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ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜA

ανωγεια... μια ιστορια, 
μια μαντιναδα, σελ. 10
του Μανώλη Φασουλά

με μαθηματικη... 
ακριβεια, σελ. 10
του Μανώλη Φασουλά

ανωγειανεσ 
αθιβολεσ 
σελ. 11

Σε μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος και 
ακτινοβολίας εκδήλωση, με θέμα «75 

χρόνια από την Μάχη της Κρήτης: ο 
πάνδημος συναγερμός και η Αντίσταση, 
οι ναζιστικές θηριωδίες και ο αγώνας για 
Μνήμη και Δικαιοσύνη», συμμετείχε στις 
3 Μαΐου, ο Δήμαρχος Ανωγείων Μανώ-
λης Καλλέργης. . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 7

Ευρωκοινοβουλιο 
Παρών τ'Ανώγεια και 
ο δήμαρχος Μανώλης 
καλλέργης 
σε εκδήλωση 
για τη 
«Μάχη 
της κρήτης»

ιστοριεσ του  
ωκεανου, σελ. 11 
της Μαρίας Χρονιάρη

σκεΨεισ, σελ. 2 
του Γιάννη 
Μανουρά

ΔιΕκΔικΗΣΗ ΓΕρΜΑνικων 
ΑΠοΖΗΜιωΣΕων…
εκδήλωση της διακομματικής 
κοινοβουλευτικής επιτροπής

Την Πέμπτη, 20 Απριλίου 2016, πραγμα-
τοποιήθηκε εκδήλωση, στην Αίθουσα της 
Γερουσίας της βουλής από τη Διακομμα-
τική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη 
Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών.       

 (συνέχεια στη σελ. 7)

(συνέχεια στη σελ. 4)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΟΝΙΑΣ (2015-2016)
›ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
›�ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Με επιτυχία και σε κλίμα ευθυμίας και συγκίνησης πραγματο-
ποιήθηκαν και φέτος οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις, 
με το κλείσιμο της εκπαιδευτικής περιόδου 2015-2016, στην αυλή 
του Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων. 

(συνέχεια στη σελ. 5)

σ κ α κ ι 
3η θέση και χάλκινο μετάλλιο  

για τον σκακιστικό Όμιλο  
ανωγείων στην γ’ εθνική

Χρυσό μετάλλιο για τον Γιάννη Μαρή στην 1η σκακιέρα!

(συνέχεια στη σελ. 9)

Ολοκληρώθηκε την κυριακή 17 Απριλίου το Διασυλλογικό Πρωτάθλη-
μα της Γ’ Εθνικής για την φετινή χρονιά, με τον Σκακιστικό Όμιλο Ανω-
γείων να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα της έως τώρα ιστορίας του 
στο θεσμό, κατακτώντας την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο με μεγάλη 
διαφορά (τριών βαθμών) από την 4ηομάδα.

του συλλογου ανωγειανων 
αθηνασ (ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 9-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016)

Πολεμικό  
Μουσείο, Αθήνα 
15/5/2016

›�Εκδήλωση από 
την Παγκρήτιο 
Ένωση και την 
Πανελ. Ομοσπ. 
Κρητικών  
Σωματείων.

75 χρόνια από τη 
«Μάχη της Κρητης»

Σελ. 6

✓        ΑΕΤοΣ ΑνωΓΕιων
     (Νέο Δ.Σ- Συμμετοχή  
στη Β΄ΕΠΣΡ τη νέα χρονιά)

➜�Κατά την Γενική Συνέλευση που  
πραγματοποιήθηκε στ’Ανώγεια, στις 10 Ιουνίου,  
αποφασίσθηκε ώστε ο «Αετός Ανωγείων»,  
η ιστορική ομάδα του χωριού μας, να δηλώσει  
συμμετοχή στη β κατηγορία της Ένωσης  
Ποδοσφαιρικών Σωματείων ρεθύμνης.  ΣΕΛ. 7

Μεγάλη απήχηση και εξαιρετική επιτυχία είχε η διήμερη εκδρομή, 
που διοργάνωσε ο σύλλογός μας την 09 και 10 Απριλίου 2016, στην 
περιοχή των καλαβρύτων σε συνεργασία με το Xilouris Travel, του 
συγχωριανού μας και τέως μέλους του Συλλόγου μας κώστα Ξυλούρη 
(Καντρόκωστα).

 ΠΑΣΧΑ ΣΤ' ΑνωΓΕιΑ 
Αναβίωσε και φέτος 
το έθιμο του ΑρΦΑνου

     λογοσ - αντιλογοσ
           ›η επιστολή - κριτική 
11 κομματικών στελεχών του κ.κ.ε.,  
         στο γεώργιο καλογεράκη 

              ›η απάντηση-αντίδραση 
            του γεωργίου καλογεράκη 
����������������������������������›σελ. 12

ΠοΔοΣΦΑιρο

Ένα σπάνιο έθιμο, η 
προετοιμασία του οποί-
ου εκτυλίσσεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Με-
γάλης Τεσσαρακοστής, 
με κορύφωση το Μεγά-
λο Σάββατο, τη στιγμή 
που συντελείται η Ανά-
σταση του Κυρίου, ανα-
βιώνει κάθε χρόνο στ’ 
Ανώγεια: το έθιμο της 
καύσης του Αρφανού.
(συνέχεια στη σελ. 4)

εκδρομη
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περιε-
χόμενα

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση

Ιδιοκτησία του Συλλόγου  
των Ανωγειανών της Αθήνας  

«ΤO ιΔΑιOν ΑνΤρOν»

γραφεια

Βελεστίνου 18, τ.κ. 11523  
Αμπελόκηποι, Αθήνα  
τηλ./φαξ: 210-6916060

e-mail: to.idaionantron@gmail.com
site: www.ifonitonanogion.gr

FB: facebook.com/ifonitonanogion

εκδοτησ

Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη
κιν. τηλ.: 6932-120494

e-mail: zachandr@gmail.com

διευθυντεσ συνταΞησ-αρΧισυνταΞια

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

e-mail: gmanouras1@gmail.com

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

Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη
κιν. τηλ.: 6932-120494

e-mail: zachandr@gmail.com

art director

Κωνσταντίνα Ανανίδη
ananidi@otenet.gr

συντακτικη ομαδα

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη 
alskreta@gmail.com

Ιωάννης Μανουράς
Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη

Νίκος Καράτζης
Βασίλης Κονιός

Ζαχαρίας Σαλούστρος
Μανώλης Σκανδάλης

Ριρίκα Σκουλά
Ιωάννης Σπιθούρης

ειδικοσ συνεργατησ

Άλκης Σκουλάς

συνεργατεσ - συντακτεσ

Σταύρος Βιτώρος
Βασίλης Βουϊδάσκης

Γιώργος Καλογεράκης
Κώστας Μακρής

Θοδωρής Πελαντάκης
Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη

Γεώργιος Σκουλάς
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

Επτά χρόνια φαγούρας…
Φυσικά και θέλουμε, μετά από επτά χρόνια στην κρίση και αντιμέτωποι με 
επώδυνες καταστάσεις -είτε προσωπικές, είτε ευρύτερα κοινωνικές ή εθνι-
κές- να ανατρέψουμε, ως χώρα και ως κοινωνία, την πτωτική μας πορεία. 
Αρκεί, επιτέλους όλοι να σκεφτούμε και να δράσουμε συλλογικά. Και τού-
το, δεν το έχουμε εύκολο αυτό. Ούτε και είναι…
Και εξηγούμαι…
Δεν θα διαφωνήσω, εν αρχή, με όσους ισχυρίζονται ότι οι δυσκολίες μας, 
έχουν την αιτία τους, σε εξωγενείς, κυρίως, πηγές. Αυτό όμως, δεν μπορεί 
να σβήσει την μεγάλη και οδυνηρή (όπως συχνά πρέπει να είναι) αλήθεια, 
ότι τα ζόρια που περνάμε, δημιουργήθηκαν από δικά μας λάθη, εμμονές και 
αυτοκαταστροφικές τάσεις. Εντάξει…, η Ευρώπη που οι περισσότεροι (πι-
στεύω) επιθυμούμε, έχει κάνει τα χοντρά τα λάθη της κατά τη διαχείριση 
και τη συμβολή της στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στη χώρα 
μας. Άλλωστε αυτό, ολοένα περισσότεροι Ευρωπαίοι τεχνοκράτες, το πα-
ραδέχονται. Δεν πρέπει, όμως, να λησμονούμε την ύπαρξη μιας διαφοράς: 
κανείς άλλος παρά εμείς οι ίδιοι, έχουμε έλεγχο στις δικές μας επιλογές και 
πράξεις. Σκεφτείτε το.
Παρ’ όλα αυτά, από το 2009, που καταλάβαμε, πως ο «γυαλός έχει στρα-
βώσει», και μέχρι σήμερα, έχουν περάσει επτά χρόνια. Και ακόμα ολισθαί-
νουμε στην τσουλήθρα. Και τί κάνουμε…; Παίζουμε την κολοκυθιά: «Εσύ 
φταις, όχι εγώ. Εκείνοι, όχι εμείς…»
Όμως τα νούμερα και οι καταστάσεις, από μόνες τους, αναδεικνύουν την 
αλήθεια Και κάπως έτσι το παιχνίδι της κολοκυθιάς, σχολά. Οριστικά.
Σκεφτείτε, ότι το 1999 ήταν η χρονιά που εξοφλήσαμε την τελευταία δόση 
του χρέους μας μετά την εγκαθίδρυση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου 
το 1898. Μιλάμε για 100 χρόνια…στον έλεγχο! 100 χρόνια να πληρώνου-
με τις υποχρεώσεις και τα λάθη των κυβερνήσεων των αείμνηστων παπ-
πούδων μας.
Και στο «εφτακάθαρο», έκτοτε και μέσα σε 10-11 χρόνια (από το 1999), 
καταρρίψαμε κάθε λογική. Μιλάμε για ρεκόρ, όχι αστεία! Δημιουργήσαμε, 
«ξανά-μανά», τα περίφημα «επονείδιστα και επαχθή χρέη», που μας έφεραν 
ως κράτος, σε συνθήκες πτώχευσης. Και για να τα ξεχρεώσουμε. …θα αρχί-
σουμε να μετράμε άλλα 100 χρόνια…Μιλάμε για αυτοκτονία…Αλλά «έλα 
τώρα, μωρέ… Χρέη έχουν κι άλλες χώρες…Εμείς τους φταίξαμε». Ε με τέτοιες 
ρήσεις, τελικά, είμαστε ή δεν είμαστε, εμείς οι «επονείδιστοι». Σκεφτείτε το.
Κι εκεί που συλλογίζομαι και λέω, ότι ως λαός, ως άνθρωποι ατομικά, έχου-
με ικανότητες και μάλιστα πολλές, κάτι που υπό άλλες συνθήκες, θα ήταν 
από μόνο του πηγή ελπίδας, την ίδια ώρα, πεποίθησή μου γίνεται, ότι από την 
ελληνική κοινωνία, λείπει η συλλογική ευφυϊα. Δεν πιστεύουμε σε συλλογι-
κές αξίες, ευρωπαϊκές ή και εθνικές και δεν έχουμε κανένα σοβαρό όραμα, 
όχι μόνο για την οικονομική μας ανάπτυξη, αλλά ούτε για την κοινωνική μας 
οργάνωση, την εθνική μας υπόσταση, το μέλλον μας ή τα παιδιά μας. Απορ-
ρίπτουμε κεντρικές αρχές επιτυχίας, όπως την συνέργεια, απορρίπτουμε την 
εμπειρία επιτυχημένων κοινωνιών, φθονούμε όσους είναι μπροστά από εμάς, 
αλλά μόλις καταφέρουμε να τους πλησιάσουμε, κάνουμε ότι μπορούμε για 
να οπισθοχωρήσουμε προς τα κάτω. Μέτρα που κάθε φορά φαντάζουν 
επώδυνα, και τα χαρακτηρίζουμε αντιλαϊκά, αργότερα σκεφτόμαστε πόσο 
λάθος ήταν που τα απορρίπταμε. Και αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς.
Όμως, στο στάδιο που έχουμε φτάσει, πρέπει να ξεχωρίσουμε αν και πότε 
πρέπει να χαρακτηρίζουμε ως αντιλαϊκά, τα μέτρα που έχουμε να λάβουμε 
ως χώρα, αλλα και να εφαρμόσουμε ως κοινωνία. Τελικά τι είναι αντιλαϊκό;
Θα χαρακτηρίζαμε ένα μέτρο ως αντιλαϊκό, λαμβάνοντας υπ’όψιν τι γίνεται 
μόνο σε ένα στενό ορίζοντα 3 ή μηνών ή και σε ένα βάθος χρόνου κάποιων 
ετών, στο οποίο οι επιπτώσεις είναι πολύ διαφορετικές απ΄ ο,τι σε λίγους 
μήνες; Είναι αντιλαϊκό ό,τι μπορεί να επιδεινώνει ισορροπίες κάποιας δε-
δομένης στιγμής, αλλά αποτρέπει μεγαλύτερες, πολλαπλές και μακροχρό-
νιες αρνητικές εξελίξεις για ευρύτερα στρώματα και την χώρα; Είναι λαϊκό 
ό,τι φαινομενικά, αφήνει ανέπαφες καταστάσεις, που λίγο αργότερα καταρ-
ρέουν, συμπαρασύροντας σημαντικά κοινωνικά τμήματα, με υψηλό κόστος;
Μα για σκεφτείτε: Στο επίκεντρο της ελληνικής αποτυχίας, αυτής της σύγ-
χρονης ελληνικής τραγωδίας, βρίσκεται η μόνιμη διάρρηξη της σχέσης με-
ταξύ ανάπτυξης και διαρθρωτικών αλλαγών. Όλα στον πλανήτη, γυρνάνε 
και αλλάζουν πολύ γρήγορα. Εμείς όμως, αρνηθήκαμε κάθε αλλαγή. Που; 
Μα στην παραοικονομία, τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά στον δημόσιο ή και 
στον ιδιωτικό τομέα, τη δυσλειτουργία των θεσμών και αλλού. Δεν θελήσα-
με να δούμε ότι έτσι φτάναμε σε ένα οριακό σημείο, όπου το φράγμα θα 
έσπαγε και θα έπρεπε γίνουν πολλές αλλαγές για να αντισταθμιστούν οι 
συνέπειες της συστηματικής και μακρόχρονης αντίδρασής μας. Ποτέ και 
από κανένα δεν λέχθηκε ότι όλο αυτό το ξέφρενο πανηγύρι θα είχε ένα 
τραγικό τέλος, όπου κάποιοι θα είχαν εξασφαλίσει τρελή απόλαυση και 
άλλοι θα πλήρωναν το τίμημα μέσα σε τραγικές συνθήκες. Όμως και η 
απερισκεψία μιας κοινωνίας που δεν θέλει με κανένα τρόπο, αν όχι να δι-
δαχθεί από τα πλήγματα που η ίδια προκάλεσε στον εαυτό της, τουλάχιστον 
από το πώς άλλοι έλυσαν ίδια προβλήματα, είναι πρωτόγνωρη. Είναι χαρα-
κτηριστικό μιας κοινωνίας, της κοινωνίας στην οποία ανήκω και εγώ και 
πολλοί από εσάς, που μετά το 1974, όλα όσα θέλαμε, τα πήραμε, αλλά η 
κατάληξη είναι τραγική και το τέλος της δεν φάνηκε ακόμα.
Τώρα πλέον, όσα πρέπει να γίνουν, πολλαπλασιάστηκαν, απαιτούν μεγά-
λο διάστημα για να αποδώσουν και οι δυσκολίες αυξήθηκαν. Ό,τι δεν 
έγινε για δεκαετίες, πρέπει να ξεκινήσει τώρα και σε πολλά πεδία ταυτό-
χρονα. Έξι χρόνια συνεχόμενης κατάρρευσης δείχνουν ότι ο στόχος της 
ανάπτυξης πρέπει να αποκτήσει απόλυτη πολιτική και κοινωνική προτεραι-
ότητα. Στην ουσία, αυτό που ζούμε δεν είναι κάτι νέο. Ιστορικά, οι πιο 
αδύναμες, αλλά και όλες οι χώρες, αντιμετώπιζαν περιορισμούς και εμπόδια 
από το εξωτερικό περιβάλλον τους. Κάθε φορά το ζητούμενο για μια χώρα 
ήταν να διαμορφώσει την πολιτική της με δεδομένους τους ευρύτερους κα-
ταναγκασμούς. Εκεί πρέπει να δώσουμε τα ρέστα μας, ως κοινωνία. Ψηλά 
το κεφάλι και δουλειά. Όπως ξέρουμε και μπορούμε. 

Ο αρχισυντάκτης
Γιάννης βασ. Μανουράς

 TO ΣωΣΤο κΑι Το ΑνΤιλΑΪκο... Στη μνήμη Ζαχαρία Δραμουντάνη (Στεφανο-
γιάννη), ο Χαράλαμπος Δραμουντάνης του 
Ανδρέα κατέθεσε στο ταμείο τη Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ανωγείων το ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη Μιλτιάδη Ξυλούρη, ο Χαράλαμπος 
Ξυλούρης (Πλαστήρας), κατέθεσε στο ταμείο 
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό των 50 ευρώ. 

Στη μνήμη Δημητρίου Ξυλούρη (κουκουβοδη-
μητράκη), κατατέθηκαν στο ταμείο της Σχολι-
κής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ανωγείων τα παρακάτω ποσά:
Από τον κ. νίκο Ξυλούρη (Γκρα) το ποσό των 
50 ευρώ
Από την κ. Σοφία Ξυλούρη (Γκρα) το ποσό των 
50 ευρώ
Από τον κ. ιπποκράτη Ξυλούρη (Γκρα), το 
ποσό των 50 ευρώ και Από τους κ. Μπάμπη 
Ξημέρη- Μαίρη (Γκρα) το ποσό των 50 ευρώ
Η Σχολική Επιτροπή, οι μαθητές και οι δάσκα-
λοι του 1ου Δημοτικού σχολείου Ανωγείων, θέ-
λουμε να εκφράσουμε βαθύτατες ευχαριστίες 
στον κ. Γεώργιο Σμπώκο, συνταξιούχο εκπαι-
δευτικό για τη δωρεά τριών εξαιρετικών βιβλίων 
για τον εμπλουτισμό της σχολικής μας βιβλιο-
θήκης. Τα βιβλία αυτά είναι από τις τελευταίες 
αξιολογότατες εκδόσεις του κ. Σμπώκου και 
έχουν τίτλο «Πρωταγωνιστές της λευτεριάς», 
«Μια φορά ένας Ανωγειανός» και τα «Πολύ-
τιμα πετράδια του γλωσσικού ιδιώματος» Τρία 
πολύτιμα πετράδια δε θα κοσμούν απλά τη βι-
βλιοθήκη μας αλλά θα αποτελέσουν εύχρηστα 
εργαλεία για την εκμάθηση της τοπικής μας 
ιστορίας, γλώσσας και παράδοσης.
Στη μνήμη Μανώλη Φρυσάλη, η οικογένεια 
Δημήτρη και Μαρίας Φρυσάλη, κατέθεσαν στη 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ανωγείων το ποσό των 100 ευρώ. 
Στη μνήμη Ελένης Καλομοίρη, κατατέθηκαν 
στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων τα 
παρακάτω ποσά:
Από την κ. Διαμαντάκου Ευτέρπη, το ποσό των 
50 ευρώ,
Από την κ. Σαλούστρου Άννα, το ποσό των 50 
ευρώ και
Από την κ. βρέντζου Σοφία, το ποσό των 100 
ευρώ

Στη μνήμη Όλγας ιωάννου Σμπώκου (Σμπω-
κογιάννενενας), κατατέθηκε από τα παιδιά της 
στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, το ποσό 
των 200 ευρώ.
Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι νηπι-
αγωγοί, εκφράζουν βαθύτατες ευχαριστίες.

Η διευθύντρια του Σχολείου
ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων 
αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει 
θερμά το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ενορίας 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου για τη δωρεά 
50 ευρώ αντί στεφάνου στη μνήμη Δημητρίου 
Ξυλούρη

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων 
αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει 
θερμά τις οικογένειες: 

Μανούσου Μανουρά
Γύπαρη Μανουρά 

για την δωρεά 400 ευρώ που προσέφεραν  στην 
υπηρεσία μας στη μνήμη της θείας τους Ζαφει-
ρένιας Μανουρά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Για τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, ο κ. Γε-
ώργιος κουνάλης (Χιλιμίντρης), δώρισε την 
εννιάτομη εγκυκλοπαίδεια, «Ο κόσμος των φυ-
τών και των ζώων», των εκδόσεων Γιοβάνη 
Η Σχολική Επιτροπή, και οι δάσκαλοι του Σχο-
λείου ευχαριστούν θερμά.

Στη μνήμη Περσεφόνης Αεράκη (Νταρογιώρ-
γενας), κατατέθηκαν στο ταμείο της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ανωγείων τα παρακάτω ποσά από:
- τον κ. Αεράκη Χαράλαμπο (Νταροχαραλά-
μπη), το ποσό των 50 ευρώ
- την κ. Ξυλούρη Ελένη του Επαμεινώνδα, το 
ποσό των 50 ευρώ και
- την κ. Ξυλούρη Μαρία του Επαμεινώνδα, το 
ποσό των 50 ευρώ
Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι του Σχολεί-
ου και οι Νηπιαγωγοί ευχαριστούν θερμά.

Για τον πλήρη ανεφοδιασμό του φαρμακείου 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, η Σχο-
λική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ανωγείων, οι δάσκαλοι και οι μαθητές 
ευχαριστούν θερμά το φαρμακοποιό μας κ. 
Γιώργο Παντερή, που στάθηκε και φέτος όπως 
και κάθε χρόνο αρωγός σε  φαρμακευτικό υλικό 
και είδη Πρώτων Βοηθειών για τα μικροατυχή-
ματα που συμβαίνουν στο χώρο του Σχολείου.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Ανωγείων, οι δάσκαλοι και οι 
μαθητές ευχαριστούν θερμά το «ΑΚΟΜ- ΨΗ-
ΛΟΡΕΙΤΗΣ» για τη δωρεά εκατό παραμυ-
θιών στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, 
με τίτλο «Τα κάναμε θάλασσα» και θέμα το 
νερό.

Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι μα-
θητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, 
ευχαριστούν θερμά το κΤΕλ ρεθύμνης για την 
ευγενική χορηγία,δύο δωρεάν μετακινήσεων, 
στο σπήλαιο «Σφενδόνη» των Ζωνιανών για 
τους μαθητές της Πέμπτης (Ε΄) τάξης και στον 
παραδοσιακό οικισμό στο Γαράζο, για τους 
μαθητές της Έκτης τάξης, στα πλαίσια προ-
γραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

Η Δ/ντρια του σχολείου
ΧΑΤΖΑκΗ ΤριΑνΤΑΦυλλιΑ

ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του Δη-
μοτικού Σχολείου και του νηπιαγωγείου Ανω-
γείων, ευχαριστεί τους Νταγιαντά Μανόλη του 
Δημητρίου ο οποίος προσέφερε 100 ευρώ, Δη-
μάκη Βαγγέλη ο οποίος προσέφερε 50 ευρώ και 
την Οικ. Μυριδάκη η οποία προσέφερε 50 ευρώ 
στον σύλλογο μας εις μνήμην Νίκης Σκουλά 
(Καβοβασίλαινας). Ο σύλλογος εκφράζει προς 
την οικογένεια της εκλιπούσας θερμά συλλυ-
πητήρια.

ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του Δη-
μοτικού Σχολείου και του νηπιαγωγείου Ανω-
γείων, ευχαριστεί τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων Α’ ΚΕΠΑ Ηρακλείου, ο οποίος 
προσέφερε 30 ευρώ στον σύλλογο μας εις μνή-
μην Νίκης Σκουλά (Καβοβασίλαινας). Ο σύλ-
λογος εκφράζει προς την οικογένεια της εκλι-
πούσας θερμά συλλυπητήρια.

Ο Δ/ντης του Κ.Υ Ανωγείων ευχαριστεί θερμά 
τους παρακάτω που διέθεσαν για την προμή-
θεια  ιατροτεχνολογικού ,αναλωσίμου υγειονο-
μικού υλικού και λοιπού υλικού για τις ανάγκες 
του Κ.Υ Ανωγείων:
Α) Την οικογένεια του Bασιλείου Σκουλά (κα-
βοβασίλη) που στην μνήμη της συζύγου του Νί-
κης Σκουλά κατέθεσαν οι οικ. του Μανουρά 
Ιωάννη (Γιάννο) και Σκουλά Μύρωνα (Τζαβε-
λοβασίλη) έκαστος το ποσό των 50 ευρώ.
β) Την οικογένεια του κλέαρχου κεφαλογιάν-
νη, που στην μνήμη του ο φίλο του Παντερής 
Δημήτριος κατατέθηκε το ποσό των 150 ευρώ. 
Γ) Την οικογένεια των ιωάννη ρέππα και 
Μαίρης Ανδρεαδάκη που στην  μνήμη των γο-
νέων τους Μανούσου και Λούλας καθώς και 
των θείων τους Ασημένιας και Ειρήνης Ανδρε-
αδάκη (Σαουνάτσο), κατέθεσαν το ποσό των 
200 ευρώ. 
Δ) Την οικογένεια του Γ. Σκουλά (Σακούλα), 
μετά την συμπλήρωση δυο χρόνων από τον χαμό 
της αγαπημένης συζύγου και μάνας Ευρυδίκης 
Σκουλά  κατέθεσαν  το ποσό των 200 ευρώ.
Ε) Την οικ. του Aεράκη Γεωργίου (νταρογιώρ-
γη) που στην μνήμη της συζύγου του Περσεφώ-
νης κατατέθηκαν τα παρακάτω ποσά από συγ-
γενείς και φίλους 
1. Οικ. Μανουρά Γεωργίου (Μηλιαρά) το ποσό 
των 100 ευρώ
2. Κα. Μανουρά Νική το ποσό των 100 ευρώ
3. Οικ. Μπιλάλη Δημητρίου και Μαρίας το πο-
σό των 100 ευρώ
4. Οικ. Αεράκη Εμμ του Ελευθερίου το ποσό 
των 50 ευρώ
5. Οικ. Αεράκη Αχιλλέα του Ελευθερίου το 
ποσό των 50 ευρώ
6. Κον. Αεράκη Χαράλαμπο το ποσό των 50 
ευρώ
7. Οικ. Αεράκη Διομήδη το ποσό των 50 ευρώ
8. Κον Σμπώκο Γεώργιο (Διδ/λο) το ποσό των 
50 ευρώ
9. Οικ. Σμπώκου Μιχαήλ του Γεωργίου το ποσό 
των 50 ευρώ
10. Οικ.Δασκαλάκη Μιχαήλ- Κονιού Ρένας  το 
ποσό των 50 ευρώ
11. Οικ.Ταμιωλάκη Γεωργίου -Κονιού Μαρ.  το 
ποσό των 50 ευρώ
12. Κα Μανουρά Μάλαμα το ποσό των 50 ευρώ
13. Κα. Πασπαράκη Νίκη (Παναγιωτονίκη)   το 
ποσό των 50 ευρώ

Ευχαριστήρια
Ζ) οικ. βασιλείου Σπαχή (Σπαχοβασίλη) που 
στην μνήμη του κατατέθηκαν τα παρακάτω 
ποσά από συγγενείς και φίλους:
1. Σκουλά Μύρωνα (Τζαβελοβασίλη) το ποσό 
των 50 ευρώ
2. Δραμουντάνη Χρυσούλα χήρα Γεωργίου το 
ποσό των 50 ευρώ
3. Φασουλά Βασίλειο (Χουμάς) το ποσό των 
50 ευρώ
4. Φασουλά Δημοκρατία χήρα Πολυζώη το 
ποσό των 50 ευρώ
5. Κοντογιάννη Εμμ.(Ζαφειρομανώλη) το πο-
σό των 50 ευρώ
6. Σπαχή Οδυσσέα του Εμμ το ποσό των 50 
ευρώ
7. Σμπώκου Γεωργίου Διδ/λου το ποσό των 50 
ευρώ
8. Δαφνομήλη Γεώργιο (Γαράζο ) το ποσό των 
30 ευρώ

Η) Την οικ. της Ξυλούρη ουρανίας που κατέ-
θεσαν στην μνήμη της για προμήθεια ιατροτε-
χνολογικού εξοπλισμού:
1. Οι συγγενείς και φίλοι αντί στεφάνου το 
ποσό των 2.630 ευρώ 
2. Η «Sbokos Hotel Group» για την δωρεά του 
ποσού των 500 ευρώ 
3. Και τον Σκουλά Μύρωνα (Τζαβελοβασίλη) 
το ποσό των 50 ευρώ
Ευχόμαστε η μνήμη τους να είναι αιωνία
Επίσης την οικογένεια του Σταυρακάκη κων-
σταντίνου και Άννας (Ανθοπωλείο) για την 
προσφορά στο Κ.Υ από ρολά 1 kg ,τεμ 6 και 
γάντια μ.χ τεμ 10 και τους ευχαριστούμε θερμά 
για αυτό. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑνΤωνΑκΗΣ νικολΑοΣ

To Eκκλησιαστικό Συμβούλιο του ιερού να-
ού Αγίου ιωάννη Ανωγείων ευχαριστεί θερμά:
1. Την Ξυλούρη Ειρήνη για την προσφορά του 
ποσού των 200 ευρώ και
2. Την Ξυλούρη Γεωργία για την προσφορά 
του ποσού των 50 ευρώ,
στην μνήμη της Μανούσου Όλγας, καθώς 
και τον κουλεντάκη Εμμ (Μοίρες) για την 
προσφορά του ποσού των 100 ευρώ στην μνή-
μη του Βασιλείου Σπαχή.
Και ευχόμαστε η μνήμη τους να είναι αιωνία.
Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  Ιερού Ναού 
Αγίου Ιωάννη

Ο πρόεδρος
Αιδ/τος Ανδρεαδάκης Γεώργιος 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτι-
κής Κοινωφελής Επιχείρησης Ανωγείων, εκ-
φράζουν τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνω-
μοσύνη τους στους κάτωθι συμπολίτες μας για 
τις ευγενικές τους δωρεές:
1. Προς οικογένεια κα Σαλούστρου – Σοχω-
ράκη Αικατερίνη για δωρεά ποσού 50 ευρώ 
στην μνήμη του Μενέλαου Κοντογιάννη.
2. Προς Οικογένεια Δαμιανάκη Γεωργίου και 
Δήμητρας κοντογιάννη για την Δωρεά του 
Ποσού των 100 ευρώ στην μνήμη του Μενέλα-
ου Κοντογιάννη.
3. Προς Οικογένεια Ανδρεαδάκη Γεωργίου 
(κουρκουτογιώργης) για την Δωρεά του Πο-
σού των 300 ευρώ στην μνήμη του Κωνσταντί-
νου Ανδρεαδάκη.
4. Προς Οικογένεια Στάθη κοντογιάννη για 
την Δωρεά του Ποσού των 50 ευρώ στην Μνή-
μη της Μαρίας Μανουρά (Σωμαρολευτέρε-
νας).
5. Προς Οικογένεια κα Ειρήνη κοντογιάννη 
για την Δωρεά του ποσού των 50 ευρώ στην 
Μνήμη της Μαρίας Μανουρά (Σωμαρολευτέ-
ρενας). 
6. Οικογένεια κουνάλη Σάββα για δωρεά πο-
σού 100 ευρώ στην μνήμη του Ιωάννη Χαιρέτη 
(Πλατσαράς)
7. Οικογένεια Ψωμά Στυλιανού για την Δωρεά 
του Ποσού των 50 ευρώ στην μνήμη του Ιωάν-
νη Χαιρέτη (Πλατσαράς).
8. Οικογένεια καλλέργη Εμμανουήλ (Δήμαρ-
χος Ανωγείων) για την Δωρεά του Ποσού των 
50 ευρώ στην μνήμη του Ιωάννη Χαιρέτη (Πλα-
τσαράς).
9. Οικογένεια καλλέργη Εμμανουήλ (Δήμαρ-
χος Ανωγείων) για την Δωρεά του Ποσού των 
50 ευρώ στην Μνήμη του Κωνσταντίνου Σουλ-
τάτου.

Τα παραπάνω ποσά θα διατεθούν για τις αυ-
ξημένες ανάγκες των Κοινωνικών Προγραμ-
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μάτων που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση μας, στον Δήμο Ανωγείων.
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και 
για τον χώρο που μας παρέχεται στην Εφη-
μερίδα σας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
ΣκουλΑΣ ιωΑννΗΣ

Το Τμήμα κοινωνικής Προστασίας Παι-
δείας-Πολιτισμού (κοινωνική υπηρεσία) 
του Δήμου Ανωγείων αισθάνεται την υπο-
χρέωση να ευχαριστήσει θερμά:
-Τον κ. Σαλούστρο Γεώργιο του Σταύρου 
(Κούβο) για την προσφορά 50 ευρώ στην 
Υπηρεσία μας  εις μνήμη Κωσταντίνου 
Σουλτάτου (Γιανακόκωστα)
-Την οικ. Σοφοκλή και νίτσας Χαιρέτη για 
την προσφορά 50 ευρώ στην Υπηρεσία μας 
εις μνήμη Κωσταντίνου Σουλτάτου (Γιανα-
κόκωστα)
-Τους υπαλλήλους της κοινωνικής υπη-
ρεσίας Πανεπιστημιακού νοσοκομείου 
Ηρακλείου για την προσφορά 50 ευρώ στην 
Υπηρεσία μας εις μνήμη Κωσταντίνου Σουλ-
τάτου (Γιανακόκωστα)
Επίσης
-Το Σύλλογο Ανωγειανών της Αθήνας για 
την προσφορά 100 ευρώ στην Υπηρεσία μας 
στη μνήμη Χαράς Βογιατζάκη .
-Την κ. καλομοίρη Χαρά του ιωάννη (Τσικ) 
για την προσφορά 50 ευρώ στην Υπηρεσία 
μας εις μνήμη Περσεφόνης Αεράκη 

Σουλτάτου Ειρήνη
 Προϊσταμένη Τμήματος

 Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας -Πολιτισμού

(σημ.: Στο πλαίσιο κυκλοφορίας του νέου της βι-

βλίου «Γεώργιος Πετρακογιώργης», η συγγρα φέας, 
φίλη και συνεργάτιδα της εφημερίδας μας, 
απέστειλε προς δημοσίευση το παρακάτω ενημε-
ρωτικό σημείωμα, που ιστορεί όλη τη «διαδρομή» 
συγγραφής του πονήματός της).

«…(Τους τε γονείς τίμα,  
τους άγιστ΄ εγγεγαώτας)1 

Ο παραπάνω στίχος: «τους τε γονείς τίμα, 
τους άγιστ΄ εγγεγαώτας» ο τέταρτος από  
τους εβδομήντα δύο των Χρυσών-αθανάτων 
και πολυτίμων - Έπών-Προφορικών Λόγων 
εν είδη εντολών των Πυθαγορείων, είναι ο 
κυρίαρχος από τους λόγους που με οδήγη-
σαν στη συγγραφή του βιβλίου « Γεώργιος 
Πετρακογιώργης ο Παππούς του Μύθου». 
Είναι ένας είδος τιμής να αναφέρεσαι στη 
μνήμη των προγόνων στους «άγχιστ΄ εγγε-
γαώτας»2. και να επιχειρείς να προσεγγίσεις 
τις αρετές τους.
Ο στίχος αυτός μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι 
αντίστοιχος των δέκα εντολών του Μωυσή 
αλλά με την μεγάλη διαφορά που διαθέτει η 
ελληνίς σοφία, διευρύνει την τιμή και τον σε-
βασμό των απογόνων, δεν περιορίζεται μόνον 
στους γονείς αλλά περιλαμβάνει και τους 
απώτερους γεννήτορες, τους άγχιστ΄ εγγεγα-
ώτας. Η υποχρέωση των απογόνων δεν εξα-
ντλείται μόνον στην τιμή δηλ τη φροντίδα τον 
και τον σεβασμό που τους οφείλουν  εν ζωή. 
Μεγίστη τιμή οφείλεται και στους αποθανό-
ντας γονείς και άγχιστ΄εγγεγαώταςμετά τον 
θάνατό τους που εκφράζεται με την προσπά-
θεια να τηρηθούν οι αξίες και οι αρετές με 
τις οποίες έζησαν και που μεταλαμπάδευσαν 
στους απογόνους, οι γεννήτορες.
Μ' αυτές τις σκέψεις εδώ και χρόνια συνέ-
λεγγα πληροφορίες και υλικό. για τα αγαπη-
μένα πρόσωπα των γεννητόρων μου όσα είχα 
την τύχη να γνωρίσω ή και να μη γνωρίσω 
αλλά ν ΄ακούσω να μιλούν γι αυτά. Ύφαινα 
χρόνια, τα πολύτιμα θραύσματα της μνήμης, 
τις φωτεινές αποχρώσεις της νιότης αλλά και 
τις γνώσεις που ωρίμαζαν σαν το καλό παλιό 
κρασί, έχοντας επίγνωση  του εφήμερου  και 
προσπάθησα να ξομπλιάσω τον βίο και την 
πολιτεία όχι μόνον του Πετρακογιώργη αλλά 
και του πατέρα μου και των λοιπών προσφι-
λών μου προσώπων, που έχουν εγκαταλείψει 
τον κόσμο των αισθητών.
Ρίχνω το έργο μου -διαφανή φιάλη- να ταξι-
δεύει στα κύματα του χρόνου και του καιρού 
με την ευχή: «Αιωνία αυτών η μνήμη».

