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ανωγειανεσ αθιβολεσ, σελ. 4
ιστοριεσ του ωκεανου 
σελ. 4, της Μαρίας Χρονιάρη

σκεΨεισ 
σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

(σελ. 10-11)

(σελ. 3)

Ν Ε Α  Σ Ε Λ Ι Δ Α  Γ Ι Α  Τ Η Ν 
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 
Α.Ο. ΑΕΤΟΥ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
›Μια νέα σελίδα, μετά από 55 χρόνια 
από την ίδρυσή του, καλείτε  
να γράψει το αθλητικό σωματείο  
της Κωμόπολής μας.  
(συνέχεια στη σελ. 7)

7ο Διεθνές  
σκακιστικό  
τουρνουά  
«ΙΔΑΙΟ 
ΑΝΤΡΟ» 
ανωγεια  
17 - 24  
αυγουστου  
2018

11 μετάλλια για τα Ανώγεια και 
3 νέοι διεθνοελούχοι             › σελ. 17

Μια γκρίζα σελίδα γράφτηκε το φετινό καλοκαίρι 
για την καθημερινότητα των κατοίκων της  
Ανατολικής Αττικής, που στα τέλη Ιουλίου  

βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πύρινη λέλαιπα, 
χάνοντας περιουσίες, αναμνήσεις,  

ζωές σε λιγότερο απ’ όσο διαρκεί  
ένα βλέμμα...

›ΣΕΛ. 9

«ΠΕΤΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018»

74η επετειο απο τη Μαχη στο σφακακι

Τιμητική Εκδήλωση  
της ΚΟΒ ΚΚΕ Ανωγείων 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΜΙ,  
ΤρΙΤΗ 7 ΑυΓουσΤου 2018
Εκδήλωση τιμής για την 74η επέτειο της μά-
χης που έδωσε ο Εφεδρικός ΕΛΑΣ Ανωγεί-
ων στην αγροτική περιοχή «Σφακάκι», στις 
7 Αυγούστου 1944, διοργανώθηκε από την 
ΤΕ Ρεθύμνου και την ΚΟΒ ΚΚΕ Ανωγείων, 
την Τρίτη 7Αυγούστου 2018.  

       (συνέχεια στη σελ. 16)

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ

74 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ...
  Ανώγεια, 13 Αυγούστου 2018

Ένα ξεχωριστό «κλείσιμο» της  
πολιτιστικής περιόδου από τον  
Σύλλογο Ανωγειανών της Αθήνας.
αθηνα, 22 ιουνιου 2018

 •σελ. 18

  ανωγεια: η ιστορια και οι παραδοσεισ 
Μεσα απο τα τραγουδια τουσ»

Με ένα 
ευρύ φά-
σμα πο-
λιτιστικών δραστηριοτήτων 
κορυφωθήκαν οι φετινές εκδηλώσεις  
με τίτλο «ΠΕΤΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
ΑΝΩΓΕΙΑ 2018» που πραγματοποι-
ούνται κάθε χρόνο από τον δήμο Ανω-
γείων σε συνεργασία με την Πολιτιστική 
Επιτροπή του Δήμου και τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Ανωγείων κάθε  καλο-
καίρι τον Ιούλιο και  τον Αύγουστο.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙ φΕΤΟΣ 
 ΣΤ’ ΑΝΩΓΕΙΑ             
 (συνέχεια στη σελ. 12)

›  εκλογεσ για την αναδειξη νεου δ.σ.  
τησ παγκρητιου ενωσεωσ

› την κυριακή, 18 νοεμβρίου 2018

συναντηση  φοιτησαντων  
και  αποφοιτων του 

«σταυρακειου»  γυΜνασιου 
- λυκειου ανωγειων

ΑνώγειΑ, ΤριΤη 14 ΑυγουσΤου 2018

                           ›3 ΑνωγΕιΑνοι υποψήφιοι ΣυμβουΛοι, μεταξύ των οποίων και  
η πρόεδρος του συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», κα. Ζαχαρένια  
Ανδρεαδάκη, με το συνδυασμό του Γιώργου Μαριδάκη «Η Παγκρήτιος μας ενώνει».

Δεν χτύπησε  
κανένα κουδούνι, 
αυτή τη φορά… 
Δεν είχαν  
κανένα μάθημα 
να πουν… Δεν 
υπήρχε το χτυπο-
κάρδι μπροστά 
στην απαίσια  
θέα του καταλό-
γου στα χέρια 
του στιβαρού  
καθηγητή… 

σελ. 14-15

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 7ο 
Ανοιχτό Διεθνές τουρνουά «ΙΔΑΙΟ ΑΝΤΡΟ» 
που έλαβε χώρα στ’ Ανώγεια από τις 17 έως 
τις 24 Αυγούστου 2018. Το τουρνουά διορ-
γανώνεται ανελλιπώς από το 2012 και έφτα-
σε αισίως στο 7ο κατά σειρά πρωτάθλημα.

ο συλλογοσ 
ανωγειανων αθηνασ 

   στο πλευρο των πυροπληκτων
    ΡΑφήνΑ, 25 ιουΛιου 2018

•σελ. 18

ο σύλλογος ανωγειανών αθήνας στον κρητη FM 87,5 
Aθηνα, 28 ιουνιου 2018

Ανωγειανός αέρας φύσηξε στο στούντιο και τη συχνότητα 
του Κρήτη FM 87,5 την Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018.
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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

Στις επόμενες ευρωεκλογές, την Άνοιξη του 
2019, οι Ευρωπαίοι δεν θα αποφασίσουν μό-
νον για τα πολύ σημαντικά ζητήματα της 
άμεσης, απτής καθημερινότητάς τους, όπως 
για την εργασία, την εκπαίδευση, την ίδια τη 
δημοκρατία και τις αξίες εκείνες της ισονομί-
ας της αξιοκρατίας, των κοινωνικών ελευθε-
ριών και των ίσων ευκαιριών. Αυτή τη φορά, 
οι Ευρωπαίοι, όπως αυτοί διαβιούν στα 28 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλού-
νται να απαντήσουν αν η Ευρώπη που επιθυ-
μούν προσιδιάζει πια, περισσότερο σ’ένα 
κλειστό χριστιανικό κλαμπ κρατών ή αν προ-
τιμούν να διατηρήσουν τον ανεκτικό και φι-
λελεύθερο χαρακτήρα της.
Ασφαλώς κι οι εποχές αλλάζουν. Η Ευρω-
παϊκή Ένωση δεν ήταν πάντα τόσο μεγάλη, 
όσο είναι σήμερα. Ξεκίνησε ως μια ευρωπαϊ-
κή οικονομική συνεργασία το έτος 1951. Οι 
μόνες χώρες που τότε συμμετείχαν ήταν το 
Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το 
Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες.
Συν τω χρόνω, όλο και περισσότερες χώρες 
αποφάσισαν να προσχωρήσουν.
Η Ένωση απέκτησε το σημερινό της μέγεθος, 
των 28 κρατών μελών με την προσχώρηση 
του τελευταίου μέλους της, της Κροατίας, το 
2013. Η χώρα μας, εισήλθε στο ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα το 1981. Οι μεγαλύτεροι από 
εμάς, θα θυμούνται σημαντικές ευρωπαϊκές 
προσωπικότητες, που έδωσαν όλο τους το 
είναι στη θεμελίωση του κοινού ευρωπαϊκού 
οράματος, όπως ο Μιτεράν, ο Πάλμε, ο Κολ, 
η Θάτσερ, αλλά και οι δικοί μας, ο Καραμαν-
λής και ο Παπανδρέου.
Οι προκλήσεις όμως των καιρών, έφεραν στο 
προσκήνιο νέους, φερέλπιδες ηγέτες, οι οποί-
οι εννοούν τον σωστό και ασφαλή δρόμο για 
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ως εκείνον που 
αποκλείει του ετερόδοξους, τους έγχρωμους, 
τους μουσουλμάνους. Ο αυστριακός Κούρτς, 
ο Ούγγρος Όρμπαν, ο Γερμανός Ζεερχόφερ, 
αλλά και ο Ιταλός Σαλβινί, προβάλλουν εσχά-
τως, ως οι νέοι σωτήρες της Ευρωπαϊκού 
Οικοδομήματος και της Ένωσης αυτής των 
28 κρατών. Με γλώσσα αιχμηρή, και ύφος 
αλαζονικό απλώνουν στη Ευρώπη μια νέα 
ατμόσφαιρα φοβική, συντηρώντας εντάσεις 
και παρεκκλίνοντας από τη γραμμή του κοι-
νού και πανθομολογούμενου κεκτημένου, 
αυτού δηλαδή του ανθρωπισμού, της ανεκτι-
κότητας και της ελευθερίας της διακίνησης 
των ιδεών και των αντιλήψεων. 
Το 2018 η Ευρώπη δείχνει να φοβάται. Με το 
μεταναστευτικό να σοβεί ως πρόβλημα από το 
2015, ο φόβος βρίσκει την έκφρασή του στους 
πύρινους λόγους, όλων των προαναφερθέ-
ντων, νεόκοπων πολιτικών, αλλά και άλλων 
που στέκονται στη σειρά, να πάρουν τη δόξα 
τους… Την ίδια στιγμή, το οικονομικό πρό-
βλημα, ταλανίζει τις περισσότερες ευρωπαϊ-
κές κοινωνίες, συντηρώντας ανισότητες, εντός 
και εκτός των τειχών, μεταξύ των κρατών. Η 
Ευρώπη έχει απολέσει την αίγλη της και δυ-
σκολεύεται να την ανακτήσει, όταν μάλιστα, 
φαίνεται να φοβάται τον Τραμπ και τις αλλο-
φροσύνες του, τον Πούτιν και τις διεισδύσεις 
του, αλλά και την Κίνα με την επεκτατική 
οικονομική και εμπορική πολιτική της. 
Σ’αυτό το κλίμα και την ατμόσφαιρα, στην 
«Ευρώπη των Λαών» η έννοια της αλληλεγ-
γύης, της ανεκτικότητας, αλλά και του πολι-
τικώς ορθού, έχει χάσει το νόημά της. Και 
είναι η όλη κατάσταση, που εύκολα ωθεί τους 
περισσότερους, να στοχοποιήσουν τον μετα-
νάστη, προσωποποιώντας σ’αυτόν, τους φό-
βους τους. Και τούτο, γίνεται ακόμα πιο εύ-
κολο, όταν ο μετανάστης έχει διαφορετικό 
χρώμα και θρησκεία.
Ιδιαίτερα στην κεντρική και ανατολική Ευρώ-
πη, οι λαοί φοβούνται τη μετανάστευση. Οι 
αλλόφυλοι και οι αλλόθρησκοι δεν είναι επι-
θυμητοί. Δεν είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς, 

ότι η οικονομική ανασφάλεια και η ανεργία 
στρέφουν πιο εύκολα την κατώτερη και τη 
μεσαία τάξη, κατά των μεταναστών. Θεωρούν 
ότι τους παίρνουν τις δουλειές και ρίχνουν τα 
μεροκάματα, ωφελούμενοι ταυτόχρονα από 
τις κοινωνικές παροχές, των κρατών τους. 
Χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Κρο-
ατία, η Τσεχία, η Σλοβακία, αλλά και οι χώρες 
της Βαλτικής, φαίνεται ξεκάθαρα, ότι επιθυ-
μούν να ακολουθήσουν μια δική τους πορεία, 
μέσα στον ελεύθερο δυτικό κόσμο, έχοντας 
χαραγμένες στην κοινωνική μνήμη τους, τις 
προ 30 ετίας, ασκούμενες στις επικράτειές 
τους, (φερόμενες ως) ανελεύθερες πολιτικές.
Από την άλλη η δυτική και νότια Ευρώπη, 
φαίνεται να έχει συνηθίσει την παρουσία έγ-
χρωμων μεταναστών λόγω γειτονίας ή αποι-
κιών. Παρ’όλα αυτά όμως, και στα κράτη 
αυτά της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, τα οποία 
από έτη πολλά, έχουν εντάξει εκατομμύρια 
μουσουλμάνους και άλλους μετανάστες στον 
κοινωνικό ιστό τους, υπάρχουν έντονες αντι-
δράσεις, ενώ ασκούνται και σ’αυτών των 
κρατών το εσωτερικό, πολλές πιέσεις από 
νεοαναδυόμενες πολιτικές και κοινωνικές 
μονάδες και φορείς. Σε κάθε περίπτωση, οι 
ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζη-
τούν λύσεις ανάσχεσης των ρευμάτων μετα-
νάστευσης μιας και διαπιστώνει ότι η δυσα-
νεξία στο φαινόμενο δεν είναι εικονική, είναι 
πραγματική και μαζική. Οι Ιταλοί και οι Ισπα-
νοί ανήκουν κι αυτοί στην ομάδα των έντονα 
δυσφορούντων κρατών. 
Όπως και νά΄χει η πλειοψηφία των Ευρωπαί-
ων πολιτών, είναι αυτή που δεν θέλει άλλους 
μετανάστες και υποστηρίζει όποιους πολιτι-
κούς υπόσχονται το κλείσιμο των συνόρων. 
Η Ευρώπη στρίβει δεξιά διότι οι δεξιοί πολι-
τικοί υποστηρίζουν τη φραγή των συνόρων 
απαντώντας όμως σε ένα πραγματικό πρό-
βλημα και υπακούοντας στη λαϊκή βούληση 
των πολιτών. 
Και στο σημείο, αυτό πρέπει να τολμήσουμε 
να δούμε (και να μην εθελοτυφλούμε), ότι η 
αντίδραση αυτή των ευρωπαίων, δεν πηγάζει 
μόνον, ούτε καθοδηγείται αποκλειστικά 
(όπως διατείνονται αρκετοί), από εθνικιστικά 
κινήματα που στοχεύουν στη διάλυση της 
ενωμένης Ευρώπης και ξεκινούν από τους 
μετανάστες. Αυτό που απλώς μπορεί και 
φαίνεται να συμβαίνει και καλώς ή κακώς, 
μοιάζει να είναι αλήθεια, είναι ότι οι πλει-
ονότητα των ευρωπαϊκών λαών και των κυ-
βερνήσεών τους, απλά δεν θέλουν άλλους 
μετανάστες από την Ασία και τη Αφρική. 
Και αυτό είναι όλο, και δυστυχώς, για το γρά-
φοντα, φαίνεται να είναι η σκληρή αλήθεια.
Και φτάνουμε έτσι, να προσανατολιζόμαστε, 
σχεδόν αντανακλαστικά σε μια «Ευρώπη-
φρούριο». Η διαδικασία είναι δρομολογημένη. 
Οι Τούρκοι ζητούν χρήματα και τα παίρνουν. 
Το ίδιο και οι Λίβυοι, οι Τυνήσιοι και οι Μα-
ροκινοί. Και ο σκοπός: να τα δαπανήσουν σε 
μέτρα και δράσεις για την ανάσχεση των με-
ταναστευτικών κυμάτων από την Ασία και την 
Υποσαχάρεια Αφρική. Η Ευρώπη φαίνεται, 
ότι έχει αποφασίσει, ότι θα δέχεται όσους χα-
ρακτηρίζονται ως πρόσφυγες και θα στέλνει 
πίσω τους οικονομικούς μετανάστες. Κι αν δεν 
τους στέλνει πίσω, θα δημιουργεί καταυλι-
σμούς όπως η «Μόρια» , ώστε να παραδειγμα-
τίζει τους επίδοξους μελλοντικούς μετανάστες.
Μας αρέσει… δεν μας αρέσει, μας απογοη-
τεύει ή μας γοητεύει, η Ευρώπη αλλάζει και 
κλείνει τα σύνορά της, επειδή, αυτό φαίνεται 
να επιθυμεί η πλειονότητα των πολιτών της. 
Η Ευρώπη φαίνεται να αποφασίζει, ότι θα 
δέχεται πια στα εδάφη της, μόνον αυτούς που 
έχει ανάγκη για να δουλέψουν οι μηχανές της. 
Και σίγουρα, όχι όλους, όσοι επιθυμούν να 
ζήσουν το «ευρωπαϊκό όνειρο» και την «ευ-
ρωπαϊκή ζωή».

γιάννης β. Μανουράς
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«Παρηγορώ  
  τη σκέψη μου»

νέα δισκογραφική δουλειά για τον  
δηΜητρη πασπαρακη (πασπαροΜητσο) 

από την πύρηχος Music • ιουλιοσ 2018

›Μια νέα μουσική συλλογή με τίτλο «Παρηγορώ τη  
σκέψη μου», σε μουσική σύνθεση του συνθέτη και λυράρη 
Δημήτρη Πασπαράκη (Πασπαρομήτσου), κυκλοφόρησε 
τον περασμένο Ιούλιο από την «Πύρηχος Music & 
Recording Production».
Η συλλογή αποτελείται από 12 μουσικά κομμάτια, εκ των 
οποίων τα 9 είναι νέες συνθέσεις και 3 επανεκτελέσεις. 
Τραγουδιστικά συμμετέχουν οι Στραυρακάκης Αντώνης, 
Καλυκάκης Μανόλης και Δημήτρης Πασπαράκης, ενώ 
τους στίχους υπογράφουν οι Σταυρακάκης Γιώργης  
(Μιχαλόμπας), Νίκος Πασπαράκης (Παναγιωτονίκος) 
και Δημήτρης Πασπαράκης (Πασπαρομήτσος).

                                    Καλοτάξιδο!

Ανωγειανές... 
μουσικές 
κυκλοφορίες

Στις κάλπες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του μεγαλύτερου πολιτι-
στικού σωματείου της Ελλάδας, της «Παγκρητίου Ενώσεως», προσέρχονται τον προ-
σεχή Νοέμβριο οι Κρητικοί της Αττικής.
Η Παγκρήτιος Ένωση, που ξεκίνησε ως «Κρητική Αδελφότητα» της Αθήνας το 1915 
με πρωτοβουλία του Ελευθέριου Βενιζέλου, συστάθηκε και λειτουργεί με τη σημερινή 
της μορφή από τον Φεβρουάριο του 1946, έχοντας προσφέρει σημαντικό έργο στην 
διατήρηση των δεσμών των Κρητών της Αττικής και στην προαγωγή και εξέλιξη της 
κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην πρωτεύουσα, αριθμώντας σήμερα 82.000 
εγεγγραμμένα μέλη.  
Την Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018 οι Κρητικοί της Αττικής καλούνται να προσέλθουν 
για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβολουλίου της Παγκρητίου Ενώσεως, τε-
τραετούς θητείας. Δύο συνδυασμοί «ερείζουν» για τη νίκη, αυτός του νυν προέδρου 
Γεώργιου Μαριδάκη, με τίτλο «Η Παγκρήτιος μας ενώνει» και ο συνδυασμός «Πα-
γκρήτιος Αναγέννηση», με επικεφαλής και υποψήφιο πρόεδρο τον πρώην πρόεδρο του 
ιδρύματος της Κρητικής Εστίας, Στέλιο Παλάσσαρο.
Δυναμική είναι και αυτή τη φορά η παρουσία του Ανωγειανού στοιχείου στις εκλογές 
της Παγκρητίου Ενώσεως, έχοντας «κλειδώσει», μέχρι στιγμής, η υποψηφιότητα τριών 
συντοπιτών μας. Του Μανώλη Ξυλούρη (του Χότζα), νυν μέλους της Παγκρητίου 
Ενώσεως με τον συνδυασμό του νυν προέδρου Γιώργου Μαριδάκη για το νομό Ρεθύ-
μνου, του Κώστα Ξυλούρη (Δροσουλίτη), ήδη μέλους της εξελεγκτικής επιτροπής της 
Παγκρητίου με τον ίδιο συνδυασμό για το νομό Ηρακλείου, και της νυν προέδρου του 
Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας, Ζαχαρένιας Ανδρεαδάκη (Γεγέ), η οποία είναι 
για πρώτη φορά υποψήφια, με τον συνδυασμό του Γιώργου Μαριδάκη «Η Παγκρήτιος 
μας ενώνει» για το νομό Ρεθύμνου. 
Η πρόεδρος του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας και εκδότρια – αρχισυντάκτρια 
της Φωνής των Ανωγείων, κα Ζαχαρένια 
Ανδρεαδάκη, ανέφερε σχετικά: «Ήταν με-
γάλη τιμή για μένα η πρόταση του Γιώργου 
Μαριδάκη για τη συμμετοχή μου στις προσε-
χείς εκλογές της Παγκρητίου Ενώσεως, ενι-
σχύοντας την προσπάθεια του ίδιου και του 
συνδυασμού του «Η Πακρήτιος μας ενώνει» 
για ανανέωση προσώπων και ιδεών στο με-
γαλύτερο κρητικό πολιτιστικό σωματείο της 
Αττικής, και τον ευχαριστώ θερμά. Είναι 
όμως ακόμα μεγαλύτερη η ευθύνη επάξιας 
εκπροσώπησης του δικού μου τόπου, των 
Ανωγείων, στη νέα αυτή «πρόκληση» για πιο 
δυναμική παρουσία και του Ανωγειανού Συλ-
λόγου της Αθήνας στα κρητικά πολιστικά 
δρώμενα της πρωτεύουσας, εκπροσώπηση 
που, φρονώ, τόσο εγώ όσο και οι Ανωγειανοί 
συνυποψήφιοί μου Μανώλης και Κώστας 
Ξυλούρης, ότι θα ενισχύσει την εξωστρέφειά 
του. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους 
συνυποψηφίους, ανεξαρτήτως συνδυασμού 
συμμετοχής, ώστε, μέσα από πνεύμα σύ-
μπνοιας, συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας, 
η Παγκρήτιος Ένωση να βγει από αυτή την 
εκλογική διαδικασία πιο δυνατή, για να συ-
νεχίσει το ιστορικό έργο της, και καλώ, εξ 
ονόματος και των συνυποψηφίων μου Ανω-
γειανών, Κώστα και Μανώλη Ξυλούρη, 
όλους τους Ανωγειανούς της Αθήνας, να 
προσέλθουν στις 18 Νοεμβρίου στις κάλπες, 
ενισχύοντας με την παρουσία και την ψήφο 
τους την Ανωγειανή συμμετοχή στις εκλογές 
της Παγκρητίου Ενώσεως.».
Η συντακτική ομάδα της Φ.Α. εύχεται καλή 
επιτυχία στους ανωγειανούς υποψηφίους, με 
την ελπίδα η συμμετοχή τους στις εκλογές της 
Παγκρητίου Ενώσεως να κάνει τη... διαφορά.

Εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ. της Παγκρητίου 
Ενώσεως την Κυριακή, 18 
Νοεμβρίου 2018

3 ανωγειανοί υποψήφιοι σύμβουλοι,  
μεταξύ των οποίων και η πρόεδρος  
του συλλόγου ανωγειανών της αθήνας  
«το ιδαίον Άντρον», κα. Ζαχαρένια ανδρεαδάκη, με το συνδυασμό του γιώργου 
Μαριδάκη «η παγκρήτιος μας ενώνει». 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των  Ανωγειανών της Αθήνας παρακαλεί 
τα μέ λη και τους φίλους του, να ενισχύσουν οικο νο μικά την εφη-
μερίδα μας «Η Φωνή των Ανω γείων», τακτοποιώντας τη συν-
δρο μή τους ή εισ φέροντας το οποιοδήποτε οικο νομικό ποσό. Η 
κάθε οικονομική βοήθεια μας δίνει δύναμη και  κουράγιο για να 
συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να καλύ ψουμε τα αυξημένα 
έξοδα έκδοσης και εκτύπωσης της ιστορικής μας εφημερίδας. 
Χρήματα μπο ρείτε να μας αποστείλετε, είτε με ταχυδρομική επι-
ταγή στη διεύθυνση του Συλλόγου μας, είτε με κατά θεση στο 
Λογαριασμό Τράπεζας Πειραιώς 

645512-5883-949 (όψεως)

IBAN GR5601714550006455125883949

Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Τ Ε 
Τ Η Ν  Ε φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  Μ Α Σ
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   ην Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι άνθρωποι αντα-
λάσσουν ευχές, προσπαθώντας να εξευμενίσουν τον νέο 
χρόνο που φτάνει, για να φέρει ευτυχία και χαρά. 
Ένα τέτοιο βράδυ, στο σπίτι μιας φιλικής οικογένειας, 
γνώρισα έναν ωραίο Εύελπι. 
Η στολή του λαμποκοπούσε κάτω από τα φώτα των πολυ-
ελαίων και ο ίδιος έμοιαζε με πρίγκιπα των παραμυθιών. 
Έμεινα άφωνη κοιτάζοντάς τον με θαυμασμό. Εκείνη τη 
στιγμή η ζωή μου καθορίστηκε για πάντα. 
«Όταν μεγαλώσω, θα παντρευτώ αξιωματικό» σκέφτηκα. 
Ήμουν εννέα χρόνων και η φαντασία μου κάλπαζε σε κό-
σμους μαγικούς. 
Πέρασαν οχτώ χρόνια, όμως η μορφή του πρίγκιπά μου 
έμεινε αναλλοίωτη στη μνήμη μου και έλαμπε σαν ανέσπε-
ρο φως. 
Εντελώς τυχαία, μια μέρα γνώρισα ένα όμορφο παλικάρι, 
ψηλό, γεροδεμένο, που ήταν υπολοχαγός του Ελληνικού 
Στρατού. 
Ήταν ο Γιώργος Περιφεράκης από την Κρήτη. 
Από την πρώτη στιγμή που τον αντίκρυσα, ένιωσα μια 
ιδιαίτερη χαρά να πλημμυρίζει την ψυχή μου και να αγγίζει 
τις ευαίσθητες χορδές της καρδιάς μου. 
Η γνωριμία μας εξελίχθηκε σε σφοδρό έρωτα και από τις 
δύο πλευρές. Τον έβλεπα να περπατάει δίπλα μου με την 
ωραία στολή του και έμοιαζε με ημίθεος. Στα χέρια του 
κρατούσε το κλειδί της ευτυχίας μου και το χαμόγελό του 
με μετέφερε στ’ ακρογιάλια της αγάπης και της χαράς. 
Στις συναντήσεις μας διαπίστωσα τον καλό χαρακτήρα 
του, τα αληθινά του αισθήματα για μένα, τη σιγουριά και 
την εμπιστοσύνη που ένιωθα όταν ήμουν δίπλα του. 
Ήταν καλόκαρδος, γενναιόδωρος, φιλότιμος. Είχε όλα 
εκείνα τα προσόντα που χαρακτηρίζουν έναν ολοκληρω-
μένο άνθρωπο. 
Μου μιλούσε για την οικογένειά του, που έμενε στην Κρή-
τη, και τον πατέρα του που ήταν απόστρατος αξιωματικός 
του στρατού. 
Την ημέρα που γνωριστήκαμε, μόλις είχε γυρίσει από ένα 
ταξίδι κοντά τους και γι’ αυτό βρέθηκε στην Αθήνα, όπου 
και συναντηθήκαμε.
«Φαίνεται πως ήταν η ευλογημένη μέρα μου», μου είχε πει. 
Μου διηγόταν ιστορίες από τη συμμετοχή του στον εμφύ-
λιο πόλεμο, όπου είχε τραυματιστεί στο πόδι. Μου έλεγε 
επίσης πως είχε πάει στην Αμερική, μαζί με άλλους συνα-
δέλφους του για μετεκπαίδευση, για ένα χρονικό διάστημα, 
καθώς και στις μονάδες καταδρομών για εκπαίδευση. Από 
τις αφηγήσεις του καταλάβαινα ότι ανεξάρτητα από τις 
συνθήκες είχε μεγάλη αγάπη για τον στρατό και τους συ-
ναδέλφους του και εγώ ένιωθα περήφανη για εκείνον.
Όταν μίλησα στους γονείς μου για τη γνωριμία μου με τον 
Γιώργο και τον ενθουσιασμό που ένιωθα, ούτε ήθελαν να 
ακούσουν γι’ αυτή μου τη σχέση. 
Σκέφτονταν ότι αν με παντρευόταν, θα με έπαιρνε να φύ-
γουμε από την Αθήνα. 
Από τότε άρχισαν να ελέγχουν τις εξόδους μου και ήθελαν 
πάντα να με συνοδεύουν. 
Ο Γιώργος υπηρετούσε τότε στο Μουζάκι Θεσσαλίας και 
επικοινωνούσαμε με γράμματα. Κάποιες φορές ερχόταν 
Σαββατοκύριακα στην Αθήνα για να συναντηθούμε. Συχνά 
όμως δεν κατάφερνα να βγω μόνη μου έξω και τα ραντεβού 
μας αναβάλλονταν. 
Βλέποντας αυτή την κατάσταση, ο Γιώργος, παρόλο που 
ήξερε τις προθέσεις της οικογένειάς μου, ήλθε στο σπίτι 
μου να με ζητήσει σε γάμο. 

Οι γονείς μου τον υποδέχτηκαν ψυχρά. Τότε,  

αποφασίσαμε να κλεφτούμε και να παντρευτούμε, 

κάτι που συνηθιζόταν στην Κρήτη. Έτσι και έγινε. 

Στις 6 Φεβρουαρίου 1955, φύγαμε με ταξί για το χιονισμέ-
νο Μουζάκι Θεσσαλίας. 
Φτάσαμε μόλις είχε αρχίσει να ξημερώνει και το χωριό το 
είχε αγκαλιάσει το χιόνι. Η παγωνιά περόνιαζε τα κόκαλα. 
Ο Γιώργος χτύπησε την ξύλινη εξώπορτα του σπιτιού που 
έμενε και μας υποδέχτηκε η σπιτονοικοκυρά του. Εκείνος 
της εξήγησε τι συνέβαινε και η γυναίκα προθυμοποιήθηκε 
με χαρά να μας περιποιηθεί. 
Ακούγοντας τη φασαρία, ξύπνησαν οι τρεις έφεδροι ανθυ-
πολοχαγοί που νοίκιαζαν από ένα δωμάτιο στο ίδιο σπίτι. 
Άκουσαν τα νέα και ενθουσιάστηκαν. Ήθελαν να βοηθή-
σουν και υπάκουαν στις εντολές της σπιτονοικοκυράς που 
έστειλε τον έναν στα Τρίκαλα να αγοράσει τα στέφανα και 
τον άλλον να φωνάξει τον παπά, για να συζητήσουν με τον 
Γιώργο για την ώρα του γάμου. Με τον τρίτο πήγανε να 
αγοράσουν ένα διπλό κρεβάτι με στρώμα και άλλα σχετικά. 
Μετά, η ίδια έστρωσε το κρεβάτι με τα δικά της νυφικά 
σεντόνια και έριξε κουφέτα και ρύζια. Το μεσημέρι όλα 
ήταν έτοιμα. 

