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Αποκαλυπτήρια του 
ΑγΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
μεγάλου λυράρη 
«ΣΤΡΑΒΟΥ» 
(ΜΑΝΩλΗ ΠΑσΠΑρΑκΗ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜA

ΙστορΙεσ του  
ωκεανου, σελ. 9 
της Μαρίας Χρονιάρη

ομΙλΙα 
σωκρατη κεφαλογΙαννη
σελ. 13

με μαθηματΙκη... 
ακρΙβεΙα, σελ. 9
του Μανώλη Φασουλά

αφΙερωμα στο γΙαννη 
σακελλαρακη, σελ. 12
του Βασίλη Κ. Βουϊδάσκη

 Ένα έργο από τα παλιά…

Ο γιώργης Κοντογιάννης 
          (Ζαφειρογιώργης) μιλά 
στη «Φ. Α.» και στον Μανώλη Σκανδάλη

ΔΥΟ (2) 
εγγΡΑΦΑ 
από τον 
ΑΠΟΡΡΗΤΟ 
ΦΑΚεΛΟ 
του 
ΚΑΠεΤΑν 
ΧΡιΣΤΟΜιΧAΛΗ 
ΞΥΛΟΥΡΗ

Στις 30 Ιανουαρίου 1972, ο Καπετάν Χρι-
στομιχάλης Ξυλούρης κάλεσε στο σπίτι του 
το Μιχάλη Ξυλούρη (του Στρατομανόλη), 
και του παρέδωσε ένα φάκελο ο οποίος πε-
ριείχε 114 έγγραφα1 και ένα τετράδιο. 

Αν ξετυλίξουμε, νοερά, το φιλμ των αναμνήσεων 
μας,  θα παρακολουθήσουμε, μεταξύ των άλλων, 
τον τελάλη της γειτονιάς, το βουητό από τον 

παιδικό ενθουσιασμό, τα λαμπερά φώτα της σκη-
νής, τις ασπρόμαυρες  και  έγχρωμες εικόνες που έχουν 

μείνει, από τότε, ανεξίτηλα  χαραγμένες  στις ψυχές και 
στις μνήμες  μας…                                    (συνέχεια στη σελ. 7)

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στ’Ανώγεια, οι 
ανωγειανοί έκαναν για ακόμα μία φορά το σπου-
δαίο καθήκον τους, απέναντι στην ιστορία, τον 

λαϊκό πολιτισμό και την πα-
ράδοση αυτού του τόπου και 
απέτισαν ιδιαίτερο φόρο  
τιμής, στη μνήμη και την 
σπουδαία  προσφορά, ενός 
εξέχοντα καλλιτέχνη και αν-
θρώπου, του αείμνηστου 
Μανώλη Πασπαράκη, γνω-
στό σε όλους μας ως ο «Λυ-
ράρης», ως ο «Στραβος» 
γνωστός σε κάθε γωνιά και 
σε κάθε χωριό της Κρήτης.

(συνέχεια στη σελ. 15)

(συνέχεια 

στη σελ. 4)

Ένας από τους πιλότους  
που πέταξαν με τα  F16  

πάνω από τα Ανώγεια  
ΣΤιΣ 13 ΑΥγΟΥΣΤΟΥ 2014,

μιλά αποκλειστικά 
στην «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και στον Μανώλη Σκανδάλη

Η  αφορμή να ψάξω και να βρω έναν από τους πιλότους που πέταξαν με τα F 16 
πάνω από τον ιερό χώρο της τελετής στις 13 Αυγούστου 2014 στα Ανώγεια, ήταν 
το δέος, η συγκίνηση και ο εντυπωσιασμός που προκάλεσε το γεγονός αυτό!
(συνέχεια στη σελ. 6)

         εγΚΑινιΑΣΤΗΚε 
      ΣΤ' ΑνώγειΑ

ΤΟ ΚενΤΡΟ 
ΑΡΧΑιΟΛΟγιΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
➜Την Πέμπτη, 28 Αυγούστου  
εγκαινιάστηκε στ’Ανωγεια,  
από την Υπουργό Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη,  
το Κέντρο Αρχαιολογικής Πληροφόρησης  
«γιάννη Σακελλαράκη και Έφης Σαπουνά Σακελλαράκη».  σΕλ. 8

γεώΡγιΟΣ ΑνΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Όσο γρήγορα κι αν ο χρόνος περνά,  
όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές και  
οι κοινωνίες, οι άνθρωποι και οι αξίες,  
ο ανωγειανός πάντα θα’ναι παρών,  
να τιμά την ημέρα μνήμης της 13ης  
Αυγούστου, όταν 70 χρόνια ήδη πριν,  
το 1944 οι γερμανοί κατακτητές  
περικύκλωσαν και έκαψαν τ’Ανώγεια, 
σκορπώντας θλίψη, οδύνη και θάνατο. 

   ΠανελληνΙεσ    
εΞετασεΙσ 2014
    οι επιτυχόντες  
            από το 
        γενικό λύκειο 
               ανωγείων   ›σελ.15

13/8/2014

(συνέχεια στη σελ. 10)

70 ΧΡΟΝΙΑ
από το Ολοκαύτωμα 

των Ανωγείων
Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής

!

 Χορου καΙ κανταΔασ 
 στ' ανωγεΙα  
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, φέτος, ο «Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Ανωγείων» μπόρεσε και ένωσε... 
τις γενιές μικρών και μεγάλων και πραγματοποί-
ησε με εξαιρετική επιτυχία, στις 10 Αυγούστου, 
στ’Ανώγεια τη 2η Παγκρήτια Καντάδα και το 2ο 
Φεστιβάλ χορού.                       (συνέχεια στη σελ. 5)

εντυΠωσΙακο 
το 2ο ΠαγκρητΙο φεστΙβαλ

ΦΩΤο: αγγελα σκουλα
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Λίγο κράτησε για μένα φέτος, η «καλοκαιρινή ραστώ-
νη». Δε λέω…, τυχερός αισθάνομαι που μπόρεσα, έστω 
για κάποιες μέρες, να «πατήσω φρένο» αναστέλλοντας 
την κεκτημένη (φευ!) ταχύτητά μου – κληροδότημα κι 
αυτό της προηγούμενης περιόδου. Αλλά αισθάνομαι και 
ευτυχής, που τόλμησα και φέτος να ξεβολευτώ από τη 
ρουτίνα, που μαεστρικά (για ακόμα μία φορά) -ενώ 
έκλεινα πίσω, την πόρτα του σπιτιού μου- μ’έκανε να 
αισθάνομαι ενοχές, που αποφάσισα για λίγες μέρες, να 
παύσω να την υπηρετώ. Και φέτος ξεκίνησα με την ευ-
γενή προσδοκία να περάσω καλά με την οικογένειά μου. 
Και δεν εννοώ, πλατσουρίζοντας ολημερίς σε μια παρα-
λία, αλλά ηρεμώντας και «μελετώντας» ανέμελα, πρό-
σωπα και πράγματα, καταστάσεις και φαινόμενα, όσο 
και αφουγκραζόμενος το τραγούδι της καλοκαιρινής 
φύσης, που μου έλειψε για μια ολόκληρη χρονιά. Πράγ-
ματα αυτονόητα για αρκετούς, αλλά για άλλους (και για 
μένα) «ζητούμενο».
Αρχή στον άτυπο απολογισμό της περιόδου, αλλά και 
στις σκέψεις μου «έβαλα» από τα ημέτερα. Με τα παιδιά 
μου να μεγαλώνουν χωρίς να παίρνω χαμπάρι και τη 
ζωή να «προσ-περνά», δόξα τω θεώ, είχαμε την υγειά 
μας και φέτος.
Οι δυσκολίες, βεβαίως, δεν έλειψαν. Ο χρόνος λίγος, οι 
ανάγκες μεγάλες, οι φορολογικές και λοιπές υποχρεώ-
σεις, πάντα παρούσες, όμως η ελπίδα μου δεν έσβησε. 
Το «καλύτερο αύριο», στόχος διακαής. Πώς όμως το 
βλέμμα μου, να σταθεροποιηθεί στο στόχο αυτό, όταν 
γύρωθεν με πολιορκούν εικόνες και πληροφορίες που 
κάθε άλλο παρά ελπίδα δίνουν, καθώς αποτυπώνουν τη 
δυσκολία και την απογοήτευση των συνανθρώπων μου; 
Και φέτος μίλησα με πολλούς απ’αυτούς…
Και εδώ ένιωσα την έκπληξη, τη μεγάλη και αισθάν-
θηκα το μεγαλείο της ψυχής των συγχωριανών μου, 
αλλά και πολλών άλλων που συνάντησα, σε αρκετά από 
τα χωριά της Κρήτης που έτυχε να επισκεφθώ.
Ενώ ανέμενα, λοιπόν, -και δικαίως- να κυριαρχεί στις 
πολλές συζητήσεις μας, το θέμα της δύσκολης καθημε-
ρινότητας, της υπερφορολόγησης, της οικονομικής μέγ-
γενης που σφίγγει γύρω μας και δεν λέει να ξεσφίξει, 
αυτό που κυριάρχησε στις συζητήσεις μας, ήταν η ανη-
συχία για τα απώτερα, τα μακρινά, αυτά που συνέβαιναν 
και συμβαίνουν στη «γειτονιά μας».
Και βεβαίως, από τη μία, καταλάβαινα, ότι η λάμψη των 
πρόσφατων, πρώτων ευρημάτων από τις ανασκαφές της 
Αμφίπολης (άραγε γιατί άργησαν, αφού ο τύμβος ήταν 
γνωστός εδώ και δεκαετίες..;) έλουζε με φως και ελπίδα 
τη σκέψη πολλών συνομιλητών μου, καθώς η προσδοκία 
για κάτι λαμπρό και βεβαίως για την ταυτότητα του «ενοί-
κου» του τάφου, ένιωθα ότι για κάποιους θα σήμαινε 
ίσως, με ένα τρόπο μαγικό και ανεξήγητο, ακόμα και το 
τέλος της οικονομικής κρίσης (!). Εκείνο όμως, που «έδι-
νε και έπαιρνε» στις συζητήσεις μας, ήταν οι πρόσφατες 
φωτιές, που έχουν ανάψει στην Ουκρανία, αλλά και στη 
«Μέση Ανατολή» στη Συρία δηλαδή, αλλά και στην «Λω-
ρίδα της γάζας». Και είναι τέτοια η ένταση της απύθμε-
νης βίας και της αδικαιολόγητης, της παρανοϊκής –πραγ-
ματικά-, σφαγής, που τελείται στα μέρη εκείνα, και ανα-
παράγεται μπροστά μας, από τα τηλεοπτικά δίκτυα, ως 
αν ήταν καθημερινά επεισόδια τηλεοπτικής σειράς, ώστε 
είναι αλήθεια, ένιωσα κι ο ίδιος, ότι οι σφαγές αυτές, δεν 
μπορούσαν αυτή τη φορά να λέγονται «συνηθισμένες» 
και να μας άφηναν ανεπηρέαστους.
Πισώπλατες εκτελέσεις, βασανισμοί, βιασμοί, αποκεφα-
λισμοί, θηριωδίες, εκτοπισμοί, πρόσφυγες, νεκρά παιδιά, 
καταστροφές, λεηλασίες, φωτιά και λαύρα, συνέθεταν 
ένα «δαντικό» σκηνικό, λίγο πέρα από την αυλή μας. 
Κι ενώ οι ευχές που ανταλλάσσαμε: «ποτέ πια πόλεμος-
ποτέ πια φασισμός», στις 13 Αυγούστου, στ΄Ανώγεια, 
στ’Αρμί, με την ευκαιρία των επετειακών εκδηλώσεων των 
70 χρόνων από την καταστροφή του χωριού, ηχούσαν 
ηχηρά, η πραγματικότητα ωστόσο, (για μια ακόμα φορά) 
διάψευδε, πανηγυρικά, όλους μας. Ο πόλεμος στην πιο 
αισχρή του μορφή είναι πάλι παρών. Δίχως όρους, δίχως 
κανόνες. Διότι και ο πόλεμος, κάποτε είχε κανόνες…
Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και που να τελειώσω. 
Από το ότι η Ρωσία και οι Ρωσόφιλοι (sic) Ουκρανοί, 
«έβαλαν μπροστά» και εδώ και δυο-τρεις μήνες, θέλησαν 
να συνεταιριστούν και να μεγαλώσουν τη Ρωσία, κόβο-
ντας κομμάτια από τα πλευρά της Ουκρανίας. Ρίξανε και 
το μαλαισιανό μπόεινγκ, σκοτώνοντας 300 αθώους και 
ανυποψίαστους, επειδή δεν ήθελαν ιπτάμενα αντικείμενα 
να διασχίζουν τον ουρανό! Έτσι απλά! Για τους Ρώσους 
φταίνε οι δυτικοί που θέλησαν να «ελέγξουν» την Ου-
κρανία, και να χαλιναγωγήσουν τον Ποροσένκο, ώστε 
να επεκτείνουν τα όρια της Ατλαντικής Συμμαχίας (βλ 
ΝΑΤΟ), στην αυλόπορτα της Ρωσίας. Όμως οι περήφα-
νοι, κατά τ’άλλα Ρώσοι, δεν μασάνε από τέτοια και έτσι 
αποφάσισαν να βάλουν φωτιά και να αρχίσει ο ένας ο 
σκοτώνει τον άλλο, σαν το σκυλί στ’αμπέλι. 
Άλλωστε στον πόλεμο, όλα συγχωρούνται. Στο κλίμα 
αυτό και η αλήστου μνήμης δήλωση του στρατηγού Κο-
ζύτσιν από τη Μόσχα, (σ.σ. αμέσως μετά την κατάρριψη 
του αεροπλάνου), ο οποίος ταραγμένος ων, γιατί αντι-
λήφθηκε το μέγεθος της τεράστιας γκάφας της κατάρρι-
ψης του μαλαισιανού αεροσκάφους, απαντώντας σε 

σχετική ερώτηση «τί είδε και τί ξέρει για τη δραματική 
αναπάντεχη εξέλιξη..», εκείνος απαντά: «Είμαστε σε 
πόλεμο!. Θα υπάρξουν συνεπώς και παράπλευρες απώ-
λειες, τι να κάνουμε. Τα ‘χει αυτά ο Πόλεμος…!».
Και όταν πια, τα διεθνή φόρα και οι μεγάλοι «εγκέφαλοι», 
έστω κι αργά «είχαν ζεστάνει τις μηχανές τους» για να 
εξευμενιστούν οι μάνητες και να καταλαγιάσουν τα (εθνι-
κιστικά) πάθη των δύο πλευρών, «δια της διπλωματικής 
οδού», στο μέτωπο της Ουκρανίας, και ενώ ήδη είχαν 
αποκαλυφθεί μαζικές εκτελέσεις, καταστροφές και ατι-
μώσεις, ένθεν-κακείθεν, την ίδια ώρα άναβε, πάλι, για τα 
καλά το φυτίλι στη «Λωρίδα της γάζας». 
Η Παλαιστινιακή οργάνωση «Χαμάς» έχοντας, κατά 
τους ισχυρισμούς της, αναλάβει εδώ και χρόνια, την 
απευλευθέρωση του λαού της Παλαιστίνης από τον 
εβραϊκό ζυγό, αποφάσισε να «ζωντανέψει» το παλαι-
στινιακό δράμα, τη «μήτρα», δηλαδή που γεννά το κα-
κέκτυπο της αντίφασης της Δύσης και του Ισλάμ. Και 
πολλούς, ξέρετε, τους εξυπηρετεί η μήτρα αυτή να γεν-
νά εντάσεις και θάνατο. Με πρώτους τους ισραηλινούς 
και το νοσηρό και άθλιο σιωνιστικό σύστημα της Μοσ-
σάντ. Και ναι η Χαμάς, κάνει ακόμα «δώρα» στους 
εβραίους. Με πιο πρόσφατο αυτό με την απαγωγή και 
την εκτέλεση τριών νέων ισραηλινών. Μόλις το άκουσα, 
αμέσως, όπως και οι περισσότεροι, σκέφτηκα: «άρχισαν 
τα όργανα. Πάλι οι αδύναμοι θα την πληρώσουν, οι 
δύσμοιροι οι παλαιστίνιοι».
Ο νετανιάχου (για ακόμα μία φορά) έλαβε το ηθικό 
έρεισμα που περίμενε (αδημονώντας…) και αποφάσισε 
συνεπικουρούμενος από τη σιωπή της Δύσης, στο όνομα 
της πάταξης της τρομοκρατίας, να ισοπεδώσει τη Γάζα, 
σκοτώνοντας ό, τι έβρισκε μπροστά του. Άλλωστε, όπως 
είπαμε «στον πόλεμο όλα δικαιολογούνται». Νέοι διωγ-
μοί, νέοι θάνατοι, διαλυμένες υποδομές και δίκτυα και 
ο χρόνος πάλι σταμάτησε. Και η Διεθνής Κοινότητα, 
αλλά και η Διεθνής Κοινή Γνώμη (ωραία ακούγεται..) 
δεν μπορούν να το αγνοήσουν…
Τί να πει κανείς;! Πάντως, αν είχα τέτοιο αντίπαλο, όπως 
η Χαμάς και ήμουν ισραηλινός, θα χάλκευα και διαρκώς 
θα απεργαζόμουν προβοκάτσιες, κάθε φορά που θα κα-
θυστερούσε η Χαμάς με τις μεθοδεύσεις της να κάνει 
κακό στον ίδιο το λαό της. Διότι με τέτοιες πρακτικές 
(απαγωγές, ρήψη ρουκετών κ.αλ.), άλλο που δεν θέλουν 
οι ισραηλινοί και η Μοσσάντ να ενεργήσει τις απίστευτες 
αθλιότητες εις βάρος του περήφανου, όσο και πολύπαθου 
παλαιστινιακού λαού, με σκοπό να τον εξαφανίσει.
Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν θέλω να πω «ότι τά’χω» 
με τη Χαμάς, αλλά βγάζω το συμπέρασμα, όντως προβλη-
ματισμένος, ότι τελικά, αργεί να ‘ρθει η μέρα, που θα 
ξυπνήσουν οι λαοί και αντί να ρίχνουν το φταίξιμο στους 
ιμπεριαλιστές που «κάνουν τη δουλειά τους», θα ενοχο-
ποιήσουν τους λαϊκιστές ηγέτες τους.
Και μέσα σ’όλα το ιδρυθέν εν έτει 1999, αποκαλούμενο 
«Ισλαμικό κράτος του Ιρακ και του λεβάντε» (παγκοσμί-
ως ήδη γνωστό με το ευπρόφερτο ιSIS), που απαίτησε 
όλες οι γυναίκες κάτω των 45 να υποστούν «κλειτοριδε-
κτομή», γιατί «έτσι μας αρέσει» και στο όνομα τoυ «τζι-
χάντ» (= αγώνας) για το θεό, και την εξάπλωση και δι-
άδοση του ισλαμισμού, έκανα εκκωφαντικά εμφανή την 
παρουσία του, με σκοπό να συντρίψει κάθετί μη ισλαμικό 
και άπιστο, είτε αυτό λέγεται δυτικός, είτε κούρδος, είτε 
αλλόθρησκος, σύρος ή ιρακινός.
Κι εδώ η λογική παραιτείται. Απίστευτες σκηνές αγρι-
ότητας και φρικαλεοτήτων, αλλά και απροκάλυπτων 
απειλών, έναντι πάντων. Είναι τόσο βίαιες οι εικόνες 
που γεννά η δράση των τζιχαντιστών που αριθμούν πε-
ρί των 50-70 χιλιάδων μαχητών (από όλο τον κόσμο), 
που, θες δε θες, προκαλούν φόβο. Για τους τύπους αυ-
τούς, ο αλλόθρησκος και μη υποταγμένος δεν έχει αξία. 
Ο θάνατος δια του εξευτελισμού είναι η μόνη επιλογή 
για τους νεόκοπους τιμητές του ισλάμ. 
Λοιπόν αρκετά. Δεν είμαι ειρηνιστής, αλλά μου είναι 
ανυπόφοροι οι διάφοροι εθνικισμοί και οι βίαιοι αγώνες 
για την επιβολή θρησκειών και πάσης φύσεως πεποιθή-
σεων. Τα πράγματα όμως, τα έχω πιο καθαρά στο μυα-
λό μου. Αντιπαθώ τον αντισημιτισμό, όσο και το Σιωνι-
σμό. Με απωθεί ο Παναραβισμός, ο Παντουρκισμός και 
ο Πανσλαβισμός. Με απωθεί ο νεοελληνικός εθνικισμός, 
όσο και ο αντιγερμανισμός. Σκοπός μου είναι -και νομίζω 
ότι συμφωνούν πολλοί από τους εκλεκτούς συγχωριανούς 
που συνάντησα και κουβέντιασα, έστω για λίγο, το κα-
λοκαίρι που πέρασε, στο χωριό- να χαλάω το κέφι και 
να αντιτάσσομαι στα θέλω, όλων όσων νομίζουν ότι είναι 
ο περιούσιος λαός, ότι είναι οι εκλεκτοί και οι ωραίοι. Κι 
αν δεν το κάνω εγώ θα το πράττουν εκείνοι εις βάρος της 
ζωής μου και των παιδιών μου. Εις βάρος όλων μας.
Και επί τούτου, ένα πράγμα δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η 
ιστορία έχει δείξει ότι όλα όσα μπόρεσε ειρηνικά ο άνθρω-
πος να φτιάξει, έζησαν περισσότερο στο χρόνο και έγιναν 
καλύτερα, απ’αυτά που με βία έφτιαξε ο άνθρωπος. 
Κι αν η βία δεν καταργείται, τουλάχιστον με μυαλό και 
μαεστρία, παρακάμπτεται και έτσι επιτυγχάνουμε κα-
λύτερα αποτελέσματα.
Άντε και καλό φθινόπωρο!

Ο αρχισυντάκτης,
γιάννης Μανουράς

 ΚΑι ΜΠΑΜ ΚΑι ΜΠΟΥΜ  Οι ΚΟΥΜΠΟΥΡιεΣ... 

 «Η Ουκρανία, η «Λωρίδα της γάζας» και ο ι.S.I.S.»

Στη μνήμη ειρήνης Σπαχή (Σπαχο-
μανώλενας), κατατέθηκαν στο ταμείο 
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων τα 
παρακάτω ποσά: 
-από την οικογένεια Χριστίνας Κεφα-
λογιάννη του Ανδρέα, το ποσό των 
πενήντα (50) ευρώ. 
-από την κ. Δασκαλάκη- Σπαχή Αφρο-
δίτη, το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.. 
-από την οικογένεια Μανώλη και Έλ-
σας Σταυρακάκη το ποσό των πενήντα 
(50) ευρώ. 
Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων 
ευχαριστεί θερμά  

τους ανωτέρω δωρητές.

Η Σχολική επιτροπή, οι δάσκαλοι 
και, οι μαθητές του 1ου 10/Θ Δημοτι-
κού Σχολείου Ανωγείων, ευχαριστούν 
θερμά την αλυσίδα καταστημάτων 
Χαλκιαδάκη, για την δωρεάν παροχή 
τετρακοσίων είκοσι (420) 50φυλλων 
τετραδίων στους μαθητές του Σχολεί-
ου, με την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς. 

Η διευθύντρια του Σχολείου
ΤΡιΑνΤΑΦΥΛΛιΑ ΧΑΤΖΑΚΗ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 
Ανωγείων αισθάνεται την υποχρέωση 
να ευχαριστήσει θερμά την κ. Άννα Ξυ-
λούρη για τη δωρεά των 100 ευρώ που 
προσέφερε στην υπηρεσία μας στη μνή-
μη της μητέρας της Ξυλούρη ελένης 
(Κιτρομιχάλενας).

Ο δήμαρχος
ΚεΦΑΛΟγιΑννΗΣ ΣώΚΡΑΤΗΣ

Εκ μέρους του δωρητού Δημητρίου Βι-
τώρου του νικολάου (Βιτωρονίκο), 
κατατέθηκε στον Ι. Ν. Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Ανωγείων Μυλοποτάμου, το 
χρηματικό ποσό των χιλίων (1.000) ευ-
ρώ στη μνήμη του αδερφού του Μιχα-
ήλ Βιτώρου του νικολάου, με την επι-
θυμία να διανεμηθεί σε πτωχή οικογέ-
νεια των Ανωγείων.
Ο πρόεδρος και το εκκλησιαστικό συμ-
βούλιο του ι. ν. Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου Ανωγείων Μυλοποτάμου εκφρά-
ζουν τις θερμότατες ευχαριστίες του.

Ο πρόεδρος του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου

ιερεύς Κώστας Σκουλάς

Ευχαριστήρια

Η 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 
& ΔημοσΙων σΧεσεων

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

εκτυΠωση - βΙβλΙοΔεσΙα
Δεκάλογος Ε.Π.Ε.

ετησΙεσ συνΔρομεσ
Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ

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

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

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

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

επιστρέφονται μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην  
ΤΡΑΠεΖΑ ΠειΡΑιώΣ 

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

ΔΙαφημΙστεΙτεστη «φωνη  των ανωγεΙων»Καλούμε όλους, όσοι επιθυμούν να 

διαφημιστούν στην εφημερίδα μας 
να καλούν στα γραφεία του  

Συλλόγου μας τηλ.: 210 6916060  
ή στο τηλ.: 6972 906273  
(Γιάννης Μανουράς).

«Στου Τσουρολιό 
το δέτη»

«Δεν φτάνει μπλιό  
το βλέμμα μου  
στου τσουρολιό το δέτη,
που εθάρουνα πως θέλα ζω  
να τονε δω να πέφτει…»

Ο αξέχαστος Κώστας Βιτώρος ή Βιτωρόκωστας και οι τέσσερις γιοί 
του, ο αείμνηστος Μανώλης (ή Μπάχλης), ο γιάννης (ή Κένεντης), ο 
Σταύρος (Αγκούτσακας) και ο Βασίλης (ή Βίγκλης) έχουν συμβάλει 
τα μέγιστα στη στιχουργική παράδοση του τόπου και οι μαντινάδες 
τους, με στίχο οξύ και εύστοχο, αισθαντικό όσο και γεμάτο εικόνες, 
έχουν αγαπηθεί, ενώ πολλές έχουν «καταξιωθεί» στο πέρασμα του 
χρόνου.
Η πρόσφατη, λοιπόν, εκδοτική προσπάθεια, (την οποία επιμελήθηκε η 
Χαρούλα Βιτώρου) της οικογένειας Βιτωρόκωστα, ήρθε να συγκεντρώ-
σει μέρος της όλης έως σήμερα, στιχουργικής προσπάθειας της, και το 
καλαίσθητο αποτέλεσμα, που πρόσφατα ήρθε στα χέρια πολλών από 
εμάς, μας άφησε απόλυτα ικανοποιημένους.
Μαντινάδες για τη ζωή και το θάνατο, την αγάπη, τον έρωτα και τα 
στοιχεία της φύσης, τη μοίρα του ανθρώπου, και την αντρειοσύνη και 
πολλές άλλες που αποτυπώνουν πάθη και αδυναμίες του ανθρώπου, 
αποκαλύπτονται μπροστά μας με τρόπο προσεγμένο, συνεπαίρνοντας 
τον αναγνώστη.
Την έκδοση, έχει προλογίσει ο σημαντικός στιχουργός Γιώργης Κα-
ράτζης, ο οποίος αναφέρει τα ακόλουθα, πολύ χαρακτηριστικά:
«Ο Βιτωρόκωστας και τα παιδιά του αποτελούν σίγουρα το χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα μιας παραδοσιακής οικογένειας, στην οποία 
ασχολούνται όλοι με τον στίχο και πιο ειδικά με τη μαντινάδα.
Όπως και σε άλλες ορεινές κοινωνίες έτσι και στα Ανώγεια παρουσι-
άζεται το φαινόμενο μια οικογένεια να αναπτύσσει έντονη μουσική ή 
ποιητική δραστηριότητα και γενικά να διακρίνεται για την καλλιτε-
χνική της ροπή ,δημιουργώντας έτσι παράδοση, η οποία στη συνέχεια 
γονιμοποιεί διαχρονικά κάθε δημιουργική προσπάθεια. Το γεγονός 
αυτό δεν αποκλείει φυσικά την ύπαρξη μεμονωμένων δημιουργών, 
έξω δηλαδή από μια σχετική οικογενειακή παράδοση, αλλά συνήθως 
αυτό αποτελεί μάλλον την εξαίρεση. Ωστόσο στις εξαιρέσεις αυτές 
οφείλομε να σημειώσουμε την ύπαρξη πολλών σημαντικών εκπροσώ-
πων του είδους.
Στην περίπτωση του Βιτωρόκωστα έχουμε την τυπική οικογένεια όπου 
για κάμποσες δεκαετίες, με δεσπόζουσα μορφή και ηγετική φυσιο-
γνωμία τον ίδιο, καλλιεργείται η μαντινάδα με τη συμμετοχή και των 
τεσσάρων παιδιών του. Μαντινάδες που διακρίνονται άλλοτε για την 
χιουμοριστική τους διάθεση, άλλοτε για την υπαρξιακή τους αγωνία 
,συχνά για την κοινωνική τους στόχευση, μα πάνω από όλα για το 
ερωτικό και αισθηματικό τους περιεχόμενο. Πολλές από τις μαντινά-
δες αυτές περιέχονται στην σύγχρονη Κρητική δισκογραφία και άλλες 
κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα ανάμεσα στους μερακλήδες του 
τόπου.
Μαντινάδες από όλη αυτή τη μακρά διαδρομή βρίσκονται συγκε-
ντρωμένες σ’ αυτό το βιβλίο και παρέχουν την ευκαιρία στον ανα-
γνώστη να ταξιδέψει στα ποιητικά πελάγη και του πατέρα και των 
παιδιών κάνοντας τις σχετικές συγκρίσεις και τις αναγκαίες παρα-
τηρήσεις για αυτό το συλλογικό αποτέλεσμα. Εξαιρετικά γόνιμη λοι-
πόν, η διαδρομή του Βιτωρόκωστα μέσα από τα μονοπάτια του δε-
καπεντασύλλαβου και γεμάτη από όμορφα κόκκινα σημαδάκια που 
άφησε πάνω σε πέτρες, σε δέντρα και σε λουλούδια, μάρτυρες μιας 
μερακλίδικης και στοχαστικής ματιάς για τον κόσμο.
Ξοπίσω του τα παιδιά του πιασμένα χέρι-χέρι ακολουθούν τα ζάλα 
του και ζωγραφίζουν τις δικές τους εικόνες για τον κόσμο.
Ο Μπάχλης που έχει φύγει από τη ζωή, ο Αγκούτσακας, ο Κένεντης, 
ο Βίγκλης, κάτω από την σκέπη της πατρικής ανάμνησης πορεύονται 
διακριτικά γράφοντας τη δική τους εκδοχή για τον έρωτα, τον πόνο, 
τη χαρά, τη ζωή και τον θάνατο.
Συνεχίζουν αυτή την όμορφη παράδοση και καλλιεργούν αυτό που 
δε μπορεί να παράξει η σύγχρονη τεχνολογία κι αυτό που δε μπορούν 
να σκοτώσουν οι σύγχρονες εκδοχές της οικονομικής και πολιτισμικής 
ισοπέδωσης. Τη μαντινάδα. Την αμφίεση της ψυχής και το ένδυμα 
του ανθρώπινου ονείρου που θα κυματίζει πάντα περήφανο στις 
πνοές των ανέμων του Ψηλορείτη.
Από την άλλη ο δέτης του Τσουρολιό θα εξακολουθεί να υπάρχει με 
όλη την έπαρση της φυσικής του αλαζονείας θυμίζοντας σε όλους μας 
το πεπερασμένο του βίου αλλά ποτέ δε θα μπορέσει ούτε να υποτάξει, 
ούτε να υπερβεί την ψυχή και τη μνήμη των ανθρώπων».
ΣΗΜ. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προμηθευθούν το βιβλίο, καλώντας 
στους τηλεφωνικούς αριθμούς: 6978379762 (Γιάννης Βιτώρος), 
6989299935 (Σταύρος Βιτώρος).                                                         

 Φ.Α.

Ανωγειανές... ...εκδόσεις

ΜΑνΤινΑΔεΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟιΚΟγενειΑ 
ΒιΤώΡΟΚώΣΤΑ
Ηράκλειο, 2014

Μουσική ταβέρνα
«O ΒOΥρΓΙΑσ»

Χαράλαμπος  
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Το πέμπτο κατά σειρά, βιβλίο του ανωγεια-
νού ιατρού και καθηγητή ιατρικής Ορέστη 
Μανούσου, με τίτλο «Ο γέρο-Κούντης», κυ-
κλοφόρησε πριν λίγο καιρό από τις εκδόσεις 
«Anubis». Πρόκειται για μια μυθιστορηματι-
κού τύπου, βιογραφία, αποτελούμενη από 134 
σελίδες, όπου ο συγγραφέας αναφέρεται 
στον γενναίο και συνετό Κρητικό άρχο-
ντα, Μανώλη Κούντη.
Στο σημείωμα του, επί του βιβλίου, ο συγ-
γραφέας, απευθυνόμενος στον αναγνώστη 
αναφέρει: 
«Ο Μανώλης Κούντης έμεινε στην ιστορία 
της Κρήτης για την εντιμότητά του, τη συνε-
πή στάση ζωής του και τις καλές σχέσεις που 
είχε με όλους, γνωστούς και αγνώστους, 
αλλά και χάρη στη δυνατότητά του να πα-
ραμερίζει το ατομικό του συμφέρον υπέρ 

των συγχωριανών του.
Ήταν ένας άνθρωπος που πολέμησε ενάντια 
στους Τούρκους, εργάστηκε σκληρά για την 
επιβίωση, βίωσε φοβερές κακουχίες αλλά 
και μια τρομερή οικογενειακή τραγωδία, 
χωρίς όμως ποτέ να χάσει την πίστη του 
στους συμπατριώτες του και την ελπίδα για 
ένα καλύτερο αύριο. Με το κύρος, τη σύνε-
ση και τους προσωπικούς του αγώνες, πρό-
σφερε πολλά όχι μόνο στο χώρο του, αλλά 
και σε ολόκληρο το νησί. Η ζωή του ξετυλί-
γεται σαν ένα ολοζώντανο μωσαϊκό της κα-
θημερινής ζωής στην Κρήτη, από τα μέσα 
του 19ου έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου 
αιώνα, σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε 
ανεξίτηλα από την Ιστορία…» 
Το λοιπό, αναφερόμενο στην ιστορία της 
Κρήτης, συγγραφικό έργο του Ορέστη Μα-
νούσου, περιλαμβάνει τα βιβλία: «Ο γιος της 
Ζαχαρένιας», «Οι παλαιοί Ανωγειανοί», 
«ευμενία: Βίος και Πολιτεία της Κρητικιάς 
Σουλτάνας ευμενίας Βεργίτση», «Πάτρικ 
Λη Φέρμορ»
Καλή σας ανάγνωση!