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη (Αλς)

1 δηλ.: να τιμάς τους γονείς σου και τους κατ ευθείαν 
γραμμή προγόνους-γεννήτορες σου, δηλ πάππο,  μάμμη 
κλπ. από τα «Χρυσά Έπη» του Ιεροκλέους
2 Άγχι είναι επίρρημα και σημαίνει, εγγύς, πλησίον. 
Άγχιστος είναι υπερθετικός βαθμός του άγχι και 
σημαίνει τον εγγύτατος, πλησιέστατος. Και εγγεγαώς 
είναι μετοχή παρακειμένου του ρήματος εγγίγνομαι και 
σημαίνει γεννώμαι, εμφύομαι  υπάρχω. Μέγα Λεξικό 
Όλης της Ελληνικής Γλώσσας.

«Γεώργιος 
Πετρακογιώργης»
ο παππουσ του μυθου
της Αλεξάνδρας Σταυρακάκη
ΕΚΔΟΣΕΙΣ κάμειρος, 2016



δράσεις αποδράσειςδράσεις αποδράσεις

>   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

Περιμένουμε όλους τους συγχωριανούς & 
φίλους του Συλλόγου να μας επισκεφθούν 
στην όμορφη και άνετη αίθουσά μας στην 
Αθήνα, στους Αμπελοκήπους (Βελεστίνου 
18), για να συζητήσουμε τα σχέδιά μας, αλ-
λά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζου-
με. Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από 
κοντά. Το Δ.Σ.

17:30 έως 20:30
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Ένα εκτενές αφιέρωμα στον ξεχωριστό τρόπο ψησίματος 
του αρνίσιου κρέατος στ’ Ανώγεια, στο Ανωγειανό οφτό 
(αντικριστό) πραγματοποίησε ο «γαστρονόμος» της εφημε-
ρίδας «Καθημερινή» στο πασχαλινό τεύχος του (τεύχος 120, 
Απρίλιος 2016).
ο τρόπος αυτός ψησίματος χάνεται στα βάθη των αιώνων, 
με πρώτη αναφορά του να βρίσκουμε ήδη στη ραψωδία ι 
της ιλιάδας του ομήρου. Προσιδιάζει στο ψήσιμο, που οι 
αρχαίοι πολεμιστές επέλεγαν για το κρέας, ώστε να επιτυγ-
χάνεται η κατά το δυνατόν γρηγορότερη βρώση του, ενώ 
λέγεται ότι αντί για τις σημερινές σούβλες, αρχικώς χρησι-
μοποιούσαν τα δώρατά τους για να περνούν και να ψήνουν 
στη συνέχεια το κρέας. Σήμερα, ο τρόπος αυτός ψησίματος 
του απαντάται κατεξοχήν στα ορεινά της Κρήτης, από τους 
βοσκούς, αλλά παραδοσιακά τ’ Ανώγεια έχουν και σ’ αυτό 
την πρωτοκαθεδρία, αφού τον έχουν πλέον εντάξει στην 
καθημερινότητα των κατοίκων τους. 
Στο αφιέρωμα αυτό, γίνεται βήμα – βήμα παρουσίαση τόσο 
του τρόπου κοπής του κρέατος (σε 4 κομμάτια ή αλλιώς γου-
λίδια, κατά την ανωγειανή διάλεκτο), όσο και της προετοι-
μασίας του για το ψήσιμο, το άναμα της φωτιάς, τον τρόπο 

τοποθέτησης του κρέατος γύρω από αυτή, όπως και τον 
τρόπο σερβιρίσματος στη συνέχεια.
Η υλοποίηση του αφιερώματος αυτού του «γαστρονόμου» 
της «Καθημερινής» έγινε σε συνεργασία με το Σύλλογο Ανω-
γειανών Αθήνας «Το ιδαίον Άντρον», με πρωτοβουλία της 
δημοσιογράφου κας λίνας καπενάνιου, η οποία επιμελήθη-
κε του θέματος.
Από πλευράς του Συλλόγου μας την εποπτεία του αφιερώμα-
τος ανέλαβε ο αντιπρόεδρός μας Ζαχαρίας Σαλούστρος - 
λαγός, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την άρτια 
εκπροσώπηση.
Θερμές ευχαριστίες και στην κα Λίνα Καπετάνιου, τόσο για 
την πρωτοβουλία της να μας κάνει την τιμή ν’ απευθυνθεί στο 
Σύλλογό μας για την υλοποίηση του αφιερώματος αυτού, όσο 
και για την άψογη συνεργασία και συνεννόηση, αλλά και την 
προσεγμένη και με σεβασμό και ακρίβεια απόδοση του μονα-
δικού τρόπου ψησίματος του ανωγειανού οφτού.
Τιμή για το Σύλλογό μας να γίνεται αρωγός σε κάθε προσπά-
θεια ανάδειξης και προαγωγής των εθίμων και των παραδό-
σεών του ένδοξου τόπου καταγωγής του, των Ανωγείων.

Φ.Α.

πασΧα στ΄ανωγεια
Αναβίωσε και φέτος  
το έθιμο του ΑΡΦΑΝΟΥ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Πρόκειται για ένα έθιμο, οι απαρχές του οποίου 
τοποθετούνται στα πρώτα χρόνια διάδοσης του 
χριστιανισμού, όταν μεγάλες φωτιές χρησιμοποι-
ούνταν – ελλείψει άλλων πρόσφορων μέσων με-
τάδοσης μηνυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις – ως 
μέσο για τη μετάδοση του χαρμόσυνου μηνύματος 
της Ανάστασης του Κυρίου. Η ίδια άλλωστε η 
ετυμολογία της λέξης «Αρφανός» (πρόθεμα αρ 
– και – φανός (φαίνω, φαίνομαι) φέρεται να πα-
ραπέμπει στη φωτιά που φαίνεται από μακρυά.
Το σπάνιο αυτό έθιμο του Αρφανού αναβιώνει 
απαρέγκλιτα κάθε χρόνο κατά τις ημέρες του 
Πάσχα στ’ Ανώγεια, με τις 5 ενορίες του χωριού 
να ερίζουν για την πιο μεγάλη φωτιά.
Τα νεότερα μέλη κάθε ενορίας, υπό την καθο-
δήγηση και εποπτεία των μεγαλύτερων και εμπει-
ρότερων, επιδίδονται με ζήλο, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στη συλλο-
γή των αρφανόξυλων (εύλεκτων φυτών όπως οι 
ασπαλάθοι, τα αχινοπόδια, οι σπάρτοι), με την 
ελπίδα, τη στιγμή της Ανάστασης, τα μεσάνυχτα 
του Μεγάλου Σαββάτου, η δική τους φωτιά να 
είναι η μεγαλύτερη. Είναι δε τέτοια η επιμέλεια 
και ο ζήλος των παιδιών, που δε διστάζουν να 
φυλάνε σκοπιές, τις λεγόμενες «ξομονές», στο 
χώρο που φυλλάσσονται τα αρφανόξυλα, για 
την αποφυγή τυχόν κλοπής από μέλη των «αντί-
παλων» ενοριών.
Και είναι πράγματι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το 
θέαμα από τις 5 φωτιές, που ανάβουν στις 5 ενο-
ρίες του χωριού τη στιγμή που ψάλλεται το «Χρι-
στός Ανέστη», προσδίδοντας μεγαλύτερη μεγα-
λοπρέπεια στην ήδη μεγαλειώδη στιγμή της Ανά-
στασης του Θεανθρώπου!
Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι φωτιές 
άναψαν στ’ Ανώγεια με το «Χριστός Ανέστη», 
με τους Αρφανούς να σπιθίζουν και να γεμίζουν 
φως το χωριό και τις καρδιές των Ανωγειανών 
και των επισκεπτών του χωριού.
Άλλος ένας λόγος, που κάνει το Πάσχα στ’ Ανώ-
γεια ξεχωριστό....

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η εκδρομή ξεκίνησε το πρωί του 
Σαββάτου, 09 Απριλίου από τους 
Αμπελόκηπους και με ενδιάμεσες 
στάσεις στον ισθμό της κορίνθου 
και το Ξυλόκαστρο, κατέληξε στο 
Διακοφτό, όπου επιβιβαστήκαμε 
στον οδοντωτό σιδηρόδρομο, για να 
φτάσουμε, μέσα από μια υπέροχη 
διαδρομή από τη χαράδρα του βου-
ραϊκού και τη Ζαχλωρού, στα κα-
λάβρυτα. Καθ’ όλη τη διαδρομή του 
οδοντωτού, στο βαγόνι που είχε 
καταλάβει ο Σύλλογός μας ηχούσαν 
μαντινάδες και τραγούδια, υπό την 
μουσική των Ευθύμη και Μιχάλη 
κοζωνάκη, στη λύρα και το λαούτο 
αντίστοιχα.
Στα Καλάβρυτα, αφού εγκαταστα-
θήκαμε στο ξενοδοχείο Filoxenia, 
πήγαμε για φαγητό και το βράδυ, 
καταλήξαμε να κάνουμε καντάδα 
στα στενά των Καλαβρύτων, να χο-
ρεύουμε στο δρόμο, προσκαλώντας 
στην παρέα μας διερχόμενους πε-
ζούς και οδηγούς, και τον έφορό 
μας Γιάννη Σπιθούρη (Γιάγκο) να 
τραγουδά:

Ανώγεια και Καλάβρυτα,  
χωριά με ιστορία

στσ’ αγώνες για τη λευτεριά  
έχουν κοινή πορεία.

Γιάννης Σπιθούρης (Γιάγκος)

Την επόμενη μέρα επισκεφθήκαμε 
τη Μονή της Αγίας λαύρας, απ’ 
όπου φέρεται να ξεκίνησε η επανά-

σταση του 1821, το Μοναστήρι του 
Μεγάλου Σπηλαίου, το Σπήλαιο 
των λιμνών, για να καταλήξουμε 
στο Πλανιτερό για φαγητό, όπου 
νέο γλέντι στήθηκε με χορούς και 
τραγούδια.
Αργά το βράδυ της Κυριακής, επι-
στρέψαμε στην Αθήνα.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθή-
νας «Το Ιδαίον Άντρον» ευχαριστεί 
θερμά 
το Xilouris Travel, τον Γιάννη και 
την Ευαγγελία Ξυλούρη για την 
άψογη συνεργασία και την άρτια 
οργάνωση της εκδρομής, τους φί-
λους του συλλόγου μουσικούς, Ευ-
θύμη και Μιχάλη Κοζωνάκη, που με 
την αφιλοκερδή συμμετοχή τους 
συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχή 
έκβαση της εκδρομής μας, την δημο-
τική σύμβουλο και υπεύθυνη πολιτι-
σμού του Δήμου Καλαβρύτων κα 
Ευτυχία Παπαναγιώτου για την 
θερμή υποδοχή και την συντροφιά, 
αλλά και για το μέσω αυτής «ταξίδι» 
της παρουσίας μας και της καντά-
δας μας στα Καλάβρυτα, σε όλα 
σχεδόν τα τοπικά διαδικτυακά και 
τηλεοπτικά μέσα της περιοχής,
τους ανωγειανούς και φίλους του 
Συλλόγου μας, που συμμετείχαν 
στην εκδρομή και μοιράστηκαν μα-
ζί μας ξεχωριστές στιγμές.

Και εις άλλα σύντομα!
Πάντα με καλό να σμίγομε!

 Φ.Α.

Οι εκδηλώσεις και φέτος ήταν αφιερωμένες 
στους μαθητές της έκτης τάξης, πολλοί από 
τους οποίους βραβεύτηκαν για τις επιδόσεις 
τους. Οι γονείς των παιδιών, συμμετείχαν 
περήφανα στις εκδηλώσεις υποστηρίζοντας 
μ’αυτόν τον τρόπο και ενθαρρύνοντας μαθη-
τές και δασκάλους να συνεχίσουν το δύσκο-
λο, ανώτερο και ιερό έργο τους.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η πολύ δραστή-
ρια διευθύντρια του Δημοτικού  Σχολείου κ. 
Τριανταφυλλιά (Έφη) Χατζάκη, χαιρέτισε 
με την ακόλουθη καθιερωμένη ομιλία της γο-

νείς και μαθητές, και ευχαρίστησε όλους τους 
φορείς και ιδιώτες που ενίσχυσαν με τις πο-
λύτιμες προσφορές τους, καθ’όλη τη διάρκεια 
του έτους, το έργο και τις ανάγκες του σχο-
λείου και των μαθητών. 
(η ομιλία της κ. Χατζάκη…):
«Αιδεσιμότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε αντι-
δήμαρχε, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί συγχω-
ριανοί!
Σας καλωσορίζουμε στη γυρτή λήξης των 
μαθημάτων και σας ευχόμαστε καλή διασκέ-
δαση!
Η βραδιά δεν είναι για πολλά λόγια αλλά για 
κέφι και ξεφάντωμα, μετά από μια ιδιαίτερα 
κοπιαστική προσπάθεια. Θα πούμε μόνο 
πως και αυτή τη χρονιά που πέρασε, η προ-
σπάθειά όλων των εκπαιδευτικών για ένα 
καλύτερο σχολείο, ήταν σταθερή και αταλά-
ντευτη. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου 
αγωνιστήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις για 
να προσφέρουμε τις γνώσεις, το ήθος και τα 
καλύτερα συναισθήματα στους μαθητές μας, 
σε ένα κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης.
Εξίσου σκληρά αγωνίστηκαν και όλοι οι μα-
θητές του Σχολείου μας και τους αξίζει το πιο 
θερμό χειροκρότημα!
Σας ευχαριστούμε κι εσάς, αγαπητοί Γονείς, 
για τη συμπαράστασή σας και την άψογη 
συνεργασία που είχαμε και αυτή τη χρονιά, 
το βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου, την 
κ. Έλλη και την κ. Ζουμπουλιά, καθώς και 
ολόκληρη την ανωγειανή κοινωνία και όχι 
μόνο που στήριξε ποικιλοτρόπως το έργο του 
Σχολείου.
Να ευχαριστήσουμε συγκεκριμένα, το Δήμο 
Ανωγείων, τη Σχολική Επιτροπή το Σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων, το Κέντρο Υγείας Ανω-
γείων για την οργάνωση της έκδοσης των 
Ατομικών Δελτίων Υγείας και για τον προλη-
πτικό οδοντιατρικό έλεγχο των μαθητών, το 
ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνης για το συμβουλευτικό προ-
σανατολισμό των μαθητών της Έκτης τάξης, 
τη συγγραφέα κ. Άννα Κοντολέων, το Σκακι-

στικό Όμιλο Ανωγείων, το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Ηρακλείου, το Ταχυδρομείο Ανωγεί-
ων, το ΚΠΕ Ανωγείων και τον εθελοντή κ. 
Γεώργιο Αλατσάκη για την επιμόρφωση των 
δασκάλων στις Πρώτες βοήθειες,  το ΚΤΕΛ 
Ρεθύμνης για τις δωρεάν μετακινήσεις μαθη-
τών στο σπήλαιο των Ζωνιανών και στον 
παραδοσιακό οικισμό στο Γαράζο , την Ένω-
ση Ξεναγών Ηρακλείου για την δωρεάν ξενά-
γηση των μαθητών στην Κνωσό, τον Ελαιο-
κομικό Συνεταιρισμό Ανωγείων, τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Ανωγείων για τον καθαρισμό 
της μοκέτας, το Αρτοποιείο της κ. Ζωής Φα-
σουλά, το υαλοτεχνείο του κ. Μάριου και 
Νατάσσας Χαλκιαδάκη, το υποδηματοποιείο 
του κ Γεωργίου Βρέντζου, τον κ. Γεώργιο 
Σμπώκο του Εμμανουήλ, για τη δωρεά τεσ-
σάρων εγκυκλοπαιδειών εκπ-κού χαρακτή-
ρα, τον κ. Γεώργιο Κουνάλη (Χιλιμίντρη) για 
τη δωρεά μιας εγκυκλοπαίδειας, καθώς και 
τον πρώην δήμαρχο κ. Γεώργιο Σμπώκο για 
τη δωρεά τεσσάρων πολύτιμων τόμων ιστο-
ρικού και λαογραφικού περιεχομένου, το 
«ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» για τη δωρεά 
100 παραμυθιών που διανεμήθηκαν στους 
μαθητές του Σχολείου, τον κ. Φασουλά Μα-
νώλη, το μαθηματικό, για τη δωρεά ποσότη-
τας χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Σχολείου, 
τον φαρμακοποιό του χωριού μας κ. Παντε-
ρή Γεώργιο που και φέτος όπως κάθε χρόνο 
εξόπλισε το φαρμακείο του Σχολείου με πλή-
ρες φαρμακευτικό υλικό για τις πρώτες βο-
ήθειες και όλους εσάς αγαπητοί μας συγχω-
ριανοί, που με τις δωρεές σας  δείχνετε 
έμπρακτα ότι προτεραιότητα της κοινωνίας 
μας είναι η καλή και εύρυθμη λειτουργία του 
Σχολείου που θα διασφαλίσει την πρόοδο και 
τη μόρφωση των παιδιών μας.
Η γιορτή μας είναι αφιερωμένη όπως κάθε 
χρόνο στον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας 
μας, τους μαθητές της Έκτης τάξης. Ας έρ-
θουν εδώ κοντά μας, μαζί με τη δασκάλα 
τους κ. Ζαφειρένια.
Οι μεγάλοι του Σχολείου ήταν εφέτος περισ-

σότερο ζωηροί και ατίθασοι, όμως κατά βά-
θος καλά παιδιά. Αυτό έκανε όλους τους 
εκπαιδευτικούς που δίδασκαν στην τάξη 
αυτή να καταβάλλουν ακόμα μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να προετοιμάσουν τους μα-
θητές αυτούς για την επόμενη βαθμίδα. Ελ-
πίζουμε να τα καταφέραμε. Όλη η σχολική 
κοινότητα τους αποχαιρετά με ιδιαίτερη 
συγκίνηση και τους εύχεται υγεία,πρόοδο και 
καλές σπουδές.
Τα παιδιά αισθάνονται κι αυτά την ανάγκη 
να αποχαιρετήσουν το Σχολείο και τους δα-
σκάλους τους, δια στόματος της μαθήτριας 
Πασπαράκη Χρυσούλας.
Ένα αναμνηστικό δωράκι θα τους προσφέ-
ρει το Σχολείο, όπως κάθε χρόνο, καθώς και 
ένα υπέροχο άλμπουμ που έχει ετοιμάσει 
μόνο γι’ αυτούς τους μαθητές, ο Σύλλογος 
Γονέων και κηδεμόνων με τις ευχές του για 
υγεία και καλή Πρόοδο.
Από τους είκοσι πέντε μαθητές της τάξης, 
βγήκαν με άριστα δέκα εννέα μαθητές. Είναι 
οι: Μανουρά Ελένη,Μέμου Ευαγγελία,Ντα-
γιαντά Ευαγγελία, Ξυλούρη Ειρήνη, Ξυλού-
ρη Ιμφιάνασσα, Πασπαράκη Χρυσούλα, 
Σκανδάλης Γεώργιος, Σμπώκου Αριστέα και 
Φασουλά Ηρώ. Τρεις εξ’ αυτών, ισοβάθμισαν 
στους μέσους όρους των τριμήνων. Είναι οι: 
Ξυλούρη Ειρήνη, Ξυλούρη Ιμφιάνασσα και 
Πασπαράκη Χρυσούλα. Όμως το απόλυτο 
δέκα, στο μέσο όρο και σε όλα τα τρίμηνα, 
συγκέντρωσε η μαθήτρια Χρυσούλα Πασπα-
ράκη. Στη μαθήτρια αυτή θα απονεμηθεί 
εφέτος το βραβείο των τριακοσίων ευρώ, που 
προσφέρεται για δέκατη όγδοη (18η) συνεχό-
μενη χρονιά, στον καλύτερο μαθητή της ΣΤ΄ 
τάξης, σύμφωνα με την επιθυμία του δωρητή.
Το βραβείο των 300 ευρώ, καθιερώθηκε το 
1999, από τον πρώην Δήμαρχο Ανωγείων 
Ελευθέριο Σκουλά, στη μνήμη της συζύγου 
του Αργυρής Κακουδάκη, η οποία διετέλεσε 
δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων 
για 35 χρόνια. Και τους δύο διέκρινε ιδιαίτε-
ρη αγάπη για τα Ανώγεια.
Μετά το θάνατο του Ελευθερίου Σκουλά το 
βραβείο συνεχίζει να προσφέρει, η οικογένεια 
Γεωργίου και Νίκης Καλλέργη – Σκουλά στη 
μνήμη των γονέων τους.
Το Σχολείο τους ευχαριστεί θερμά και τους 
εύχεται υγεία και μακροζωία.
Τελειώνοντας, να πούμε ότι τη γιορτή που θα 
ακολουθήσει επιμελήθηκε ο γυμναστής του 
Σχολείου μας, κ. Παύλος Δασκαλάκης, σε 
συνεργασία και με τους υπόλοιπους συνα-
δέλφους και τα σκετσάκια ο δάσκαλος της 
Πέμπτης τάξης κ. Κουργιαντάκης Αντώνιος. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χορευτικά, 
σκυταλοδρομίες, παιχνίδια, μικρά σκετς και 
φυσικά χορούς.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση!
Καλό και ξέγνοιαστο καλοκαίρι σε όλους!»

Η Διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

ωρεσ λειτουργιασ  
του συλλόγου μας  

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

ολοκλήρωση 
της σχολικής

χρονιάς (2015-2016)�
βραβευση μαθητων- 

εορταστικεσ εκδηλωσεισ
στο δημοτικο σΧολειο 

ανωγειων(συνέχεια 
από την 
πρώτη σελίδα)

ekΔΡΟΜΗ ΤΟυ ΣυΛΛΟγΟυ ΑΝΩγΕΙΑΝΩΝ ΑθΗΝΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 9-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΑνωΓΕιΑνο οΦΤο
Παρουσίαση από το περιοδικό «Γαστρονόμος» (εφημ. «Καθημερινή»)
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δράσεις αποδράσεις

Την Πέμπτη, 02 ιουνίου έληξε με τον μεγάλο τελικό, το 2ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Κρητικών Σωματείων, που 
διοργάνωσε για 2η συνεχή χρονικά, ο Σύλλογος κρητών Αιγάλεω. Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε αυτή της 
Αδελφότητας κρητών Πειραιά «Η ομόνοια», ενώ ο Σύλλογος Κρητών Ηλιούπολης, ο Χορευτικός Όμιλος «Ετε-
οκρήτες» και ο Χορευτικός Όμιλος «Δροσουλίτες» κατέλαβαν την 2η, 3η και 4η θέση αντίστοιχα.
Η ομάδα του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας «Το ιδαίον Άντρον», που συμμετείχε για πρώτη φορά στο Πρω-
τάθλημα Ποδοσφαίρου Κρητικών Σωματείων, κατέλαβε την 11η θέση σε σύνολο 18 ομάδων, έχοντας επιτύχει σε 
συνολικά 17 αγώνες, ισάριθμες νίκες και ήττες (8) και μία ισοπαλία.
Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί θερμά: Το Σύλλογο κρητών Αιγάλεω, για την συνεργασία και την άρτια οργάνωση του 
πρωταθλήματος, τα γήπεδα 8x8 «ELEONAS FOOTBALL CLUB» (Κηφισού 147-149, Αγ. Ι. Ρέντης, παραπλεύρως 
του Village Park) για την φιλοξενία, το συγχωριανό μας Φώτη Φωτόπουλο (εγγονό του Φρυσαλομήτσου) και το 
μεζεδοπωλείο του «Το Περαχώρι» (Ι. Ράλλη 9, Μεταμόρφωση,210-2840953) για την ευγενική δωρεά για τις εμφα-
νίσεις παικτών και υπευθύνου της ομάδας μας, τον Παναγιώτη Μαργαρώνη (CretanmusicPhotographyProductions), 
ο οποίος ανέλαβε την αποκλειστική φωτογραφική κάλυψη του πρωταθλήματος, και κυρίως τους παίχτες της ομά-
δας μας, Ανωγειανούς και φίλους του συλλόγου, που συμμετείχαν αφιλοκερδώς και με καλή θέληση στο εγχείρημά 
μας, εξασφαλίζοντας την αξιοπρεπή παρουσία μας στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά και τον αντιπρόεδρο του Συλλό-
γου μας, Ζαχαρία Σαλούστρο – λαγό και τον έφορό μας, Γιάννη Σπιθούρη, που, ως υπεύθυνοι της ομάδας, ανέ-
λαβαν εξολοκλήρου την οργάνωση και στελέχωσή της. 

Και του χρόνου…Πρωταθλητές!!!
Φ.Α.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

το εφετινό πρωτάθλημα ξεκίνησε εξ αρχής 
καλά, με την ομάδα των Ανωγείων να κερδί-
ζει στον 1ο γύρο με 7 - 3 τον ΕΓΟΗ, μια πολύ 
αξιόμαχη ομάδα όπως έδειξε η μετέπειτα πο-
ρεία του πρωταθλήματος. Η συνέχεια ήταν 
εξίσου καλή, με τον ΣΟ Ανωγείων να κάνει 
το «διπλό» στην Χερσόνησο με αντίπαλο την 
ΣΑΧ και σκορ 3,5 - 6,5. Στον 3ο γύρο ήρθε η 
ήττα από τον ΟΦΗ 2000, μια ομάδα που δι-
εκδίκησε μέχρι τέλος το πρωτάθλημα και το 
έχασε τελικά στην ισοβαθμία, με σκορ επίσης 
3,5 – 6,5.
Στην τελική φάση που διεξήχθη το τριήμερο 
15-17 Απριλίου στον Πλατανιά Χανίων, στο 
ξενοδοχείο PortoPlatanias, η ομάδα των Ανω-
γείων βρισκόταν ήδη στην 3η θέση και ο στό-
χος της ήταν να παραμείνει μέσα στην τριάδα, 
ώστε να κατακτήσει το μετάλλιο. Στον 4ο 
γύρο αντίπαλος ήταν η ομάδα του ΣΟ Ρίθυ-
μνα και όλοι στον ΣΟ Ανωγείων γνώριζαν ότι 
αυτό θα ήταν ένα πολύ κομβικό ματς για την 
συνέχεια. Η ομάδα ήταν έτοιμη και αποφασι-
σμένη. Πέτυχε μια σπουδαία νίκη με σκορ 7,5 
– 2,5 και έθεσε τις βάσεις για την κατάκτηση 
του μεταλλίου. Στον 5ο γύρο, αντίπαλος ήταν 
η ομάδα του ΑΟ Κισάμου, μια από τις ισχυ-
ρότερες παραδοσιακά ομάδες της κατηγορί-
ας, η οποία εκείνη την στιγμή «κυνηγούσε» 
την ομάδα των Ανωγείων σε απόσταση ενός 
(1) βαθμού. Ήταν φανερό ότι αυτή η αναμέ-
τρηση θα έκρινε σε μεγάλο βαθμό την 3η θέση. 
Ο ΣΟ Ανωγείων πήρε μια καθοριστική νίκη 
με το ευρύ σκορ 7 – 1,5, στο οποίο συντέλεσε 
το γεγονός ότι η ομάδα της Κισάμου είχε φέ-
τος σε όλο το πρωτάθλημα αρκετά προβλή-
ματα στην σύνθεση της. Η 3η θέση είχε ήδη 
«κλειδώσει» για τον Σκακιστικό Όμιλο Ανω-
γείων, παρά το γεγονός ότι έμεναν 2 ακόμα 
γύροι για την λήξη του πρωταθλήματος! Στον 
6ο γύρο, η ομάδα μας αντιμετώπισε τους με-
τέπειτα πρωταθλητές του Ομίλου Φίλων Σκα-
κιού Χανίων. Ο ΟΦΣΧ ισοβαθμούσε με τον 
ΟΦΗ 2000 στην πρώτη θέση και ήταν φανερό 
ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί στους πόντους 
στις σκακιέρες. Ο ΣΟ Ανωγείων προσπάθη-
σε να παλέψει το ματς, αλλά ο ΟΦΣΧ ήταν 
πολύ ανώτερος και επικράτησε με 9-1. Στον 
τελευταίο γύρο η ομάδα των Ανωγείων αντι-
μετώπισε τον ΟΑΧ 2000, σε μια αναμέτρηση 
χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς η 3η 
θέση ήταν εξασφαλισμένη για τον ΣΟ Ανω-
γείων και ο ΟΑΧ 2000 δεν κυνηγούσε κάτι 
άλλο από το να κλείσει με όμορφο τρόπο την 
χρονιά του. Αυτό απελευθέρωσε τους σκακι-
στές και των δύο ομάδων και έτσι προέκυψε 
ένα εντυπωσιακό ματς, με πολύ θέαμα, επιθε-
τικές παρτίδες και όμορφες και ριψοκίνδυνες 
θυσίες. Τελικά έληξε ισόπαλο 5-5 αφήνοντας 
και τις δύο ομάδες ικανοποιημένες. Ο προπο-
νητής της ομάδας μας, ο αγέραστος και ακού-
ραστος Γιάννης Μαρής, τελείωσε το πρωτά-
θλημα με το απόλυτο νικών (7/7) και κατέ-
κτησε το χρυσό μετάλλιο στην 1η σκακιέρα.

η τελικη βαθμολογια  
του πρωταθληματοσ
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η διοργάνωση της εκδήλωσης που έλαβε χώρα, στο Ευρω-
κοινοβούλιο, ήταν έργο του ερυωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, 
Στέλιου κούλογλου, ο οποίος άνοιξε των κύκλο των συζη-
τήσεων, στον οποίο, βεβαίως, συμμετείχε ενεργά με την 
ενδιαφέρουσα παρέμβασή του και ο Δήμαρχος των Ανω-
γείων. Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα θέματα, επί των οποί-
ων μεταξύ άλλων, εισηγήθηκαν ο πρόεδρος της Ένωσης 
Θυμάτων Ολοκαυτώματος Βιάννου, Αριστομένης Αρ. 
Συγγελάκης, ο Δημήτρης Ξενάκης, αν. καθηγητής του 
Πα νεπιστημίου Κρήτης και ο ιστορικός και Διδάκτωρ Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιάννης Σκα-
λιδάκης, ήταν και εκείνα για τα ίδια τα γεγονότα της Μά-
χης της Κρήτης, αλλά και για το χαρακτήρα του ανιστα-
σιακού αγώνα των Κρητών, όπως και για το φλέγον θέμα 

των γερμανικών αποζημιώσεων.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε ένα 
μοναδικό και ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό του φωτο-
γράφου Κώστα κουτουλάκη,  ο οποίος συνέβει να είχε 
συνοδεύσει το καλοκαίρι του 1945 την Επιτροπή Διαπι-
στώσεως Ωμοτήτων στην Κρήτη .
Παρεμβάσεις έκαναν και οι δήμαρχοι κανδάνου και 
βιάννου καθώς και οι πρόεδροι των πολιτιστικών συλ-
λόγων Δαμάστας και καλής Συκιάς.
Παρόντες στην εκδήλωση, ήταν μεταξύ άλλων και ο ευ-
ρωβουλευτής της ΝΔ, Μανόλης κεφαλογιάννης, αλλά 
και ο ευρωβουλευτής με την πολιτική παράταξη  «ΕΛΙΑ», 
νίκος Ανδρουλάκης 

Φ.Α.

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  
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Η διοργάνωση της τελικής φάσης στο 5 αστέ-
ρων Porto Platanias από την Σκακιστική 
Ακαδημία Χανίων σε συνδιοργάνωση με την 
Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κρήτης και 
τον Δήμο Πλατανιά ήταν μια από τις αρτιό-
τερες διοργανώσεις σε διασυλλογικό πρωτά-
θλημα. Άψογη αίθουσα αγώνων και αγωνι-
στικές συνθήκες, ενώ ο χώρος διαμονής στο 
συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι υπεράνω κρι-
τικής. Πολλά συγχαρητήρια στους διοργανω-
τές! Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε προ-
σωπικά τους κώστα Τσαρουχά και Γιώργο 
ναούμ για τα λόγια τους κατά την διάρκεια 
της τελετής λήξης, τα οποία ήταν τόσο τιμη-
τικά για την ομάδα μας, ώστε αποτέλεσαν 
καλύτερη ανταμοιβή για μας ακόμα και από 
το ίδιο το μετάλλιο.

η ομαδα μασ
Η ομάδα δούλεψε σκληρά από την αρχή της 
σεζόν, τον Σεπτέμβριο, ώστε να είναι έτοιμοι 
οι σκακιστές και οι σκακίστριες της να αντα-
ποκριθούν τόσο στα ατομικά τουρνουά, όσο 
και στο διασυλλογικό πρωτάθλημα. Η προ-
πονητική ομάδα Γιάννης Μαρής, Μανόλης 
νταγιαντάς, Τζούλια νταγιαντά σε συνερ-
γασία φυσικά με τα παιδιά της ομάδας, δού-
λεψαν συντονισμένα γι’ αυτό το αποτέλεσμα. 
Εξ αρχής είχαμε θέσει ως στόχο στο σύλλογο 
την είσοδο μας στα μετάλλια, κάτι που τελικά 
η ομάδα κατάφερε με εμφατικό τρόπο. Είναι 
λοιπόν λογικό να είμαστε απόλυτα ικανοποι-
ημένοι, αλλά φυσικά η προσπάθεια δεν στα-
ματά εδώ. Ίσα ίσα, τώρα ξεκινάει μια νέα 
περίοδος για το σωματείο με ακόμα υψηλότε-
ρους στόχους!
Στο φετινό πρωτάθλημα όλοι και όλες όσοι 
αγωνίστηκαν έδωσαν τα πάντα για να φτάσει 
η ομάδα σε αυτό το αποτέλεσμα: Ο Γιάννης 
Μαρής, με το απόλυτο 7/7 στην 1η σκακιέρα, 
αποτελούσε εγγύηση για όλους και ήταν ο 
πρώτος σκόρερ. Κορυφαίοι σκόρερς της ομά-
δας και οι Γιάννης Χαιρέτης με 5,5/7 ο οποί-
ος βοήθησε από όποια σκακιέρα κι αν του 

ζητήθηκε εμπνέοντας σιγουριά, Δημήτρης 
νταγιαντάς με 5/7 ο οποίος ανέλαβε την 10η 
σκακιέρα και έκανε ότι ακριβώς είχαμε σχε-
διάσει δίνοντας αυτοπεποίθηση σε όλη την 
ομάδα, Γιάννης Μέμος με 4/5 σταθερός και 
δυνατός σε κάθε μάχη καθώς και οι Γιώργος 
Χαιρέτης – παίζοντας όμορφο σκάκι και 
αγωνιζόμενος με όλες του τις δυνάμεις σε κά-
θε παρτίδα- βαγγελιώ Μέμου – πάντα αξιό-
πιστη και με επιθετικό σκάκι – και Μανόλης 
νταγιαντάς οι οποίοι πρόσφεραν από 3 πό-
ντους ο καθένας. Ακολούθως ο Γιώργης 
νταγιαντάς ήταν πάντα εκεί, ιδρώνοντας τη 
φανέλα με πάθος παίζοντας 5ωρες παρτίδες 
και προσφέροντας 2 πολύτιμους πόντους, η 
Τζούλια κακαζιάνη προσέφερε τα μέγιστα 
ειδικά στα πιο κρίσιμα ματς με ΣΚΟΡΙ και 
Κίσσαμο όπου σκόραρε 1,5/2 και βοήθησε 
καθοριστικά την ομάδα να κλειδώσει το με-
τάλλιο ενώ μας έκανε όλους να νιώσουμε 
όμορφα παίζοντας εκείνη την λυσσαλέα άμυ-
να στο ματς εναντίον του ΣΟ Ρίθυμνα, η βα-
λέρια Μιρζάκ με 1,5/3 πολύτιμη βοήθεια, ει-
δικά όταν άνοιξε το σκορ στο ματς με την 
Χερσόνησο απογειώνοντας την ομάδα, η 
ολυμπία Σφυρή με τον κρίσιμο πόντο στην 
παρτίδα με τον ΟΑΧ 2000, η Μαρία Μανου-
ρά που μόνο καλές υποσχέσεις άφησε στην 
πρώτη της εμφάνιση με την ομάδα, η Δέσποι-
να Σαλούστρου που βοήθησε με την εμπειρία 
της, ο Χάρης κονιός πιστός στην ιδέα της 
ομάδας έκανε υπομονή όταν για ειδικές συν-
θήκες σε κάποιο ματς ο σχεδιασμός της ομά-
δας άλλαξε και βοήθησε όταν κλήθηκε να 
βοηθήσει, ο Δημήτρης Ξημέρης και ο Γιώρ-
γης καλλέργης οι οποίοι προσέφεραν πολύ-
τιμους πόντους στην πρώτη φάση του πρω-
ταθλήματος και δυστυχώς οι επαγγελματικές 
τους υποχρεώσεις δεν τους επέτρεψαν να 
είναι μαζί μας και στην τελική φάση, αλλά και 
τα μικρότερα παιδιά Γιώργος κονιός, κώ-
στας Σαλούστρος και Μαρία νταγιαντά τα 
οποία συνόδευσαν την αποστολή και παρότι 
δεν αγωνίστηκαν αποκόμισαν σημαντικές 
εμπειρίες και «πήραν κλίμα» για του χρόνου.
Βέβαια μια ομάδα δεν είναι μόνο όσοι παί-
ζουν, αλλά και όσοι είναι γύρω και δίπλα από 
αυτήν, η οργάνωση της. Εκ μέρους του ΔΣ 

του Σο Ανωγείων, ο Αντιπρόεδρος Μιχάλης 
νταγιαντάς και ο Έφορος αγώνων Μπά-
μπης Φασουλάς ήταν πάντα εκεί, να φροντί-
ζουν οτιδήποτε χρειάζονταν η ομάδα. Κανείς 
μας δεν χρειάστηκε να εγκαταλείψει την σκα-
κιέρα του για να πάει να ψάξει νερό, γιατί το 
νερό ήταν εκεί, πριν καν διψάσουμε! Αυτές 
οι μικρές λεπτομέρειες είναι που κάνουν μια 
ομάδα ΟΜΑΔΑ! Τους ευχαριστούμε για όλη 
την φροντίδα!
[…]

HigHligHts
1οΣ ΓΥΡοΣ › Σο ΑνωΓΕιων – ΕΓοΗ
Η όμορφη νίκη της Βαγγελιώς, με εντυπωσι-
ακό τρόπο (διπλή θυσία στο ροκέ της αντι-
πάλου) η οποία έβαλε την βάση της νίκης της 
ομάδας.
2οΣ ΓΥΡοΣ › ΣΑ ΧΕρΣονΗΣου –  
Σο ΑνωΓΕιων
Η νίκη της Βαλέριας, στην πρώτη εμφάνιση 
της με την ομάδα, άνοιξε το σκορ και τον 
δρόμο για την επικράτηση.
3οΣ ΓΥΡοΣ › Σο ΑνωΓΕιων – οΦΗ 2000
Η επιμονή του Γιάννη Χαιρέτη να κερδίσει 
το δύσκολο φινάλε στο οποίο βγήκε, κάτι το 
οποίο κατάφερε μετά από 5,5 ώρες αγώνα!
4οΣ ΓΥΡοΣ › Σο ριΘυΜνΑ –  
Σο ΑνωΓΕιων
Οι διαδοχικές νίκες των Γιώργου Χαιρέτη, 
Δημήτρη Νταγιαντά, Βαγγελιώς Μέμου, Γιάν-
νη Χαιρέτη, Γιάννη Μέμου, Γιάννη Μαρή, 
Μανόλη Νταγιαντά και η ισοπαλία της Τζού-
λιας που σφράγισαν την πιο καθοριστική νίκη.
5οΣ ΓΥΡοΣ › Σο ΑνωΓΕιων -  
Αο κιΣΣΑΜου
Η εντυπωσιακή νίκη του Γιάννη Χαιρέτη, η 
ισοπαλία της Βαγγελιώς, η νίκη του Δημήτρη 
και της Τζούλιας, η μεγάλη χαρά μου που το 
μετάλλιο «κλείδωσε», τόσο μεγάλη που …
έστησα κομμάτι!
6οΣ ΓΥΡοΣ › ο.Φ.Σ. ΧΑνιων – Σο Ανω-
ΓΕιων
Ακόμα μια νίκη για τον Γιάννη Μαρή. Η 6η 
στη σειρά! Ακολούθησε άλλη μία.
7οΣ ΓΥΡοΣ › Σο ΑνωΓΕιων – οΑ ΧΑνιων 
2000
Ο εντυπωσιακός συνδυασμός και η νίκη του 
Γιάννη Μέμου, η επίσης εντυπωσιακή νίκη 
της Ολυμπίας με τον υπέροχο συνδυασμό στο 
τέλος, η αναμνηστική φωτογραφία που έβγα-
λαν αμέσως μετά την λήξη της παρτίδας τους 
οι -ως πριν λίγο αντίπαλοι – Δημήτρης Ντα-
γιαντάς και Γιάννης Αλειφέρης, το ωραίο 
κλίμα μέσα στο οποίο σχολίαζαν παρέα τις 
παρτίδες οι εκ των προπονητών των δύο ομά-
δων Νίκος Σγουρός και Μανόλης Νταγια-
ντάς, το 7/7 του Γιάννη Μαρή!