Α Ν Α Κ O Ι Ν Ω Σ Η

ΠΑΡΑΚΑΛOΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ OΛOΙ OΙ ΣΥΝ ΔΡO ΜΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑΣ ΜΑΣ  

ΝΑ τακτο ποι ησουν τη συνδροΜη ΤOΥΣ. 

ΠΑΡΑΚΑΛOΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ, OΛOΙ OΣOΙ  

ΕΠΙΘΥ ΜOΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙ  ΛOΥΝ κει Με να προσ 

δηΜοσιευση ΣΤO ΕΠOΜΕΝO ΦΥΛ ΛO  

ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ  ΡΙΔΑΣ (Νο 315) ΝΑ ΤO ΠΡΑΞOΥΝ  

ΤO ΑΡΓOΤΕΡO Μεχρι τισ 20 νοεΜβριου 2018.

ΟΛΑ ΤΑ κειΜενα ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ  

ΣΤΟ e-MAil TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

to.idaionantron@gmail.com

Ιστορίες του ωκεανού
             O άνθρωπος δεν είναι παρά ένας ανεξντλητος ωκεανός,  

γεμάτος από ανεξάντλητες νησίδες φωτός, 
που οδηγούν πάντα στο ίδιο σημείο: Το εντός του βάθος.

ελευσισ

Ήρθαν και τους είδα. Έφεραν μαζί και τα γεμάτα κάρ-
βουνο, μα κενά μάτια τους. Τα χέρια τους, που από τις 
άκρες των δακτύλων τους κυλούσε φόβος και αιώνιο 
αίμα. Το στεγνό τους πρόσωπο, είχε ξεχάσει να ζει και 
έβλεπα την προσπάθεια που έκαναν τα νεύρα τους να 
αναστήσουν τη μνήμη, κάθε φορά που γελούσαν. Για την 
ακρίβεια, το στόμα τους έχασκε κι αν ήξερες να κοιτάς, 
έβλεπες την τραγωδία εντός τους. Μιλούσαν βέβαια, αλλά η φωνή τους ήταν ηχώ 
από κύματα κι οι λέξεις που έλεγαν, ξεραμένος βάλτος.
Οι κινήσεις τους πρόδιδαν μια χρόνια ακινησία· ήσαν δύσκαμπτοι σαν χαλασμένα 
γρανάζια και κάθε βήμα τους, δημιουργούσε ταλαντώσεις στο μαρμάρινο πάτωμα. 
Μου έκανε εντύπωση, η προσπάθεια που κατέβαλλαν για να υπάρχουν. Να κατα-
στήσουν σαφές μπροστά μου, πως είναι. Εξάλλου, είχαν έρθει για να με δουν. 
Όφειλα να είμαι ευγενική. Παρατηρούσα τις κινήσεις τους όποτε ένιωθαν πως μου 
λένε κάτι σπουδαίο, ξεχωριστό και συνάμα την πικρή τους ψεύτικη βεβαιότητα, 
πως όλα εκείνα με νοιάζουν. Τους άκουγα με προσοχή, μα τίποτα δεν συγκινούσε 
τα χρώματα μέσα μου. Γνώριζα πως έπρεπε να με προστατεύσω από τη μανία της 
αγάπης τους. Μιας αγάπης ρευστής, σαν λάβα που σέρνεται. 
Τα ρούχα που φορούσαν ήταν επίσημα. Με κυρίευε μια αγωνία για το μετά. Για την 
αντίδραση που θα είχαν, σαν καταλάβαιναν πως η ύπαρξή τους, μου ήταν αδιάφο-
ρη και κουραστική. Με τρόμαζαν όλα τα σημεία στίξης κι ακόμη περισσότερο, όσα 
μέσα τους εκείνα έκρυβαν. Κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον, όπως κοιτάς τα αγάλμα-
τα. Ξέρεις πως είναι νεκρά, μα βαθιά σου ελπίζεις να ζούσαν. Με την κύρια διαφο-
ρά όμως, πως εγώ ένιωθα το αίμα να χτυπάει στα μηνίγγια μου, να θέλει να σπάσει 
τις φλέβες μου και να γίνει ποτάμι που θα τους πάρει στο βάθος του.
Και περνούσαν οι ώρες κι από την προσπάθεια κουράζονταν όλο και περισσότερο, 
ώσπου πια, αφού δεν είχαν τίποτε άλλο να πάρουν από μένα, άρχισαν να με εκλι-
παρούν για να δώσω  ένα τέλος. Το όποιο τέλος, δεν τους απασχολούσε· ήθελαν 
μόνο να μπει η τελεία. Άλλωστε η γιορτή σιγά – σιγά στένευε και πλησίαζε στην 
άκρη της πόρτας. Τους κοίταζα έναν – έναν με μια θλίψη μα και τη σιγουριά της 
ζωής μου. Τους ευχαρίστησα για την παράσταση, για την προσπάθεια να μάθουν 
τον ρόλο, για την όσο πιο πιστή απόδοση πραγματικότητας.
Με κοίταζαν κι εκείνοι, με την στοργή και την φροντίδα που ο φονιάς σκοτώνει 
αυτόν που αγαπάει. Έβαλα το χέρι μου στο πόμολο, τράβηξα την πόρτα κι άκουσα 
τον ήχο από τα τζάμια που έσπαγαν. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς τα φαντάσματα,
 σκέφτηκα.
  Και περπάτησα αργά τον απέραντο δρόμο.

                                                             Μαρία Ι. Χρονιάρη
                                                   cretascorpion@gmail.com

Το κεραμούΤσι 

με Τσι γκαγκαλεσ!
Αν καθίσεις σε διάφορα στα καφενεία στα Ανώγεια (μάλλον σε όλα) 
και καταγράφεις τι ατάκες λέγονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, 
μπορείς να γράψεις μέσα σε λίγες μέρες ένα ολόκληρο βιβλίο με ευ-
τράπελα! Αρχές του περασμένου καλοκαιριού στα Ανώγεια, θαμώνες 
στο καφενείο του «Γεγέ» έβλεπαν τον τελικό Ευρωπαϊκού Κυπέλου 
ποδόσφαιρο μεταξύ της των ομάδων Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ. 
Ένα παιχνίδι που ομολογουμένως κεντρίζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 
όσων ασχολούνται με το άθλημα. Κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού, 
κάποιος πελάτης που μπήκε μέσα στο καφενείο, προφανώς άσχετος 
με το αντικείμενο. Λίγο πριν καθίσει για να παραγγείλει κάτι, στά-
θηκε στη μέση – μέση του μαγαζιού σκεπάζοντας με το σώμα του την 
τηλεόραση και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δεχτεί αμέσως τις φωνές 
από τους ποδοσφαιρόφιλους για να κάνει στην άκρη! Ο πελάτης 
δυσανασχετώντας ρώτησε το Βασίλη του Γεγέ: 
-Εμά μπρε… Ίντα δα μανία είναι έτινα  για το τόπι (Έλεος, τι πάθος 
είναι αυτό για την μπάλα), ντα ποιοι μπρε Βασίλη παίζουνε; 
Και ο Βασίλης που δεν είχε όρεξη για πολλά - πολλά, του λέει χωρίς 
πολύ μεγάλη σκέψη:
 -Το Κεραμούτσι με τσι Γκαγκάλες!!! 
(Ε, τότε… χαλάλι οι φωνές!!!)

ΔιχοΤομοσ... Δια γύμνού οφθαλμού!
Μερικές δεκαετίες πίσω στο Γυμνάσιο Ανωγείων. Ο καθηγητής στο 
μάθημα της Γεωμετρίας περιμένει από εξεταζόμενη μαθήτρια της 
τελευταίας τάξης να πάρει σωστή απάντηση στην εξής ερώτηση:
-Μπορείς να μου αποδείξεις ότι η διχοτόμος του ισόπλευρου τριγώνου 
είναι παράλληλα και μεσοκάθετος και διάμεσος;
Και η μαθήτρια, η οποία ήταν εντελώς αδιάβαστη, αλλά και πολύ 
αδύναμη στα θετικά μαθήματα, προσπάθησε να «ξεγελάσει» τον 
καθηγητή της απαντώντας του με απόλυτα φυσικό και… «πειστικό» 
τρόπο: 
- Τι να σας αποδείξω, τώρα, κύριε, αφού ξεχωρίζει!!!
(Παγκοσμίως, μόνο στα Ανώγεια μπορούν να δοθούν τέτοιου είδους 
απαντήσεις !!)

Η πλΗρΗσ καΤαΤοπισΗ Τού ΒασιλΗ!
Με τον Βασίλη Ανδρεαδάκη (Γεγέ) συναντηθήκαμε πριν από καιρό 
στην Αθήνα στους Αμπελόκηπους για καφέ. Κάποια στιγμή, μας 
πλησίασε κάποιος περαστικός με αξιοπρεπή εμφάνιση και με πολύ 
ευγένεια, μας ρώτησε: 
-Μήπως ξέρετε εδώ κοντά καμιά ΤρΑΠΕΖΑ ΠΕΙρΑΙΩσ;
Αμέσως ο Βασίλης προσφέρθηκε να τον… εξυπηρετήσει κατατοπί-
ζοντάς τον, με «απόλυτη σαφήνεια»: 
- Εγώ, στα Ανώγεια κατέχω μια ΤρΑΠΕΖΑ ΠΕΙρΑΙΩσ, απέναντι 
από το Κέντρο υγείας!!!
(Ευκαιρία να …φάει, ο άνθρωπος, και κανένα σουβλάκι από κει δί-
πλα!)

απορια σΤΗν απορια!
Πριν από μερικές δεκαετίες, τον Τάσο Σταυρακάκη τον απασχολού-
σε… μια απορία «αστροφυσικού τύπου». Τον πρώτο που συνάντησε 
ήταν ο Αριστείδης Χαιρέτης – Γιαλάφτης και αποφάσισε να του την 
εκφράσει. 
Ακολούθησαν οι παρακάτω διάλογοι:
-Μπρε Αριστείδη, μπας και κατέχεις ήντα ώρα βγαίνει, σήμερο, το 
φεγγάρι; 
Ο Αριστείδης που είχε την δική του πιο γήινη απορία από τον Τάσο, 
του απαντά:
-Ντα* θες το; (Το θέλεις κάτι;)

*Ντα =γιατί. (Σε ελεύθερη μετάφραση)

Η ΤΗλεφωνικΗ γραμμΗ... 

επεφΤε σε λακκούΒα!
Στο περίπτερο του Λεωχάρη που διέθετε μετρητή τηλεφώνου, στα-
μάτησε κάποτε μια σεμνότατη γυναίκα να πάρει ένα υπεραστικό 
τηλέφωνο. Ο Λεωχάρης, που τα υπεραστικά τηλέφωνα τα είχε κάτι 
σαν… «κατάρα», επειδή πολλές φορές μπλοκάριζε ο μετρητής, ρώ-
τησε την γυναίκα:
-Πού - πού θα πάρεις τηλέφωνο;
-Στο Κολυμβάρι, κύριε!
-Δεν πιάνει… Δεν πιάνει στο Κολυμπάρι…!!! 
-Δεν πιάνει; Γιατί δεν πιάνει, κύριε;
-Γιατί… έπαε (εδώ) πιο κάτω έχει *λακκουφάκι!!!
(*Λαγγουφάκι = Μικρή λακκούβα)

Μαν. σκαν.

ανωγειανές 
αθιβολές Γ.Περιφεράκη

η Ζωη Μου Με τον στρατηγο
ανέβει στην έδρα που υπήρχε  

στην αίθουσα και του παρέ - 

δωσαν ένα βραβείο, ομοίωμα  

του αγαλματιδίου των ΟΣΚΑΡ, 

που στη βάση του έγραφε:  

«Στον πατέρα που έχει  

τα περισσότερα παιδιά  

στον κόσμο». 

Όταν παντρεύτηκε η κόρη μας και 
αποκτήσαμε τον εγγονό μας Γιώργο, 
νιώθαμε πανευτυχείς. 
Ο σύζυγός μου μιλούσε συνεχώς γι’ 
αυτόν στους φίλους μας. Τον πήγαινε 
περίπατο, στο σινεμά όταν μεγάλωσε 
αρκετά, και τα καλοκαίρια, μαζί πη-
γαίναμε στον Άγιο Ανδρέα, στο πα-
ραθαλάσσιο θέρετρο Αξιωματικών 
Στρατού της Αττικής, όπου απέκτησε 
―κατά δήλωσή του― τις πιο όμορφες 
αναμνήσεις. 
Στο σπίτι μας στην Αθήνα, έρχονταν 
συχνά άνθρωποι γνωστοί αλλά και 
άγνωστοι και ζητούσαν να μιλήσουν 
στον Στρατηγό, για να τους συμβουλέ-
ψει σ’ ένα θέμα τους, που είχε σχέση με 
τα παιδιά τους που υπηρετούσαν ή επρό-
κειτο να υπηρετήσουν στον στρατό. 
Εκείνος, με υπομονή, ακουμπούσε στο 
πρόβλημά τους και τους συμβούλευε 
όσο μπορούσε καλύτερα. 
Έχουν περάσει είκοσι χρόνια από τό-
τε που έφυγε απ’ τη ζωή, κι όμως, ακό-
μα συναντώ ανθρώπους που μου μι-
λούν με σεβασμό και αγάπη για τον 
ευεργέτη τους, τον Γιώργο Περιφερά-
κη. Και τότε, τα μάτια μου πλημμυρί-
ζουν δάκρυα. 
Ήταν ένας άντρας που ρίζωσε στις 
καρδιές όλων εκείνων που τον γνώρι-
σαν και τον αγάπησαν. 
Σ’ αυτόν ταιριάζει η φράση: «Πόσο 
ωραίος είναι ο άνθρωπος όταν άνθρω-
πος είναι». 
Από τότε που έφυγε, η ψυχή του σί-
γουρα θα μοσχοβολάει θυμίαμα. 
Πάνω στον τάφο του υπάρχει μια μαρ-
μάρινη πλάκα που γράφει: 

«Αυτός ο άνθρωπος

ήταν θεμέλιο λευτεριάς

βωμός λατρείας

μα κάποτε

η άδολη ψυχή του 

πέταξε ψηλά

στον ουρανό». 

τ
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Την ώρα του γάμου, στην εκκλησία 
είχαν μαζευτεί όλοι οι κάτοικοι του 
χωριού. συγγενείς και φίλοι τους από 
άλλα χωριά που είχαν ειδοποιηθεί για 
το πρωτόγνωρο γεγονός. 
Το ίδιο βράδυ, μας είχε καλέσει για 
φαγητό στο σπίτι του ο δάσκαλος που 
ήταν Κρητικός. Χαϊδεμενάκης, λεγό-
ταν. Είχε καλέσει και τους τρεις εφέ-
δρους αξιωματικούς. Τα φαγητά ήταν 
θαυμάσια και οι οικοδεσπότες πολύ 
περιποιητικοί. Μετά το φαγητό, οι 
ανθυπολοχαγοί που κρατούσαν μαζί 
τους μουσικά όργανα, έπαιξαν και 
όλοι μαζί τραγουδήσαμε, αφήνοντας 
έξω τις έννοιες και τις ταλαιπωρίες 
της ζωής. 
Οι γονείς μου, όταν έμαθαν πως πα-
ντρευτήκαμε, αναγκάστηκαν να συμ-
βιβαστούν με τη θέλησή μου και σιγά 
σιγά να αποδεχτούν το τετελεσμένο. 
Ο Γιώργος, επειδή παντρεύτηκε χωρίς 
την άδεια της στρατιωτικής υπηρεσί-
ας, όπως συνηθιζόταν, πέρασε από 
Στρατοδικείο γι’ αυτό του το παρά-
πτωμα. 
Συνήγορος υπεράσπισης ανέλαβε ο 
πατέρας μου, που ήταν δικηγόρος. 
Ευτυχώς, ο Γιώργος αθωώθηκε «λόγω 
πλήρους συγχύσεως και διατάραξης 
συνειδήσεως». 
Μείναμε στο Μουζάκι οκτώ μήνες και 
μετά ο Γιώργος πήρε μετάθεση για την 
Αθήνα για δύο χρόνια. Τότε αποκτή-
σαμε την κόρη μας, την Εβίτα, που 
ολοκλήρωσε την ευτυχία μας. 
Στη συνέχεια ακολούθησαν μεταθέ-
σεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, 
όπου περάσαμε ευχάριστα γιατί η 
αγάπη κυριαρχούσε ανάμεσά μας, 
καθώς και η συνεννόηση για τα μικρά 
και μεγάλα θέματα που αντιμετωπί-
ζαμε. 
Τότε μου δόθηκε η ευκαιρία να επι-
σκεφθώ ιστορικά μέρη της χώρας μας 
και να πληροφορηθώ από κοντά ότι 
είχε γραφτεί για το καθένα, ενώ συγ-
χρόνως έγραφα ποίηση. 
Ο Γιώργος με αγάπησε με όλη τη δύ-
ναμη της ψυχής του, όπως κι εγώ το 

ίδιο. Έγινε ένας σπουδαίος οικογενει-
άρχης και ένας τρυφερός πατέρας για 
την κόρη μας. 
Όπου και αν υπηρέτησε ο σύζυγός 
μου, οι ανώτεροί του τον εκτιμούσαν 
και οι υφιστάμενοί του τον σέβονταν. 
Κατά τη διάρκεια της επταετίας 
(1967-1974), οι Συνταγματάρχες της 
Χούντας τον αποστράτευσαν. 
Στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ, αλλά 
ο Γιώργος κατάφερε να βρει δουλειά 
στην εταιρεία ΞΕΚΤΕ και να μείνει 
εκεί μέχρι την κατάρρευση της δικτα-
τορίας το 1974. 
Τότε επανήλθε στον Στρατό και έφτα-
σε μέχρι τον βαθμό του Αντιστρατή-
γου οπότε αποστρατεύθηκε. 
Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην 
Ανωτέρα Σχολή Πολέμου και τη Σχο-
λή Επιτελών. 
Υπηρέτησε στο Γενικό Επιτελείο 
Στρατού (ΓΕΣ) για δύο χρόνια και 
διετέλεσε διοικητής της Σχολής Αξι-
ωματικών Σωμάτων (ΣΑΣ) στη Θεσ-
σαλονίκη για επίσης δύο χρόνια. 
Όταν αποστρατεύτηκε, λόγω ηλικίας, 
εργάστηκε στην υπηρεσία Ιστορίας 
Στρατού για λίγα χρόνια και στη συ-
νέχεια ήταν καθηγητής Στρατιωτικής 
Ιστορίας στη Σχολή Ευελπίδων για 15 
χρόνια. 

Αγαπούσε πολύ τη διδασκαλία, 

φερόταν πατρικά στους  

Ευέλπιδες και καμάρωνε για  

τις επιτυχίες τους. Τους ενεθάρ-

ρυνε να συζητούν μαζί του όποτε  

είχαν κάποιο πρόβλημα ή  

χρειάζονταν κάποια συμβουλή  

και αυτό τον έφερε κοντά σε  

πολλούς από τους μαθητές του. 

Οι Ευέλπιδες τον αγαπούσαν  

και σε μια δεξίωση που έγινε  

στη Σχολή και σατιρίζανε τους 

καθηγητές τους, όταν έφτασαν  

στο όνομά του, τον κάλεσαν να 

Η  Σ Τ Η Λ Η  Τ O Υ  Τ Α Μ Ι Α

■ Στη μνήμη Μενέλαου Ξυλούρη η Οικο-
γένεια του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50 Ευρώ.

■ Η Μανίκα Αλίκη του ΔΑΝΟΥΖΑΝΟΥ 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.

■ Ο Κεφαλογιάννης Γεώργιος (ΒΑΡΔΑ-
ΒΑΣ) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 
Ευρώ.

■ Η Κεφαλογιάννη Ελένη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 70 Ευρώ.

■ Η Ανδρεαδάκη Παγώνα εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

■ Εις μνήμη Μαρίας Ανδρεαδάκη (Κουρ-
κουτοκώστενα) οι αδελφές της Ελένη και 
Ευσεβία Κεφαλογιάννη εισέφερεν στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 Ευρώ.
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Γ ια να μη μένουν ορφανά τα νοήματα, 
όταν πεθαίνουν οι λέξεις, γεννιούνται 

οι ποιητές.
Και πριν έρθει η εποχή, που θα χιονίζει 
μόνο στην τηλεόραση, θέλω να σας μιλή-
σω για το βελούδινο σεντόνι του χιονιού, 
εκείνο, που πριν γλιστρήσουν επάνω στη 
λευκή του επιφάνεια οι σκιέρ για τη φυγή 
προς τον άνεμο, ήταν η απαλή εκδοχή της 
αθωότητας, μιας φύσης, που ήλπιζε να 
λειώσει απαλά πάνω στα φλογισμένα χεί-
λη κάποιας δίψας.
Οι Εσκιμώοι ξέρουν να σας μιλήσουν για 
τα άπειρα χρώματα του λευκού, οι ποιη-
τές για τις τόσες αποχρώσεις στη φωτει-
νότητα μιας καληνύχτας. Μόνο με ποίηση 
μπορείς να μιλήσεις για την ποίηση!
Κι αν μιλούμε για την Κρήτη τον τόπο, 
όπου κατοικούν τα συναισθήματα ακόμη 
και στον καθημερινό λόγο, μπορείς να 
διακρίνεις πέρα από τη μουσικότητα της 
προφοράς, που σώζει την πνοή της γλώσ-
σας, ένα βηματισμό, που απρόθυμα απο-
μακρύνεται από το ρυθμό του δεκαπε-
ντασύλλαβου. Εδώ, όταν έρχεται η ώρα 
να μιλήσει η ψυχή υπό την αιγίδα της 
μουσικής, τα πιο πολλά, που λέει το τρα-
γούδι, είναι παρμένα από τη γλώσσα του 
χορού.

Η Κρητική Μούσα δεν είναι κόρη με  
γαλανά μάτια
και ξέπλεκα ξανθά μαλλιά, είναι μελα-
χρινή ματιά
προς το φεγγάρι, κάτι σαν τίναγμα του 
νου πάνω απ’
το μπόι του, πελεκημένη ιδέα του καιρού 
πάνω στην πέτρα!
Στη ρίζα του βουνού τα πόδια της, με την 
καρδιά 
στο κόκκινο, ψυχή στα μαύρα, έτσι που 
να μη σου πηγαίνει 
ο νους απ’ την αρχή σ’ εκείνο το ανθισμέ-
νο κάτι, που
κρατεί μέσα στο στέρνο της!

Μιλώ προφανώς για το ιδιαίτερο ποιητι-
κό είδος που λέγεται μαντινάδα, αφήνο-
ντας για άλλη ίσως φορά την Ερωφίλη, 
τη θυσία του Αβραάμ ή τον Ερωτόκριτο, 
τα χαρακτηριστικότερα δηλαδή δείγματα 
της Κρητικής ποιητικής παραγωγής. 

Η μαντινάδα είτε ως ερωτικό σκίρτημα, 
ως στεναγμός
ή θαυμαστικό επιφώνημα, στοχασμός ή 
θυμοσοφική
απόσταξη, είτε ως αυτοσαρκασμός, ή 
κατηγορική
προσταγή, δεν είναι παρά ο αντίλαλος της 
σιωπής, που 
ελπίζει στη μικρή πιθανότητα μιας εκλε-
κτής ακρόασης.
…καθώς δε που άλλη ομορφιά απ’ την 
αλήθεια δεν
εβρέθηκε, καλή μαντινάδα είναι εκείνη, 
που από το να
προδίδει μιαν ψεύτικην αλήθεια, προτιμά 
ποιητική αδεία
να υπηρετεί ένα αληθινό ψέμα!

«Πέμπω τσι σκέψεις μου πουλιά  
κοντά σου να πετάξουν

Να μη σε βρούνε πειρασμοί  
μόνη και σε πειράξουν».

Τριάντα όλες κι όλες συλλαβές η επικρά-
τεια της μαντινάδας, 
γραμμένη στο σύνολό της από ποιητές 
χωρίς περγαμηνές, 
Τριάντα συλλαβές σα βήματα χορού ψυ-
χής που φλέγεται
απελεύθερη από το φόβο κι απ’ την ελπί-
δα το πιο συχνά. 

«Χριστέ μου πως μ’αρέσουνε  
τα μάθια μου να κλαίνε

Για τσι γυναίκες π’ αγαπώ  
κι εκείνες δε με θένε».

Και που να χωρέσουν τ’ ανείπωτα,
που πρέπει και να ομοιοκαταληκτούν!
Και πώς να διατυπωθεί η ταραχή,
χωρίς να ξεπερνά τα όρια της ευγένειας 
και του πάθους;
Και πως να βγουν τα μεταξένια αισθήμα-
τα στον άνεμο;
Κι η φύση μεθυσμένη ξεμυαλίστρα
Κι η αντάρτισσα ψυχή στο όλα ή τίποτα.

«Στς΄ αγάπης τη λαβωματιά  
φάρμακο εγώ δε βάνω,

Γιατί απ΄το (μ) πόνο τούτο ζω  
κι α γειάνω θα ’ποθάνω»!

Και το βουνό, που οι ρίζες του βαθιές κά-
τω απ’ τα πόδια,
αμίλητο ν’ αντιλαλεί το στεναγμό.
Σε τόπο που’χει αντίλαλο 
Κι η Μούσα άγρυπνη Αλκυόνα στις άκρες 
του χειμώνα 
να τροχίζει τις λέξεις, να λειαίνει το λυγμό 
με την αγωνία του αδόκιμου ποιητή,
μην και δεν ονοματίσει σωστά τα πράγ-
ματα για να τους δώσει υπόσταση.

Πώς αλλιώς να περιγράψει κανείς τη μα-
ντινάδα,
που ό,τι να πει παραπέμπει σε ακτινο-
γραφία θώρακος; 

«Κάθε καινούριος έρωντας  
παλιού πληγές γιατρεύει

Κι ύστερα αφήνει ανοιχτές  
δικές του και μισεύει»

Και στέκομαι στη μαντινάδα, γιατί είναι 
θαρρώ το πιο αυθεντικό και το πιο ανθεκτι-
κό από τα είδη της δημοτικής μας ποίησης.
Η Κρήτη, ίσως και η Μάνη με τα μοιρο-
λόγια, είναι τα μόνα μέρη στον ελλαδικό 
χώρο, που εξακολουθεί να παράγεται 
αυθεντική δημοτική ποίηση, που αντιστέ-
κεται στο πέρασμα από το Δημοτικό στο 
Λαϊκό τραγούδι με τον κατ’ επάγγελμα 
στιχουργό, συνθέτη και εκτελεστή. 
Στην Κρήτη ο καθένας αισθάνεται την 
ανάγκη να μιλήσει με μαντινάδα εμπερί-
στατη, που θα πει με κάποια συγκεκριμέ-
νη αφορμή. 

Κάποτε στο γάμο μιας μαθήτριάς μου 
βγήκα και είπα ένα τραγούδι, με πλησία-
σε ένας αρραβωνιασμένος -άγνωστος- 
και μου ζήτησε μια μαντινάδα για την 
εκλεκτή του. Ύστερα από λίγο του την 
έστειλα στο κινητό, έλεγε:

«Της μέρας τ’ ακριβό αγαπώ,  
τη νύχτα κάνω πράξη

Σα μου γελάς κι αντανακλώ  
του γέλιου σου τη λάμψη».

Στα δυο κομμένες, τριάντα ίσα- ίσα συλ-
λαβές η μαντινάδα,
με το ενοχλητικό κουδούνισμα στο τέλος 
και τη μέθη να παραστέκει 
το κάθε βήμα του ρυθμού, μην ξεστρατί-
σει στη συνήθεια!

Όταν ο Μάνος Χατζηδάκις πήγε κάποτε 
στ’ Ανώγεια κι εκεί, κατά τα ξημερώματα, 
κάτω απ’ τον πλάτανο του Αι-Γιώργη 
άκουσε νέα παιδιά να παίζουν μαντολίνο 
και να τραγουδούν μαντινάδες βγαλμένες 
κείνη την ώρα, μαγεύτηκε τόσο, που από 
τότε για καιρό κάθε χρόνο επισκεπτόταν 
την Κρήτη που τη θεωρούσε πηγή έμπνευ-
σης και τόπο ιδανικό για έκφραση του πιο 
αυθεντικού λυρισμού.

«Πώς να σε πω λουλούδι μου,  
που από την μυρωδιά σου

Εμέθυσα και ξέχασα  
πως είναι τ’ όνομά σου;».

