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ανωγεια... μια ιστορια, 
μια μαντιναδα, σελ. 5
του Μανώλη Φασουλά

με μαθηματικη... 
ακριβεια, σελ. 5
του Μανώλη Φασουλά
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για την Παρουσίαση
του συνολικού ΕΡΓΟΥ 

της ΜΑΡΛΕΝΑΣ 
ΣΚΟΥΛΑ-

ΠΕΡΙΦΕΡΑΚΗ

Το Σάββατο, 06-06-2015, έγινε στον Όμιλο Εξυπηρετητών των Εκδόσεων «Μέγας 
Σείριος», η παρουσίαση του συνολικού έργου της λογοτέχνιδος Μαρλένας Σκουλά-
Περιφεράκη. Ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση, κατά την οποία έγινε κριτική 
παρουσίαση του έργου της Μαρλένας Σκουλά-Περιφεράκη.

(συνέχεια στη σελ. 9)

        Αύξηση της 
     χρηματοδότησης του  
Τ.Π. LEADER και νέα  
προκήρυξη (3η)

σπουδαια  εκδηλωση

➜

(συνέχεια στη σελ. 2)

διαβουλευση για τη β1 Φαση
«του χωροταξικού σχεδιασμού 
και της αειφόρου ανάπτυξης»

 οι παρατηρησεισ  
 απο το δημο ανωγειων
Με την παρακάτω επιστολή, ο Δήμος Ανωγείων, 
δια του δημάρχου του κ. Μανώλη Καλλέργη υπέ-
βαλε στην Περιφέρεια Κρήτης στις 19/6/2015 τις 
παρατηρήσεις του για την Β1 φάση αναθεώρηση 
και εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου «Περιφερει-
ακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και αει-
φόρου ανάπτυξης» της Περιφέρειας Κρήτης 
(ΠΠΧΣΑΑ).

Την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015, 
πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενι-
κή Συνέλευση και διενεργήθηκαν οι 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου (με 2ετή 
θητεία) στο Σύλλογο των Ανω-
γειανών της Αθήνας. 
Από το πρωί η προσέλευση των 

συγχωριανών μας στα γραφεία του 
Συλλόγου, στους Αμπελόκηπους 
της Αθήνας, έδωσε ζωηρό τόνο 
στην όλη διαδικασία. Αυτή τη φορά, 
με ικανοποίηση διαπιστώσαμε, ότι 
προσήλθαν πολύ νέοι άνθρωποι για 
να ψηφίσουν (ορισμένοι μάλιστα, 
γράφτηκαν για πρώτη φορά). 

ΑΛΙΣΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
(Σουλτάτος 
Ιωάννης)
 21 Αυγούστου 1944  
Η εκτέλεση στο  
Ποροφάραγγο

του Γιώργου 
Καλογεράκη

         Τον Αύγουστο  
             του 1944  
            οι Γερμανοί  
σχεδίασαν και εκτέλεσαν ένα σχέδιο που άφησε 
ανεξίτηλα τα σημάδια του στην επαρχία Μυλοπο-
τάμου και στο ιστορικό χωριό Ανώγεια. Το σχέδιο 
είχε να κάνει με την ασφαλή μεταφορά και σύμ-
πτυξη των Γερμανών και Ιταλών στρατιωτών από 
τους νομούς Λασιθίου Ηρακλείου και Ρεθύμνης 
στα Χανιά. 

     διεθνεσ 
σκακιστικο
τουρνουα  
ανωγειων

Την Πέμπτη 9 
Ιουλίου, στις 5 
το απόγευμα, θα παιχθούν οι πρώτες κινήσεις 
στο 4ο Διεθνές Τουρνουά των Ανωγείων. Μια 
προσπά θεια που ξεκίνησε πριν από τέσσερα 
χρόνια στον τόπο μας, βρήκε ανταπόκριση, απέ-
σπασε θετικά σχόλια και έχει γίνει πια αναπό-
σπαστο κομμάτι των σκακιστικών δρώμενων στη 
χώρα μας.  
Το 4ο Διεθνές Σκακιστικό Πρωτάθλημα Ανωγεί-
ων «Ιδαίον Άντρο 2015», αναγνωρισμένο – όπως 
και τα τρία προηγούμενα – από την Ελληνική 
(ΕΣΟ) και την Παγκόσμια (FIDE) Σκακιστική 
Ομοσπονδία, είναι ακόμα ισχυρότερο και μεγα-
λύτερο από αυτά που προηγήθηκαν.      

(συνέχεια στη σελ. 11)

ιστοριεσ του ωκεανου
σελ. 8 
της Μαρίας Χρονιάρη

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ
της Σχολικής Χρονιάς 2014-15
(1Ο ΔΗμΟΤ. ΣχΟΛΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ)
Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που πε-
ριλάμβανε, θεατρικό δρώμενο,  αθλητικές 
δραστηριότητες,  χορούς τάνγκο, αλλά και 
παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, 
έκλεισε και η φετινή, σχολική χρονιά στο 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων που πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή το απόγευμα 12 
Μαϊου στην αυλή του Σχολείου, παρουσία του 
Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Σμπώκου και πλή-
θους κόσμου.
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➜Η Ομάδα Τοπικής Δράσης  
(ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ  
ΟΤΑ) με την απόφαση του Υπουργού  
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-  
λοντος και Ενέργειας με αριθμό 8078/4-5-2015  
(ΦΕΚ 884/19-5-2015) εξασφάλισε για το τοπικό πρόγραμμα Leader, έπειτα από 
σχετικό αίτημα, επιπλέον κατανομή πιστώσεων ύψους 1.400.000 ευρώ.     ΣΕΛ. 9

Στιγμιότυπο από 
την προσέλευση 
του κόσμου



4ο

Έγιναν οι ΕΚΛΟΓΕΣ

‹

›σελ. 7

σΧολικοσ 
εκΦοβισμοσ

πρόταση αντιμετώπισης  
με μουσική-παιδαγωγική 

παρέμβαση

                     του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΕΛΑΝΤΑΚΗ

B u l l y i n g



σκ
έψ

ει
ς

...

Μουσική ταβέρνα
«O ΒOΥΡΓΙΑΣ»

Χαράλαμπος  
ΧΑΙΡΕΤΗΣ

Φορμίωνος 236 & Ερμού 39
ΒΥΡΩΝΑΣ

τηλ.: 210-7643414
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βιβλιων

Οι Έλληνες, όπου κι αν βρεθούμε (εντός κι εκτός των τειχών), κι όποτε η κουβέντα το 
φέρνει, προσδιορίζουμε την ταυτότητά μας, κυρίως με βάση τα όσα έχουν επιτύχει οι 
«αρχαίοι ημών πρόγονοι». Αρκετοί από μας, έχουμε την πεποίθηση (κι εγώ κάπου εκεί 
είμαι), πως, ως έθνος, είμαστε ιδιαίτερο κι ως Έλληνες, μοναδικοί και εξαίρετοι. 
Όπως και νά’χει το πράγμα, δεν σας κρύβω, ότι προβληματίστηκα για το χρονικό 
σημείο που επέλεξα να γράψω αυτές τις γραμμές. Αναρωτήθηκα για το ενδεικνυόμε-
νο ύφος και το περιεχόμενο, αυτό καθ΄εαυτό, του κειμένου. Βλέπετε…, διαβαίνουμε 
την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Η χώρα μας είναι «στα σχοινιά». Το κλίμα πό-
λωσης που επικρατεί, μού είναι πολύ δυσάρεστο και ενδεχομένως, ακόμα κι αυτή η 
πλέον ανύποπτη και καλοπροαίρετη έκφραση γνώμης, μπορεί να προκαλέσει αντι-
δράσεις, κάτι που δεν το επιθυμώ. 
Έτσι δεν θα ασχοληθώ με τις διαπραγματεύσεις στα Εurogroup, ούτε με την παρατε-
ταμένη αναμονή για λύση του προβλήματος του ελληνικού δημόσιου χρέους. Θα δώσω 
πίστη στις καλές προθέσεις του συνόλου του πολιτικού κόσμου και θα παραδεχτώ, ότι 
στοχεύουν στο καλό της χώρας και το δικό μας, ανεξαρτήτως αν το καλό αυτό, μπορεί 
να έχει πολλές θεάσεις.
Αυτό, όμως, που θα κάνω, είναι να ασχοληθώ με την Ελλάδα και τη θέση της στον 
παγκόσμιο κοινωνικό και παραγωγικό χάρτη. Θα αναζητήσω τους αριθμούς που 
ισχύουν και για τα άλλα κράτη. Οι αριθμοί συχνά λένε την αλήθεια. Καταρρίπτουν 
μύθους. Μας θέτουν σε εγρήγορση και δείχνουν το δρόμο προς το καλύτερο. Και το 
έχουμε ανάγκη. Ιδίως αυτή την εποχή.
Η Ελλάδα λοιπόν, λογίζεται από πολλούς ως χώρα ισχυρή. Οικονομικά τουλάχιστον 
δεν είναι. Επιεικής θα ήμουν για να πω, ότι είμαστε μια χώρα με προβληματική ασφαλώς, 
οικονομία. Πολύ προβληματική... Τω όντι, η οικονομία μας συνιστά το 0,003 % του 
παγκόσμιου ΑΕΠ (δηλαδή της παγκόσμιας παραγωγής). Τρίχες δηλαδή. Πρόκειται για 
οικονομία μικρή, μιας μικρής οικονομικά χώρας, με περιορισμένες προοπτικές, αλλά 
και ανεπαρκείς για το κάτι παραπάνω, κρατικές ή ιδιωτικές δομές…
Η χώρα μας, από τη σύστασή της ως κράτος, το 1824, μέχρι σήμερα, το 2015, 
έχει περάσει τα μισά σχεδόν της χρόνια, σε κατάσταση πτώχευσης ή στάσης πληρωμών. 
Ήταν το 1827, το 1843, το 1893, το 1932, το 1941, το 2010 και …(φευ). Χρόνια δύσκο-
λα. Αλλά πάλι εδώ είμαστε.
Παρά, λοιπόν, αυτή την ταραχώδη οικονομικά, διαδρομή ως κράτος, στο διάβα των 
τελευταίων 200 χρόνων, διαδρομή που συνδυάστηκε  με τα πολλά γνωστά δεινά, τις 
κακουχίες, τους διχασμούς και τους πολέμους, αλλά και με εποχές ανάτασης και 
παλιγγενεσίας (τολμώ να πω), φτάσαμε, στην Ελλάδα του σήμερα. Και φτάσαμε εδώ, 
με τα καλά και τα κακά μας, με άθλους, με υπερβάσεις, αλλά και με διάφορους μύθους 
για το ποιοι είμαστε ως έθνος και πως μας βλέπουν οι άλλοι….
Αυτοί οι άλλοι…! Για ένα περίεργο λόγο, αυτοί οι «άλλοι», που ανέκαθεν μας φθονούν, 
μας ζηλεύουν και μας εποφθαλμιούν, σε αντίθεση με τα όσα ενεργούν σε άλλες χώρες,  
για την Ελλάδα ενδιαφέρονται και δη διαχρονικά. Σταθερά κι αμετακίνητα σε αντί-
θεση με το μέγεθος της αγοράς που συνιστά η χώρα μας. Είναι η γεωπολιτική μας 
θέση…; Είναι γιατί είμαστε ωραίοι και μας αγαπούν…Ιδιοτέλεια πάντως, υπάρχει.
Όμως, όπως και νά’χει, αυτοί οι άλλοι…, οι ξένοι, δεν παρέλειψαν να μελετήσουν και 
να διαδώσουν την ελληνική ιστορία και τα αρχαία συγγράμματα. Δεν έπαψαν, έστω 
μέσα από την ιδιοτελή τους σκοπιά (συχνά-πυκνά) να νοιάζονται για τη χώρα μας. 
Να νοιάζονται, όπως δεν νοιάζονται για άλλες χώρες. Θα αναρωτιούνται, εδώ ίσως, 
κάποιοι, αν τους κάνω πλάκα…Καμία πλάκα! Διότι πέρα από τις ξένες κυβερνήσεις 
υπάρχουν και οι λαοί. Και μην με πει κανείς φιλοευρωπαϊστή. Αλλού το πάω… και ο 
νοών νοείτο.
Σε κάθε όμως περίπτωση, από τη στιγμή που υπάρχουν και οι άλλοι λαοί, χρήσιμο 
είναι να δούμε (έστω κι αυτές τις δύσκολες εποχές) τι είναι αυτό που προσδιορίζει 
στην παγκόσμια σκηνή τη χώρα μας, και ποιοι είναι οι αριθμοί, που μπορεί να μας 
βοηθήσουν να καταλάβουμε, ότι είμαστε σπουδαία ως χώρα, αλλά δεν είμαστε και η 
σπουδαιότερη. Διότι, για σταθείτε βρε παιδιά… . Τελικά ποιοι είμαστε;
Ας δούμε την αλήθεια κατάματα κι ας μετρήσουμε αυτό που υποπτευόμαστε ή διαι-
σθανόμαστε και δεν ομολογούμε. Ας δούμε αυτά που μας έχουν φέρει στην εξαίρετα 
δύσκολη και δη παρατεταμένα, εποχή που περνάμε. Στην πλάση τούτη λοιπόν, μπορεί 
κάποιος να αναζητήσει και να βρει πολλά κριτήρια και προγράμματα (είναι και της 
μόδας…άλλωστε), τα οποία διαφοροποιούν και κατατάσσουν τις χώρες του πλανήτη 
και φυσικά την Ελλάδα, σε ποικίλες κατηγορίες.
Σε ένα αριθμό 144 χωρών (σε σύνολο 191 κρατών-μελών που έχει αναγνωρίσει ο ΟΗΕ, 
καθώς υπάρχουν και κράτη που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα του, όπως η Ταιβάν 
και το Πουέρτο Ρίκο), υπάρχουν ο δείκτης της κοινωνικής προόδου. Εδώ η Ελλάδα, 
έρχεται 34η, χαμηλότερα ωστόσο, από την Πολωνία και την Κόστα Ρίκα (αυτούς που 
μας κέρδισαν στο ποδόσφαιρο).
Πάμε να κατεβαίνουμε…Σε άλλον δείκτη, αυτόν της διαφθοράς, βρισκόμαστε στην 69η 
θέση (μην το πείτε πουθενά..!), αλλά θέλει ακόμα προσπάθεια για να ξεπεράσουμε τη 
Μαλαισία και την Γκάνα. Το ότι έχουμε διαφθορά δε σημαίνει ότι δεν ευημερούμε. 59η 
λοιπόν η χώρα μας, με βάση το σχετικό δείκτη ευημερίας των πολιτών, αλλά (άκουσον-
άκουσον) το Καζαχστάν και το Βιετνάμ μας ξεπερνάνε. Στη δε ισότητα των δύο φύλων, 
είμαστε ανατολίτες. Φιγουράρουμε στην 91η θέση, πίσω από τη Ζιμπάμπουε και τη 
Σρι Λάνκα (αμάν-αμάν…). Κι αν θέλετε να δούμε το δείκτη της ελευθερίας του τύπου, 
κι εκεί στην ίδια θέση είμαστε, στην 91η! Η Ζάμπια, η φίλη μας…, μας ξεπερνά! Λίγο 
καλύτερα πάμε σε επίπεδο κοινωνικής ειρήνης και ασφάλειας (61η θέση). Ακόμα…
Οι διάφορες κατατάξεις μπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αλλά δεν θα προχωρή-
σω περισσότερο. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε βεβαίως, οι κορυφαίοι. Δεν 
ξέρω όμως, αν αντιλαμβανόμαστε, ότι στο παγκόσμιο παζλ, στην παγκόσμια κατάτα-
ξη, η χώρα μας πλασάρεται σε μέτριες θέσεις.
Όμως από την άλλη, δεν είμαστε και από τις χειρότερες χώρες του κόσμου, όπως 
πολλά φλύαρα «πετειναράκια» κηρύττουν, απλώς ρυπαίνοντας…
«Λαμόγια», υπάρχουν παντού. Κρυφά εισοδήματα και παραοικονομία επίσης. Αν στην 
Ελλάδα 3 στα 10 ευρώ είναι μαύρο χρήμα, στην Ευρώπη το αντίστοιχο μέγεθος είναι 
2 στα 10 ευρώ. Δεν νομίζω λοιπόν, (χωρίς να το επικροτώ), να φταίει μόνον το φαινό-
μενο της παραοικονομίας, που η Ελλάδα μας χτύπησε βράχο και το καράβι μπάταρε.
Και παρά ταύτα, ακόμα και μπαταρισμένη, η χώρα μας ανήκει στις 40 πιο πλούσιες 
χώρες του καταταλαιπωρημένου μας πλανήτη.
Η Ελλάδα, λοιπόν ,η χώρα φάρος και φως του πολιτισμού, άντεξε και αντέχει..
Αυτό που χρειάζεται είναι να μάθουμε ποιοι είμαστε ως χώρα και πως λειτουργούμε 
ως κοινωνία. Αν το αντιληφθούμε, θα μπορέσουμε να διακρίνουμε το ταβάνι από τον 
πάτο, θα σταματήσουμε να «πλακώνουμε στο ξύλο» εαυτούς   και αλλήλους και θα 
αναζητήσουμε δυνάμεις για το καλύτερο και τη βελτίωση. Αν, απεναντίας, δεν ξέρεις 
που είσαι, ποιος είσαι και που πας, πολύ σύντομα θα κάνει όπισθεν και αν δεν εξω-
κοίλεις, θα ξεπεζέψεις σίγουρα. Και τα τρένα, δεν περνάνε συχνά, απ’αυτή τη γωνιά 
του πλανήτη, όσο κι αν ο σταθμός λειτουργεί ακόμα. 

Ο αρχισυντάκτης,
Γιάννης Β. Μανουράς

 ΤΕΛΙΚΑ, ΠΟΙΟΙ ΕΜΑΣΤΕ...;!

Σημαντική δωρεά 
  στο Σύλλογό μας

Στη μνήμη Σμπώκου Ιωάννη του Χριστόδου-
λου (Στρατηγού),ο κ. Μπάμπης Δραμουντά-
νης του Ανδρέα, κατέθεσε στο ταμείο της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό των πενή-
ντα (50,00) ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή τον 
ευχαριστεί θερμά.

Οι δάσκαλοι και οι μαθητές του 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου Ανωγείων εκφράζουν θερμές 
ευχαριστίες στην κ. Μαρία Νταγαντά, κόρη 
του εκλιπόντος δασκάλου Μανώλη Νταγια-
ντά, για τη δωρεά δωδεκάτομης εγκυκλοπαί-
δειας με τίτλο «Νέος θησαυρός γνώσεων», 
καθώς και μιας σειράς από επιστημονικά και 
παιδαγωγικά βιβλία.

Στη μνήμη Ευαγγελίας Καλομοίρη, κατατέ-
θηκε από την οικογένεια Ιωάννου Σμπώκου 
του Χριστόδουλου (στρατηγού), στο ταμείο 
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δήμου Ανωγείων, το ποσό των 
εκατό (100) ευρώ.

Στη μνήμη Σοφίας Βρέντζου (Βωλοσοφίας), 
κατατέθηκαν στο ταμείο της Σχολικής Επι-
τροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ανωγείων τα παρακάτω ποσά:
από τον κ. Κουνάλη Γεώργιο, το ποσό των 
50 ευρώ
από τον κ. Κουνάλη Εμμανουήλ το ποσό των 
50 ευρώ
από την κ. Μέμμου Ανδρονίκη το ποσό των 
50 ευρώ και
από την κ. Σαλούστρου Άννα το ποσό των 
50 ευρώ

Στη μνήμη Μαρίας Ξυλούρη (Κουκουβομα-
ρίας) κατατέθηκαν στο ταμείο της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δή-
μου Ανωγείων τα παρακάτω ποσά από:
-Ελευθερία Χιωτάκη, το ποσό των 50 ευρώ
-Αικατερίνη Ανδρουλάκη το ποσό των 50 
ευρώ
-Ελένη Πετράκη το ποσό των 50 ευρώ
-Μελπομένη Νικηφοράκη το ποσό των 50 
ευρώ και
-Σοφία Χιωτάκη- Καυκαλά το ποσό των 50 
ευρώ

Ένα υπερσύγχρονο, έγχρωμο εκτυπωτή 
laser, δώρισαν ο Παύλος Πωλιουδάκης και η 
Φένια Χαιρέτη, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Ανωγείων, θέλοντας να ευχαριστήσουν το 
Δήμο Ανωγείων, τους γονείς και όλα τα παι-
διά για την άψογη συνεργασία τους στο χορό 
και επιθυμώντας η προσφορά να επιστρέψει 
στα ίδια τα παιδιά. 

Στη μνήμη Καλλιόπης Σμπώκου, κατατέθη-
καν αντί στεφάνου, στο ταμείο της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δή-
μου Ανωγείων τα παρακάτω ποσά από:
τον κ. Κονιό Δημήτριο του Εμμανουήλ το 
ποσό των 50 ευρώ.
τον κ. Κονιό Κωνσταντίνο του Δημητρίου το 
ποσό των 50 ευρώ.
τον κ. Κονιό Εμμανουήλ του Δημητρίου το 
ποσό των 50 ευρώ.
τον κ. Σαμόλη Στεφανή του Γεωργίου το 
ποσό των 50 ευρώ.
τον κ. Κονιό Δημήτριο του Χαραλάμπους, 
το ποσό των 50 ευρώ.
την κ. Κονιού Μαρίκα του Χαραλάμπους το 
ποσό των 50 ευρώ.

Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι Νη-
πιαγωγοί, εκφράζουν θερμές ευχαριστίες 
στους ανωτέρω δωρητές.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ του 1ου ΔΗΜΟΤ.  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων 
αισθάνεται  την υποχρέωση να ευχαριστήσει 
θερμά τους παρακάτω δωρητές για τα αντί-
στοιχα χρήματα που κατέθεσαν στη μνήμη  
Πέτρου Καλομοίρη:

Οικ Όλγας Αλογδιανάκη 150 ευρώ
Μανόλη Φασουλά 100 ευρώ
Νίκο Ξυλούρη (Κούβο) 100 ευρώ
Νίκο Ξυλούρη (Νικολάτσο) 100 ευρώ
Νίκο Κεφαλογιάννη (Χρονονίκο) 100 ευρώ
Σταύρο Σαλούστρο 100 ευρώ
 Κατερίνα Σαλούστρου 100 ευρώ
Αλέκο Καπριδάκη 100 ευρώ
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χόμεναΕυχαριστήριαΗ 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

645512-5883-949 (όψεως)
IBAN GR5601714550006455125883949

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

Περιμένουμε όλους τους συγχωριανούς και φί-
λους του Συλλόγου να μας επισκεφθούν στην 
όμορφη και άνετη αίθουσά μας στην Αθήνα, 
στους Αμπελοκήπους (οδός Βελεστίνου 18), για 
να συζητήσουμε τα σχέδιά μας, αλλά και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας περιμέ-
νουμε 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).

Γιώργη Καράτζη 50 ευρώ
Μανόλη Ξυλούρη (Γκρά) 50 ευρώ
Χαράλαμπο Ροδίτη 50 ευρώ
Λευτέρη Χαιρέτη του Αποστ. 50 ευρώ 
Πελαγία Μαμούνη 50 ευρώ
Μανόλη Μόκα 50 ευρώ
Μιχάλη Μανιούδη 50 ευρώ
Μαρία Ζωγραφάκη 50 ευρώ
Γιώργη Μαυράκη 50 ευρώ
Μαρίνο Μαστοράκη 30 ευρώ
Μανόλη Πανταγάκη 30 ευρώ

Επίσης τους :
Αεράκη Χαράλαμπο (Νταλοχαραλάμπη) για 
τη δωρεά των 50 ευρώ που κατέθεσε στη μνή-
μη Πλεύρη Βασίλη 
και   Κίμωνα Δακανάλη για τη δωρεά των 50 
ευρώ που κατέθεσε στη μνήμη Γιάννη Σμπώ-
κου( Στρατηγού)
τoν κ. Σαλούστρο Γεώργιο (Κούβο) για την 
δωρεά 100 ευρώ που προσέφερε στην υπηρε-
σία μας 
τον κ. Μανώλη Χαρ. Φασουλά για την δωρεά 
50 ευρώ που προσέφερε στην υπηρεσία μας 
στη μνήμη Πολυζώη Φασουλά

 Ο δήμαρχος
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο Δ/ντης του Κ.Υ Ανωγείων, κ.  Νικόλαος 
Αντωνάκης, ευχαριστεί θερμά τους παρα-
κάτω που διέθεσαν ποσά για την προμή-

θεια αναλωσίμου  υγειονομικού υλικού για 
τις ανάγκες του Κ.Υ Ανωγείων:

Τους Μαυρόκωστα Αντωνή και Σαρρή Γεώρ-
γιο για την προσφορά του ποσού των 50 ευρώ 
έκαστος στην μνήμη της Καλλιόπης Μαυρό-
κωστα.
Την οικ. της Καλλιόπης Σμπώκου για  την 
προσφορά στην μνήμη της αγαπημένης τους 
μητέρας το ποσό των 100 ευρώ
Την οικ. Κεφαλογιάννη Νικολάου (Χρονογι-
αννιώ) για την προσφορά του ποσού των 50 
ευρώ στην μνήμη της Καλλιόπη Σμπώκου 
Τους Παντερή Γεώργιο (Φαρμακοποιό) και 
Πασπαράκη Εμμ. («ΑΕΤΟΣ») για την προ-
σφορά του ποσού των 50 ευρώ έκαστος στην 
μνήμη του Ξυλούρη Μιλτιάδη.
Την κα Αλίκη Σκουλά, για την προσφορά 
του ποσού των 100 ευρώ στην μνήμη του αγα-
πημένου της συζύγου  Εμμανουήλ Σκουλά 
(Κίκη). 
Tην οικ. του Πασπαράκη Εμμ. (ΑΕΤΟΣ ) και 
τον Σαμώλη Ιωάννη για την προσφορά του 
ποσού των 50 ευρώ έκαστος στην μνήμη του 
Μανώλη Φρυσάλη.
Τoν Σμπώκο Γεώργιο του Ιωάννη (Δάσκαλο) 
την προσφορά του ποσού των 100 ευρώ,  στην 
μνήμη Ιωάννη Σμπώκου του Χριστόδουλου 
ιατρού
Την κα Σμπώκου Καίτη για την προσφορά 
στην μνήμη του αγαπημένου της συζύγου 
Σμπώκου Ιωάννη του Χριστόδουλου Στρατι-
ωτικού Ιατρού, το ποσό των 100 ευρώ, καθώς 
και για τα ιατρικά εργαλεία και άλλων προ-
σωπικών αντικείμενά του που παραχωρήθη-
καν και θα τοποθετηθούν σε θέση ειδική προ-
θήκη στο Κ.Υ Ανωγείων.
Την οικ της Σαμόλη Καλλιόπης που διατέθη-
καν στην μνήμη της μητέρας από τον Σαμόλη 
Ιωάννη του Ορέστη το ποσού των 50 ευρώ.
Την οικ της Καλομοίρη Ευαγγελίας (Ντουλ-
γκέρενας) για την προσφορά στην μνήμη της 
οδοντιατρικού υλικού και άλλα ιατρικά εργα-
λεία αξίας 1.000 ευρώ
Τις οικογένειες της Νίκης Πασπαράκη (Πα-
ναγιωτονίκης) και Αναστασίου Πασπαράκη 
για την προσφορά του ποσό των 50 ευρώ έκα-
στος στην μνήμη της Καλομοίρη Ευαγγελίας 
(Ντουλγκέρενας),  
Τις οικογένειες των Χαιρέτη Άρη και Μαρίας 
Πασπαράκη, Κοντογιάννη Εμμ.(Ζαφειρομα-
νώλη), και Σκουλά Μύρωνα του (Τζαβολοβα-
σίλη),για την προσφορά του ποσό των 50 
ευρώ έκαστος, στην μνήμη του Πολυζώη Φα-
σουλά.
Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ανωγείων για 
την προσφορά 50 κιλών λάδι.
Την εταιρεία CANDIA STROM των «ΑΦΟΙ 
ΜΙΧ.ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε» για την δω-
ρεά δυο (2) στρωμάτων CLASSIC και δυο (2) 
στρωμάτων αφρολέξ.

Ο διευθυντής
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ανωγειανές... εκδόσεις

››

ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ο άξιος και πολυπράγμων ανωγειανός δάσκα-
λος και τέως δήμαρχος Ανωγείων, Γιώργος 
Σμπώκος, για ακόμα μία φορά μας συγκίνησε 

με την πολύτιμη προσφορά των πέντε μοναδικών και 
ήδη δυσεύρετων συγγραμμάτων του, στην οποία προ-
έβη για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Συλλό-
γου μας. Πρόκειται για τέσσερα συγγράμματά του 
από την πεντάτομη σειρά με γενικό τίτλο «Ανωγεια-
νά», που εκδόθηκαν το 2006 και κυκλοφόρησαν από 
τις εκδόσεις «Καλέντης». Ο λόγος γίνεται για τα βι-
βλία: 1) «Η γέννηση, οι «χαρές», κι ο θάνατος του 
Ανωγειανού», 2) «Η ανωγειανή μαντινάδα», 3) 
«Στοιχεία από την υλική και πνευματική ζωή των 
Ανωγειανών», και 4) «ο Ανωγειανός, Απόγονος των 
Κουρητών και των Ιδαίων Δακτύλων».  Επίσης, ο 
Γιώργος Σμπωκος, δώρισε μετ’ευγενικής αφιερώσε-
ως, στο Σύλλογό μας, ένα ακόμα πόνημά του, το βι-
βλίο με τίτλο «Ανώγεια, Η ιστορία μέσα από τα τρα-
γούδια τους».
Το πλούσιο και έγκυρο υλικό, οι χιλιάδες των σελί-
δων, ο θησαυρός των πληροφοριών, ο μεγάλος αριθ-
μός των φωτογραφιών και οι καλαίσθητες και αναμ-
φίβολα προσεγμένες, αυτές εκδόσεις, καθιστούν τα 
βιβλία αυτά, ήδη από τον καιρό της πρώτης κυκλο-
φορίας του, πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους τους 
ανωγειανούς, για τις νυν και τις μέλλουσες γενναίες. 
Παρά το γεγονός, ότι τα βιβλία έχουν εξαντληθεί, ο 
κάθε ενδιαφερόμενος και φιλομαθής, μπορεί να λάβει 
πληροφορίες, σχετικά μ’αυτά και το περιεχόμενό 
τους, από τον ίδιο τον συγγραφέα Γιώργο Σμπώκο. 
Οι δε συγχωριανοί της Αθήνας, ασφαλώς και μπο-
ρούν να επισκεφθούν την πλούσια βιβλιοθήκη του 
Συλλόγου μας (φιλοξενεί ήδη πάνω από 700 βιβλία) 
και να μελετήσουν τόσο τα συγγράμματα αυτά, όσο 
και άλλα, ανωγειανού ενδιαφέροντος.                Φ.Α.

(συνέχεια από  

την πρώτη σελίδα)

 
Σε γενικές όμως,  
γραμμές η  
προσέλευση του  
κόσμου ήταν  
υποτονική. Η όλη  
διαδικασία της ψηφοφορίας  
ολοκληρώθηκε στις 8 το βράδυ, 
οπότε και η κάλπη έκλεισε, για 
να ακολουθήσει η καταμέτρηση 
των ψήφων που ανέδειξε το 
επταμελές διοικητικό συμβούλιο, 
ως εξής:
-Ιωάννης Μανουράς 92 ψήφους
- Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη  
79 ψήφους

- Ζαχαρίας Σαλούστρος-Λαγός  
69 ψήφους

- Βασίλειος Κονιός (Ταγιάρης)  
66 ψήφους

-Νικόλαος Καράτζης 52 ψήφους

-Ειρήνη  
Σκουλά  

51 ψήφους
-Γιάννης  

Σπιθούρης  
51 ψήφους

Για την  
εξελεγκτική  

επιτροπή ορίστηκαν οι:
-Βασίλης Τουπής 70 ψήφοι

-Γιώργος Φασουλάς 69 ψήφοι
-Κώστας Μπέρκης 57 ψήφοι

Την ώρα που γράφονταν αυτές οι 
γραμμές, το νέο Δ.Σ. δεν είχε ακό-
μα, συγκροτηθεί σε σώμα.
Να ευχηθούμε στους νεοεκλεγέ-
ντες καλή δύναμη στα καθήκοντά 
τους, ώστε να μπορέσουν να κα-
ταβάλουν τα μέγιστα για να ανα-
πτύξει ο ιστορικός Σϋλλογός μας, 
όσο το δυνατό περισσότερες δρα-
στηριότητες.
Φ.Α.

από το Γιώργο Σμπώκο
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ΦΑΣμΑΝ (fasman1956@gmail.com)

››���μηδεισ αγεωμετρητοσ εισιτω!���‹‹
Πάει καιρός τώρα, που στο μυαλό μου στριφογύ-
ριζε η ιδέα να γίνει κάτι, σε μόνιμη βάση, στο χω-
ριό μας, που να αφορά στα μαθηματικά. Μάλιστα, 
στο νου μου το είχα προχωρήσει το θέμα και το 
ονόμασα «μαθηματικά μονοπάτια». Τέλος πά-
ντων, συζητώντας με συναδέλφους, ωρίμασε αυτή 
η ιδέα και έτσι φτάσαμε στην διοργάνωση της 
πρώτης πανελλαδικά διημερίδας για την γεωμε-
τρία στο χωριό μας, το διήμερο 17 και 18 Απρίλη. 
(Διοργανωτές: Παραρτήματα ΕΜΕ Κρήτης -Πε-
ριφέρεια Κρήτης -Δήμος Ανωγείων). Η αφορμή 
για την παραπάνω διοργάνωση ήταν ο παραγκω-
νισμός, για να μην πούμε… η απαξίωση της γεω-
μετρίας στην Μέση και όχι μόνο, Εκπαίδευση, τα 
τελευταία χρόνια.
Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή. Υπολογίζεται ότι το 
διήμερο πέρασαν από το αμφιθέατρο το δημοτι-
κού σχολείου πάνω από χίλια άτομα. Καθηγητές 
Πανεπιστημίου, συνάδελφοι της δημόσιας και ιδι-
ωτικής εκπαίδευσης, φοιτητές του μαθηματικού 
τμήματος Ηρακλείου έδωσαν και πήραν χρήσιμα 
μηνύματα από την εκδήλωση. Για την ιστορία να 
πούμε ότι την εκδήλωση άνοιξαν ο Γιώργης Βρέ-
ντζος (Κάτης) ο Χάρης Φασουλάς (μαθηματικός) 
και ο Δημήτρης Μπέρκης, με το τραγούδι του 
Κάτη «Ο Πυθαγόρας στο Ιδαίο Άνδρο», μια κα-
ταπληκτική εκτέλεση από το Γιώργη. Κατά γενική 
ομολογία των συμμετεχόντων η εκδήλωση ήταν 
επιτυχής και έδωσε πόντους στα Ανώγεια. Θέλω 
να πιστεύω ότι μπαίνει παρακαταθήκη για την 
υλοποίηση της μονιμότερης ιδέας, που αρχικά 
ανέφερα.

