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13η παγκρητια εκθεση
Δυναμικό παρόν
έδωσε και φέτος
ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον
Άντρον», για
3η συνεχόμενη
χρονιά με τη
χορευτική του
ομάδα στην
μεγάλη γιορτή
της Κρήτης στην
Αθήνα, στην
13η Παγκρήτια
Έκθεση «Κρήτη:
Η μεγάλη
Συνάντηση», που
διοργανώθηκε
αυτή τη φορά
στο Πασαλιμάνι,
στον Πειραιά.

Και φέτος παρόν, για 3η συνεχόμενη
χρονιά, στην Παγκρήτια Έκθεση
o Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Ανατροπή στο δεύτερο
γύρο στο δήμο μας

Δήμαρχος Ανωγείων ο
Σωκράτης Κεφαλογιάννης
ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ Η
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΙΣ 2 ΚΥΡΙΑΚΕΣ
Οι αντιδράσεις
των συνδυασμών
στο τελικό αποτέλεσμα
Σελ. 4-5

(συνέχεια στη σελ. 14)

Ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ 2019
– ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΟΝ Π.Ο.
σελ. 12
Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Με μια ξεχωριστή γιορτή, αφιερωμένη
στην ειρήνη και τη συμφιλίωση, έληξε
φέτος το διδακτικό έτος του 1ου Δημοτικού σχολείου Ανωγείων!!
(συνέχεια στη σελ. 15)

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Συνεχίζοντας την εθιμοτυπία των προκατόχων του, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, υποδέχθηκε στο «σπίτι» των Ανωγειανών στην
πρωτεύουσα και τους 3 υποψηφίους δημάρχους Ανωγείων, κ.κ. Μανώλη Καλλέργη, Στελή Σταυρακάκη και Σωκράτη
Κεφαλογιάννη.
(συνέχεια στη σελ. 4)

Oλοκληρώθηκαν τα διασυλλογικά πρωταθλήματα για το 2019, με τον Σκακιστικό Όμιλο Ανωγείων να κατακτά το πρωτάθλημα
της Β’ Εθνικής, πετυχαίνοντας την άνοδο
στον Προκριματικό Όμιλο της Α Εθνικής!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

ΣΚΕΨΕΙΣ

›Μια μοναδική εμπειρία της ανωγειανής
παράδοσης, συνδυασμένης με την κατάνυξη των ημερών, είχαν την ευκαιρία να
«γευτούν», όπως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος όσοι βρέθηκαν τις ημέρες του Πάσχα, στ’ Ανώγεια.
Τις στιγμές αυτές, απαθανάτισε και φέτος, με τον... πανταχού παρόντα φακό
του ο αρχισυντάκτης της Φ.Α. Μανώλης
Σκανδάλης.

›σελ. 6

Σελ. 14

➔ Παρόν και φέτος o Σύλλογος
Ανωγειανών της Αθήνας
«Το Ιδαίον Άντρον» στον επίσημο
εορτασμό της 78ης Επετείου της Μάχης
της Κρήτης από την Παγκρήτιο Ένωση.

ΠΑΣΧΑ ΣΤ' ΑΝΩΓΕΙΑ

Σελ. 8-10

σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

› Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
› Η ΜΗΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ
› 78η Επέτειος

ανωγειανεσ αθιβολεσ, σελ. 7

Ανωγειανές υποψηφιότητες

στις επερχόμενες

εθνικές εκλογές
της 7 ης Ιουλίου 2019

Ιστοριεσ του ωκεανου
σελ. 7, της Μαρίας Χρονιάρη

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

σκέψεις...
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Ο ΓΙΑΛΟΣ ΣΤΡΑΒΩΣΕ...
Στην ανατολική Μεσόγειο, ολόγυρα της Κύπρου, αλλά και στο
Αιγαίο, καθημερινά, ο Ερντογάν και το σύστημα εξουσίας του,
«παίζουν» παιχνίδι δύσκολο. Πρόκειται για παίκτες μη προβλέψιμους. Προφανώς και η κατάσταση είναι δύσκολη και για όσους
Έλληνες παρακολουθούν τις εξελίξεις, και όχι για τους πολλούς
(δυστυχώς) που τουλάχιστον φαινομενικά (και μόνον εύχομαι) αδιαφορούν, το φυτίλι έχει ανάψει. Και αυτό που μένει, δίχως να θέλω
να κινδυνολογήσω, είναι να δούμε το μήκος του μέχρι την έκρηξη.
Προβληματίστηκα για να γράψω αυτές τις γραμμές, επιδιώκοντας
κυρίως να αποφύγω τις ανέξοδες κινδυνολογίες, λίγο πριν τις θερινές (έστω ολιγοήμερες) διακοπές.
Όμως, η γενική και , για μένα τουλάχιστον, δυσερμήνευτη, αδιαφορία, και μάλιστα κατά τρόπο εξοργιστικό, πολλών Ελλήνων, έναντι
των ανησυχαστικών ειδήσεων της ελληνοτουρκικής έντασης και της
όλης εξελισσόμενης κατάστασης, με ανάγκασε σχεδόν, μα σίγουρα
με ώθησε, να μην διστάσω και να μην αναβάλω.
Και δεν θέλω (για να ξεκαθαρίζω τα πράγματα), να πει κάποιος,
ότι το όλο θέμα εντάσσεται σε ένα πλαίσιο και κλίμα προεκλογικής
δραματοποίησης των γεγονότων και συμβάντων. Θα είναι η μέγιστη
ανοησία και θα δικαιώσει την αντίληψή μου (σίγουρα και πολλών
άλλων), ότι «…μάλλον δεν έχουμε πάρει πρέφα για το τι πραγματικά συμβαίνει και τι μπορεί πανεύκολα, να ακολουθήσει…». Και
βέβαια δεν είμαι προφήτης να σας το αποκαλύψω επακριβώς, αλλά
έναντι ενός καθεστώτος, όπως το τούρκικο του Ερντογάν, που έχει
δώσει σαφή σημάδια αυταρχικής παγίωσης στο εσωτερικό του, με
χιλιάδες φυλακίσεις και απολύσεις, με διώξεις αντιφρονούντων και
διαρκή εθνικιστικό μεγαλοϊδεατισμό, πώς μπορεί κανείς να μένει
ατάραχος και ανυποψίαστος;
Και όμως, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβεί το χειρότερο. Πολλές φορές, βέβαια, «έτσι για να πούμε» ότι ξέρουμε τί (μας) γίνεται,
βάζουμε στο στόμα μας, γνώμες και προβάλλουμε εικασίες, για να
μην φανούμε αδιάφοροι ή άσχετοι.
Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα μιας πολεμικής αναμέτρησης μας είναι
τελείως ξένη. Αυτό σημαίνει πως τη σκεφτόμαστε μόνο ως ατύχημα,
ως παρεξήγηση ή στημένη φάρσα. Το βάζουμε για λίγο στον νου
μας σαν μιας-δυο ημερών αναστάτωση. Έπειτα, κάτι θα γίνει και
ένα ολόκληρο σύστημα καταλαγής και διασφάλισης θα «σταματήσει την πορεία της σύγκρουσης». Ε παναπαυόμαστε στην ύπαρξη
μιας αόρατης τάξης που, νομίζουμε ότι θα εναρμονίζει πάντοτε τα
δικά μας συμφέροντα με αυτά των άλλων. Σαν να υπάρχει κάπου
ένας Κόφτης των συγκρούσεων και ένας ρυθμιστής των κινδύνων.
Ζούμε το παρόν και μας είναι πια αδύνατο να δούμε τους εαυτούς
μας ως πρόσφυγες. Δεν πιστεύουμε πραγματικά στο ενδεχόμενο του
πολέμου.
Λοιπόν, φίλοι μου…είναι καιρός να επιδείξουμε έναν μαχητικό πατριωτισμό ικανό να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο της επιβουλής
της εδαφικής ακεραιότητας και των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων «συνόρων» μας.
Η χώρα μας είναι ευάλωτη απέναντι στον τουρκικό μιλιταρισμό.
Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα εκλεγεί και με πόση διαφορά από τον
δεύτερο, τον τρίτο και τον τελευταίο. Σαφώς και με ενδιαφέρει ο
πλουραλισμός και η δημοκρατία στην πράξη. Όμως, δεν δίνω πια
δεκάρα για τις μεγαλοστομίες του κάθε πολιτικού ή πολιτικά (σεβαστού κατά τ’ άλλα) σκεπτόμενου. Δεν με απασχολεί τόσο, εάν
ένας αμετροεπής (ίσως) πολιτικός, τα έβαλε με έναν ανάπηρο, αλλά πανέξυπνο και ικανό συνάνθρωπό μας. Αντανάκλαση της κοινωνίας μας (ναι αυτής που δημιουργήσαμε) είναι κι αυτό και ευτυχώς
«βγάζουμε τις άμυνες» εναντίον του. Το να αφηγούμαι και να αναλύω, τις σωστές συμπεριφορές και τα αυτονόητα «πρέπει», δεν με
συγκινούν πια. Το κάνουν ήδη πολλοί. Ξέρω, ότι (δυστυχώς) τα όσα
στηλιτεύουμε, θα ξαναγίνουν, καθώς, μετά από λίγο θα τα ξεχάσουμε…για να τα ξανακάνουμε. Μα και πάλι τότε, υγιείς άμυνες θα
«βγάλουμε». Το πιστεύω ακλόνητα αυτό.
Αυτό, όμως, που ωστόσο, με ενδιαφέρει και με «καίει» πολύ, είναι
να μπορέσει ο εγωιστής και ατομιστής Έλληνας, αυτός που βουλιάζει στον υλισμό του, να σηκωθεί και να αντιταχθεί στον τουρκικό φανατισμό. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον πόλεμο, όταν
η αστάθεια και οι απειλές πολλαπλασιάζονται. Δυστυχώς όμως
είναι και αυτή η δημοκρατία μας η έρμη, που τείνει, όσο κλονισμένη
και να είναι, να μοιάζει με ένα προστατευτικό πέπλο που μας εμποδίζει να κοιτάξουμε κατάμουτρα το κακό.
Αυτή είναι όμως και η πλευρά της δημοκρατίας, που χρειάζεται
προσοχή και αντίβαρα. Προς τούτο, έχουμε ανάγκη από ένα σοβαρό πολιτικό σύστημα που θα υπενθυμίζει πειστικά, ότι η δημοκρατία
είναι και τα δύο, και μπουνάτσα και φουρτούνα. Και πρόνοια και
καταστολή. Ότι δεν είναι μόνο οργάνωση μιας πεζής καθημερινότητας με λιγότερη βία, αλλά και ικανή να χειριστεί πραγματικές
απειλές και κρίσεις. Το ένα δίχως το άλλο οδηγούν, είτε σε ήττες
είτε σε πανικούς της τελευταίας στιγμής. Θα ήταν το χειρότερο που
θα μπορούσε να μας τύχει. Σοβαρότητα λοιπόν και επαγρύπνηση.
Και ας αφήσουμε τις αναλύσεις, τις καλογραμμένες εκθέσεις και τις
ατέρμονες θεωρίες και ηθικοπλασίες για άλλη ώρα. Πλέον, αυτές
μου φαίνονται ύποπτες και για ένα δυσερμήνευτο λόγο, ανόητα
ατομικιστικές, έως κενές.
Τον σεβασμό μου σε όλους σας.
Γιάννης Βασ. Μανουράς
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« Αγέννητη
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Γη ...»

›› Ένας ξεχωριστός θεατρικός μονόλογος, βασισμένος
στην ομότιτλη ποιητική συλλογή της Μαρίας Χρονιάρη,
παρουσιάστηκε στη σκηνή του θεάτρου «ΜΠΙΠ» όλες
τις Τετάρτες του περασμένου Μαΐου. Το κείμενο, τη
σκηνοθεσία και τους φωτισμούς ανέλαβε η ίδια η Μαρία Χρονιάρη, ενώ ερμήνευσε η ηθοποιός Μαρία
Μπούρλη. Η Σοφία Κάκκου συμμετείχε ως μουσικός
επί σκηνής, ενώ τη μουσική της παράστασης ανέλαβαν η Once Upon A Winter. Στιγμιότυπα της παράστασης «αιχμαλώτισαν» με το φωτογραφικό τους
φακό οι Χάρης Τσιλόπουλος και Μανόλης Μπαρδάνης.
Και τις 4 Τετάρτες του Μαΐου το θέατρο ΜΠΙΠ γέμισε
ασφυκτικά, με θεατές που ήρθαν να αφρουκαστούν την ιστορία της...Αγέννητης
γης, μιας γυναίκας, που αυτο-χειρουργείται μπροστά στον μαύρο καθρέφτη. Τον εξιλεωτή
και αυτουργό της. Το δικό της είδωλο έχει από καιρό μεταλλαχτεί σε κάτι ουδέτερο, ανάμεσα σε εκείνον και εκείνη. Υπαρκτή και μη υφιστάμενη, διενεργεί την τελετουργία της
λύτρωσης. Στέκεται μπροστά του –και με την εξουσία του λύκου που επιβίωσε από τις
σφαίρες του κυνηγού– επιδεικνύει τις πληγές, τις συρραφές, τις τομές, τρέμοντας μέσα της
να μην ξαναματώσουν, θριαμβεύοντας για κάθε δευτερόλεπτο που παραμένουν κλειστές.
Τίκτει όλα εκείνα που επιμένουν, ουρλιάζοντας ζωή. Η Αγέννητη γη είναι μια Μαρία, που
δεν γεννήθηκε ακόμη, που ήδη έζησε όσα θα ζήσει, μετά τη γέννησή της.
Η Αγέννητη γη, ήταν μια γυναίκα που μίλαγε ποιήματα.
Η παράσταση τέλεσε υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων, του Ε.Π.Ο.Κ
(Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας) και των Εκδ. Σοκόλη. Η ποιητική
συλλογή Αγέννητη γη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σοκόλη.
Η συντακτική ομάδα της Φ.Α. εύχεται στη... δική της Μαρία, τη Μαρία Χρονιάρη να ‘ναι
πάντα τόσο δημιουργική και εμπνευσμένη, με επιτυχίες και πληρότητα στη διαδρομή της!
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μουσικές κυκλοφορίες

« Κεχριμπάρι

και ζαφείρι»
›› Στο «Κεχριμπάρι και ζαφείρι» συναντιούνται δύο γενιές τραγουδιού. Ο καταξιωμένος ερμηνευτής Βασίλης Σκουλάς, ένας
ζωντανός μύθος της κρητικής παράδοσης,
ερμηνεύει τραγούδια που έγραψε γι αυτόν ο
Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, από τους πιο
αντιπροσωπευτικούς νέους συνθέτες/τραγουδιστές που ανανεώνουν το μουσικό ιδίωμα.
Ο Ανωγειανός Βασίλης Σκουλάς, πάντα
ανήσυχος και ανοιχτός στο καινούργιο, βρήκε στον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη, έναν
πολύτιμο συνεργάτη με τον οποίο συνεργάζεται στενά εδώ και χρόνια, σε εμφανίσεις
και τώρα στη δισκογραφία με την ολοκληρωμένη δουλειά «Κεχριμπάρι και ζαφείρι».
Ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει εννέα καινούργια τραγούδια σε μουσική του Γιώργου
Νικηφόρου Ζερβάκη, με στίχους της Φρόσως Πατρομανωλάκη, του Γιάννη Μποτονάκη, του Πάνου Δημητρόπουλου και του
ίδιου του συνθέτη.
Τραγούδια που γεφυρώνουν ελπιδοφόρα το
χτες με το σήμερα, σε ένα σύνολο που ακούγεται φρέσκο και κλασικό συνάμα, προτείνοντας μια νέα αισθητική προσέγγιση στο
κρητικό τραγούδι.
Ο Βασίλης Σκουλάς, ερμηνευτής σπάνιας
ευαισθησίας, μοιάζει να μας ταξιδεύει με
κάθε συλλαβή του στα πιο λυρικά τοπία μιας
μουσικής που μοιάζει να υπήρχε από πάντα.
Στιβαρός και τραχύς, σαν το κρητικό τοπίο,
γεννάει μοναδικά συναισθήματα με κάθε
του λέξη.
Για τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη αυτή
είναι ακόμα μια ονειρεμένη συνεργασία μετά
από την προηγούμενη δουλειά του, τον
«Κρητικό Ορίζοντα», που τραγούδησε νέα
τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο

Ιωάννης Μανουράς
gmanouras1@gmail.com

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
Νίκος Καράτζης
Ιωάννης Σπιθούρης
Βασίλειος Κονιός
Ιωάννα Κουνάλη
Μυρσίνη Σταυρακάκη
Παναγιώτης Σκουλάς
ειδικοσ συνεργατησ

Άλκης Σκουλάς

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ
ΓΙΩΡΓΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΖΕΡΒΑΚΗ

συνεργατεσ - ΣΥΝΤΑΚΤεσ

Σταύρος Βιτώρος
Βασίλης Βουϊδάσκης
Γιώργος Καλογεράκης
Κώστας Μακρής
Θοδωρής Πελαντάκης
Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
Γεώργιος Σκουλάς
Μανώλης Φασουλάς
Μαρία Χρονιάρη
Δημήτρης Σαλούστρος - Ζαΐμης
φωτογραφιεσ

Μανώλης Σκανδάλης
κιν. τηλ.: 6977-891415

οποίος τον χαρακτήρισε «τον σπουδαιότερο
σύγχρονο Κρητικό τραγουδιστή».
Πριν δύο χρόνια έγινε πανελλήνια γνωστός,
με το συγκινητικό τραγούδι «Να σταθώ στα
πόδια μου», που έγραψε και τραγούδησε
μαζί με το Λεωνίδα Μπαλάφα.
Στο «Κεχριμπάρι και ζαφείρι» εκτός από τα
νέα τραγούδια, περιλαμβάνονται και εφτά
live ηχογραφήσεις, από τις κοινές εμφανίσεις
των δυο τους, που κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν εδώ, ολοκληρώνοντας την μοναδική τους χημεία. Όπως γράφει και ο Βασίλης Σκουλάς στο ένθετο του cd: «Θέλω να
πιστεύω ότι έχουµε µπροστά µας και άλλη
κοινή πορεία γιατί πάνω από όλα είµαστε
καλή παρέα».
Για να συμπληρώσει ο Ζερβάκης: «Στο Βασίλη Σκουλά βρήκα αρκετές απαντήσεις σε
ερωτήµατα που µε ταλαιπωρούσαν καιρό,
κάποτε θα γράψω πιο πολλά γιατί θαρρώ
πως δε φτάνουν τόµοι ολόκληροι να περιγράψω πως νιώθω και το ευχαριστώ το περιορίζει».
To cd «Κεχριμπάρι και ζαφείρι» κυκλοφορεί
από τις μουσικές εκδόσεις Σείστρον και το
Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι Αεράκης.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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υπευθυνοσ διαφημισησ
& δημοσιων σχεσεων

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, κιν.: 6932-120494
Ιωάννης Σπιθούρης, κιν.: 6937-325124
εκτυπωση - βιβλιοδεσια

Δεκάλογος Ε.Π.Ε.
ετησιεσ συνδρομεσ

Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις
των συντακτών τους. Κείμενα μπορούν να
αποστέλονται στην εφημερίδα ηλεκτρονικώς ή
εγγράφως. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων
ή κειμένων της εφημερίδας, πλην της αντιγραφής
του τίτλου και του λογοτύπου αυτής. Σε περίπτωση
αναδημοσίευσης, για λόγους δεοντολογίας
να αναγράφεται ο τίτλος της εφημερίδας.
Φωτογραφίες και χειρόγραφα επιστρέφονται
μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
645512-5883-949 (όψεως)
IBAN GR5601714550006455125883949