Σε όλη τη Κρήτη ακούς παιδιά να τρα-
γουδούν και χαίρεσαι, που γίνεσαι μάρ-
τυρας μιας εξομολόγησης με όλη τη ιερο-
πρέπεια, που ταιριάζει στην έκφραση 
ενός μυστικού, που βγαίνει στο φως με τη 
λαχτάρα της προσμονής και μ’ όλον τον 
κίνδυνο να γίνει περίοπτο σε άκαιρη στιγ-
μή και μάτια βέβηλα.
Ακούς παιδιά να τραγουδούν και θαρρείς 
η φωνή τους βγαίνει από βαθειά σπήλαια, 
όπου φυλάσσονται οι πρωταρχικοί ήχοι, 
που συνοδεύουν από μιας αρχής τις ορι-
ακές στιγμές της ύπαρξης, τη γέννηση τον 
έρωτα, το θάνατο, τη έκρηξη του θυμικού 
στο θρήνο ή το ξεφάντωμα και σκέφτεσαι 
πως όλα αυτά κείνται πέρα από τα όρια 
της διασκέδασης ή και της ψυχαγωγίας 
και εγγίζουν τη μεθόριο, το ανάμεσα στο 
είναι και το μη είναι και νιώθεις να μικραί-
νει η απόσταση από τους Αρχαίους εκεί-
νους προγόνους, που αντί άλλης διασκέ-
δασης τα τραγωδούσαν όλα αυτά.
Ακούς ενήλικες κι ακόμη μεγαλύτερους, με 
όψη τραχιά και βλέμμα απόκρημνο με άφα-
τη τρυφερότητα να τραγουδούν τον έρωτα 
και αναρωτιέσαι, πού πήγε εκείνο το: «οία 
η όψις τοιάδε και η ψυχή». Ακούς γέροντες, 
που με νεανικό ενθουσιασμό και αθωότητα 
παιδική αφήνονται στις δονήσεις ενός ασί-
γαστου πάθους, που ζητά να υμνήσει την 
ομορφιά μιας αλήθειας, που ωσάν το θαύ-
μα και μόνο γιατί την πίστεψες υπάρχει.

«Δρόμο τραβώ, που δυτικά  
τς’ αγάπης δε με φέρνει

Γιατί είμαι Ανατολίτη γιος  
ήλιου που δε(ν) ’πογέρνει»!

Κι έρχεσαι εσύ ο απόδημος, τις Αυγου-
στιάτικες νύχτες της μέθεξης, που μπορείς 
να ξαναβρεθείς στα πάτρια, να αναθυμά-
σαι και να πάλλεσαι και επειδή δε γίνεται 
να τα εμπιστευθείς όλα στη σιωπή, κι επει-
δή μπορεί να εκτεθείς αν κάνεις πως πας 
να τραγουδήσεις τη μαντινάδα, που ανα-
γυρίζεις στη γλώσσα, αλλά που πάλι κά-
τι σε τρώει να βάλεις κι εσύ το λόγο σου, 
έρχεσαι εσύ ο απόδημος στο βηματισμό 
ενός γνώριμου ρυθμού και κατατίθεσαι 
Με τρόπο παλαιό, λέξεις δικές σου:

Ό, τι ποθείς μην τ’ απωθείς
Κι αν τ’ απωθείς, περίμενέ το
Κι αν το περιμένεις, 
Τα πρόχειρά σου φόρα πως δε θα ’ρθει
Κι αν δεν έρθει, κλάψε μα μην παρακα-
λέσεις
Κι αν το παρακαλέσεις κι έρθει, καλοδέ-
ξου το
Κι αν σε καλοδεχτεί κι αυτό, σήκω και 
χόρεψε
Τραγούδια πες, πες ότι νίκησες,
Πες ό, τι θες, όμως μην πεις
Πως τάχα λάβανε εκδίκηση τα όνειρα!

Βέβαια δεν είναι μαντινάδα, αλλά κινά 
από την ίδια ανάγκη, στο πιο μοναχικό 
ταξίδι, που μας επιφυλάσσει η ενηλικίω-
ση, το ταξίδι που καλύπτει την απόσταση 
από τα ενδότερα της ψυχής ως τον έβδο-
μο ουρανό, την ανάγκη να χωρέσεις μέσα 
σε έναν ρυθμό λίγη αλήθεια, να χαραχτείς 
κάπου, να μην περάσεις ολότελα απαρα-
τήρητος 

Αν ήταν να το πω με χρώματα θα διάλεγα 
το μαύρο!
Αυτό επέβαλε η μοίρα του νησιού ως δα-
κτυλικό αποτύπωμα 
Το μαύρο, για όσους ξέρουν, είναι το κόκ-
κινο της Κρήτης
είναι σημάδι του πένθους και του πάθους 
ταυτόχρονα,
είναι η σημειολογική αναφορά της αγέ-
ρωχης ψυχής, 
που δε δειλιά να ντύνεται κατάσαρκα το 
σκοτάδι,
που πάει να πει να μην καταδέχεται αυ-
ταπάτες,
το μαύρο, που εκτός των άλλων εντέλλε-
ται να σκεπάζει
και εν τέλει να παραστέκει και να προ-
στατεύει την μοναξιά
του τραγουδιστή από τη ρηχή  κατανόηση.

Σε γράμμα στο Θεό ένα παιδί έγραψε:
«Αγαπητέ Θεέ, 
Αφού ξέρεις καλύτερα από μένα τι θέλω, 
γιατί σ’ αρέσει να μ’ αφήνεις να προσεύ-
χομαι;»

Όσο ο θεός δεν απαντά, δεν έχουμε άλλο 
απ’ το να προσευχόμαστε, που στη ζωή, 
δηλαδή στον πόνο και στον έρωτα, θα πει 
να τραγουδάμε!

Παλμογραφίες..!
Δημήτρη Σαλούστρου (του Ζαϊμη) * ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

αν ηταν να το πω Με χρωΜατα...
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      ο αν αυτή η «σελίδα» θα είναι “καθαρή”, μεγάλη, μικρή, 
λευκή ή με μουτζούρες, αυτό θα το διαπιστώσουμε στην πορεία!
Τώρα, αυτό που προέχει για την Ομάδα είναι να κλείσει μια για 
πάντα την παλιά σελίδα, να αφήσει πίσω ότι την πλήγωσε και να 
μάθει από τα λάθη και τις παραλείψεις της. Να γίνουν από την 
αρχή τα σωστά βήματα σε κάθε τομέα του σωματείου. 
Μαζί με την αλλαγή σελίδας και την αλλαγή νομού (από αυτόν 
του Ρεθύμνου, στο νομό πλεόν Ηρακλείου), η κυριότερη αλλαγή 
θα πρέπει να είναι η αλλαγή της νοοτροπίας και η προσπέραση 
των παθογενειών που μαζί με άλλες σημαντικές λεπτομέρειες και 
με τους αστάθμητους παράγοντες, μας έφεραν σε αυτήν την 
δεινή θέση. Από αυτήν την στιγμή, η «Ευγενής άμιλλα», το «Ευ 
αγωνίζεσθαι» που στην ποδοσφαιρική γλώσσα μεταφράζεται ως 
«fair play», μαζί με την καλλιέργεια για υψηλή παιδεία σε όλα 
τα επίπεδα, είναι το πιο μεγάλο στοίχημα για το ιστορικό αθλη-
τικό σωματείο της κωμόπολης μας!! 
Σκαλί – σκαλί, βήμα – βήμα, με υπομονή και επιμονή μαζί με τις 
κατάλληλες συγκυρίες, οι καρποί των αποτελεσμάτων θα είναι 
μονόδρομος να πέσουν μέσα στο καλάθι. Σε όλη την ομάδα υπάρ-
χει μια – συγκρατημένη – αισιοδοξία ότι οι ποθητοί στόχοι θα 
επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό! 
Ο νέος προπονητής Σταμάτης Μαματζάκης, μαζί με το νεοσύ-
στατο Δ.Σ. που το απαρτίζουν οι: Νίκος Καλομοίρης (γκαγκά-
ρης), Μανώλης Σκανδάλης (δημοσιογράφος), Γιώργης Καλομοί-
ρης (Ταγιάν), Γιάννης Σαλούστρος (Χαρκιάς), Γιώργης Σπαχής 
(καρνάβαλος), Παναγιώτης Πασπαράκης (του Γιαννιό), Παύλος 
Σκουλάς (του Καρρά), Γιάννης Καλλέργης (κουρούπης), Μίλτος 
Πλουσής, Νίκος Ξυλούρης (κούβος), Γιώργης Μπαγκέρης (δη-
μοσιογράφος), Γιάννης Καλλέργης (του Σηφογιάννη), Δημήτρης 
Σφακιανάκης, Γιάννης Μπρίνταλος, Δημήτρης Σκανδάλης (του 
Διομήδη) και Βασίλης Ανδρεαδάκης (Γεγές), με τον-επίσης νέο- 
πρόεδρο Στέλιο Ξυλούρη, που σαν γιατρός… έχει διαγνώσει τα 
«κακώς κείμενα» του παρελθόντος και είναι έτοιμος και πρόθυμος 
να βάλει το νυστέρι του και να «χορηγήσει θεραπεία». Τη σωστή 
θεραπεία στον κατάλληλο χρόνο ώστε ο ΑΕΤΟΣ να ξανανοίξει 
τις φτερούγες του υγιείς και να (ξανά)πετάξει ψηλά. 
Όλα όμως αυτά πρώτα απ’ όλα προϋποθέτουν θέληση και απο-
φασιστικότητα και απ’ ότι φαίνεται με την πρώτη ματιά υπάρχουν 
και τα δυο και με το παραπάνω! Ο πήχης είναι να ανέβει ψηλά, 
αλλά με μικρά και σταθερά βήματα. Να φτάσουμε σταδιακά την 
ομάδα σε αυτό το επίπεδο που της αρμόζει και σαν όνομα («ΑΕ-
ΤΟΣ») και σαν ιστορία, για να ξαναγίνει το καμάρι των Ανω-
γείων, που εδώ και 55 χρόνια από την ίδρυσή της Ομάδας, έχει 
δώσει και έχει πάρει αρκετά σε διάφορα αθλητικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά επίπεδα! 
Για να φέρει όμως αποτέλεσμα η… νέα αυτή «θεραπεία» πρέπει 
να υπάρχει και η συνδρομή, η στήριξη και το έρισμα από την 
κοινωνία των Ανωγείων! Επίσης η βοήθεια, η κάθε είδους βοήθεια 
από τους απόδημους Ανωγειανούς και φίλους των Ανωγείων! 
Όλοι μαζί να παλέψουμε γι αυτό το σκοπό! Δεν περισσεύει κανείς. 
Όλοι μαζί μπορούμε», είναι το σύνθημα γνωστού ραδιοτηλεο-
πτικού καναλιού, το δικό μας πρέπει να είναι: «Όλοι μαζί θα τα 
καταφέρουμε!» 
Ο δρόμος είναι μακρύς χωρίς να είναι στρωμένος με ροδοπέτα-
λα αλλά η θέληση, η αποφασιστικότητα και η πίστη κινεί όρη και 
ξεπερνάει κάθε εμπόδιο, μικρό και μεγάλο! Το έχει αποδείξει, 
άλλωστε, ο Ανωγειανός στην μακραίωνη ιστορία του, ότι όταν 
μπορεί να ομονοήσει, τότε το θεωρητικά ανέφικτο, γίνεται εφικτό!
 
   Να αναφέρουμε ότι ο ΑΕΤΟΣ θα ξεκινήσει από το Γ΄ Τοπικό 
Ηρακλείου, με την πρώτη αγωνιστική να είναι το Σάββατο, 6 
Οκτώβρη. 
Η κλήρωση έγινε την Πέμπτη 6 Σεπτέμβρη και ήταν παρόντες 
οι Μίλτος Πλουσής, Γιάννης Σαλούστρος και Νίκος Βρέντζος. 
Οι ομάδες που θα συμμετέχουν μαζί με τον Α.Ο. ΑΕΤΟ ΑΝΩ-
ΓΕΙΩΝ, είναι ›ΠΑΤΟΥΧΑΣ ›ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ›ΝΕ-
ΟΙ ΜΟΙΡΩΝ ›ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ ›ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ ›ΙΝΙ – ΡΟΔΙΑ ›ΚΟΡΟΙΒΟΣ ›ΓΟΥΧΤΑΣ 2010 
›ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ›ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ. 

Μαν. σκαν.

9η αγωνιστική
Α΄ ΓΥΡΟΣ
ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ. . . . . ΕΛΠΙΔΕΣ 
 ΗΡΟΔΟΤΟΥ
ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 . . . . . . . . . . . ΡΕΠΟ
ΚΟΥΝΑΒΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
ΙΝΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ . . . . . . . . . . . . ΡΟΔΙΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡ.  . . . . ΠΑΤΟΥΧΑΣ

10η αγωνιστική
Α΄ ΓΥΡΟΣ
ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 . . . . . . . . . . . ΑΛΟΓΟ 
 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ . . . . . ΚΟΥΝΑΒΟΙ
ΡΕΠΟ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΝΙ
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ  . . . . . . . . . . . . ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ. . . . . . . . ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑΤΟΥΧΑΣ
ΡΟΔΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
 ΗΡ.

11η αγωνιστική
Α΄ ΓΥΡΟΣ
ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ. . . . . ΚΟΥΝΑΒΟΙ
ΙΝΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . ΕΛΠΙΔΕΣ 
 ΗΡΟΔΟΤΟΥ
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ . . . . . . . . . . . . ΡΕΠΟ
ΠΑΤΟΥΧΑΣ  . . . . . . . . . . . . . . ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡ.  . . . . ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . ΡΟΔΙΑ

12η αγωνιστική
Α΄ ΓΥΡΟΣ
ΙΝΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΛΟΓΟ 
                                                       ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΚΟΥΝΑΒΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 . . . . . . . . . . . ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ . . . . . ΠΑΤΟΥΧΑΣ
ΡΕΠΟ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
 ΗΡ.
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ  . . . . . . . . . . . . ΡΟΔΙΑ
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ. . . . . . . . ΚΟΡΟΙΒΟΣ

13η αγωνιστική
Α΄ ΓΥΡΟΣ
ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ. . . . . ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ . . . . . . . . . . . . ΙΝΙ
ΠΑΤΟΥΧΑΣ  . . . . . . . . . . . . . . ΚΟΥΝΑΒΟΙ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡ.  . . . . ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010
ΡΟΔΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΛΠΙΔΕΣ 
 ΗΡΟΔΟΤΟΥ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . ΡΕΠΟ
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ  . . . . . . . . . . . . ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

14η αγωνιστική
Β΄ΓΥΡΟΣ
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ . . . . . . . . . . . . ΑΛΟΓΟ 
 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . ΠΑΤΟΥΧΑΣ
ΙΝΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
 ΗΡ.
ΚΟΥΝΑΒΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . ΡΟΔΙΑ
ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 . . . . . . . . . . . ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ . . . . . ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΡΕΠΟ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ

15η αγωνιστική
B΄ ΓΥΡΟΣ
ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ. . . . . ΠΑΤΟΥΧΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡ.  . . . . ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ
ΡΟΔΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . ΙΝΙ
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ. . . . . . . . ΚΟΥΝΑΒΟΙ
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ  . . . . . . . . . . . . ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010
ΡΕΠΟ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΛΠΙΔΕΣ 
 ΗΡΟΔΟΤΟΥ

16η αγωνιστική
B΄ ΓΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡ.  . . . . ΑΛΟΓΟ 
 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΠΑΤΟΥΧΑΣ  . . . . . . . . . . . . . . ΡΟΔΙΑ
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ . . . . . . . . . . . . ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ  
 ΤΟΥ Α.Ο. ΑΕΤΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Τ

✓

 (συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

 (συνέχεια από την πρώτη σελίδα)



ΑΠΟ ΤΟ 
βασίλη κ. 
βουϊδάσκη 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
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σ’ αυτή την δύσκολη για τους συνανθρώπους μας της Ανατολικής Αττικής στιγμή, 
ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος. Συμ-
μετέχοντας ενεργά στις δράσεις συμπαράστασης στους πυροπαθείς, την Τετάρτη, 
25 Ιουλίου 2018, κράτησε τα γραφεία του ανοικτά πρωί και απόγευμα, με την 
πολύτιμη βοήθεια των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της χορευτικής του 
ομάδας, συλλέγοντας είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες.
Μέλη και φίλοι του Συλλόγου, μεταξύ των οποίων και οι «γείτονες» μας στους 
Αμπελόκηπους φαρμακοποιοί και επιχειρηματίες, προσέτρεξαν στο κάλεσμά μας, 
συντελώντας στη συλλογή ικανής ποσότητας ειδών, τα οποία το ίδιο βράδυ μετα-
φέρθηκαν από μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου και της χορευτικής 
ομάδας, με επικεφαλής την πρόεδρο κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, στο χώρο συγκέ-
ντρωσης ειδών του δημαρχείου Ραφήνας.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας ευχαριστεί θερμά τους φίλους και τα μέλη του για 
τις ανιδιοτελείς προσφορές τους και την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα αλληλεγ-
γύης και συμπαράστασης προς τους πυροπαθείς της Ανατολικής Αττικής. Θερμά 
ευχαριστώ και στους Γιώργη και Νικόλα Φασουλά (Σκαμνάκο) για την παραχώρη-
ση του αυτοκινήτου για την μεταφορά των συλλεγέντων ειδών στη Ραφήνα.
Είθε σύντομα να σβήσουν τα πύρινα σημάδια απ’ τις καρδιές και τις ψυχές των 
πληγέντων, καλό παράδεισο σε όσους τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα «έφυγαν» 
νικημένοι στην άνιση μάχη με τις φλόγες, δύναμη και υπομονή σε όσους έμειναν 
πίσω να θυμούνται...
Ας προσπαθήσουμε να είμαστε πάντα πλάι σ’ εκείνους που μας χρειάζονται...
Γιατί όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι του 
Σάββα Σαββόπουλου και είναι αφιερω-
μένο στη μνήμη της Χρύσας Σπηλιώτη, 
του συντρόφου της Δημήτρη Τουρναβί-
τη, και όλων των ανθρώπων, που  χάθη-
καν το δείλι στις 23-7-2018 στην φονική 
πυρκαγιά (γενοκτονία) κατά τη γνώμη 
μου στο Μάτι αλλά και των μετέπειτα 
θανόντων που αποβίωσαν και ίσως απο-
βιώσουν στα νοσοκομεία.

«Η ενασχόληση με την θεματική του νερού 
και της φωτιάς δεν φαινόταν περίεργη, 
γιατί η Χρύσα γνώριζε την φιλοσοφική 
σημασία αυτών των στοιχείων από τους 
αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους μέχρι τον 
μεσαίωνα.
Όμως η πραγματικότητα κατασπάραξε το 
συμβολικό. Η Χρύσα είχε πάντα ανοιχτό 
τον εαυτό της για να αντιληφθεί και νοη-
ματοδοτήσει αυτό που προσπαθούσε να 
«πει» ο εαυτός της και ο κόσμος. Το έργο 
της μαρτυρά την άοκνη προσπάθειά της 
να βρει νέα μέσα έκφρασης της σκέψης 
και του συναισθήματος της, να επισκεφτεί 
και ν’ αναλύσει τις ιδέες που κυκλοφο-
ρούν στην νεολαία και γενικότερα την 
κοινωνία. Έγινε μια ζωντανή ύπαρξη αφι-
ερωμένη στην δημιουργία, στο φως.
Στην δύσκολη πορεία της, είχε την στήρι-
ξη του συντρόφου του Δημήτρη - του οποί-
ου οι αρετές ήταν πολλές. Πάντα υπήρξε 
ευγενής, με ήθος σπάνιο, με μάτια γεμάτα 
αλήθεια, ενθουσιώδης, ανεκτική, γεμάτη 
αγάπη για τους άλλους, ευφυής, γεμάτη 
φαντασία, γενναιόδωρη, ονειροπόλος, με 
υποκριτικές ικανότητες απίστευτες για να 
βάλει επίσης σκηνής τα πάθη των ανθρώ-
πων (Ηλέκτρα, κλπ), Ιδιοφυής θεατρική 
συγγραφέας (Ποιός ανακάλυψε την Αμε-
ρική, Πόρτες κλπ). Ίσως να ήταν αυστη-
ρή, πολύ απαιτητική με τον εαυτό της. 
Ίσως εκεί να κρύβεται και η μεγαλύτερη 
αρετή της. Η Χρύσα, ίσως, ένα από τα πιο 
προικισμένα πλάσματα που γνώρισα, μου 
έκανε εντύπωση ότι πάντα αναγνώριζε 

στον εαυτό της την έλλειψη. Ωστόσο, η 
έλλειψη, η αδυναμία της γίνονταν αφετη-
ρία για να βρει νέους δρόμους δημιουργί-
ας και δράσης. Ποτέ δεν αισθάνθηκε 
πλήρης, πετυχημένη, αυτάρκης, κατά κά-
ποιο τρόπο «τελειωμένη». 
Είχε αγωνία όταν αδυνατούσε να κατα-
νοήσει καλά μια κατάσταση· ξεκινούσε 
μια κοπιώδη εργασία, διανοητική και συ-
ναισθηματική ώστε να την προσεγγίσει 
και τελικά να την μορφοποιήσει μέσα από 
τους δικούς της δρόμους. Η Χρύσα ανα-
λωνόταν σαν κερί για να μας φωτίσει 
όλους, μέσα από την υποκριτική της και 
μέσα από την γραφή της, κυρίως μέσα από 
την ζωή της. Μιλούσε, χόρευε, τραγου-
δούσε για να ξυπνήσει νωθρές ψυχές και 
νωθρά σώματα. Η Χρύσα γίνονταν πάντα 
θυσία για τους άλλους. Και πιστεύω ότι 
με το θάνατό τους, εκείνη, ο Δημήτρης, τα 
παιδιά και οι άλλοι που χάθηκαν από την 
καθημερινότητα τόσο δραματικά, μοιάζει 
να θυσιάστηκαν για όλους μας, για να μας 
δώσουν την ευκαιρία να ξανασκεφτούμε 
τις ζωές μας. 
Να συναντήσουμε τον εαυτό μας και τον 
άλλο. Οι νεκροί που χάνονται σαν σκιές 
που μας φωτίζουν, μας καλούν να γίνου-
με άνθρωποι, δηλαδή να μπορέσουμε 
αγαπήσουμε. Όχι τους όμοιούς μας, 
αλλά και τους «άλλους». Σε μια χώρα 
που έχει δομηθεί πάνω στο μίσος και τον 
διχασμό, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική 
από αυτή στην συνηθισμένη επανάληψη 
των εμφυλίων. Η χώρα μας, αυτήν την 
ώρα, κατά την οποία έχει γίνει «χώρος 
οδύνης» έχει ανάγκη από αγάπη και σκέ-
ψη πάνω σε όλα όσα πονούν τους ανθρώ-
πους της.
Το οφείλουμε σε αυτούς που χάθηκαν. 
Για να δώσουμε νόημα στην θυσία τους. 
Για να δώσουμε νόημα στην ζωή μας.» 

Για την αντιγραφή  
Αλεξάνδρα Ι. Σταυρακάκη

1 Απόσπασμα από το Σονέτο του Λορέντζου Μαβίλη «ΛΗΘΗ»

ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
  ΓΛΩΣΣΑ

Το παρουσίασε η ίδια με εξαιρετική τέχνη σε σκηνοθεσία Αυγουστίνου Ρευμούνδου. 
Είναι το κύκνειον έργον της, το οποίον προοικονομεί και προεικάζει τα μελλούμενα. 
Ανακαλώ στη μνήμη μου την αρχή του μονολόγου της μητέρας Ρεγγίνας Τουρίνι – 
Μάντζαρου που υποδύθηκε με εξαίρετη επιτυχία η Χρύσα. Η Ρεγγίνα-Χρύσα βγαίνει 
από ένα κάδρο με το πορτραίτο της, το οποίο συμβολίζει, μεταξύ άλλων και τάφο, 
ανάβοντας ένα σπίρτο χαμογελώντας πονηρά και μονολογεί:
«Ρεγγίνα: Τα κατάφερα, το σκασα. Βιβα λα λιμπερτά! Συμφορά μου! Συμφορέλα μου! 
Αληθινοί είναι αυτοί ή φανταζία; Τι μόδα είναι τούτη; Άλλη μανιέρα, άλλο ντύσιμο, 
αλλά ούλα εμένα κοιτάνε παράξενα... Βα μπένε δεν πειράζει... καθένας βλέπει για 
κανονικό τον δικό του κόσμο και των αλλωνών για περίεργο. Τώρα εγώ πρέπει να 
εξηγήσω τι κάνω εδώ; Το σκασα από τον τάφο μου. Έπιασε φωτιά στο κοιμητήριο 
κι άρχισα να πυρώνομαι! Είπα δεν κάηκα ζωντανή, να καώ πεθαμένη; Ευχήθηκα μ’ 
ούλη μου την καρδιά να εξαφανιστώ... 
Ε μιρακολο γίνηκε! Είμαι η Ρεγγίνα. Ρεγγίνα Τουρίνι από τη φαμίλια του πατέρα μου 
και δεν είναι η πρώτη βολά που κινδυνεύω να καυτώ στη ζωή μου. Ήμουνα μικρή στη 
πατρίδα μου τη Ζάρα τση Δαλματίας που ρθανε νύχτα κουρσάροι και βάλανε φωτιά. 
«Ξύπνά Ρεγγίνα ξύπνα» φωνάζει η νόνα μου η Μαρία Τζέμα Καρμέλα που κοιμότα-
νε πάντα με το ένα μάτι λιμπρέτο. Μόνο τη νόνα μου, τη μαμά τση μαμάς μου της 
πεθαμένης είχα κοντά μου και τον πατέρα στην απέναντι κάμαρα που πετάχτηκε κι 
αυτός από τον ύπνο με ένα τουφέκι.» 
Η μόνη μου παραμυθία σ΄ αυτήν την απροσδόκητη τραγωδία για το χαμό της Χρύσας, 
του συζύγου της Δημήτρη Τουρναβίτη, και όλων των άλλων συνανθρώπων μας, είναι 
μια φράση του Ηρακλείτου του σκοτεινού αλλά αγαπημένου μου φιλοσόφου που 
γνώριζε περισσότερα από όσα δήλωνε: «Αρηιφάτους θεοί τιμώσι και άνθρωποι.»4 δηλ. 
αυτούς που σκοτώθηκαν μαχόμενοι, τους τιμούν και οι θεοί και οι άνθρωποι.