✒ Πριν από λίγο καιρό έφυγε πρόωρα από τη 
ζωή, ένας εξαίρετος συγχωριανός μας. Ένας  οι-
κονομολόγος, δάσκαλος των ΤΕΙ, ποιητής, μα-
ντιναδολόγος, ακούραστος εργάτης του πολιτι-
σμού και της παράδοσης, μα πάνω απ΄ όλα σε-
μνός και αξιοπρεπής μαχητής της ζωής, ο Πέτρος 
ο Καλομοίρης. Θεωρώ χρέος μου η στήλη να 
αφιερώσει αυτή την φορά τις γραμμές της, στην 
μνήμη του, ως ελάχιστο δείγμα τιμής για τα όσα 
έδωσε στον τόπο μας, από όποιο μετερίζι τον 
υπηρέτησε στο πέρασμα του. Και ήταν πολλά....
Έγραψε για την μάνα:
Κάποτε μάνα μούλεγες το κόσμο ν΄αντικρύζω
στση ζήσης τ΄αναβόλεμα πλάτη να μην γυρίζω
Όποιος ζητά βοήθεια, δώστου την ανθρωπιά σου

μου’λεγες, Μάνα, κι έκλαιγες  
κι΄έπαιζα στη ποδιά σου

Στα μάτια σου εχόρτασα το φως και την αλήθεια
αν και πεινούσα εχόρτασα με τόσα παραμύθια

Χωρίς το «εγώ», όσο μπορώ,  
Μάνα θα προσπαθήσω

με το φτωχό το δάκρυ μου, 
μια πέτρα να τη χτίσω.....

Έγραψε για τον πατέρα:
Μεσ τη ζωή πορπάτηξες με βάσανα και πόνο
κι όσο εμπόριες άντεξες,πολέμησες το χρόνο
Δε θα ξεχάσω εσήκωνες σημαία λάβαρό σου

και την αλήθεια έλεγες  
όποιο κι αν είχες ΄μπρος σου

Ποτέ σου δεν εζήλευγες, μακριά σου ξένο χάκι
σαν το νερό ΄σουν καθαρός,  

τρεχούμενο στο ρυάκι

Μ΄ενα γαμπά ΄ναθράφηκες  
στο χιόνι στη κριγιώτη

με φαμεγιές και ξενιτιές, εχάρισες μας νιότη
Στη Σπαθαριά σε γνώρισα στα νιάτα σου Πατέρα

και μούλεγες πως η ζωή θέλει ψυχή κι αέρα
Γράμματα δεν εκάτεχες μα η μόρφωσή σου τόση

που ο σπουδαγμένος δεν μπορεί,  
ποτέ να τση σιμώσει....

Δεν έλεγε να συμβιβαστεί με τυπικότητες και 
το πέρασμα του χρόνου. Έγραψε σχετικά:

Ε λοιπόν το νοιώθω και το θέλω, ναί!
πως είμαι πιτσιρίκος και λυπάμαι τους μεγάλους
και ούτε ίχνος ενοχής στα σπλάχνα μου δεν έχω!

Περνά ο καιρός μα η σκέψη μου  
δε λέει να γεράσει

παρ΄ολο που στο θάνατο έχει κι αυτή μοιράσι!

Υπερασπιστής του δίκιου και της ισότητας, 
έφυγε από τη ζωή την ημέρα της εαρινής ιση-
μερίας. Είχε γράψει:
Συναντηθήκαμε και ήταν μεσημέρι
ασπαστήκαμε τη σιωπή και την εικόνα της

Προβληματισμένος από τα όσα συνέβαιναν τα 
τελευταία εικοσιπέντε χρόνια στη χώρα μας, 
είχε γράψει:
Σωπαίνουν οι ειδήμονες, μιλούν οι τζογαδόροι

άλλοι πουλούν τα νιάτα τους  
κι άλλοι χασίς στ΄αόρι

τροφή μας η αποχαύνωση, κανάλια και ειδήσεις
φαίνεται σαν παράνομο, για ιδέα να μιλήσεις

Θέ μου σαν τον εξόριστο, ωσαν το δικασμένο
στέκω στα μετερίζια μου με βλέμμα δακρυσμένο

Λάθος το δρόμο επήραμε, ψέμα το ψέμα λέμε
επιδοτούμενη ανθρωπιά καθημερνά γυρέμε

Είχε γράψει για τη ζωή:
Ο κύκλος της ζωής είναι νομοτέλεια,  

χωρίς τελεία!
Η επιστροφή έπεται της φεύγας.

Η σκιά δεν υπάρχει δίχως το φως!

Μαχητής της ζωής…:
Μην σταματάς μην παραιτάς,  

αγώνας είναι η ζήση
και τον κερδίζει όποιος κρατεί  

δυο πέτρες να τση χτίσει

Ο χρόνος και τα βάσανα με βάλανε στη μέση
μα ΄χει βαθιά τση ρίζες του  

ο δρυς και δε θα πέσει
Μοναχικός…:
Όλος ο κόσμος με θωρεί με γέλιο εις τα χείλη

Μα ΄γω κατέχω ίντα τραβώ  
στσ΄ αμοναξάς το δείλι

Βαδίζω μεσ΄ τη μοναξά με τη σιωπή σεργιάνι
Ω! τη παντέρμη τη ζωή πως φεύγει μάνι -μάνι

Για το θάνατο…:
Όπως ο ήλιος χάνεται στο χρυσορόδισμά του

Έτσα πογέρνει ο άνθρωπος, 
σβήνει στο βάδισμά του

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...

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Η
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 Ω Σ Η

ΠΑΡΑΚΑΛOΥΝΤΑΙ 
ΘΕΡ ΜΑ OΛOΙ OΙ 
ΣΥΝ ΔΡO ΜΗ ΤΕΣ  
ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑΣ  
ΜΑΣ ΝΑ τακτο-
ποι  ησουν τη  
συν δρο μη ΤOΥΣ. 
ΠΑΡΑ ΚΑ ΛOΥ ΝΤΑΙ 
ΕΠΙ  ΣΗΣ, OΛOΙ  
OΣOΙ ΕΠΙΘΥ ΜOΥΝ  
ΝΑ ΣΤΕΙ  ΛOΥΝ  
κει με να προσ 
δημο  σιευ ση ΣΤO 
ΕΠOΜΕΝO ΦΥΛ ΛO 
ΤΗΣ ΕΦΗ ΜΕ  ΡΙΔΑΣ 
(Νο 302)  
ΝΑ ΤO ΠΡΑΞOΥΝ 
ΤO ΑΡΓOΤΕΡO 
μεΧρι τισ 20 
αυγουστου 2015

>   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

Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ

Νταβάς της Νίδας1870 
(Σάτιρα...)

ΤοΥ σταυρου βιτωρου
(ΑΓΚΟΥΤΣΑΚΑ)

Από την στήλη αυτή καλώ οποιοδήποτε μπορεί 
να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση ας το κά-
νει. Τα οφέλη  θα είναι πολλαπλά για όλους.
Ο τίτλος της διημερίδας ήταν: «ΜΗΔΕΙΣ ΑΓΕ-
ΩΜΕΤΡΗΤΟΣ ΕΙΣΙΤΩ», που σε ελεύθερη μετά-
φραση σημαίνει: «Να μην μπει κανένας άσχετος». 
Και εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. 
Στην αρχαιότητα στην είσοδο της σχολής του 
Πυθαγόρα στην Σάμο, υπήρχε γραμμένη αυτή η 
φράση. Ύστερα από χρόνια την πήρε ο Πλάτωνας 
και την έβαλε προμετωπίδα στην Ακαδημία του 
στον Κολωνό, για να διώχνει λέει τους άσχετους. 
Δεν επιτρεπόταν να φοιτήσει κάποιος στην Ακα-
δημία του αν δεν ήξερε Γεωμετρία! Αν δεν ξέρεις 
Γεωμετρία μάστορα, δεν μπαίνεις μέσα ούτε με 
βίντσι! Ούτε φιλοσοφία, ούτε τέχνη, ούτε νόμοι 
αρκούν. Γεωμετρία πρέπει να ξέρεις πριν απ΄ολα. 
Να αντιλαμβάνεσαι τις σχέσεις των πραγμάτων, 
να ξεχωρίζεις πρωτίστως το μικρότερο από το 
μεγαλύτερο. Κατά τον Πλάτωνα ο «γεωμετρημέ-
νος» άνθρωπος, εκείνος που θα μπορούσε να ει-
σέλθει στην Ακαδημία του, ήταν εκείνος που 
κατείχε την σωφροσύνη ,την δικαιοσύνη και μέσω 
αυτών επικοινωνούσε με μια συμμετρία που δια-
κατέχει το σύμπαν.
Σήμερα χιλιάδες χρόνια μετά, στη χώρα που κα-
μαρώνει για την κληρονομιά της αρχαιότητας, 
όπως του Θαλή του Ευκλείδη, του Αρχιμήδη, του 
Πυθαγόρα του Πλάτωνα κ.α. η γεωμετρία βρίσκε-
ται «υπό διωγμόν» στην εκπαίδευση, προς όφελος 
μιας αριθμητικής αντίληψης του κόσμου. Με την 
ψευδαίσθηση ότι οι υπολογιστικές μηχανές 

(computers), μπορούν να υποκαταστήσουν τα 
οφέλη της γεωμετρικής καλλιέργειας και δεξιότη-
τας στην επαγγελματική πρακτική είναι σαν να 
λέμε:
Δεν χρειάζεται το περπάτημα ,αφού έχουμε τα 
αυτοκίνητα! Μέγα λάθος! Η πνευματική νωθρό-
τητα και η επαγγελματική ανεπάρκεια που προ-
κύπτουν από αυτή την εκπαιδευτική αντίληψη, 
γίνονται όλο και πιο εμφανείς, κάνοντας επιτακτι-
κή την ανάγκη τερματισμού και αντιστροφής της 
απο-γεωμετρικοποίσησης της παιδείας.
Κλείνοντας θεωρώ χρήσιμο να αναφέρω:
1) Τη φράση του Πυθαγόρα:
«Mιλώ όταν έχω να πω κάτι καλύτερο από την 
σιωπή» Αλήθεια πόση γεωμετρία κρύβεται μέσα 
σε αυτή την φράση;
2) Tην προτροπή του Πλάτωνα:
«Στην ιδανική σου πολιτεία μην διαννοηθείς να 
αγνοήσεις την Γεωμετρία!»,…με την ευχή να φτά-
σει στα αυτιά των ιθυνόντων.

Δεν είναι πως ο θάνατος μ΄απασχο-
λεί και τόσο

Μονο ΄ναι η τόση αμοναξά και 
πως θα τη σηκώσω

Άμα ποθάνω η σκέψη μου κοντά 
σου θα πομείνει

Για να σου κάνει συντροφιά στση 
φεύγας την οδύνη!

(σημ. συντάκτη:  τα ανωτέρω είναι 
αποσπάσματα από το βιβλίο του Πέτρου 
Καλομοίρη, με τίτλο: «Δανεικές χαρές»)

ΦΑΣμΑΝ

πίσκεψη στο Υπουργείο Υγείας πραγματοποίησε ο Βου-
λευτής Ρεθύμνου Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Κεφαλο-

γιάννης. Εκεί είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό. Ο κ. Κεφαλογιάννης 
εξέφρασε την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση των 
σοβαρών προβλημάτων στον τομέα της Υγείας. Παράλληλα, 
έθιξε σειρά ζητημάτων του κλάδου τόσο σε εθνικό όσο και σε 
τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, διεκδίκησε την κάλυψη των ανα-
γκών του Νοσοκομείου Ρεθύμνου σε ιατρικό - νοσηλευτικό - 
παραϊατρικό προσωπικό, την αντικατάσταση των μηχανημά-
των αιμοκάθαρσης στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την 
αναθεώρηση του υγειονομικού χάρτη στο Ρέθυμνο με βάση 
την πρόταση της ΔΥΠΕ Κρήτης. Στη συνέχεια, ο Ρεθεμνιώτης 
Βουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των κονδυλίων 
για τα επαρχιακά νοσοκομεία, έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν 
ελλείψεις κατά τη διάρκεια του έτους εξαιτίας των σφιχτών 
προϋπολογισμών των ιδρυμάτων. Παράλληλα, διεκδίκησε την 
άμεση καταβολή μισθολογικών και λοιπών δαπανών του Νο-
σοκομείου Ρεθύμνου για να λάβει τη δέσμευση για την άμεση 

■�Στη μνήμη του Μανόλη Βρέντζου, η οικογέ νειά 
του, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■�Στη μνήμη της Ελένης Ξυλούρη, τα τέκνα της 
Γεώργιος και Ιωάννα, εισέφεραν στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ.
■� Στη μνήμη της Ελπινίκης Κουτάντος, ο 
σύζυγος και τα παιδιά της εισέφεραν στη Φ.Α. 
το ποσό των 150 ευρώ.
■�Στη μνήμη της Ευρυδίκης Σκουλά, η οικογένειά 
της εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■�Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο 
της Ισμήνης Χαιρέτη (Νικάκενα), η οικογένειά 
της εισέφερε στη μνήμη της και στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ.
■�Στη μνήμη της Καλλιόπης Σαμόλη, ο γιός της 
Γιώρ γης Σαμόλης,  εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 ευρώ.
■�Στη μνήμη της Πάτρας Αεράκη, τα τέκνα της 
εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ.
■�Η οικογένεια του Διομήδη Αεράκη, εισέφερε 
στη Φ.Α. εις μνήμην της αδερφής του Πάτρας 
Αερά κη, το ποσό των 100 ευρώ
■�Στη μνήμη του Εμμανούλη Χαιρέτη (Φωλιά) 
η σύζυγός του, Αλκυόνη Χαιρέτη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ
■�Στη μνήμη του θείου του Νικηφόρου Μπαγκέρη, 
ο Βασίλης Μπαγκέρης του Χαριτομανώλη, εισέ-
φερε το ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.
■� Στη μνήμη του Νικολάου Δακανάλη, η 
σύζυγος και τα τέκνα του εισέφεραν στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ.
■�Στη μνήμη του Μίχαλου Σκουλά,  η οικογένειά 
του εισέφερε  στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■�Ο Άρης Μανουράς (Ζωνός) εισέφερε στη 
Φ.Α. στη μνήμη του Πολυζώη Φασουλά το ποσό 
των 50 ευρώ και στη μνήμη του Νικολάου Δακα-
νάλη το ποσό των 50 ευρώ
■�Στη μνήμη της μάνας της Όλγας Σμπώκου, η 
Δόξα-Κρήτη Σμπώκου εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ.
■�Στη μνήμη του Λέανδρου Σαλούστρου και της 
Λυδίας Σαλούστρου ο Μιχάλης Σαλούστρος 
εισέφερε στη μνήμη τους και στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 ευρώ. 
■�Στη μνήμη της Αλεξάνδρας Φασουλά, ο Κων-
σταντίνος Ξυλούρης (του Ιωάννη) εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■�Στη μνήμη του  Βασιλείου Πλεύρη εισέφεραν 
στη Φ.Α.: α) η Αγγελική Πλεύρη και ο Χρήστος 
Καρβελάς το ποσό των 50 ευρώ, β)  ο Γεώργιος 
και η Νίνα Πλεύρη το ποσό των 50 ευρώ και γ) 
ο Νικόλαος Πετεινάκης με την Μαρίκα Πλευρά-
κη το ποσό των 50 ευρώ. 
■�Στη μνήμη του Βασιλείου Πλεύρη  εισέφεραν 
στη Φ.Α., τα ανίψια του Μύρωνας Πλεύρης, 
Κωνσταντίνος Πλεύρης, Παύλος Πλεύρης, Κα-
τερίνα Πλεύρη, Αθανάσιος Καρβελάς και 
Μύρων Καρβελάς το ποσό των 150 ευρώ. 
■�Ο Δημήτριος Σαλούστρος εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ.
■�Στη μνήμη του εκλιπόντος Αλέκου Χαιρέτη, 
η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ.
■�Στη μνήμη του Ιωάννη Χρ. Σμπώκου η οικο γέ-
νειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.
■� Στη μνήμη του Ιωάννη Χρ. Σμπώκου, ο  
Γιώργης Μιχ. Σκουλάς (Μεκιάνης) εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ, όπως  και ο Γιώργης 
Μανουράς (Ψαρογιώργης) εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ.
■�Στη μνήμη του Πολυζώη Φασουλά, η σύζυγος 
και η οικογένειά του εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ. Επίσης, στη μνήμη του εκ λιπόντος, 
ο Μπάμπης και η Ζωή Μανουρά, εισέ φεραν το 
ποσό των 100 ευρώ και ο Χαράλαμπος Αεράκης 
(Νταροχαραλάμπης) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 ευρώ.
■�Η Αικατερίνη Μανουσάκη-Βρέντζου (Στρου-
λο καπίνα) εισέφερε στη Φ.Α. και στη μνήμη του 
Γεωργίου Τσαγκαράκη το ποσό των 50 ευρώ.
■�Στη μνήμη της Σοφίας Βρέντζου (Βολοσοφίας) 
εισέφεραν στη Φ.Α.: ο Εμμανουήλ Κουνάλης το 
πόσο των 100 ευρώ και ο Γεώργιος Κουνάλης  
το ποσό των 100 ευρώ.
■�Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το θάνα-
 τό τους, η Ευρυδίκη Μανουρά, σύζυγος του Σπυ-
ρίδωνα και μάνα του Γιώργη Μανουρά, εισέ φε ρε 
στη μνήμη τους, το ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.
■�Ο Αχιλλέας Πασπαράκης εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 20 ευρώ.
■�Ο Νικηφόρος Πλεύρης εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 20 ευρώ.
■�Ο Γεώργιος Καλομοίρης του Δρακονικολή 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 30 ευρώ.
■�Ο Γεώργιος Θεοδορώπουλος εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εισφορές των μελών του Συλλό-
γου μας, όπως καταβλήθηκαν κατά την ημέρα των 
αρχαιρεσιών για τη ανάδειξη του νέου Δ.Σ, στις 
21/6/2015, θα δημοσιευθούν στο επόμενο φύλλο, 
λόγω παντελούς έλλειψης χώρου, στο παρόν.

Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η    
του ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

με τον Υπουργό Υγείας ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ

αποπληρωμή των γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπι-
κού, για τις εφημερίες - υπερωρίες του 2015. 
Ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο σχεδιασμό για 
στοχευμένη ενίσχυση του συστήματος Υγείας με ανθρώπινο 
δυναμικό, στην καθολική και χωρίς εξαιρέσεις πρόσβαση όλων 
των ανασφάλιστων πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, 
στον επανασχεδιασμό και την αναβάθμιση των Γραφείων Προ-
στασίας Δικαιωμάτων του Ασθενή που λειτουργούν μέσα στα 
νοσοκομεία και στις νομοθετικές παρεμβάσεις που ετοιμάζει 
το Υπουργείο το επόμενο διάστημα. 
Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε: «Σε 
πρόσφατη επίσκεψή μου στο νοσοκομείο είχα την ευκαιρία 
να συζητήσω για τις ανάγκες και τα προβλήματα του ιδρύμα-
τος, καθώς και για την ανάγκη να συμβάλουμε όλοι στη βελ-
τίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυρίως στην κάλυψη 
των βασικών υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού. Όπως 
έχω αναφέρει και στο παρελθόν, η υγεία είναι ο τομέας που 
θα έπρεπε να περιορίζεται τελευταίος, αφού, μαζί με την παι-
δεία, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του κοινωνικού κρά-
τους. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων στο χώρο της υγείας 
είναι μεγαλύτερη από πότε. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και 
απαιτούνται ξεκάθαρες λύσεις. Με τον κ. Ξανθό είχαμε ένα 
γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο για τις υγειονομικές ανάγκες 
του νομού. Ο Αναπληρωτής Υπουργός δεσμεύτηκε για σειρά 
ζητημάτων όπως την πληρωμή των εφημεριών, την τροποποί-
ηση των προϋπολογισμών και κυρίως για τη στελέχωση τόσο 
του ΠΕΔΥ όσο και του Νοσοκομείου. Είναι απαραίτητο να 
προχωρήσουμε σε έναν συνολικό ανασχεδιασμό των παρεχό-
μενων υπηρεσιών με έμφαση στην ενίσχυση της Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας και στην επάρκεια των υγειονομικών 
υποδομών σε προσωπικό, υγειονομικό υλικό και σε σύγχρονο 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Το Ρέθυμνο αξίζει και μπορεί 
να έχει ένα αξιοπρεπές επίπεδο υγειονομικής κάλυψης και για 
αυτό πρέπει να αγωνιστούμε από κοινού».

Ε

Το χίλια οκτακόσια έτος 
του εβδομήντα 
τοσάς τσι Νίδας ο Ντα-
βάς απου γροικάται ήτα 
Τη ρέχτικα οι Βοριζανοί 
την εποχή εκείνη 
και κίνησαν γή κι ουρανό 
δική τους για να γίνει 
Μα τρέμα τους Ανωγει-
νούς που τη χα βοσκοτόπι
γιατί ‘σανε στα άρματα 
στο Ψηλορείτη πρώτοι 
Γράμμα στο Καστρινό 
Πασά εγράψασι και πέψα 
πως τά χα οι ανωγειανοί 
τη γήτονε τους κλέψα 
Που τα Βορίζια να φανεί 
να βγού μαζί στη Νίδα 
και δέκα σακασάρια  
αρνιά, ραέτι θα του δίδα 
Έπεψ' ο Καστρινός  
Πασάς γράμμα σ το  
Ρεθεμιώτη 
στη Νίδα να ανεβεί κι αυ-
τός στη ξέφεξη τη πρώτη
Κι όλας ο ήλιος άβγαρτος 
σμίξα τα Πασαλίκια 
τη Νίδα να μοιράσουνε 
στους δούλους τους στα 
οίκια
Δείχνα τους οι Βιριζανοί 

τσι τόπους που ρεγότα
και οι Πασάδες κάνανε 
πως αποταυριζότα 
Ενας Ανωγειανός παπάς 
επήρε τους χαμπάρι
 και ενισχύσεις στο χωριό 
κατέβηκε να πάρει 
Τα σύνορα εβάνανε η στο 
Καρώ οντε ‘φτάνα 
και χώματα Τζιτζιδιανά 
στσι βλέψεις τους εβάνα 
Σαν είδα οι Βοριζανοι τσι 
Ανωγειανούς στη φέξη
δε ναι θυμούντα τόπους 
πια ποιους είχαν  
ξεδιαλέξη
 Οι δυο Πασάδες κάνανε 
τσι δούλους τους σείρι
και ποιό απο τα δυο 
χωριά τοάλλοθελα δείρει 
Εγλάκου οι Βιριζανοί με 
την ουρά στα σκέλια 
και με τσι πέτρες  
τσι παιρνα ποπίσω  
τα κοπέλια 
Και μια ζυναίκα  
Ανωγειανή με μπόγια 
δυο χερούκλες
ριξε να Βοριζανό 
μπρούμιτα στσι  
κεντούκλες 

Απής και το ναι ζούλισε 
ποπάνω του τη βγάλα 
που για να τον σκαμπίλιζε 
εχρειαζόταν σκάλα 
Δε θέμε που τη Νίδα σας 
φωνάζανε και φεύγα 
και χάνα και του  
γυρισμού τη στράτα  
και γυρεύα 
Κατάσχα τα οι Ανωγεια-
νοί ό,τιχανε φερμένα
Και των Πασάδων τα αρ-
νιά τα καλοαναθρεμένα
Οι Πασάδες αντιδράσανε 
και θέλα το ραέτι 
μα σκιασαν ποιός  
στα δύσβατα έκανε  
τον αφέντη 
Φύγανε και δε πήρανε 
ούτε ασφεντιλίδα 
και δε ναι ξαναπάτησαν 
τα πόδια τους στην Νίδα
Εδά χου οι Βοριζανοί 
ανωγειανό αόρη 
μιας χαρακιάς  
ποπανοθιώ απο το  
Περαχώρι
Πιάσαν που λένε τη καλή 
και στρύφνου τυλιγάδι
 κι απο το Μίχαλο και τέ; 
το δύστυχο λιβάδι
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Οι πληροφορίες του Γερμανού Διοικητή του 
Φρουρίου Κρήτης στρατηγού Βάλτερ Μύλλερ 
ήταν ότι στον ορεινό Μυλοπόταμο και ειδικά στις 
παρυφές του Ψηλορείτη βρισκόταν:
1.  Η ομάδα του Αρχηγού Καπετάν Γεωργίου 

Πετρακογιώργη
2.  Η Ανεξάρτητη ομάδα Ανωγείων της Ε.Ο.Κ. 

στη Μίθια του οροπεδίου της Νίδας με αρχηγό 
τον καπετάν Μιχάλη Ξυλούρη ή Χριστομιχάλη

3.  Η ομάδα της Ε.Ο.Κ. Κρουσώνα στη θέση 
Ασφενταμιά ή Τσιλαθιά χωρίς αρχηγό, με τα 
κυριότερα στελέχη της.

4.  Η ομάδα του ΕΛΑΣ Ηρακλείου στη θέση 
Τσουνιά με καπετάνιο τον Ιωάννη Ποδιά και 
τριπλή διοίκηση.

5.  Η ομάδα του ΕΛΑΣ Ρεθύμνης στη θέση Τσου-
νιά με τριπλή διοίκηση.

6.  Η ομάδα ενόπλων Ανωγειανών του ΕΑΜ στη 
θέση Βιτσιλιά με επικεφαλής τον Έφεδρο Αν-
θυπολοχαγό Γεώργιο Τρουλινό.

7.  Οι Βρετανοί Αξιωματικοί Αντ/χης Τομ Τα-
μπάμπιν και Λοχαγός Ουίλλιαμ Στάνλεϋ Μος 
στη θέση Πετροδολάκια με ασύρματο. 

(Γεωργίου Κάβου, Γερμανοϊταλική Κατοχή και 
Αντίσταση Κρήτης, σελ. 538).
Έπρεπε λοιπόν να εξουδετερωθούν οι παραπάνω 
ομάδες για να γίνει η μεταφορά των Γερμανών 
και Ιταλών στρατιωτών στα Χανιά με τις λιγότε-
ρες δυνατές απώλειες. Το σχέδιο που ετοίμασαν 
οι Γερμανοί προέβλεπε την κύκλωση και την εξε-
ρεύνηση του Ψηλορείτη καθώς και την εκ θεμε-
λίων καταστροφή των Ανωγείων. 
Για την εκτέλεση του σχεδίου πήραν μέρος οχτώ 
τάγματα. Δύο από το Ηράκλειο του 65ου Συντάγ-
ματος, δύο από την Μεσσαρά του 47ου Συντάγ-
ματος, δύο από το Ρέθυμνο, ένα από τα Χανιά 
και το τάγμα του Σπηλίου Ρεθύμνου. Την διοίκη-
ση της επιχείρησης είχε ο Συν/χης Μπέτμαν. Η 
επιχείρηση άρχισε την νύχτα της 12ης προς την 
13η Αυγούστου 1944 με όλα τα γνωστά επακό-
λουθα (κάψιμο και λεηλασία των Ανωγείων, 
ομαδικές εκτελέσεις αμάχων, καταστροφή και 
λεηλασία των μητάτων του Ψηλορείτη). 
Στις 20 Αυγούστου ο Συντ/χης Μπέτμαν διέταξε 
την διακοπή των επιχειρήσεων, επιχειρήσεις που 
στην εξερεύνηση του Ψηλορείτη δεν είχαν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι ομάδες των αντι-
στασιακών είχαν καταφέρει να διαφύγουν από 
τον ασφυκτικό κλοιό. Οι Γερμανοί άρχισαν να 
υποχωρούν προς τις βάσεις εξορμήσεώς τους 
αφού παρέμειναν αρκετοί στα Ανώγεια για υπο-
στήριξη των τμημάτων του Μηχανικού που κα-
τέστρεφε το ιστορικό χωριό. Στις 21 Αυγούστου 
1944 οι Γερμανοί του 65ου Συντάγματος που βρι-
σκόταν στα Σίσαρχα και κατευθύνονταν προς το 
Ηράκλειο, συνέλαβαν από τα χωριά Καμαράκι 
και Αστυράκι αμάχους καθώς και τους Ανωγεια-
νούς κτηνοτρόφους που συνάντησαν στο δρόμο 
τους Σουλτάτο Ιωάννη ή Αλισαβογιάννη και 
Σουλτάτο Μιχάλη. Τους οδήγησαν στην έξοδο 
του φαραγγιού στην τοποθεσία Ποροφάραγγο 

στου Αρφαλά τη στέρνα από πάνω από το Αστυ-
ράκι. Μετά επήγαμε και εφέραμε τα οστά του 
στ’ Ανώγεια. Τση υπόλοιπους που σκοτώσανε 
εμονιάσανε τα οστά ντως και κάνανε το μνημείο 
και τση θάψανε εκεί.
Τέσσερις φορές επήγα να βρω το πιστόλι που 
είχα χώσει στο κλαδί πριν με πιάσουνε οι Γερ-
μανοί αλλά δεν το’βρηκα. Επήγα, το γύρεψα, δεν 
το’βρηκα.
Οι Γερμανοί εσκοτώσανε στο Ποροφάραγγο εί-
κοσι τρεις νομάτους.
Η Παναγία τότες με βοήθησε κι έζησα. Μου’δω-
σε παράταση στη ζωή…». 

Στο μνημείο, που υπάρχει στον τόπο της εκτέλε-
σης αναγράφονται τα ονόματα των είκοσι τριών 
πατριωτών.
1. Αργύρης Ελευθέριος τ. Μιχαήλ Καμαράκι 
2. Αργύρης Γεώργιος τ. Ε. Καμαράκι 
3. Αργύρης Εμμανουήλ τ. Κ. Καμαράκι
4. Κοκκινάκης Γεώργιος τ. Κ. Καμαράκι 
5. Κοκκινάκης Βασίλειος τ. Χ. Καμαράκι
6. Μακρυδάκης Αθανάσιος τ. Α. Καμαράκι
7. Μακρυδάκης Εμμανουήλ τ. Γ. Καμαράκι
1. Μακρυδάκης Ζαχαρίας τ. Α. Καμαράκι

2. Μακρυδάκης Ιωάννης τ. Α. Καμαράκι
3. Μπέρκης Μενέλαος τ. Δ. Καμαράκι
4. Μπέρκης Εμμανουήλ τ. Δ. Καμαράκι
5. Παντερής Ζαχαρίας τ. Γ. Καμαράκι
6. Παντερής Ματθαίος τ. Σ. Καμαράκι
7. Στρατήγης Εμμανουήλ τ. Δ. Καμαράκι
8. Στρατήγης Εμμανουήλ τ. Ν. Καμαράκι
9. Στρατήγης Αντώνιος τ. Ν. Καμαράκι
10. Στρατήγης Ζαχαρίας τ. Ν. Καμαράκι
11. Κουκιαδάκης Γεώργιος τ. Ν. Αστυράκι
12. Μαρκατάτος Χρήστος τ. Μ. Γωνιές
13. Μαυρόκωστας Βασίλειος τ. Α. Σίσαρχα
14. Παπαδιός Ιωάννης τ. Σ. Ανώγεια γαμπρός 
στο Καμαράκι
15. Σουλτάτος Μιχάλης τ. Γεωργίου Ανώγεια
16. Βεληβασάκης Μιχαήλ τ. Α. Καμαριώτης

Μεταξύ των εκτελεσμένων είναι και τρία αδέρ-
φια, ο Στρατήγης Μανόλης, ο Στρατήγης Αντώ-
νης και ο Στρατήγης Ζαχαρίας από το χωριό 
Καμαράκι. Ο γιος του Μανόλη Στρατήγη, Χαρί-
λαος, που ήταν 11 χρονών όταν οι Γερμανοί κύ-
κλωσαν το χωριό του, (από την διήγηση του Χα-
ρίλαου Στρατήγη η ημερομηνία σύλληψης των 
Καμαρακιανών ήταν η 20η Αυγούστου), και 

συλλάβανε τον πατέρα και τους υπόλοιπους χω-
ριανούς του θυμάται:
Αφήγηση Χαρίλαου Στρατήγη: «…δυο τρεις μέ-
ρες πριν έρθουν οι Γερμανοί και κυκλώσουνε το 
χωριό μας το Καμαράκι είχαν έρθει τρεις γερμα-
νοί και μας γυρεύγανε αυγά. Έξω από το σπίτι 
του Ζαχαρία Παντερή, που κι αυτόν τον εκτελέ-
σανε, με τα κιάλια τους κοιτάζανε στο βουνό 
όπου υπήρχε εκεί μια ομάδα ανταρτών. Εσκε-
φτήκανε οι γερμανοί πως οι χωριανοί μας θα τση 
τροφοδοτούνε και το’πανε στη δικούς τως. Οι 
χωριανοί μας είδανε τους Γερμανούς και τις πα-
ράξενες κινήσεις που κάνανε και σκεφτήκανε να 
τση σκοτώσουνε. Είπανε όμως μερικοί όχι, γιατί 
θα το κάψουνε το χωριό μετά. Εφύγανε και σε 
τρεις μέρες είχαμε μια βάφτιση. Οι Γερμανοί ήρ-
θανε το μεσημέρι δυο με τρεις η ώρα και εκυκλώ-
σανε το χωριό. Λίγο έξω από το χωριό είχαμε 
κάτι οζά κουτρουβάρια και εσυλάβανε τον Μα-
νόλη Αργύρη που τα’βλεπε. Ο Μανόλης Αργύρης 
ήτανε ο πιο μεγάλος χωριανός μας που εκτελέ-
σανε οι Γερμανοί, 75-80 χρονών θαν ήτανε τότε. 
Εμάς τα παιδιά μας εστείλανε και εγεμίσαμε τα 
παγούρια τους νερό από τη βρύση τση πλατείας. 
Ο πατέρας μου εκακόβαλε, επίστεψε πως οι Γερ-

μανοί θα τση εκτελέσουνε και προσπάθησε να 
βρει τρόπο να φύγει. Ένας Γερμανός ήθελε καπνό 
και ο πατέρας μου τότε εκαλλιεργούσε καπνά 
και είχε στο σπίτι σε μια κασέλα ξεραμένο καπνό. 
Είπε να πάει να φέρει με σκοπό να φύγει. Δυο 
τρεις χωριανοί μας που εφύγανε στην κύκλωση 
εγλιτώσανε. Οι Γερμανοί όμως εστείλανε μαζί με 
τον πατέρα μου κι ένα δικό τους που κράθιε ένα 
αυτόματο. Ο πατέρας μου επήγε στο σπίτι και 
έδωσε καπνό στο Γερμανό κι αυτός έγραψε στον 
τοίχο του σπιτιού μας με τον αορτήρα του όπλου 
του «16 ως 80 χρονών όλοι καπούτ». Ήθελε να 
μας προειδοποιήσει φαίνεται. Εμείς ασπρίσαμε 
το σπίτι μετά και εσβύσανε τα γράμματα. Ύστε-
ρα εβάλανε στη σειρά όλους τση χωριανούς μας 
και από ένα αγροτικό δρόμο τση πηγαίνανε προς 
τση Γωνιές. Εμείς οι μικροί μαζί και οι γυναίκες 
τους επήραμε από πίσω. Σε μια στιγμή εγυρίσανε 
τα όπλα προς τα πάνω μας οι Γερμανοί και εφο-
βηθήκαμε και εγυρίσαμε πίσω. Από τση Γωνιές 
τση πήγανε στην Τύλισσο και την δε άλλη μέρα 
τση εκτελέσανε, άλλους στην Κεραμουτσανή Φλέ-
γα και άλλους στο Ποροφάραγγο. Εσκοτώσανε 
τον πατέρα μου τον Μανόλη και τα αδέρφια του 
Αντώνη και Ζαχαρία…».