Φ.Α.

νέο βιβλίο από τον ΟΡεΣΤΗ ΜΑνΟΥΣΟΥ
(Μυθιστορηματική βιογραφία) 

«Ο γερο-Κούντης»

Εκδόσεις 
Anubis

2014
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ΣΣτο εξωτερικό μέρος του φακέλου ήταν γραμμένη με μαύ-
ρο μελάνι η φράση: «Αυστηρά απόρρητος φάκελος». Η 
οδηγία του Αρχηγού Ανωγείων προς το Μιχάλη Ξυλούρη 
ήταν ο φάκελος να παραμείνει κλειστός και να ανοίξει 
όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Τα έγραφα του φακέλου 
ήταν ταξινομημένα σε τρεις υποφακέλους. 
Ο πρώτος περιείχε τριάντα (30) έγγραφα των ετών 1941-
1945.
Ο δεύτερος περιείχε πενήντα (50) επιστολές των ετών 
1945-19722 
Ο τρίτος περιείχε 34 έγγραφα του έτους 1947.
Ο φάκελος περιείχε ακόμη ένα τετράδιο μεγάλου μεγέ-
θους 170 σελίδων με χειρόγραφες σημειώσεις του Καπετάν 
Χριστομιχάλη και συνοδευόταν από εννέα (9) φύλλα με 
τα περιεχόμενα του τετραδίου. 
Σήμερα, ο απόρρητος φάκελος, μετά το θάνατο του Μι-
χάλη Ξυλούρη, (του Στρατομανόλη), παραδόθηκε στην 
οικογένεια των Ξυλούρηδων3. Από τον απόρρητο φάκελο 
ο Μιχάλης Ξυλούρης μου παρέδωσε αντίγραφα δύο (2) 
εγγράφων με την παράκληση να αποτελέσουν μέρος του 
βιβλίου για το Χριστομιχάλη Ξυλούρη.

Έγγραφο 1
«Έκθεσις Βασιλείου ραφτοπούλου του Προδρόμου, 

(κατοίκου Ηρακλείου, δια τας προσφερθείσας  
υπηρεσίας του κατά το διάστημα 

της κατοχής δια ραδιοφωνικών Νέων)4

Μετά την κατάληψιν της Κρήτης υπό των Γερμανών κατά 
μήνα Μάιον 1941 μου είχε γεννηθή η εντύπωσις ότι ο κα-
τωρθώσας ν’ ακούση ραδιόφωνον και να μεταδίδη Νέα, 
ήτο το ίδιο ως να εμάχετο εις την πρώτην γραμμήν της 
μάχης.
Κατά μήνα Ιούνιον 1941 πληροφορηθείς ότι ο Φωτιάδης 
Χρήστος είχε ραδιόφωνον εις την οικίαν του, οδός Κατε-
χάκη, τον παρεκάλεσα να μου επιτρέψη να μεταβαίνω να 
ακούω νέα, πράγματι ούτος εδέχθη και μετέβαινα καθη-
μερινώς, άκουα νέα, τα οποία και μετέδιδα εις διαφόρους 
γνωστούς.
 Κατά μήναν Ιούλιον 1942 επιτάσσοντες οι Γερμανοί οι-
κήματα δια τας ανάγκας των, μετέβην και εις την οικίαν 
του Φωτιάδου. Είς Γερμανός στρατιώτης ανεκάλυψε το 
ράδιον, το οποίον ακούαμε τα νέα εντός μίας ντουλάπας, 
όπου εφυλάσσετο, τότε αυτός κλείδωσε την ντουλάπα 
όπου ήτο το ραδιόφωνο, πήρε το κλειδί και έφυγε. Πλη-
ροφορηθέντες τούτο με τον Φωτιάδην πήγαμε και με αντι-
κλείδι ανοίξαμε την ντουλάπα και αφού αχρηστεύσαμε 
τα σύρματα και την λάμπα του ραδιοφώνου, κλείσαμε 
πάλιν την ντουλάπα αφήνοντες το ράδιον, αλλά κατε-
στραμμένο. 
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας πήγε ο Γερμανός, άνοιξε 
την ντουλάπα, πήρε το ράδιον και έφυγε χωρίς καν να 
ενοχοποιηθούμε – το ράδιον ήτο μάρκας R.C.A. των 5 
λυχνιών.
Μετά ένα μήνα αμέσως μετά που ο Γερμανός πήρε το 
ράδιον του Φωτιάδου πληροφορηθείς ότι ο Νικόλαος 
Δρανδάκης είχε ράδιον τον παρεκάλεσα, μου το έδωσε 
και το τοποθέτησα εις το υπόγειον του καταστήματός μου 
και το είχα επί ένα έτος και άκουα νέα τα οποία μετέδιδα 
εις διαφόρους γνωστούς. Από το κατάστημά μου το μετέ-
φερα κατόπιν εις την αποθήκην του Πορταλάκη χωρίς 
ούτος να το γνωρίζη και με αντικλείδι ανοίγαμε κάθε βρά-
δυ και ακούαμε νέα εν συνεννοήσει με τον υπάλληλόν του, 

Ιωσήφ Ιωσηφίδην. Από εκεί, μετά παρέλευσιν 3 μηνών το 
μετέφερα εις την οικίαν του Μαρρή Αρχελάου από εκεί 
εις την οικία του Εμμανουήλ Γαργεράκη, από εκεί κατό-
πιν μετεφέρθη εις την οικίαν μου, από την οικίαν μου 
μετεφέρθη εις το Φωτογραφείον Λαμπρινίδη και κατόπιν 
μετεφέρθη και πάλιν εις την οικίαν μου, όπου απεφασίσθη 
παρ’ εμού και του Ακουμιανάκη Μιχαήλ και Μπιζάκη 
Ιωάννου η έκδοσις μυστικής εφημερίδος υπό τον τίτλον 
«Νίκη». 
Τότε από κοινού απεφασίσαμεν να μεταφερθή εις τον οί-
κον του Ιωάννου Μπιζάκη, επειδή εθεωρήθη πιο καταλ-
ληλον, πράγματι μετεφέρθη και άρχισεν η έκδοσις της 
εφημερίδος τον Φεβρουάριον 1944, όπου ανέλαβα εγώ 
προσωπικώς την διανομήν της εφημερίδος εντός της πό-
λεως και εις τας επαρχίας. Επειδή όμως εγώ είχα αναλάβει 
πιο σοβαρές υποθέσεις επενέβην ο ιατρός Λιγνός και ανε-
τέθη η διανομή της εφημερίδος εις τον Ιωάννην Αθανα-
σάκην, έμπορον παρά το Βαλιδέ – Τζαμί πλην όμως επει-
δή η διανομή δεν εγένετο κανονικά, παρεπονέθησαν και 
ανετέθη πάλιν σ’ εμένα η διανομή της εφημερίδος διαθέτων 
προς τούτο και τον υιόν μου Πρόδρομον, ετών 13, ο οποί-
ος κατά την ώραν που πήγαινεν εις το Σχολείον την διέ-
νειμεν εις διαφόρους, όπως εις τον Λιγνόν, Γιαμαλάκην, 
Μητρόπολιν και λοιπούς. Η έκδοσις και διανομή της εφη-
μερίδος συνέχισε κανονικώς μέχρι της ημέρας της αναχω-
ρήσεώς μου».

«Έκθεσις Βασιλείου ραφτοπούλου του Προδρόμου,
(κατοίκου Ηρακλείου δια τας προσφερθείσας  
υπηρεσίας κατά το διάστημα της κατοχής)

Α΄ κατά την πτώσιν των αλεξιπττιστών
Εκ των υπαρχόντων αποθεμάτων στο κατάστημά μου δια 
την οικογένειάν μου, μέρος τούτων διέθεσα εις τους απο-
κλεισθέντας εκ των βομβαρδισμών εις το καταφύγιον 
Γιαμαλάκη. 
 Άγγλος στρατιώτης τραυματισθείς έξωθεν του Υποδημα-
τοποιείου Βασιλείου ομού μετά του Γεωργίου Λαμπράκη 
μεταφέραμεν εις το Πανάνειον Δημοτικό Νοσοκομείον. 
Συλληφθέντες εξ (6) Γερμανοί αλεξιπτωτισταί, αιχμάλω-
τοι, βοηθήσαμεν και μετεφέρθησαν στο Πανάνειον Δημο-
τικό Νοσοκομείον.
Την 25ην Μαΐου 1941 ημέραν Παρασκευήν, ανεχώρησα εκ 
της πόλεως Ηρακλείου δια το χωρίον Κεραμούτσι προς 
ανεύρεσιν της οικογενείας μου και τούτο επειδή έβλεπα 
ότι ο αγών ήτο μάταιος λόγω των συχνών βομβαρδισμών 
χωρίς να υπάρχη άμυνα.
Κατά μήνα Αύγουστον 1941 Άγγλος στρατιώτης τραυμα-
τίας μη γνωρίζων από πού εδραπέτευσεν εφιλοξενήθη εις 
την παρά την Ξύλινην Τάμπιαν οικίαν της Καλλιόπης Μα-
ραθιανάκη, μέχρι τον Οκτώβριο 1941 οπότε κληθείς παρά 
του Μιχαήλ Ξυλούρη παρελάβαμε τον εν λόγω Στρατιώτην 
και μεταφέραμεν τούτον όπισθεν του Σχολείου Βαλιδέ 
Τζαμί και από εκεί τη ενεργεία μου μετεμφιέσθη γυναίκα 

και μαζί με δύο δεσποινίδας οδηγήθη έφιππος επί όνου 
και διελθών του Αεροδρομίου Ηρακλείου έφθασε εις το 
χωρίον Ελιά, όπου από εκεί μετά παρέλευσιν χρόνου επλη-
ροφορήθην ότι έφθασεν έως την Μέσην Ανατολήν.
Κατά μήναν Μάρτιον 1942 πληροφορηθείς ότι ο Μιχαήλ 
Ξυλούρης κατεδιώκετο υπό της Γκεστάπο Ηρακλείου 
πρώτος εγώ τον ειδοποίησα και έφυγε και ένεκα τούτου 
διέφυγεν την σύλληψιν. 
Κατά μήναν Μάιον 1942 , ειδοποιηθείς παρά του Μιχαήλ 
Ξυλούρη ότι με ήθελεν εις συνάντησιν συνεννοήθημεν και 
συναντήθημεν εις το χωρίον Καμαριώτης, όπου μου ανε-
κοίνωσεν ότι αφίχθη εις την περιφέρειαν Ανωγείων Άγγλος 
Ταγ/ρχης Τομ Ταμπάμπιν υπό το ψευδώνυμο «Ιωάννης», 
και ο οποίος είχε σταλεί παρά των συμμάχων δια την 
ίδρυσιν εις Κρήτην Υπηρεσίας Κατασκοπείας και μου 
είπε αν θέλω να βοηθήσω την υπηρεσίαν αυτήν σκοπός 
της οποίας ήτο η παρακολούθησις των κινήσεων του 
εχθρού. Εγώ ευχαρίστως εδέχθην και ανεχώρησα επανελ-
θών εις Ηράκλειον.
Κατά μήνα Ιούλιον 1942, έλαβα επιστολήν από τον ίδιον 
Άγγλον Ταγ/ρχην με οδηγίας δια την δράσιν της κατασκο-
πείας, ήτοι παρηκολούθησα την κίνησιν των στρατευμά-
των του εχθρού εντός της πόλεως και προαστειακώς, την 
παρακολούθησιν του αεροδρομίου και του λιμένος χωρίς 
διακοπήν συνέχισα την κατασκοπείαν μου δίνοντας πλη-
ροφορίας δια την κάθε κίνησιν του εχθρού μέχρι τέλους 
του έτους 1942 με συνεργάτας τους: 1) Γεώργιον Ανδρου-
λήν, 2) σοφοκλήν Ανδρουλήν, 3) κοσμά καρίπογλου, 4) 
Χρήστο Φωτιάδην, 5) Ιωάννην Πα…, 6) Εμμ. λυδάκην 7) 
Ι. Τριγώνην
Κατά μήνα Μάιον 1943 κληθείς, μετέβην εις το χωρίον 
Ανώγεια, εκεί συνηντήθην οίκοθεν με τον Άγγλον Λοχαγόν 
Ραλφ και υπό ψευδώνυμον «Σήφης» και ούτος της Αγγλι-
κής κατασκοπείας και ο οποίος, ως πληροφορήθηκα, 
είχε και ούτος δίκτυον κατασκοπείας Ηρακλείου με αρ-
χηγόν της Ομάδος, τον Μιχαήλ Ακουμιανάκην και όπου 
εκείνην την στιγμήν ευρίσκετο εις την αυτήν οικίαν ο αγ-
γελιοφόρος της Ομάδος Κόκκινος Μιχαήλ, μας κάλεσε 
ιδιαιτέρως και συνέστησε εις τον Κόκκινον να παραδοθή 
εις εμένα ολόκληρος η αλληλογραφία της κατασκοπείας 
και εγώ να τα διαβιβάσω εις Ανώγεια όπου ήμουν γνώστης 
των εμπίστων προσώπων.
Επιστρέψας εις Ηράκλειον συνηντήθην με τον Μιχαήλ 
Ακουμιανάκην και παρέλαβα ολόκληρον το αρχείον της 
κατασκοπείας, φυλάσσοντος τούτο και δίνοντας την αλ-
ληλογραφίαν εις την Υπηρεσία Ασυρμάτου χωρίς διακο-
πών. Ολόκληρος η αλληλογραφία , προκηρύξεις και άλλα 
έγγραφα διεβιβάζοντο απ’ ευθείας εις εμένα κι εγώ με 
τους διαφόρους μου εμπίστους τα διεβίβαζα εις τους δι-
αφόρους πράκτορας των Επαρχιών. Όλαι αι προκηρύξεις, 
αι οποίαι ήρχοντο από το Στρατηγείον της Μέσης Ανατο-
λής, επρωτοστατούσαμεν δια την κυκλοφορίαν των. 
Κατά μήναν Απρίλιον 1943 με επισκέφθην εις το παρά το 
Καμαράκι, κατάστημά μου ο άγγλος Ταγ/ρχης Λη Φέρμορ 
και υπό ψευδώνυμον «Μιχάλης», της Υπηρεσίας Ιντέλι-
τζενς Σέρβις, συνοδευόμενος από τον Μιχ. Ακουμιανάκην 
και Εμμανουήλ Κόπακα, αφού με συνεχάρη δια τας μέχρι 
τότε προσφερθείσας παρ’ εμού υπηρεσίας υπέρ του Συμ-
μαχικού αγώνος με ευχαρίστησεν και ανεχώρησεν.
Κατά μήναν Αύγουστον 1943 με επεσκέφθη ο Ιατρός Λιγνός 
Μενέλαος, αρχηγός της μυστικής στρατιωτικής κινήσεως 
και με παρεκάλεσε να το βοηθήσω εις την ειδοποίησιν των 
μελών της υπηρεσίας δια τας συνεδριάσεις, συσκέψεις, του 
τόπου και του χρόνου και ό,τι άλλο ήτο ωφέλιμον δια την 
υπηρεσίαν αυτή. Εγώ ευχαρίστως δεχθείς ανέλαβα και την 
εξυπηρέτησιν των υπηρεσιών αυτών.
Κατά μήνα Σεπτέμβριον 1943, ιδρύσαμεν μυστικόν Γρα-

φείον εις την οικίαν του Κόπακα Εμμανου-
ήλ και τούτο επειδή συν τον χρόνον το δί-
κτυον της κατασκοπείας είχεν εξαντληθεί 
ως εις τας Επαρχίας του Νομού Ηρακλεί-
ου και Λασηθίου και ως Κέντρον εφέρετο 
το Ηράκλειον και όλαι αι πληροφορίαι των 
Επαρχιών ήρχοντο με αγγελιοφόρους και 
συναντούσαν εμένα, λόγω της θέσεως του 
καταστήματος κι εγώ κατόπιν συνεγκέ-
ντρωνα όλας τας πληροφορίας εις το ιδρυ-
θέν γραφείον και από εκεί μετέδιδα τας 
πληροφορίας εις τους Ασυρμάτους Ανω-
γείων, Ρεθύμνης, Λασηθίου και της Ελλη-
νικής υπηρεσίας Σχοινιά. 
Κατά μήνα Σεπτέμβριον το γραφείο μετε-
φέρθη εκ της οικίας Κόπακα, επειδή εθε-
ωρήθη ακατάλληλον εις την οδόν Σελίνου 
3. Μέχρις τέλους του 1943 εσυνέχισα την 
δράσιν μου δίδων κάθε τι πληροφορίαν , η 
οποία ήτο δυνατόν να βοηθήση το Συμμα-
χικόν Στρατηγείον.
Κατά μήνα Σεπτέμβριον 1943 εκλήθην και 
μετέβην εις Ανώγεια Μυλ/μου, όπου συνη-
ντήθην με τον Άγγλον ταγ/ρχην Τομ, ο οποί-
ος αφού μου έδωσεν διαφόρους οδηγίας 
και εντολάς δια την συνέχισιν της κατα-
σκοπείας απήλθον εις Ηράκλειον. Μετά 
την επιστροφήν μου εξ Ανωγείων ολόκλη-
ρος η υπηρεσία κατασκοπείας της πόλεως 
Ηρακλείου ανετέθην εις εμένα και τούτο 
επειδή αι κινήσεις του Μιχ. Ακουμιανάκη 
εγένοντο αντιληπταί παρά των Γερμανών, 
εφοβήθην την σύλληψιν και εκλείσθη χωρίς 
να κυκλοφορή.
Κατά μήναν Απρίλιον 1944, εκλήθην εις το 
μυστικό Γραφείον μας, όπου συνηντήθην 
μετά του Αρχηγού της Ιντέλιτζενς Σερβις 
ταγμ/ρχου Λη Φέρμορ και μου ανέθεσεν 
την ανεύρεσιν 1) 400 μέτρα σύρμα ψιλό 
απομονωμένο 2) 10 ηλεκτρικούς φακούς, 
3) 20 στήλες αυτών, 4) ένα κουδούνι ηλε-
κτρικό, 5) δύο δείκτας Γερμανικούς της 
τροχαίας κινήσεως, 6) δύο πηλίκια γερμα-
νικά, 7) δύο γερμανικά σακάκια. 
Εγώ πράγματι με κίνδυνον της ζωής μου 
κατώρθωσα να τα ανεύρω και να τα συ-
γκεντρώσω εις το κατάστημά μου απ’όπου 
παρελήφθησαν κατόπιν διαταγής του ανω-
τέρω Ταγ/ρχου υπό του Παύλου Ζωγραφι-
στού και τα οποία εχησιμοποιήθησαν δια 
την απαγωγήν του Γερμανού Στρατηγού 
Κράιπε. 
Μετά την συνθηκολόγησιν των Ιταλών εις 
τον Νομόν Λασηθίου παρέμεινεν ο Ανα-
στάσιος Συμεωνίδης ή Καζακίδης, ο οποί-
ος ήτο πράκτωρ της Ιταλικής κατασκοπεί-
ας και ο οποίος είχε προδόσει πολλούς 
Έλληνας πατριώτας ένεκα τούτου η υπη-
ρεσία μας κατώρθωσε και απήγαγεν τού-
τον και μετέφερεν εις το βουνό με σκοπόν 
να τον μεταφέρη εις Μέσην Ανατολήν καθ’ 
ην στιγμήν όμως επρόκειτο να επιβιβασθή 
του πλοίου, κατώρθωσε, άγνωστο εις εμέ-
να, να διαφύγη και να επανέλθη εντός της 
πόλεως Ηρακλείου αμέσως, παρουσιάσθη 
εις την Γερμανικήν Γκεστάπο, όπου ανε-
γράφη εις την υπηρεσίαν της ως προδότης. 
Ούτος κατά τας ημέρας που παρέμεινε εις 
το βουνό, εγνώρισε μερικούς των αγγελιο-
φόρων μας και μας εμποδίζει τας κινήσεις 
μας, τότε η υπηρεσία μας απεφάσισε με 
κάθε τρόπον πώς να απαγάγη τούτον, ίνα 
δυνηθούμε και κινηθούμε ελευθέρως και 
ανέθεσεν την απαγωγήν του εις τον Καρα-

γιάννην Νικόλαον, όργανο της υπηρεσίας 
μας, πλην όμως αντιληφθείς τούτο ο Συμε-
ωνίδης τον πρόδωσε εις την Γκεστάπο και 
τον συνέλαβεν η Γκεστάπο και κατεδικά-
σθη ισόβια, μεταφερθείς εις Γερμανίαν. 
Μετά την αποτυχία της απαγωγής κατώρ-
θωσα εγώ μόνος σχέδιον πώς να κατορθώ-
σω να απαγάγω τούτον και ανέθεσα τότε 
εγώ εις τον Κων/νον Μπίρην, ξένον τότε εις 
την υπηρεσίαν μας και ο οποίος κατώρθω-
σε να απαγάγη τούτον και να τον μεταφέ-
ρη εις θέσιν Εσταυρωμένον απ’ όπου πα-
ρελήφθη και μετεφέρθη εις το βουνό, όπου 
ανευρέθησαν διάφοραι ταυτότητες Γερμα-
νών, ανακρινόμενος δε, εμαρτύρησεν διά-
φορα πρόσωπα, εργαζομένους εις την 
Γερμανικήν υπηρεσίαν ως και άλλας πλη-
ροφορίας χρησίμους εις το Συμμαχικό 
Στρατηγείο και τα οποία στοιχεία ευρίσκο-
ντο εις το αρχείον του Αρχηγού της Ανταρ-
τικής Ομάδος Ανωγείων Μιχαήλ Ξυλούρη.
Επίσης εις την ενταύθα Γερμανικήν Γκε-
στάπο υπηρετούσε ο Μιλτιάδης Δρόσσος, 
ο οποίος αντιληφθείς τας κινήσεις μου με 
παρακολουθούσε, τότε εγώ δια να αποφύ-
γω τούτον κατέστρωσα σχέδιον να τον δη-
λητηριάσω με φάρμακον το οποίο είχε 
σταλεί παρά του Συμμαχικού Στρατηγείου, 
πράγματι πραγματοποίησα το σχέδιόν μου 
εις το Ζαχαροπλαστείον του Ιωάννου Νε-
οκοσμίδη, πλην όμως επεμβάσει Γερμανών 
Ιατρών διέφυγε τον θάνατον.
Τας αρχάς του μηνός Φεβρουαρίου 1944 
έλαβα εποστολήν του Εμμαν. Σκουλά, κα-
τοίκου Ανωγείων, όργανον και αυτός της 
υπηρεσίας κατασκοπείας και με παρακα-
λούσε δια την ανεύρεσιν τροφίμων δια την 
υπηρεσίαν Ασυρμάτου Ανωγείων, πράγμα-
τι ανέλαβα και συνεκέντρωσα αρκετή πο-
σότητα τροφίμων, τα οποία και απέστειλα.
Την 14ην Μαΐου 1944 συνελήφθην υπό των 
Γερμανών κατόπιν προδοσίας των πρα-
κτόρων Τζουλιά και Κούββου, μετά δίωρον 
ανάκρισιν αφέθην ελεύθερος με την εντο-
λήν όπως την επομένην 9 ώραν παρουσια-
σθώ και πάλιν εις την Γκεστάπο. Το βράδυ 
που αφέθην ελεύθερος μου συνεστήθη πα-
ρά των συνεργατών μου όπως εγκαταλεί-
ψω το Ηράκλειον, πλην όμως εγώ ηρνήθην 
την σύλληψίν μου και την ανάκρισιν που 
μου έκαμαν εις την Γκεστάπο, τα ανέφερα 
εις τον Άγγλον Ταγ/ρχην Τομ, ο οποίος με 
συνεχάρη επειδη δεν έφυγα και μου συνέ-
στησε να παραμείνω και να συνεχίσω των 
υπηρεσιών μου. Πράγματι εγώ συνέχισα 
την υπηρεσίαν μου εργαζόμενος ως και 
πρότερον συγκεντρώνων διαφόρους πλη-
ροφορίας χρησίμους δια το Συμμαχικόν 
Στρατηγείον μέχρι τις 28 Ιουνίου 1944, 
οπότε ο Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης, όργα-
νον της υπηρεσίας μας αλλά ενεργών δι-
πλήν κατασκοπείαν, είχεν δήθεν φιλικάς 
σχέσεις με τους αρχιπράκτορας της Γκε-
στάπο Τζουλιά και Κούββον με επληροφό-
ρησεν ότι εις μίαν διασκέδασιν όπου πα-
ρευθέθη και αυτός, είπον ο Κούββος και ο 
Τζουλιάς ότι «ξέρομεν ότι το κατάστημα 
του Βασιλείου Ραφτοπούλου έχει μεταβλη-
θή εις Γραφείον Μέσης Ανατολής» αλλά 
κατ’ αυτούς πρόκειται να ξανασυλληφθή, 
δεν πρόκειται να ξαναβγή έξω. Τότε εγώ 
αναγκασθείς και πεισθείς από την υπηρε-
σίαν μου εγκατέλειψα τα πάντα, ανεχώρη-
σα εκ του Ηρακλείου και μετέβην εις την 

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Χιλιάδες οι επισκέπτες και βεβαίως οι συγχωριανοί μας, που συγκεντρώθηκαν στο «Δη-
μοτικό Στάδιο Ανωγείων» για να καμαρώσουν και θαυμάσουν τους 700 περίπου χορευ-
τές από διάφορα χορευτικά σχήματα και συλλόγους, απ’όλη την Κρήτη.
Την αρχή έκανε ο «ανωγειανός πηδηχτός» και η διαδρομή «πέρασε» από τους κυριότε-
ρους χορούς της Κρήτης για να φτάσει στον «χανιώτη», τον οποίο χόρεψαν μικροί και 
μεγάλοι σχηματίζοντας εντυπωσιακούς, ομόκεντρους κύκλους.
Δεν έλειψαν και οι βραβεύσεις των σπουδαίων μουσικών φυσιογνωμιών των Ανωγείων, του 
γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννης), του γιώργη Καλομοίρη (Γιωργαντός) και του Μανώλη 
Μανουρά (Κουρκουτάκης).
Το δεύτερο μέρος της λαμπρής εκδήλωσης, αποτέλεσε η περίφημη καντάδα, για την οποία 
ενώθηκαν και περιδιάβηκαν τα στενά των Ανωγείων, μεγάλος αριθμός επισκεπτών και 
βεβαίως πάμπολλοι συγχωριανοί μας, τραγουδώντας εν πλήρη ευθυμία. Τελευταία στάση, 
το σπίτι του, τιμώμενου άλλωστε της φετινής σπουδαίας εκδήλωσης, του αείμνηστου νίκου 
Ξυλούρη, στο Περαχώρι.
Όταν πια η ώρα πέρασε και το κέφι γέμισε τις καρδιές και τις ψυχές όλων των συμμετε-
χόντων, γύρω στις 2:30 μετά τα μεσάνυχτα, πλήθος κόσμου όδευσε στο «ντελίνα», όπου 
το τραγούδι και ο χορός, το γλέντι και η μουσική συνεχίστηκαν μέχρι το πρωί. 
Τέτοιες εκδηλώσεις δεν μπορεί παρά να μένουν χαραγμένες στη μνήμη των πολυάριθμων 
συμμετεχόντων, είτε ως διοργανωτές, είτε ως χορευτές ή τέλος, ως θεατές.
Για την επιτυχημένη εκδήλωση, ο διοργανωτής «Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων», δια 
του προέδρου του νίκου Βρέντζου εξέδωσε την ακόλουθα ανακοίνωση, εν είδει απολο-
γισμού της υπέροχης βραδιάς.
«Με την μεγαλύτερη καντάδα που έγινε ποτέ στην Κρήτη με τη συμμετοχή τραγουδοποι-
ών, χορευτών, λυράρηδων και μαντολινάριδων από όλη την Κρήτη, το εντυπωσιακό 
Φεστιβάλ Χορού στο Εθνικό Στάδιο και τις εκδηλώσεις για την παράδοση και τον πολι-
τισμό με μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα από τη Δυτική Κρήτη, που ακολούθησαν 
στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» έκλεισαν  στις 15 Αυγούστου, οι φετινές εκδηλώσεις που 
οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων.
Η ρίζα του Ψηλορείτη για μια ακόμα χρονιά στην παρουσία όλη της Κρήτης, σε αυτούς 
τους χαλεπούς καιρούς, έστειλε το καθάριο μήνυμα ότι οι αιώνιες παραδοσιακές μας 
αξίες, τα μυριάκριβα ήθη και έθιμα, οι περήφανοι χοροί μας, τα μοναδικά μας τραγούδια 
και οι ζηλευτές μας μαντινάδες παραμένουν ατόφιες και ζωντανές κόντρα στις πολλαπλές 
επιθέσεις που δέχεται ο πολιτισμός μας, το φυσικό μας περιβάλλον, η κουλτούρα μας.
Από το κάστρο της λευτεριάς και των αγώνων κατά του Φασισμού και του Ναζισμού η 
Κρήτη όλη με τα κοπέλια της, τις κοπελιές της και τους ντελικανήδες της χόρεψαν, τρα-
γούδησαν, γλέντησαν και ξεφάντωσαν στα στενοσόκακα των Ανωγείων σε μια καντάδα 
που έγραψε μια χρυσή σελίδα στην πολιτιστική ιστορία του νησιού.
Η καντάδα απέκτησε ιστορικές διαστάσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν αφιερωμένη 
στο ΜΕΓΑΛΟ ΨΑΡΟΝΙΚΟ.
Ήταν συγκινητικές οι στιγμές όταν οι κανταδόροι μετά τα μεσάνυχτα έφτασαν έξω από 
το σπίτι του Νίκου Ξυλούρη, στο Περαχώρι, με τον Ψαραντώνη και τις αδερφές του Νίκου 
να τους υποδέχονται για να τους τρατάρουν.
Πολλές από τις μαντινάδες ήταν αφιερωμένες στον άνθρωπο που με τη φωνή του και τη 
«Ξαστεριά» ένωσε τους Έλληνες σε δύσκολες στιγμές για την πατρίδα και τη Δημοκρατία.
Είχε προηγηθεί στο κατάμεστο Στάδιο Ανωγείων ένα μοναδικό θέαμα με μικρούς και 
μεγάλους χορευτές από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, και το Λασίθι να χορεύουν 
στα βήματα της παράδοσης, συρτούς , σούστες, μαλεβιζιώτες και πεντοζάληδες.
Με φόντο τον Ψηλορείτη, το πρόγραμμα άνοιξε με τον Πυρρίχιο Ανωγειανό Πηδηχτό, με 
τα βαριά βήματα των χορευτών  να…σκεπάζουν το κλάμα του Δία στο Ιδαίο Άντρο για 
να μην πέσει θύμα του Κρόνου.
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν για την προσφορά τους στη Κρητική παράδοση,  τρεις σπου-
δαίοι καλλιτέχνες οι Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης), Γιώργης Καλομοίρης (Γιωργα-
ντός) και Μανώλης Μανουράς (Κουρκουτάκης).
Το φεστιβάλ στήριξαν με το δοξάρι τους και τα τραγούδια τους οι Ξυλούρης Αντώνης (Ψα-
ραντώνης), Ξυλούρης Γιάννης (Ψαρογιάννης), Ξυλούρης Γιώργης (Ψαρογιώργης), Φασου-
λάς Γιώργης (Χουμάς), Καλλέργης Κώστας (Κουρούπης), Βρέντζος Γιώργης (Κάτης), Κα-
λομοίρης Γιώργης (Γιωργαντός), Μανουράς Μανώλης (Κουρκουτάκης), Καλλέργης Μιχά-
λης, Χορευτάκης Ηλίας. Οι τρειςγενιές μαζί ενωμένες σε έναν ομόκεντρο κύκλο  χόρεψαν 
Χανιώτικο συρτό, κλείνοντας έτσι στο «Πρώτο Αντάμωμα Γενεών της Κρήτης».
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων εκφράζει την ικανοποίηση του για την 
μεγάλη επιτυχία των φετινών εκδηλώσεων και απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στα 
συγκροτήματα, τα σωματεία και τους καλλιτέχνες που στήριξαν και υποστήριξαν το 
σμίξιμο των γενιών στ΄ Ανώγεια.
Τέλος ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στο μεγάλο υποστηριχτή του γεγονότος το υπουργείο 
Τουρισμού, την υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη, τον ΕΟΤ, το ΑΚΟΜΜ Ανωγείων και στους 
συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, όπως την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα 
Ρεθύμνου και το Δήμο Ανωγείων. Επίσης τη ΝΕΡΙΤ, το  ΚΡΗΤΗ TV, το TV CRETA, τη 

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, την ΑΝΩΓΗ, το 
NEWSBOMB.gr, το samolismblogspot.com 
και όλα τα ΜΜΕ έντυπα και ηλεκτρονικά 
της Κρήτης.
Τον Αύγουστο του 2015 η εκδήλωση θα…
ανοίξει τα φτερά της και θα ταξιδέψει στην 
Κρήτη».
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας, αλ-
λά και η «Φωνή των Ανωγείων» συγχαίρει 
τον διοργανωτή «Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ανωγείων», για την πολύ επιτυχημένη και 
λαμπερή εκδήλωσή, που έφερε σε πέρας. 
Και του χρόνου!                                     Φ.Α.

1 Την ίδια ημέρα ο Αρχηγός 
Ανωγείων υπαγόρευσε στο 
Μιχάλη Ξυλούρη κείμενο 
αυτοβιογραφίας το οποίο 
υπέγραψε. Στην αρχή της 
υπαγόρευσης ο Καπετάν 
Χριστομιχάλης αναφέρει για το 
Μιχάλη Ξυλούρη ότι …εις το 
πρόσωπόν του βρίσκω απόλυτον 
εμπιστοσύνην και άκραν 
εχεμύθειαν...
2 Από τις πενήντα επιστολές του 
δεύτερου υποφακέλου: α) 
σαράντα μία (41) είχαν ως 
παραλήπτη τον Καπετάν 

Χριστομιχάλη. β) Σε έξι (6), 
αποστολέας ήταν ο αρχηγός 
Ανωγείων 
3 Ως συγγραφέας του βιβλίου 
του Καπετάν Χριστομιχάλη, 
αφού έλαβα γνώση του φακέλου 
από τον ίδιο το Μιχάλη Ξυλούρη 
όσο βρισκόταν στη ζωή, πιστεύω 
ότι σύντομα ο φάκελος και τα 
114 έγγραφα που περιέχει, 
καθώς επίσης και το τετράδιο 
σημειώσεων με τα περιεχόμενά 
του, θα δοθούν στο αρχείο του 
Δήμου Ανωγείων και θα γίνει 
γνωστό το περιεχόμενό τους. 