Α) Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανωγείων ευχαριστεί
θερμά για τις προσφορές τους:
-Εις μνήμη Ελένης Σαλούστρου (Χατζοσωκράτενας)
Τα παιδιά της, τα οποία κατέθεσαν στο ταμείο
της Σχολικής Επιτροπής το ποσό των 200 ευρώ,
Την Νικολέτα Μιχαήλ Σπιθούρη (Νταμπακομανώλη), η οποία κατέθεσε στο ταμείο της
Σχολικής Επιτροπής, το ποσό των 50 ευρώ.
-Εις μνήμη Γεωργίου Καλομοίρη (Ντουλγκερογιώργη), την κ. Καίτη Σμπώκου ( του Στρατηγού), η οποία κατέθεσε στο ταμείο της
Σχολικής Επιτροπής το ποσό των 100 ευρώ.
-Τον κ. Κουνάλη Εμμανουήλ (του Θοδωρογιώργη), ο οποίος κατέθεσε στο ταμείο της
Σχολικής Επιτροπής το ποσό των 150 ευρώ
στη μνήμη των Κουνάλη Λευκοθέας, Μανουρά Ιωάννη (Γιάννο), Φασουλά Γεωργίου
(Νταμπάκη), Κουνάλη Σάββα.
Β) Το 1ο & 2ο νηπιαγωγείο Ανωγείων ευχαριστεί θερμά για τις προσφορές τους:
-Εις μνήμη του Ιωάννη Χαχλιούτη (ΧαχλιουτοΓιάννη) την οικογένεια Λάμπρου Λάμπρου
και Δόξας Πασπαράκη, για την προσφορά
τους σε είδη χαρτικών, αξίας 50 ευρώ.
-Εις μνήμη των γονέων τους Ζαχαρία και
Χαρίκλειας Μαυρόκωστα τους Θανάση και
Μαρίας Μαυρόκωστα για την προσφορά τους
σε βιβλία και παιδικά παιχνίδια αξίας 100 ευρώ, στο ολοήμερο τμήμα του νηπιαγωγείου.
-Εις μνήμη Ανδρονίκης Σκανδάλη
-Την οικογένεια Μανόλη και Νίκης Πασπαράκη, για την προσφορά τους σε βιβλία αξίας
50 ευρώ.
-Την οικογένεια Νίκου και Γεωργίας Τελάκη,
για την προσφορά τους σε είδη χαρτικών, αξίας 50 ευρώ.
-Την οικογένεια Μανόλη και Ειρήνης Βελιβασάκη, για την προσφορά τους σε παιδαγωγικά παιχνίδια αξίας 50 ευρώ.
-Εις μνήμη Γεωργίου Βρέντζου (Φουντουλογιώργη) την Α.Παπουτσάκης και ΣΙΑ ΟΕ
(εισαγωγή και εμπόριο τυποποιημένων ειδών διατροφής), για τα δώρα (είδη ζαχαροπλαστείου) που προσφέρθηκαν σε κάθε παιδί
ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων
Γ) Η Σχολική επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά για τις προσφορές τους εις μνήμη Όλγας Χαιρέτη και
Ελένης Χαιρέτη –Λάγου τις οικογένειες των
αδελφών τους Αριστείδη Χαιρέτη και Δέσποινας Πρίμπου, Ελευθερίας Εμμ. Χαιρέτη και
Λάζαρου και Μαίρης Μπακρατσά, έκαστος
των οποίων κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής
Επιτροπής το ποσό των 50 ευρώ.
Δ) Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας-Πολιτισμού (Κοινωνική Υπηρεσία) του
Δήμου Ανωγείων, αισθάνεται την υποχρέωση
να ευχαριστήσει θερμά τους κάτωθι δωρητές:
-Εις μνήμη Κώστα Καλλέργη (Νταλούκο)
τους Σοφοκλή Καλλέργη, Μιχάλη Καλλέργη,
Λυκούργο Καλλέργη και Μαρία Καλλέργη
για την δωρεά 400 ευρώ, που θα χρησιμοποιηθούν για προσφορά ενός γεύματος στο ενιαίο
μαγειρείο του Δήμου και εκδήλωση των ομάδων της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
-Εις μνήμη Ελένης Σαλούστρου (Χατζήνας)
-Tα παιδιά της για τη δωρεά των 200 ευρώ,
-Την Κοντογιάννη Ειρήνη του Μενέλαου για
τη δωρεά 50 ευρώ,
-Εις μνήμη Σκουλάς Αθηνάς (Κίκενας) την
κόρη της Ειρήνη Σκουλά για τη δωρεά 50
ευρώ στην ομάδα προσωπικής ανάπτυξης του
ΚΑΠΗ.
-Εις μνήμη Βασιλείου Σκουλά (Καβοβασίλη)
τον Σκουλά Μιχαήλ του Χαραλάμπους για
τη δωρεά 50 ευρώ.
-Εις μνήμη Γεωργίου Φασουλά (Νταμπακογιώργη)
Τους Οικονομόπουλο Σπύρο και Οικονομόπουλο Κώστα για τη δωρεά 200 ευρώ,
Τον Φασουλά Χαράλαμπο του Αναστασίου
για τη δωρεά 50 ευρώ.
-Εις μνήμη Σάββα Κουνάλη (Κουναλόσαββα)
την οικ. Κουτεντάκη Δημήτρη του Γεωργίου
(Καβαλίνης) για τη δωρεά 50 ευρώ,
την οικ. Κουτεντάκη Γεωργίου του Δημητρίου για τη δωρεά 50 ευρώ,
την οικ. Κουτεντάκη Λευτέρη του Δημητρίου
για τη δωρεά 50 ευρώ,
την κ. Νίκη Κουτεντάκη - Smith για τη δωρεά
100 ευρώ,
την οικ. Σαμόλη Αχιλλέα του Ορέστη για τη
δωρεά 50 ευρώ.
-Εις μνήμη Γεωργίου Δαφέρμου

Ευχαριστήρια
Την σύζυγό του, Σαλούστρου – Δαφέρμου Αγάπη του Κωνσταντίνου για τη δωρεά 50 ευρώ,
Την οικ. Σαλούστρου Σταύρου του Εμμανουήλ για τη δωρεά 50 ευρώ.
-Εις μνήμη Καλομοίρη Γεώργιου (Ντουλγκέρη) την Καλομοίρη Χαρά του Τσίκ για τη
δωρεά 50 ευρώ.
Ε) Ο Δ/ντης του Κ.Υ Ανωγείων ευχαριστεί
θερμά για τις προσφορές τους
-Εις μνήμη Δέσποινας Δακανάλη (Βολτέρα)
την οικ. του Γεωργίου Δακανάλη (Φλούμο),
η οποία διέθεσε το ποσό των 200 ευρώ,
τον Στέλιο Δακανάλη του Ιωάννου (Γεπεσογιάννη), ο οποίος διέθεσε το ποσό των 50
ευρώ.
-Εις μνήμη Λευκοθέας Κουνάλη του Βασιλείου
την οικ. του τέως Δημάρχου Ανωγείων κ.
Καλλέργη Εμμανουήλ, η οποία διέθεσε το
ποσό των 100 ευρώ,
συναδέλφους της από το Δήμο Ανωγείων, οι
οποίοι διέθεσαν το ποσό των 300 ευρώ,
την οικ. του Σάββα Κουνάλη, η οποία διέθεσε
το ποσό των 100 ευρώ,
τον Σκουλά Μύρωνα (Τζαβολοβασίλη), ο
οποίος διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ,
-Εις μνήμη της Ιωάννη Μανουρά (Γιάννου)
την οικ. του Κεφαλογιάννη Ιωάννη (Μπασακοβασίλη), η οποία διέθεσε το ποσό των 50
ευρώ,
την οικ. του Κεφαλογιάννη Χαραλάμπου
(Μπασακοβασίλη), η οποία διέθεσε το ποσό
των 50 ευρώ,
την οικ. του Μανουρά Χαράλαμπου-Ζωής, η
οποία διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ,
την οικ. του Νταγιαντά ΄Αρη – Μαρίνας, η
οποία διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ,
τον Μύρωνα Σκουλά του (Τζαβολοβασίλη), ο
οποίος διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ,
τον Κυπράκη Αριστοτέλη, ο οποίος διέθεσε
το ποσό των 20 ευρώ,
τον Νύκταρη Ιωάννη, ο οποίος διέθεσε το
ποσό των 20 ευρώ.
-Εις μνήμη Καλομοίρη Γεωργίου (Γιωργαντώ), την Ξυλούρη Σκουλά Άννα (Καραβανά), η οποία διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ.
-Εις μνήμη Βασιλείου Καλομοίρη, την χήρα
του Ερμιόνη, η οποία διέθεσε το ποσό των 100
ευρώ για τη συμπλήρωση πέντε ετών από το
θάνατό του.
-Εις μνήμη Ελπίδας Σταυρακάκη, την Καλομοίρη Ζαφειρένια, η οποία διέθεσε το ποσό
των 100 ευρώ.
-Εις μνήμη Σάββα Κουνάλη (Κουναλόσαββα)
τον Πατέρα Τιμόθεο Παναγιωτάκη (Μονή
Βοσάκου), ο οποίος διέθεσε το ποσό των 100
ευρώ,
την οικ. Σπυρίδωνα και Αικατερίνης Φαρσαράκη, η οποία διέθεσε το ποσό των 100 ευρώ,
την οικ. του Γεωργίου και Μαρίας Κουνάλη,
οι οποίοι διέθεσαν το ποσό των 50 ευρώ,
την οικ. του Μιχαήλ Κουνάλη (Καρντάση),
η οποία διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ,
την οικ. του Κων/νου Κουνάλη (Καϊκη), η
οποία διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ,
την οικ. του Μιχαήλ Κουνάλη (Καϊκη), η
οποία διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ,
την οικ. του Γεωργίου Κουτεντάκη (Δόξας),
η οποία διέθεσε το ποσό των 30 ευρώ.
-Εις μνήμη Ανδρονίκης Σκανδάλη την οικ.
του Πολυχρόνη (Νάκη) Κονιού, η οποία διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ.
-Εις μνήμη Μιχάλη Κουνάλη (Σκαντζα), τη
χήρα και τα παιδιά του, οι οποίοι διέθεσαν το
ποσό των 300 ευρώ για την προμήθεια ανταλλακτικών οξυμέτρων (sensor NELLCOR
ενηλίκων-παιδων τεμ πέντε.
-Εις μνήμη Ηρακλή Κεφαλογιάννη, τον υιό
του Κωνσταντίνο, που με την συμπλήρωση
ενός έτους από το θάνατό του διέθεσε το ποσό
των 3.000 ευρώ για την προμήθεια ενός (1)
Φωτοτυπικού μηχανήματος και δύο (2) μονάδων Η/Υ για τις ανάγκες του.
-Εις μνήμη Ιωάννας Σουλτάτου, την οικογένειά της, η οποία διέθεσε το ποσό των 150 ευρώ.
-Εις μνήμη Ιωάννη Χαχλιούτη (Χαχλιουτογιάννη)
την οικ. Καγκελάρη Θωμά, η οποία διέθεσε
το ποσό των 100 ευρώ,
την οικ. του Βρέντζου Ιωάννη του Βασιλείου,
η οποία διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ,
την Βρέντζου Εύη του Βασιλείου, η οποία διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ.
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ΣΤ) Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι.Ν.
Αγίου Ιωάννη Ανωγείων ευχαριστεί θερμά
τις παρακάτω οικογένειες που διέθεσαν ποσά στην μνήμην των δικών τους από συγγενείς και φίλους για τις ανάγκες του
-Εις μνήμη Ιωάννη Χαχλιούτη (Χαχλιουτογιάννη)
Τα παιδιά του Γιάννη και Βασίλη, οι οποίοι διέθεσαν το ποσό των 500 ευρώ,
Την οικ. του Φάτου Γεωργίου, η οποία διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ,
Την οικ. του Μαστοράκη Μανώλη, η οποία
διέθεσε το ποσό των 20 ευρώ.
Εις μνήμη Σαλούστρου Ελένης (Χατζοσωκράτενας) την οικ. του Πετρή Αργυρίου το
ποσό των 100 ευρώ.
Ζ) Το Δ.Σ. του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά τον Γεώργιο Νταγιαντά του Αλεξάνδρου για την προσφορά
του ποσού των 50 ευρώ εις μνήμη Ιωάννη
Χαχλιούτη.
H) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Ανωγείων, εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους στους κάτωθι
για τις ευγενικές τους δωρεές
-Εις μνήμη Ελένης Σαλούστρου (Σωκράταινα) την οικογένεια Αικατερίνης Σπιθούρη (Νταμπακομανώλη), η οποία διέθεσε το
ποσό των 50 ευρώ.
-Εις μνήμη Ελένης Σκουλά (Καργολένη)
την οικογένεια Γεωργίου Σκουλά του Μάνωλα, η οποία διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ.
-Εις μνήμη Σάββα Κουνάλη (Κουναλόσαββα) την οικογένεια Γεωργίου Σκουλά του
Μάνωλα, η οποία διέθεσε το ποσό των 50
ευρώ.

4

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
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1. Στο πλαίσιο
του Ανωγειανού
πολιτισμού...
Συγχαρητήρια
στον νικητή απο
τον ηττημένο

› Ανατροπή στο δεύτερο γύρο
στο δήμο μας
› Δήμαρχος Ανωγείων
ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης
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2. Η ομιλία του νέου
πλέον δημάρχου
Σωκράτη
Κεφαλογιάννη,
αμέσως μετά το
επίσημο αποτέλεσμα

ρεπορταζ

Μανώλης
Σκανδάλης

PHOTOS

Μανώλης Σκανδάλης

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αθήνα, Μάιος 2019

Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασαν στους συγχωριανούς μας των
Αθηνών το πρόγραμμα και τις θέσεις τους σχετικά με την
ανάπτυξη των Ανωγείων, την επίλυση βασικών θεμάτων, καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου.
Πρώτος έφτασε στα γραφεία του συλλόγου μας, την Παρασκευή 10 Μαΐου, ώρα 7 το βράδυ, ο κ. Μανώλης Καλλέργης,
για να ακολουθήσει την Δευτέρα 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα ο κ. Στελής Σταυρακάκης. Τον κύκλο των επισκέψεων
των υποψηφίων δημάρχων στην Αθήνα έκλεισε ο κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης, που έφθασε στα γραφεία του Συλλόγου,
το Σάββατο 18 Μαΐου στις 7:30 το βράδυ.
Και τους τρεις επικεφαλής των δημοτικών ψηφοδελτίων υποδέχτηκε με την ίδια ακριβώς θέρμη, ζεστασιά και ίση μεταχείριση η πρόεδρος του Συλλόγου μας, Ζαχαρένια Νικηστ.
Ανδρεαδάκη, η οποία τόνισε, μεταξύ των άλλων, προλογίζοντας τις ομιλίες των υποψηφίων δημάρχων, αφενός την αναγκαιότητα να προτάσσεται πάντα το συμφέρον και η πρόοδος
των Ανωγείων, μακρυά από παραταξιακές αποχρώσεις και
φραγμούς, αφετέρου δε την σημασία πλήρους ενημέρωσης
των Ανωγειανών της Αθήνας για τα τρέχοντα και επείγοντα
ζητήματα των Ανωγείων, ώστε να συνδράμουν ενεργά, όταν
και όπου μπορούν, για την επίλυσή τους.
Να τονίσουμε ότι στις ομιλίες και των τριών υποψηφίων δημάρχων, η συμμετοχή των συγχωριανών μας ήταν καθολική
και η πλειονότητα των προσελθόντων παρευρέθηκαν και
στους τρεις ομιλητές, καταθέτοντας τις ερωτήσεις και τις
απορίες τους σχετικά με τα θέματα που αφορούν τα Ανώγεια
και την ευρύτερη περιοχή, εν μέσω γόνιμων και εποικοδομητικών συζητήσεων.
Όπως επεσήμανε σχετικά και η πρόεδρος του Συλλόγου των
Ανωγειανών της Αθήνας κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, στο
κλείσιμο των επισκέψεων των τριών υποψηφίων δημάρχων
Ανωγείων στα γραφεία του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας,
η παρουσία τους ήταν μια γιορτή δημοκρατίας και πολιτισμού,
όπου οι υποψήφιοι δήμαρχοι «άνοιξαν» τα χαρτιά τους ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών, με αξιοπρέπεια και σεβασμό προς όλους όσοι παρευρέθηκαν για να τους ακούσουν,
ανεξαρτήτως της παραταξιακής τους «ταυτότητας».
Η συντακτική ομάδα της Φ.Α. εύχεται το εξαιρετικό αυτό
κλίμα, που επικράτησε μεταξύ των υποψηφίων προεκλογικά,
να συνεχίσει και στην πορεία, μετά την εκλογή του νέου δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό γνώμονα την πορεία του
τόπου μας, των Ανωγείων, με σταθερά βήματα προόδου.

Μαν. Σκαν.
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1. Ο Μανώλης Καλλέργης με την πρόεδρο του Συλλόγου μας (10-5-2019)
2. Ο Στελής Σταυρακάκης στα γραφεία του Συλλόγου μας (13-5-2019)
3. Ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης στον Σύλλογο Ανωγειανών Αθήνας (18-5-2019)

Σε ήρεμο κλίμα διεξήχθησαν οι εκλογές στα Ανώγεια για
την ανάδειξη δημάρχου, καθώς και για περιφερειάρχη Κρήτης και εκπροσώπων για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
Όσον αφορά τον δήμο μας, διπλό «πρόσωπο» έδειξε ο αριθμός 13 στα Ανώγεια στις δυο εκλογικές αναμετρήσεις 26
Μαΐου και 2 Ιουνίου 2019, αντίστοιχα, ανάμεσα στους δυο
πρώτους συνδυασμούς!
Συγκεκριμένα, την πρώτη Κυριακή (26/6) ο συνδυασμός
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΝΩΓΕΙΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ» του επικεφαλής νυν δημάρχου και εκ νέου υποψηφίου, Μανώλη Καλλέργη έλαβε 970 ψήφους με ποσοστό
46,08 % έναντι του συνδυασμού «ΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» του υπoψηφίου και νέου πλέον δημάρχου, κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη,
που έλαβε 957 ψήφους και ποσοστό 45,46 %. Ο τρίτος συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» με επικεφαλής τον υπ. δήμαρχο Στελλή Σταυρακάκη έλαβε 178
ψήφους και ποσοστό 8,46% και έμεινε εκτός διεκδίκησης της
δημαρχίας για τον δεύτερο γύρο.
Την επομένη της Κυριακής του πρώτο γύρου, ο συνδυασμός
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία, ανακοίνωση, μεταξύ των άλλων χαιρετίζει
τους υποστηρικτές του Κόμματος, που έδωσαν μάχη και
συστρατεύτηκαν, συμβάλλοντας στο εκλογικό αποτέλεσμα.
Όλη την ανακοίνωση της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» παραθέτουμε στη δίπλα σελίδα.
Τη δεύτερη Κυριακή, 2 Ιουνίου, τα χαμόγελα και οι πίκρες
άλλαξαν εκλογικό στρατόπεδο και ήρθαν ανάποδα για τους
διεκδικητές του δημαρχιακού θώκου των Ανωγείων, όσον
αφορά τις διαφορές και τις πρωτιές. Ο συνδυασμός του κ.
Μανώλη Καλλέργη, ο οποίος είχε προηγηθεί με 13 ψήφους
διαφορά την πρώτη Κυριακή, έχασε με την ίδια διαφορά των
13 ψήφων ή αντίστοιχα, ο συνδυασμός του κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη ο οποίος έχανε με 13 ψηφοδέλτια διαφορά την
πρώτη Κυριακή, κέρδισε τελικά με 13 ψηφοδέλτια διαφορά
την δεύτερη και καθοριστικότερη Κυριακή.
Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά το ρητό που λέει ότι
«γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος», όπως το ίδιο
ρητό επιβεβαιώθηκε ακριβώς και στις προηγούμενες δημοτικές του εκλογές του 2014 ανάμεσα στους δυο παραπάνω
υποψήφιους δημάρχους!
Στα τελικά αποτελέσματα ο κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης
συγκέντρωσε 1.035 ψήφους με ποσοστό 50,32%, έναντι
1.022 ψήφων και ποσοστό 49,68%, που συγκέντρωσε ο συνυποψήφιός του κ. Μανώλης Καλλέργης.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, φυσικό ήταν να υπάρχει αντίθεση συναισθημάτων στα
δυο πρώτα εκλογικά κέντρα. Στο εκλογικό κέντρο του νικητή των εκλογών Σωκράτη Κεφαλογιάννη επικρατούσε
κλίμα μεγάλης ευφορίας και μέγιστου ενθουσιασμού, ενώ
στο εκλογικό κέντρο του κ. Μανώλη Καλλέργη επικρατούσε σιγή και προβληματισμός...
Λίγα λεπτά αργότερα ο απερχόμενος δήμαρχος κ. Μανώλης
Καλλέργης σε δηλώσεις του για το τελικό αποτέλεσμα είπε
μεταξύ των άλλων: «Δώσαμε ένα έντιμο αγώνα, διατηρήσαμε την αξιοπρέπεια και το ήθος μας στο έπακρο μέχρι τέλους.
Χάσαμε απόψε… Έτσι είναι οι εκλογές και η δημοκρατία που
τιμώ ως ανώτερη αρχή στη ζωή μου. Ο λαός των Ανωγείων
έδωσε αυτό το αποτέλεσμα κι εμείς θα συμβάλουμε από το
πόστο του δημοτικού συμβουλίου με όλες μας τις δυνάμεις
για το καλό του τόπου. Θα είμαστε, ευελπιστώ, μια δημιουργική αντιπολίτευση για το καλό των Ανωγείων. Εκεί μας
τοποθέτησε ο κόσμος και προσωπικά θα είμαι παρών στο
δημοτικό συμβούλιο της επόμενης τετραετίας για να προσφέρω στον τόπο από τη θέση αυτή. Ο Σωκράτης έχει διατελέσει
και παλιότερα για οκτώ χρόνια δήμαρχος Ανωγείων. Ξέρουμε καλά τι άνθρωπος είναι, τις αξίες που αντιπροσωπεύει και
πώς διαχρονικά παλεύει για το καλό του τόπου μας. Όλοι γι
αυτό παλεύουμε, για το καλό των Ανωγείων. Θα σταθώ δίπλα
του όπως μπορώ. Του εύχομαι καλή επιτυχία και όπως όλοι
θα κριθεί από τις αποφάσεις και τις πράξεις του που γνωρίζω ότι θα έχουν ως ύψιστο σκοπό τους την ανάπτυξη των
Ανωγείων».
Αμέσως μετά ο απερχόμενος δήμαρχος περιστοιχιζόμενος
από στελέχη τους συνδυασμού του αλλά και φίλα προσκείμενους στην δημοτική παράταξή του, κατηφόρισαν λίγες
δεκάδες μέτρα προς τα γραφεία του νικητή των δημοτικών
εκλογών, κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη. Μόλις η ομάδα του
κ. Μανώλη Καλλέργη πλησίασε έξω από τα γραφεία του κ.
Σωκράτη Κεφαλογιάννη, καταχειροκροτήθηκε από το συ-