ΑΛΣ 
16-8-2018

1   Παγά λαλέουσα αποκαλείται έτσι το Μαντείο των Δελφών στο χρησμό που έδωσε στον αυτοκρατορα του Βυζαντίου 
Ιουλιανό όταν εκείνςο ζήτησε να μάθει για την τύχη του ελληνικού πολιτισμού. «Είπατε τω βασιλεί ουκέτι φοίβος 
έχει καλύβην ού παγάν λαλέουσαν απέσβετο και λάλον ύδωρ»

2   Ομήρου Οδύσσεια Ν. 109 όλα τα βλέπει από ψηλά και ακούει όλα τα πάντα.
3  Ορφικός Ύμνος του Ερμού παγκρατές ήτορ σημαίνει τη μεγάλη καρδιά.
4  Κλήμης Στρωματείς iv 16

Με τη Χρύσα γνωριζόμασταν πάνω από δέκα χρόνια. Δεν βλεπόμασταν συχνά λόγω 
του φόρτου εργασίας αμφοτέρων, αλλά όποτε συναντιόμασταν άνθιζαν οι αμυγδαλιές 
και μοσκοβολούσε ο τόπος από το άρωμά που κατέκλυζε την ψυχή και το νου μου.
Σήμερα που γράφω αυτές τις γραμμές βένθος και πένθος βαθύ με διακατέχει. Δεν 
μπορώ να δεχθώ ότι η Χρύσα έφυγε, τόσο ξαφνικά μα τόσο ξαφνικά, τόσο νέα, τόσο 
ωραία από κάθε άποψη, τόσο… τόσο δημιουργική, πάνω στον ανθό της και με… τέτοιο 
φριχτό τρόπο.
Πριν δέκα χρόνια με αφορμή το έργο που η ίδια είχε γράψει με τον τίτλο «Φωτιά και 
Νερό» και είχε μεγάλη επιτυχία, μου είχε παραχωρήσει μια συνέντευξη για τη ζωή της, 
το έργο και τα όνειρά της. Αυτή η συνέντευξη είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα μας, 
όσο όμως και αν έχω ψάξει στο αρχείο μου είναι αδύνατον να την ανακαλύψω. Πα-
ρακαλώ την εφημερίδα αν βρει το φύλλο που δημοσιεύθηκε να μου την στείλει, την 
έχω ανάγκη. 
Εγώ πάλι είχα γράψει μια κριτική για το έργο της «Φωτιά και Νερό» που είχε ανέβει, 
πριν δέκα χρόνια, το 2008, στο θέατρο «Άλμα». Αυτήν την κριτική, προσαρμοσμένη 
στα θλιβερά συμβάντα, την στέλνω σήμερα και εκφράζω την επιθυμία να επαναδημο-
σιευθεί ως τιμή στην μνήμη της αξέχαστης συγγραφέως ηθοποιού και φίλης, γιατί 
θεωρώ ότι το έργο της με τον τίτλο «Φωτιά και Νερό» είναι σημαντικό για μας που 
μείναμε πίσω και σημαδιακό για εκείνη που έφυγε: 
«Φωτιά και Νερό 
Η’ αλλιώς Πυρ και ύδωρ, τα δύο από τα τέσσαρα στοιχεία, που απαρτίζουν τις βα-
σικές αρχές της ύπαρξής του Κόσμου κατά τους προσωκρατικούς φιλοσόφους. Τα 
δύο άλλα στοιχεία είναι ο αήρ και η γαία (γή). Και τα τέσσαρα αποτελούν τα ριζώ-
ματα του Πυθαγόρα μέσα από τα οποία άνθησε η φιλοσοφία του, που ανύψωσε τον 
άνθρωπο σε πεδία δυσθεώρητα.
Από τα τέσσερα στοιχεία η Χρύσα Σπηλιώτη επέλεξε καθόλου τυχαία, -αλλά μάλλον 
μοιραία θα έλεγα σήμερα- τα ισχυρότερα, το πύρ και το ύδωρ, τη φωτιά και νερό που 
λειτουργούν λυτρωτικά και καθαρτικά στον θεατή, για τον τίτλον του νέου της θεα-
τρικού έργου που ανέβηκε στο θέατρο ΑΛΜΑ.
Εκτιμούσα ανέκαθεν την εργασία που προσέφερε η Χρύσα στο χώρο του θεάτρου 
και της τέχνης, και ομολογώ πως πήγαινα να δω την θεατρική αυτή παράσταση μ’ 
όλη την καλή διάθεση. Όμως η παράσταση αυτή ήταν μια εξαιρετική έκπληξη για 
μένα και αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισα να αναφερθώ σ αυτήν- χωρίς να μπορώ 
να διαβλέψω πριν 10 χρόνια ότι του κύκλου τα γυρίσματα καθόλου τυχαία περιστρέ-
φονται γύρω μας και προκαλούν καταστάσεις.
Ο θεατρικός λόγος της συγγραφέως φρέσκος, σφριγηλός, πνευματώδης, αναβλύζει ως 
«παγά λαλέουσα»1. Καθηλώνει τον θεατή και παίζει μαζί του. Τον πετάει σαν τόπι από 
τη θλίψη και το αδιέξοδο, έως εκείνο τον γέλωτα που τον λυτρώνει και τον καθαίρει. 
Με συναρπαστικό τρόπο πλάθεται η ατμόσφαιρα που μας μεταφέρει στη σύγκρουση 
δύο κόσμων, δύο πολιτισμών και δύο ανδρών που δεν τους εκπροσωπούν οικειοθελώς, 
αλλά αποτελούν θύματα της εξουσίας και της ισχύος των δύο αντιμαχομένων στρα-
τοπέδων, που έχει επιβληθεί ερήμην τους, χωρίς την θέλησή τους. 
Και ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους, τους δύο άνδρες-θύματά τους, και τις κατ 
επίφασιν συγκρούσεις τους, η θήλεια αρχή, η γυναίκα, Η Χαγιάτ που στα Πέρσικα 
σημαίνει μικρή αυλή και στα αραβικά Ζωή, ο οφθαλμός «ος τα πανθ εφορά και πάντα 
ακούει» όπως λέει και ο Όμηρος.2 
Αυτή η δύναμις, ή μάλλον η υπέρ δύναμις, που χωρίς να δυναστεύει και να εξουσιά-
ζει, εξισορροπεί, θεραπεύει, τρέφει, υπηρετεί και θωπεύει τις πληγές όλων μας. Η 
ισχύς που δεν εκδηλώνεται με την μορφή της εξουσίας αλλά μόνον με τη μορφή της 
δοτικότητας, της αγαπητικότητας και του Αγαθού. Αυτό το Αγαθόν που «παγκρατές 
ήτορ έχον»3 κρατεί και συνέχει τα αδύναμα, τα ασθενικά, τ’ αόρατα, προσπαθεί να 
εναρμονίσει τη φωτιά με το νερό, το πύρ με το ύδωρ, δύο αντίθετα στοιχεία που το 
ένα αναπτύσσεται εις βάρος του άλλου, άλλοτε θεραπεύοντας και ζωογονώντας και 
άλλοτε καταστρέφοντας και προκαλώντας το θάνατο, το πένθος και την τραγωδία, 
όταν υπερβούν τα μέτρα, και διαπραχθεί η ύβρις. 
Ο θεατής μετέχει σ ένα θεατρικό παραμύθι, στις αγωνίες, στα τραύματα και τις ελ-
πίδες των ηρώων και αναμένει την έξοδο.
Φίλε θεατή έξοδος!! όπως λέει και ο Διονύσης Σαββόπουλος, που αλλοίμονο επί ματαίω 
καρτερείται. Η μόνη έξοδος είναι αυτή της Χαγιάτ – Ζωής, που αποχωρεί αξιοπρεπώς 
από την σκηνή, μαζεύοντας τα κομμάτια της – τα πράγματά της. Ενώ οι δύο άνδρες τα 
θύματα, των ισχυρών, των δύο κόσμων, της φωτιάς και του νερού, του αραβικού και 
του χριστιανικού, του ανατολικού και του δυτικού, «μοιραίοι και άβουλοι αντάμα» 
πνιγμένοι μέσα στο πιοτό και το αδιέξοδο, συνεχίζουν να παίζουν τη Ζωή στο σκάκι.
Η Χρύσα Σπηλιώτη είναι ένας ευαισθητοποιημένος άνθρωπος που κρατάει καλά, 
κρατάει γερά τον σφυγμό της εποχής μας. Είναι γνωστή θεατράνθρωπος, και γω ως 
φίλη του θεάτρου την θεωρώ και δική μου φίλη. Την ευχαριστώ για τη αισθητική 
αυτή συγκίνηση που μου χάρισε». 

Αλλά και το τελευταίο συγγραφικό έργο της Χρύσας «Ο γιος μου Νικόλαος Μάντζα-
ρος» που παρουσιάστηκε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα με εξαιρετική υποδοχή και κρι-
τικές, ένας εξαιρετικός μονόλογος είναι το «κύκνειο» άσμα του έργου της. Έχει όλη 
την ομορφιά και τη μεγαλοπρέπεια του λευκού κύκνου που πλέει στην ήρεμη και 
φωτεινή λίμνη με τον μαύρο κύκνο να καραδοκεί. 

της Αλεξάνδρας Σταυρακάκη (Αλς)

Στη μνήμη της εκλεκτής ηθοποιού, 
συγγραφέως και φίλης, της χρυσής, 

Χρύσας Σπηλιώτη

&

«Κι αν δε μπορείς παρά να κλαίς το δείλι
του ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν
θέλουν, μα δε βολεί να λησμονήσουν»1

Πολλοί άνθρωποι και προπάντων οι Ανωγειανοί νιώσα-
με το σπαραγμό του πόνου στην ψυχή μας με το απίστευ-
τα τραγικό γεγονός, το θάνατο του 23χρονου Μανώλη 
Στρατάκη, τον Απρίλη του 2017. Ακόμα κι εκείνοι που 
έζησαν από κοντά το εφιαλτικό μεσοδιάστημα των δε-
καπέντε μηνών μέχρι σήμερα, αδυνατούν να περιγρά-
ψουν τις συγκλονιστικές στιγμές, που έζησαν όλοι οι 
συγχωριανοί, και ιδιαίτερα οι δυο οικογένειες, που είχαν 
τη μεγάλη ατυχία να βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα.
Γι’ αυτό, όλοι οι κάτοικοι και προπάντων εκείνοι που 
από την πρώτη στιγμή στρατεύτηκαν και κατέθεσαν 
ψυχή, καθένας με τον τρόπο και τις δυνάμεις του και 
βάζοντας σκοπό ζωής την αποσόβηση μιας επικείμενης 
αιματηρής σύγκρουσης, είναι σε θέση να εκτιμήσουν 
τις προσπάθειες, που οδήγησαν στις τελευταίες ευχά-
ριστες και αξιοθαύμαστες εξελίξεις. Εκείνες που ανοί-
γουν το δρόμο για την ειρηνική συνύπαρξη των δυο 
οικογενειών.
Αυτό διατρανώνει κατά τον καλύτερο τρόπο, πως οι 
άνθρωποι μόνο με τη συνεργασία και τη λογική κατε-
δαφίζουν αιωνόβιες, κακοήθεις κοινωνικές παραδόσεις, 
που οδηγούν κυριολεκτικά στην εξόντωση και στο ξε-
κλήρισμα οικογενειών.
Η γνωστοποίηση αυτής της πρωτόγνωρης είδησης αιφ-
νιδίασε θετικά τους πάντες και περισσότερο αυτούς που 
έλεγαν ότι εκείνη η εκρηκτική κατάσταση θα οδηγούσε 
νομοτελειακά σε μια αναπόφευκτη αιματηρή συμπλοκή. 
Όμως, οι λιγότερο απαισιόδοξοι και από τις δυο μεριές 
των εμπλεκομένων, ενώ δεν υποβάθμιζαν την επικινδυ-
νότητα της υπόθεσης, πίστευαν πως η ελπίδα για μια 
θετική έκβαση ήταν πάντα ζωντανή. Γι’ αυτό έσφιξαν 
τα χέρια και συνεργάστηκαν αρμονικά προς αυτή την 
κατεύθυνση. Γνωρίζοντας την ψυχοσύνθεση του ανθρώ-
που και προπάντων την ύπαρξη Εκείνου που καθορίζει 
τις ζωές μας, αθόρυβα και υπομονετικά, ανέλαβαν πρω-
τοβουλία για τη μείωση της έντασης και την αποτροπή 
του «μοιραίου», με σύμμαχο τον πανδαμάτορα χρόνο.
Αν, λοιπόν, τον Απρίλη του 2017 οι Ανωγειανοί, δικαιο-
λογημένα λυπημένοι και ταπεινωμένοι, απολογούνταν 
στην ανθρωπότητα, επειδή δεν κατάφεραν να αποσοβή-
σουν το θλιβερό γεγονός, τα τελευταία θεάρεστα νέα τούς 
εξιλεώνουν και τους κάνουν να σηκώνουν συνετά το κε-
φάλι ψηλά. Την ίδια χαρά αισθάνονται κι άλλοι καλοί 
φίλοι από άλλα χωριά, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Οι 
συνεχείς προσπάθειες όλων, γνωστών και αγνώστων, των 
δεκαπέντε μηνών κυοφόρησαν τις ευχάριστες εξελίξεις, 

που ήλθαν στο φως στα τέλη του Ιουλίου του 2018. 
Συγχαρητήρια σε όλους, και πρωτίστως στις δυο εμπλε-
κόμενες οικογένειες, που διαχειρίστηκαν με τη λογική 
αυτή την απίστευτα επικίνδυνη κρίση και έφτασαν σε 
μια πρωτόγνωρη ανακωχή και ιστορική συμφωνία συ-
νύπαρξης Οι Δακανάλιδες υπέμειναν τις τεράστιες δυ-
σκολίες του ξεριζωμού τους και μετά από δεκαπέντε 
μήνες επέστρεψαν στα σπίτια τους.
Οι Στρατάκιδες έκαμαν τη μοναδική και απίστευτη 
υπέρβαση, που τους τοποθέτησε πιο πάνω και από την 
ανθρώπινη λογική και συνείδηση. Όπως η ίδια η χαρο-
καμένη μάνα, κ. Ρ. Στρατάκη, με παρρησία αυτολεξεί 
λέει: «Ακούσαμε πολλούς χωριανούς και φίλους, αλλά 
ανεπηρέαστοι και αποκλειστικά μόνοι μας ως οικογέ-
νεια, πήραμε αυτή την ιστορική και γενναία απόφαση. 
Γι’ αυτό ακριβώς και κάποιοι χωριανοί δεν έκαναν 
τίποτε περισσότερο, από το να την μεταφέρουν αυτού-
σια στους εκπροσώπους των Ανωγείων στο αμφιθέατρο 
του Δημοτικού Σχολείου».
Μόνοι τους οι Στρατάκιδες έπνιξαν στο θρήνο τον ανεί-
πωτο πόνο με μεγάλη αυτοσυγκράτηση και τίμησαν δε-
όντως το Μανώλη τους. Εισάκουσαν τα μηνύματά του, 
που τους θέλει όλους ζωντανούς και γερούς και άνοιξαν 
την πόρτα της λογικής σε όλους. Έτσι προχώρησαν σ’ 
αυτό το υπεράνθρωπο, διάβημα που εντυπωσίασε όλους 
τους ανθρώπους της χώρας και του κόσμου.
Συμμετέχω ολόψυχα στη χαρά όλων και αποδέχομαι 
με αισιοδοξία τη ρήση, πως: «Η αρχή είναι το ήμισυ του 
παντός». Έγινε η πολυπόθητη αρχή για ένα βαρυσήμα-
ντο γεγονός, που όλοι διακαώς επιθυμούσαμε, αλλά ο 
δρόμος για την πρακτική εφαρμογή είναι μακρύς και 
δύσκολος. Αυτό όμως το θλιβερό συμβάν του Απρίλη 
δεν είναι πια θέμα μόνο των Στρατάκιδων και των Δα-
κανάλιδων. Οι Ανωγειανοί, μαζί και μ’ άλλους φίλους, 
το έκαναν δική τους υπόθεση και οδήγησαν τις δυο 
οικογένειες στο ιστορικό «Κοινωνικό Συμβόλαιο Ειρη-
νικής Συνύπαρξης». Όχι μόνο το συνυπέγραψαν ομό-
φωνα, αλλά και εγγυήθηκαν την αξιοπιστία του και 
απαιτούν απ’ όλους την τήρησή του.
Ιδιαίτερα τα μέλη και των δυο οικογενειών οφείλουν να 
λειτουργούν με γνώμονα μόνο τη λογική και να επιδει-
κνύουν αστείρευτο αμοιβαίο σεβασμό στην καθημερινή 
τους συνύπαρξη, χωρίς την παραμικρή πρόκληση. Πρέ-
πει συνεχώς να απωθούν στα βάθη της λησμονιάς το 
πικρόχολο παρελθόν και ν’ ατενίζουν με αισιοδοξία τη 
χαρά της ανεκτίμητης ζωής και το ελπιδοφόρο μέλλον. 

Σε αυτή την προσπάθεια τούς συνοδεύουν οι ευχές και 
οι προσευχές όλων μας για την οριστική εδραίωση και 
τη μόνιμη παραμονή αυτού του ‘θαύματος’ στ’ Ανώγεια, 
που θα τα αναδείξουν, ακόμα για άλλη μια φορά, ως 
τόπο της θαυματουργικής συνδιαλλαγής και του υπέρ-
τατου ανθρωπισμού!

Και ποιος τον ελησμόνησε το δίσεκτο το χρόνο,
που νιώσαμε το σπαραγμό όλοι γνωστοί και φίλοι
και στην καρδιά το σφίξιμο και το μεγάλο πόνο;

Ποιος, δε θυμάται το σεισμό που έγινε στα Ανώγεια,
που άφησε στις γειτονιές συντρίμμια και ρημάδια,
κι ανθρώπους μόνο λυπηρά να λένε μοιρολόγια
κι όλοι να έχουν στην καρδιά της πίκρας τα σημάδια;

Ποιος, ξέχασε της συμφοράς το θλιβερό τσουνάμι,
το ατύχημα, που έκλεισε τις πόρτες και τα σπίτια,
το σίφουνα, που πέρασε σαν το θολό ποτάμι 
και άφησε λαβωματιές σε όλους μεσ’ τα στήθια;

Κανένας δεν το ξέχασε μα το θυμούμαστ’ όλοι,
πως ένα χρόνο βρίσκεται στου ουρανού τις στράτες 
εκεί που τον δεχτήκανε άγγελοι το Μανώλη 
και αγναντεύει από ψηλά της γης μας τους διαβάτες. 

Κανένας μας δε ξέχασε πως έφυγε ο Μανώλης
και πέρασε πολύ νωρίς στου ουρανού τους τόπους,
μα στέλνει νέο μήνυμα στον κόσμο και τις πόλεις
σ’ όλους και ιδιαίτερα στους εδικούς του ανθρώπους!                
Κι απ’ της αιωνιότητας το λατρεμένο τόπο, 
τους στέλνει το ευχαριστώ κι ευγνωμοσύνη μόνο
που τίμησαν τη μνήμη του με το σωστό τον τρόπο  
και πνίγουν μέσ’ τη λογική τον πιο βαρύ τους πόνο.

Αγάλλεται που ακούστηκε το πρώτο μήνυμά του
κι η σύνεση πρυτάνευσε κι ακόμα σ’ όλους μένει
και κάνουν στόχο τη ζωή που ‘ναι και πεθυμιά του,
μα θέλει να συνεχιστεί κι από όλους το προσμένει!

Η ΧΑΡΑΥΓΗ ΕΝΟΣ «ΘΑΥΜΑΤΟΣ» ΣΤ' ΑΝΩΓΕΙΑ!
η ευθύνη των ανωγειανών για την πραγμάτωσή του!

ο  σ υ λ λ ο γ ο σ   α ν ω γ ε ι α ν ω ν   α θ η ν α σ 
σ τ ο   π λ ε υ ρ ο   τ ω ν   π υ ρ ο π λ η κ τ ω ν
Ραφήνα ,   25   ι ουλ ίου   2018 (συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
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Ε ΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑ 
λαμπρότητα κι επι-
σημότητα όπως κάθε 
χρόνο, έτσι και φέ-
τος, γιορτάστηκε η 
74η Επέτειος του 
ολοκαυτώματος των 
Ανωγείων από τα 
γερμανικά στρατεύ-

ματα κατοχής. Το πρωί της 13ης Αυγού-
στου, στις 10:30, τελέστηκε δοξολογία 
στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Ιωάν-
νη και ακολούθως στην πλατεία Αρμί, 
δίπλα στον ανδριάντα του αγνώστου 
Ανωγειανού Αγωνιστή, τελέστηκε επιμνη-
μόσυνη δέηση προεξάρχοντος του Μητρο-
πολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης 
και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγενίου, που αξί-
ζει να σημειώσουμε ότι μνημόνευσε ονο-
μαστικά όλους τους πεσόντες έναν – έναν 
ξεχωριστά, τα ονόματα τον οποίον ανα-
γράφονται στην μαρμάρινη περγαμηνή 
πλάι στο άγαλμα στο Αρμί. Αμέσως, μετά 
εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας 
από τον κ. Γιώργο Ψαρουδάκη (φιλόλογο 
– ιστορικό) με θέμα: «Οι Αγώνες των 
Ανωγειανών για Ελευθερία και Ανθρω-
πιά». 
Στη συνέχεια, ακούστηκε ηχογραφημένο 
ιστορικό ντοκουμέντο του 1953 από το 
τραγούδι της Ειρήνης Αναγνωστάκη με 
τίτλο «Ω! Παναγιά μου Ανωγειανή», από 
τη συλλογή του ελληνοαμερικάνου Δημη-
τρίου Νοτόπουλου, η οποία φιλοξενείται 

ναζιστών, από τη στιγμή που οι πρώτοι 
αποφάσιζαν να συγκρουστούν με τους κα-
τακτητές δυναμικά, προκειμένου να αμυν-
θούν και να αυτοπροστατευθούν. Χωρίς 
περαιτέρω σκέψεις και με πλήρη συνείδηση 
των πράξεών τους, οι Ανωγειανοί και οι 
Ανωγειανές έγιναν  πρωταγωνιστές των 
αντιστασιακών δράσεων στην Κεντρική 
Κρήτη. Συμμετείχαν στις σημαντικότερες 
επιχειρήσεις των ανταρτών, αναδεικνύο-
ντας έτσι μεγάλες φυσιογνωμίες του κρη-
τικού αντάρτικου, όπως ο Ιωάννης Δρα-
μουντάνης ή Στεφανογιάννης, ο Μανώλης 
Μανουράς ή Σμαιλομανώλης, ο Μιχάλης 
Ξυλούρης ή Χριστομιχάλης και τόσοι άλλοι 
άνδρες εφάμιλης αξίας και αξιομνημόνευ-
τοι, τους οποίους η συλλογική λαϊκή μνήμη 
των Ανωγειανών δεν έχει λησμονήσει στο 
περάσμα των δεκαετιών.
Το τρίτο κατά σειρά ολοκαύτωμα των 
Ανωγείων ήταν μία καλοσχεδιασμένη επι-
χείρηση από την πλευρά των Γερμανών. 
Με ορμητήριό τους τα Σίσαρχα λεηλατού-
σαν και κατέστρεφαν για αρκετές ημέρες, 
προκειμένου να μην μείνει ούτε σπίτι ακέ-
ραιο ούτε και έμβιο ον ζωντανό. Τα ζώα 
του χωριού θανατώθηκαν, εντείνοντας έτσι 
την εικόνα του ολέθρου και στερώντας από 
τους Ανωγειανούς κάθε πηγή επιβίωσης. 
Οι ανωγειανές οικογένειες διασκορπίστη-
καν και οι αντάρτες με κάθε κόστος περι-
φρουρούσαν τα γυναικόπαιδα. Οι ζωές 
πολλών Ανωγειανών που σώθηκαν από το 
ολοκαύτωμα, και κυρίως των γυναικών, 
σφραγίστηκαν εκείνη την αυγουστιάτικη 
ημέρα, καθώς δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεπε-
ράσουν τις εικόνες του θανάτου, αφού 
έχασαν οικογένεια, συγγενείς, φίλους και 
εν τέλει τα ίδια τους τα νιάτα. Σε προσω-
πικό βιωματικό επίπεδο, ανεξίτηλες θα μεί-
νουν στη μνήμη μου οι εικόνες με τις μαυ-
ροφορεμένες αδερφές του παππού μου του 
Περβολογιώργη, ο οποίος και αυτός από 
την πλευρά του είχε συνδράμει τον ΕΛΑΣ. 
Οι γύναικες αυτές, όπως και εκατοντάδες 
άλλες Ανωγειανές σημαδεύτηκαν και σκο-
τεινιάστηκαν ισόβια από εκείνες τις μέρες 
της καταστροφής.
Ωστόσο, τα Ανώγεια, όπως άλλωστε έχει 
αποδείξει η ιστορία, είναι κάτι παραπάνω 
από τις αιώνιες ηλιοκαμμένες πέτρες του 
Ψηλορείτη και από  τον κρύο αορίτικο αέ-
ρα. Ο γερμανός στρατηγός Muller, ο εκ-
πρόσωπος του αλαζονικότερου και χυδαι-
ότερου στρατεύματος της νεότερης εποχής, 
αν και ήταν ένας μορφωμένος αξιωματι-
κός, μάλλον αγνοούσε επιδεικτικά την 
ιστορία της Κρήτης. Δεν είχε υπόψιν του 
ότι τα Ανώγεια είχαν καεί άλλες δυο φορές 
στο παρελθόν από μία άλλη σκοταδιστική 
αυτοκρατορία, αυτή των Οθωμανών, σε 
πείσμα των καιρών πάλι Ανώγεια ονομά-
στηκε και ονομάζεται ακόμη το χωριό αυτό, 
κάτω από τη Νίδα του Ψηλορείτη. Τα Ανώ-
γεια ήταν και είναι οι άνθρωποί του, οι 
Ανωγειανές και οι Ανωγειανοί. Γιατί μάλ-
λον δεν έχουν άδικο όσοι επισκέπτονται 
τα Ανώγεια να ισχυρίζονται ότι γνώρισαν 
την αυθεντική Κρήτη, αν και ελάχιστα είναι 
τα απομεινάρια του παλιού καιρού που 
στέκουν ακόμα σε αυτό εδώ το χωριό, εξαι-
τίας των επανειλημμένων καταστροφών 
που το έπληξαν. Ωστόσο, οι Ανωγειανοί 
διασκορπίστηκαν για μεγάλο χρονικό διά-
στημα, μέχρι να μπορέσουν να επιστρέ-
ψουν στα γκρεμισμένα τους σπίτια. Κά-
ποιοι δεν επέστρεψαν ποτέ, εγκαταλείπο-
ντας για πάντα τα Ανώγεια, χωρίς όμως να 
λησμονήσουν τις ανθρώπινες σχέσεις και 
την κουλτούρα τους στις νέες τους εγκα-
ταστάσεις. Τα γυναικόπαιδα των Ανωγεί-
ων φιλοξενήθηκαν για όσο χρειάστηκε με 
περίσσια ανθρωπιά από τους κατοίκους 
των γύρω χωριών, συσφίγγοντας έτσι τις 
σχέσεις των Ανωγειανών με τις όμορες 
κοινότητες. Οι ανωγειανοί αντάρτες δεν 
εγκατέλειψαν τις θέσεις τους, παρά την 
μεγάλη καταστροφή και τις αποκαρδιωτι-

ολοκαυτωΜα ανωγειων
          χρονια Μετα...
                Ανώγεια, 13 Αυγούστου 2018

Μπορεί τα πέντε «Επειδή» από την διαταγή του Γενικού Διοικητή του  
Φρουρίου Κρήτης στα Χανιά, στρατηγού Χ. Μίλλερ τον Αύγουστο του 1944 

να ήταν αρκετά να ισοπεδώσουν, να καταστρέψουν, να ξεριζώσουν και  
να τραυματίσουν σώματα και ψυχές Ανωγειανών, δεν ήταν όμως ούτε  

στο ελάχιστο ικανά να κάμψουν το ηθικό, το αγωνιστικό, αδούλωτο και  
ανυπότακτο πνεύμα που όλο και περισσότερο φούντωνε μέσα στα εσώψυχα  

των κατοίκων την δίψα του για ελευθερία! Πάνω στα αποκαΐδια  
και στις ίδιες μπαρουτοκαπνισμένες πέτρες σαν πεισματικά πουλιά  

ξαναέφτιαξαν τα σπιτικά τους και το βιος τους. Πάνω εκεί ξεκίνησαν  
να ξαναφτιάχνουν την ζωή τους. Αυτό που έχει μείνει ψηλά στην συνείδηση 
του κάθε κάτοικου των Ανωγείων είναι να μεταφέρει στις επόμενες γενιές,  
μεταξύ των άλλων, ότι ο αγώνας μέχρι την απελευθέρωση περνάει πάνω  

από θυσίες με αγώνες και αίμα! 

«Καλημέρα σας, 
Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερ-
μά από την πλευρά μου το δήμο Ανωγείων 
για την τιμή που μου έκανε, δηλαδή να το-
ποθετηθώ ιστορικά και βιωματικά πάνω 
στο τρίτο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων από 
το ναζιστικό στρατό των γερμανών. Είναι 
άλλωστε ένα γεγονός που σημάδεψε καθο-
ριστικά την κοινότητα των ανωγειανών και 
δημιούργησε μία ιστορική τομή, επηρρεά-
ζοντας το σύνολο των ανωγειανών οικο-
γενειών, είτε αυτές συνέχισαν μετά το 1944 
να κατοικούν εντός του οικισμού είτε όχι. 
Παράλληλα, η συμμετοχή μου στην παρού-
σα εκδήλωση ιστορικής μνήμης είναι ιδιαι-
τέρως τιμητική εξαιτίας της ίδιας της φύ-
σεως της εκδήλωσης, από την άποψη ότι 
αυτή διαμορφώνει ιστορικές και κοινωνι-
κές συνειδήσεις και κατ’επέκταση ενεργά 
και πολιτικά υπεύθυνα υποκείμενα. Τέλος 
όντας κατά το ήμισυ ανωγιανός, θεωρώ την 
πρόσκληση για τη σημερινή εκδήλωση με-
γάλη προσωπική ευθύνη απέναντι στους 
κατοίκους αυτού εδώ του χωριού, γυναίκες 
και άνδρες, είτε αυτοί βρίσκονται κοντά 
μας είτε όχι. 
Όταν στις 13 του Αυγούστου του 1944 ο 
στρατηγός Muller διέταξε από το φρου-
ραρχείο του στα Χανιά, ρητά και με γρα-
πτή ανακοίνωση, να ισοπεδωθούν τα Ανώ-
γεια και να εκτελέστεί οποιοσδήποτε άν-
δρας βρισκόταν σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου 
από το κέντρο του χωριού, πίστευε, κατά 
πάσα πιθανότητα, ότι με αυτή  του τη δια-
ταγή θα απαλασσόταν οριστικά από αυτή 
την άκρως ενοχλητική για τον γερμανικό 
στρατό ανταρτοφωλιά. Αν και σε δυο μή-
νες από εκείνη τη σκοτεινή καλοκαιρινή 
ημέρα, τα ναζιστικά στρατεύματα επρόκει-
το να αποχωρήσουν από την ηπειρωτική 
Ελλάδα, η τακτική των μαζικών αντιποί-
νων και του ολοκληρωτισμού καλά κρα-
τούσε στον τόπο μας, επιβεβαιώνοντας για 
άλλη μία φορά το μισάνθρωπο και εκδικη-
τικό πρόσωπο του φασισμού.
Οι Γερμανοί ναζιστές γνώριζαν καλά ότι 
οι Σύμμαχοι έσφιγγαν τον κλειό γύρω από 
τη Γερμανία και ότι η στρατιωτική και πο-
λιτική τους ήττα βρισκόταν πολύ κοντά. 
Έτσι, ιδιαιτέρως κατά την τελευταία περί-
οδο της ναζιστικής κατοχής στην Ευρώπη, 
οι χιτλερικοί προσπαθούσαν να αποδεί-
ξουν τη γενναιότητά τους πάνω σε γυναι-
κόπαιδα και σε σπίτια, αφού σε στρατιω-
τικό επίπεδο αποδεικνύονταν ανεπαρκείς.
Έτσι, πριν από 74 ακριβώς χρόνια τα Ανώ-
γεια αποτέλεσαν με τη σειρά τους άλλον 
έναν τόπο μαρτυρικό στην Ευρώπη, ο οποί-
ος, σύμφωνα με τα σχέδια των Γερμανών, 
θα εξαφανιζόταν από τον χάρτη. Οι Γερ-
μανοί διέταξαν την ολοκληρωτική ισοπέ-
δωση του χωριού για να εκδικηθούν τους 
Ανωγειανούς και τις Ανωγειανές που τόλ-
μησαν να τα βάλουν με την πανίσχυρη πο-
λεμική μηχανή του τρίτου Ράϊχ. Οι κάτοικοι 
των Ανωγείων πλήρωσαν με το αίμα τους 
την αξιοπρέπειά τους και την ελευθερία 
τους. Η μαζική συμμετοχή των Ανωγειανών 
στις σημαντικότερες αντιστασιακές οργα-
νώσεις της Κρήτης, στην Εθνική Οργάνω-
ση Κρήτης, στον Ελληνικό Λαϊκό Απελευ-
θερωτικό Στρατό Κρήτης, αλλά και στην 
Ανεξάρτητη Ομάδα Ανωγείων, ήταν μία 
επιλογή σχεδόν αυτονόητη για τους ίδιους 
ακόμα και για εκείνη τη σκληρή εποχή. 
Ακόμα περισσότερο, οι Ανωγειανοί γνώ-
ριζαν πολύ καλά εκ των προτέρων ποια θα 
ήταν τα πιθανά αντίποινα των αλαζόνων 

στο Χάρβαρντ και της οποίας την ψηφιο-
ποίηση και διάδοση είχε αναλάβει ο μου-
σικολόγος και διδάκτορας του τμήματος 
μουσικής του Χάρβαρντ Παναγιώτης 
League.
Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων 
εκ μέρους της κυβέρνησης από τον Υπουρ-
γό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό,
εκ μέρους του προέδρου της Βουλής, από 
τον βουλευτής κ. Νικόλαο Ηγουμενίδη,
εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
της Νέας Δημοκρατίας, από τον βουλευτή 
Ρεθύμνης κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη,
εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, από τον βουλευτή 
Ηρακλείου κ. Σπύρο Δανέλη,
εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, από τον κ. 
Ευάγγελο Δρυγιαννάκη,
εκ μέρους της περιφέρειας Κρήτης, από 
τον περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτά-
κη,
εκ μέρους της Πρεσβείας της Σερβίας, από 
τον Πρέσβη κ. Ντούσαν Σπασόγιεβιτς,
εκ μέρους του Δήμου Βελιγραδίου, από 
τον αντιδήμαρχο και υποδιευθυντή Αρχη-
γείου Εκτάκτων Αναγκών κ. Σλόμπονταν 
Σόλεβιτς,
εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων, από 
την 5η Ταξιαρχία Πεζικού - 5η Μεραρχία 
Κρητών από τον Ταξίαρχο κ. Κοκολάκη 
Γρηγόριο,
εκ μέρους της Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης από τον 

74

Αναπληρωτής Γενικού, Ταξίαρχο κ. Ρου-
ντζάκη Αντώνιο,
εκ μέρους του Λιμενικού Σώματος της Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής Ρεθύμνης, από τον 
Πλωτάρχη κ. Καστρινάκη Κωνσταντίνο,
εκ μέρους της Περιφερειακής Πυροσβε-
στικής Διοίκησης Κρήτης, από τον Αρχι-
πύραρχος κ. Μαραγκάκη Ιωάννη,
εκ μέρους της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Κρήτης, από τον Δήμαρχο Μυλο-
ποτάμου κ. Δημήτρη Κόκκινο,
εκ μέρους του δήμου Αποκορώνου, από 
τον ο κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη,
εκ μέρους του Δικτύου Μαρτυρικών Πό-
λεων και Χωριών της Ελλάδος, από τον 
αντιδήμαρχο Καντάνου – Σελίνου, κ. Γε-
ώργιο Βακάκη,
εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης, από 
την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
κα Μαρία (Μαίρη) Μπαγκέρη – Σταυρα-
κάκη.
εκ μέρους του Συλλόγου των Ανωγειανών 
της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», από την 
πρόεδρο του Συλλόγου κα Ζαχαρένια Αν-
δρεαδάκη,
εκ μέρους του Δήμου Ανωγείων από τον 
Δήμαρχο κ. Μανώλης Καλλέργης,
ενώ στεφάνια κατέθεσαν και οι ευρωβου-
λευτές κ.κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης και 
Νότης Μαριάς.
Την κατάθεση στεφάνων ακολούθησε η 
τήρηση ενός λεπτού σιγή και εκείνη την 
στιγμή ακριβώς πάνω από το χώρο της 
τελετής πέταξαν σε σχηματισμό δυο μα-
χητικά αεροπλάνα τύπου F16 της Πολε-
μικής μας Αεροπορίας, αποτίοντας με τη 
σειρά τους φόρο τιμής. Η τελετή έληξε με 
την ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου.