4 Το έγγραφο αποτελείται από 
δέκα χειρόγραφες 
κακογραμμένες σελίδες του 
Βασίλη Ραφτόπουλου 
διαστάσεων 20x28 εκατοστών. 
Βρισκόταν στο δεύτερο 
υποφάκελο των εγγράφων από 
1945 ως 1972. Δεν έχει 
ημερομηνία. Στην πάνω δεξιά 
άκρη της πρώτης σελίδας ο 
Καπετάν Χριστομιχάλης 
Ξυλούρης γράφει 1947. 

ΔΥΟ (2) εγγΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟν ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΦΑΚεΛΟ 

του Καπετάν Χριστομιχάλη Ξυλούρη  
1  ο Καπετάν Χριστομιχάλης 

Ξυλούρης.

2  Η σφραγίδα της Α.ο.Α. και  
η υπογραφή του Αρχηγού (με 
ημερομηνία  30 Ιανουαρίου 
1972) στο χειρόγραφο τετράδιο 
σημειώσεων του Χριστομιχάλη 
Ξυλούρη.

3  Η πρώτη σελίδα της επιστολής 
του Εμμανουήλ Σκουλά  
(ή Φρουδά) στο Χριστομιχάλη 
Ξυλούρη.

1 2 3

ΤοΥ γεωργίου 
καλογεράκη
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΔΗΜOΤΙΚOΥ 
ΣΧOλΕΙOΥ 
ΚΑΣΤΕλλΙOΥ  
ΥΠ. ΔΡ.  
ΙΣΤOΡΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙOΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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2ο ΠΑγΚΡΗΤιΟ ΦεΣΤιΒΑΛ 

ΧΟΡΟΥ ΚΑι ΚΑνΤΑΔΑΣ



Tα εισητήρια 
της εποχής 3
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Ένα έργο από τα πα
λιά…

0 Γιώργης Κοντογιάννης 

(Ζαφειρογιώργης) 
μιλά στη 

«ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» 
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◗ Σίγουρα ήταν μια πρωτοποριακή ιδέα για εκεί-
νη την εποχή το άνοιγμα ενός κινηματογράφου 
στα Ανώγεια! Πώς πήρες αυτήν την απόφαση;
Γ.Κ.◗ Να σου πω όλη την ιστορία, Σκανδάλη, πως 
είναι…
Το 1946 ήμουνα 26 χρονών και μας πήρανε τότε 
στρατιώτες, που δεν μας πήραν πριν, διότι ήταν η 
Γερμανική κατοχή. Μια βραδιά που βρέθηκα με 
άδεια στην Αθήνα, πήγα παρέα μαζί με τον Γιάν-
νη τον Φραγκιά (Φραγκιαδογιάννη- Θείος του 
Νεοκλή) που με φιλοξενούσε τότε στο σπίτι του, 
στον κινηματογράφο ΡΕΞ για να με διασκεδάσει 
και να με ευχαριστήσει. Εγώ, μέχρι τότε, δεν είχα 
πάει ποτέ σε κινηματογράφο, ούτε είχα ακούσει 
πολλά πράγματα γι’ αυτόν. Όταν είδα τον κόσμο 
να μπαίνει μέσα...Τα φώτα της σκηνής…Τις φω-
τογραφίες,έξω, με τους ηθοποιούς που έπαιζαν…. 
Την φωτεινή επιγαφή ΡΕΞ… Τα μεγάφωνα με τη 
μουσική…Τους χρωματισμούς και άλλα πολλά, 
εντυπωσιάστικα τόσο πολύ που ο νούς μου έμεινε 
σε όλα αυτά για αρκετά χρόνια!!!

◗ Το μυαλό σου ήταν πάντα κολλημένο στον κι-
νηματογράφο ότι κι αν έκανες, μετά!
Γ.Κ.◗ Ναι, ακριβώς…! Πέρασαν αρκετά χρόνια 
και έκανα διάφορες δουλειές και επιχειρήσεις. 
Απολύθηκα από το στρατό και κατέβηκα στα 
Ανώγεια. Το κράτος, μου είχε δώσει μια άδεια 
Τιμής Ένεκεν, για φορτηγό, για τις υπηρεσίες 
που πρόσφερα στην πατρίδα για 3,5 χρόνια! Ξε-
κίνησα να δουλεύω σαν επιχειρηματίας. Κάποια 
στιγμή, από την πολλή δουλειά, το πολύ χρέος, 
την πολλή αγωνία και το πολύ άγχος, έπαθα φυ-
ματίωση στα 33 μου χρόνια! 
Πήγα στα Χανιά για θεραπεία αλλά εκεί μετά 
από 20 μέρες έφυγα γιατί απογοητεύτηκα!
Ευτυχώς που γνώριζα -λόγω των μεταφορών σε 
φάρμακα- τον γιατρό Τζομπανάκη και μου έφε-
ρε από την Αγγλία την στρεπτομυκίνη και έγινα 
σίδερο! Οι γιατροί, λόγω της κατάστασης μου, 
απαγόρευσαν σε μένα να κάνω τον οδηγό και να 
εργάζομαι σκληρά για να μην έρχομαι σε επαφή 
με άτομα και για να μην ξαναγυρίσω στα ίδια! 
Έτσι, κάτι έπρεπε να κάνω…! Δεν μπορούσα να 
κάθομαι και να επιβλέπω το φορτηγό και τα άλ-
λα πράγματα και να κάθομαι όλη μέρα! Δεν 
μπορούσα με τίποτα!! Αγόρασα από τον «Βρού-
χο» (Καψάλης) το σόχωρο και χτίζω το κτήριο 
που κάτω έφτιαξα το ελαιοτριβείο και πάνω 
φτιάχνω τον κινηματογράφο. 

◗ Είχες και συνέταιρο στον κινηματογράφο, αν 
δεν κάνω λάθος; 
Γ.Κ.◗ Ναι, είχα τον Σαλούστρο τον Σωκράτη, τον 
«Χατζή». Με παρακάλεσε να τον πάρω συνέται-
ρο και τον πήρα. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρω-
πος, τίμιος, έμπιστος και μπεσαλής ο «Χατζησω-
κράτης», ο Θεός να τον συγχωρέσει!

◗ Τα πρώτα μηχανήματα του σινεμά, από πού τα 
προμηθεύτηκες;
Γ.Κ.◗ Το 1955 που πρωτοξεκίνησα, πήγα στο 
Ηράκλειο και βρήκα κάποιον Λιναρδάκη στον 
κινηματογράφο ΜΙΝΩΑΝ που είχε καεί-τότε- 
και πήρα τη μηχανή του και την πλήρωσα 12.000 
δραχμές. Ήταν όμως ελλατωματική! Έκανε πο-
λύ θόρυβο, είχε ξεθωριασμένα χρώματα και δεν 
είχε καλή απόδοση! Δεν μου το είπε ο Λιναρδά-
κης με αποτέλεσμα να την γυρίσω πίσω και να 
πάω στην Αθήνα για να βρω μια άλλη. 

◗ Τα χρήματα, σου τα επέστρεψε, τουλάχιστον;
Γ.Κ.◗ Ναι, Πάναγία μου… Τα γύρισε όλα τα λεφτά!

◗ Πάλι καλά…!
Γ.Κ.◗ Αναγκάστηκα και ανέβηκα στην Αθήνα να 
βρω μια άλλη μηχανή και την πλήρωσα τότε 
85.000 δραχμές!!! Να φανταστείς ότι το οικόπεδο 
στου «Κολυβά» (περιοχή έξω από το Ηράκλειο) 
κόστιζε, τότε, 1,500 με 1,800 το τετραγωνικό μέ-
τρο!!! Ανάλογα με την τοποθεσία! Τα μηχανήμα-
τα ήταν πολύ ακριβά εκείνον τον καιρό!

◗ Με λίγα λόγια, θα αγόραζες όλο το Ηράκλειο, 
με αυτά τα λεφτά, αν ήθελες!
Γ.Κ.◗ Ναι, πράγματικά… (γέλια…)
Ξεκινήσαμε, λοιπόν, με αυτήν την μηχανή και 
έπαιζε ο κινηματογράφος στα Ανώγεια, γιατί ο 
Ανωγειανός λόγω της φτώχειας και της κακομοι-
ριάς ήθελε πολύ την διασκέδαση! Του έλειπε η 
ψυχαγωγία αφού δεν είχε άλλο τρόπο να διασκε-
δάσει! Ήταν διψασμένος για να βρει διέξοδο! Ο 
κινηματογράφος κάθε βράδυ ήτανε γεμάτος από 
κόσμο! Προσπαθούσα να βάλω φτηνό το εισιτήριο 
γιατί ο κόσμος δεν είχε λεφτά και να έρχονατι 
όλοι! Διάλεγα καλά έργα για να αρέσει στον κόσμο 
και κάθε βράδυ ο κινηματογράφος ήτανε γεμάτος!

◗ Πόσο ήταν το εισιτήριο όταν άνοιξες τον κινη-
ματογράφο, θυμάσαι;
Γ.Κ.◗ Αν θυμάμαι καλά…Για τους μεγάλους ήταν 
πέντε - έξι- επτά δραχμές και για τα κοπέλια 
ήταν δυο δραχμές! 

◗ Τι θυμάσαι, περισσότερο, από τα μικρά παιδιά 
κάθε φορά που έρχονταν οι ταινίες;
Γ.Κ.◗ Όταν έρχονταν οι ταινίες από το Ηράκλειο 
το μαθαίνανε τα παιδιά και μαζεύοντουσαν γύρω 
στα πενήντα τον αριθμό και με παρακαλούσανε 
να τα αγκαρέψω, να τους δώσω, δηλαδή, να κά-
νουν καμιά δουλειά , όπως να βάλουν τις φωτο-
γραφίες στα ειδικά σημεία για να μάθει ο κόσμος 
τι έργο παίζεται και άλλες δουλειές. Κάθε βράδυ 
έβαζα τζάμπα γύρω στα 5 με 10 παιδιά αλλά 
έβρινα το μπελά μου από τα υπόλοιπα που ήθε-
λα κι αυτά να μπουν μέσα! Έπρεπε , λοιπόν, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
υπηρεσίαν κατασκοπείας Ανωγείων, όπου παρέμεινα επί 
δύο ημέρας και κατόπιν ανεχώρησα δια Μέσην Ανατολήν, 
όπου έφθασα εις Κάιρον την 6η Ιουλίου 1944. Από την ημέραν 
της προσλήψεώς μου εις την υπηρεσίαν κατασκοπείας μέχρι 
της ημέρας της αναχωρήσεώς μου όλας τας υπηρεσίας που 
μου ανετέθησαν τας έφερα εις τέρμα. 
Ευανθία Μαραθιανάκη, 2- 42: αναλαμβάνει υπηρεσίαν εντός 
της Φερ ζανταμαρη
(Μυστική Στρατ. Υπηρεσία καταδιώξεως), σερβιτόρα Γερμ. 
Αξιωματικών. Επειδή την εγνώριζα και προπολεμικώς την 
εκάλεσα εις την οικίαν μου, την παρεκάλεσα όπως να με 
βοηθήση, να μου πληροφορήση την κάθε κίνησίν των όταν 
ετοιμάζονται οι Γερμανοί, απόσπασμα προς αναχώρησιν ή 
μακριά ή κοντά, απόσταση κ.τ.λ., εδέχθη ευχαρίστως και 
όταν συλληφθή ένας εκ των ημετέρων οργανώσεων ή αγγε-
λιοφόρος να έρθη εις επαφήν με αυτόν, να μάθη ή να γράψη 
ο κρατούμενος γραπτώς εάν κανέν όνομα είναι στην οργά-
νωση και εάν ευρίσκετο εις κίνδυνον να τον ειδοποιήσω εγώ 
και αυτός να λάβη τα μέτρα του ακόμη και τροφή, τσιγάρα 
επρομήθευσε εις τους κρατουμένους. Παν ότι άλλο, ερωτή-
σεις και έρευνα, εις όλα πρόθυμη με εξυπηρέτησε μέχρι τον 
Ιούνιον του ’44». 

Έγγραφο 2
«Αγαπητέ Μιχάλη5

Η τελευταία τακτική των Γερμανών είναι η σύλληψις γυναι-
κών αλλά γυρεύγουν απ’τις οικογένειες Σκουλάδων, Ξυλού-
ρηδων, Σταυρακάκηδων.
Είχαν πιάσει και του Μιχαλακογιαννιό τη γυναίκα και του 
Στρατογιώργη6 αλλά αυτή γνώριζε ένα γκεσταμπίτη και τους 
είπε να πουν ότι δεν έχουν ταυτότητες και ότι δεν ήσαν Ξυ-
λουροπούλες διότι θα τους βοηθούσε να τους απολύσουν 
όπως και τις απέλυσαν. Τις άλλες τις κρατούν και μάλιστα 
λένε ότι θα τες φύγουν σήμερο για το Ηράκλειο.
Εκεί εγνώρισαν τον Παπαλευτέρη το Σάββα Κ. τον Εμμα-
νουήλ Κ. ξυλουργό, τον Ιωάννη Επανωμεριτάκη από τον 
Κρουσώνα και δύο ακόμη αλλά δεν ξέρουν τα επίθετά τους 
τον ένα λένε Στέργιο χαρακτηριστικά μελαχροινό με μαύρο 
μουστάκι από τον Κρουσώνα τον άλλο λένε Γιάννη ξανθός 
με λίγο μουστάκι κατσαρά μαλλιά. Είχαν πάρει και δύο συγ-
γενούς τους εγγαρεία τους εσκοτώσανε στα Σείσαρχα φρό-
ντισε να μάθεις ποιοι είναι στα Σείσαρχα, έχουν σε δύο ση-
μεία σκοτωμένους άνω από 50 όσους είχαν εγγαρεία από το 
Μαλεβύζι και από τα άλλα χωριά και τσι Μυλοποταμίτες 
επεράσανε από τον Κυλιστό όλους τους σκοτώσανε στα Σεί-
σαρχα. Στην Τύλισσο Κορφές Σείσαρχα συγκεντρώνονται 
στρατεύματα για δευτεροεξερεύνηση του αοριού.
Στις κορφές του Κουτσοτρούλη κάνουν από χθες εξερεύνηση 
και λένε όταν τελειώσουν από κει θα ξανακάμουν εξερεύνη-
ση στο δικό μας βουνό.7 Αυτό δεν είναι βέβαιο διότι δεν μπο-
ρούμε να επικοινωνήσω λόγω της καταστάσεως. Η Ελένη δεν 
ήρθε ακόμη. Λεφτά εγώ δεν κρατώ άλλα διότι απ’αυτά που 
μου έδωσες έδωκα 6 στο κριθάρι, 3 στην Αξό και 1 στου 
Καλλέργη για το λάδι αλλά θα φροντίσω να βρω κριθάρι 
ώσπου να στείλεις λεπτά.

Έτερον ουδέν
Με αγάπη Μανόλης (Φρουδάς)8

Πες του Λευτέρη ότι η γυναίκα του είναι στο Μελιδόνι είναι 
όλοι καλά. Στο χωριό έγινε απαγορευμένη ζώνη σε όλη την 
περιφέρεια του χωριού επ’αόριστο».

5 Το έγγραφο αποτελείται από 
τέσσερα φυλλαράκια 9Χ11 
εκατοστών κολλημένα σε λευκό 
χαρτί διαστάσεων Α4. Είναι 
επιστολή που στάλθηκε από τον 
Εμμανουήλ Σκουλά ή Φρουδά στο 
Χριστομιχάλη Ξυλούρη αμέσως 
μετά την καταστροφή των 
Ανωγείων και τις εκτελέσεις που 
ακολούθησαν στο χωριό 
Σείσαρχα. Πιθανή ημερομηνία 
εγγραφής και αποστολής του από 
25 ως 29 Αυγούστου 1944. Ο 
Μανόλης Σκουλάς ή Φρουδάς 
παρακολουθούσε τις κινήσεις των 
Γερμανών στα Ανώγεια (ίσως από 
το Ζωνιανό αόρι) και έστειλε την 
επιστολή στον Αρχηγό Ανωγείων 
Χριστομιχάλη Ξυλούρη που 
βρισκόταν και πάλι στο 
Ανωγειανό αόρι μετά τη φυγή των 
Γερμανών από τα κατεστραμμένα 
πλέον Ανώγεια. 
Επιστολή του Εμμανουήλ Σκουλά 
ή Φρουδά είναι σημαντική γιατί: 
α)Στάλθηκε τις ημέρες που 
καίγονταν τα Ανώγεια. β)Γίνεται 
για πρώτη φορά γνωστό μετά από 
70 χρόνια ότι, οι Γερμανοί δεν 
έδιωξαν όλα τα γυναικόπαιδα  
από το χωριό πριν το 

ανατινάξουν, αλλά έκαναν και 
συλλήψεις κυρίως από τις 
οικογένειες των Ξυλούρηδων,  
των Σκουλάδων και  
των Σταυρακάκηδων.  
γ)Αποκαλύπτεται ότι τους 
Γερμανούς στα Ανώγεια είχαν 
συνοδέψει τουλάχιστον έξι 
Έλληνες δοσίλογοι, (ΚΑΝΕΙΣ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΟ 
ΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ), τους οποίους 
είδαν και γνώρισαν οι γυναίκες 
που συνέλαβαν οι Γερμανοί. 
Στάθηκαν όμως τυχερές γιατί, 
κατά παράδοξο τρόπο, αφού 
γνώρισαν τους προδότες, εκείνοι 
δεν παρότρυναν τους Γερμανούς 
να τις εκτελέσουν. 
6 Γιάννης Ξυλούρης ή Καδενιάς 
(Μιχαλακογιαννιός) και Γιώργης 
Ξυλούρης ή Στρατογιώργης
7 Η πληροφορία του Φρουδά 
βγήκε αληθινή. Οι Γερμανοί μετά 
την καταστροφή των Ανωγείων 
επέστρεψαν στον Ψηλορείτη και 
ακολούθησε η μάχη της Μίθιας  
(5 Σεπτεμβρίου 1944)
8 Στο τέλος του εγγράφου δίπλα 
στο όνομα του αποστολέα Μανόλη 
προστέθηκε από το Χριστομιχάλη 
η λέξη Φρουδάς με υπογράμμιση

Ένας από τους πιλότους που πέταξαν με τα F16 πάνω από τα ανώγεια  
στις 13 αυγούστου 2014, μιλά αποκλειστικά στην «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

                ο γεώργιος ανδρουλάκης 
γεννήθηκε το 1979 στην αθήνα και  
το 1983 μετακόμισε με την οικογένεια του 
στο Χάρα κα ηρακλείου κρήτης όπου και 
μεγάλωσε. 
μετά την αποφοίτηση του από το λύκειο 
εισήλθε στην σχολή Ικάρων το 1997 από 
όπου και αποφοίτησε το 2001 με το βαθμό 
του ανθυποσμηναγού πρωτεύο ντας μάλιστα 
μεταξύ των συμμαθητών του. 
από το 2001 μέχρι το 2002 ήταν για εκπαί-
δευση στην 120 Πτέρυγα εκπαίδευ σης  
στην καλαμάτα και το 2002 μετατέ θηκε 
στην 116 Πτέρυγα μάχης στον Άραξο στα 
αεροσκάφη α-7. 
από το 2004 υπηρετεί στην 115 Πτέρυγα 
μάχης στην σούδα στα αεροσκάφη F-16 
όπου και έχει συμπληρώσει πάνω από  
1500 ώρες πτήσης.
Έχει τρία αδέρφια ο ένας εκ των οποίων 
είναι επίσης πιλότος στην Πολεμική 
αεροπορία και είναι παντρεμένος με  
την γεωργία κομισοπούλου από το 2013.
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 Ήσασταν πλήρως ενήμεροι για την 
 σημαντικότητα της ημέρας για τα Ανώγεια; 
γΑ›ώς Κρητικός και Ηρακλειώτης φυσικά και 
ήμουν απόλυτα ενήμερως για αυτή την ημέρα!

 Πόσο χρόνο χρειάστηκε για να έρθουν τα 
 αεροσκάφη από τα Χανιά στα Ανώγεια; 
γΑ›Μόλις έξι λεπτά!

 Πόσες πρόβες χρειάστηκαν για να το πετύχετε; 
γΑ›Πρακτικά δεν χρειάζονταν πρόβες όμως κά-
ποιες μέρες πριν είχαμε ξαναπεράσει για να δού-
με ακριβώς τη θέση του μνημείου οπου θα γινόταν 
η κατάθεση των στεφάνων.

 Και του χρόνου να είστε καλά να το επαναλάβετε! 
γΑ›Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είναι μεγάλη μου 
τιμή.

 Σας ενημέρωσαν ότι την ώρα που στην τελετή 
 τηρούταν ενός λεπτού σιγή εσείς πετούσατε 
 πάνω από το χώρο της τελετής και με ωραίο και 
 συγκινητικό τρόπο «σπάσατε» αυτή την σιωπή 
 δίνοντας τον δικό σας φόρο τιμής στου ήρωες 
 των Ανωγείων; 
γΑ›είχαμε προγραμματίσει να περάσουμε όταν 
τηρούνταν το ένα λεπτό σιγής, όταν όλοι σκύβουν 
το κεφάλι για να τιμήσουν τους ήρωες των Ανω-
γείων για να τους κάνουμε να σηκώσουν το κεφά-
λι ψηλά, να τρανταχτούν από τον εκκωφαντικό 
θόρυβο των κινητήρων μας και να σκεφτούν ότι γι’ 
αυτούς τους ήρωες αξίζει μονάχα η υπερηφάνεια 
για τη θυσία τους και όχι η κατήφεια και η στενο-
χώρια.

 Μπράβο σας!!! Πολύ καλό, αυτό!!! 
 Σας ευχαριστώ που απαντήσατε στα ερωτήματα 
 για την εφημερίδα μας! 
γΑ›να είστε καλά!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤOΝ
μανώλη σκανδάλη

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

για πολλές μέρες συζητιόταν στα καφενεία, στους 
δρόμους και σε διάφορους χώρους του χωριού!
…Ποια μάνα, τα γέννησε αυτά τα παιδιά…
Τι καρδιά και τι ψυχή έχουν μέσα τους…
Με πόση ακρίβεια πέταξαν πάνω από το ηρώο…
Αυτά και άλλα πολλά έβγαινα μέσα από τα βάθη 
της ψυχής των Ανωγειανών! 
Όσο για τη συνέντευξη που ακολουθεί παρακάτω, 
ομολογώ ότι δεν ήταν το πιο εύκολο πράγμα του 
κόσμου!
Πήρα τηλέφωνο στο γ.ε.Α. και πέρασα από… εξο-
νυχιστικό -ανακριτικό-έλεγχο!!! Τι την θέλω την 
συνέντευξη, Ποιος είμαι; Τι εκπροσωπώ; Τι είδους 
ερωτήσεις θα θέσω κλπ. Περίμενα κοντά ένα μήνα 
για να πάρω την άδεια αυτή! (ευχαριστώ πολύ και 
τον Ατζαροβασίλη για την πολύτιμη βοήθειά του).
ελπίζω να αποζημιωθώ ηθικά στο αναγνωστικό κοι-
νό και μάλιστα από τους Ανωγειανούς, διαβάζοντας 
τις παρακάτω απαντήσεις από έναν άνθρωπο -κοι-
νό θνητό -που παίζει καθημερινά την ζωή του κο-
ρώνα - γράμματα με κίνητρο την αγάπη στην πα-
τρίδα του! είναι ο πιλότος γιώργος Ανδρουλάκης! 

(Μαν.Σκαν.)

 γιώργο, πότε μπήκε στο μυαλό σου η ιδέα να 
 ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα; 
γΑ›H ιδέα να γίνω αεροπόρος υπήρχε στο μυαλό 
μου από μικρό παιδί, όταν έβλεπα να περνούν πάνω 
από το χωριό μου το Χάρακα μαχητικά αεροπλάνα 
της πολεμικής μας αεροπορίας με μεγάλη ταχύτη-
τα και να χάνονται πίσω από τα Αστερούσια όρη.

 Ποια ήταν τα μεγάλα κίνητρα; 
γΑ›Το πιο μεγάλο κίνητρο δεν θα μπορούσε να 
είναι άλλο απο την αγάπη για την πατρίδα μας και 
η προσπάθεια να προσφέρω απο τη μεριά μου με 
όποιο τρόπο μπορώ.

 Ποιες είναι οι βασικές ιδιαιτερότητες που 
 έχει αυτό που κάνεις; 
γΑ›για να ανταπεξέλθεις στο πολύ απαιτητικό πε-
ριβάλλον των πτήσεων θα πρέπει να είσαι επαγγελ-
ματίας,γνώστης των τεχνολογικών εξελίξεων, συ-
γκεντρωμένος στο σκοπό, να φροντίζεις συνεχώς για 
την καλή φυσική σου κατάσταση, μα πάνω απ’όλα 
προετοιμασμένος ανα πάσα στιγμή να βρεθείς οπου-
δήποτε με το αεροσκάφος σου αντιμετωπίζοντας 
οποιονδήποτε κακόβουλο αμφισβητεί την εθνική μας 
ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα.

 Η οικογένεια σου κατά πόσο σου στάθηκε πριν 
 και μετά; 
γΑ›Η οικογένεια μου ήταν και είναι πάντοτε στο 
πλάι μου υποστηρίζοντας τις επιλογές μου και 
στηρίζοντας με όποτε απαιτείται.

 Πώς το αντιμετώπισαν όταν τους είπες για 
 πρώτη φορά ότι θα ακολουθήσεις αυτό που 
 κάνεις τώρα; 
γΑ›είναι σίγουρα δύσκολο για τους γονείς να βλέ-
πουν δυο παιδιά τους να πετάνε με μαχητικά αε-
ροσκάφη όμως απο την πρώτη στιγμή σεβάστηκαν 
την επιθυμία μας αυτή.

 Στις 13 Αυγούστου πέταξες μαζί με 
 συναδέλφους σου πάνω από τα Ανώγεια. Μια 
 μέρα μνήμης και τιμής για τα Ανώγεια λόγω 
 των 70 χρόνων του Ολοκαυτώματος της 
 κωμόπολης των Ανωγείων από τους γερμανούς. 
 Ποιά ήταν τα συναισθήματά σου; 
γΑ›Σίγουρα το κυρίαρχο συναίσθημα ήταν η συ-
γκίνηση απο τη μια μεριά και η περηφάνια από 
την άλλη, ξέροντας ότι 70 χρόνια πριν κάποιοι με 
την ίδια περηφάνια,θάρρος και αγάπη για ητν πα-
τρίδα τους έδιναν την ζωή τους γι’αυτήν

κάτι να βρω…! Ωστόσο, όλα μου παραπονιότανε 
ότι είχανε μόνο ένα φράγκο! Το μισό εισιτήριο 
από το κανονικό! Εγώ ήθελα να τα βάλω όλα 
μέσα για να μην κάνουν φασαρία έξω και ενο-
χλούν τους θεατές μέσα στον σινεμά! Τους έλεγα, 
όποιος έχει ένα φράγκο θα τον βάλω αλλά θα 
κοιτάζει από το ένα μάτι!!! (γέλια…!!!) Θα βάνει 
την παλάμη του στο άλλο μάτι και θα την κλείνει 
γιατί αλλλιώς δεν με συνέφερε!!! (γέλια…!!!) Τους 
έλεγα να μην ανοίξουν και τα δυο μάτια γιατί θα 
κατασταφόμουνα οικονομικά!!! (γέλια…!) Θα 
έμπαινα μέσα , οικονομικά!!! (γέλια…!!!)
Είχα βάλει και τον συγχωρεμένο τον «Σκολάρη», 
τον Μανουρά τον Γιώργη, του Σμαϊλοσπυρίδω 
για να επιβλέπει να μην ανοίξει κανένα κοπέλι 
το μάτι του! Έρχεται ένα βράδυ κατά τη διάρ-
κεια του έργου και μου λέει με μεγάλη αγωνία ο 
«Σκολάρης»: -Θείε, θείε… Ένα κοπέλι που πλή-
ρωσε μισό ειστιτήριο, ξανοίγει το έργο και με τα 
δυο μάτια και ακούει και με τα δυο αυτιά του!! 
Ω! και εκατάστρεψέ με..!!! -Να πας να του πεις 
ότι μόλις τελειώσει το έργο θα τον βγάλω τελείως 
έξω από την αίθουσα άρον- άρον!!! (γέλια…!!!) 
-Εντάξει μπάρπα, πάω να του το πω!!! (γέλια!!!)

◗ Ποιος σου έμαθε να παίζεις κινηματογράφο;
Γ.Κ.◗ Υπήρχε ένας Γιώργης Κιαγαδάκης από το 
Ρέθυμνο που εκείνη την εποχή ήταν στον ΜΙΝΟ-
ΑΝ και στην ΑΣΤΟΡΙΑ. Τον έφερα να μου δείξει 
όλα τα βασικά και εγώ τα έμαθα αμέσως και σιγά-
σιγά έμεινα μόνος μου! Μου έδειξε τι να προσέχω 
στην ταινία, αν είναι φθαρμένη, να μην βάλω τη 
δεύτερη πρώτη, το τέλος για αρχή και άλλα πολλά! 
Τότε θα έπρεπε να υπάρχει μηχανικός κινηματο-
γράφου για να λειτουργεί νόμιμα! Εμένα δεν με 
συνέφερε γιατί θα έπρεπε να πληρώνω το μερο-
κάματό του συν τα μεταφορικά του και έπρεπε 
για να καλύψω να έξοδά του να αυξήσω το εισι-
τήριο αλλά ο κόσμος δεν θα το δεχόταν γιατί δεν 
είχε λεφτά! Έτσι τα έκανα όλα μόνος μου! Τα 
έμαθα από την πρώτη, Μανώλη, κατά 50%.

◗ Τις ταινίες πώς τις επέλεγες;
Γ.Κ.◗ Στο ΣΙΝΕ «ΑΣΤΟΡΙΑ» είχα ένα φίλο που 
τον έλεγαν Κιοσκλή. Αυτός μου τις έστελνε. Όσες 
ταινίες έρχονταν στο «ΜΙΝΩΑΝ» και στην «ΑΣ-
ΤΟΡΙΑ», μου τις έστελνε εμένα, μετά. Το ενοίκιο 
ήταν 100 - 150 - 200 δραχμές, ανάλογα την ταινία 
και την εμπορικότητά της. Αν η ταινία ήταν κα-
λή την κρατούσα για δυο μέρες να την δει περισ-
σότερος κόσμος. Ταινίες κωμωδίες ελληνικές, 
πολεμικές, καράτε, καμπόϊκες και με ινδιάνους, 
πολεμικές, αισθησιακές και άλλες.

◗ Ποιο ήταν το πρώτο έργο που έπαιξε ο ΡΕΞ ;
Γ.Κ.◗ Η Αγιούπα, με υπόθεση μια ορφανή και 
ατίθαση χωριατοπούλα, που κοιμάτανε στους 
αγρούς προτιμώντας τη συντροφιά των πουλιών. 
Με τους Ανέστη Βλάχο, Καίτη Γκίνη και ένα 
Γιώργη Σταυρακάκη.

◗ Θυμάσαι κάποιο ευτράπελο που έγινε κατά τη 
διάρκεια που έπαιζε ο κινηματογράφος;
Γ.Κ.◗ Κάποια βραδιά, ενώ είχε ξεκινήσει για κά-
μποση ώρα το έργο, έσπασε η ταινία! Συνέβαινε 
πολλές φορές λόγω τη πολλής χρήσης! Εγώ εκεί-
νη την στιγμή βρισκόμουν κάτω στην αίθουσα, 
γιατί είχα αφήσει τον «Γκαγκάνη» (Σ.Σ. Σαλού-
στρο Μανώλη) πάνω στη μηχανή να την τροφο-
δοτεί με κάρβουνο για να συνεχίζει να παίζει. 
Αναβαίνω, λοπόν, πάνω στη μηχανή, ανοίγω την 
πόρτα αλλά ο «Γκαγκάνης», φαίνεται, ότι είχε 
κλάσει και πολλές φορές, μάλιστα και δεν μπο-
ρούσα από την μυρωδιά να μπω μέσα!!! (γέ-
λια!!!!) Τόσο πολύ μύριζε ο χώρος της μηχανής!!! 
Περίμενα για ένα-δυο λεπτά έξω, μπας και ξε-
μυρίσει αλλά ο κόσμος από κάτω άρχισε να 
μουρμουρίζει, να σφυρίζει και να φωνάζει! Εν 
πάσι περιπτώσι…Μπαίνω επιτέλους μέσα στην 
καμπίνα της μηχανής και λέω του «Γκαγκάνη»: 

-Μπρε κερατά, έκλασες;; -Ναι, μπάρπα! -Γιάντα; 
Φυλάδες έφαες; -Ναι, μπάρπα, φυλάδες έφαγα!!! 
(γέλια!!!) -Μπρε «Γκαγκάνη», να μην κλάνεις 
μέσα στην καμπίνα!!! -Και πού θα πηγαίνω 
μπάρπα;;;, μου λέει με απορία! (γέλια!!!)

◗ Τι σου λείπει από εκείνη την εποχή και τι νο-
σταλγείς περισσότερο;
Γ.Κ.◗ Θυμάμαι ότι με ευχαριστούσε που ο κό-
σμος διασκέδαζε πολύ με τον κινηματογράφο! 
Ξεχνούσε την φτώχεια του και τα προβλήματά 
του στις δυο ώρες που κρατούσε το έργο κάθε 
βράδυ! Αυτό με χαροποιούσε πολύ γιατί σκεφτό-
μουνα ότι κάτι έκανα γι’ αυτόν τον κόσμο!
Όταν άρχισα τον κινηματογράφο το 1955-56 , τα 
Ανώγεια ήταν μόλις λίγα χρόνια που είχαν φύγει 
οι Γερμανοί από το χωριό και προσπαθούσαν να 
ορθοποδήσουν μέσα από τα χαλάσματα και τις 
στάχτες του! Πολλοί πήραν τον δρόμο της μετανά-
στευσης, άλλοι εφυγαν για άλλα χωριά και όσοι 
έμειναν στο χωριό προσπαθούσαν όσο μπορούσαν 
να επιβιώσουν! Ο κινηματογράφος για εκείνη την 
εποχή ήταν κάτι το απίθανο για τα Ανώγεια και 
αυτό μου έδινε χαρά που ερχόντουσαν οι άνθρωποι 
και διασκέδαζαν με αυτόν τον μοναδικό τρόπο!