ΤοΥ γεωργίου 
καλογεράκη
Δ/ΝΤΗ ΔΗΜOΤΙΚOΥ 
ΣΧOΛΕΙOΥ 
ΚΑΣΤΕΛΛΙOΥ  
ΥΠ. ΔΡ.  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙOΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ο Ιωάννης 
Σουλτάτος 
(Αλισαβογιάννης) 
με το Γιώργο 
Καλογεράκη  
σε αναμνηστική 
φωτογραφία)

Α΄ ΔΕΔοΜΕΝΑ:
1›«Πολλa τa δεινa, κο�δέν ̂ νθρώπου δεινότερον πέλει»: πολλά 
φοβερά όντα υπάρχουν στον κόσμο και το φοβερότερο απ’ όλα 
είναι ο άνθρωπος (και για τα ύψιστα και για τα χείριστα), Σοφο-
κλής-«Αντιγόνη».
2›«Τήν μέν γάρ κακότητα Œλαδeν ‰στιν ‘λέσθαι, τƒς δ’ �ρετής 
”δρώτα προπάροιθεν šθηκαν ̂ θάνατοι» ÕΗσίοδος. (την κακία, την 
κακεντρέχεια, τον πρωτογονισμό συναντά κάποιος στην ανθρώ-
πινη κοινωνία σε αφθονία, με το σωρό, ενώ για την αρετή οι αθά-
νατοι θεοί έβαλαν ως προϋπόθεση πολύν ιδρώτα, κόπο, αγώνα). 
3›Ο Αρίων ο Μηθυμναίος, κατά την ελληνική μυθολογία, με τη 
μουσική της λύρας του ημέρευε τα άγρια ζώα, ακόμα και τα 
λιοντάρια.
4›Κατά τη βυζαντινή εποχή ο θρύλος του Κουκουζέλη (προσώ-
που υπαρκτού) υποστηρίζει ότι με το τραγούδι του εξημέρωνε τα 
θηρία, που τον πλησίαζαν όχι για κατασπαράξουν αλλά ν’ ακού-
σουν τη μουσική-μελωδική ψαλμωδία του.
5›Έχει ευρύτατη εφαρμογή η χρισιμοποίηση κατάλληλης μουσικής 
για θεραπευτικούς σκοπούς στην ιατρική (από την αρχαιότητα 
στα Ασκληπιεία, για ανάρρωση από εγχειρίσεις ή άλλες επεμβά-
σεις, για θεραπείες ασθενειών ψυχιατρικής παρέμβασης σε «κα-
νονικά» ή και «προβληματικά» άτομα, στις εγκύους για τις ίδιες 
και για τα έμβρυα τους, σε χώρους εργασίας σε όλο τον κόσμο, 
ακόμα και στη Βιολογία, στη Γενετική, αλλά και στη Γεωπονία.
6›Το bullying μας ήρθε ως μόδα από το εξωτερικό. Το θεωρώ 
«φρούτο» της αλλοπρόσαλλης εποχής μας, που δεν θα εκλείψει 
εύκολα, επειδή είναι δυσκολοπολέμητες οι αιτίες που το προκα-
λούν. Γι’ αυτό χρειάζεται συστηματική παρέμβαση στη σχολι-
κή ζωή, χωρίς τυμπανοκρουσίες και με ηρεμία, υπομονή, επι-
μονή, όπως απαιτείται στο εκπαιδευτικό έργο, το οποίο γίνεται 
κάθε μέρα δυσκολότερο, λόγω πολυποίκιλων επιδράσεων της 
κοινωνίας και της τεχνολογίας στους μαθητές- μαθήτριες. Στη 
Χώρα μας η ενδοσχολική βία (bullying) επιτείνεται από την οι-
κονομική, κοινωνική και πολιτιστική κρίση σε συνδυασμό με την 
χαλάρωση μέχρι διαλύσεως του θεσμού της οικογένειας και πολ-
λών παραδοσιακών αξιών της κοινωνίας μας. Νομίζω ότι είναι 
σύμπτωμα της τεχνολογικής επανάστασης του διαδικτύου, που 
θα φέρει ανυπολόγιστες αλλαγές στην ανθρώπινη κοινωνία, όπως 
η τυπογραφία πολλαπλασίασε τη γνώση και έφερε την Αναγέν-
νηση, τον Διαφωτισμό και τη Γαλλική επανάσταση…
8›Στα 42 Μουσικά Γυμνάσια- Λύκεια και στα 3 Καλλιτεχνικά 
Σχολεία της Χώρας δεν παρατηρείται ενδοσχολική βία (bullying) 
με τη μορφή της ψυχολογικής-σωματικής-διαδικτυακής βίας, 
που συμβαίνει σε άλλα δημόσια Γυμνάσια, Λύκεια και σχολεία 
τεχνικής εκπαίδευσης. Εκτιμώ ότι η Μουσική αποτελεί την ειδο-
ποιό διαφορά στο σχολικό πρόγραμμα, που φέρνει αυτό το θετι-
κότατο αποτέλεσμα και επιβεβαιώνει την διαχρονικά ευεργετική 
επίδραση της Μουσικής για αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή, 
καθώς και για τη διαμόρφωση ευαίσθητων ακροατών ποιοτικής 
μουσικής, ως ανάχωμα στους ηχητικούς ρύπους και την αισθητι-
κή της κόρνας και των θορύβων της εποχής μας.

Β’ ΠΡοΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ΤοΥ BULLYING ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧοΛΕΙΑ: 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα αποτολμώ την πρόταση να 
εισαχθεί στο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα η δοκιμασμένη και 
διαχρονικά αποτελεσματική μέθοδος της μουσικής «θεραπείας», 
με πρώτη φάση στα Γυμνάσια της χώρας, μουσική κατάλληλη για 
την ηλικία των δώδεκα έως δεκαπέντε ετών, επειδή με την εφηβεία 
τα παιδιά συχνά γίνονται πραγματικά θηρία, χωρίς να έχουν 
αυτήν την πρόθεση, επειδή βιολογικά αλλάζει απότομα ο οργα-
νισμός και ο ψυχισμός τους.
Η μουσική-παιδαγωγική παρέμβαση μπορεί να γίνει με πρωτεργά-
τες τα 42 διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα Μουσικά Σχολεία. Αυτά 
τα σχολεία έχουν την σχετική γνώση και προσωπικό, το οποίο έχει 
τη δυνατότητα να ετοιμάσει το πρόγραμμα της μουσικής- παιδαγω-

γικής παρέμβασης που θα υιοθετηθεί σιγά- σιγά από τα άλλα δημό-
σια σχολεία. Είναι δυνατόν να μπει μέσα στο σχολικό πρόγραμμα 
μουσική κατάλληλη, η οποία θα δράσει καταλυτικά με την πάροδο 
του χρόνου στην ψυχή και στο πνεύμα των μαθητών-μαθητριών.
Ας σημειωθεί ότι όλα τα Σχολεία της Ελλάδας έχουν ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές. Πολλά από αυτά έχουν και μικροφωνικές 
εγκαταστάσεις. Με λίγα έξοδα μπορούν να προμηθευτούν, ίσως 
με συνεισφορά των γονέων των μαθητών, τα απαιτούμενα για να 
ακούεται κατά τα διαλείμματα στους διαδρόμους, στις αίθουσες 
και στην αυλή του Σχολείου κατάλληλα επιλεγμένη μουσική 
κάθε μέρα λειτουργίας του Σχολείου. Εκτός από τα διαλείμματα 
μπορεί να ακούεται και μουσική στις λεγόμενες «κενές» ώρες, 
κατά την επιστροφή από εκπαιδευτικής επισκέψεις, κατά τον 
εορτασμό εθνικών και τοπικών εορτών, ίσως και σε άλλες ευκαι-
ρίες που θα επιλέξει το Σχολείο ή θα προκύψουν απρόβλεπτα.
Προτείνω από το μουσικό αυτό πρόγραμμα να μη λείπει η μουσική 
του Vivaldi: «Τέσσερις εποχές», του Mozart και άλλων παγκόσμι-
ας αποδοχής συνθετών, η μουσική του Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, 
Κουμεντάκη, Τσιτσάνη και η ηχογραφημένη απαγγελία ποίησης 
από τους ίδιους τους ποιητές μας. Επίσης δημοτική μουσική της 
περιοχής στην οποία λειτουργεί το Σχολείο (Ήπειρος, Θράκη, 
Επτάνησα, Κρήτη κ.λπ.) πράγμα που θα αναδείξει καθένα Μου-
σικό Σχολείο ως μουσικό φάρο της περιοχής. Έτσι τα Σχολεία 
καθεμίας Δ.Δ Εκπαίδευσης θα έχουν το «δικό» τους πρόγραμμα, 
το προσαρμοσμένο στη δική τους περιοχή με βάση τα ακούσματα 
των μαθητών τους. Από το πλούσιο μουσικό υλικό της δισκοθήκης 
καθενός Μουσικού Σχολείου οι καθηγητές μουσικής έχουν τη 
δυνατότητα και τη γνώση να αντλήσουν τα ενδεδειγμένα μουσι-
κά κομμάτια, ακόμα και για κάθε ζώνη του ημερήσιου προγράμ-
ματος. Σκόπιμο είναι να ακούγεται σε καθένα σχολείο δημοτική 
μουσική και από άλλα διαμερίσματα της Χώρας. Αυτή η ποικιλία 
θα εξασφαλίζει και την ευκολότερη αποδοχή του από τους μαθητές 
ως ευχάριστο καλλιτεχνικό άκουσμα καθεμίας ημέρας του διδα-
κτικού έτους. Το προτεινόμενο μουσικό πρόγραμμα μπορεί να 
είναι το ίδιο κάθε μέρα επί μία εβδομάδα. Τις επόμενες εβδομάδες 
μέχρι τη συμπλήρωση του μήνα να ακούεται άλλη μουσική, μέχρι 
το τέλος του πρώτου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο 
μπορεί να επαναληφθεί με την ίδια σειρά η μουσική των εβδομάδων 
του πρώτου τετραμήνου. Οπωσδήποτε το πρόγραμμα πρέπει να 
είναι συνεχώς βελτιούμενο με προσθήκες άλλων μουσικών κομ-
ματιών, τα οποία θα προτείνουν οι μαθητές, οι καθηγητές και οι 
γονείς. Ειδικά οι μαθητές να προτείνουν μουσικά κομμάτια κα-
θοδηγούμενοι κατάλληλα, σύμφωνα με την παραγγελία του Σο-
φοκλή στην κατεξοχήν παιδαγωγική του τραγωδία Φιλοκτήτης: 
«κοινά δ’ ‰ξ ̂ μφο…ν εœη» (= μαζί θα τα ετοιμάσουμε οι δύο πλευ-
ρές, με δημιουργική συνεργασία θα πορευτούμε), για να θεωρούν 
«δικό» τους δημιούργημα το όλο μουσικό- καλλιτεχνικό πρόγραμ-
μα, παρέμβαση στη σχολική ζωή.
Η πρόταση στοχεύει στην ύπαρξη- απόλαυση κατάλληλης μου-
σικής κάθε μέρα λειτουργίας του σχολείου. Παρέμβαση για ένα 
μήνα ή για μισό διδακτικό έτος εκτιμώ ότι θα προσφέρει πολύ 
λίγη ψυχική ωφέλεια στους μαθητές. Η καθημερινή απόλαυση 
μουσικής εκτιμώ ότι θα βοηθήσει τους μαθητές να αγαπήσουν το 
Σχολείο τους, θα περιορίσει βαθμιαία το bullying και θα αλλάξει 
προ το καλύτερο τη σχολική ζωή.
Η πρόταση απευθύνεται στα 42 Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια που 
είναι διάσπαρτα σε όλη τη Χώρα και έχουν ήδη συσσωρευμένη 
πλούσια εμπειρία. Μελλοντικά μπορούν να συνεισφέρουν στη 
βελτίωση του μουσικού προγράμματος οι καθηγητές μουσικής από 
όλα τα Σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικά), από τα 
Ωδεία και τις Σχολές μουσικών σπουδών των Πανεπιστημίων. Η 
προτεινόμενη μουσική-παιδαγωγική παρέμβαση ανοίγει «πεδίον 
δόξης λαμπρόν», τις δάφνες του οποίου μπορούν να δρέψουν όλοι.
Προτείνω συγκεκριμένα: Καθένα Μουσικό Σχολείο να ετοιμάσει 
ένα πρόγραμμα και να το θέσει στη διάθεση του οικείου προϊ-
σταμένου της διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκείνος 

με τη σειρά του να το προωθήσει για εθελοντική εφαρμογή στα 
Γυμνάσια, στα Τεχνικά Σχολεία-Σχολές (π.χ. ΟΑΕΔ) και στα 
Λύκεια της περιοχής του και στις όμορες περιφερειακές Δ.Δ. 
Εκπαίδευσης, οι οποίες δεν έχουν Μουσικό Σχολείο. Ταυτόχρο-
να να ενημερώσει την Περιφέρεια και υπουργείο Παιδείας. 
Παρακαλώ θερμά τον δραστήριο διευθυντή του Μουσικού Σχο-
λείου Ρεθύμνου κ. Σπύρο Ραφτάκη να γίνει συντονιστής της πρω-
τοβουλίας με το να προωθήσει την παραπάνω πρόταση σε όλα 
τα Μουσικά Σχολεία. Ελπίζω από τον Σεπτέμβρη του 2015 να 
αρχίσει σταδιακά η εφαρμογή, η οποία εκτιμώ ότι μόνο καλά, 
θετικά, ψυχωφελή αποτελέσματα θα φέρει, βαθμιαία όχι μόνο 
για το bullying αλλά σε όλη τη σχολική ζωή. Οι περιφερειακές 
και κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ παρακαλώ να μη θεωρή-
σουν ότι τις αγνοεί-παραμερίζει η υλοποίηση και διάδοση της 
παραπάνω πρότασης. Σκόπιμα κινείται «από κάτω προς τα πά-
νω», γιατί είναι καλύτερο να γίνουν οι μαθητές συνδιαμορφωτές 
της μουσικής παρέμβασης, να την θεωρήσουν δηλαδή δικό τους 
δημιούργημα και να το υιοθετήσουν-στηρίξουν για τη βελτίωση 
της σχολικής ζωής και του όλου έργου του ελληνικού δημόσιου 
σχολείου. Πιστεύω ότι αν αυτή η πρόταση απευθυνόταν από το 
ΥΠΕΠΘ στα σχολεία, οι έφηβοι μαθητές πιθανόν να την απέρ-
ριπταν ή να την αποδεχόταν δυσκολότερα.
Όσο για την πρωτοβουλία μου να προτείνω αυτήν την παρέμβαση 
στα Σχολεία, παρακαλώ τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς να μου 
δικαιολογήσουν το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, την οποία 
υπηρέτησα 35+ χρόνια, από τα οποία 7+ ως προϊστάμενος Δ.Δ.Ε. 
στο Ρέθυμνο. Ας μου συγχωρέσουν το τόλμημα να καταθέτω ένα 
λιθαράκι στην καταπολέμηση του bullying, το οποίο φαντάζομαι 
ότι δηλητηριάζει το παιδαγωγικό και μαθησιακό κλίμα του Σχο-
λείου. Επίσης, να βοηθήσω το έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο 
κατά τον Εμμανουήλ Γενεράλι (1860-1943) είναι «το τιμιώτατον 
τ‡ν šργων» (η πιο πολύτιμη από όλες τις εργασίες-δουλειές-επαγ-
γέλματα-λειτουργήματα-έργα του ανθρώπου).
Ξέρω ότι δεν λείπει μόνο η Μουσική από τα Σχολεία. Λείπουν 
πολλά και η Πολιτεία έχει τη συνταγματική υποχρέωση να μερι-
μνήσει. Πιστεύω στη δύναμη της Μουσικής, όπως και όλοι όσοι την 
αξιοποιούν για ηρεμία ψυχής και σώματος του ανθρώπου όλο τον 
κόσμο και διαχρονικά. Με αυτήν την εύκολη και με ελάχιστα έξο-
δα μουσική-παιδαγωγική παρέμβαση στα Σχολεία μπορούμε να 
πετύχουμε σημαντικότατα αποτελέσματα και να χαιρόμαστε όπως 
ο Περικλής στον Επιτάφιο, «Φιλοκαλο†μεν μετ’ ε�τελείας» (Θου-
κυδίδης). (= αγαπούμε και καλλιεργούμε το ωραίο με απλά μέσα).
Το ξέρω ότι πολλοί θα δείξουν δυσφορία με την παραπάνω πρό-
ταση. Σε πολλούς θα γίνει αφορμή για ειρωνικά σχόλια… Άλλοι 
πάλι μπορεί να αντιδράσουν για το έτσι θέλω. Δεν με πειράζει όμως. 
Μπορεί να τελείωσαν οι ημερίδες και οι εκδηλώσεις για το bullying 
να ολοκληρώθηκαν, τα σχολεία να πέρασαν στη φάση των εξετά-
σεων, ενδοσχολικών και πανελλήνιων, αλλά το πρόβλημα καραδο-
κεί και θα κάμει την επανεμφάνισή του στα σχολεία, από την έναρ-
ξη των μαθημάτων του επόμενου διδακτικού έτους, επειδή οι αιτίες 
που το προκάλεσαν ζουν και βασιλεύουν. Γι’ αυτό η σχολική κοι-
νότητα (καθηγητές-μαθητές- γονείς) οφείλει να δράσει.
Ας έρχονται σε λίγες εβδομάδες οι θερινές διακοπές μαθημάτων. 
Το Σχολείο όμως, ως άλλη υψικάμινος, δεν σταματά να λειτουρ-
γεί ως πνευματικός οργανισμός, ακόμη και κατά τις ημέρες δια-
κοπών. Σ’ αυτό το ήρεμο διάστημα παρακαλώ τους Μουσικούς 
των Μουσικών Γυμνασίων-Λυκείων της Χώρας να ετοιμάσουν 
το προτεινόμενο μουσικό-παιδαγωγικό πρόγραμμα με αξιοποίη-
ση της πλούσιας δισκοθήκης του Σχολείου τους.
Παρακαλώ να θεωρηθεί η παραπάνω πρόταση ως συνεισφορά 
μου σ’ αυτό το χρέος προς τη νεολαία για συστηματική αντιμε-
τώπιση του bullying.

*Ο Θεόδωρος Πελαντάκης, φιλολόγος, επίτιμος προϊστάμενος 
διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

tpelantakis@gmail.com

Με τον επόμενο νεκρό θα πέψω χαρισάρι

στου Κάτω Κόσμου τση βοσκούς, ένα κριγιό μπροστάρη

πρόταση αντιμετώπισης  
με μουσική-παιδαγωγική παρέμβαση

σΧολικοσ εκΦοβισμοσ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΛΑΝΤΑΚΗ*›››

Αλισαβογιάννης
και τους εκτέλεσαν. Απ’αυτήν την εκτέλεση σώ-
θηκε ο Σουλτάτος Γιάννης ή Αλισαβογιάννης. 
Σώθηκε επειδή προτίμησε να ριχτεί στον γκρεμό 
βάθους αρκετών δεκάδων μέτρων και να σκοτω-
θεί, παρά να πέσει νεκρός από τις σφαίρες των 
κατακτητών. Την πτώση του σταμάτησαν τα 
κλαδιά μιας χαρουπιάς. 
Σύρθηκε όπως μπορούσε σε μια σχισμή της πλα-
γιάς, σε μια πέζα όπως λέει ο ίδιος. Για την εκτέ-
λεση στο Ποροφάραγγο και την διαφυγή του, 
διηγείται ο ίδιος ο Αλισαβογιάννης:

Αφήγηση Σουλτάτου Γιάννη ή Αλισαβογιάννη: 
«…τον πατέρα μου τονέ λέγανε Γιάννη Σουλτάτο 
και την μάνα μου Αλισάβη Γρυλλάκη. Είχα και 
μια αδερφή τη Μαρία. Εγεννήθηκα το 1922. Ο 
πατέρας μου ήτανε στον τουρκικό πόλεμο. Και 
πριν τον τουρκικό πόλεμο είχε πάει στρατιώτης. 
Δώδεκα χρόνια έκαμε στο στρατό. Ετραβήξανε 
πολλά. Ήτανε Βεντζελικός κι αυτός και το κό-
καλό του. Είχε πάρει στση πολέμους τέσσερα 
παρασήματα και το σταυρό τση αντρείας. Η 
μάνα μου τα’χε σε μια κορνίζα. Όντεν εκαίγανε 
οι Γερμανοί το χωριό τα πήρανε. 
Όντες έχασε ο Βεντζέλος τση εκλογές, και αλλά-
ξανε οι αξιωματικοί στο στράτευμα, εμάλωσε 
μ’ένα αξιωματικό. Τονε χτύπησε άσκημα, τονε 
δικάσανε και τονε βάλανε στη φυλακή. Σε ένα 
υπόγειο, πόσα σκαλιά κάτω από τη γη ποιος ξέ-
ρει, δεν εμπόριε φαίνεται να βαστάξει άνθρωπος 
πολύ καιρό σε κείνη τη φυλακή. Επήγε μια μέρα 
η βασίλισσα και του χάρισε την ποινή. Επόρισε 
ο κύρης μου αλλα είχε πάρει πνευμονία στη φυ-
λακή. Μόλις ήρθε στην Κρήτη το 1922 επέθανε. 
Εγώ γεννήθηκα τη χρονιά που πέθανε ο πατέρας 
μου γι’αυτό με βγάλανε κι εμένα Γιάννη. Γιάννης 
το όνομά μου και η μάνα μου Αλισάβη δε με βρί-
σκεις εδώ στ’Ανώγεια παρά Αλισαβογιάννη.
Την Κατοχή που πέφτανε οι Γερμανοί στην Κρήτη 
ήμουνα με το Δραμουντάνη Γιάννη ή Στεφανογι-
άννη που τον σκοτώσανε μετά οι Γερμανοί. Είχαμε 
τα πρόβατα στα Βρουλίδια στην Κορακόπετρα και 
μ’είχε σύνδεσμο. Τότε ήμουνα δεκαεννιά χρονών.
Προτού κάψουνε το χωριό ήρθανε οι Γερμανοί 
μας επήρανε τα πρόβατα και τα πήγανε στο Ζα-
ρό. Μας απομείνανε μια πατούλια και τα κατε-
βάσαμε στα Σίσαρχα. Μας τα ξαναπαίρνουνε 
πάλι οι Γερμανοί από τα Σίσαρχα. Ένα βράδυ 
είμαστε μια παρέα και λέει μας ο πεθερός μου 
(δεν τον είχα κάνει τότες ακόμη πεθερό), ο Νι-
κολής ο Γρύλλος, αμέτε από τα Σίσαρχα να πά-
ρετε ένα δυο οζά. Πάω τη νύχτα. Έχουνε στα 
Σίσαρχα από κάτω ένα φράγμα και έχουνε τα 
πρόβατα μέσα οι Γερμανοί. Σπω τα σύρματα και 
βγάνω τα πρόβατα. Οι Γερμανοί πηγαίναν κι 
ήρχουντονε περίπολο, αυτό εγίνουντο όλη τη νύ-
χτα. Πάω τα εγώ ύστερα στο Στύλο, έχω ένα υπό-
στεγο και είναι κια χωριανοί μας και τονε λέω 
κρατήξετε πέντε-έξε οζά να τα σφάξετε γιατί 
θα’ρθούνε πάλι οι Γερμανοί να τα πάρουνε. Εγώ 
λαλώ τα οζά στη Γωνιανή περιφέρεια. Αλλά ήντα 
κάνουνε οι Γερμανοί το πρωί. Σηκώνουντε και 
παίρνουνε τω Δαμιανήδω (Χαιρέτηδω) τα ζά, τω 
Στελήδω (Χαιρέτηδω) τα ζα επειδή είχα πάρει 
εγώ από βραδύς τα οζά από το φράμα. Εγώ τα 
οζά τα πήγα στον Έβδομο, είναι αντάρτες εκεί 
δα κουμουνιστές. Ερμέξανε τα οζά και κρατή-
ξανε το γάλα. Και τοσε λέω κρατήξετε επαδέ 
πέντε-έξε ζα. Εκειδά είναι χωριανοί μας ο Μπά-
φου Κώστας (Σμπώκος), ο Κλάδος, ο Πατραμά-
νης, τρεις Χανιώτες. Εκρατήξανε έξε ζα και τα 
άλλα τα πάω στο Φλεχτρό και τ’αφήνω. Είχε 
πάει δώδεκα η ώρα. Ήρθε ένας μπάρμπας μου 
ο Βρούβας (Σουλτάτος Γιώργης) και μου λέει 

πάρε τα ζα και πήγαινέ τα οθέ το Αστυράκι κι 
εγώ θα τα πάρω από κια να τα γείρω οθέ το Μα-
λεβύζι. Τα πρόβατα ήσανε πεντακόσα ενενήντα 
που πήρα τω Γερμανώ. Πηγαίνομε να τα πάρομε 
και βγαίνει ο Μανόλης του Αριστοβασίλη (Χαι-
ρέτης) και μας λέει που θα τα πάτε τα ζα, Γερ-
μανοί βγαίνουνε στο μνημείο και στο φαράγγι 
και χαλούνε το χωριό. Δεν μπορείτε να περάσε-
τε. Επήραμε εμείς τα ζα με το Βρουβόκωστα 
(Σουλτάτο Κώστα) και με τον αδερφό του το 
Μιχάλη (Σουλτάτο Μιχάλη) που σκοτώσανε οι 
Γερμανοί. Φτάνομε αναμεσώς του φαραγγιού και 
λέμε του Μιχάλη εσύ θα σταματήσεις εδώ κι όταν 
περνούνε οι φάλαγγες πάνω ή κάτω θα μας ειδο-
ποιείς να χωστούμε να μη πέσομε στα χέρια τω 
Γερμανώ. Εκαταφέραμε και περάσαμε τα ζα 
πάνω. Και απομένουνε εκειδά έντεκα αίγες με 
τρία καμπανέλια. Όντεν είχαμε περάσει τα ζα, 
μας λέει ο Βρουβόκωστας, οι αίγες με τα καμπα-
νέλια δεν είναι επαδέ. Μας λέει ο Μιχάλης ότι 
όντεν εζυγώναμε τα ζα με τση μπαλωθιές και τη 
φασαρία επομείνανε οι αίγες σε μια χαρουπιά 
αποκάτω μόνο αλλάξετε να τση πάρετε. Λέω εγώ 
του Κώστα ότι δεν αλλάζω. Ήντα λογάται πως 
τα πήρες τω Γερμανώ και θα τ’άφήσομε επαδέ 
μου λέει. Επήραμε κάτω και βρίσκομε τσ’αίγες. 
Πάω εγώ να πα ξηλώσω τσ’αίγες να πάρουνε 
πάνω τον αραγό και κατεβαίνουνε τρία αμάξα 
τω Γερμανώ και δίδομε κούτελο. Πέφτομε απά-
νω στση Γερμανούς. Κι έχου και μέσα τση Καμα-
ρακιανούς είκοσι τρεις νομάτους. Εγώ εγκρεμί-
στηκα από κάτω το δέτη και κατέβηκα κοντά 
στο ποταμό. Οι Γερμανοί αρχίξανε να μου βά-
νουνε με τα όπλα. Στο ποταμό με τραυματίσανε 
και πήρα μια σφαίρα αλλά τη πήρα ξέφορτση. 
Όλοι οι Γερμανοί μας πυροβολούσανε. Εγώ έμει-
να σ’ένα χαράκι από πίσω και κατεβαίνουνε 
οχτώ Γερμανοί και πιάνουνε το Μιχάλη. Εγώ 
βαστώ ένα γερμανικό πιστόλι με δυο δεσμίδες. 
Το’χα πάρει από ένα αλεξιπτωτιστή, όντε τση 
πολεμούσαμε τότες που πέφτανε στη Κρήτη, στο 
Μέγα Λάκο. Βγάνω το πιστόλι και με τη θήκη του 
μαζί το βάνω σ’ένα κλαδί για να μη το βρούνε 
καταπάνω μου. Μας πιάνουνε οι Γερμανοί. Εμάς 
τότε μας είχανε δώσει ταυτότητες κι εγώ δεν την 
είχα απάνω μου. Βγάζουσί μας απάνω εμένα και 
τον αξάδερφό μου το Μιχάλη στο δρόμο κι είχα-
νε τση Καμαρακιανούς στα αυτοκίνητα. 
Οι Καμαρακιανοί εβαφτίζανε ένα παιδί στο χωριό 
ντως το Καμαράκι. Επήγανε και έξε δικοί μας, 
τρεις Χανιώτες ο Μπάφου Κώστας, ο Κλάδος στη 
βάφτιση. Στο μεταξύ αυτοί δεν εσταθήκανε στο 
τραπέζι, μόνο φύγανε. Κάνουνε μια τυλιξά οι Γερ-
μανοί και πιάνουνε τση Καμαρακιανούς. 
Μας πάνε στην Τύλισσο, θαν ήτανε κατά τση μια 
η ώρα. Μας κάνουνε έρευνα και μου βρίσκουνε 
δυο γεμιστήρες του πιστολιού στην τσέπη κι ένα 
γράμμα του Στεφανογιάννη, μου το’χε δώσει τη 
δε άλλη χρονιά να το πάω στην Αντάνασσο των 
Εγγλέζων αλλά τονε σκοτώσανε τότες και δεν το 
πήγα μόνο το κράτηξα. Μας εκάνανε με τον Μι-
χάλη στρούσια μεγάλα. Μας εβάνουνε σ’ένα πα-
ραγκάκι. Λέω εγώ αυτοί θα μας σκοτώσουνε, μας 
επήρανε τση ζωστήρες. Λέω ενούς Καμαρακια-
νού μπρε συ εμένα πιάνουνε ακόμη τα χέρια μου, 
συμφωνάς να πιάσω το σκοπό να γλιτώσομε 
μερικοί από μας ; Κι ήντα μου λέει αυτός. Ανε το 
πεις δεύτερη φορά θα σε αναφέρω στση Γερμα-
νούς. Οι Καμαρακιανοί εθαρρούσανε πως ήθελα 
μας εφήσουνε οι Γερμανοί. Δεν περνούνε δυο 
λεφτά και ανοίγουνε το παραγκάκι. Μας εβγά-
νουνε όξω και μας ρίχνουνε απάνω στο αμάξι σα 
τα σταφύλια. Είκοσι τέσσερα άτομα. Όντε μας 
εβγάζανε στο αμάξι λέει ο Γερμανός αξιωματικός 

να ξυπολίσουνε εμένα με τον αξάδερφό μου το 
Μιχάλη. Εγώ φορώ ένα ζευγάρι μαύρα υποδή-
ματα και πιάνει να μου σύρει τα υποδήματα και 
του λέω δε τα βγάνω. Εγύρισε το ταχυβόλο που 
κράθιε να με χτυπήσει και έβαλα το χέρι μου. 
Εγώ δεν τα’βγαλα αλλά του Μιχάλη τα βγάλανε 
τα υποδήματα. Μας παίρνουνε και μας πάνε στο 
μνημείο. Είκοσι έξι Γερμανοί, δυο αξιωματικοί 
μ’ένα τζιπ και εμείς στο αυτοκίνητο. Στένουνται 
στο μνημείο, κατεβαίνουνε και ακροβολίζουνται. 
Μας εκατεβάζουνε ένα ένα στη γραμμή. Η ώρα 
θαν ήτανε τέσσερις με πέντε. Πατώ τη χέρα μου 
στην καρότσα του αμαξιού και λέω κερατάδες 
να παίξω θέλω το σάλτο να με σκοτώσετε στον 
αέρα να μη με στέσετε σκιας στη γραμμή. 
Παίζω το σάλτο και οι αξιωματικοί που ήτονε 
κοντά στη καρότσα μου παίζουνε μιαν αμποθιά 
και μου λένε σακραμέντο και πέφτω χάμω, δεν 
επρόλαβα να φύγω. Και ξεφεύγει ο αξάδερφός 
μου ο Σουλτάτος ο Μιχάλης δυο βήματα αξυπό-
λητος και του παίζουνε με τουφέκι και παίρνει 
τη σφαίρα στην κεφαλή. Έπεσε στη μέση του 
δρόμου και μας λένε να τονε σηκώσομε. Πάω και 
τονε πιάνω από τση μασχάλες και λέω του Γερ-
μανού ότι είναι βαρύς και στέλνει άλλο ένα Κα-
μαρακιανό και τονε σηκώσαμε. Μας λένε να 
τονε πάμε κάτω κάτω στην άκρα του γκρεμού. 
Όταν επήραμε κάτω το μονοπάτι και σηκώναμε 
το νεκρό λιγώνεται ο άλλος που τονε σηκώναμε 
μαζί και σκοτώνουντον κι αυτόν. Μας πάνε στο 
φρούδι του γκρεμού. Όντε μας επήγανε στο 
φρούδι έπαιξα το σάλτο και εγκρεμίστηκα στο 
δέτη. Η Παναγία με βοήθησε. Ο γκρεμός είναι 
διακόσα μέτρα ύψος. Η πρώτη ταινία που μου 
ρίξανε δεν με βρήκε σφαίρα. Αρχίσανε οι γερμα-
νοί και πυροβολούσανε τσ’άλλους και τση σκο-
τώνουνε. Εγώ στένομε σε μια πέζα του δέτη. Ο 
ήλιος εβασίλευγε. Αρχίξανε να γκρεμίζουνε τα 
πτώματα και κατεβαίνουνε ύστερα να με γυρεύ-
γουνε. Εκρεμάστηκε ένας, Αργύρη τονε λέγανε, 
έμαθα το όνομά του ύστερα γιατί έβγαλα σύντα-
ξη στση δικούς του. Εκρεμάστηκε το πόδι του 
σ’ένα κλαδί, εγώ ήμουνα από κάτω από το κλα-
δί, και συρώνει όλο το αίμα του απάνω μου. Κα-
τεβαίνουνε από το μνημείο έξε Γερμανοί και 
παίζουνε ριπή κατά ριπή στο ποταμό και εξε-
ρευνούνε το ποταμό. Όση ώρα μας εκτελούσανε 
εγώ δεν εφοβήθηκα. Όταν τσ’είδα από κάτω μου 
δυο μέτρα απόσταση κι έτρεχε και το αίμα του 
Αλέκου, εφοβήθηκα για μια στιγμή. Λέω εδά θα 
με βρούνε. Λέω πάλι του εαυτού μου ανέ με βρού-
νε δε πειράζει. Μαζί με τσ’άλλους θα πάω κι εγώ. 
Κάνω κουράγιο του εαυτού μου και σε λίγη ώρα 
φεύγουνε απάνω οι Γερμανοί, δε με βρήκανε. 
Φεύγω από κει δα τση δέκα με έντεκα η ώρα και 
επήγα στου Αρφαλά τη στέρνα. Ήσανε κει δα οι 
Μανουράδες ο Γιώργης, ο Αριστείδης και άλλοι. 
Εγώ πήγαινα πέντε βήματα και κάθιζα. Από το 
πέσιμο στο γκρεμό είχα χτυπήσει πολύ. Επήγε 
ύστερα ένας κουνιάδος μου και μου’φερε ρούχα 
και με επιδέσανε. Τη δεύτερη βραδιά επήγανε 
και πήρανε τον αξάδερφό μου το Μιχάλη Σουλ-
τάτο οι αδερφοί του. Λένε να τονε πάρουνε να 
μη τονε φάνε οι σκάρες. Όντεν επήρανε κάτω ο 
Λευτέρης με τον Κώστα μου λένε να πάω να το-
σε δείξω το τόπο. Εγώ δεν εμπόρουνα να βαδίσω 
μόνο είπα ντως που είναι. Όντεν επήρανε κάτω 
λένε ο Μιχαλογιώργης (Μανουράς) με τον Μιχα-
λαριστείδη (Μανουράς) ότι είναι ντροπή να πά-
νε μοναχοί ντως μόνο αμέτε κι άλλοι να τση βο-
ηθήσετε να μη στση σκοτώσουνε οι Γερμανοί. 
Επήγε μαζί ντως ο Μενέλαος του Κεφαλομιχάλη 
(Μανουράς) και ο Σαρακηνόκωστας (Μανου-
ράς) και τον εβγάνουνε απάνω και τον θάψανε 