Μαν. σκαν.

M

κολούθως παρατίθεται αυτούσια  
η ομιλία του Γιώργου  
ΨΑρουΔΑΚΗ (φιλολόγου –  
ιστορικού), που εκφωνήθηκε στον 
φετινό εορτασμό της 74ης επετείου 
από το ολοκαύτωμα των Ανωγείων:

κές εικόνες που αντίκρυσαν όταν πλησία-
σαν το χωρίο τους, προκειμένου να προ-
στατέψουν ό,τι απέμεινε απο τυχόν πλια-
τσικολόγους. Άλλωστε οι Γερμανοί θα 
παρέμεναν στην περιοχή μέχρι και τον 
Οκτώβριο του 1944, οπότε και θα περιόρι-
ζαν την ιδιότυπη κυριαρχία τους στο βόρειο 
τμήμα του Νομού Χανίων, μέχρι και το 
καλοκαίρι του 1945. 
Με την αποχώρηση των Γερμανών οι κά-
τοικοι των Ανωγείων άρχισαν να επιστρέ-
φουν σταδιακά  στο κατεστραμμένο χωριό 
τους για να μία νέα αρχή. Τα προβλήματα 
επιβίωσης πολλά και δυσειπίλυτα, αλλά η 
αλληλεγγύη των κατοίκων αποδείχθηκε 
ισχυρό όπλο, με το οποίο επιβεβαίωσαν για 
άλλη μία φορά τη φήμη τους ως ένα ξεχω-
ριστό χωριό στο κέντρο της Κρήτης. Ωστό-
σο, τα Ανώγεια θα αργήσουν να βρουν την 
κοινωνική τους γαλήνη. Όχι μόνο κατά την 
περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου, ο οποίος 
στην Κρήτη ήταν αρκετά πιο ήπιος και σύ-
ντομος εν συγκρίσει με την ηπειρωτική Ελ-
λάδα, αλλά και αργότερα οτάν το μετεμ-
φυλιακό κράτος θα συνεχίσει να ελέγχει 
ασφυκτικά τις ζωές των Ανωγειανών με 
αριστερές πεποιθήσεις. Πολλοί στάλθηκαν 
σε σκληρούς τόπους εξορίας με αποτέλε-
σμα οι οικογένειές τους αδυνατούν να βι-
ώσουν μία καθημερινότητα κανονικότητας, 

πρακτική η οποία εντάθηκε κατά την περί-
οδο της επταετούς δικτατορίας. Και σε 
αυτή τη σκληρή δοκιμασία της πατρίδας 
μας και της δημοκρατίας οι Ανωγειανοί 
τόσο στην Κρήτη όσο και σε άλλες περιο-
χές της Ελλάδας, έδρασαν με αυταπάρνη-
ση για την προάσπιση του κοινοβουλευτι-
σμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της ελευθερίας των Ελλήνων.  Και φτάνο-
ντας στη σημερινή εποχή των δύσκολων 
διεθνών συγκυριών, οι Ανωγειανοί πρωτο-
στατούν για άλλη μία φορά με το δικό τους 
σεμνό τρόπο, στους αγώνες ενάντια στον 
κοινωνικό κανιβαλισμό. Εδώ και αρκετά 
χρόνια χωρίς τυμπανοκρουσίες και με μία 
πρωτοχριστιανικής μορφής αγάπη για το 
συνάθρωπό τους περιθάλπτουν τους κατα-
τρεγμένους αυτού του κόσμου, ενσωματώ-
νοντάς τους παράλληλα στην ιδιαίτερη 
τοπική τους κοινοτική οργάνωση. Αποδει-
κνύεται πως οι Ανωγειανοί δεν είναι ανι-
στόρητοι και δεν έχουν ισχνή μνήμη, δεν 
ξέχασαν δηλαδή ότι και αυτοί υπήρξαν για 
ένα μικρό χρονικό διάστημα πρόσφυγες, 

έστω και εσωτερικοί, θύματα του φασι-
σμού και του πολέμου.  
Και αν και είθισται σε εκδηλώσεις σαν τη 
σημερινή να τονίζεται η γεναιότητα και η 
ανδρεία των νεκρών αγωνιστών που θυσι-
άστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία 
σε αλλοτινές εποχές, οφείλω από την πλευ-
ρά μου να εξάρω την στάση ζωής των ση-
μερινών Ανωγειανών. Γιατί χωρίς να χά-
σουν τα ήθη τους, την ιδιαίτερη  διάλεκτο 
και την κουλτούρα τους στάθηκαν απένα-
ντι στον εκβαρβαρισμό της κοινωνίας μας 
και έδειξαν την μεγαλοψυχία τους πάνω 
στους αδυνάτους, όπως και οι πρόγονοί 
τους απέδειξαν την ανδρεία τους απέναντι 
σε στρατούς και σε κατακτητές πολύ ισχυ-
ρότερούς τους. Έτσι, οι σημερινοί Ανω-
γειανοί μπορούν να νιώθουν υπερήφανοι 
τόσο για τους προγόνους τους  όσο και για 
τους ίδιους τους εαυτούς τους καθώς γνω-
ρίζουν ότι όσοι αντάρτες χάθηκαν εξαιτίας 
της δράσης τους κατά την περίοδο της γερ-
μανικής κατοχής, δε θυσιάστηκαν άδικα, 
προασπίζοντας τα υψηλά ιδανικά τους. 
Επιπρόσθετα, οι Ανωγειανοί με την ισχυρή 
και ζωντανή προφορική τους παράδοση 
διασώζουν μέχρι σήμερα ιστορίες ανδρών 
και γυναικών απαράμμιλης γενναιότητας 
και ανθρωπιάς, δημιουργώντας έτσι χαλύ-
βδινα πρότυπα για τις νέες γεννιές, τα 

οποία δεν αποδομούνται εύκολα από τη 
μαζική και ισοπεδωτική κουλτούρα της 
εποχής μας. Ακόμα και οι Ανωγειανοί της 
νεότερης γενιάς έχουν ενσωματώσει τα 
πρότυπα αυτά στο γνωσιακό τους κόσμο, 
συνιστώντας έτσι μία νεολαία ιδιαίτερη και 
περήφανη. 
Συνεχίζοντας, στα Ανώγεια οι χώροι μνή-
μης λειτουργούν πραγματικά ως χώροι 
προβληματισμού και ως τόποι δημιουγίας 
ιστορικής συνείδησης. Σε αντιθέση με άλ-
λες περιοχές της χώρας μας αλλά και της 
Ευρώπης εν γένει, οι τόποι μνήμης  των 
Ανωγειανών ούτε δέχονται περιθώρια πα-
ρερμηνείων των συμβολοσμών τους, ούτε 
δέχονται βανδαλισμούς, αφού οι ίδιοι οι 
Ανωγειανοί δεν επιτρέπουν να αποτελέ-
σουν τα μνημεία της ιστορίας τους απολι-
θώματα και σκελετούς της λήθης, χωρίς 
ουσιαστικό νόημα. Ακόμα περισσότερο, 
οι  Ανωγειανοί δεν επέτρεψαν στους εαυ-
τούς τους να εισέλθουν σε ύποπτα μονο-
πάτια αναθεώρησης της ιστορίας, καθώς 
οι κοινοτικοί τους δεσμοί υπερισχύουν των 
όποιων ιδεολογικών σκοπιμοτήτων και 
αυτό γίνεται φανερό στις δημόσιες ιστορι-
κές εκδηλώσεις τους, οι οποίες χαρακτη-
ρίζονται από μοναδική ομοψυχία.  Παράλ-
ληλα, οι εκδηλώσεις μνήμης των Ανωγεια-
νών δε χαρακτηρίζονται από μία στρεβλή 
και φιλοπόλεμη προγονολαγνεία, αλλά 
υπενθυμίζουν σε όλο τον κόσμο τα πάθη 
των προγόνων και του χωριού τους, ως μία 
μελανή σελίδα της ιστορίας με απάνθρωπο 
περιεχόμενο. 
Η περίοδος της γερμανικής κατοχής ήταν 
μία περίοδος  άνευ προηγουμένου βαναυ-
σότητας και αγριότητας. Οι Ανωγειανοί, 
όπως και όλοι σχεδόν οι λαοί της Ευρώπης, 
τη βίωσαν οδυνηρά και δεν επιτρέπουν 
στους εαυτούς τους να τη βιώσουν ξανά. 
Όχι μόνο μέσω των εκδηλώσεων ιστορικής 
μνήμης όπως η σημερινή αλλά και μέσω της 
πολυετούς και πολυσχιδούς πολιτιστικής 
παράδοσής τους, η οποία πραγματικά ξε-
χωρίζει μέσα στην Κρήτη. Η μουσική πα-
ράδοση των Ανωγειανών έχει μεταφέρει 
σε όλη την οικουμένη την εικόνα της ανό-
θευτης Κρήτης, χωρίς όμως στοιχεία οπι-
σθοδρόμησης και εκβαρβαρισμού, εκπέ-
μποντας έτσι μηνύματα ενωτικά προς τους 
όλου του κόσμου. Ίσως αυτό να οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι ανωγειανοί δεν αρκού-
νται μία στείρα αναπαραγωγή της παρά-
δοσής τους, αλλά είναι οι δημιουργοί μιας 
ζωντανής κουλτούρας την οποία εξελίσ-
σουν  όπως ακριβώς η ίδια η ζωή και η κοι-
νωνία μας εξελίσσεται. 
Σε κάθε περίπτωση τα Ανώγεια είναι ένα 
ξεχωριστός ιστορικός τόπος, χώρος ελευ-
θερίας  και αυτοέκφρασης, ο οποίος κάνει 
το σύγχρονο άνθρωπο να προβληματίζεται 
για τον αλλοτριωμένο τρόπο ζωής του. Και 
με εκδηλώσεις σαν τη σημερινή ή σαν το 
τριήμερο αντιφασιστικό- αντιρατσιστικό 
φεστιβάλ που ολοκληρώθηκε χθες, τα Ανώ-
γεια αποδεικνύουν σε όλο τον κόσμο, ότι 
για να απολαμβάνει κανείς τα αγαθά της 
ελευθερίας, δεν αρκεί να έχει γενναίους και 
τιμημένους προγόνους και συνεπώς να 
εξαργυρώνει την ένδοξη ιστορία του ες αεί, 
αλλά έχει χρέος και ευθύνη να μάχεται 
στο  διηνεκές σε ατομικό και κοινοτικό επί-
πεδο για την προάσπισή της».

Α

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  
Μανώλης  
σκανδάλης

1

2

φωτο 1  Εκπρόσωποι των πολιτειακών και 
στρατιωτικών αρχών, αλλά και των σωμάτων 
ασφαλείας, και πολλοί ντόπιοι Ανωγειανοί 
τίμησαν και φέτος τις εκδηλώσεις μνήμης 
για την 74η επετείου του ολοκαυτώματος  
των Ανωγείων από τους Γερμανούς.

φωτο 2  Ο Γεώργιος Ψαρουδάκης, 
φιλόλογος - ιστορικός, ο οποίος συνέταξε 
και ανέγνωσε τον πανηγυρικό της ημέρας.
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τεταρτη 18 ιουλιου 
πλατεια «ΜεΪντανι»

Ομιλία με θέμα «Γερμανικές 
οφειλές προς την Ελλάδα από 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: «Πο-
λεμικές επανορθώσεις, αποζημι-
ώσεις θυμάτων κατοχικό δάνειο» 
Ομιλήτρια ήταν η κ. Ελένη Σαβ-
βάκη καθηγήτρια Ιατρικής Πα-
νεπιστημίου Κρήτης και μέλος 
του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδί-
κησης οφειλών της Γερμανίας. 
Ακολούθησαν ερωτήσεις και το-
ποθετήσεις από μέρους του κοι-
νού προς την ομιλήτρια.

Στο πλαίσιο των φετινών πολιστικών εκδηλώσεων των Ανωγείων με τίτλο 
«Πέτρας Πολιστισμός», ο Πολιστικός Σύλλογος Ανωγείων τίμησε τον Δημή-
τρη Σκουλά για την πολυετή πορεία του και προσφορά του στη μουσική πα-
ράδοση της Κρήτης.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία «Αρμί», κοντά στο εκκλησάκι 
του Άι-Γιάννη, όπου ο Δημήτρης Σκουλάς γαλουχήθηκε από μικρός με βυζα-
ντινές μελωδίες, όντας και ο ίδιος ψάλτης. Το χωριό αγκάλιασε και στήριξε 
την εκδήλωση καθ’όλη τη διάρκεια της, σε μια συγκινησιακά φορτισμένη 
βραδιά, προς τιμή ενός άξιου εκπροσώπου της ανωγειανής και της εν γένει 
κρητικής μουσικής παράδοσης. 
Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε ο Μανώλης Σκανδάλης, ενώ χαιρε-
τισμούς απεύθηναν ο πρόεδρος του διοργανωτή Π.Σ.Ανωγείων κ. Νίκος Βρέ-
ντζος, ο Δήμαρχος Ανωγείων κος Mανόλης Καλλέργης και η έφορος του 
Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας κα Μυρσίνη Σταυρακάκη. 
Των συντομων χαιρετισμών, ακολούθησε απονομή τιμητικής πλακέτας στο 
Δημήτρη Σκουλά από το Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων 
για τη μακροχρόνια προσφορά του στα μουσικά δρώμενα του νησιού και του 
χωριού μας.
Καλεσμένοι στην εκδήλωση σπουδαίοι Κρήτες καλλιτέχνες και επί χρόνια 
συνεργάτες του Δημήτρη Σκουλά, μεταξύ των οποίων ο Γιώργης Φραγκιου-
δάκης, που παρά την δύσκολη κατάσταση της υγείας του, τίμησε με την πα-
ρουσία του των επί σειρά ετών συνεργάτη του, ο Νίκος Καραβιράκης, που 
συνόδευσε με το λαούτο του όλα τα μουσικά συγκροτήματα που συμμετείχαν, 
καθώς και οι Χαράλαμπος Γαργανουράκης και Αλέξανδρος Παπαδάκης.
Επί σκηνής βρέθηκαν επίσης, μαζί με το Δημήτρη Σκουλά τα ανήψια του 
Κώστας και Μαρία Σκουλά στη λύρα και στο τραγούδι. Ο ανηψιός του Κώ-
στας Σκουλάς στο λαούτο και ο αδερφός του Μανόλης Σκουλάς (Κουρέας) 
του Μεταξά, επίσης στο λαούτο. 
Πλάι στον Δημήτρη Σκουλά τη βραδιά εκείνη, βρέθηκε σύσσωμη και η οικο-
γένειά του, η σύζυγός του Νίκη και οι δύο γίοι του, Κώστας και Παναγιώτης, 
με τον τελευταίο να συγκινεί και να εντυπωσιάζει με τη δυναμική του ερμηνεία 
επι σκηνής, κέρδιζοντας το χειροκρότημα του κοινού.
Η Συντακτική Ομάδα της Φωνής των Ανωγείων συγχαίρει τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο Ανωγείων για την πρωτοβου-
λία, με την ευχή για υγεία και δημιουρ-
γικότητα στο Δημήτρη Σκουλά, ώστε 
να προσφέρει για καιρό ακόμα με την 
παρουσία και το ταλέντο του στα κρη-
τικά μουσικά δρώμενα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ:  
Μυρσίνη σταυρακάκη 

δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις
πτάκη: στην είσοδο των Ανωγείων με την 
τέχνη του γκράφιτι σχεδιάστηκε η Αρχαγ-
γελική μορφή του Νίκου Ξυλούρη, καλω-
σορίζοντας τους επισκέπτες με τα λόγια 
του Γιάννη Ρίτσου από το έργο του Χρή-
στου Λεοντή «Το καπνισμένο τσουκάλι»: 
«…γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχω-
ρίσουμε αδελφέ μου απ’ τον κόσμο, εμείς 
τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο…»..

δευτερα 13 αυγουστου 
πλατεια «αρΜι» 10:30 πμ 

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 74η 
Επέτειο της ισοπέδωσης των Ανωγείων 
από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. 
Το βράδυ της ίδιας μέρας στο θέατρο «Νί-
κος Ξυλούρης». Μεγάλο τιμητικό αφιέρω-
μα στον Ψαραντώνη. Στον σύγχρονο 
«Δία» με την αρχέγονη μορφή… Στον λυ-
ράρη και τραγουδιστή που πάνω από 60 
χρόνια τιθασεύει άγρια θεριά … Στον Ψα-
ραντώνη που όλα τα χρόνια της ζωής του 
με το δοξάρι της λύρας του περπατάει σε 
ένα ξεχωριστό δρόμο γεμάτο απότομα φα-
ράγγια… Με τους αντίλαλους να σχημα-
τίζουν πάνω στα βράχια την προσωπογρα-
φία Ψαραντώνης … Εκεί που ο μύθος 
αγκαλιάζεται με την πραγματικότητα… 
Στον Αντώνη Γεωργίου Ξυλούρη του «Ψα-
ράκη» που με την όλη την φαμίλια του πο-
ρεύτηκε και ταυτίστηκε με την Κρήτη των 
παραδόσεων, των θρύλων και της ιστορί-
ας. Σε αυτήν την… ξεχωριστή ανωγειανή 
μορφή ήταν αφιερωμένη η βραδιά. Μια 
βραδιά – ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν 
καλλιτέχνη με τόσο μεγάλη προσφορά.
Το θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» γέμισε 
ασφυκτικά, ενώ πληθώρα καλλιτεχνών, 
οργανοπαιχτών, στιχουργών, ποιητών, 

ΠΕΤΡΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

πεΜπτη 2 αυγουστου 
θεατρο «νικοσ ξυλουρησ»

Υπό την επιμέλεια και την διοργάνωση 
της Αριστέας Καλομοίρη πραγματοποι-
ήθηκε στο υπαίθριο θέατρο Ανωγείων 
«Νίκος Ξυλούρης» μια ξεχωριστή εκδή-
λωση υπό τον τίτλο: «Μέσα από την «Τέ-
χνη και την Παράδοση». Παιδικά θεα-
τρικά δρώμενα, μουσική, χορός,  τραγούδι 
και μαντινάδα «έντυσαν» το αυγουστιά-
τικο βράδυ. Συμμετείχαν οι μουσικοί Λ. 
Καλομοίρης, Ν-Μ. Νύκταρης , Στέφανος 
και Βασίλης Χαιρέτης, Μ. Παρασχάκης, 
Ν και Α. Ξυλούρης, Χάρης Φασουλάς. 
Χόρεψε με παραδοσιακές φορεσιές το 
παιδικό και ενήλικο συγκρότημα της σχο-
λής χορού του Λευτέρη και της Αριστέας 
Καλομοίρη. 

 παρασκευη 3 αυγουστου 
πλατεια «αρΜι» 9:45 ΜΜ

«Αφιέρωμα στον Δημήτρη Κ. Σκουλά»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων πραγ-
ματοποίησε στην πλατεία Αρμί μια ξεχω-
ριστή εκδήλωση - αφιέρωμα στον παραδο-
σιακό μουσικό τραγουδιστή, στον άνθρω-
πο του πολιτισμού και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, στον άνθρωπο των γραμ-
μάτων, τον Δημήτρη Σκουλά. Έναν άξιο 
τέκνο των ανωγείων που στο πρόσωπό του 
τιμήθηκε κοντά μισός αιώνας προσφοράς 
και κατάθεσης ψυχής.
Ο ίδιος ο Δημήτρης μαζί με άξιους συνεργά-
τες του, μας ταξιδέψε εκείνο το βράδυ του 
Αυγούστου σε όμορφα μουσικά μονοπάτια. 
Γυρίσαμε το χρόνο πίσω και νοερά αλλά και 
μουσικά, μας πήγε στην παλιά, ωραία εποχή 
των πρωτομαστόρων της Κρητικής μουσι-
κής αλλά και στην Κρήτη του Ξυλούρη, του 
Μουντάκη, του Σκορδαλού και του Λεωνί-
δα Κλάδου. Μαζί του, στην ξεχωριστή αυτή 
βραδιά ήταν και οι καλοί συνεργάτες και 
φίλοι του Δημήτρη όπως, Χαράλαμπος Γαρ-
γανουράκης, Γιώργης Φραγκιουδάκης, Αλέ-
ξανδρος Παπαδάκης Νίκος Καραβιράκης, 
αλλά και οι Παναγιώτης Δ. Σκουλάς, Κώ-
στας, Μαρία & Μανώλης Σκου λάς (κουρέ-
ας), Δημήτρης Μπέρκης. Χαιρετισμό απηύ-
θυναν οι: Νίκος Βρέντζος (πρόεδρος πολι-
τιστικού Συλλόγου Ανωγείων), ο οποίος 
στην συνέχεια μαζί με τα υπόλοιπα μέλη 
κατά το μέσον της εκδήλωσης απέδωσαν 
στον Δημήτρη Σκουλά συμβολική τιμητική 
πλακέτα. Τον Σύλλογο των Ανω γειανών της 
Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» εκπροσώπησε 
το μέλος του συλλόγου κ. Έρσα Δ. Σταυρα-
κάκη, η οποία διάβασε χαιρετισμό εκ μέρους 
της προέδρου κ. Ζαχαρένιας Νικήστ. Αν-
δρεαδάκη. Τέλος, διαβάστηκε μήνυμα που 
απέστειλε και ο πρ. δήμαρχος Ανωγείων κ. 
Σωκράτης Κεφαλογιάννης. 
Η εκδήλωση ήταν μια πρωτοβουλία του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων υπό την 
αιγίδα του Δήμου.

 σαββατο 4 αυγουστου 
πλατεια «αρΜι»

Μια παιδική γιορτή, γιορτή χαράς και 
χρωμάτων «φώτισε» την πλατεία δημαρ-
χείου στο Αρμί υπό τη διόργανωση του 
πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων.

 τριτη 7 αυγουστου 
εκδηλωση για το «σφακακι» 

Εκδήλωση τιμής για τη μάχη που έδωσε ο 
Εφεδρικός ΕΛΑΣ Ανωγείων στη αγροτι-
κή περιοχή «Σφακάκι» στις 7 Αυγούστου 
1944, διοργανώθηκε από την ΤΕ Ρεθύ-
μνου και την ΚΟΒ ΚΚΕ Ανωγείων, την 
Τρίτη 7 Αυγούστου. (περισσότερα σε ξε-
χωριστό κείμενο)

 τεταρτη - πεΜπτη 8-9 αυγουστου
φεστιβαλ κιθαρασ ανωγειων  
πλατεια περαχωριου

Με το «Φεστιβάλ Κιθάρας Ανωγείων» 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτι-
σμού, αφιερωμένο στο ρεμπέτικο τραγού-
δι και το flamenco, κύλισε το διήμερο 8 
και 9 Αυγούστου στα Ανώγεια και συγκε-
κριμένα στην πλατεία στο περαχώρι. Στο 
πλαίσιο του φεστιβάλ παραδίδονταν τα 
πρωινά μαθήματα κλασικής κιθάρας και 
flamenco. Συμμετείχαν οι Δημήτρης Μυ-
τακίδης (κιθάρα –φωνή), Ιφιγένεια Ιωάν-
νου (φωνή), Γιώργος Τσαλαμπάνης (κι-
θάρα –φωνή), Δημήτρης Παππάς (κιθάρα 
– φωνή), Χρίστος Τζιφάκις (κιθάρα –
flamenco), Φανή Δεμέστιχα (χορευτικά), 
Άλκηστις Τριανταφυλλίδη (φωνή) και 
Pedro Fadian (κρουστά). Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Φεστιβάλ «ΧΑΪΜΑΛΙΝΑ»

συνθετών, τραγουδοποιών προσέθεσαν την 
δικιά τους πινελιά στον καμβά του αφιερώ-
ματος στον ξεχωριστό Ψαραντώνη!!! Ανά-
μεσά τους οι Γιάννης Αγγελάκας (τραγου-
διστής –ποιητής), Λουκάς Θάνος (συνθέ-
της), Φώτης Κατράκης (βιολάτορας), 
Vinicio Capossela (Ιταλός τραγουδοποιός 
και ηθοποιός), αλλά και ο Jim White (αυ-
στραλιανός τυμπανιστής – τραγουδοποιός).
Να προσθέσουμε ότι στην αρχή της εκδή-
λωσης ο δήμαρχος Ανωγείων κ. Μανώλης 
Καλλέργης απέδωσε εκ μέρους του δήμου 
αναμνηστικά δώρα στον Ψαραντώνη.

ΓΡΑΦΕΙ Ο Μανώλης σκανδάλης

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

                        Ξεχωριστός  
ο πολιτιστικός Αύγουστος  

και φέτος στ’ Ανώγεια

 παρασκευη 27 ιουλιου
αρχαιολογικοσ χωροσ «ΖωΜινθου»

Υπό το φως του ολόγιομου φεγγαριού του Ιουλί-
ου, μέσα στον ιερό αρχαιολογικό χώρο της Μι-
νωικής Ζωμίνθου, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων 
με τους συνεργάτες του μάγεψαν τους παρευρι-
σκόμενους. Η συναυλία ήταν ένα αφιέρωμα - ωδή 
στον αείμνηστο αρχαιολόγο Γιάννη Σακελλαρά-
κη, που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του 
ανασκάπτοντας και μελετώντας τη Ζώμινθο και 
τη Νίδα, κυρίως όμως… τις ψυχές των ντόπιων, 
απλών ανθρώπων που τόσο τον γοήτευαν. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την 
Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου και τη συναίνεση 
της Έφης Σαπουνά – Σακελλαράκη.

 βραδυ 8 αυγουστου 9:30 μμ
πλατεια ΜεΪντανι

Συναυλία του λυράρη Γιώργη Ρούλιου και 
των συνεργατών του στην πλατεία Μεϊ-
ντανιού, περιελάμβανε το βράδυ της Τε-
τάρτης, 8 Αυγούστου. Ο Γιώργης Ρούλιος 
παρέα με τους οργανοπαίχτες του, μας 
χάρισαν μια ιδιαίτερη βραδιά μέχρι πρω-
ίας σε μια μουσική αναδρομή της Κρήτης 
απ’ το χθες ως το σήμερα. Ακολούθησε 
παρέα με μαντινάδες από τους πιο ικανούς 
μαντιναδολόγους των Ανωγείων.

