταθεροί συνοδοιπόροι στο έργο 
της μόρφωσης των παιδιών μας. Ευχαριστούμε θερ-
μά επίσης την κ. Έλλη και την κ. Ζουμπουλιά, ο 
ρόλος των οποίων ήταν καθοριστικός για την ομαλή 
και εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.
Πώς να προχωρήσω στους αποχαιρετισμούς:
Έχω να πω τα καλύτερα λόγια για τους μεγάλους 
του Σχολείου, τους μαθητές της έκτης τάξης. Με 
εξέπληξαν με την ωριμότητα τους, την υπευθυνότη-
τά τους , την εργατικότητά τους. Μαθητές έτοιμοι 
πραγματικά να βαδίσουν στην ανώτερη βαθμίδα. 
Εκφράζω θερμά συγχαρητήρια στους γονείς τους, 
στη δασκάλα τους και στα ίδια τα παιδιά!
Αγαπητά μας παιδιά! 
Μπαίνετε σε ένα πιο ανηφορικό και δύσκολο μο-
νοπάτι. Αν όμως συνεχίσετε με την ίδια επιμέλεια 
που δείξατε εδώ, ο δρόμος της επιτυχίας σας είναι 
διασφαλισμένος. Σας αποχαιρετούμε με ιδιαίτερη 
συγκίνηση και σας ευχόμαστε υγεία , χαρά και προ-
κοπή στη ζωή σας!
Για τις επιδόσεις των μαθητών της Στ΄ τάξης έχουμε 
να πούμε ότι έντεκα από τους δεκαεπτά μαθητές 

απολύθηκαν με «Άριστα Δέκα». και θα πρέπει να 
τους χειροκροτήσουμε θερμά. Είναι οι: 
✓Αεράκη Νίκη
✓Δραμουντάνη Λευκή
✓Μανέσκου Μαρίνα
✓Μανουρά Ειρήνη
✓Ξυλούρη Δήμητρα
✓Πασπαράκη Μαρία
✓Σπιθούρη Αικατερίνη
✓Σταυρακάκης Λεωνίδας
✓Φασουλάς Χαράλαμπος
✓Χαιρέτη Μαίρη
✓Χαιρέτης Εμμανουήλ
Τρεις από αυτούς συγκέντρωσαν το απόλυτο δέκα 
σε όλα τα τρίμηνα και σε αυτούς θα απονεμηθεί 
εφέτος το χρηματικό βραβείο των τριακοσίων ευρώ 
που προσφέρεται για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά. 
Το βραβείο αυτό καθιερώθηκε το 1999 , από τον 
τέως Δήμαρχο Ανωγείων Ελευθέριο Σκουλά, στη 
μνήμη της συζύγου του Αργυρής Κακουδάκη, που 
διετέλεσε δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Ανω-
γείων για 35 χρόνια. Και τους δύο διέκρινε ιδιαίτε-
ρη αγάπη για τα Ανώγεια.
Μετά το θάνατο του Ελευθερίου Σκουλά το βραβείο 
συνεχίζει να προσφέρει η οικογένεια Γεωργίου και 
Νίκης Καλλέργη – Σκουλά ανελλιπώς. 
Oι τρεις μαθητές που θα μοιραστούν ισόποσα το 
βραβείο είναι:

η Μαρία Μανουρά,
η Μαίρη Χαιρέτη και
ο Μανώλης Χαιρέτης.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που σφράγισαν τις 
προσπάθειες τους με άριστα δέκα, στις οικογένειες 
τους και φυσικά στη δασκάλα τους κ. Δραμουντάνη 
Ζαφειρένια.
Θερμές ευχαριστίες στους δωρητές του Βραβείου κ 
Γεώργιο και κ. Νίκη. Τους ευχόμαστε υγεία και κου-
ράγιο να συνεχίσουν να προσφέρουν το βραβείο σε 
αυτούς τους δύσκολους καιρούς και ο Θεός να συγ-
χωρέσει τους γονέους τους.
Αγαπητά μας παιδιά!
Το Σχολείο θα σας προσφέρει ένα αναμνηστικό δω-
ράκι , καθώς και ο Σύλλογος γονέων έχει να σας 
προσφέρει ένα υπέροχο καδράκι.
Όσον αφορά τη γιορτή μας, εφέτος, λόγω της έλλει-
ψης της γυμνάστριας, αποφασίσαμε να παρουσιά-
σουμε παιχνίδια από όλον τον κόσμο, τα οποία θα 
παρακολουθήσετε στο δεύτερο μέρος της γιορτής 
στην αυλή του Σχολείου.
 Συνεχίζοντας, οι μαθητές της Έκτης θα μας απο-
χαιρετήσουν με τον καλλιτεχνικό τους τρόπο και οι 
μαθητές της Τρίτης με τα χορευτικά τους. 
O Σύλλογος των δασκάλων εύχεται σε όλους ένα 
υπέροχο και συναρπαστικό Καλοκαίρι !Καλές δι-
ακοπές, παιδιά»!

Φ.Α.

ΑυλΑιΑ ΣΤη ΣΧOλικη ΧΡOνιΑ
Όμορφες εορταστικές εκδηλώσεις • Βράβευση των μαθητών

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

O κόσμος πολύς, όπως πολλοί ήταν και οι 
εκπρόσωποι της θρησκευτικής αλλά και 
της πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας, που 
με την παρουσία τους τίμησαν το σημαντι-
κό γεγονός.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης και κατά την 
έναρξη αυτής, χοροστάτησε σε επιμνημό-
συνη δέηση ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευ-
γένιος, ο οποίος στη συνέχεια απηύθυνε 
χαιρετισμό, όπως χαιρετισμό απηύθυνε και 
ο Δήμαρχος Ηρακλείου  κ. Ιωάννης Κου-
ράκης, ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκρά-
της Κεφαλογιάννης και ο πατέρας Κων-
σταντίνος Σκουλάς, εφημέριος του ιερού 
ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου των 
Ανωγείων.
Παρόντες, όπως αναφέρθηκε, ήταν πλή-

YΠOΓΡΑΦηκΕ 
η ΣυΜΒΑΣη 
κΑΤΑΣκΕυηΣ 
του β' τμήματος 
της Oδού 
«ΓΑΖι - ΑνΩΓΕιΑ»
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Επίσης, παρόντες ήταν οι περιφε-
ρειακοί και δημοτικοί συμβούλοι, 
η προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Έργων ΠΕ Ηρακλείου Καί-
τη Ιερωνυμάκη, ο προϊστάμενος 
τμήματος συγκοινωνιακών Περι-
φέρειας Κρήτης Νίκος Τζανιδά-
κης και το στέλεχος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου 
Χρυσούλα Μελισσουργάκη.
Το έργο είναι συνολικού προϋπο-
λογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ 
και αφορά σε μήκος 5.5 χιλιομέ-
τρων ενώ ο χρόνος διάρκειας της 
σύμβασης είναι 18 μήνες.
Κατά την υπογραφή της σύμβα-
σης, οι τοπικοί άρχοντες, τόνισαν 
την αναπτυξιακή προοπτική που 
ξεδιπλώνεται για το δήμο Μαλε-
βυζίου, και βεβαίως την ευρύτερη 
περιοχή του Μυλοποτάμου, ενώ 
δεν παρέλειψαν να ευχαριστή-
σουν τους κατοίκους του Αστυ-
ρακίου που παραχώρησαν τα οι-
κόπεδά τους για να διανοιχθεί και 
κατασκευασθεί η οδός, χωρίς να 
περιμένουν τη χρονοβόρα διαδι-
κασία των απαλλοτριώσεων.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ευνOϊκη ρυθμιση για τισ 
ληξιπρOθεσμεσ Oφειλεσ 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟυΣ ΔΗΜΟΤΕΣ  
ΑπΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡχΗ

Αγαπητοί Δημότες,
Με την ευκαιρία της πρόσφατης ψήφισης και δημοσίευσης του Ν. 
4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014), σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 51 προ-
βλέπεται η ευεργετική διάταξη της ρύθμισης όσων ληξιπρόθεσμων οφειλών 
έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2013 με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους που μέχρι 
σήμερα τουλάχιστον, ποτέ δεν είχαν υπάρξει.
Υπογραμμίζουμε σ’ αυτό το σημείο το γεγονός ότι εφόσον υπάρξει ρύθ-
μιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που κατά την άποψή μας δεν πρέπει 
να την χάσει κανείς, τα ποσά που θα αποδοθούν από τις τράπεζες ως 
προϊόν κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, μπορούν να καλύψουν δόσεις της 
ρύθμισης με υψηλά ποσοστά οφέλους. 
Σας καλούμε για μια ακόμα φορά να ενημερωθείτε από την Ταμειακή 
Υπηρεσία του Δήμου για τις οφειλές σας αναλυτικά και για τις δυνατό-
τητες ρύθμισης που έχετε. 
Η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών μπορεί να γίνει μέχρι 
και τις 14 Αυγούστου 2014.

Από το Δήμο Ανωγείων 

ΠΑΡΑΔOΣιΑκO κΑΦΕνΕιO-ΡΑκΑΔικO

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

Συγκινητική τελετή στ' Ανώγεια

αποκαλυπτήρια της προτομής του παπα-γιάννη σκουλά

θος κόσμου, μεταξύ των οποίων και 
αρκετοί επίσημοι προσκεκλημένοι, 
όπως ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος 
Παπανδρέου, (μετά από από πρόσκλη-
ση που του απηύθηνε η οικογένεια των 
Σκουλάδων.
Παρών ήταν και ο βουλευτής Ρεθύμνου 
Ιωάννης Κεφαλογιάννης, αλλά και οι 
πρώην Δήμαρχοι Ανωγείων, κ.Νίκος 
Ξυλούρης, κ.Γιώργος Κλάδος, κ. Γιώρ-
γος Σμπώκος και ο κ. Αριστομένης 
Κουτάντος. Παρών επίσης δήλωσαν οι 
πρώην βουλευτές κ.κ. Γιάννης Σκουλάς 
και Μανόλης Στρατάκης, αλλά και ο 
αντιδήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιώργος 
Αεράκης, όπως και ο πρώην Δήμαρχος 
Τεμένους κ. Γιώργος Βιτώρος, αλλά και 
πολλοί άλλοι.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης (σ.σ. 
μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την 
εξαιρετική ομιλία του, στο παρόν φύλλο 
της Φ.Α.) ήταν ο εκπαιδευτικός, συγγρα-
φέας και υποψήφιος Διδάκτωρ Ιστορίας 
στο Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, αλλά και 
πιστός συνεργάτης της εφημερίδας μας, 
κ. Γιώργος Καλογεράκης
Η εκδήλωση περιελάμβανε κατάθεση 
στεφάνων αλλά και τήρηση ενός λεπτού 
σιγής, ενώ η οικογένεια των Σκουλά-
δων, μετά το πέρας της εκδήλωσης πα-
ρέθεσε γεύμα στο «Ντελίνα» του συγ-
χωριανού μας, Βασίλη Σκουλά.

Φ.Α.

KiNeZiKo 
tΗλΕΟΠΤΙΚΟ 
δΙΚΤΥΟ
επισκέπτηκε το 
«Ιδαίον Άντρον»

Στις 5 Ιουνίου, με πρωτοβουλία της ηθοποιού Μαρίας Τζομπανάκη και του κέντρου 
Πολιτισμού και Πράσινου Τουρισμού «ORFEUS - ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ», του οποίου και 
ηγείται, κινέζικο τηλεοπτικό δίκτυο (ΗUBEI TV) κατά την δεκαήμερη παραμονή του 
στην Κρήτη, περιέλαβε το «Ιδαίον Άντρον» και τ’Ανώγεια, μεταξύ των σταθμών της 
περιοδείας του, με σκοπό την συνδημιουργία με το κέντρο Πολιτισμού της αξιολογότα-
της ηθοποιού, ενός ντοκυμαντέρ για την παρουσίαση της Κρήτης, αλλά και της κουλ-
τούρας και του φυσικού περιβάλλοντός της, στο τηλεοπτικό κοινό της τεράστιας σε 
έκταση και πληθυσμό χώρας, της Κίνας.
Αποτέλεσμα της επίσκεψης αυτής, θα είναι να περιληφθεί στο ντοκυμαντέρ που θα 
παραχθεί, απόσπασμα με σημαντικές αναφορές στο «ιερό» σπήλαιο της μυθολογίας, 
στο «Ιδαίον Άντρον», αλλά και  στο Φυσικό Περιβάλλον του Ψηλορείτη, αλλά και στην 
Υφαντική τέχνη της ανωγειανής γυναίκας, με την παμπάλαιη παράδοση.
Γενικότερα, με το ντοκυμαντέρ αυτό, θα αποκαλύπτεται στους Κινέζους, η φυσική 
ομορφιά της Κρήτης, οι αρχαιολογικοί της χώροι, τα έθιμα των Κρητών και η μοναδική 
φιλοξενία τους, καθώς τα προϊόντα που παράγει και εξάγει ο τόπος, όπως και κυρίως 
το κρασί και το ελαιόλαδο.                                                                                            Φ.Α.

O δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης 
Κεφαλογιάννης τόνισε ότι «η ση-
μερινή ημέρα είναι πολύ σημαντι-
κή για τα Ανώγεια, το ορεινό Μα-
λεβίζι, τον ορεινό Μυλοπόταμο. 
Πρόκειται για ένα έργο πνοής για 
τη περιοχή. Ένα έργο που αλλά-
ζει τη πορεία του δρόμου προς τα 
Ανώγεια. Ευχαριστώ τον Περιφε-
ρειάρχη Κρήτης, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, το δήμαρχο Μαλεβι-
ζίου που συνέβαλαν για την υλο-
ποίηση του».

Φ.Α.
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>   δήμος Ανωγείων: 28340 32500/  
              ΦΑΞ: 28340 31380

>   ΚΑΠΗ: 28340 31484

>   Κέντρο Υγείας Ανωγείων:  
28340 31208

>   λύκειο Ανωγείων: 28340 31205

>   γυμνάσιο Ανωγείων: 28340 31331

>   δημοτικό Σχολείο Ανωγείων: 
28340 31213

>   Νηπιαγωγείο Ανωγείων:  
28340 31184

>   ΑΚΟμμ Ψηλορείτης: 28340 31402

>   Αγροτικό Κτηνιατρείο:  
28340 31349

>   Αγροτική Τράπεζα: 28340 31198

>   Αγροτικός-γεωργικός 
Συνεταιρισμός: 28340 31312

>   γαλακτοκομικός-Κτηνοτροφικός 
Συνεταιρισμός: 28340 31266

>   μαθητική Εστία Ανωγείων:  
28340 31228

>   Πρόγραμμα Κοινωνικής 
μέριμνας: 28340 31411

>    Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλλικιωμένων (ΚΗΦΗ):  
28340 31003

>   ΚΕΠ Ανωγείων: 28340 20320

>   Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης 
Νικόλαος: 28340 31223

>   Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης 
γεώργιος: 28340 31073

>   Αιδεσιμότατος δραμουντάνης 
Ανδρέας: 28340 31284

>   Αιδεσιμότατος Κεφαλογιάννης 
Ανδρέας: 28340 31293

>   Αιδεσιμότατος Σκουλάς Κώστας: 
28340 31281

✆ ΧΡΗΣΙμΑ 
ΤΗλΕΦωΝΑ

ENTAXΘηκΕ η αποκατάσταση 
του ΤOυΡιΣΤικOυ ΠΕΡιΠΤΕΡOυ «ιδαίου Άντρου»

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το υφιστάμενο τουριστικό περίπτερο άρχι-
σε να κατασκευάζεται στις αρχές της δεκα-
ετίας του 1960 και μετά από μακρόχρονη 
παύση εργασιών, αυτές συνεχίστηκαν στα 
τέλη της δεκαετίας του 1980 και έδωσαν 
στο όλο οικοδόμημα τη σημερινή του μορφή. 
Το κτίσμα  που αποτελεί το Τουριστικό Πε-
ρίπτερο, αν και από κατασκευαστική άπο-
ψη, βρίσκεται σε καλή κατάσταση, εντού-
τοις απαιτεί καίριες βελτιώσεις και δομικές 
αναβαθμίσεις. Με την πρόσφατη ένταξη του 
έργου στο Πρόγραμμα, θα γίνουν οι ανα-
γκαίες εργασίες προσαρμογής για να φιλο-
ξενηθούν οι δραστηριότητες του Κέντρου 
Υποδοχής Επισκεπτών.
Το έργο αφορά και στοχεύει στην δομική 
και λειτουργική αποκατάσταση του υφιστα-
μένου Τουριστικού Περιπτέρου του ΕΟΤ, 
καθώς επίσης και στην ανάδειξη του περι-
βάλλοντα αυτού χώρου.
Στην ευδοκίμηση των προσπαθειών της δη-
μοτικής αρχής, συνέβαλε και το υποβληθέν, 
σχετικό αίτημα, εκ μέρους της υπουργού 
Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, για την 
ένταξη του έργου, το οποίο απηύθυνε στον 
απελθόντα ήδη, Υπουργό  Ανάπτυξης κ. 
Κώστα Χατζηδάκη, ο οποίος στη συνέχεια 
και υπέγραψε την ένταξη του έργου αυτού 
στο Πρόγραμμα. Και πρόκειται για έργο, 
το οποίο  αναμένεται να εξυπηρετήσει και 
να προσφέρει τις μέγιστες υπηρεσίες διευ-
κόλυνσης στους πολυπληθείς επισκέπτες 
του «ιερού» σπηλαίου «Ιδαίου Άντρου», 
αλλά και στους επισκέπτες του γεωπάρκου, 
αλλά και του ευρύτερου ορεινού όγκου του 
Ψηλορείτη.
Το έργο, μάλιστα, εντάσσεται σε ένα ολο-
κληρωμένο και ειδικά σχεδιασμένο πρό-
γραμμα προστασίας, οργάνωσης και δια-
χείρισης χώρων που μπορεί να φιλοξενεί 
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου.
Ειδικότερα, ανάμεσα στα βασικά οφέλη 
από τη δημιουργία του Κέντρου Υποδοχής 
Επισκεπτών, όπως αυτό θα λειτουργεί στο 

μέλλον στο χώρο του Τουριστικού Περιπτέ-
ρου, συγκαταλέγεται ο προσδοκόμενος υψη-
λός αριθμός επισκεπτών, η ίδια η συλλογή 
και σταχυολόγηση στοιχείων για την τουρι-
στική κίνηση μέσα από τη συμπλήρωση ει-
δικών ερωτηματολογίων από τους επισκέ-
πτες, και η χρήση του Κέντρου αυτού, ως 
χώρου ενημέρωσης των επισκεπτών για τον 
τόπο, όπου βρίσκονται και για την ευρύτερη 
περιοχής Νίδας και, βεβαίως για τις ευρύτε-
ρης, πολιτιστικής υφής, αναφορές της.
Η μελέτη όπως αυτή υποβλήθηκε, με σκοπό 
την ένταξη του όλου έργου στο πρόγραμμα, 
περιλαμβάνει προβλέψεις για την αισθητική 
και λειτουργική αποκατάσταση του κτιρίου, 
για την κατασκευή αίθουσας ενημέρωσης 
κοινού και προβολών, όπως επίσης και εκ-
θετήρια, χώρους καθιστικού κ.α. ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες 
να έχουν μια ποιοτική ξενάγηση και παρου-
σίαση όλων των ιστορικών, φυσικών και 
αρχαιολογικών πληροφοριών της περιοχής 
του οροπεδίου της Νίδας καθώς και του 
διερχόμενου από το κτίριο Ευρωπαϊκού 
Ορειβατικού Μονοπατιού Ε4, σε ένα χώρο 
σύγχρονων προδιαγραφών.
Μεταξύ των εργασίων περιλαμβάνονται 
εσωτερικές επισκευές και διασκευές, η 
κατεδάφιση τμήματος του κτιρίου, η αντι-
κατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών 
κουφωμάτων, η συντήρηση, επισκευή και 
δημιουργία μόνωσης, η αλλαγή δαπέδων, η 
διασκευή ηλεκτρολογικής και υδραυλικής 

εγκατάστασης, η κατασκευή τζακιού σε 
εσωτερικό χώρο, αλλά και οι εσωτερικοί και 
εξωτερικοί χρωματισμοί και βεβαίως η προ-
μήθεια του όλου απαραίτητου εξοπλισμού.
Με αφορμή την σημαντική αυτή εξέλιξη για 
την βελτίωση του Τουριστικού Περιπτέρου, 
ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφα-
λογιάννης, προέβη σε δήλωση, με την οποία 
μεταξύ άλλων, ανέφερε
 «Η διαδικασία από το ξεκίνημα της προ-
σπάθειας αυτής, υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη 
καθώς κληθήκαμε να συνεργαστούμε δια-
δοχικά πολλούς φορείς…. να επιλύσουμε 
τα πολύπλοκα θέματα ιδιοκτησίας, νομιμο-
ποίησης των κτισμάτων, μελέτης, αδειοδό-
τησης, καθορισμού φορέα υλοποίησης και 
εξασφάλισης της χρηματοδότησης. Σε αυτό 
βοήθησαν πολλοί και θα ήθελα να τους ευ-
χαριστήσω ξεχωριστά.
Σε συντονισμένες ενέργειες με τον προϊστά-
μενο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, 
Γιάννη Αναστασάκη, καταφέραμε με επί-
μονες επισκέψεις στην Αθήνα και άμεσες 
προτάσεις για την επίλυση όλων των θεμά-
των που προέκυψαν στην πορεία να επιτύ-
χουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Το έργο εντάσσεται στον βασικό αναπτυ-
ξιακό μας στόχο που είναι η ήπια τουριστι-
κή ανάπτυξη της περιοχής, μέσα από την 
ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, τη δημιουργία 
ενός ελκυστικού τουριστικού προϊόντος και 
να μετατραπεί η περιοχή του ορεινού όγκου 
των Ανωγείων σε τουριστικό προορισμό.
Με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συμπλη-
ρωματικών του γεωργικού τομέα αυτού του 
επιπέδου πετυχαίνουμε ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας….. .επιδιώκουμε τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και τη συ-
γκράτηση κυρίως των νέων στην περιοχή…. 
τη διατήρηση και ανάδειξη των ιστορικών 
και πολιτιστικών στοιχείων και της ιδιαίτε-
ρης τοπικής ταυτότητας και τη δημιουργία 
ενός ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών 
εναλλακτικού τουρισμού».

Φ.Α.

Στη μνήμη 
ΜιΧΑηλ 
ΣκOυλΑ 

του Αλκιβιάδη
(Μίχαλος του Γρυλιού)

✞Αποβίωσε στις 19/4/2014,  
ετών 85

Στη μνήμη 
ΜιΧΑλOυ 

ΔΡΑΜOυνΤΑνη 
(ή κακοπάντιδος)

✞Ένα έτος από το θάνατό του, 
στις 26/5/2013

Μίχαλε του Γρυλιό,
σε έστειλε ο Θεός δούλο Θεού και χαρά 
ζώντων στη γη και σήμερα ανήμερα Λα-
μπρής σε στέλνει πασχαλινό δώρο στον 
κόσμο των νεκρών.
Δεν υπάρχει ασφαλέστερο ένστικτο από το 
παιδικό. Όλοι μας μεγαλώνοντας σε θυμό-
μαστε σαν χωρατατζίδικη και λατρευτή 
παρουσία των παιδικών μας χρόνων.
Κοπέλια σε αγαπήσανε, κοπέλια σε συνο-
δέψανε πανηγυρικά ως γαμπρό στην εκκλη-
σία και τα κοπέλια θα σε κλάψουνε.
Κι όμως εσύ, ως κοπέλι δεν έζησες. Στοι-
χειώδη γράμματα. Και μετά, μικρό βοσκάκι, 
ισχνό φαμεγάκι, αδιανόητη σήμερα παιδική 
εργασία, στου Γαβαλά, στου Πιτοπούλιο 
και παντού, όπου έδιναν ψωμί, για σένα και 
τα μικρά αδέλφια σου.
Δεκαπεντάχρονος συλλαμβάνεσαι από τους 
Γερμανούς στην τυλιξά του Μονοδεντριού, 
μαζί με τους Αρκαδιανούς Σκουλάδες. Oδη-
γείσαι στη φυλακή στο Μακάσι, όπου δια-
λέγονται αυτοί που θα ζήσουν και αυτοί 
που θα πεθάνουν.
Τύχη αγαθή, είχες κάμει τσιγάρο την χάρ-
τινη ταυτότητά σου, μερικές μέρες πριν, 
παρέα με το Νιδιώτη.
Και έρχεται η ώρα που το αντιστασιακό 
όνομα πληρώνεται με τη ζωή.
Oδηγημένοι στο θάνατο έξι συγγενείς σου 
πριν από εσένα. O διάλογος με τον Γερμα-
νό δεσμώτη και κριτή, όπως τον αφηγού-
σουν:
-«Παπία;» (Χαρτιά, ταυτότητα;)
-«Νο παπία! Πίκουλο.» (Δεν έχω χαρτιά. 
Είμαι παιδί.)
-«Όνομα;»
Και τότες αρνείσαι, σαν τον Πέτρο, για μία 
και μόνη φορά στην ζωή σου το επώνυμο 
και την παράδοσή σου. Και αλλαξονομα-
τισμένος σώζεσαι από βέβαιο θάνατο.
«Με την πονηριά μου εγλίτωσα τη ζωή 
μου!» έλεγες κι έκλεινες καραμουζίστικα τ΄ 
αμάτι σου.
Δούλος Θεού στα όρη, δούλος Θεού στο 
Λιβάδι. Παντρεύτηκες το Ρηνάκι μας και 
έκατσες στο πόστο του Γρυλιό στο καφε-
νείο. Πολύτιμα δώρα στους ανθρώπους οι 
κόρες σου. Με καλοσύνη, υπομονή, τιμιό-
τητα και φόβο Θεού, απέσπασες την ομό-
φωνη καλή μαρτυρία από την τοπική κοι-
νωνία και τους ξένους, που έφευγαν κερα-
σμένοι από το ντουκιάνι σου και χορτάτοι 
από το σπίτι σου.
Ήσουν παθιάρης μερακλής, όμορφος τρα-
γουδιστής, ιδιότυπος καλαμπουρτζής, καλή 
παραδοσιακή παρουσία, αγαθός δαίμων, 
πιστός σε ότι επέλεξες, ερωτευμένος με τη 

γυναίκα σου, αγόγγυστος.
Τι μεγάλη τύχη να 'χουν οι άνθρωποι δίπλα 
τους τέτοιους χαμοθεούς!
Πόσους ανθρώπους να μπόλιασες με το 
παράδειγμά σου;
Πόσο φιλότιμο και καλοσύνη να εκταμιεύ-
σαμε επειδή υπήρξες δίπλα μας;
Έριξες τον καλό σπόρο, εδούλεψες τη γη, 
σήκωσες σαν σταυρό αμαρτίες, υπηρετώ-
ντας σε δύσκολους καιρούς δύσκολους 
ανθρώπους.
Και σήμερα, σου χαρίζεται η λαμπρότερη 
μέρα, σε εσένα τον ταπεινό.
Μέρα Λαμπρής δε θυμόμαστε να συναπο-
βγάλουμε ποτέ άλλον.
Λιβάδι χωρίς την παρουσία σου, δύσκολα 
νοείται.
Στο καλό Μίχαλε στη γειτονιά των αγγέ-
λων. Μα και εκεί θα φελάς.