επιλογοσ
Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια σε όλους!
Το σωματείο μπαίνει σε μια νέα φάση, μεγα-
λώνει, ψηλώνει και μας γεμίζει χαρά! Εκτός 
από τα παιδιά που αγωνίστηκαν, στο σύλλο-
γο αυτή τη στιγμή προπονούνται άλλα τόσα 
και ετοιμάζονται και αυτά να μπουν δυναμικά 
στους αγωνιστικούς στίβους. Περιμένουμε κι 
άλλα. Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή και 
οι προπονήσεις συνεχίζονται. Νέοι στόχοι θα 
τεθούν, μια νέα περιπέτεια, ένα νέο ταξίδι θα 
ξεκινήσει!
Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Σ.Ο. Ανωγείων: 
www.anogiachess.com

                σκακι 
3η θεση & Χαλκινο μεταλλιο 

για τον σκακιστικο ομιλο ανωγειων στην γ’ εθνικη
(Χρυσό μετάλλιο για τον Γιάννη Μαρή στην 1η σκακιέρα!)

διεκδικηση 
γερμανικων 

αποΖημιωσεων…

εκδήλωση 
της διακομματικής 

κοινοβουλευτικής επιτροπής

Το θέμα της εκδήλωσης ήταν: «ιστορική 
Μνήμη και Χρέος. Παρουσίαση βιβλίων 
– Ερευνών για τα κατοχικά εγκλήματα 
πολέμου και τις οφειλές».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, προβλήθηκε 
βίντεο σε παραγωγή του Πολεμικού Μου-
σείου αναφορικά με το κατοχικό δάνειο και 
τις γερμανικές οφειλές, ενώ οι ομιλητές 
στις άκρως διαφωτιστικές τοποθετήσεις 
τους για το ζήτημα των γερμανικών οφει-
λών κινήθηκαν κατά βάση γύρω από το 
κατοχικό δάνειο, τις οφειλόμενες γερμανι-
κές αποζημιώσεις και τους αρχαιολογικούς 
θησαυρούς, που απέσπασαν οι Ναζί από 
την Ελλάδα, την περίοδο της κατοχής.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης λειτούργη-
σε έκθεση βιβλίων – ερευνών για τα κατο-
χικά εγκλήματα πολέμου και τις οφειλές, 
περιέχουσα ένα σημαντικό αριθμό βιβλίων, 
μελετών και εγχειριδίων, η συλλογή των 
οποίων υπήρξε εξ ολοκλήρου έργο της βι-
βλιοθήκης της Βουλής.
Εκ μέρους του Δήμου Ανωγείων, στην εκ-
δήλωση παρευρέθηκε εκπροσωπώντας τον 
τόπο μας, μετά από πρόταση του Δημάρχου 
Ανωγείων, η πρόεδρος του Συλλόγου Ανω-
γειανών της Αθήνας «Το ιδαίον Άντρον» 
κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη.
Ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας 
ευχαριστεί θερμά τις κες Δρούλια και Πα-
πακωνσταντίνου από την Βιβλιοθήκη της 
Βουλής για την παραχώρηση των φωτο-
γραφιών και αναλυτικού καταλόγου των 
βιβλίων, που εκτέθηκαν στο περιθώριο της 
εκδήλωσης, για ίδια χρήση του Συλλόγου 
και κάθε ενδιαφερομένου.
Το ζήτημα των γερμανικών οφειλών απο-
τελεί, ιδίως στις μέρες μας, μείζον ζήτημα 
για την βιωσιμότητα και την εξισορρόπηση 
της ελληνικής οικονομίας και η συμμετοχή 
του Δήμου Ανωγείων, στο δίκτυο των πό-
λεων που διεκδικούν αυτές τις αποζημιώ-
σεις αποτελεί αν μη τι άλλο την ελάχιστη 
δυνατή συνεισφορά στην ηθική ελάφρυνση 
των συγγενών των θυμάτων των θυριωδιών 
των Ναζί κατά την περίοδο της κατοχής.
Ας ελπίσουμε στην σε βάθος χρόνου αίσια 
λήξη και αυτού του μακροβιούς και άλυτου 
μέχρι στιγμή προβλήματος των γερμανικών 
οφειλών, προς ώφελος και των Ανωγείων, 
που ισοπεδώθηκαν στο όνομα των γερμα-
νικών αντιποίνων.

Φ.Α.
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Την ίδια ημέρα, σε θετικό κλίμα και με πνεύμα αισιο-
δοξίας, εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ της ομάδας, στο οποίο 
συμμετέχουν παλαιά και νέα στελέχη, ενώ τέθηκε ο 
στόχος της καλής πορείας για τη νέα χρονιά, ενώ πα-
ράλληλα, αποφασίσθηκε η συμμετοχή του «Αετού», 
μέσω των τμημάτων της Ακαδημίας του, στα αντί-
στοιχα πρωταθλήματα των μικρότερων ηλικιακά κα-
τηγορίων. 
 Το νέο, λοιπόν, Διοικητικό Συμβούλιο του «ΑΕΤΟΥ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ», έχει την ακόλουθη σύνθεση

ΠΡοΕΔΡοΣ: Μίλτος Πλουσής
ΑΝΤΙΠΡοΕΔΡοΣ: Μιχάλης κουνάλης
ΓΕΝΙΚοΣ ΑΡΧΗΓοΣ: νίκος κοντογιάννης
ΤΑΜΙΑΣ: Γιάννης Σπαχής

ΓΕΝΙΚοΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιώργης Μπαγκέρης
ΥΠΕΥΘΥΝοΣ ΥΛΙΚοΥ: βασίλης Ανδρεαδάκης
ΕΚΠΡοΣΩΠοΣ ΤοΥ ΔΗΜοΥ: Δημήτρης Πασπαράκης
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ: κώστας κονιός
ΕΚΠΡοΣΩΠοΣ ΣΤΗΝ ΕΠΣΡ: Τάκης Μέμος
ΜΕΛΗ:  Γιώργος Ανδρεαδάκης  

και βαγγέλης βρέντζος
 
Η εφημερίδα μας και το Δ.Σ. του «Συλλόγου Ανω-
γειανών Αθήνας», εύχεται για την ιστορική ομάδα του 
χωριού μας, πολλές επιτυχίες και ευόδωση των στόχων 
του. Καλή επιτυχία και στα μέλη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου, που σε μια δύσκολη για την ομάδα, συ-
γκυρία, βγήκαν μπροστά για να στηρίξουν την προ-
σπάθεια για «καλύτερο αύριο» για τον «ΑΕΤΟ ΑΝΩ-
ΓΕΙΩΝ».                                                                        Φ.Α.

πΟΔΟΣφΑΙΡΟ                      ΑΕΤΟΣ ΑΝΩγΕΙΩΝ 
(ΝΕΟ Δ.Σ. - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Β' ΕΠΣΡ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

ποδοσφαιρο

2ο πρωτάθλημα 

κρητικών σωματείων 

στην αθήνα

(ελπιδοφόρα 

συμμετοχή 

του Συλλόγου 

Ανωγειανών Αθήνας)

ΕκΔΗλωΣΗ 
ΓιΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ κρΗΤΗΣ 
ΣΤο Ευρωκοινοβουλιο

(συμμετείχε ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Μανώλης Καλλέργης)
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τΤο γεγονός ότι το μοναστήρι του Αρκαδίου, 
με το ολοκαύτωμα των πολιορκημένων από 
τους Τούρκους τον νοέμβριο του 1866, είναι 
σύμβολο θυσίας για την ελευθερία και ιστο-
ρική πράξη εφάμιλλος των Θερμοπυλών και 
του Μεσολογγίου είναι αδιαμφισβήτητο για 
την ανθρωπότητα. Για την Ελληνική ιστορία 
όμως, φαίνεται από τα σχολικά βιβλία ως 
πράξη υποδεέστερη σε σημασία, μιας και δι-
αδραματίζεται σε μεταγενέστερη περίοδο 
από εκείνη του 1821. 
Στόχος της εισήγησης αυτής είναι η επανε-
ξέταση της περιόδου κατά την οποία σημει-
ώνεται το ηρωικό δράμα του Αρκαδίου, στο 
ξεκίνημα της Κρητικής Επανάστασης 1866-
1869, για να φωτιστούν οι πτυχές και τα στοι-
χεία που συνθέτουν την έκβαση του αγώνα 
και της ιστορικής αυτής πράξης. Προσεγγί-
ζοντας τόσο την εποχή και τις συνθήκες όσο 
και τα γεγονότα και πρόσωπα αποσκοπούμε 
στην ορθολογική εκτίμηση της αντίστασης και 
επαναστατικής ορμής του λαού μας η οποία 
εκτυλίσσεται απέναντι στις επιχειρήσεις των 
κατοχικών δυνάμεων που όλο και την κατα-
στέλλουν. Καθώς και στην εδραίωση της 
ιστορικής αλήθειας για να καταστεί το Αρκά-
δι ισότιμο κομμάτι πλέον της Ελληνικής ιστο-
ρίας και κτήμα της δικής μας μνήμης. 
Γνωρίζουμε ότι για να επιζήσει ένας λαός είτε 
κάτω από ζυγό δουλείας είτε σε κατάσταση 
ελευθερίας, ανεξάρτητα αν στη διάρκεια αυ-
τής της κατάστασης περνά διάφορες κοινω-
νικές κρίσεις ή όχι που ζητούν ορθή ανταπό-
κριση στις απαιτήσεις της εποχής, χρειάζεται 
ιστορία. Την ιστορία που ο ίδιος ο λαός αυτός 
δημιουργεί. Δηλαδή, την ιστορία εκείνη που 
οι ίδιοι οι άνθρωποι δημιουργούν και γίνεται 
γνώση στην εξέλιξή τους, δίδαγμα και οδηγός 
στις πράξεις τους στο παρόν και στο μέλλον. 
Ιστορία, ωστόσο, χωρίς μνήμη μετατρέπει το 
λαό σε παθητικό δέκτη του ίδιου του έργου 
του και ανήμπορο να ανταποκριθεί ορθά στις 
όποιες εξελίξεις ή προβλήματα που αναδύο-
νται στην κάθε επανάληψή της. Ενώ, ιστορία 
με μνήμη γίνεται υποθήκη του και ο ίδιος θε-
ματοφύλακας του έργου του.
Σε μια επανεξέταση λοιπόν αυτού του δρά-
ματος που σημειώνεται στην αρχή της τρίτης 
κρητικής Επανάστασης το 1866-1869, αφού 
είχαν προηγηθεί η πρώτη το 1821-28 κι η 
δεύτερη το 1841, και γνωρίζοντας ότι ο ήρω-

γνώστου Σκουλάς, ο οποίος μετέφερε επι-
στολή του αδερφού του, γενικού αρχηγού 
Μυλοποτάμου Μιχάλη Σκουλά, στον ηγού-
μενο της θρυλικής μονής συνοδευόμενος από 
τον Γεώργιο κρασά για να προστεθεί αργό-
τερα και ο αδερφός του Αρτέμιος κρασάς.
Είναι επίσης γνωστή η τραγωδία του Αρκα-
διού, ότι μετά τις δύο πρώτες εφόδους που 
αδυνατεί ο εχθρός να κάμψει την αντίσταση 
των πολιορκημένων, φέρνει ενισχύσεις πυ-
ροβόλων όπλων μεγάλης ολκής για να γκρε-
μίσουν τα τείχη του μοναστηριού. Έτσι μπαί-
νει σε εφαρμογή η τελευταία πράξη του εχθρι-
κού σχεδίου. Έχοντας αρκετές μέχρι τότε 
απώλειες ο εχθρός και εξοργισμένος για τη 
σθεναρή αντίσταση των επαναστατών, τα 
καταφέρνει στην τρίτη έφοδο και εισέρχεται 
στο μοναστήρι, για να γίνει στάχτη μαζί με 
τους πολιορκημένους στην ανατίναξη της 
πυριτιδαποθήκης. Αυτό που παραμένει όμως 
άγνωστο από την ελληνική ιστορία είναι η 
αλήθεια του δράματος: μια πλήρης εικόνα για 
την υπέρμετρη αντοχή και γενναιότητα των 
πολιορκημένων, τις συζητήσεις και αποφά-
σεις που πάρθηκαν καταστρώνοντας σχέδιο 
άμυνας και τη μελετημένη επίθεση και ανα-
τίναξη στην κατάλληλη στιγμή για να δοθεί 
η άλλη εννοιολογική διάσταση του ηρωισμού 
τους. Η διάσταση εκείνη που ζωντανεύει την 
ορμή της επανάστασης, ισχυροποιεί τη συνέ-
χεια του αγώνα σε εκείνους που μένουν για 
να διατηρήσουν την ιδέα της απελευθέρωσης 
ζωντανή για τις επόμενες γενιές. Καθώς και 
ο ίδιος ο πυρπολητής, το άτομο εκείνο που 
υλοποίησε την τελευταία πράξη του επανα-
στατικού σχεδίου, το οποίο έχει αδικηθεί 
μέχρι σήμερα από την πολιτεία. Γι’ αυτό, η 
ανάγκη προβάλλει επιτακτική να πάρει ο 
ήρωας αυτός τη θέση που του αρμόζει στην 
ιστορία του Ελληνικού Έθνους, όπως και η 
ιστορία της Κρήτης γενικά, εάν θέλουμε να 
γίνει επιτέλους σύμβολο και υποθήκη μας.
Εδώ κλείνω την παρούσα μελέτη με την αγω-
νία, απορία καθώς και το παράπονο ενός 
Κρητικού Επαναστάτη της Φιλικής Εταιρίας. 
Του μεγάλου Σταύρου νιώτη, που έγραψε 
στην εφημερίδα ΕλΠιΣ των Αθηνών στις 12 
Νοεμβρίου 1866, στο φύλλο 29/11/1866, όλη 
την ιστορία του Αρκαδιού καθώς και για τον 
πυρπολητή, όπως του τα διηγήθηκε ο διασω-
θείς παπά-Γεράσιμος από τη Χαλέπα. Σημει-
ώνει λοιπόν ο Νιώτης ότι, «αφού γέμισε η 
αυλή του μοναστηρίου Τούρκους, έδωσε πυρ 
στον υπόνομο ο Εμμανουήλ Αναγνώστου 
Σκουλάς, εικοσαετής, ανδρείος και πεπαιδευ-
μένος νέος. Το Μοναστήριον ανετράπη τότε 
ολόκληρο και άπαντες ανεμίχθησαν υπό τα 
ερείπιά του». Στο τέλος της η επιστολή ανα-
φέρει: «η πτώση του Αρκαδίου δίδει μεγάλη 
τιμή στους Έλληνες και είναι εφάμιλλος των 
Θερμοπυλών και του Μεσολογγίου, αλλά 
άραγε θα γίνει γνωστή στον πολιτισμένο κό-
σμο ή θα ταφή όπως ετάφησαν όλοι οι αγώνες 
της Κρήτης;»4   Συμμεριζόμενοι αυτή την ανη-
συχία σήμερα, βλέπουμε ότι οι κατοπινοί 
αγώνες του λαού μας, ο οποίος είχε έντονη 
και αδιάκοπη επαναστατική δράση στα χρό-
νια που ακολουθούν το Ολοκαύτωμα του 
Αρκαδίου, 1867, 1868 και 1869, καθώς και 
στην αντίσταση που σημειώνει στις δεκαετίες 
1870, 1880 και 1890, ακόμη και μετά την κρη-
τική αυτονομία το 1898 μέχρι την τελική ένω-
ση με την Ελλάδα το 1913, είναι μια κρυστάλ-
λινα έκδηλη απόδειξη για την αδικία που 
υφίσταται η Κρήτη στην ιστορία του Ελλη-
νικού Έθνους. Τόσο σε γεγονότα όσο και σε 
πρόσωπα. Τόσο για τις ηρωικές πράξεις των 
ανθρώπων της όσο και για τους ήρωές της. 
Η υπερηφάνεια όμως του κάθε τόπου είναι οι 
αγώνες του λαού του, οι γενναίες του πράξεις 
και οι πραγματικοί του ήρωες που δημιουρ-
γούν αταλάντευτη ιστορική συνείδηση και 
δεν θα έπρεπε να στερείται αυτό το προνόμιο 
ο κρητικός λαός, γιατί του στερείται έτσι η 
αξιοπρέπεια, η δημιουργία και το όραμα. 

από την «ΠΑΓκρΗΤιΑ ΕνωΣΗ»
και την «ΠΑνΕλλΗνιΑ οΜοΣΠονΔιΑ 
κρΗΤικων ΣωΜΑΤΕιων»
◗�75 χρόνια συμπληρώθηκαν φέ-
τος, από την 20η Μαΐου 1941, 
όταν οι δυνάμεις του Άξονα 
πραγματοποίησαν την 1η στην 
ιστορία αεραποβατική επιχείρη-
ση με σκοπό την κατάληψη της 
Κρήτης, με την κωδική ονομασία 
«Επιχείρηση Ερμής». Την μέρα 
εκείνη ξεκίνησε στην Κρήτη μια 
μάχη, που διήρκησε συνολικά 12 
μέρες, έως την 1η Ιουνίου και 
έληξε, με μια πύρρειο νίκη των Ναζιστών. Έμεινε όμως στην ιστορία για την 
σθεναρή αντίσταση και την δύναμη ψυχής των Κρητικών, που με κάθε μέσο, 
ακόμα και με γυμνά χέρια επιχείρησαν να αναχαιτίσουν τους Γερμανούς αλε-
ξιπτωτιστές.
Ημέρα μνήμης και τιμής για όλους τους Κρήτες, που οι ρίζες της καταγωγής 
μας και της ανεξάρτητης και ελεύθερης φύσης μας έχουν ποτιστεί με το αίμα 
άξιων και σημαντικών προγόνων.
Τη μέρα αυτή τίμησαν με μια σεμνή και άρτια οργανωμένη εκδήλωση η Πα-
γκρήτιος Ένωση σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών 
Σωματίων, την κυριακή, 15 Μαΐου 2016.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση στους πεσόντες της Μάχης 
της κρήτης, που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύτση, πα-
ρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της χώρας, εκπροσώπων κρη-
τικών σωματείων της Αττικής και πλήθους κόσμου.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές 
στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα και η ανάκρουση του 
Εθνικού Ύμνου, ενώ στη συνέχεια η πομπή έφτασε πεζή έως το πολεμικό 
μουσείο, όπου τελέστηκε τρισάγιο στο μνημείο του Αστράτευτου Μαχητή της 
Κρήτης και εκ νέου κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους κρητικών σωμα-
τείων της Αττικής. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλίες των επικεφαλής των συνδιοργανωτρι-
ών αρχών κ.κ. Γιώργου Μαριδάκη και Γιώργου Πατεράκη στο αίθριο του 
πολεμικού μουσείου, και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από το μουσικό σχήμα 
του Αντώνη κεχαγιαδάκη και τη χορευτική ομάδα του Λαογραφικού Ομίλου 
«ΚΡΗΤΕΣ» του Γιώργου Πετράκη.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το ιδαίον Άντρον» εκπροσωπήθηκε 

από την προέδρό του κα 
Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, 
αποτίοντας με τη σειρά 
του φόρο τιμής στους άξι-
ους προγόνους μας, που 
πολέμησαν με πείσμα για 
την ελευθερία, την ανε-
ξαρτησία, την εθνική κυ-
ριαρχία, ιδανικά κι αξίες, 
που 75 χρόνια μετά τίθε-
νται ξανά υπό αμφισβή-
τηση.

Φ.Α.

1_Δετοράκης Θ. «Το Κρητικό Ζήτημα», στο: Θέματα 
Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα, ο.Ε.Δ.Β. 1999, σελ. 182.
2_Βερέμης Α. «οι οθωμανικές Μεταρρυθμίσεις», Ιστορία 
του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ’ Αθήνα, 1977, σσ. 168-171
3_Σκίννερ Ιλ. Ε. Σκληραγωγίαι εν Κρήτη Κατά το 1867, μετ. 
Θ. Γ. Δίξωνος, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1868, σ. 55.
4_Νιώτης Σταύρος, «Η Ιστορία του ολοκαυτώματος του 
Αρκαδιού», Επιστολή με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 1866 
στην Εφημερίδα Η Ελπίς, Αθήνα 29 Νοεμβρίου 1866.

Μια πολύ ωραία εκδήλωση μνήμης και ευγνωμοσύνης στη μνήμη του Νομπελίστα 
ποιητή Οδυσσέα Ελύτη (με την ευκαιρία 20 ετών από το θάνατό του), διοργά-
νωσε στην Αθήνα, στις 22 Απριλίου 2016,  ο «Σύλλογος Συνταξιούχων Δικη-
γόρων Ελλάδος», στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγ. Συλλόγου Αθηνών (Ακα-
δημίας 60, 1ος όροφος).

Η εκδήλωση με θέμα «Ο Οδυσσέας Ελύτης 
και η Νομική Επιστήμη» είχε έναν από τους 
τρεις κύριους ομιλητές, τον δικό μας συγ-
χωριανό νομικό επιστήμονα (Εφέτη Διοι-
κητικών Δικαστηρίων) και συγγραφέα, 
οδυσσέα Σπαχή. Στην εκδήλωση, την 
οποία παρακολούθησε πολύς κόσμος, συμ-
μετείχαν με τις ομιλίες-προσεγγίσεις τους 
και ο Χρήστος Μαρτίνης (Πρόεδρος Συλ-
λόγου Συνταξιούχων Δικηγόρων Ελλάδος) 
και ο Δημήτριος καραμβάλης (επίτιμος 
δικηγόρος-δοκιμιογράφος)
Ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη απήγγειλαν 
οι ποιήτριες Αλεξάνδρα Βαϊτση-Βάκρου 
και η Μάρθα Παπαδοπούλου, ενώ ο Πα-
ναγιώτης Πελεκάνος πλαισίωσε μουσικά 
την εκδήλωση, αποδίδοντας μελοποιημένα 
ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη.             Φ.Α.

Το άγνωστο Αρκάδι
ΣΤΗν ΕλλΗνικΗ ιΣΤοριΑ

ΤοΥ γεωργίου ε. σκουλά
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤοΥ ΤΜΗΜΑΤοΣ  
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑϊΚΩΝ ΣΠοΥΔΩΝ 
ΑΡΙΣΤοΤΕΛΕΙοΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙοΥ ΘΕΣΣΑΛοΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)

(σ.σ. η εισήγηση επί του  
θέματος έγινε από τον  
καθηγητή Γεώργιου Σκουλά, 
στο Θ΄ Διεθνές Κρητολογικό 
Συνέδριο, Ελούντα-2001)

ας δεν γεννιέται αλλά γίνεται ανάλογα με τις 
καταστάσεις και τη δράση του σε αυτές, βλέ-
πουμε ότι το μέγεθος του ηρωισμού όλων 
εκείνων που αγωνίστηκαν στη μονή του Αρ-
καδίου ήταν γιγάντιο. Δεδομένου ότι γνώρι-
ζαν το τέλος, δηλαδή αυτό που τους περίμενε. 
Κι εδώ είναι που εμφανίζεται μια άλλη διά-
σταση ηρωισμού εννοιολογικά, η οποία ξε-
χωρίζει από άλλες ηρωικές πράξεις. Για πα-
ράδειγμα, από εκείνη την πράξη αυτοκτονίας 
που ίσως προτιμά κάποιος περισσότερο πα-
ρά να βρεθεί αιχμάλωτος στα χέρια του 
εχθρού. Ή από μια γενναία αναμέτρησή του 
με τον εχθρό που στόχο έχει τη νίκη. Παρά 
το γεγονός ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις 
έχουμε ηρωικές πράξεις και ήρωες δεν έχου-
με το μέγεθος εκείνο της πράξης που σημει-
ώθηκε στο Αρκάδι το Νοέμβρη του 1866. Ο 
λόγος είναι ο εξής: επειδή η πράξη αυτή 
συντελείται μεθοδικά, γενναία και προ-
γραμματισμένα έτσι ώστε ο απώτερος στό-
χος των ηρώων να μην είναι μονάχα η νίκη 
στη μετέπειτα σύγκριση των απωλειών με 
τον εχθρό, αλλά ο ίδιος ο θάνατός τους να 
δώσει πνοή στην εξέγερση, ζωντάνεμα, ανα-
θέρμανση και την υπόσχεση της συνέχειας 
του αγώνα τους στους ζωντανούς που μέ-
νουν, κι έτσι να διατηρηθεί η ιδέα της επανά-
στασης για τις επόμενες γενιές που θα πά-
ρουν τη σκυτάλη. Ίσως, επίσης, να δώσει και 
την τελική διευθέτηση του Κρητικού Ζητή-
ματος εφόσον θα προκαλέσει τη συμπάθεια 
όλου του πολιτισμένου κόσμου όπως έγινε με 
το Μεσολόγγι. 
Παρακάμπτοντας όμως λίγο, βλέπουμε ότι σε 
κανένα άλλο μέρος είτε της Ελλάδας είτε του 
κόσμου δεν επικράτησε επί τόσο μακρύ χρο-
νικό διάστημα η κατάσταση της εξέγερσης. 
Το εύρος της αρχίζει από το μεγάλο ξεσηκω-
μό του έθνους, όπου ξεσηκώνεται κι ο κρητι-
κός λαός, και φτάνοντας μέχρι την τελική 
απελευθέρωση και ένωση της Κρήτης με την 
Ελλάδα το 1913. Συγκεκριμένα, 92 χρόνια 
συνεχούς σκληρού αγώνα χωρίς να καμφθεί 
ή να σβήσει η επαναστατική φλόγα προστί-
θενται στην ελληνική ιστορία ως εποχή διαρ-
κούς επαναστατικής δράσης. Μιας δράσης 
που αποτελεί σήμερα για τους ιστορικούς 
αντικείμενο μελέτης για τον αλτρουισμό των 
Κρητικών, τον πρωτότυπο ηρωισμό τους και 
για τις μεγάλες αντοχές τους στις κακουχίες, 
στην πείνα, και στα βασανιστήρια. Καθώς 
επίσης και για την πολεμική αρετή τους, όπου 
θα μπορούσε να δώσει σήμερα μαθήματα 

πολεμικής τέχνης και γενναιότητας αλλά και 
για τη μεγάλη αγάπη τους στην πατρίδα.  
Είναι γνωστή η κήρυξη της κρητικής Επα-
νάστασης τον ιούνιο του 1821, αυτό όμως 
που φαίνεται άγνωστο από την ελληνική 
ιστορία είναι το γεγονός ότι δεν ησύχασε ο 
κρητικός λαός μέχρι το 1913. Είναι γνωστό 
επίσης ότι οι προσπάθειες του επαναστατη-
μένου λαού μας να ξεπεράσει τα προβλήματα 
που δημιουργούν οι άθλιες συνθήκες ζωής, 
της καταπίεσης και του λίγου ή καθόλου οπλι-
σμού του, τον καθιστούν αδάμαστο, εφόσον 
οπλίζεται με τη δύναμη της ψυχής και της 
θέλησης να ζήσει ελεύθερος  και, δίνοντας 
νικηφόρες μάχες, να φτάσει αργότερα κοντά 
στην επιτυχία του μεγάλου στόχου του. Το 
καλοκαίρι του 1828 ολόκληρη η Κρήτη βρι-
σκόταν υπό τον έλεγχο των επαναστατών. 
Οι Τούρκοι είχαν περιοριστεί στα μεγάλα 
φρούρια των τεσσάρων μεγάλων πόλεων,  
όπου προστατευόταν από τον τακτικό στρα-
τό.1 Όμως, είναι άγνωστο για το πλατύ κοινό 
ότι σφραγίζεται μια καταδίκη για τον κρητι-
κό λαό, αντίθετη με την επιθυμία του για την 
ελευθερία, να μείνει έξω από τα όρια του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους με το Πρω-
τόκολλο του Λονδίνου το 1830. 
Είναι γνωστές οι παρεμβάσεις των προστά-
τιδων δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας, ρωσίας 
για την ανεξαρτησία του ελληνικού κρά-
τους, ωστόσο παραμένουν θαμπές και ανε-
ξιχνίαστες οι πτυχές της διπλωματικής 
τους δράσης. Αυτή η δραστηριότητα, είχε 
έναν και μόνο στόχο, να εξυπηρετούνται τα 
συμφέροντά τους πάντα σε βάρος του κρη-
τικού λαού, αφού περιφρουρούσαν τη διατή-
ρηση της Οθωμανικής κατοχικής διοίκησης 
στο νησί. Καταδίκαζαν το νησί να παραμένει 
αλύτρωτο επειδή αποτελούσε ένα σταθμό 
ελέγχου του Σουλτάνου για τη γερασμένη 
Αυτοκρατορία του κι όποιος κατείχε την 
Κρήτη αποτελούσε τουρκική απειλή. Επομέ-
νως, επειδή δεν μπορούσε να την κατέχει 
καμιά από τις μεγάλες δυνάμεις, λόγω αυτής 
της απειλής και των σχέσεων που ανέπτυσ-
σαν με την Τουρκία, δεν έπρεπε να την κα-
τέχει ούτε η Ελλάδα.
Σημαντικός σταθμός στον κρητικό αγώνα 
υπήρξε ο κριμαϊκός Πόλεμος, ο οποίος είχε 
ως αποτέλεσμα τη Συνθήκη του Παρισιού, 
που υποχρέωσε το Σουλτάνο να παραχωρή-
σει μερικά προνόμια και ελευθερίες στους 
κρητικούς υπηκόους εκδίδοντας το φιρμάνι 
ονομαζόμενο Χάττι Χουμαγιούν.2 Τα προνό-
μια αυτά ήταν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα 
της προσωπικής ελευθερίας, της ανεξιθρησκί-
ας, της εξασφάλισης της τιμής και της ιδιοκτη-
σίας, τα οποία παρά την άρνηση των τουρκι-
κών αρχών να τα εφαρμόζουν αποτέλεσαν 
ουσιαστικό βήμα στους κρητικούς αγώνες. Οι 
παραβιάσεις των διατάξεων αυτού θα γίνουν 
αφορμή να ξεσπάσουν νέες επαναστάσεις. 
Έτσι βλέπουμε, με τις συνεχείς παραβιάσεις 
και την επιβολή νέων φόρων στα γεωργικά 
προϊόντα, τη μη τήρηση των βασικών ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων καθώς και την αδιαλλαξία 
του τούρκου Διοικητή στο νησί Ισμαήλ Πασά 
να ξεσπά η μεγάλη Κρητική Επανάσταση το 
1866. Η Επανάσταση αυτή αποτελεί: α) την 
κορυφαία έκφραση του λαού μας για ελευθε-
ρία και ένωση με την Ελλάδα, β) το κρυστάλ-
λινο δείγμα του παιχνιδιού αδιαφορίας των 
προστάτιδων δυνάμεων, γ) την αδιαλλαξία 
του Σουλτάνου στη διαπραγμάτευση του ζη-
τήματος, με τη μέθοδο εναλλαγής των σκλη-
ρών διοικητών του με μετριοπαθείς, και δ) την 
αδυναμία αν όχι ανικανότητα της ελληνικής 
πολιτικής ηγεσίας να χαράζει σταθερή και 
ξεκάθαρη εξωτερική πολιτική χωρίς το σύν-
δρομο της μοιρολατρίας και της υποτέλειας. 