γκεντρωμένο πλήθος που ήταν έξω από τα γραφεία του
νέου δημάρχου. Ο απερχόμενος δήμαρχος με τους συνοδοιπόρους του έδωσαν συγχαρητήρια στους νικητές, αποδεχούμενοι πλήρως το εκλογικό αποτέλεσμα, δίδοντας παράλληλα ευχές για καλή θητεία στον νικητή και στην νέα δημοτική ομάδα.
Κατά τις 10 το βράδυ, στην ομιλία του μετά την επίσημη
ανακήρυξη του εκλογικού αποτελέσματος, ο κ. Σωκράτης
Κεφαλογιάννης, εν μέσω ζητωκραυγών από τα συγκεντρωμένα άτομα και πλαισιωμένος από την σύζυγό που κρατούσε αγκαλιά το μικρό παιδί τους, εμφανώς συγκινημένος και
με το προεκλογικό έντυπο καθ’ όλη την διάρκεια της ομιλίας
του ανά χείρας, ευχαρίστησε όλους τους ψηφοφόρους που
προσήλθαν στις κάλπες ασκώντας το δημοκρατικό τους καθήκον ενώ ευχαρίστησε ιδιαίτερα την οικογένειά του και
τους δικούς του ανθρώπους για την προσωπική στήριξη που
είχε σε όλο το διάστημα του προεκλογικού αγώνα. Ο κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης τόνισε χαρακτηριστικά: «Ήτανε
μια δύσκολη απόφαση όταν ξεκινούσαμε αρκετούς μήνες πριν
να συζητάμε για το αν πραγματικά πρέπει να κοιτάξουμε το
χωριό. Συζήτησα με το σπίτι μου, την γυναίκα μου και την
υπόλοιπη οικογένειά μου. Συζήτησα με δικούς μου ανθρώπους, με συγχωριανούς μας. Είχα κοιμηθεί πολλές βραδιές
με τη σκέψη ότι είχα ολοκληρώσει ένα κύκλο. Δικό μου κύκλο,
όχι του χωριού. Σκέφτηκα ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται αξίζουν το κόπο να παλέψω για ένα νέο κύκλο.Ενδεχομένως σύντομο, αλλά πιο δημιουργικό. Μετά σκεφτόμουν κι
έλεγα ότι θέλω να παίξω επί ίσοις όροις.
Πολλοί από εσάς και πολλές φορές κι εγώ ο ίδιος σκεφτόμουν
ότι αν το αποφάσιζα πιο νωρίς θα είχα μια άλλη δυναμική
και μια άλλη σιγουριά. Ήθελα μα παίξω με τους δικούς μου
όρους, όπως το άφησα και παρά το ότι έβλεπα ποιο ήταν το
συμφέρον, πήρα το ρίσκο να κάνω το σωστό. Σας παρουσίασα ένα πρόγραμμα. Σας είπα τότε, ότι είναι δομημένο με
τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να με ελέγχετε, να με τσεκάρετε, να βλέπετε αν αυτά τα οποία είπα ήταν όχι λόγια στον
αέρα, αλλά μια υπόσχεση. Η τελευταία σελίδα ήταν ένα δημιούργημα που ήθελε μεγάλη απόφαση. Να διεκδικήσουμε
τρία πολύ σημαντικά πράγματα για το χωριό. Τα είπα και
πιστεύω ότι οι συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται είναι οι
κατάλληλες για να τα καταφέρουμε και θα παλέψουμε γι
αυτό. Θα παλέψω με όλους. Εκλέχτηκαν σύμβουλοι, άλλοι
δεν εκλέχτηκαν, αλλά η υπόσχεση μου ήταν μια. Ότι θα
δουλέψω με όλο το χωριό. Έτσι έχω μάθει. Και θα δουλέψω
με ένα όραμα, με ένα σκεπτικό: «Αυτός ο τόπος να αποτελέσει πρότυπο για την Κρήτη». Εγχείρημα δύσκολο, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και θα τα καταφέρουμε!
Θέλω να ανακεφαλαιώσω λίγο και να σας πω διότι ενδεχομένως στην αγωνία του αγώνα να μην τα προσέξατε όσο θα
έπρεπε. Οι τρεις κορυφαίες διεκδικήσεις για μας και για το
χωριό είναι καταρχήν το βουνό, η ιδιοκτησία του. Το δεύτερο είναι η βιώσιμη επαναλειτουργία του Γαλακτοκομικού
Συνεταιρισμού. Όπως είπα και στην ομιλία μου δεν είναι
επειδή εγώ το λέω. Είναι επειδή έτσι πρέπει! Το τρίτο είναι
ότι πρέπει το δρόμο που μας ενώνει σε πρώτη φάση με το
Ηράκλειο να τον βάλουμε σε πιο σίγουρες βάσεις. Πρέπει να
βρούμε ευρωπαϊκά χρήματα για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί και να έχει μια ασφαλή πορεία. Γιατί είδαμε ότι τα δυο
πρώτα τμήματα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εδώ
και πάνω από δέκα χρόνια, φτιάχνονται και φτιάχνονται και
δεν έχουν τελειωμό. Για όλα θα παλέψουμε και για τα εμβληματικά έργα και για τις πτυχές ανάπτυξης. Αλλά πάνω από
όλα θα παλέψω για εσάς που δείξατε ότι θέλετε το χωριό να
πάει σε μια νέα σελίδα, να αλλάξει ρότα και να αποτελέσει
πρότυπο και για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες. Η δύναμη μας, του καθενός σας και εμένα ξεκινάει από
το σπίτι μας. Εκεί παίρνουμε τις πρώτες εγγυήσεις και μετά
βγαίνουμε στην κοινωνία. Μπορώ να πω ότι αυτός ο αγώνας
ήταν εντελώς διαφορετικός από οποιονδήποτε άλλο αγώνα
έχω δώσει. Είδα ανθρώπους να ενεργοποιούνται, είδα ανθρώπους να δουλεύουν συστηματικά, είδα ανθρώπους να γίνονται
ομάδα. Και πάνω σε αυτό το πετυχημένο μοτίβο θα είναι και
η διακυβέρνηση του δήμου Ανωγείων τα επόμενα τέσσερα
χρόνια. Θα λειτουργήσουμε ως ομάδα. Σας ευχαριστώ όλους.
Πραγματικά, θα ήθελα και από εσάς, το λέω ειλικρινά, αφού
ξεκουραστούμε λίγο, να κάνουμε ένα παραδοσιακό «γουρούνι» όπως κάνουμε μετά τους γάμους. Θέλω να ακούσω τον
καθένα σας, για παράπονα, για οποιαδήποτε ανάγκη έχει.
Θέλω να το ακούσω και θέλω πραγματικά να τον βοηθήσω.
Θα επαναλάβω αυτό που είχα πει το 2006. Σήμερα ήταν

▲ Ο απερχόμενος δημαρχος κ. Μανώλης Καλλέργης καταφθάνει
χειροκροτούμενος, έξω απο τα γραφεία του νικητή των δημοτικών
εκλογών, κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη
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ημέρα Δημοκρατίας, ημέρα γιορτής. Ήσυχα και
ήρεμα απλωθείτε στο χωριό, καθίστε στα καφενεία, κάντε ήσυχες συζητήσεις. Η αυριανή είναι
μια ακόμα μέρα μόχθου για τον καθένα μας για
το δήμαρχο, τον δήμο και εσάς. Τον Σεπτέμβρη,
επίσης, θα είναι το ίδιο. Θέλω να είστε ήσυχοι,
ήρεμοι και δυνατοί! Σας ευχαριστώ!»
Στο διά ταύτα, θα λέγαμε ότι η επόμενη μέρα των
αυτοδιοικητικών εκλογών πρέπει να βρει τους
Ανωγειανούς μόνο κερδισμένους! Ο κοινός στόχος και ο κοινός σκοπός θα πρέπει να είναι πώς
τα Ανώγεια θα φτάσουν σε επίπεδο ζηλευτό και
ο ιστορικός μας δήμος να λάβει αυτοδιοικητικά
την θέση που του αρμόζει. Για να γίνει αυτό χρειάζεται προσπάθεια, κοινωνική συνοχή και πάνω
απ’ όλα αποστασιοποίηση από μικρότητες, μικροψυχίες και εγωκεντρισμούς! Το νεοεκλεγέν
δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να δουλέψει με
γνώμονα την πρόοδο των Ανωγείων, αποφεύγοντας κάθε παραταξιακή περιχαράκωση.
Κι ενώ τα παραπάνω φαίνονται αυτονόητα πρέπει να γίνουν πράξη, γιατί πολλές φορές αυτά
τα αυτονόητα τα προσπερνάμε με αποτέλεσμα
να μας κάνουν την μεγαλύτερη ζημιά! Τα μεγαλύτερα εμπόδια κρύβονται στα φαινομενικά εύκολα πράγματα! Πρέπει, λοιπόν, να αποδείξουμε για μια ακόμα φορά ότι στον πολιτισμό, στον
συγκρητισμό, στην αλληλεγγύη και στην αγάπη
για τον τόπο μας διαφέρουμε στην πράξη από
όλους τους άλλους!
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ!
Μαν. Σκαν.

2

3
1. Ο νικητής των εκλογών Σωκράτης Κεφαλογιάννης ασκώντας
το εκλογικό του δικαίωμα
2. Ο απερχόμενος Δήμαρχος Μανώλης Καλλέργης ψηφίζει
3. Ο επικεφαλής της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Στελής
Σταυρακάκης στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος
PHOTOS Μανώλης Σκανδάλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» ΑΝΩΓΕΙΩΝ χαιρετίζει τα μέλη, τους οπαδούς
του Κόμματος, τους συνεργαζόμενους, τους ψηφοφόρους που έδωσαν
τη μάχη, συστρατεύτηκαν και συνέβαλαν στο εκλογικό αποτέλεσμα. Η
μάχη δόθηκε ενιαία σε όλο το δήμο, με τα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στις δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές. Ιδιαίτερα,
θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους έκαναν αυτό το βήμα για πρώτη φορά, τους νέους και τις νέες που έδωσαν την πρώτη τους ψήφο στα ψηφοδέλτια με το γαρύφαλλο, αλλά και όλους όσους άντεξαν, στις αήθεις
και προσβλητικές συμπεριφορές των αντιπάλων συνδυασμών για τον
επηρεασμό τους , προτάσσοντας τους εκβιαστικά διλλήματα, ξένα προς
το ήθος και την αξιοπρέπεια των Ανωγειανων.
Πιστοί στις θέσεις μας, που εκπορεύονται από τις σύγχρονες ανάγκες
του λαού και εξυπηρετούν μόνο το λαό, χωρίς δεσμεύσεις από μεγάλα
επιχειρηματικά συμφέροντα και με μοναδική δέσμευση τον καθημερινό
αγώνα για την ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών, από τα προβλήματα που δημιουργούν οι αντιδραστικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης
- συγκυβέρνησης και τοπικών αρχών, προειδοποιήσαμε πολύ έγκαιρα το
λαό του Δήμου ΑΝΩΓΕΙΩΝ για το ρόλο που θα παίξει η νέα δημοτική
αρχή, όποια και αν εκλεγεί, εφόσον συντάσσεται με  τους αντεργατικούς,
φοροληστρικούς νόμους της κεντρικής Διοίκησης. Άλλωστε η προηγούμενη θητεία και των δυο αντιπάλων συνδυασμών στην διοίκηση του Δήμου, επιβεβαιώνει για το ποια πορεία πρόκειται να ακολουθήσουν. Η
σύμπλευση τους και η συναίνεση που επέδειξαν και οι δυο, σε βασικά
ζητήματα όπως προϋπολογισμοί, τεχνικά προγράμματα, Μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα κτλ επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση», η παράταξη που στηρίχθηκε ανοιχτά και πρωτοπόρα από το ΚΚΕ και τους συνεργαζόμενους, δήλωσε εξαρχής ότι δεν
θα είναι το «καλό παιδί» της κυβέρνησης, θα υπερασπίσουμε το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, τη δωρεάν και χωρίς όρους Υγεία
και μόρφωση του λαού, την υπεράσπιση και επανάκτηση δημοσίων χώρων, την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού Αθλητισμού και Πολιτισμού, καθώς έργα και δράσεις που έχει ανάγκη ο λαός των Ανωγείων. Θα είμαστε η πραγματική ΛΑΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ όπως πιστά
ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια με την στάση μας στο Δημοτικό
συμβούλιο.
Γι’ αυτό και είναι ξεκάθαρη η στάση που θα κρατήσει η «Λαϊκή Συσπείρωση» στο Β’ γύρο των εκλογών, με ανοιχτό κάλεσμα για καταψήφιση
των δύο «μονομάχων» με άκυρη και λευκή ψήφο, μη μπαίνοντας στην
επικίνδυνη για το λαό λογική του «λιγότερου κακού». Δεν ήταν και δεν
είναι σε καμία περίπτωση δυνατόν να «επιβραβεύσουμε» κάποιον από
αυτούς, που η πολιτική την οποία θα ακολουθήσει αποδεδειγμένα είναι
ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα. Δεν είναι δυνατόν να υποδείξουμε ποιος
θα είναι «μηχανοδηγός» ενός «τρένου» που θα κινείται στις ίδιες αντιλαϊκές «ράγες» που του έχουν στρώσει και επιβάλει, η κυρίαρχη αντιδραστική πολιτική της ΕΕ της κυβέρνησης και όσων την υπηρετούν σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Καλούμε όλους αυτούς, που στις πρόσφατες τοπικές ,περιφερειακές
εκλογές και ευρωεκλογές δίστασαν να κάνουν το βήμα, που κάποιοι
ψήφισαν και αυτή τη φορά, με «κρύα καρδιά», να δώσουν στις εθνικές
εκλογές ένα ηχηρό μήνυμα, να κάνουν τώρα την πραγματική διαφορά
με ΚΚΕ ισχυρό στο λαϊκό κίνημα και στη Βουλή.
Έχουμε επίγνωση των ευθυνών μας, να συμβάλουμε πιο αποφασιστικά
στην ανασυγκρότηση, στη μαχητικότητα και μαζικότητα του εργατικού
- λαϊκού κινήματος, στην οργάνωση της καθημερινής πάλης του λαού,
στη δημιουργία μιας μεγάλης λαϊκής συμμαχίας, με το ΚΚΕ ισχυρό παντού: Για να εμποδιστούν νέα μέτρα. Για την πραγματική ανακούφιση
των εργαζομένων, των ανέργων, των λαϊκών νοικοκυριών, των συνταξιούχων, της νεολαίας, όλων όσοι υποφέρουν. Για την ικανοποίηση των
σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Για να υπάρξει επαγρύπνηση και ετοιμότητα για τα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και τους ανταγωνισμούς
στην περιοχή, στους οποίους συμμετέχει ενεργά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
με την ουσιαστική συμφωνία της ΝΔ, των άλλων αστικών κομμάτων.
Για να υπάρχει μια πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση μέσα στο λαό και
μέσα στη Βουλή, απέναντι στην όποια επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση που
θα προκύψει, ιδιαίτερα απέναντι στην άνοδο της ΝΔ, αλλά και για να
μπει πραγματικό τείχος στο φασισμό - ναζισμό, στον εθνικισμό και το
ρατσισμό, για να ανοίξουμε το δρόμο, με τον λαό πρωταγωνιστή των
εξελίξεων.
Κανένας εφησυχασμός. Τώρα, όλες και όλοι στη μάχη για την ενίσχυση
του ΚΚΕ! Αυτή είναι και η μόνη κερδισμένη ψήφος για το λαό.
ΑΝΩΓΕΙΑ 28/05/2019

Ανώγεια 15 Ιουνίου 2019
Αγαπητές Συγχωριανές, Αγαπητοί Συγχωριανοί,
Με τις επαναληπτικές εκλογές της Κυριακής 2 Ιουνίου με εκλέξατε, ως επικεφαλής της παράταξης «Τ’
Ανώγεια του Μέλλοντος», Δήμαρχο Ανωγείων για
την επόμενη τετραετία. Οι συνεργάτες μου κι εγώ σας
ευχαριστούμε από καρδιάς.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους
συμβούλους του συνδυασμού μας, εκλεγμένους και μη,
που μπολιάστηκαν με πίστη στο Όραμα της νέας πνοής. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί
δέχτηκαν να υπηρετήσουν αταλάντευτα, χωρίς διακρίσεις, με πάθος, ανιδιοτέλεια και με πολλή δουλειά
το Όραμα της αυριανής κοινωνίας για τα Ανώγεια του
Μέλλοντος.
Όμως οι εκλογές τέλειωσαν
Τώρα αρχίζει η ώρα της δουλειάς και της ευθύνης. Στις
ευθύνες που αναλάβαμε θα ανταποκριθούμε, θα κάνουμε πράξη αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε προεκλογικά απέναντι σε όλες τις Ανωγειανές και τους
Ανωγειανούς.
Ο Δήμος έχει συνέχεια. Δεν υπάρχουν νικητές και
νικημένοι. Όλοι μαζί με το Δήμο μπροστάρη θ’ αρχίσουμε να γράφουμε μια νέα σελίδα για τ’ Ανώγεια.
Μια σελίδα ανάπτυξης, προόδου και ευημερίας για το
σύνολο της Ανωγειανής κοινωνίας. Θα εργαστούμε
σκληρά όπως πάντα.
Με μεθοδικότητα, με προσεκτικά βήματα με σθένος
και διεκδικητικότητα θα αρχίσουμε να πραγματοποιούμε, αμέσως, το σχέδιο μας από 1η Σεπτεμβρίου 2019.
Με συμπόρευση και συμπαράταξη, μέσα κι έξω από το
δημοτικό συμβούλιο, όλων των ενεργών και δημιουργικών δυνάμεων μπορούμε να δώσουμε μια Νέα Πνοή
ελπίδας και αισιοδοξίας στην Ανωγειανή Κοινωνία.
Όλοι Μαζί θα προχωρήσουμε με νέες κοινωνικές συνθέσεις, σφυρηλατώντας την ενότητα, υπηρετώντας
κοινές προσδοκίες για τα Ανώγεια και την ευημερία
τους. Τα Ανώγεια είμαστε εμείς και η ζωή μας είναι
συνυφασμένη με τούτο τον τόπο και την μοίρα του,
που εμείς καθορίζουμε.
Συνδημότες, Συνδημότισσες
Όλοι μαζί, με το κεφάλι ψηλά, όπως ταιριάζει στις
παραδόσεις μας, θα παλέψουμε για να κατακτήσουμε
αυτά που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες
της κοινωνίας μας.
Καλή δύναμη σε όλους
«Τ’ Ανώγεια του Μέλλοντος»
Ο Επικεφαλής του Συνδυασμού
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
Εκλεγμένος Δήμαρχος
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Ανωγειανές
Αθιβολές

Οι πρωτιές από τον κάθε εκλογικό συνδυασμό:
Από το συνδυασμό του Σωκράτη Κεφαλογιάννη

«ΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»
› Μιχάλης Δραμουντάνης του Ανδρέα με 237 ψήφους
Από τον συνδυασμό του ΜανΩλη Καλλέργη

Από τον συνδυασμό του Στέλιου  Σταυρακάκη

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
› Αντώνης Ρούλιος του Αριστείδη με 53 ψήφους

Μιχάλης Δραμουντάνης

Βασίλης Σμπώκος

Αντώνης Ρούλιος

Ανωγειανές υποψηφιότητες στις επερχόμενες εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
Υποψήφιος βουλευτής Αν. Αττικής με
τον «ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία»
ο Κωστής Ξυλούρης (Δροσουλίτης)

Στο ψηφοδέλτιο του «ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία» για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου συμμετέχει

ο Κωστής Ξυλούρης (Δροσουλίτης), γιος του Μανώλη Ξυλούρη (Φιφίκιου).
Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός του Κρήτη FM 87.5 με καταγωγή από τα Ανώγεια, μας συντρόφευε
για 15 συνεχόμενα χρόνια με την καθημερινή εκπομπή Δροσουλίτες. Αποδέχθηκε την πρόταση που του
έγινε και κατέρχεται υποψήφιος του «ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία στην Α’ εκλογική περιφέρεια της
Ανατολικής Αττικής», που περιλαμβάνει τις περιοχές των δήμων Αχαρνών, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, ΡαφήναςΠικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων-Αρτέμιδος και Ωρωπού.
Ο Κωστής Ξυλούρης έχει μεγαλώσει στις Αχαρνές της Αττικής, όπου ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν μία
από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις εστίασης στους πρόποδες της Πάρνηθας. Από το 2006 είναι μέλος της
Παγκρήτιας Δημοσιογραφικής Ένωσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΠΑ.Δ.Ε.Μ.Μ.Ε). Την περίοδο 20002008 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών. Το 2014 εξελέγη στην
Ελεγκτική Επιτροπή της Παγκρητίου Ενώσεως και ταυτόχρονα εξελέγη μέλος του Συμβουλίου της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Κρητών. Αναφερόμενος στην απόφασή του να είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν παρέλειψε
να αναφερθεί στην πρόσφατη τιμητική αναφορά του πρωθυπουργού στο νησί μας, ως τον «τόπο του Ελευθέριου Βενιζέλου, του Ελ Γκρέκο του Καζαντζάκη και των Ξυλούρηδων».