(21 Αυγούστου 1944 - Η εκτέλεση στο Ποροφάραγγο)

(σ.σ. μαντινάδα 
αφιερωμένη στον 
Μιχάλη Σουλτάτο 
που εκτελέστηκε 
από τα γερμανικά 

στρατεύματα 
Κατοχής στις 21 

Αυγούστου 1944)
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Σουλτάτος Ιωάννης
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Ανωγειανές 
Αθιβολές

Ένα απόγευμα κουρασμένη από 
το πολύωρο περπάτημα, κάθισα 
σ’ ένα παγκάκι της πλατείας να 
πάρω μια ανάσα. Στο ακριβώς 
διπλανό, δυο νεαρά κορίτσια συ-
ζητούσαν χαμηλόφωνα όταν το 
ένα φώναξε: «Δεν είναι σωστό». 
Η φράση αυτή με έβαλε αμέσως 
σε σκέψεις. Ποιο είναι το σωστό; 
Ποιο είναι το λάθος; Και κυρίως, 
που; Για όλα υπάρχει η προσωπι-
κή μας οπτική και πρόσληψη. 
Ποιος είναι εκείνος που θα κρίνει 
το σωστό και το λάθος; Με ποια 
ιδιότητα θα αποφανθεί; Κι αν η 
κρίση του δεν είναι σωστή, ποιος 
θα του επισημάνει πως είναι λά-
θος; 
Πόσο επηρεάζει η προσωπική 
μας κρίση την κριτική και κυρίως 
τον διαχωρισμό λάθους– σωστού; 
Ποιος όρισε τη διαφορά ανάμεσά 
τους; Το δικό μου λάθος είναι το 
δικό σου σωστό και το αντίστρο-
φο; Τι είναι εκείνο που τα κάνει 
να διαφέρουν; Κανόνες ηθικής; 
Νομικοί; Τάξης; Αν το δικό σου 
σωστό το εφαρμόσω σε μένα  κι 
αποδειχθεί λάθος; Είναι όντως 
σωστό; Ή εγώ έπραξα λάθος;
Οι καλές προθέσεις είναι σω-
στές, αλλά πολλές φορές φέρ-
νουν λάθος αποτελέσματα. Μή-
πως λοιπόν οι προθέσεις είναι εκ 
προοιμίου λανθασμένες; Κι αν 
είναι, ποιος μπορεί να το γνωρίζει 
αν δε δει το λάθος αποτέλεσμα; 
Εσύ πόσες φορές έκανες λάθος 
σήμερα; Πόσες έπραξες σωστά; 
Για ποιο από τα δύο καταδίκασες 
την πράξη σου;  Μήπως το ότι 
θεωρείς πως κάνεις το σωστό σε 
βοηθά να έχεις ήσυχη τη συνείδη-
σή σου; Τελικά μήπως το λάθος 
είναι αυτό που μας βοηθά να βλέ-
πουμε πιο βαθιά και με περισσό-
τερη αλήθεια τον εαυτό μας; 

Ιστορίες του ωκεανού
             O άνθρωπος δεν είναι 

παρά ένας ανεξάντλητος ωκεανός, γεμάτος 
από ανεξάντλητες νησίδες φωτός, 

που οδηγούν πάντα στο ίδιο σημείο: 
               Το εντός του βάθος.

Σε όλα τα γεγονότα, σε όλες τις 
καταστάσεις, ισχύει ο νόμος της 
σχετικότητας. Ο σωστός άνθρω-
πος βρίσκεται τη λάθος στιγμή 
στο σωστό μέρος. Ο λάθος άν-
θρωπος βρίσκεται τη σωστή 
στιγμή στο λάθος σημείο. Πώς 
θα ξεχωρίσουν πού, πότε, και 
κυρίως γιατί; Είναι σωστό να 
κρίνουμε τις πράξεις των άλλων; 
Κι αν ναι, γιατί οι υπόλοιποι είναι 
λάθος να μας κρίνουν; Πώς 
προσδιορίζεται; Πώς ορίζεται η 
κρίση για την κριτική σωστού  - 
λάθους;
Πάλι από εκείνο που μας συντε-
λεί ως χαρακτήρες και προσωπι-
κότητες. Και ποιος έχει τη δικαι-
οδοσία της απόφασης του λά-
θους; Ποιος του σωστού; Από 
πού εξουσιοδοτείται εφ’ όσον δεν 
σκέφτεται αντικειμενικά; Πόσο 
ο προσωπικός παράγοντας επη-
ρεάζει το λάθος μου; Πόσο το 
σωστό μου; Υπάρχει αντικειμενι-
κότητα ή είναι όλα υποκειμενικά; 
Κι αυτό από μόνο του είναι λάθος 
ή σωστό;
Η αντικειμενικότητα του σωστού 
καταδεικνύει το λάθος ή μήπως 
η υποκειμενικότητα του λάθους 
καθιστά το σωστό, σωστό; Ποια 
αντίληψη είναι εκείνη που επι-
τρέπει την σωστή ή λάθος ανά-
γνωση των πραγμάτων;
Κι εν τέλει τόση ώρα μήπως κά-
νω λάθος που το αναλύω; Ή μή-
πως όχι;

μαρία Ι. χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

    το 
     σωστο λαθοσ

Η άσκηση του ΝΑΤΟ
Ο Μανταλιώτης κι ο Ανάστος (Νικολάτσηδες-Ξυλούρηδες), ξεχειμωνιά-
ζανε τα ζα στις Ρουσές, ανατολικά της Αλικαρνασσού Ηρακλείου κι έχουν 
βοσκό τον Μαρκομανόλη (Βουϊδάσκη). Μια μέρα ο Ανάστος, έστειλε το 
Μαρκομανόλη να μαζώξει τα ζα, όμως άργησε κι όταν  τα έφερε στο Κο-
νάκι, δέχτηκε φοβερή κατσάδα για την καθυστέρηση και δικαιολογούμενος:  
«Έργησα γιατί ήσαν 20 μέσα στ’αμπέλι, 30 μέσα στσ’ελιές, 40 μέσα στο 
Περβόλι, 30 μέσα στο Κριθάρι και 25 μέσα στο χασίλι».
Και η απορία του Ανάστο, στρεφόμενος προς τον αδελφό του Αντρέα 
(Μανταλιώτη): «Ω, αναθεμά τα, μουρέ Αντρέα, άσκηση του ΝΑΤΟ εκά-
νανε;!»

Η υπογραφή του Σκαμπίλη
Στο Γεωργικό Συνεταιρισμό πληρώνουν τους συνεταιρισμένους ο πρόεδρος 
Λ. Μέμμος και ο ταμίας Λ. Ανδρεαδάκης.
Ο Σκαμπίλης (Γ. Βρέντζος) περιμένει να πληρωθεί κι ο Λέαρχος τον ρωτά: 
«Κατέχεις να υπογράφεις;» Κι αυτός: «Για γροίκα, για γροίκα!» Και παίρ-
νοντας το μολύβι σημείωσε ένα Γ και ένα Β που έπιασαν την αμισή σελίδα. 
Κι ο Λέαρχος: «Πάρε δα τα λεφτά και δρόμο!» Ο Λάμπρος κι ο Λέαρχος 
σχολιάζοντας την υπογραφή είπαν: Ο Λάμπρος: «Εξανάειδες ομορφότερη 
υπογραφή;» Ο Λέαρχος: «Πια καλλιά ισχύει τούτηνά παρά οι άλλες που 
δε γατέχεις είντα γράφουνε!» 

Το νερό του Καματερού
Δεκαετία του 1970 και το νερό του Καματερού έχει σκορπίσει ντελίριο 
ενδιαφέροντος και συζητήσεων σε όλη την Ελλάδα. Στ’Ανώγεια και στο 
μπαρ του Πλουσοβαγγέλη, κάθονται και συζητούν για το νερό του Καμα-
τερού ο Μιχαλάκης (Μ. Κουνάλης), ο Πλευρογιώργης (Γ. Πλεύρης) και ο 
Τρουλόκωστας (Κ. Σαλούστρος). Ο Μιχαλάκης έχει τη γνώμη ότι μπορεί 
να’ναι θαυματουργό το νερό του Καματερού. Ο Πλευρογιώργης έχει αντί-
θετη άποψη και λέει πως από την εποχή του Ιπποκράτη δεν έχει κυκλοφο-
ρήσει ελληνικό φάρμακο. Ο Τρουλόκωστας αισθάνθηκε προσβεβλημένος 
σαν Έλληνας και μειωμένος από τη γνώμη του Πλεύρη και γυρίζει και 
λέει: «Όχι δα! Ντα το μπάπυρα (σ.σ. είδος βεντούζας με νόμισμα και πανί) 
εμείς δεν ντον ανακαλύψαμε;»
«Ντα ποιος μρε Κώστα, τον ανακάλυψε;» ρωτά ο Πλεύρης, για να πάρει 
άμεσα την απάντηση του Τρουλόκωστα: «Ο Στρατοσήφης απού το Περα-
χώρι και δικαιώθηκε σ’όλη την Ευρώπη και σε πολλές χώρες της Αφρικής!»

Οι παπούλες θα τη μπλερώσουν
Ο Κουρκουτάκης (Εμμ. Μανουράς) με το Ρώσο (Αεράκη), πήγαν κάποτε 
να κυνηγήσουν στο χιόνι και παρά την ολοήμερα ταλαιπωρία και οδοιπορία 
δεν εχτύπησαν, όχι λαγό μα μουδ΄ ασπρόκωλο (σ.σ. μικρό πουλί). Το βρά-
δυ παίρνουν το δρόμο του γυρισμού για το χωριό κι ο Ρώσος γεμάτος πα-
ράπονο, λέει στον Κουρκουτάκη: «Εκάτεχά το΄γω, μουρέ Μανόλη, πως 
θελά τα βάλω πάλι αργά με τσι παπούλες!!!»
(Σημ. οι παραπάνω ανωγειανές αθιβολές, περιλαμβάνονται στο εξαίρετο 
βιβλίο του Γεωργίου Ι. Σμπώκου «Μια φορά ένας Ανωγειανός», Ανώγεια 
2013, που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Αντίτυπο του βιβλίου  αυτού, 
δώρισε ευγενικά στο Σύλλογο Ανωγειανών της Αθήνας, ο συγγραφέας)

(Σημ. οι παραπάνω ανωγειανές αθιβολές, περιλαμβάνονται στο εξαίρετο βιβλίο του Γεωργίου Ι. 
Σμπώκου «Μια φορά ένας Ανωγειανός», Ανώγεια 2013, που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Αντίτυπο 
του βιβλίου  αυτού, δώρισε ευγενικά στο Σύλλογο Ανωγειανών της Αθήνας, ο συγγραφέας)

Η παρουσίαση αυτή 
βασίστηκε στην μέ-
θοδο του ιδρυτή του 
Ομίλου Εξυπηρετη-
τών Δημήτρη Κακα-
λίδη. Κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης, 
προβλήθηκε  μικρή 
ταινία βασισμένη σε 
ένα από τα ποιήμα-
τά της λογοτέχνιδος. Μετά από την παρουσί-
αση ακολούθησε μικρή δεξίωση, κατά τη δι-
άρκεια της οποίας δόθηκε η ευκαιρία σε αρκε-
τά από τα μέλη του Ομίλου Εξυπηρετητών να 
συζητήσουν με την Μαρλένα Σκουλά-Περιφε-
ράκη.
Ακολουθούν αποσπάσματα από την ομιλία 
που εκφώνησε η Βασιλική Εργαζάκη (από το 
Λογοτεχνικό Εργαστήρι» των εκδόσεων «Μέ-
γας Σείριος»).
Για το έργο και τη διαδρομή της σπουδαίας 
ανωγειανής Μαρλένας Σκουλάς-Περιφεράκη
«…Με αφορμή το «Διεθνές Έτος Φωτός», 
εδώ, στο «Λογοτεχνικό μας  Εργαστήρι», 
έχουμε την τιμή και την χαρά να σας παρου-
σιάσουμε απόψε, την εκλεκτή Ποιήτρια και 
Συγγραφέα, κ. Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη,  
της οποίας η ποίηση «σκορπίζει πυραμίδες 
φωτός που συνεχώς αλλάζουν χρώματα» και 
η συμβολή της στα ανθρώπινα ιδεώδη και στον 
Ελληνικό Πολιτισμό είναι καταλυτική….. 
…..Ελάχιστα θα προσεγγίσουμε το τεράστιο 
έργο υπηρεσίας και προσφοράς στην ποίηση 
και τη λογοτεχνία, της αποψινής μας  καλε-
σμένης.  Αμέτρητες είναι οι διακρίσεις της, οι 
έπαινοι, τα βραβεία, τα μετάλλια, οι μεγαλό-
σταυροι. Αμέτρητα είναι τα ποιήματα που 
είναι αφιερωμένα σε Ήρωες ή σε σημαντικά 
γεγονότα της ανθρωπότητας και κοσμούν αί-
θουσες πολιτισμού. Πολλαπλοί  είναι οι αγώνες 
της για την προώθηση της Ειρήνης και της 
Ευρωπαϊκής συνεργασίας.
Η κ. Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη γεννήθη-
κε και σπούδασε στην Αθήνα. Κατάγεται από 
τα Ανώγεια Μυλοποτάμου Ρεθύμνου Κρήτης. 
Πολύ νέα ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία και 
συνεργάστηκε με διάφορα περιοδικά και εφη-
μερίδες της Αθήνας και της Ελληνικής επαρ-
χίας ως Δημοσιογράφος.  
…Είναι μέλος του Λογοτεχνικού Σωματείου 
«Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών», της «Πανελ-
ληνίου Εταιρείας Πολιτισμού Γραμμάτων και 
Τεχνών», της «Ελληνικής Αστροναυτικής 
Εταιρείας», του «Σπιτιού της Ευρώπης», της 

“World Academy of 
Arts and Culture” 
(U.S.A) (Παγκόσμι-
ας Ακαδημίας Τε-
χνών και Κουλτού-
ρας Αμερικής), του 
«Συνδέσμου  Επι-
στημόνων Κρητών» 
και του «Συλλόγου 
των Ανωγειανών της 

Αθήνας». Είναι ιδρυτικό μέλος  της Διεθνούς 
Ένωσης με έδρα την Αθήνα «Κοσμοχώρος και 
Φιλοσοφία», και Déléguée (Ντίζιγκι - Επιτε-
τραμμένη) της 
«Académie Internationale de Lutèce» (Διεθνούς 
Ακαδημίας Λουτές) της Γαλλίας, για την Ελ-
λάδα. Έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή 
συνέδρια, έχει κάνει πολλές διαλέξεις και 
ποιήματά της μεταφρασμένα στα Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά και Κινέζικα έχουν 
δημοσιευθεί σε ποιητικές ανθολογίες διαφόρων 
χωρών….
…Η κ. Μαρλένα Σκουλά–Περιφεράκη, ντυ-
μένη με τη λεβεντιά, το φιλότιμο, αλλά και με 
την αυστηρότητα της αιώνιας Κρήτης, προικι-
σμένη με τα αγνά, τα πηγαία στοιχεία της ανυ-
πόταχτης γης της, υπηρετεί με σεμνότητα και 
αισιοδοξία την ποίηση και τη λογοτεχνία εδώ 
και πολλά χρόνια.  Διαγράφει την πορεία της 
με λεπτότητα, άλλοτε λυρική και ευαίσθητη 
μέσα σε εσωτερικές περιπλανήσεις ευρύτατης 
διάστασης, κι άλλοτε δυναμική, πλημμυρισμέ-
νη πατριωτικά συναισθήματα δίνει «Ρεσιτάλ 
Αυτοθυσίας» και σμιλεύει τους ήρωες πάνω σε 
μηνύματα αντιπολεμικά…
Τα βιβλία της Μαρλένας Σκουλά-Περιφεράκη 
βραβεύτηκαν από την “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ” 
και τιμήθηκαν με το Χρυσό και με το Αργυρό 
Μετάλλιο από την “ACADEMIE 
INTERNATIONAL DE LUTÉCE” (Διεθνή 
Ακαδημία Λουτές της Γαλλίας) και με το Αρ-
γυρό Μετάλλιο από την SOCIETÉ 
FRANCAISE D’ENCOURAGEMENT 
“L’ELITE” (Γαλλική εταιρία παροχής κινή-
τρων «ελίτ»)
Επίσης τιμήθηκε από το Ιπποτικό Τάγμα του 
Αγ. Γεωργίου της Αγγλίας με το Μεγαλόσταυ-
ρο του Τάγματος. Σε πανελλήνιο διαγωνισμό 
ποίησης που οργάνωσε ο σύλλογος “ΔΕΛΦΙ-
ΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ” έλαβε το Πρώτο 
Βρα βείο των Δελφών. …
…Το έργο της το έχουν επαινέσει πολλοί Έλ-
ληνες και ξένοι, άνθρωποι των γραμμάτων…»

Διαβούλευση για τη Β1 Φάση  
«ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Οι παρατηρήσεις από το  
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«Ανώγεια, 19 Ιουνίου 2015
Αρ. πρωτ: 2698
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Έπειτα από διεξοδική συζήτηση επί της 
πρότασης του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης όπως δι-
αμορφώνεται στο Β1 στάδιο της , το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Ανωγείων με την υπ’ 
αριθμό 81/2015 απόφαση του, θέτει υπ’ 
όψιν σας τις παρακάτω προτάσεις για τρο-
ποποιήσεις - συμπληρώσεις της μελέτης:
➜1 Ως πρώτη παρατήρηση, που αποτελεί 
και μεγάλο έλλειμμα της προτεινόμενης 
αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης , 
είναι η αναγνώριση της σημασίας και της 
αξίας του «Γεωπάρκου του Ψηλορείτη» 
για την ευρύτερη περιοχή και η ανάδειξη 
του ως η πρωτεύουσα της περιοχής με 
«φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολι-
τιστικού κεφαλαίου». 
Είναι αδιανόητο στο Τεύχος &, κεφ. 
Β.1.1.β.3-5 (σελ. 31) όπου αναφέρονται 
οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι διε-
θνούς, εθνικής και περιφερειακής εμβέ-
λειας, να παραλείπεται στους πόρους 
διεθνούς σημασίας, το αναγνωρισμένο 
από το 2004 Παγκόσμιο Γεωπάρκο της 
UNESCO στον Ψηλορείτη.
➜2 Για τον «Χάρτη _Β_1_1_β_3_1_ Βι-
ώσιμες αναπτυξιακές ενότητες και υποε-
νότητες», αιτούμαστε την τροποποίηση 
του, δίνοντας την δυνατότητα διπλής ανα-
πτυξιακής σχέσης του Δήμου μας, τόσο με 
την υποενότητα του Περάματος της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (χαρα-
κτηρίζοντας τα Ανώγεια ως υποενότητα 
2β) όσο και με την Περιφερειακή Ενότητα 
Ηρακλείου για τους εξής λόγους: 
i ➤ την συνύπαρξη των περιοχών στο 
Φυσικό πάρκο Ψηλορείτη 
ii ➤ της νέας οδικής σύνδεσης Ηράκλειο-
Αστυράκι-Ανώγεια-Γαράζο-Πέραμα και 
του προτεινόμενου διαδημοτικού έργου 
μεταξύ Δήμου Ανωγείων και Δήμου Μα-
λεβυζίου, για την κατασκευή ενός φράγ-
ματος στη θέση Βαρσαμάς για την κάλυ-
ψη των κοινών αναγκών ,σε ύδρευση και 
άρδευση
iii ➤ της κοινής ορεινής ενότητας
iv ➤ των οικονομικών συμφερόντων των 
κατοίκων της περιοχής προς την αναπτυ-
ξιακή ενότητα του Ηρακλείου
v ➤ των κοινών πολιτιστικών και φυσι-
κών χαρακτηριστικών των περιοχών
και τέλος 
vi. της κοινωνικής συνοχής της ευρύτερης 
περιοχής
➜3 Όσο αφορά τον χαρακτηρισμό του 
οδικού δικτύου προτείνουμε η νέα οδική 
σύνδεση Ηράκλειο-Αστυράκι-Ανώγεια-

Γαράζο-Πέραμα να καταταχθεί στο πρω-
τεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασί-
ας λόγω του σημαντικού οδικού φορτίου 
και του συνδετήριου ρόλου με την γειτο-
νική περιοχή
➜4 Σε ότι αφορά της υποδομές σας γνω-
ρίζουμε ότι στον Δήμο Ανωγείων ήδη 
λειτουργεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ Ανωγείων) και βρί-
σκονται εν εξέλιξη πολύ βασικές υποδο-
μές-τοπικά μουσεία και κέντρα πληρο-
φόρησης, που έως τέλος του έτους θα 
έχουν υλοποιηθεί , όπως το Κέντρο πλη-
ροφόρησης Φυσικού Πάρκου , ο τόπος 
του βοσκού, ο χώρος της μουσικής ,το 
Ανωγειανό σπίτι (με προοπτική χαρακτη-
ρισμού ως Λαογραφικό Μουσείο) κ.α. , 
για τα οποία προτείνεται να προστεθούν 
στην αναφορά του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης 
για τα Ανώγεια.
➜5 Για τον «Χάρτη _Β_1_1_δ_2_ Δίκτυο 
παραγωγής και διανομής ενέργειας από 
συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές» εί-
μαστε αντίθετοι με τα δίκτυα διανομής 
ενέργειας που αποτυπώνονται στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Δήμου μας , εκτός και 
αν ο σχεδιασμός τους είναι ενδεικτικός. 
Είμαστε επίσης αντίθετοι στη λογική ανά-
πτυξης στην Κρήτη ΒΑΠΕ πέρα από τις 
ανάγκες της.
➜6 Σε ότι αφορά την κατάταξη των οικι-
σμών σε επίπεδα από το ΓΠΧΣΑΑ, τα 
Ανώγεια κατατάσσονται ως οικιστικό 
κέντρο 7ου επιπέδου ενισχυμένου, προ-
τείνουμε να αναβαθμιστούν και να κατα-
ταχτούν ως οικιστικά κέντρα 6ου επιπέδου.

Επίσης ως γενικότερη παρατήρηση μπο-
ρούμε να επισημάνουμε ότι το ΠΠΧΣΑΑ 
Κρήτης θα πρέπει να είναι θεσμοθετημέ-
νο υπεράνω των ειδικών χωροταξικών 
ενέργειας , τουρισμού κ.α. και ότι σε γε-
νικότερα θέματα ενέργειας θα έπρεπε να 
υπάρχει εναλλακτικός σχεδιασμός που να 
λαμβάνει υπ’ όψιν του την Κρήτη ως 
«κλειστό σύστημα».
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο 
μας έχει εκπονηθεί το «Γενικό Πολεοδο-
μικό Σχέδιο Ανωγείων» και βρίσκεται 
στην τελική φάση έγκρισης του, από το 
οποίο θα μπορούσαν να αντληθούν πλη-
ροφορίες και να συμπληρωθούν τα ση-
μεία αναφοράς για τα Ανώγεια στο 
ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης.

Με εκτίμηση,
Εμμανουήλ Καλλέργης

Δήμαρχος Ανωγείων»

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η υποβολή του αιτήματος προήλθε 
από το στόχο της Ομάδας Τοπικής 
Δράσης για την όσο το δυνατό αποτε-
λεσματικότερη αξιοποίηση των υπαρ-
χόντων χρηματοδοτικών πόρων και 
έπειτα από διερεύνηση του επενδυτι-
κού ενδιαφέροντος στο τοπικό πλη-
θυσμό. 
Η προκήρυξη η οποία θα είναι συνο-
λικής δημόσιας δαπάνης περίπου 
2.000.000 ευρώ, αφού στο επιπλέον 
ποσό θα συμπεριληφθούν και οι αδι-
άθετες πιστώσεις του τοπικού προ-
γράμματος θα δημοσιοποιηθεί τις 
επόμενες μέρες, αμέσως μετά την 
έγκρισή της από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-
2020 του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. Μέσω της προκήρυξης θα 
χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια 
συνολικού κόστους πάνω από 
4.000.000,00 ευρώ.
Οι δράσεις που θα περιλαμβάνονται 
στη συγκεκριμένη (3η) προκήρυξη 
αφορά δράσεις όπως: α) επιχειρημα-
τική δραστηριότητα (βιοτεχνίες, μετα-
ποίηση, επιχειρήσεις παροχής υπηρε-
σιών κ.λπ.), β) διαφοροποίηση της 
αγροτικής παραγωγής (παραδοσιακά 
καφενεία, χώροι γευσιγνωσίας, ειδι-
κές μορφές τουρισμού κ.λπ.) γ) δρά-
σεις που σχετίζονται με την πολιτιστι-
κή κληρονομιά δ) δράσεις που σχετί-
ζονται με το περιβάλλον κ.λπ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ Leader 
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ Τ.Π. LEADER 
KAI ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (3η)  

της Μαρλένας Σκουλά-Περιφεράκη
σπουδαια εκδηλωση για την παρουσιαση  
του συνολικού εργου

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)



δράσεις αποδράσεις

«Ο Κέδρος»



 

ΠΑΡΑΔOΣΙΑΚO ΚΑΦΕΝΕΙO-ΡΑΚΑΔΙΚO

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

δράσεις αποδράσεις
10 11ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Στην φετινή προσπάθεια, συμμετέχουν σκακιστές και σκα-
κίστριες από Ιταλία, Ισραήλ, Τσεχία, Μαυροβούνιο, Αίγυπτο, 
Αγγλία, Γαλλία και φυσικά Ελλάδα. Θα έχουμε μαζί μας τους 
πολύ ισχυρούς γκρανμετρ (Grandmaster) Ναμπάτι, Αλμπέρ-
το, Ζίλκα καθώς και τον Έλληνα γκρανμετρ Σπύρο Σκέμπρη, 
τους Διεθνής Μετρ Πλατ, Λέκιτς, Χατίμ, όπως και τον Ηρα-
κλειώτη Διεθνή Μετρ Τιμόθεο Λυριντζάκη, τους νεαρούς 
ταλαντούχους Έλληνες FIDE Masters Γκούμα, Κούρκουλο 
και Χριστοδούλου, τον Αιγύπτιο FIDE Master Zayan και 
φυσικά τον FIDE Master και προπονητή του Σκακιστικού 
Όμίλου Ανωγείων Γιάννη Μαρή, καθώς και τους ισχυρότα-
τους Κρητικούς σκακιστές Σανδαλάκη, Ναούμ και Μυλωνά-
κη. 70 ακόμα σκακιστές και σκακίστριες θα δώσουν το 
παρών, μεταξύ των οποίων και πάρα πολλά παιδιά, ενώ φυ-
σικά θα συμμετάσχουν και τα παιδιά των ακαδημιών του ΣΟ 
Ανωγείων.
Κατά την διάρκεια του τουρνουά θα μεταδίδονται ζωντανά 

σε όλο τον κόσμο (μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα του 
συλλόγου μας www.anogiachess.com) οι 10 πρώτες παρτίδες.
Οι παράλληλες εκδηλώσεις του τουρνουά θα περιλαμβάνουν 
από μουσική, θεατρική παράσταση και εκδρομές, μέχρι …
ποδοσφαιρικό αγώνα, κουίζ σκακιστικής ιστορίας, προβολή 
ταινίας, τουρνουά γρήγορου σκακιού (blitz), επίδειξη σιμουλ-
τανέ τυφλού σκακιού καθώς και τουρνουά πινγκ πονγκ!.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την βοήθεια τους, τους συν-
διοργανωτές μας σε αυτή τη προσπάθεια Περιφέρεια Κρήτης, 
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και Δήμο Ανωγείων και τον 
Σ.Ο Ηρακλείου. Το πλήρες πρόγραμμα, τις κληρώσεις και τα 
αποτελέσματα, καθώς και την ζωντανή μετάδοση των παρτί-
δων, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλό-
γου www.anogiachess.com.
Η είσοδος στην αίθουσα των αγώνων είναι φυσικά ελεύθερη 
για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τις 
παρτίδες.