◗ Η τηλεόραση, αργότερα, του έκανε ζημιά, έτσι;
Γ.Κ.◗ Ο κινηματογράφος λειτούργησε πολύ καλά 
από το 1955 μέχρι το 1972-73, μετά βγήκαν οι 
τηλεοράσεις και ο κόσμος κλείστηκε στο σπίτι 
του και στο σαλόνι του σπιτιού του! Υπήρχαν 
βέβαια και αυτοί που ήταν φανατικοί με τον κι-
νηματογράφο, ακόμα και όταν βγήκε η τηλεόρα-
ση αλλά ήταν λίγοι με αποτέλεσμα ο κινηματο-
γράφος να μην βγάζει τα πάγια έξοδά του και 
έτσι σιγά-σιγά έκλεισε! Έφυγα με την οικογενειά 
μου για την Αθήνα και δραστηροποιήθηκα σε 
διάφορες επιχειρήσεις και δουλειές! Δούλεψα 
και ευτυχώς πήγα πολύ καλά!

◗ Βλέπω ότι είχες ένα πρωτοπόρο επιχειρηματικό 
μυαλό για εκείνη την εποχή…!!
Γ.Κ.◗ Προσπαθούσα όσο μπορούσα. Υπήρχε από 
κάτω από τον κινηματογράφο το ελαιοτριβείο 
και λίγο αργότερα άνοιξα και ένα τυροκομείο 
και είχα τον συγχωρεμένο τον Νικολή τον Καλ-
λέργη, τον πατέρα του νέου δημάρχου μας και 
τυροκομούσε. Είχε βγάλει τη Σχολή Τυροκομικής 
στα Γιάννενα και ήξερε την δουλειά πολύ καλά! 
Ένας καταπληκτικός άνθρωπος και τιμιότατος! 
Δυστυχώς έφυγε νωρίς από την ζωή!

◗ Πες μου μια σκηνή που σε συγκίνησε από τους 
ανθρώπους;
Γ.Κ.◗ Είχα φύγει για την Αθήνα και δούλευα σε 
διάφορες επιχειρήσεις και κάποια στιγμή γύρισα 
στα Ανώγεια Αύγουστο που είχα να κατεβώ πέντε-
έξι χρόνια. Πήρα έναν ταξιτζή από το Ηράκλειο 
για τα Ανώγεια και μόλις κατεβαίνω από το ταξί, 
με θωρεί η Δαμιανοστεφανίνα (Χαιρέτη) που ερ-
χότανε από την εξοχή και είχε γυρίσει την ποδιά 
της με τέτοιο τρόπο που την είχε γεμίσει με αχλά-
δια, μήλα, σύκα, σταφύλια! Μόλις με βλέπει, αφή-
νει την ποδιά της και φεύγουνε όλα τα φρούτα και 
μου λέει: Γιώργη!!! Παναγία μου!!! Ήρθε το 
φως!!!! Γιάντα έφυγες Γιώργη από το χωριό μας 
και σκοτείνιασε!!! Έλα Γιώργη στο χωριό μόνο 
να σε θωρούμε!!! Μια καταπληκτική γυναίκα!!! 
Μια μερακλίνα και χαρισματικός άνθρωπος!!!

◗ Σου είπε και κάτι άλλο φοβερό, το θυμάσαι;
Γ.Κ.◗ Ναι…!Πως…! Στη γυναίκα μου είχε πει: Μα 
τόσες μπαλαρίνες πού τση βάνετε; Πόσο τόπο 
έχετε; Πόσο φαϊ το νε δίνετε κάθε βράδυ!!! (γέ-
λια!!) Μια σπάνια γυναίκα που δεν μπορούσε 
χωρίς μουσική! Όταν άρχιζε ο σινεμάς έκλεινε 
το τσικάλι της για να έρθει να ακούσει το τρα-
γούδι όταν άρχιζε το έργο!

◗ Ναι σαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την ευ-
καιρία να τα πούμε!
Γ.Κ.◗ Και συ να σαι καλά, χάρηκα πολύ, Σκα-
ντάλη! (Σκανδάλη)

1 2

1  μαζί με τον μανώλη σκανδάλη 

στο σπίτι του

2   εικόνες και εικόνες  

μιας εποχής

3   «να έτσι έλεγα στα κοπέλια  

που πλήρωναν μισό εισιτήριο  

να κοιτάζουν»

4   με την γυναίκα του την αθηνά

Μπορεί οι περισσότεροι  
ήρωες, εκείνης της εποχής,  
να έχουν δύσει βιολογικά,  
ωστόσο, η σκέψη μας, 

τους έχει δώσει αρκετές  
φορές πρωταγωνιστικό  
και ξεχωριστό ρόλο στη  
ζωή μας…
Από τους αθέατους  
πρωταγωνιστές, ο εξαίρετος  
συγχωριανός μας,  
ο Γιώργης Κοντογιάννης  
-«Ζαφειρογιώργης»! 
Ο «Ζαφειρογιώργης», που  
- έστω για λίγο - θα μας  
γυρίσει τη μηχανή του χρόνου  
και την μπομπίνα της νοσταλγίας  
στα Ανώγεια του 1955 και μετά. 
Σε εκείνο το μυθικό κόσμο  
του παλιού, καλού, ελληνικού  
κινηματογράφου…
Ένα «έργο» από τα παλιά  
με ένα και μόνο πρωταγωνιστή,  
τον ίδιο τον Ζαφειρογιώργη…

(Μαν. σκαν.)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΣΤOΝ
μανώλη  
σκανδάλη

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
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ΦΑσΜΑΝ (fasman1956@gmail.com)

››   μετεκλογΙκεσ ...ΔονησεΙσ   ‹‹

Όσοι θα μπείτε στο κόπο να διαβάσετε αυ-
τές τις γραμμές, θα ήθελα να σας αναφέρω 
προκαταβολικά, ότι δεν θα πρέπει να τις 
θεωρήσετε ως απολογητικές για κάτι που 
έκανα (ή αν θέλετε για κάτι που δεν έκανα). 
Ούτε θα περιμένω στο τέλος να μου πείτε 
μπράβο ή να τις απορρίψετε (αντίστοιχα). 
Επίσης με τις γραμμές αυτές δεν αναζητεί-
ται κάποιος συγκεκριμένος παραλήπτης. 
Απλά οι γραμμές αυτές γράφονται, για να 
ειπωθούν-γραφτούν ορισμένα πράγματα με 
το όνομά τους. 
Στη ζωή μου έχω μάθει να μην κρύβομαι 
πίσω από το δάχτυλο μου. Στη ζωή μου έχω 
μάθει να λέω τα «σύκα–σύκα και τη σκά-
φη-σκάφη». Στη ζωή μου έχω συγκρουσθεί 
με φιλικά-κοντινά μου πρόσωπα, υπερα-
σπιζόμενος το δικαίωμα να μιλώ ελεύθερα 
και να λέω την άποψή μου χωρίς περιστρο-
φές και αυτό δεν θα μου το στερήσει κανέ-
νας. Στη ζωή μου δεν έχω μάθει να ανεβαί-
νω σε «άρματα» και την «κατάλληλη» 
στιγμή να πετάγομαι στο «άρμα» της απέ-
ναντι όχθης, επειδή έτσι προστάζει το ατο-
μικό συμφέρον. 
Είχα την τύχη-εύνοια αν θέλετε, να υπηρε-
τήσω στο Δήμο του χωριού μας για εννέα 
χρόνια, ως υπεύθυνος για τη μηχανογράφη-
ση του Δήμου (1985-1994), απ’όπου για 
δικούς μου επαγγελματικούς λόγους απο-

χώρησα. Στο διάστημα εκείνο συνεργάστη-
κα με δύο αξιόλογους Δημάρχους και αν-
θρώπους, που και οι δύο υπηρέτησαν με 
θέρμη την ιδέα που λέγεται «Ανώγεια», ο 
καθένας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. 
Το διάστημα εκείνο νομίζω, ότι ήταν αρκε-
τό (εννιά χρόνια!), για να αντιληφθώ μερικά 
βασικά πράγματα για τη λειτουργία του 
Δήμου μας. 
Ο απερχόμενος Δήμαρχος με περίσσα αξι-
οπρέπεια, πράγμα δυσεύρετο για το νεαρό 
της ηλικίας του, συγκέντρωνε πολλά χαρί-
σματα, που εγγυόταν θετικά για την ομαλή 
λειτουργία του Δήμου μας. 
Οι γραμμές αυτές γράφονται όχι για να υπε-
ρασπιστώ τον απερχόμενο Δήμαρχο, γιατί 
απλούστατα δεν το έχει ανάγκη και το απέ-
δειξε μεγαλοπρεπώς με τον τρόπο που δέ-
χτηκε το εκλογικό αποτέλεσμα, αμέσως μετά 
τις εκλογές, ένα τρόπο που αν μη τι άλλο 
έδειξε αξιοπρέπεια και μεγαλείο ψυχής! 
Οι γραμμές αυτές γράφονται για να εκφρά-
σω την απορία μου και τον προβληματισμό 
μου στο εξής: Βρέθηκε ένας Δήμαρχος και 
κάνει σωστά τη δουλειά του και για αντα-
μοιβή του λέμε φύγε γιατί δεν κάνεις; Η 
πρακτική αυτή είναι τουλάχιστον άδικη και 
αχάριστη. 
Οι γραμμές αυτές γράφονται για να πω δη-
μόσια ένα ταπεινό ευχαριστώ στον απερχό-

μενο Δήμαρχο, για τον τρόπο με τον οποίο 
υπηρέτησε το χωριό μας τα 7 χρόνια της 
θητείας του. 
Οι γραμμές αυτές γράφονται για να κάνουν 
σαφές στους πάντες ότι: Eφ’όσον γνωρί-
ζουμε πως «το θάρρος θέλει δύο ρο» και 
εμείς ή «το κάνουμε γαργάρα και το κατα-
πίνουμε» ή το κάνουμε «λο»,τότε «τα κά-
νουμε... θάλασσα». 
Οι γραμμές αυτές δεν γράφονται για να 
μεμφθώ το νέο Δήμαρχο του χωριού μας. 
Ίσα -ίσα που ήταν είναι και θα παραμείνει 
φίλος. Έμπρακτα θα προσπαθήσω με τις 
μικρές μου δυνάμεις να στηρίξω οποιαδή-
ποτε ενέργεια κινείται προς το συμφέρον 
του χωριού. Επίσης, αν ύστερα από 5 χρό-
νια βρεθούμε σε ανάλογο σκηνικό με εκείνο 
των περασμένων εκλογών, κατηγορηματικά 
λέω ότι θα τηρήσω ακριβώς την ίδια στάση.

✒ Όταν πέθανε ο Νίκος Ξυλούρης, πολλοί 
επώνυμοι εκφράστηκαν για το «τί εστί ΞΥ-
ΛΟΥΡΗΣ;»
Επιλεκτικά αναφέρω μερικούς:
«Ο θάνατός του ήταν μεγάλη απώλεια για την 
ελληνική μουσική και την Κρήτη». 
(Μίκης Θεοδωράκης)
«Η φωνή του χαρακτήριζε τη φυλή μας». 
(γ Χατζηνάσιος) 
«Άνοιγε το στόμα του και τραγουδούσε όλη η 
Ελλάδα». (Μ.Πλέσσας)
«Χάνοντας το Νίκο Ξυλούρη, χάσαμε τον πιο 
σημαντικό πρεσβευτή του ελληνικού τραγου-
διού». (Λ.Κόκκοτος)
«Όσο καθάρια και όσο συγκλονιστική ήταν η 
φωνή του, άλλο τόσο ήταν και στη ζωή του 
γνήσιος και καθάριος». (Τζένη Καρέζη) 
Τριαντατέσσερα χρόνια μετά, σε αφιέρωμα 
για τη μνήμη του, είπαν με μαντινάδες: 

Ο Ψαρονίκος είναι μια πηγή  
που μέρα νύχτα τρέχει

μα βγάνει πιο πολύ νερό  
τση μέρες που δε βρέχει!

γυαλάφτης
Νάτονε τρόπος του θεού  

άνθρωπος να σιμώσει
για το Ξυλούρη να του πει  

αν τόχει μετανιώσει!
Πολογιάννης

Χρωστούμε ντου πολλές τιμές  
κι όσα κι αν ρθουν ζαμάνια

Θάναι για τση Ανωγειανούς  
η πρώτη περηφάνεια!

Λευτέρης Μπέρκης
Είναι σημαία και ψηλά  

πάντα θα κυματίζει
κάμετε ενός λεπτού σιγή  

του Ψαρονίκο αξίζει!
Λευτέρης Καλομοίρης

✒ Πριν από 15 περίπου χρόνια σε εκπομπή 
για την κρητική παράδοση σε τοπικό κανάλι, 
καλεσμένος ήταν ο εκλεκτός λυράρης Μιχά-
λης Καλλέργης, μαζί με πολλούς Ανωγειανούς 
που τραγούδησαν μαντινάδες και χορέψανε 
με τη λύρα του Μιχάλη.
Κάποια στιγμή ο οικοδεσπότης της εκπομπής 
ρώτησε το Μιχάλη σε ποιά συγκεκριμένα μέ-
ρη τση Κρήτης έχει καλούς μερακλήδες. Ο 
Μιχάλης είπε αρκετά μέρη που στη διαδρομή 
του ως λυράρης έχει συναντήσει καλούς με-
ρακλήδες. Είμαι σίγουρος ότι με τη σεμνότητα 
που διακρίνει το Μιχάλη και για λόγους δεο-
ντολογίας, δεν ανέφερε τα Ανώγεια (τον τόπο 
καταγωγής του). Ο οικοδεσπότης λοιπόν της 
εκπομπής τονέ τσιγκλίζει λέγοντάς του: «Στ’ 
Ανώγεια έχει μερακλήδες;»
Ο Μιχάλης κοιτάζοντας την Ανωγειανή πα-
ρέα που ήταν μαζί του στο στούντιο απάντη-
σε με καλαμπούρι: «Ε, έχει και στ’Ανώγεια», 
λέγοντας το σαν να έκανε χάρη, αλλά παράλ-
ληλα, σαν να του έλεγε: «μα το αυτονότητο με 
ρωτάς…;». Τότε ο Γυαλάφτης, που παρακο-

λουθούσε την εκπομπή και προφανώς δεν 
κατάλαβε το ύφος του Μιχάλη, πήρε τηλέφω-
νο στην εκπομπή και λέει στον αέρα: 

Τ΄Ανώγεια είναι ο κορμός,  
τα φύλλα είναι οι άλλοι

κι΄όποιος τσι ρίζες του ξεχνά  
είναι ντροπή μεγάλη!

✒ Πριν απο πενήντα και πλέον χρόνια ο 
μακαρίτης ο Μανολόκωστας με τη γυναίκα 
του και το γαιδουράκι πρωί-πρωί πηγαίνανε 
στην εξοχή. Η γυναίκα εκαβαλίκεβγε το γαι-
δουράκι και ο μπάρμπα Κώστας ακολουθού-
σε πορπατάρης.
Όταν φθάσανε στου Βαραβαρά το ποταμό, ο 
γαίδαρος έπρεπε να ανηφορίσει, για να μπεί 
μετά στον άσφαλτο. Όμως με το που πιάνει 
την ανηφόρα ξεσομαρίζει και γκρεμίζει τη γυ-
ναίκα, που εκαβαλίκεβγε, αφού είχε ξεχάσει 
να δέσει την μπροστελίνα του γαιδάρου. Έτυ-
χε να’ναι και αρχιμενιά. Ο μπάρμπα Κώστα 
λοιπόν βλέποντας αυτό το σκηνικό άρχισε και 
εκατέβαζε ...καντήλια και εβλαστήμανε τα 
ποδαρικά κλπ. Άμα εκατέβασε όλους τσοι 
αγίους... επήλθε ηρεμία και σιμώνει ο Βιτωρό-
κωστας, που ήτανε εκια κοντά στο αμπέλι του 
και είχε δει όλο το σκηνικό και του λέει: 

Πριν να καβαλικέψουνε  
δένουν τη μπροστελίνα
Τι φταίει το ποδαρικό  

και βλαστημάς το μήνα!
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

Α ν Α Κ O ι ν ώ 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.
ΠΑΡΑ ΚΑ λOΥ ΝΤΑΙ ΕΠΙ 
ΣΗΣ, OλOΙ OΣOΙ ΕΠΙΘΥ
ΜOΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙ  λOΥΝ 
κεΙ με να Προσ Δημο-
 σΙευση ΣΤO ΕΠOΜΕΝO 
ΦΥλ λO ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ 
ΡΙΔΑΣ (Νο 299) ΝΑ ΤO 
ΠΡΑΞOΥΝ ΤO ΑΡΓOΤΕΡO 
μεΧρΙ τΙσ 
20 νοεμβρΙου 2014

επιμνημόσυνη Δεηση για τους ήρωες 
στη μαΧη στο σφακακΙ
ανώγεια, Ιερός ναός αγίου γεωργίου (7/8/2014)

ια δεύτερη συνεχή χρονιά φέτος, η ενορία του Αγίου Γεωργίου στον ομόνυμο 
ναό των Ανωγείων, τέλεσε, στις 7/8/2013 μνημόσυνο για τους ήρωες της 
Μάχης στο Σφακάκι. Πολλοί ήταν οι συγχωριανοί μας που παραστάθηκαν 

στο κάλεσμα αυτό της ενορίας και απότισαν φόρο τιμή και ως εκδήλωση άσβεστης 
μνήμης και αναγνώρισης σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία.
Μετά το πέρας της δέησης, ο πατήρ Ανδρέας Κεφαλογιάννης, απηύθυνε χαιρε-
τισμό στους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε, με τη συμβολικού περιεχομένου 
ομιλία του, στους ήρωες της μάχης στο Σφακάκι, αναδεικνύοντας και υπογραμμί-
ζοντας ως φάρος φωτεινό και μνημείο αντίστασης την ιστορική αυτή μάχη, που 
πρέπει να εμπνέει όλους τους Έλληνες σήμερα και βέβαια, να διατηρεί άσβεστη 
την αντιστασιακότητα των ανωγειανών ενάντια σε κάθε επιβουλή και αδικία.. Ο 
πατήρ Ανδρέας Κεφαλογιάννης, με την ομιλία του αυτή, σημείωσε, μεταξύ άλλων:
«Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τα Ανώγεια, για την Κρήτη, για την ελληνική 
εθνική αντίσταση απέναντι στους Ναζί της Α΄ Κατοχής.
Μια ομάδα αποφασισμένων Ανωγειανών του εφεδρικού ΕΛΑΣ μετά από μια 
καλά συντονισμένη επιχείρηση αιχμαλώτισαν τον κατακτητή που είχε πάρει ως 
όμηρους 90 γυναικόπαιδα…………].
[……….Το μήνυμα που στέλνουν στις μέρες μας οι μαχητές του Σφακακιού, είναι 
ότι ο μόνος δρόμος για να αποτινάξουμε το ζυγό,  είναι να αντισταθούμε, να αγω-
νιστούμε, να παλέψουμε γενναία και να θυσιαστούμε.
Να θυσιαστούμε για τις επόμενες γενιές, για να μην ζήσουν σκλάβοι πληρώνοντας 
μια ζωή τους διεθνείς τοκογλύφους και τα κοράκια που πίνουν το αίμα των λαών.
 Ο Ναζισμός της Α΄ Κατοχής είχε όπλα, βόμβες, εκτελέσεις.
Ο Ναζισμός της Β΄ εποχής, αυτής που ζούμε σήμερα, έχει ακόμα πιο εξοντωτικά 
όπλα. Παίρνουν ζωές, διαλύουν οικογένειες, προκαλούν πόνο και δυστυχία μέσα 
από το φοβερό οικονομικό πόλεμο που έχουν εξαπολύσει.
Ένας πόλεμος, που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, όμως, τώρα βιώνουμε τις 
συνέπειες και τα δραματικά του αποτελέσματα. Χιλιάδες αυτοκτόνησαν, εκατο-
ντάδες χιλιάδες είναι άνεργοι, χιλιάδες έχουν χάσει τα σπίτια τους. Και να σαν μην 
έφταναν όλα αυτά τώρα ξεπουλάνε και τη γη μας, τις θάλασσες μας, τα βουνά 
μας, τα ποτάμια μας, τις λίμνες μας, την ίδια μας τη ζωή. Κι όλα αυτά για ένα 
κομμάτι ψωμί. Όταν πριν από μερικά χρόνια τα είχαμε επισημάνει από αυτό εδώ 
το βήμα, πολλοί δεν μας πίστεψαν. Δυστυχώς όμως, επιβεβαιωθήκαμε.
[…………….Τα Σφακάκια είναι ο φωτεινός φάρος για τα επόμενα βήματα μας. 
Μόνο με συνεχή και αμείωτη αντίσταση θα νικήσουμε και σε αυτόν τον πόλεμο. 
Για να πάψουμε να βλέπουμε ανθρώπους να πεινάνε, για να πάψουμε να βλέπου-
με υποσιτισμένα παιδιά, για να πάψουμε να βλέπουμε συνταξιούχους να ψάχνουν 
φαγητό στους κάδους, για να πάψουμε να βλέπουμε μικρούς και μεγάλους κατά 
δεκάδες να κοιμούνται στα παγκάκια και στα πεζοδρόμια, όπως την Α’ Κατοχή.
Μας λένε ότι βγαίνουμε από την κρίση και ότι τελειώνουν τα μνημόνια, ακόμα και 
έτσι να είναι, τι τελικά κερδίσαμε από όλους αυτούς τους σωτήρες ντόπιους και 
ξένους τα τελευταία πέντε χρόνια που ήρθαν να μας δήθεν να μας σώσουν; Τίπο-
τα! Αντιθέτως, τα χάσαμε όλα: μισθούς, συντάξεις, εργασιακές σχέσεις, ασφαλι-
στικό.
Η υγεία είναι ανύπαρκτη, η Παιδεία ισοπεδώνεται, η Πρόνοια ανήκει στο μακρι-
νό παρελθόν. Το κράτος όπως το ξέραμε παύει να υπάρχει. Μπαίνουμε πλέον σε 
μια νέα σκληρή εποχή, όπου εμείς θα είμαστε η φθηνή εργατική δύναμη, κι όλα 
τ΄αλλά θα είναι και θα αγοράζονται πανάκριβα.
Όμως, δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε να ολοκληρώσουν το έργο τους…]
[…….Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί
Το Σφακάκι και οι αγωνιστές του δείχνουν το δρόμο της αντίστασης που πρέπει 
να χαράξουμε, αν θέλουμε εμείς και τα παιδιά να μη ζήσουμε σε μια αποικία 
χρέους, να μη ζήσουμε ξένοι στον τόπο μας. Κι είναι χρέος μας να ζήσουμε λεύ-
τεροι με τις δικές μας δυνάμεις, γιατί μόνο έτσι θα νιώθουμε ανεξάρτητοι και 
περήφανοι.
Κλείνω με τα λόγια ενός μεγάλου, δικού μας, λαϊκού ποιητή, του Νιδιώτη:

Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου, 
σκύβω το κεφάλι στα μαρτύριά σου 
και θαυμάζω λαέ μου τα έργα σου. 

Ματώνεις τη σκέψη σου, 
ματώνεις τα νύχια σου λαέ μου 

για να βγάλεις τον άρτο τον επιούσιο.
Τιμή και δόξα στους αντιστασιακούς του Σφακακιού, τιμή και δόξα στην ενωμέ-
νη εθνική αντίσταση. Ποτέ πια Φασισμός!  Ποτέ πια Ναζισμός!»

Φ.Α.

νέο βιβλίο 
νέα κυκλοφορία μουσικού CD
Μαργαρίτα Μυλωνάκη- Μενέλαος κ΄ γιώργης νταγιαντάς

Το άνοιγμα του ιστορικού κινηματογράφου 
των Ανωγείων «ΡεΞ» του γιώργη Κοντο-
γιάννη (ή Ζαφειρογιώργη), στις 5/8/2014, 
και μάλιστα μετά από 40 χρόνια, συνοδεύτη-
κε από την παρουσιάση δύο διαφοερετικών 
και ξεχωριστών ανωγειανών έργων.
Το πρώτο, ένα βιβλίο, απόφθεγμα ψυχής της 
Μαργαρίτας Μυλωνάκη με τίτλο «Σωπάστε 
ν’ακούσω» και το δεύτερο έργο, ένα νέο 
μουσικό CD του Μενέλαου και γιώργη ντα-
γιαντά με τίτλο «Τσ’αγάπης το δοξάρι».
Έτσι λοιπόν, για να πάρουμε τα πράγματα 
στη σειρά, στις 5/8/2014, σε μια μαγική βρα-
διά με την νοσταλγία σε πρώτο πλάνο, τα 
ιστορικά Ανώγεια έζησαν μικρές αλλά όμορ-
φες στιγμές από την εποχή του ρετρό ως τα 
χρόνια του σήμερα! Οι μικρότεροι ,όρθιοι 
στις πίσω σειρές να κοιτάνε γοητευμένοι τα 
χρώματα και τις εικόνες, έστω και με ένα 
μάτι κλειστό καθώς δεν είχαν να πληρώσουν 
ολόκληρο εισιτήριο και τον ιδιοκτήτη δεν τον 
συμφέρει να βλέπουν και με τα δυο μάτια!
Τέσσερις δεκαετίες μετά το οριστικό κλείσι-
μο του ο «Πολιτιστικός σύλλογος Ανωγεί-
ων» εμπνεύστηκε και υλοποίησε μια ιδέα, 
ανοίγοντας ξανά τις πύλες του σινεμά που 
γέμισε, από κόσμο, χρώματα, εικόνες, βιβλία 
και μουσικές.
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής, διορ-
γανώθηκε στις 5/8/2014 και έκθεση φωτο-
γραφίας, που διήρκησε δέκα ημέρες από την 
ομάδα «Φακός» του γιώργου Καπόγλου, με 
τοπία και πρόσωπα του χωριού, όπως φωτο-
γραφήθηκαν τα τελευταία δυο χρόνια. Η 
έκθεση περιελάμβανε 40 εκλεκτές φωτογρα-
φίες από ένα μεγάλο όγκο φωτογραφιών που 
ξεπερνούσαν τις 2000 και είχαν ληφθεί στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων της έμπειρης 
αυτής φωτογραφικής ομάδας.
Την ίδια όμως αυτή ημέρα της έναρξης των 
εκδηλώσεων, έγινε, όπως αναφέρθηκε και η 
παρουσίαση του βιβλίου της κόρης του Ζα-
φειρογιώργη Μαργαρίτας Μυλωνάκη με 
τίτλο «Σωπάστε να ακούσω», αλλά και της 
νέας δισκογραφικής δουλειάς των Μενέλαου 
και Γιώργη Νταγιαντά με τίτλο «Τσ’ αγάπης 
το δοξάρι».
O κόσμος που συμμετείχε στην εκδήλωση και 
δη οι παλαιότεροι, κατέκλυσαν την αίθουσα, 
τόσο με την παρουσία τους, όσο και με το 
συναίσθημα που ανάβλυζε η ψυχή τους. Ο δε 
οικοδεσπότης, ο Γιώργης Κοντογιάννης, 
μπροστά στη θέση του οδηγού, με την Αθη-
νά και τα παιδιά τους, τιμούσε μέρος της 
νεώτερης ιστορίας του χωριού, αλλά και το 
ίδιο του το βιος.
 Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Γιώργης 
Κοντογιάννης (Ζαφειρογιώργης), μεταξύ 
άλλων σημείωσε:

«Είναι σαν να ξανάνιωσα σήμερα σαν να ́ μαι 
δεκαετίες νεότερος. Δεν περιγράφεται η χα-
ρά και ο ενθουσιασμός μου που άνοιξε ο 
κινηματογράφος μετά από 40 χρόνια, πραγ-
ματικά δε  βρίσκω λόγια να περιγράψω αυ-
τή τη χαρά και το γεγονός ότι βλέπω ότι και 
το χωριό συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση. 
Δόξα τω Θεό στα χρόνια που είμαι τώρα 
είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τη ζωή 
και την υγεία μου και είμαι ευτυχής που ζω 
να απολαύσω το άνοιγμα του κινηματογρά-
φου ξανά. Ας το ζήσω απόψε και μετά ό,τι 
θέλει ας γίνει…
Εγώ γέρασα δεν μπορώ να κάνω περισσό-
τερα από αυτά που βλέπεις τώρα. Θα ήθελα 
να κάνω αλλά δεν μπορώ πια, είμαι και 95 
ετών μη το ξεχνάς. Ευτυχώς που είμαι όρθι-
ος και τα βλέπω και τα χαίρομαι.
Για το ότι θα μιλήσει για το βιβλίο της η κό-
ρη μου και θα παίξει λύρα ο εγγονός μου ένα 
μόνο έχω να πω: Αν δε με ενθουσίαζαν αυτά 
τα πράγματα δεν θα ήμουν άνθρωπος! 
Όποιος και αν ήταν στην θέση μου θα ήταν 
αυτή τη στιγμή ο πιο χαρούμενος άνθρωπος 
στον κόσμο. Αυτή είναι η ζωή μου εμένα.
Αυτό που βλέπετε εδώ μέσα το έκανα για 
περίπου 20 χρόνια με το συνεταίρο το Σω-
κράτη Σαλούστρο, αλλά στις ταινίες και 
στους ανθρώπους που καθόντουσαν ήμουνα 
μόνος και κουραζόμουν, αλλά είχα και τη 
χαρά που έβλεπα ότι ο κόσμος κάθε βράδυ 
γέμιζε τον κινηματογράφο.
Όταν στερήσεις από τα παιδιά αυτό το θέα-
μα, στερείς την ίδια τη ζωή. Πάντα ήθελα τα 
παιδιά μέσα.. Πολλές φορές δεν τα άφηνε ο 
καθηγητής τους να μπουν και εγώ στεναχω-
ριόμουν. Αλλά όλα πέρασαν καλά και με 
αγαπούσαν και τα παιδιά που τα εξυπηρε-
τούσα. Απλά τους έβαζα τον περιορισμό αν 
δεν είχαν όλο το εισιτήριο να κοιτάνε με το 
ένα μάτι το έργο γιατί δεν με σύμφερνε!! Κι 
είχα τέσσερα παιδιά γύρω- γύρω  και κοιτού-
σαν με το ένα αμάτι για να μην καταστραφώ! 
Ευχαριστώ πολύ και τα κοπέλια του Πολιτι-
στικού συλλόγου για αυτό που σκέφτηκαν και 
έκαναν και τον Γιάννη το Φασουλά για την 
όμορφη επιστολή που έστειλε» 
Την όλη παρουσίαση της εκδήλωση συντό-
νισε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη Δημήτρης Σα-
λούστρος ή Ζαίμης, μόνιμος κάτοικος Λει-
βαδιάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παράλ-
ληλα, αναφέρθηκε στο βιβλίο «Σωπάστε να 
ακούσω», διαβάζοντας αποσπάσματα μαζί 
με τη σύζυγο του ελένη Καμπουρατζή και 
την φιλόλογο ελένη Σμπώκου. Μάλιστα 
προλόγισε και ένα συγκλονιστικό βίντεο 
που προβλήθηκε στα πλαίσια της εκδήλω-
σης με θέμα τη γενοκτονία 353.000 Ποντίων.

(επιμέλεια: Μανώλης Σκανδάλης)

ο Μενέλαος και ο Γιώργης Νταγιάντας επί τω έργω,  
κατά την παρουσίαση του νέου CD

Γ

A
N

ώ
γ

ε
ιΑ

ν
Ο

Σ
 Π

Ο
Λ

ιΤ
ιΣ

Μ
Ο

Σ
 //

Α
νώ

γε
ια

 1
1/

8/
20

14



δράσεις αποδράσεις
10 11ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Τ’Ανώγεια, όμως που υπέστησαν το ολοκαύτωμα για τρίτη τότε, φορά 
στην ιστορία τους, μπόρεσαν κι άντεξαν στο χρόνο και σήμερα μπορούν 
και αποπνέουν τον αέρα της υπερηφάνειας και της λευτεριάς, αλλά και 
της άοκνης προσπάθειας των ανωγειανών για το «καλύτερο αύριο».
Φέτος ο συμβολισμός ήταν έντονος. 70 χρόνια από το 3ο Ολοκαύτωμα! 
Πολλοί που έζησαν την αποφράδα εκείνη ημέρα, σήμερα δεν είναι κοντά 
μας. «Ηττήθηκαν» από το χρόνο και τη φυσική φθορά. Όμως πάρα πολλοί 
άλλοι, κάθε ηλικίας, βρέθηκαν για ακόμα μία χρονιά φέτος, πιστοί στο 
ραντεβού, στην κεντρική πλατεία του χωριού μας, στ’Αρμί και τίμησαν με 
την παρουσία τους, τους άξιους και ανδρειωμένους, τους ελεύθερους και 
περήφανους ανωγειανούς της εποχής εκείνης.
Προπομπός των φετινών επετειακών εκδηλώσεων και στα πλαίσια αυτών, 
ήταν η εξαιρετική παρουσία-παράσταση που έδωσε η πολυπληθής ομάδα 
μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου, την Τρίτη 12 Αυγού-
στου, στις 21:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του χωριού μας. Την 
ορχήστα διεύθυνε ο αρχιμουσικός Λεωνίδας Τζωρτζάκης. Ο Γιάννης Κασ-
σωτάκης ερμήνευσε στίχους, μεταξύ άλλων του Χατζηδάκη και του Λοϊζου.
Την επόμενη ημέρα, στις 13 Αυγούστου, στις 10:30 π.μ. στον Ιερό Ενορι-
ακό Ναό του Αγίου Ιωάννη, τελέστηκε επίσημη δοξολογία, χωροστατού-
ντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. 
Ευγενίου.
Ακολούθως, άπαντες οι παρευρισκόμενοι, ανηφόρησαν στην κεντρική 
πλατεία, όπου ώρα 11:00 τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση. Αμέσως μετά, 
ο τελετάρχης της εκδήλωσης κ. Μανώλης Σκανδάλης, έδωσε το έναυσμα 
και ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, απελθών δήμαρχος κ. Σωκράτης 
Κεφαλογιάννης εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας λόγο, (βλ. αναλυ-
τικά, στο παρόν φύλλο της Φ.Α), κάνοντας αναφορά στα γεγονότα εκείνων 
των ιστορικών ημερών, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει για την σύγχρονη 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση και την ανάγκη για την επίδειξη 
πνεύματος αντίστασης σε κάθετί φασιστικό που σήμερα πλανάται «πάνω 
από τα κεφάλια μας».
Και φέτος, όπως ήδη αναφέρθηκε, πολλοί ήταν οι ανωγειανοί που παρευ-
ρέθηκαν στην εκδήλωση ενώ δεν έλειψαν και πλήθος επισήμων προσκα-
λεσμένων, μεταξύ των οποίων: η υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλο-
γιάννη, ο Βουλευτής Ρεθύμνου κ. γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Βουλευτής 
Χανίων κ. Κυριάκος Βυρβιδάκης, οι βουλευτές Ηρακλείου κ. Μάξιμος 
Σενετάκης και κ. Κωνσταντίνος Δαμαβολίτης, οι Ευρωβουλευτές κ. Μα-
νόλης Κεφαλογιάννης και κ. νότης Μαριάς, ο απελθών Δήμαρχος Ανω-
γείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ανωγείων 
κ. Μανόλης Καλλέργης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης κ. ευρυπίδης 
Κουκιαδάκης, αλλά και εκπρόσωποι της στρατιωτικής, αλλά και αστυ-
νομικής ηγεσίας της Κρήτης.