Υποψήφιος βουλευτής Ρεθύμνου με το ΚΚΕ ο Αντώνης Ρούλιος
Στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ Ρεθύμνου για τις
εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου συμμετέχει ο Αντώνης
Ρούλιος.
Ο Αντώνης Ρούλιος διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στο
δήμο Ανωγείων. Είναι πολιτικός μηχανικός ΤΕ. Έχει
δραστηριοποιηθεί στο κίνημα των μηχανικών ώς μέλος
στο ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ από το 2005 έως το 2015. Επίσης
για δεκαετίες δραστηριοποιήθηκε στον τομέα του αθλητισμού ως μέλος ΔΣ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου.
Σε ανακοίνωση της ενόψει των εκλογών, η τομεακή επιτροπή Ρεθύμνου του ΚΚΕ αναφέρει: «Το ΚΚΕ δίνει με
αυτοπεποίθηση και ψηλά το κεφάλι την μάχη των βουλευτικών εκλογών. Ποτέ δεν κοροϊδέψαμε τον λαό μας.
Είπαμε την αλήθεια. Όλες οι προβλέψεις μας επιβεβαιώθηκαν. Σταθήκαμε σταθερά δίπλα στο δίκιο του εργαζόμενου λαού μας και δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις για
να εμποδίσουμε να καθυστερήσουμε τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα, που του ματώνουν τη ζωή.
Σήμερα ο λαός μας έχει αποκομίσει πλούσια εμπειρία.
Τους δοκίμασε όλους. Και την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι τον εξαπάτησαν. Όλοι συνέχιζαν την πολιτική και τα μέτρα χρεοκοπίας του, από
εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι.
Για άλλη μια φορά στήνουν τα γνωστά κάλπικα ψευτοδιλήμματα τους γνωστούς κάλπικους εκβιασμούς για να
εγκλωβίσουν το λαό μας και να συνεχίσουν την ίδια κι
απαράλλαχτη πολιτική.
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ έχουν διάφορες παραλλαγές του
ίδιου αντιλαϊκού - αντιδραστικού «σχεδίου». Στα κυβερνητικά τους προγράμματα φιγουράρουν και εξειδικεύονται:
-Οι εφαρμοστικοί νόμοι των 3 μνημονίων που ψήφισαν
και εφάρμοσαν.
-Τα μνημόνια διαρκείας και οι μηχανισμοί εποπτείας
της ΕΕ.
-Τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060.
-Οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, που βαφτίζονται
«μεταρρυθμίσεις».

Ιστορίες του ωκεανού
ΕΝΑ ΟΛΟΝ

ΨΥΧΗΣ

O άνθρωπος δεν είναι παρά
ένας ανεξάντλητος ωκεανός,
γεμάτος από ανεξάντλητες
νησίδες φωτός, που οδηγούν πάντα
στο ίδιο σημείο: Το εντός του βάθος.

Σε περιμένω σε κάθε γωνιά, σε κάθε

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ -ΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
› Βασίλης Σμπώκος του Μιχαήλ με 370 ψήφους

-Οι επικίνδυνες δεσμεύσεις με τη συμμετοχή της χώρας
σε ΝΑΤΟ - ΕΕ.
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ μοιράζονται το ίδιο σχέδιο, που
λέει ότι η λύση, η διέξοδος για τον λαό θα έρθει μέσα από
την περίφημη ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας.
Αυτή η ανάκαμψη προϋποθέτει και απαιτεί: Μεγαλύτερη ελαστικοποίηση της εργασίας, δουλειά μέχρι τα βαθιά
γεράματα, περαιτέρω εμπορευματοποίηση της Υγείας,
της Παιδείας, της Πρόνοιας, πλειστηριασμούς λαϊκών
κατοικιών, σιωπή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς,
νέα προνόμια στο κεφάλαιο, όπως είναι οι δεκάδες φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο,
όλα όσα μαζί ψήφισαν αυτά τα κόμματα.
Αυτά απαιτούσαν πριν οι «τροϊκανοί» της ΕΕ, αυτό
απαιτούν σήμερα οι λεγόμενες «αγορές», οι επενδυτές.
Οι «μεταμνημονιακές» εκθέσεις της Κομισιόν δείχνουν
τι περιμένει τον λαό την επόμενη μέρα με όποια κυβέρνηση.
Ολοι τους έχουν δεσμευτεί σε αυτό το σχέδιο. Αυτά συναποφασίζουν στην ΕΕ όλες οι κυβερνήσεις, δεξιές, σοσιαλδημοκρατικές, ακροδεξιές, δήθεν «αριστερές». Γι’
αυτό και όλες, ανεξαρτήτως απόχρωσης, προκάλεσαν τη
λαϊκή διαμαρτυρία.
Μη δώσετε κανένα συγχωροχάρτι σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Μην επιστρέφετε σε παλιές δοκιμασμένες και χρεοκοπημένες επιλογές.
Αξιοποιήστε την πείρα σας από τις αυταπάτες, τις ψεύτικες προσδοκίες και την πολιτική υπέρ των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου που υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται κυρίως τι αντιπολίτευση
θα υπάρχει μέσα στη Βουλή και μέσα στον λαό απέναντι
στη συντηρητική πολιτική όλων των αστικών κομμάτων.
Κρίνεται αν το ΚΚΕ έχει μεγαλύτερη δύναμη να πρωτοστατεί στην οργάνωση των αγώνων, να βγάζει στην επιφάνεια τη δύναμη του λαού, να πιέζει αποτελεσματικά,
να διεκδικεί, να αποσπά κατακτήσεις.
Για να αποκαλύπτει και να καταθέτει προτάσεις μέσα
στη Βουλή για την πραγματική στήριξη και ανακούφιση
του λαού, απέναντι σε κόμματα και κυβερνήσεις που το

μόνο μέλημά τους είναι πώς να ξεζουμίζουν τον λαό.
Η ψήφος επίσης που σκορπάει «δεξιά κι αριστερά», χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στο κίνημα και στη Βουλή,
τελικά καταντά άχρηστη ψήφος για τις δυνάμεις που
θέλουν πραγματικά να αντισταθούν, να οργανώσουν τη
λαϊκή αντεπίθεση.
Μην σκορπάτε την ψήφο σας σε κόμματα μιας χρήσης
Είδατε πώς το πολιτικό σύστημα αξιοποιεί τα κόμματα
μιας χρήσης. Αφού οι επίδοξοι - σε κάθε εκλογές και
περίοδο - συστημικοί χρήσιμοι παίξουν το ρόλο του στηρίγματος, του αναχώματος και της εκτόνωσης, σβήνουν
ή επιστρέφουν στη μήτρα τους.
Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ εκφράζει, για άλλη μια φορά,
τα λαϊκά στρώματα, την εργατική τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους. Αποτελείται από αγωνιστές, από ανθρώπους που έχουν προσφέρει πολλά στην υπόθεση της
πάλης για το δίκιο, μέσα από το εργατικό κίνημα, το
κίνημα των αυτοαπασχολούμενων, της πάλης για την
ισοτιμία και χειραφέτηση των γυναικών. Αποτελείται
από ανθρώπους γνωστούς στην κοινωνία του Ρεθύμνου
για το έργο τους και την προσφορά τους. Με ανιδιοτέλεια, χωρίς καμία προσωπική επιδίωξη, οι υποψήφιοι
βουλευτές, θα ριχτούν στην μάχη των εθνικών εκλογών
για να βρει έκφραση η αντίσταση, η πάλη και οι αγώνες
του ρεθυμνιώτικου λαού»

Το ευτράπελο συμπέρασμα του Πολογιάννη!
Ο Στελής Σταυρακάκης του Πανιά σε μια αυθόρμητη κουβέντα με τον Πολογιάννη (Αεράκη), προσπαθεί να τον πείσει να προσχωρήσει στο ΚΚΕ.
Ο Πολογιάννης όμως ήθελε αρκετή πειθώ και ρώτησε τον Στελή για τις αρχές
του ΚΚΕ, ώστε να έχει ισχυρό κίνητρο. Οι διάλογοι που διεξήχθηκαν ήταν
οι παρακάτω:
-Πες μου, μπρε Στελή, δυο πολύ καλά που έχει το ΚΚΕ για να με ψήσεις;
-Πρώτα –πρώτα, με το ΚΚΕ θα έχεις δωρεάν Παιδεία και δωρεάν Υγεία.
-Δηλαδή με λίγα λόγια Στελή, για να περνώ καλά θα πρέπει να είμαι σαφή
(συνεχώς) κοπέλι και άρρωστος!!!

Η απογοήτευση από το φάουλ... του «Παππά»!
Κάποτε η Ομάδα του ΑΕΤΟΥ Ανωγείων είχε στις τάξεις της κάποιο ποδοσφαιριστή από το χωριό Χώνος, ονόματι Κώστας Θεοδωράκης, που παρεμπιπτόντως ήταν γιος Παππά.
Τα παιδιά εκείνης της εποχής, τα παπαδοπαίδια, τα φώναζα κι αυτά Παπάδες,
κάτι σαν παρατσούκλι.
Σε κάποιο παιγνίδι στα Ανώγεια η ομάδα του ΑΕΤΟΥ είχε κερδίσει ένα
φάουλ σε καλό σημείο λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή της αντίπαλη ομάδας
και την εκτέλεση είχε αναλάβει να εκτελέσει ο… «Παππάς»!
Όταν πήρε θέση για να το εκτελέσει, σχεδόν όλη η εξέδρα, τον φώναζε παρατεταμένα με το παρατσούκλι του για να τον ενθαρρύνει και να τον εμψυχώσει, ώστε να πετύχει το στόχο του γκολ…
Απάνω Παππά… Έλα Παππά… Δυνατά Παππά… Βάλε το Παππά….
Τελικά το σουτ του «Παππά» ήταν εντελώς άστοχο απογοητεύοντας την
εξέδρα! Αμέσως μετά ο διαιτητής σφύριξε την λήξη του αγώνα. Ο τότε πρόεδρος της Ομάδας, κτηνίατρος, Θανάσης Κωνσταντίνου κοιτάζοντας με
νόημα τα άτομα στις εξέδρες τους είπε: Α-Παππά – Παππά –Παππά…
Αντικατάσταση των τσιγάρων με μπαντούρα!
Στο περίπτερο του Λεωχάρη σταμάτησε κάποιος κύριος προερχόμενος από το
Ηράκλειο ζητώντας από τον περιπτερά να του δώσει ένα πολύ βαρύ πακέτο
τσιγάρα! Στην ερώτηση του Λεωχάρη, γιατί θέλει τόσο βαρύ το πακέτο, ο
πελάτης του απάντησε ότι περνάει ένα μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα και θέλει
το βαρύ πακέτο για να ξεχνιέται από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει!
Μόλις άκουσε το επιχείρημα αυτό ο Λεωχάρης, λίγο έλειψε να του βάλει
καυγά, βγαίνοντας από το περίπτερο λέγοντάς του με απότομο ύφος:
-Δεν σου δίνω τσιγάρα!!! Άμα θες να ξεχνιέσαι να πας να πάρεις μια μπαντούρα (φλογέρα) να παίζεις όλη μέρα!!!
Βγάλε τση βρε από το πρόγραμμα..!
Ήταν μια εποχή που οι πατάτες είχαν γίνει εφιάλτης για τον Τζιοβαγγέλη!
Στο σπίτι του ποτέ δεν έλειπαν από το τραπέζι, αφού η γυναίκα του Τζιοβαγγέλη, ότι κι αν μαγείρευε είχε και πατάτες με τα φαγητά! Το αποτέλεσμα ήταν
να έχει ο Τζιοβαγγέλης καθημερινά Ομηρικούς καυγάδες με την γυναίκα του
επειδή στην κυριολεξία είχε φλομώσει!!
Ένα μεσημέρι που πήγαινε σε καφενείο του κεντρικού δρόμου να πιεί τον
καφέ του, άκουσε ένα πλανόδιο μανάβη που ανάμεσα στα φρούτα και στα
λαχανικά, που πούλαγε, είχε και πατάτες!! Τι ήταν να το ακούσει ο Τζιοβαγγέλης!!! Και μόνο στο άκουσμα της λέξης «πατάτες», δεν άντεξε και σηκώθηκε από την καρέκλα φωνάζοντας στον έμπορα:
Ω!!! Ανάθεμά τση για πατάτες και δέκα σανίδια έχω φάει οφέτος... Βγάλε τση
βρε από το πρόγραμμα..!!!
Μια... μπαρουτοκαπνισμένη πρόταση!
Πριν από λίγο καιρό που βρέθηκα στα Ανώγεια για την άσκηση του εκλογικού μου δικαιώματος, μου φωνάζει κάποιος πολύ αυθόρμητος συγχωριανός
μας και μεταξύ των άλλων, μου λέει με πολύ δόση χιούμορ: Κάθε που θα
γιορτάζεται η επέτειος του Αρκαδίου, θα πρέπει ο πυρπολητής να στελεχώνεται με τους συγγενείς των Κανόνη, Μπιστόλη, Καψούλιο, Κουμπούρη,
Σκανδάλη, Μπαφ Κώστα και Φουρνέλο!!!
(Έκτακτη συμμετοχή ο Μάνος Πυροβολάκης, θα προσθέταμε εμείς!!)
Μαν. Σκαν.

Μήν ξεχνάτε:
Όποιος επιθυμεί να «στηρίξει» την τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας,
μπορεί, και εκτός πλαισίου συγκεκριμένης σχετικής δράσης μας,
να προσέρχεται σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της επιλογής του, που διαθέτει
αιμοδοτικό κέντρο, και να «δίνει» αίμα στα ακόλουθα στοιχεία:
◗ Υπέρ της τράπεζας αίματος του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας
«Το Ιδαίον Άντρον», που τηρείται στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ».
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πλατεία, σε κάθε τώρα, σε κάθε αύριο,
σε όλα τα μετά κι ό,τι υπάρχει ενδιάμεσα,
στις νύχτες που περιμένουν στη σειρά
για να μη φοβούνται τα όνειρα, στα πλακόστρωτα των νησιών που ποτέ δεν πήγα, στους δρόμους που τώρα φτιάχνονται και στις αλήθειες που
ζωγραφίζονται στους τοίχους,
στα φιλιά των εραστών πριν υποκύψουν στον πόνο, σε όλες τις
νότες στα λυπημένα τραγούδια σου, στα χρώματα που είναι όλα
μαύρο, στο λευκό που τυφλώνει την ψυχή, σε όλα τα γράμματα
που ζουν στα βιβλία μου, μέσα στα μάτια των παιδιών που με
κοιτούν με απορία ψάχνοντας λόγους για την απουσία σου, στις
παρυφές της λύπης,
στα χαρακώματα της αγάπης, στα σεντόνια που κοιμηθήκαμε
κι έχω ξεχάσει τις μέρες μου, στις αϋπνίες των φωνών που διψούν κάθε βράδυ, μες στις χιλιάδες των ανθρώπων που περπατούν στα πεζοδρόμια και σε κάθε βλέμμα στα φεγγάρια που
λείπεις, σε κάθε σιωπή που ντύνεται αύριο, σε όλες τις γλώσσες
που μιλούν στην πληγή, μα και σ’ εκείνες που γιατρεύουν τον
πόνο, σε όλα τα χέρια που κρατούν αγκαλιές και σε όσα έχασαν
και πενθήσαν στο μόνο,
στα ουρλιαχτά των λύκων μου και στις σπονδές της Εκάτης,
στα μισά των διαδρομών και στις λακκούβες του κόσμου, σε
κάθε μέρα που ξημερώνει και μου στερεί τη φωνή σου, μες στις
κλειστές αίθουσες των σφαγείων, στα εισιτήρια των πλοίων που
ταξιδέψαμε, στον κόκκινο αναπτήρα σου που ανάβω τσιγάρο,
στα κατεβασμένα ρολά μου, στις φωτογραφίες που βγάλαμε και
στις αντοχές της χαράς σου,
στα αεροπλάνα που ανέβηκα για να σε βρω και σε όλα εκείνα
που πήρες για να έρθεις, σε κάθε θάλασσα που κολυμπήσαμε
και σε όσες βρίσκονται στης γης τον χάρτη, στους εφιάλτες σου
που σε ξυπνούσανε και σε όσα κάναμε κι είπες «θυμάμαι», στις
ζωγραφιές των πλανόδιων και στα τετράδια που γράφεις,
στα κλειδιά του σπιτιού μας, στο ζαρωμένο σου πουκάμισο, στη
σκόνη που έγραψες τα ονόματά μας και στα χαρτιά σου που
άφησες στο βρεγμένο γραφείο, σε ό,τι κοιτώ, σε ό,τι υπάρχει,
σε ό,τι μου πήρες και σε ό,τι έδωσες, σε κάθε πόρτα, σε κάθε
οδό, σε κάθε διεύθυνση που χτυπάνε κουδούνια, σε κάθε γέλιο
μου που χρωστάω στη σκιά σου, στις υποσχέσεις σου ώρα μεσάνυχτα και στα ρολόγια που ποτέ δεν γυρνάνε,
σε περιμένω στο εδώ, στο αλλού, στο εκεί, στο παντού, στο
σκοτάδι, στο φως, στο πρωί και στο βράδυ, στο εχθές και στο
αύριο, μέσα στο πριν και στο έπειτα, στο ποτέ χωρίς και στο
μόνο μαζί, μέσα σε όλους τους μήνες, μέσα σε όλα τα χρόνια,
στον ουρανό και στα κύματα, σε κατοικώ, με κατοικείς, σε γεννάω, σε χωράω, σε είσαι εγώ, σε είμαι εσύ, σε έρχομαι, με έρχεσαι,
σε ε σ έ ν α ε μ έ ν α σε έ ν α, σε μόνο όλον, εμείς.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com
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Πηγή: Wikipedia

Η Μάχη της Κρήτης
Η Μητέρα των Μαχών
78η Επέτειος
Μάχη της Κρήτης (Γερμανικά Luftlandeschlacht um
Kreta) ονομάζεται η επιχείρηση κατάληψης της Κρήτης από
τους Γερμανούς κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και συγκεκριμένα από το πρωί της 20ής Μαΐου 1941, όταν ξεκίνησε η
αεροπορική έφοδος των Γερμανών με συνθηματικό όνομα
«Unternehmen Merkur» (Επιχείρηση Ερμής) εναντίον του
νησιού, ως την 1η Ιουνίου. Με την επιχείρηση αυτή οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το νησί από τις Aγγλοελληνικές συμμαχικές δυνάμεις, ωστόσο αυτή η επιτυχία κόστισε τόσο πολύ, ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά την διάρκεια του
πόλεμου.
Σήμερα, η μάχη της Κρήτης θεωρείται η πρώτη μεγάλη αεραποβατική επιχείρηση και παραμένει μοναδική στο ότι ο
κύριος αντικειμενικός σκοπός κατελήφθη εξ ολοκλήρου από
αέρος. Η μάχη θεωρείται επίσης πολύ σημαντική για τους
Κρητικούς λόγω της αναπάντεχης σθεναρής αντίστασης
που κατέβαλαν ενάντια στους αριθμητικά ανώτερους Γερμανούς και το μεγάλο τίμημα που η επίθεση και η επακόλουθη κατοχή
Η Κρήτη βρισκόταν στα σχέδια των Βρετανών από τα πρώτα στάδια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τον Απρίλιο του 1940 οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων εξέτασαν
το ενδεχόμενο κατάληψης της νήσου σε περίπτωση εισόδου
στον πόλεμο της Ιταλίας, η οποία έως τότε κρατούσε ουδέτερη στάση. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους με την διαφαινόμενη κατάρρευση της Γαλλίας, συμμάχου του Ηνωμένου Βασιλείου, και την είσοδο τελικά της Ιταλίας στον πόλεμο, οι
Βρετανοί έθεσαν ως στρατηγικούς στόχους στην ανατολική
Μεσόγειο να μην πέσει η Κρήτη στα χέρια των Ιταλών και
να εξουδετερωθούν οι ιταλικές δυνάμεις στα Δωδεκάνησα.
Παράλληλα εξασφάλισαν τη συγκατάθεση της ελληνικής
κυβέρνησης να καταλάβουν την Κρήτη και τη Μήλο σε περίπτωση που η Ελλάδα δεχόταν επίθεση από την Ιταλία.
Οι Γερμανοί είχαν επίσης επισημάνει από αρκετά νωρίς τη
σπουδαιότητα της γεωγραφικής θέσης της Κρήτης. Στις 25
Οκτωβρίου 1940 ο αντιστράτηγος Φραντς Χάλντερ, αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού ξηράς, ανέφερε ότι
η κυριαρχία στην ανατολική Μεσόγειο εξαρτιόταν από την
κατάληψη της Κρήτης και ότι ο καλύτερος τρόπος για να
επιτευχθεί αυτό θα ήταν η εισβολή από αέρος, ενώ ο Άλφρεντ Γιοντλ, αρχηγός του επιτελείου επιχειρήσεων της
ανώτατης διοίκησης ενόπλων δυνάμεων, είχε προτείνει την