 παρασκευη - σαββατο - κυριακη   
 10-11-12 αυγουστου
τριηΜερο αντιφασιστικο –
αντιπολεΜκο φεστιβαλ 
«χαΪΜαλινα»

Το αντιφασιστικό και αντιπολεμικό φεστι-
βάλ με τίτλο «Χαϊμαλίνα», που πήρε το 
όνομά του από το ποίημα – επιστολή 
«Γράμμα σε μια Αφρικάνα» του Μιχάλη 
Σταυρακάκη «Νιδιώτη», πραγματοποι-
ήθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά με από-
λυτη επιτυχία, το τριήμερο 10-11-12 Αυ-
γούστου στα Ανώγεια, τείνοντας να γίνει 
πλέον θεσμός. Πολλαπλά δρώμενα έλα-
βαν χώρα όπως ομιλίες, προβολές ντο-
κιμαντέρ, εκθέσεις φωτογραφίας και  
σκίτσου, «κυνήγι θησαυρού», θεατρικό 
παιγνίδι, αντιρατσιστικό τουρνουά ποδο-
σφαίρου, γκράφιτι, αγώνες σκακιού, και 
πολύ μουσική και χορός! Οι εκδηλώσεις 
έγιναν σε όλες σχεδόν τις πλατείες των 
Ανωγείων, σε γραφικές γειτονιές, κλείνο-
ντας κάθε βραδιά του στο υπαίθριο θέα-
τρο «Νίκος Ξυλούρης». Αξιοσημείωτη η 
συμμετοχή του κόσμου καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του φεστιβάλ, που ξεπέρασε και την 
πιο αισιόδοξη προσδοκία!!
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ μια μοναδική 
ιδέα υλοποιήθηκε από τον Αλέξανδρο Ρα-

 τριτη 14 αυγουστου 10:00 πμ
σταυρακειο γυΜνασιο-λυκειο 
ανωγειων

Τρισάγιο μπροστά στις προτομές των Με-
γάλων Ευεργετών Μιχάλη και Λετίσιας 
Σταυρακάκη και επετειακή συνάντηση 
των αποφοιτησάντων και φίλων του Γυ-
μνασίου – Λυκείου Ανωγείων, με την πα-
ρακίνηση της «Ομάδας Πρωτοβουλίας» 
για τη δημιουργία Συλλόγου Αποφοιτησά-
ντων του «Σταυράκειου» Γυμνασίου – Λυ-
κείου προς τιμήν των ιδρυτών του Μιχαήλ 
και Λετίσιας Σταυρακάκη.

 πεΜπτη 15 αυγουστου
θεατρο «νικοσ ξυλουρησ»

Συναυλία με την αισθαντική φωνή και την 
σεμνή σκηνική παρουσία της Μαρίνας 
Δακανάλη ανήμερα στη γιορτής της Πα-
ναγίας, χρωματίσε μουσικά τον Ανωγεια-
νό ουρανό και έκλεισε με τον πιο ευχάρι-
στο τρόπο τη βραδιά του δεκαπενταύγου-
στου. Τα μοναδικά χαρίσματα της 
Μαρίνας σε συνδυασμό με την ιδιαιτερό-
τητα εκείνης της μέρας, χάρισαν στο κοι-
νό που παραβρέθηκε στο θεάτρο μια ανά-
ταση ψυχής!
Μαζί με την Μαρίνα ήταν οι μουσικοί 
Γιώργης Κοντογιάννης (λύρα, κρουστά), 
Νίκος Παραουλάκης (νέι- φιαμπόλι), Μα-
νώλης Μανουσάκης (λαούτο – κιθάρα) και 
Κωστής Πουλιανάκης (κρουστά). Έκτα-
κτη συμμετοχή Γιώργης Βρέντζος (Κάτης).
Να πούμε ότι η Μαρίνα, σπούδασε μουσι-
κή και πιάνο στο προοδευτικό Ωδείο Ηρα-
κλείου συμμετέχοντας σε Πανελλήνιους 
και Παγκρήτιους μαθητικούς αγώνες λαμ-
βάνοντας σημαντικές διακρίσεις στο πα-
ραδοσιακό και έντεχνο τραγούδι. Η κα-

ταγωγή της από τα Ανώ-
γεια, την έφερε από νωρίς 
σε επαφή με το κρητικό 
παραδοσιακό τραγούδι, κι 
η αγάπη αυτή μεγάλωσε με 
τα χρόνια. Συμμετείχε σε 
πάνω από 15 δίσκους του 
Νίκου Μαμαγκάκη κι εμφα-
νίστηκε μαζί του σε συναυ-
λίες και τηλεοπτικές εκπο-
μπές. Τραγούδησε επί 6 
χρόνια πλάι στον Σωκράτη 
Μάλαμα, συμμετέχοντας 
μαζί του σε 4 δίσκους. Πέ-
ραΝ της μουσικής, σπούδα-
σε στο Πανεπιστήμιο της 
Αθήνας στο τμήμα Νοση-
λευτικής, με μεταπτυχιακό 
στην Ογκολογική Νοσηλευ-

τική. Έχει συνεργαστεί με πολλούς μουσι-
κούς, τραγουδιστές και συνθέτες από την 
έντεχνη και παραδοσιακή (κρητική, ανα-
τολίτικη μουσική) σε εμφανίσεις και δι-
σκογραφία. Μεταξύ αυτών οι Νίκος Μα-
μαγκάκης, Σωκράτης Μάλαμας, Βαγγέ-
λης Καζαντζής, Νίκος Μαστοράκης, 
Λουδοβίκος των Ανωγείων, Πάρις Περυ-
σινάκης, Νίκος Παραουλάκης, Γιώργης 
Βρέντζος (κάτης), Γιώργης Καράτζης, 
Μήτσος Σταυρακάκης κ.α. Επίσης έχει 
συμμετάσχει σε ταινίες – ντοκιμαντέρ του 
σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνίτη. 
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Τις εκδηλώσεις είθισται να διαδέχεται το διεθνές τουρνουά σκακιού. Φέτος το 
ανοιχτό τουρνουά σκακιού άρχισε μετά το τέλος των μουσικών εκδηλώσεων 
και συγκεκριμένα από τις 17 Αυγούστου μέχρι τις 24 του ίδιου μήνα και το 
επόμενο μήνα τον Σεπτέμβρη είχαμε τα τρία κλειστά διεθνή τουρνουά επίτευξης 
Νόρμας Διεθνούς Μετρ International Master. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει 
ο Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!                                       
Μαν. σκαν.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΚΟΥΛΑ
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων
ΠΛΑΤΕΙΑ «ΑΡΜΙ», ΑΝΩΓΕΙΑ
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018

        πολιτιστική αυλαία άνοιξε την Πέμπτη 5 Ιουλίου στο 
υπαίθριο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης», με την ετήσια γιορτή της 
Σχολής Χορού Ανωγείων με υπεύθυνους τους Πωλιουδάκη 
Παύλο και Φερενίκη Χαιρέτη, υπό τους ήχους του συγκροτή-
ματος των Γιώργη Φασουλά και Κώστα Καλλέργη.

Η
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δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις

πήρχε, το χτυποκάρδι της συγκίνησης, των 
έντονων συναισθημάτων, των αναμνήσεων 
μιας αθώας εποχής των ωραίων μαθητικών 
χρόνων! 

Μπορεί να χώρισαν οι δρόμοι τους, να πέρασαν αρκετά 
χρόνια από την αποφοίτηση τους, αλλά η συνάντηση στο 
προαύλιο του σχολείου και ήταν σαν να μην πέρασε μια 
μέρα! 
Ο λόγος για τους φοιτήσαντες και απόφοιτους του «Σταυ-
ράκειου» Γυμνασίου - Λυκείου Ανωγείων. Πάρα πολλοί 
απόφοιτοι συναντήθηκαν μετά από αρκετές δεκαετίες, με 
μόνη διαφορά την εξωτερική τους εμφάνιση, η οποία ωστό-
σο δεν στάθηκε πρόβλημα για την αναγνώριση μεταξύ τους. 
Η δημιουργική συνάντηση των γενεών εντασσόταν στο 
πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων Ανωγείων, με-
τά από πρόσκληση της «Ομάδας Πρωτοβουλίας» προκει-
μένου να τιμηθεί η μνήμη των Μεγάλων Ευεργετών -Δω-
ρητών και Ιδρυτών του Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων 
Μιχαήλ και Λετίτσιας Σταυρακάκη για την σπουδαία 
κοινωνική προσφορά τους. 
Όμορφες στιγμές της σχολικής ζωής των αποφοίτων «ξα-
ναζωντάνεψαν» στη συνάντηση στον προαύλιο χώρο του 
σχολείου. Όλοι είχαν κάτι ωραίο να πουν από την μαθη-
τική τους ζωής. Εκείνο – όμως – που κυριάρχησε ήταν ο 
θεσπέσιος λόγος για τους Μεγάλους Ευεργέτες που χωρίς 
αυτούς πολλοί από τους αποφοίτους πολύ δύσκολα θα 
είχαν καταφέρει να πάνε στις μεγάλες αστικές πόλεις για 
να τελειώσουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λόγω των 
δύσκολων χρόνων και των φτωχών οικογενειών από τις 
οποίες προέρχονταν! 
Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι, που έστριψαν το τιμόνι της 
ανωγειανής ιστορίας 180ο, έδωσαν την δυνατότητα σε 
1794 άτομα, από 87 διαφορετικά χωριά, από τέσσερις 
εθνότητες, να πάρουν απολυτήριο από το «ΣΤΑΥΡΑ-
ΚΕΙΟ» ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ που έγινε εφαλτήριο για 
πολλούς να προχωρήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
καταλήγοντας σπουδαίοι και επιτυχημένοι επιστήμονες, 
σταδιοδρομώντας σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες. 
Χαρακτηριστική είναι η μαντινάδα του Μήτσου Σταυρα-
κάκη που σε δεκαπέντε συλλαβές τα είπε όλα: 

«Η Κρήτη βγάνει αγωνιστές  
κι ανθρώπους των γραμμάτων 

κι αγράμματους που αλλάζουνε  
την τάξη των πραγμάτων»

Της εκδήλωσης, προηγήθηκε τρισάγιο μπροστά στις προ-
τομές των Μεγάλων Ευεργετών Μιχάλη και Λετίτσιας 
Σταυρακάκη (Σταυράκη) από τους εφημέριους π. Ανδρέα 
Κεφαλογιάννη και π. Κώστα Πλουσή.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε στο αμφιθέατρο του δημοτικού 
σχολείου, όπου μετά τον αγιασμό, που τελέστηκε από τον 
π. Ανδρέα Κεφαλογιάννη, άνοιξε ο ίδιος και τον κύκλων 
των χαιρετισμών με ένα ζεστό, συναισθηματικό λόγο κα-
ταθέτοντας τα ακόλουθα: 

«Με την ευλογία του Θεού αλλά και την θέληση την δική 
μας ανταμώνουμε αφιερώνοντας χρόνο ο ένας για τον 
άλλο και όλοι μαζί, για όσα μας ενώνουν σε ένα σχολείο 
από ένα σχολείο. Η συγκίνηση είναι αυτή που πρέπει στην 
καρδιά μου και εύχομαι και στις δικές σας καρδιές να έχει 
φωλιάσει ότι καλό και ότι όμορφο από εκείνα τα χρόνια 
που ο ένας αλληλοεπιδρούσε με το άλλον. Να έχουν φω-
λιάσει όλα όσα δούλεψαν ως η κύρια μηχανή για την με-
τέπειτα πορεία μας, αλλά και για όσες αλλαγές, μας επι-
φύλασσε η ζωή και οι άνθρωποι που μετά τα μαθητικά 
μας χρόνια συναντήθηκαν και τους συναντήσαμε. Έχω 
μια σκέψη που θέλω να μοιραστώ μαζί σας και αφορά 
στην ιδιαίτερη σχέση που υπήρχε για όλους εμάς εδώ στα 
ορεινά με το σχολείο μας, τους εκπαιδευτικούς μας αλλά 
και όσα μας γιγάντωσαν για να μπορέσουμε κατόπιν να 
πάρουμε εμείς την ζωή στα χέρια μας. Η σκέψη που μοι-
ράζομαι μαζί σας αφορά την αγνότητα των παιδικών μας 
χρόνων. Τότε που χωρίς πολλά-πολλά ο ένας καταλάβαι-
νε πολύ γρήγορα τον άλλον και αποκωδικοποιούσε χωρίς 
να γνωρίζουμε καν τι σημαίνει κώδικας, τις συμπεριφορές, 
τα συναισθήματα, τις ηχηρές ή σιωπηλές σκέψεις. Τότε 
που η αγνότητά μας βοηθούσε να έχουμε συντρόφισσά 
μας την αποδοχή τη ζεστασιά, την συναισθηματική φόρ-
τιση, την αλληλεγγύη, αλλά και το μοίρασμα των στιγμών. 
Τα χρόνια δύσκολα και τότε και σήμερα. Αλλά αυτό που 
μας έκανε ουσιαστικά καλό ήταν η κοινότητα. Αυτή την 
κοινότητα λοιπόν και αυτή την αγνότητα ας προσπαθή-
σουμε να ζωντανέψουμε χωρίς πολλά μαγειρέματα. Μόνο 
με τη δημοκρατία, την αγάπη, τη συνεννόηση και φυσικά 
την ανάγκη μας να αφήσουμε δρόμους ανοιχτούς για τα 
παιδιά μας. Αυτή η σκέψη των τότε χρόνων με την αγνό-
τητα. Των τότε χρόνων με τις αξίες της κοινότητας. Αλλά 
και του σήμερα που μας επιβάλει την υποχρέωση για τις 
επόμενες γενιές, εύχομαι από καρδιάς να γίνει από σκέψη 
πράξη και από πράξη ελπίδα. Ας ενωθούμε, ας πράξουμε, 
ας υπάρξουμε ας ξαναγκαλιαστούμε. Την ίδια αγκαλιά 
που θέλει ο Θεός, την ίδια που θέλουν οι άνθρωποι κάθε 
ηλικίας κάθε επιπέδου, κάθε γειτονιάς διαφορετικής όπως 
αυτή και αν έχει κτιστεί από τα σχολικά μας χρόνια μέχρι 
σήμερα. Χαίρομαι που είμαστε μαζί και θέλω μα συνεχίσω 
να χαίρομαι μαζί σας για χρόνια πολλά ακόμα».
Ακολούθησε πρόταση από την κ. Μαίρη ταυρακάκη – 
Μπαγκέρη - προεδρεύουσα της «Ομάδας Πρωτοβουλίας» 
- για σύσταση σωματείου. Το σωματείο, όπως χαρακτη-
ριστικά, είπε η κ. Μπαγκέρη έχει τρεις βασικούς στόχους: 
«Ο πρώτος είναι η ανάγκη μας να εκφραστεί φόρος τιμής 
στους ιδρυτές του σχολείου, μια ανάγκη που νομίζω ότι 
όλοι που είμαστε εδώ την αισθανόμαστε. Δεύτερον να 
σμίξουμε ξανά όλοι μαζί εδώ, στο σχολείο που περάσαμε 
τα καλύτερα χρόνια μας, και ο τρίτος λόγος είναι να επι-
στρέψουμε αυτή την οφειλή που έχουμε προς τους ιδρυτές 
και ο ιδανικός τρόπος αυτή τη στιγμή θεωρούμε είναι η 
ίδρυση ενός συλλόγου ο οποίος θα βοηθάει και το σχολείο 
και τον τόπο μας…».
Να αναφέρουμε ότι τα άλλα μέλη της «Ομάδας Πρωτο-
βουλίας» είναι οι: Δημήτρης Σαλούστρος –Ζαΐμης, Αρετή 
Σπαχή, Μήτσος Σταυρακάκης και ο μεγάλος απόντας και 
ψυχής της προσπάθειας, Γιαννάκος Ξυλούρης που λόγω 
ενός προβλήματος υγείας δεν μπορούσε να παραβρεθεί. 
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Μήτσος Σταυρακάκης (στι-
χουργός και ποιητής), ως εκπρόσωπος της οικογένειας 
Σταυρακάκη, ο οποίος έκανε συναισθηματικές αναφορές 
στον Μεγάλο Ευεργέτη Μιχάλη Σταυράκη, προτρέποντας 
τους απόφοιτους του Σταυράκειου Γυμνασίου – Λυκείου 
να τον μιμηθούν. 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Καλλέργης, 
δήλωσε ότι θα είναι δίπλα στην προσπάθεια αυτή, με κά-

χρονικό διάστημα το Δ.Σ του συλλόγου «φοιτησάντων, 
αποφοίτων και φίλων του Σταυράκειου Γυμνασίου και 
Λυκείου Ανωγείων», που θα αποτελείται από 7 μέλη 
συν ένα μόνιμο μέλος που θα ορίζεται τιμής ένεκεν 
από την οικογένεια Σταυρακάκη, με την θητεία να 
είναι τριετής. 
Με την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων νόμιμων 
διαδικασιών, ο υπό ίδρυση Σύλλογος αναμένεται σύ-
ντομα να ξεκινήσει και επίσημα την δράση του με επί-
κεντρο πάντα τους νέους και την Παιδεία των Ανω-
γείων και της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, παραθέτου-
με ολόκληρη την ομιλία του Δημήτρη Σαλούστρου 
(Ζαΐμη), μέλος της «Ομάδας Πρωτοβουλίας»:
«Θα μπορούσε να είναι και η ενδέκατη εντολή εκείνο 
το παλαιό πρόσταγμα του Μενάνδρου: «χάριν λαβών 
μέμνησο». Όταν σε ευεργετούν, σου λέει, να το θυμά-
σαι. Κι αλήθεια στο χρόνο, που μεσολάβησε από την 
ίδρυση και λειτουργία του Γυμνασίου Ανωγείων ο 
Δήμος και οι τοπικοί φορείς πολλές φορές έστρεψαν, 
ως όφειλαν, ευγνώμονα τη σκέψη προς τους αείμνη-
στους δωρητές και ευεργέτες μας Μιχάλη και Λετίτσια  
Σταυρακάκη. Στην  πιο πρόσφατη  εκδήλωση μνήμης 
και τιμής, που έγινε το προπέρσινο καλοκαίρι μερίμνει 
και δαπάναις της οικογένειας  Σταυρακάκηδων ήταν 
που γεννήθηκε η ιδέα της σημερινής συνάντησης. Αγα-
πητοί φίλοι εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί  μαθητές 
και συμμαθητές, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή 
μας συνάντηση. Η παρουσία σας μας δίνει δύναμη και 
η συμμετοχή σας στις εργασίες της έμπνευση και πε-
ριεχόμενο. Δεν παραγνωρίζουμε τη σημασία, που 
έχουν οι συνήθεις συναντήσεις ανά σχολικό έτος απο-
φοίτησης με τη συγκίνηση και τις νοσταλγικές ανα-
δρομές στα μαθητικά χρόνια, θέλαμε μόνο να τονί-
σουμε και τη διαχρονική έννοια του χρέους απέναντι 
σε εκείνους, που μας έμαθαν γράμματα δωρητές και 
δασκάλους και απέναντι στον τόπο μας, που επένδυ-
σε απάνω μας καλές ελπίδες και ύστερα, όπως και 
τώρα μας είδε να φεύγουμε για αλλού και να σκορπά-
με. Όσοι περάσαμε από αυτό το Σχολειό έχουμε και 
ένα πρόσθετο χρέος: Πέρα από το να τιμούμε τη γεν-
ναιοδωρία μιας δωρεάς, είναι εξίσου ζωτικής σημασί-
ας να προβάλουμε ως πρότυπο και οδηγό το ήθος και 
τις αντιστάσεις ενός ακέραιου ανθρώπου, που μπορεί 
να φόρεσε παπούτσια στα δώδεκα, να δούλεψε για 
πάνω από δέκα χρόνια για μόνο το φαγητό του, να 
πήρε αυτοκίνητο στα  46 του,  να διέλυσε έξι συνεται-
ρισμούς προς αφερέγγυους συνεταίρους, να χρεοκό-
πησε , να κινδύνεψε πέντε φορές η ζωή του, την τελευ-
ταία από απόπειρα αυτοχειρίας, μπορεί ακόμη να μη 
βρέθηκε ποτέ σε σχολική αίθουσα, αλλά ο προικισμέ-
νος αυτός άνθρωπος  μας παρέδωσε μαθήματα αυτο-
δημιούργητης αξιοσύνης, στηριγμένος στη εργατικό-
τητα, τη συνέπεια λόγων και έργων, την αδιαπραγμά-
τευτη εντιμότητα και τη σεμνή έμπρακτη και 
ανιδιοτελή  φιλοπατρία. Και εκείνο που πέρα από όλα 
αυτά σε κερδίζει και σε κάνει να σκέφτεσαι πως αυτό, 
που κάνει έναν άνθρωπο ξεχωριστό δεν είναι τόσο ο 
πόνος οι στερήσεις και οι κακουχίες, ούτε μόνο η θυσία 
και η δωρεά από το υστέρημα, όσο η άκρα ταπεινότη-
τα να τα θεωρεί όλα αυτά ανθρωπίνως αυτονόητα και 
να νοηματοδοτεί με τούτα τη ζωή του. Διαβάζοντας 
την αυτοβιογραφία του, ένα κείμενο Μακρυγιανικό, 
που τουλάχιστον κάθε μαθητής του Γυμνασίου Ανω-

γείων πρέπει να το έχει στο κομοδίνο του, δε θα βρεί-
τε ούτε μια λέξη, που να αναφέρεται στην κατάθεση 
του ιδρώτα μιας ζωής, για να μπορούμε εμείς σήμερα 
να έχουμε πάρει τη ζωή με το μέρος μας, να μπορούμε 
να είμαστε εδώ και να μιλάμε. Τόση αποστροφή στην 
έπαρση, τόση σεμνή διακριτικότητα, τόση εμπιστοσύ-
νη στη σιωπή, που φορές απέναντι στις κραυγές δε 
βρίσκει τίποτα να πει και βουβαίνεται. Αγαπητοί συ-
νοφειλέτες, μιλώ ως εκπρόσωπος μιας παρέας Γυμνα-
σιόπαιδων μιας άλλης εποχής, που αυτοαποκληθήκα-
με «ομάδα πρωτοβουλίας», γιατί και πως αλλιώς και 
οι οποίοι είχαμε τη σκέψη να αναθερμάνουμε τις σχέ-
σεις μεταξύ μας, με το Σχολειό και τον τόπο μας και 
να σμίξουμε όλοι μαζί πρώτη φορά με ό,τι μπορεί να 
σημαίνει αυτό το σμίξιμο στο καιρό των κακών ειδή-
σεων. Ζούμε, το ξέρουμε, ποικιλώνυμες κρίσεις, που 
σε κοινωνικό επίπεδο  προκαλούν στασιμότητα και 
υπανάπτυξη και σε ατομικό  απομόνωση και ανασταλ-
τικές ψυχώσεις, η  δε σύγκριση σε καθεστώς κοινωνι-
κής αδικίας καθιστά εν τοις πράγμασι αβάστακτη τη 
φτώχια! Κι η φτώχια με όλες της τις μορφές λέει εκεί-
νη η μεγάλη ψυχή ο Γκάντι, είναι η χειρότερη μορφή 
βίας,  αυτόν τον πόλεμο σας καλούμε να πολεμήσουμε 
πλάι στον άλλο, που πασχίζει να μας κρατήσει ανθρώ-
πους με αρχές και παραδόσεις, που οφείλουμε στους 
επόμενους. Στο πνεύμα του Camus που λέει « αν είναι 
να σου συμβεί κάτι, φρόντισε να είσαι εκεί» καθυστε-
ρημένα κάπως, αλλά ελπίζουμε όχι αργά, επαναπατρι-
ζόμαστε και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ. Με το πρό-
σθετο κίνητρο της ανταπόδοσης μιας ευεργεσίας και 
σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς, κεφα-
λαιοποιώντας το ντόπιο, αλλά κυρίως το διάσπαρτο 
επιστημονικό και πνευματικό δυναμικό του τόπου μας 
δηλώνουμε την πρόθεσή να προβάλουμε τη αντίστασή 
μας απέναντι σε ό, τι μας υποτιμά, μας εκθέτει και μας 
ταπεινώνει, χωρίς ποσώς να αγνοούμε  ότι ο τόπος 
είναι δύσκολος και οι άνθρωποι των απολύτων τιμών 
με τη καλή και με την άλλη έννοια.Και θέλουμε αυτή 
η αυτοστράτευση να σημαίνει: Πως η ευγνωμοσύνη 
είναι καλό πέρα από τα λόγια να εκφράζεται και με 
ψυχή και με πράξη. Πως ο τόπος μας έχει πέσει ξανά 
στη ανάγκη και πως αν δε είμαστε όλοι εδώ να συντρέ-
ξουμε ένας τον άλλο, η ανάγκη δικάζει ερήμην. Ότι 
πιστεύουμε στη δύναμη της ενότητας για τη αξιοποίη-
ση της γνώσης και της εμπειρίας ντόπιων και αποδή-
μων, πολύ περισσότερο σήμερα, που οι αποστάσεις 
παραμερίζονται από τις δυνατότητες των νέων τεχνο-
λογιών. Ότι πιστεύουμε στη γνησιότητα και δυναμική 
του Ανωγειανού DNA, που έχει δώσει ως σήμερα 
δείγματα ψυχικής γενναιότητας, πνεύματος πρακτικής 
φιλοσοφίας και μιας αισθητικής, που ξέρει να αντιστέ-
κεται στις περαστικές μόδες και στους συρμούς χωρίς 
αύριο. Ό,τι πετύχουμε μακριά από διαχωριστικές 
γραμμές και μικροπρέπειες, άλλοτε εκφράζοντας τις 
υγιείς μας δυσαρέσκειες κι άλλοτε αναδείχνοντας τις 
ξεχωριστές μας αρετές, αν όλοι το αγκαλιάσουμε, εί-
μαστε βέβαιοι θα είναι για καλό. Και πάντως για να 
μη συνταγογραφούνε οι γιατροί τις εμπειρίες μας, εμείς 
το τολμήσαμε και ευελπιστούμε στη συνδρομή  όλων 
σας για τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστούμε, που 
είσαστε εδώ, περιμένουμε τις παρατηρήσεις και τις 
προτάσεις σας στη συνέχεια, να είστε όλοι καλά.».  

Μαν. σκαν.
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

θε τρόπο, τονίζοντας ότι «Η παιδεία είναι το σημαντικό-
τερο αγαθό», σημειώνοντας παράλληλα τη σημασία της 
επιτυχίας του υπό ίδρυση συλλόγου για το μέλλον της ευ-
ρύτερης περιοχής και τη νεολαία. Ο δήμαρχος Ανωγείων 
μέσω του βήματος συνομίλησε ουσιαστικά και με τον Αντι-
περιφερειάρχη Παιδείας Γιάννη Παρασύρη, επίσης από-
φοιτο του «ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟΥ» ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙ-
ΟΥ Ανωγείων, ο οποίος με τη σειρά του, τόνισε ότι η 
Περιφέρεια εγγυάται αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσι-
ών στο «Σταυράκειο», με κάποιες μελέτες και προτάσεις 
να είναι ήδη έτοιμες να αποσταλούν από το τμήμα Παιδεί-
ας του δήμου Ανωγείων.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τοποθετήσεις και χαιρετι-
σμούς, τόσο από την Διευθύντρια του Γυμνασίου και Λυ-
κείου, κα Δέσποινα Πρίμπου η οποία συνεχάρη τα μέλη 
της «Ομάδας Πρωτοβουλίας» και να δηλώσε παρούσα σε 
ό,τι χρειαστεί, όπως και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Ανωγείων, Νίκος Βρέντζος, ο οποίος τόνισε ότι 
τόσο αυτός, όσο και όλα τα μέλη του πολιτιστικού συλλό-
γου στηρίζουν την προσπάθεια και είναι ανοιχτοί σε 
οποιαδήποτε πρόταση για συνεργασία ή βοήθεια προς τον 
νέο, υπό ίδρυση σύλλογο. 
Ακολούθησε ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, με θερμά λόγια 
για την συνάντηση των αποφοίτων, τονίζοντας επίσης ότι 
τα «Υακίνθεια» της επόμενης χρονιάς θα τιμήσουν τον 
μεγάλο δωρητή και ευεργέτη των Ανωγείων Μιχάλη Σταυ-
ρακάκη. Μήνυμα στήριξης στην εκδήλωση έστειλε και ο 
Πολιτιστικός σύλλογος Σεισάρχων, όπως και το αθλητικό 
σωματείο του Α.Ο. ΑΕΤΟΥ Ανωγείων με εκπροσώπους 
από το νέο Δ.Σ.
Λίγο πριν ο κ. Γιάννης Μανουράς παρουσιάσει το Κατα-
στατικό, συγκινητική και μεστή ήταν η ομιλία του μέλους 
της «Ομάδας Πρωτοβουλίας» κ. Δημήτριου  Σαλούστρου  
(Ζαΐμη), για την εκδήλωση και την παρουσία όλων εκεί. 
Ακολούθησε διάλογος με το κοινό, αλλά και δυο φορτι-
σμένες ομιλίες που χειροκροτήθηκαν θερμά. Η πρώτη ήταν 
από τον πρ. Υπουργό Τουρισμού κ. Νίκο Σκουλά, που δεν 
πρόλαβε, όπως είπε, να φοιτήσει στο σχολείο αυτό λόγω 
του ξεριζωμού του ίδιου και της οικογένειας του στην Ισο-
πέδωση των Ανωγείων στις 13ης Αυγούστου του 1944, 
λέγοντας ότι θέτει και τον εαυτό του στη διάθεση του συλ-
λόγου για να προσθέσει και αυτός το δικό του «λιθαράκι» 
στην μεγάλη αυτή πρωτοβουλία. 
Η άλλη ομιλία ήταν αυτή της κας Αρετής Σπαχή, με συνε-
χής αναφορές στην πολυτάραχη και δύσκολη ζωή του Μι-
χάλη Σταυρακάκη, που προσέφερε στο τέλος της ζωής του 
το σύνολο της περιουσίας και της σκέψης του με επίκεντρο 
την Παιδεία και τα νέα παιδιά, δείχνοντας σε όλους μας 
τον δρόμο της προσφοράς και της αλληλεγγύης.
Η εκδήλωση, που ολοκληρώθηκε αναμφισβήτητα με μεγά-
λη επιτυχία, έφερε την έγκριση δια βοής του καταστατικού, 
δεκάδες εγγράφηκαν μέλη του νέου συλλόγου, ενώ την 
προσωρινή διοικούσα επιτροπή θα διαδεχτεί σε σύντομο 

Μ ια «παράδοση» που κρατά πλέον της δεκαετίας, τήρησε και 
φέτος με ευλάβεια, η οικογένεια του Θέμη Μέμμου στο Δήλεσι 
Αττικής. 
Ο λόγος για τον εορτασμό της εκκλησίας υπέρ του Γενέσιου της 
Θεοτόκου, που διατηρεί η οικογένεια εντός της οικίας της και 
τιμά κάθε χρόνο την 7η Σεπτεμβρίου, παραμονή της εορτής της 
γεννήσεως της Θεοτόκου. Αφορμή για την «παράδοση» αυτή 
στάθηκε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα του γιου του Θέμη Μέμμου, 
Μάρκου, από το οποίο σώθηκε με τη βοήθεια της Παναγίας.
Μετά τον εσπερινό και την περιφορά της ιερής εικόνας του Γένε-
σιου της Θεοτόκου, την οποία κρατούσαν σε όλη τη διαδρομή οι 
γιοί του Θέμη Μέμμου, Μάρκος και Κώστας, ακολουθώντας 
πιστά τ’ Ανωγειανά έθιμα, η οικογένεια παρέθεσε πλούσιο δείπνο 
στους παρευρισκόμενους, στήνοντας ένα γλέντι γεμάτο ανωγεια-
νό «άρωμα» με τους Γιάννη Μαράτση, Γιάννη Φουντουλάκη και 
Γιάννη Φουκαράκη, οι οποίοι διαδέχονταν ο ένας τον άλλο, στη 
λύρα, Άρη Κυριακάκη και Τριαντάφυλλο Μανωλέμη στα λαούτα, 
αντίστοιχα.
Παρόντα και μέλη της χορευτικής ομάδας του Χορευτικού Ομίλου 
του Κώστα Κυριακάκη «Ερωτόκριτος», με πρωτοστάτη τον εκεί 
χοροδιδάσκαλο, αλλά και χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου Ανω-
γειανών της Αθήνας, Κώστα Μέμμου, που ξεσήκωσαν τους πα-
ρευρισκόμενους χορεύοντας κρητικούς παραδοσιακούς χορούς.
Στο χώρο, όπου εξελίχθηκε το γλέντι, εκπρόσωποι του Συλλόγου 
Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες «Φλόγα» προ-
σέφεραν σχολικά και άλλα είδη, για την ενίσχυση του Συλλόγου, 
ενώ όλα τα έσοδα από τις προσφορές των πιστών για κεριά και 
λαμπάδες, διατέθηκαν ομοίως για τους σκοπούς της «Φλόγας», 
τους οποίους στηρίζει εμπράκτως η οικογένεια Μέμμου, με την 
κόρη του Θέμη Μέμμου, Φωτεινή να παράσχει στον άνω Σύλλο-
γο εθελοντικά την εργασία και τη βοήθειά της.
Μια ομολογουμένως ξεχωριστή πρωτοβουλία της οικογένειας 
Μέμμου, που τιμά τον τόπο της και τα έθιμά του, έστω κι αν 
βρίσκεται μακρυά από αυτόν.
Η συντακτική ομάδα της Φ.Α. συγχαίρει θερμά την οικογένεια 
του χοροδιδασκάλου του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας Κώστα 
Μέμμου γι’ αυτήν την ετήσια πρωτοβουλία κι εύχεται η χάρη της 
Παναγίας να δίνει υγεία και δύναμη στα μέλη της για να την επα-
ναλαμβάνουν για πολλά χρόνια ακόμη.
Και του χρόνου!  