4 o  δ ιεθνές  σκακιστ ικό  τουρνουά  ανωγείων

Την 5η θέση στο πρωτάθλημα της 
Γ’ Εθνικής κατέκτησε ο Σκακιστι-
κός Όμιλος Ανωγείων, μετά από 
ένα επιτυχημένο πρωτάθλημα στο 
οποίο φάνηκε καθαρά η αγωνιστι-
κή πρόοδος του Ανωγειανού σω-
ματείου η οποία είναι συνεχής. Τα 
κύρια χαρακτηριστικά της ομάδας 
σε αυτό το πρωτάθλημα ήταν και 
πάλι η μεγάλη μαχητικότητα και το 

πάθος, αλλά ήταν επίσης ολοφάνερη η αγωνιστική εξέλιξη των 
νεαρών σκακιστών και σκακιστριών, αλλά και των ενηλίκων, 
δείγμα της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται στο σύλλογο, ειδι-
κά με την προσθήκη στο προπονητικό team και του FIDE 
Master Γιάννη Μαρή.
Με την ομάδα των Ανωγείων αγωνίστηκαν 15 σκακιστές και 
σκακίστριες στο φετινό πρωτάθλημα εκ των οποίων οι 8 (δηλα-
δή ποσοστό πάνω από 50%) ήταν παιδιά κάτω των 15 ετών, τα 
έξι από αυτά μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου 
Ανωγείων και δύο μαθητές του Σταυράκειου Γυμνασίου Ανω-
γείων. Ακόμα πιο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τουλάχιστον 
10 παιδιά ακόμα πλησιάζουν σε αγωνιστικό ρυθμό και είναι 
έτοιμα να «χτυπήσουν» την πόρτα της πρώτης ομάδας. Αυτός 
ήταν εξάλλου ο στόχος του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων εξ 
αρχής. Να φέρει τα νέα παιδιά του τόπου κοντά στο πνευματι-
κό άθλημα και να δημιουργηθεί μια ομάδα-παρέα που θα μπορεί 
να εκφράζει, αλλά και να εκφράζονται μέσα από αυτήν τα παι-
διά του τόπου μας. Παράλληλα να καλλιεργηθούν όλα εκείνα 
που μπορεί κάποιος να αποκομίσει από την ενασχόληση του με 
το σκάκι: η λογική σκέψη, η υπευθυνότητα, η ικανότητα λήψης 
αποφάσεων, η ορθή κρίση, η αποφασιστικότητα, η υπομονή, ο 
σεβασμός στον αντίπαλο, η συλλογικότητα και τόσα άλλα.
Ας δούμε τώρα αναλυτικά τι έγινε στο Διασυλλογικό Πρωτά-
θλημα Γ’ Εθνικής 2015. Στον 1ο γύρο του πρωταθλήματος η 
ομάδα των Ανωγείων φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ. Ήταν ένα κομ-
βικό ματς καθώς η νίκη ήταν μονόδρομος για την ομάδα μας 
ώστε να μείνει μέσα στους στόχους της. Μπήκαμε αποφασιστι-
κά στο παιχνίδι και τελικώς επικρατήσαμε με σκορ 7,5 – 2,5, ένα 
αποτέλεσμα που έθεσε τις βάσεις για την καλή πορεία της ομά-
δας. Η νέα ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι μια πολύ συμπαθής ομάδα 
η οποία απλά χρειάζεται το χρόνο της ώστε να βρει τα αγωνι-
στικά της βήματα. Όλα δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί και τους το 
ευχόμαστε. Στην συνέχεια ο ΣΟ Ανωγείων είχε να βγάλει ένα 
δύσκολο πρόγραμμα δύο αγωνιστικών όπου θα αντιμετώπιζε 2 
από τους 3 διεκδικητές του πρωταθλήματος. Η αρχή έγινε στα 
Χανιά, απέναντι στον Όμιλο Φίλων Σκακιού, μια πολύ ισχυρή 
ομάδα η οποία τελικώς επικράτησε με σκορ 7,5 – 2,5. Το σωμα-
τείο των Ανωγείων θα μπορούσε ίσως να διεκδικήσει κάτι κα-
λύτερο από το παιχνίδι, αλλά κάποιες απουσίες χάλασαν την 
όλη ισορροπία της ομάδας. Όπως και να έχει, ο ΟΦΣΧ είναι 
ισχυρότερη ομάδα και ήταν φυσικό να επικρατήσει. Ακολούθη-
σε το παιχνίδι με τον Σκακιστικό Όμιλο Λέων Candia, την ισχυ-
ρότερη – όπως αποδείχθηκε – ομάδα της κατηγορίας, η οποία 
τελικά κατέκτησε το πρωτάθλημα αήττητη. «Το παιχνίδι ήταν 
δύσκολο και το ξέραμε. Χάσαμε τελικά 8-2, αν και υπήρξαν 
ευκαιρίες να είμαστε λίγο πιο κοντά στο σκορ». Το πλέον ση-
μαντικό ήταν ότι η ομάδα δεν απογοητεύτηκε, καθώς γνώριζε 
ότι αυτό το κομμάτι του προγράμματος ήταν πράγματι δύσκολο 
και έτσι με μεγάλη πίστη στις δυνατότητες της, μπήκε στην τε-
λική φάση ώστε να διεκδικήσει ότι καλύτερο μπορούσε.
Η τελική φάση του πρωταθλήματος διεξήχθη το τριήμερο 1-3 
Μαΐου στο ξενοδοχείο APOLLONIA, σε έναν πολύ όμορφο 
χώρο με ιδανικές συνθήκες για να παιχθεί καλό σκάκι. Η ομάδα 
των Ανωγείων μπήκε πολύ δυνατά, ξεκινώντας με μια εμφατική 
νίκη στο Ρεθυμνιώτικο ντέρμπι επί του ΣΟ ΡΙΘΥΜΝΑ με σκορ 
6,5 – 3,5. Ο ΣΟ Ανωγείων παρατάχθηκε για πρώτη φορά με τις 
νέες εμφανίσεις της ομάδας (πράσινο-κίτρινο) και με μεγάλη 
πίστη στη νίκη που θα ανέβαζε την ομάδα βαθμολογικά, αγω-
νιστικά και ψυχολογικά. Από την αρχή μέχρι το τέλος του παι-
χνιδιού ο ΣΟ Ανωγείων συγκεντρωμένος στον στόχο του, έπαι-
ξε όμορφο σκάκι και πέτυχε μια σπουδαία νίκη, η οποία αποτέ-

    η ομιλια της διευθύντριας  
    του 1ου δημοτικού σχολείου
    κας τριανταφυλλιάς Χατζάκη
(σ.σ. εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια  
της εορταστικής εκδήλωσης)

«Αιδεσιμότατε, κύριε Aντιδήμαρχε
Αγαπητοί γονείς- αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά!
Μετά από εννέα μήνες κοπιαστικής δουλειάς, ο τριπλός σφιχτοδεμένος 
κρίκος παιδί, δάσκαλος, γονέας, από απόψε αρχίζει να χαλαρώνει, 
σιγά σιγά..
Η χαρά αλλά και η ανακούφιση όλων μας είναι μεγάλη , γιατί ολοκλη-
ρώσαμε επιτυχώς, ένα θεάρεστο έργο με την αμέριστη συμπαράστασή 
σας, αγαπητοί γονείς. Σας ευχαριστούμε θερμά που και φέτος υπήρξα-
τε άξιοι συμπαραστάτες και βοηθοί. 
Το εκπ/κό προσωπικό επίσης κατέβαλλε επίπονες και κοπιαστικές 
προσπάθειες για την επιτυχία του σκοπού και τους αξίζει ένα πολύ 
θερμό χειροκρότημα .αλλά και το βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου, 
η κ, Έλλη και η κ. Ζουμπουλιά.
Και εσείς αγαπητά μας παιδιά, δουλέψατε σκληρά για να ανταποκρι-
θείτε στις απαιτήσεις των μαθημάτων και σας αξίζει το πιο θερμό χει-
ροκρότημα!
Στην επιτυχία του σκοπού συνέδραμαν πολλοί δημότες και άλλοι φορείς 
με τους οποίους συνεργάστηκε το Σχολείο που θα πρέπει επίσης να 
χειροκροτηθούν.
Ο Δήμος Ανωγείων και η Σχολική Επιτροπή, ο σύλλογος γονέων και 
κηδεμόνων που στήριξε πολλαπλά το έργο του Σχολείου και ανέλαβε 
την οργάνωση και την πραγματοποίηση της τριήμερης εκδρομής στην 
Αθήνα, ο σκακιστικός όμιλος Ανωγείων, ο Πολιτιστικός σύλλογος Ανω-
γείων, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αρχανών, Βάμου και 
Ανωγείων, το Κέντρο πρόληψης Ρεθύμνου, οι ξεναγοί για τη δωρεάν 
ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού αλλά και στο κέντρο 
αρχαιολογικής πληροφόρησης Ανωγείων, οι ξεναγοί του στρατιωτικού 
Μουσείου του Χρωμοναστηρίου και του παλαιού ελαιοτριβείου, το 
ΚΤΕΛ Ρεθύμνης για την ευγενική χορηγία δωρεάν μεταφοράς των μα-
θητών μας στον Άγιο Υάκινθο για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων,
Ευχαριστούμε θερμά επίσης όλους εσάς αγαπητοί συγχωριανοί, που 
στηρίξατε το έργο του Σχολείου οικονομικά με διάφορα χρηματικά 
ποσά., τον πρώην Δήμαρχο Ανωγείων κ. Γεώργιο Σμπώκο αλλά και την 
κ. Μαρία Νταγιαντά κόρη του δασκάλου Εμμ. Νταγιαντά για τη δωρεά 
μιας σειράς βιβλίων, τον μαθηματικό κ. Μανώλη Φασουλά για την δω-
ρεά μεγάλης ποσότητας χαρτιού Α4 και τέλος τους δωρητές των χρη-
ματικών βραβείων που θα απονεμηθούν στους αριστούχους μαθητές 
της Έκτης τάξης
Το πρώτο βραβείο των 300 ευρώ το οποίο καθιερώθηκε το 1999, από 
τον πρώην Δήμαρχο Ανωγείων Ελευθέριο Σκουλά , στη μνήμη της συ-
ζύγου του Αργυρής Κακουδάκη , που διετέλεσε δασκάλα του Δημοτικού 

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Στην αρχή της τελετής, απονεμήθηκαν τα χρηματικά 
βραβεία στους αριστούχους μαθητές της Έκτης τάξης, 
έγιναν αποχαιρετιστήριες ομιλίες και δόθηκαν  
αναμνηστικά ενθύμια από το Σχολείο και το «Σύλλο-
γο Γονέων  
και Κηδεμό- 
νων». 

Εκ της 
Διευθύνσεως 
του Σχολείου

  με απόφαση ειδικής 5μελούς επιτροπής 
που συνεδρίασε στην Αθήνα, την Παρα-
σκευή 24 Απριλίου 2015 απονεμήθηκε και 
φέτος και δη για το έτος 2014, το βραβείο 
δοκιμίου ελεύθερου στοχασμού, εις μνήμην 
«Παναγιώτη Φωτέα». Το βραβείο μοιράστη-
καν ο ιστορικός και πολιτικός αναλυτής, 
Παύλος Τζερμιάς και ο άξιος συγχωριανός 
μας, δικαστής και συγγραφέας, Οδυσσέας 
Σπαχής.
Ο Παύλος Τζερμιάς τιμήθηκε με το βραβείο 
για το βιβλίο του: «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
και η πολυτάραχη εποχή του», ενώ ο Οδυσ-
σέας Σπαχής, τιμήθηκε για το βιβλίο του: 
«Θεμελιώδη Σύμβολα του Ευρωπαϊκού Πο-
λιτισμού». 
Την επιτροπή απονομής βραβείου δοκιμίου 
ελεύθερου στοχασμού εις μνήμην «Πανα-
γιώτη Φωτέα» αποτελούν οι:
➊ Μαριάνος Καράσης, Συγγραφέας, Ομό-
τιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, πρόεδρος και συντονιστής της επιτροπής
➋ Διονύσιος Μαγκλιβέρας, Συγγραφέας, 
Νομικός
➌ Νικόλαος Μηλιώνης, Συγγραφέας, Επί-
κουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημί-
ου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου
➍ Γεώργιος Ανδρειωμένος, Συγγραφέας, 
Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου
➎ Παναγιώτης Νίκας, Δήμαρχος Καλαμά-
τας.

Λίγα λόγια… για τον ΟΔΥΣΣΕΑ ΣΠΑΧΗ
Ο Οδυσσέας Σπαχής γεννήθηκε στα Ανώ-
γεια (1963). Σπούδασε στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθη-
σε μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση 
Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστή-
μης. Έχει δημοσιεύσει μελετήματα γύρω από 
την πολιτική φιλοσοφία, την ποίηση και το 
λαϊκό πολιτισμό. Στην εργογραφία του 
περιλαμβάνονται μία ποιητική συλλογή (Το 
πορφυρό προσωπείο, «Ιδμων» 2010) καθώς 
και δύο δοκίμια (Το ιερό και το δίκαιο στον 
μινωικό μύθο, Αναλόγιο 2002, Η μνήμη του 
κόσμου και του ποιητή, Ταξιδευτής 2007).

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΣ…
Ο Παύλος Ν. Τζερμιάς είναι ιστορικός, ελ-
ληνιστής και πολιτικός αναλυτής διεθνούς 
φήμης. Εδίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Φρά-
ιμπουργκ (Ελβετίας) (1965-1995), στο Πα-
νεπιστήμιο της Ζυρίχης (1984-1992) και 
στην Επαγγελματική Σχολή της Πόλης της 
Ζυρίχης (1961-1977). Επίσης έκανε παρα-
δόσεις επί πολλά εξάμηνα στο Λαϊκό Πα-
νεπιστήμιο της Ζυρίχης. Διετέλεσε Διευθυ-
ντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέ-
ντρου Δελφών (1977-1979), ανταποκριτής 
της Neue Zuercher Zeitung, για θέματα της 
Ελλάδας και της Κύπρου και Διευθυντής 
της Εκπομπής για τους Έλληνες και τους 
Φιλέλληνες της Ελβετικής Ραδιοφωνίας 
(1970-1990). Την εποχή της στρατιωτικής 
δικτατορίας (1967-1974) τα άρθρα του στη 
Neue Zuercher Zeitung μεταδίδονταν τα-
κτικά από την Deutsche Welle. Είναι συγ-
γραφέας δεκάδων αυτοτελών έργων, εκα-
τοντάδων επιστημονικών μελετών και χιλιά-
δων άρθρων σε διάφορες γλώσσες. Ο 
Παύλος Ν. Τζερμιάς έτυχε πολλών τιμητι-
κών διακρίσεων για το πλούσιο διδακτικό 
και συγγραφικό έργο του.

Φ.Α.

βραβευση για τον 
οδυσσεα σπαΧη
(Tιμήθηκε για το πρόσφατο  

βιβλίο του: «Θεμελιώδη Σύμβολα 
του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού»)

Γιορτή Λήξης
της Σχολικής Χρονιάς 2014-2015

(1ο Δημοτ. Σχολείο Ανωγείων)

Σχολείου Ανωγείων για 35 χρόνια. Και τους δύο διέκρινε ιδιαίτερη αγά-
πη για τα Ανώγεια.
Μετά το θάνατο του Ελευθερίου Σκουλά το βραβείο συνεχίζει να προ-
σφέρει, η οικογένεια Γεωργίου και Νίκης Καλλέργη – Σκουλά στη μνήμη 
των γονέων τους και απονέμεται στον καλύτερο μαθητή της Έκτης τάξης.
Το δεύτερο βραβείο των οκτακοσίων ευρώ, δίνεται για πρώτη φορά από 
την κόρη του Άγγλου λοχαγού Ουίλιαμ Στάνλεϋ μός, κ. Γκαμπριέλλα 
μπούλοκ, στη μνήμη του πατέρα της ο οποίος πολέμησε μαζί με τους 
Ανωγειανούς αντάρτες το 1944, το φασισμό και τους Γερμανούς κατα-
κτητές. 
Ο λοχαγός Ουίλιαμ Στάνλεϋ Μός ήρθε στην Κρήτη τον Απρίλιο του 1944 
με τον Πάτρικ Λη Φέρμορ και συμμετείχε στην απαγωγή του Γερμανού 
στρατηγού Φον Κράιπε με τον οποίο πέρασε από τα Ανώγεια και φυ-
γαδεύτηκε στη Μέση Ανατολή. 
Στη συνέχεια υπήρξε υπεύθυνος της Αγγλικής Συμμαχικής Αποστολής 
στην περιοχή του Ψηλορείτη και με έδρα τα Ανώγεια και τα Πετραδο-
λάκια έδρασε ενάντια στους Γερμανούς. Οργάνωσε και εκτέλεσε το 
σαμποτάζ της Δαμάστας στις 8 Αυγούστου το 1944 και συμμετείχε 
μέχρι τέλους στον αγώνα ενάντια στο Ναζισμό.
Ας καλέσουμε εδώ, κοντά μας, τους μαθητές της έκτης, τάξης για την 
απονομή των χρηματικών βραβείων αλλά και για να τους πούμε το 
τελευταίο αντίο από το Δημοτικό.
Έχουμε να πούμε και φέτος ότι στέλνουμε στο Γυμνάσιο εξαιρετικά 
και ώριμα παιδιά. 
Το πέρασμά τους από το Δημοτικό ήταν διακριτικό και ήρεμο.
Ήταν οι μεγάλοι του Σχολείου, έδιναν κάθε μέρα το καλό παράδειγμα, 
σεβάστηκαν το χώρο του Σχολείου και τους δασκάλους τους. και τους 
αξίζει ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα.
Για να δούμε τι έχουν να πουν και οι μαθητές της πέμπτης δια στόματος 
της μαθήτριας Χρύσας Πασπαράκη. 
Αλλά και οι μαθητές της Έκτης θέλουν να μας πουν κι εκείνοι τα τε-
λευταία λόγια. Θα μιλήσει ο μαθητής Γιάννης Σμπώκος.
Είναι η ώρα να απονείμουμε τα χρηματικά μας βραβεία
Το πρώτο βραβείο των 300 ευρώ, που όπως προείπαμε προσφέρει για 
δέκατη τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η οικογένεια Γεωργίου και Νίκης 
Καλλέργη – Σκουλά στη μνήμη των γονέων τους Ελευθερίου Σκουλά 
και Αργυρής Κακουδάκη
Το βραβείο απονέμεται μετά από κλήρωση στους τέσσερις αριστούχους 
μαθητές της Έκτης τάξης στο μαθητή χάρη Κονιό. 
Οι άλλοι τρεις μαθητές που διεκδίκησαν το βραβείο είναι: μαρία μα-
νουρά, Δέσποινα Σαλούστρου Γεώργιος χαιρέτης. Θερμά συγχαρητήρια 
στα παιδιά, στους γονείς και τους δασκάλους τους.
Το δεύτερο χρηματικό βραβείο των οκτακοσίων ευρώ, προσφέρεται για 
πρώτη χρονιά από την κ Γκαμπριέλα μπούλοκ, στην μνήμη του πατέρα 
της, Άγγλου λοχαγού Ουίλιαμ Στάνλευ μος, που επίσης αγάπησε την 
Κρήτη και αγωνίστηκε μαζί με τους ανωγειανούς αντάρτες το φασισμό 
και τους ναζί κατακτητές.
Το βραβείο θα μοιραστεί ισόποσα στους τέσσερις προαναφερθέντες 
αριστούχους μαθητές. Το βραβείο θα απονείμει ο αντιδήμαρχος μας κ. 
Γεώργιος Σμπώκος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. μαρία Δραμουντά-
νη και κ. Δημήτρης Πασπαράκης.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε και τους υπόλοιπους αριστού-
χους της Έκτης που έχουν μια μικρή απόκλιση προς τα κάτω και είναι: 
η μαρία Νταγιαντά και η μαρία μπέρκη. 
Αγαπητά μας παιδιά! Σας αποχαιρετούμε κι εμείς, ο Σύλλογος διδα-
σκόντων, με ιδιαίτερη συγκίνηση και σας ευχόμαστε υγεία , καλή συ-
νέχεια στις σπουδές σας και τον πήχη πάντα ψηλά. Να προοδεύετε να 
σας καμαρώνουμε κι εμείς και οι γονείς σας και η κοινωνία μας όλη.
Το Σχολείο θα σας προσφέρει μια αναμνηστική πλακέτα για ενθύμιο και 
ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων επίσης ένα αναμνηστικό δωράκι. Η 
κ. Πρόεδρος θέλει να πει δυο λόγια στους μαθητές που αποφοίτησαν…..
Είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο ξεφάντωμα, το οποίο κυρίως επιμελή-
θηκε με ιδιαίτερη φροντίδα η γυμνάστρια μας, κ. μαρία Βλάσση. Την 
ευχαριστούμε πολύ για την αποψινή βραδιά, αλλά και την όλη προσφο-
ρά της στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, από μπαλονομαχίες, ακροβάτες, παπου-
τσοσαλάτα, σανιδοδρομίες, σκυταλοδρομίες, χορούς τάνγκο αλλά και 
παραδοσιακούς από όλη την Ελλάδα που επιμελήθηκε η κ. Κυριακή 
Φασουλά: Αντωνοπούλου εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και κηδεμό-
νων και την ευχαριστούμε πολύ. 
Στο πρώτο μέρος της γιορτής οι μαθητές της ¨Εκτης θα μας παρουσι-
άσουν ένα σύντομο σκετσάκι που ετοίμασαν με το δάσκαλό τους με 
θέμα «Τα ξεφτέρια» και οι μαθητές της Τρίτης τάξης το περιβαλλοντικό 
τους πρόγραμμα για τα βότανα και το φαρμακείο της Φύσης.
Θα ακολουθήσει το αθλητικό μας πρόγραμμα και θα κλείσουμε με τους 
παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα.
Καλή επιτυχία στη γιορτή μας! Καλό καλοκαίρι σε όλους!»

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ...

5ος ο σ.ο. ανωγειων στο 
πρωταθλημα τησ γ’ εθνικησ!

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

λεσε την βάση της ανόδου της ομάδας προς τις υψηλές θέσεις. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι άνθρωποι του σωματείου: 
«Το ματς με τον ΣΟ ΡιΘΥΜΝΑ ήταν το σημαντικότερο όλης 
αυτής της πορείας. Από την έκβαση του θα εξαρτιόνταν το αν 
η ομάδα θα πάλευε στο πάνω ή στο κάτω μισό του βαθμολογι-
κού πίνακα. Αυτό το ξέραμε όλοι. Μπήκαμε απόλυτα αποφα-
σισμένοι και κερδίσαμε». Τα ντέρμπι ΣΟ Ανωγείων - ΣΟ Ρίθυ-
μνα έχουν αρχίσει πλέον να γράφουν την δική τους ιστορία στα 
σκακιστικά δρώμενα του νομού.
Την επόμενη μέρα υπήρχε διπλός γύρος. Στην πρωινή αναμέτρη-
ση αντίπαλος ήταν ο Όμιλος Αντισφαίρισης Χανίων 2000. Η 
ομάδα των Ανωγείων δεν ήθελε με κανένα τρόπο να γκρεμίσει 
ότι είχε χτίσει την προηγούμενη μέρα. Αγωνίστηκε με πείσμα και 
με πάθος και έφτασε ξανά στην νίκη με σκορ 6-4. «Πέρσι, είχαμε 
χάσει από τον ΟΑΧ 2000 οριακά, 4,5 – 5,5. Ήταν μια πολύ δύ-
σκολη βραδιά στο Καστέλι Κισσάμου. Στο δρόμο της επιστροφής 
για το ξενοδοχείο δεν μίλαγε κανένας. 13 χιλιόμετρα μέσα στην 
σιωπή. Εκείνη η ήττα όμως μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε 
πιο καθαρά. Να σκεφτούμε βαθύτερα και να βρούμε τρόπους 
βελτίωσης. Φέτος πετύχαμε μια σπουδαία νίκη για μας που μας 
ανέβασε εκείνη τη στιγμή στην 4η θέση της βαθμολογίας».
Το απόγευμα του Σαββάτου, παίχθηκε το θρίλερ! Αντίπαλος 
ήταν η ΣΑ Χερσονήσου. Το ματς άρχισε καλά για την ομάδα 
των Ανωγείων που βρισκόταν μπροστά στο σκορ. Η ΣΑΧ όμως 
όλο και πλησίαζε και κάποια στιγμή ήταν πολύ πιθανό να κάνει 
και την ολική ανατροπή. Η νίκη άλλαξε πλευρά πολλές φορές 
για να γλιστρήσει τελικά μέσα από τα χέρια και των δύο. 5-5! 
Ισοπαλία, σε μια αναμέτρηση που έσπασαν καρδιές και η αγω-
νία χτύπησε ταβάνι. Ένα ματς που τα είχε όλα! Ματ που σώθη-
καν με σερί μοναδικών κινήσεων, κομμάτια που «στήθηκαν» 
στην πίεση χρόνου, όμορφα στρατηγικά πλάνα που ξεδιπλώθη-
καν απρόσκοπτα και ένα φινάλε βασιλισσών που μας έκοψε την 
ανάσα. Παρότι δεν κέρδισε τελικά καμιά από τις δύο ομάδες, 
στα μάτια των παιχτών μετά το τέλος, έβλεπες μια αλλόκοτη 
ευτυχία, που προερχόταν από το ίδιο το γεγονός ότι πήραν μέρος 
σε μια τέτοια αναμέτρηση, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
Μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου η ομάδα βρισκόταν στην 
4η θέση με τον ΑΟ Κισάμου να μας κυνηγάει. Την Κυριακή με 
τον ΟΦΗ 2000 τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και το ξέραμε. 
Πρόκειται για μια σαφώς ανώτερη ομάδα η οποία και επικρά-
τησε στην αναμέτρηση με 9-1. Αυτό το αποτέλεσμα μας στέρη-

σε την 4η θέση, την οποία κατέλαβε τελικά ο ΑΟ Κισάμου και 
η ομάδα των Ανωγείων τερμάτισε 5η.
Όλοι στο σωματείο των Ανωγείων είναι πολύ ικανοποιημένοι 
από την προσπάθεια, από το σκάκι που παίχθηκε, αλλά φυσικά 
και από το αποτέλεσμα.
Ο προπονητής της ομάδας FIDE Master Γιάννης Μαρής δή-
λωσε: «Φάνηκε η δουλειά που κάνουμε. Η ομάδα ήταν σε πολύ 
καλή κατάσταση, πήγε πάρα πολύ καλά και έδειξε ότι θα μπο-
ρούσε και παραπάνω. Φυσικά δεν επαναπαυόμαστε. Η προσπά-
θεια συνεχίζεται».
Στον ΣΟ Ανωγείων ξέρουν ότι είναι πια – δυστυχώς – το μόνο 
σωματείο που εκπροσωπεί τα Ανώγεια σε ένα μεγάλο πρωτά-
θλημα. Είναι απόλυτα ευχαριστημένοι με την πορεία βελτίωσης 
της ομάδας και των παιδιών της που αποτελούν το μεγάλο πο-
σοστό στην σύνθεση της και την καρδιά αυτής της προσπάθει-
ας. Η υπόσχεση είναι απλή: «Η προσπάθεια για συνεχή βελτί-
ωση θα συνεχιστεί. Με υπομονή και επιμονή. Θέλουμε τα νέα 
παιδιά αυτού του τόπου να έρθουν κοντά μας, όσα δεν έχουν 
έρθει ακόμα. Να δουν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και 
να γίνουν μέρος αυτής της παρέας.
Τελειώνοντας θέλουμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας 
προς την ομάδα της ΚΑΪΣΣΑΣ ΧΑΝΙΩΝ για την κατάκτηση 
του πρωταθλήματος της Β Εθνικής και την άνοδο στην Α Εθνι-
κή και να ευχηθούμε καλή πορεία στην μεγάλη κατηγορία και 
φυσικά να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας και την χαρά μας 
για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Γ Εθνικής από τους 
φίλους μας του ΣΟ ΛΕΩΝ Candia και μάλιστα με τόσο εμφα-
τικό τρόπο καθώς τερμάτισαν αήττητοι και να ευχηθούμε του 
χρόνου εκ νέου άνοδο και Α’ Εθνική!»
➜η τελικη βαθμολογια τησ γ εθνικησ
1› ΣΟ ΛΕΩΝ CANDIA   13
2› ΟΦΗ 2000   12
3› ΟΦΣΧ   11
4› ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ   8
5› ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ   7
6› ΣΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ   5
7› ΣΟ ΡΙΘΥΜΝΑ   4
8› ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 2000  4
9› ΠΑΟΚ   2
10› ΕΓΟΗ   0
Οι 15 σκακιστές και σκακίστριες του ΣΟ Ανωγείων που βοήθη-
σαν την ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα ήταν οι εξής: Μαρής 
Γιάννης, Νταγιαντάς Μανόλης, Νταγιαντάς Μιχάλης, Χαιρέτης 
Γιάννης, Καλλέργης Γιώργης, Σαλούστρου Δέσποινα, Μέμου 
Ευαγγελία, Σφυρή Ολυμπία, Μέμος Γιάννης, Χαιρέτης Γιώργος, 
Νταγιαντάς Δημήτρης, Κονιός Χάρης, Ξημέρης Δημήτρης, Ντα-
γιαντάς Γιώργης και Δραμουντάνης Γιώργης. Φυσικά ευχαρι-
στούμε την φωτογράφο της ομάδας Τζούλια Νταγιαντά για τις 
υπέροχες φωτογραφίες. Πολλές από αυτές μπορείτε να δείτε 
στην επίσημη ιστοσελίδα του σωματείου www.anogiachess.com
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κοινωνικακοινωνικα
Στη μνήμη  
ΠΟΛΥΖΩΗ  
ΦΑΣΟΥΛΑ

✞Αποβίωσε στις 14/6/2015,  
ετών 71

Στη μνήμη  
ΜΙΧΑΛΗ  
ΣΚΟΥΛΑ  
(Μίχαλος)

✞Ένα χρόνο από το μισεμό του 
Μίχαλου (στις 19-4-2014)

Έφυγε…  
ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ  

(Καραμπάτος)

Ένας άξιος και ιδιαίτερα αγαπητός Ανωγειανός της Αθήνας, ο Κώστας Πασπα-
ράκης, έχασε τη μάχη με το θάνατο στη 1/5/2015, σε ηλικία 77 ετών.
Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην κηδεία του στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ο Κώ-
στας Πασπαράκης, ιδιαίτερα δραστήριος στα ανωγειανά-αθηναϊκά δρώμενα, τί-
μησε την καταγωγή του μέχρι τέλους και άφησε έντονο το στίγμα στη ζωή του. Η 
μνήμη όλων μας θα τον ακολουθεί και η σκέψη μας θα τον τιμά.
Ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας, εκφράζει τα συλλυπητήρια, στη σύζυ-
γο του εκλιπόντος, όπως και στα τέκνα του, Γιώργο και Ζέτα.

Για τον Πολυζώη…
Αρετές, όπως το  ήθος,  η ανθρωπιά και 
η τιμιότητα,  συγκεντρωμένες σ έναν άν-
θρωπο,  γίνονται ακόμη πιο πολύτιμες 
όταν αυτός φεύγει από τη ζωή. Ο αγαπη-
μένος  μας Πολυζώης, ήταν και θα είναι 
βαθιά ριζωμένος στη ψυχή μας , για όλες 
αυτές τις αξίες που υπηρέτησε ως πατέ-
ρας ως σύζυγος και ως κοινωνική παρου-
σία. Θα τον θυμόμαστε πάντα, για την 
αληθινή του στάση στη ζωή, για την βαθιά 
αίσθηση δικαιοσύνης που είχε, για το κα-
θαρό του βλέμμα. Υπήρξε ένα  ακριβό  
πρότυπο Ανωγειανού, μια εμβληματική 
μορφή ενός τόπου, που ξέρει να εκτιμά τις 
κορυφές του. Ο Πολυζώης ήταν μια από 
τις κορυφές του Ψηλορείτη, μια από αυτές 
που βλέπουν την Αγιά Μαρίνα, την αγα-
πημένη του εκκλησία, ήταν ακόμη  η δυ-
νατή ρίζα του ασφεντάμου στη αυλή της, 
η ρίζα η δεμένη με τη πέτρα. 
Ο αγαπημένος μας Πολυζώης, πέρασε 
από τη ζωή όπως ένας αητός που αγάπη-
σε τους ανθρώπους, που τους μίλησε για 
περηφάνια και κοινωνική δικαιοσύνη,. 
Μας έδειξε το πώς πετά  ο άνθρωπος  με 
τον καιρό κόντρα, το πώς χορεύει και χτυ-
πά στα βήματα του τον καημό, το πώς 
τραγουδά ένας μερακλής που χαίρεται η 
ψυχή του. Μας μίλησε για την ιδανική κοι-
νωνία που αυτός οραματιζόταν, με την 
αριστερή του ευαισθησία και καθαρότη-
τα. Μας έδειξε το δρόμο που οι άνθρωποι 
βαδίζουν για το συλλογικό όνειρο, αυτό 
που θα τους κάνει καλύτερους, το δρόμο 
που οδηγεί  σ έναν κόσμο μακριά από μι-
κρότητες και μνησικακίες. 
Λένε πως εκτίμηση είναι η πρώτη ξαδέρ-
φη της αθανασίας. Κι αυτό το πολύτιμο 
απόκτημα της εκτίμησης, ο αγαπημένος 
Πολυζώης το κέρδισε στη ζωή. Γι’ αυτό 
και θα παραμείνει αθάνατος στην ψυχή 
και στη μνήμη μας.
Ο Πολυζώης μέσα από τα μάτια του Κώ-
στα Φασουλά Κατσουλιέρη…(Κώστα ένα 
μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς)
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Τσ΄Αγια- Μαρίνας ο αητός,

μισεύγει  για τον Άδη,
άντρας με περηφάνια,

άντρας χωρίς ψεγάδι….
Γυαλάφτης

Με αυτή την μαντινάδα που ειπώθηκε 
στην εκκλησία τον αποχαιρέτησε ο 
Αριστείδης Χαιρέτης. 
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Λατρεμένε μας μπαμπά, ένας χρόνος πέρασε 
χωρίς εσένα. Χωρίς την παρουσία σου στις 
χαρές μας, στις λύπες μας, στο καφενείο, στα 
γλέντια στο λιβάδι. Ήσουν σημείο αναφοράς 
για όλους μας. Ακόμα και για τους ξένους 
που τους έκανες φίλους σου, με ένα κέρασμα 
και με ένα καλαμπούρι σου. «Ήρθαμε να 
πιούμε μια ρακή με τον κυρ- Μιχάλη», μας 
λένε. Στο άκουσμα της φεύγας σου, παγώ-
νουν. Νιώθουν ότι έχασαν έναν δικό τους 
άνθρωπο. Μεγάλο πράγμα μπαμπά, αυτό που 
είχες καταφέρει.
Σε ευχαριστούμε που μας δίδαξες την αγάπη, 
το φιλότιμο, την εντιμότητα, την καλοσύνη 
την αγνότητα. Τις αξίες και τα ιδανικά που 
ποτέ σου δεν πρόδωσες. Γι’ αυτό είμαστε υπε-
ρήφανες για σένα. Σου υποσχόμαστε ότι θα 
ακολουθήσουμε τα χνάρια σου, όσο το δυνα-
τόν γίνεται σε αυτούς τους δύσκολους και-
ρούς που ζούμε. 
Μας λείπεις πολύ μπαμπά. Δύσκολη και 
σκληρή η συνήθεια του μισεμού σου. Σε νιώ-
θουμε όμως πάντα ανάμεσα μας, να μας συμ-
βουλεύεις και να μας δίνει δύναμη και κουρά-
γιο με τον τρόπο που μόνο εσύ ήξερες.

Η σύζυγος σου
 και οι κόρες σου...
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Ήθελα και να γατεχα ανέ μας εθυμάσαι
ανέ γελάς ανέ πονείς ανέ στεναχωράσαι.

Κατέχω το πως δε μπορείς οπίσω να γυρίσεις
μα ελα σκιάς στον ύπνο μου  

να με παρηγορήσεις
η σύζυγος
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Γιωργιό φωνή στο σερβιλί

Χουμά φωνή στ αόρι
του Μίχαλου όμως η φωνή

μένει στο Περαχώρι .

Μίχαλο γιάντα ξέχασες
να ανοίξεις το ντουκιάνι
πολλοί αθρώποι έρχονται

για σενα στο λιβάδι
ο αδερφος σου, Σωκράτης

�
Έρχομαι γιάντα δε μιλείς

φεύγω για δε μανίζεις
τη μοναξά εφοβούσουνε
εδά πως νταγιαντίζεις

η κόρη σου Μαρία
�

Μία χρονιά επέρασε πού φυγες μακριά μας
μα θέση πάντα διαλεχτή  

κατέχεις στη καρδιά μας.

Δε τη μετράνε τη ζωή  
τα χρόνια που θα ζήσεις

αξία εχει πίσω σου σά φύγεις τι θ αφήσεις.

Παντού απ όπου επέρασες  

Στη μνήμη  
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ            και            ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  ΜΑΝΟΥΡΑ                               ΜΑΝΟΥΡΑ

Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το θάνατό τους, η Ευρυδίκη Μανουρά, 
σύζυγος του Σπυρίδωνα και μάνα του Γιώργη Μανουρά, εισέφερε στη μνήμη τους, 
το ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.

έμεινε τ όνομα σου
και με την κεφαλή ψηλά  
άφησες τα παιδιά σου.

Μίχαλε δεν επρόδωσες  
ποτέ τα ιδανικά σου
έφυγες από τη ζωή  

μα μένει τ όνομά σου.