κατάληψή της από τους Ιταλούς, ώστε να μην πέσει στα
χέρια των Βρετανών. Στις 28 Οκτωβρίου 1940, κατά τη
διάρκεια της συνάντησής τους στη Φλωρεντία, ο Χίτλερ πρόσφερε στο Μουσολίνι μια αερομεταφερόμενη μεραρχία και μια μεραρχία αλεξιπτωτιστών για αυτό ο σκοπό.
Όταν άρχιζε η ένταση με την Ιταλία, αρκετούς μήνες πριν
την ιταλική εισβολή, η ελληνική κυβέρνηση εκπόνησε αμυντικά σχέδια και έλαβε μέτρα για την απόκρουση ενδεχόμενης ιταλικής εισβολής στο νησί. Η άμυνα της Κρήτης ήταν
έργο της 5ης Μεραρχίας Πεζικού, της Μεραρχίας Κρητών,
δύναμης 22.000 ανδρών. Αποτελούνταν από 3 συντάγματα
Πεζικού, το 14ο, το 43ο και το 44ο που βρίσκονταν στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, καθώς και το 5ο Σύνταγμα Πυροβολικού που ήταν εγκατεστημένο στον όρμο της
Σούδας. Με την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου η
ελληνική κυβέρνηση κάλεσε του Βρετανούς να αναλάβουν
την άμυνα της Κρήτης και μετέφερε την 5η Μεραρχία στο
μέτωπο της Ηπείρου με εξαίρεση κάποιες μονάδες του εφοδιασμού και τη Χωροφυλακή.
Η άμυνα της Κρήτης πέρασε στην ευθύνη του βρετανικού
Αρχηγείου της Μέσης Ανατολής με έδρα το Κάιρο και επικεφαλής το στρατηγό Άρτσιμπαλντ Ουέηβελ. Ωστόσο η
Κρήτη αποτελούσε χαμηλή προτεραιότητα για τους Βρετανούς στρατιωτικούς. Το φθινόπωρο του 1940 ήταν ακόμα
ανοικτό το ενδεχόμενο γερμανικής εισβολής στο νησί τους,
είχαν να αντιμετωπίσουν τους γερμανικούς αεροπορικούς
βομβαρδισμούς και τον υποβρυχιακό πόλεμο στον Ατλαντικό Ωκεανό. Το Αρχηγείο της Μέσης Ανατολής, που πολεμούσε εναντίον των Ιταλών στη Λιβύη και την Ανατολική
Αφρική, ήταν επιφορτισμένο με την άμυνα ενός εκτεταμένου
μετώπου που περιλάμβανε την Αίγυπτο, το Σουδάν, την
Παλαιστίνη, την Υπεριορδανία, την Κύπρο, τη Βρετανική
Σομαλιλάνδη, το Άντεν, το Ιράν και την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο ανεφοδιασμός του γινόταν με νηοπομπές
που έκαναν τον περίπλου της Αφρικής και διαρκούσαν 6
εβδομάδες. Ο Ουέηβελ δεν μπορούσε να αναπτύξει νοτιοαφρικανικά στρατεύματα παρά μόνο στο μέτωπο της Ανατολικής Αφρικής, ενώ για τη χρησιμοποίηση νεοζηλανδικών
και αυστραλιανών μονάδων χρειαζόταν την έγκριση των
κυβερνήσεων των χωρών αυτών.[5] Αντίστοιχα μεγάλες
ελλείψεις εξοπλισμού και εφοδιασμού υπήρχαν στην αεροπορία και το ναυτικό. Στις 29 Οκτωβρίου 1940 ο Βρετανός
πρωθυπουργός Ουίνστον Τσώρτσιλ σε σύσκεψη επιτελών

στο Λονδίνο ζήτησε να σταλούν στην Κρήτη 2 ταξιαρχίες,
να κατασκευαστούν αεροδρόμια και να μετατραπεί ο όρμος
της Σούδας σε βάση ανεφοδιασμού του βρετανικού στόλου
της Μεσογείου.
Οι πρώτες δυνάμεις που στάλθηκαν στο νησί, ήταν στις 31
Οκτωβρίου ένα τάγμα Πεζικού στον κόλπο της Σούδας και
ακόμη 2.500 άνδρες που αφίχθησαν στις 6 Νοεμβρίου, εξοπλισμένοι με αντιαεροπορικά πυροβόλα. Πρώτος διοικητής
των βρετανικών δυνάμεων στην Κρήτη ήταν ο ταξίαρχος
Ορντ Τίντμπουρι.
Γένεση και προετοιμασία
της επιχείρησης Ερμής
Γερμανοί αλεξιπτωτιστές στην μάχη της Κρήτης
Την πρόταση για εισβολή από αέρος στην Κρήτη έκανε στον
αρχηγό της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας Χέρμαν Γκαίρινγκ ο πτέραρχος Κουρτ Στούντεντ, δημιουργός της μεραρχίας αλεξιπτωτιστών και διοικητής του 11ου Αεροπορικού Σώματος. Οι δυο τους επισκέφτηκαν τον Χίτλερ στις
21 Απριλίου 1941, ο οποίος εξέφρασε επιφυλάξεις προβλέποντας μεγάλες απώλειες και προτείνοντας τη χρησιμοποίηση των αλεξιπτωτιστών για την κατάκτηση της Μάλτας.
Ωστόσο έδωσε την έγκρισή του για την επιχείρηση που
ονομάστηκε Ερμής εκδίδοντας τη σχετική διαταγή στις 25
Απριλίου 1941. Ο σχεδιασμός και διεξαγωγή της επιχείρησης
ανατέθηκε στον πτέραρχο Αλεξάντερ Λερ, διοικητή του
4ου Αεροπορικού Στόλου. Ο 4ος Αεροπορικός Στόλος περιλάμβανε το 11ο και το 8ο Αεροπορικό Σώμα. Το 11ο Αεροπορικό Σώμα αποτελούνταν από τις μονάδες που θα
πολεμούσαν στο έδαφος, την 7η Μεραρχία Αλεξιπτωτιστών
και την 22η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία. Το 8ο Αεροπορικό Σώμα περιλάμβανε 550 βομβαρδιστικά και καταδιωκτικά αεροσκάφη. Επίσης, είχε στη διάθεσή του δέκα σμηναρχίες μεταγωγικών αεροσκαφών από τις οποίες οι εννέα θα
μετέφεραν τους αλεξιπτωτιστές και μία θα ρυμουλκούσε
ανεμοπλάνα των μονάδων εφόδου. Η επιχείρηση Ερμής ήταν
η πρώτη αποστολή που επρόκειτο να φέρει σε πέρας μόνης
της η πολεμική αεροπορία.
Κατά το σχεδιασμό της επιχείρησης είχαν σχηματιστεί δυο
σενάρια. Το πρώτο, το οποίο υποστηριζόταν από τον Λερ,
προέβλεπε την απόβαση μόνο στο δυτικό μέρος του νησιού,
από τον αεροδρόμιο του Μάλεμε έως τα Χανιά, ενώ στη
συνέχεια θα γινόταν προώθηση προς τα ανατολικά. Το σε-

νάριο αυτό εξασφάλιζε τη συγκέντρωση δυνάμεων σε ένα
μόνο σημείο και κατά συνέπεια γερμανική κυριαρχία τόσο
στο έδαφος όσο και στον αέρα. Τα μειονεκτήματά του ήταν
ότι παρατεινόταν η διάρκεια της επιχείρησης, τα στρατεύματα θα έπρεπε να ανεφοδιάζονται από αέρος, άφηνε τα
άλλα δυο αεροδρόμια της Κρήτης στη διάθεση των αντιπάλων, ενώ ήταν αμφίβολη η δυνατότητα του διαδρόμου προσγείωσης στο Μάλεμε να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλη κίνηση.
Το δεύτερο σενάριο, το οποίο υποστηριζόταν από τον Στούντεντ, προέβλεπε την ταυτόχρονη επίθεση σε επτά σημεία,
με σκοπό να πέσουν αμέσως στα χέρια των αλεξιπτωτιστών
οι μεγάλες πόλεις και τα αεροδρόμια. Αυτό όμως θα είχε ως
συνέπεια τη διάσπαση την λιγοστών γερμανικών δυνάμεων
και θα καθιστούσε ευχερή τη δυνατότητα εξόντωσής τους.
Ο Στούντεντ επιθυμούσε επίσης να μην υπάρξουν προπαρασκευστικοί βομβαρδισμοί με σκοπό τον αιφνιδιασμό των
αμυνομένων. Στο παράτολμο αυτό σχέδιο ήταν αντίθετος
ο διοικητής του 8ου Αεροπορικού Σώματος Βόλφραμ φον
Ρίχτχοφεν, καθώς το Σώμα του δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει επαρκώς τις επίγειες δυνάμεις. Ο ίδιος επιθυμούσε
να προηγηθεί της απόβασης τετραήμερος αεροπορικός βομβαρδισμός με σκοπό την καταστροφή των εχθρικών αεροσκαφών, πλοίων, αντιαεροπορικών πυροβόλων και επικοινωνιακού δικτύου.
Τελικά αποφασίστηκε η πραγματοποίηση επίθεσης σε τέσσερα σημεία, στο Μάλεμε, τα Χανία, το Ρέθυμνο και το
Ηράκλειο. Η επίθεση θα γινόταν σε δύο κύματα, καθώς δεν
επαρκούσαν τα μεταγωγικά αεροσκάφη για την ταυτόχρονη επίθεση. Το πρώτο κύμα θα εξαπολυόταν στις 07:15 το
πρωί και αποτελούνταν από δύο ομάδες. Η ομάδα Κομήτης
θα έπρεπε να καταλάβει το διάδρομο προσγείωσης προσγείωσης του Μάλεμε και να τον διατηρήσει ανοικτό ώστε
να είναι δυνατή η προσγείωση γερμανικών αεροσκαφών.
Το πρώτο κλιμάκιο της ομάδας Άρης θα καταλάμβανε την
πόλη των Χανίων και το λιμάνι της Σούδας. Το δεύτερο
κύμα θα εξαπολυόταν στις 15:15 το απόγευμα, αποτελούμενο επίσης από δύο ομάδες. Το δεύτερο κλιμάκιο της ομάδας Άρης θα καταλάμβανε το Ρέθυμνο και τον διάδρομο
προσγείωσης της περιοχής. Τέλος η ομάδα Ωρίων θα καταλάμβανε την πόλη και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Την
κατάληψη του τελευταίου θα ακολουθούσε προσγείωση
αερομεταφερόμενων μονάδων οι οποίες μαζί με τους αλεξιπτωτιστές θα κινούνταν προς τα Χανιά και θα κύκλωναν
το σύνολο των αμυνομένων, Το 8ο Αεροπορικό Σώμα θα
παρείχε, τελικά, αεροπορική υποστήριξη στην επιχείρηση.
[12]
Την δεύτερη μέρα της επιχείρησης, δύο στολίσκοι αποτελούμενοι από επιταγμένα πλοία, εξήντα τρία μηχανοκίνητα καΐκια και επτά μικρά φορτηγά, θα απέπλεαν από τα
Μέγαρα και τη Χαλκίδα μεταφέροντας ενισχύσεις, εφόδια
και υποζύγια. Ο πρώτος στολίσκος θα είχε προορισμό τον
κόλπο της Σούδας ή τα Χανιά και ο δεύτερος το Ηράκλειο.
Μετά την κατάληψη του Ηρακλείου, θα αναχωρούσε από
τον Πειραιά ένας τρίτος στολίσκος από μεγαλύτερα ακτοπλοϊκά σκάφη που θα μετέφερε ελαφρά τεθωρακισμένα και
μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς. Για την προστασία των
στολίσκων, το ιταλικό πολεμικό ναυτικό διέθεσε δύο παλαιές τορπιλακάτους. Το σχέδιο μεταφοράς από τη θάλασσα
είχε προστεθεί, ως ασφαλιστική δικλίδα, κατόπιν επιμονής
του Χίτλερ.

Η προετοιμασία της επιχείρησης Ερμής συνάντησε πολλές
οργανωτικές δυσκολίες που οφείλονταν στο φτωχό οδικό
και σιδηροδρομικό δίκτυο των Βαλκανίων, καθώς και στον
ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο προετοιμασίας λόγω της επερχόμενης γερμανικής εισβολής στη Σοβιετική Ένωση. Ο 4ος
Αεροπορικός Στόλος είχε ήδη μεταφέρει προς ανατολάς
μεγάλο τμήμα του προσωπικού εδάφους, των πυρομαχικών
και των αεροσκαφών του. Η 22η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, η οποία βρισκόταν στη Ρουμανία, ήταν αδύνατον
να μεταφερθεί εγκαίρως στην Ελλάδα. Αντικαταστάθηκε
από την 5η Ορεινή Μεραρχία η οποία είχε πάρει μέρος στην
κατάληψη της Ελλάδας και στρατοπέδευε στη Χαλκίδα.
Εξαιτίας των σοβαρών απωλειών της στις μάχες στη στενωπό του Ρούπελ, η 5η Ορεινή Μεραρχία ενισχύθηκε με ένα
τμήμα ορεινού συντάγματος από άλλη μεραρχία. Για τον
εφοδιασμό με καύσιμα των μεταγωγικών αεροσκαφών έπρεπε να μεταφερθούν από την Ιταλία με δύο ατμόπλοια
12.000.000 λίτρα καυσίμων. Καθώς για λόγους ασφαλείας
έπρεπε να διέλθουν από τη διώρυγα της Κορίνθου, κλήθηκαν βατραχάνθρωποι του πολεμικού ναυτικού από το Κίελο για την καθαρίσουν. Η καθυστέρηση αυτή ανάγκασε τη
μεταφορά της έναρξης της επιχείρησης Ερμής από τις 17
στις 20 Μαΐου. Για την εξυπηρέτηση ενός τόσο μεγάλου
αριθμού αεροσκαφών, οι Γερμανοί, μέσα σε λίγες εβδομάδες
είχαν καθαρίσει, επεκτείνει και κατασκευάσει εκ νέου διαδρόμους απογείωσης χρησιμοποιώντας ανηλεώς καταναγκαστική εργασία πολιτών.
Ο Ιταλικός στρατός αρχικά απωθήθηκε από τους Έλληνες,
στην συνέχεια όμως γερμανικές ενισχύσεις ανέτρεψαν τα
δεδομένα. Με την επιτυχή Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα,
57.000 σύμμαχοι στρατιώτες διώχθηκαν από την ηπειρωτική Ελλάδα από το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό, εκ των
οποίων αρκετοί κατέληξαν στην Κρήτη, οπού ενίσχυσαν
την υπάρχουσα στρατιωτική δύναμη των 14.000 ανδρών.
Στην πραγματικότητα, στην αρχή της μάχης οι σύμμαχοι
είχαν το πλεονέκτημα της αριθμητικής ανωτερότητας και
της ναυτικής υπεροχής. Οι Γερμανοί είχαν αεροπορική υπεροχή και μεγαλύτερη κινητικότητα, κάτι που τους επέτρεπε
να συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους πιο αποτελεσματικά.
Συμμαχικές Δυνάμεις
Τον Μάιο του 1941 η άμυνα αποτελείτο από περίπου 9.000
Έλληνες: τρία τάγματα της V Μεραρχίας του Ελληνικού
Στρατού, (τα οποία είχαν μείνει πίσω όταν η υπόλοιπη μονάδα είχε μεταφερθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την γερμανική εισβολή), την Κρητική Χωροφυλακή (μια δύναμη με μέγεθος τάγματος), τη Φρουρά Ηρακλείου (τάγμα άμυνας που αποτελούνταν κυρίως από
προσωπικό για μεταφορικές και διοικητική μέριμνα) και
υπολείμματα του 12ου και του 20ου ελληνικού τμήματος
στρατού ( που είχαν καταφύγει στην Κρήτη και είχαν οργανωθεί υπό βρετανική διοίκηση).
Υπήρχαν, ακόμη, μαθητές της Σχολής Χωροφυλακής, πρωτοετείς ευέλπιδες και οκτώ τάγματα νεοσυλλέκτων που είχαν μεταφερθεί στο νησί από την Πελοπόννησο. Αυτές οι
δυνάμεις ήταν ήδη οργανωμένες σε αριθμημένα συντάγματα εκπαιδευομένων νεοσυλλέκτων και αποφασίστηκε να
χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα διαμόρφωση για την οργάνωση των ελληνικών μονάδων, ενισχύοντάς τις με έμπειρους

άνδρες που έφθαναν από την ηπειρωτική χώρα.
Το στρατιωτικό απόσπασμα της Βρετανικής Κοινοπολιτείας αποτελούνταν από την αρχική βρετανική φρουρά και
25.000 ακόμα στρατιώτες που είχαν εγκαταλείψει την ηπειρωτική χώρα. Αυτοί οι 25.000 στρατιώτες ήταν ένα μείγμα
από ακέραιες μονάδες κάτω από δική τους διοίκηση, πρόχειρες μονάδες φτιαγμένες βιαστικά από διοικητές, στρατιώτες κάθε είδους χωρίς ηγεσία, και λιποτάκτες. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν βαρύ εξοπλισμό.
Οι μονάδες-κλειδιά ήταν η 2η Νεοζηλανδική Μεραρχία
(εκτός από την 6η ταξιαρχία και την διοίκηση του τμήματος,
που είχε σταλεί στην Αίγυπτο), η αυστραλιανή 19η ταξιαρχία
και η βρετανική 14η ταξιαρχία πεζικού. Οι συμμαχικές δυνάμεις είχαν στη διάθεση τους 16 άρματα μάχης τύπου
Cruiser Mk I. Υπήρχαν ακόμα περίπου 85 πυροβόλα διαφόρων διαμετρημάτων. Πολλά από αυτά ήταν ιταλικά που
είχαν περιέλθει σε ελληνικά χέρια και δεν διέθεταν στόχαστρα βομβαρδισμού.
Στις 30 Απριλίου ο Νεοζηλανδός στρατηγός Μπέρναρντ
Φράιμπεργκ διορίστηκε διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Κρήτη.
Η κατοχή του νησιού παρείχε στο βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό άριστα λιμάνια για την ανατολική Μεσόγειο. Από την
Κρήτη, μπορούσαν να βομβαρδίσουν τις πετρελαιοπηγές
του Πλοϊέστι στην Ρουμανία. Επιπλέον, με την Κρήτη σε
συμμαχικά χέρια, η νότιο-ανατολική θέση των δυνάμεων
του Άξονα δεν θα ήταν ποτέ ασφαλής, κάτι που θα ήταν
ζωτικής σημασίας πριν ξεκινήσει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσσα, δηλαδή η εισβολή στην Σοβιετική Ένωση στις 22
Ιουνίου 1941. Οι Γερμανοί πραγματοποίησαν επιχειρήσεις
με συνεχείς βομβαρδισμούς του νησιού, κάτι που τελικά ανάγκασε τη βρετανική Βασιλική Αεροπορία να μεταφέρει τα
αεροσκάφη της στην Αλεξάνδρεια, δίνοντας έτσι στην Γερμανική Αεροπορία (Luftwaffe) την αεροπορική υπεροχή.
Παρόλα αυτά το νησί παρέμενε απειλή και θα έπρεπε τελικά να κατακτηθεί.
Δυνάμεις του Άξονα
Στις 25 Απριλίου, ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε την Διαταγή του υπ’ αριθμ. 28, διατάζοντας έτσι την εισβολή στην
Κρήτη. Οι δυνάμεις του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού
από την Αλεξάνδρεια διατηρούσαν τον έλεγχο του υδάτινου
χώρου γύρω από την Κρήτη, έτσι κάθε αμφίβια επίθεση θα
αποφασιζόταν από τη φύση μίας μάχης αέρος-θαλάσσης,
κάνοντας το ένα ριψοκίνδυνο τόλμημα στην καλύτερη περί
πτωση. Με τη γερμανική υπεροχή από αέρος δεδομένη,
αποφασίστηκε εισβολή από αέρος.
Αυτή θα ήταν η πρώτη πραγματική μεγάλης κλίμακας
αεροπορική εισβολή, παρόλο που οι Γερμανοί είχαν ››
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Στρατηγικό σχέδιο.
Κατασκοπεία και Πληροφορίες
Οι βρετανικές πληροφορίες και οι υποκλοπές ultra
Μέχρι τότε, οι διοικητές των Συμμάχων ήταν ενήμεροι για
την επικείμενη εισβολή μέσω των υποκλοπών Ultra. Ο στρατηγός Φρέυμπεργκ είχε ενημερωθεί για το σχέδιο μάχης των
Γερμανών και είχε ξεκινήσει να ετοιμάζει την άμυνα κοντά
στα αεροδρόμια και στις βόρειες ακτές. Παρ’ όλα αυτά καθυστέρησε σημαντικά λόγω έλλειψης σύγχρονου εξοπλισμού, και συνειδητοποίησε ότι ακόμα και οι ελαφρά οπλισμένοι αλεξιπτωτιστές είχαν ίση ή μεγαλύτερη δύναμη πυρός
από τα δικά του στρατεύματα. Αν και οι πληροφορίες που
είχε ο Φρέυμπεργκ από τις υποκλοπές της Ultra ήταν πολύ
λεπτομερείς, η μετάφραση από τα γερμανικά είχε γίνει από
γλωσσολόγους και όχι ειδικούς στην τακτική. Το αποτέλεσμα
ήταν παραπλανητικές πληροφορίες που είχαν βγει από τα
συμφραζόμενα. Για παράδειγμα, τα γερμανικά μηνύματα
ανέφεραν ναυτικές επιχειρήσεις, κάτι που επηρέασε σημαντικά την τοποθέτηση των στρατευμάτων του Φρέυμπεργκ
καθώς περίμενε αμφίβια απόβαση ενώ ο πραγματικός στόχος
των Γερμανών ήταν το αεροδρόμιο του Μάλεμε.