Στην συνέχεια, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο του Ανωγεια-
νού Αγωνιστή από όλους τους εκπροσώπους της πολιτικής, στρατιωτικής 
ηγεσίας, αλλά και από φορείς και οργανώσεις και βεβαίως από τον κ. 
Ζαχαρία Σαλούστρο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας.
Η αισθαντική ερμηνεία από τη Μαρίνα Δακανάλη, συνοδευόμενη από τον 
Βασίλη Δραμουντάνη και το μαντολίνο του, των στίχων της Ειρήνης Ανα-
γνωστάκη «Ω, Παναγιά μου ανωγειανή» καθήλωσε τους παρευρισκόμε-
νους.
Και φέτος τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, και αμέσως μετά την ανάκρουση 
του εθνικού Ύμνου διέσχησαν τον ανωγειανό ουρανό, σε χαμηλή πτήση, 
δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, 
κόβοντας την ανάσα και σκορπώντας ρίγη συγκίνησης και περηφάνειας, 
σε όλους όσους απότισαν και φέτος φόρο τιμής στους αγωνιστές εκείνης 
της περιόδου και στα θύματα της γερμανικής θηριωδίας.

Φ.Α.

      ε γ κ α Ι ν Ι α σ τ η κ ε 
από το βασΙλη σκουλα
το «ΠετρΙνο θεατρο» 
Ο συγχωριανός μας Βασίλης Σκουλάς, 
εμπνευσμένος από το μοναδικής ομορ-
φιάς τοπίο του ορεινού όγκου του Ψη-
λορείτη, μπόρεσε και έκανε μια ακόμα 
όμορφη, ιδέα του πραγματικότητα, 
εγκαινιάζοντας, στις 22 Αυγούστου, το 
«Πέτρινο Θέατρο», στον προαύλιο χώ-
ρο του ορεινού θερέτρου «Ντελίνα».
Την ημέρα εκείνη, ο άξιος κρητικός καλ-
λιτέχνης, πρόσφερε στους πολλούς πα-
ρευρισκομένους, ένα όμορφο μουσικό 
βράδυ, αποδίδοντας και ερμηνεύοντας 
έτσι, διακριτικά, χωρίς μέσα ηλεκτρο-
νικά, μελωδικά κομμάτια, φιλοδοξώ-
ντας, ο χώρος αυτός, στο μέλλον, να 
φιλοξενεί καλλιτέχνες του θεάτρου και 
της μουσικής, χαρίζοντας με τη σειρά 
του μοναδικές παραστάσεις στο φιλο-
θεάμον κοινό.
Να αποδώσουμε τα συγχαρητήριά μας 
στο Βασίλη Σκουλά και να του ευχη-
θούμε δύναμη και ζωντάνια, ώστε να 
κρατά ψηλά τη σημαία της παράδοσης 
και του πολιτισμού.                        Φ.Α.

>   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

Ζω με μια κατάρα καρφωμένη 
στην πλάτη μου. Σαν τρίτο μάτι 
που αντιδρά στην ομίχλη. Οι 
άνθρωποι είναι μίση. Ενδεχόμε-
να εγκλήματος. Σκαρφαλώνουν 
μέσα μου. Καρφώνουν με τα 
νύχια τους την ψυχή μου. Στο 
σώμα μου, βρίσκονται όλα τα 
πρόσωπά τους. Στο μέτωπό μου 
γράφονται νούμερα. Κάθε αριθ-
μός με αντιστοιχεί. Ποιός σβήνει 
και ποιός γράφει;

Πίσω μου η θάλασσα έχει μαυ-
ρίσει. Στην προκυμαία τα κύμα-
τα σπάνε μορφές. Τα πέλματά 
μου ματώνουν απ’ τις σάρκες 
τους. Όταν το θαύμα δε χωράει 
στα χέρια σου, ανοίγει μια τρύ-
πα στην καρδιά σου. 
Στις άκρες των ματιών τα χρώ-
ματα κατακρημνίστηκαν. Οι 
φλούδες τους κρέμονται από το 
ταβάνι, σαν σταφύλι που ξέχασε 
να σώσει το κουκούτσι του. 
Όταν γεράσουν οι εποχές, η σε-
λήνη τον Αύγουστο θα μετριά-
ζει τις αντοχές της. Μια μοναδι-
κότητα ύπαρξης που κρύβεται 
μέσα στο απόλυτο του θανάτου.

Τα φανάρια στα σοκάκια γρα-
πώνονται από τα μπαλκόνια, 
σαν αναρριχόμενα φυτά. Θέλω 
να κάνω φου και να ανάψουν. 
Ο ινδιάνος στον χυλισμένο τοί-
χο με κοιτά. Κολλάω τα φτερά 
του στα δάχτυλα και προχω-
ράω. Μια γάτα σκαλίζει το χώ-
μα. Επιμελής φροντίδα για να 
εξαφανίσει τα χνάρια της. Για 
μια στιγμή ζηλεύω. 

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.

Ένα γραφείο γεμάτο κορνίζες. 
Στιγμές που μυρίζουν. Λαθραί-
ες. Σίγουρες. Στα χρόνια που 
ήρθαν αποδεκατίστηκαν όλα τα 
στρατιωτάκια μου. Και μόνος 
ζωντανός. Μόνος πόνος. Η αλή-
θεια ως ει παρούσα. Τίποτα δεν 
αναχαιτίζει το κενό. Μου έμα-
θαν να τσαλακώνω τα όνειρα 
στο φόβο του πόνου. Να γκρε-
μίζω τον ορίζοντα. Όταν η άνοι-
ξη ξεχνάει να ΄ρθει, συνηθίζεις 
να θάβεις το βλέμμα. Ξεσκονί-
ζεις τη φυλακή σου με την ανά-
σα σου. 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν 
ένα παραμύθι. Μια ιχνηλασία 
φωτός που δεν ήθελε να απεκ-
δυθεί. Εκείνο που της πρόσταζε 
ο χρόνος. Αυτό που οι άνθρω-
ποι δε χωρούσαν. Κι έτσι από 
τότε η αγάπη πάντα προδίδει 
την πατρίδα της.

Σχεδόν τέλεια. 
Σχεδόν εξ αμελείας.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

(ΚΕΙΜΕΝο ΑΠο Το ΒΙΒλΙο «ΕΠΕΙΔΗ 
ΜΑΖΙ» ΠοΥ ΕΠΑΝΑΚΥΚλοΦοΡΗΣΕ 
ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔοΣΗ ΑΠο ΤΙΣ ΕΚΔ. 
ΑΠοΠΕΙΡΑ)

   εξ αμελεΙασ

«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».

Κουράστηκε στην ανάκριση...
Εποχή του 1960 και κάνουν τα εγκαίνια του Ρολογιού στο Γυμνάσιο – Λύ-
κειο στα Ανώγεια, το οποίο είναι και σήμερα. Μαζευτήκανε εκεί πολλοί 
Ανωγειανοί, ανάμεσα τους και μια γριά και ρωτά ένα νεαρό: «ήντα παιδί 
μου είναι αυτό το πράμα;» «αυτό θεία είναι Ρολόι και θα μας εδείχνει την 
ώρα». «Και πώς παιδί μου δείχνει την ώρα;» «Άκουσε να δεις θεία, άμα 
πάει ο μικρός δείκτης στο δώδεκα και πάει και ο μεγάλος δείκτης στο 
δώδεκα τότε η ώρα είναι δώδεκα». «Και πώς καταλαβαίνει το ρολόι παιδί 
μου αν είναι μεσημέρι στις δώδεκα ή είναι αργά στις δώδεκα;» 
Και ο νεαρός: «ωωωωωωωω άσε με δα !!!»

Η κουμανταδόρισσα
Στο Περαχώρι, στο καφενείο του Μίχαλου του Γριλιό, ήτανε μια παρέα 
Περαχωριανοί και εκουβεδιάζανε πάλι για τσι γυναίκες.
Έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος, εγώ την κάνω κουμάντο έλεγε ο ένας, εγώ 
δεν την κάνω κουμάντο έλεγε ο άλλος.
Στο καφενείο καθόταν και ο Κώστας ο Σκουλάς ή Σωπατόκωστας, και 
ένας τον ερώτησε: Κώστα εσύ κάνεις κουμάντο τη γυναίκα σου;
Και ο Σωπατόκωστας:
Ντά όλη τη γειτονιά κάνει κουμάντο και εμένα δε θελά κάνει.

Φοβόταν τη γυναίκα του...
Πολύ παλιά στα Ανώγεια σε ένα καφενείο του χωριού κάθονται καμιά 
δεκαριά άτομα και έχουνε συζήτηση για τσι γυναίκες.
Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, άτονε μούκαμε εμένα μια φορά η γυναίκα μου, 
εμένα να δεις ίντα έκαμε λέει ο άλλος, αλλά τουλάχιστο εγώ την κάνω 
κουμάντο, ναι και εγώ κάνω κουμάντο στο σπίτι λέει ο άλλος. 
Ελέγανε όλοι πως ήταν παραπονεμένοι, αλλά είχανε την παρηγοριά πως 
δεν της φοβούνταν και εκάνανε σκιάς το κουμάντο.
Στο καφενείο ήτανε και ο Μανόλης ο Χαιρέτης ή Χτυπαρθούνης και δεν 
είχε μιλήσει καθόλου. 
Κάποια στιγμή λέει ένας του Χτυπαρθούνη: «Μανόλη πες μας και εσύ 
πράμα που είσαι και πιο παλιός, φοβάσαι τη γυναίκα σου;» 
Και ο Χτυπαρούνης: «Ντα δεν εφοβήθηκα άλλο άνθρωπο στο κόσμο!!!»

«Μπρε 'σεις, το νού σας!»
Ο Κυριάκος ο Ροδίτης μαζί με άλλους δυο παίζουνε πρέφα όξω από το 
καφενείο του Πολογιάννη. Καλοκαίρι, μέρα ηλιόλουστη. Στην αυλή του 
καφενείου και δίπλα εκεί που παίζουνε την πρέφα έχει ανοίξει ο Δήμος ένα 
χαντάκι με προοπτική να βάλει μέσα μεγάλες σωλήνες του νερού. Όπως 
λοιπόν παίζουνε την πρέφα πέφτει ο στυλός που εγράφανε μέσα στο χα-
ντάκι. «Φέρε μωρή Πολογιάννενα ένα άλλο στυλό γιατί αυτός που είχαμε 
έπεσε μέσα στο χαντάκι» τσι φωνάζει ένας από την παρέα. Φέρνει ο Πο-
λογιάννενα ένα άλλο στυλό. Μετά από λίγο τους έπεσε μέσα στο χαντάκι 
το μπλοκάκι που εγράφανε την πρέφα. «Φέρε μωρή Πολογιάννενα ένα 
μπλοκάκι γιατί κίονά που είχαμε έπεσε μέσα στο χαντάκι». Φέρνει η Πο-
λογιάννενα ένα άλλο μπλοκάκι. Συνεχίζουνε την πρέφα όπου κάποια στιγ-
μή τους πέφτει μέσα στο χαντάκι ο κουπένιος Άσσος. Και ο Κυριάκος: 
«Ελάστε μπρέ να ξεσύρουμε από παέ γιατί θα πέσουμε όλοι μέσα!!!»

Οι αποβολές... 
Πριν πολλά χρόνια γινότανε ένας γάμος στο κέντρο «Πράσινη Φωλιά» 
του Γιώργη Καλομοίρη (Ντουγκέρη). Ήτανε μεγάλη παρέα εκεί, ο γρη-
γόρης Χαιρέτης (Φουναδογρηγόρης), ο ευριπίδης Χαιρέτης, ο Χαιρε-
τοχαραλάμπης, ο Χτυπαρθούνης, ο Πετυχεμένος, ο Ανάστος του νικο-
λάτσο, ο Κίκης, ο Μανταλιώτης και άλλοι. Μετά, όλη αυτή η παρέα 
πήγε στο καφενείο του Γρυλλιού να πιεί καφέ. Ήτανε βγαρμένοι στο 
κέφι, εχορέψανε μερικούς χορούς και εχορέψανε και το χορό Ράσπα. 
Μετά από πολλά χρόνια, κατέβηκε στο Περαχώρι, στο καφενείο του 
Γρυλλιού, ο Γρηγόρης Χαιρέτης (Φουναδογρηγόρης). Σε λίγη ώρα λέει 
ο γρυλλιός στον στον Φουναδογρηγόρη: «Θυμάσαι μπρε Γρηγόρη, που 
είμαστε μια μεγάλη παρέα και εχορέψαμε την Ράσπα;» Και ο γρηγόρης 
του απαντά: «Πώς δεν το θυμούμαι, θυμούμαι το». Τότε ο γρυλλιός του 
λέει: «Ακόμη φαίνονται οι αποβολές μας έκεδά». Ο γρηγόρης του απαντά 
αμέσως: «Από βροχής ήτανε ο τόπος!!!» Μετά σηκώνεται απάνω στην 
καρέκλα ο Κίκης και λέει του Γρυλλιό: «Ίχητάς, με τονε θελα τα βάλεις 
να τα πας πέρα»!!!

ο Συντάκτης, 
ο Στοχαστής

Ανωγειανές 
Αθιβολές ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΤΗΣ ΚΝΕ ΣΤ' ΑΝΩΓΕΙΑ

Ο φετινός Αύγουστος στ’Ανώγεια, ήταν αφορμή, στα πλαίσια, της συμπλήρωσης, 
άλλωστε, των 70 χρόνων από το 3ο Ολοκαύτωμα του χωριού, να πραγματοποιηθούν 
πλήθος σημαντικών εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων, σημαίνουσα θέση κατέλαβε η 
εκδήλωση που διοργάνωσαν στις 2 Αυγούστου, στις 7:30 το απόγευμα, οι Τομεακές 
Οργανώσεις Ρεθύμνου της ΚΝΕ. Πρόκειται για την προφεστιβαλική εκδήλωση με 
κεντρικό τίτλο «Ανώγεια: 70 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα η πάλη συνεχίζεται ενάντια 
στο φασισμό και το σύστημα που τον γεννά». Η εκδήλωση αυτή, την οποία παρακο-
λούθησε πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκε στο ειδικότερο πλαίσιο εκδηλώσεων και 
ως προπομπός του Φεστιβάλ «ΚΝΕ – ΟΔΗΓΗΤΗ», το οποίο φέτος κλείνει 40 χρόνια 
ζωής και μαχητικής παρουσίας στα κοινά του τόπου μας. Την εκδήλωση χαιρέτησαν 
τόσο στέλεχος της Κομματικής Οργάνωσης Ανωγείων του ΚΚε, ενώ κατατέθηκαν 
στέφανα εκ μέρους της γερμανικής πολιτικής παράταξης του DKP (Γερμανικό Κομ-
μουνιστικό Κόμμα), αλλά και της SDAJ (Γερμανική Κομμουνιστική Νεολαία), φορείς, 
που χαιρέτισαν παράλληλα, την εκδήλωση. Βεβαίως, στεφάνι κατατέθηκε από το ΚΚΕ 
– Κ.Ο Ανωγείων, και από την Οργάνωση Περιοχής Κρήτης της ΚΝΕ. Στα πλαίσια 
της εκδήλωσης, που παρακολούθησε, όπως αναφέρθηκε, πολύς κόσμος, μίλησε, ο κ. 
γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος προσέγγισε με ευαισθησία και προσοχή το ιστορικό 
των γεγονότων του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων το μαύρο εκείνο Αύγουστο του 
1944. Τη σκυτάλη από τον καθηγητή έλαβε ο κ. νίκος Μανουσάκης μέλος του Γρα-
φείου Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ.
Η βραδιά έκλεισε με κρητικό γλέντι στο οποίο το ρυθμό με τη μουσική και το τραγού-
δι του, έδωσε το μουσικό σχήμα, αποτελούμενο από τους: γιώργη Φασουλά (λύρα – 
τραγούδι),  Κώστα Καλλέργη (λαούτο – τραγούδι), γιάννη Βρέντζο (μαντολίνο – 
τραγούδι), Κώστα Μαρκάκη (κιθάρα – τραγούδι), και Αλέξη Κριτσωτάκη (κρουστά). 
Αισθητή έκανε την παρουσία του και το χορευτικό σχήμα του «Πολιτιστικού Συλλό-
γου Ανωγείων».                                                                                                               Φ.Α.

Αρμί, 2/8/2014

13/8/2014

70 ΧΡΟνιΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 

                                    ΟΛΟΚΑΥΤώΜΑ 
Τών Ανώγειών

        εΚΔΗΛώΣειΣ ΜνΗΜΗΣ ΚΑι ΤιΜΗΣ 
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1  Προλεγομενα
Ολόκληρη την Ελλάδα συγκλόνισε ο σεισμός της 28ης Οκτώβρη 
2010, που είχε επίκεντρο την Κρήτη κι έγινε αισθητός και πέρα από 
τα σύνορα της χώρας. Ο τελευταίος μινωίτης, ο Γιάννης Σακελλα-
ράκης, αφού έζησε μερικές δεκαετίες, ως κοινός θνητός στο συμ-
βατό χωρόχρονο, κι ενώ βίωνε διαισθητικά αδιαλείπτως ασύλληπτες 
στιγμές στον αέναο ιστορικό χρόνο, πέρασε οριστικά στον ονειρε-
μένο του παράδεισο της μινωικής Κρήτης. Αυτή καθεαυτή η απο-
δημία του, με ό,τι συνεπάγεται, μέσα στο πλαίσιο του αιώνιου νόμου 
της ζωής και του θανάτου, αποκτά τεράστια σημασία. Εκείνο όμως, 
που προσλαμβάνει κοινωνική διάσταση, κι αναδεικνύει την ανθρω-
πιστική μας συνείδηση, υπήρξε το συμβάν της 29ης Ιουνίου 2014 στο 
ανακτορικό κτιριακό συγκρότημα, στην Ζώμινθο. Ήταν ένας με-
τασεισμός, που με ταρακούνησε πολύ και ταυτόχρονα με συγκίνη-
σε βαθύτατα. Αισθάνθηκα την εκτίναξη της ταφόπετρας του μνη-
μείου, που σκέπαζε στοργικά το Γ. Σακελλαράκη στη γενέτειρά του 
και τον ούριο αιγαιοπελαγίτικο άνεμο να τον μεταφέρει στον τόπο 
της επιθυμίας του. Αφού τίμησε, για τέσσερα σχεδόν χρόνια τη γη 
που γεννήθηκε και ανδρώθηκε, εγκατέλειψε την πνικτική ατμόσφαι-
ρα της Πρωτεύουσας, κι επέστρεψε στον καθαρό και γνώριμο αέ-
ρα του βουνού, που κυριολεκτικά λάτρευε.
Ολόκληρος ο Ψηλορείτης καλωσόρισε τον υψηλό καλεσμένο, χα-
ρίζοντάς του την πιο περίοπτο θέση στα σπλάγχνα του. Το ίδιο, 
με ορθάνοικτες και συντετριμμένες καρδιές όλοι οι Κρητικοί, υπο-
δέχτηκαν το δικό τους άνθρωπο, που τόσο είχαν αγαπήσει κι εκεί-
νος αγάπησε. Από εκείνη την ιστορική μέρα οι Κρητικοί και κυ-
ρίως οι Ανωγειανοί  έχουν για πάντα κοντά τους τον άοκνο σκα-
πανέα και αιώνιο ταξιδευτή. Κι εκείνος μακάριος αναπαύεται στα 
ιερά χώματα, που είχε ποτίσει με πολύ ιδρώτα και αίμα, ενώ η 
ψυχή του ευτυχισμένη ελαφροπετά ελεύθερη πάνω από το Νησί 
μας και  συνομιλεί με τους λατρευτούς του μινωίτες. Αυτή ακριβώς 
η σεισμική δόνηση, αυτή η σεπτή μυσταγωγική ιεροτελεστία της 
μεταφοράς των οστών του στη Ζώμινθο, αυτή η αιώνια αδελφο-
ποίηση ενός διαπρεπή επιστήμονα με τους συγχωριανούς μου, 
υπήρξε μια πρωτόγνωρη πρόκληση, που δεν μπόρεσα να προσπε-
ράσω. Αυτή μ’ οδήγησε να ξεδιπλώσω τα συναισθήματά μου και 
να προσεγγίσω τη σημασία αυτής της ατέλειωτης σχέσης, ανθρώ-
πινα αλλά και μέσα στα πλαίσια της  κοινωνιολογικής της διάστα-
σης, σύμφωνα μ’ αυτά που άκουσα και διάβασα για τον εκλιπόντα.

2   η ΠροσωΠΙκη σΧεση καΙ γνωρΙμΙα μου 
με το γ. σακελλαρακη

Ατυχώς, η άρνηση της τύχης να κοσμεί με την παρουσία του το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι διαφορετικοί δρόμοι και χώροι εργασίας, 
δεν επέτρεψαν να έλθομε πολύ πιο κοντά, όσο θα θέλαμε. Όμως 
από την πρώτη μας γνωριμία διαπιστώσαμε τα κοινά σημεία της 
ζεύξης κι επικοινωνίας, τόσο στο ανθρώπινο όσο και το επιστημο-
νικό επίπεδο. Βρεθήκαμε ομογάλακτοι και περήφανοι κάτοχοι εκεί-
νης της ανεπανάληπτης κλασικής παιδείας, που βυζάξαμε κυριολε-
κτικά σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με αποκορύφωμα στα 
Ελληνικά Πανεπιστήμια. Διαπιστώσαμε ότι ήμαστε κι οι δυο γερμα-
νομαθείς και σύν-τροφοι, αφού κάναμε μεταπτυχιακές σπουδές στο 
ίδιο Πανεπιστήμιο, της Χαϊδελβέργης κι εκτός των άλλων, βιώσαμε 
την ίδια τιμή να διδάξομε σε Γερμανικά Πανεπιστήμια. Γι αυτό ακρι-
βώς και στις κατά καιρούς συναντήσεις μας, η συναδελφικότητα κι 
η αμοιβαιότητα της απεριόριστης εκτίμησης, μας είχε φέρει στα όρια 
μιας πραγματικής, αλλά δυστυχώς ανεκπλήρωτης φιλίας.
Περιγράφοντάς μου με γλαφυρότητα τ’ ανεκτίμητα ευρήματα της 
πολύχρονης και επίπονης αρχαιολογικής του σκαπάνης, με συνέ-
παιρνε. Εγκατέλειπα τον πεπερασμένο χωρόχρονο και γοητευμέ-
νος τον συνόδευα στα μεγάλα ταξίδια της διαχρονικότητας και 
‘του αέναου χρόνου’. Κι όλα αυτά είχαν πάντα αφετηρία και τέρ-
μα τη λατρεμένη του μινωική Κρήτη και τους ανθρώπους της. 
Εκείνους που, από το βαθύ ύπνο πολλών χιλιετηρίδων, με την 
απίστευτη ερευνητική του διαίσθηση και δεινότητα, ‘ξύπνησε!’. Κι 
εγώ, συγκινημένος εκδήλωνα το θαυμασμό και την ανυπόκριτη 
ευγνωμοσύνη μου, για την τεράστια προσφορά του στην χώρα, 
την Κρήτη και το χωριό μας!
Άλλωστε, στα πλαίσια των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επι-
στημών, διαπιστώναμε τη στενή σχέση και συγγένεια των γνωστι-
κών μας αντικειμένων και τις δυνατότητες για συνεργασία. Ο 
απίστευτα ανθρωποκεντρικός τρόπος προσέγγισης κι επιστημο-
νικής μελέτης όλων των αρχαιολογικών του ευρημάτων, με οδή-
γησε να διακρίνω  σ’ αυτόν τον οξυδερκή αρχαιολόγο, τη διάθεση 
του κοινωνικού και πολιτιστικού ανθρωπολόγου.
Αποστολή του ερευνητή είναι η αναζήτηση της αλήθειας, η προα-
γωγή της επιστήμης και της γνώσης και κυρίως η υπηρεσία της 
στον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο. Κι αυτές τις κλασικές 
αρχές κι επιστημονικές νόρμες τις γνώριζε και τις εφάρμοζε με 
θρησκευτική ευλάβεια ο Γ. Σακελλαράκης. Έσκαβε με πάθος, με 
νύχια και με δόντια, κι έμπαινε στα έγκατα της γης και των αιώνων 
όχι απλά για να προσθέσει κι άλλα ακόμα καινούργια στοιχεία 
στην τεράστια λίστα των ερευνητικών του ευρημάτων.

Ασφαλώς τα τοποθετούσε ιεραρχικά στην αξιολογική κλίμακα, 
συνεκτιμώντας και την τελευταία λεπτομέρεια. Όμως πόθος του 
ήταν να συνθέσει αυτά τα ατέλειωτα στοιχεία σ’ ένα αρμονικό 
σύνολο, με μοναδικό σκοπό ν’ αναπαραστήσει το κοινωνικό σκη-
νικό των ανθρώπων, που είχαν ζήσει σ’ εκείνη τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή. Από τα κτερίσματα και τα παραστατικά στοιχεία 
των ανασκαφών του, προσπαθούσε ν’ ακτινογραφήσει τους δημι-
ουργούς  τους. Να διαγνώσει, τον πλούτο και την εναλλαγή των 
συναισθημάτων της ψυχής τους, τα μικρά και μεγάλα προβλήματα 
της καθημερινότητας και γενικότερα την κοινωνική συγκρότηση 
της συλλογικής τους ζωής!
Με βαθειά επίγνωση της εξελικτικής δυναμικής κάθε ανθρώπινης 
κοινωνίας, που οδηγεί στη διαρκή πολυπλοκότητα των δομών της, 
δεν παραβλέπω το γεγονός ότι η οποιαδήποτε διαμόρφωσή της στην 
αλληλουχία των συγκεκριμένων ιστορικών στιγμών, αποτελεί νομο-
τελειακά κάθε μια ξεχωριστά,  ένα κρίκο στην ατέρμονη  αλυσίδα 
στη διαχρονική της διάσταση. Ως βαθυστόχαστες και πολύ κολακευ-
τικές αποδεχόταν ο αείμνηστος Γ. Σακελλαράκης αυτές μου τις σκέ-
ψεις, που μας έφερναν πιο κοντά ανθρώπινα κι επιστημονικά. Όμως 
η χαρά του γιγάντωνε, όταν του αποκάλυπτα ότι με τις κοινωνιολο-
γικές μου έρευνες κι αναλύσεις διαπίστωνα πως κάποιες κοινωνικές 
παραδόσεις του Νησιού μας, φέρουν ακόμα έντονο το άρωμα των 
μινωικών χρόνων, όπως κι εκείνος από τη σκοπιά του διέβλεπε.
Εκεί όμως όπου οι συναντήσεις μας έπαιρναν τη διάσταση πλατω-
νικού συμποσίου κι η συζήτηση ιεροτελεστίας ήταν οι στιγμές, που 
κάναμε λόγο για τους κοινούς λατρευτούς μας τόπους, την Κρήτη 
και τ’ Ανώγεια!  Απαριθμούσαμε με περηφάνια, τις απαράμιλλες 
αρετές των ανθρώπων μας, αναζητώντας ταυτόχρονα νέους τρόπους 
για τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους. Δεν διστάζαμε ωστόσο 
ως επιστήμονες, να παίρνομε τις ανάλογες αποστάσεις στην εκτίμη-
ση των δυσλειτουργικών παραδοσιακών κοινωνικών δομών, που 
προκαλούν συμπεριφορές, που δε συνάδουν με το ένδοξο παρελθόν, 
το ευοίωνο παρόν και μέλλον των Κρητικών και των Ανωγειανών.

3   η καταληΞη του εΠΙθετου του 
σημαΔεΨε την ΙστορΙα  
τησ κρητησ καΙ τη ΔΙκη του

Με συγκινούσε η αγάπη του Γ. Σακελλαράκη για την Κρήτη, κατά 
την πολυετή παραμονή του και δεν εκδήλωνε την παραμικρή πικρία 
για κανέναν, αλλά μόνο εκτίμηση κι ευγνωμοσύνη για όλους.  Είχε 
απωθήσει στα  βάθη του υποσυνείδητου ακόμα κι εκείνη την αφι-
λόξενη και σχεδόν απορριπτική στάση, που του επιφύλαξαν οι 
Ηρακλειώτες κατά την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη τους, στη 
δεκαετία του 1960. Ο ίδιος την διηγούνταν συχνά με το ιδιόρρυθμο 
χιούμορ του, απλά για ν’ αποτυπώσει εκείνον τον ‘τυπικό τοπικισμό’ 
των Κρητικών, για τους ‘ξένους!’, τους μη Κρητικούς. Ήθελε ακό-
μα να δείξει πως γνώριζε καλά τους ‘κουζουλούς’, που είχε ν’ αντι-
μετωπίσει, καθώς και να σκιαγραφήσει τους αγώνες, που έκανε 
για να ‘κατακτήσει’ την Κρήτη, αποκαλύπτοντας τον απαράμιλλο 
πολιτισμό των νεκρών της, στους κάμπους και τα βουνά.
Ο νεαρός τότε Αθηναίος, διορισμένος επιμελητής στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Ηρακλείου, είχε την ατυχία και ταυτόχρονα την 
απίστευτη τύχη να φέρει ένα επίθετο με την κατάληξη σε -άκης, 
Αυτό και μόνο ήταν ικανό να διεγείρει την καχυποψία και τον 
προβληματισμό πολλών, αναφορικά με την κοινωνική του προέ-
λευση, αφού, ενώ είχε  κρητικό όνομα, αδυνατούσαν να διαπιστώ-
σουν και κάποια «κρητική χάρη»!
Όπως ο ίδιος αναφέρει, ο Ηρακλειώτης διανοούμενος Σταυρινίδης 
τον πληροφόρησε ότι κατάγεται από το Σακελλοχώρι Λασιθίου, 