Περαχώρι, Πάσχα 20 Απριλίου 2014
Νίκος Σκουλάς (Δικηγόρος)

�
Στο μετερίζι τσ΄ ανθρωπιάς … Εκεί έστεκες 
σε όλο το διάβα της ζωή σου μπαμπά. Με 
εντιμότητα, αξιοπρέπεια, ντομπροσύνη, 
φιλότιμο.
Ήσουν ο αγαπημένος σύζυγος, ο στοργικός 
πατέρας, ο τρυφερός παππούς, ο καλός 
συγγενής, ο μεγάλος μερακλής, ο γνήσιος 
Ανωγεινός.
Όλοι μας, έχουμε να θυμόμαστε μόνο καλές 
στιγμές μαζί σου.
Είχες το χάρισμα να γίνεσαι αγαπητός σε 
όλους. Από τα παιδικά μας χρόνια, θυμό-
μαστε να κάνεις τους ξένους, με ένα κέρα-
σμα από το καφενείο σου, καλούς και πα-
ντοτινούς σου φίλους. Ένας φίλο σου, από 
την Αθήνα μας είπε: «Χωριό δεν είχα και 
χωριό απέκτησα κι αυτό το οφείλω στον 
πατέρα σας». Έτσι ένιωθαν μπαμπά οι ξέ-
νοι με την φιλοξενία που τους προσέφερες, 
ότι τ΄ Ανώγεια, το χωριό σου, ήταν και δικό 
τους χωριό. Νιώθουμε υπερήφανες που εί-
χαμε για πατέρα έναν τέτοιο ξεχωριστό 
άνθρωπο.
Ποτέ δεν ήθελες ανταμοιβή για ότι έκανες. 
Ακόμα και τώρα στα γεράματά σου, δεν 
μας άφησες να σου ανταποδώσουμε ότι μας 
πρόσφερες, δίνοντάς σου το χέρι μας για 
να στηριχτείς, όπως έχει χρέος κάθε παιδί 
για το γονέα του. Προτίμησες να φύγεις 
όρθιος και περήφανος όπως ήσουν, για να 
μην μας κουράσεις. Έφυγες τόσο διακριτι-
κά και ήρεμα, όπως ήταν όλη σου η ζωή.
Πάντα στεναχωριόσουν πως δεν είχες τί-
ποτα να μας αφήσεις φεύγοντας κι εννοού-
σες τα υλικά αγαθά. Όμως μπαμπά να ξέ-
ρεις, ότι μας άφησες κληρονομιά την αν-
θρωπιά σου, αξία ανεκτίμητη. Σ' 
ευχαριστούμε.
Άφησες ένα μεγάλο κενό. Στο σπίτι μας, 
στο καφενείο, στο Λιβάδι. Ζεις όμως, βαθιά 
στην ψυχή μας και στη σκέψη μας. Θα σε 
θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
Μέρα Λαμπρής σε συναποβγάλαμε, σημά-
δι από το θεό ότι σε ήθελε κοντά του. Με-
γάλη παρηγοριά να ξέρουμε ότι βρίσκεσαι 
σε καλά χέρια εκεί ψηλά. Να μας προσέ-
χεις, από εκεί που βρίσκεσαι. Πάντα αυτό 
έκανες αγαπημένε μας μπαμπά.

Καημό 'χες πως δε θ' άφηνες  
τίποτα στα παιδιά σου 

κληρονομιά μας έφηκες  
μπαμπά την ανθρωπιά σου.

Σ’αγαπάμε!
οι κόρες του

�
Έφυγες και με άφηκες 
να λιώνω στο μαράζι

κλαίει η καρδιά μου και πονεί 
κι όλο για σε φωνάζει.

η σύζυγός του

�
Η σκέψη μου καθημερνώς

μαζί σου θα ξομένει
κι ότι χει πιο καλύτερο
κοντά σου θα το φέρνει.

Γιάννης 
(ο αδερφός του)

�
Δεν έχω λόγια να σου πω

να σε παρηγορήσω
από τα μάθια δάκρυα 

ποτήρια θα γεμίσω.
Σωκράτης

(ο αδερφός του)

�
Καλό ταξίδι Μίχαλε 

μα πρέπει να μιλήσεις
όλους τση καλεσμένους σου

να τσ' αποχαιρετήσεις.
Χρυσούλα

 (η αδερφή του)

�
Έπρεπε ο Μίχαλος να πει

πρι φύγει για τον Άδη
'πο πού να 'νάφτομε το φως

να φέγγει το λειβάδι.

Έκλεισε ο κύκλος τση ζωής
που κλει για το καθένα

μα τ΄ όνομα σου εγράφτηκε
με τσ΄ ανθρωπιάς τη πένα.

Αριστείδης Χαιρέτης
 ή Γιαλάφτης

 (ξάδερφός του)

�
Εγλέντισες το πλάτανο

που είναι στο λιβάδι
οι ρίζες του θα σου κλουθούν

να φτάξουνε η στον Άδη.

Χαράλαμπος Σκουλάς 
(Μπούλης)

�
Έφυγε ένας μερακλής 
ένας γλετζές μεγάλος
σε τούτονε η το χωριό
δε ξαναβγαίνει άλλος.

Μιχαλιός 
(εγγονός του)

�
Τ' Ανώγεια έχουν δυο νεκρούς

σήμερα και τση κλαίνε
η το Χριστό και του Γρυλιού

το Μίχαλο που λένε.

Σαν το Χριστό 'σουνε και ΄συ
άνθρωπος δίχως δόλο

καλά καλές αποστροφές
το βίωμά σου όλο

Σταύρος Βιτώρος 
(Αγκούτσακας)

�
Πόσες γενιές εδίδαξες

ένεκα καφενείου
Πρυτάνεις δε μπορούν εδά 

του πανεπιστημίου.

Λευτέρης Μπέρκης

Η οικογένειά του ευχαριστεί θερμά όλους, 
που με οποιοδήποτε τρόπο, συμπαραστά-
θηκαν στο πένθος της.
Στη μνήμη του εκλιπόντος Μιχαήλ Σκουλά 
(Μίχαλου), η οικογένειά του, εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
Στη μνήμη του εκλιπόντος Μιχαήλ Σκουλά 
(Μίχαλου), ο αδερφός του Σωκράτης Σκου-
λάς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Στις 26 Μαΐου, συμπληρώθηκε ένας 
χρόνος που έφυγε από τη ζωή, σε ηλι-
κία 87 ετών, ο Μίχαλος Δραμουντά-
νης. Ο Μίχαλος ήταν γιος του Βασί-
λη Δραμουντάνη ή Κακοπάντιδου, 
που πολέμησε και τραυματίσθηκε 
στους Βαλκανικούς Πολέμους. Είχε 
6 αδέρφια και έχασε τον πρώτο του 
αδερφό, Γιώργο Δραμουντάνη, σε 
ηλικία 22 ετών, στις 13 Φλεβάρη του 
1944, όταν οι Γερμανοί κύκλωσαν 
τ’Ανώγεια και εκτέλεσαν τον αρχηγό 
Στεφανογιάννη, παίρνοντας 11 Ανω-
γειανούς, μεταξύ των οποίων ήταν 
και ο αδερφός του, Γιώργος, οι οποί-
οι αγνοούνται.
O Μίχαλος Δραμουντάνης μεγάλωσε 
στ’Ανώγεια, όπου δημιούργησε την 
οικογένειά του, μαζί με τη σύντροφό 
της ζωής του, τη σύζυγό του Αγάπη. 
Απόκτησαν 2 παιδιά, το Βασίλη και 
τη Μαρία, και ευτύχησε να δει και 
εγγόνια.
Ως άνθρωπος, ο Μίχαλος Δραμου-
ντάνης ήταν δραστήριος, με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τα κοινωνικά δρώμε-
να του χωριού. Κανείς δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει τη γνήσια αγωνία του 
για την πρόοδο των Ανωγείων και 
των ανωγειανών. Πρόσφερε πολλά, 
επιδεικνύοντας με πράξεις την αγάπη 
για τον τόπο του και τους συνανθρώ-
πους  του. Διατέλεσε δημοτικός σύμ-
βουλος και ήταν υποψήφιος Δήμαρ-
χος Ανωγείων. Παρέμεινε συνεπής 
προς τον εαυτό του και τους γύρω 
του, διατηρώντας ανέπαφη, τόσο την 
ιδεολογία του, όσο και την προσωπι-
κή του ακεραιότητα. Ποτέ δεν του 
έλειψε η κοινωνική ευαισθησία και 
γι’αυτό έχαιρε της εκτίμησης και του 
σεβασμού της ανωγειανής κοινωνίας.

Καθ’όλη την πορεία του εκείνο που 
τον χαρακτήριζε ήταν η αξιοπρέπεια. 
Με αυτήν πορεύθηκε στη ζωή, στην 
αρρώστια αλλά και στο θάνατο.

Στη μνήμη του Μίχαλου Δραμουντά-
νη, η οικογένειά του εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Τέσσερα χρόνια μετά το θάνατό του, τα οστά του μετα-
φέρθηκαν και ενταφιάστηκαν στη γη, όπου αφιέρωσε 
-ανασκάπτοντας και εξερευνώντας την- το μεγαλύτερο 
κομμάτι της ζωής του, στη Ζώμινθο. 
Και οι ανωγειανοί, όπως τους υπαγορεύει ο πολιτισμός 
τους, μπορούν να αισθάνονται ότι έπραξαν το καθήκον 
τους, και απέδωσαν με τον τρόπο αυτό,  τον ύψιστο σε-
βασμό στο σπουδαίο αρχαιολόγο, στον πολύ σημαντικό 
επιστήμονα, τον αείμνηστο Γιάννη Σακελλαράκη.
Στην πέτρα που σκεπάζει πλέον τα οστά του Γιάννη Σα-
κελλάρακη, χαράκτικε ένα δίστιχο που καταδεικνύει τον 
μέγιστο ψυχικό δεσμό που ανέπτυξε ο μεγάλος αρχαιο-
λόγος με τη γη και τα χώματα που ανέσκαψε, με τη Ζώ-
μινθο και τον Ψηλορείτη…

O Ψηλορείτης δεν ρωτά στην έγνοια μπλιό δε μπαίνει
τον ζηλευτό του άρχοντα, στσ’αγκάλες του ζεσταίνει

Πρόκειται για τη μαντινάδα του ανωγειανού ποιητή Κώ-
στα Μανουρά ή Προσφύρη που στο εξής, οι επισκέπτες 
τη Ζωμίνθου θα μπορούν να αναγιγνώσκουν και να αντι-
λαμβάνονται τον ισχυρότατο δεσμό, που επιφύλαξε και 
σμίλευσε η επαφή και το σημαντικότατο έργο του αείμνη-
στου αρχαιολόγου με τη Ζώμινθο,  και τον ορεινό όγκο 
του Ψηλορείτη και βεβαίως με τ’Ανώγεια.
Η τελετή ξεκίνησε με τρισάγιο που τέλεσαν οι ιερείς των 
Ανωγείων, πατέρες  Γ. Ανδρεαδάκης, Α. Δραμουντάνης, 
Α. Κεφαλογιάννης, Κ. Σκουλάς,  και Κ Μπρόκος, και ο 

ηγούμενος της Μονής Βοσάκου Τιμόθεος, ενώ μετά το 
πέρας του τρισαγίου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. και στη 
συνέχεια κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του 
τελετή έδωσε η σύντροφος της ζωής του Γιάννη Σακελ-
λαράκη, αρχαιολόγος και συνεχιστής του έργου του, η 
Έφη Σαπουνά. 
Παρευρέθηκαν και σε κλίμα συγκίνησης, αλλά και ψυχικής 
ανάτασης, έδωσαν επίσης, το παρόν,  ο Δήμαρχος Ανω-
γείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο διάδοχος αυτού και 
νεοεκλεγείς δήμαρχος Ανωγείων κ. Μανόλης Καλλέργης, 
ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο κ. 
Κώστας Μαμαλάκης,  αρχαιολόγοι που εργάζονται στην 
Ζώμινθο με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Γεωργίου, ο κ. Μα-
ρίνος Φασουλάς (φιλοτέχνης του μνημείου), αλλά και ο 
στενός φίλος και καλός συνεργάτης του Γιάννη Σακελλα-
ράκη ο ανωγειανός Βασίλης Φασουλάς.
Μετά το πέρας της τελετής, η Έφη Σαπουνά ευχαρίστη-
σε, εμφανώς συγκινημένη, όλους όσοι παρευρέθηκαν και 
φρόντισαν για να γίνουν όλα όπως πρέπει στο μεγάλο 
Γιάννη Σακελλαράκη, του οποίου το έργο προσδοκούμε 
να βρίσκει αντάξιους συνεχιστές στα πρόσωπα της συ-
ντρόφου της ζωής του, Έφης Σαπουνά, αλλά και των 
ικανών αρχαιολόγων, που σήμερα συνεχίζουν να ανα-
σκάπτουν και να αποκαλύπτουν τα όσα η γη της Ζωμίν-
θου για αιώνες φιλοξενεί εντός της. 