Πολεμικές απώλειες

Γερμανική κατασκοπεία
Αεροσκάφος Junkers Ju 52 κατά τη διάρκεια της μάχης της
Κρήτης
Ο ναύαρχος Βίλχελμ Κανάρις, αρχηγός της γερμανικής
Άμπβερ (υπηρεσίας πληροφοριών), αρχικά ανέφερε ότι
υπήρχαν μόνο 5.000 Βρετανοί στρατιώτες στην Κρήτη και
καθόλου ελληνικές δυνάμεις. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Κανάρις, ο οποίος είχε ένα εκτενές δίκτυο κατασκοπείας στη
διάθεσή του, ήταν παραπληροφορημένος ή προσπαθούσε
να σαμποτάρει τα σχέδια του Χίτλερ (ο Κανάρις αργότερα
θα εκτελούνταν για τη δράση του εναντίον της πολιτικής
του Χίτλερ). Η Άμπβερ επιπλέον είχε προβλέψει ότι ο κρητικός πληθυσμός θα υποδεχόταν τους Γερμανούς σαν απελευθερωτές, λόγω των ισχυρών τους δημοκρατικών και
αντιμοναρχικών πεποιθήσεων τους, και ότι θα ήθελαν να
συμμετάσχουν στην «ευνοϊκή» συμφωνία που απολάμβανε
η ηπειρωτική Ελλάδα. Ενώ αληθεύει ότι ο δημοκρατικός
πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν
Κρητικός και έχαιρε μεγάλης υποστήριξης από το νησί, οι
Γερμανοί υποτίμησαν σοβαρά το βάθος του πατριωτισμού
των Κρητικών. Στην πραγματικότητα, ο βασιλιάς Γεώργιος
Β’ και η ακολουθία του είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα μέσω
της Κρήτης με τη βοήθεια Ελλήνων και Κοινοπολιτειακών
στρατιωτών, Κρητών πολιτών, και ακόμα μίας ομάδας φυλα
κισμένων που είχαν απελευθερωθεί λόγω της προέλασης
των Γερμανών.
Η υπηρεσία πληροφοριών της γερμανικής 12ης Στρατιάς
περιέγραφε την κατάσταση ως λιγότερο αισιόδοξη, αλλά
πίστευε ότι υπήρχαν πολύ λιγότεροι Βρετανοί και Κοινοπολι
τειακοί στρατιώτες απ’ ό,τι υπήρχαν στην πραγματικότητα,
και ακόμα υποτίμησε τον αριθμό των Ελλήνων στρατιωτών
που είχαν εγκαταλείψει την ηπειρωτική χώρα. Ο στρατηγός
Αλεξάντερ Λερ (Alexander Löhr) ήταν πεπεισμένος ότι θα
μπορούσε να κατακτήσει το νησί με δύο μεραρχίες, αλλά
αποφάσισε να κρατήσει την 6η Ορεινή Μεραρχία στην
Αθήνα σαν εφεδρεία. Τα γεγονότα που ακολούθησαν θα
επαλήθευαν ότι αυτή ήταν μία σοφή απόφαση.

Το τυφέκιο του βρετανικού στρατού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από αρκετές συμμαχικές δυνάμεις, ήταν το Short,
Magazine, Lee-Enfield. Το υποπολυβόλο του βρετανικού
στρατού ήταν το STEN των 9mm. Ένα άλλο ελαφρύ όπλο
υποστήριξης ήταν το οπλοπολυβόλο Bren, με τον χαρακτηριστικά ανεστραμμένο γεμιστήρα, που είτε τροφοδοτούνταν
με 28 φυσιγγια των .303 ιντσών (7.67mm), είτε με 28 των
.202 ιντσών. Βαρύ πολυβόλο ήταν το vickers k. Xρησιμοποιήθηκε επίσης σε μεγάλη κλίμακα και το αμερικάνικο
οπλοπολυβόλο Thomson.
Στρατηγικό σχέδιο και τακτικές
Αρχική μέρα - 20 Μαΐου
Το πρωί της 20ης Μαίου, μετά από σφοδρό βομβαρδισμό και
πολυβολισμό από αεροσκάφη της Λουφτβάφφε, άρχισε η
κατά κύματα ρίψη των αλεξιπτωτιστών και η προσγείωση
ανεμοπλάνων στην δυτική Κρήτη. Οι ελληνοβρετανικές δυνάμεις αμέσως άρχισαν την εκτόξευση αντιαεροπορικών
πυρών, ενώ οι μονάδες πεζικού προσέβαλαν με δραστικά
πυρά τους αλεξιπτωτιστές στον αέρα και στο έδαφος. Στο
Μάλεμε η ομάδα Κομήτης, υπό τον Υποστράτηγο Μάιντλ,
κατέλαβε την γέφυρα του ποταμού Ταυρωνίτη και το στρατόπεδο της ΡΑΦ, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το αεροδρόμιο. Μέχρι τις απογευματινές ώρες η μάχη για το ύψωμα 107, που δέσποζε του αεροδρομίου, ήταν σκληρή, με τους
Νεοζηλανδούς να προτάσσουν σθεναρή άμυνα. Η φθορά
που είχαν υποστεί οι δυνάμεις των αμυνομένων στο ύψ. 107
έκανε τον διοικητή τους να αμφιβάλει για το πόσο μπορούσε
να αντέξει νέα γερμανική επίθεση την επόμενη μέρα, με
αποτέλεσμα την νύχτα να αποσυρθεί από το ύψωμα. Δυτικά
του Μάλεμε, στο Κολυμπάρι, η ελληνική Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων απέκρουσε με επιτυχία τους Γερμανούς αλλά οι
απώλειες της και η έλλειψη πυρομαχικών την ανάγκασαν
σε σύμπτυξη σε νέα τοποθεσία.
Ανατολικότερα, στην περιοχή της Αγυιάς, διεξήχθησαν

Γερμανικοί τάφοι κατά την διάρκεια της μάχης της Κρήτης
Η συνολική στρατιωτική δύναμη της Κρήτης, μετά από
ενίσχυσή της και από δυνάμεις που μεταφέρθηκαν από την
ηπειρωτική Ελλάδα, ανερχόταν περίπου σε σύνολο 43000
αντρών, σε 11.500 Έλληνες και 31.500 Βρετανούς και Νεο
ζηλανδούς, μειονεκτούσε σοβαρά σε θέματα εξοπλισμού,
αφού ο οπλισμός, τα πυρομαχικά και τα άλλα εφόδια βρίσκονταν πολύ κάτω της παραδεκτής αναλογίας, ενώ δεν
υπήρχε καθόλου συμμαχική αεροπορία. Οι απώλειες των
συμμάχων κυμαίνονταν σύμφωνα με την Διεύθυνση Ιστορίας
Στρατού σε Έλληνες 426 νεκρούς και μεγάλος αριθμός
τραυματιών και αιχμαλώτων ο οποίος δεν αναφέρεται. Οι
νεκροί σε Βρετανούς κυμαίνονταν 1.742, τραυματίες 1.737
και αιχμάλωτοι 11.835. Επίσης βυθίστηκαν 2 καταδρομικά,
6 αντιτορπιλικά και απωλέσθηκαν πάνω από 2.000 αξιωματικοί και ναύτες.
Η συνολική δύναμη του Άξονα που πήρε μέρος στην επιχείρηση Ερμής ανερχόταν σε 22.750 άνδρες, από τους οποίους
οι 14.000 ήταν αλεξιπτωτιστές, 1.370 αεροπλάνα και ανεμό
πτερα και 70 πλοία. Οι απώλειες του Άξονα ανέρχονταν,
σύμφωνα με την Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, σε 1.990
νεκρούς, 1.995 αγνοούμενους και σοβαρό αριθμό τραυματιών. Συνολικά οι απώλειες του επίλεκτου σώματος των
Γερμανών αλεξιπτωτιστών ξεπέρασαν τους 8.000 άνδρες.
Οι απώλειες σε αεροσκάφη ανήλθαν σε 220 τελείως κατεστραμμένα και 150 περίπου με σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα
όμως με τον Κουρτ Στούντεντ, ο οποίος είχε και την διοίκηση
της επιχείρησης από την Γερμανική πλευρά, αναφέρει ότι οι
απώλειες ανέρχονταν σε 4.000 νεκρούς και αγνοούμενους
αλεξιπτωτιστές και στρατιώτες της 5ης Ορεινής Μεραρχίας.
Στο Γερμανικό νεκροταφείο Μάλεμε βρίσκονται οι τάφοι
4.465 στρατιωτών του Γερμανικού Στρατού της μάχης της
Κρήτης και της κατοχικής περιόδου.
Αντίποινα
Τα αντίποινα στην Κρήτη ήταν σφοδρά, όπως η πλήρης
καταστροφή και ισοπέδωση του χωριού της Κανδάνου.
Ένας Γερμανός αλεξιπτωτιστής θυμάται την κατάσταση του
πολέμου στην Κρήτη:
«Οι Κρητικοί πολίτες για να μας ξεγελούν κουβάλαγαν σημαίες με την Σβάστικα. Δεν τους κάλυπτε ούτε ο Κανονισμός
Πολέμου Εδάφους της Χάγης, ούτε η σύμβαση της Γενεύης.
Τους αποκαλούσαμε ελεύθερους σκοπευτές και ήμασταν
πολύ θυμωμένοι».
■
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Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη

ελληνισμός της Σμύρνης, της Μικράς Ασίας, μπορεί το 1922 να έγινε πυροτέχνημα στα χέρια τού μίσους των
εχθρών του, όμως οι αναμνήσεις των προσφύγων ξετυλίγουν ακόμα τα νήματα του
παρελθόντος που μεταλαμπαδεύονται
στις νέες γενιές.
Θα μεταφερθούμε νοερά στη Σμύρνη του
1900 για να γνωρίσουμε την οικογένεια
του Έλληνα Μανώλη Κωνσταντινίδη, που
ζούσε σε μια ωραία βίλα, στην Ελληνική
περιοχή της πόλης, με τη γυναίκα του Μαράγια και τα δυο παιδιά τους, τον Ανδρέα
και την Ευανθία.
Ο οικοδεσπότης ήταν ένας ωραίος
άντρας, ψηλός και γεμάτος ενδιαφέροντα.
Ήταν χρυσοχόος στο επάγγελμα και κατασκευαστής κοσμημάτων. Η γυναίκα του
η Μαράγια ήταν όμορφη, γλυκομίλητη και
φιλάνθρωπος.
Είχαν παντρευτεί από έρωτα και ζούσαν
αρμονικά.
Ο γιος τους ο Ανδρέας αγαπούσε τα σπορ
και ειδικά το κολύμπι. Δεν ήθελε όμως να
πηγαίνει στο σχολείο και δεν του άρεσε
το διάβασμα. Αυτό στενοχωρούσε τους
γονείς του.
Η κόρη τους η Ευανθία, μικρότερη σε
ηλικία, πήγαινε στο Ελληνικό Σχολείο,
ήταν επιμελής και η πρώτη μαθήτρια στην
τάξη της.
Ο Ανδρέας είχε έναν καλό φίλο, τον Φώτη, μεγαλύτερης ηλικίας. Εκείνο το παιδί
αγαπούσε τα γράμματα και έκανε όνειρα
για το μέλλον, παρόλο που τα οικονομικά
τής οικογένειάς του ήταν πενιχρά.
Μια μέρα που τον συνάντησε στον δρόμο
ο πατέρας τού Ανδρέα, του ζήτησε μια
χάρη.
―Επειδή ξέρω πως είσαι καλό παιδί, Φώτη, και φίλος του γιού μου, σε παρακαλώ
να τον πείσεις να πηγαίνει στο σχολείο και
να διαβάζετε μαζί στο σπίτι μου, να τρώτε
μαζί και, αν σε αφήνει η μητέρα σου, να
κοιμάσαι στο σπίτι μου. Έτσι θα παρασυρθεί και ο Ανδρέας και θα διαβάζει.
―Θα προσπαθήσω, κύριε Κωνσταντινίδη, είπε το παιδί.
Ο Φώτης κράτησε τον λόγο του και άρχισε να εξηγεί στον φίλο του πως ο κάθε
άνθρωπος πρέπει να μορφώνεται για να
μην τον κοροϊδεύουν οι άλλοι και να των
ειρωνεύονται για τις ανοησίες που λέει.
―Εγώ έχω χρήματα. Ποιος θα τολμήσει
να με κοροϊδέψει; Θα του σπάσω τα μούτρα.
― Δεν είναι καλή συμπεριφορά αυτή.
Πρέπει με τη μόρφωσή σου και τον καλό
σου λόγο να αποστομώνεις αυτούς που
θα θελήσουν να σε βλάψουν.
―Ε, καλά… Θα μάθω λίγα γράμματα, του
απάντησε ανόρεχτα ο Ανδρέας.
―Να μάθεις πολλά γράμματα, επέμεινε
ο Φώτης. Γιατί η μόρφωση βοηθάει τον
άνθρωπο να γίνει χρήσιμος στην κοινωνία. Μακάρι να είχα κι εγώ την οικονομική ευχέρεια όταν τελειώσω το σχολείο να
πάω στο Πανεπιστήμιο για να μορφωθώ
περισσότερο.
―Μωρέ, μανία με τα γράμματα, είπε ο
Ανδρέας.
―Δεν βλέπεις τη μικρή Ευανθία που δια-

βάζει και είναι η πρώτη μαθήτρια στην τάξη της;
―Η αδελφή μου είναι βλαμμένη.
―Λάθος κάνεις. Είναι σωστός άνθρωπος.
Τελικά ο Ανδρέας, με την προσπάθεια του
Φώτη, άρχισε να πηγαίνει στο σχολείο και
να διαβάζει.
Τώρα οι γονείς του ήταν πολύ ευχαριστημένοι.
Ένα πρωί, στο χρυσοχοείο του κυρίου Κωνσταντινίδη μπήκε ένα μικρό παιδάκι. Ήταν
ένα τουρκάκι, 7-8 χρόνων, που ζήτησε μια
βοήθεια.
―Βοήθεια δεν δίνω. Αν όμως θέλεις, πάρε
αυτά τα χρήματα και αγόρασέ μου από το
απέναντι μαγαζί δύο τυρόπιτες, είπε ο χρυσοχόος και έδωσε ένα ποσόν στο παιδί.
―Θα πάω, αφέντη, είπε με προθυμία το
παιδί.
Πήρε τα χρήματα και έφυγε. Σε λίγο γύρισε
με την παραγγελία και τα ρέστα. Ακριβώς.
Ο Μανώλης του χάιδεψε τα μαλλιά.
―Από αύριο να έλθεις να πιάσεις δουλειά
εδώ γιατί είσαι καλό παιδί. Αλήθεια, πώς σε
λένε;
―Κερίμ.
―Έχεις οικογένεια;
―Μητέρα και δυο αδέλφια, πιο μικρά από
μένα.
―Αύριο το πρωί σε περιμένω, του φώναξε
ο χρυσοχόος, καθώς έφευγε ο Κερίμ.
Το παιδί πήγε ευχαριστημένο στο σπίτι του
και είπε τα καλά νέα στη μητέρα του.
Το επόμενο πρωί ο Κερίμ έφθασε στο μαγαζί την ώρα που άνοιγε ο κύριος Μανώλης.
Ο χρυσοχόος έστελνε σε διάφορες μικροδουλειές τον Κερίμ, για να του δείξει πόσο
χρήσιμος του ήταν, και τον πλήρωνε με περισσότερα χρήματα από το συνηθισμένο,
θέλοντας να βοηθήσει την οικογένεια του
παιδιού.
Ο Μανώλης αγαπούσε τα παιδιά και τώρα
που είχε μεγάλη οικονομική ευχέρεια, ήθελε
να σταθεί σαν προστάτης των αδυνάτων.
Η γυναίκα του η Μαράγια είχε αναλάβει να
βοηθάει οικογένειες φτωχές αλλά τίμιες και
κάθε τόσο τους έστελνε τρόφιμα και ρούχα.
Τώρα, στον κατάλογό της συμπεριέλαβε και
την οικογένεια του Κερίμ.
Κάποιες φορές κατέβαινε στην κουζίνα και
ρωτούσε τη μαγείρισσα τη Χρύσα τι μυρίζει
τόσο ωραία.
―Σουπιές, κυρία Μαράγια, και τα κόκαλα
τα έβαλα στον ήλιο να στεγνώσουν για να
τα στείλω στον αφέντη.
―Ξέρω, ξέρω, απαντούσε η Μαράγια. Για
να τα κάνει καλούπια για τα κοσμήματα.
Απλά, πες μου πως μαγειρεύονται οι σουπιές.
―Αυτά τα ωραία χέρια σας, κυρία, είναι
για να χαϊδεύουν παιδιά, να παίζουν πιάνο
και να φορούν όμορφα δαχτυλίδια. Αφήστε
λοιπόν τη μαγειρική για μένα που έχω χέρια
ταλαιπωρημένα από τις δουλειές.
Άλλοτε η Μαράγια κατέβαινε στον κήπο
του σπιτιού της και μιλούσε με τον κηπουρό
τους, που τα χρυσά χεράκια του έφτιαχναν
παρτέρια με ποικιλίες λουλουδιών που μοσχοβολούσαν και τα αρώματά τους αγκάλιαζαν όλη τη γειτονιά. Στον καθένα είχε
να πει μια κολακευτική κουβέντα για τα
έργα του κι αυτό την έκανε αγαπητή σε
όλους.
Κάποιες βραδιές, κυρίως του Σαββάτου, η
Μαράγια έπαιζε πιάνο και ο Μανώλης, όρθιος δίπλα της, έπαιζε κιθάρα και οι δυο μα-

ζί τραγουδούσαν Σμυρναίικα τραγούδια. Οι
γλυκόηχες φωνές τους χάιδευαν τα αυτιά των
περαστικών από τον δρόμο. Ήταν μια ώρα
ψυχικής ανάτασης και ξεκούρασης. Με τη
μουσική και το τραγούδι τους, ξεχνούσαν για
λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας.
Όταν μεγάλωσε λίγο ο Κερίμ, ο κύριος Μανώλης τον φώναξε να μιλήσουν, σε ώρα που
ήταν άδειο το μαγαζί.
―Τι θέλετε; Τον ρώτησε εκείνος.
―Πρέπει να μάθεις γράμματα, γι’ αυτό θα
σου φέρω εδώ έναν δάσκαλο να σε μάθει
να γράφεις και να διαβάζεις τουρκικά και
να μετράς.
―Θα κάνετε αυτό το καλό σε μένα; Ρώτησε
ξαφνιασμένο το παιδί.
―Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν
γράμματα..
Ο Κερίμ άρπαξε το χέρι του κυρίου Μανώληκαι το φίλησε από ευγνωμοσύνη.
Από την άλλη μέρα, ο Κερίμ άρχισε να διδάσκεται την Τουρκική γλώσσα και σε λίγο
καιρό μπορούσε να διαβάζει και να γράφει.
Την ίδια περίοδο, ο κύριος Μανώλης τού
μάθαινε Ελληνικά. Ο μικρός κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια να μάθει να μιλάει Ελληνικά που του ήταν απαραίτητα.
Ο Ανδρέας, όταν τελείωσε το σχολείο, άρχισε τα βράδια να γυρνάει σε καμπαρέ και
να ξοδεύει πολλά χρήματα.
Ο φίλος του ο Φώτης, που είχε ήδη τελειώσει
το σχολείο, δεν πήγαινε μαζί του γιατί δεν
του άρεσε αυτός ο τρόπος ζωής. Συναντιόντουσαν την ημέρα που πήγαιναν στη θάλασσα για κολύμπι, που τόσο άρεσε στον
Ανδρέα.
―Σε βλέπω μελαγχολικό, Φώτη. Τι σου συμβαίνει; ρώτησε μια μέρα τον φίλο του ο Ανδρέας.
―Είμαι στενοχωρημένος.
―Γιατί;
―Διότι δεν έχω χρήματα να πάω στην Ελλάδα να σπουδάσω, που τόσο το επιθυμώ.
Την άλλη μέρα, ο Ανδρέας μίλησε με τον
πατέρα του για τον καημό τού Φώτη.
―Να του πεις να έλθει το απόγευμα στο
μαγαζί που τον θέλω, είπε ο κύριος Μανώλης στον γιο του.
Πραγματικά, ο Φώτης επισκέφθηκε τον κύριο Μανώλη το απόγευμα.
―Έμαθα πως με ζητήσατε, του είπε.
―Ναι. Έμαθα πως θέλεις να σπουδάσεις.
―Θα το ήθελα, αν μπορούσα…
―Μπορείς. Θα πας στην Ελλάδα και εγώ
θα σου στέλνω κάθε μήνα τα χρήματα που
θα σου χρειάζονται για ενοίκιο, φαγητό και
τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου.
Ο Φώτης σάστισε.
―Θα κάνετε αυτό το μεγάλο δώρο σε μένα;
ρώτησε.
―Ασφαλώς! Είσαι ένας άνθρωπος που θέλει να προοδεύσει, σε καμαρώνω και θέλω
να φτάσεις ακόμα πιο ψηλά.
―Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είπε συγκινημένος ο Φώτης.
Έτσι έφθασε ο Φώτης στην Αθήνα.
Σπούδασε χημικός και όταν πήρε το Πτυχίο
του έπιασε δουλειά στο Χημείο του Κράτους.
Ένα μήνα πριν την καταστροφή τής Σμύρνης, ο Μανώλης έγραψε ένα γράμμα στον
Φώτη:
«Αγαπητέ μου Φώτη,
Σου στέλνω τη γυναίκα μου και την κόρη
μου στην Ελλάδα και σε παρακαλώ να τις
πας σε ένα καλό ξενοδοχείο της Αθήνας».
Στην επιστολή έγραφε πότε θα ταξίδευαν
από τη Σμύρνη και με ποιο πλοίο.