απ’ όπου είχε γίνει μετοίκιση κατοίκων στην Κυνουρία της Αρκα-
δίας, ξυπνώντας έτσι στη μνήμη του την αναφορά του πατέρα του, 
σχετική μ’ αυτήν την περιοχή της καταγωγής τους. Όμως, σε μια 
επίσκεψή του στα Σφακιά, ένας παπάς από την πρώτη στιγμή που 
τον γνώρισε, τον διαβεβαίωσε ότι καταγόταν από τους Σακελλά-
ριους, κατοίκους της περιοχής του. Κι ήταν τόσο πιστικός από τη 
λεπτομερή περιγραφή όλων των ψυχοσωματικών χαρακτηριστικών 
των ανθρώπων αυτής της οικογένειας, που όπως διαπίστωσε, είχε 
κι ό ίδιος σε απίστευτα μεγάλο βαθμό.
Δυστυχώς όμως, με τις συχνές τοπικιστικές αντιπαραθέσεις οι 
Ηρακλειώτες απέρριψαν κάθε πιθανή εκδοχή κι ο νέος αρχαιολό-
γος παρέμεινε το αμφιλεγόμενο πρόσωπο, σχετικά με την τοπική 
του ταυτότητα. Και το πιο λυπηρό ήταν το γεγονός ότι η γνωστή 
«κρητική φιλοξενία» πήρε στο πρόσωπό του τη μορφή της απόρ-
ριψης και του κοινωνικού ρατσισμού. Πολλοί τον προσφωνούσαν 
σκόπιμα, κύριο Σακελλαρίου, αφαιρώντας την κατάληξη –άκης, 
ταυτόχρονα και το δικαίωμα να θεωρείται Κρητικός! Κι όπως ήταν 
φυσικό, αυτή η αμφισβήτηση της τοπικής του προέλευσης τον ενο-
χλούσε πολύ. ΟΙ Κρητικοί δεν τον ήθελαν για «δικό τους», αλλά 
και οι μη Κρητικοί, που τον θεωρούσαν Κρητικό, τον απέφευγαν, 
κι ο ίδιος ένιωθε «άπατρις» και χωροταξικά αποκλεισμένος.
Κάτω απ’ αυτές τις αντίξοες συνθήκες ο Γ. Σακελλαράκης οπλι-
σμένος με πείσμα κι επιστημονικά εφόδια, ακολούθησε τα χνάρια 
των αρχαιολόγων Σ. Ξανθουδίδη και Ar. Evans κι οδηγήθηκε στην 
αναζήτηση του πιθανού θερινού ανακτόρου του βασιλιά της Κνω-
σού, στις Αρχάνες. Πριν ακόμα λήξει η πρώτη του πενταετία  στην 
Κρήτη, η αρχαιολογική του σκαπάνη εντόπισε το σημαντικό νε-
κροταφείο στο Φουρνί και το διάσημο λατρευτικό κέντρο στα 
Ανεμόσπηλια του Γιούχτα. Κι αυτά ήταν μόνο η αρχή, αφού για 
τα επόμενα τριάντα χρόνια, μετά από σκληρή έρευνα και πρωτο-
φανείς αποκαλύψεις, καταξιώθηκε επιστημονικά διεθνώς και κοι-
νωνικά από τους Κρητικούς, που τον αγάπησαν και τον έκαναν 
αργότερα κι «επίτιμο δημότη»! των Αχαρνών.
Ο Γ. Σακελλαράκης επανήλθε στην Κρήτη στη δεκαετία του 1980, 
με άλλο αέρα και με μόνιμο σύντροφο και συνεργάτη τη σύζυγό 
του Έφη, διαπρεπή αρχαιολόγο, για την οποία εκδήλωνε πάντα 
τον  απίστευτο σεβασμό και την εκτίμησή του. Έφτανε μάλιστα σε 
σημείο να θέτει υπό αμφισβήτηση ακόμα την κοινωνική και επιστη-
μονική του καταξίωση, χωρίς τη δική της συνεργασία και συμπα-
ράσταση. Ως Δ/ντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου κι 
Έφορος Αρχαιοτήτων προχώρησε στην εκπλήρωση μεγαλεπήβο-
λων σχεδίων, που περιείχαν πραγματικά μια δόση του αντιφατικού 
και του παράλογου. Από τα Κύθηρα, όπου έκανε μια σημαντική 
ανασκαφή, άφησε την ψυχή και το μυαλό του να πετάξει στο ιερό 
σπήλαιο του Ψηλορείτη. Λαχτάρισε να συναντήσει εκείνον τον 
παράξενο, τον «Κρηταγενή Δία», ο οποίος αντίθετα με τον «Ολύ-
μπιο», δεν ήταν αθάνατος αλλά πέθαινε και τον διαδεχόταν ο νε-
αρός θεός της Βλάστησης, μιας προϊστορικής θεάς της Κρήτης.
Πήρε επομένως τα βουνά, κι εγκαταστάθηκε στο Ιδαίον Άντρον 
στα 1500 μέτρα,φέρνοντας στο φως πολλά ευρήματα ανεκτίμητης 
αρχαιολογικής αξίας. Και το κυριότερο, εκεί ανακάλυψε τον αλη-
θινό Κρητικό, τον «Ξένιο Δία», στα πρόσωπα και στις καρδιές 
όλων των Ανωγειανών. Τον υποδέχτηκαν ως ειδικό ερμηνευτή των 
ονείρων τους, που θα τους έδινε απαντήσεις, σχετικά με τους θρύ-
λους του τόπου τους, με τη μακραίωνη ιστορική του παράδοση. 
Συναδελφώθηκαν με τις σταγόνες αίματος, που περιείχαν το κοινό 
γονίδιο της τόλμης, της μινωικής μνήμης, του τολμηρού  και του 
παράλογου. Κι εκείνος αποδέχτηκε την τιμητική πρόκληση να είναι 
και να λέγεται Ανωγειανός κι ‘επίτιμος δημότης’ των Ανωγείων, 
κι όπως ο ίδιος έλεγε, του Οικισμού του Χριστού στο Οροπέδιο 
της Νίδας, μαζί με τους Ανωγειανούς βοσκούς, έχοντας πάντα 
μαζί του και την κατσούνα που του δώρισαν!
Κι εκείνοι με ιδιαίτερη χαρά ακολούθησαν το ερευνητικό δαιμόνιο 
του Γ. Σακελλαράκη, που δεν τον άφηνε ήσυχο, κι από τη Σπηλιά-
ρα κατέβηκαν χαμηλότερα στα 1200 μέτρα, στη Ζώμινθο. Μετά 
από μακροχρόνιες ανασκαφές, στον τόπο που του είχε υποδείξει 
η ερευνητική του διαίσθηση, αποκάλυψε μια μικρή, αλλά μεγάλης 
σημασίας μινωική πόλη. Στάθηκε απίστευτα τυχερός, επειδή υπήρ-
ξε ο μοναδικός αρχαιολόγος, που πρώτος αφαίρεσε τον παρθενικό 
της πέπλο και την έφερε στο φως του ήλιου μαζί με ανεκτίμητης 
αξίας ευρήματα, που προστέθηκαν στα επιτεύγματα της παγκό-
σμιας αρχαιολογικής επιστήμης κι ιστορίας. Η επιστήμη, η Ελλάδα, 
η Κρήτη και τ’ Ανώγεια  θα τον ευγνωμονούν πάντα. Κι εκείνος, 
που ένιωθε ‘άπατρις’, κατά την πρώτη του εμφάνιση στο Νησί, θα 
είναι μακάριος, αφού κοιμάται στην καρδιά του Ψηλορείτη, που ο 
ίδιος για αιώνια κατοικία επέλεξε. Κοιμάται ακόμα αμέριμνος, 
επειδή άφησε άξιους συνεχιστές του έργου του, με πρωτομάστορα 
τη λατρεμένη του Έφη, την οποία η ψυχή του θα συντροφεύει 
αδιαλείπτως παντού όπως πριν, στα όνειρα και τις έρευνές της.
Χαίρομαι και συγχαίρω όλους τους συγχωριανούς μας, που πάντα 
γνωρίζουν ν’ αποδίδουν την πρέπουσα τιμή στα άξια τέκνα του 
τόπου μας. Αυτή τη φορά όμως τους ευχαριστώ ιδιαίτερα, επειδή 
έκαναν την υπέρβαση. Περιφρονώντας τα τοπικιστικά στερεότυπα 
λειτούργησαν με κριτήριο την ανθρωπιά και την αξιοσύνη. Αγνό-
ησαν τις παράλογες ερμηνείες στις καταλήξεις των επιθέτων και 
τη χωροταξική προέλευση των ανθρώπων και τίμησαν ένα διάση-
μο επιστήμονα και κοσμοπολίτη. Μ’ αυτό έδειξαν ότι αποδέχονται 
τη ρήση του Περικλή στον Επιτάφιο: «Ανδρών επιφανών πάσα γη 
τάφος!». Ασφαλώς κανείς δε θα λησμονήσει εκείνη τη μοιραία 
λαθεμένη εκτίμηση του Εφόρου Αρχαιοτήτων της Θεσ/νίκης, ο 
οποίος, εξαιτίας της κατάληξης του επιθέτου σε –άκης, διόρισε το 
νεαρό αρχαιολόγο στο…«Νησί του!». Ήταν θεόσταλτη αυτή η 
στιγμή, που προκάλεσε την απίστευτη κοσμογονική ανατροπή: Ο 
αείμνηστος Γ. Σακελλαράκης γνώρισε τους Κρητικούς κι οι Κρη-
τικοί εκείνον, κι ολόκληρη η οικουμένη ακόμα ένα σημαντικό κομ-
μάτι του Πρώτου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού!

«Αγαπητοί Συγχωριανοί, Κυρίες και Κύριοι,
συμπληρώνονται σήμερα 70 χρόνια από το 
Ολοκαύτωμα των Ανωγείων από τα Γερμανικά 
ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στις 13 Αυ-
γούστου 1944. Eίναι το τρίτο στη σειρά, ύστε-
ρα  από τα άλλα δύο Ολοκαυτώματα των Ανω-
γείων από τους Τούρκους, το 1822 και το 1867. 
Ίσως να μην υπάρχει πιο βάρβαρη και ατιμω-
τική πράξη για ένα εισβολέα και κατακτητή 
μιας χώρας, πέραν της λεηλασίας του εθνικού 
της πλούτου, από το να εκδικείται τον πληθυ-
σμό μιας πόλης ή ενός χωριού ξεριζώνοντας 
τον και εκσφενδονίζοντας τον αλλού – κι’ ύστε-
ρα να πλιατσικολογεί το βιός των σπιτιών – κι’ 
ύστερα να τα παραδίδει ολοκαύτωμα στην 
πηρά, να τα ισοπεδώνει, να δολοφονεί εν ψυ-
χρώ και να εκτελεί αμάχους, γέροντες, παιδιά, 
εγκυμονούσες και μάνες με τα μωρά στην αγκα-
λιά τους, επειδή ο λαός αυτός παραμένει πνευ-
ματικά και ηθικά αδούλωτος και τον πολεμά 
με κάθε τρόπο για να αποτινάξει την βάρβαρη 
κατοχή του…]
Βαρύς φόρος αίματος στα Βουνά της Βορείου 
Ηπείρου και για τα Ανώγεια.
Κατά την διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέ-
μου, οι Κρητικοί έγραψαν από τις ηρωικότερες 
σελίδες της ιστορίας τους, στη Μάχη της Κρή-
της από τις 20 Μαΐου μέχρι την 1 Ιουνίου 1941. 
Μια μάχη για την οποία η Ιστορική μνήμη φυλ-
λάσει ένδοξες σελίδες ηρωισμού και θυσιών, 
φιλελεύθερου μεγαλείου και παγκόσμιο θαυμα-
σμό για τον Κρητικό λαό. Γιατί «Η μεγάλη 
καινοτομία αυτής της σύγκρουσης ήταν ο 
απρόβλεπτος λαϊκός ξεσηκωμός, αστρατολό-
γητοι πολίτες που κανένα στρατιωτικό εγχει-
ρίδιο δεν πρόβλεπε και κανένα στρατιωτικό 
σχέδιο δεν μπορούσε να συνυπολογίσει …» 
όπως γράφει ο καθηγητής Γιώργος Μαργαρί-
της Και οι Ανωγειανοί, πιστοί στις αρχές και 
στις αξίες της ιστορικής τους μοίρας, βρέθηκαν 
στην πρώτη γραμμή του αγώνα, καθώς πολέ-
μησαν για την υπεράσπιση του Ηρακλείου στο 
Τσαλικάκι, στ’ Αγάκου  και στη Μάχη του 
Λατζιμά στο Ρέθυμνο…] […..Ως συνέχεια της 
αντίστασης της Μάχης της Κρήτης, οι Ανω-
γειανοί από νωρίς οργάνωσαν αξιόμαχες 
αντάρτικες ομάδες, οι οποίες στελεχώθηκαν 
από ανωγειανούς και ανωγειανές, όπως η Ανε-
ξάρτητη Ομάδα Ανωγείων «ο Ψηλορείτης» και 
το Ε.Α.Μ.-Ε.ΛΑΣ, που προσέφεραν σημαντι-
κές υπηρεσίες στον απελευθερωτικό αγώνα της 
Κρήτης για την αποτίναξη της ναζιστικής κα-
τοχής. Το Σεπτέμβριο του 1941 η οργάνωση 
Εθνική Απελευθερωτική Δράση αποφάσισε την 
δημιουργία ενόπλου τμήματος που ονομάστηκε 
Ανεξάρτητη Ομάδα Ανωγείων με λημέρι την 
Κορακόπετρα και αρχηγό τον Ιωάννη Δραμου-
ντάνη ή Στεφανογιάννη. Τον ίδιο μήνα  ιδρύε-
ται το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο 
(ΕΑΜ), το οποίο θα διαδραματίσει σοβαρό 
ρόλο στην ενότητα των αντιστασιακών κινήσε-
ων όλης της Ελλάδας. Πρώτες ενέργειες των 
αντάρτικων ομάδων ήταν η φύλαξη, η προστα-
σία και φυγάδευση των στρατιωτών της βρετα-
νικής κοινοπολιτείας, που απόμειναν στην 
Κρήτη, η τόνωση του ηθικού του λαού, για να 
μην υποταχτεί στους Γερμανούς, η  στήριξη και 
η αλληλεγγύη σε όλους, όσοι είχαν ανάγκη. Οι 
διαταγές των Γερμανών να στείλουν οι Ανω-
γειανοί 500 άτομα σε αγγαρείες δεν εκτελέστη-
καν ποτέ. Οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να τους 
περιορίσουν σε 250, αλλά και πάλι οι Ανωγεια-
νοί δεν πειθάρχησαν και το μέτρο αυτό κατέ-
ληξε γράμμα κενό. Στις αρχές του 1943, ο Ψη-
λορείτης, με την παρουσία αγγλικού ασύρμα-
του, γίνεται Κέντρο Πληροφοριών  για το 
συμμαχικό στρατηγείο Μέσης Ανατολής. Στις 
20 Σεμπτεβρίου 1943, η Νομαρχικαή Επιτροπή 
του ΕΑΜ Ηρακλείου αποφάσισε τη δημιουργία 
ένοπλου τμήματος στον Ψηλορείτη με καπετά-
νιο τον Ιωάννη Ποδιά., και έδρα τα Τσουνιά, 
πάνω από την περιοχή της Ζωμίνθου. Τη νύχτα 
της 12ης με 13ης Φεβρουαρίου του 1944, οι 
Γερμανοί κύκλωσαν τα Ανώγεια. Λόγω των 
κακών καιρικών συνθηκών πολλοί αντάρτες 
δεν περίμεναν επίθεση και διανυχτέρευσαν στα 
σπίτια τους. Με την ανατολή του ήλιου, οι  Γερ-
μανοί έκαναν αιφνιδιαστική έφοδο στο χωριό. 
Ακολούθησε έρευνα σε όλα τα σπίτια και αρ-
κετές συλλήψεις. Συλλαμβάνουν τον αρχηγό 
της ΑΟΑ Ιωάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογι-
άννη, ο οποίος στην προσπάθεια του να δρα-

πετεύσει οι Γερμανοί τον σκοτώνουν. Μετά το 
θάνατο του Στεφανογιάννη, η επιτροπή της 
Α.Ο.Α.  εξέλεξε νέο αρχηγό, το Μιχάλη Ξυ-
λούρη- Χριστομιχάλη. Τον Απρίλη του ίδιου 
χρόνου μια ομάδα Άγγλων και Κρητών κομμά-
ντος θα απαγάγουν το Γερμανό υποστράτηγο 
Καρλ φον Κράιπε και ύστερα από πολυήμερη 
πεζοπορία και πολλούς κινδύνους θα του στεί-
λουν στη Μέση Ανατολή. Στο γεγονός, που 
θεωρήθηκε ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά του 
Β Παγκοσμίου πολέμου, πήραν μέρος στην 
προσπάθεια διάβασης της ομάδας με τον Κραι-
πε του Ψηλορείτη και Ανωγειανοί.
Ο Αύγουστος του 1944 αποδείχθηκε σημαδια-
κός για την ιστορία των Ανωγείων.
Στις 7 Αυγούστου, όλη η δύναμη του φυλακίου 
του Γενί γκαβέ , 8 Γερμανοί και Ιταλοί, με επι-
κεφαλής το Γερμανό Γιόζεφ ΟλενΧαουερ ανέ-
βηκαν στα Ανώγεια για να πάρουν αγκαρίες 
και να εκφοβήσουν τους κατοίκους. Όμως οι 
άνδρες είχαν φύγει στο βουνό. O «Σήφης», 
όπως έλεγαν οι ντόπιοι το Γερμανό λοχία, πή-
ρε από τα Ανώγεια 90 γυναικόπαιδα και τα 
οδηγούσε προς το Γενί Γκαβέ. Μια ομάδα του 
εφεδρικού ΕΛΑΣ Ανωγείων που ειδοποιήθη-
καν, έστησε ενέδρα στην θέση ποριά της περι-
οχής Σφακάκι. Οι Ελασίτες με επικεφαλή το 
Μανόλη Μανουρά ή Σμαϊλομανόλη, με θάρρος 
και αποφασιστικότητα,  θα παγιδεύσουν το 
Γερμανό λοχία και την ομάδα του και θα απε-
λευθερώσουν τα γυναικόπαιδα χωρίς να πά-
θουν απολύτως τίποτα. Όσοι Γερμανο Ιταλοί 
δεν σκοτώθηκαν επιτόπου, συνελήφθηκαν και 
οδηγήθηκαν στο βουνό όπου πέρασαν ανταρ-
τοδικείο και εκτελέστηκαν.
Την επόμενη μέρα, 8 Αυγούστου 1944, Ανω-
γειανοί αντάρτες της Ανεξάρτητης Ομάδας 
Ανωγείων σε συνεργασία με Ρώσους κομάντος 
και τον Άγγλο υπολοχαγό Στανλευ Μος, πραγ-
ματοποιούν το σαμποτάζ της Δαμάστας πάνω 
στην εθνική οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου έξω από 
το χωριό Δαμάστα.
Με απαράμιλλο θάρρος θα εξουδετερώσουν 
τρία γερμανικά αυτοκίνητα και ένα τεθωρακι-
σμένο, που μετέφερε την αλληλογραφία του 
γερμανικού Στρατηγείου Ηρακλείου στην Δι-
οίκηση του Φρουρίου Κρήτης στα Χανιά. Στην 
αντιστασιακή αυτή ενέργεια σκοτώθηκαν πε-
ρισσότεροι από 40 Γερμανοί ενώ από την 
αντάρτικη ομάδα σκοτώθηκε ο Ρώσος υπολο-
χαγός Βάνιας  και τραυματίστηκε σοβαρά ο 
Ανωγειανός αντάρτης Εμμανουήλ Σπινθούρης 
ή Νταμπακομανώλης.

Οι γερμανοί προετοιμάζουν αντίποινα
Τη νύχτα της 12ης προς 13ης Αυγούστου 1944 
ισχυρά γερμανικά στρατεύματα ανεβαίνουν 
προς τα Ανώγεια. Οι Ανωγειανοί σκοποί αντι-
λήφθηκαν τους Γερμανούς και με το σύνθημα 
«οι τράγοι στ΄ αμπέλια», ειδοποίησαν τους κα-
τοίκους και όλοι οι άντρες ανέβηκαν στο βουνό. 
Μία ομάδα Ανωγειανών Ελασιτών συνεπικου-
ρούμενοι από Ρώσους έδωσε μάχη με τους Γερ-
μανούς στο ύψωμα Βιτσιλιά. Οι Γερμανοί κύ-
κλωσαν με διπλό κλοιό το χωριό και εγκατέ-
στησαν φυλάκια στους γύρω λόφους. Όταν 
ξημέρωσε η 13η Αυγούστου, άρχισαν να ει-
σβάλλουν με πυροβολισμούς και φωνές στο 
χωριό από διάφορες κατευθύνσεις. Συγκέντρω-
σαν όλους τους εναπομείναντες κατοίκους στην 
πλατεία Αρμί. Ο ταγματάρχης Μάρτεν τους 
διάβασε την διαταγή του στρατιωτικού διοικη-
τή Φρουρίου Κρήτης ΧαινΡιχ Βάλτερ Μίλλερ: 

«Επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι κέντρον 
της Αγγλικής κατασκοπείας εν Κρήτη και επει-
δή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν τον φόνον του 
λοχίου φρουράρχου Γενί – Γκαβέ και της υπ’ 
αυτόν φρουράς και επειδή οι Ανωγειανοί εξε-
τέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάστας , επειδή 
εις Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν 
αντάρται των διαφόρων ομάδων αντιστάσεως 
και επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον και οι 
απαγωγείς με τον στρατηγόν Φον Κράϊπε χρη-
σιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομιδής τ’Α-
νώγεια διατάσσομεν
Την ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΝ τούτων και την εκτέλεσιν 
παντός άρρενος Ανωγειανού όστις ήθελες ευ-
ρεθή εντός του χωρίου και πέριξ αυτού εις 
απόστασιν ενός χιλιομέτρου.»

Χανιά 13 Αυγούστου 1944
Ο Στρατηγός Διοικητής Φρουρίου Κρήτης 

Χάινριχ Μίλλερ
Μετά την ανάγνωση της διαταγής, οι Γερμανοί 
διέταξαν τα 2.500 περίπου γυναικόπαιδα που 
είχαν συγκεντρωθεί να σχηματίσουν φάλαγγα 
και με ισχυρή συνοδεία τους οδήγησαν στο Γε-
νί Γκαβέ και στο Πέραμα όπου τους εγκατέ-
λειψαν. Οι Πρόσφυγες Ανωγειανοί φιλοξενή-
θηκαν από τους κατοίκους των χωριών του 
Μυλοποτάμου, του Ρεθύμνου και άλλων περι-
οχών της Κρήτης, οι οποίοι επέδειξαν αμέριστη 
αλληλεγγύη στους ξεριζωμένους. Σε αυτούς 
τους πατριώτες τα Ανώγεια οφείλουν παντοτι-
νή ευγνωμοσύνη. Μέσα στο έρημο χωριό, οι 
Γερμανοί επιδόθηκαν σε λεηλασία του πλούτου 
των νοικοκυριών. Μέρος του πούλησαν σε 
μαυραγορίτες στο Ηράκλειο, ενώ τα πολύτιμα 
είδη τα μετέφεραν στο αεροδρόμιο Καστελλίου 
και από κει τα έστειλαν αεροπορικός στη Γερ-
μανία. Μετά τη λεηλασία άρχισε το κάψιμο και 
η ανατίναξη ενός-ενός σπιτιού με εκρηκτικές 
ύλες. Η λεηλασία και η καταστροφή κράτησαν 
μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη, 24 ολόκληρες 
μέρες. Σε ορισμένα σπίτια υπήρχαν γέροντες 
και γερόντισσες που δεν μπορούσαν, καθώς 
ήταν ανάπηροι, ανήμποροι ή δεν ήθελαν να 
εγκαταλείψουν το χωριό. Άλλους σκότωσαν, 
άλλους έκαψαν και όλοι καταπλακώθηκαν μέ-
σα στα χαλάσματα των σπιτιών τους. Περισ-
σότεροι από 15 άντρες και γυναίκες. Τέλος 
Αυγούστου εκτέλεσαν στα Σείσαρχα και τους 
32 ομήρους, που είχαν αγγαρέψει για τη συγκέ-
ντρωση και τη μεταφορά της λείας τους. Όταν 
οι βάρβαροι Ναζί ολοκλήρωσαν το καταστρο-
φικό έργο τους, άφησαν πίσω  τους ένα ισοπε-
δωμένο χωριό, χαλάσματα, στάχτες, καπνούς.
Ο Καζαντζάκης αναφέρει: «Σαράντα μέρες 
γύριζα το περασμένο καλοκαίρι την Κρήτη, για 
να δω τα χωριά που γκρέμισαν κι έκαψαν οι 
βάρβαροι και τους άντρες και τις γυναίκες που 
τους έντυσαν τη μαύρη αρματωσιά του πένθους. 
Περίμενα ν’ ακούσω κλάματα και να δω χέρια 
ν’ απλώνονται να ζητούν την βοήθεια. Και βρή-
κα ανυπόταχτες, απαράδοτες ψυχές και κορμιά 
μισόγυμνα πεινασμένα Κι’ αλύγιστα. 
Τι δύναμη και τι αντοχή είναι τούτη, συλλογι-
ζόμουν, και πού βρίσκουν τα κορμιά τούτα 
τόση ψυχή; Και ποια ακριτική πνοή τους δίνει 
τόση αψηφισιά να παλεύουν με το θάνα-
το;…]…»
Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε στον πλα-
νήτη μια πληγή αιμάζουσα.
Πενήντα εκατομμύρια νεκροί και αγνοούμενοι 
Εμείς προσμετρούμε και διακόσιους Ανωγεια-
νούς Στα εξήντα εκατομμύρια τραυματίες. – πε-
ρισσότερους από εκατό Ανωγειανούς. Στα δια-

Ο Μ ι Λ ι Α
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ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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κόσια εκατομμύρια άστεγους, τέσσερις χιλιάδες 
Ανωγειανοί με ξεθεμελιωμένο το χωριό τους.
Οι Ανωγειανοί δεν γονάτισαν.
Ξαναγύρισαν στο ερειπωμένο χωριό τους και  
έστησαν   ξανά το σπιτικό τους πάνω στα ερεί-
πια, ανάθρεψαν  παιδιά, έφτιαξαν  νέες οικο-
γένειες, μόρφωσαν νέους επιστήμονες. Ένας 
Τιτάνιος αγώνας της επιβίωσης…] [..Μετά την 
απελευθέρωση το ελληνικό κράτος σε ένδειξη 
πατριωτικής ευγνωμοσύνης θα απονείμει στα 
Ανώγεια τον Πολεμικό Σταυρό Α’ Τάξεως, ο 
οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση και 
παράλληλα θα ανακηρύξει την κοινότητα σε 
Δήμο….] 
Το ανεξόφλητο αναγκαστικό κατοχικό δάνειο
Αποζημιώσεις για τις καταστροφές στην οικο-
νομική υποδομή της χώρας Αποζημιώσεις προς 
τα θύματα των θηριωδιών που προξενούσαν 
τα ναζιστικά στρατεύματα για τις καταστροφές 
και τις λεηλασίες του οικογενειακού πλούτου 
σε εκατοντάδες πόλεις και χωριά. Η Επιστρο-
φή των αρχαιολογικών θησαυρών που αφαίρε-
σαν- έκλεψαν οι χιτλερικοί από Μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας παραμέ-
νει σε εκκρεμότητα.
Αγαπητοί Συγχωριανοί, Κυρίες και Κύριοι,  
ως ελάχιστο χρέος μας στις αγωνιστικές παρα-
καταθήκες που μας άφησαν οι παππούδες και 
οι πατεράδες μας θεωρήσαμε ότι έπρεπε η πρό-
σφατη Ιστορική Μνήμη των Ανωγείων να μην 
χαθεί. Γι’ αυτό αφήνουμε ως κιβωτό της ιστορι-
κής αυτής μνήμης τη Δημιουργία τεσσάρων 
κινηματογραφικών ταινιών με θέμα την σύγ-
χρονη ιστορία των Ανωγείων, την κινηματο-
γραφική καταγραφή των αφηγήσεων, 200 και 
πλέον Ανωγειανών ανδρών και γυναικών, για 
τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου 1930-1945 
και ένα πρωτότυπο μουσικό έργο με θέμα το 
Ολοκαύτωμα των Ανωγείων όλα αυτά αποτε-
λούν ένα μοναδικό αρχειακό υλικό-ντοκουμέ-
ντο και περιουσία του Δήμου για κάθε ερευνη-
τή της ιστορίας, της εθνολογίας και της γλωσ-
σολογίας των Ανωγείων. Ακόμη, το Λεύκωμα 
«ελληνικά Ολοκαυτώματα 1940-1945» έκδο-
ση του Δικτύου  Μαρτυρικών Πόλεων και Χω-
ριών της Ελλάδας που περιλαμβάνει κείμενα 
που εξιστορούν μαύρες μέρες, εγκληματικών 
και βάρβαρων πράξεων των Ναζιστικών (Γερ-
μανικών – Ιταλικών και Βουλγαρικών) στρα-
τευμάτων κατοχής. Ο Δήμος Ανωγείων πρωτο-
στατεί σε κάθε δράση του Δικτύου, όπου η 
βαθύτερη πρόθεση και σκοπός του, δεν είναι τα 
αντίποινα, η εκδίκηση ή η τιμωρία αλλά οι κα-
ταγγελίες μέσω της μαρτυρίας γεγονότων που 
οδηγούν σε έκπτωση του ανθρώπου σε ένα μη 
ανθρώπινο όν και όπου η γνωστή ηθική δεν έχει 
καμιάν αξία, για να θυμηθούμε τον Πρίμο Λέβη.
Αγαπητοί Συγχωριανοί, Κυρίες και Κύριοι, η 
γνώση της Ιστορίας και η διατήρηση της μνήμης 
παρελθόντων γεγονότων είναι πυξίδα που μας 
προσανατολίζει στο παρόν, μας υπενθυμίζει τι 
πρέπει να κάνουμε, τι οφείλουμε να αποφεύ-
γουμε και να καταπολεμούμε, ποιες συνθήκες 
οφείλουμε να διασφαλίζουμε για την ευημερία 
και την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. 
Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ έχουμε ανά-
γκη και κάτι άλλο, να μελετούμε με προσοχή 
και νηφαλιότητα τις διαφορετικές όψεις της 
ανθρώπινης φύσης, τις καθημερινές ανθρώπι-
νες συμπεριφορές και να μην τις θεωρούμε όλες 
φυσικές και αυτονόητες. Οι αγώνες των αν-
θρώπων και των κοινωνιών δεν τελειώνουν 
ποτέ…]. [….Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ 
οφείλουμε να αντιστεκόμαστε να πολεμούμε 
και να καταγγέλλουμε κάθε φαινόμενο που 
εκφράζει, εκδηλώνει, υποκρύπτει ή παρακινεί 
το φασισμό, το ρατσισμό, την ωμή βία, την ξε-
νοφοβία, την διαφορετικότητα, το «άλλο»…]
Σήμερα 70 χρόνια μετά, πρέπει να έχουμε άγρυ-
πνα τα μάτια της ψυχής μας, γιατί  ο ναζισμός 
και οι φασισμός δεν αφορούν μόνο μια συγκε-
κριμένη ιστορικά στιγμή, αλλά είναι μια πρα-
κτική που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε κάθε χώρο και χρόνο. Έχουμε την υπέρτα-
τη ευθύνη να διατηρήσουμε και να κληροδοτή-
σουμε την αντίσταση στο φασισμό, ως υπέρτα-
το χρέος  απέναντι στους προγόνους μας, σε 
εκείνους που υπεράσπισαν με τις πράξεις τους 
τα ιδανικά, τα ήθη και τις παραδόσεις τους.
Κάνοντας ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά.
Τιμή και Δόξα στους Νεκρούς Ήρωες, Χρόνια 
σας πολλά»

ΑΠο Το 
βασίλη κ. 
βουϊδάσκη 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΚοΙΝΩΝΙολοΓΙΑΣ 
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

     Γιάννη 
Σακελλαράκη
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δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις
14 15ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΔελτΙο τυΠου γΙα το

  «Παλιό    
Ανωγειανό   
     Σπίτι»
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΑΚΟ-
ΛΟΥΘΑ:
1) Ο δάσκαλος και πρώην Δήμαρχος Γεώργιος Σμπώκος, 
παραχώρησε στο Δήμο τα αντικείμενα του Παλιού Ανω-
γειανού Σπιτιού του, το Ιστορικό και Λαογραφικό Αρχείο 
του, τη Βιβλιοθήκη του και τα βραβευμένα, από την Ακα-
δημία Αθηνών συγγραφικά έργα του, υπό την προϋπόθε-
ση ο Δήμος να δημιουργήσει Ίδρυμα με σκοπούς: 
α_τη συγκέντρωση του ιστορικού υλικού για την κατα-
γραφή της ιστορίας των Ανωγείων, και 
β_την προώθηση της πολιτιστικής, τουριστικής και οικο-
λογικής ανάπτυξης των Ανωγείων, και την κατασκευή 
των αναγκαίων χώρων στην περιοχή του Δημοτικού σχο-
λείου, στη θέση Γερακούλι.
2) Το δωρούμενο υλικό είναι άφθονο και μεγάλης αξίας 
και προδικάζει την ιδιαίτερη και άρτια εμφάνιση τόσο του 
Παλιού Ανωγειανού Σπιτιού, όσο και των μουσειακών και 
εκθεσιακών χώρων που θα δημιουργηθούν, όμως ο Δωρη-
τής, στοχεύει στην αρτιότερη εμφάνιση της όλης προσπά-
θειας και καλεί όλους τους Ανωγειανούς και τις Ανωγεια-
νές να του παραδώσουν ό,τι αξιόλογο παλιό υλικό (φωτο-
γραφίες, ιστορικά ή λαογραφικά ντοκουμέντα, παλιά 
αντικείμενα, λαογραφικά από το χώρο της Γεωργίας, της 
Κτηνοτροφίας, της Υφαντουργίας, των επαγγελματικών 
ενασχολήσεων, κ.α.), ευρίσκεται στα χέρια τους.
3) Το δωρούμενο υλικό θα παραδίδεται στο Γεώργιο 
Σμπώκο, δάσκαλο και θα καταγράφεται σε βιβλίο δωρεών 
το οποίο θα αποτελεί εκθετήριο στοιχείο, τόσο στο Παλιό 
Ανωγειανό Σπίτι, όσο και στους μουσειακούς και εκθεσι-
ακούς χώρους που θα δημιουργηθούν. 
ΓΙΑ ΠλΗΡοΦοΡΙΕΣ➜Γεώργιος Σμπώκος/τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 2834031374).

ΔΗΜΟσ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Αποκαλυπτήρια  
του ΑγΑΛΜΑΤΟΣ
του μεγάλου λυράρη

«ΣΤΡΑΒΟΥ» 
(Μανώλη Πασπαράκη)
-Ανώγεια, 13/9/2014-

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Με πρωτοβουλία, που ενεργοποίησε η σύλληψη της 
ιδέας από τον φορέα πολιτισμού των Υακινθείων και 
τον εμπνευστή τους, Λουδοβίκο των Ανωγείων, σε 
συνεργασία, με τον Δήμο των Ανωγείων και τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων, έγιναν στις 7 το από-
γευμα της 13ης Σεπτεμβρίου τα αποκαλυπτήρια του 
καλαίσθητου αγάλματος του καλλιτέχνη, το οποίο 
φιλοτέχνησε ο ιταλός καθηγητής Καλών Τεχνών, κ. 
Νικόλα Ζαμπόνι και στήθηκε έξω από το χώρο του 
«Πολυκέντρου» στην κεντρική οδό των Ανωγείων. 
Η συγκίνηση, την ώρα που ο δήμαρχος Ανωγείων Μα-

ΠΟΔΟΣφΑΙΡΟ: ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  
ΕγΙΝΕ Η ΚΛΗρΩΣΗ Του 
πρΩΤΑθΛΗμΑΤοΣ ΤΗΣ Α' ΕπΣρ

                           ΑΛΛΑ ΚΑΙ γΙΑ Το ΚυπΕΛΛο 
                           ΕρΑΣΙΤΕχΝΩΝ ρΕθυμΝου
Ενόψει της έναρξης του προσεχούς πρωταθλήματος της κατηγορίας ΕΠΣ Ρεθύ-
μνου, στο οποίο θα συμμετάσχει και η ιστορική ομάδα του χωριού μας, ο Αετός 
Ανωγείων, πραγματοποιήθηκε (παρουσία του προέδρου της ομάδας μας κ. Πλου-
σή) στο Ατσιπόπουλου η κλήρωση των αγώνων, όπως επίσης κλήρωση έγινε και 
για το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ρεθύμνου, όπου την περυσινή αγωνιστική περίοδο, 
η ομάδα μας έφτασε ως φιναλίστ του θεσμού στο τελικό, χωρίς να πιει νερό…
Σ’ό,τι αφορά στην κλήρωση για το πρωτάθλημα ΕΠΣΡεθύμνου, η κληρωτίδα 
όρισε τις ακόλουθες αναμετρήσεις, για τον Αετό Ανωγείων: 
1η αγωνιστική και 16η  Αετός Ανωγείων – Αστέρας Ρεθύμνου
2η αγωνιστική και 17η   Κάλυβος – Αετός Ανωγείων
3η αγωνιστική και 18η Αετός Ανωγείων – Λιβάδια
4η αγωνιστική και 19η Ερμής Ζωνιανών – Αετός Ανωγείων
5η αγωνιστική και 20η Αετός Ανωγείων – ΟΦ Αρμένων
6η αγωνιστική και 21η Αετός Ανωγείων – Ψηλορείτης
7η αγωνιστική και 22η Σπήλι – Αετός Ανωγείων
8η αγωνιστική και 23η  Αετός Ανωγείων – Τάλως Μελιδονίου
9η αγωνιστική   και 24η Ποσειδώνας Γερανίου – Αετός Ανωγείων
10η αγωνιστική  και  25η Αετός Ανωγείων – Ασή Γωνιά
11η αγωνιστική  και  26η Δόξα Πλατανέ – Αετός Ανωγείων
12η αγωνιστική  και 27η Αετός Ανωγείων – Ρεθυμνιακός
13η αγωνιστική    και 28η Αστέρας Περάματος – Αετός Ανωγείων
14η αγωνιστική  και 29η    ΠΑΟ Αλφάς – Αετός Ανωγείων
15η αγωνιστική και 30η      Αετός Ανωγείων – Άρης Ρεθύμνου
Σ΄ό,τι αφορά στο Κύπελλο Ερασιτεχνών Ρεθύμνου ο Αετός ξεκινάει τη συμμε-
τοχή του στο θεσμό αντιμετωπίζοντας στην α΄ φάση των Ρεθυμνιακό.
Η εφημερίδα μας και ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας, εύχεται στον Αετό 
Ανωγείων να κατακτήσει του στόχους του και να φέρει κύπελλα στ’Ανώγεια…!