Έφυγες από τη ζωή και πήγες εις τον Αδη,
μα θα σαι παντα δίπλα μας  

στα γλέντια κάθε βράδυ.
Νούλη Παπανικολάου 

(η κουμπάρα σου από το Αλιβέρι )
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Στο Μίχαλο Σκουλά…
Από το σώμα η ψυχή  

πάνω στο χρόνο βγαίνει
και σ’άλλο κόσμο άγνωστο  

σε ποιόν μετά πηγαίνει
Φευγάτη και του Μίχαλου  
η ψυχή ναι που το σώμα
έκλεισε χρόνος που’φυγε  
του Λιβαδιού το χρώμα
Ο τελευταίος καφεντζής  
του λιβαδιού λεβέντης

και μερακλής και χουβαρτάς  
και των γλετζέδων μπέτης
Τσι μέρες του πασίγνωστο  

έγινε το λιβάδι
και το χε σπυνθιρόβολο  

ταχυά ως ταχυά πρωι- βράδυ
Γνωστοί οι κουραμάδες του  

τα γλέντια του οι παρέες
λιγάνα δα ετούτεσας οι αποφράδες μέρες
Όχι γιατί εμύσεψε θα φευγε κάποια ώρα

μα το λιβάδι άστραφτε με τη δική του φόρα
Έζησε ανθρώπους δυνατούς  

δύσκολες καταστάσεις
και πάντα ειρηνοποιού  

είχε τη πρώτη τάση
Ήταν και καλαμπουριτζής  

πολλά τα χωρατά του
και το χουβαρνταλίκι του  

παράδοση κρατά του
Μίχαλε τονε λέγανε όλοι μικροί μεγάλοι

βίωνε την πραότητα με άνεση μεγάλη

Όντενε γροίκα κι είρχουντο παρέα και κοί-
τουντο ξυπνούσε ζώνουντο όπως όπως, και 
βαστώντας το να του στυβάνι στη χέρα 
εκλούθα τσι παρέας που χε ωστόσο πάρει τη 
στράτα του Κατσαμπά. Η γυναίκα του, του 
φώναζε: «Στάσου μπρέ να βάλεις το άλλο 
στιβάνι να κουμπώσεις τα κουμπιά του που-
κάμισου σου…». Τόσο μερακλής ήτανε ο μα-
καρίτης… Ώρες-ώρες καθότανε στη καρέκλα 
με τα πόδια απάνωσάλο και εκούνα τη κεφα-
λή του, έπαιζε παλαμάκια και τραγούδιε μό-
νος του. Στο Μίχαλο, θαύμαζα τον τρόπο που 
παντρεύτηκε τη Ρηνάκι του. Παλικαριά, πα-
ντρειά και ο Θεός…, μετά από πολλούς κα-
τατρεγμούς διαισθάνθηκε πως το παράκανε 
μαζί τους και τους ευλόγησε, και έγινα ένα 
ευλογημένο ζευγάρι, απόχτησαν τέσσερις 
κόρες πήγε τσι τρείς στην εκκλησία και δυο 
του δώσανε και εγγόνια κι απόκεια έφυγε από 
την ζωή στα ογδονταέξη του χρόνια. Ήταν 
το πρώτο κοπέλι του Γρυλιό απο τα εννιά και 
άφησε πίσω του άδειο το λιβάδι, που μαζί με 
τον πατέρα του το Γρυλιό το δόξασαν.

Μισέψανε με το Χριστό  
την ίδια μέρα ομάδι

μα μοναχός ο Μίχαλος  
ξετρύπησε στον Άδη.

Το δε του χρόνου ο Χριστός,  
γιάγυρε για τα Πάθη

κι είπε ο Μίχαλος παέ  
δε θέλει να ξανάρθει
Καλό ταξίδι Μίχαλε  

και άμε όπου σ’αρέσει
κι ας έχει πια του λιβαδιού,  

πολύ το νάμη πέσει
Σταύρος Βιτώρος 

(Αγκούτσακας)

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

Τον επικήδειο εκφώνησε ο Τηλέμαχος 
Σταυρακάκης πρόεδρος της ΠΕΑΕΑ 
Ανωγείων ο οποίος με τρεμάμενη φωνή 
ανέφερε τα εξής:
«Φοβάμαι να μην τον αδικήσω γιατί ότι 
και όσα και να πω θα είναι λίγα για τον 
Πολυζώη. Σήμερα φεύγει ο πιο αγαπητός 
άνθρωπος του χωριού μας και αυτό 
μπορεί να το διαπιστώσει κανείς με μια 
ματιά γύρω μας και τον κόσμο που έχει 
έρθει να τον αποχαιρετήσει. Σήμερα 
φεύγει ένας συναγωνιστής μας. Ένας 
συναγωνιστής της παλιάς φρουράς του 
κόμματος μας.
Ο Πολυζώης από οικογενειακής παράδο-
σης και από νεαρή ηλικία διαπίστωσε ότι 
στην κοινωνία που ζούμε πρέπει να δια-
λέξεις ανάμεσα σε δυο δρόμους: ‘Η υπο-
τάσσεσαι σε αυτήν ή παλεύεις για μια 
καλύτερη κοινωνία. Ο Πολυζώης διάλεξε 
το δεύτερο.
Αξέχαστε σύντροφε βρισκόμαστε εδώ για 
να αποχαιρετήσουμε εσένα τον τόσο σε-
μνό αγωνιστή με τη λεβέντικη κομμουνι-
στική ζωή σου. Αυτή θαυμάσαμε αυτή 
τιμάμε. Γιατί προσωπικότητες σαν τη δική 
σου μόνο τιμή τους πρέπει όταν φτάνει η 
ώρα για τη μοίρα του κάθε ανθρώπου. Θα 
κλείσω με ένα στίχο:

Μεγάλο πράμα στη ζωή
να βγάνεις το σχολείο,

και να το κλείνεις καθαρό
στο τέλος το βιβλίο..

Από όλους τους συντρόφους και την κομ-
ματική οργάνωση που σήμερα είναι ορ-
φανή, αιωνία σου η μνήμη..»
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ  

ΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΗ ΦΑΣΟΥΛΑ

Πολυζώης. Όνομα σπάνιο. Πολυζώης 
Φασουλάς ονοματεπώνυμο σπανιότατο. 
Άραγε είναι τυχαίο αυτό το σπάνιο 
ονοματεπώνυμο να συνοδεύεται με αυτά 
τα σπάνια χαρίσματα, που όλοι όσοι είχαν 
κάτσει δίπλα του, έστω και μια φορά, τα 
διαπίστωναν αμέσως; 
Άντρας τση «παλιάς κοπής», προι κισ-
μένος με όλες τσι αξίες τσι παλιές, που ο 
χρόνος δεν μπορεί να τσι σβήσει και 
επέμενε «πεισματικά» να τσι διατηρεί 
μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή, 
το πρωινό της 14ης του Ιούνη.
Ήταν από τσι λίγους που προσπάθησε να 
κρατήσει «ζωντανή» την κοινωνία που 
έζησε προσφέροντας πάντα με το δικό 
του αθόρυβο, αλλά πάντα ουσιαστικό 
τρόπο.
Ήταν από εκείνους τσι λίγους, που 
επέλεξαν το μονοπάτι τση ζωής, που είχε 
για φωτεινό φάρο την αλήθεια, την 
ντομπροσύνη και τη σεμνότητα, δηλαδή 
το δύσκολο μονοπάτι, αλλά το περπάτησε 
με λεβεντιά και περισσή αξιοπρέπεια, 
δίχως να «σκοντάψει», ως το τέλος.
Η οικογένειά του θα είναι περήφανη, για 
το διάβα του από τη ζωή, γιατί ετίμησε και 
το σπίτι του και την καταγωγή του, όπου 
και αν βρέθηκε.
΄Αξιε φίλε και καλοσυγγενή Πολυζώη:

Πρόωρα κι άδικα μισές,
για που κιανείς δεν ξέρει

Μ΄αφηκες τη σφραγίδα σου
στου δίκιου το τεφτέρι

Μανώλης Φασουλάς
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Ο Δήμος Ανωγείων εξέδωσε ΨΗΦΙΣΜΑ 

με την αναγγελία του θανάτου του Πο-
λυζώη Φασουλά, αναφέροντας τα εξής:
«Ύστερα από την αναγγελία του θανάτου 
του Φασουλά Πολυζώη του Ιωάννου, το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγεί-
ων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 
15η του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέ-
ρα και ώρα 10:00 το πρωί και αφού έλαβε 
υπόψη του :
1.  Την ιδιότητά του εκλιπόντος ως Δημο-

τικού Συμβούλου, που επί σειρά ετών 
προσέφερε ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες 
του στο Δήμο,

2.  Την αγάπη του για τα Ανώγεια και την 
ισχυρή θέληση του για προσφορά στο 
τόπο του μέσα από την συμμετοχή του 
στα κοινά και,

3.  Το γεγονός ότι με την καθοριστική σε-
βαστή παρουσία του τίμησε την Ανω-
γειανή κοινωνία,

Αποφάσισε:
1.  Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του 

στους οικείους του.
2.  Να παραστεί ο Δήμαρχος και το Δημο-

τικό Συμβούλιο στην κηδεία του.
3.  Να καταθέσει στη μνήμη του, αντί στε-

φάνου το ποσό 100 ευρώ στις Κοινω-
νικές Υπηρεσίες του Δήμου Ανωγείων.

4.  Το ψήφισμα να δοθεί στους οικείους 
του και να δημοσιευτεί στον τύπο.

Για το Δημοτικό Συμβούλιο  
Δήμου Ανωγείων

Ο Πρόεδρος
Κονιός Δημήτριος
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Πέρα απ’τσ’ ανθρώπους, τα πουλιά

τσ’ Αγιας Μαρίνας κλαίνε,
στου Πολυζώη τη φωλιά
και τον αητό γυρένε….

Βέρα Σουλτάτου Ξυλούρη
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Εσύ μισές αντρόπιαστος,
Σαν άντρας και γονέος

Και δεν αφήνεις τση τιμής,
Παραμπασά ούτε χρέος.

Αφου το ντιενέι σου
Κληρονομιά αφήνεις,

Άρχοντα από το Γιάννη σου
Αθάνατος θα μείνεις…

Ο Πολυζώης έφυγε,
μα έμεινε τ’ όνομά σου,
χρυσή κληρονομιά τιμής
στην οικογένειά ντου…

Γιώργης Μπέρκης (Κατσούγκρης)

ΕΥχΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλοντας να εκφράσουμε τα βαθιά μας 
συναισθήματα, την συγκίνηση και την ευ-
γνωμοσύνη, απευθύνουμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ σε όλους, όσοι συμπαραστά-
θηκαν στο βαρύ μας πένθος με οποιονδή-
ποτε τρόπο.

Η οικογένειά του

Στη μνήμη του Πολυζώη Φασουλά, η 
σύζυγος και η οικογένειά του εισέφεραν 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ. Επίσης, 
στη μνήμη του εκλιπόντος, ο Μπάμπης 
και η Ζωή Μανουρά, εισέφεραν το ποσό 
των 100 ευρώ και ο Χαράλαμπος Αεράκης 
(Νταροχαραλάμπης) εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 ευρώ.
Ο Άρης Μανουράς (Ζωνός) εισέφερε στη 
μνήμη του εκλιπόντος στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 ευρώ.

Στα «συναπαντήματα» 
ΛΕΑΝΔΡΟΥ  

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
Για τα συναπαντήματα και στη μνήμη του 
Λέανδρου Σαλούστρου (αποβίωσε στις 
6-5-1998) και της Λυδίας Σαλούστρου 
(αποβίωσε στις 15-11-2007) ο Μιχάλης 
Σαλούστρος εισέφερε στη μνήμη τους και 
στη Φ.Α. το ποσό των 50. 

Ύστερα από την αναγγελία του θανάτου της Σαλούστρου 
Μαρίας του Σαρακηνού (Αριστοδήμενας), το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Ανωγείων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρί-
αση την 2α του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 
11:00 το πρωί και αφού έλαβε υπόψη του:
1. Το ασυνήθιστο για την εποχή μας πάθος και αληθινή αγά-
πη που έτρεφε για τ’Ανώγεια και τους Ανωγειανούς
2. Την ευγενική και αγαθοεργή πράξη της, που έδειξε πόσο 
πραγματικά αγαπούσε και τιμούσε τον τόπο της και που 
δείχνει ακόμα τη σεμνότητά της και τη γενναιότητα του χα-
ρακτήρα της, πρόσφερε υπό μορφή δωρεάς:
- Το δίκτυο ύδρευσης από το Δισταύρι μέχρι το Νεκροταφείο 
- Την κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης νερού για τις ανά-
γκες του Δημοτικού Νεκροταφείου.

αποΦασισε
Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στους οικείους της εκλιπούσας
Να παραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο στην κηδείας της
Να καταθέσει στη μνήμη της εκλιπούσας αντί στεφάνου, το 
ποσό των 100 ευρώ στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 
Ανωγείων
Το ψήφισμα να δοθεί στους οικείους του και να δημοσιευθεί 
στον τύπο

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Ανωγείων
Ο πρόεδρος

Δημήτριος Κονιός

Στη μνήμη του εκλιπόντος, αδερφή του Αγ-
γελική Πλεύρη, μας απέστειλε τις ακόλουθες 
μαντινάδες:

Φλεβάρης μήνας ήτανε 
Δευτέρα εννιά του μήνα 
που έφυγε ο Βασίλης μας 
στα ογδονταένα χρόνια

Δακρύσανε και κλάψανε 
για το χαμό σου όλοι 

που σε αγαπούσαν κι έκλεγαν 
γεια σου ρε Βασίλη Πλεύρη
Με την καλή σου σύντροφο 

που τόσο εκτιμούσες 
πέρασες χρόνια όμορφα 
κοντά της όταν ζούσες

Ευχόμαστε στον ύψιστο 
Στη μάνα Παναγία 

να’ναι το χώμα σου ελαφρύ 
και η μνήμη σου αιωνία

η αδερφή σου,
 Αγγελική Πλεύρη-Καρβελά

Στη μνήμη του εκλιπόντος εισέφεραν στη 
Φ.Α.: α) η Αγγελική Πλεύρη και ο Χρήστος 
Καρβελάς το ποσό των 50 ευρώ, β)  ο Γεώρ-
γιος και η Νινα Πλεύρη το ποσό των 50 ευρώ 
και γ) ο Νικόλαος Πετεινάκης με την Μαρί-
κα Πλευράκη το ποσό των 50 ευρώ. Ομοίως, 
στη μνήμη του εκλιπόντος  εισέφεραν στη 
Φ.Α., τα ανίψια του Μύρωνας Πλεύρης, 
Κωνσταντίνος Πλεύρης, Παύλος Πλεύρης, 
Κατερίνα Πλεύρη, Αθανάσιος Καρβελάς και 
Μύρων Καρβελάς το ποσό των 150 ευρώ. 

� �
ΨηΦισμα

(δημοτικού συμβουλίου ανωγείων)

Στη μνήμη  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΠΛΕΥΡΗ
✞Αποβίωσε στις 9/2/2015, ετών 81
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κοινωνικα κοινωνικα
Στη μνήμη 

ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ  
ΣΚΟΥΛΑ  

(Σακούλενα)
✞Ένα έτος από το θάνατό της, 

στις 6/6/2014

Στη μνήμη  
ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ  

ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ  
(το γένος Νικολουδάκη)
✞Ένα έτος από το θάνατό της, 

στις 31/5/2014

Πέρασε ένας χρόνος που έφυγες, αλλά 
όλα είναι ακόμα εδώ, η παρουσία, η φωνή 
σου, η ματιά σου. Η μάνα δεν πεθαίνει 
ποτέ, η μάνα είναι πάντα μέσα μας, στις 
κινήσεις μας, στις στιγμές που ζήσαμε στη 
χαρά, στη λύπη μας. Κι εσύ είσαι ακόμα 
εδώ στο σπίτι μας, στο Περαχώρι, στον 
αέρα του χωριού μας. Είσαι εδώ και σε 
κάθε ανάσα μας, σε αναπνέουμε και πα-
ρηγοριόμαστε.
Μας λείπεις πολύ. Σ’αγαπάμε. 

τα παιδιά σου
Γεώργιος Ξυλούρης, 

Ιωάννα Ξυλούρη

Στη μνήμη της Ελένης Ξυλούρη, τα τέκνα 
της Γεώργιος και Ιωάννα, εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Αγαπημένη μας μάνα,
Πέρασε ένας χρόνος που έφυγες από κο-
ντά μας. Έφυγες τόσο γρήγορα και τόσο 
ξαφνικά. Μεγάλη η απώλειά για μας, τους 
δικούς σου ανθρώπους. Μας λείπεις πάρα 
πολύ και θα συνεχίσεις να μας λείπεις. 
Ήσουνα πάντα δίπλα μας όποτε σε είχα-
με ανάγκη. Μας συμπαραστάθηκες τόσο 
πολύ σε όλες μας τις δυσκολίες και τα 
προβλήματα. Η αισιοδοξία και ο τρόπος 
με τον οποίο αντιμετώπιζες τη ζωή, το 
χαμόγελό σου, η καλοσύνη σου, το κου-
ράγιο σου, η αγάπη σου, η έγνοια σου, η 
γλυκιά φωνή σου, το ήρεμο χαριτωμένο 
βλέμμα σου, όλα μας λείπουν, όχι μόνο σε 
μας τους δικούς σου, αλλά και σε πολ-
λούς.
Μας λείπεις πολύ μάνα. Μας δίδαξες και 
μας έμαθες πολλά. Έχουμε τόσα πολλά 
να θυμόμαστε από σένα. Σε θαυμάζαμε 
για την υπομονή και το κουράγιο με τα 
οποία αντιμετώπισες αυτή την αρρώστια 
που τόσο γρήγορα και άδικα σε πήρε από 
κοντά μας. Σε θαυμάζαμε για όλο τον 
αγώνα που έκανες και κυρίως για την πί-
στη σου προς το Θεό, το Χριστό, την Πα-
ναγία, που τίποτα και κανείς δεν κλόνισε 
όλο αυτό τον καιρό, ήσουν άξια του Σταυ-
ρού που σήκωσες. Μάνα βιάστηκες να 
φύγεις. Η οικογένειά σου σε χρειαζόταν 
ακόμα. Τα παιδιά σου θα έχουν  και άλλες 
μελλοντικές χαρές, που η απουσία σου θα 
τις επισκιάσει.Στεναχωριόμαστε που έφυ-
γες μητέρα, αλλά παρηγορούμαστε που 
είσαι στους ουρανούς και θα μας βλέπεις 
από ψηλά, θα μας προσέχεις. Ξέρουμε δεν 
θα μας εγκαταλείψεις ποτέ, θα μας βλέ-
πεις, αλλά δεν θα σε βλέπουμε. Θα μας 
ακούς, αλλά δεν θα σε ακούμε. Θα είσαι 
όμως κοντά μας. Δώσε μας μάνα ένα ση-
μάδι από τον κόσμο του Θεού. Μάνα σ’ευ-
χαριστούμε για όλα, προπαντός όμως για 
τις αξίες και τα ιδανικά που μας έμαθες 
και τις θυσίες που έκανες για μας.
Μάνα σε αγαπούμε, δεν θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ, ποτέ.

Τα παιδιά σου,
Ευγενία-Δημήτρης

Μιχάλης-Ελένη

Ο σύζυγός
Κουτάντος Αριστομένης

Στη μνήμη της Ελπινίκης Κουτάντου, ο 
σύζυγος και τα παιδιά της εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ.

Αγαπημένη μας μαμά,
πέρασε κιόλας ένας χρόνο από τότε που 
μας άφησες. Ένας χρόνος μακριά μας 
χωρίς να λήψεις ούτε μια μέρα από τη 
σκέψη μας. Ο χαμός σου δεν ξεπερνιέται 
και η απουσία σου δεν συνηθίζεται. Έζη-
σες όλα αυτά τα χρόνια με ήθος, αξιοπρέ-
πεια, ανθρωπιά, εργατικότητα και καλο-
σύνη. Αγάπησες, πόνεσες, μόχθησες για 
μας, τα παιδιά σου. Θα σε θυμόμαστε 
πάντα με σεβασμό, για όλα αυτά που μας 
δίδαξες, την αγάπη και τρυφερότητα που 
απλόχερα μας έδωσες.

Η οικογένεια σου

Μάνα μου, που’σουν δυνατή
με ανθρωπιά και θάρρος
έφυγες και μου άφησες

ένα μεγάλο βάρος

Μάνα δεν ξέρω να σου πω
λόγια να περιγράψω

τη θλίψη που’χω μέσα μου
και δεν θα σου ξεχάσω

Μάνα με το χαμόγελο
και με την καλοσύνη

αυτά πομένουν τελικά
στον κόσμο που αφήνεις

Ο κόσμος πάντα το’λεγε
πως είχες καλοσύνη

και εσύ μας τ’άφησες
κληρονομιά, μάνα αυτό θα μείνει

Μάνα μου ήθελες κι εσύ
ν’αφήσεις στα παιδιά σου

ό,τι καλύτερο μπορείς
μάνα την ανθρωπιά σου

Μάνα μου την υπόσχεση
που σου’πα θα κρατήσω

γιατί είναι η αξία σου πολύ
μάνα θα την τηρήσω

Μάνα μου έφυγες και μ’άφησες
Σακούλα και Μιχάλη

μα θα’μαι πάντα δίπλα τους
μέχρι ν’ανταμωθούμε πάλι

Μάνα μου που μου στάθηκες,
σ’όλα τα βάσανά μου

που σ’είχα πάντα δίπλα μου
μάνα στη μοναξιά μου

Μάνα δεν έχει νόημα
«Μάνα» μου η ζωή μου
γιατί μου έφυγες εσύ

στήριγμα της ψυχής μου

Μάνα για όλα ευχαριστώ
αυτά που μου’χεις κάνει

που δεν θα ξεπληρώνονται
μέχρι η πληγή να γιάνει

Μάνα στην ωραιότητα 
«Μάνα» μου της ψυχής σου

Που ήταν πάντα τίμια
όπως και η ζωή σου

Καλή παραμονή στον Παράδεισο
       η κόρη σου

Στη μνήμη της εκλιπούσας, η οικογένειά 
της εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ.

Με τη συμπλήρωση έξι μηνών από το θά-
νατό της μητέρας του Καλλιόπης Σμπώκου, 
ο Γιώργης Σμπώκος εισέφερε στη μνήμη 
της και στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
Η οικογένεια της εκλιπούσης,  όπως και η 
σχολική επιτροπή της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης του Δήμου Ανωγείων, θα ήθελαν 
να ευχαριστήσουν τους ακόλουθους φίλους 
και συγχωριανούς που εισέφεραν στη μνή-
μη της και προς ενίσχυση των Σχολείων του 
Δήμου Ανωγείων τα ακόλουθα ποσά:
τον κ. Κονιό Δημήτριο του Εμμανουήλ το 
ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
τον κ. Κονιό Κωνσταντίνο του Δημητρίου 
το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
τον κ. Κονιό Εμμανουήλ του Δημητρίου 
το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
τον κ. Σαμόλη Στεφανή του Γεωργίου το 
ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
τον κ. Κονιό Δημήτριο του Χαραλάμπους, 
το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
την κ. Κονιού Μαρίκα του Χαραλάμπους 
το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

(σημ: η εφημερίδα μας, στο προηγούμενο φύλλο της, (α.α. 
300), ανήγγειλε το θάνατο της εκλιπούσας, με την 
καταγραφή του πατρικού της ονόματος Καλλιόπης Κονιού)

Αγαπημένη μας, γιαγιά, έφυγες στις 17 
Απριλίου σκορπίζοντας θλίψη σε όλους 
μας. Η ζωή σου ήταν ένα δύσβατο μονο-
πάτι, που το διάβηκες με θάρρος και αξι-
οπρέπεια ως την τελευταία στιγμή.
Στα 26 σου μόλις, χρόνια, έμεινες μόνη με 
τρία μικρά παιδιά. Όμως δεν το έβαλες 
κάτω. Δούλεψες, πάλεψες και τα ανάθρε-
ψες, μεταδίδοντάς τους, το ήθος και τη 
δύναμη που σε χαρακτήριζαν. Υπήρξες 
μάνα και πατέρας για τα παιδιά σου. Και 
καμάρωνες βλέποντάς τα να προχωρούν 
και να δημιουργούν τις δικές τους οικογέ-
νειες. Το 2005 δέχτηκες, ένα ακόμα βαρύ 
πλήγμα. Το χαμό της Φερενίκης σου. Ο 
πόνος σου αβάσταχτος και μεγάλος. Ακό-
μα ηχούν τα μοιρολόγια σου στ’αυτιά μας. 
Προσπάθησες όμως να φαίνεσαι δυνατή. 
«Για το Γιάννη μου και το Γιώργη μου…», 
έλεγες.
Και πριν προλάβεις να συμβιβαστείς με το 
χαμό της κόρης σου, έρχεται η απώλεια 
του γιου σου, Γιάννη το 2014, όπου και 
αποτέλεσε το τελειωτικό χτύπημα για σέ-
να. Και ξανά πόνος, θρήνος και μοιρολό-
για. Έκλαιγες συνεχώς, όμως ποτέ μπρο-
στά στο Γιώργη σου. Δεν ήθελες να τον 
στεναχωρήσεις.  Βίωσες δύο φορές, αυτό 
που κάθε μάνα απεύχεται και αποτελεί τον 
χειρότερο εφιάλτη της. Τον θάνατο των 
παιδιών σου. Η μοίρα σου επιφύλασσε 
πολλά βάσανα και παρ’όλο τον πόνο σου, 
κάθε φορά επιδείκνυες μια δύναμη, που 
προκαλούσε θαυμασμό. Ήσουν αξιέπαινη 
γενναία και αξιόλογη γυναίκα. Δεν θα 
μπορούσαμε ποτέ, να λησμονήσουμε, όσα 
βιώσαμε μαζί σου όλα αυτά τα χρόνια.  
Μαζί σου μεγαλώσαμε. Ήσουν μέλος της 
οικογένειάς μας. Θυμόμαστε τις ιστορίες 
που μας διηγούσουν για τη ζωή σου, αλλά 
και για τα δύσκολα χρόνια της «κατοχής». 
Τα παιχνίδια που παίζαμε, τα παραμύθια 
που μας έλεγες, ώστε να μείνουμε ήσυχοι 
και κυρίως την υποστήριξή σου, όταν κά-
ναμε κάποια αταξία. Ήσουν πάντα με το 
μέρος μας, ο σίγουρος σύμμαχός μας. 
Αφήνεις ένα μεγάλο κενό σε όλα σου τα 
εγγόνια και ειδικά σε μας, που ζούσαμε 
μαζί σου. Ο Γιώργης και η νύφη σου Μα-
ρίκα, δύσκολα θα συμβιβαστούν  με την 
απουσία σου, αφού επί 33 χρόνια μένατε 
κάτω από την ίδια στέγη και μοιραζόσα-
σταν τα πάντα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ 
τι άνθρωπος ήσουν και τις έκανες για μας.

Καλό σου ταξίδι, γιαγιά
Πόπη και Ρένα Σαμόλη
� 

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θά-
νατο της Ισμήνης Χαιρέτη (Νικάκενα), η 
οικογένειά της εισέφερε στη μνήμη της και 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Ήσουνε μάνα Αρχόντισσα
σε όλη τη ζωή σου

γι’αυτό στη σκέψη ζωντανή
θα μείνει η θύμησή σου

Ήσουνε μάνα Άξια
μάνα χωρίς ψεγάδι

σαν τον καλό πολεμιστή
με σταθερό σημάδι

Πήγαινε μάνα μου να βρεις 
την κόρη και το γιό σου

μήπως περάσει ο πόνος σου
και γιάνει ο καημός σου

Πήγαινε μάνα να τους βρεις
να σου περάσει ο πόνος
αφού δεν μπόρεσε ποτέ
να παγουδιάσει ο πόνος

Πέρασες μπόρες, βάσανα
πίκρες και δυστυχία
μα ήσουν υπερήφανη 

κι αληθινή Κυρία
ο γιος σου,

Γιώργης

� 
Στον Άδη που θα κατεβείς

ο πόνος σου θα γιάνει
που πήρες απ’τον άντρα σου

την κόρη και τον Γιάννη
(Γιαλάφτης)

Στη μνήμη της εκλιπούσας, ο γιός της 
Γιώργης Σαμόλης, εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΧΑΙΡΕΤΗ  
(ΦΩΛΙΑΣ)

✞Ένα έτος από το θάνατό του, 
στις 19/6/2014

Αγαπημένε μας παππού,
πέρασε κιόλας ένας χρόνος από το θά-
νατο σου. ένας χρόνος από τότε που σε 
είδαμε και σε ακούσαμε για τελευταία 
φορά. κι ακόμα φαντάζει σαν να μην 
έφυγες ποτέ, γιατί ο χρόνος δε μπορεί 
να ξεθωριάσει την εικόνα σου απ το 
μυαλό, το δικό μας αλλά και της γιαγιάς 
μας που κάθε μέρα που περνά συνειδη-
τοποιεί όλο και πιο πολύ πόσο αισθητή 
είναι η απουσία σου μέσα στο σπίτι. 
Όλοι μας σε αναζητούμε, παιδιά και 
εγγόνια μα αυτή από όλους πιο πολύ. 
Βράδυ δε πέρασε να μη σε ονειρευτεί, 
μέρα να μη σε πεθυμήσει, ώρα να μη σε 
θυμηθεί.
Ήσουν μετρημένος σε όλα σου.. στη 
χαρά, στη λύπη, στη κουβέντα. Κάθε 
λέξη που ξεστόμιζες είχε το σκοπό της. 
Και για τη γυναίκα σου η κάθε σου επι-
θυμία ήταν διαταγή. Τραχύς φαινομενι-
κά μα συνάμα ευαίσθητος, εγκάρδιος 
και φιλόξενος για όσους σε γνώριζαν 
καλά. Πάντα ήσουν γενναιόδωρος, και 
απλόχερα μας έδινες ότι μπορούσες να 
προσφέρεις..Μα πάνω από όλα, αυτό 
που μας έδινες αβίαστα, χωρίς κανένα 
δισταγμό ήταν αγάπη. Η ανιδιοτελής 
αυτή αγάπη, η μοναδική αυτή σχέση του 
παππού με τα εγγόνια του, που δε μπο-
ρεί να συγκριθεί με άλλη. Μόνο η μνήμη 
μπορεί να κρατήσει έναν άνθρωπο για 
πάντα ζωντανό. Μόνο η μνήμη νικά το 
θάνατο, γι αυτό και εμείς όλα θα τα 
κρατήσουμε..τίποτα δε θα αφήσουμε 
στο χρόνο να χαθεί..Μπορεί να φεύ-
γουν οι άνθρωποι μα οι αναμνήσεις μέ-
νουν. Κι αν μίσεψες υπάρχεις πάντα 
μέσα στη καρδιά μας. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα που σε σκεπάζει.

Τα εγγόνια σου

Στη μνήμη του εκλιπόντος συζύγου της, 
η Αλκυόνη Χαιρέτη εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ

ΜΑΜΑ μου. Δυσκολεύτηκα πολύ να δε-
χτώ, ότι έτυχε σε σένα να παλέψεις με 
τρεις διαφορετικές ασθένειες. Βαρύ εγκε-
φαλικό, καρδιακό επεισόδιο και πνευμο-
νική εμβολή. Πίστεψα όμως, ότι θα τα 
καταφέρεις. Καθώς ήξερες να αγωνίζεσαι 
και να ξεπερνάς κάθε εμπόδιο στη ζωή 
σου. Όμως η μοίρα είχε τον τελευταίο λό-
γο. ΜΑΜΑ μου. Για μας ήσουν πάντα η 
γελαστή μητέρα. Με το χιούμορ, με τα 
αστεία και τα καλαμπούρια σου, και μας 
έκανες πάντα να γελάμε. Πώς να σε ξεχά-
σουμε. Δύσκολο για όλους μας. ΜΑΝΟΥ-
ΛΑ μου. Θέλω να βρω το κουράγιο να 
γράψω δύο λόγια για σένα. Αλλά δεν μπο-
ρώ. Τα μάτια μου βουρκώνουν. Όμως είμαι 
λίγο χαρούμενη γιατί θα συναντήσεις τον 
Μπαμπά, που τόσο αγαπούσες και πόσο 
πολύ σου έλειπε ΜΑΜΑ μου. Σάββατο 
γεννήθηκες και Μεγάλο Σάββατο πέθα-
νες. 1 ώρα πριν την Ανάσταση. Λίγο δύ-
σκολο να σε ξεχάσουμε, όλοι εμείς που 
αφήνεις πίσω σου. Παιδιά, 14 εγγόνια και 
9 δισέγγονα. Έχεις φύγει και αυτό δεν 
αλλάζει. Πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε 
χωρίς εσένα και τον μπαμπά. Η απώλειά 
σας, μας βύθισε στη θλίψη. Δε θα σε ξε-
χάσουμε ποτέ. ¨Όμως θα τιμούμε και τη 
μνήμη σας και τη μορφή σας. Όπως αξίζει 
στους σπουδαίους γονείς, όπως εσείς 
υπήρξατε. Μάνα, η ευχή σας θα μας οδη-
γεί σε κάθε μας βήμα, κάθε στιγμή.

Καλό σου ταξίδι ΜΑΜΑ
Φιλιά στον ΜΠΑΜΠΑ

Κάμε τους Θεέ μου όνειρο
μες στον δικό μου πόνο

την αύρα τους να αισθανθώ
για ένα λεπτό και μόνο

Μάνα, όλα σου τα παιδιά, σ’ευχαριστούμε 
και σένα και τον μπαμπά.

Η κόρη σας,
Κλαίρη Αεράκη-Μαυρόκωστα

� 

Μεγάλο Σάββατο έφυγες  
χωρίς να πεις μια λέξη

Μανούλα μου δεν μας ευχήθηκες  
ή το Χριστός Ανέστη

‘Εντεκα Απρίλη έφυγες  
Σαββατογεννημένη

Αρχόντισσα η του χωριού  
με χάρες πλουμισμένη

Έφυγες και μας άφησες  
με μάτια δακρυσμένα

όλα σου τα παιδόγγονα  
τα μαυροφορεμένα

Οι νύφες σου, σαν κόρες σου,  
σού στάθηκαν κοντά σου

δίκαια την εκέρδισαν  
τη θέση στην καρδιά σου.