Ο Φώτης καλοδέχτηκε τη Μαράγια και
την κόρη της, την Ευανθία, που ήταν πολύ ευχαριστημένες με τις περιποιήσεις και
τη φροντίδα του νέου.
Ο Μανώλης δεχόταν πληροφορίες από
διάφορους γνωστούς του πλούσιους που
έστελναν τα χρήματά τους στο εξωτερικό
και άλλους που έφευγαν με τις οικογένειές τους για άλλες χώρες.
Άκουγε και από την Ελληνική Κυβέρνηση
πως όλα θα πάνε καλά και να μη φύγει
κανείς.
Τον ξεγελούσε αυτή η πληροφορία και
παρόλο που έκρυψε στο χώμα κάποιες
λίρες, δεν έφυγε. Όπως και ο Ανδρέας.
Ο Κερίμ έλεγε κάθε μέρα στον κύριο Μανώλη να φύγει από τη χώρα γιατί θα γίνονταν άσχημα πράγματα., όμως εκείνος
του απαντούσε πως η κατάσταση θα αλλάξει προς το καλύτερο.
Ένα πρωί πήγε στο μαγαζί του κυρίου
Μανώλη ο Κερίμ αναστατωμένος.
―Κύριε Μανώλη, βρίσκεται εδώ το τε
λευταίο Ελληνικό καράβι και ετοιμάζεται
να φύγει. Οι Τούρκοι έχουν κατέβει στην
προκυμαία και δεν αφήνουν τους Έλληνες να μπούνε μέσα. Άκου τι θα κάνουμε:
θα σε πιάσω από το μπράτσο, θα μιλάω
μόνο Τούρκικα και θα λέω πως είσαι φίλος μου. Εσύ δεν θα μιλάς και θα σε ανεβάσω στο καράβι.
Ο Μανώλης, φοβισμένος, ακολούθησε το
σχέδιο του Κερίμ που τον έβαλε στο καράβι και παρέμεινε στην αποβάθρα κοιτά
ζοντάς τον μέχρι που το καράβι σήκωσε
την άγκυρα για να φύγει. Ο Μανώλης
έβλεπε τον Κερίμ αρκετή ώρα και διέκρινε
στο βλέμμα του μια μεγάλη χαρά, ίσως
γιατί με το τρόπο του είχε ξεπληρώσει την
καλοσύνη που του είχε δείξει ο χρυσοχόος.
Όσο για τον Ανδρέα, κατάφερε κολυμπώντας να ανέβει σε ένα άλλο καράβι που
τον έβγαλε στη Σάμο. Εκεί έμενε ο θείος
του, ο Στέλιος Φωτιάδης, και πήγε στο
σπίτι του.
Ο Φώτης κατέβαινε κάθε μέρα στον Πειραιά και έψαχνε στα καράβια που έρχονταν να βρει τον κύριο Μανώλη και τον
Ανδρέα.
Ευτυχώς που στο τελευταίο βρήκε τον
κύριο Μανώλη, ταλαιπωρημένο και φοβισμένο.
Τον πήρε και τον πήγε στο ξενοδοχείο της
Αθήνας, όπου συνάντησε τη γυναίκα του
και την κόρη τους.
Ο Φώτης όμως ένιωθε απογοητευμένος,
γιατί δεν βρήκε τον φίλο του τον Ανδρέα.
Η Μαράγια και η Ευανθία αγκάλιασαν
τον Μανώλη με δάκρυα χαράς στα μάτια
και τον φιλούσαν. Ύστερα ρώτησαν για
τον Ανδρέα.
―Δεν τον είδα αλλά αυτός κολυμπώντας
θα ανέβηκε σε κάποιο καράβι. Μην ανησυχείτε, θα φανεί, τους έλεγε για να τις
καθησυχάσει.
―Ξεκουραστείτε τώρα, είπε ο Φώτης.
Αύριο θα έλθω να σας δω και ελπίζω να
έχουμε καλά νέα από τον Ανδρέα.
Την επομένη το πρωί, ο Φώτης ξαναπήγε
στο ξενοδοχείο.
―Κύριε Μανώλη, θα σας πάρω να κάνουμε μια βόλτα στην Αθήνα.
―Πού να πάμε;
―Στην οδό Σταδίου είναι ένα μεγάλο κατάστημα, του Λαμπρόπουλου. Θέλω να
αγοράσω κάτι και θέλω τη γνώμη σας…
Όταν έφθασαν εκεί, ο Φώτης αγόρασε
για τον κύριο Μανώλη ένα κοστούμι, πουκάμισα, εσώρουχα, παπούτσια, κάλτσες,
γραβάτες…
―Μα τι κάνεις, παιδί μου; Εγώ τώρα δεν
έχω χρήματα να πληρώσω.
―Είναι δώρα από μένα σε εσάς.
Ένα λυγμός συγκίνησης πνίγηκε στον
λαιμό τού Μανώλη.

▼

σφοδροί αγώνες ολόκληρη την μέρα, με το 6ο Ελληνικό Σύνταγμα Πεζικού, που κατείχε τα υψώματα νότια του χωριού
Γαλατά και βρέθηκε μέσα στην ζώνη προσγείωσης του
όγκου των Γερμανών αλεξιπτωτιστών της ομάδας Άρης, να
δέχεται αλλεπάλληλες επιθέσεις. Ο διοικητής, ο υποδιοικητής, ένας διοικητής λόχου και πολλοί διμοιρίτες του Συντάγματος ήταν μεταξύ των πρώτων νεκρών. Ο άνισος αγώνας
υποχρέωσε το Σύνταγμα σε σύμπτυξη προς τον Γαλατά. Οι
Γερμανοί παρά τις σοβαρές απώλειες κατάφεραν να σταθεροποιηθούν στην περιοχή των φυλακών της Αγυιάς, όπου
μια αντεπίθεση από ένα Νεοζηλανδικό τάγμα το βράδυ καθηλώθηκε. Η επίθεση για την κατάληψη της Σούδας και των
Χανίων απέτυχε με μεγάλες απώλειες για τους αλεξιπτωτιστές, αναγκάζοντας τους Γερμανούς, που ανέμεναν αντεπίθεση από τους Βρετανούς την νύχτα, να συγκεντρώσουν
τις δυνάμεις τους και να οργανωθούν αμυντικά στην περιο
χή των φυλακών Αγυιάς.
Τις απογευματινές ώρες 161 μεταφορικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν ρίψη αλεξιπτωτιστών και στρατιωτικού υλικού
στην περιοχή του Ρεθύμνου. Ένα τμήμα αλεξιπτωτιστών,
αφού κατέλαβε τα χωριά Περιβόλια και Καστελάκια, κι
νήθηκε προς το Ρέθυμνο, αποκρούστηκε όμως από το Τάγμα Οπλιτών Χωροφυλακής με σημαντικές απώλειες και για
τις δύο πλευρές. Έλληνες και Αυστραλοί απέκρουσαν με
επιτυχία την επίθεση σε ένα λόφο δυτικά του αεροδρομίου
του Ρεθύμνου συλλαμβάνοντας μάλιστα 80 αιχμαλώτους.
Παρά τις σοβαρές απώλειες τους, που ανήλθαν στο ένα
τρίτο της δύναμής τους, οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το χωριό Αμπελάκια και έναν λόφο ανατολικά του
αεροδρομίου.
Στον Τομέα Ηρακλείου η επίθεση της ομάδας Ωρίων ξεκίνησε στις 15:00, με την πόλη του Ηρακλείου να δέχεται για
μία ώρα σφοδρό βομβαρδισμό που της προκάλεσε σοβαρές
καταστροφές. Η ρίψη των αλεξιπτωτιστών έγινε στις 16:00
χωρίς όμως να έχουν αεροπορική υποστήριξη γεγονός που
ήταν αποφασιστικής σημασίας για την τύχη των γερμανικών
τμημάτων. Το τάγμα αλεξιπτωτιστών που είχε ως στόχο την
κατάληψη του αεροδρομίου εξοντώθηκε από Βρετανικές
και Αυστραλιανές δυνάμεις, ενώ δύο τάγματα αλεξιπτω
τιστών (μειωμένης δύναμης) υποχρεώθηκαν σε αμυντική
στάση από τις προσβολές που δέχτηκαν από τολμηρούς
ένοπλους πολίτες, χωροφύλακες και οπλίτες του 7ου Ελληνικού Συντάγματος Πεζικού.

χ ρησιμοποιήσει αλεξιπτωτιστές και ανεμοπλάνα σε επιθέσεις (αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα) στην εισβολή στη
Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, στη Νορβηγία αλλά και στην
ηπειρωτική Ελλάδα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές είχαν σταλεί να καταλάβουν την γέφυρα της διώρυγας της Κορίνθου που οι Βρετανοί Βασιλικοί
Μηχανικοί (σκαπανείς) ετοιμάζονταν να ανατινάξουν. Γερμανοί μηχανικοί προσγειώθηκαν με ανεμοπλάνα κοντά στη
γέφυρα, ενώ πεζικό αλεξιπτωτιστών ασκούσε πίεση στις
περιμετρικές δυνάμεις άμυνας. Η γέφυρα υπέστη ζημιές
κατά τη διάρκεια της σύρραξης, κάτι που καθυστέρησε την
Γερμανική προέλαση και έδωσε στους Συμμάχους χρόνο να
μεταφέρουν 18.000 στρατιώτες στην Κρήτη και 23.000 ακόμα στην Αίγυπτο, με κόστος όμως την απώλεια ενός μεγάλου
τμήματος του βαρέως οπλισμού.
Υπήρχε η πρόθεση να χρησιμοποιηθούν Fallschirmjäger
(Γερμανοί αλεξιπτωτιστές της γερμανικής αεροπορίας) για
να καταληφθούν θέσεις-κλειδιά του νησιού, συμπεριλαμβανομένων και αεροδρομίων τα οποία μετέπειτα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά προμηθειών και
πολεμοφοδίων από αέρος. Για την πραγματοποίηση της
επίθεσης, το 11ο Αερομεταφερόμενο Σώμα (XI Fliegerkorps)
θα έπρεπε να συνεργαστεί με την 7η Αερομεταφερόμενη
Μεραρχία, η οποία και θα έρριπτε τους άνδρες της με αλεξίπτωτα και ανεμοπλάνα, ακολουθούμενη από την 22η Μεραρχία Αεραπόβασης, όταν τα αεροδρόμια θα ήταν ασφαλή. Η επίθεση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 16
Μαΐου, αναβλήθηκε, όμως, για τις 20 και η 5η «Ορεινή»
Μεραρχία αντικατέστησε την 22η Μεραρχία.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

▼

12

Φορτωμένοι και οι δύο με πακέτα γύρισαν στο ξενοδοχείο.
―Καλέ, τι πήρατε; ρώτησε παραξενεμένη η Μαράγια.
―Λίγα ρούχα για τον κύριο Μανώλη,
είπε ο Φώτης. Όμως τώρα φεύγω γιατί
πρέπει να ξεκουραστώ.
Όταν έφυγε ο Φώτης, ο Μανώλης κοίταξε τη γυναίκα του μ’ έναν περίεργο τρόπο.
―Μαράγια, μπορούσες ποτέ να φανταστείς ότι θα έλθει μια μέρα που ο Καρνής
θα έντυνε τον πλούσιο Κωνσταντινίδη;
―Όχι, άντρα μου. Αλλά κατάλαβα πως
η ζωή είναι ρόδα και γυρίζει και πολλές
φορές φέρνει τα πάνω κάτω.
Την άλλη μέρα το απόγευμα πήγε ο Φώτης στην οικογένεια Κωνσταντινίδη.
―Κύριε Μανώλη, σου βρήκα δουλειά,
φώναξε χαρούμενος.
―Τι δουλειά;
―Ταξιθέτης σ’ ένα σινεμά της περιοχής.
Θα σε πάω να γνωρίσεις τον διευθυντή.
―Ας πάω προς το παρόν, είπε ανόρεχτα
ο Μανώλης και τον ακολούθησε.
Λίγο καιρό αργότερα νοίκιασαν ένα σπίτι στα Πατήσια, επιπλωμένο, και εγκαταστάθηκαν.
Ο Μανώλης τώρα άρχισε να μαθαίνει τη
νέα του ζωή στην Αθήνα και να μην αισθάνεται παγιδευμένος στην Ελλάδα. Οι
εφιάλτες που δεν τον άφηναν να κοιμηθεί
τις νύχτες λιγόστεψαν και άρχισε να κάνει σχέδια για το μέλλον.
Μαζί με τη Μαράγια αποφάσισαν να νοικιάσουν ένα μαγαζί και να το κάνει χρυσοχοείο, βάζοντας στη βιτρίνα κοσμήματα που είχε φέρει η Μαράγια μαζί της από
τη Σμύρνη. Ήλπιζε πως πολλές παλιές
πελάτισσες της πατρίδας του θα τον επισκέπτονταν και θα ήθελαν να τους φτιάξει κοσμήματα. Τώρα η φαντασία του
άρχισε να καλπάζει.
«Όλοι οι άνθρωποι μου έλεγαν πως είμαι
τυχερός. Γιατί αυτή η εύνοια της τύχης να
μη με ακολουθεί και εδώ;» σκεφτόταν.
Από στόμα σε στόμα διαδόθηκε πως ο
Κωνσταντινίδης άνοιξε μαγαζί στην
Αθήνα και οι παλιές του πελάτισσες ήλθαν στο μαγαζί του. Έτσι άρχισε πάλι να
δουλεύει με τη βοήθεια ενός μικρού Ελληνόπουλου, του Τριαντάφυλλου. Ένα
γράμμα που ήλθε μια μέρα στο σπίτι του,
του έφερε τη χαρούμενη είδηση πως ο
Ανδρέας ήταν στον θείο του Στέλιο στη
Σάμο και ετοίμαζε τα χαρτιά του να φύγει
για την Κίνα, απ’ όπου ο κουνιάδος τού
Στέλιου του είχε στείλει πρόσκληση.
Και μια μέρα, ο Ανδρέας έγραψε στην
οικογένειά του:
«Αγαπημένοι μου,
Βρίσκομαι στην Κίνα και βρήκα δουλειά
σε ένα εργοστάσιο χαλιών.
Σας σκέπτομαι και σας αγαπώ.
Ανδρέας»
Τι σχέση έχει ο γιος μας με χαλιά, ρώτησε τον άντρα της η Μαράγια.
―Ας μάθει μια τέχνη και ό,τι θέλει ας
κάνει. Αρκεί να μπορεί να ζήσει.

Την ίδια εποχή, μια πλούσια εξαδέλφη
τής Μαράγιας που ζούσε στο Παρίσι, η
Υπατία Παρόδη, όταν πληροφορήθηκε
τα γεγονότα τής Σμύρνης, προσπάθησε
μέσω της Πρεσβείας να εντοπίσει πού
βρίσκονταν οι συγγενείς της και όταν το
κατάφερε, τους έστειλε χρήματα για να
ξεπεράσουν ένα μέρος της συμφοράς
τους.
Τότε η Μαράγια αγόρασε ένα ωραίο σπίτι και οι άλλες ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη.
Ο Μανώλης και εδώ με τη δουλειά του
έκανε μια περιουσία. Πάντρεψε την κόρη
του Ευανθία με έναν εξαιρετικό νέο από
την Κρήτη και η ζωή τους κυλούσε ήρεμη
μέχρι που ήλθε ο Δεύτερος Παγκόσμιος
Πόλεμος.
Μα και τότε, ο Μανώλης οπλίστηκε με
δύναμη και ξεπέρασε και αυτή τη συμφορά προσφέροντας στην οικογένειά του
τα διαμάντια τής καρδιάς του: αισιοδοξία
και υπομονή.
«Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται»
έλεγε. «Εγώ δοκιμάστηκα μια φορά από
τη ζωή. Ξέρω να κολυμπάω και να επιβιώ
νω. Θα περάσει και αυτή η φουρτούνα»
Η συμπεριφορά του έδινε κουράγιο στην
οικογένεια να αντιμετωπίσουν το κάθε τι
που παρουσιαζόταν μπροστά τους,
Θα νόμιζε κάποιος πως είχε απέναντί του
έναν αναίσθητο άνθρωπο, βλέποντας
γύρω τόση δυστυχία.
Μεγάλο λάθος.
Ο Μανώλης ήξερε πως έπρεπε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να τη μεταδώσει στους δικούς του ανθρώπους. Ώστε
όταν τελειώσει ο πόλεμος να τους βρει με
υγεία η εποχή τής ειρήνης.
Από τη δουλειά του έβγαζε χρήματα που
τα έδινε στην κόρη του για να αγοράζει
τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειαζόταν η οικογένεια. Το ίδιο έκανε και ο γαμπρός του.
Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ο Ανδρέας
έγραψε στην αδελφή του πως θα έκανε
ένα ταξίδι στην Ελλάδα.
Οι μέρες περνούσαν και ο Ανδρέας δεν
ερχόταν.
―Μας ξέχασε το παιδί μας, παραπονιόταν η Μαράγια στον άντρα της.
―Λάθος κάνεις. Κάτι θα του έτυχε και
καθυστερεί, την παρηγορούσε εκείνος.
Όμως η Μαράγια έσβησε μια μέρα με
αυτόν τον καημό.
Ο Μανώλης έζησε λίγα χρόνια ακόμα.
Μάταια περίμενε τη χαρμόσυνη είδηση.
Κι ένα πρωί ένιωσε πολύ άσχημα.
Ο γιατρός που τον εξέτασε είπε πως
έφτανε το τέλος. Όμως η ψυχή του αντιστεκόταν. Κάτι περίμενε.
Η κόρη του ήξερε.
Του έβαλε στο στήθος μια φωτογραφία
του γιου του, του Ανδρέα.
―Πατέρα, φώναξε. Ο Ανδρέας έρχεται.
Σε λίγο θα είναι εδώ, κοντά μας!
Ο Μανώλης χάιδεψε τη φωτογραφία,
ύστερα έκλεισε τα μάτια και η ψυχή του
πέταξε στον ουρανό.