Φ.Α.

o γιάννης Σακελλαράκης επέστρεψε… στη γη που αγάπησε και τίμησε
ΜΕΤΑΦΕΡθΗΚΑΝ ΤΑ OΣΤΑ ΤOΥ ΣΤΗ ΖΩΜΙΝθO
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ΚΟΙΝωΝΙΚΑ

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το 
θάνατο της πολυαγαπημένης του αδερ-
φής Ισμήνης, ο Σοφοκλής Μανουράς 
εισέφερε στη μνήμη της και στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη 
ιΣΜηνηΣ 
ΜΑνOυΡΑ

✞Ένα έτος από το θάνατό της,
στις 20/4/2013

Στη μνήμη 
ΑΧιλλΕΑ 

ΣΦΑκιΑνΑκη
(στρατηγός)

✞Αποβίωσε στις 13/5/2014,  
ετών 82

Στη μνήμη 
ΕΜΜΑνOυηλ  
ΣΤΑυΡΑκΑκη 
(ή Μερτζάνης)

✞Αποβίωσε στις 12/6/2014,  
ετών 81

Στη μνήμη 
ιΣΜηνηΣ 
ΧΑιΡΕΤη 

(ή νικάκενα)
✞Αποβίωσε στις 14/5/2014,  

ετών 90

Στη μνήμη 
ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ 

ΚOΥΤΑΝΤOΥ 
(το γένος νικολουδάκη)

✞Αποβίωσε στις 31/5/2014,  
ετών 67

ΚΟΙΝωΝΙΚΑ

Αείμνηστε Μανόλη Σταυρακάκη 
Φεύγεις και συ, 
και ένας ακόμη εκλεκτός εκπρόσωπος της Ανω-
γειανής κοινωνίας δεν υπάρχει πια ανάμεσα μας. 
Αποχαιρέτησες για πάντα το μάταιο τούτο κό-
σμο και πήρες το δρόμο το μεγάλο της άλλης της 
παντοντινής ζωής. 
Υπήρξες ο άντρας της τιμής και της υπερηφά-
νειας ο οποίος έκρυβε βαθιά στην ψυχή του όλα 
τα στολίδια που κοσμούσαν και κοσμούν στο 
πέρασμα του χρόνου τον τύπο και το χαρακτή-
ρα του γνήσιου Ανωγειανού, έτσι όπως τον δι-
έπλασαν στο πέρασμα τον αιώνων οι αγώνες 
και οι αγωνίες της αθάνατης την Ανωγειανής 
ράτσας ήσουν ντόμπρος, αληθινός, μπεσαλής, 
γλεντζές, τολμηρός και γενναίος και ακόμη σε 
στόλιζε μια απύθμενη αγάπη για τον τόπο σου 
και τους ανθρώπους σου. 
Τίμησες, σ’όλο το διάστημα της ζωής σου, και 
ανέδειξες αδιατάραχτα το ξακουστό στην οι-
κουμένη όνομα του Ανωγειανού, αναδεικνύο-
ντας και ταυτόχρονα και τιμημένη και αρχοντι-
κή γενιά των Σταυρακάκηδων. 
Ήσουν αγωνιστής εκ πεποιθήσεως , βοσκός και 
γεωργός , πάλεψες με γενναιότητα και πάθος τις 
φοβερές αντιξοότητες που μια σκλήρη ζωή γε-
μάτη δυσκολίες και πολέμους, πλουσιοπάροχα 
σου επεφύλαξε και κατάφερες να βγείς νικητής. 
Δημιούργησες μια θαυμάσια οικογένεια που 
βάδισε και βαδίζει στα αψεγάδιαστα χνάρια σου 
και αποτελεί πολύτιμο κύτταρο της Ανωγειανής 
Κοινωνίας. 
Αείμνηστε Μερτζανόμανωλη,
υπήρξες ένας άξιος αγωνιστής που με το χαρα-
χτήρα της ζωή και έργο σου πότισες και αναβί-
ωσες της προγονικές ρίζες της θαυμαστής των 
Ανωγειανών, ράτσας. 
Γι΄αυτό αξίζει, εκ μέρους όλων μας, σεβασμός 
και τιμή στην ιερή σου μνήμη, που θα πρέπει να 
μείνει άσβηστη στο πέρασμα του χρόνου. 
Αιωνία σου η μνήμη, άνθρωπε φίλε και συγγενή 

Γεώργιος Σμπώκος
τέως δήμαρχος Ανωγείων

�
Μερτζανομανώλη,
ακριβέ φίλε και καλέ συγγενή,
κλαίω και οδύρομαι από την ώρα που έμαθα πως 
πέταξες για την γειτονιά των Αγγέλων. Πως 
έφυγε ο οικογενειάρχης, ο σύζυγος, ο πατέρας, 
ο φίλος, ο καλός δικός, ο ακρόφτενος και ψηλό-
φουντος και χάσικος και μελιτακομέσης άντρας, 
ο κατεχάρης του χορού, ο επιδέξιος της μαντι-
νάδας ο μερακλής και καλός Ανωγειανός. Να 
πας στο καλό και να θυμάσαι πως τη θλίψη του 
μισεμού σου μεγαλώνει η αίσθηση όλων μας πως 
μαζί σου σήμερο φεύγει κι ένα κομμάτι της καλής 
της ατόφιας της απάνω Κρήτης. Μαζί σου παίρ-
νεις την εντιμότητα το ήθος την ευθύτητα, την 
ακεραιότητα , τη συνέπεια την ειλικρίνεια, τον 
αυθορμητισμό , τη γενναία ασυμβίβαστη και λε-
βέντικη στάση κυρίως όμως παίρνεις την δεσπό-
ζουσα και ηγετική εικόνα του μερακλή του γλε-
ντιστή του διασκεδαστή, του ανθρώπου που είναι 
αδύνατο να περάσει απαρατήρητος και κυρίως 
παίζει τον ρόλο του τράφου για ν’ακουμπούν 

απάνω του όσοι απόκαμαν στο ανηφόρι τση ζω-
ής. Κάθε φορά Μερτζανομανώλη, που θα μπαί-
νω στο χωριό θα στρέφω το κεφάλι μου αριστε-
ρά μπας και σε δω να κάθεσαι στην γνωστή θέση 
στο γνωστό στέκι, και κάθε φορά θα αναρωθι-
ούμαι σαν το μαντιναδολόγο που λέει: «Ποιος θα 
γεμίσει το κενό π’αφήνεις το μεγάλο , τον άντρα 
δεν τον εθωρώ στο ύψος σου το άλλο»!

Γιώργος Βιτώρος

�
Να τονε πάτε χωριανοί με λύρα και καντάδα

απου τηνέ καμε γνωστή 
και εκέινος στην Ελλάδα

Ανε καταμετρούσαμε η τσι καντάδες που χει
θ’άφηνε πίσω μερικές δεκάδες το Κουμούχη

Τραγουδιστής και χορευτής ήταν 
και γλεντιστής μας

που το ναι ζήσαμε και μεις πατάρω το τιμή μας

Δε γέρασε κιας γέρσαε 
κιας τα μαλλία του ασπρίσα

ορθό τα μερακλίκια σου τα πλούσα τον κρατήσα

‘Ητανε απο τσι ύστερους γλετζές ο μακαρίτης
και όχι μόνο του χωριού 
μα ολόκληρη τσι Κρήτης

Κι γιοι του του κλουθούν στ’ατζί 
στα όμορφα του πάσα

και θα τονε θυμίζουνε τον κύρη αναπάσα

O Μερτζανομανώλης ήτανε στο καιρό του μια 
ψυχή τση Ανωγειανής καλής παρέας Μάλιστα, 
όταν μια παρέα ήθελε να κάμει πάσο και να γυ-
ρίσει το χωρίο έπαιρνε πρώτα απάνω και έβγαι-
νε στο μετόχι να τον  εβρούνε και να τον  επά-
ρουνε και ν’αλλάξουνε πόδε, γιατί  δεν ήτανε 
που έκανε καλή παρέα μόνο, αλλά και γιατί 
ήτανε και μαντιναδολόγος και καλός  τραγου-
διστής και το πάθος του, το μεράκι του, το με-
τέδιδε και στην παρέα του, που το μιμείτο και 
τους απάλλασσε από το άγχος και κελαηδούσαν 
όλοι σαν τ’αηδόνι. Ήτανε μέσα σε όλες τσι πα-
λιές καλές παρέες που βαστούσανε και δυο-τρία 
μερόνυχτα. Γλέντι γάμου, να μη μπεί ο Μερτζά-
νης στην πίστα, δεν θυμούμαι απ’όσους θυμούμε. 
Ο χορός του ήτανε μαγευτικός με λίγα πάσα και 
πολλά χαρίσματα. 

Σταύρος Βιτώρος 
(Αγκούτσακας)

�
ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ  

για τον ΜΕΡΤΖΑνOΜΑνΩλη
Όσο μακριά μας και να πας, 

η σκέψη μας σε φτάνει
και πάντα μέσα μας θα ζεις, 

καλοστραθιά Μερτζάνη

Βαριά η πέτρα τσι τιμής, 
που άφησες πατέρα

και πως θα τη σηκώνομε, 
όλοι από 'πα και πέρα

Oι γιοι του,
Γιάννης και Δημήτρης Σταυρακάκης

(Μερτζάνης)

�
Άξιος τση καταγωγής και τση ζωής του όλης

μισεύγει ένας ανωγειανός, 
ο Μερτζανομανώλης

Καλοστραθιά κι απ’όλους μας, 
γιατί ήσουν στη ζωή σου
Αντάξιος του τόπου σου 
και τση καταγωγής σου

Τσι μερακλήδες να πα βρεις 
που έχουνε πεθάνει

στον Άδη να γλεντήσουνε, 
όπως παλιά Μερτζάνη

Καλό στερνό ταξίδι σου, 
σου εύχομαι Μερτζάνη

Μα όποιοι μισένε αντρόποιαστοι 
δεν έχουν πεθάνει

Καλό ταξίδι μερακλή, άντρα χωρίς ψεγάδι
μα η μνήμη σου θα μας τιμά 

και μέσα από τον Άδη
Γεώργιος Μπέρκης  

(Κατσούγκρης)

�
Στον κάτω κόσμο έχουνε 

απονταψάργας γλέντι
για τον γλεντζέ τον μερακλή 

τον άντρα τον λεβέντη

Δεν άφηκες αγλέντιστο ή του χωριού σοκάκι
παλιέ λεβέντη γλεντιστή, 

Μανώλη Σταυρακάκη

Καλοστραθιά σου μερακλή 
γιε του Μερτζανογιάννη
αξέχαστε τα γλέντια σου 

Λιβάδι-Αρμί-Μεϊντάνι

Ένα ακόμη μερακλή η το χωρίο μας χάνει
τον Σταυρακάκη το Ντελή Μανώλη 

το Μερτζάνη
Σταύρος Βιτώρος 

(Αγκούτσακας)

�
Με ίντα καρδιά εδιάλεξες από την Κρήτη όλη

Χάρε και πήρες δίπλα σου 
το Μερτζανομανώλη

Βέρα Ξυλούρη

�
Φεγγάρι στο σεργιάνισμα 
που κάνεις κάθε βράδυ,

για το Μερτζάνη να μου πεις 
το πώς γλεντά στον Άδη

Ως και την ύστερη στιγμή που η ζωή ποκάνει
Δεν έπαψαν τα χείλη σου 
να τραγουδούν Μερτζάνη