Γνωστός είναι ο λαϊκός ενθουσιασμός στην 
ελεύθερη Ελλάδα στο άκουσμα της νέας αυ-
τής επανάστασης τον Αύγουστο του 1866 και 
στην κήρυξη της Ένωσης του νησιού με την 
Ελλάδα στο χωριό Ασκύφου των Χανίων.  
Πολλοί ήταν οι εθελοντές και αρκετά τα πο-
λεμοφόδια που έφτασαν στο νησί. Παραμένει 
όμως άγνωστη η ιστορική αλήθεια, ότι η εθνι-
κή ηγεσία ήταν στην πλειοψηφία της αρνητι-
κή απέναντι σ’ αυτή την επανάσταση και γι 
αυτό παρουσιαζόταν απρόθυμη και καιρο-
σκοπική. Αυτό είχε επίσης κι άλλο αρνητικό 
στοιχείο: επειδή η ηγεσία ήταν απρόθυμη να 
βοηθήσει, δεν έστειλε μυστικά μόνιμα σώμα-
τα στρατού κι έτσι προστέθηκε μια ακόμη 
αδυναμία των αγωνιστών στην έκβαση του 
αγώνα τους. Δηλαδή, οι ένοπλες ομάδες αγω-
νιστών με το όνομα κολώνες στην Κρήτη που 
είχαν οπλαρχηγούς: στο Σέλινο κριάρη και 
κορκίδη, κίσσαμο Σκαλίδη, κυδωνία, Χα-
τζημιχάλη Γιάνναρη, Μυλοπόταμο Μιχάλη 
Σκουλά και στις ανατολικές επαρχίες ντετι-
δάκη, κόρακα και ρωμανό, χρειαζόταν 
στρατιωτική ενίσχυση και εκπαίδευση η 
οποία δεν ερχόταν από την ελεύθερη Ελλάδα. 
Γνωρίζουμε επίσης ότι η Πύλη διαισθανόμενη 
τη φλόγα της κρητικής επανάστασης επιδό-
θηκε όχι μόνο στις γνωστές βιαιοπραγίες και 
καταστροφές από τους φανατισμένους Τουρ-
κοκρητικούς, αλλά σε ένα οργανωμένο σχέ-
διο καταστολής της επανάστασης με τον 
Μουσταφά Πασά. Ο νέος κατοχικός διοικη-
τής ήξερε πως να χρησιμοποιήσει αποτελε-
σματικές μεθόδους καταστολής και εξόντω-
σης των επαναστατών σκορπώντας το θάνα-
το, τη φθορά και τον τρόμο. Εκείνο όμως που 
δεν γνωρίζουμε αρκετά και είναι άδικο για 
τους ήρωες και τον τόπο, είναι με τι μέσα και 
με ποιόν τρόπο οι αγωνιστές αντιμετώπισαν 
την ορμή του εχθρού στις πολεμικές του ανα-
μετρήσεις μαζί τους. Αξίζει να αναφέρουμε 
τα λόγια του H Skinner, ενός ξένου εθελοντή 
δημοσιογράφου ανάμεσα σε τόσους άλλους 
που έσπευσαν να ενισχύσουν την επανάστα-
ση, όπως Σέρβους, Ούγγρους και Γαριβαλδι-
νούς. «Στα ψηλά και απότομα βουνά», λέγει 
ο Σκίννερ, «βρίσκονται στρατιωτικά σώματα 
φιλοπάτριδων Κρητών οι οποίοι έχουν μεγα-
λοπρεπή ορίζοντα και καθαρό ουρανό. Είναι 
μεν κακά ντυμένοι και οπλισμένοι, η πειθαρ-
χία τους χαλαρή, ολιγάριθμοι αλλά κανένας 
δεν αμφιβάλει για τη σταθερότητα του σκο-
πού τους. Είναι αποφασισμένοι να υποστούν 
τα πάντα αγωνιζόμενοι γι αυτό τον σκοπό 
της ελευθερίας τους τον οποίο θεωρούν ιερό 
και είναι άξιοι συμπάθειας και θαυμασμού 
όλων των ξένων».3

Παρ’ όλα αυτά, ο αγώνας των πολεμικών 
αναμετρήσεων, όπου ο εχθρός ήταν πολυπλη-
θέστερος σε αριθμό και πολεμοφόδια, ήταν 
ουσιαστικά άνισος και παρέμενε άνισος. Ο 
τούρκος διοικητής γυρνώντας από τη δυτική 
Κρήτη έχοντας σκορπίσει εκεί την καταστρο-
φή, στέλνει επιστολή στον ηγούμενο της μο-
νής, Γαβριήλ Μαρινάκη, να δηλώσει υποτα-
γή στην εξουσία του διαφορετικά θα προχω-
ρούσε με το στράτευμά του να κυριεύσει το 
μοναστήρι. Η άρνηση του ηγούμενου στον 
Μουσταφά ήταν απόλυτα σαφής.
Έτσι ο εχθρός προχωρεί στη υλοποίηση του 
σχεδίου του. Είναι γνωστό ποιοι ήταν εκείνοι 
που βρέθηκαν πολιορκημένοι τα ξημερώμα-
τα της 8ης νοεμβρίου του 1866 στο Αρκάδι. 
Πως εκτός από τα γυναικόπαιδα που αριθ-
μούσαν περίπου 700, ήταν οι καλόγεροι, με-
ρικά μέλη της επαναστατικής επιτροπής και 
λίγοι πολεμιστές μαζί με 40 περίπου εθελο-
ντές, συνολικά 250 άντρες με αρχηγό τον 
Ιωάννη Δημακόπουλο. Εδώ έμελλε να βρεθεί 
ο Ανωγειανός δάσκαλος Εμμανουήλ Ανα-

■�Στη μνήμη Ουρανίας  Ξυλούρη 
(Ανάσταινα), η οικογένειά της ει-
σέφερε το ποσό των 200 ευρώ στη 
Φ.Α.
■�Στη μνήμη Ειρήνης Βιτώρου-Αε-
ράκη, η οικογένειά της, εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των διακοσίων 
200 ευρώ
■�Στη μνήμη του Κώστα Πασπαρά-
κη, η οικογένεια καραμπάτου ει-
σέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 200 
ευρώ.
■�Η οικογένεια του Χριστόδουλου 
βουϊδάσκη, εισέφερε στη μνήμη της 
συζύγου και μητέρας Αντιγόνης 
Βουϊδάσκη, στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ 
■�Στη μνήμη Όλγας Μανουρά η 
οικογένεια προσέφερε στη Φωνή 
των Ανωγείων το ποσό των 100 
ευρώ
■�Η οικογένεια βασιλείου Σκουλά 
(καββοβασίλης) εισέφερε εις μνή-
μην της συζύγου και μητέρας  Νίκης 
Σκουλά, στη Φ.Α το ποσό των 100 
ευρώ.
■�Στη μνήμη Κωνσταντίνου Σουλ-
τάτου, η σύζυγός του Ελένη Σουλ-
τάτου, εισέφερε στη «Φωνή των 
Ανωγείων» το ποσό των 100 ευρώ
■�Στη μνήμη του Ιωάννου Χαιρέτη 
η οικογένεια του, εισέφερε στη Φ.Α 
το ποσό των 100 ευρώ
■� Στη μνήμη Ζαφειρένιας Βρέ-
ντζου, ο βασίλειος Φασουλάς 
(Χουμάς) εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ
■�Στη μνήμη Ιωάννου Βρέντζου 
(Κατσαμπρή) και Γεωργίου Βρέ-
ντζου (Κριγιάρη), η οικογένεια 
τους, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 Ευρώ.
■�Η κομματική οργάνωση κκΕ 
Ανωγείων, εισέφερε στη μνήμη Τη-
λέμαχου Σταυρακάκη το ποσό των 
50 ευρώ
■�Η οικογένεια κωνσταντίνου κα-
λέντη εισέφερε στη μνήμη Πηνελό-
πης Καλέντη το ποσό των 50 ευρώ
■�Η οικογένεια της Μαρίας Χαι-
ρέτη, εισέφερε εις μνήμην της, στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
■�Ο Εμμανουήλ Σπαχής, εισέ φερε 
στη Φ.Α εις μνήμην Νίτσας Σπαχή, 
το ποσό των 50 ευρώ.
■�Στη μνήμη Βασιλείου Σπαχή, ο 
Χαράλαμπος Αεράκης (νταροχα-
ραλάμπης) εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ
■�Στη μνήμη Περσεφόνης Αεράκη, 
ο κίμωνας Χαιρέτης εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
■� Ο Εμμανουήλ Σμπώκος του 
Κωνσταντίνου (Άγιος Θωμάς) ει-
σέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 
ευρώ
■�Η Ειρήνη Δασκαλάκη-Μανουρά 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 20 
ευρώ
■�Ο πατήρ βασίλειος βουϊδάσκης 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 
ευρώ

ε υΧαρ ιστ ιεσ 
Η συντακτική ομάδα της «Φωνής 
των Ανωγείων» και ο Σύλλογος 
Ανωγειανών Αθήνας, εκφράζουμε 
σε όλους τους εισφέροντες τα πα-
ραπάνω χρηματικά ποσά, τις θερ-
μότατες ευχαριστίες μας. Συλλυ-
πούμαστε όλους στην απώλεια των 
αγαπημένων προσώπων σας και 
συγχωριανών μας.

Η ΣΤΗλΗ ΤOυ ΤΑΜιΑ
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εκδήλωση 
για τον

ΑΠο Το ΣΥΛΛοΓο ΣΥΝΤΑξΙοΥΧΩΝ 
ΔΙΚΗΓοΡΩΝ ΕΛΛΑΔοΣ

(         )
συν-ομιλητής ο οδυσσέας Σπαχής

β΄ μεροσ, συνέχεια από  το προηγούμενο φύλλο 304
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ΦΑΣΜΑΝ (fasman1956@gmail.com)

✒ Την παρακάτω ιστορία μου την διη-
γήθηκε ο Σταύρος ο Βιτώρος (Αγκού-
τσακας) και την παραθέτω όπως ακρι-
βώς την είπε. Λέει λοιπόν, ο Αγκούτσα-
κας:
Με τον αείμνηστο Μανόλη Καλομοίρη 
ή Σγάλο, πότε τα βρίσκαμε, πότε τα χα-
λούσαμε και μια μέρα που την εποχή 
εκείνη δεν τα πηγαίναμε καλά, επήγα 
και έκατσα δίπλα του σε ένα τραπεζάκι 
στου Γρυλιό το καφενείο, στο Λιβάδι. 
Είχα πιεί λίγο και δεν το κατάλαβα πως 
έκατσα σε εχθρικό έδαφος. Αλλά και ο 
αείμνηστος ο Σγάλος ήτανε ήδη όμηρος 
τση ζάλης τση  ρακής του, το πιο αγα-
πημένο και πιο καταστροφικό πιοτό του 
και όχι μόνο δεν ακατάλαβε πως έκατσα 

δίπλα του, αλλά είπε και του Μίχαλου 
κέρασε τονε μρε... Πιο κει και κάτω από 
τον αητό καθότανε δυο γερόντοι Σκου-
λάδες, ο αείμνηστος Χαράλαμπος Εμμ. 
Σκουλάς ή Χουμάς και ο Γιάγκος Σκου-
λάς ή Καρφάκης. Ο Καρφάκης μέρες 
τότες που ακόμη δεν είχε χτυπήσει την 
πόρτα του σπιτιού του ο χάρος και έπια-
νε πουλιά στον αέρα, όπως έπιασε και 
την παράξενη σμιξά μας με το Σγάλο, 
σηκώθηκε από την καρέκλα που καθό-
τανε και μας επλησίασε και με επιθετι-
κό ύφος μας λέει:

Bιτωροκαλομοίρηδες  
και μπουνταλάδες άλλοι

δε πρέπει να κυκλοφορούν  
τη νύχτα στο Λιβάδι

Ο Σγάλος εσηκώθηκε απάνω, άγριος 
ωκεανός και πιάνοντας το τραπεζάκι 
με τα ποτήρια το σφεντούριξε στη μέση-
μέση του Λιβαδιού, φωνάζοντας ίντα 
μπρε έχετε με τση Καλομοίρηδες και 
έσπασε απάνω οθε το Κατσαμπά.
Χωρίς να ταράξω απο τη καρέκλα γύ-
ρισα και είπα του Καρφάκη ό,τι σου’ 
ρθει να μη το βαρεθείς. Ο συγχωρεμένος 
ο Χουμας εσηκώθηκε μισοσοβαρά και 
είπε: Α να πάω να κάτσω πέρα -πέρα 
να μη φάω κιαμιά αδέσποτη
Δεν είχε καλά καλά κάτσει πάλι στη 
καρέκλα του ο Καρφάκης και του λέω:

Χαλάλι σας το κάνω εγώ  
Σκουλάδες το Λιβάδι

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...

Α ν Α κ O ι ν ω Σ Η

ΠΑΡΑΚΑΛOΥΝΤΑΙ ΘΕΡ ΜΑ OΛOΙ OΙ ΣΥΝ ΔΡO ΜΗ ΤΕΣ ΚΑΙ 
ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗ ΜΕ  ΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ τακτο ποι ησουν 

τη συν δρο μη ΤOΥΣ. ΠΑΡΑ  ΚΑΛOΥ 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 306) ΝΑ ΤO ΠΡΑξOΥΝ ΤO ΑΡΓOΤΕΡO  
μεΧρι τισ 25 aυγουστου 2016

Την περίοδο της «αλλαγής» πήγαν να γίνουν 
κάποια πράγματα, αλλά χωρίς προγραμματισμό, 
χωρίς μέτρο, χωρίς όρια και έτσι εμείς για αλλού 
κινήσαμε ...κι αλλού η ζωή μας πήγε. Ξεχάσαμε 
την προεκλογική συνθηματολογία (σας θυμίζει 
τίποτα;) και γίναμε ένα με την προηγούμενη νο-
οτροπία. Αν τολμούσες να πεις τότε μα εμείς δεν 
λέγαμε για απλή αναλογική, που είναι αυτή, σε 
περνούσαν για γραφικό. Με χίλια δυο καλπονο-
θευτικά τερτίπια ο απώτερος στόχος ήταν να 
κρατηθούμε στην εξουσία. Περάσαμε από το ένα 
άκρο στο άλλο «άτσαλα». Το ρεζουμέ: Έφυγαν 
οι γαλάζιοι και ήρθαν οι πράσινοι. Ζήσαμε το 
φανατισμό στο μεγαλείο του, με όλες τις συνέ-
πειες του.
Έτσι φτάσαμε στην εποχή του χρηματιστηρίου, 
όπου και «η κουτσή Μαρία» παροτρυνόμενη από 
το επίσημο κράτος έπαιξε χρηματιστήριο, μαθαί-
νοντας και αυτή τα limit up και τα limit dοwn, 
αυτά της έλειπαν της κακομοίρας, από τη ζωή 
της. Η Ελλάδα μια απέραντη λέσχη γεμάτη με 
τζογαδόρους. Πήγαινες τότε σε υπηρεσίες, σε 
επιχειρήσεις λες και λειτουργούσαν με προσωπι-
κό ασφαλείας γιατί οι περισσότεροι απουσίαζαν 
από τις θέσεις τους, αφού ήσαν καρφωμένοι στα 
«όμορφα κανάλια» και τζόγαραν. Άκουγες τον 
άλλο και σου έλεγε: «Σήμερο έβγαλα 5000 από 
την «Κλωνατεξ… (αυτή μούρθε) και θα κάθομαι 
να περιμένω 50 ευρώ μεροκάματο». Για θυμηθεί-
τε ,όσοι θυμάστε ακόμη...
Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο «πρώτη φορά 
αριστερά», όπου αν κάποιος δεν γνωρίζει τον 
πρωθυπουργό μας και τον αρχηγό της αντιπολί-
τευσης και τους ακούει να μιλάνε στη βουλή, δεν 
θα καταλάβει ποιος είναι ποιός. Μπλέξαν ...οι 
γραμμές μας δηλαδή, τόσο καλά. Είτε τρόικα λέ-
γεται κύριοι, είτε θεσμοί λέγονται, είτε κουαρτέτο, 
η ουσία είναι μια: Τα μνημόνια είναι μνημόνια και 
αριθμούνται σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ...και εμείς 
οι Έλληνες ...με αυταπάτες τραγουδάμε:

Δική μου είναι η Ελλάς  
που στην κατάντια της γελάς
της λείπει το΄να της ποδάρι  

που της το παίξανε στο ζάρι,

όπως πολύ όμορφα μας έχει τραγουδήσει η Χα-
ρούλα Αλεξίου.
Όταν πριν σαράντα χρόνια άρχισα «να μπαίνω 
στη ζωή», ποτέ μου δεν διανοήθηκα ότι με προ-
οδευτική κυβέρνηση, «μετά βαΐων και κλάδων» 
με υποχρεώνουν να δουλεύω μέχρι τα 67 μου για 
να πάρω σύνταξη. Βρε πάρτε το χαμπάρι ο άν-
θρωπος δεν είναι λάστιχο. Είναι και πρέπει να 
παραμένει άνθρωπος! Ένας εκπαιδευτικός 67 
ετών στο δημόσιο ή θα τρελάνει τα παιδιά ή τα 
παιδιά θα τον τρελάνουν. Προσέξετε τι έγραφε 
ο Ιάκωβος Καμπανέλης πριν απο 45 χρόνια και 
τόσο όμορφα τραγούδησε ο μοναδικός Ψαρονί-
κος. Τι ειρωνεία…!

Στολίστηκαν οι ξένοι τραπεζίτες
Ξυρίστηκαν οι Έλληνες μεσίτες
Εφτά ο τόκος πέντε το φτιασίδι
Σαράντα με το λάδι και το ξύδι

Κι αυτός που πίστευε και καρτερούσε
Βουβός φαρμακωμένος στέκει και θωρεί

τη λευτεριά που βγαίνει στο σφυρί
Λαέ μη σφίξεις άλλο το ζωνάρι

Μην έχεις πια την πείνα για καμάρι
Λαέ μη σκύβεις άλλο το κεφάλι

η πείνα το καμάρι είναι του κιοτή
του σκλάβου που του μέλει να θαφτεί...

Έτσι λοιπόν με έχει βρει και μένα το 2016, βουβό 
και φαρμακωμένο,να κρατάω το ισόπλευρο τρί-
γωνο του ...Δ.Ι.Α.

Μέσα στο μαύρο υπάρχει μια 
παράξενη διαφάνεια λευκού. 
Μια χούφτα γαρμπίλη από εξο-
ρισμένα χρώματα έγινε δαχτυλί-
δι στο πόδι μου. Διασταύρωση 
όρασης, ώρες βυθοσκόπησης. 
Σαν γάμος βλεμμάτων. Ευλογη-
μένος. Από τον Θεό που υπάρχει 
στο διάστημα ανάμεσά μας. Στο 
χώρο που όλες οι εξελίξεις καθο-
ρίζονται.
Στην παραλία ο έρωτας γευμα-
τίζει σε ξύλινα στρώματα. Τον 
τυλίγουν με λευκά πανιά. Απλώ-
νουν πάνω του αντηλιακά. Για 
να επιτρέψει εκείνο που αύριο 
θα φύγει. Μια επιστροφή.
Ένα μωρό σαν ουρανός γέρνει 
στην άκρη μιας ύπαρξης. Ακου-
μπάει το κεφάλι του πάνω στο 
παρελθόν. Χωρίς να ξέρει, ελπί-
ζει. να προλάβει να μην γίνει 
αόριστος. Όταν μεγαλώσει, θα 
μάθει να μαδάει όνειρα μέσα 
από ξένα μάτια. Θα μιλάει για 
θαύματα. Θα τα πολλαπλασιά-
ζει, αλλάζοντας θέση στα μαξι-
λάρια.
Αριστερά και δεξιά, χρώματα. 
Στοιχισμένα ονόματα. Αχυρέ-
νιοι άνθρωποι σχηματίζουν 
ομπρέλες. ο αέρας περνάει από 
το άνοιγμα που τους στηρίζει. 
Σπονδυλική στήλη καμωμένη 
από λάστιχο. Ώσπου να βραδιά-
σει, ό, τι γεννήθηκε θα έχει ξε-
χάσει την αιτία. Εκείνη που απέ-
δρασε μέσα από την άκρη των 
νυχιών.
Στη μέση του δρόμου ένας 
άντρας σκυμμένος, συλλέγει 
χρώματα. κρατάει γερά μέσα 
στη χούφτα του ένα γυαλιστερό 
μαύρο. Μια γυναίκα στην ίδια 
πορεία. Γρατζουνάει την διαδρο-
μή αποσπώντας γράμματα από 
τα ονόματα. Που έζησαν πριν 
εκεί, μαζί του. 
Μια μέρα θα μιλήσω γι αυτά που 

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.

δεν μπορώ. Τώρα απλά συντηρώ 
τη σιωπή μέσα μου. κυοφορώ 
εκείνες τις λέξεις που θα υπάρ-
ξουν μόνο αν αρθρωθούν. Τότε 
θα έρθει το οριστικό τέλος κάθε 
έννοιας. Που θα σημαίνει: το 
τέλος.κάθε άνθρωπος είναι μια 
γυάλα. Ανάλογα με το μέγεθος, 
νιώθει. Στριμώχνει τις μνήμες 
του για να τις διατηρήσει. να 
μπορεί να θυμάται αυτό που κά-
ποτε νόμισε. 
Ακυρωμένα εισιτήρια αναπνοών 
στις καμπίνες των πλοίων. Χά-
δια που φόρεσε τη νύχτα για να 
μην κρυώνει. Τα βάζει όλα με 
τέτοιο τρόπο που να μη χρεια-
στεί να τα μετακινήσει. Μετά 
απλώνει ένα σεντόνι γύρω της 
για να μην βλέπει τις αντανα-
κλάσεις. Της επιθυμίας. Φώναξε 
και η ηχώ δεν γύρισε.
Στην άκρη του γκρεμού μια 
κλειδωμένη πόρτα. Από κάτω 
της μια φωτιά παγωμένη. Σαν 
βράχος που σμίλεψαν οι αιώνες. 
Αν σπάσω το λουκέτο θα φτάσω 
στο κέντρο της γης. Τα δάχτυλα 
απ’ τα πόδια μου χαράζουν τα 
ίχνη. Στα χρόνια που θα ‘ρθουν 
θα βρω όσα έσπειρα. Αυτά που 
με οδήγησαν στην μαύρη άμμο. 
Στο καλοκαίρι των Αγίων. 
Στο προσκύνημα του ηλιοβασι-
λέματος ανάμεσα απ’ τις χορδές 
μιας άρπας.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

αρπα

Eργάτες να σου πετύχουν...
Κάποτε, ο Μιχαλάκης  κουνάλης έψαχνε με μεγάλη αγωνία εργάτες  
για  σκάψιμο  για το αμπέλι του. Με πολύ κόπο και με πολύ παρακάλια  
αφού δεν είχε άλλη επιλογή και αργά το βράδυ βρήκε τους Λευτέρη 
Δακανάλη και τον Μηνά  Βουϊδάσκη. Δεν έμεινε όμως ευχαριστημένος 
από την δουλειά που έκαναν παρά το πολύ καλό μεροκάματο που είχαν 
συμφωνήσει. Την άλλη μέρα στο καφενείο μαζί με τα χρήματα, ο Μιχα-
λάκης είχε σε ένα φάκελο και την... απόδωσή τους σε ιαμβικό δεκαπα-
ντασύλλαβο! Το... ποιητικό τιμολόγιο, θα λέγαμε! Έλεγε, λοιπόν, το 
«τιμολόγιο»:

«Εγύρευα τσ’ εργάτες  μου και βρήκα το ξαθέρι
τάξε πως ε-σκαλίζανε αρκάλοι  στο Βενέρι.
Καλόβολο τ’ αμπέλι μου και δίπλα η χαλέπα

πέμπω  τσι για ξελάκισμα κι αυτοί πήγαν και θέκα
Πολλά, Μηνά, είναι τα λεφτά και γροίκα το Λευτέρη,

μα δεν τα παλαμίζω γω με το δεξί μου χέρι!»

Ξαθέρι =το εκλεκτότερο / Τάξε = λες και.../Αρκάλοι = ασβοί /Χαλέπα  
= εξοχικό μέρος/ Πέμπω = στέλνω/Ξελάκισμα = συγκεκριμένο σκά-
ψιμο αμπελιού/Θέκα = ξαπλώνω/Παλαμίζω =φτυαρίζω.

(επιμέλεια: Μαν. Σκαν.)

Οι σκάρες και η αποστολή τους...
Ο Φιλιοκωστής (κωνσταντίνος Σαλούστρος), ένας ανεπανάληπτος 
και από τους πιο πηγαίους χωρατατζήδες των Ανωγείων, μαζί με πολ-
λούς άλλους ανωγειανούς, είχε πάει εργάτης στα οχυρωματικά έργα, 
επί Μεταξά. Όμως, προσεβλήθη από ελώδη πυρετό και μια μέρα που 
τον τίνασε, τυλίχτηκε με μια κουβέρτα και ξάπλωσε σ’ένα λιατσάκι.
Συνέπεσε κείνη την ώρα να πετούν  από πάνω πολλές σκάρες (γύπες), 
που πιθανότατα θα είχαν μυριστεί κανένα ψοφίμι. Ο Κωστής διατηρώ-
ντας πάντα την πηγαία σκωπτική του διάθεση, παρά τον πυρετό και το 
ξετινάχωμά του, γυρίζει και απευθυνόμενος προς τις σκάρες, τους λέει 
με τη χαρακτηριστική βραδυγλωσσία του: 
-Λα…λα λάθος σας ε…ε επέψανε!
- Δε…δε….δεν εψόφησα α…α…ακόμη!

η ςταυρακάκαινα
Για τη γυναίκα αυτή, που όπως φαίνεται ήταν δραστήρια, φωνακλού, 
παράξενη και καπάτσα, όταν κάποτε απουσίαζε για κάποιο διάστημα 
από το χωριό και έφτανε η είδηση ότι έρχεται, ο ερχομός της γινόταν 
θέμα συζήτησης στο χωριό και η φράση «Έρχεται η Σταυρακάκαινα», 
έδινε και έπαιρνε. Και ο Αντωνάκης ενοχλημένος από το πολυσυζητη-
μένο του ερχομού, είπε:
-Καλλιά ‘τονε να’χε ζώσει απόσπασμα το χωριό!

το κόπρισμα του περβολιού
Ο λοντρόκωστας (κ. βρέντζος) διηγείται:
«Μετά την απελευθέρωση έκανα το καφενείο του Γαρτζόλη (Βασ. Καλ-
λέργη) και είχα τακτικό πελάτη τον Κυρνίκο (Ν. Σαλούστρος).
Μια μέρα έβρεχε, είχε και κατσιφάρα και γυρίζει και μου λέει:
-Πόσο θες συναδερφέ (σχέση με βάφτιση), να πας στο Γκάτω Μύλο, 
στο περβόλι μου, να σταθείς μιαν ώρα;
-Να κάμω είντα; του λέω.
-Να ξεπλυθείες να κοπριστεί το περβόλι!
Και πιάνω τόνε και τόνε βγάνω όξω!
Επέρασε ένας μήνας να μου μιλήσει, ούτε να έρθει στο καφενείο. Στο 
μήνα απάνω έρχεται ένα μεσημέρι Κυριακής και μου λέει:
-Το μεσημέρι συναδερφέ, να μη φας πράμα, για θα σου κάμω το τρα-
πέζι!
Εγώ εθάρρουνα πως με κορόϊδευε, αλλά στις 12:00 ακριβώς, έρχεται 
και με παίρνει αγκαζέ και πάμε στο σπίτι ντου και είχενε γουρούνι 
κοκκινιστό ψημένο και δυο-τρία πλευρά οφτό. Είχε σαλάτες, αθόγαλο, 
και άλλα και μου κάνει ένα τραπέζι εξαιρετικό.
Έκεια που τρώγαμε, έχει μιαν αδερφή κι όταν άδειασε το πιάτο μου, 
ήρθε να το πάρει να μου βάλει κι άλλο φαϊ και της λέει:
-Ας τονέ μα δεν εβοσκήθηκε ποτέ ντου σα νε σήμερο!!! 

(σ.σ. από το βιβλίο: «Μια φορά ένας Ανωγειανός»  
του Γεώργιου Ι. Σμπώκου, Ανώγεια, 2013)

ΦΑΣΜΑΝ

«Είναι μελαγχολική εμπειρία για ένα κατ΄επάγ-
γελμα μαθηματικό, να βρεθεί στη θέση μα γράφει 
για τα μαθηματικά. Η λειτουργία ενός μαθημα-
τικού είναι να δημιουργεί νέα θεωρήματα, να 
προσθέτει καινούργια πράγματα στα μαθηματι-
κά και όχι να μιλά για τα επιτεύγματά του ιδίου 
ή άλλων μαθηματικών». Τάδε έφη G. H. Hardy, 
ένας από τους σημαντικότερους άγγλους μαθη-
ματικούς του εικοστού αιώνα, στο βιβλίο του με 
τίτλο: «Η απολογία ενός μαθηματικού». Με 
αφορμή λοιπόν τον παραπάνω τίτλο και μαθη-
ματικός ων, σκέφτηκα να γράψω κάποιες αρά-
δες, άσχετες με την μαθηματική επιστήμη, που 
όμως θέλω να πιστεύω ότι εμπεριέχουν αρκετή 
«μαθηματική σκέψη» και αφορούν και τον γρά-
φοντα σε βάθος πέντε δεκαετιών.
Από παιδί 10 χρονών θυμάμαι δίπλα στο μακα-
ρίτη τον πατέρα μου στο αμπέλι στο περβόλι ,στο 
χωράφι να μου λέει: Μάθε παιδί μου γράμματα 
να μην τυραννιέσαι σαν και εμένα. Εποχές δύ-
σκολες η επταετία της δικτατορίας και η κατο-
πινή μεταπολιτευτική περίοδος.
Ύστερα από πολλές δυσκολίες κατάφερα να 
πάρω το πτυχίο του μαθηματικού και να μπω στο 
χώρο της παιδείας την περίοδο της «αλλαγής», 
της οποίας ήμουν θερμός θιασώτης. Το να πι-
στεύεις σε κάτι, ό,τι και αν είναι αυτό, σου δίνει 
δύναμη-ενέργεια. Όταν όμως «αυτό το κάτι» σε 
διαψεύδει και σε απογοητεύει, μοιραία θα βρεθείς 
σε περισυλλογή και θα αναζητήσεις νέους δρό-
μους - ορίζοντες.
Έχοντας πάντα σαν μπούσουλα το ισόπλευρο 
τρίγωνο «Δίκιο - ισότητα - Αξιοπρέπεια 
(Δ.ι.Α.)» για τριάντα περίπου χρόνια πέρασα 
στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, αλλά απο-
χώρησα και από αυτόν, πολύ νωρίτερα από πριν 
αναλάβει τα ηνία της χώρας.
Επειδή παραδίνουμε τη σκυτάλη στις νεότερες 
γενιές κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, θέλω 
να μοιραστώ μαζί τους κάποιες σκέψεις μου, τις 
οποίες δεν θα με πείραζε αν τις εκλάβουν και ως 
απολογητικές, δικαιολογώντας... και τον τίτλο 
του κειμένου. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα 
από την αρχή.

άνωγειανές 
άθιβολές

››��� η απολογια ενοσ μαθηματικου���‹‹

έτσα που το ποδώκετε  
Τζαβέληδες και άλλοι

Ξανασηκώθηκε απάνω και μου λέει: 
«Ήντα μρε έχεις με τσι Τζαβέληδες;»
«Ντα ήντα έχεις εσύ με τση Βιτώρηδες», 
του απάντησα...

✒ Ο γνωστός μαντιναδολόγος Γιώργης 
Μπέρκης (Κατσούγκρης), αποφάσισε 
να βγει στην κορφή του Ψηλορείτη. Ται-
ριάζει πως εζορίστηκε, αλλά τα κατά-
φερε. Όταν έφτασε, λοιπόν, στη κορφή 
καθίζει κατάκοπος και γυρίζει και λέει:

Aν δε διαβείς κακοβολιές,  
τζουγκριά αν δε πατήσεις

δεν πρόκειται ψηλές κορφές  
ποτέ να κατακτήσεις!

Και ο αντίλογος του Λευτέρη Καλο-
μοίρη:

Δε τση ζηλεύγω τση κορφής  
κι΄ας βρίσκομαι στο πάτο
άμα σκεφτώ πως η ζωή  
φέρνει τα πάνω κάτω!

›�κείμενο από το βιβλίο «ΕΠΕιΔΗ ΜΑΖι»,  
εκδ. Απόπειρα 2012, 2014
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«Ό,τι γράφτηκε με το αίμα του λαού  
δε σβήνεται με το μελάνι του κ. καλογεράκη»

Στις 2/4/2016 σε αρθρο του στην ιστοσελίδα της ΑΝΩΓΗ, ο κατ’επαγγελμα «ερευνητης» , «ιστορικός» και ότι 
κατά καιρους εχει δηλωσει , ο κ.Καλογερακης , δημοσιευσε με αφορμη το 40ημερο μνημοσυνο για θανατο του 
Ξυλούρη Θοδωρή , αντάρτη στην Ανεξάρτητη Ομάδα των Ανωγείων την περίοδο της κατοχής 1941-44, ένα αρθρο 
που σκοπιμα –πιστεύουμε- αποσιωπά και εξαφανίζει πλήρως τη δράση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και φυσικά του ΚΚΕ, 
που αποτέλεσε τον κύριο αιμοδότη της πάλης του λαού συνολικά τη δεκαετία του 1940, στα Ανώγεια, στην Κρήτη 
και γενικότερα στην Ελλάδα. 
Καταρχήν σε ό,τι αφορά τους αγωνες και την δραση του Ξυλούρη Θοδωρή, αποτείνουμε την οφειλόμενη τιμή και 
σεβασμό.
Για τα γραφόμενα όμως του κ. Καλογεράκη, αποτελουν μνημειο καταφωρης διαστρεβλωσης 
και εμπαθειας της ιστορίας του λαού και του τόπου μας. Δεν είναι αλλωστε η πρωτη του 
φορά. Κατι αναλογο ειχε κανει και στο παρελθον . «Παλια του τεχνη κοσκινο».Ομως 
όλα εχουν και ένα οριο και δεν θα του επιτρεψουμε να συνεχιση την παραπληροφορηση 
και την λαθροχειρια σε βαρος της ιστοριας των Ανωγείων στην Εθνικη Αντισταση.
Αναφέρει συγκεκριμένα στο άρθρο του ότι «τέσσερις ένοπλες Αντιστασιακές ομάδες 
έδρασαν καθ’όλη τη διάρκεια της Γερμανοϊταλικής κατοχής στην κρήτη» και αφού 
τις κατονομαζει , με τρόπο προκλητικό και χωρίς ντροπή εξαφανίζει ως δια μαγείας την 
ύπαρξη του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ! Αυτός ο υποτιθεμενος ερευνητης ιστορικος ή με ότι άλλο 
αυτοπροσδιοριζεται, δεν είδε και δεν άκουσε για την δράση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 
Αποτελεί πραγματικά ντροπή και κατάντια, ώστε απροκάλυπτα να γίνεται τέτοιας μορφή 
αποσιώπησης της δράσης του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, που ήταν ο κύριος αιμοδότης της Εθνικής Αντί-
στασης. 
Αυτοί όμως οι ισχυρισμοι του κ.Καλογερακη αποτελούν κατάφωρη και προκλητική ενέργεια για την ιστορια και 
την ιστορικης μνημη των Ανωγειανων.
Ο κ. Καλογεράκης αγνοεί πλήρως τις προσπάθειες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, για την ενιαια αντίσταση του λαού στα 
Ανώγεια και μάλιστα στην αρχή με αρχηγό τον Στεφανογιάννη, για τις άοκνες προσπάθειες και συναντήσεις όλων 
των οργανώσεων στην τοποθεσία «Ζωνού Μύλος». Γεγονός αυτό είχε γίνει κατορθωτό σε ολόκληρη την Κρήτη 
ως το Χειμώνα-Άνοιξη του 1942-1943, οπότε και οι Άγγλοι πράκτορες ιδρύουν την ΕΟΚ με στόχο τη διάσπαση 
και τη διάλυση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, ώστε να κατασταλεί η ένοπλη πάλη του λαού που αντικειμενικά άλλαζε 
το συσχετισμό υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. 
Αποσιωπά και αγνοεί πλήρως προκλητικότατα την μάχη που έδωσε η ομαδα του εφεδρικού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στο 
«Σφακάκι στις 7/8/1944, απελευθερωνοντας 92 γυναικοπεδα ομηρους από τους γερμανους φασιστες, με επικεφαλης 
και υπευθυνο τον Μανωλη Μανουρα ή Σμαιλη.
Προκαλεί ο κ.Καλογερακης και δειχνει να μην γνωριζει για τις επιπονες προσπαθειες του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ προς 
τις άλλες Οργανωσεις, να αντισταθουν ολες μαζι και να χτυπισουν τις γερμανικες δυναμεις, για να αποφευφθει το 
καψιμο και η καταστροφή των Ανωγείων τον Αύγουστου του 1944, μιας και οι Γερμανοί ήδη είχαν χάσει τον πόλεμο 
και αποχωρούσαν από την Ανατολική προς τη Δυτική Κρήτη . Γνωριζει καλα ότι αυτό δεν εγινε κατορθωτο, γιατι οι 
Αγγλοι πράκτορες που εκθειάζει στο άρθρο του, απέτρεψαν και εμποδισαν τις άλλες οργανώσεις. Γιατί άραγε; 
Αγνοεί ο κ.Καλογερακης την ανιση μαχη που εδωσε ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τον ίδιο μήνα, μόνος του πλεον μετα την 
αρνηση των αλλων οργανώσεων ,στη θέση «Βιτσιλιά» και στην Θεση «Στεφάνα» για να εμποδισει τις Γερμανικες 
δυναμεις να καψουν και να ισοπεδώσουν τελικά το χωριο; 
Γνωρίζετε μήπως κ.Καλογερακη ότι ενώ ο ΕΛΑΣ απελευθέρωνε την Ελλάδα το φθινόπωρο του 1944 (στις 11/10/1944 
το Ηράκλειο, στις 12/10/1944 την Αθήνα, στις 30/10/1944 τη Θεσσαλονίκη κοκ), οι Γερμανικές δυνάμεις δημιούρ-
γησαν στα Χανιά το λεγόμενο «Οχυρό Κρήτης», υπό την προστασία και την εγγύηση των Αγγλων πρακτορων που 
εσείς εκθειάζετε, με μόνο σκοπό να μην πέσει στα χέρια του ΕΛΑΣ ο γερμανικός οπλισμός;
Γνωρίζετε μήπως κ.Καλογερακη ότι οι Γερμανοί έφυγαν από τα Χανια τον Μαιο του 1945 καταστρέφοντας τον 
οπλισμό τους στο λιμάνι της Σούδας, ενώ νωρίτερα στη μάχη της Παναγιάς Χανίων στις 12-14/11/1944 επιχείρησαν 
ανεπιτυχώς να συντρίψουν τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ, με σημαντικές απώλειες για τους ίδιους, εξοφλώντας έτσι τη 
στήριξη που τους παρείχαν οι «άγγλοι σύμμαχοι»;
Γνωρίζετε μήπως κ.Καλογερακη ότι ενώ οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ συγκέντρωναν τις δυνάμεις τους από ολόκληρη 
την Κρήτη στην περιοχή των Χανίων για την πλήρη εκδίωξη και εξόντωση των φασιστικών στρατευμάτων, οι, 
καθοδηγούμενοι από τους «άγγλους συμμάχους», ΕΟΚίτες & ΕΟΡίτες επιχειρούσαν το Γενάρη του 1945 να εξο-
ντώσουν τον ΕΛΑΣ και τους αρχηγούς του στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, ενώ νωρίτερα στις 13/10/1944 επιδίω-
ξαν ανεπιτυχώς τη δολοφονία του καπετάνιου του ΕΛΑΣ Γιάννη Ποδιά στο Ηράκλειο;
Όλα αυτά ειμαστε βεβαιοι ότι τα γνωρίζετε καλά, αλλά να σας θυμισουμε και καποια εντελως πληροφορικά στοι-
χεια που σκοπιμα τα αποσιωπατε και αυτό από μονο του δειχνει την εμπαθεια σας : Το λημέρι του ΕΛΑΣ, για την 
ακρίβεια του 43ου Συντάγματος της 5ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ που άνηκε και η ομάδα του ΕΛΑΣ Ανωγείων, ήταν 
στη θέση «Τσουνιά» στον Ψηλορείτη και καπετάνιος ήταν ο Γιάννης Ποδιάς , τον οποίο κάποιος από τους αρχη-
γους που αναφερατε και εκθειάζετε στο άρθρο σας , του εκοψε το κεφαλι και το χερι, και τα περιεφερε σε όλο το 
Ηράκλειο για να τον διαπομπεύσει την περίοδο του εμφυλίου τον Ιούνη-Ιούλη του 1947. 
Ο κατάλογος της δράσης του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ είναι, δυστυχώς για εσάς, ατέλειωτος κ. Καλογερακη. 
Όλα αυτά τα γνωρίζουν καλά οι Ανωγειανοί , η Κρήτη και όλη η Ελλάδα. Μόνο εσείς δείχνετε να τα αγνοειται. 
Όμως οσες προσπάθειες και αν καταβάλετε, οι Ανωγειανοί γνωρίζουν τη δράση και τη στάση όλων ανεξαιρέτως 
και ευτυχώς δεν δίνουν καμιά σημασία σε ανιστόρητους και θλιβερούς όπως εσάς ιστορικούς νεκροθάφτες. 
Πάντως οφείλουμε να σας αναγνωρισουμε κ. Καλογερακη και μια μεγαλη «συνεισφορά» σας στο ξαναγραψιμο 
της ιστορίας, καθήκον στο οποίο φυσικά δε διεκδικείτε τα πρωτεία. Ξαναγράψιμο που στοχεύει στην απόκρυψη 
του ρόλου της άρχουσας τάξης την περίοδο της 10ετίας του 1940, να δικαιώσει το ρόλο των άγγλων και μετέπειτα 
αμερικάνων πρακτόρων και στρατευμάτων, οι οποίοι αφού δημιούργησαν τις ελεγχόμενες από αυτούς ομάδες (τον 
ΕΔΕΣ στην ηπειρωτική Ελλάδα, την ΕΟΚ στην Κρήτη, με στόχο την εξόντωση του ΕΛΑΣ, του ΕΑΜ και του ΚΚΕ 
και όχι των κατοχικών δυνάμεων) στη συνέχεια ανοικτά στράφηκαν στην ένοπλη καταστολή του λαϊκού κινήματος 
στη χώρα μας, αρχικά το Δεκέμβρη του 1944 και στη συνέχεια την περίοδο της ηρωικής δράσης του Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ 1946-1949). 
Η προσπάθεια αυτή αποτελεί διαχρονική επιδίωξη και στρατηγική της άρχουσας τάξης , που θέλει προφανώς να 
ξεμπερδεύει με τις ηρωικές παραδοσεις του λαού μας, τον πρωτοπόρο ρόλο του ΚΚΕ τότε όπως και σήμερα, τη 
γνωριμία και την ανυπότακτη διαπαιδαγώγηση των νεότερων γενιών. 
Δεν θα ξεμπερδέψουν όμως τόσο εύκολα, γιατί έχουν γνώση οι φύλακες.
Όσο για σας «Αξιος ο μισθος σας και εις ανωτερα».