Η Νίκη αγωνίστρια σου έκανε,  
κάθε παραγγελιά σου

και κλαίει απαρηγόρητη  
απ’ την απώλειά σου

Μου είπες πως είδες το Γιάννη μου  
και σπάραξε η καρδιά μου
Πες του πως θα τον αγαπώ,  

ως τα γεράματά μου
Η κόρη σου,

Γεωργία
�

Ημέρα μπελαλίδικη 
ξημέρωσε για μένα

γιαγιά μου θύμισες παλιές
έχω πολλές για σένα

Έκλεισε ο κύκλος μιας ζωής
μα ίσως συνεχίζει

πάλι σε τόπους μακρινούς
π’άνθρωπος δε γνωρίζει

Άμε να βρεις το Μάνολα
το συνεπίθετό σου

που 60 χρόνους ήτονε 
φύλακας-άγγελός σου

Πάντα μ’αξιοπρέπεια
κοίταζες τους ανθρώπους
μέχρι την ύστατη στιγμή

πού’φυγες γι’άλλους τόπους

Ήθελα και να κάτεχα
ψυχή πού ταξιδεύεις

άραγες πας και συναντάς
εκείνους που γυρεύγεις 

Στα χέρια μου σα το πουλί
άνοιξε τα φτερά τζη 
και η ψυχή επέταξε

για πάντα μακριά τζη
 

Θε μου σα φύγει μια ψυχή 
 έρχεται και σε βρίνει

 γη χάνεται στους ουρανούς 
 και ίχνη δεν αφήνει

 Προτίμησες Ανάσταση 
 να κάμεις μοναχή σου

 να ταξιδέψει αλλάργο μας
 σαν το πουλί η ψυχή σου

  
  Τ’άγιο φως τσ’Ανάστασης

  φώτισε την ψυχή σου 
  και απλόχερα ξεκούραση

  έδωσε το κορμί σου

Μού΄χες δωρίσει κάποτε
το δώρο το δικό σου

που σού’χε δώσει ο παππούς
να’χεις για φυλαχτό σου

Έτσι και γώ το έκαμα
 με το λαιμό μου ένα

 και ώστε να ζω θα το φορώ
 για να θυμούμαι εσένα

Καλό ταξίδι λοιπόν….
Ο εγγονός σου,

Γιώργος Μαυρόκωστας

Στη μνήμη της Πάτρας Αεράκη, τα τέκνα 
της εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 150 
ευρώ.
Η οικογένεια του Διομήδη Αεράκη, εισέ-
φερε στη Φ.Α. εις μνήμην της αδερφής του 
Πάτρας Αεράκη, το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη  
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ  

ΑΕΡΑΚΗ  
(Πάτρα)

✞Αποβίωσε στις 11/4/2015

Στη μνήμη 
ΙΣΜΗΝΗΣ 
ΧΑΙΡΕΤΗ 
(Νικάκενα)

✞Ένα έτος από το θάνατό της, 
στις 14/5/2014

Στη μνήμη 
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ 
ΣΜΠΩΚΟΥ  

(του Ζαχαραντρέα)
✞Έξι μήνες από το θάνατό της, 

στις 14/12/2014

Στη μνήμη  
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ  

ΣΑΜΟΛΗ 
(χα Εμμανουήλ)

✞Αποβίωσε στις 17/4/2015,  
ετών 94

Στη μνήμη  
ΕΛΕΝΗΣ  

ΞΥΛΟΥΡΗ  
(Κιτρομιχάλενας)

✞Ένα έτος από το θάνατό της, 
στις 31/7/2014
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κοινωνικα κοινωνικα
Στη μνήμη 
ΜΑΝΟΛΗ 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ
(Λοντρομάνο)

✞Ένα έτος από το θάνατό του

Στη μνήμη  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΔΑΚΑΝΑΛΗ  

(του Παπαδομιχάλη)
✞Αποβίωσε στις 5/5/2015, ετών 70

Στη μνήμη  
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  
ΜΠΑΓΚΕΡΗ  

(του Χαρή)
✞3 μήνες από το θάνατό του, 

στις 9/3/2015

Στη μνήμη  
ΑΛΕΚΟΥ  
ΧΑΙΡΕΤΗ  

(του Φουνά)
✞Αποβίωσε στις 30/3/2015, ετών 62

Στη μνήμη  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  

ΦΑΣΟΥΛΑ  
(του Κωνσταντίνου)

✞Αποβίωσε στις 5/2/2015, ετών 95

Ξάδερφε Λοντρομάνο,
έφυγες για πάντα από κοντά μας. Ο θάνατός 
σου μας λύπησε πολύ όλους, συγγενείς και 
φίλους. Αυτή όμως είναι η μοίρα όλων μας. 
Λοντρομάνο, γένος μιας μεγάλης οικογένειας 
των Βρέντζηδων, των Λόντρηδων, γιέ του 
ξακουστού και έντιμου αγωνιστή Λοντροβα-
σίλη, μεγάλου ιδεολόγου, πιστού στις ιδέες 
του, αξιοπρεπή και έντιμου ανθρώπου. Γεννή-
θηκες το 1939 στην Καρκαδιώτισσα. Χρόνια 
δύσκολα, προκατοχικά με πολλές δυσκολίες 
και κακουχίες. Γένος πολυμελούς οικογένειας, 
αλλά άτυχης, γιατί η μοίρα η κακιά έπαιξε 
στον πατέρα σου και τη μητέρα σου πολύ 
άσχημα παιχνίδια. Έχανες αδέρφια, με απο-
κορύφωμα το χαμό του αδερφού σου του 
Γιώργη (18 χρονών) του Νικόλα, του εγγονα-
κιού σου και άλλα πολλά. Από την άλλη μεριά, 
οι φυλακές, οι εξορίες, οι βασανισμοί του πα-
τέρα σου, ενός δημοκρατικού, έντιμου, αξιο-
πρεπή ανθρώπου που πλήρωσε ακριβά την 
πίστη σε μια ιδέα. Έτσι ήταν όμως τα πράγ-
ματα της εποχής εκείνης. Αυτά μεταδόθηκαν 
σε σένα και πλήρωσες και συ με τη σειρά σου, 
φυλακή, βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς στο γνω-
στό μαρτυρικό Κολινδρό, που μαζί με 42 συ-
ντρόφους σου, δε λύγισες δεν κιότεψες, δεν 
πρόδωσες τις ιδέες σου τον πατέρα σου.
Δεν πτοήθηκες με τις άπειρες απειλές κατά 
της ζωής σου, ούτε λεπτό. Για όλα αυτά είμα-
στε υπερήφανοι για σένα γι’αυτό το κομμάτι 
της ζωής σου. Μετά απ’αυτή τη θύελλα στο 
διάβα της ζωής σου, ανδρώθηκες, παντρεύτη-
κες μια άξια, έντιμη, αξιοπρεπή γυναίκα, τη 
Μαρίκα μας, και απόκτησες 5 αξιόλογα παι-
διά που τώρα συνεχίζουν την πορεία του σπι-
τιού του δικού σου και του Λοντροβασίλη.
Ξάδερφε Λοντρομάνο, ήσουν μεγαλόψυχος 
και μεγαλόκαρδος κι αυτό αποδεικνύεται με 
τη στάση ζωής σου. Παρ’όλα τα χτυπήματα 
της μοίρας που δέχθηκες, διακρινόσουν για 
το χιούμορ που διέθετες, την καλοσύνη σου, 
την κοινωνικότητά σου, δημιουργούσες φίλους 
και όχι εχθρούς. Τη μεγαλοψυχία σου, τη με-
τάδωσες στα παιδιά σου, που με τη σειρά τους 
συνεχίζουν την ίδια πορεία τη δική σου.
Ξάδερφε Λοντρομάνο, ο θάνατός σου, μας 
συγκλόνισε όλους. Είμαστε όλοι εδώ, πάνω 
από το φέρετρό σου για να σε αποχαιρετή-
σουμε. Όλοι μαζί, η γυναίκα σου, τα παιδιά 
σου, τα εγγόνια σου, οι συγγενείς, οι φίλοι 
και οι συγχωριανοί σε αποχαιρετούμε. Θα 
μείνεις για πάντα στην ψυχή και την καρδιά 
μας. Ήσουνα καλός συγγενείς και αγαπητός 
σε όλους. Σε αποχαιρετούμε με δάκρυα στα 
μάτια και πόνο ψυχής. Καλό ταξίδι και το 
χώμα που θα σκεπάσει, ας είναι ελαφρύ. 
Αιωνία σου, η μνήμη.

Ο ξάδερφός σου

Στη μνήμη του Μανόλη Βρέντζου, η οικο-
γένειά του, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50 ευρώ.

Στη μνήμη  
ΜΑΡΙΑΣ  

ΞΥΛΟΥΡΗ  
(του Κουκουβογιάννη)

✞Αποβίωσε στις 9/6/2015, ετών 88

Θεία μου,
βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ για να σε απο-
χαιρετήσουμε στην εκκλησία αυτή, στην 
οποία τόσα προσέφερες. Παλιότερα, σ’αυτό 
το Ναό, στην «Παναγία», σε όλες τις γιορτές 
και τις λύπες, εσύ θα στεκόσουν εδώ, έτοιμη 
να ευχηθείς ή να δώσεις κουράγιο αντίστοι-
χα, να βοηθήσεις και να συμβουλεύσεις. Και 
σήμερα είμαστε εδώ μόνοι μας, χωρίς εσένα, 
σε μια ακολουθία για σένα, χωρίς την στή-
ριξη και την καθοδήγησή τους. Μετά βίας 
στέκομαι σ’αυτή τη θέση. Καλούμαστε άλλη 
μια φορά να αντιμετωπίσουμε τον αποχωρι-
σμό. Την πιο απάνθρωπη, αλλά συγχρόνως 
την πιο ανθρώπινη συνθήκη. Το νόημα της 
ζωής χάνεται, θαμπώνει, χωρίς το φόβο του 
θανάτου. Κι εσύ έζησες μια μεγάλη ζωή. 
Έζησες την «κατοχή», πολέμησες τις κακου-
χίες και νίκησες. Πρώτη από τα 12 παιδιά 
στάθηκες σα «δεύτερη μάνα» τους. Αφιέρω-
σες τη ζωή σου σ’αυτά, αρνούμενη να πα-
ντρευτείς και να δημιουργήσεις μια δική σου 
οικογένεια, γιατί εσύ είχες ήδη 11 παιδιά, 
που ένιωθες ότι σε χρειάζονται και ότι έπρε-
πε να στηρίξεις. Και αυτό έκανες! Πάντα θα 
σε θυμόμαστε εδώ. Στο «Περαχώρι», στην 
«Παναγία», στον τόπο σου. Ο τόπος αυτός 
θα έχει γίνει για πάντα τα στίγμα σου, γιατί 
κανείς από εμάς δεν θα ξεχάσει την επιβλη-
τική σου παρουσία, το δυναμισμό σου, την 
ανωγειανή σου λεβεντιά. Φιλόδοξη και επί-
μονη. Δυναμική και γενναία. Σκληρή, αλλά 
στοργική και δίκαιη. Ερχόμενη στ’Ανώγεια, 
πάντα ήξερα ποιον θα συναντήσω στο σπί-
τι και χαιρόμουν γι’αυτό. Παλιότερα… τη 
γιαγιά μου κι εσένα. Μετά μόνο εσένα. Και 
τώρα…; Δεν υπάρχουν όμως εύκολες και 
δύσκολες καταστάσεις. Μόνο γνωστές και 
άγνωστες. Εσύ πλέον έμαθες. Μαθαίνουμε 
κι εμείς, με λύπη και πόνο όμως. Η μόνη μας 
παρηγοριά, ότι πλέον βρίσκεσαι σ’έναν πιο 
όμορφο και δίκαιο κόσμο. Σ’έναν κόσμο που 
θα είσαι κοντά στους αγαπημένους σου που 
έχασες. Σ’έναν κόσμο που θα είσαι και πά-
λι δυνατή και ικανή να χαρείς και να προ-
σφέρεις. Δώσε χαιρετισμούς σε όλους. Δώσε 
μια ζεστή αγκαλιά στη Θεοδοσία και στο 
Γιώργη. Στο Γιώργη που από τότε που χά-
θηκε τόσο άδικα, δεν έβγαλες ποτέ μαύρα. 
Δώσε επίσης, ένα γλυκό φιλί στη γιαγιά και 
τον παππού. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
θα σκεπάσει.

 η ανιψιά σου,
Ζαφειρένια Ξυλούρη του Σοφοκλή

� 
Μακαρία η οδός η πορεύει σήμερον, ότι 
ητοιμάσθη σοι τόπος Αναπαύσεως. Σεμνά 
και αθόρυβα, τον μάταιο τούτο κόσμο, σή-
μερον στις 9 Ιουνίου, η Μαρία Ξυλούρη του 
Κουκουβογιάννη, όπως σεμνή και αθόρυβη 

υπήρξε όλη η ζωή της. Με βαθειά θλίψη αεί-
μνηστη Μαρία σε προπέμπει η Ανωγειανή 
κοινωνία εις την τελευταίαν σου κατοικίαν. 
Γιατί ήσουν πράγματι η παλιά αρχόντισσα, 
ανωγειανή γυναίκα, η πάντα πρόθυμη να 
συμπαρασταθείς στις χαρές, και στις λύπες 
του καθενός μας. Η πάντα πρόθυμη να φι-
λοξενήσει δικό της ή ξένο στο σπίτι της. 
Διακρινόσουν για τη βαθειά θρησκευτική 
σου πίστη. Αγωνίσθηκες επί 25 χρόνια για 
την καθαριότητα της εκκλησίας της Πανα-
γίας στο «Περαχώρι». Εύχομαι ο πανάγα-
θος Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου, μετά 
των δικαίων εις του κόλπους του Αβραάμ.

Ο ιερεύς
Κωνσταντίνος Σκουλάς

� 
Η Παναγία έχασε 

την πια πιστή Πιστή της
τη βιόλα την αγνότερη,
που είχε στην αυλή της

Σταύρος Βιτώρος 
(Αγκούτσακας)

Στη μνήμη του θείου του Νικηφόρου Μπαγκέ-
ρη, ο Βασίλης Μπαγκέρης του Χαριτομανώλη, 
απόστειλε προς δημοσίευση την ακόλουθη μα-
ντινάδα, εισφέροντας και το ποσό των 50 ευρώ 
στη Φ.Α.

Κλαίνε τα ρίφια στα ποριά
δακρύζουν και τ’αμπέλια
μάλλον πως ορφανέψανε

στο σπίτι του κοπέλια

Στις 5 Μαϊου 2015, έφυγε από τη ζωή ο αγα-
πημένος μας πατέρας και σύζυγος, έπειτα 
από μακροχρόνια περιπέτεια της υγείας του. 
Παρόλο που μας είχε προετοιμάσει για το 
μισεμό του η απώλεια είναι πολύ μεγάλη. 
Αναπολούμε τη ζωή του, η οποία σημαδεύ-
τηκε από μεγάλες περιπέτειες και αναποδιές, 
αλλά και τον ίδιο που παρ’όλες τις κακοτυ-
χίες δεν τον έριχνε κάτω και προσπαθούσε 
να ορθοποδήσει με αξιοπρέπεια, χαμόγελο 
και χιούμορ. Στην προσπάθεια αυτή συνέβα-
λε και η δική μας συμπαράσταση που του 
έδινε κουράγιο και δύναμη. Έλεγε λίγα λόγια, 
μετρημένα και στο πρόσωπό του έβλεπε κα-
νείς τα καλύτερα στοιχεία ενός γνήσιου Ανω-
γειανού με όλες τις αρχές και τις αξίες που 
τον διακρίνουν. Στερνή του επιθυμία ήταν να 
κατέβει στο χωριό και να ζήσει το υπόλοιπο 
της ζωής του, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να 
την εκπληρώσει. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που θα τον σκεπάσει. Θέλουμε,  τέλος να 
εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε 
όλους τους χωριανούς για τη συμπαράσταση 
στο πένθος μας.

τα παιδιά σου, Γιάννης-Ειρήνη
ο γαμπρός του, Δημήτρης
η γυναίκα του, Θεονύμφη

Προς τιμήν του εκλιπόντος Νικολάου Δακα-
νάλη, κατέθεσαν στεφάνι, οι: οικογένεια 
Λοντρο γιάννη, Μανώλης Κουνάλης, οικ. 
Αντώνη Δακανάλη, οικ. Βαγγέλη Φλουρή, 
οικογ. Κλαδογιώργη, οικογ. Φλούμου, οικογ. 
Ματσουκά, οικογ. Ζαράνη, οικογ, Χαχλιου-
τογιάννη, Γιάννης Βρέντζος και η Θεία Πα-
παδολένη.
Στη μνήμη του Νικολάου Δακανάλη, η σύζυ-
γος και τα τέκνα του εισέφεραν στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ.
Ο Άρης Μανουράς (Ζωνός) εισέφερε στη 
μνήμη του εκλιπόντος στη Φ.Α. το ποσό των 
50 ευρώ.

Αγαπημένη μας μάνα, γιαγιά
Έφυγες πλήρης ημερών. Έζησες έναν 
αιώνα. Πρώτα χρόνια (μισό αιώνα δηλα-
δή) δύσκολα, τραγικά. Θάνατοι προσφι-
λών ανθρώπων, γονέων και αδελφών 
αλλά προπάντων παιδιών, μικρών, τρυ-
φερών. Σε τσάκισαν.
Ακολούθησαν πόλεμοι, διώξεις, φυλακές, 
εξορίες… Κατοχή…Καταστροφή των πά-
ντων. Ξεριζωμοί, διώξεις, φυλακές, εξο-
ρίες…Η μισή σου ζωή, ρημαδιό. Εσύ, 
μαζί με τη θεία Δόξα, ήσασταν οι στυλο-
βάτες της οικογένειας στα ατέλειωτα 
χρόνια της προσφυγιάς και των διώξεων.
Όμως ευτύχησες. Έζησες και είδες, εκτός 
από τις δύο κόρες σου και τους γαμπρούς 
σου, έξι εγγόνια και έντεκα δισέγγονα. 
Ήταν ο πλούτος σου, ο θησαυρός σου. 
Έζησες τις χαρές τους. Τα καμάρωνες. 
Σε λάτρεψαν. Τις τελευταίες 20 μέρες 
σου, αν και δύσκολες γιατί υπέφερες, χα-
νόσουν, είχες πλήρη διαύγεια και χαμο-
γελούσες μόνο όταν βάζαμε στο κρεββάτι 
σου και έβλεπες τα μικρά που τα φιλούσες 
και σε φιλούσαν. Και αυτός ο Γιαννάκης, 
πόσες φορές δεν σ’έκανε να χαμογελάσεις, 
εξαφανίζοντας το ρόγχο του θανάτου…
Μεγάλωσες και γαλουχήθηκες με τις πα-
τροπαράδοτες αρχές και αξίες, με σεμνό-
τητα και περηφάνια της καταγωγής. Μια 
γνήσια ανωγειανή γυναίκα-μάνα με σπά-
νια χαρίσματα.
Ήσουν ένας αξιαγάπητος Άνθρωπος. 
Δίδαξες ήθος κι εντιμότητα. Για μας τα 
παιδιά σου, ήσουν υπόδειγμα αγάπης, 
προσφοράς, ανιδιοτέλειας, καθήκοντος, 
καλοσύνης. Μα και για όσους σε γνώρι-
σαν, ήσουν η Σμπωκογιάννενα, η άξια 
σύντροφος του αγωνιστή, η χωρίς 
εχθρούς, χωρίς αντιπάθειες, χωρίς κακί-
ες, που αφόπλιζες με το γαλήνιο πρόσωπό 
και την καλή σου κουβέντα, περήφανη κι 
απλή, αυθόρμητη και ζεστή. Ανέδιδες μια 
πραότητα, ευγένεια, γλυκύτητα. Δεν είχες 
αδικήσει κανέναν, ούτε διανοήθηκες πο-
τέ να βλάψεις συνάνθρωπό σου.
Αγαπημένη μας, θα σε κρατούμε στις 
καρδιές μας με άπειρες εικόνες σε στιγμές 
χαράς ή λύπης, σε ώρες σιωπηλής ανα-
πόλησης.

Τα παιδιά και τα εγγόνια σου

Στη μνήμη της μάνας της Όλγας Σμπώ-
κου, η Δόξα-Κρήτη Σμπώκου εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Tον Αύγουστο του 1944, η Αλεξάνδρα Φα-
σουλά του Σμπωκομηνά ήταν έγκυος στο 
ένατο μήνα. Οι Γερμανοί προετοιμάζουν την 
καταστροφή των Ανωγείων και διώχνουν 
όλες τις γυναίκες και τα παιδιά προς τα κά-
τω χωριά. Μαζί τους και η Αλεξάνδρα, που 
από την κακουχία και τη στενοχώρια στο 
δρόμο, χάνει το παιδί στη γέννα. Η περιγρα-
φή της για αυτό το διωγμό δεν είχε μίσος. 
Όποτε, μας διηγούνταν αυτή τη συγκλονι-
στική ιστορία, δεν είχε τίποτα να πει για τους 
κακούς Γερμανούς. Θυμόταν, όμως γεμάτη 
συγκίνηση έναν από αυτούς, που την είχε 
βοηθήσει, δίνοντας της, λίγο νερό.
Η Αλεξάνδρα είχε την ηρωική στάση ζωής 
να εστιάζει στο καλό και στο όμορφο, ακό-
μα και στην πιο μεγάλη καταστροφή. Για 
αυτό τα κεντήματα και τα υφαντά της,  ήταν  
αξεπέραστα, το σπίτι της πεντακάθαρο, το 
φαί της νόστιμο, οι τοίχοι της γεμάτοι από 
φωτογραφίες νέων και χαρούμενων προσώ-
πων και τα παραμύθια της χωρίς κακούς 
λύκους.
Έκλεισε το σεμνό κύκλο της ζωής της, ανα-
χωρώντας ήσυχα δύο χρόνια μετά τον θά-
νατο του «Κώστα της», έχοντας ζήσει μαζί 
του εβδομήντα χρόνια αγαπητικής συντρο-
φικότητας και έχοντας διδάξει, χωρίς να το 
ξέρει, σε όλους εμάς, παιδιά, εγγόνια και 
δισέγγονα, αξιοπρέπεια και ομορφιά.    

Η οικογένειά της

Στη μνήμη της Αλεξάνδρας Φασουλά, ο 
Κωνσταντίνος Ξυλούρης (του Ιωάννη) ει-
σέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ

Ένα ολόκληρο χωριό «πάγωσε» σε εκείνο 
το θλιβερό χαμπέρι της 30ης Μαρτίου 2015, 
ένα μαντάτο που κανείς δεν ήθελε να πιστέ-
ψει ότι ήταν αληθινό, αλλά δυστυχώς δεν 
ήταν ψεύτικο.
Ο Θάνατος του Αλέκου Χαιρέτη του Φου-
νά, συγκλόνισε τα Ανώγεια και τα ταρακού-
νησε συθέμελα σαν σεισμός, ενώ ταυτόχρο-
να σκόρπισε την θλίψη σε ολόκληρο το νησί 
της Κρήτης. Το θλιβερό μαντάτο μεταδόθη-
κε γρήγορα και όλοι είχαν τη λέξη «γιατί» 
στο στόμα τους, αλλά και στη συνέχεια με 
πιο ψύχραιμη σκέψη όλοι ανέφεραν το 
«πραγματικά έφυγε από κοντά μας ένας 
σωστός, αξιοπρεπής και καλός άνθρωπος».
Πραγματικά Αλέκο ήσουν ένας καλός, αξι-
οπρεπής και σωστός άνθρωπος. Καλός φί-
λος, καλός συγγενής, καλός συγχωριανός, 
καλός συνάνθρωπος, σπουδαίος Έλληνας 
με όλα τα καλά αυτού του λαού. Δημιούρ-
γησες στην σύντομη πορεία των 62 χρόνων 
σου ένα όνομα που δεν αμαυρώθηκε ποτέ! 
Μόνο φίλους είχες όπου και να πήγαινες και 
ανθρώπους που ήθελαν την παρέα σου και 
αυτή είναι μια κατάκτηση και μια κορυφή 
που λίγοι άνθρωποι πραγματικά μπορούν 
να την ανέβουν στη διάρκεια της ζωής τους.
Και την ανέβηκες την κορυφή αυτή! Με δυ-
σκολίες η ανάβαση αλλά ποτέ δεν βαρυγκό-
μησες! Ποτέ δεν παραπονέθηκες! Ποτέ δεν 
σταμάτησες να ξαποστάσεις! Ποτέ δεν δεί-
λιασες σε μπόρες και σε χιόνια που απειλού-
σαν να στην κρύψουν από τα μάτια σου! 
Πάντα ανέμενες την ξαστεριά και με το 
θάρρος σου έκανες και τους υπόλοιπους από 
πίσω να καρτερούν αυτή την ξαστεριά και 
να συνεχίζουν την πορεία για την κορυφή 
και οι ίδιοι...
Σε όλους έδινες κουράγιο και δύναμη στις 
δύσκολες στιγμές. Δεν υπήρξε κοινωνική 

εκδήλωση στο χωριό να μη δήλωνες το πα-
ρόν αλλά και να μην έθετες τον εαυτό σου 
διαθέσιμο για ότι χρειαστεί για να ξεπερα-
στεί η κρίση..Δεν θα ξεχάσω 20 μέρες πριν 
τον δικό σου θάνατο να είσαι εκεί για να 
στηρίξεις εμάς που χάσαμε τον πατέρα 
μου… «Γιώργη εδά πρέπει να κάνεις υπομο-
νή και δύναμη. Έπαέ είμαστε εμείς» μου 
είπες με τον χαμηλό τόνο της φωνής σου 
,γεμάτος καλοσύνη, πραότητα ,ανθρωπιά 
και διάθεση πραγματική για συμπαράσταση. 
Που να το φανταζόμουν τότε ότι μόλις 20 
μέρες μετά θα χρειαζόταν κι άλλη δύναμη 
για να αντιμετωπιστεί το δικό σου φευγιό..
Αλλά ήσουν πάντα εκεί και στις καλές στιγ-
μές, στις χαρές όλων...Μερακλής, γελαστός, 
άνθρωπος της παρέας με όλη τη σημασία 
της λέξης έκανες και δική σου χαρά αυτή 
που ένιωθε ο διπλανός. Χαιρόσουν πραγμα-
τικά και όχι υποκριτικά και ήσουν πάντα η 
ψυχή στο γλέντι και στην παρέα.
Τα «στέκια» σου η πλατεία στο Μεϊντάνι 
και η «Κορακόπετρα» το μαγαζί του ανιψιού 
σου «άδειασαν» απότομα…Δε σε θρηνούν 
μόνο οι άνθρωποι Αλέκο σε θρηνεί και ο 
τόπος, οι πέτρες, τα σοκάκια, το τελευταίο 
χαλίκι αυτού του τόπου που περπάτησες 
αντρειωμένα και τίμησες με το πάτημα σου 
σε όλη σου τη ζωή..
Εκείνη την παγωμένη Τρίτη, την τελευταία 
μέρα του Μάρτη εκατοντάδες κατέκλυσαν 
το Λιβάδι στο Περαχώρι και μπήκαν στην 
Παναγία να σου απευθύνουν το ύστατο χαί-
ρε και να πουν δυο λόγια συμπαράστασης 
στους δικούς σου ανθρώπους. Μέχρι και ο 
καιρός συμμετέχοντας στο πένθος δάκρυσε 
και αυτός, με βροχή και ένα τσουχτερό κρύο 
που πάγωνε τα κόκαλα κάνοντας συντροφιά 
στην ήδη παγωμένη μας ψυχή από τον απο-
χαιρετισμό σου. Η βροχή έκανε το καθήκον 
της καλύπτοντας από το  πρόσωπο μας τα 
δάκρυα της λύπης, ούτε εσύ θα ήθελες δά-
κρυα αλλά η καρδιά καμιά φορά δεν συμ-
φωνεί και δεν συναινεί στα παραγγέλματα 
του μυαλού.

Ο ανιψιός σου ο Βασίλης, της Κορακόπε-
τρας, σε αποχαιρέτησε με τις δικά του στι-
χάκια  ψυχής και στα λόγια του, ο πόνος της 
απώλειας ενός πραγματικά δικού μας αν-
θρώπου:

Πως να πιστέψω των μαθιών  
σε τούτο που θωρρούνε,

άλλα να περιμένουμε  
κι άλλα να μασ ‘ε βρούνε...  

Πρώτος να σύρεις το χορό  
με το σεμνό σου τρόπο,

και να κεράσεις τη χαρά  
που έχεις των ανθρώπω..  

Μ’ αφού τόνε τση η γνώμη σου  
κ ε τσα το θέλημα σου,
στο τόπο που εδιάλεξες  

να πας καλοστραθιά σου.

Ο Δημήτρης ο Κονιός του Τζιρντανογιάννη 
είπε για σένα τις παρακάτω μαντινάδες:

Είχαν περίσσες ομορφιές  
με στο Λαγκό οι βιόλες,

και το χαμπέρι εκούσανε  
και μαραθήκαν όλες..

 
Με στο Λαγκό ο Πλάτανος  

τα φύλλα του μαδίζει,
και έκεια που ήταν Άνοιξη , 

Φθινόπωρο γυρίζει..

Με στο Λαγκό ο Πλάτανος  
τα φύλλα του μαραίνει,

η το Φουναδαλέκο μπλιό να δει  
δεν περιμένει..

Στον κάτω κόσμο ο Λαγκός  
γοργό πληθαίνει οφέτος,

Σαμολογιάννης πήγε ομπρός  
και εδά ο Φουναδαλέκος..

Εκεία ‘ναι ο Φουναδόκωστας  
Αλέκο και νημένει,

και ‘χει τσι αγκάλες του ανοιχτές  
τη λύρα κουρντισμένη..

Να κάμεις το στετό χορό  
με το Σαμολογιάννη,
έτσα που εχορευάτε  

αλλότες στο Μειντάνι.

Να κάμεις το στετό χορό  
με στο Λαγκό του Άδη,

Φουναδαλέκο θα γλεντάς  
με αδικούς ομάδι..

Απότομος ο χωρισμός  
κακή και μαύρη η ώρα,
μα αναρέσα έκαμε με  

στη μεγάλη μπόρα.

Και σ’ αποχαιρετήξαμε  
με δάκρυα και πόνο,

σ ‘ αυτό το κακοδιάβατο  
του μισεμού το δρόμο..

Τσι μπαλωθιές που επαίξαμε  
δεν ήτανε για πένθος,

μα ήτανε για τσι χαρές  
που ενίμενες οφέτος..

Καλό ταξίδι λέμε σου  
όλοι Φουναδαλέκο,

όσο μακριά κι αν βρίσκεσαι  
με στο Λαγκό σε βλέπω..

Και θα ‘σαι πάντα στο Λαγκό  
και πάντα στη πλατεία,

και θα γυρίζεις να κερνάς  
σ’ όλα τα καφενεία..

Φουναδαλέκο στο καλό  
σε χαιρετώ για πάντα,

δε φταις εσύ μα τα κάμε  
η μοίρα τα κουμάντα..

Καλοστραθιά σου λοιπόν αγαπημένε ξάδερ-
φε. Αφήνεις πίσω σου γερά θεμέλια και μια 
δυνατή οικογένεια με την καλύτερη και πιο 
ακριβή κληρονομιά.. Το όνομα σου, που εί-
ναι η καλύτερη παρακαταθήκη για όλους. Ο 
Βασίλης και η Σόφη,ο Μπάμπης και ο Κώ-
στας,η Βαγγελιώ σου και όλοι εμείς θα σε 
κουβαλάμε για πάντα μέσα μας, εκεί στα 
βάθη της ψυχής μας στη πιο καλή μας θέση..

Χαρά στον ε τον άνθρωπο  
απού δεν έχει νάμι,

κι όταν ποθάνει να μη πουν  
πως έζησε χαράμι..

 Αυτή η μαντινάδα του φίλου Λουκά Σμπώ-
κου σου ταιριάζει γιατί σαν άνθρωπος έζη-
σες και άφησες πίσω σου μόνο καλά λόγια 
και φίλους..
Καλοστραθιά σου λοιπόν αφού έτσι το ήθε-
λε η μοίρα...
Καλό ταξίδι σου λέγαμε όλοι στον αποχω-
ρισμό και αυτό ολοκληρώθηκε. Ήδη έφτα-
σες στον σωστό προορισμό, εκεί στην γειτο-
νιά των μερακλήδων.  Εκεί όπου σε υποδέ-
χτηκε ο αδερφός σου ο Κώστας, ο 
Φουναδόκωστας που με ένα σκοπό στη λύρα 
σε έκανε να χαμογελάσεις ξανά κοντά σε 
οικείους ανθρώπους. Δεν ήταν πένθιμος ο 
σκοπός, δυναμικός και γρήγορος ήταν για 
να χορέψεις εσύ και όλοι οι δικοί σου που 
αντάμωσες. Ο Στραβός δίπλα παίζει το κο-
μπολογάκι του ακούει τον Φουναδόκωστα 
με προσοχή και εσάς τους χορευτές του Κά-
τω κόσμου..Τους χορευτές της καρδιάς ας..
Αυτούς που μας έμαθαν και εμάς τα βήματα 
και τώρα μας έδωσαν τη σκυτάλη..Να μά-
θουμε και εμείς τα βήματα της ζωής και του 
φιλότιμου στους επόμενους..
Καλοστραθιά αξάδερφε χαιρετίσματα σε 
όλους...Κατέχεις εσύ...

Γιώργης Νικηφ. Μπαγκέρης

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

Στη μνήμη  
ΟΛΓΑΣ  

ΣΜΠΩΚΟΥ  
(Σμπωκογιάννενα)
✞Αποβίωσε στις 10-3-2015,  

ετών 100
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Ο Μιλτιάδης μίσεψε
Γενάρη με τα χιόνια,

πεφτώς που τη λεβέντικη ζωή
δυο-τρία χρόνια

Και θώριε το πως έπεφτε
μα ο γλετζές δε πέφτει

όξω να τονε ρίξουνε
πληγές πολλών νομπέτι

Μη Μιλτιάδη του λεγα
κι απρόθυμα πειθάρχε
δέκα χρονών καλή ζωή

κι ίσως ακόμη να χε

Πριν το φινάλε μήνες δυο
και πρην να βγεί η ψυχή του

πετάχτηκε να πά να δει
λίγο την αδερφή του

Ήταν κι αυτη αρρωσταριά
χάρηκαν που βρεθήκα

κι είσαν στης άκρες των ματιών
τα δάκρυα μα δε βγήκα

Είσαν αδέρφια δυο δετά
πολύ αγαπημένα

πάνε σαν σπάσει η κλωστή
μαζί η τα δεμένα

Με έξη μήνες διαφορά
που τη ζωή μισέψα

κι είχανε χρόνους αρκετούς
ακόμη και δε θρέψα

Ήτανε και η αδερφή
στου μισεμού τη στράτα

και αναμνήσεις στου μυαλού
τη κόλα δε ναι κράτα

Δε τσι πανε πως πέθανε
κι αν λέγασι το κήντα
σε θέση την απώλεια

να νοιώσει πια δεν ήτα

Κόρη του Γεωργίου και της Μαρίας το γένος 
Μιναδάκη Πασπαράκη Ξυλούρη ή Ξυδάκη, η 
Ευαγγελία Γεωργίου Καλομοίρη ή Ντουλγκε-
ρογιώργενα αποβίωσε 76 ετών.
Όπως προανέφερα ο Μιλτιάδης και η Βαγγε-
λιώ ήσανε αγαπημένα αδέρφια και όταν πριν 
από τριάντα χρόνια η Βαγγελιώ έπεσε από το 
μπαλκόνι του σπιτιού της και την πήγανε στο 
Βενιζέλειο δεν ήτανε αρκετή η υπογραφή του 
άντρα της για να μπει εσπευσμένα στο χει-
ρουργείο και περίμεναν τον αδερφό της από 
το χειμαδιό και υπέγραψε να γίνει η εγχείρηση. 
Οι οικογένειες των αδερφών, βίωναν σαν να 
ήτανε μία. Και η Μιλτιάδενα δεν μοιρολογού-
σε την κουνιάδα της μα την αγαπημένη της 
αδερφή, μάνα συνοδοιπόρησα της και τα μοι-
ρολόγια της αυτά; Ήσανε φόρο τιμής και βγαί-
νανε από τα βάθυ της ψυχής της μοιρολόγια 
που, αν ακούνε οι ψυχές των νεκρών την ώρα 
που τσι κηδεύουνε, η Ευαγγελία και ο Μιλτι-
άδης θα σαν συγκινημένοι από την κατάθεση 
ψυχής της συζύγου και της κουνιάδας τους.