Γιώργης Βρέντζος (Κάτης) 

�
Oμάδι να μονιάσουνε οι μερακλήδες όλοι

με πράμα δε θα φτάξουμε 
το Μερτζανομανώλη

Φανούρης Στρατιδάκης

�
Αυτά που θέλω να σου πω, 

στόμα δεν τα βγάνει
Για δε πιστεύγει η καρδιά 

πως μίσεψες Μερτζάνη
Γιάννα (Χερσόνησσος)

�
Να σύρω μούγκρος δεν μπορώ, 

δάκρυ να βγει δεν κάνει
Μια λέξη απλά και ταπεινά, 

καλοστραθιά Μερτζάνη
Αριστείδης Σταυρακάκης (Λοχριά)

�
O Μερταζνομανώλης έφυγε 

τον Ανωγιώ στολίδι
μ’άφησε παραδείγματα ο γης τ’άλλού να δίδει

Αλέκος Νταγιαντάς 

�
Έκλεισε ο κύκλος τσι ζωής 

και φεύγεις για τον Άδη
Μα ο χορός αζωντανός, ξόμπλι χωρίς ψεγάδι

Αριστείδης Χαιρέτης 
(Γιαλάφτης) 

�
Η αρχοντιά κι η λεβεντιά και το μερακλιδίκι

Έκαμαν το κουμπάρο μου 
και μάζωξε την Κρήτη

O κουμπάρος του,
Αγησίλαος Κουτάντος

�
Δεν κάνεις μπλιό σου άμυνα, 

ούτε Μαλεβιζιώτη
άφησες όμως εποχή, για να  κλουθά η νιότη

 O γαμπρός του,
 Ζαχαρίας Νταγιαντάς

�
Το μερακλίκι σου παππού 

κι ας μίσεψες υπάρχει
τη λεβεδιά, την αντρειά, 
άλλος κανείς δεν θα’χει

Κάθε αυγή και βραδιαστά, 
σε φέρνω στο μυαλό μου

για να σου μοιάσω δεν μπορώ, 
θα’ναι το όνειρό μου

 O εγγονός του, 
Μανώλης Σταυρακάκης 

(γιος του Γιάννη)

�

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO
(από την οικογένεια)

«Η οικογένεια του Εμμανουήλ Σταυρακάκη 
(Μερτζάνη) θέλουμε από καρδιάς να ευχαρι-
στήσουμε όλους τους φίλους και συγχωριανούς 
που μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας, 
αλλά και για την ηθική τους στήριξη από την 
πρώτη ημέρα της ασθένειας του δικού μας αν-
θρώπου μέχρι και την τελευταία του πνοή. 
Ιδιαίτερα θέλουμε να αναφερθούμε και να ευ-
χαριστήσουμε τους κάτωθι: 
-Τον ιατρό κ. Φουντουλάκη και την ιατρό κ. 
Ειρήνη Ξυλούρη, καθώς και όλο το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό της Αιματολογικής κλι-
νικής του ΠΑ.ΓΝ.Η . 
-Το Κέντρο Υγείας Ανωγείων και το προσωπι-
κό του για την πολύτιμη βοήθεια τους στην δι-
άρκεια της ασθένειας του. 
-Όλους τους Ανωγειανούς, τους φίλους και τους 
ανθρώπους από κάθε γωνιά της Κρήτης που 
βρέθηκαν στον αποχαιρετισμό του Μερτζάνη 
και μίλησαν για αυτόν με τα θερμότερα λόγια. 
Η συμπαράσταση όλων υπήρξε πολύτιμη σε όλο 
τον πολύμηνο αγώνα που έδωσε. Σας ευχαρι-
στούμε θερμά».

H οικογένεια Εμμανουήλ Σταυρακάκη (Μερ-
τζάνη) εισέφερε στη μνήμη του εκλιπόντος και 
στη Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ.
Στη μνήμη του εκλιπόντος ο Βασίλης Σκανδά-
λης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Oι γιοί του Μερτζάνη, Γιάννης και Δημήτρης,  
τον αποχαιρετούν με την παρέα τους,  

μ'ένα συγκλονιστικό «ανωγειανό πηδηχτό»,  
γύρω από το φέρετρο του πατέρα τους.

Αγαπημένη μου Νίκη,
είναι σχεδόν τρία χρόνια σήμερα, που προσβλή-
θηκες αιφνιδιαστικά από μια σπάνια ασθένεια 
«τη νόσο του κινητικού νευρώνα», νόσο ανίατη, 
αλλά και ύπουλη συγχρόνως, γιατί χωρίς την 
προειδοποίηση του πόνου, αχρήστευσε σε πολύ 
γοργό ρυθμό τα πόδια σου, με αποτέλεσμα σε 
πολύ σύντομο χρόνο να οδηγηθείς στο αναπη-
ρικό καροτσάκι.
Ανεβαίνοντας με τον τρόπο αυτό το «Γολγοθά 
σου», ο σταυρός του μαρτυρίου σου, μέρα με τη 
μέρα γινότανε βαρύτερος και ασήκωτος, γιατί 
η ανικανοποίητος ασθένειά σου, δεν αρκέσθηκε 
μόνο στα πόδια, αχρήστευσε σιγά-σιγά, με στα-
θερό ρυθμό και τα χέρια σου, με αποτέλεσμα κι 
αυτό να παραλύσουν.
Τα κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία, που επι-
σκεφθήκαμε κατά καιρούς για τη θεραπεία 
σου, μας έδιναν πάντοτε την ίδια απάντηση: 
«Η ιατρική επιστήμη, σηκώνει τα χέρια ψηλά. 
Δεν μπορεί να βοηθήσει στην περίπτωσή σου», 
παρά μόνο ο Θεός.
Η προσπάθεια που κάναμε στο εξωτερικό και 
ειδικότερα στην Αμερική, μέσω του αγαπημέ-
νου μας φιλιότσου που σπούδαζε εκεί, απέβη 
και αυτή άκαρπος, γιατί οι δοκιμές του νέου 
φαρμάκου, για την ασθένειά σου, δεν είχαν 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η τελευταία 
επέμβαση που σου έγινε στο νοσοκομείο και 
υποστηρίχτηκε η αναπνοή σου με μηχάνημα σε 
ανακούφισε προσωρινά και δεν υπέφερες.
Δεν έφερε όμως τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
γιατί η νόσος σου είχε προσβάλει και το ανα-
πνευστικό σου σύστημα. Η κατάσταση της υγεί-
ας σου δεν ήταν αναστρέψιμη, η περίπτωσή σου 
ήταν πολύ βαριά και δύσκολη.
Δίπλα σου όλο αυτό το διάστημα, βρισκόταν 
τα παιδιά σου και ο άντρας σου, μόνο που δεν 
μπορούσαμε, να σηκώσουμε έστω και για λίγο 
το σταυρό του μαρτυρίου σου για να ανασά-
νεις. Κάναμε όμως, ό,τι μπορούσαμε για να 
περνάς, όσο γινότανε καλά.
Η τρίχρονη εγγόνη σου όταν σε καληνύχτιζε 
τα βράδια, σου έλεγε: «Γιαγιά αν χρειαστείς 
τίποτα να με πάρεις τηλέφωνο και θα κατέβω 
αμέσως να σε βοηθήσω». Η χαριτωμένη της 
φωνή ενεργούσε σαν αστραπή και φώτιζε το 
πικραμένο πρόσωπό σου, της χαμογελούσες 
και έφευγε, πιθανό να ήταν και η μοναδική 
χαρά που ένοιωθες πάνω στο αναπηρικό κα-
ροτσάκι.

Αγαπημένη μου Νίκη,
σε όλη τη ζωή σου ήσουν άνθρωπος βαθιά θρη-
σκευόμενος, η ακλόνητη πίστη σου προς το Θεό 
και την Παναγία ήταν αυτή που σου έδινε υπο-
μονή και σε κρατούσε γαλήνια πάνω στο ανα-
πηρικό καροτσάκι. Πολλές φορές μου έλεγες: 
«Άριστε πρόσεχε τον εαυτό σου και μη στενα-
χωριέσαι για μένα, γιατί εγώ περνώ  μια δοκι-
μασία, ο Θεός, όμως θα με βοηθήσει να σηκω-
θώ και θα περπατώ, όπως και πρώτα».
Η αισιοδοξία σου αυτή με όπλιζε με θάρρος να 
στέκομαι δίπλα σου και να αντιμετωπίζουμε 
μαζί την πολύ δύσκολη κατάσταση της υγείας 

σου, χωρίς όμως να μπορέσουμε να αποτρέ-
ψουμε το μοιραίο, το οποίο και επήλθε χθες.

Αγαπημένη μου Νίκη,
στα πρώτα βήματα της υπαλληλικής μου κα-
ριέρας στο Ρέθυμνο, βρέθηκες στο δρόμο της 
ζωής μου, ήσουν συνάδελφος στη Νομαρχία, 
αγαπηθήκαμε, παντρευτήκαμε και δημιουργή-
σαμε οικογένεια, σπουδάσαμε τα παιδιά μας 
Ευγενία και Μιχάλη, σε ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, πήραν τα πτυχία τους και είναι σή-
μερα, χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία.
Ήσουν ένας άνθρωπος με πολύ καλό χαρα-
κτήρα, ευγενικούς τρόπους, αγαπούσες και 
βοηθούσες τους συνανθρώπους σου, σεβόσουν 
και προ παντός αγαπούσες τους οικείους του 
άνδρα σου, δεν τους στεναχώρησες ποτέ, τους 
υποδεχόσουν πάντα με χαμόγελο και αληθινή 
αγάπη.
Ήσουν μια γυναίκα βαθιά θρησκευόμενη, με 
μεγάλη πίστη και αφοσίωση στο Θεό. Τηρούσες 
όλους τους κανόνες και τα έθιμα του Χριστια-
νισμού. Δεν απουσίαζες ποτέ από την εκκλησία, 
όταν είχες την υγεία σου, αλλά και όταν έκατσες 
στο αναπηρικό καροτσάκι κάθε πρωί άκουγες 
τη Θεία Λειτουργία από το ραδιοφωνικό σταθ-
μό της Πειραϊκής Εκκλησίας η από την κρατική 
τηλεόραση, όταν είχε αναμετάδοση, κυρίως τις 
Κυριακές.
Γενικά πιστεύω, ότι ήσουν Άγιος άνθρωπος και 
ήδη η ψυχή σου πρέπει να έχει περάσει την 
πόρτα του παραδείσου, όπου πραγματικά είναι 
η θέση σου στη γειτονιά των Αγγέλων, για να 
γνωρίσεις την αιώνια Γαλήνη.
Αγαπημένη μου Νίκη,
σήμερα έφτασε η ώρα του αποχωρισμού μας, 
μαζί με τον τελευταίο ασπασμό, θέλω να σου 
εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες, για τα όσα 
μαζί ζήσαμε με αληθινή αγάπη σε τούτη την 
πρόσκαιρη ζωή.
Να είναι ελαφρύ το χώμα της Ανωγειανής Γης, 
που σε λίγο θα σε σκεπάσει.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μου.

O σύζυγος,
Αριστομένης Κουτάντος

�
Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε 
χάνω,
αγαπημένη μου συντέκνισσα και φίλη, που ακό-
μα και μέχρι χθες πιστεύαμε και ελπίζαμε ότι 
τα θαύματα τα αξίζουν άνθρωποι σαν και σέ-
να, και ότι το μοιραίο θα έπρεπε να βρίσκεται 
πολύ μακριά.
Όμως διαψευστήκαμε οικτρά και να που σήμε-
ρα ήρθαμε να σε αποχαιρετίσουμε για το μεγά-
λο σου στερνό ταξίδι.
Βιάστηκες! Η οικογένειά σου σε χρειαζόταν 
πολύ ακόμη. Η μικρή εγγονούλα σου, η Νίκη, 
θα έχει απορίες για τη γιαγιά της. Τα παιδιά 
σου θα έχουν και άλλες μελλοντικές χαρές, που 
η απουσία σου θα τις επισκιάσει και ο αγαπη-
μένος σου σύζυγος, ο Άριστος, θα στερηθεί την 
αγάπη σου, την παρουσία σου, τις φροντίδες 
σου και τον απόλυτο σεβασμό σου, προτερή-
ματα που σε κοσμούσαν σε όλη σου τη συζυγι-
κή ζωή και που είχα τη χαρά να μοιράζομαι και 
να θαυμάζω κατά καιρούς στις όμορφες συνα-
ντήσεις μας.
Ξέρω ότι αυτές σου οι αξίες έδωσαν δύναμη 
και τεράστια ψυχική αντοχή στον αγαπημένου 
σου σύζυγο να παλέψει τις τόσες δυσκολίες της 
αρρώστιας σου, και να κάνει ό,τι ήταν ανθρω-
πίνως δυνατό για να σε ανακουφίσει.
«…Μα στου θανάτου τις πληγές, βοτάνια δε 
χωρούνε, ούτε οι γιατροί γιατρεύουνε, ούτε 
άγιοι βοηθούνε», λέει πολύ σοφά ο λαός….
Γιατί αν υπήρχαν θα τα είχε βρει και ο φιλιό-
τσος σου, ο Μιχάλης, που τόσο πολύ σε αγα-
πούσε και που έψαξε σε όλα τα μήκη και τα 
πλάτη της γης, πάντα σε συνεργασία, με τον 
αγαπημένο σου αδερφό και φαρμακοποιό Νί-
κο.
Δυστυχώς, σήμερα που ο φιλιότσος σου βρί-
σκεται τόσο μακριά σου, στην Αμερική, δεν θα 
μπορέσει να σου πει το στερνό αντίο, παρά 
μόνο νοερά. Και αυτό θα τον πονέσει περισσό-
τερο.
Αγαπημένη μου συντέκνισσα, Νίκη
αφήνεις, μεγάλο δυσαναπλήρωτο κενό, στην ψυ-
χή μας με το μισεμό σου, καθώς και τα αδέρφια 
σου, τους συμπεθέρους σου, τους συγγενείς σου, 

και σε όλο τον κόσμο που σε γνώριζε. Πάντα 
όμως θα σε θυμόμαστε με σεβασμό και λατρεία 
στη μνήμη σου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
θα σε σκεπάσει.