δηλεσι, 7 σεπτεΜβριου 2018

Eτήσιος εορτασμός  
της εκκλησίας υπέρ του

ΓΕΝΕΣΙΟΥ της 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Τησ οιΚογενειΑσ Του  
ΘΕμή μΕμμου σΤο ΔηΛεσι
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Σ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

συγκεκριμένα, το απόγευμα, λίγο μετά τις 18:00, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από πολλούς συγχωριανούς και φίλους των Ανωγείων στην τοποθεσία «Σφακάκι», όπου δό-
θηκε η ιστορική μάχη στις 7 Αυγούστου 1944. Στην μάχη αυτή απελευθερώθηκαν όλοι οι όμηροι από τους Γερμανοϊταλούς φασίστες, χωρίς καμία απολύτως απώλεια από την 
πλευρά των αιχμαλώτων και των ανταρτών. Αυτή δε η επιτυχία, έχει χαρακτηριστεί ιστορικά ως η «Πιο Ωραία Μάχη»! 
Τα όσα διαδραματίστηκαν στη μάχη στο Σφακάκι διηγήθηκε με λεπτομέρεια, σε όσους παραβρεθήκαν στον χώρο, ο Γιάννης Χαχλιούτης, ο οποίος μικρό παιδί τότε, βίωσε 
όλα εκείνα τα γεγονότα από κοντά. Το κοινό καλωσόρισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντώνης Ρούλιος, ενώ στο τέλος νεολαίοι της ΚΝΕ απήγγειλαν τον ύμνο του ΕΑΜ. 
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, λίγο μετά τις 19.30, στην πλατεία «Αρμί» πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα «Μάχη στο Σφακάκα χθες, σήμερα, αύριο» από τον κ. Μανούσο 
Μανουσογιάννη, μέλος του Τομεακού Γραφείου Ρεθύμνου του ΚΚΕ. Τον κ. Μανουσογιάννη καλωσόρισε και προλόγισε ο κ. Αντώνης Ρούλιος. Στη συνέχεια προβλήθηκε 
βίντεο με θέμα «Τα Ανώγεια στην Θύελλα του Φασισμού» υπό την επιμέλεια του Αίαντα Ελευ. Χαρωνίτη. Αμέσως μετά απαγγέλθηκε ποίημα του μεγάλου Τούρκου ποιητή 
Αζίζ Νεσίν «Σώπα, μη μιλάς» από μέλη της ΚΝΕ. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραδοσιακή μουσική και αντιστασιακά και αντιπολεμικά τραγούδια από το συγκρότημα των Μενέλαου και Γιώργη Νταγιάντα, ενώ οι πα-
ρευρισκόμενοι έσυραν, όπως συνήθως γίνεται στα Ανώγεια, κι ένα χορό!

Μαν. σκαν.

ε θεσμό, πλέον, έχει καθιερωθεί από την ενορία 
του Αγίου Γεωργίου η τιμητική λειτουργία – τρισάγιο 
για τους ήρωες στο «ΣφΑΚΑΚΙ.». Τιμήθηκαν όλοι 
εκείνοι, που δεν ήταν τίποτα λιγότερο και τίποτα 
περισσότερο από απλούς ανθρώπους της καθημερι-
νότητας, της διπλανής και… παραδιπλανής μας πόρ-
τας! Κι όμως αψήφησαν τις ζωές τους, για να κάνουν 
το για κεινους αυτονόητο, αυτό που τους όριζε η πα-
τρίδα και η συνείδησή τους: έδωσαν μια από τις ωραι-
ότερες μάχες του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, κατορθώ-
νοντας να απελευθερώσουν 98 γυναικόπαιδα από τα 
χέρια των Γερμανο-Ιταλών φασιστών και το κυριό-
τερο χωρίς καθόλου απώλειες!
Να αναφέρουμε ονομαστικά έναν – έναν τους ήρωες:
Μανώλης Μανουράς (Σμαΐλης) – Λευτέρης Αεράκης 
(Νταρολευτέρης) - Γιώργης Ξημέρης (Ξημερογιώρ-
γης ) - Δημοσθένης Πασπαράκης – Ιωάννης Πασπα-
ράκης (Γιαννιός τση Χρόναινας) - Μανώλης Νταγια-
ντάς (Νταγιαντομανώλης) – Χαράλαμπος φρυσάλης 
( φρυσαλοχαραλάμπης) – Γιώργης Νταγιαντάς (Περ-
βολογιώργης) – Πέτρος Πασπαράκης (Θοδωροπέ-
τρος) – Κώστας Καφατσής (Καφατσόκωστας) – 
Γιώργης Μανουράς (Γύπαρης) - Μανώλης Νταγια-
ντάς (Λαμπρινομανώλης). 
Έμμεσο ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι: 
Ειρήνη Μανουρά (Ζωνογιάνναινα), Κωνσταντίνος 
Πατραμάνης, Κωνσταντίνος Δραμουντάνης (Γιαγκό-
κωστας) και Κωνσταντίνος Νταγιαντάς (Λαμπρινό-
κωστας).
Έτσι, για έκτη συνεχή χρονιά, μια πρωτοβουλία που 
ξεκίνησε η ενορία του Αγίου Γεωργίου και ο προσω-
πικά ο π. Ανδρέας Κεφαλογιάννης από το 2013, προ-
σέλκυσε αρκετό κόσμο, που την Τρίτη 7 Αυγούστου 
2018, προσήλθε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, 
στο «Μεϊντάνι» για να τιμήσει με ένα κερί και να 
παρακολουθήσει την επιμνημόσυνη δέηση για τους 
ήρωες της «Μάχης στο Σφακάκι». Παρόντες ο δή-

μαρχος Ανωγείων Μανώλης Καλλέργης, απόγονοι 
και συγγενείς των αγωνιστών και απλοί συγχωριανοί. 
Μετά την Λειτουργία ο π. Ανδρέας Κεφαλογιάννης 
μίλησε στους παρευρισκόμενους για εκείνη την συμβο-
λική ημέρα, που απελευθερώθηκαν 98 γυναικόπαιδα, 
αλλά και για τα επίκαιρα μηνύματα, που η επέτειος 
αυτή γεννά: «Η φετινή επέτειος της Μάχης στο «Σφα-
κάκι» συμπίπτει με μια εθνική τραγωδία. Η σκέψη 
όλων μας είναι στο Μάτι, εκεί που βρήκαν τραγικό 
θάνατο 91 άνθρωποι. Όλη η Ελλάδα κλαίει, όλη η Ελ-
λάδα πενθεί μπροστά σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία. 
Όμως, αυτή την ώρα πρέπει να σταθούμε όρθιοι. Θα 
κλάψουμε τους νεκρούς μας, θα τους πενθήσουμε, αλ-
λά επιβάλλεται να βρούμε το κουράγιο να προχωρή-
σουμε μπροστά και να μάθουμε όλοι από τα λάθη μας. 
Διαφορετικά θα βρεθούμε και πάλι μπροστά στα ίδια 
γεγονότα. Ο σεβασμός, ελάχιστος φόρος τιμής και μνή-
μης για τους ήρωες αθάνατους της εποχής εκείνης. 
Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί, σε μια εποχή που το 
φίδι του ναζισμού βγάζει ξανά το κεφάλι του από το 
χώμα και μάλιστα με προκλητικό τρόπο η μάχη στο 
«Σφακάκι» από τον εφεδρικό ΕΛΑΣ Ανωγείων κατά 
του ναζισμού και του φασισμού έρχεται να θυμίσει ότι 
ο αγώνας για λευτεριά και ανεξαρτησία συνεχίζεται 
και χωρίς επαγρύπνηση θα ζήσουμε και πάλι όσα τρα-
γικά πριν από μερικές δεκαετίες. Η μάχη στο «Σφα-
κάκι» δείχνει την αποφασιστικότητα ενός λαού, τον 
δυναμισμό μιας κοινωνίας να αντισταθεί υπερασπιζό-
μενη τα ιερά και τα όσια αυτού του τόπου. Η μάχη στο 
«Σφακάκι» δείχνει ότι απέναντι στο ναζισμό και το 
φασισμό πρέπει να είμαστε ενωμένοι και αποφασισμέ-
νοι. Φασισμός σημαίνει καταστροφή, σημαίνει θάνα-
τος, σημαίνει ισοπέδωση της δημοκρατίας και των 
ανθρώπινων αξιών. Η μάχη στο «Σφακάκι» δείχνει ότι 
η ανωγειανή ψυχή ούτε υποτάσσεται ούτε συμβιβάζε-
ται. Είναι αμείλικτη όταν την καλεί και την προσκαλεί 
η ιστορία. Και δεν είναι λίγες οι φορές που στο ραντε-

βού με την ιστορία ήταν συνεπέστατος αυτός εδώ ο 
τόπος...
...
Γνωρίζουμε από αγώνες, γνωρίζουμε από Ολοκαυτώ-
ματα, γνωρίζουμε από θυσίες κι αν χρειαστεί, πάλι 
στην πρώτη γραμμή του αγώνα θα βρεθούμε για να 
σηκώσουμε για μια ακόμα φορά τον ήλιο ψηλότερα. 
Γιατί εμείς δεν πολεμάμε για να ξεχωρίσομε αδελφέ 
μου, εμείς πολεμάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Αιω-
νία η μνήμη τους!».

Η επιμνημόσυνη δέηση έληξε με τον Εθνικό Ύμνο διά 
στόματος των παρευρισκομένων.

Αιωνία τους η μνήμη. ΑΘΑΝΑΤΟΙ!
Μαν. σκαν.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το φετινό τουρνουά είχε την ιδιαιτερότητα 
σε σχέση με το παρελθόν ότι χωρίστηκε για 
πρώτη φορά σε 3 γκρουπ δυναμικότητας (σε 
σχέση με το ενιαίο γκρουπ των προηγουμέ-
νων ετών), κάτι που προσέδωσε μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον και προσέφερε περισσότερο μα-
χητικές παρτίδες και στα 3 γκρουπ. 
Συμμετείχαν συνολικά 107 (ρεκόρ για το 
τουρνουά μέχρι τώρα) σκακίστριες και σκα-
κιστές όλων των ηλικιών και δυναμικοτήτων 
από 7 συνολικά χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Μαυ-
ροβούνιο, Ινδία, Πολωνία, Αυστρία και Ελ-
λάδα. Ρεκόρ συμμετοχών είχαμε και από 
σκακιστές των σωματείων των Ανωγείων 
(ΣΟ Ανωγείων και ΑΠΣ ΙΔΑΙΟΙ) καθώς 
αγωνίστηκαν 35 σκακιστές και σκακίστριες 
από τις δύο ομάδες του τόπου μας! Η παρου-
σία τους ήταν πάρα πολύ καλή και στο αγω-
νιστικό επίπεδο, καθώς κατέκτησαν 11 με-
τάλλια στην διοργάνωση (2 χρυσά, 3 ασημέ-
νια και 6 χάλκινα), με τους Γιάννη Μέμο και 
Ασημένια Χατζηπαναγιώτου (χρυσά), Γιάν-
νη Χαιρέτη, Δέσποινα Σαλούστρου και Αλέ-
ξανδρο Σαλούστρο (ασημένια) και Γιάννη 
Μαρή, Ολυμπία Σφυρή, Μαρία Νταγιαντά 
Εμμ., Κριτόλαο Τζαγκαράκη, Στεφανία Ξυ-
λούρη και Μαρία Νταγιαντά Γεωρ. (χάλκι-
να). Σημαντικό επίσης το γεγονός ότι στην 
λίστα των σκακιστών μας με διεθνή αξιολό-
γηση προστέθηκαν, άλλα 3 παιδιά που πέτυ-
χαν να αξιολογηθούν στο τουρνουά αυτό: Η 
Ολυμπία Σφυρή, ο Κώστας Σαλούστρος και 
η Μαρία Εμμ. Νταγιαντά. 
Η ατμόσφαιρα στην διοργάνωση ήταν όπως 
κάθε φορά ζεστή και φιλική και, καθώς τα 
χρόνια περνάνε, το τουρνουά «αποκτά» όλο 
και περισσότερο τον κόσμο που ταιριάζει 
με την φιλοσοφία του έτσι ώστε να είναι το 
τουρνουά της παρέας και του σμιξίματος, 
σε έναν τόπο όπως τα Ανώγεια, όπου το 
σμίξιμο της παρέας αποτελεί ουσιαστική 
πτυχή της καθημερινής ζωής. Οι πολλές και 
ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις, έδωσαν 
και φέτος μια φεστιβαλική χροιά στο πρω-
τάθλημα.
H τελετή λήξης του τουρνουά έλαβε χώρα 
στην πλατεία ΜεΪντάνι και μας τίμησαν με την 
παρουσία τους ο εντεταλμένος  σύμβουλος για 
θέματα αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης 
Νίκος Συριγωνάκης, τον οποίο ευχαριστούμε 
πολύ για τα θερμά του λόγια για την προσπά-
θεια μας, καθώς και ο Δήμαρχος Ανωγείων 
κ. Μανόλης Καλλέργης και ο Αντιδήμαρχος 
Ανωγείων κ. Βασίλης Σμπώκος.

ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΙΧΑΜΕ:

α’ γκρουπ
Νικητής του Α’ ΓΚΡΟΥΠ (και κατ’ επέκταση 
του τουρνουά) ο Ιταλός GM Alberto David 
με 7/9. Ο Ιταλός γκρανμέτρ επισκέπτεται 
ανελλιπώς τον τόπο μας από το 2015 μαζί με 
την σύντροφο του Ίννα και έχει αναπτύξει 
φιλικές σχέσεις με πολλούς ανθρώπους στ’ 
Ανώγεια, όπου πια νιώθει σαν το σπίτι του. 
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε συνέντευ-
ξη του στον Γιώργη Μπαγκέρη για την ΑΝΩ-
ΓΗ: «Η εμπειρία στα Ανώγεια είναι μοναδική. 
Είναι εντελώς διαφορετική από οποιοδήποτε 
άλλο μέρος, ακόμα και της Κρήτης. Δεν έχω 
λόγια να το περιγράψω, οι άνθρωποι εδώ εί-
ναι τόσο φιλόξενοι και φιλικοί. Είναι σαν μια 
οικογένεια εδώ, ίσως και κάτι παραπάνω από 
μια οικογένεια… Αισθάνομαι υπέροχα εδώ. 
Θέλω να έρχομαι εδώ. Ίσως σου φανεί υπερ-
βολή, αλλά έχουμε πλέον πιο πολλούς φίλους 
εδώ στα Ανώγεια από ότι στον τόπο που ζού-
με μόνιμα! Έτσι αισθάνομαι και εγώ και η 
Ίννα. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά». 
Την 2η θέση του τουρνουά κατέκτησε με 
6,5/9 ο ΙΜ Σωτήρης Μαλικέντζος, ενώ 3ος 
με 6/9 τερμάτισε ο Πολωνός ΙΜ Grzegorz 
Nasuta. Πρώτη γυναίκα (8η θέση γενικής 
κατάταξης) η Ινδή WGM Kulkami Bhakti, 
ενώ 2η (25η γενικής) η επίσης Ινδή WFM 
Patil Mitali.

δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις
74η επέτειο από τη Μάχη στο Σφακάκι
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΒ ΚΚΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

Πλατεία Αρμί, Τρίτη 7 Αυγούστου 2018

τρισαγιο στη ΜνηΜη των ηρωων του «σφακακιου» 

απο την ενορια του αγ. γεωργιου ανωγειων

›  ΑΝΩΓΕΙΑ  
17-24 Αυγούστου 2018

›  11 μετάλλια για τα 
Ανώγεια και 

› 3 νέοι διεθνοελούχοι

διεθνεσ 
σκακιστικο 
τουρνουα 

«ΙΔΑΙΟ ΑΝΤΡΟ»

B’ γκρουπ
Και στο Β’ ΓΚΡΟΥΠ είχαμε μεγάλες μάχες και κυνήγι για την πρωτιά μέχρι το τέλος, ενώ 
είχαμε και ιδιαίτερο «Ανωγειανό» ενδιαφέρον. Την 1η θέση κατάκτησε επάξια μετά από 
ένα φοβερό τουρνουά που έκανε, ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος του ΑΠΟ «Κότινος» Χο-
λαργού, ενώ στην 2η θέση βρέθηκε μετά από ένα εξαιρετικό τουρνουά επίσης, ο νεαρός 
Ανωγειανός σκακιστής Γιάννης Χαιρέτης (ΣΟ Ανωγείων), ο οποίος κατέκτησε το ασημέ-
νιο μετάλλιο, προσθέτοντας και 84 μονάδες στο διεθνές του έλο, που φτάνει πλέον στο 
1836. Η επιτυχία του αυτή, ήρθε ταυτόχρονα με την εισαγωγή του στο Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Διπλή χαρά για όλους μας! 
Γιάννη καλές σπουδές και όμορφη φοιτητική ζωή να έχεις! Την 3η θέση και το χάλκινο 
μετάλλιο κατέκτησε ένας ακόμα σκακιστής του ΣΟ Ανωγείων, ο FM Γιάννης Μαρής.
Στην 1η θέση στις γυναίκες του Β’ ΓΚΡΟΥΠ ισοβάθμησαν και παίρνουν τα μετάλλια η Inna 
Iasman και η Ελένη Στούμπου του Πανιωνίου.
Στην κατηγορία κάτω των 18 ετών την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο 
Γιάννης Μέμος του ΣΟ Ανωγείων επίσης, ο οποίος πρόσθεσε και 66 βαθμούς στο διεθνές 
του έλο. Ο Γιάννης ρίχνεται φέτος στην μάχη των πανελληνίων εξετάσεων και του ευχό-
μαστε να έχει το αποτέλεσμα που ονειρεύεται! Την 2η θέση κάτω των 18 ετών κατέκτησε 
ο Γιώργος Παυλιουδάκης του ΑΟ Κύδων Χανίων, ενώ την 3η θέση πήρε ο Σωτήρης Κεφα-
λάς του Πανιωνίου. Στα κορίτσια κάτω των 18 την 1η θέση πήρε η Αριάδνη Κουτσουράκη 
του ΣΟ Λέων Κάντια, την 2η θέση η Δέσποινα Σαλούστρου του ΣΟ Ανωγείων και την 3η 

θέση η Νεφέλη Ματθαιάκη του ΟΦΗ.
Στην κατηγορία αγοριών κάτω των 14 είχαμε: 1ος Γιάννος Κουτσουράκης του ΣΟ Λέων 
Κάντια, 2ος Στράτος Κουτσαύτης του ΟΑΑ Ηράκλειο και 3ος Κωνσταντίνος Μήτσιου του 
ΑΣΟ Πολυγύρου Χαλκιδικής. Στα κορίτσια κάτω των 14 η τριάδα των μεταλλίων ήταν: 1η 
η Ασημένια Χατζηπαναγιώτου του ΣΟ Ανωγείων, 2η η Καλλιόπη Παυλιουδάκη του ΑΟ 
Κύδων Χανίων και 3η η Ολυμπία Σφυρή του ΣΟ Ανωγείων.
Στην κατηγορία κάτω των 10 ετών κυριάρχησαν τα κορίτσια με 1η την Τσαπάκη Ασημένια 
του ΟΑΑ Ηράκλειο, 2η την Αναστασία Αναστασάκη του ΟΑΑ Ηράκλειο και 3η την Μα-
ρία Νταγιαντά του Εμμ. του ΣΟ Ανωγείων. Την 1η θέση των κοριτσιών κάτω των 10 κα-
τέκτησε η Ευγενία – Βαλέρια Πλατσάκη της ΣΑ Χανίων.
Στο γκρουπ αυτό, κατάφεραν να πάρουν διεθνή αξιολόγηση 3 παιδιά των σωματείων μας 
επιτυγχάνοντας την απαιτούμενη απόδοση, η Νταγιαντά Μαρία του Εμμ, του ΣΟ Ανωγεί-
ων, η Ολυμπία Σφυρή του ΣΟ Ανωγείων και ο Κώστας Σαλούστρος του ΑΠΣ ΙΔΑΙΟΙ 
Ανωγείων. Τα παιδιά αυτά προστίθενται στην λίστα των σκακιστών μας με διεθνή αξιο-
λόγηση η οποία τώρα φτάνει στα 27 άτομα (18 σκακίστριες/σκακιστές του ΣΟ Ανωγείων 
και 9 του ΑΠΣ ΙΔΑΙΟΙ Ανωγείων). 

γ’ γκρουπ
Εξαιρετικό ενδιαφέρον και στο Γ’ Γκρουπ, όπου αγωνίστηκαν παιδιά που δεν είχαν πρότε-
ρη εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις και το τουρνουά λειτούργησε ποικιλοτρόπως θετικά 
για αυτά. Την 1η θέση στο γκρουπ κατέκτησε ο Μηνάς Νύκταρης του ΟΦΗ, ενώ στην 2η και 
3η θέση ισοβάθμησαν δύο παιδιά του ΑΠΣ ΙΔΑΙΟΙ Ανωγείων, με τον Αλέξανδρο Σαλούστρο 
να κατακτά την 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο εξ αιτίας καλύτερων κριτηρίων άρσης 
ισοβαθμίας από τον Κριτόλαο Τζαγκαράκη που πήρε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο. 
Στα κορίτσια την 1η θέση κατέκτησε η Άννα Μαρία Μήτσιου του ΑΣΟ Πολυγύρου, ενώ 2η 
ήταν η Άννα Μαρία Νύκταρη του ΟΦΗ και σε ισοβαθμία στην 3η θέση και το χάλκινο με-
τάλλιο η Στεφανία Ξυλούρη και η Μαρία Νταγιαντά του Γεωρ.  και οι δύο του ΑΠΣ ΙΔΑΙ-
ΟΙ Ανωγείων. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τον όμορφο αγώνα που έδωσαν.

παραλληλεσ εκδηλωσεισ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το τουρνουά ήταν διανθισμένο με πολλές και ποικίλες 
παράλληλες εκδηλώσεις που μετέτρεψαν την διοργάνωση σε φεστιβαλική γιορτή, την οποία 
ευχαριστήθηκαν τόσο οι συμμετέχοντες, μικροί και μεγάλοι, όσο και οι κάτοικοι των Ανω-
γείων παρακαλουθώντας τα διαφορετικά δρώμενα στις πλατείες του χωριού. Στις παράλ-
ληλες εκδηλώσεις για την φετινή χρονιά είχαμε:
1. ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΛΙΤΣ (νικητής ο Παναγιώτης Κουτουκίδης)
2.  ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΛΙΤΣ (νικήτρια ομάδα οι Crazy Guys αποτελούμενη από τους 

Nasuta, Nguyen, Paszewski και …Klokowski)
3. ΕΚΔΡΟΜΗ στο σπήλαιο Ιδαίο Άντρο
4.  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Στην παραδοσιακή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που γίνεται σε κάθε τουρ-

νουά, φέτος ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που η ομάδα του Κώστα Κλώκα κατάφε-
ρε να πάρει την νίκη. Αμέσως λάβαμε επιπρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης σεισμών, κατά 
την ρήση: «κέρδισε ο Κλώκας; Σεισμό θα κάνει…» Ευτυχώς δεν έκανε, αλλά καλού 
κακού ας μην επαναληφθεί αυτή η... ρωγμή στο χωρόχρονο. 

5.  ΤΟΥΡΝΟΥΑ Fischer randOm chess στην πλατεία Μεϊντάνι. Μια εξαιρετική παράλ-
ληλη εκδήλωση η οποία δεν ήταν στο αρχικό πρόγραμμα. Έριξε την ιδέα ο Νίκος Σα-
ρακενίδης και με χαρά το κάναμε. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον και θα καθιερωθεί. Το 
τουρνουά έγινε σε δύο γκρουπ. Νικητές στο πρώτο οι: Γιώργος Στεργίου, Πολυζώης 
Ντελής και Αναστασία Αναστασάκη ενώ στο δεύτερο οι: Νίκος Χαχάμπης, Νίκος Σα-
ρακενίδης, Κωνσταντίνος Μήτσιου.

6.  ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΙΖ: Έχει καθιερωθεί πλέον κάθε χρόνο το σκακιστικό κουίζ στο οποίο 
συμμετέχουν όλο και περισσότεροι. Τη φετινή χρονιά οι ερωτήσεις ήταν κατά γενική 
ομολογία περισσότερο εύκολες. 

Ο Γιάννης Χαχλιούτης εξιστορεί  με λεπτομέρειες τα γεγονότα της  
«Μάχης στο Σφακάκι» στις 7 Αυγούστου του 1944

Ο κεντρικός ομιλητής Μανούσος Μανουσογιάννης κατά την ομιλία του  
στο «Αρμί», με θέμα: «Μάχη στο Σφακάκη, χθες σήμερα, αύριο»

Μουσικός και χορευτικός επίλογος της εκδήλωσης στο «Αρμί» (7-8-2018)
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κοινωνικα
Στη μνήμη 

ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ
(ΜΕΝΕΛΗ)

✞  Απεβίωσε 5/9/2017, Ετών 97

Στη μνήμη 
ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΒΙΤΩΡΟΥ 

✞  Απεβίωσε 20/3/2018

Στη μνήμη 
ΒΑΣΙΛΗ ΚΕφΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

(ΒΑΡΔΑΒΑ)
✞  Ένα έτος από το θάνατό του 9/9/2017

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο γραμματέας του Συλλόγου μας, κος Γιάννης Σπι-
θούρης και ο Νικόλας Φασουλάς (Σκαμνάκος), 
μέλος της χορευτικής μας ομάδας, εκπροσώπησαν 
τον Σύλλογο στην τελευταία εκπομπή της ραδιο-
φωνικής σαιζόν της προέδρου του Συλλόγου κας 
Ζαχαρένιας Ανδρεαδάκη στον Κρήτη FM 87,5.
Κλείνοντας το αφιέρωμα στους Κρητικούς Πολι-
τιστικούς Συλλόγους της Αττικής, που για 1η φορά 
ξεκίνησε φέτος, κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα, 
στα “Ζαχαροζοναρίσματα”, την εκμπομπή που για 
2η συνεχόμενη χρονιά παρουσίαζε στον Kρήτη FM 
87,5 η Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, και με συμπαρου-
σιαστή τον επί σειρά ετών ραδιοφωνικό παραγωγό 
στον ίδιο σταθμό και αρχισυντάκτη της «Φωνής 
Των Ανωγείων» Μανώλη Σκανδάλη, ο Σύλλογος 
Ανωγειανών της Αθήνας είχε, μέσω των εκπροσώ-
πων του, την ευκαιρία να μιλήσει για την ιστορία, 
τις δράσεις και τους σκοπούς του.
Ζωντάνα στο στούντιο συντρόφευσαν την ανω-
γειανή παρέα οι Μανώλης Σταυρακάκης (Μερτζά-
νης) στη λύρα, Βαγγέλης Μαμαλάκης στο λαούτο 
και Νίκος Σιδηρόπουλος στα κρουστά.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον 
Άντρον» επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τον Κρή-

Η οικογένεια του Βασίλη Κεφαλογιάννη ευχαρι-
στεί όσους παρεβρέθησαν στο ετήσιο μνημόσυνο 
του και όλους εσάς που τον θυμάστε με αγάπη. 
*Η σύζυγος του Ειρήνη προσέφερε στη φωνή των 
Ανωγείων το ποσό των 50,00 ευρώ.