Φ.Α.

Η νέα δημοτική αρχή Ανωγείων με επικεφα-
λής το νεοεκλεγέντα δήμαρχο Μανώλη Καλ-
λέργη, ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά 
της, κατόπιν και της τελετής ορκωμοσίας που 
έλαβε χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα, 
στ’Ανώγεια, στις 26 Αυγούστου.
Χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μη-
τροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κκ. 
Ευγενίου και παρουσία πλήθους κόσμου και 
επισήμων, αλλά και πολυάριθμων φίλων, η 
νέα δημοτική αρχή έδωσε όρκο προσπάθειας 
και πίστης στο έργο που θα καταβάλει την 
επόμενη πενταετία για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του Δήμου Ανωγείων και για 
την προάσπιση των συμφερόντων του, ώστε 
ο κάθε Ανωγειανός να προσδοκά καλύτερο 
μέλλον.
Παρόντες στην τελετή ήταν ο Βουλευτής Ρε-
θύμνου του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ κ. Ανδρέας Ξανθός, 
ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γιώργος Μαρινά-
κης, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Δημήτρης 
Κόκκινος, ο Δήμαρχος Σφακίων κ. Παύλος 
Πολάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου 
κ. Μαρία Λιονή αλλά και η Αντιπεριφερει-
άρχης Ηρακλείου κ.Θεανώ Βρέντζου. Επί-
σης, παρών ήταν ο πρόεδρος του Πολιτιστι-
κού συλλόγου Ανωγείων κ. Νίκος Βρέντζος, 
ο πρόεδρος του Αετού Ανωγείων κ. Μιλτιά-
δης Πλουσής, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού 
συλλόγου Σισάρχων κ. Λευτέρης Χαρωνίτης. 
Το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι των αρ-
χών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής 
του Ρεθύμνου.
Ο νέος δήμαρχος, με εμφανή τη συγκίνηση, 
απευθυνόμενος σε όσους προσήλθαν την ημέ-
ρα εκείνη να τιμήσουν την εκδήλωση, αλλά 
και σε όλους τους δημότες, αφού χαιρέτησε 
όλους, οριοθέτησε στην ολιγόλεπτη ομιλία 
του, τους άξονες δράσεις της δημοτικής αρ-
χής για την επόμενη πενταετία. Πιο συγκε-
κριμένα ο νέος πια, δήμαρχος, κ. Μανώλης 
Καλλέργης, ανάφερε:
«Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας 
στη τελετή ορκωμοσίας της νέας μας δημο-
τικής αρχής. Η παρουσία σας εδώ σήμερα 
μας δίνει δύναμη και μας εμψυχώνει για να 
αναλάβουμε τη διοίκηση του δήμου με πλήρη 
συναίσθηση της ευθύνης και της βαρύτητας 
του έργου που έχουμε να επιτελέσουμε. Μιας 
δημοτικής αρχής που  από την αρχή δηλώ-
νουμε ότι θα έχει ως βασικούς άξονες λει-
τουργίας την ενότητα όλου του χωριού, χωρίς 
κανενός είδους αποκλεισμούς, την ισονομία 
και τη δημοκρατία, την εργατικότητα και τη 
συνέπεια λόγων και έργων, που φιλοδοξεί να 
κάνει όλους τους Ανωγειανούς και τις Ανω-
γειανές συμμέτοχους και συνδημιουργούς 
πολιτικής για το μέλλον αυτού του τόπου.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον προκάτοχο 
μου Δήμαρχο κύριο Σωκράτη Κεφαλογιάννη 
και το προηγούμενο Δημοτικό συμβούλιο για 
το έργο που επιτέλεσαν τα προηγούμενα χρό-
νια. Έργο που είχε σαν αποτέλεσμα ο Δήμος 
μας να βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο και 

Ανάλαβε καθήκοντα η Νέα Δημοτική Αρχή στ' Ανώγεια

Τελέστηκε η ορκωμοσία στις 26 Αυγούστου

ταν όλη η Ελλάδα.
Πέντε δύσκολα χρόνια που θελήσαμε να 
κρατήσουμε τον Δήμο όρθιο και σαν υπό-
σταση Αυτοδιοίκησης αλλά πολύ περισ-
σότερο σαν ανθρώπους. Για αυτό όχι 
μόνο διατηρήσαμε τις δομές τις οποίες 
είχαμε, υγείας και πρόνοιας και παιδείας 
αλλά τις αυξήσαμε.
Και ο κ. Κεφαλογιάννης στη συνέχεια 
ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, συ-
μπλήρωσε: «Να ευχαριστήσω και δεν ξέ-
ρω με ποιον τρόπο να το κάνω αυτό για 
να δείξω το μέγεθος της ευχαριστίας μου, 
το προσωπικό του Δήμου και το μόνιμο 
και αυτό που κατά διαστήματα είχε τις 
διάφορες σχέσεις εργασίας. Ιδίως τα χρό-
νια της κρίσης με τις φοβερές μειώσεις 
μισθών και την πίεση που υπήρχε από την 
γραφειοκρατία ανταποκρίθηκαν και φά-
νηκαν αντάξιοι να υπηρετούν τον Δήμο 
Ανωγείων. Τους ευχαριστώ από καρδιάς.
Πιο πολύ θέλω να ευχαριστήσω τους χω-
ριανούς μου οι οποίοι με αγάπησαν με 
στήριξαν και με βοήθησαν να υλοποιή-
σουμε αυτό το πολύ μεγάλο έργο.
Μανόλη κάνω ευχή να σε στηρίξουν και 
να σε αγαπήσουν ακόμα περισσότερο.
Σας ευχαριστώ όλους».
Λίγο πριν την ολοκλήρωση της τελετής, 
το λόγο πήρε ο Αντώνης Ρούλιος, επικε-
φαλής του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση» και αφού συγχάρηκε το νέο δήμαρ-
χο και ευχαρίστησε ακολούθως, όλους 
τους παρευρισκόμενους, στη συνέχεια 
τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσει ένα νέο 
κίνημα, μέσω την οργάνων της ΚΕΔΕ, και 
να αλλάξει η όλη φιλοσοφία, ώστε η Το-
πική Αυτοδιοίκηση να ασκείται ως τέτοια 
και όχι ως κρατική διοίκηση, όπως ασκεί-
ται σήμερα.

Φ.Α.

Τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

εΠωνυμο ονομα ον. Πατροσ ον. μητροσ σΧολη εΙσαγωγησ

Ανδρεαδάκη Μαρία Γεώργιος Ειρήνη Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης 
    (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Ανδριαδάκης Λάμπρος Αιμίλιος Τριανταφυλλιά Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Βάμβουκα Γεωργία Αναστάσιος Ειρήνη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Βαρότση Ελευθερία Δημήτριος Ευαγγελία Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Κόκκινος Αντώνιος Νικόλαος Αθανασία Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Κουνάλη  Ναυσικά-Μαρία Ανδρέας Αικατερίνη Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΛΕΥΚΑΔΑ) 
 ΜΑΡΙΑ   Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση 
    Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)
Κουτεντάκη Στυλιανή Βασίλειος Ειρήνη Ιστορίας & Αρχαιολογίας (ΡΕΘΥΜΝΟ)

Παρασύρη Αλίκη Φραγκιάς Χρυσή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
    (ΗΡΑΚΛΕΙΟ), Μαθηματικών
Σμπώκου Αριστέα Γεώργιος Μαρία Λογιστικής και Χρηματοοικονομκής (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Στρατάκη Μαρία Βασίλειος Ειρήνη Τεχνολόγων Γεωπώνων (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 

Χαιρέτης Λυκούργος Στέφανος Ελένη Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΧΑΝΙΑ)

Η εφημερίδα μας εύχεται στους επιτυχόντες καλή φοιτητική ζωή και σταδιοδρομία και σ’όσους δεν τα κατάφεραν εύχεται 
δύναμη και καλή τύχη για το μέλλον. Ο αγώνας δεν σταματά ποτέ!                                                                                         Φ.Α.
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ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Τη σχολή εισαγωγής τους, στα ανώτερα και ανώτατα, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, πληροφορήθη-
καν στις 28 Αυγούστου, οι 11 επιτυχόντες μαθητές (και 
ήδη φοιτητές!) του Γενικού Λυκείου Ανωγείων, μετά 
τη συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις της 
σχολικής περιόδου 2013-2014. Τα αποτελέσματα κρί-
νονται πολύ καλά και ενθαρρυντικά για το μέλλον, 
δοθέντος του γεγονότος ότι εισήχθησαν οι 11 από τους 
23 συνολικά συμμετέχοντες στις εξετάσεις μαθητές, 
λαμβανομένης δε, περαιτέρω, υπ’όψιν της δύσκολης 
οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας για την ελληνι-
κή και βεβαίως και την ανωγειανή οικογένεια.

από άποψη οικονομικών υποχρεώσεων αλλά 
και από την άποψη δημοσίων έργων που 
εκτελούνται ή που έχουν προγραμματιστεί. 
Ιδιαίτερα όμως τον ευχαριστώ και για τη 
στάση που τήρησε όλο αυτό το διάστημα με-
τά τις εκλογές, παρά το οριακό αποτέλεσμα 
,στάση η οποία μας δείχνει το δρόμο της ενό-
τητας και της συνεργασίας για την αντιμετώ-
πιση των κοινών μας προβλημάτων πέρα από 
τις διαφορετικές πολιτικές μας αφετηρίες και 
τη διαφορετική οπτική των απόψεων μας.
Πλέον μετά την εφαρμογή των μνημονίων, 
όπως όλοι ομολογούν ερχόμαστε αντιμέτω-
ποι με τη χειρότερη κρίση που επικρατεί στο 
χώρο της ζωής μας αλλά και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης μετά την μεταπολίτευση από 
κάθε άποψη: και οικονομική με τη μείωση 
των πόρων πάνω από 60% και διοικητική με 
τη μείωση του προσωπικού και λόγω κινητι-
κότητας και απαγόρευσης προσλήψεων και 
δημοκρατίας με το παρατηρητήριο οικονο-
μικής αυτοτέλειας, το δημαρχοκεντρικό σύ-
στημα και το σύστημα των τριών πέμπτων 
για τους συμβούλους της πλειοψηφίας που 
εφαρμόζεται με τον Καλλικράτη.
Με ισοσκελισμένους προύπολογισμούς και 
τον έλεγχο του Επιτρόπου που μετατρέπει 
τους Δήμους σε υπαλλήλους του Κράτους και 
επιτηρητές της Κυβερνητικής πολιτικής και 
μόνο.
Αυτές τις πολιτικές πρέπει να τις αντιπαλέ-
ψουμε και θα το κάνουμε μαζί με όλους εσάς.
Όπως είχαμε αναφέρει και στο πρόγραμμα 
μας η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι και θα 
παλέψουμε για να είναι πάνω από όλα ένας 
συμμετοχικός θεσμός, ένας από τα κάτω τρό-
πος αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης 
κάθε τοπικής κοινωνίας. Ένα ζωντανό κύτ-
ταρο διεκδίκησης, δημιουργίας, αλληλεγγύης 
και δημοκρατίας.Ένας θεσμός που θα υπε-
ρασπίσει το δημόσιο και κοινωνικό χαρα-
κτήρα των υπηρεσιών της, θα διασφαλίζει τα 
εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων 
της, θα ενθαρρύνει,θα διευρύνει και θα ενι-
σχύει όλες τις συμμετοχικές και κινηματικές 
διαδικασίες των μελών της.
-Για την οικοδόμηση ενός ευρύτερου κοινω-
νικού μετώπου αντίστασης, αλληλεγγύης και 
ανατροπής αυτής της πολιτικής.
-Για να αλλάξουμε τη ζωή μας και τη ζωή 
των παιδιών μας, για να πάει ο τόπος μας 
μπροστά.
Αγαπητοί φίλοι να είστε βέβαιοι όλοι σας ότι 
οι δεσμεύσεις μας και το πρόγραμμα μας θα 
είναι ο οδηγός μας στη νέα πενταετία. Οι έν-
νοιες και οι αρχές της δικαιοσύνης ,της ισο-
νομίας, της αλληλεγγύης και προπάντων της 
συμμετοχής θα καθορίζουν την περαιτέρω 
πορεία μας ώστε μαζί με σας συμμέτοχους 
και συνδημιουργούς να δώσουμε ότι καλύτε-
ρο διαθέτουμε για τον τόπο μας, τα Ανώγεια.
Προτεραιότητες της νέας δημοτικής αρχής 
ευθύς μόλις αναλάβει τα καθήκοντα της θα 
είναι:
1. Η παρουσία της στο αμέσως επόμενο δι-
άστημα σε όλες τις πλατείες, τις γειτονιές και 
τα σοκάκια του χωριού για να καταγράψου-
με τη φωνή και τα προβλήματα του κάθε 
Ανωγειανού και Ανωγειανής με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη Διοικητική εξυπηρέτη-
ση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
καθημερινότητας των δημοτών μας.
2. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των 
έργων που εκτελούνται ή που πρόκειται να 
εκτελεστούν στην κατεύθυνση λειτουργι-
κής  ένταξης τους στη ζωή των ανθρώπων 
αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική των 
Ανωγείων.
3. Να σκύψουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία στις 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, να στηρίξουμε 
και να διευρύνουμε το έργο των κοινωνικών 
υπηρεσιών.

Αγαπητοί συγχωριανοί και συγχωριανές
Με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης που 
αναλαμβάνουμε με τη βοήθεια όλων σας, των 
θεσμικών αρχών, της πολιτείας και όλων των 
συγχωριανών, με δεδομένο το πάθος μας και 
τη θέληση για δουλειά, θα προχωρήσουμε 
όλοι μαζί από την 1η του Σεπτέμβρη σε μια 
κοινή πορεία συνεργασίας και δημιουργικής 
σύνθεσης για να πετύχουμε το καλύτερο για 
το μέλλον του τόπου μας. Σας ευχαριστώ 
πολύ»
Το λόγο στη συνέχεια, έλαβε ο απερχόμενος 
και επί επταετία δήμαρχος Ανωγείων, κ. Σω-
κράτης Κεφαλογιάννης, ο οποίος σε κλίμα 
συγκινησιακής φόρτισης και δίνοντας τη 
«σκυτάλη» στο Μανώλη Καλλέργη, ανάφερε 
τα ακόλουθα: 
«Για οκτώ χρόνια όλοι είχαμε ως κύριο στό-
χο, την ανάπτυξη των Ανωγείων και όλων των 
Ανωγειανών. Σήμερα καλωσορίζω τον νέο 
Δήμαρχο Ανωγείων Μανόλη Καλλέργη ,να 
του ευχηθώ όλα τα καλά.Θεωρώ ότι η ιδέα 
που λέγεται Ανώγεια υπηρετείτε από όποιο 
πόστο κι αν βρίσκεται ο καθένας από εμάς, 
άρα λοιπόν θεωρώ αυτονόητη την βοήθεια 
όχι μόνο των 17 δημοτικών συμβούλων αλλά 
και όλου του χωριού.
Να αναφέρω μερικά ορόσημα της οκταετίας 
που πέρασε και που ο απολογισμός θα έρθει 
σύντομα στα χέρια σας.
Είναι η κρίση που βίωσε η περιοχή το 2007 
που αναλάβαμε την Δημαρχία. Είναι η διοι-
κητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη.Είναι 
το πολύ σπουδαίο έργο του δρόμου Ηρα-
κλείου Ανώγεια που το έζησα από την αρχή 
και ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλλαν..Εί-
ναι τιμή που ήμουν Δήμαρχος την περίοδο 
που γινόταν αυτό το έργο που μπορεί να 
αλλάξει την τύχη και την μοίρα αυτού του 
τόπου.Πιο σημαντικό από όλα πάντως αυτά 
τα πέντε χρόνια βαθιάς κρίσης που βρισκό-

νώλης Καλλέργης, συνεπικουρούμενος από τον απελ-
θόντα δήμαρχο Σωκράτη Κεφαλογιάννη, αποκάλυ-
πταν το άγαλμα, ήταν διάχυτη και πλυμμύρισε τις 
καρδιές όλων των παρευρισκομένων, ξυπνώντας μνή-
μες στους παλαιότερους και εμπνέοντας τους πιο νέους.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση και τους παρευρισκόμε-
νους απηύθυναν: ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, ο 
Γιάννης Πασπαράκης (ο μεγαλύτερος υιός του 
«Στραβού»), ενώ μίλησαν ο δήμαρχος Ανωγείων Μα-
νώλης Καλλέργης, ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο 
Νίκος Δραμουντάνης, ο Γιώργης Καράτζης και ο 
γιατρός Μανώλης Παπυράκης, ενώ και ο παπα-
Αντρέας Κεφαλογιάννης μετέφερε το μήνυμα-χαιρε-
τισμό της εκδήλωσης, από τον Μητροπολίτη Ρεθύ-
μνης και Αυλοποτάμου κκ. Ευγένιο.
Ακολούθως, άπαντες οι παρευρισκόμενοι κατευθύν-
θηκαν στην πλατεία στο Μεϊντάνι, συμμετέχοντας στη 
συνέχεια της συγκινητικής βραδιάς, με τον Λουδοβίκο 
των Ανωγείων να έχει πέραν από το ρόλο του εμπνευ-
στή, και αυτόν του παρουσιαστή της εκδήλωσης.
Εκεί -παρουσία βεβαίως και των τεσσάρων εν ζωή 
τέκνων του αείμνηστου λυράρη, της Αλεξάνδρας, του 
Γιάννη, του Στεφανή και της Νικολίας, αλλά και των 
εγγόνων και των δισέγγονων του μεγάλου καλλιτέχνη, 
(με νοητή την παρουσία της αείμνηστης γυναίκας του, 
«Λυράρενας» και του αδικοχαμένου γιού του Γιώργη), 
που περιποιήθηκαν και φρόντισαν με τον καλύτερο 
τρόπο τους παρευρισκόμενους- προβλήθηκαν από τον 
Λουδοβίκο των Ανωγείων, ιστορικά βίντεο, όπου 
έχουν αποτυπώσει μία συνέντευξη του μεγάλου ανω-
γειανού καλλιτέχνη στο Λουδοβίκο το 1986, αλλά και 
ένα αφιέρωμα που έγινε στη μνήμη του «Στραβού», 
στα πλαίσια των Υακινθείων, οπότε και το έτος 1995 
είχαν βραβεύσει, την προσφορά και το έργο του.
Ακολούθως η μουσική είχε τη θέση της και πολλοί 
ανωγειανοί καλλιτέχνες, όπως ο Ψαραντώνης, ο Νι-
κηφόρος Αεράκης, ο Άρης Πρεβεζάνος, ο γιάγκος 
Χαιρέτης, ο Βασίλης Δραμουντάνης, ο Δημήτης και 
ο Βασίλης Πασπαράκης, ο Μανώλης και ο Αντώνης 
Χαριτάκης , αλλά και ο Αντώνης Κοντόκαλος, με 
τον Λευτέρη Καλομοίρη, συνέτρεξαν και έπιασαν 
να παίξουν με τη λύρα του αείμνηστου Στραβού, την 
οποία η οικογένειά του θα παραδώσει ως έκθεμα, 
μεταξύ άλλων σπουδαίων εκθεμάτων, που θα φιλο-
ξενούνται στη Μουσική Ακαδημία Ανωγείων, που 
πρόκειται να ιδρυθεί άνωθεν του χώρου του Πολυ-
κέντρου στ’Ανώγεια.
Η συγκινητική βραδιά, άφησε άπαντες ικανοποιημέ-
νους και πλήρεις αγαθών συναισθημάτων.
Αιώνια η μνήμη του μεγάλου πρωτομάστορα της κρη-
τικής μουσικής, του σπουδαίου και αλησμόνητου 
ανωγειανού «Λυράρη», του αξέχαστου «Στραβού». 

Γιάννης Μανουράς 

«Το άγαλμα 
του Στραβού»
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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.
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  εγΚΑινιΑΣΤΗΚε 
  ΣΤ' ΑνώγειΑ 

■ Στη μνήμη Ζαχαρία και Αγάπης 
Μπέρκη, ο Ζαχαρίας Μπέρκη του 
Ιώαννη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 200 ευρώ.
■ Τα τέκνα του Αριστείδη Ρούλιου, 
εισέφεραν στη μνήμη του και στη 
Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ.
■ Η σύζυγος του Μιχάλη Σπιθού-
ρη, Νικολέτα, εισέφερε στη μνήμη 
του και στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ.
■ Η οικογένειά του Νικολάου Ξυ-
λούρη (Ζωνονίκου) εισέφερε στη 
μνήμη του αείμνηστου Ζωνονίκου, 
και στη Φ.Α το ποσό των 100 ευρώ
■ Τα παιδιά της Ελένης Ξυλούρη 
(Κιτρομιχάλενας), Γεώργιος Ξυ-
λούρης, Φίλλιπος και Ιωάννα Φρά-
γκου και το εγγόνι της, Θεόδωρος 
Φράγκος, εισέφεραν στη μνήμη 
της και στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ.
■ Η Αλίκη Μανίκα εισέφερε στη 
μνήμη της Ελένης Ξυλούρη (Κιτρο-
μιχάλενας) το ποσό των 50 ευρώ
■ Ο Οδυσσέας Σπαχής εισέφερε 
στη Φ.Α. και στη μνήμη της Ειρή-
νης Σπαχή το ποσό των 50 ευρώ.
■ Η Αρετή Σπαχή εισέφερε στη 
Φ.Α. και στη μνήμη της Ειρήνης 
Σπαχή το ποσό των 50 ευρώ.
■ Με τη συμπλήρωση ενός έτους 
από το θάνατό της Όλγας Μανου-
ρά, ο αδελφός της Σοφοκλής Μα-
νουράς εισέφερε στη μνήμη της και 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ
■ Στη μνήμη του Γεωργίου Σαμόλη 
(Σαμολογιώργη), η σύζυγος και τα 

τέκνα του, εισέφεραν στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ.
■ Η Κ.Ο.Β ΚΚΕ Ανωγείων εισέ-
φερε στη μνήμη του Αριστείδη Ρού-
λιου το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Κώστας Σπυριδάκης (Ασηθια-
νόκωστας) εισέφερε στη Φ.Α. και 
στη μνήμη της Όλγας Σπαχή (με τη 
συμπλήρωση ενός χρόνου από το 
θάνατό της)  το ποσό των 50 ευρώ, 
ενώ εισέφερε επίσης στη μνήμη της 
Ειρήνης Σπαχή (Σπαχομανώλαινα) 
το ποσό επίσης, των 50 ευρώ.
■ Η Ζουμπουλιά Μαυρόκωστα 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 25 
ευρώ.
■ Ο Μενέλαος Δαφέρμος εισέφερε 
στη Φ.Α το ποσό των 20 ευρώ.
■ Η Κατίνα Μακρυδάκη Φασουλά 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 20 
ευρώ.
■ Η Καρβούντζη Μαρία εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.

�
Η εφημερίδα μας εκφράζει τις 
βαθύτατες ευχαριστίες της σε 
όλους τους δωρητές και συνδρο-
μητές, που με την οικονομική 
τους βοήθεια, δίνουν ανάσα στο 
έργο μας και κουράγιο στην προ-
σπάθειά μας. Η σοβαρή δαπάνη 
για την έκδοση της εφημερίδας 
μας, απαιτεί την αδιάκοπη συνει-
σφορά όλων μας. Είμαστε ευγνώ-
μονες.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
της «Φωνής των Ανωγείων»

Η  Σ Τ Η Λ Η  Τ O Υ  Τ Α Μ ι Α

«Ο Κέδρος»



 

ΠΑΡΑΔOΣιΑΚO ΚΑΦενειO-ΡΑΚΑΔιΚO

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

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι της ημέρας εκείνης, στον 
αύλιο χώρο του Κέντρου Πληροφόρησης.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό και την προσφώνηση των παρευρισκομένων 
και των καλεσμένων από τον τέως δήμαρχο Ανωγείων κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη, 
ενώ κατά την εκδήλωση,  υλοποιήθηκε ομόφωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων και ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Ανωγείων η 
αρχαιολόγος κ. Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη.
Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης ανέλαβαν με τις ερμηνείες τους ο Ψαραντώνης 
και ο γιάγκος Χαιρέτης, ενώ δεν έλειψε και η ξενάγηση στο χώρο του εγκαινιασθέντος 
κέντρου, από τους αρχαιολόγους γιώργο Καλομοίρη και ελένη Χρηστάκη.

Ο Δήμος Ανωγείων στα πλαίσια της όμορφης εκδήλωσης, εξέδωσε δελτίο τύπου, με 
το οποίο απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα σε όλους τους Ανωγειανούς και βεβαίως σε κάθε 
ενδιαφερόμενο, και στο οποίο ανάφερε:
«Με τη βοήθεια του δήμου Ανωγείων και του δημάρχου Σωκράτη Κεφαλλογιάννη, 
την χρηματοδότηση του καζίνο Λουτρακίου και του ιδρύματος Ψύχα δημιουργήθη-
κε αίθουσα πληροφόρησης των ανασκαφών του Ιδαίου Άντρου και της Ζωμίνθου 
αφιερωμένη στους Γιάννη Σακελλαράκη και Έφη Σαπουνά, που εργάστηκαν στους 
δύο χώρους.
Δεδομένης της μη ύπαρξης μονίμου φύλακα και της αποστολής των ευρημάτων στο 
μουσείο του Ρεθύμνου το κέντρο, που αποτελεί ένα εξαιρετικά μοντέρνο χώρο ως προς 
την έκθεση, αποτελείται από αντίγραφα ευρημάτων του Ιδαίου Άντρου και ομοιώμα-
τα αντικειμένων που έγιναν από κεραμουργούς και πιθαράδες από το χωριό Μαργα-
ρίτες Ρεθύμνης με χορηγία του ιδρύματος Ψύχα. Πλούσιο είναι το φωτογραφικό υλικό 
με τα χρυσά , ελεφάντινα , πήλινα αντικείμενα του Ιδαίου Άντρου και της Ζωμινθού 
από το προσωπικό αρχείο των Γιάννη Σακελλαράκη και Έφη Σαπουνά.
Το κέντρο περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή της ιστορίας των ανασκαφών και την 
προέλευση των σημαντικών ευρημάτων, που προέρχονται από την Ανατολή, την 
Αίγυπτο και άλλες χώρες της Μεσογείου, αποδεικνύοντας ότι το Ιδαίο Άντρο είναι 
ένα σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο διαχρονικά παράλληλο με τα ελληνικά Ολυμπίας 
και Δελφών.
Για την έκθεση εργάστηκαν μαζί με την Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη οι αρχαιολόγοι 
Γιώργος Καλομοίρης , Ελένη Χρηστάκη , ο συντηρητής Μύρων Νικάκης. Σημαντική 
ήταν η συμβολή του Μανώλη Αποστολάκη και Λευτέρη Χαρωνίτη.
Εντός του έτους υπολογίζεται πως θα λειτουργήσει και το ψηφιακό μουσείο, στο 
οποίο θα περιλαμβάνονται και ταινίες οι οποίες θα ενημερώνουν για τις εργασίες 
στους δύο χώρους».

Φ.Α.

Η «Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών» σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Μυλοποτάμου και την κα. Ελένη Λυρώνη, μια 
καταξιωμένη Ελληνογαλίδα Επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο Παρίσι, 
διοργάνωσαν φέτος το 29 Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών το Σάββατο 
16 Αυγούστου 2014 και ώρα 10 το πρωί στα Χελιανά Μυλοποτάμου. Ένα μικρό 
χωριό στους πρόποδες του Κουλούνα αλλά με κάτοικους που διψούν για πολιτι-
σμό και για πρόοδο του τόπου τους!
Σκοπός κάθε χρόνο του συνεδρίου μέσα από τις εισηγήσεις, τις τοποθετήσεις, και 
τις ερωτήσεις των συνέδρων, η προβολή καυτών και ζωτικών θεμάτων τηςευρύτερης 
περιοχής καθώς και των διαφόρων προβλημάτων με σκοπό να προωθηθούν στην 
τοπική και κεντρική πολιτεία για την επίλυσή ή την πρόοδό τους.

Μαν. σκανδάλης

Μετά από πεντέμισι εβδομάδες 
ανασκαφής στη Ζώμινθο, το ήδη 
μεγάλο κτήριο της Ζωμίνθου στα 
1187μ. ύψος, επεκτάθηκε με την 
αποκάλυψη νέων χώρων. 
Στις νέες ανασκαφές που έγιναν 
υπό την διεύθυνση της Έφης 
Σαπουνά Σακελλαράκη ,η οποία 
συνεχίζει το έργο του συζύγου της 
Γιάννη Σακελλαράκη με πλήθος 
νέων αρχαιολόγων, τεχνιτών, αρ-
χιτεκτόνων και επιστημόνων άλ-
λων ειδικοτήτων αποκαλύφθηκαν 
6 θύρες στον κεντρικό διάδρομο 
μήκους 25 μ.. Οι θύρες οδηγούν 
προς τα ανατολικά και δυτικά δι-
αμερίσματα τα οποία είναι, προς 
το παρόν, εκατό στο ισόγειο και 
τον πρώτο όροφο, ενώ παράλληλα 
άλλοι διάδρομοι δημιουργούν μια 
λαβυρινθώδη εντύπωση. Κάτω 
από τους τοίχους του νέου ανα-
κτόρου αποκαλύφθηκαν αίθου-
σες με ισχυρές βάσεις κιόνων του 
τέλους των παλαιών ανακτόρων 

στηρίων. 
Γενικά η αρχιτεκτονική του κτη-
ρίου της Ζωμίνθου είναι πολυδαί-
δαλη με τοίχους τοιχογραφημέ-
νους, συστήματα ύδρευσης και 
αποχέτευσης. 
Τα ευρήματα και φέτος είναι 
εξαιρετικά σημαντικά: χάλκινα 
αντικείμενα μεταξύ των οποίων 
διπλός χάλκινος πέλεκυς, που συ-
μπληρώνει τη σειρά των χάλκινων 
που βρέθηκαν κατά την περσινή 
ανασκαφική περίοδο, ομοιώματα 
μικρών εγχειριδίων , του τύπου 
που συναντάται και στο Ιδαίο 
Άντρο. Ακόμη βρέθηκε σημαντι-
κή σφραγίδα με γυναίκα, η οποία 
έχει κεφάλι πουλιού και για χέ-
ρια φτερά, κάτι που συναντάται 
στα σφραγίσματα της Αγ.Τριά-
δας και της Ζάκρου. Επίσης πλή-
θος από ενδιαφέροντα κεραμεικά 
ευρήματα μεταξύ των οποίων 
πυριατήριο, όμοιο με αυτό που 
απαντά στην τοιχογραφία της 

ο πΑπΑ-ΚΩΣΤΑΣ ΣΚουΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΟΥΛΑ

«Σεβασμιώτατε Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ Ευγένιε. 
Τ΄ Ανώγεια, η Κρήτη, η Ελλάδα τιμά, σήμερα εδώ στο Περαχώρι, την 
γειτονιά των γραμμάτων και των αρμάτων, του Πολιτισμού και της 
μουσικής παράδοσης, ένα ήρωα της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας, 
τον Παπαφλέσσα του Β’ παγκοσμίου πολέμου τον Παπά Γιάννη Σκου-
λά. Ο παπα Γιάννης Σκουλάς, ο πρώτος ιερέας αλεξιπτωτιστής στο 
κόσμο, έδειξε και απέδειξε με την στάση του, οτι η Δημοκρατία και η 
λευτεριά κερδίζονται μόνο με δυναμικές πρωτοβουλίες. Κερδίζονται 
μόνο με αποφασιστηκότητα, κερδίζονται μόνο, όταν βάλεις την ιδέα της 
Πατρίδας και την ιδέα της αξιοπρέπειας. Ως ιερέας τίμησε το ράσο του 
τίμησε τον ρόλο του, ομως οταν οι ορδεςτου φασισμού και του ναζισμού 
απλώθηκαν στην Ευρώπη την Ελλάδα την Κρήτη, τότε χωρίς δεύτερη 
σκέψη τράβηξε το δρόμο της τιμής και τη ανδρειοσύνης.
Με οδηγό τον Θεό μπήκε στη φωτιά για να παλαίψει το δαίμονα του 
ναζισμού που σκορπούσε τον θάνατο στο πέρασμά του. Δεν έμεινε να 
κηρύττει το λόγο του Θεού, αλλά επέλεξε κρατώντας στο ενα χέρι το 
τουφέκι και στο άλλο το Ευαγγέλιο να κηρύξει το μήνυμα τη λευτεριάς 
το μήνυμα της αντίστασης, το μήνυμα της Εθνικής ανεξαρτησίας και 
της λαικής κυριαρχίας.Απο την Μέση Ανατολή όπου βρέθηκε για να 
εκπαιδευτεί ως αλεξιπτωτιστής και ως  σαμποτέρ, ως τα βουνα της 
Κρήτης, οπου πολεμούσε το γερμανικό τέρας του φασισμού, ο παπά 
Γιάννης Σκουλάς κράτησε ψηλά τη σημαία των Ανωγείων. Η Μεγαλο-
ψυχία του σπουδαίου αυτού Ανωγειανού καταγράφεται στα απομνη-
μονεύματα του Αγγλου λοχαγού, του πρώτου που βρέθηκε με τον Πα-
παγιάννη στ’ Ανώγεια αμέσως μετα το ολοκαύτωμα του χωριού. Γρά-

ψει ο Σάντυ Ράντελ, «από την εκκλησία ο ρασοφόρος καλόγερος, με 
επήγε σε ενα σωρό από χαλίκια, τριγυρισμένο απο κατάλοιπα , απο 
σπασμένες πέτρες απομεινάρια απο οτι αποτελούσαν πρίν τέσσερεις 
τοίχους στήνονται στη μέση του, τα κατάλοιπα μιας ξύλινης καρέκλας, 
μ’ έβαλε να καθίσω και ανασύροντας μια μικρή μποτίλια ρακί και μια 
ξύλινη κούπα σαν μεγάλη δακτυλίθρα απο την τσέπη του ειπε με πλή-
ρη συναίσθηση της δραματικής στιγμής, αλλά όχι χωρίς αξιοπρέπεια, 
μ΄ ενα τόνο που ήταν ταυτόχρονα σοβαρός και κεφάτος’». «Λοιπόν 
κύριε Αλέξη, πάντα έλεγα κάποια μέρα θα σε καλοσόριζα στο σπίτι 
μου. Οπως βλέπεις δεν έμειναν πολλά, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να 
σου προσφέρομεν ένα ποτήρι και χαμογέλασε ο ένας στον άλλον και 
ήπιαμεν στην ελευθερία την νίκη και την τιμή του σπιτιού». 
Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν 
για την Ελευθερία, αυτούς που έδωσαν τον μεγάλο αγώνα για την νίκη 
των λαών, αυτούς που τίμησαν το ράσο τους και την τιμή του σπιτιού 
τους. Αιωνία σου η μνήμη Παπαγιάννη Σκουλά, τιμή και δόξα στον 
Παπαφλέσσα της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας.