ΑΝΩΓΕΙΑ 8/04/2016

ΦΑΣουλΑΣ βΑΣιλΗΣ, βρΕνΤΖοΣ ΓΕωρΓιοΣ, βρΕνΤΖοΣ ΕυΑΓΓΕλοΣ, ΣΤΑυρΑκΑκΗΣ ΣΤΕλιοΣ (του 
ΠΑνιΑ), ΣΤΑυρΑκΑκΗΣ ΧΑρΑλΑΜΠοΣ, ΣΤΑυρΑκΑκΗΣ ΣΤΕλΗΣ (ΖΑΧΑρΑκΗ), ΣΜΠωκοΣ ΑριΣΤΕι-
ΔΗΣ, ΦΑΣουλΑΣ ιωΑννΗΣ (του ΠολυΖωΗ), κΑλοΜοιρΗΣ ιωΑννΗΣ (ΤΣικ), ΣΠΑΧΗΣ κωΣΤΑΣ, ρου-
λιοΣ ΑνΤωνιοΣ ΔΗΜοΤικοΣ ΣυΜβουλοΣ ΣΤον ΔΗΜο ΑνωΓΕιων με την λΑικΗ  ΣυΣΠΕιρωΣΗ 

Η ιστορία… δεν παραγράφεται,
δεν αλλοιώνεται,
δε λογοκρίνεται.

(σ.σ.: το ακόλουθο κείμενο, απόστειλε προς δημοσίευση στην εφημερίδα 
μας, ο κ. Γιώργος Καλογεράκης, ως απάντηση, στο δημοσίευμα της 
υπογραφής των έντεκα συγχωριανών μας, το οποίο επίσης δημοσιεύεται στο 
πααόν φύλλο της Φ.Α. Λόγω μεγάλης ένδειας χώρου, αλλά και έκτασης του 
κειμένου του κ. Καλογεράκη, τούτο έχει υποστεί μικρές περικοπές που δεν 
αλλοιώνουν την ουσία του περιεχομενού του. Στο σύνολό του, το κείμενο 
ευρίσκεται στη διάθεση της εφημερίδας μας για όποιον ενδιαφερόμενο)

απαντηση  
του γεωργίου αντωνίου καλογεράκη στους: 
Βασίλη Φασουλά, Γιώργη Βρέντζο, Βαγγέλη Βρέντζο,Στέλιο 
Σταυρακάκη του Πανιά, Χαράλαμπο Σταυρακάκη, Στελή Σταυ-
ρακάκη του Ζαχαράκη, Αριστείδη Σμπώκο, Γιάννη Φασουλά του 

Πολυζώη, Γιάννη Καλομοίρη – Τσικ και Αντώνη Ρούλιο

Αγαπητοί φίλοι Ανωγειανοί Βασίλη Φασουλά, Γιώργη Βρέντζο, Βαγ-
γέλη Βρέντζο, Στέλιο Σταυρακάκη του Πανιά, Χαράλαμπε Σταυρακάκη, 
Στελή Σταυρακάκη του Ζαχαράκη, Αριστείδη Σμπώκο, Γιάννη Φασου-
λά του Πολυζώη, Γιάννη Καλομοίρη – Τσικ και Αντώνη Ρούλιο. 
Αδράζοντας τη φράση «Ό,τι γράφτηκε με το αίμα του λαού δε σβήνεται 
με το μελάνι του κ. Καλογεράκη», τίτλος του άρθρου σας, που δημοσι-
εύτηκε στη διαδικτυακή εφημερίδα ΑΝΩΓΗ στις 11 Απριλίου 2016, ση-
μειώνω:
[…]
Αγαπητοί μου φίλοι Ανωγειανοί
Αυτή είναι η οικογένειά μου, αυτούς τους ανθρώπους δεν είχα μέχρι τώρα 
την ευκαιρία να σας τους παρουσιάσω. Αυτούς λοιπόν, αλλά και όλους 
τους Έλληνες που έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα, προσπαθώ να 
σβήσω με το μελάνι μου, διαβάζουμε στον τίτλο του δημοσιεύματός σας. 
Μου αποδίδετε χαρακτηρισμούς βαρύτατους όπως «κατ’επάγγελμα ερευ-
νητής», «ιστορικός και ότι κατά καιρούς έχω δηλώσει», «αποσιωπώ και 
εξαφανίζω πλήρως τη δράση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και φυσικά του ΚΚΕ», 
«τα γραφτά μου είναι μνημείο κατάφωρης διαστρέβλωσης και εμπάθειας 
της ιστορίας του λαού και του τόπου μας», «δεν το κάνω πρώτη φορά», 
«παραπληροφορώ», «λαθροχειρώ σε βάρος της ιστορίας των Ανωγείων», 
«παλιά μου τέχνη κόσκινο», «χωρίς ντροπή εξαφανίζω την ύπαρξη του 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ», «αποσιωπώ τη μάχη στο Σφακάκι», «ανιστόρητος και 
θλιβερός ιστορικός νεκροθάφτης», «συνεισφέρω στο ξαναγράψιμο της 
ιστορίας», «αποκρύπτω το ρόλο της άρχουσα τάξης την περίοδο της 
δεκαετίας του’40», «άξιος ο μισθός μου», «και εις ανώτερα». 
Ισχυρίζεστε αυτά, όταν για τα Ανώγεια:
Α. Έχω γράψει τέσσερα βιβλία:
1. «Μερτζανοζαχαράκης – ο ήρωας της Μικράς Ασίας», Ηράκλειο 2004, 
Β΄ έκδοση 2008. (Σημ.: ο γιος του Μερτζανοζαχαράκη, Στελής Σταυρα-
κάκης, υπογράφει το δημοσίευμα). 
2. «Του Χάρου ο Μουσαφίρης», Ηράκλειο 2006. (Το βιβλίο αναφέρεται 
στο Μανόλη Σπιθούρη ή Νταμπακομανόλη και τιμήθηκε με Έπαινο από 
τη Διεθνή Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών «Θεά Αθηνά»). Το βιβλίο 
παρουσιάστηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ανωγείων, στις 8 Οκτωβρίου 2006.
3. «Γιάννης Δραμουντάνης-Στεφανογιάννης», Ηράκλειο 2008 (Αρχη-
γός Ανωγείων και Άνω Μυλοποτάμου, έδωσε το αίμα του για την πα-
τρίδα στις 13 Φεβρουαρίου 1944). Το βιβλίο παρουσιάστηκε στο Ωδείο 
Ρεθύμνου, στις 13 Μαρτίου 2009, στα Υακίνθεια, στις 25 Ιουλίου 2009, 
στο Ηράκλειο, αίθουσα Πνευματικού Κέντρου πλατεία Αγίου Μηνά, 
στις 27 Μαΐου 2009 και στην αίθουσα του Συλλόγου Ανωγειανών Αθή-
νας τον Ιούνιο του 2009.
4. Χριστομιχάλης Ξυλούρης (Αρχηγός Ανωγείων, αντικατέστησε στην 
Αρχηγία το νεκρό ήρωα Στεφανογιάννη, έργο δίτομο, σελίδες 1150, υπό 
έκδοση).

β. Παρουσίασα την επιστημονική εργασία στο Ι΄ Διεθνές Κρητολογικό 
Συνέδριο:  
«ο Παπαγιάννης Σκουλάς στη Μάχη της κρήτης, στην Αντίσταση και 
τη Μέση Ανατολή», Χανιά 1-8 Οκτωβρίου 2006. Η εργασία συμπεριλή-
φθηκε στο Γ2 τόμο των πεπραγμένων σελ. 479-504.
Γ. Συμμετείχα στην τηλεοπτική εκπομπή:
Κανάλι ΚΡΗΤΗ ΤV, Αποτύπωμα, Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2006, Το
       σαμποτάζ της Δαμάστας (νταμπακομανόλης).
[…].
ΣΤ. ΄Ημουν ομιλητής στα αποκαλυπτήρια προτομών των Ανωγειανών:
ιωάννη Σκουλά-Πιτοπούλιου, Αρκάδι Μονοφατσίου, 26 Ιουνίου 2006.
Τηλέμαχου Χαιρέτη, Ανώγεια, Δανούζα, καλοκαίρι 2010. 
Παπαγιάννη Σκουλά, Περαχώρι, 26 Απριλίου 2014.
Ζ. Έχω λάβει έπαινο-απονομή τιμητικής πλακέτας από: 
Το Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» στο 
Γιώργο Καλογεράκη για την ανάδειξη της αντίστασης των Ανωγειανών 
και της Αντίστασης των Ανωγείων, Μάρτιος 2010.

Η. Τα δημοσιεύματά μου για τα Ανώγεια είναι: 
Σαράντα τέσσερα (44) στην εφημερίδα «Πα-
τρίς».
Τριάντα τρία (33) στην εφημερίδα (έντυπη) 
«Ανώγη».
Τριάντα (30) στην εφημερίδα «Η φωνή των 
Ανωγείων».
Ένα (1) στην εφημερίδα «Η άποψη του Νότου».
Ένα (1) στην εφημερίδα «Ηχώ της Βιάννου».
Ένα (1) στην εφημερίδα «Ορθόδοξη Αλήθεια».
Τρία (3) στην εφημερίδα «Ρεθεμνιώτικα Νέα».
Ένα (1) στο περιοδικό «Ελληνόραμα».
Ένα (1) στο περιοδικό «Του Ψηλορείτη οι 
Στράτες».
Σύνολο δημοσιευμάτων έντυπου τύπου, εκατόν 
δέκα πέντε (115).
Δημοσιεύματα σε διαδικτυακούς τόπους για τα 
Ανώγεια, αρκετές δεκάδες.
Ραδιοφωνικές εκπομπές για τα Ανώγεια, αρκε-
τές δεκάδες.
Θ. Παρουσίασα το βιβλίο:
«νίκη στη νεκρή ζώνη», των Γιάννη Φασουλά 
και Κώστα Σκάλκου,  
Ηράκλειο αίθουσα Ανδρόγεω, Τρίτη 19 Ιουλί-
ου 2011.

Αγαπητοί μου φίλοι Ανωγειανοί
Αν ήθελα να συμπληρώσω τον κατάλογο με τις 
δράσεις μου, που αναφέρονται στην περίοδο 
της Κατοχής και της κρητικής Αντίστασης, πι-
στέψτε με θα έπιαναν χώρο 142 σελίδων αυτού 
του δημοσιεύματος. Υπερβαίνουν τα χίλια 
(1000) άρθρα σε εφημερίδες, πενήντα (50) σε 
περιοδικά, τριακόσια (300) σε διαδικτυακές 
σελίδες. Συμμετείχα σε πλήθος τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών εκπομπών. Ήμουν εισηγητής σε 
τέσσερα Συνέδρια. Υπερβαίνουν τις εκατό 
(100) οι ομιλίες μου (σε όλη την Ελλάδα και το 
εξωτερικό). [….]
Ξεκινώντας λοιπόν από την αρχή και διαβά-
ζοντας το άρθρο σας, απευθύνομαι στις Ανω-
γειανές οικογένειες των Σταυρακάκηδων (του 
Βασιλέα), των Σπιθούρηδων (του Νταμπα-
κομα νόλη), των Δραμουντάνηδων (του Στε-
φανο γιάννη), των Σκουλάδων (του Παπαγιάν-
νη, του Πιτοπούλιο, του Πυρπολητή, του Κανο-
νολευτέρη), των Ξυλούρηδων, των Ξυλούρηδων 
(του Καλού), των Χαιρέτηδων, (του Τηλέμα-
χου), τις επιστημονικές επιτροπές κρίσης Ειση-
γήσεων των Συνεδρίων, των Πανεπιστημίων, 
Δημάρχων και Νομαρχών που με προσκάλεσαν 
σε ομιλίες, των συγγραφέων που παρουσίασα 
τα βιβλία τους, των αρχισυντακτών των εφημε-
ρίδων, της εφημερίδας ΑΝΩΓΗ, της εφημερίδας 
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, τους τηλεοπτι-
κούς παραγωγούς, τους υπεύθυνους σύνταξης 
των περιοδικών, τις επιτροπές ανέγερσης μνη-
μείων, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους που με 
προσκαλούν σε επετείους ομιλητή, σε όλους,… 
και με θάρρος τους λέω:
Πηγαίνετε να συγκεντρώσετε τα βιβλία, του 
Αρχηγού Ανωγείων Γιάννη Δραμουντάνη-Στε-
φανογιάννη, του Νταμπακομανόλη, του Αρχη-
γού Ανωγείων Χριστομιχάλη, του Μερτζανο-
ζαχαράκη, όλα τα βιβλία στο Αρμί και κάψτε 
τα. Είμαι ανιστόρητος και διαστρεβλωτής της 
ιστορίας. Όλους εσάς σας ξεγέλασα. Τόσα χρό-
νια σας κορόιδευα, δε με πήρατε χαμπάρι. Εξα-
φανίστε τα γραφτά μου. Γκρεμίστε τα αγάλμα-
τα και τα μνημεία που μίλησε ο Καλογεράκης 
!!! Σβήστε τις κόπιες των τηλεοπτικών και ρα-
διοφωνικών εκπομπών !!! 

Αγαπητοί μου φίλοι Ανωγειανοί.
Από την ηλικία των είκοσι χρόνων ασχολούμαι 
με την περίοδο της Κατοχής και της Κρητικής 
Αντίστασης. Μοιράζω το χρόνο μου εξίσου στη 
δουλειά μου, την οικογένειά μου και την έρευνα. 
Θέλω να σας ομολογήσω ότι η έρευνα απαιτεί 
χρόνο, κόπο και μεράκι. Έχω ξοδέψει χιλιάδες 
ώρες στη μελέτη αρχειακού υλικού, επειδή το 
θέλω και με ενθουσιάζει. Ένα από τα αρχεία 
που έχω μελετήσει και το έχω στο σπίτι μου σε 
μορφή αντιγράφου, (μου το έχει δωρίσει με αφι-
έρωση ο αείμνηστος Ζαχαρίας Ιωάννου Δρα-
μουντάνης), είναι το αιματοβαμμένο αρχείο της 
Ανεξάρτητης Ομάδος Ανωγείων. Του ένδοξου 

χωριού σας. Το οποίο χωριό τιμώ και σέβομαι 
απεριόριστα. Για τους διαχρονικούς αγώνες και 
τις θυσίες των κατοίκων του. Φανταστείτε ότι 
έχω αφιερώσει τόσες ώρες στη μελέτη του αρ-
χείου, ώστε να το γνωρίζω απ’έξω, σελίδα προς 
σελίδα, έγγραφο προς έγγραφο. Κατά τη γνώ-
μη μου, είναι ένα από τα σπουδαιότερα αρχεία 
που διασώθηκαν την περίοδο της Κατοχής στην 
Κρήτη. Απ’αυτό το αιματοβαμμένο αρχείο, που 
τέθηκε στη διάθεσή μου, γράφτηκαν τα βιβλία 
του Στεφανογιάννη, του Νταμπακομανόλη και 
του Χριστομιχάλη, που σύντομα θα παρουσια-
στεί στο Περαχώρι. Ο Καλογεράκης όμως, ως 
διαστρεβλωτής και πλαστογράφος της ιστορίας, 
άλλαξε τα έγγραφα, παρουσίασε πλαστά, συ-
μπλήρωσε με δικά του λόγια και γράμματα, 
ψαλίδισε σελίδες και έγραψε νόθα βιβλία. Γι’αυ-
τό τώρα που τον πήρατε χαμπάρι, είναι ευκαιρία 
τα βιβλία του να καούν. Στο Αρμί. Σε δημόσια 
θέα. Να προλάβουμε και το δίτομο έργο του 
Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Τώρα που είναι καιρός 
και δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη.

Αγαπητοί μου φίλοι Ανωγειανοί.
Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι η 
δημόσια αντιπαράθεση για την κατοχική περί-
οδο δεν ωφελεί. Πρώτιστα δεν ωφελεί την ιστο-
ρική προσέγγιση των ετών 1940-1945, και κα-
τόπιν όσους ασχολούνται με τα αποτελέσματα 
του γερμανοϊταλικού φασισμού. Πιστεύω, ότι 
όσοι μελετούμε τα γεγονότα αυτής της περιόδου, 
έχουμε ένα κοινό σκοπό. Να τα αναδείξουμε, 
να τα προβάλουμε και να τα καθορίσουμε ως 
φάρους ζωής, που θα ακολουθήσουν οι νέοι του 
τόπου μας, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες εποχές. 
Η περίοδος της ΚΑΤΟΧΗΣ κινείται σε ένα 
ιστορικό πλαίσιο αναφοράς. Ξεκινά λίγο πριν 
την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου και 
τελειώνει στις 9 Μαΐου 1945, με την παράδοση 
άνευ όρων της γερμανίας. Προσωπικά ερευνώ 
μόνο αυτήν την περίοδο. Ο εμφύλιος που ακο-
λούθησε δεν είναι στο πεδίο της μελέτης μου. 
Για έναν απλό λόγο. Η ιστορία, τους εμφυλίους 
πολέμους, τους τοποθετεί ως τους πιο δύσκο-
λους πολέμους του κόσμου. Είναι αδελφοκτό-
νοι, άγριοι, βάρβαροι, και το μόνο που αφήνουν 
είναι μίσος μεταξύ ομόφυλων, το οποίο δε σβή-
νει εύκολα. Υπάρχουν άνθρωποι που θλίβονται, 
λυπούνται και δεν μπορούν να δεχτούν έναν 
εμφύλιο στη χώρα τους. Ένας απ’αυτούς είμαι 
κι εγώ. Γι’αυτό δεν ασχολούμαι. Δεν θέλω να 
μελετώ αδελφοκτόνα αρχεία. Ας το κάνουν άλ-
λοι. Και για να σας λύσω και την απορία, ξε-
φεύγοντας λίγο από τη σειρά των απαντήσεων, 
(πιο κάτω θα ακολουθήσουν οι απαντήσεις στα 
ερωτήματά σας), το ερώτημα που μου θέτετε 
για τον καπετάν Γιάννη Ποδιά και τον αποκε-
φαλισμό του, σας λέω με θάρρος ναι ! καταδι-
κάζω με αποτροπιασμό αυτό το γεγονός. Δεν 
έπρεπε να συμβεί. Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας 
που θα μπορούσε να μην το καταδικάσει; Το 
ίδιο το γεγονός δεν περιποιεί τιμή στην Κρήτη. 
Ούτε σ’εκείνους που το προκάλεσαν, ούτε σ’ε-
κείνους που το εκτέλεσαν. Τιμώ και σέβομαι 
όλους τους νεκρούς του Εμφυλίου. Σε όποια 
παράταξη κι αν ανήκαν. Ο θάνατος ενός παλι-
καριού δεν κοστολογείται. Ψυχικά και ηθικά.
Αγαπητοί μου φίλοι.
Απευθύνομαι σε όλους, και σε σας που στεί-
λατε το άρθρο στην ΑνωΓΗ και σ’όλους τους 
Ανωγειανούς. Θα προχωρήσω στις απαντήσεις 
των ερωτημάτων βήμα προς βήμα, σειρά προς 
σειρά, αν κι αυτό ίσως έχει μια ανακολουθία. 
[…] 
Εσείς που υπογράφεται το άρθρο στην Ανω-
ΓΗ, πολιτικά είστε μέλη του κκΕ. Ένα κόμ-
μα που τιμώ για τους αγώνες και τις θυσίες 
των ανθρώπων του, ένα κόμμα που πιστεύει 
στη Δημοκρατία και την Ελευθερία των λαών, 
στην Ειρήνη, που υπερασπίζεται τους αδύνα-
μους, την Ελευθεροτυπία, τη διαφορετική άπο-
ψη. Το δημοσίευμά σας όμως εμπεριέχει μίσος 
προς εμένα, με βαρύτατους και απαράδεκτους 
χαρακτηρισμούς. Αρκεί ένας τρίτος αναγνώ-
στης να το διαβάσει για να σας πει ότι ναι, στο 
δημοσίευμα υπάρχει μίσος προς τον Καλογερά-
κη. Αυτό συνάδει με τα πολιτικά σας πιστεύω; 

Οι χαρακτηρισμοί είναι γνώρισμα των δημοκρα-
τικών ιδεολογιών σας; Αποφεύγετε την εντιμό-
τητα του διαλόγου; Να πείτε ευθαρσώς στον 
Καλογεράκη σε ποιο βιβλίο του, σε ποιο κεφά-
λαιο και σε ποια σελίδα παραποιεί γεγονότα. 
Σε ποιο δημοσίευμα, σε ποια εφημερίδα και 
πότε γράφει ανακρίβειες. Σε ποια ομιλία του, 
σε ποια επιστημονική εργασία, σε ποια παρά-
γραφο, λαθροχειρεί σε βάρος της ιστορίας; 
Αντί να κάνετε αυτό, μπερδεύεται τα πάντα σε 
ένα συνονθύλευμα ύβρεων για να καταλήξετε 
ότι ο Καλογεράκης είναι τελικά ο θλιβερός νε-
κροθάφτης της ιστορίας. Εσείς λοιπόν που είστε 
ιστορικοί, γιατί δεν ακολουθήσατε αυτό το δρό-
μο; Να καταλάβουν και οι αναγνώστες, πού 
βασίζονται οι κατηγορίες και οι ύβρεις σας. Να 
καταλάβουν ποιος είναι αυτός που «ξέθαψα» 
χωρίς αξίες και τον έκανα ήρωα. Αυτό δε ση-
μαίνει νεκροθάφτης της ιστορίας; Ο Νταμπα-
κομανόλης; Ο Στεφανογιάννης; 
Ο Χριστομιχάλης; Ο Παπαγιάννης Σκουλάς; 
Ο Μερτζανοζαχαράκης; Ο Πιτοπούλιος; Ο 
Κανονολευτέρης; Ο Τηλέμαχος Χαιρέτης;
Και γιατί όλα αυτά; 

«Γιατί ο κ. Καλογεράκης αγνοεί πλήρως  τις 
προσπάθειες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, για την ενιαία 
αντίσταση του λαού στα Ανώγεια και μάλιστα 
στην αρχή με αρχηγό τον Στεφανογιάννη, για τις 
άοκνες προσπάθειες  και συναντήσεις όλων των 
οργανώσεων στην τοποθεσία «Ζωνού Μύλος». 

Και μόνον από την πρώτη παράγραφο του κει-
μένου σας διαφαίνεται ότι τα γραφτά μου δεν 
τα διαβάζετε καθόλου. Γιατί στο βιβλίο του 
Στεφανογιάννη, στις σελίδες 668 -678 κάνω 
εκτενή αναφορά στου Ζωνού το Μύλο μέσα 
από τη διήγηση που μου παραχώρησε ο Ζωνο-
γιώργης. Αν διαβάσετε τις παραπάνω σελίδες 
και το διαπιστώσετε, τότε ποιος αγνοεί τα γε-
γονότα; Εγώ ή εσείς;
το Γεγονός αυτό (σημ.: της ενιαίας αντίστασης 
του λαού), είχε γίνει κατορθωτό σε ολόκληρη την 
Κρήτη ως το Χειμώνα-Άνοιξη του 1942-1943, 
οπότε και οι Άγγλοι πράκτορες ιδρύουν την 
ΕΟΚ με στόχο τη διάσπαση και τη διάλυση του 
ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, ώστε να κατασταλεί η 
ένοπλη πάλη του λαού που αντικειμενικά άλλα-
ζε το συσχετισμό υπέρ των λαϊκών συμφερόντων.

Γνωρίζετε τη σημασία της λέξης σύμμαχοι; Οι 
«εχθροί» Άγγλοι λοιπόν ήθελαν τη διάσπαση. 
Εχθροί αυτοί που πολεμούσαν το γερμανοϊτα-
λικό φασισμό και ναζισμό μαζί με τους Έλληνες 
και τους Σέρβους αντάρτες. Από την έναρξη του 
β΄ παγκοσμίου πολέμου το 1939. Τελικά ποιοι 
ήταν οι εχθροί την περίοδο 1940-1945; Οι Άγγλοι 
ή οι γερμανοί; Αργότερα, μετά την επίθεση του 
Χίτλερ στη Ρωσία, (επιχείρηση Μπαρμπαρόσα), 
στις 22 Ιουνίου 1941, μπήκαν και οι Ρώσοι στον 
πόλεμο. Η επίθεση του Χίτλερ κατήργησε τη 
γερμανοσοβιετική συμφωνία των Υπουργών 
εξωτερικών γερμανίας Ρωσίας Ρίμπεντροπ-Μο-
λότοφ που είχε υπογραφεί στη Μόσχα στις 23 
Αυγούστου 1939. Και ευτυχώς, γιατί με την εί-
σοδο των Ρώσων στον πόλεμο, στράφηκε τελικά 
η ρότα του νικητή στους συμμάχους. Η διάσπα-
ση του αντάρτικου στην Κρήτη έγινε το φθινό-
πωρο του 1943. Μέχρι τότε η αντίσταση ήταν 
ενωμένη. Η διάσπαση δεν έγινε το χειμώνα Άνοι-
ξη του 1942-43 αλλά δέκα μήνες αργότερα. Αν 
από τις μελέτες σας το διαπιστώσετε, ποιος πα-
ραποιεί την ιστορία; Ο Καλογεράκης ή εσείς; 

«Αποσιωπά και αγνοεί πλήρως προκλητικότατα 
την μάχη που έδωσε η ομάδα του εφεδρικού 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στο «Σφακάκι» στις 7/8/1944, 
απελευθερώνοντας 92 γυναικόπαιδα ομήρους 
από τους γερμανούς φασίστες,με επικεφαλής και 
υπεύθυνο  τον Μανώλη Μανουρά ή Σμαϊλη».

Ακόμη μια απόδειξη ότι δεν με διαβάζετε. Στο 
βιβλίο του Ταμπακομανόλη, στις σελίδες 187-
189 παρουσιάζω τη μάχη με όλες τις λεπτομέ-
ρειες. Έχω δημοσιεύσει τουλάχιστον δέκα άρ-
θρα στις εφημερίδες, (οι ημερομηνίες και τα 
ονόματα των εφημερίδων στη διάθεσή σας), που 

αναφέρομαι στη μάχη στο Σφακάκι. Αν είναι 
έτσι, όταν λέτε ότι αγνοώ τη μάχη στο Σφακά-
κι, ποιος διαστρεβλώνει και παραποιεί την ιστο-
ρία; Ο Καλογεράκης ή εσείς;
«Προκαλεί ο Καλογεράκης και δείχνει να μην 
γνωρίζει για τις επίπονες προσπάθειες του 
ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ προς τις  άλλες Οργανώ-
σεις, να αντισταθούν όλες μαζί και να χτυπή-
σουν τις γερμανικές δυνάμεις, για να αποφευ-
χθεί το κάψιμο  και η καταστροφή   των Ανω-
γείων τον Αύγουστου του 1944, μιας και οι 
Γερμανοί ήδη είχαν χάσει τον πόλεμο  και απο-
χωρούσαν από την Ανατολική προς τη Δυτική 
Κρήτη Γνωρίζει καλά ότι αυτό δεν έγινε κατορ-
θωτό,  γιατί οι Άγγλοι πράκτορες που εκθειάζει 
στο άρθρο του, απέτρεψαν και εμπόδισαν  τις 
άλλες οργανώσεις. Γιατί άραγε;»
Από τις 11 ως τις 15 Αυγούστου 1944, η ηγετική 
ομάδα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ που βρίσκεται στα 
Τσουνιά, στέλνει εφτά επιστολές στο Χριστομι-
χάλη Ξυλούρη. Έχουν δημοσιευτεί στο βιβλίο 
του Γεωργίου Κάβου «Γερμανοϊταλική Κατοχή 
και Αντίσταση Κρήτης 1941-1945» καθώς και 
σε ένθετο της έντυπης εφημερίδας ΑΝΩΓΗ με 
τίτλο «Το Αριστερό, Κομμουνιστικό και ΕΑΜι-
κό Κίνημα στην περιοχή των Ανωγείων», σελ. 
20-22. Όλες διασώζονται στο αρχείο της ΑΟΑ.
Την περίοδο της καταστροφής των Ανωγείων, 
ο Χριστομιχάλης ανταλλάσσει επιστολές με τον 
Πετρακογιώργη, (που υπέγραφε με το ψευδώ-
νυμο Οδυσσέας). Διαπιστώνουμε πως από την 
πρώτη στιγμή διατηρήθηκε στενή και συνεχής 
επαφή μεταξύ των δύο Αρχηγών μέσω αγγελι-
οφόρων. Ο Πετρακογιώργης και οι άντρες του 
πλήρως εξοπλισμένοι όπως γράφει και ο ίδιος 
στην έκθεσή του προς το ΓΕΣ …διέθετα άφθο-
νον πολεμικόν υλικόν  και καινουργή οπλοπο-
λυβόλα δια των οποίων προσφάτως με είχον 
εφοδιάσει οι Αμερικάνοι…προσφέρει δώδεκα 
από τα όπλα αυτά στο Χριστομιχάλη Ξυλούρη 
ο οποίος από την πρώτη στιγμή του είχε ζητήσει 
βοήθεια σε πολεμικό υλικό. Ο Πετρακογιώργης 
γνωρίζει ότι οι ενέργειες των Γερμανών είναι 
συντονισμένες και προειδοποιεί το Χριστομι-
χάλη Ξυλούρη. Αποφασίζουν από κοινού να 
αντισταθούν μέχρις εσχάτων εναντίον των ει-
σβολέων και ο Πετρακογιώργης δίδει ηρωική 
μάχη την 14η Αυγούστου 1944 στη θέση Μα-
δαρή της περιοχής Καμαρών καθ’όλη τη διάρ-
κεια της ημέρας, εμποδίζοντας τα στρατεύματα 
του Αντ/ρχη Πεζικού Κρούτζερ να ενωθούν 
από τα νότια του Ψηλορείτη με τις υπόλοιπες 
Γερμανικές δυνάμεις που βρισκόταν ήδη στα 
Ανώγεια. Οι απώλειες του εχθρού είναι σημα-
ντικές αλλά η υπεροχή των αντιπάλων σε άν-
δρες και πολεμικό υλικό είναι φανερή. Ο Πε-
τρακογιώργης αναγκάζεται να υποχωρήσει την 
επόμενη ημέρα 15 Αυγούστου στη θέση «Κο-
πράνες» ειδοποιώντας συγχρόνως το Χριστο-
μιχάλη. 
Η ηγεσία του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στις επιστολές που 
στέλνει στο Χριστομιχάλη Ξυλούρη ζητά όπλα, 
άνδρες και συμφωνία για οργανωμένη αντίστα-
ση κατά του εχθρού. Ο Χριστομιχάλης Ξυλού-
ρης στις απαντήσεις του (που δυστυχώς αυτά 
τα έγγραφα δεν σώζονται ή και εάν σώζονται 
δεν έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσι-
ότητας), ανακοινώνει πως έχει αποφασίσει να 
αντισταθεί στους Γερμανούς. Στο λημέρι του 
όμως, (Πετροδολάκια), έχουν καταφτάσει του-
λάχιστον 600 άνδρες εγκαταλείποντας το χωριό 
από την 13η Αυγούστου. Ο ίδιος διαθέτει 100 
οπλισμένους. Αν είχε περίσσευμα όπλων θα 
φρόντιζε να εξοπλίσει τους δικούς του άνδρες. 
Η δύναμη του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ βρίσκεται στη θέ-
ση «Τσουνιά». Γνωρίζουν και αυτοί ότι όλοι οι 
άνδρες του χωριού το έχουν εγκαταλείψει κα-
ταφεύγοντας στο βουνό αφού και στο δικό τους 
λημέρι έχει καταφτάσει ικανός αριθμός Ανω-
γειανών. 
Από το έγγραφο με ημερομηνία 14 Αυγούστου 
1944 του ΕΛΑΣ προς το Χριστομιχάλη Ξυλού-
ρη, διαπιστώνουμε ότι οι τελικές προτάσεις του 
Χριστομιχάλη έγιναν δεκτές από την ηγεσία του 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ αφού αναγράφεται σ’αυτό ότι …
αγαπητέ Μιχάλη, συμφωνούμε με τα γραφό-
μενά σας, θα ενισχύσουμε τον Πίπερο μέχρι 

Η επιστολή-κριτική 11 κομματικών στελεχών του Κ.Κ.Ε., στο Γεώργιο Καλογεράκη 
η απάντηση-αντίδραση του γεωργίου καλογεράκηλογοσ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

O “eAM-eΛΑΣ” ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Στη μνήμη 
ΑνΤιΓονΗΣ βουιΔΑΣκΗ 

(Τρουλαντιγόνη)
✞Αποβίωσε στις 17/3/2016, ετών 88

Αποχαιρετάμε την αγαπημένη μας γιαγιά, 
μητέρα και σύζυγο και της ευχόμαστε ολό-
ψυχα καλό ταξίδι. Μια γυναίκα γεμάτη 
καλοσύνη και αξιοπρέπεια. Έζησε μια 
ευτυχισμένη ζωή με τον σύζυγό της, συ-
μπληρώνοντας 58 χρόνια μαζί και απο-
κτώντας 2 παιδιά, αλλά και 6 εγγόνια. 
Ήταν πάντα κοντά μας, σε χαρές και στε-
ναχώριες και μας στήριξε με το δικό της 
τρόπο. Μας χάρισες όμορφες αναμνήσεις 
με γέλια, αγκαλιές, ιστορίες. Θα σε θυμό-
μαστε και θα σ’αγαπάμε για πάντα.