Η συντέκνισσά σου,
Ρένα Κοτσυφάκη

�
Αγαπημένη μας Νίκη,
παράξενη μέρα η σημερινή! Η ανατολή της 
πρώτης μέρας του καλοκαιριού, μας γέμισε 
παράξενα συναισθήματα, όλα σκεπασμένα με 
το μαύρο πέπλο της θλίψης. Έφυγες Νίκη, 
έφυγες από την επίγεια ζωή σου, ήρεμα και 
αξιοπρεπής, όπως και όλη σου η ζωή, ήταν 
γεμάτη από μια ευλογημένη από το Θεό γαλή-
νη και αξιοπρέπεια.
Αγαπημένη οικογένεια, όπως ήξερες σαν μά-
να να τους καθοδηγείς όλους στα βήματα του 
Θείου Λόγου. Αγαπημένη γειτόνισσα και φίλη 
πάντα με το χαμόγελο και μ’ένα γλυκό λόγο 
στον καθένα από μας, μικρούς, μεγάλους, φί-
λους και συγγενείς.
Σου οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το 
τι μας δίδαξες με τη συμπεριφορά σου, όλα 
αυτά τα χρόνια της αρρώστειας σου, που σιγά-
σιγά, σου στέρησε και αυτό το γλυκό λόγο 
σου, αλλά παρέμεινε μέχρι την τελευταία στιγ-
μή το χαμόγελό σου, δείγμα της μεγάλης ευλο-
γίας που είχες από την Πίστη σου στο Θεό.
Όλοι εμείς που σε ζήσαμε από κοντά αυτά τα 
δύσκολα χρόνια, διδαχτήκαμε την υπομονή και 
την αγάπη για τη ζωή, αλλά και τη δύναμη της 
πίστης στο Θεό. 
Αγαπημένη μας, Νίκη, είσαι χαραγμένη με 
ανεξίτηλα γράμματα στην καρδιά και το μυα-
λό μας. Καλό σου ταξίδι και η ψυχούλα σου, 
να είναι πάντα χαμογελαστή εκεί στη νέα σου 
γειτονιά, στη γειτονιά των αγγέλων και να’ναι 
ελαφρύ το χώμα των Ανωγείων –της πατρί-
δας του αγαπημένου σου Άρίστου, που θα σε 
δεχτεί.
Μακαρία η μνήμη σου!

Η φίλη και γειτόνισσά σου,
Γεωργία Λουκά

�
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO

Ευχαριστούμε θερμά τους κατωτέρω αναφε-
ρομενους που κατέθεσαν  στεφάνια στη μνήμη 
της πολυαγαπημένης μας συζύγου-μητέρας 
και γιαγιάς, Ελπινίκης Κουτάντου το γένος 
Νικολουδάκη, που κηδεύσαμε στ’Ανώγεια την 
1η Ιουνίου 2014.
Επίσης ευχαριστούμε όλους του συγγενείς, 
φίλους, γείτονες και συγχωριανούς, που συμ-
μετείχαν και μας συμπαραστάθηκαν με 
οποιονδήποτε τρόπο στο βαρύτατο πένθος 
μας: Ουρανία Πασπαράκη, Χαρούλα Κουτά-
ντου, Ρεγγίνα Κουτάντου, Όλγα και Μανώλης 
Ψαράκης, Ζαφειρένια Κουτάντου, Αριστεί-
δης Κουτάντος, Αγησίλαος Κουτάντος, Μα-
ρία Ράπτη, Γεώργιος, Ρένα και Μιχάλης Κο-
τσυφάκης, Στυλιανός Ζαχαριουδάκης, Γεώρ-
γιος και Φρόσω Αντωνάκη, Εμμανουήλ και 
Δήμητρα Βολοσυράκη,  Μαρία, Νίκος και 
Μανώλης Νικολουδάκης, Ευαγγελία Δραμου-
ντάνη.

Η οικογένεια Αριστομένη Κουτάντου, εισέ-
φερε στη μνήμη της εκλιπούσας και στη Φ.Α. 
το ποσό των 300 ευρώ.

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή, ο Ανω-
γειανός Στρατηγός Αχιλλέας Σφακιανάκης, 
γιός του Ντουροχαραλάμπη. Γεννήθηκε στο 
Ηράκλειο, τελείωσε το Γυμνάσιο και με εξε-
τάσεις εισήχθη στη Σχολή Ευελπίδων, όπου 
και φοίτησε στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου 
(Α.Σ.Π), από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας 
(Σ.Εθ.Α) και από τη Στρατιωτική Σχολή 
Σωματικής Αγωγής.
Ανήλθε όλες τις βαθμίδες του Στρατού και 
αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Αντιστρα-
τήγου. Έπαιξε ποδόσφαιρο στον O.Φ.Η.
Υπήρξε γενικός γραμματέας και γενικός 
αρχηγός του O.Φ.Η για 7 χρόνια (1963-
1970). Ήταν παντρεμένος με την Αικατερί-
νη Στρατάκη, με την οποία απέκτησαν 3 
παιδιά, το Χαράλαμπο, δικηγόρο στο Ηρά-
κλειο, το Νικήτα, πτυχιούχο μαθηματικών 
και την Ευαγγελία, άπαντα σήμερα παντρε-
μένα.
Ήταν πολύ αγαπητός και πραγματικός πα-
τριώτης. Αγαπούσε πολύ τους κρητικούς και 
ήταν περήφανος για την καταγωγή του. Η 
κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Μηνά στο 
Ηράκλειο, όπου και παραστάθηκε πλήθος 
κόσμου.
Η οικογένειά του, ευχαριστεί θερμά όλους 
εκείνους που του συμπαραστάθηκαν στο 
βαρύ πένθος τους.
Αχιλλέα, ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε 
σκέπασε. Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Αιωνία η μνήμη σου,
Η αδελφή σου,
Μαίρη Ιατράκη
Στη μνήμη του εκλιπόντος,  η αδελφή του 
Μαίρη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ. Στη μνήμη επίσης, του εκλιπόντος ο 
Νικήτας Σφακιανάκης εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 ευρώ, ο Μανώλης Κουνάλης 
εισέφερε το ποσό των 50 ευρώ και η Μαρία 
Σφακιανάκη εισέφερε, τέλος το ποσό των 
20 ευρώ.

Στην αγαπημένη μάνα που έφυγε από τη ζωή 
στις 14/5/2014, οφείλουμε απέραντη ευγνωμο-
σύνη, έτσι όπως μας ανέθρεψε, κάτω από αντί-
ξοες συνθήκες με περίσσια αγάπη, ήθος και 
αξιοπρέπεια. Την ευχαριστούμε γιατί μας έδω-
σε ανεξίτηλες αρχές και αξίες να πορευόμαστε.
Θα την θυμόμαστε έτσι όπως ήταν σ’ολόκληρη 
τη ζωή της, απλή-ταπεινή-αξιαγάπητη.
Ευχαριστούμε όλους τους συγγενείς, φίλους 
και συγχωριανούς που συμπαραστάθηκαν στο 
πένθος μας.

Καλό σου ταξίδι, Μάνα.
Τα παιδιά σου.

Στη μνήμη της εκλιπούσας, τα παιδιά της ει-
σέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
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ΚΟΙΝωΝΙΚΑ ΚΟΙΝωΝΙΚΑ

Στη μνήμη 
ΓΕΩΡΓιOυ ΕΜΜ.

ΠΑΣΠΑΡΑκη
(ή Πασπαρογιώργης)

✞Δύο χρόνια από το θάνατό του, 
στις 19/3/2012

Στη μνήμη 
ΕλΕυΘΕΡιΑΣ 
κΑλOΜOιΡη 

(ή Δημητρομανώλενα)
✞Αποβίωσε στις 18/2/2014

Στη μνήμη 
OλΓΑΣ ΑΕΡΑκη 
(ή Πολογιάννενα)

Στη μνήμη 
ΕυΡυΔικηΣ 

ΣκOυλΑ 
(ή Σακούλενα)

✞Αποβίωσε στις 6/6/2014,  
ετών 81

Στη μνήμη 
ιΩΑννη ΣΑΜOλη 

του Εμμανουήλ 
(ή Σαμολογιάννης)

✞Έξι μήνες από το θάνατό του 
στις 2/1/2014,  

αποβίωσε ετών 67

Στη μνήμη 
ΕλΕυΘΕΡιΑΣ 
ΜΠΑΡΑκOυ 

✞Αποβίωσε στις 7/2/2014,  
ετών 84

Αγαπημένη μου γιαγιά,  μου είναι δύσκολο 
να συμβιβαστώ με την πραγματικότητα και να 
πω πως δεν θα σ’έχουμε πια κοντά μας. O 
ξαφνικός χαμός σου μας συντάραξε όλους. 
Αν και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, δεν μπο-
ρώ καλή μου γιαγιά, γιατί εσύ η ίδια με τη 
δύναμη της ψυχής σου, με την ενέργειά σου 
με έκαψες να πιστεύω το απίστευτο, το 
απραγματοποίητο. Με έκανες να πιστεύω 
πως θα σ’έχω δίπλα μου για πάντα. Κι έτσι 
είναι. Μπορεί να έφυγες κι όμως είσαι ακόμα 
εδώ. Τα απομεινάρια σου είναι στις καρδιές 
και στις θύμησές μας. Θυμάμαι τις ιστορίες 
που μας έκανες για τα δύσκολα χρόνια της 
Κατοχής και τα βάσανα που πέρασες. Μιλού-
σες με μια τέτοια γαλήνη και ηρεμία, σαν να 
μην είχαν συμβεί σε σένα, θέλοντας να δείξεις 
την υπεροχή και το σθένος απέναντι στις δυ-
σκολίες. Γεννημένοι σε μια φτωχή και πολυ-
μελή οικογένεια, η ζωή δεν ξεκίνησε για σένα 
ωραία. Μωρό, στερήθηκες τον πατέρα σου. 
Στα 16 σου χρόνια παντρεύεσαι το Μάνωλά 
σου. Μπήκες σε μια οικογένεια που περνούσε 
δύσκολα και το χάρο νά’ναι συχνός επισκέ-
πτης. Oι Γερμανοί είχαν αιχμαλωτίσει τον 
πεθερό και τον κουνιάδο σου, ενώ ο άντρας 
σου είχε χάσει άλλους δύο αδερφούς. Καλεί-
σαι τώρα εσύ να του σταθείς και να τον στη-
ρίξεις. Κάνατε μαζί 10 παιδιά, βλέποντας να 
μεγαλώνουν τα 6. Από νωρίς ντύθηκες στα 
μαύρα με μαντήλι στα μαλλιά, πενθώντας τα 
αγαπημένα σου πρόσωπα. Έζησες την Κα-
τοχή και τον ξεριζωμό, μ’ένα παιδί στην αγκα-
λιά και ένα στην κοιλιά σου. Φιλοξενήθηκες 
στην Αξό και γέννησες εκεί. Επιστρέφεις στα 
καμμένα Ανώγεια και με κόπο και στερήσεις, 
ανταπεξήλθες στον αγώνα της ζωής. Έστησες 
το σπιτικό σου και ανέθρεψες τα παιδιά σου 
αξιοπρεπώς. Τα πάντρεψες κι έκανες πολλά 
εγγόνια. Η απώλεια όμως,  του αγαπημένου 
σου άντρα, σε κλόνισε τόσο, που οι αντοχές 
σου λιγόστεψαν. Δεν πέρασε πολύς καιρός 
και τα παιδιά σου άρχισαν να σε εγκαταλεί-
πουν. Η στεναχώρια σ’έκανε να μαραζώνεις 
ζωντανή νεκρή ως τη μέρα που έφυγες. Κι 
απο’ κείνο το κρεββάτι δεν έπαψες να ήσουν 
για όλους μας στήριγμα, να συμβουλεύεις και 
να μας αγκαλιάζεις. Ήσουν αγαπητή στον 
κόσμο, γιατί ήσουν γεμάτη ζωντάνια, με τα 
αστεία και το χαμόγελό σου. Αυτό το χαμό-
γελο που φώτιζε το πρόσωπό σου και το έκα-
νε νεανικό!