ιερεύς  
Σκουλάς Κωνσταντίνος

(σ.σ. λόγω έλλειψης χώρου στο προηγούμενο φύλλο, φιλοξενούμε,  
στο παρόν, τον ενδιαφέροντα λόγο που εκφώνησε  

ο Παπά Κώστας Σκουλάς, τον περασμένο Μάιο,  
κατά τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος  

του σπουδαίου ανωγειανού αγωνιστή, στο Περαχώρι)

Ανώγεια, 6 Αυγούστου 2014 // Δ ε λ τ Ι ο  τ υ Π ο υ

μεγαλειώδες μινωικό κτήριο στη Ζώμινθο

ενώ μια άλλη υπόστηλη αίθουσα 
αποκαλύφθηκε σε χώρο στο νότιο 
τμήμα του κτηρίου. Σημειώνεται 
ότι σε 2 από τις 6 βάσεις κιόνων 
που αποκαλύφθηκαν διατηρήθη-
κε το κατώτερο τμήμα του ξύλι-
νου κίονα. Πολλά είναι επίσης τα 
κλιμακοστάσια που βρέθηκαν 
στις φετινές ανασκαφές συμπλη-
ρώνοντας αυτά που είχαν βρεθεί 
στις ανασκαφές του 1990 από τον 
Γιάννη Σακελλαράκη. Έξω και 
βόρεια από το κεραμεικό εργα-
στήριο αποκαλύφθηκε κεραμει-
κός κλίβανος που τμήμα είχε επί-
σης αποκαλυφθεί στις ανασκαφές 
του 1990. Σε χώρο βόρεια του 
φωταγωγού αποκαλύφθηκε αγω-
γός ύδρευσης με πλακοειδείς 
λίθους ο οποίος συνεχίζεται και 
στον διάδρομο δυτικά των εργα-

Θήρας με τη μικρή ιέρεια.
Το κτήριο αυτό με την σημαντική 
οικοδομική σύλληψη στο σχέδιο, 
τον τρόπο δόμησης και το πλή-
θος των σημαντικών ευρημάτων, 
δεν μπορεί παρά να ανήκει σε 
σημαντικό πρόσωπο που διαχει-
ριζόταν τον πλούτο του ιδαίου 
Άντρου όταν σε αυτό δεν υπήρχε 
πρόσβαση λόγω των καιρικών 
συνθηκών. 
Ίσως ανήκε σε κάποιο μέλος της 
δυναστείας της Κνωσού από το 
οποίο προερχόταν το ιερατείο.
Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής 
συντηρήθηκαν οι υψηλοί τοίχοι 
από ειδικό τεχνίτη της Κνωσού 
ενώ τα σημαντικότερα ευρήματα, 
αφού συντηρήθηκαν, μεταφέρθη-
καν στο μουσείο Ρεθύμνου.

Από την ανασκαφή 

  εγΚΑινιΑΣΤΗΚε 
  ΣΤ' ΑνώγειΑ 
ΤΟ ΚενΤΡΟ ΑΡΧΑιΟΛΟγιΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ο πρ. υπουργός τουρισμού Νίκος Σκουλάς  από τους ομιλητές του συνεδρίου

29ο αναΠτυΞΙακο συνεΔρΙο
της ΠανελληνΙασ ΠολΙτΙστΙκησ  
     ενωσησ μυλοΠοταμΙτων

16/8/2014 • Χελιανά Ρεθύμνου
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κοΙνωνΙκα

Στη μνήμη 
εΛενΗΣ 

ΞΥΛΟΥΡΗ 
(ή Κιτρομιχάλενας)

✞Aποβίωσε 31/7/2014, ετών 87

Στη μνήμη
ΜιΧΑΛΗ 

ΣΠιΘΟΥΡΗ
✞Aποβίωσε στις 6/8/2014, 

ετών 53

Στη μνήμη 
νιΚΟΛΑΟΥ 
γ. ΞΥΛΟΥΡΗ 
(ή Ζωνονίκος)

✞20 χρόνια από το θάνατό του

Στη μνήμη 
ΑΡιΣΤειΔΗ 
ΡΟΥΛιΟΥ 

(ή Κουρούβελος)
✞Αποβίωσε στις 15/7/2014,  

ετών 86

Στη μνήμη 
ΟΛγΑΣ 

ΜΑνΟΥΡΑ
✞Ένα έτος από το θάνατό της

Στη μνήμη 
γεώΡγιΟΥ 
ΣΑΜΟΛΗ 

του Στέφανου 
(ή Σαμολογιώργη)

✞Aποβίωσε στις 12/5/2014, 

ετών 95

κοΙνωνΙκα

Έφυγες και η θλίψη έπεσε πάνω στα πρό-
σωπά μας. Έφυγες και δεν είσαι εκεί να 
μιλάς, να γελάς. Έφυγες και κάθε γωνιά 
του σπιτιού σε ψάχνει, σε ζητά, σε αναζη-
τά. Έφυγες 20 χρόνια μετά το θάνατο του 
αγαπημένου σου συζύγου. 20 χρόνια μετά 
από εκείνη την ημέρα που έπεσε σιωπή 
στο σπίτι μας, στη καρδιά μας, μετά από 
εκείνη την ημέρα, που η θλίψη πάγωσε στα 
πρόσωπά μας. Δύο χρόνια ήσουν στα κρε-
βάτι ακίνητη, αμίλητη. Δύο χρόνια χωρίς 
να μπορούμε να μιλήσουμε, να κουβεντιά-
σουμε, να κάνεις τα παράπονά σου. Πα-
ράπονα πολλά, από τη ζωή, από την μοί-
ρα, από τους ανθρώπους. Δύο χρόνια εί-
μαστε μέσα στη σιωπή του θανάτου, 
προετοιμαζόμαστε γι’αυτή τη στιγμή που 
θα έφευγες για πάντα.
Και ήρθε η μέρα που θα έκανες αυτό το 
μεγάλο ταξίδι, το ταξίδι προς την αιωνιό-
τητα. Έφυγες ήρεμα στο σπίτι σου, στο 
κρεβάτι σου, εκεί που έζησες όλα αυτά τα 
χρόνια. Θα σε θυμάμαι πάντα. Σ’αγαπώ.

Η κόρη σου,
ιωάννα Ξυλούρη

Η οικογένεια της εκλιπούσας ευχαριστεί 
όλο τον κόσμο, που συμπαραστάθηκε στο 
πένθος μας.
Τα παιδιά της, γεώργιος Ξυλούρης, Φίλ-
λιπος και ιωάννα Φράγκου και το εγγόνι 
της, Θεόδωρος Φράγκος, εισέφεραν στη 
μνήμη της εκλιπούσας και στη Φ.Α το πο-
σό των 100 ευρώ

Παίρνεις μαζί σου το κλειδί
Τσι γειτονιάς, Ελένη

Γιατί ο χάρος πια αφορμή
Δεν έχει εκειά να μπαίνει

Σταύρος Βιτώρος (Αγκούτσακας)

Στη μνήμη της Ελένης Ξυλούρη, η Αλίκη 
Μανίκα εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50 ευρώ.

Στη μνήμη 
εΜΜΑνΟΥΗΛ 

ΧΑιΡεΤΗ 
(ή Φωλιάς)

✞Aποβίωσε 19/6/2014, ετών 79

Αγαπημένε μας παππού,
Είναι δύο μήνες που ‘χεις φύγει και ακόμα 
μετά τη στροφή περιμένουμε να σε δούμε 
κάτω απ’ το δέντρο, στην αυλή ,  με το 
κομπολόι σου, να φωνάζεις ‘’καλώς τα 
κοπέλια’’. Είναι δύσκολο να διώξουμε αυ-
τήν την εικόνα, να γυρνάμε και να λείπεις..
Ορφάνεψες μικρός από πατέρα. Η συνέ-
χεια της δουλειάς του, να γίνεις βοσκός 
ήταν ο μόνος τρόπος να συντηρήσεις την 
οικογένεια σου. Την αγάπησες την δου-
λειά αυτή. Σε θυμόμαστε να μιλάς για το 
κοπάδι σου, καθώς και για τον τρόπο που 
ξεχώριζες το καθένα από αυτά, πράγμα 
για εμάς αδιανόητο. Η ανέχεια όμως σου 
στέρησε πολλά, μέσα σ’ αυτά τη μόρφωση 
το μεγαλύτερο μαράζι σου.
Οι χαρές για ‘σένα ήταν λιγοστές, αφού 
από νεαρή ηλικία η αρρώστια σου δε σου 
επέτρεπε να κινείσαι εύκολα και σε καθή-
λωσε σε μια καρέκλα. Τότε ξεκίνησαν τα 
βάσανα αλλά δε το ‘βαλες κάτω. Πάντρε-
ψες τα παιδιά σου, αγκάλιασες τα εγγόνια 

Λέξεις, λέξεις, λέξεις στροβιλίζονται 
στο νου, προσπαθώντας να αποτυπώ-
σουν τα συναισθήματα, την λογική, 
την κρίση. Αδύνατον να τιθασευτούν. 
Φάρος ναι, για όσα ήσουν και για όσα 
πρόσφερες σε μας και την κοινωνία. 
Αφήνουμε  ένα δίστιχο ενός ανιψιού 
σου να σε περιγράψει.
Αριστοτέχνης, Μάστορας, Εργατικός 
με πάθος
Θυμόσοφος, Εκρηκτικός απέναντι στο 
λάθος.
Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν 
στον αποχαιρετισμό του στις 12-5-
2014. 

Η γυναίκα του  
και τα παιδιά του

Στη μνήμη του εκλιπόντος, η σύζυγος 
και τα τέκνα του, εισέφεραν στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το 
θάνατό της Όλγας Μανουρά, ο αδελ-
φός της Σοφοκλής Μανουράς εισέφε-
ρε στη μνήμη της και στη Φ.Α το ποσό 
των 100 ευρώ.

Αγαπημένε μας Μιχάλη,
αν και νομίζω ότι είναι περιττό να σου 
γράψω δύο λόγια για το διάβα της σύ-
ντομης ζωής σου, γιατί νομίζω, ότι όλοι 
που σε γνώριζαν συγγενείς, φίλοι, συγ-
χωριανοί, ήξεραν πολύ καλά τι άνθρω-
πος ήσουν, εντούτοις θα προσπαθήσω 
να γράψω δύο λόγια…
Ήσουν το τρίτο στη σειρά, από τα επτά 
αδέλφια σου και από το δημοτικό ακόμα 
μπήκες στη βιοπάλη, για να βοηθήσεις 
την πολυμελή οικογένειά μας, τον πατέ-
ρα και τη μάνα μας.
Καθημερινά, χειμώνα-καλοκαίρι, ψηνό-
σουν και ανδρίγευες στις πλαγιές του 
Ψηλορείτη, στα βρουλίδια και στο υπό-
λοιπο αόρι, έχοντας βάλει σκοπό μαζί με 
το Βασίλη και το Δημήτρη, να συνεχίσε-
τε την παράδοση του πατέρα σαν κτηνο-
τρόφοι. Εμένα, μάλιστα, συχνά μου ΄λε-
γες: «Εσύ Σωκράτη, διάβαζε να σπουδά-
σεις να ξεφύγεις από τα ζα, μα οι 
υπόλοιποι φτάνουμε. Να βγάλουμε και 
εμείς ένα γραμματιζούμενο..», μού’λεγες 
και γέλαγες με αυτό σου το βροντερό γέ-
λιο, που θα μας μείνει αξέχαστο.
Είχες την στόφα του παλιού καλού Ανω-
γειανού άνδρα. Μετρημένος σε όλα σου, 
στην χαρά, στη λύπη, στην κουβέντα, στο 
καλαμπούρη, δεν ακολουθούσες υπερβο-
λές, γιατί δε σ’άρεσαν «τ’άσχημα πάσα», 
όπως έλεγες. Σ’ένα πράγμα μόνο δεν εί-
χες μέτρο, στην καλοσύνη, στη συμπό-
νοια και στη βοήθεια στους άλλους.
Αγαπούσες τ’Ανώγεια, με πάθος και με 
υπερηφάνεια και πολλές φορές μου’λε-
γες, ότι ο πατέρας μας ήταν τυχερός, που 
με τη δράση του δόξασε και δοξάστηκε 
από τους ανωγειανούς. Σου άρεσε ν’α-
κούς ιστορίες για τους παλιούς ανωγεια-
νούς και διάβαζες όποιο βιβλίο και 
να’πεφτε στα χέρια σου, που ανάφερε 
για τ’Ανώγεια και τη δράση των ανω-
γειανών δια μέσου των αιώνων.
Από μικρός στο καφενείο έκανες παρέα 
με μεγαλύτερους ακόμα και ηλικιωμέ-
νους για να μαθαίνεις αυτά που ήθελες 
από πρώτο χέρι.
Περνούσαν τα χρόνια παλεύοντας κάθε 
χειμώνα με τις χιονιές, να προλάβεις να 
καταβάσεις τα ζα από τα βρουλίδια γε-
μάτος ενέργεια και δύναμη, πάλευες 
έδινες κουράγιο και σε μας να αντέξου-
με τα χιόνια και μάλιστα σε θυμάμαι 
ανεξίτηλα να ανεβαίνουμε στα όρη πολ-
λές φορές με πολύ χιόνι και εσύ πήγαινες 

πάντα πρώτος για να κάνεις έλεγες «κο-
παριά» να μπορούμε να περνάμε εμείς 
και τα ζα.
Παντρεύτηκες με τη Νικολέτα Καράτζη 
και στήσατε το σπιτικό σας. Ζούσατε 
ευτυχισμένοι και άρχισαν να’ρχονται 
στον κόσμο τα παιδιά σας. Ο Μανώλης, 
η Φωτεινή και ο Γιαννιός. Ήσουν στην 
ευτυχέστερη φάση της ζωής σου, βλέπο-
ντας τα παιδιά σου να μεγαλώνουν και 
σε αυτή ακριβώς τη φάση της ζωής σου, 
διάλεξε ο χάρος να σε σαϊτέψει.
Ακόμα και οι πέτρες του χωριού ράγι-
σαν από το κακό μαντάτο της 6ης Αυγού-
στου, τα ξημερώματα. Μεγάλο το σοκ, 
της απώλειας για όλους μας και για όλο 
το χωριό.
Μού’ρχετε στο νου το ριζίτικο που σου 
άρεσε και το έλεγες καμιά φορά:
 «Ψεύτη ντουνιά, γεννή ντουνιά, σε μένα 
μην πενιέσαι,
εγώμαι που σε γλέντιζα και τώρα μ’α-
παρνιέσαι»
…και σκέφτομαι ότι πραγματικά στάθη-
κες ΑΤΥΧΟΣ.
Για λίγη ώρα να προλάβαινες να πας στο 
Ηράκλειο, όλα θα πήγαιναν καλά, αλλά 
δυστυχώς ο χάρος ήθελε πάση θυσία να 
σε πάρει.
Η μόνη παρηγοριά από την αξεπέραστη 
απώλειά σου είναι τα παιδιά σου και η 
γυναίκα σου, στα οποία θα συμπαρα-
σταθούμε όλοι μαζί, να τα βλέπουμε να 
μεγαλώνουν και να σε αναστήσουν με 
τη ζωή τους.
Το μόνο πράγμα που καταπολεμά τον 
θάνατο είναι η μνήμη και η δική σου θα 
μας μείνει παντοτινή.
Καλό σου ταξίδι «Κυπαρίσσι της Καβα-
λαριάς».

Τα αδέλφια σου,  
η γυναίκα σου,  
τα παιδιά σου, 

 η μάνα

Έψαχνε ο χάρος για να βρει
άνδρα χωρίς ψεγάδι 

και βγήκε στην καβαλαριά
και πήρε το Μιχάλη

Εσκοτεινάσαν τα βουνά
κι ο Ψηλορείτης κλαίει

γιατί του κλέψαν το βοσκό
απού δεν είχε ταίρι

Σκοτείνιασε η Καβαλαριά
από το μισεμό σου

γιατί το φως της τό’παιρνε
από το πρόσωπό σου

ο αδερφός σου,
Σωκράτης
�

Τ’Ανώγεια ορφανέψανε
από τη λεβεδιά σου

την ομορφιά, τα κάλη σου
και τα αισθήματά σου

Την ομορφιά, την ανθρωπιά,
Που είχενες Μιχάλη

Δε θα ξεχάσω ώστε να ζώ
Θα τη’χω προσκεφάλι

Στα ξαφνικά εχάθηκε
Για πάντα η ζωή σου

Μα στο μυαλό θα βρίσκεται
Για πάντα η στόρησή σου

Ψηλά τους είπα στο Θεό
Πως είναι ο μπαμπάς τους

Και η θλίψη εζωγραφίστηκε
Πάνω στα πρόσωπά τους

Κι ήντα Θεός είναι αυτός
Που πήρε το μπαμπά μας

Παντοτινά μας έβαλε
Τη θλίψη στην καρδιά μας

Άρχοντας ήσουν στη ζωή
θα είσαι και στον Άδη,

όνομα άφηκες καλό
και ξακουστό Μιχάλη

νικολέτα Σπιθούρη
�

Δε σβήνουν τα αισθήματα
Κι η λεβεδιά Μιχάλη

Μέσα από τα κοπέλια σου
Θα ζωντανέψουν πάλι

γιώργης Καράτζης
�

Του Ψηλορείτη αητέ
άνοιξες τα φτερά σου

κι έφυγες δίχως να το θες
κι ορφάνεψε η φωλιά σου

Στελίνα
�

Εχάθηκες Μιχάλη μας, 
που ήσουν το στολίδι

κι ο ήλιος στα Σπιθουριανά
εδά δε ξαναδίδει

Βαγγέλης Πλουσής
�

Πο’σπέρας μέχρι το πρωί 
γκρεμίζονται τα πάντα

και γράφει ο πόνος γράμματα
που έφταιξα και γιάντα

Ήτανε η μοίρα σου σκληρή 
και άδικη Μιχάλη

που αφήνει μάνα και παιδιά
Στου πόνου την αγκάλη

Δεν έχει αρχή το πένθος σου 
και άκρια Μιχάλη

γιατί ορφανεύγει το χωριό
από ανθρωπιά και κάλη.

Αριστείδης Χαιρέτης (γιαλάφτης)
�

Ποτέ δεν επερίμενα, 
Τον άδικο χαμό σου

Κι οι πέτρες εραγίσανε
Στον απομισεμό σου

Δεν είναι εύκολο κιανείς
Μιχάλη να πιστέψει

Πως έφυγες και πό’μεινες
Αμοναχά στη σκέψη

Μιχάλη, η γυναίκα σου
Πως θα το συνηθίσει
Χωρίς εσένα τη ζωή, 

να τηνε συνεχίσει

Η μόνη μας παρηγοριά,
που έχομε Μιχάλη

είναι πως ήσουν άνθρωπος
με αισθήματα και κάλη

Καλό ταξίδι και κανείς
ποτέ δε θα σε βγάλει

από τη μνήμη ντου γιατί
ήσουν αγαπητός Μιχάλη

Μαρία Καράτζη-Βρέντζου

Η σύζυγος του εκλιπόντος, νικολέτα, 
εισέφερε στη μνήμη του και στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ.

Πάνε 20 χρόνια κιόλας από τότε που εμί-
σεψες από κοντά μας, εκείνο τον κακό 
Αύγουστο του 1994, τσι μέρες του αγαπη-
μένου σου Αγίου Φανουρίου. Η απουσία 
σου στο πέρασμα των χρόνων γίνεται ολο-
ένα πιο αισθητή, ιδιαίτερα στις χαρές και 
στις λύπες μας. Μας λείπει η έγνοια σου, 
η αγάπη σου, η ζεστασιά σου, η καλοσυ-
νάδα σου, μα προπαντός το πλατύ χαμό-
γελό σου, που θα αγκάλιαζε τα κοπέλια 
σου, τσι γαμπρούς σου, τσι νυφάδες σου 
και πιο πολύ τα εγγόνια σου, που δυστυ-
χώς δεν πρόλαβες να γνωρίσεις και να τα 
αγαπήσεις, όπως εσύ μόνο ήξερες να αγα-
πάς. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη. 

Η σύζυγος και τα παιδιά σου

Τ’Αγίου Φανουρίου έπιασα
μεγάλη κακοσύνη

γιατί δε σε προστάτεψε
και ρίχνω την ευθύνη

Η οικογένειά του εισέφερε στη μνήμη του 
αείμνηστου Ζωνονίκου, και στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ.

Στις 15 Ιουλίου 2014 πέθανε στην Ρόδο, ο 
Αριστείδης Ρούλιος ή Κουρούβελος και κη-
δεύτηκε την άλλη μέρα 16/7/2014, στο τόπο 
που γεννήθηκε, στ’Ανώγεια, δίπλα στην αγα-
πημένη του σύντροφο, Ιωάννα.
Ο Αριστείδης Ρουλιος γεννήθηκε στις 
20/11/1928, στα Ανώγεια και ήταν ένα από 
τα τέσσερα παιδιά του Αντώνη Ρουλιου ή 
Κουβενταντώνη. Από πολύ μικρή ηλικία έχα-
σε την μητέρα του Μαρία, αλλά η παρουσία 
της θετής του μητέρας Ειρήνης, δεν άφησε 
να φανεί η απουσία της ,σε όλα τα χρόνια 
που ήταν δίπλα του. Αρκετά συχνά έλεγε 
«μάνα δεν γνώρισα, αλλά μάνα δεν αναζή-
τησα».
Έζησε σε ηλικία 12-16 ετών στο πετσί του, 
την δίνη της Κατοχής και το κάψιμο του χω-
ριού και στην ηλικία αυτή εντάχθηκε στην 
Εθνική αντίσταση, μέσα από τις γραμμές της 
ΕΠΟΝ. Βοήθησε μαζί με το πατέρα του, τον 
Κουβενταντωνη, στην ανοικοδόμηση του 
χωριού, με το μοναδικό μεταφορικό μέσο που 
διέθεταν ένα κάρο  με άλογο. Βοήθησε τους 
κυνηγημένους αγωνιστές του ΔΣΕ στα βου-
νά του ψειλοριτη με κάθε τρόπο διακυνδινευ-
οντας πολλές φορές. 
Ασχολήθηκε στην αρχή με την κτηνοτροφία 
και γεωργία. Το 1958 παντρεύτηκε την αγα-
πημένη του σύντροφο Ιωάννα Κουντεντάκη 
του Καψαλογιώργη και απέκτησε μαζί της 4 
παιδιά. Τον Αντώνη, την Μαρία, τον Γιώργη 
και τον Μανώλη. Διετέλεσε για 2 χρόνια 
πρόεδρος του Σωματείου εργατοτεχνητων 
Ανωγείων αναπτύσσοντας πλούσια συνδι-
καλιστική δράση μέχρι το 1967 όπου η χού-
ντα το διέλυσε. Κατάφερε όμως να βάλει τις 
βάσεις ώστε οι εργάτες στα Ανώγεια να απο-
κτήσουν την δυνατότητα ασφάλισης στο 
ΙΚΑ ,κάτι που στην αρχή ορισμένοι, δεν εί-
δαν με καλό μάτι.
Συνεργάστηκε την περίοδο 1965-1970 με τους 
Νταγιαντά Γεώργιο (Περβολογιωργη), Φρυ-
σάλη Λάμαχο, Φρυσαλλη Χαραλάμπη, και 
Χαιρέτη Εμμανουήλ (Βουργια) σε ένα ιδιό-
τυπο συνεταιρισμό, κάνοντας εξόρυξη ορυ-
κτών αδρανών υλικών στην περιοχή «πάνω 
αμπέλια» στο σημείο που σήμερα είναι η 
«Ντελίνα», με πρωτόγονα μέσα.
Οι αυξημένες ανάγκες για την συντήρηση 
της οικογένειας του και υπό την συνεχή πα-
ρουσία  της αστυνομίας σε ότι προσπαθούσε 
να κάνει, τον ανάγκασε να ξενιτευτεί σε άλ-
λα μέρη της Ελλάδας πχ στην Ύδρα , στην 
Κασσο, και Ρόδο, εργαζόμενος σε διάφορες 
τεχνικές εταιρείες ως χειριστής πιστολέτου.
Το 1975 μετακόμισε οικογενειακώς στην Ρό-
δο εργαζόμενος σε λατομείο παραγωγής 
Αδρανών Υλικών μέχρι το 1985. Στην συνέ-
χεια προσελήφθηκε ως εποχιακός εργάτης 
στην Αρχαιολογία Ρόδου όπου βοήθησε σε 
πλήθος ανασκαφικών εργασιών στην Παλιά 

πόλη της Ρόδου. Συνταξιοδοτηθηκε το 1995. 
Δραστηριοποιειται μαζι με τα παιδιά του 
Γιώργο και Μανώλη στην λειτουργία κέ-
ντρων διασκέδασης με Κρητική και λαϊκή 
μουσική. Εργασία που και σήμερα συνεχί-
ζουν τα παιδιά του. 
Το 2008 χάνει την αγαπημένη του σύντροφο 
Ιωαννα, γεγονός που τον τσάκισε σωματικά 
και ψυχικά μιας και ήταν ένα πολύ αγαπη-
μένο ζευγάρι. Τα προβλήματα υγείας που 
αντιμετώπιζε, επιδείνωσαν τον τελευταίο 
χρονικό διάστημα την κατάσταση του με 
αποτέλεσμα στις 15 Ιούλη 2014 να φύγει από 
την ζωή. 
Τα παιδιά του ευχαριστούν, όλους όσοι συ-
μπαραστάθηκαν στο πένθος τους.
Ιδιαίτερα ευχαριστούν τους:
Φασουλά γιάννη (νταμπάκης), Ρούλιου 
Λιλίκα, Φρυσάλη Αριστείδη, Πιτσιδιανό 
Κώστα, Ρούλιο γεώργιο του Μιχαήλ και 
Καρυδάκη εμμανουήλ, οι οποίοι κατέθεσαν 
συνολικά το ποσό των 350 ευρώ, τα οποία 
μαζί με την δική μας ενίσχυση 200 ευρώ, θα 
δοθούν ως βοήθημα σε διάφορες οικογένειες 
του χωριού μας. 
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους :
ΚΟΒ Ανωγειων του ΚΚε, Σύλλογο Κρητών 
Ρόδου «ο Ψηλορείτης», Ρούλιο Χαρίτο, 
νταγιαντά Αναστασία, Κεφαλογιάννη ελέ-
νη (Χρονολένη), Δακανάλη Μελαθία, Αε-
ράκη γιάννη (Πολογιάννης), Κονιό Βασίλη, 
Μανίσκα Αναστασία
Ρερεράκη ελένη, Διακοσάββα νάσια και 
Αλαβέρα ειρήνη
Οι οποιοι κατεθεσαν στεφανια στην μνημη 
του πατερα μας Αριστειδη:
Τα τέκνα του Αριστείδη Ρούλιου, εισέφεραν 
στη μνήμη του και στη Φ.Α. το ποσό των 150 
ευρώ.

ΤΟ ΚΚε Ανώγειών  
γιΑ ΤΟν ΑΡιΣΤειΔΗ ΡΟΥΛιΟ

H Κομματική Οργάνωση του ΚΚΕ Ανωγεί-
ων αποχαιρετώντας τον Αριστείδη Ρούλιο 
αναφέρει:
«Έφυγε από κοντά μας ο σύντροφος Αρι-
στείδης Ρούλιος, ένας συναγωνιστής της 
Εθνικής Αντίστασης, ένας συναγωνιστής της 
παλιάς φρουράς του κόμματος. Κι όταν λέμε 
της παλιάς φρουράς εννοούμε  στη γλώσσα 
μας εμείς οι κομμουνιστές, αυτό που έλεγε 
ο Λένιν. Δεν μπορούμε, λέει, εκτός αν θέλου-
με να κάνουμε τα στραβά μάτια, αυτούς που 
περάσανε φωτιά και ατσάλι, να μην τους 
αγνοούμε η παλιά φρουρά.
Ο σύντροφος αυτός έφυγε από το χωριό μας, 
πριν από σαράντα χρόνια περίπου, μετανά-
στης θα μπορούσε να πει κανείς, πήγε και 
κατοίκησε στην Ρόδο. Δούλεψε σκληρά σε 
όλη του τη ζωή, τα κατάφερε όμως και έφτια-
ξε μια θαυμάσια οικογένεια. Είχε την τύχη να 
βρει μια κοινωνία και ένα περιβάλλον καλό 
από την μια μεριά, από την άλλη είχε την ατυ-
χία να χάσει την γυναίκα του πριν οχτώ χρό-
νια, κι αυτό του στοίχισε πολύ ακριβά.
Ο σύντροφος Αριστείδης, σε νεαρή ηλικία, 
διαπίστωσε ότι στη σάπια κοινωνία που ζού-
με είχε να διαλέξει σε δυο πράγματα: ή υπο-
τάσσεσαι ή παλεύεις για μια καλύτερη κοι-
νωνία. Διάλεξε το δεύτερο. Όσοι το διαλέ-
ξανε το πληρώσανε πολύ ακριβά, γι΄ αυτόν 
ακριβώς το λόγο βρισκόμαστε μαζί σου 
σήμερα για να τιμήσουμε εσένα, τον σεμνό 
αγωνιστή για τη λεβέντικη κομμουνιστική 
ζωή σου. Αυτή θαυμάζουμε κι αυτή τιμάμε, 
γιατί προσωπικότητες σαν την δική σου, μό-
νο σε εκείνα τα ατόφια υλικά του μαρξι-
σμού- λενινισμού μπορούν να ανακαλυφτούν 
και να επιμείνουμε στην ομορφιά όλου του 
κόσμου.
Τι να κάνουμε σύντροφε, αυτή είναι η μοίρα 
του ανθρώπου, αφού γεννηθεί θα ποθάνει…»

Από την κ.Β. Ανωγείων του κκΕ
σΤΑΥρΑκΑκΗσ ΤΗλΕΜΑΧΟσ 

Η ΚΟΒ Ανωγείων στη μνήμη του Αριστείδη 
Ρούλιου προσέφερε στην ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩ-
ΓΕΙΩΝ το ποσό των 50 ευρώ.

σου. Δε σ’άρεσε όμως να παραπονιέσαι, 
«Αυτά τα πέμπει ο θιός» έλεγες, γι αυτό 
και ́ μεις δε μάθαμε πολλά για το δύσκολο 
παρελθόν σου.
Ο κόσμος λέει, ότι ακόμη και αν πεθάνει ο 
άνθρωπος η ψυχή του ζεί ανάμεσα μας. 
Έτσι κι εμείς σε νιώθουμε εδώ και οι κουβέ-
ντες σου ακόμη αντηχούν στα αυτιά μας. 
Μπορεί να χάνονται οι άνθρωποι μα οι ανα-
μνήσεις μένουν, δε σβήνονται. Κι αν μίσεψες 
υπάρχεις πάντα μέσα στη καρδιά μας. Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.

Τα εγγόνια σου
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aνώγεια, αρμί, 13/8/2014: επετειακές εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια από το ολοκαύτωμα του χωριού 
1, 2 Η υπουργός Τουρισμού κ.Όλγα Κεφαλογιάννη και  ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης 
προσέρχονται για να παραστούν στην εκδήλωση   
3 ο Ευρωβουλευτής κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, με το μοναχό Βασίλη Κουνάλη και τα μέλη  
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγεών στο Ντελίνα σε αναμνηστική φωτογραφία

ανώγεια, 10/8/2014, 2ο Παγκρήτιο φεστιβάλ χορού και 2η Παγκρήτια καντάδα 
4, 5, 6 (κατά σειρά) ο τελετάρχης Βασίλης Σκουντής, ο δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης και ο πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων Νίκος Βρέντζος χαιρετούν τους παρευρισκόμενους, τους.

ανώγεια, στάδιο, 10/8/2014, 2ο Παγκρήτιο φεστιβάλ χορού και 2η Παγκρήτια καντάδα 
7, 8, 9, 10 ο χορός και το τραγούδι μάγεψαν τους παρευρισκόμενους. Χρώματα κι αρώματα..
11 ο Γιώργης Βρέντζος και ο Γιώργης Φασουλάς με το συγκρότημά τους (όπως και πολλοί άλλοι 
ανωγειανοί καλλιτέχνες, συμμετείχαν κι αυτή στο Φεστιβάλ χορού και καντάδας
12, 13, 14 οι βασικοί διοργανωτές και εμπνευστές της εκδήλωσης, τα μέλη του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ανωγείων και το χορευτικό σχήμα του, συμμετείχαν ενεργά και κατά τη διάρκεια αυτής, 
ενθαρρύνοντας και δίνοντας πρώτοι τη δική τους χορευτική παράσταση και καταχειροκροτήθηκαν

ανώγεια, αρμί, 12/8/2014, 
15, 16, 17, 18  η φιλαρμονική του Δήμου ηρακλείου, έδωσε μαγευτική παράσταση μπροστά στο 
φιλοθεάμον κοινό, κάτω από το ολόγιομο αυγουστιάτικο φεγγάρι.

ανώγεια, 4/8/2014, θέατρο νίκος Ξυλούρης
19, 20 η μαρίνα Δακανάλη έδωσε τη δική της μουσική παράσταση μπροστά στο ανωγειανό κοινό.

ανώγεια αύγουστος 2014
21, 22 Και τον Αύγουστο τΆνώγεια είναι ο ιδανικός τόπος συνάντησης, φίλων και συγγενών,  
σε παρέες, εκδηλώσεις και γλέντια… 
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