Ο σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια

Η οικογένεια του Χριστόδουλου βουϊδά-
σκη, εισέφερε στη μνήμη της συζύγου και 
μητέρας Αντιγόνης Βουϊδάσκη, στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη 
ΕιρΗνΗΣ 

βιΤωρου-ΑΕρΑκΗ
✞Αποβίωσε στις 11/1/2016,  

ετών 80

Γεννήθηκες τον Ιούλιου του 1935 στ’Ανώ-
γεια. Ήσουν το πρώτο από τα τέσσερα παι-
διά του Νίκου Βιτώρου ή Γκέκα και της 
Καλλιόπης Ξυλούρη - Βιτώρου ή Βιτωρο-
καλλιώ. Παιδί και εσύ της κατοχής μπήκες 
από νωρίς στα βάσανα. Μόλις 6-7 χρονών 
βρέθηκες να έχεις σημαντικές ευθύνες απέ-
ναντι στα 3 μικρότερα αδέρφια σου, αφού 
ο πατέρας έκανε αντίσταση στα όρη, και η 
μάνα ήταν τραυματισμένη από τους γερμα-
νούς και ήταν ανήμπορη. Στα εφηβικά σου 
χρόνια σε κόψανε από το σχολιό -παρότι τά 
παιρνες τα γράμματα όπως πάντα μας έλε-
γες- για να πηγαίνεις στα λιομαζώματα και 
σε άλλες αγροτικές δουλειές, για να βοηθάς 
τα πενιχρά οικονομικά της οικογένειας.
Στης αρχές του ‘60 παντρεύτηκες τον Μιχά-
λη Αεράκη του Αεροκωστή και δημιουργή-
σατε την δική σας οικογένεια. Κάνατε μαζί 
τρία παιδιά τον κώστα ,τον Νίκο και τον 
Μαρίνο σε μια δύσκολη περίοδο ,αυτή της 
χούντας, όπου η δράση σας, για αυτούς που 
ξέρουν - απέναντι της- ήταν σημαντική.,τό-
σο που τα προβλήματα ,οικονομικά και όχι 
μόνο να είναι έτι  μεγαλύτερα και δυσεπίλη-
τα.  Παροιμιώδης έμεινε η φιλοξενία που 
έδινες σε όποιον είχε την ανάγκη να κρυφθεί 
από το καθεστώς την εποχή εκείνη, με ότι 
κινδύνους εκρυβε αυτό,κινδύνους που δεν 
υπολόγιζες.
Μέσα σε όλα αυτά στις αρχές του ‘70 δέ-
χτηκες διπλό χτύπημα βαρύ. Αφενός έφυγε 
ο αγαπημένος σου πατέρας, ο Γκέκας, ο 
Βιτωρονίκος. τον οποίο έκλαψες πικρά και 
αφετέρου χτύπησε σε ατύχημα ο μεσαίος 
σου γιός ο Νίκος με χειροβομβίδα γερμανική 
ξεχασμένη από τον πόλεμο , γεγονός που 
συγκλόνισε την μικρή κοινωνία του χωριού 
μας εκείνη την εποχή.
Δύο χρόνια χρειάστηκαν για να σωθεί το 
παιδί, όμως έπρεπε να ξεριζωθεί η οικογε-
νεια και να μετακομίσει στην Αθήνα. Με την 
στήριξη της οικογένειας- τα αδέρφια σου ο 
αείμνηστος σήμερα Μιχάλης, ο Δημήτρης 
και η Μαρία- ήταν εκεί βράχοι, αλλά και με 
κόπους και βάσανα τα καταφέρατε.
Έτσι ο γιός σου ο νίκος, σου λέει:
Εσένα είχα πρότυπο πάντοτε στη ζωή μου

έφυγες κι άφησες πληγές  
για πάντα στην ψυχή μου

Μάνα ήσουν μοναδική,  
ζούσες για τα παιδιά σου

κι άφησες γερή κληρονομιά  
απ’ την καλή γενιά σου.

Αργότερα και για πολλά χρόνια και μέχρι 
να μεγαλώσουν τα παιδιά σου, πάλεψες με 
νύχια και με δόντια, πάντα με αξιοπρέπεια. 
Ως και το αργαστήρι έφερες από το χωριό 
για να υφαίνεις και να πουλάς τα υφαντά 
σου, για να βοηθήσεις την οικογένεια, και 

είχαν να το λένε στη γειτονιά εκεί στου Ζω-
γράφου για την προσπάθεια σου. Έτσι τα 
βγάλατε εις πέρας με τον καπετά Μιχάλη, 
με υπομονή, επιμονή, αξίες, ιδανικά, υπερη-
φάνεια, αξιοπρέπεια, στοιχεία τα οποία μας 
τα μεταλαμπαδεύσατε.
Τα τελευταία σου χρόνια και αφού αποκα-
τέστησες τα παιδιά σου και απέκτησες πέντε 
εγγόνια γύρισες στα αγαπημένα σου Ανώ-
γεια για να περάσεις τα ύστερα σου. Ήταν 
δύσκολα,-βλέπεις ο Διαβήτης δούλευε ύπου-
λα- έγινε δύσκολη η όραση, η ακοή, δύσκο-
λο το περπάτημα, όλα δύσκολα. Αλλά εσύ 
εκεί, το πάλευες με σθένος. Στις 07/08/2015 
έφυγε ο Μιχάλης ο αδερφός σου, και από 
τότε δεν ξανασηκώθηκες, σαν να ήθελες να 
πας να τον βρείς. Στις 11/01/2016 ύστερα 
από πολλά πήγαινε -έλα στα Νοσκομεία  
ξεκίνησες το μεγάλο ταξίδι, και άφησες κε-
νό μεγάλο, δυσαναπλήρωτο, δύο μήνες πριν 
έρθει στη ζωή το πρώτο σου δισέγγονο, και 
ο γέρος σου ο Καπετά Μιχάλης το χει πα-
ράπονο που δεν πρόλαβες να το χαρείς..

Μάνα ξέροντας τα πολλά σου προβλήματα 
θέλουμε να είσαι καλά δίπλα στον Γκέκα στο 
Καλλιώ και στον Μιχάλη και σου λέμε:

ο κώστας σου... 
Μάνα μου βασανίστηκες σε όλη τη ζωή σου
μα τώρα αγαλλίασε για πάντα η ψυχή σου

και ο Μαρίνος σου....
ποτίναξε τα βάσανα  

που εφάγα το κορμί σου
και ντύσε το με φόρεμα,  
λευκό του παραδείσου’

και ο γέρος σου παραπονιέται....
Αμοναχό μου μ ‘άφηκες  
να πολεμώ μια μπόρα
και όλα είναι δύσκολα  

η στη ζωή μου τώρα
και παραγγέλνει σου....
Μα δε μπορώ αμοναχός  

παντοτινό μου ταίρι
γιαυτό νιμένο στ’όνειρο  

ναφέρεις το χαμπέρι
και όλη η οικογένεια...

Καθημερνώς την έχουμε η την αθιβολή σου
ποτέ δε σε ξεχάσαμε  

ο κύρη σου και οι γιοί σου
καλό σου ταξίδι.

ΥΓ. Εις μνήμη της η οικογένεια πρόσφερε 
στην «Φωνή των Ανωγείων» το ποσό των 200 
ευρώ
ΥΓ Η οικογένεια της εκλιπούσας ευχαριστεί 
όλους, όσοι συμπαραστάθηκαν στο πένθος της

Στις 30 Δεκέμβρη 2015, έφυγες για το 
μεγάλο ταξίδι να συναντήσεις τη μανού-
λα σου που δεν γνώρισες ποτέ και ήταν 
ο καημός σου. Έφυγες πλήρης ημερών 
και ευτυχισμένη για τι αφήνεις πίσω του 
τα απιδιά σου και εγγόνια και τα δισέγ-
γονα. Πάλεψες και δούλεψες σκληρά 
και μεγάλωσες τα παιδιά σου χωρίς να 
τους λείψει τίποτα. Εμείς τα παιδιά σου 
έχουμε χρέος να σου πούμε ένα μεγάλο 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για όλα όσα μας πρόσφε-
ρες, για όλα όσα μας άφησες. Για τις 
αξίες σου, το ήθος σου, την υπομονή 
σου, την συμβουλή σου και πάνω απ’ όλα 
την αγάπη σου.

Όλα αυτά μας τα πρόσφερες απλόχερα 
και αυτή είναι η κληρονομιά που παίρ-
νουμε από εσένα. Θα σε ευγνωμονούμε 
πάντα και θα σε θυμόμαστε με αγάπη.

Όσοι διαλένε στη ζωή
σταυρό να κουβαλούνε
γίνονται πάντα σύμβολο
κι όλοι να προσκυνούνε

Τα παιδιά σου

Στη μνήμη Όλγας Μανουρά η οικογέ-
νεια προσέφερε στη Φωνή των Ανωγεί-
ων το ποσό των 100 ευρώ

Στη μνήμη 
ολΓΑΣ ΜΑνουρΑ 

(κουρκουτάκενα)

ψέμα και η διαστρέβλωση; Ο Καλογερά-
κης αναφέρεται στο ΕΑΜ- ΕΛΑΣ με πλή-
θος δημοσιευμάτων, ιδιαίτερα την περίοδο 
από τα τέλη Μαρτίου αρχές Απριλίου 
1944, όταν σύμφωνα με τις πηγές του, 
εγκαταστάθηκε το Αρχηγείο του ΕΑΜ 
-ΕΛΑΣ στα Τσουνιά με καπετάνιο το 
Γιάννη Ποδιά. Αν το Αρχηγείο έγινε νω-
ρίτερα και δημοσιεύσετε τα τεκμήρια της 
εγκατάστασή του στα Τσουνιά, είμαι έτοι-
μος να αναθεωρήσω τις απόψεις μου. 
Διαβάστε το τελευταίο μου βιβλίο με τίτλο: 
«Οι Δόμηδες της Αντίστασης, Αντώνης 
και Δημήτρης Δομαλάκης» και θα διαπι-
στώσετε με έκπληξη πόσες αναφορές 
κάνω στο ΕΑΜ-ΕλΑΣ και πόσα έγγραφα 
εντάσσω στα κείμενα.
Αγαπητοί φίλοι Ανωγειανοί Βασίλη Φα-
σουλά, Γιώργη Βρέντζο, Βαγγέλη Βρέ-
ντζο, Στέλιο Σταυρακάκη του Πανιά, 
Χαράλαμπε Σταυρακάκη, Στελή Σταυρα-
κάκη του Ζαχαράκη, Αριστείδη Σμπώκο, 
Γιάννη Φασουλά του Πολυζώη, Γιάννη 
Καλομοίρη – Τσικ και Αντώνη Ρούλιο. 
Θα συνεχίσω να γράφω για το μεγαλείο 
της Κρητικής Αντίσταση 1941-1945, παρά 
τις δικές σας ενστάσεις. Θα εξακολουθή-
σω να έρχομαι στο ηρωικό χωριό σας. Θα 
παραμείνω πιστός στις επάλξεις της 
αλήθειας. Τιμώ το ΕΑΜ-ΕλΑΣ, τιμώ 
όλες τις οργανώσεις που αντιπάλεψαν 
το φασισμό, τιμώ όλους τους νεκρούς σε 
όποια πολιτική παράταξη κι αν ανήκαν, 
τιμώ κι εσάς που με υβρίζετε. Ένα μόνον 
δεν πρόκειται να κάνω. Να στέλνω τα 
βιβλία, τις επιστημονικές εργασίες, τις ομι-
λίες και τα άρθρα μου, στα γραφεία σας 
στα Ανώγεια για έγκριση. Τους χαρακτη-
ρισμούς που μου απευθύνατε, τους αφήνω 
στην κρίση όλων των Ανωγειανών και 
όσων τους διαβάσουν. Δεν πρόκειται να 
επανέλθω με νέα απάντηση. Αν σας δημι-
ουργήθηκαν νέα ερωτήματα, σας προσκα-
λώ στην παρουσίαση του βιβλίου του Χρι-
στομιχάλη Ξυλούρη στο Περαχώρι. Θα 
μπορέσουμε να κοιταχτούμε στα μάτια και 
να συζητήσουμε. Θα επαναλάβω και πάλι, 
απαντώντας στο θεώρημά σας ότι ο Κα-
λογεράκης «αποσιωπά και εξαφανίζει 
πλήρως τη δράση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και 
φυσικά του ΚΚΕ», να μου πείτε σε ποιο 
βιβλίο μου, σε ποιο κεφάλαιο και σε ποια 
σελίδα αγνοώ τη δράση του ΕΑΜ-ΕλΑΣ. 
Σε ποιο δημοσίευμα, σε ποια εφημερίδα 
και πότε γράφω ανακρίβειες. Σε ποια 
ομιλία μου, σε ποια επιστημονική εργα-
σία, σε ποια παράγραφο, λαθροχειρώ σε 
βάρος της ιστορίας. Σε ποια παρουσίαση 
βιβλίου, σε ποια αποκαλυπτήρια μνημεί-
ων και ανδριάντων, σε ποια ραδιοφωνική 
ή τηλεοπτική εκπομπή, διαφαίνεται η 
εμπάθεια μου απέναντι στην ιστορία του 
λαού και του τόπου μας;
Τέλος άφησα την απάντηση για τον αυτο-
προσδιορισμό μου. Αναρωτιέστε άκομψα, 
ειρωνικά και υβριστικά, ότι αναφέρομαι 
ως «ιστορικός και ότι κατά καιρούς έχω 
δηλώσει». Διαβάστε λοιπόν τι ακριβώς 
είναι ο Καλογεράκης:
-Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου 
Ιστορίας Νεότερης Ελλάδας και Νεοελ-
ληνικού Πολιτισμού Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων.
-Υποψήφιος Διδάκτορας Ιστορίας της 
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
-Πρόεδρος Δημοτικού Οργανισμού Πολι-
τισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος ΔΟ-
ΠΑΠ Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
-Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επι-
τροπής Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
-Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Καστελ-
λίου Πεδιάδος.

Καστέλλι, 24 Απριλίου 2016

Υ.Σ. Η Ιστορία δεν έχει ανάγκη ούτε εμέ-
να ούτε κι εσάς. Γιατί στηρίζεται σε μια 
βασική αρχή. Ότι: 

Δεν παραγράφεται… 
Δεν αλλοιώνεται… 
Δε λογοκρίνεται…

Γεώργιος καλογεράκης

Σκήνακα και όλα τα επίκαιρα σημεία των δύο 
υψωμάτων… 
Τι σημαίνει η φράση συμφωνούμε με τα γραφό-
μενά σας; Σε τι άραγε να συμφώνησαν Χριστο-
μιχάλης και ΕΑΜ-ΕΛΑΣ; Σε ποια πρόταση; 
Ποιος την έκανε; 
Αυτός που συμφωνεί; Και τι άραγε θα έλεγε η 
πρόταση του Χριστομιχάλη προς το ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ; Να μη δώσουν μάχη και να εγκαταλεί-
ψουν τον Ψηλορείτη πιάνοντας θέσεις μάχης;
Στον Ψηλορείτη, τον Αύγουστο του 1944, 
υπήρχε ένα κλιμάκιο ασυρμάτου με τους υπευ-
θύνους Άγγλους Αξιωματικούς Τομ Ταμπά-
μπιν, Τζων Λιούις και Μπιλ Μος. Ο Τομ Τα-
μπάμπιν είχε αναχωρήσει για τα Χανιώτικα 
λίγο πριν την κύκλωση του Ψηλορείτη αφήνο-
ντας στη θέση του το Τζων Λιούις. Ο Άγγλος 
Μπιλ Μος, μετά το σαμποτάζ της Δαμάστας, 
είχε ανακληθεί από το Στρατηγείο Μέσης Ανα-
τολής. Στις 12 Αυγούστου, μια μέρα πριν την 
κύκλωση του Ψηλορείτη, έφυγε με τον Τζων 
Λιούις αφού έκρυψαν τον ασύρματο. Κατευ-
θύνθηκαν στο Αμάρι περιμένοντας το σκάφος 
που θα έπαιρνε το Μπιλ Μος για τη Μέση 
Ανατολή. Στον Ψηλορείτη και στο λημέρι του 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ  βρισκόταν ο Αμερικάνος Ταγ-
ματάρχης Μπιλ Ρόυς. Στην επιστολή του Τζων 
Λιούις προς το Χριστομιχάλη Ξυλούρη, (17 
Αυγούστου 1944), φαίνεται να τον ενοχλεί αυ-
τό το γεγονός και προτρέπει τον Αρχηγό να 
μην τον εμπιστεύεται. Του λέει επίσης ότι ο 
ίδιος ενημερώθηκε για το κάψιμο του χωριού 
τους στο λημέρι και με τη σειρά του το γνώρισε 
στον Τομ Ταμπάμπιν στα Χανιά. Αναγνωρίζο-
ντας όμως οι Βρετανοί πως ο μη εξοπλισμός 
της Ανωγειανής ομάδας κατά τη διάρκεια της 
τετράχρονης κατοχής με σύγχρονα όπλα ήταν 
λάθος των συμμάχων, σπεύδει ο Τζων Λιούις 
να ενημερώσει το Χριστομιχάλη ότι στις 24 
Αυγούστου θα ριχθεί στη Νίδα οπλισμός τρό-
φιμα και ρούχα από τη Μέση Ανατολή με αλε-
ξίπτωτα. Δυστυχώς όμως αυτό δεν πραγματο-
ποιείται γιατί στις 24 Αυγούστου βρίσκονταν 
ακόμη οι Γερμανοί στη Νίδα.
Το άλλο κλιμάκιο ασυρμάτου του Άγγλου αξι-
ωματικού Ραλφ Στόκμπριτζ με ασυρματιστή το 
Τζων Στάνλεϋ και το Λευτέρη Καλιτσουνάκη 
δεν βρισκόταν στον Ψηλορείτη τις μέρες της 
καταστροφής. 
Η ομάδα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ αποχωρεί από τον 
Ψηλορείτη στις 15 Αυγούστου 1944 ενημερώ-
νοντας με σημείωμα το Χριστομιχάλη Ξυλούρη. 
Μαζί με την ομάδα διαφεύγει και ο Αμερικανός 
Ταγματάρχης Μπιλ Ρόυς.
Ο Καπετάν Χριστομιχάλης Ξυλούρης παραμέ-
νει στο βουνό περιμένοντας τον εχθρό μέχρι 
την 16η Αυγούστου. Τα Ανώγεια για τέταρτη 
ημέρα έχουν παραδοθεί στην πυρά και τη λεη-
λασία. Αντιλαμβανόμενος τη δύναμη των Γερ-
μανών (5.000 οπλισμένοι σαν αστακός εχθροί) 
και αναλογιζόμενος την τύχη των γυναικοπαί-
δων, (2.500 σε αιχμαλωσία), τη νύχτα της 16ης 
Αυγούστου δίδει το σύνθημα της αποχώρησης 
και της εξόδου από τον ασφυκτικό κλοιό του 
εχθρού. Τον Ψηλορείτη έχουν ήδη εγκαταλεί-
ψει οι Άγγλοι αξιωματικοί και ο Αμερικανός 
Ταγματάρχης, η δύναμη του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και 
ο Καπετάν Πετρακογιώργης έχει αποσυρθεί 
στις «Κοπράνες». Στο λημέρι του έχουν συγκε-
ντρωθεί περίπου 600 άνδρες από τους οποίους 
μόνο 100 οπλισμένοι καθώς και πολλά γυναι-
κόπαιδα. Προτάσσει τη διασφάλιση της ζωή 
τους ως κύριο σκοπό και βάζει σε δεύτερη μοί-
ρα τα σπίτια και τις περιουσίες του χωριού του. 
Στο τέλος μετά από πολλές περιπέτειες κατορ-
θώνουν και διαφεύγουν από τον εχθρικό κλοιό.
Το μόνο που δεν επεδίωξε να αποφύγει ο Κα-
πετάν Χριστομιχάλης ήταν η συμπλοκή με τους 
Γερμανούς. Ο Χριστομιχάλης δε φοβήθηκε 
τους εχθρούς. Έστησε τους άντρες του σε θέση 
μάχης, με αστείο οπλισμό, μπροστά σε πάνο-
πλους εχθρούς, (οι οποίοι υποστηρίζονταν και 
από όλμους και πυροβολικό), επί τέσσερις ημέ-
ρες. Κατέστρωνε τη στρατηγική του και συνο-
μιλούσε ταυτόχρονα με: α) Τον Καπετάν Πε-
τρακογιώργη. β) Τον Αρχηγό Ρεθύμνου Χρί-
στο Τζιφάκη. γ) Τον Άγγλο Αξιωματικό Τζων 
Λιούις. δ) Το Αρχηγείο του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στον 
Ψηλορείτη. 
Αυτή είναι η αλήθεια για την καταστροφή των 
Ανωγείων. Αυτός που εγκατέλειψε τελευταίος 
τον Ψηλορείτη ήταν ο Χριστομιχάλης. Διαφω-
νείται; Καταθέστε την γνώση σας με τα τεκμή-
ρια που διαθέτετε. 

Αντί να κάνετε αυτό, κρίνεται έναν Αρχηγό, 
(γιατί ο Αρχηγός αναλαμβάνει όλες τις ευθύ-
νες), ότι δεν πολέμησε τους γερμανούς. Έναν 
άνθρωπο που πήρε μέρος στη ζωή του σε δε-
καέξι (16) μάχες, τις περισσότερες που έδωσε 
διαχρονικά Ανωγειανός μετά τον Εμμανουήλ 
Ξυλούρη ή Τζιτζή, που πολεμούσε όρθιος, που 
δε δίστασε να κυνηγήσει δύο συγχωριανούς του 
που έδειξαν δειλία στη μάχη της Μανωλιάσσας 
(Νοέμβριος 1912-Ιανουάριος 1913), έναν άν-
θρωπο που πέθανε φτωχός αφήνοντας παρα-
καταθήκη μόνον την ηθική του. Αντί να αδρά-
ξετε τα ιστορικά γεγονότα, ότι δηλαδή οι Ορ-
γανώσεις ΑΟΑ και ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, παρά το ότι 
ήταν χωρισμένες, βρέθηκαν σε πλήρη σύμπνοια 
και συμφωνία τις δύσκολες μέρες των Ανωγεί-
ων και να προβάλετε την ενωμένη και πάλι 
αντίσταση του χωριού σας, ψιθυρίζετε ότι ο 
Χριστομιχάλης δεν πολέμησε, ότι δεν του το 
«επέτρεψαν» οι Άγγλοι σύμμαχοι. Κανείς από 
τους Βρετανούς αξιωματικούς Συνδέσμους δε 
βρίσκονταν στον Ψηλορείτη όπως προανέφε-
ρα. Ο μόνος αξιωματικός Σύνδεσμος στον Ψη-
λορείτη τις ημέρες της καταστροφής, ήταν ο 
Αμερικανός Ταγματάρχης Μπιλ Ρόυς, στο λη-
μέρι του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στα Τσουνιά. Αυτή είναι 
η ιστορική σας αλήθεια; Μελετήστε όλα τα 
παραπάνω και τα έγγραφα που τα συνοδεύουν. 
Ανατρέξτε στις εφημερίδες ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗ-
ΡΥΞ 20 Σεπτεμβρίου 1945, 5 Οκτωβρίου 1945, 
14 Οκτωβρίου 1945, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ 26 
Σεπτεμβρίου 1945 και 3 Οκτωβρίου 1945, να 
διαβάσετε τις επιστολές που αντάλλαξαν ο Χρι-
στομιχάλης Ξυλούρης και ο Γιάννης Ποδιάς και 
δημοσιεύονται στις παραπάνω εφημερίδες. 
Βγάλτε τα συμπεράσματα μόνοι σας. Και απα-
ντήστε ποιος διαστρεβλώνει και ξαναγράφει 
την ιστορία. Ο Καλογεράκης, το μόνο που κά-
νει, είναι να υπηρετεί την αλήθεια.

«Αγνοεί ο Καλογεράκης την άνιση μάχη που 
έδωσε ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τον ίδιο μήνα, μόνος του 
πλέον μετά την άρνηση των άλλων οργανώσε-
ων, στη θέση «Βιτσιλιά» και στην θέση «Στε-
φάνα» για να εμποδίσει τις Γερμανικές δυνά-
μεις να κάψουν και να ισοπεδώσουν τελικά το 
χωριό;»
Για τις παραπάνω μάχες σε Βιτσιλιά και Στε-
φάνα, το μόνο που γνωρίζω είναι μία αναφορά 
σε έγγραφο της ΑΟΑ, με ημερομηνία 13 Αυ-
γούστου 1944 και ώρα 7.30 το πρωί , η οποία 
κατά λέξη είναι: «…κατά την αυγήν εις τας 
θέσεις των κομμουνιστών (βιτσιλιά) αντιλάγη-
σαν εκατέρωθεν πυροβολισμοί χωρίς κανένα 
θύμα…». Το έγγραφο έθεσα υπ’όψιν του Γιάν-
νη Φασουλά, ο οποίος στην κεντρική του ομιλία 
στο μνημόσυνο του χωριού σας πριν μερικά 
χρόνια, το ανέγνωσε. Ρωτήστε τον. Περιμένω 
όμως να δημοσιοποιήσετε τις λεπτομέρειες των 
παραπάνω μαχών, τόπο και ημερομηνία, ώρα 
και διάρκεια μάχης, νεκροί και τραυματίες, 
αποτελέσματα, για να τις εντάξω στο αρχείο 
μου και να αναφέρομαι από δω και στο εξής 
σ’αυτές με λεπτομέρειες. 

«Γνωρίζετε μήπως κ. Καλογεράκη ότι ενώ ο 
ΕΛΑΣ απελευθέρωνε την Ελλάδα το φθινόπω-
ρο του 1944 (στις 11/10/1944 το Ηράκλειο, στις 
12/10/1944 την Αθήνα, στις 30/10/1944 τη Θεσ-
σαλονίκη κοκ), οι Γερμανικές δυνάμεις δημι-
ούργησαν στα Χανιά το λεγόμενο «Οχυρό 
Κρήτης», υπό την προστασία και την εγγύηση 
των Άγγλων πρακτόρων που εσείς εκθειάζετε, 
με μόνο σκοπό να μην πέσει στα χέρια του 
ΕΛΑΣ ο γερμανικός οπλισμός;»
Ομολογώ ότι αυτό δεν το γνώριζα. Μέχρι τη 
δημοσίευση του άρθρου σας γνώριζα ότι την 
Ελλάδα, (και το Ηράκλειο), ελευθέρωσαν οι 
αγώνες όλων των Ελλήνων. Ειδικά για το Ηρά-
κλειο γνώριζα ότι τον πρώτο λόγο, από 13 Αυ-
γούστου 1944, είχε ο Στρατιωτικός Διοικητής 
Ηρακλείου Αντ/ρχης Ανδρέας Νάθενας. Κάτω 
από τις διαταγές του μπήκαν όλες οι ανταρτικές 
ομάδες. Στις 30 Σεπτεμβρίου 1944, σε απόρρη-
τη προσωπική διαταγή του αναφέρει: 
«…διαταγή κινήσεως και εγκαταστάσεως εν τη 
πόλει των Ανταρτικών Ομάδων Ι) Αι πληροφο-
ρίαι φέρουσι τον εχθρόν ως εγκαταλείποντα 
την πόλιν Ηρακλείου εντός ελαχίστων ημερών 
ΙΙ) Αι Εθνικαί ένοπλοι δυνάμεις θα εισέλθωσι 
κατόπιν διαταγής μου άμα τη αποχωρήσει των 
Γερμανών δια την τήρησιν της τάξεως. Αι Εθνι-
καί ανταρτικαί Ομάδες εισερχόμεναι εντός της 
πόλεως δια των πλησιεστέρων δρομολογίων θα 

εγκατασταθώσιν εις τους κάτωθι οριζομένους 
δι εκάστην τομέα ένθα υπ’ευθύνη των Δ/των 
αυτών θα τηρήσωσι παραδειγματικήν τάξιν… 
2) Η Ομάς Ποδιά θα εισέλθη δια της Καινούριας 
Πόρτας και θα καταλάβη Καινούρια Πόρτα 
(ναι) μέχρι Μεϊντάνι (το 1/3 της πλατείας). Δυ-
τικόν όριον Πηγάιδα (όχι), οδός Αγίου Μηνά 
(ναι) μέχρι Πλατειάς Στράτας (ναι) από του 
σημείου που συναντά η οδός Αγίου Μηνά την 
Πλατειά Στράτα μέχρι του σημείου που η οδός 
Αγίων Δέκα συναντά την Πλατειά Στράτα. Από 
του σημείου αυτού μέχρι Μεϊντάνι – Πλαταιά 
Στράτα (όχι). Θα στρατωνισθή εις Βαλιντέ Τζα-
μί και 2 διμοιρίαι εις κτίρια Στρατώνων…». 
Για τη σύμπτυξη των γερμανών στα Χανιά και 
τι ακολούθησε συμφωνώ μαζί σας. Αν μελετού-
σατε τα κείμενά μου, έχω αναφερθεί στα γεγο-
νότα δεκάδες φορές με λεπτομέρειες και αδη-
μοσίευτα έγγραφα. Αν διαβάσετε τη διαταγή 
του Αντ/ρχη Ανδρέα Νάθενα, (αρχείο Ανδρέα 
Νάθενα, Β.Δ.Β.Η. φακ.1, αριθμ. 37), ποιος τε-
λικά παραποιεί την ιστορία, ο Καλογεράκης ή 
εσείς;

«Γνωρίζετε μήπως κ. Καλογεράκη ότι οι Γερ-
μανοί έφυγαν από τα Χανιά τον Μάιο του 1945 
καταστρέφοντας τον οπλισμό τους στο λιμάνι 
της Σούδας,  ενώ νωρίτερα στη μάχη της Πα-
ναγιάς Χανίων στις 12-14/11/1944 επιχείρησαν 
ανεπιτυχώς να συντρίψουν τις δυνάμεις του 
ΕΛΑΣ, με σημαντικές απώλειες για τους ίδιους, 
εξοφλώντας έτσι τη στήριξη που τους παρείχαν 
οι «άγγλοι σύμμαχοι»
Στη μάχη της Παναγιάς πήρε μέρος ο πατέρας 
της συζύγου μου Σοφίας, Στυλιανός Σεργάκης, 
(ανατρέξτε στα χαρτιά σας), και στο αρχείο 
μου υπάρχει το ημερολόγιο της μάχης που έγρα-
ψε ο ίδιος (28 σελίδων). Θα ήταν πολύ χρήσιμο 
να σας παραδώσω ένα αντίγραφο για το δικό 
σας αρχείο. Για τον οπλισμό των γερμανών έχω 
αναφερθεί στα γραφτά μου δεκάδες φορές με 
λεπτομέρειες. Είναι δημοσιευμένα, βρείτε και 
διαβάστε τα.  

«Γνωρίζετε μήπως κ. Καλογεράκη ότι ενώ οι 
δυνάμεις του ΕΛΑΣ συγκέντρωναν τις δυνάμεις 
τους από ολόκληρη την Κρήτη στην περιοχή 
των Χανίων για την πλήρη εκδίωξη και εξόντω-
ση των φασιστικών στρατευμάτων, οι, καθοδη-
γούμενοι από τους «άγγλους συμμάχους», ΕΟ-
Κίτες & ΕΟΡίτες επιχειρούσαν το Γενάρη του 
1945 να εξοντώσουν τον ΕΛΑΣ και τους αρ-
χηγούς του στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, ενώ 
νωρίτερα στις 13/10/1944 επιδίωξαν ανεπιτυ-
χώς τη δολοφονία του καπετάνιου του ΕΛΑΣ 
Γιάννη Ποδιά στο Ηράκλειο;»
Στα Χανιά μετέβησαν όλοι οι άντρες της κρη-
τικής αντίστασης για να συνεχίσουν τον αγώνα 
εναντίον των γερμανών. Τα αίτια του γεγονότος 
του τραυματισμού του Γιάννη Ποδιά από τον 
Αναστάση Μπουτζαλή, στις 13 Οκτωβρίου 
1944, είμαι σίγουρος ότι τα γνωρίζετε πολύ κα-
λά. Αν δεν τα γνωρίζετε, διαβάστε το βιβλίο του 
Δημητρίου Ξυριτάκη «Συγνώμη Αναστάση». 
Δεν ήταν προσχεδιασμένη ενέργεια αλλά μία 
προσωπική υπόθεση μεταξύ των δύο ανδρών. 
Ο Ξυριτάκης δίδει όλες τις λεπτομέρειες. Και 
τα φοβερά μηνύματα που αντάλλαξαν οι δυο 
άντρες πριν συμβεί. Εκείνο όμως που δεν προ-
σεγγίζετε, είναι το έγκλημα που ακολούθησε. 
Ο Μπουτζαλής, ο ήρωας του Μικρασιατικού 
πολέμου, με δική του ομάδα στη μάχη της Κρή-
της και την Κρητική Αντίσταση, εκτελέστηκε 
για μια ενέργεια (τραυματισμού του Γιάννη 
Ποδιά) που δεν τιμωρείται με θάνατο. Ποια 
είναι η γνώμη σας γι’αυτό;
Στη συνέχεια του δημοσιεύματός σας για το 
λημέρι στα Τσουνιά, το θάνατο του Ποδιά την 
περίοδο του Εμφυλίου, το κόψιμο και την πε-
ριφορά του κεφαλιού του, αναφέρθηκα προη-
γουμένως. Όσο για το ξανγράψιμο της ιστορί-
ας και τη συμβολή μου σ’αυτό, τα αφήνω στην 
κρίση των Ανωγειανών και όλων όσων διαβά-
ζουν
τα κείμενά μου.