Καλό σου ταξίδι!
Η εγγόνη σου,

Ελευθερία Καλομοίρη

Η οικογένειά της εκλιπούσας, ευχαριστεί όλο 
τον κόσμο που συμπαραστάθηκε στον απο-
χαιρετισμό της.

�
Είκοσι χρόνια μια ζωή
φαντάσου πόσο πόνο
σ’ένα κρεββάτι ανάπηρη
να πολεμάς το χρόνο

Να γάτεχα πως δε πονείς
εδά που φεύγεις μάνα
χαρούμενα ‘θελά χτυπά
για μένα η καμπάνα

Έκλαιγα όντε(ν) έκουσα
την πένθιμη καμπάνα
αν είναι κι εκατό χρονώ
η μάνα είναι μάνα

Δώσε πολλούς χαιρετισμούς
μάνα μου στον πατέρα
και πε του από τη σκέψη μου
δεν έφυγε μια μέρα.

O γιος σου,
Λευτέρης Καλομοίρης

�
Περήφανη σα τη κορφή
Τη πολυχιονισμένη
Εμίσεψες την ταχινή
Γυναίκα μυρισμένη

O γιος σου,
Γιάννης Καλομοίρης

�
Έφυγες δίχως να σου πω
Το ύστερο αντίο
Μέσα μου εγώ θα σε κρατώ
Θα ζω και για τσι δύο

Η κόρη σου,
Βενετία Καλομοίρη

Στη μνήμη της εκλιπούσας, η κόρη της Βενετία, 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Η θύμησή σου ακούραστα,
μου κάνει τον εργάτη

Γιώργη μου που πρόπερσι,
τσι δεκανιά του Μάρτη

Μπλιό δε ρωτώ τσι γερανούς
αν σ’είδανε να μάθω

αφού κι εδά που βρίσκεσαι
και’ γω μια μέρα θα’ρθω

Την μέρα που εμίσεψες
την έχω μαύρη μέρα

γιατί βγαλε και μού’κλεψε
τη μια χρυσή μου βέρα

Δυο χρόνοι πάνε που’φυγες
Μα όσο θα υπάρχω

τη θύμησή σου δροσερή
γλυκό μου ταίρι θα’χω

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

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στ’Ανώγεια. Στη 
ζωή της ταλαιπωρήθηκε, αλλά ήταν καλός 
άνθρωπος. Έφυγε στην ηλικία των 84 ετών.
O Θεός να τη συγχωρέσει. 
Καλό σου ταξίδι, Θεία.
Θα σε θυμόμαστε πάντα και θα λείπεις πο-
λύ από τα αδέρφια σου και τα ανίψια σου.

Ρένα Μπέρκη

Στη μνήμη της εκλιπούσας, η αδελφή της 
Αλίκη Μανίκα και ο φιλιότσος της Χρι-
στόδουλους Ρινακάκης εισέφεραν στη 
μνήμη της και στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ.

Αγαπημένη μας σύζυγε, μητέρα, γιαγιά, 
αδελφή Ευριδίκη,
διάλεξες σήμερα τη μέρα που οι ψυχές όλες 
μνημονεύονται, να διαβείς στον Άδη. Όλοι 
θα σου παρασταθούν εκεί και θα σε καλω-
σορίσουν. Τύχη μεγάλη για σένα. Η μνήμη 
και η εικόνα που μας αφήνεις παρακατα-
θήκη, μας κάνει υπερήφανους. Σίγουρα τα 
παράδειγμα του χαρακτήρα σου και η γεν-
ναιόδωρη ψυχή σου, θα είναι φωτεινός 
φάρος για όλους μας. Την Ιώβεια υπομονή 
σου, αλλά και τη ζεστή αγκαλιά σου, κα-
νείς δεν μπορεί να ξεχάσει και πάντα θα 
αποτελείς σημείο αναφοράς στις συζητή-
σεις μας. Στο παιδιά σου έδωσες το αισιό-
δοξο χαμόγελό σου, στον καλύτερο φίλο 
του χωριού, σύζυγό σου Σακούλα, την 
αγαλλίαση της ζεστής οικογενειακής ζωής. 
Όσο για τα εγγόνια σου, τα ανίψια σου και 
τους λοιπούς συγγενείς, θα είσαι η πιο γλυ-
κιά ανάμνησή τους. Μας λυπεί όλους και 
μας πονά η δυσαναπλήρωτη και άκαιρη 
απώλειά σου, πλην όμως, μάς άφησες όλο 
τον πλούτο της ψυχής σου, που θα μας μεί-
νει αξέχαστος και αναλλοίωτος.  Κανένας 
σαν εσένα δεν πεθαίνει, αφού καθημερινά 
θα ζεις στις σκέψεις μας. Η γειτονιά σου 
σήμερα και όλοι οι συγγενείς και φίλοι  σου 
είναι παρόντες και με πόνο ψυχής σε ασπά-
ζονται ευλαβικά. Στην δύσκολη αλλά τίμια 

Πολυαγαπημένε μου Πατέρα.. 
Λες και ήταν μόλις χθες που άφησες την τελευταία 
σου πνοή στην αγκαλιά μου!Κι όμως πέρασαν 
κιόλας τρεις μήνες από το χαμό σου. Η απουσία 
σου τεράστια,σε φίλους και συγγενείς που άφησες 
πίσω. Δε πέρασε ώρα ούτε λεπτό που να μη σε 
σκεφτώ και να μη σε νοσταλγήσω, μα είναι τόσες 
οι διδαχές σου που έχω δεσμευθεί να ακολουθήσω 
στο δρόμο που εσύ μου χάραξες. Στέκομαι δίπλα 
στη λατρεμένη Μάνα και στις αδερφές μου έχο-
ντας πίστη στο Θεό πως κάποια στιγμή θα αντα-
μώσουμε στον άλλο κόσμο. Έκανες το καθήκον 
σου όσο ζούσες σε μια ζωή γεμάτη αξιοπρέπεια 
και αγάπη στην οποία κανείς δεν βρέθηκε που να 
σε γνώρισε και να μη σε αγάπησε. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. 

O γιος σου,
 Μανόλης

Στη μνήμη του πατέρα του, ο γιός του Μανόλης 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ. 

�
Έψαχνα για μέρες μπάρμπα να γράψω δυο λόγια 
για σένα και πάντα έβρισκα μια δικαιολογία και 
το γραπτό μου έπαιρνε αναβολή. Σήμερα σαρά-
ντα μέρες από το φευγιό σου το έγραψα το κεί-
μενο και δεν το έσβησα όπως τις προηγούμενες 
φορές που το αποπειράθηκα. Δε σου άρεσαν τα 
λόγια και τα φτιασίδια και ελπίζω να μου το συγ-
χωρέσεις.Αυθεντικός και γνήσιος Ανωγεια-
νός,καλός συγγενής και γείτονας. Άνθρωπος. 
Αυτές τις λέξεις φέρνω στο νου σαν φέρνω τη 
μορφή σου στο μυαλό μου. 
Μαύρα ρούχα, μαύρα στιβάνια,ο μαντιλές ο 
μαύρος πάντα όμορφα δεμένος στο κεφάλι σου, 
ήσουνα στα παιδικά μου μάτια αλλά και αργό-
τερα στα εφηβικά και τώρα ως ενήλικας αυτό 
που λέμε η προσωποποιήση του χωριού που γεν-
νήθηκα και μεγάλωσα. 
Η μπάσα και βαριά φωνή σου με την γνήσια Ανω-
γειανή προφορά με έκανε να αγαπήσω αυτό τον 
τόπο περισσότερο και ο τρόπος ζωής σου και οι 
σχέσεις σου με τους ανθρώπους με έκαναν να 
καταλάβω ότι ο άνθρωπος θέλει λίγα για να είναι 
ευτυχισμένος. Φτάνει μόνο να έχει αξιοπρέπεια, 
να είναι κοινωνικός και να είναι δίκαιος μπάρμπα. 
Όταν έσφιγγες το χέρι του άλλου και του έλεγες 
με δύναμη «Ίντα μρε κάνεις;» το έκανες με την 
ψυχή σου. Δεν υπήρξες «δήθεν» ποτέ, δεν έκανες 
κάτι γιατί το πρόσταζε η κοινωνία. Στα γλέντια 
της οικογένειας αλλά και του χωριού ήσουν μο-
ναδικός. Ποιος αλήθεια σε είδε να χορεύεις και 
δεν ένιωσε τον ηλεκτρισμό της ενέργειας που μας 
διοχέτευες; Έτρεμε σύγκορμο το κορμί σου στον 
Ανωγειανό πηδηχτό και έδειχνες σε εμάς τους 
νεότερους πως ο χορός είναι έκφραση ψυχής και 
όχι εφέ με δύσκολες φιγούρες μαθημένες από 
δασκάλους. Δεν μαθαίνεται ο χορός της ζωής... 
Ζεις και ανάλογα τον χορεύεις. Όσα πιο πολλά 
τα βάσανα και οι κακουχίες τόσο πιο έντονα και 
παθιασμένα κάνεις τα βήματα και τα ζάλα του 
χορού. Φεύγεις με την χαραυγή του 2014 νωρίς 
έχοντας ακόμα πολλά να μας δώσεις. Αλλά εγώ 
πιστεύω ότι μας τα έδωσες όλα. Τί σημασία έχει 
ο χρόνος, σημασία έχει ότι υπήρξες.. Ότι υπήρξε 

μια φορά δε γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει 
μπάρμπα.. Να πας στο καλό..Σα να μας είπες 
στις 2 του Γενάρη «ξα σας εδά μρε». Ξα μας 
μπάρμπα. Τα μισά να κάμουμε από όσα μας 
δίδαξες καλά θα ‘μαστε. Να πας να βρεις το 
πατέρα σου που έχασες μόλις στα πέντε σου 
χρόνια. Να πας να βρεις και την αγαπημένη 
σου αδερφή τη Φερενίκη, που μας άφησε τόσο 
νωρίς πριν δέκα χρόνια. Να μου χαιρετάς τη 
γιαγιά μου τη Λυράρενα που σε υπέρ-αγαπού-
σε και εσένα και τον αδερφό σου το Γιώργη. 
Τον θείο τον Oρέστη και τόσους άλλους που 
έφυγαν νωρίς σαν εσένα. Σ’αφήνω με το αγα-
πημένο σου τραγούδι που αντηχεί στη γειτονιά 
μας το Λαγκό που πραγματικά άδειασε ξαφνι-
κά. Έφυγες και εσύ και ο Λεοχάρης και ο Μα-
σαούτης και η Γιαννούλα , βαρύ το χρέος για 
εμάς τους παραμένοντες. 

«Σε ψηλό βουνό σε ριζιμιό χαράκι,  
κάθεται έν’ αητός.

Βρεγμένος, χιονισμένος ο καημένος  
και παρακαλεί..

Τον ήλιο να ανατείλει..
Ήλιε λάμψε και δώσε 

για να λιώσουνε τα χιόνια  
από τα φτερα μου.

Και τα κρούσταλλα από τα ακράνυχα μου...
Ήλιε ανάτειλε..»

Σ’ αφήνω με πέντε μαντινάδες.Oι τρεις πρώτες 
από τον Αριστείδη Χαιρέτη ή Γιαλάφτη:

Πενθεί σε η παράδοση,  
τα μερακλίκια κλαίνε,

σε κάθε γάμο με ρωτούν  
ο μερακλής που ένε..

Τη σκέψη μου στο τάφο σου  
έβαλα αντις στεφάνι..
η Λαγκιανή παράδοση  

έχει φτωχύνει Γιάννη...’’

Δυο δέντρα εισάνιε μαζί μα έσπασε το ένα,
το άλλο στέκει όρθιο με φύλλα μαραμένα...

Η τέταρτη μαντινάδα από τον Λευτέρη Μπέρ-
κη ή Κατσούγκρη:

Όλες τς’ αξίες της ζωής  
τσοι ‘χες προσκέφαλο σου..
Στα κρούσσα που στολίζανε  

Γιάννη το πρόσωπο σου...

Και η πέμπτη από το Σταύρο Βιτώρο ή Αγκού-
τσακα:
Χόρευε μερακλίδικα οι πάντες σταματούσαν..

τον μερακλή που χόρευε  
με δέος και κοιτούσαν...

Καλοστραθιά Μπάρμπα…
O ανιψιός σου,

Γιώργης Μπαγκέρης 

�
Έδωσες μάχη στη ζωή  
χωρίς να την κερδίσεις,
επάλεψες δε μπόρεσες  
στο τέλος να νικήσεις.

O Χάρος βγήκε νικητής  
στη τελευταία μάχη,

μα όποιος κι αν είναι αντίπαλος  
το ίδιο τέλος θα ‘χει.