Στη μνήμη  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ  
(Ντουλγκέρενα)

✞Αποβίωσε στις 13/5/2015,  
ετών 76

Τα πρώτα γκρούπ  θυμούμε τα
ετότεσας που ήρθαν
η τα μεταπολεμικά

τα χρόνια μέρα νύχτα

Πούλματα εξη-εφτά
οκτώ ήσανε αρχομένα

που του Ντουλγκέρη στη σειρά
ως το κούκο σταθμευμένα

Σουηδοί και Ολλανδοί είσανε οι πρώτοι του-
ρίστες και ντελικανιδάκια που ήμασταν. Ήμα-
σταν μαγεμένοι με τα ξόπλατα και τα μίνι που 
τα θωρούσαμε πρώτη φορά που κάποιες του-
ρίστριες φορούσανε και μας λέει ο μακαρίτης 
ο Κιτρομιχάλης, σύντεκνος τσι μακαρίτισσας 
τσι Βαγγελιάς που μας σέ κοψε: «Μπρέ νεα-
ροί μια μαντινάδα θα σας σε πώ και μη παρε-
ξηγήσετε Οσάν τσι πούστηδες χοχλιούς που 
τρέχουνε τα σάλια θωρώ μια πάρτοι νεαρούς 
κι έχουν τα ίδια χάλια». Κάτσανε στην αυλή 
που την πρασινάδα της θα τη ζήλευε ακόμη 
και η άνοιξη που μόλις είχε μπεί φάγανε μυζή-
θρα και μέλι και στην εξέδρα βγήκε ο Νικη-
φόρος κι έπαιζε λύρα και οκτώ νεαροί και 
νεαρές με σαλβάρια και σάρτσες χόρεψαν για 
τσι τουρίστες. Άλλοι πάλι τρώγανε μακαρο-
νάδα και οφτό και αυτό γινότανε δέκα, είκοσι, 
τριάντα τόσα χρόνια… και τα σπίθια από οι-
κόσιτα γίνανε μαγαζιά με χαλιά με βούργες με 
χιράμια τριοπατήτηρες και άλλα είδη υφαντά 
η οδός αυτή από του Ντουλγκέρη να πάει στο 
λιβάδι από προβατίλα μύριζε μαλί αγνό ξα-
σμένο ροκιασμένο αρδαχτωμένο, ανεμομα-
σουρομένο, τυλιγαδιασμένο μαλί και η άνθιση 
του χωριού του ολοκαυτωμένου του παραμε-
λημένου του ξεχασμένου. Άρχισε να γιγαντώ-
νεται και να βγαίνει στ’άστρα. Γυναίκες γριές 
και νιές. Που δε κατέχανε να γράφουνε, εντε-
λώς αγράμματες μάθανε να μιλούνε ξένες 
γλώσσες: «φιφτι χαντρις, φάιβ του χάντρις» 
Μια γριούλα συγκεκριμένα που πούλιε χαλιά 
ήθελε να γράψει το τετρακόσιες δραχμές 400 
και μου είπε γράψε μου παιδί μου εκατοτετρα-
κόσια πενήντα. «Τετρακόσια τσι πα» όχι μου 
λέει, όπως σου τα λέω. «Πόσο το πουλάς το 
χαλί» τσι πα, «Φάιφ χάντρετς» μου πε και γώ 
που κάτεχα δυο γράματα δε ναι κάτεχα το 
φαιφ χάντρετς ήντα ήτα. Το λιβάδι που δε ναι 
γέμα όξω ανε γινότανε κανένα πανηγύρι τσι 
Παναγίας άρχισε να γεμώνει και τουρίστες. Η 
ενσάρκωση του Γρυλιό απο καφετζής και γλύ-
πτης; έβαλε το λιθάρι του και εκείνος. Και όχι 
μόνο το λιβάδι άρχισαν να χτίζονται ξενοδο-
χεία ταβέρνες νέα καφενεία και η νέα αυτή 
τάξη πραγμάτων ώθησε την Πολιτεία να ρίξει 
μια δεύτερη ματιά στο χωριό και να δώσει το 
πράσινο φώς για έργα ανακουφιστικά. Δια-
μόρφωσαν το «Αρμί», χτίσανε νέο Δημαρχι-
ακό Μέγαρο, φτιάχτηκαν οι δρόμοι από Ηρά-
κλειο- Ρέθυμνο, Ανώγεια και Νίδα. Η κάθε 
οικογένεια που είχε πολλά παιδιά έπεμπε ως 
τότεσας ένα κοπέλι για σπουδές. Τα άλλα 
τά’ριχνε στην βιοπάλη. Άλλαξε και αυτό, και 
πηγαίνανε όλα τα κοπέλια και σπουδάζανε με 
το χαλί, με τη βούργια, με τα κατσούλια; που 
υφάναν και πλέκαν οι γυναίκες και δε θα τα 
υφένανε αν δεν υπήρχε ο τουρισμός. Έφερε 
προς το καλύτερο τα πάνω-κάτω η «Πράσινη 
φωλιά». Η Ευαγγελία και ο Γιώργης Καλο-
μοίρης. Αυτοί σβήσανε τσι παρενέργιες του 
ολοκαυτώματος που ακόμη σιγόκαιγε το χω-
ριό μισοερειπωμένο και με σχεδόν μηδέν βιω-
σιμότητα και προοπτικές. Χτιστήκανε καινού-
ρια σπίτια, αγοράζανε αμάξια. Έφυγε όπως 
άρχισε και η κακομοιριά η σημερινή που βιώ-
νουμε θέλει άλλον ένα Ντουλγκερογιώργη και 
άλλη μια Ντουλγκερογιώργενα να αρχίσουνε 
και εκείνοι από την αρχή και να φέρουνε τα 
πάνω κάτω. Υπάρχουνε τέτοιοι ανθρώποι 
σήμερα;
Καλό ταξίδι Βαγγελιά.

Υ.Γ. Κατακρίνω τσι μπαλοθιές, είτε παίζονται 
σε χαρές, είτε σε λύπες. Κάπου- κάπου, όταν 
γροικώ μπαλωθιές ως αποχαιρετισμό νεκρών, 
μου ξεφεύγει… ένα «καλώς». Στην Ευαγγελία, 
δε παίξανε ούτε μία. Είπα: «Κακώς»

Σταύρος Βιτώρος 
(Αγκούτσακας)

Στις 21/4/2015 έφυγε από την ζωή η Σοφία 
Βρέντζου ή «Βολοσοφία»,  σε ηλικία 93 ετών. 
Όλα της τα χρόνια, που δεν ήταν απαλλαγμέ-
να από ατυχίες και δυσκολίες, τα πέρασε όρ-
θια με αγώνα και σκληρή δουλειά στο ψιλι-
κατζίδικο που διατηρούσε στο κέντρο του 
χωριού. Από  εκεί πέρασαν όλοι οι μαθητές 
του Γυμνασίου - Λυκείου, Ανωγειανοί και 
ξένοι και πάντα  τους συνέτρεχε και βοηθού-
σε. Ακόμη και στα τελευταία της χρόνια, πολ-
λοί από αυτούς τους ξένους μαθητές, ήδη 
επιστήμονες, την επισκεπτόταν για να της 
πουν ένα  καλό λόγο και ότι δεν την ξέχασαν.
Όπως όλες οι γυναίκες της γενιάς της πέρασε  
τον πόλεμο, στον οποίο σκοτώθηκε με ηρωικό 
τρόπο ο αδελφός της Δημάρατος, έζησε τον 
εφιάλτη της κατοχής, του ξεριζωμού και της 
καταστροφής των Ανωγείων και πάντα με 
υπερηφάνεια αναπολούσε και διηγείτο όλες 
αυτές τις περιπέτειες.
Στην μνήμη της κατέθεσαν στη «Φωνή των 
Ανωγείων:
1) ο Εμμανουήλ Κουνάλης το πόσο των 100 
ευρώ.
2) ο Γεώργιος Κουνάλης  το ποσό των 100 
ευρώ. 
Επίσης, στη μνήμη της κατέθεσαν στην Σχο-
λική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου Ανω-
γείων: η Ανδρονίκη Μέμμου ευρώ, η  Άννα 
Σαλούστρου 50 ευρώ, ο Εμμανουήλ Κουνάλης 
50 ευρώ και ο  Γεώργιος Κουνάλης 50 ευρώ.
Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 
τους χωριανούς και ξένους, που συμπαρα-
στάθηκαν στο πένθος μας.
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Στις 21/4/2015 «έφυγες» απ’ τη ζωή πλήρης 
ημερών, για το ταξίδι χωρίς επιστροφή, αγα-
πημένη μας θεία, Σοφία των παιδικών μας 
χρόνων, της νιότης μας και της ώριμης μας 
ζωής.
Η παρουσία σου στη ζωή μας υπήρξε σαρω-
τική. Δεν έλειψες ποτέ από δίπλα μας ακόμα 
κι αν ζούσαμε χιλιόμετρα μακριά σου.
Μας χάρισες απλόχερα την φροντίδα σου και 
μας αγάπησες ανιδιοτελώς και κυρίως χωρίς 
όρους, όχι  μόνο εμάς αλλά και τα παιδιά μας.
 Δεν υπήρξε η βιολογική μας μάνα αλλά ήσου-
να στην ουσία η ΜΑΝΑ μας, πολύτιμη αρω-
γός και συμπαραστάτης σε κάθε στιγμή της 
ζωής μας.
Σε ευχαριστούμε για όσα μας έδωσες, για όσα 
μας έμαθες και για την αγάπη που μας χάρι-
σες από την πρώτη μέρα της ζωής μας, μέχρι 
την μέρα που «έφυγες».
Θα ζεις  πάντα μέσα μας, στις μνήμες  τις  δικές 
μας και στις αναμνήσεις των παιδιών μας.
Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα.
Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μας, Ακριβή μας 
Σοφία.-

τα ανίψια σου
Πόπη Χαιρέτη

Στεφανής Χαιρέτης 

κοινωνικα κοινωνικα

Στις 22/3/2015 έφυγε από κοντά μας, σε 
ηλικία 82 ετών, ένας άνθρωπος με πλού-
σια και ταυτόχρονα, σπάνια χαρίσματα 
και αρετές. Ένας ανωγειανός που τιμούσε 
πάντοτε το όνομα και την ιστορία της οι-
κογένειάς του και του χωριού, από όλες 
τις θέσεις της ιεραρχίας που υπηρέτησε, 
τόσο στον Ελληνικό Στρατό, όσο και με-
τέπειτα στο ΠΑΓΝΗ, ως διοικητής του 
Νοσοκομείου, την περίοδο από τον Αύ-
γουστο του 1997 έως και το Σεπτέμβριο 
του 2000.
Ο αείμνηστος Γιάννης Σμπώκος, ήταν 
αγαπητός σε όλους, οικογένεια, συγγενείς, 
φίλους, συναδέλφους και συγχωριανούς.
Γεννήθηκε στ’Ανώγεια το 1933 όπου και 
έζησε έως το 1944. Ήταν το δεύτερο από 
τα έξι παιδιά της οικογένειας του αγωνι-
στή της Εθνικής Αντίστασης και πρώην 
Προέδρου της Κοινότητας Ανωγείων 
(1924-1936), Χριστόδουλου Σμπώκου και 
Μαρίας Εμμ. Καλλέργη (Μακρομαρία).
Μετά το Ολοκαύτωμα των Ανωγείων και 
την απελευθέρωση, η οικογένειά του, 
εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο, όπου φοί-
τησε και ολοκλήρωσε το Γυμνάσιο και 
κατόπιν το 1952 εισήχθη στη στρατιωτική 
ιατρική σχολή. Το 1958 πήρε το πτυχίο του 
και μετά από διαγωνισμό απέκτησε την 
ειδικότητα της γενικής χειρουργικής.
Από πολύ νωρίς στο στράτευμα, οι ικανό-
τητες και οι δυνατότητές του, τον ανέδει-
ξαν σε πολλές και καίριες επιτελικές θέ-
σεις της ιεραρχίας του Υγειονομικού Σώ-
ματος του Ελληνικού Στρατού. 
Υπηρέτησε μεταξύ άλλων, ως Διοικητής 
στο 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
της Λάρισης και στο 401 Γενικό Στρατιω-
τικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Αποκορύ-
φωμα, όμως στην πλούσια καριέρα του, 
ήταν η επί δυόμισι χρόνια υπηρέτησή του, 
ως Αρχίατρος-Αρχηγός του Υγειονομικού 
του Στρατού Ξηράς και ως Πρόεδρος της 
Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής 
του Ελληνικού Κράτους (Α.Υ.Ε.)
Το Σεπτέμβριο του 1990 τερμάτισε την 
πλούσια και γεμάτη περγαμηνές και δια-
κρίσεις καριέρα του στον Ελληνικό Στρα-
τό με το βαθμό του Υποστρατήγου.
Ο Γιάννης Σμπώκος είχε όλες τις αρετές 
και τις αξίες που διέπουν έναν έντιμο και 

ευπατρίδη αξιωματικό, ενώ ταυτόχρονα 
δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή και το χω-
ριό του, τ’Ανώγεια.
Παντρεύτηκε την Καίτη Βασιλάκη, έχουν 
δύο γιούς, το Χριστόδουλο και τον Μανό-
λη, ενώ είχε την τύχη να καμαρώσει και 
τον εγγονό του Γιάννη, στα πρώτα του 
βήματα.
Για τον στρατηγό Γιάννη Σμπώκο, ο κα-
θένας Ανωγειανός ήταν αδερφός, ο συγ-
γενής, ο φίλος, ο δικός του άνθρωπος.
Άφησε όλους εμάς, που είχαμε την τύχη 
να τον γνωρίζουμε από κοντά, ζωντανά 
τα αισθήματα που τον συνόδευαν στην 
πορεία της ζωής και της καριέρας του.
Ήταν και θα είναι ένα παράδειγμα αγω-
νιστικής διάθεσης, συνέπειας, ήθους, αν-
θρωπιάς και αλληλεγγύης προς το συνάν-
θρωπο. Αλλά πάνω απ΄όλα, ο Θείος μου 
ο Γιάννης, όπως μου άρεσε να τον αποκα-
λώ, ήταν ο άνθρωπος, ο σύζυγος, ο πατέ-
ρας, ο οικογενειάρχης, ο καλός ο συγγενής 
και φίλος.
Καλό ταξίδι ΣΤΡΑΤΗΓΕ
Καλό ταξίδι ΘΕΙΕ ΓΙΑΝΝΗ
Σου υπόσχομαι ότι εμείς θα πορευτούμε 
με παρακαταθήκη τις αρχές, τις πράξεις 
και την ιστορία σου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.

Ο ανιψιός σου
Μιχάλης Ανδρέα Δραμουντάνης
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Στις 22 του Μάρτη του τρέχοντος έτους 
έφυγε από κοντά μας ο ιατρός και στρα-
τηγός Ιωάννης Χριστ. Σμπώκος. Η νεκρώ-
σιμη ακολουθία εψάλη στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Την εξόδιο 
ακολουθία παρακολούθησε πλήθος κό-
σμου της Ανωγειανής και Ηρακλειώτικης 
κοινωνίας με αληθινό πόνο και έκδηλη 
συντριβή. Στη σορό του, σκεπασμένη με 
τη γαλανόλευκη, απέδωσε τιμές άγημα του 
Στρατού και τη συνόδευσε ως την τελευ-
ταία του κατοικία. Ο Ιωάννης Χρ. Σμπώ-
κος υπήρξε ένας γνήσιος Ανωγειανός, 
Εξέφραζε απόλυτα την Ανωγειανή Σκέ-
ψη, τα ιδιαίτερα χαρίσματα του Ανωγεια-
νού, του καλού και ανεπιτήδευτου ανω-
γειανού, ως και τη λεβεντιά του σ’όλο της 
το μεγαλείο. Γι’αυτό και απολάμβανε τη 
γενική αγάπη και τον ιερό σεβασμό των 
χωριανών του. Η παρουσία του στ’Ανώ-
γεια ήταν τιμή και καύχημα γι’αυτούς. Ο 
Ιωάννης Χρ. Σμπώκος τίμησε όχι μόνο τον 
τίτλο του ως Ανωγειανός, αλλά και την 
ιστορική προέλευσή του και την επιστήμη 
του, την οποία είδε μόνο ως αποστολή και 
διακονία και σαν τέτοια την υπηρέτησε με 
πίστη και αγάπη προς τον άνθρωπο. Στο 
άκουσμα του ονόματός του μία ήταν η 
επωδός: «Θα μείνει στη σκέψη μας ως ο 
ανιδιοτελής άνθρωπος, ο άνθρωπος του 
ήθους και της αξιοπρέπειας».
Παρακαταθήκη και παρηγοριά για όσους 
τον αγάπησαν και θρηνούν το χαμό του. 
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  

ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΜΠΩΚΟ
Από το Χάρη Χ. Βαβουρανάκη,

Πρόεδρο  
του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

(αναγνώστηκε ως Επικήδειος Λόγος, 
στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό  
του Αγίου Μηνά, 23.03.2015)

Τη δύσκολη τούτη ώρα του οριστικού 
αποχωρισμού, δέξου κι από μένα το ύστα-
το χαίρε, που σου απευθύνω εκ μέρους 
των πολλών καλών σου φίλων αλλά και 
του συνόλου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρα-
κλείου που έχω την τιμή να εκπροσωπώ.

Στρατηγέ μας, 
Βαρύς ο πόνος, φτωχός και σύντομος ο 
λόγος μου. Θα προσπαθήσω όμως με συ-
ντομία να δείξω την χαρισματική σου προ-
σωπικότητα.
Υπήρξες άνθρωπος ξεχωριστός, προικι-
σμένος με του κόσμου τα χαρίσματα.
Σε διέκρινε ευφυΐα και ευθυκρισία, απλό-
τητα και αγάπη για το συνάνθρωπο.
Ήσουν άνθρωπος ανοιχτών οριζόντων, 
γενναίος και έντιμος και είχες ένα σπάνιο 
κώδικα επικοινωνίας με τον κόσμο.
Διακρινόσουν από μια αφοπλιστική ειλι-
κρίνεια.
Ευγενικός και ικανός να αντιπαρέρχεσαι 
τα επουσιώδη, στεκόσουν ολόρθος, πρό-
σωπο με πρόσωπο, μπροστά σε κάθε σο-
βαρό πρόβλημα.
Διακρίθηκες ως γιατρός στο Στρατό, γι’ 
αυτό δίκαια τιμήθηκες με τον ανώτερο 
βαθμό της στρατιωτικής ιεραρχίας χάρη 
στη σοβαρή επιστημονική σου κατάρτιση 
και το έμφυτο αίσθημα ευθύνης που χα-
ρακτήριζε τις πράξεις σου.
Τα χρόνια που πέρασαν ανέδειξαν τα χα-
ρίσματα που σε διέκριναν ως γιατρό και 
άνθρωπο και στον ιδιωτικό τομέα.
Το πέρασμά σου από τη Διοίκηση του 
ΠΑΓΝΗ άφησε βαθύ το αποτύπωμα της 
ποιότητας και της υγιούς προσφοράς.
Μπόρεσες να κερδίσεις την εκτίμηση του 
κόσμου και την αγάπη της φιλόστοργου 
συζύγου σου, Καίτης Βασιλάκη, και των 
αγαπημένων σου αδελφών.
Όμως η βάσκανη μοίρα υπέσκαψε την 
υγεία σου, δάμασε την αδούλωτη ψυχή σου 
που ελεύθερη πετούσε μακριά πέρα από 
τον ορίζοντα της καθημερινής απελπισίας. 
Γενναίος και αξιοπρεπής μέχρι τέλους 
φεύγεις σήμερα. Πέταξες στους ουράνιους 
θόλους και ήδη η ψυχή σου θα φτερουγίζει 
δίπλα στους γονείς σου και άλλα αγαπη-
μένα σου πρόσωπα.
Διάλεξες, Στρατηγέ μας, για το αιώνιο 
ταξίδι τη μέρα που μπαίνει η Άνοιξη. Η 
Άνοιξη που τελευταία έχει χαθεί από τον 
κόσμο δίνοντας τη θέση της σ’ ένα αμεί-
λικτο χειμώνα. Πιστεύομε όμως ότι μια 
άλλη ωραιότερη Άνοιξη σε περιμένει εκεί 
ψηλά στους ουράνιους θόλους.
Εμείς, οι συνάδελφοί σου, θα θυμόμαστε 
το Στρατηγό Γιάννη Σμπώκο σαν ένα ξε-
χωριστό και αγαπημένο συνάδελφο με μια 
ανεκτίμητη προσφορά στον Ιατρικό χώρο.
Στρατηγέ μας, 
εκπροσωπώντας το σύνολο του Ιατρικού 
Συλλόγου Ηρακλείου εκφράζω τα θερμά 
συλλυπητήριά μας στην οικογένειά σου 
και εύχομαι σε σένα καλό ταξίδι και να 
είναι ελαφρό το χώμα της Κρητικής γης 
που σε λίγο θα σε αγκαλιάσει.
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Στο  Γιάννη Χρ. Σμπώκο

Π Ρ Ο Β Ο Δ Ι Σ Μ Α  

«Γιατί δεν είμαστε παρά  
ο φλοιός και το φύλλο,

Όμως ο καρπός που βρίσκεται  
στο κέντρο όλων, είναι ο μέγας θάνατος 

που ο καθένας φέρει μέσα του» 

RILKE

Εμείς Γιάννη τα είπαμε στη ζωή μέχρι 
ακριβώς λίγο πριν φύγεις με τόση αξιοπρέ-
πεια και τόσο λίγο θόρυβο. Δεν θά ‘πρεπε 
να γράψω τίποτα μετά. Τι νόημα έχει εξ 
άλλου; Χρειάζεται όμως για όσους αγα-
πημένους άφησες πίσω, την Καίτη, το 
Χριστόδουλο, το Μανώλη και το μικρό 
Γιάννη.
Γι’ αυτούς και τούτες οι γραμμές.

Γνωριστήκαμε ως μέλη της ευρύτερης οι-
κογένειας μας και ήμουν ευτυχής 
γι’ αυτό. 
Κουβεντιάσαμε πολλές φορές. Διαφωνή-
σαμε, μα πιο συχνά συμφωνήσαμε στα 
σημαντικά. Διασκεδάσαμε σε κάθε μας 
συνάντηση-και στην τελευταία-τη μοίρα 
μας σε τούτη τη ζωή! Περήφανο, ευθύ και 
τίμιο, όπως ταιριάζει σ’ ένα ευπατρίδη σε 
βρήκα απέναντί μου κάθε φορά. 
Επικοινωνήσαμε με λόγο ζωντανό την τε-
λευταία φορά και απ’ όσο μπορώ να υπο-
θέσω καταλάβαμε κι οι δυο το αντίο. Το 
αντίο αυτό το είπαμε όμως χαρούμενοι κι 
οι δυο με το δικό μας τρόπο. Πιστεύω πως 
όταν δυο άνθρωποι, ζωντανοί ακόμα, απο-
χαιρετιούνται στην όχθη του Αχέροντα, 
βρίσκονται ακριβώς παρά ένα βήμα πριν 
την εξομοίωση, την ταύτιση, την ισότητα, 
παρ’ όσα τους χωρίζαν στη ζωή. Για μια 
στιγμή τουλάχιστον... 
Mε την αρρώστια, τον μεγάλο και μοιραίο 
εχθρό μας, ακόμα και στο τελικό  στάδιό 
της, είχες εσύ το πάνω χέρι. Το θάνατο 
εκοίταξες στα μάτια ώριμος, σοφός και 
τού ‘δωσες το χέρι, ίδια κι απαράλλαχτα 
όπως έκανες με τη ζωή. 
  Πήρες, εν ζωή και κυρίως προς το τέλος, 
μερικά απ’ όσα σου ανήκαν, γιατί τα είχες 
δώσει πλούσια, με προθυμία. Την αγάπη, 
τη φροντίδα, το σεβασμό και τη συμπά-
θεια. Οι δικοί σου εισπράξανε την αρχο-
ντιά σου για να την κουβαλάνε, όμορφο 
φορτίο, διά βίου.
  Δυο μεγάλες αγάπες σε βαραίνανε, της 
πατρίδας και της οικογένειας. Τις υπηρέ-
τησες με πίστη και αφοσίωση.
  Χαιρετώ την Καίτη με εκτίμηση και σε-
βασμό για όσα πρόσφερε, τα παιδιά και 
τον εγγονό με ευχές για μια ζωή βασισμέ-
νη στις αξίες, που τους έμαθες να τιμούν 
και τα αδέρφια σου με συλλυπητήρια συ-
μπάθεια. 

Ηράκλειο 22 Απριλίου 2015
Μανόλης Ευκλ. Χρονάκης

παιδίατρος
(σημ. το ανωτέρω κείμενο δημοσιεύθηκε  

στην εφημ. «ΠΑΤΡΙΣ» την 25η Απριλίου 2015,  
την ημέρα του 40νθήμερου μνημοσύνου)

�
Ευχαριστήριο εκ μέρους  
της Οικογένειας…
Ευχαριστούμε θερμά όσους με οποιονδή-
ποτε τρόπο συμμετείχαν στο πένθος μας, 
για την απώλεια του αγαπημένου μας 
Γιάννη Χρ. Σμπώκου. Ιδιαίτερα ευχαρι-
στούμε τους ιερείς από τ’Ανώγεια και τη 
Ηράκλειο, που έψαλαν την εξόδιο Ακο-
λουθία, την Πρόεδρο του Ιατρικού Συλ-
λόγου Ηρακλείου Χαρ. Βαβουρανάκη, τη 
ΣΕΑΠ και την Ένωση Αποστράτων για 
τις τιμές που του απέδωσαν. Ευχαριστού-
με όσους έδωσαν αίμα στη διάρκεια της 
νοσηλείας του, τους συγγενείς και φίλους 
που ήρθαν από μακριά για να τον αποχαι-
ρετήσουν και όσους κατέθεσαν στέφανα 
ή έκαναν δωρεές στη μνήμη του.

Η σύζυγός του  
Καίτη Ι. Σμπώκου

Τα παιδιά του,  
Χριστόδουλος, Νατάσα και Μανόλης

Στη μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά 
του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 200 
ευρώ.
Ομοίως, στη μνήμη του Ιωάννη Χρ. Σμπώ-
κου, ο Γιώργης Μιχ. Σκουλάς (Μεκιάνης) 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ, 
όπως και ο Γιώργης Μανουράς (Ψαρο-
γιώργης) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ.

Στη μνήμη  
ΣΟΦΙΑΣ  

ΒΡΕΝΤΖΟΥ
(Βολοσοφία)

✞Αποβίωσε στις 21/4/2015, ετών 93

Έχασε η Πράσινη Φωλιά
η την αρχόντισσα της

την όψη και την λάμψη της
και η την ομορφιά της

Και η την περβολάρισα
και η τη Βαγγελιά της

μισό αιώνα θυρεό
που χε με τη δουλειά της

Αρχισαν μ’ένα ουζερί
όσο ναι τσι η κουζίνα

και με τον άντρα τζι πηγή
ανάπτυξης εγίνα

Τα χάλια του είχε το χωριό
και πρόσφατα καμμένο

απόνα ολοκαύτωμα
ολοσχερώς βγαρμένο

Η Πολιτεία αφανή
ανήμπορη να δράσει

Τα πληγωμένα τα χωριά
λίγο να αναβαστάξει

Σχολιά σα η γυμνάσια
οι δωρητές τα σάσα

για το χωριό ετότε σας
μια πύρεια ανάσα

Το εξήντα πάλι αδρανής
ή πολιτεία απέιχε

κι αβάσταχτη η το χωριό
φτώχεια και πείνα είχε

Ο Γιώργης με τη Βαγγελιά
να ουζερί ανοίξα

με δυο τραπεζοκάρεκλα
το εξήντα το αρχίσα

Απήχηση που την αρχή
είχε το μαγαζί τους

και άρχισε κι απέδιδε
κι εμπλούτιζε η ζωή τους

Με εμπειρίες με αρχές
με έθιμα και ήθη

να μεγαλώσουν μια ουλιά
το μαγαζί εγκρίθει

Και ξαναμεγαλώσα το
και δυο φορές και τρίτη

κάνοντας Κέντρο τουρισμού
τ’Ανώγεια πάλι εν Κρήτη

Κέντρο η Πράσινη Φωλιά
έτσα την ονομάσα

αντάξια του ονόματος
σου κοβε την ανάσα

Η την μακαρονάδα της
ετρώγανε οι τουρίστες

μοναδική στην νιοστιμιά
τσι Βαγγελιάς κι πίτες

Μέλι με τον αθότυρο
αθότυροι; διακόσοι

και τα γαλακτοκομικά
πέραση είχαν τόση

Ο φούρνος ζυμωτό ψωμί
και τα κρεοπωλεία;

δε προλαβένανε τα αρνιά
να βάζουν στα ψυγεία

Χορεύτριες και χορευτές
λυράροι λαγουτιέροι

πόσους ανθρώπους τόνωνε
και τόνωσε ποιος ξέρει

Ταυτόχρονα οι αργαλοί
το φάμα τους εντύνα

τα χειροποίητα υφαντά
ανάρπαστα τους γίνα

Χρήμα οι ξένοι φέρνανε
στα Ανώγεια και αφήνα
αγόραζα του αργαλειού

ό,τι φαντό εβρήνα

Ανοιξαν εργοστάσια
δύο υφαντουργεία

και διασβάλιζαν κι αυτά
δουλειές δυο συνεργεία

Υφαντουργείο άνοιξε
και τρίτο τόση φόρα

είχε η Πράσινη Φωλιά
πασίγνωστη στη Χώρα

Στη μνήμη  
ΙΩΑΝΝΗ  

ΣΜΠΩΚΟΥ  
του Χριστόδουλου
υποστρατήγος ε.α.  

– ιατρός χειρουργός
✞Αποβίωσε στις 22 Μαρτίου 

2015, ετών 82
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ΦΩΤ ΜΑΡΤΥΡιΕΣ 

ΦΩΤO: μΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Ανώγεια - ΠΑΣΧΑ 2015  
1 Μ. Πέμπτη στο Μεϊντάνι. Δυο... πονεμένες Παναγιές  για την εκκλησιά του Αγίου Γεωργίου!!
2 ο ενενηνταεφτάχρονος Μιχάλης Ρούλιος -χωρίς γυαλιά- διαβάζει την ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
3 Μια χειμερινή καθημερινότητα από τα καφενεία στ'Ανώγεια!
4 ο τελευταίος τσαγκάρης των Ανωγείων,  ο Χαριδημονικόλας επι τω έργω!
5 Τσιριντανομανώλης και Γιαλάφτης στην Αρχαία Ζώμυνθο με το φόντο, λευκό!
6 Το πιο παλιό όχημα των Ανωγείων ο Μιχάλης κρατά το τιμόνι!!
7 Βράδυ Μεγ. Παρασκευής. ο Ζαφειρονίκος μισό αιώνα...πιστός στις  Χριστιανικές Παραδόσεις!
8 Λίγο πριν την Ανάσταση. Θεία Κοινωνία και (επείγουσα) κλήση για τον Λουδοβίκο των Ανωγείων!
9 Πρωί Μ. Σαββάτου. οΣκανδαλογιάγκος, μεταλαμβάνει τη Θεία Κοινωνία
10 Μ.Παρασκευή. οι Περαχωριανοί στην περιφορά του Επιταφίου
11 Περιφορά του Σταυρού από τους Αγιαννιώτες
12 ο όμορφος και ολάνθιστος Σταυρός της ενορίας του Αγίου Δημητρίου στο Μετόχι

Σελλί - Ρεθύμνης, 8/4/2015
13 ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας,  Μανώλης Σκανδάλης απόθεσε λίγα λουλούδια στον τάφο του 
αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη στο Σελλί Ρεθύμνης

Αθήνα, 21/6/2015: Εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
14 Η Αγάπη Σταυρακάκη με... το ΡΑΕΤΙ της στο Σύλλογό μας!  15 ο Αλέκος Διαμαντής με τη σύζυγό του
16 ο Άρης Μανουράς 17 ο διευθυντής της εφημερίδας, Μανώλης Σκανδάλης  18 Τιμητική για το Σύλλογό 
μας η συμμετοχή της κ. ουρανίας Ξυλούρη
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Όμορφες στιγμές! Ο Γιάννης Μερτζάνης βάφτισε το γιό του, Ηρακλή
Μια ξεχωριστή παραδοσιακή βάφτιση ήταν η βάφτιση του 13χρονου Ηρακλή Σταυρακάκη (Μερτζάνη) 
υιού του Γιάννη του Μερτζάνη. Η βάφτιση έγινε στις 24 Μαίου του 2015 στον ιερό ναό του Αγ.Δημητρίου 
Πανόρμου Αμπελοκήπων. Ανάδοχοι ήταν οι Σπύρος Καλλέργης, Πέτρος Μαρούλης, Βαγγέλης Χαιρέτης, 
Νίκος Ζωϊδάκης και Γιώργης Κουτάντος. Μετά την τέλεση του μυστηρίου, ακολούθησε παραδοσιακό 
γλέντι και τραπέζι στους καλεσμένους στο κέντρο «Κρητικό Κονάκι» υπό τους ήχους της λύρας των: 
Πέτρου Μαρούλη, Νίκου Ζωιδάκη και Μανώλη Σταυρακάκη (Μερτζάνη). Η Οικογένεια του Γιάννη 
Σταυρακάκη (Μερτζάνη) ευχαριστεί όλους τους καλεσμένους που παρευρέθηκαν!

1 Φωτογραφία απο το γλέντι στο Κονάκι. 2 Απο αριστερά Νίκος Ζωιδάκης νονός, Πέτρος Μαρούλης νονος, Γιώργης 
Κουτάντος νονός, φιλιότσος Ηρακλής, Σπύρος Καλλέργης νονός, Γιάννης Μερτζάνης, Βαγγέλης Χαιρέτης νονός, 
Μανώλης Σταυρακάκης αδερφός του Ηρακλή, Ελένη Λαμπάκη η μητερα του Ηρακλή και ο Γιώργης Λαμπάκης ο Παππους!  
3 Στο χορό (απο αριστερα) Γιώργης Σκουλάς(Μεκιάνης) Λευτέρης Μερτζάνης(αρχηγός), και ο καντροκωστας!  
4 ο φιλιότσος Ηρακλής με τους 5 νονούς του. Απο Αριστερά Γιώργης Κουτάντος, Νίκος Ζωιδάκης,Σπύρος Καλλέργης, 
Πέτρος Μαρούλης, ο Φιλιότσος Ηρακλής και ο Βαγγέλης Χαιρέτης. 