Αγαπητοί φίλοι Ανωγειανοί
Θα σχολιάσω τώρα το δημοσίευμα, που κατά 
τη γνώμη μου, σας ενόχλησε και είχε ως απο-
τέλεσμα την έκδοση της ανακοίνωσης και τις 
ύβρεις σας προς εμένα. Στις 2 Απριλίου 2016, 
σε ένα μικρό άρθρο μου στη διαδικτυακή εφη-
μερίδα ΑΝΩΓΗ, αναφέρθηκα στο μνημόσυνο 
του Θοδωρή Ξυλούρη στο χωριό Καλού. Συ-

μπλήρωσα το άρθρο με μία αναφορά στην Ανε-
ξάρτητη Ομάδα Ανωγείων Α.Ο.Α. όπου μετα-
ξύ άλλων έγραψα: η Ανεξάρτητη ομάδα Ανω-
γείων ήταν η μία από τις τέσσερις ένοπλες 
Αντιστασιακές ομάδες που έδρασαν καθ’όλη 
τη διάρκεια της γερμανοϊταλικής κατοχής 
στην κρήτη. (οι άλλες ήταν του καπετάν 
Μανόλη Μπαντουβά, του καπετάν Πετρακο-
γιώργη και του Αντώνη Γρηγοράκη-Σατανά). 
Να σας θυμίσω ότι η αναφορά μου αυτή βρί-
σκεται στο βιβλίο του Στεφανογιάννη στη σε-
λίδα 9. Δεν τη διαβάσατε; Δεν ενοχληθήκατε; 
Ξέχασα όμως ότι τότε ζούσε ο αείμνηστος Ζα-
χαρίας Δραμουντάνης. Του οποίου έχω ένα 
χειρόγραφο κείμενο, μου το παρέδωσε λίγες 
ημέρες πριν το θάνατό του, (θα έχει μεγάλη 
σημασία για σας όταν δημοσιευτεί). Αμφισβη-
τείτε τα παραπάνω, λέγοντας ότι ενήργησα με 
σκοπιμότητα και το έκανα αφού είμαι κατ’ε-
πάγγελμα ιστορικός. Γράφετε στη συνέχεια ότι 
τιμάτε και σέβεστε το Θοδωρή Ξυλούρη για 
τους αγώνες και τη δράση του. Τιμάτε και σέ-
βεστε το Θοδωρή Ξυλούρη αποκαλώντας δια-
στρεβλωτή, λαθροχείρα, ιστορικό νεκροθάφτη, 
ανιστόρητο, τον Καλογεράκη, που μίλησε στην 
τελετή της κηδείας του, άρα ότι είπα και έγρα-
ψα ήταν όλα ψέματα και νόθα. Τιμάται και 
σέβεστε το Στεφανογιάννη, το Νταμπακομα-
νόλη, το Μερτζανοζαχαράκη, που έχω γράψει 
τα βιβλία τους, χαρακτηρίζοντάς με όπως πα-
ραπάνω. (Εξαιρώ το Χριστομιχάλη, αφού το 
βιβλίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη και δεν το 
γνωρίζετε). Ωραία τιμή κάνετε σε ανθρώπους 
που δόξασαν το χωριό σας. Ζηλευτή. Και αξι-
οθαύμαστη. Και αφού είμαι κατ’επάγγελμα 
ιστορικός, θα φωνάξω τις παραπάνω Ανωγεια-
νές οικογένειες να τους επιστρέψω τα χρήματα 
που τους πήρα για τα βιβλία που έγραψα. Και 
το Γιάννη Μανουρά της εφημερίδας σας Η ΦΩ-
ΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, το Γιάννη Φασουλά 
της έντυπης ΑΝΩΓΗ και τον παπά Ανδρέα 
Κεφαλογιάννη της διαδικτυακής ΑΝΩΓΗ. Να 
πάρουν κι αυτοί τα χρήματά τους πίσω. Για τα 
δεκάδες δημοσιεύματα που έχω κάνει στις εφη-
μερίδες τους. 
Γνωρίζω καλά την Ελληνική γλώσσα και απευ-
θύνομαι σε σας τους υβριστές μου. Ποιο από 
τα παραπάνω που έγραψα και σας ενόχλησε 
είναι ψέματα; Γνωρίζετε τι σημαίνει η φράση 
καθ’όλη τη διάρκεια της κατοχής; Γνωρίζετε 
ποιες Ανταρτικές ομάδες έδρασαν από το κα-
λοκαίρι του 1941 ως το Μάιο του 1945 στην 
Κρήτη; Φυσικά και δεν ήταν μόνο αυτές στη 
διάρκεια της σκλαβιάς. Φυσικά και στην ιεραρ-
χία των Οργανώσεων βρίσκεται σε ψηλή θέση 
και η Ανταρτική Ομάδα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Εγώ 
όμως έγραψα τη φράση ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 
(καθ’όλη τη διάρκεια της κατοχής, 1/6/41 ως 
9/5/45). Τι σας ενόχλησε; Η πρωτοπορία της 
αντίστασης του χωριού σας; Στην Α.Ο.Α. δεν 
ήταν ενταγμένοι από την πρώτη στιγμή οι Ανω-
γειανοί του ΕΑΜ; Το λέτε κι εσείς στην ανα-
κοίνωσή σας. Η αντίσταση των Ανωγείων ξε-
κίνησε ενωμένη. Το λέει και ο Ζωνογιώργης 
(διαβάστε το βιβλίο του Στεφανογιάννη). Όταν 
λοιπόν αναφέρομαι στην ΑΟΑ και λέω ότι 
έδρασε καθ’όλη τη διάρκεια της Κατοχής, δεν 
αναφέρομαι άραγε και στο ΕΑΜ Ανωγείων; 
Γιατί ενοχληθήκατε; Που είναι το ψέμα και η 
διαστρέβλωση; 
Ο Καπετάνιος του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Γιάννης Πο-
διάς, μετά τη μάχη της Κρήτης, κατέφυγε στο 
χωριό του Λαράνι. Εντάχτηκε στην Ομάδα του 
Καπετάν Μανόλη Μπαντουβά. Το ιστορικό της 
ένταξής του είμαι σίγουρος πως το γνωρίζετε. 
Αν δεν το γνωρίζετε, υπάρχει στο αρχείο μου 
κείμενο δεκατριών (13) σελίδων με τίτλο: «Συ-
νέντευξη με τον Καπετάν Γιάννη Ποδιά» που 
περιγράφει ο ίδιος τα γεγονότα. Το πρωτότυπο, 
καταχωρημένο με κωδικούς, βρίσκεται σε επί-
σημο αρχείο της πόλης του Ηρακλείου. Θα σας 
ήταν χρήσιμο να το διαβάσετε. Κλείνετε όμως 
τις πόρτες. Και υβρίζετε τον Καλογεράκη, ο 
οποίος δε βρίσκεται απέναντί σας. Ο Γιάννης 
Ποδιάς έμεινε στην ομάδα του Καπετάν Μα-
νόλη Μπαντουβά από τις 24 Νοεμβρίου 1941 
ως τα τέλη Σεπτεμβρίου 1943, συνεργάστηκε 
και πολέμησε μαζί του. Όταν λοιπόν αναφέρο-
μαι στην Ομάδα του Καπετάν Μανόλη Μπα-
ντουβά και γράφω ότι έδρασε καθ’όλη τη διάρ-
κεια της κατοχής, δεν αναφέρομαι άραγε και 
στον Ποδιά και στους άντρες του ΕΑΜ που 
ήταν ενταγμένοι υπό τον Καπετάν Μανόλη 
Μπαντουβά; Τι σας ενόχλησε; Πού είναι το 
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κοινωνικα κοινωνικα
Στη μνήμη 

κωνσταντίνου 
ΠΑΣΠΑρΑκΗ 

(κΑρΑΜΠΑΤου)
✞Ένα έτος από το θάνατό του, 

την 1η/5/2015

ιωάννη βρΕνΤΖου 
(κατσαμπρή)

✞Ένα έτος από το θάνατό του
Aποβίωσε στις 26/6/2015

Γεωργίου βρΕνΤΖου 
(κριγιάρη)

✞Aποβίωσε στις 25/1/2016

Ένας χρόνος πέρασε απο τη μερα που έφυ-
γες και 5 μήνες απο τη μέρα που έφυγε και 
ο πατέρας μας... Είναι δύσκολες αυτές οι 
στιγμές και όλος αυτός ο καιρός που πέρα-
σε... Είναι δύσκολο να γράψεις και ακατόρ-
θωτο να αποτυπώσεις... Όλα έγιναν τόσο 
γρήγορα... Είναι τόσο φτωχά τα λόγια.
Στις 25 Γενάρη 2016 έφυγε και ο ΚΡΙΓΙΑ-
ΡΗΣ βυθίζοντας το σπίτι μας στη θλίψη για 
δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες...Βιά-
στηκες να συναντήσεις τον Κατσαμπρή.
Έφυγες στο νοσοκομείο, στο ίδιο κρεβάτι, 
στο ίδιο δωμάτιο με το Γιάννη...
Έφυγες και δε σου είχαμε πει οτι είχε πεθά-
νει και η αδερφή σου η Ζαφειρένια. Δε στο 
είπαμε ποτέ για να μην επιβαρύνουμε την 
κατάσταση. Ελπίζω να μας συγχωρέσεις γι’ 
αυτό.
Έφυγες και δεν πρόλαβες να δεις και την 
καινούρια σου εγγονή...της ΤΟΤΑΣ την κό-
ρη...βιάστηκες...δεν την πρόλαβες για μια 
μέρα...
Έντονα έχει μείνει στη μνήμη μου η μέρα 
που σε πήγα στη ΡΕΠΠΑ την παθολόγο και 
σου έκανε την διάγνωση, και προσπαθούσα 
να σου εξηγήσω οτι υπάρχει πρόβλημα στον 
πνεύμονα...Ο Γιάννης ηδη πάλευε κι αυτός 
και μου λες...»Ίντα θα ξανοίγεις 
εδά;;;;Εμένα;;;Τον άλλο ξάνοιγε ανε μπο-
ρείς να τονε γλιτώσεις...».
Αυτό σε χαρακτήριζε μια ζωή...Μέσα σ’ αυ-
τά σου τα λόγια ήτανε όλη σου η ζωή.
Τώρα είσαι μαζί του, με το Γιάννη μας...Μα-
ζί με τα αδέρφια σου, με τη Ζαφειρένια με 

την Κρουστάλη, με το Δημήτρη, το Βασίλη 
και τον Αριστείδη.
Ήρθαν όλα μαζί τα δύσκολα, πάλεψες... 
Παλέψαμε. Να είσαι σίγουρος πως οσο πό-
νο κι αν κουβαλούμε μέσα μας, έχουμε πά-
ντα το κεφάλι ψηλά. Όπως μας έμαθες. 
Ποτέ δε κουράστηκες, τίποτα δε σου χαρί-
στηκε, θα συνεχίσουμε με όλα αυτά που μας 
δίδαξες με τον τρόπο σου. Ήθος – Αξιοπρέ-
πεια – Αγώνα. Όπως ταιριάζει στην οικογέ-
νεια που δημιούργησες αγαπημένε μας ΚΡΙ-
ΓΙΑΡΗ.
Η γυναίκα σου, τα εγγόνια σου, τα παιδιά 
σου...όλοι ενα κομμάτι από σενα συνεχίζου-
με να σ’ αγαπούμε και να σε θυμόμαστε με 
ένα τρόπο ζωντανό. Άλλωστε  τριγυρνάς 
πάντα στο σπίτι, στη σκέψη, στα λόγια και 
στις καρδιές μας, όπως και ο Γιάννης. Να 
μη φύγεις ποτέ γιατί τώρα σε χρειαζόμαστε 
περισσότερο.
Να προσέχεις τον Κατσαμπρή. Σας αγαπού-
με!!!
Ας είναι ελαφρύ το Ανωγειανό χώμα που 
σας σκεπάζει!!!
Ευχαριστούμε θερμά όλο τον κόσμο, συγγε-
νείς και φίλους και όλο το χωριό, που συ-
μπαραστάθηκε στο πένθος μας για δεύτερη 
φορά.

Για την οικογένεια,
Ο γιός σου, Άρης Βρέντζος

Στη μνήμη των εκλιπόντων η οικογένεια 
Βρέντζου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 
ευρώ.

Στη μνήμη 

Αδελφέ μας, πριν ένα χρόνο, την 1η Μάη – 
μέρα ξεχωριστή που κάνει την αγάπη για τη 
ζωή μεγαλύτερη και την ιδέα του θανάτου 
αφόρητη – εσύ πορευόσουν προς την αιωνι-
ότητα κι εμείς βιώναμε έντονα συναισθήμα-
τα θλίψης και οδύνης για το χαμό σου. 
«Έφυγες» σχετικά πρόωρα για το μεγάλο 
ταξίδι, ακμαιότατος και λεβέντης, χτυπημέ-
νος ύπουλα από την επάρατο, την οποία 
αντιμετώπισες με ψυχραιμία και νηφαλιότη-
τα. «Αφού μου έτυχε θα το παλέψω» έλεγες, 
γνωρίζοντας καλά πως τα βάσανα και τα 
προβλήματα είναι για όλους.
Αγαπημένε μας Κώστα, ήσουν το τέταρτο 
παιδί της πολυμελούς και εκλεχτής οικογέ-
νειας του Βασιλείου Πασπαράκη (Καρα-
μπάτου), που είχε ξεχωριστή θέση στην 
κοινωνία των Ανωγείων – και όχι μόνο – για 
την παιδεία που έδωσε στα παιδιά της, την 
επαγγελματική αναγνώριση και καταξίωσή 
τους, την αξιοπρέπεια και το ήθος του.
Μεγαλώσατε και μάθατε τα πρώτα γράμμα-
τα κάτω από δύσκολες συνθήκες, αφού ανε-
βοκατεβαίνατε – πράγμα που φαίνεται απί-
στευτο – 8 περίπου χιλιόμετρα την ημέρα και 
από μονοπάτια δύσβατα και κακοτράχαλα, 
για να πάτε από το Μετόχι (στ’ Αστερούσια) 
στα σχολειά των χωριών Αληθινής και Πό-
μπιας. 
Όμως τίποτα δε σας πτόησε. Σας έδινε θάρ-
ρος και δύναμη το βαθύ αίσθημα αγάπης και 
αλληλεγγύης, που είχατε μεταξύ σας και η 
ελπίδα πως με την εργατικότητα και την προ-
σπάθεια μια μέρα τα δύσκολα θα γίνουν 
παρελθόν.
Ήσασταν όλα παιδιά γερά, ανθεκτικά και 
ωραία που ξεχωρίζατε παντού : Στα γράμ-
ματα, στον αθλητισμό και σε κάθε είδους 
κοινωνική ή άλλη εκδήλωση. Η οικογένειά 
σας, είναι αλήθεια, είχε ένα «αέρα», μια δυ-
ναμική, πρόοδο πρωτόγνωρη για τα χρόνια 
εκείνα.
Μπροστάρηδες στον αγώνα όλων σας για 
ένα καλύτερο αύριο ήταν ο Πατέρας (άν-
θρωπος χαμηλών τόνων, εργατικός, δημι-
ουργικό, εχέμυθος, υπομονετικό και συνε-
τός), η Μάνα (προστατευτική, μα παράλλη-
λα γυναίκα δυναμική και φιλόδοξη, με 
υψηλούς στόχους για τα παιδιά της), μα 
προπάντων στήριγμα και καμάρι για όλους 
σας ο πρώτος «Αέρας» του σπιτιού σας, ο 
Γιώργης, ένα πλάσμα δυναμικό, αέρινο, υπε-
ρήφανο με λεβεντιές και χάρες που σπάνιζαν 
και που όνειρο ζωής είχε να σας μορφώσει 
όλους. «Εγώ Μα (Μάνα) θα τους μορφώσω 
όλους», έλεγε χαρακτηριστικά στη μάνα 
Καραμπάταινα.
Όμως όλα ανατράπηκαν, όταν ήλθε ο άδικος 
χαμός του Γιώργη, που τραυμάτισε ανεπα-

νόρθωτα την ψυχή σας και σημάδεψε ολό-
κληρη τη ζωή σας. Μπορεί τότε να κλονι-
στήκατε, αλλά και πάλι δεν πτοηθήκατε, 
γιατί είχατε τη μεγάλη αγάπη και στήριξη 
του κόσμου, που μοιράστηκε τον πόνο σας, 
που στάθηκε δίπλα σας και σας έδινε θάρ-
ρος, κουράγιο και δύναμη. Είχατε ακόμη 
γονείς με ορθολογική και προχωρημένη σκέ-
ψη, ανθρώπους με δύναμη ψυχής, που μπό-
ρεσαν και σας συγκράτησαν, σας βοήθησαν 
να νικήσετε το σκοτάδι και σας προσανατό-
λισαν πεισματικά στον δρόμο της παιδείας 
και του φωτός, επιλογή για την οποία αργό-
τερα δικαιώθηκαν, όταν πλέον σας έβλεπαν 
φτασμένους και επιτυχημένους πολίτες και 
οικογενειάρχες και είναι αλήθεια πως κρυ-
φοκαμάρωναν γι’ αυτό. 
Μετά το χαμό του Γιώργη παιδιά και γονείς 
εργαστήκατε και αγωνιστήκατε συλλογικά 
και σκληρά για να ορθοποδήσει και πάλι το 
σπιτικό σας. Όμως, το ρόλο του Γιώργη, το 
ρόλο του στυλοβάτη της οικογένειας τον 
ανέλαβες αγόγγυστα και αδιαμαρτύρητα 
εσύ Κώστα, αφού για δέκα περίπου χρόνια 
«έβαλες πλάτη», ώστε να γίνει πραγματικό-
τητα το όνειρο και η εντολή – επιθυμία του 
Γιώργη: «Να μη βγουν τα κοπέλια από το 
σχολείο, να μη χαλάσουν τη σειρά του, να 
γίνουν Άνθρωποι». Και όταν αυτό επιτεύ-
χθηκε σε μεγάλο βαθμό, στάθμισες κι εσύ τα 
πράγματα, τις δυνάμεις και τις δυνατότητές 
σου και αναζητώντας μια καλύτερη ποιότη-
τα ζωής έκανες το «πέταγμά» σου από τη 
σκληρή ζωή του χωριού και της υπαίθρου 
στην Αθήνα.
Συνέχισες όμως και πάλι – τώρα μαζί με τον 
Αχιλλέα που είχε τελειώσει τις σπουδές του 
– να καλύπτεις οικονομικά τ’ αδέλφια σου, 
που σπούδαζαν. Εργάστηκες για 37 χρόνια 
στο Νοσοκομείο της «Έλενας», το οποίο 
στόλιζες στην κυριολεξία με την ωραία πα-
ρουσίας ου, το μοναδικό σε γλυκύτητα χα-
μόγελό σου, την ανυπόκριτη ευγένεια και 
αξιοπρέπειά σου, αλλά και το χαρακτηρι-
στικό μεγαλείο της απλότητάς σου. Εκεί 
γνώρισες και την αγαπημένη, πιστή και αφο-
σιωμένη στην οικογένειά της σύζυγό σου, 
Χρύσα.
Κάνατε δυο υπέροχα παιδιά, προικισμένα 
με ιδιαίτερη ευφυΐα και με σπουδές ξεχωρι-
στές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επεν-
δύσατε όλους τους καρπούς του αγώνα και 
του μόχθου της ζωής σας στη γνώση και 
στην παιδεία τους. Κι όμως εσύ τουλάχιστον 
Κώστα δεν είχες την τύχη να τα δεις να κα-
ταλαμβάνουν θέσεις ανάλογα με τα προσό-
ντα του. Η οικονομική κρίση και τα επακό-
λουθά της «ψαλίδισαν» τα όνειρά τους. 
Λυπούμαστε βαθιά που «έφυγες» μ’ αυτό το 
μεγάλο παράπονο και όχι μόνο.
Είχες ένα πρωτόγνωρο δέσιμο με τη γη, την 
οποία καλλιεργούσες με μεράκι και χαρά. 
Ιδιαίτερα μετά τη συνταξιοδότησή σου έβρι-
σκες καταφύγιο και ηρεμία στη φύση, γι’ 
αυτό και διατηρούσες στ’ Αυλάκι (Πόρτο 
Ράφτη) ένα μικρό «Παράδεισο» με κάθε 
είδους δέντρα και φυτά. Συγγενείς, γνωστοί 
και φίλοι είχαν φιλοξενηθεί στο εκεί εξοχικό 
σας και είχα ζήσει μοναδικές στιγμές χαλά-
ρωσης και ξεγνοιασιάς. Κανείς απ’ αυτούς 
δε θα ξεχάσει τον Κώστα και στη Χρύσα, 
το φιλόξενο ζευγάρι Κρητικών, που με τον 
τρόπο ζωής τους είχαν κυριολεκτικά μετα-
φέρει στην Αθήνα τη γνήσια Κρητική φιλο-
ξενία. Είχαν πάντοτε την πόρτα του σπιτιού 
τους ανοιχτή και ένιωθαν χαρά να μοιράζο-
νται τα κάθε είδους αγαθά, που άφθονα 
έδινε ο «Παράδεισός» τους.

Αγαπημένε μας Κώστα, μπορεί να ταξίδεψες 
για τον άλλο μακρινό και άγνωστο κόσμο, 
όμως για μας είσαι πάντοτε εδώ, δίπλα μας. 
Η εικόνα της γλυκιάς παρουσίας σου, οι μι-
κροχαρές που ως οικογένεια μοιραστήκατε 
και οι συγκινήσεις που όλοι μαζί ζήσαμε μας 
συνοδεύουν πάντοτε. Δε θα σε ξεχάσομε 
ποτέ. Το σοβαρό και μετρημένο σε όλα, τον 

αδελφό μας, τον αδελφό μας με το σπάνιο 
σωματικό και ψυχικό κάλλος, τον εργατικό 
και δημιουργικό άνθρωπο, τον καλό και 
υπεύθυνο πολίτη, που μπορεί οι συγκυρίες 
να μην τον ευνόησαν να βγάλει πανεπιστήμια 
ή άλλες σχολές, όμως, με την αυτομόρφωση 
που διέθετε, Κώστα, και τη συνεχή παρακο-
λούθηση της επικαιρότητας, μπορούσες να 
μιλάς άνετα και με χάρη (και με λόγο δυνα-
τό και τεκμηριωμένο) για κάθε θέμα. Κι 
εμείς νιώθαμε ιδιαίτερα υπερήφανοι γι’ αυτό. 
Ήσουν ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, 
ένα αστέρι ωραιότητας και ήθους, με βαθιά 
πίστη στο Θεό, γι’ αυτό και πιστεύομε πως 
δικαιωματικά θα διαβείς την πόρτα του πα-
ραδείσου και θ’ απολαμβάνεις την ηρεμία 
και τη γαλήνη του, μαζί με όλους τους εκεί 
αγαπημένους μας.

Καλό σου ταξίδι αδελφέ μας,
Η νύφη σου, ρένα Χαλεβελάκη –  

Πασπαράκη
Στη μνήμη του Κώστα Πασπαράκη η οικο-
γένεια Καραμπάτου εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 200 ευρώ.

Με αυτές τις λέξεις αποχαιρετούμε τη σύ-
ζυγο και μητέρα μας Μαρία Χαιρέτη, που 
αποβίωσε στις 13/2/2016. Πάνε τώρα τό-
σες μέρες και μας είναι αδύνατον να πι-
στέψουμε ότι δεν θα είναι πια κοντά μας. 
Έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο γρήγορα.
Αχ, να ξέρατε τι σύζυγος και τι μητέρα 
ήταν. ΒΡΑΧΟΣ! Παρ’όλα τα βάσανα που 
υπέφερε τα τελευταία χρόνια, παρέμενε 
υπομονετική, καλοσυνάτη, δυνατή και αι-
σιόδοξη για τη ζωή. Πω! Πω! Θεέ μου πό-
σο αβάσταχτος είναι αυτός ο πόνος. Ξέ-
ρουμε πως πρέπει να συνέλθουμε, αλλά 
νοιώθουμε απέραντη μοναξιά χωρίς αυτήν.
Ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι γιατρός και θα 
απαλύνει τον πόνο μας σιγά-σιγά, αλλά η 
σύζυγος και η μητέρα είναι μόνο μία και 
δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Θα σε σκεφτόμαστε και θα σε αγαπάμε 
πάντα!

ο σύζυγος Θεόδωρος Χαιρέτης
τα τέκνα Σοφία και ιωάννα Χαιρέτη

�
Με περιπέτεια πολύ και με ταλαιπωρία

στο μεσοστράτι της ζωής, εμίσεψες Μαρία
Παρ’όλο που επέρασες τόση δοκιμασία
δεν έχασες το θάρρος σου κι αυτό έχει 

σημασία
Μανώλης Χαιρέτης του Γρηγορίου

Η οικογένεια της Μαρίας Χαιρέτη, εισέ-
φερε εις μνήμην της, στη Φ.Α. το ποσό των 
50 ευρώ

Στη μνήμη 
ΜΑριΑΣ ΧΑιρΕΤΗ 

(το γένος καβλεντάκη)

Στη μνήμη 
νικΗΣ 

ΣκουλΑ 
(ή κΑβΑκΕνΑ)

✞Αποβίωσε στις 13/4/2016, 
ετών 75

Την Τετάρτη ξημερώματα στις 13 Απρι-
λίου 2016, “έφυγες” για το μεγάλο ταξίδι, 
αγαπημένη μας μητέρα. Εσύ που έδινες 
αγάπη, στοργή, καλοσύνη και υπομονή, 
που μαζί σου οι μέρες μας ήταν ομορφό-
τερες, που η φωνή σου μας ηρεμούσε και 
οι συμβουλές σου Φάρος φωτεινός στη 
ζωή μας. Είναι δύσκολη η απώλεια, είναι 
πληγές μέσα μας που θα μείνουν πάντα 
ανοιχτές.
Κινητήρια δύναμη στην οικογένεια μας, 
Βράχος ακλόνητος, πάλεψες με τα προ-
βλήματα υγείας σου, όχι γιατί δεν κουρά-
στηκες, αλλά για να μη σου παραπονε-
θούμε ότι δεν προσπάθησες. Έτσι όπως 
πάλεψες σ’ όλη σου τη ζωή. Γιατί τίποτα 
δεν σου χαρίστηκε. Είμαστε περήφανοι 
για σένα μαμά.
Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας πρό-
σφερες. Αρχές, ιδανικά. ήθος, αξιοπρέ-
πεια, καλοσύνη. Θα ζεις πάντα στην καρ-
διά και στο μυαλό μας. Γιατί σ’ αγαπάμε 
και οι άνθρωποι που αγαπάμε δεν πεθαί-
νουν ποτέ.Καλό Παράδεισο μαμά, γιατί 
εκεί ανήκεις.
ο σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια σου.

Με ήντα λόγια να σου πω  
Μάνα καλοστραθιά σου,
απού κουράγιο μου δίνε  

η κάθε αμιλιά σου..
Σε όλα ήσουν δίπλα μου,  
στο γέλιο και στο κλάμα, 

για αυτό λογούμαι τυχερός  
μόνο που σ’ είχα Μάνα..

Πως να μην κλάψω που ‘φύγες,  
πως να μην σου θυμούμαι, 

πως να αντικρύσω τη χαρά,  
που όλο σε συλλογούμαι..

Τα παιδιά σου

Ευχαριστούμε θερμά όσους μας συμπα-
ραστάθηκαν, παραβρέθηκαν ή κατέθε-
σαν στεφάνια ή χρηματικά ποσά σε διά-
φορες υπηρεσίες στην μνήμη της μητέρας 
μας. Ακόμη ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 
ιατρό της κα Ειρήνη Ξυλούρη και όλους 
τους γιατρούς του ΠΑΓΝΗ και το νοση-
λευτικό προσωπικό για όλη την φροντίδα 
που τις πρόσφεραν όλα αυτά τα χρόνια, 
καθώς και το Κέντρο Υγείας Ανωγείων.
Η οικογένεια βασιλείου Σκουλά (καβ-
βοβασίλης) εισέφερε εις μνήμην της συ-
ζύγου και μητέρας Νίκης Σκουλα, στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

O κύκλος έκλεισε έτσι όπως το ορίζει η φύ-
ση, έτσι όπως το ορίζει η ζωή, έτσι όπως το 
προβάλουν και το πιστεύουν οι άνθρωποι. 
Για εμάς άνοιξε ένας άλλος κύκλος, αυτός 
της απώλειας. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι 
να φεύγεις όρθιος και με αξιοπρέπεια και 
εσύ έφυγες έτσι. Μέχρι πρίν ένα χρόνο πα-
ρά το μεγάλο της ηλικίας σου πήγαινες στ 
αόρι. Το λάτρευες το Σάκωμα όπως και τα 
πρόβατα. Ήταν εκπληκτικό να ξέρεις κάθε 
πρόβατο από πού ξεκίναγε η μάνα του. Δεν 
ήταν εύκολα τα χρόνια που σου έμελε να 
διανύσεις μα ήταν καθαρά χρόνια πλημμυ-
ρισμένα από συνοχή και αγάπη ο ένας για 
τον άλλον. Βλέπεις εκείνη την εποχή ο κοι-
νός σύνδεσμος ήταν ο αγώνας για την επιβί-
ωση. Πολυμελής η οικογένεια που μεγάλω-
σες. Αγαπημένοι και δεμένοι όλοι μεταξύ 
σας. Ο αδερφός σου ο Λευτέρης έφυγε πρό-
ωρα. Του είχες αδυναμία και πολλές φορές 
τον έφερνες στην θύμηση σου με διάφορα 
περιστατικά που είχατε ζήσει μαζί. Ήσουν 
μοναδικός αφηγητής. Με τον λόγο σου κα-
θήλωνες τους ακροατές σου από την κάθε 
λογής ιστορία που είχες να πεις είτε για την 
ζωή σου είτε για κάποιον άλλον. Η μνήμη 
σου ήταν χαρακτηριστική. Είχες την ικανό-
τητα να απαριθμήσεις γενιές και γενιές ατό-
μων. Θυμάμαι μικρή που μου τραγουδούσες 
τον Ερωτόκριτο στ αόρι και με περηφάνια 
μου έλεγες πως τον ήξερες απέξω και πως 
παλιά εκεί, στα μιτάτα, τις κρύες νύχτες του 
χειμώνα, σε έβαζαν και τον απάγγελνες όλο. 
Παρότι δεν τελείωσες το σχολείο ήσουν ο 
καλύτερος μαθητής στην τάξη. Δύσκολα 
χρόνια για να προχωρήσεις, άλλωστε ήσουν 
παιδί του πολέμου και έτσι έμεινες εκεί, στην 
γενέτειρα γη, να συνεχίσεις όπως όλοι σχε-
δόν τότε την βοσκική. Πορεύτηκες για αρ-
κετά χρόνια μαζί με τον αδερφό σου τον 
Δημήτρη στα ζα. Ποτέ σας δεν φιλονικήσα-
τε. Πόσο ανεξήγητο μοιάζει να φύγετε σχε-
δόν μαζί από την ζωή. Μονάχα πενήντα 
μέρες να σας χωρίζουν από την διαχωριστι-
κή γραμμή. Κι αν στ αλήθεια υπάρχει άλλος 
κόσμος θα βρεθείτε ξανά μαζί, μα όχι μόνο 
με τον θείο αλλά και με τόσα άλλα αγαπη-
μένα πρόσωπα συγγενών και φίλων. Δεν θα 
νιώθεις μοναξιά. Πολλές φορές ερχόσουν 
νωρίς από το καφενείο και η μάνα σε ρώτα-
γε γιατί, εσύ της απαντούσες δεν έχει πια 
παρέα για μένα στο λιβάδι με ποιόν να μιλή-
σω; Παρόλα αυτά σ αγαπούσαν και οι μι-
κρότεροι ήσουν δεινός παίχτης στα χαρτιά. 
Σ άρεσε η δηλωτή και η μπιρίμπα. Όλοι πα-
ραδεχότανε το παίξιμο σου. Πολλές φορές 
γινόταν ομηρικοί καυγάδες με τους συμπαί-
χτες σου για λάθη στρατηγικής που μπορού-
σαν να είχαν γίνει. Σε είχαν βαφτίσει δάσκα-
λο και καμάρωνες γι αυτό. Το λάτρευες το 
λιβάδι. Κάθε φορά που περνάω από εκεί 

θαρρώ πως θα σε δω να κάθεσαι σε κάποια 
από τις γωνιές του. Πρέπει να συνηθίζω και 
σ αυτή την ιδέα…. Παρότι κλειστός και λι-
γομίλητος είχες την αίσθηση του χιούμορ. 
Άλλωστε πολλές ιστορίες στις οποίες πρω-
ταγωνιστούσες το αποδεικνύουν. Έζησες το 
ναυάγιο στο καράβι «Ανδρίας» που προσέ-
κρουσε στην Φαλκονέρα την εποχή που 
ήσουν φαντάρος. Μια ιστορία που την διη-
γιόσουνα με καμάρι για το πώς καταφέρατε 
να επιβιώσετε σ αυτές τις δύσκολες ώρες. 
Μόνος σου έκτισες το σπίτι στο Κοκάκι και 
μαζί με την μάνα συνοδοιπόρο μεγαλώσατε 
πέντε παιδιά κάτω από αντίξοες συνθήκες. 
Δύσκολα χρόνια. Την λάτρευες και ποτέ δεν 
της παραπονέθηκες. Από τους καλύτερους 
στο κελαρικό. Σε κάθε Χαιρεθιανό γάμο σε 
ήθελαν γιατί αποτελούσες εγγύηση για την 
καλή διαχείριση του κρέατος. Σημαντικό για 
έναν πετυχημένο γάμο στ Ανώγεια την επο-
χή εκείνη. Για τα παιδιά ήσουν χαρά μεγάλη 
αφού τα πρόσεχες και τα ποχέριζες πάντα. 
Στον γάμο του Λευτέρη όπου λόγω κάποιου 
απρόσμενου θανάτου δεν παίχτηκε λύρα 
πήρες την πρωτοβουλία και μοίρασες τα 
κρέατα στα καφενεία. Μια κίνηση που κα-
θιερώθηκε πια σε κάθε γάμο στο χωριό. 
Αγαπούσες το σόι και όλους όσοι ήταν συγ-
γενείς σου και συνέχεια μας υποδείκνυες 
ποιο ήταν το χρέος μας απέναντι τους. Ακρι-
βοδίκαιος με σοβαρότητα και ήθος σπάνια 
χαρίσματα στον άνθρωπο. Πολλές φορές οι 
συμβουλές σου και οι απόψεις σου σε κομ-
βικές καταστάσεις ήταν καταλυτικές και 
πολύτιμες. Θαρρώ πως στάθηκες αντάξιος 
των συνθηκών στην πορεία που σου έμελε 
να ζήσεις. Ελπίζω και εύχομαι να βρεις την 
γαλήνη και την ανάπαυση εκεί που πας. Κα-
λό ταξίδι μπαμπά…

Η κόρη σου 
Χαιρέτη Ευαγγελία.

Οντε θα τρώτε το βγαρστό το κρυάς η στο 
ντουκιάνι Να απομνημονεύεται η το Χαιρέ-
τη Γιάννη [Πλατσαρά] Εκείνος το ξεκίνησε 
στο γάμο τ ’ανηψού του Κι όχι υπο υπόδειξη 
αλλα από δικού του.
Στου μακαρίτη του Μανιό Χαιρέτη του Λευ-
τέρη Που τα κανίσκια πέφτανε πολλά που 
του χα φέρει Ήτανε γλέντι να γενεί κι έσφα-
ξε κι αλλα τόσα Μα λύπη το ανέβαλε και 
στα ντουκιάνια δώσα.

Σταύρος βιτώρος (Αγκούτσακας)

Στολίδι τσι οικογένειας  
ήσουν πλατσαρογιάννη,

μα φταίει ο χρόνος που περνά  
και η ζωή ποκάνει.

Ένας αετός περήφανος  
θα λέιψει απο τ’ όρη,

και άντρας γεμάτος αρχοντιά  
απο το Περαχώρι.

Αριστείδης Χαιρέτης
(Γιαλάφτης) 

Ανθίσαν όλα τα δεντρά  
που εφύτεψες με κόπο,

μα εσύ στον Άδη βρίνεσαι  
στολίδι τω ανθρώπω.

Ο γιός σου, 
Χαιρέτης Χαραλάμπης

Στη μνήμη του Ιωάννου Χαιρέτη η οικογέ-
νεια του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ. 
Στην μνήμη του εκλιπόντος εισέφεραν στην 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων 
τα ποσά : 100 ευρώ, οικ.Σάββα κουνάλη, 
50ευρώ οικ. καλλέργη Εμμανουήλ και 50 
ευρώ η οικ. Ψωμά Στυλλιανού. 
Η οικογένεια του εκλιπόντος ευχαριστεί 
όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο βαρύ 
πένθος της, καθώς επίσης και όσους προσέ-
φεραν στεφάνια στην μνήμη του Ιωάννου 
Χαιρέτη. 

Στη μνήμη 
ιωΑννΗ ΧΑιρΕΤΗ 
του Χαραλάμπους
✞Αποβίωσε στις 4/4/2016,  

ετών 88

Ως σύζυγος ήσουν άψογη  
ανεκτίμητη μητέρα

πηγή αγάπης αστείρευτη  
στα εγγόνια σου νύχτα-μέρα
Όταν σκεφθώ πως έφυγες  

και δε σε ξαναβλέπω
μου φαίνεται σαλεύγει ο νους  

και ηντάμε δεν κατέχω
Πώς να παλέψω αγάπη μου   

του χωρισμού τη μπόρα
που ήξερες πως δίχως σου  

δεν έκανα ούτε ώρα

Με αυτά τα λόγια σε αποχαιρετώ αγάπη 
μου που έφυγες από κοντά μας, στις 4 
Δεκεμβρίου 2015 το βράδυ, μετά από άνι-
ση μάχη με τον καρκίνου που σε ταλαι-
πωρούσε τα τελευταία 3 χρόνια. Θα είσαι 
πάντα στην καρδιά μου σαν να μην έφυ-
γες ποτέ.
Ο σύζυγός σου Γεώργιος Σπαχής (παιδί)
Ο Εμμανουήλ Σπαχής, εισέφερε στη Φ.Α 
εις μνήμην Νίτσας Σπαχή, το ποσό των 
50 ευρώ.

Στη μνήμη 
νιΤΣΑΣ ΣΠΑΧΗ

✞Έξι μήνες από το θάνατό της,  
στις 4/12/2015
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κοινωνικακοινωνικα
Δυο αράδες  

για το Σπαχοβασίλη…

Εδώ και λίγο καιρό το Ανωγειανό χώμα 
ξεκουράζει το άψυχο σώμα του Βασίλη Ν. 
Σπαχή – «Σπαχοβασίλη».
Συχνά μου άρεσε να συνομιλώ μαζί του για 
διάφορα θέματα γιατί ήταν ένας άριστος 
και μειλίχιος συνομιλητής! Με απλό, μεν, 
λόγο αλλά με συνοχή και δομημένη  σκέψη! 
Πάντα είχε μια καλή κουβέντα ναπει για 
το σύλλογο μας στην Αθήνα, την εφημερί-
δα και την πολύχρονη παρουσία μου εκεί 
αλλά εδώ με έβρισκε αντίθετο γιατί  επιζη-
τούσα και την αρνητική του κριτική που θα 
με  βελτίωνε και θα με  έκανε καλύτερο! Εν 
πάση περιπτώσει…
Ο αείμνηστος Σπαχοβασίλης ήταν ένας 
αξιοπρεπής και πολιτισμένος άνθρωπος  
με διαρκή ποιότητα!
Ξεχωριστός συγχωριανός, εξαίρετο άτομο! 
Νηφάλιος με υψηλό το αίσθημα της δικαι-
οσύνης μέσα του! Με εξαιρετική μνήμη 
ακόμα και στα τελευταία χρόνια της ζωής 
του που εξέπληττε! Με λεπτό Ανωγειανό 
χιούμορ διάνθιζε σχεδόν πάντα την κάθε 
κουβέντα του! Με παρρησία και γενναιό-
τητα έλεγε την άποψή του για όλα τα πράγ-
ματα.! Είχε μέσα του άσβεστη την Ανω-
γειανή φλόγα για τον τόπο του που την 
έβγαζε σε κάθε συζήτηση! Ο ίδιος, δε, αυ-
τή τη φλόγα την έλεγε σωβινισμό που είχε 
για την υπερήφανη Ανωγειανή ράτσα! Η 
προσφορά του σε πολλά επίπεδα της κοι-
νωνίας ήταν σίγουρα πολύ σημαντική και 
αξιοσημείωτη! Όπως όλοι οι άνθρωποι που 
ζουν σε κλειστές και δύσκολες κοινωνίες 
και ιδίως όταν αυτοί ασχολούνται με τα 
κοινά του τόπου τους, η κριτική που δέχο-
νται είναι ιδιαιτέρως σκληρή! Έτσι ούτε 
και ο αείμνηστος Σπαχοβασίλης δεν ξέφυ-
γε από τη βάση αυτού του κανόνα! Επικρί-
θηκε (και αυτός) για κάποιες επιλογές που 
έκανε κατά τη διάρκεια της ζωής του! Για 
άλλους καλές, για άλλους κακές και για 
κάποιους άλλους αδιάφορες! Ο καθένας 
είναι ελεύθερος να υποστηρίξει τις απόψεις 
του, ανάλογα από ποια οπτική γωνία βλέ-
πει τα πράγματα. Αναφαίρετο δημοκρατι-
κό δικαίωμά του καθενός εξάλλου είναι η 
ελεύθερη άποψη. Η ελεύθερη και η αβίαστη 
άποψη! Ένα πράγμα, όμως, είναι σίγουρο 
και δεδομένο για το Σπαχοβασίλη: Ουδέ-
ποτε στη διάρκεια του βίου του δεν υπήρξε 
άνθρωπος της ίντριγκας! Ουδέποτε δεν 
υπήρξε μικρόψυχος και μικροπρεπής! Ου-
δέποτε δεν υπήρξε ακοινώνητος και ακοι-
νωνικοποίητος! Και το σημαντικότερο, ο 
Σπαχοβασίλης μέχρι το τελευταίο λεπτό τη 
ζωής του ήταν ένας ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΣ του… 
υπερθετικού βαθμού! Με όλες τις θετικές 
έννοιες και αξίες που έχει ο χαρακτηρισμός 
και προσδιορισμός αυτός!!!