Να βρεις τη Φερενίκη μας  
να κάνετε παρέα,

δώσε πολλούς χαιρετισμους  
Γιάννη και στον πατέρα.

Να βρεις τη Φερενίκη μας  
να σε παρηγορήσει,

στο κάτω κόσμο που θα πας  
να σε κατατοπίσει.

Να βρεις τη Φερενίκη μας  
που θα σε περιμένει,

θέλει κι αυτή παρηγοριά  
γιατί ‘ναι πονεμένη.

Κι αν δεν γνωρίσεις τον μπαμπά  
ρώτα τη Φερενίκη,

μετά από τόσονα καιρό  
μήπως τον έχει σμίξει.

Κι οι τρεις μαζί να σμίξετε  
και να ‘στε πάντα ομάδι,

ποτέ να μη χωρίσετε  
τουλάχιστον στον Άδη.

O αδερφός σου 
Γιώργης Σαμόλης 

Έφυγες και μαράθηκαν
οι βιόλες του σπιθιού σου

και πήρε ό,τι άνθιζε
στα όνειρα του γιού σου

που επάλεψε πολύ σκληρά
στσι δύσκολές σου ώρες

να βλέπει τη γυναίκα σου
και τσ’όμορφές σου κόρες

 
Και του’φηκες στον ώμο ντου

ένα βαρύ γομάρι
να βλέπει τη γυναίκα σου

που’τονε παληκάρι

που επάλεψε πολύ σκληρά
για να τα βγάλει π΄ρα

και σε κρατούσε σάμε’δα
Σαμόλη απ’τη χέρα

Σαμόλη φεύγεις που’σουνε
απ’τσοι καλούς ανθρώπους

που η λεβεντιά σου εσπάνιζε
στ’ανωγειανούς τσι τόπους

Στη φεύγα σου εμάργωσανε
πουλιά και δε πετούνε

εκλάψεν τον αετό
που δεν θα ξαναδούνε

 Στου κάτω κόσμου τα στενά
επήγες για σεργιάνι

και σε ποκαμαρώσανε
όλοι Σαμολογιάννη

Με το μαντήλι στα μαλλιά
στα πόδια τα στιβάνια

ομόρφαινες το σπίτι σου
που εγέμισε λιβάνια

Ξεχώριζαν του δέντρου σου
Σαμόλη τα κλαδιά σου

μα ο χάρος τη ξεπάτωσε
τη ρίζα τη δικιά σου

Καλοστραθιά στη φεύγα σου
να’χεις Σαμολογιάννη

και του σπιιού σου ο καημός
με τον καιρό να γιάνει

Για το Σαμολογιάννη 
που τον αγαπούσα πολύ,

Βέρα Ξυλούρη

Λένε πολλοί, ότι όταν φεύγει από τη ζωή 
ένας άνθρωπος, βλέπει μπροστά του το πα-
ρελθόν και αυτά που αφήνει πίσω του, μέσα 
σε λίγα δευτερόλεπτα…Αν είναι αλήθεια, 
τότε εσύ Αγαπημένη γιαγιά και Μάνα, είχες 
πολλά να δεις, πολλά για τα οποία μόχθησες, 
και ακόμα περισσότερα για να είσαι περή-
φανη και σίγουρη ότι το ιερό χρέος της Μά-
νας το εκπλήρωσες στο ακέραιο.
Μαυροφορέθηκες νωρίς…πολύ νωρίς και η 
αδυσώπητη πραγματικότητα, δεν σου έδωσε 
χρόνο για να θρηνήσεις τον αγαπημένο σου 
Πολογιάννη. Έκλεισες τα μάτια του παππού 
και σήκωσες αμέσως την ευθύνη και το χρέ-
ος το ιερό στην πλάτη σου, χωρίς να βαρυ-
γκομίσεις ούτε μια στιγμή, χωρίς να βλαστη-
μησεις τη μοίρα σου και το ριζικό σου…δεν 
θυμάμαι αλήθεια ποτέ να το έκανες.
Έκλεισες την πόρτα του σπιτιού σου και τα 
βλαστάρια κρέμονταν από σένα. Και μάνα 
και πατέρας, ξαφνικά, σ’ένα μεγάλο αγώνα 
προσφοράς στα παιδιά σου και στα εγγόνια 
σου αργότερα.
Στην προσπάθειά σου και τον αγώνα σου, 
είχες τους Πολήδες δίπλα σου, σου στάθη-
καν όπως ταίριαζε σε κάθε Ανωγειανή οι-
κογένεια που τιμά την καταγωγή της, τις 
αγαπημένες σου αδερφές και τον Σάββα, και 
βέβαια το γαμπρό σου, τον Γιωργιό του Μά-
νωλα, που ήταν το αποκούμπι σου και το 
στήριγμά σου.
Όταν τον έχασες και αυτόν πολύ αργότερα, 
ήταν η πρώτη φορά που σε είδα πραγματικά 
ραγισμένη, σαν ένα γυαλί που δύσκολα ξα-
νακολλάει, όμως τα πράγματα είχαν πλέον, 
πάρει το δρόμο τους. Όλοι θα σε θυμούνται 
για το αβίαστο γέλιο σου και την καλοσύνη 
που μοίραζες απλόχερα σε όλους τους αν-
θρώπους που γνώριζες, ό,τι κι αν ήταν, απ΄ό-
που κι αν ήταν.
Πέρασαν πολλοί από το Καφενείο που σου 
άφησε ο παππούς και ακόμα με ρωτάνε κά-
ποιοι που έτυχε να γνωρίζω, τί κάνει η για-
γιά με τα μαύρα ρούχα και τα κρουλιά….
τους κέρδιζες αμέσως, γιατί έβλεπαν έναν 
καθάριο άνθρωπο. Δεν έχω γνωρίσει ακόμα 
στη ζωή μου άλλον, που να του βγαίνει τόσο 
φυσικά η διάθεση της προσφοράς στον συ-
νάνθρωπό του που έχει ανάγκη.
Η υστεροβουλία και η πονηριά δεν υπήρχε 
στο δικό σου λεξικό της ζωής. Δεν ξέρω αν 
όλες οι μανάδες του κόσμου είναι ίδιες, αλλά 
ξέρω ότι εσύ ήσουν κάτι ξεχωριστό, μια 
Ανωγειανή μάνα, που πάλεψε περήφανα και 
με αξιοπρέπεια τα «πρέπει» της ζωής και της 
παράδοσής μας.
Αυτά που έδωσες σε μένα, τα κρατάω για 
μένα, δεν μπορούν να αποτυπωθούν κάπου 
αλλού, πέραν της ψυχής μου.
Ας είναι ελαφρύ το ανωγειανό χώμα που σε 
σκεπάζει.
ο εγγονός σου,
Μιχάλης Σκουλάς
Στη  μνήμη της εκλιπούσας, τα παιδιά της 
εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη

και ΣΠυΡιΔΩνΑ 
ΜΑνOυΡΑ

Τα δυο χρόνια εκλίσανε
και μπήκανε τα τρία

κι έχω να δω τσ’ανθρώπους μου
Μεγάλη Αμαρτία

Η σύζυγος και μητέρα, Ευριδίκη Μανουρά, με τη συμπλήρωση δύο ετών από το θά-
νατό των εκλιπόντων, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

ΓΕΩΡΓιOυ 
ΜΑνOυΡΑ

και περήφανη ζωή σου, ο αγώνας σου ήταν 
καθημερινός για την πολύτεκνη οικογένειά 
σου, με στήριγμα τον αγαπημένο σου σύ-
ζυγο, Σακούλα. Ποιος δεν θυμάται το γλυ-
κό σου χαμόγελο; Μας έδειξες τί σημαίνει 
αγάπη! Αγάπη για όλους, προσφορά στον 
οποιονδήποτε την είχε ανάγκη, θαλπωρή 
στον ξένο και επισκέπτη στο σπίτι σου. 
Ήσουν η ταπεινή και φιλάνθρωπη παρου-
σία, με όλα τα χαρίσματα που πήγαζαν από 
τη γεμάτη καλοσύνη, ψυχή σου. Πράγματι 
ήσουν η προσωποποίηση της χριστιανικής 
εντολής «αγαπάτε αλλήλους». Η γειτονιά 
σου το «Περαχώρι» και τα Μανουραδιανά 
στο Μετόχι, από σήμερα θα έχουν ένα 
αστέρι που από ψηλά θα τους ακολουθεί. 
Όλο το χωριό, φίλοι και συγγενείς και εμείς 
τα παιδιά σου, στεκόμαστε ευλαβικά, σή-
μερα, δίπλα στην ιερή σωρό σου και σου 
ευχόμαστε καλό κατευόδιο,  και ο Ύψιστος 
εκεί στο Περιβόλι του Παραδείσου, να σε 
κατατάξει.
Αγαπημένη μας μητέρα, σύζυγε και αδελ-
φή, ας είναι ελαφρύ το χώμα που σήμερα 
θα σε σκεπάσει.
Αποθέσαμε λίγα άνθη από τον κήπο που 
τόσο αγάπησες, στην παντοτινή πλέον, 
κατοικία σου και χώμα από τη μακρινή Κω 
και το σπίτι μας. Σε χαιρετούμε και σε φι-
λούμε ευλαβικά, με όλη τη δύναμη της ψυ-
χής μας. Ευχόμαστε να είναι αιώνια η 
μνήμη σου. Θα σε θυμόμαστε, όσο θα ζού-
με, όλοι, καλή μας Σακούλενα, χαρα της 
ζωής, που πέταξες στους ουρανούς. 
Καλό ταξίδι και καλή αντάμωση.
Ανώγεια, 7/6/2014
Εκ μέρους της οικογένειας,
ο γαμπρός σου
Γεώργιος Η. Τάλλαρος 

�
Εβράδιασε και σήμερο
πια μέρα δε βραδιάζει

ποιος χάνει κείνο π’αγαπά
και δεν αναστενάζει

Έσβησ’ ο αέρας το κερί
που’φεγγα και πορπάτου

και μ’’αφηκε στα σκοτεινά
στις ζάλες του θανάτου

ο σύζυγός σου
Σακούλας

Στη μνήμη της εκλιπούσας, ο σύζυγος και 
τα παιδιά της, εισέφεραν στη Φ.Α. το πο-
σό των 100 ευρώ
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Ανώγεια, Δημοτικές και Περιφερειακές 
ΕκλOΓΕΣ 18-25 Μαίου 2014
1 OΙ τρεις υποψήφιοι για το δημαρχιακό θώκο, (από αριστερά) Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Αντώνης 
Ρούλιος και Μανώλης Καλλέργης, σε ενωτική αναμνηστική φωτογραφία, στις 18/5 έξω από το 
Γυμνάσιο Ανωγείων.  2,3,4 O Μανώλης Καλλέργης, ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης και ο Αντώνης 
Ρούλιος ασκούν κι αυτοί το εκλογικό τους δικαίωμα.  5 Η ερμηνεύτρια Μαρίνα Δακανάλη παρούσα, 
όπως και….  6 O Ψαραντώνης.  7 O Μανώλης Σαλούστρος προσήλθε κι αυτός να ψηφίσει…   
8 Η συμμετοχή στις εκλογές, κυμάνθηκε σε υψηλότατα ποσοστά. Εδώ ο 96 χρονος Μιχάλης Ρούλιος 
ασκεί το δικαίωμά του.  9 O Βασίλης Σκουλάς προσήλθε να ψηφίσει.  10 O πρώην δήμαρχος 
Αρι στο μένης Κουτάντος σε αναμνηστική φωτογραφία, με το Σωκράτη Κεφαλογιάννη.  11 Παρόντες και 
οι εκπαιδευτικοί. (από αριστερά) O Μανώλης Καλλέργης, η Ρούλα Γεωργαλή, ο Παντελής Αναστα
σάκης, η Ελένη Πετράκη και η Μαίρη Μπαγκέρη λίγο πριν ρίξουν την ψήφο τους.  12 O ευρωβουλευτής 
Μανώλης Κεφαλογιάννης, επισκέφθηκε τ’Ανώγεια για να ψηφίσει και να πάρει δύναμη. 

Ανώγεια, ΠΑΣΧΑ 2014
13 O όμορφα στολισμένος επιτάφιος στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννη.  14, 17 Το εντυπωσιακό κάψιμο του 
Oρφανού, έθιμο που καθηλώνει, στη θέα του, άπαντες.  15, 21 Κυριακή του Πάσχα. Περιφορά της 
Ανάστασης στον Άι Γιώργη.  16 O εντυπωσιακά στολισμένος σταυρός του Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου, 
στ’Ανώγεια  18 Περιφορά του Εσταυρωμένου και του Επιταφίου, από την ενορία της Παναγίας, τη 
Μεγάλη Παρασκευή.  19 O Κώστας Αεράκης πιστός στην «παράδοση» της κρούσης της καμπάνας,  
τη Μεγάλη Παρασκευή, στ’Ανώγεια.  20 Περιφορά επιταφίου από την Ενορία του Αγίου Γεωργίου