Τση μοίρας ήτανε γραφτό,  
να σμίξετε και πάλι

Κι όχι στον ψεύτη τον ντουνιά,  
μα στη ζωή την άλλη.

           Κώστας Βιτώρος  
του Βιτωραντώνη

Τέθοια  ψιμυδευτή ψυχή  
η γης δεν ξαναβγάνει

Όποις περνά να τονε ιδεί,  
σταυρό να μην του κάνει.

            Μιχάλης Μέμος (Καπαφλής)

(Η Φωτογραφία απεικονίζει την Αριστέα Κωνσταντί-
νου Βιτώρου μαζί με την αδελφή της Ελένη.)

Ο Μενέλαος Ξυλούρης ή Μενέλης γεννήθηκε στα 
Ανώγεια το 1920 και ήταν το δεύτερο παιδί του 
Γεωργίου Ξυλούρη ή Στρατογιώργη και της Αγά-
πης Ανδρεαδάκη. Έμεινε ορφανός σε μικρή ηλικία 
και έγινε αδερφός και πατέρας για την οικογένειά 
του. Από τα παιδικά του χρόνια ασχολήθηκε με 
την κτηνοτροφία, δουλειά την οποία αγάπησε και 
ακολούθησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Σε ηλι-
κία σαράντα πέντε ετών παντρεύτηκε τη Στυλια-
νή Κουσεπέ ή Καραίσκου, άξια σύζυγο από τα 
Ανώγεια με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά. 
Ο Μενέλης έκανε πολλούς φίλους, κουμπάρους, 
συντέκνους και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός από τους 
νέους.
Ο αγαπημένος μας πατέρας, παππούς και θείος, 
που σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από το 
χαμό του, υπήρξε ένας άνθρωπος ήσυχος, καλο-
συγγενής, εργατικός, μερακλής, χουβαρντάς και 
φιλόξενος για όλους. 
Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.
Η οικογένεια επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά 
όσους παρευρέθηκαν στην κηδεία, όσους κατέθε-
σαν στεφάνι και χρηματικά ποσά στη μνήμη του. 
Η οικογένεια του εισέφερε στη Φωνή των Ανω-
γείων το ποσό των 50,00 ευρώ. 

ΓΙΑ ΤοΝ ΜΕΝΕλΗ
Απ’ τσι καλούς Ανωγειανούς  

ήσουνε και σπουδαίος
Γιατί στσι μπόρες τση ζωής  

εστάθηκες γενναίος.

Πρέπει πως εχαρήκανε  
του κάτω κόσμου οι τόποι

γιατί σ’αναζητήξανε πολλοί  
δικοί σου αθρώποι.

Έφηκες όνομα για τρεις ζωές  
να σου θυμούνται

Και ιστορίες που παλιοί  
και νέοι θα διηγούνται.

(Βέρα Σουλτάτου Ξυλούρη)

Ομάδα Ανωγείων Ψηλορείτης αποδίδει τιμάς εις 
πεσόντας Κορφές Μαλεβυζίου τον Αύγουστο 
1944.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΞυΛΟυΡΗΣ-ΜΕΝΕΛΗΣ
(ΜΝΗΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)

Ο Μενέλαος Ξυλούρης, για τους Ανωγειανούς ο 
Μενέλης, γιος του Γιώργη και της Αγάπης, στις 
αρχές του Σεπτέμβρη και σε ηλικία 97 ετών ,πέρα-
σε στην αιωνιότητα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον 
Ψηλορείτη, ανδρώθηκε στις πλαγιές του ιστορικού 
βουνού και στο οροπέδιο της Νίδας. Ένας από 
τους τελευταίους αντάρτες της Ανωγειανής Ομά-
δας, της Ανεξάρτητης Ομάδας Ανωγείων Α.Ο.Α
Λέει ο ποιητής της Αντίστασης:

…πικρός και κακοπάντιδος  
τσ’Αντίστασης ο δρόμος 

μα είναι ακόμη πιο πικρός  
της λευτεριάς ο πόνος

Όταν χτυπά την πόρτα σου  
νύχτα, μαχαιρωμένη

Και ένα χέρι καρτερεί  
μια απόκριση προσμένει,
Το «φύγε» είναι προδοσά  
το «έμπα» είναι μαχαίρι,
Είναι η φοβερή στιγμή  

που η μοίρα θα σου φέρει…

Δεν ήταν πολλοί αυτοί που άνοιξαν την πόρτα της 
λευτεριάς και την προσκάλεσαν να «μπει», τα χρό-
νια 1941-1945.Την πρώτη Ιουνίου 1941,όταν η 
Κρήτη πέρασε στις δυνάμεις του φασισμού και 

ναζισμού, παραβλέποντας τις απειλές των κατα-
κτητών, κάποιοι όρθωσαν το ανάστημά τους, φω-
νάζοντας στη λευτεριά ότι είναι μαζί της. Ένας 
απ’αυτούς ήταν και ο Μενέλαος Ξυλούρης ή Με-
νέλης. Η ιστορία της κρητικής αντίστασης γρά-
φτηκε με το αίμα και τον αγώνα αγνών και άδολων 
πατριωτών. Ανθρώπων που δεν ήθελαν, ούτε δι-
εκδίκησαν ανταλλάγματα μετά την απελευθέρωση. 
Και που οι περισσότεροι έμειναν στην αφάνεια. 
Ποια ήταν όμως η Α.Ο.Α.; Αμέσως μετά την κα-
τάληψη της Κρήτης από τους Γερμανοιταλούς, την 
πρώτη Ιουνίου του 1941, άρχισαν οι συζητήσεις 
στα Ανώγεια για την ίδρυση μυστικής πατριωτικής 
οργάνωσης. Στις 15 Αυγούστου 1941,στο σπίτι 
του Ιωάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη, οι 
συζητήσεις αυτές λαμβάνουν υπόσταση, η οργά-
νωση δημιουργείται και ονομάζεται Επιτροπή 
Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσεως (Ε.Ε.Α.Δ.). 
Πρόεδρος ορίζεται ο Ιωάννης Δραμουντάνης, συ-
νάπτεται πρακτικό το οποίο υπογράφουν, ο Πρό-
εδρος και οι Μιχάλης Ξυλούρης ή Χριστομιχάλης, 
παπά-Γιάννης Σκουλάς, Γεώργιος Δραμουντάνης 
ή Στεφανογιώργης και Νικόλαος Σταυρακάκης ή 
Αεροπόρος. Όλοι οι παραπάνω ανήκαν στο Βενι-
ζελικό Κόμμα. Στο πρακτικό αναφέρονται και τα 
ονόματα των γιατρών Νικολάου Μανούσου και 
Κωνσταντίνου Κουνάλη, που ανήκαν στο Λαικό 
Κόμμα, καθώς επίσης και τα ονόματα του Ανθ/
ρχου Δημητρίου Κίππη και του γιατρού από τον 
Άγιο Ιωάννη Μυλοποτάμου, Ελευθερίου Δραν-
δράκη. Ο σκοπός και οι στόχοι της Επιτροπής 
Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσεως ορίζονταν με 
σαφήνεια από το παραπάνω Πρακτικό.
Τον Ιανουάριο του 1942 με δύο ακόμη πρακτικά 
(στις 11 και 16 του μήνα), συμπληρώθηκε η Επι-
τροπή Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσεως με νέα 
μέλη και απλώθηκε σ’ολόκληρο το Μυλοπόταμο 
και στο Δυτικό Μαλεβύζι. Τη νύχτα της εικοστής 
τετάρτης 1942, γερμανική δύναμη χιλίων πεντακο-
σίων ανδρών κυκλώνει το χωριό Ανώγεια. Συγκε-
ντρώνουν τους κατοίκους στην πλατεία Αρμί και 
ζητούν επίμονα την παράδοση όπλων από τους 
Ανωγειανούς, καθώς και την παράδοση των Άγ-
γλων πρακτόρων οι οποίοι είχαν, σύμφωνα με το 
Γερμανό αξιωματικό επικεφαλής, την έδρα τους 
στα Ανώγεια. Κατόπιν αναζήτησαν με κατάλογο 
δέκα από τα σημαίνοντα στελέχη της Επιτροπής 
Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσεως. Αμέσως με-
τά την αποχώρηση των Γερμανών από τα Ανώγεια, 
η Διοικούσα επιτροπή αποφασίζει να μετατρέψει 
την παθητική αντίσταση σε ενεργό αντίσταση, τη 
μετάλλαξη της Οργάνωσης σε ένοπλη ανταρτική 
Ομάδα με την ονομασία Ανεξάρτητη Ομάδα Ανω-
γείων.(Α.Ο.Α). Αρχηγός της Ομάδας ορίστηκε από 
τους συναγωνιστές του ο Ιωάννης Δραμουντάνης-
Στεφανογιάννης και λημέρι της η περιοχή «Κορα-
κόπετρα» του Ψηλορείτη, όπου βρισκόταν το μη-
τάτο του Στεφανογιάννη.
Στις 25 Νοεμβρίου 1942 στο σπίτι του Αρχηγού 
Στεφανογιάννη έγινε σύσκεψη των μελών της 
Οργανώσεως στην οποία πήραν μέρος πλέον των 
εκατό ατόμων. Στη σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε 
η ένταξη της Οργάνωσης στο Ε.Α.Μ. Η Επιτρο-
πή Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσεως μετονο-
μάζεται σε Επαρχιακή Επιτροπή Άνω Μυλοπο-
τάμου. (Ε.Ε.Α.Μ).
Στις έξι Ιουνίου 1943 σε συνεδρίασή της, η Επαρ-
χιακή Επιτροπή Άνω Μυλοποτάμου, με παρόντα 
τα έξι από τα επτά μέλη, αποδέχεται την αποχώ-
ρηση από την Επιτροπή του Κομουνιστικού μέλους 
και αποφασίζει τη μετονο μασία της Επαρχιακής 
Επιτροπής σε Περιφερειακή Διοίκηση Άνω Μυλο-
ποτάμου (Π.Δ.Α.Μ.) Εθνικής Οργανώσεως Ρεθύ-
μνης (Ε.Ο.Ρ) και την ένταξή της στη Εθνική Ορ-
γάνωση Κρήτης (Ε.Ο.Κ) μέχρι το τέλος της τετρά-
χρονης γερμανοιταλικής Κατοχής, τον Μαίο του 
1945. Η συμβολή της Ανεξάρτητης Ομάδας Ανω-
γείων στην Αντίσταση και απελευθέρωση της Κρή-
της από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής ήταν 
ανεκτίμητη. Υπό την άξια στρατηγία του Ιωάννη 
Δραμουντάνη-Στεφανογιάννη κατόρθωσε και μετά 
το θάνατο του Χριστομιχάλη Ξυλούρη κατόρθωσε:
α) Να διατηρήσει άσβεστη τη σπίθα και τη δίψα 
της λευτεριάς σε μια μεγάλη εδαφική περιφέρεια 
της Κεντρικής Κρήτης (Άνω και Κάτω Μυλοπό-
ταμο-Δυτικό Μαλεβύζι)
β) Να διατηρήσει αδούλωτο τον Ψηλορείτη, το 
μοναδικό ίσως ελεύθερο τμήμα του νησιού, βρί-
σκοντας εκεί καταφύγιο οι καταδιωκόμενοι από 
τους Γερμανούς Κρήτες αλλά και οι Άγγλοι στρα-
τιώτες οι οποίοι δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν 
τους συντρόφους τους μετά τη μάχη της Κρήτης.
γ) Το δυσκολότερο έτος της Κατοχής, το 
1942,όταν οι αντάρτες που λημέριαζαν στα βουνά 
μετρούνταν στα δάχτυλα των χεριών, έδωσε κα-
ταφύγιο στις συμμαχικές αποστολές οι οποίες με 
τους σταθμούς ασυρμάτου που έφεραν στον τόπο 

μας διατήρησαν επαφή με το Στρατηγείο της Μέ-
σης Ανατολής (τον τότε ελεύθερο κόσμο).Τα 
Ανωγειανά μητάτα Κορακόπετρα, Μίθια, Πετρο-
δολάκια ήταν τα ασφαλή καταφύγια των σταθμών 
ασυρμάτου και των Άγγλων Αξιωματικών Συν-
δέσμων Τομ Ταμπάμπιν, Ραλφ Στόκμπριτζ, Πά-
τρικ Λη Φέρμορ κ.ά.
δ) Οργάνωσε δίκτυο Κατασκοπίας στους νομούς 
Ρεθύμνου και Ηρακλείου από ικανά στελέχη ,οι 
πληροφορίες των οποίων ήταν πολύτιμες ,μετα-
δίδονταν στο Στρατηγείο Μέσης Ανατολής και 
αξιοποιούνταν αναλόγως.
ε) Η Ανεξάρτητη Ομάδα Ανωγείων ήταν μία από 
τις ένοπλες Αντιστασιακές ομάδες που έδρασαν 
καθ’όλη τη διάρκεια της Γερμανοϊταλικής Κατο-
χής στην Κρήτη. (Στα Ανωγειανά λημέρια οργα-
νώθηκαν οι πρώτες συσκέψεις των Αρχηγών της 
ένοπλης Κρητικής Αντίστασης (Κορακόπετρα-
Μίθια, Απρίλιο-Μάιο 1942)
στ) Διατήρησε (με τη μοναδική συμβολή του ιδρυ-
τικού της μέλους Νίκου Σταυρακάκη-Αεροπό-
ρου), όλα τα έγγραφα που στέλνονταν σ’αυτήν 
τα χρόνια 1941-1945,παραδίδοντας στις νεότερες 
γενιές ένα μοναδικό Αρχείο, το πιο πλήρες Ελλη-
νικό Κατοχικό Αρχείο που γνωρίζουμε ως σήμερα 
και το οποίο φυλάσσεται στο Δήμο Ανωγείων. 
Χιλιάδες έγγραφα μας αποκαλύπτουν την διαδρο-
μή της Κρητικής Αντίστασης ,μια πρωτοπόρου 
Αντίστασης, όχι μόνο στον Ελληνικό αλλά σε 
ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο, μιας Αντίστα-
σης που ξεκίνησε αμέσως με την κατάληψη της 
Κρήτης από τους Γερμανοϊταλούς και που κυρί-
αρχη θέση καταλαμβάνει σ’αυτήν η Ανεξάρτητη 
Ομάδα Ανωγείων.
Σ’ αυτήν την ομάδα ήταν μέλος ο Μενέλης. Ένας 
από τους Ανωγειανούς που δεν υποτάχθηκαν στον 
βάρβαρο κατακτητή. Που έζησε την καταστροφή 
των Ανωγείων και τις εκτελέσεις των συγχωριανών 
του. Που έβαλε κι αυτός ένα λιθαράκι στην ανα-
γέννηση του χωριού από τις στάχτες του, μετά την 
απελευθέρωση. Και που όλα τα χρόνια της σκλα-
βιάς, η ζωή του Μενέλη και των Ανωγειανών 
ανταρτών ακολουθούσε τους στίχους του ποιητή: 

Μέρες που δεν είναι μέρες
ζωή που δεν είναι ζωή

Θάνατος που στρώνει το τραπέζι του
με το θάνατο και τη βροχή.

Δεν έχεις τόπο να κοιμηθείς.
Δεν έχεις τόπο να κουρνιάσεις.

Δεν έχεις τόπο να σταθείς.
Δεν έχεις τόπο να ησυχάσεις.

Πιστός στο δρόμο του χρέους που διδάχτηκε από 
τους γονείς του. Και την ιστορική οικογένεια των 
Ξυλούρηδων. Σήμερα, που οι αξίες σβήνουν και 
χάνονται. Σήμερα, τα χρόνια της ευδαιμονίας και 
της καλοπέρασης. Η απώλεια των ανθρώπων με 
ήθος και αγάπη προς την πατρίδα, είναι αναντι-
κατάστατη.
Μενέλη, η οικογένεια που δημιούργησες με την 
Στυλιανή, τα παιδιά σου ο Γιώργης, ο Μανόλης, 
ο Μιχάλης, η Αγάπη, η Ειρήνη, η οικογένεια των 
Ξυλούρηδων, οι συγχωριανοί σου , σε τιμούν και 
σε αποχαιρετούν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
σε σκέπασε.

Γ.Κ.

Άρωμα Ανωγείων πλημμύρισε την Παρασκευή 22 Ιουνίου 
2018 τους Αμπελόκηπους.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» 
για πρώτη φορά φέτος, επέλεξε να «κλείσει» επίσημα την 
πολιστική σαιζόν και τον κύκλο των εκδηλώσεών του, με 
μια βραδιά αφιερωμένη στον τόπο καταγωγής του, τ’ Ανώ-
γεια. Τίτλος της εκδήλωσης «ΑΝΩΓΕΙΑ: Η ιστορία και οι 
παραδόσεις μέσα από τα τραγούδια τους».
Την παρουσίαση και αφήγηση των κειμένων, που επι-
μελήθηκε η πρόεδρος του συλλόγου κ. Ζαχαρένια Ανδρεα-
δάκη, και τα οποία συνόδευσαν και «έδεσαν» τη μουσι κή 
εξιστόρηση των παραδόσεων των Ανωγείων, ανέλαβε ο 
ανωγειανός ηθοποιός, τραγουδοποιός και ερμηνευτής, Δη-
μήτρης Σαμόλης.
Τη μουσική «αφήγηση» ανέλαβαν με τη σειρά τους οι Πα-
ναγιώτης Σκουλάς (φωνή), Μανώλης Σταυρακάκης (λύ-
ρα – τραγούδι), Μανώλης Μπουνταλακης (λύρα – τρα-
γούδι), Βαγγέλης Μαμαλάκης (λαούτο) και Μανώλης 

δράσεις αποδράσεις
«ανωγεια: η ιστορια και οι παραδοσεισ Μεσα απο τα τραγουδια τουσ». 

ενα ξεχωριστο «κλεισιΜο» τησ πολιτιστικησ περιοδου απο τον συλλογο ανωγειανων τησ αθηνασ.

αθηνα,  
22 ιουνιου 

2018

Σημαιάκης (λαούτο), οι 
οποίοι έδωσαν μια μικρή 
γεύση στους παρευρισκόμε-
νους από τ’ Ανώγεια και την 
ιστορία τους, ξεκινώντας 
από την μυθολογική εποχή 
και φτάνοντας ως το σήμε-
ρα. Στην ηχοληψία ήταν ο 
Μιχάλης Κοζωνάκης. 
Την εκδήλωση πλαισιώσε χορευτικά η χορευτική ομάδα του 
Συλλόγου μας, ενώ τη λήξη της εκδήλωσης ακολούθησε 
ανωγειανή καντάδα στους δρόμους των Αμπελοκήπων, 
όπου εδρεύει ο σύλλογος, για να καταλήξει στο «σπίτι» των 
Ανωγειανών της Αθήνας, όπου νέο γλέντι στήθηκε.
Η μουσική από τις λύρες και τα λαούτα, καθώς και η όρεξη 
και η παρεΐστικη διάθεση των παιδιών του ανωγειανού συλ-
λόγου με την ενεργή συμμετοχή των παρευρισκόμενων, δη-
μιούργησαν ένα περιβάλλον εξ ολοκλήρου Ανωγειανό, 

βγαλμένο από μία άλλη εποχή. Ο κόσμος αγκάλιασε την 
προσπάθεια του συλλόγου και αυτό φάνηκε τόσο από την 
προσέλευση στην εκδήλωση, όσο και από τη συμμετοχή στη 
κανταδα, δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα και δίνοντας 
ανωγειανή νότα στους δρόμους και τα στενά των Αμπελο-
κήπων. 
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας επιθυμεί να ευχαρι-
στήσει θερμά τους συντελεστές της εκδήλωσης και επιφυ-
λάσσεται για μια πιο δυναμική παρουσία στα πολιτιστικά 
δρώμενα ενόψει της νέας πολιτιστικής σαιζόν.

τη FM 87,5 και τον Γιώργο Παττακό για το βήμα 
που του παραχώρησε, μέσα από την εκπομπή «Ζα-
χαροζοναρίσματα», να προβάλει την ιστορία και 
τις δράσεις του, αλλά και την ξεχωριστή, μοναδική 
εμπειρία που του χάρισε, για μια αλλιώτικη «βόλ-
τα» στα FM. 
Θερμές ευχαριστίες και στους μουσικούς Μανώλη 
Σταυρακάκη (Μερτζάνη) (λύρα), Βαγγέλη Μαμα-
λάκη (λαούτο) και Νίκο Σιδηρόπουλο (κρουστά), 
που έκαναν με τις μελωδίες τους ακόμια πιο δυνα-
μική την ανωγειανή παρουσία στα FM. 
Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες στον Κρήτη FM 87,5 
και καλά ραδιοφωνικά...ταξίδια στην πρόεδρό μας 
και τον αρχισυντάκτη της «Φωνής» μας, μέσα από 
τη συχνότητά του. 

Ο Σύλλογο Ανωγειανών 
Αθήνας στον

Κρήτη FM 87,5
Aθήνα, 28 ιουνίου 2018
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Στις 20 Μαρτίου 2018, έφυγε από τη ζωή, η δεύ-
τερη  Αγαπημένη μου Θεία Αριστέα Βιτώρου. 
Λέω  δεύτερη γιατί πρέπει  να αναφερθώ και στην 
πρώτη Θεία Ελένη που έφυγε από τη ζωή στις 26 
Δεκεμβρίου 2013 (αδελφή της Αριστέας, θυγα-
τέρες του Βιτωροκωνσταντή).
Δυο αδελφές αχώριστες από την  γέννησή τους… 
Μεγάλωσαν  μαζί , ενηλικιώθηκαν, έγιναν γυναί-
κες … Όμως αρνήθηκαν την προσωπική τους ζωή 
και την δημιουργία της δικής τους οικογένειας 
συνειδητά, προκειμένου να μείνουν ενωμένες, 
μέχρι να τις χωρίσει αλλά και να τις ενώσεις ο 
ΘΑΝΑΤΟΣ, αλλά πολύ περισσότερο για να αφι-
ερώσουν ολόκληρη τη Ζωή τους και το «Είναι» 
τους , στους γονείς τους, στα αδέλφια και στα 
ανίψια τους , μα και σε όποιον γνωστό ή άγνωστο 
διαισθάνονταν πως ήθελε συνδρομή. 
Συνεχόμενος ο αγώνας τους, τεράστια η φροντί-
δα και η προστασία τους, ατελείωτη η με απλο-
χεριά προσφορά τους, Αιώνια η Αυτοθυσία 
τους!!!!!!!
Σπάνια και δυσεύρετα τα χαρίσματά τους και οι 
Αξίες τους. Αυτές πάσχιζαν να μεταδώσουν και 
σε μας. Τεράστια παρακαταθήκη Αξιών, που θα 
προσπαθήσουμε να την συντηρήσουμε και να την 
κάνουμε φυλακτό.
Πέρασαν δύσκολα χρόνια , με στέρηση, με σκλη-
ρή  δουλειά, με ακατάπαυστο αγώνα, με βιώματα 
τραγικών απωλειών αγαπημένων προσώπων, με 
πόνο και θλίψη, μα και με ηρεμία και γαλήνη στο 
πρόσωπό τους έλυναν τα προβλήματα μας, γιατί 
ήταν ταγμένες και απεσταλμένες του Θεού. 
Αρχόντισσες, με καθαρό βλέμμα και Αγνή ψυχή, 
δεν έμαθαν ποτέ τι σημαίνει κακία. Είχαν διαλέ-
ξει από μικρές το δρόμο της Αρετής, δηλαδή το 
δρόμο του Χριστού και της Αγάπης. Χαιρόντου-
σαν μόνο με την Χαρά των άλλων. Ειλικρινά, μου 
είναι δύσκολο να αποτυπώσω στο χαρτί τα αι-
σθήματα μου γι αυτές. Γιατί για μένα δεν ήταν 
απλά Θείες, μα δεύτερες Μανάδες μου. Το στή-
ριγμα στις ευχάριστες και δύσκολες στιγμές μου, 
αλλά και ολόκληρης της οικογένειάς μου. 
Θειούλες μου γλυκιές, εύχομαι να είστε καλά 
τώρα που είσαστε μαζί και μη νοιάζεστε για μας, 
τηρούμε όσα μας μάθατε. Ένα μεγάλο «ΕΥΧΑ-
ΡΙΣΤΩ» εκ μέρους όλων μας, για την ανιδιοτελή 
προσφορά σας. Σας Αγαπώ πολύ και θα σας 
Αγαπώ για πάντα. Δεν θα φύγετε ποτέ από το 
μυαλό και την καρδιά μου. Να είστε βέβαιες ότι 
θα είστε πάντα ζωντανές στην μνήμη μας. Να 
είναι πανάλαφρο το Χώμα που σας σκέπασε…

Ευχαριστούμε όλους  
που συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.

Η οικογένεια κατέθεσε 100 ευρώ  
στη μνήμη της Αριστέας.

1  Η πρόεδρος του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας και ραδιοφωνική 
παραγωγός του Κρήτη Fm και της εκπομπής «Ζαχαροζοναρίσματα» με τον 
συμπαρουσιαστή της εκπομπής και αρχισυντάκτη της Φ.Α. Μανώλη Σκανδάλη.
2  (Από αριστερά) Βαγγέλης Μαμαλάκης (λαούτο), Μανώλης Σταυρακάκης 
(Λύρα), Νικόλας Φασουλάς (Σκαμνάκος).
3  Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Κρήτη Fm Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη  
και Μανώλης Σκανδάλης, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Γιάννης Σπιθούρης  
και Νικόλας Φασουλάς και οι μουσικοί Μανώλης Σταυρακάκης (λύρα), 
Βαγγέλης Μαμαλάκης (Λαούτο), Νίκος Σιδηρόπουλος (κρουστά)  
με τον επικεφαλής του Κρήτη Fm, κο Γιώργο Παττακό (στο κέντρο).

1   Οι συντελεστές της εκδήλωσης 
με την πρόεδρο του Συλλόγου 
Ανωγειανών Αθήνας κα Ζαχαρένια 
Ανδρεαδάκη και μέλη της 
χορευτικής ομάδας του Συλλόγου.

2  Ο παρουσιαστής της βραδιάς, 
ηθοποιός, τραγουδοποιός και 
ερμηνευτής, Δημήτρης Σαμόλης 
με τους μουσικούς της 
παράστασης (από αριστερά προς 
τα δεξιά) Βαγγέλη Μαμαλάκη, 
Μανώλη Μπουνταλάκη, Μανώλη 
Σταυρακάκη, Μανώλη Σημαιάκη.

3  Στιγμιότυπο από το κοινό, που 
παρακολούθησε την εκδήλωση.
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ΦΩΤ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

1-5   Στιγμιότυπα από την εκδήλωση του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας  
«ΑΝΩΓΕΙΑ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥΣ» και την 
καντάδα που ακολούθησε στους δρόμους των Αμπελοκήπων, Αθήνα 22 Ιουνίου 2018. 
(ΦώΤο ΔηΜηΤρησ ΛοϊζιΔησ)

6-7   Από την τιμητική βραδιά για το Δημήτρη Σκουλά, που διοργάνωσε ο πολιστικός 
σύλλογος Ανωγείων, Ανώγεια 3 Αυγούστου 2018.

8-10   Στιγμιότυπα από την εκδήλωση μνήμης της 74ης επετείου του ολοκαυτώματος των 
Ανωγείων. Στεφάνια καταθέτουν ο δήμαρχος Ανωγείων, κος Μανώλης Σκανδάλης,  
και η πρόεδρος του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας, κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη. 
Ανώγεια 13 Αυγούστου 2018.

πΕτΡΑΣ ποΛιτιΣμοΣ  – ΑνωγΕιΑ 2018
11-12   Στιγμιότυπα από το αντιφασιστικό βεστιβάλ «ΧΑϊΜΑΛΙΝΑ», 10 - 12 Αυγούστου 2018.

13-16   Στιγμιότυπα από την βραδιά προς τιμήν του Ψαραντώνη, 13 Αυγούστου 2018.

17   Η Μαρίνα Δακανάλη στο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης». Μαζί της ο Γιώργης Βρέντζος 
(Κάτης), 15 Αυγούστου 2018.

18   Ένα μοναδικό γκράφιτι με τη μορφή του Νίκου Ξυλούρη και τους στίχους του Γιάννη 
Ρίτσου «υποδέχεται» πλέον τους επισκέπτες των Ανωγείων, που έρχονται από το 
Ηράκλειο. Την ιδέα των «ΑνωγειαΝέων» υλοποίησε ο γραφίστας Αλέξανδρος Ραπτάκης, 
στο πλαίσιο του αντιφασιστικού φεστιβάλ «Χαϊμαλίνα 2018».

(φωτο 6 – 18 μανώλης Σκανδάλης)