Μανώλης Θεοχ. Σκανδάλης  
Διευθυντής Σύνταξης  

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Στη μνήμη 
κωνΣΤΑνΤινου 

ΣουλΤΑΤου 
(ή Γιαννακόκωστας)
✞Αποβίωσε στις 10/3/2016,  

ετών 93

«Να ζεις με τέτοιο τρόπο ώστε όταν τα παι-
διά σου σκέφτονται για δικαιοσύνη φροντί-
δα και ακεραιότητα να σκέφτονται εσένα»
Jacson Brown (Αμερικανός συγγραφέας)
Μακάρι να το καταφέρω αυτό με τα παιδιά 
μου όπως το κατάφερες εσύ μπαμπά.

Μπαμπά μου!
Όσο και να είχα προετοιμαστεί και αποδεχτεί 
το μισεμό σου, τελικά ήμουν εντελώς απροε-
τοίμαστη. Για τους ανθρώπους που αγαπάμε 
κι ας ξέρουμε ότι ο κύκλος της ζωής τους έχει 
κλείσει ποτέ δεν είναι καιρός να φύγουν…
Μικραίνει φτωχαίνει, αλλάζει τόσο η ζωή μας 
χωρίς αυτούς!
Μπαμπά μου ! 
Αγαπημένε μου μπαμπά! 
Γλυκέ μου μπαμπά!
Πώς να εκφράσω με λόγια τόσα συναισθήμα-
τα, τόσες αναμνήσεις; Πόσο φτωχά είναι τα 
λόγια για τόσο πολλά, τόσο όμορφα συναισθή-
ματα. Όμως ίσως μια λέξη τα περικλείει όλα.
ΑΓΑΠΗ. Απλόχερη, ατελείωτη αγάπη, χωρίς 
τσιγκουνιές. Για μένα, για τα αδέλφια μου, για 
τη μάνα μου, για τα εγγόνια σου, για τους συγ-
γενείς σου, για το σόι σου που είχες τρομερή 
αδυναμία, για τους φίλους σου, για όλο το κό-
σμο.
Δε ξέρω αν υπήρξε άλλος σύζυγος που να αγα-
πούσε, να εκτιμούσε, να θαύμαζε ,να λάτρευε 
τόσο τη γυναίκα του όσο εσύ. Και να το εκδή-
λωνε τόσο έντονα κάθε στιγμή. Όχι ότι δεν το 
άξιζε η μάνα μου. Άξιζε τόσα κι άλλα τόσα 
γιατί είναι ένας ξεχωριστός ένας υπέροχος 
άνθρωπος. 
Όμως η εμπειρία μου με τους ανθρώπους μου 
χει δείξει ότι δεν είναι και τόσο σίγουρο το να 
βρίσκει κανείς αυτά που αξίζει.
Δε ξέρω αν υπήρξε άλλος πατέρας που να 
έδωσε τόση αγάπη στα παιδιά του. Δε θυμάμαι 
ποτέ να μας μάλωσες. Δε σε θυμάμαι ποτέ θυ-
μωμένο μπαμπά . Πάντα με χαμόγελο ,με μάτια 
που άστραφταν μόλις μας αντίκριζες, με την 
παιχνιδιάρικη σου διάθεση και μια καλή κου-
βέντα ένα κομπλιμέντο για τον καθένα. 
Στα ύψη, στον ουρανό μας ανέβαζες μπαμπά. 
Έκανες τον καθένα μας να αισθάνεται ξεχω-
ριστός.
Δε ξέρω αν υπήρξε άλλος παππούς που να 
λάτρεψε τόσο τα εγγόνια του. Η ψυχή σου η 
καρδιά σου ήταν σαν μικρού παιδιού. Ήσουνα 
τόσο ευαίσθητος και τόσο ευσυγκίνητος που 
μόλις τα έβλεπες δάκρυζες. Τα ανάθρεψες μα-
ζί με τη μάνα μου μιλώντας τους για τις παρα-
δόσεις και τους θρύλους του τόπου μας και 
κανακεύοντας τα με τραγούδια ξεσηκώνοντας 
τη γειτονιά όπως έκανες και με μας όταν είμα-
στε μικρά. 
Η μάνα μου σε μάλωνε γι αυτό. Ενοχλείς το 
κόσμο σου λέγε .Τι θα λένε οι άνθρωποι;
Ότι θένε ας λένε απαντούσες γελώντας.
Είναι γνωστό πως η παιδική ηλικία διαμορφώ-
νει το χαρακτήρα και τη μετέπειτα ζωή μας 

.Και συ την έκανες τόσο όμορφη! Βέβαια έζη-
σες και ζήσαμε δυσκολίες και ανέχεια που 
όμως θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γι αυτό. 
Γιατί όποιος έχει μάθει να τα έχει όλα εύκολα, 
δε χαίρεται και δεν ευχαριστιέται με τίποτα και 
δε καταλαβαίνει την αξία της ζωής.
Εσύ με τη μάνα μου, πάντα βράχος δίπλα σου, 
που συμπληρώνατε ο ένας τον άλλο, καταφέ-
ρατε να μας κάνετε μια αγαπημένη οικογένεια, 
δεμένη σα γροθιά.
Σ ένα σπιτάκι μικρό και ταπεινό, μεγάλο και 
ζεστό όμως στη θύμηση και τη καρδιά. Με αξι-
οπρέπεια, αγνότητα, τιμιότητα, τρυφερότητα, 
χιούμορ, ευαισθησία, καλοσύνη. 
Ήρεμα, ήσυχα, απλά, φτωχικά- Μα τόσο 
πλούσια…
-Δε μπόρεσα να σας κάνω τίποτα . Μού λεγες 
λίγες μέρες πριν.
Εσύ μπαμπά; 
Εσείς, που αναθρέψατε 6 παιδιά σε τόσο δύ-
σκολες εποχές, σε τόσο αντίξοες συνθήκες; 
Είχατε στόχο ζωής να μορφωθούμε, και τα 
καταφέρατε. Χαιρόσουν τόσο και καμάρωνες 
για την πρόοδο και το ήθος των παιδιών σου. 
Αυθεντικός Ανωγειανός, με φιλότιμο που το 
χαν λίγοι, χουβαρντάς παρά τη φτώχεια σου, 
από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας γε-
νιάς που έκαναν τα Ανώγεια υπερήφανα. Με 
όλα τα καλά στοιχεία μιας εποχής που φεύγει 
χωρίς όμως την αυταρχικότητα και τη σκλη-
ράδα που είχαν αρκετοί άνθρωποι της εποχής 
σου.
Θυμάμαι από μικρό παιδί να μας λες

«Καλιά ναι μιαν ευγένεια
Μιαν ανθρωπιά μια τάξη

Παρά του κόσμου τα καλά
Άθρωπος να ποτάξει»

Δεν έκανες τίποτα;
Όλα τά κανες μπαμπά!  Σου το είπα και τότε.
Η ευτυχία και η χαρά που μας έδινες μια ζωή, 
διανθίζοντας όλες τις δυσκολίες με χιούμορ με 
το δικό σου μοναδικό τρόπο, αξίζουν όσο όλα 
τα πλούτη του κόσμου! (Όσο υπερβολικό και 
αν ακούγεται, όσο φέρνω στη μνήμη μου στιγ-
μές και γεγονότα της οικογένειας μας, έρχεται 
στο μυαλό μου το «η ζωή είναι ωραία» του 
Benini).
Γιατί μπαμπά μου ξέρω, εσύ με τη μάνα μου 
μας μάθατε ότι το πιο σημαντικό στη ζωή είναι 
η αγάπη, και οι αληθινές ανθρώπινες σχέσεις.
Πώς να σ ευχαριστήσουμε για όλα αυτά μπα-
μπά μου;
Δε ξέρω αν υπάρχει τρόπος ..
Είμαι σίγουρη όμως ότι έφυγες ευχαριστημέ-
νος. Γιατί την αγάπη που μας έδωσες την πήρες 
πίσω και με το παραπάνω. Από όλους. Και το 
ήξερες .
ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΤΥΧΕΡΟΙ ΜΠΑΜΠΑ 
ΜΟΥ ΠΟΥ Σ ΕΙΧΑΜΕ!
Που σ έχουμε γλυκέ μου μπαμπά. 
Γιατί δεν έφυγες. 
Γιατί οι αγαπημένοι μας δεν πεθαίνουν, Ζουν 
πάντα μέσα μας .
Όμως θα μου λείψει η παρουσία σου…… Θα 
μου λείψεις ΕΣΥ….
Η υποδοχή σου, η χαρά σου, η θετικότητά σου, 
το γέλιο στα μάτια σου…
Είναι τόσα πολλά αυτά που θα μου λείψουν…
Αλλά το καταλαβαίνω, δεν πρέπει να είμαι 
πλεονέκτης…
Είναι άδικο για ανθρώπους που δεν έζησαν ή 
έζησαν τόσο λίγα από τον πατέρα τους
Καλό παράδεισο μπαμπά μου!!!
Είμαι σίγουρη πως κι εκεί θα περνάς καλά με 
τους δικούς σου ανθρώπους. Τον πατέρα σου, 
τη μάνα σου που δε γνώρισες, αφού σε άφησε 
ορφανό στα δυό σου χρόνια, τις δυό μανάδες 
που σε μεγάλωσαν και είχες πάντα καλά να 
θυμάσαι απ αυτές , τα αγαπημένα σου αδέρ-
φια, το γιό σου το Γιάννη που έχασες 15 μερών 
και τόσους άλλους…
Γλυκέ μου μπαμπά…
Δε ξέρω πότε θα καταφέρω να σε σκέφτομαι 
και να μην κλαίω –πως φαίνεται πως είμαι κό-
ρη σου-πιστεύω όμως ότι ο χρόνος θα με κάνει 
να χαμογελώ με γλύκα και νοσταλγία για όλα 
αυτά που χάρισες στη ζωή μας.
Και να σαι ήσυχος ότι θα πορευτούμε όλοι μας 
με όσα μας δίδαξες, με τις παρακαταθήκες που 
μας άφησες και στις δικές μας οικογένειες.

Γιατί βρήκαμε καλούς και σωστούς ανθρώπους 
σαν και εσένα .
Είναι τόσο φτωχά τα λόγια …
Αντίο μπαμπά μου!!! Σ ευχαριστώ!!!! 

 Η κόρη σου, ρίτα.

�
ΕΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΟ ΣΙΝΕ-
ΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ.
-»Ένας είναι ο Λεώνας στ’ Ανώγεια!»
...έλεγε περήφανα χαμογελώντας όπως πάντα 
ο Γιαννακόκωστας.
 Εγώ τότε, πρώτο εγγόνι, μεγάλωνα δίπλα στην 
Κοζωνολένη και το Γιαννακόκωστα -αναθρε-
φόμουν, όπως έλεγαν εκείνοι- και για κάποιο 
λόγο με κολάκευε να πιστεύω οτι ήμουν ο μο-
ναδικός Λεωνίδας στο χωριό. 
Αφού το ‘λεγε κι ο παππούς μου άλλωστε- δεν 
υπήρχε περίπτωση να μην ήταν έτσι!
Κι αυτός, θεόρατος, εντυπωσιακός, με τα στι-
βάνια του, το μαύρο πουκάμισο και τον μαύρο 
ξομπλιαστό μαντιλέ πάντα μερακλίδικα δεμένο 
στο κούτελο, έμοιαζε ίδιος Καπετάν Μιχάλης 
στα μάτια μου. Όχι όμως άγριος κι απρόσιτος 
σαν του Καζαντζάκη. Ο Γιαννακόκωστας ήταν 
ενας Καπεταν Μιχάλης γλυκός, καλοσυνάτος, 
παιχνιδιάρης, και χαμογελαστός. 
Και ήταν ο πιο μεγάλος μου σύμμαχος!
Μετά ήρθε η τρομερή «συμφορά»: η στιγμή να 
πάω στο σχολειό! Όχι όμως στο χωριό, αλλά...
στη Χώρα, στο Ηράκλειο δηλαδή! Έβαλα 
μπροστά λοιπόν το μεγάλο μου σχέδιο:
-»Εγώ θέλω να με γράψετε στο σχολειό στα 
Ανώγεια!»
...Ούτε να ακούσουν κουβέντα φυσικά οι δικοί 
μου που μόλις είχαν μετακομίσει στο Ηρά-
κλειο!
Ο Γιαννακόκωστας όμως όπως πάντα με σιγό-
νταρε -και με πείραζε συγχρόνως- χαμογελώ-
ντας:
-»Φέρετέ μου, μρε, ένα μεγάλο μεγάλο μαρκα-
δόρο να πάω να γράψω στον τοίχο του Μετο-
χιανού σχολειού με μεγάλα γράμματα: Οικο-
νομάκης Λεωνίδας!»
-»Όόόόχι στον τοίχο ρε παππού! Κανονικά να 
γραφτώ στο σχολειό στ’ Ανώγεια!” ...διαμαρ-
τυρόμουν εγώ, βλέποντας ότι η “συμμαχία μας” 
ναι μεν κρατούσε καλά, αλλά τραβούσαμε 
ολοταχώς για ασυνεννοησία ιστορικών δια-
στάσεων και αρνητικών επιπτώσεων. 
Τελικά δεν πήγα ποτέ στο σχολείο στα Ανώ-
γεια, αλλά για χρόνια με το που έκλεινε το 
σχολείο στο Ηράκλειο, την άλλη μέρα κιόλας 
επέστρεφα στα Ανώγεια για να περάσω τις 
διακοπές δίπλα στο Γιαννακόκωστα και την 
Κοζωνολένη.
 Ακόμα επιστρέφω όποτε μπορώ, για πιο σύ-
ντομες όμως πλέον επισκέψεις. 
Τώρα που το σκέφτομαι καμιά φορά μετά από 
χρόνια, όλη αυτή η ιστορία θυμίζει κάτι από το 
σινεμά του παραδείσου του Τορνατόρε.
 Ένα δικό μου, προσωπικό, σινεμά του παρα-
δείσου με το Γιαννακόκωστα πάντοτε σε ρόλο 
πρωταγωνιστικό.
Τελικά δεν έμαθα ποτέ αν υπήρχε κι άλλος 
Λεωνίδας εκείνη την εποχή στα Ανώγεια. Αλ-
λά δεν έχει και σημασία γιατί για το Γιαννα-
κόκωστα... είπαμε...”ένας ήταν ο Λεώνας στ’ 
Ανώγεια.” 
Όπως και για μένα, ένας ήταν ο Γιαννακόκω-
στας! Στ’ Ανώγεια, στην Κρήτη, και στη ζωή 
μου.
Καλοστραθιά παππού.

ο εγγονός σου 
λεωνίδας οικονομάκης

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ
από τα ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ

Πολλά κοπέλια, λίγα ζα,
μα αισθήματα και τρόποι .
Πού χανε μόνο οι παλιοί,
καλοί κι αγνοί άνθρωποι

Φτωχός αλλά περήφανος,
έζησες τη ζωή σου

γ αυτό μ αγάπη θάχωμε,
η την αθιβολή σου.

Ήθος, αξιοπρέπεια,
μα και αντρειά συνάμα

απλόχερα μου χάριζες
δίχως να κάμεις πράμα.

Με μια κουβέντα, μια ματιά
εγέμιζες τον άλλο

αυτό ταν το προτέρημα
πού χες το πια μεγάλο.

Άξιες, ήθος, ανθρωπιά
αγάπη, καλοσύνη 

Είχες μπαμπά μου κι άσβηστη
η μνήμη σου θα μείνει

Όλα τα πλούτη της ζωής
εσύ μούχες χαρίσει 

κι ας ήσουνα πάντα φτωχός
σε όλη σου τη ζήση.

Μπαμπά πόσο μας έλειψε
τα όμορφο πρόσωπό σου

το ήρεμο χαμόγελο
κι η λάμψη τω μαθιώ σου.

Μπαμπά και που θα ξαναβρώ
βλέμμα σαν το δικό σου,
τη γλύκα και τη ζεστασά
πού δινε των παιδιώ σου.

από τη βέρα Σουλτάτου Ξυλούρη
Για τον μπάρμπα μου τον Γιαννακόκωστα, 

τον Αρχηγό των Σουλτάτηδων

Τω Γιαννακήδω «αρχηγός» 
ήσουνε .............και χαλάλι 
‘πο ράτσα .....υπερήφανη 
κι απο γενιά........ μεγάλη 

τω Γιαννακήδω ....ο αετός 
ο άρχοντας....... που λένε 

μισεύγει .κι όλα τα πουλιά 
μοιρολογούν ..και κλαίνε 

από περήφανη.......... γενιά 
ήσουν.......κι αντρειωμένη 

γι’ αυτό την είχες τη φωλιά 
«αητέ»........ψηλά χτισμένη

περήφανο κι αντρόπιαστο 
το κάθε σου ........το ζάλο 

γι’ αυτό και το πορπάτημα 
που ‘χες δε το ‘δα...σ’ άλλο 

φιλότιμο........καλή καρδιά 
που τη ζηλεύγαν.....άλλοι 
είχενε ο Γαννακόκωστας 

μα κι αθρωπιά.......μεγάλη 

καρδιά ‘που τσι καλά καλές 
ψυχή............. απού τσι λίγες 
φωνιάζουν Γαννακόκωστα  
πως είχες ......όπου επήγες 

μισεύγεις .........κι υπερήφανο 
πομένει............... τ’ όνομα σου 

στ ‘αδέρφια σου..τα εγγόνια σου 
γυναίκα .............και παιδιά σου

Από τη γειτόνισσά σου 
βαγγελιώ Δραμουντάνη

Το όνομά σου ήτανε
Σουλτάτος Κωσταντίνος

να πας εις τον Παράδεισο
και στ Άγια των Αγίων

Εκάνατε έξι παιδιά
όλα είναι σπουδασμένα

και δακτυλοδεικτούμενα
στο κόσμο ένα ένα

Ποτέ δεν κούσαμε κακό
απ τα δικά σου χείλη

κι η γειτονιά σου εύχεται
νάχεις καλό ταξίδι

Έφυγες από τη ζωή
Σ’ αναζητούμε όλοι

Κι αν σμείχτε χαιρετίσματα
η του Ψωμομανώλη

Η σύζυγος και τα παιδιά ευχαριστούμε πολύ 
όλο τον κόσμο, συγγενείς και φίλους που συ-
μπαραστάθηκαν στο πένθος μας.
 
Η σύζυγός του Ελένη εισέφερε στη «Φωνή των 
Ανωγείων» το ποσό των 100 ευρώ

Στη μνήμη 
ουρανίας Ξυλούρη 

(Ανάσταινα)
✞Aποβίωσε στις 7/6/2016,  

ετών 90

Στις 7 του Ιούνη 2016 έφυγε από κοντά μας η 
Ουρανία Ξυλούρη ή Ανάσταινα. Στον αποχαι-
ρετισμό της βρέθηκε πλήθος κόσμου, ειπώθη-
καν και γράφτηκαν πολλά. Παρακάτω σταχυ-
ολογούμε κάποια από αυτά:

Θεία Ουρανία, δύσκολη μέρα η σημερινή. Με 
τον μισεμό σου κλείνει ένας κύκλος, ο στενός 
οικογενειακός μας κύκλος. Φεύγεις τελευταία 
θεία, να πας να συναντήσεις το θείο τον Ανά-
στο, τους γονείς μου, τους θείους, τις θείες και 
τα ξαδέλφια μας που έφυγαν. Και μείς τα παι-
διά και τα εγγόνια σας, μένουμε εδώ για να 
αποδείξουμε, ότι μπορούμε να είμαστε άξιοι 
συνεχιστές όλων αυτών που μας μάθατε με τη 
διδαχή σας και κυρίως με το παράδειγμα σας. 
Με τη γενικότερη στάση στη ζωή σας.
Στις δυσκολίες τις οικογενειακές αλλά και στις 
προσωπικές, η προτροπή σου θεία ήταν «Δεν 
πειράζει παιδί μου». Και όταν η ζωή, κάνοντας 
τις δικές επιλογές, φέρεται  άνισα και άδικα, η 
δική σου προτροπή αλλά και η στάση ήταν αξι-
οπρεπέστατη . Μάθημα για όλους μας. Μου 
έμαθες και μας έμαθες, θεία, πώς να αντιμετω-
πίζουμε τη ζωή, τις καταστάσεις και τους αν-
θρώπους. 
Θεία Ουρανία σ΄ ευχαριστώ. Σ΄ ευχαριστούμε. 
Καλοστραθιά θεία Ουρανία. Καλοστραθιά 
από την καρδιά μου. Φεύγεις ήσυχη ότι έκαμες 
το χρέος σου απέναντι στη ζωή, απέναντι στα 
παιδιά σου, και σε όλους σε μας που παίρναμε 
δύναμη και μαθαίναμε από σένα . Θα είναι, 
θεία, ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. 

ο ανιψιός, νικολάτσος Ξυλούρης    

Η Ουρανία γεννήθηκε το 1926, πρώτο παιδί 
του Μανόλη Σκουλά του γνωστού σε όλους 
Φρουδά. Πήρε τις αρχές και τα εφόδια μιας 
σπουδαίας οικογένειας που διακρίθηκε στα 
γράμματα, στην πολιτική, στην ανθρωπιά. Η 
κατοχή την βρίσκει νέα κοπέλα να κάνει το 
χρέος προς την πατρίδα βοηθώντας με κάθε 
τρόπο τους αγωνιζόμενους χωριανούς. Για την 
προσφορά της τιμήθηκε με το μετάλλιο της 
Εθνικής Αντίστασης. 
Ανάμεσα στους αντάρτες ο Ανάστος Ξυλούρης 
του Νικολάτσου. Παντρεύονται από αγάπη το 
1946 και δένεται μαζί του για όλη της τη ζωή. 
Έζησε όπως έλεγε κι η ίδια μια «καλή συζυγική 
ζωή». Η ζωή με τον Ανάστο ήταν καλή, όχι 
όμως χωρίς δυσκολίες. Στήνουν το σπιτικό τους 
στα ερείπια που καπνίζουν ακόμη από το ολο-
καύτωμα του χωριού. 
Μεγάλος νοικοκύρης ο Ανάστος βρίσκει δίπλα 
του μια ακάματη αγωνίστρια της ζωής. Γρήγο-
ρα γεννιέται το πρώτο τους παιδί, ο Γιαννάκος, 
ύστερα ο Νίκος, ο Χαραλάμπης, ο Σάββας. 
Όλοι στην αράδα, ο ένας μετά τον άλλο, το 
σπίτι γεμίζει γέλια αλλά και στόματα. Στερνο-
πούλι μετά από χρόνια η μοναχοθυγατέρα της, 
η Γεωργία. Στα γηρατειά της άνοιξε τις φτε-
ρούγες της για μια ακόμη κόρη: την Άννα. 
Στην εκκλησία το στασίδι της πάντα γεμάτο. 
Βαθιά πιστή η Ουρανία έδεσε τη μακρά ζωή 
της με το Θεό. Τον ευχαριστεί για όσα της έδω-

σε, τον παρακαλεί για όσα περιμένει, τον πι-
στεύει. 
Και μέσα σε όλα να κάνει και το μοναδικό της 
χόμπι όπως συνήθιζε να λέει: τη φιλοξενία! Στο 
σπίτι της πάντα μουσαφίρηδες. Στο τραπέζι της 
έφαγαν ιερείς, πολιτικοί, βοσκοί, βουλευτές, 
πραματευτάδες, ζητιάνοι. Η πόρτα πάντα ανοι-
χτή. Κάθε πεινασμένος έβρισκε ένα πιάτο φαί, 
κάθε κουρασμένος καθαρά σεντόνια. Κι αυτή 
υπηρέτρια των αφεντάδων αλλά και των δού-
λων. Όχι από ανάγκη ή υστεροβουλία, αλλά 
γιατί έτσι το ήθελε….
Ουρανία, τώρα τα ξαναλέτε με τον Ανάστο 
σου. Έχετε πολλά να πείτε, δεκαετίες τώρα 
χώρια. Τώρα θα κάθεσαι σε ένα ξάγναντο του 
Παραδείσου και θα σεργιανίζεις το βλέμμα σου 
στο χωριό, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στην 
Αθήνα, παντού όπου βρίσκονται αυτοί που σε 
θυμούνται και σε αγαπάνε. Και είναι πολλοί 
αυτοί. Καλό παράδεισο Ουρανία! 
ο γαμπρός σου, Μανόλης Χατζηπαναγιώτου

…Η εσωτερική δύναμη και το «μέσα φως» που 
εξέπεμπαν και εκπέμπουν οι άνθρωποι, όπως 
η εκλιπούσα Ανάσταινα, ήταν, είναι και θα 
είναι κάτι μοναδικό, γι’ αυτούς που μπορούν 
να τα εκτιμήσουν. Ο βίος της, με χαρές, όμως 
και με λύπες, με δημιουργία αλλά και με απώ-
λεια, με απαστράπτον νοικοκυριό, με εργασία 
σκληρή, με πολυπληθείς χαροκοπιές στο ανοι-
κτό και φιλόξενο κονάκι της, δηλ. μια ζωή γε-
μάτη έργο και προσφορά, ακούραστη υπηρέ-
της των αναγκών των παιδιών της, αλλά και με 
την ευθύνη των αποφάσεων της «κεφαλής» του 
σπιτιού, μετά την πρόωρη απώλεια του συζύγου 
της Ανάστο Ξυλούρη. Νομίζω ότι η ανταμοιβή 
της ήταν αντίστοιχη του αμίλητου κόπου της, 
καθώς αξιώθηκε να δει και να χαρεί παιδιά κι 
εγγόνια και να ολοκληρώσει ένα κύκλο ζωής 
γεμάτο συγκινήσεις.
Καλό ταξίδι αγαπητή Ανάσταινα, η θύμησή 
σου γλυκειά στα παιδιά κι εγγόνια σου, αλλά 
και σε όλους τους χωριανούς που αγάπησες και 
σε αγάπησαν, η συνολική παρουσία και ο αγώ-
νας σου για την επιβίωση, τίμησε την οικογέ-
νειά σου, τον άντρα σου, το χωριό σου, τις 
ρίζες σου. Σήμερα που είσαι “αρχοντοστολι-
σμένη”, γνήσια παλιά Ανωγειανή (όπως «πα-
ραστατικά» κι όμορφα έγραψε ο Καράτζης), 
και σε λίγο θα περνάς για τελευταία φορά τα 
στενά του χωριού σου, στην τελευταία σου βόλ-
τα, και θα σκορπάς την ύστατη ώρα τον «σεβ-
ντά σου» για την οικογένειά σου, το χωριό σου 
και τους ανθρώπους του, την μητρική σου αγά-
πη που θα «μπει» για μια ακόμη φορά στσ’ 
αγκάλες των χωριανών σου, αλλά και θα “αι-
ωρείται” για αρκετό ακόμη καιρό στον αέρα 
του χωριού σου- σου αφιερώνουμε στη μνήμη 
σου, την παρακάτω μαντινάδα, ως παρακατα-
θήκη της ανάμνησής σου για τα παιδιά κι εγγό-
νια σου, για το συγγενικό σου περιβάλλον, 
αλλά για τον καθένα που χάνει τους γονείς του 
και τους θυμάται πάντα με στοργή : «Ποτέ σου 
να μη λησμονείς τσ’ αθρώπους που σ’ ορίζα(ν), 
δεν έχει αξία το δεντρό, άμα δεν έχει ρίζα». 
Καλό δρόμο να’ χεις, ρίζα του Περαχωριού και 
της Μπαραντάνας, Ουρανία Σκουλά, χήρα του 
Ανάστο Ξυλούρη, «Ανάσταινα».

ο οικογενειακός φίλος, δικηγόρος Χανίων,  
νίκος Γιακουμάκης

Υποκλίνομαι στην ομορφιά και στο μεγαλείο 
της ψυχής σου. Έβγαλες τα όρια και μας δίδα-
ξες πώς να είμαστε απεριόριστοι. Απεριόριστοι 
στην αγάπη, στην φιλοξενία, στο ήθος, στην 
αξιοπρέπεια, στην αρχοντιά σου, στην λεβεντιά 
σου, στην διορατικότητα της σκέψης σου, στον 
μοναδικό τρόπο που είχες να αφοπλίζεις ακόμα 
και τον πιο σπουδαίο σου καλεσμένο... Μα εσύ 
ήσουν απλή και ταυτόχρονα τόσο σπουδαία 
αγαπημένη μου γιαγιά Ουρανία... Μεγάλο το 
φορτίο αξιών που μας αφήνεις τόσο απλόχε-
ρα... Εύχομαι να αξιωθούμε να το σηκώσουμε... 
Εσύ τα κατάφερες... Ελεύθερος άνθρωπος. 

ο εγγονός σου,  
Δημήτρης Ξυλούρης του νικολάου.

…Ζήσαμε μαζί, νύχτα -μέρα για τρία χρόνια, 
αλλά νιώθω σα να σε ήξερα από πάντα. Μου 
έμαθες πολλά, μου έδωσες αγάπη, στοργή, ζε-
στασιά. Εσύ ένιωθες ασφαλής που ήμουν κο-
ντά σου, αλλά εγώ νιώθω ότι κοντά σου μεγά-

λωσα. Κοντά σου ένιωσα ότι βρήκα τη ζεστα-
σιά της Μάνας... Καλό ταξίδι, θα σε θυμάμαι 
πάντα…

Άννα νταούτη

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ
Έφυγε Αυτή μα μέσα μου ένα κοπέλι κλαίει,

για δεν υπάρχει πια κιανείς παιδί μου!  
να του λέει

ο γιος σου Γιαννάκος 

Γυναίκα παλαιάς κοπής,  
στων Ανωγειώ τσοι τόπους,
από το σπίτι του Φρουδά  
πήρες ωραίους τρόπους

Ανάστο, τη γυναίκα σου,  
να τηνε βρεις στον Άδη,
γιατί σα’ σταν η στη ζωή  

ζεύγος χωρίς ψεγάδι.
Αριστείδης Χαιρέτης,  

Γιαλάφτης

Απλή, σεμνή και ταπεινή, με μια ψυχή μεγάλη,
σαν την Ανάσταινα, γροικάς,  

δεν ξαναβγαίνει άλλη.

Βρείτε μου έναν άνθρωπο σε όλο τον πλανήτη,
που επέρασε να μη σταθεί  
στσ’ Ανάσταινας το σπίτι.

βέρα Σουλτάτου Ξυλούρη

Η Λεβεντιά η Αρχοντιά και η Ταπεινοσύνη,
στο βλέμμα σου Ανάσταινα αθάνατη θα μείνει

λευτέρης Μπέρκης

Η Ουρανία έφυγε κι έφυγε ευτυχισμένη,
που ήταν με τα κοπέλια της περιτριγυρισμένη.

Φεύγω παιδιά μου, είπε τους,  
αφήνω σας και ξά σας,

και την ευχή μου δίδω σας  
σε σας και στα παιδιά σας.

Φεύγω τους είπε ξάσας δα, να ‘στε αγαπημένα,
ωρίμασε το στάχυ μου να θεριστώ και μένα

Γυναίκα αξιόλογη είχε πολλά βιώσει,
χωρίς ποτέ παράπονα  

τση μοίρας τση να δώσει.

Ήτανε για τη γειτονιά που λένε «Μπαραντάνα»
καλά καλή γειτόνισσα, ευλογημένη μάνα.

Πάει να βρει τον άντρα της  
και (η) το μερακλή της,

τριάντα χρόνους που ’λειπε  
κοντά που τη ζωή της.

(Η) το λιβάδι εγέμισε τα σύννεφα σκορπούνε
παλιά γυναίκα Ανωγειανή  
που ‘φυγε λειτουργούνε.

Χτυπά  η καμπάνα νεκρικά,  
γιάντα χτυπάς καμπάνα ;

Χτυπώ για μια λεβέντισσα που έχει φύγει μάνα.

Και πως την ονομάζουνε τη μάνα τούτη πούρι;
Ουρανία ή Ανάσταινα τη λέγανε Ξυλούρη.

Σκουλά Θανάση εγγονή Φρουδά Μανόλη κόρη,
από την Μπαραντάνα σου κι από το Περαχώρι

Πήρες τω Νικολάτσιδω (η) το κλειδί μαζί σου,
αφού η τελευταία τους αποστροφή τους ήσου

Καλό ταξίδι Ανάσταινα, Ξυλούρη Ουρανία,
σύσσωμη όλη του χωριού σου λέει η κοινωνία

Σταύρος βιτώρος

ΕυΧΑριΣΤΗριο
Η οικογένεια της εκλιπούσας Ουρανίας Ξυλού-
ρη ευχαριστεί θερμά τους γιατρούς, τους νο-
σηλευτές και όλο το προσωπικό του Κέντρου 
Υγείας Ανωγείων για την φροντίδα που παρεί-
χαν στην εκλιπούσα κατά το μακρό διάστημα 
της ασθενείας της. 
Ευχαριστούν επίσης όλους όσους, με οποιοδή-
ποτε τρόπο,  συμπαραστάθηκαν και συμμετεί-
χαν στο πένθος της. To χρηματικό ποσόν των 
2.630 ευρώ που συγκεντρώθηκε - αντί στεφά-
νου - προσφέρθηκε για τις ανάγκες του Κέ-
ντρου Υγείας Ανωγείων. Επίσης  χρηματικά 
ποσά προσφέρθηκαν για τις ανάγκες άλλων 
κοινωφελών ιδρυμάτων του Δήμου μας.

Στη μνήμη της εκλιπούσας, η οικογένειά της 
εισέφερε το ποσό των 200 ευρώ στη Φ.Α.
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ΦΩΤ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

ΦΩΤOΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ / ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ 

ΠΑσχΑ 
στ' Ανώγεια 

2 0 1 6

1

12 13
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20 21 22 23
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10
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11

16 17 19

1514

18

  1 ο επιτάφιος στον Άγιο Γεώργιο
  2 ...στον Άγιο Ιωάννη
  3 ...στον Άγιο Δημήτριο
  4 ο Σταυρός στον Άγιο Δημήτριο
  5 ο Αρφανός, πριν την πυρπόληση
  6 οι Αρφανοί των Ανωγείων σε ένα φαντασμαγορικό θέαμα, παρανάλωμα του πυρός
  7 ο Σταυρός, στην Αγία Παρασκευή, στα Σίσαρχα
  8 ο Σταυρός του Αγίου Γεωργίου
  9 ... κι εδώ εντυπωσικά στολισμένος ο Σταυρός στον Άγιο Δημήτριο
10 ο Σταυρός στον Άγιο Ιωάννη
11 Γούστο και ασθητική στο Λαγγό...
12 Τηρήθηκε και φέτος το έθιμο του κτυπήματος της καμπάνας, την Μεγάλη Παρασκευή
13  ο Νικόλας Γ. Φασουλάς... προβληματισμένος...για τον κλάδο που θα ακολουθήσει 

στη ζωή του.
14 ο Αρφανός των Κομπιανών
15  ο ενενηνταεξάχρονος Ζαφειρογιώργης, στην περιφορά του Επιταφίου, μαζί με την 

κόρη του Μαίρη
16  ο ήλιος βασιλεύει. Μια άλλη φλόγα...θα φωτίσει σε λίγο τον ανωγειανό ουρανό και 

τις ψυχές των εκκλησιαζομένων
17 ο Μανώλης και η μητέρα του Θηρεσία, ανήμερα του Πάσχα
18 ο Σταυρός στην Παναγία στο Περαχώρι
19 Η περιφορά του Επιταφίου και ο Σταυρός, από την ενορία του Αγίου Δημητρίου (Μετόχι)
20  Το εσωτερικό του Αρχαιολογικού Μουσείου των Ανωγείων, που επισκεφθήκαμε τις 

ημέρες του Πάσχα.
21-23  από την εκδρομή του συλλόγου ανωγειανών αθήνας, στο Καλάβρυτα.  

(φωτ. 22): Η μονή της Αγίας Λαύρας
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