●
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ 2019 ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΟΝ Π.Ο. Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ

πό τον σχεδιασμό της ομάδας, πριν ακόμα αρχίσει το πρωτάθλημα, ήταν φανερό ότι ο Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων είχε όλα όσα χρειάζονται σε μια
ομάδα για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, μετά από 3 σερί χρόνια που κατακτούσε την 3η θέση. Όλα πήγαν καλά και τελικά το κύπελλο του πρωταθλητή
ήρθε στα Ανώγεια, αφού πρώτα η ομάδα είχε να περάσει μέσα από δύσκολους αγώνες με
άξιους αντιπάλους.
Πριν πάμε στο πώς κύλησε το πρωτάθλημα, να αναφέρουμε ότι με τον Σκακιστικό Όμιλο
Ανωγείων αγωνίστηκαν 19 σκακίστριες και σκακιστές, οι 13 από τους οποίους είναι παιδιά
κάτω των 18 ετών! Αυτοί ήταν οι: Σεβαστιανός Παπαδογιάννης, Γιάννης Μαρής, Νίκος
Σαρακενίδης, Μαρία Φραγκάκη, Γεωργία Βούρτσα, Ασημένια Χατζηπαναγιώτου, Βαλέρια Μιρζάκ, Δέσποινα Σαλούστρου, Μαρία Μανουρά, Ολυμπία Σφυρή, Γιάννης
Χαιρέτης, Γιώργος Χαιρέτης, Γιάννης Μέμος, Δημήτρης Νταγιαντάς, Μαρία Νταγιαντά
του Εμμ., Γιώργος Κονιός, Κριτόλαος Τζαγκαράκης, Αλέξανδρος Σαλούστρος και Μαρία Νταγιαντά του Γεωρ.
Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους μέσα από την καρδιά μου, όχι μόνο για τις νίκες και τους
πόντους που προσέφεραν, ώστε να κατακτήσει η ομάδα μας το 1ο της πρωτάθλημα και να
βρίσκεται πλέον στον Π.Ο. Α’ Εθνικής, αλλά και για το κλίμα που συνδιαμορφώσαμε με
αποτέλεσμα η ομάδα να είναι μια δεμένη παρέα που χαίρονταν αυτό που έκανε.
Με την 2η ομάδα μας, τον ΑΠΣ ΙΔΑΙΟΙ Ανωγείων, αγωνίστηκαν 21 σκακίστριες και
σκακιστές, οι 15 από τους οποίους είναι παιδιά κάτω των 15 ετών! Αυτοί ήταν οι:
Δημήτρης Ξημέρης, Δημήτρης Παπαδογιάννης, Γιώργης Νταγιαντάς, Μιχάλης Καλογεράκης, Γιώργης Καλλέργης, Γιώργος Γεωργόπουλος, Φωτεινή Σπιθούρη, Δανάη Πολύζου, Αλεξάνδρα Σφυρή, Μαρία Ξυλούρη, Στεφανία Ξυλούρη, Μαρίνα Σκουλά, Μανόλης Σπιθούρης, Γιάννης Σπιθούρης, Γιάννης Φασουλάς, Γιώργος Φασουλάς, Μάνος
Σαλούστρος, Νεκτάριος Κεφαλογιάννης, Αλέξανδρος Νταγιαντάς, Ιωάννα Φαρατζή και
Κώστας Σαλούστρος.
Θέλω να τους ευχαριστήσω για την προσπάθεια που έκαναν, για τις μάχες που έδωσαν
και φυσικά για το κλίμα παρέας που μαζί με τους παίχτες του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων συνδιαμόρφωσαν.
Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Ανωγείων Μανόλη Καλλέργη και τον
Αντιδήμαρχο Ανωγείων Βασίλη Σμπώκο για την παρουσία τους στην τελετή λήξης και την
γενικότερη στήριξη των ομάδων μας από τον Δήμο Ανωγείων. Ευχαριστούμε όσους Ανωγειανούς ήρθαν στην τελετή λήξης να γιορτάσουν μαζί μας την μεγαλύτερη στιγμή της ομάδας
μέχρι τώρα, καθώς και τους γονείς των σκακιστών και σκακιστριών μας που ήταν μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ την C.TR.S. και το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου ΑΕ για την προσφορά δωρεάν μετακίνησης από τα Ανώγεια στην Χερσόνησο και από την Χερσόνησο
στα Ανώγεια για την τελική φάση του πρωταθλήματος, καθώς και τον Δήμο Ανωγείων που
προσέφερε το mini bus του Δήμου για τις εκτός έδρας μετακινήσεις στους πρώτου γύρους
– και φυσικά τον οδηγό μας Σωκράτη Κουτάντο, που με την φανέλα του Σκακιστικού
Ομίλου Ανωγείων στο τιμόνι μας οδήγησε σταθερά από νίκη σε νίκη!
Τέλος, ένα προσωπικό ευχαριστώ στην Τζούλια Νταγιαντά, τον Μπάμπη Φασουλά και
τον Γιώργη Νταγιαντά γιατί ήταν παντού όπου η ομάδα χρειαζόταν κάτι και έδωσαν και
την ψυχή τους για να έρθει αυτό το πρωτάθλημα στα Ανώγεια!
Ας παρακολουθήσουμε την πορεία του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων προς την 1η θέση:

Όμιλο Ανωγείων να παίρνει – μετά από ανατροπές, ανατροπές των ανατροπών, αλλαγές
συναισθημάτων και ένταση στο κόκκινο – την μικρότερη δυνατή νίκη με 4.5 – 5.5. Φυσικά
ένα τέτοιο παιχνίδι θα μπορούσε πολύ εύκολα να τελείωνε και με το σκορ ανάποδα ή και
5-5 (με το 5-5 το ματς φλέρταρε στην μεγαλύτερη διάρκεια του). Μόλις τέλειωσε η τελευταία
παρτίδα και σφραγίστηκε η νίκη η χαρά όλων μας δεν λογαριάζονταν με κοινά μέτρα. Το
παιχνίδι είχε κρίνει – όπως έμελλε να αποδειχθεί στο τέλος – τον πρωταθλητή. Δεν είχε
βέβαια απαντήσει στο ερώτημα ποια είναι η καλύτερη ομάδα, γιατί εγώ συνεχίζω να πιστεύω
όπως και πριν αρχίσει το πρωτάθλημα ότι οι δύο ομάδες είναι απολύτως ισοδύναμες. Μικρές
λεπτομέρειες θα έκριναν τον τίτλο προς την μία ή την άλλη πλευρά, όπως και έγινε. Οι
άριστες σχέσεις των δύο σωματείων επιβεβαιώθηκαν μετά το παιχνίδι, όπου παρά την
ένταση και την κρισιμότητα του αγώνα, αλλά και την αντίθεση των συναισθημάτων μετά
το τέλος του, οι δύο ομάδες συνέφαγαν ως μια παρέα. Αυτή ήταν η πρώτη δυνατή στιγμή
του πρωταθλήματος. Η δεύτερη και κορυφαία, αφορούσε και πάλι τις δύο αυτές ομάδες
και έγινε στην τελετή λήξης. Αλλά γι’ αυτό, παρακάτω…
Η ομάδα λοιπόν είχε φτάσει στο 3/3 έχοντας κερδίσει και το μεγάλο ντέρμπι και ετοιμάστηκε για την τελική φάση του πρωταθλήματος που διεξάχθηκε στην Χερσόνησο στο ξενοδοχείο Aldemar Knossos Royal το τριήμερο 12 – 14 Απριλίου 2019. Την διοργάνωση
της τελική φάσης είχαν αναλάβει η Σκακιστική Ακαδημία Χερσονήσου, ο Σ.Ο.ΛΕΩΝ
ΚΑΝΤΙΑ, ο Ο.Α.Α.Η. και ο Σ.Ο.Η., σε συνεργασία με την ΕΣΣΚ, την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου και την Περιφέρεια Κρήτης και ήταν όπως και την προηγούμενη χρονιά μια άρτια διοργάνωση.

A

1ος γύρος

ΣΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 – 9 (24 Μαρτίου 2019 Χερσόνησος)

Από την Χερσόνησο ξεκίνησε η φετινή πορεία της ομάδας μας και εκεί ολοκληρώθηκε με
την τελική φάση που σφράγισε το πρωτάθλημα.
Στον 1ο γύρο ο Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων κληρώθηκε να παίξει με την ΣΑΧ. Παρά
τις απουσίες κάποιων σκακιστών όλοι οι υπόλοιποι ήταν έτοιμοι για το ξεκίνημα της μάχης
του πρωταθλήματος και η ομάδα πέρασε από την Χερσόνησο με το επιβλητικό 9-1 απέναντι στην αξιόλογη ομάδα της Χερσονήσου. Ήταν το πρώτο δείγμα ότι όλα πάνε καλά!
2ος γύρος

ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΠΟ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ 7 – 3 (31 Μαρτίου 2019 Ανώγεια)

Στον 2ο γύρο η ομάδα κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον ΠΟ Ατσαλένιου. Από την αρχή
ξέραμε ότι αυτό θα ήταν ένα κομβικό ματς, καθώς ο ΠΟΑ είναι μια ομάδα σε συνεχή
άνοδο και θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνος. Στην συνάντηση αυτή η ομάδα του Ατσαλένιου είχε απουσίες, παρ’ όλα αυτά παρουσιάστηκε αρκετά δυνατή. Ο Σκακιστικός Όμιλος
Ανωγείων, με προσοχή και ψυχραιμία, έφτασε στην νίκη με 7-3 δείχνοντας σημάδια εξαιρετικής διαχείρισης κρίσεων όταν κάποιες κρίσιμες σκακιέρες «στράβωσαν». Αυτό το
χαρακτηριστικό, σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, ακολούθησε την ομάδα σε όλο το πρωτάθλημα. Όσο για την ομάδα του Ατσαλένιου, απέδειξε την συνεχή της πρόοδο κατακτώντας
τελικά την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο.
3ος γύρος ΣΟ ΛΕΩΝ CANDIA – ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 4.5 – 5.5 (Κυριακή 7 Απριλίου,
Ηράκλειο)
Είχε έρθει η ώρα για το μεγάλο ματς! Το απόλυτο ντέρμπι της κατηγορίας! Οι δύο κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας παίζουν σε ένα ματς το πρωτάθλημα. Και το αποτέλεσμα
ήταν αντάξιο της δυναμικότητας τους. Ένα οριακό, εξωφρενικό ντέρμπι, που δοκίμασε τα
νεύρα όλων – παιχτών και όχι μόνο – και τις αντοχές τους. Τελείωσε με τον Σκακιστικό

4ος γύρος

ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΗΡΟΔΟΤΟΣ 6 – 4 (Παρασκευή 12 Απριλίου, Aldemar)

Η τελική φάση ξεκίνησε με το δύσκολο ματς εναντίον του Ηροδότου, ο οποίος είναι πάντα
μια από τις δυνατές ομάδες της κατηγορίας. Είχαμε απόλυτη αυτοσυγκέντρωση σε αυτό
το παιχνίδι, μην ξεχνώντας ότι τον προηγούμενο χρόνο η ήττα από τον Ηρόδοτο στον 1ο
γύρο, μάλιστα ήταν αυτή που μας έκοψε σε μεγάλο βαθμό τις ελπίδες για το πρωτάθλημα.
Αυτή τη φορά η ομάδα με σοβαρότητα, ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα αντιμετώπισε
σωστά την κατάσταση και φτάσαμε σε μια πολύ σπουδαία νίκη με 6-4, η οποία σφράγιζε
ουσιαστικά την κατάκτηση του τίτλου, αφού μετά από αυτό υπήρχε ακόμα και η δυνατότητα για «γκέλα» στα επόμενα ματς χωρίς να χάνεται η 1η θέση.
5ος γύρος ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ – ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 4.5 – 5.5 (Σάββατο 13 Απριλίου πρωί,
Aldemar)
Η επιστροφή του ΑΟ Κισσάμου μετά από δύο χρόνια απουσίας ήταν δυναμική και εντυπωσιακή. Έτσι το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, αλλά με ψυχραιμία οι σκακίστριες και οι σκακιστές
μας κατάφεραν να φέρουν μια ακόμα σπουδαία νίκη και να εξασφαλιστεί ουσιαστικά ο
τίτλος δύο γύρους πριν το φινάλε. Η πολύ καλή παρουσία του ΑΟΚ επισφραγίστηκε με
την κατάκτηση της 4ης θέσης, ενώ η ομάδα από το Καστέλι έφτασε μια ανάσα από την 3η
θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ 8 – 2 (Σάββατο 13 Απριλίου απόγευμα,
Aldemar)
Με το πρωτάθλημα να έχει ουσιαστικά κριθεί, ο Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων εμφανίστηκε σε αυτό το ματς με αρκετές αλλαγές στην σύνθεση, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το
ίδιο. Νίκη και με ευρύ σκορ σε αυτό το ματς, το πρωτάθλημα τελείωσε το βράδυ του Σαββάτου και μαθηματικά. Η χαρά όλων μας δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθεί από το… πληκτρολόγιο μου.
6ος γύρος

7ος γύρος ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΑΠΣ ΙΔΑΙΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 8.5 – 1.5 (Κυριακή 14 Απριλίου,
Aldemar)
Τα πράγματα ήρθαν έτσι ώστε στον τελευταίο γύρο, που ο Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων
γιόρταζε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στον Π.Ο. Α’ Εθνικής ήρθε
αντιμέτωπος με το άλλο σωματείο των Ανωγείων, την άλλη ομάδα μας, τον ΑΠΣ ΙΔΑΙΟΙ.
Ήταν μια γιορτή για το Ανωγειανό σκάκι, αλλά και τον αθλητισμό του τόπου μας γενικότερα, καθώς για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε άθλημα μια ομάδα των Ανωγείων έφτανε
στον προθάλαμο της Α’ Εθνικής αντιμετωπίζοντας στο παιχνίδι-φιέστα τίτλου μια άλλη
ομάδα των Ανωγείων! Πραγματικά μοναδικό και δεν ξέρω κι αν ξανασυμβεί.
Η ατμόσφαιρα ήταν φυσικά εορταστική και στις δύο ομάδες αγωνίστηκαν μονάχα παιδιά.
Το σκορ δεν έχει καμιά σημασία. Το πρωτάθλημα τέλειωσε, είμαστε ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ!

ΑΠΣ ΙΔΑΙΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Ο ΑΠΣ ΙΔΑΙΟΙ έκανε ένα πολύ καλό – για τα μέτρα τα δικά του και για τον σχεδιασμό
που έχει γίνει γι’ αυτή την ομάδα – πρωτάθλημα. Τερμάτισε στην 10η θέση και του χρόνου
θα αγωνίζεται στην Γ Εθνική, κάτι που δεν πείραξε κανέναν καθώς εξ αρχής ο σχεδιασμός
ήταν αυτός. Στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής η ομάδα θα παίξει πολύ περισσότερο ανταγωνιστικές παρτίδες και αγώνες οι οποίοι θα ωφελήσουν πολύ περισσότερο τα μικρότερα
και με λιγότερη πείρα παιδιά του συλλόγου. Με ένα σωστό και ρεαλιστικό σχεδιασμό για
την νέα χρονιά, ο ΑΠΣ ΙΔΑΙΟΙ θα μπορέσει του χρόνου να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο
στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής.

› ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΕΘΝΙΚΗΣ
1. ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 14 – χρυσό μετάλλιο, άνοδος στον Π.Ο. Α εθνικής
2. ΣΟ ΛΕΩΝ CANDIA 12 – ασημένιο μετάλλιο
3. ΠΟ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ 10 – χάλκινο μετάλλιο
4. ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 8
5. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 8
6. ΣΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 8
7. ΣΟ ΚΑΜΑΡΑ 6 – υποβιβάζεται στην Γ εθνική
8. ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ 6 -υποβιβάζεται στην Γ εθνική
9. ΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 4 -υποβιβάζεται στην Γ εθνική
10. ΑΠΣ ΙΔΑΙΟΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 4 – υποβιβάζεται στην Γ εθνική
11. ΕΓΟΗ 3 – υποβιβάζεται στην Γ εθνική

Μια μικρή αναφορά στον ΠΟ Α εθνικής 2019
Τον Π.Ο. Α εθνικής κατέκτησε πανάξια η ΚΑΪΣΣΑ Χανίων και θα πάει να παίξει σε 3
μήνες στην Α Εθνική όπου της ευχόμαστε να παραμείνει! 2ος ο ΟΑΑ Ηράκλειο που έδωσε
μεγάλη μάχη για την 1η θέση και στην 3η θέση ο ΑΟ Λατώ Αγίου Νικολάου.
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
Φτάσαμε, λοιπόν, στο τέλος. Είχε έρθει η ώρα για τις απονομές. Ο Σκακιστικός Όμιλος
Ανωγείων πρωταθλητής και άνοδο στον Π.Ο. Α’ Εθνικής!
Κατά την διάρκεια της απονομής έγινε κάτι που επισκίασε όλα τα άλλα: Αρχικά βγήκε η
ομάδα του ΠΟ Ατσαλένιου να πάρει το χάλκινο μετάλλιο της 3ης θέσης, το πρώτο στην
σύντομη ιστορία της που δείχνει ότι ανεβαίνει με γρήγορους ρυθμούς. Η επιτυχία αυτή θα
δώσει νέα ώθηση στο σωματείο αυτό. Ακολούθως κλήθηκε η 2η ομάδα να πάρει το ασημένιο μετάλλιο.
Οι αθλητές του ΣΟ Λέων Candia με τις βυσσινί εμφανίσεις τους σηκώθηκαν και άρχισαν
να πηγαίνουν προς τον χώρο της απονομής. Και τότε όλη η αίθουσα παρατήρησε κάτι
ασυνήθιστο: ανάμεσα στους βυσσινί, είχε τρυπώσει ένας πράσινος! Κάποιος με την φανέλα του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων, βάδιζε ανάμεσα στους παίχτες του ΣΟ Λέων.
Δεν αργήσαμε να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος με την φανέλα των Ανωγείων είναι ο
αρχηγός του ΣΟ Λέων Candia, ο Μάριος Αγγελέτος! Με τον τρόπο αυτό τίμησε και
απέδωσε τα εύσημα στην νικήτρια ομάδα του πρωταθλήματος. Και δεν σταμάτησε εκεί:
μόλις πήρε το μετάλλιο του, πήρε και το μικρόφωνο από τον υπεύθυνο της διοργάνωσης
και διευθυντή αγώνων Κώστα Κλώκα και γεμάτος συγκίνηση αναφέρθηκε στην ομάδα
μας σε μια μοναδική στιγμή όπου το κλισέ «η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή»
έγινε πραγματικότητα. Ο Μάριος αναφέρθηκε με τα πιο θερμά λόγια στο «σκακιστικό
project των Ανωγείων» και προέτρεψε μάλιστα την Ομοσπονδία να το υιοθετήσει. Η
παρουσία του στην τελετή λήξης με την φανέλα της ομάδας μας, αυτά που είπε και ο τρόπος που τα είπε, επισκίασαν την τελετή λήξης και ότι άλλο συνέβη στο πρωτάθλημα και
αποτελούν την ομορφότερη στιγμή που έχω ζήσει τα χρόνια αυτά που ασχολούμαι με το
σκάκι, αλλά και μια από τις ωραιότερες στιγμές γενικά που έχω ζήσει. Μάριε να σαι καλά!
Σε ευχαριστώ για αυτή τη στιγμή που χάρισες όχι μόνο σε μας και στο σκάκι, αλλά στον
αθλητισμό γενικότερα, δείχνοντας ποιος είναι ο τρόπος να αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες
μάχες με τους αντιπάλους μας.
Η σκηνή αυτή και τα λόγια του Μάριου με σκέπασαν τόσο που δεν κατάλαβα μετά ότι
βγήκαμε και εμείς και πήραμε το χρυσό μετάλλιο και το κύπελλο από τα χέρια του Δημάρχου Ανωγείων Μανόλη Καλλέργη. Υπήρχε ένα κενό στην μνήμη μου το οποίο καλύφθηκε
όταν αργότερα είδα τα βίντεο και τις φωτογραφίες στην τελετή λήξης. Αυτό που σκέφτομαι
είναι πόσο τυχερά είναι τα παιδιά που προπονεί ένας άνθρωπος σαν τον Μάριο, με αυτή
την προσέγγιση στο παιχνίδι και στο πώς να αντιλαμβάνεσαι την – απαραίτητη για να γίνει
ένα αθλητικό γεγονός – «κόντρα» σε ένα άθλημα.
Με αυτόν τον ξεχωριστό και πολύ όμορφο τρόπο τελείωσε το φετινό ταξίδι στο διασυλλογικό πρωτάθλημα. Δεδομένων των συνθηκών μας και μόνο η συμμετοχή είναι σημαντική
και μεγάλη χαρά για μας (όπως ήταν πάντα). Το να κατακτούμε και το πρωτάθλημα κάνει
την εμπειρία ακόμα πιο ξεχωριστή! Του χρόνου ο ΑΠΣ ΙΔΑΙΟΙ Ανωγείων θα αγωνιστεί
στην Γ Εθνική και ο Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων στον Π.Ο. Α’ Εθνικής! Θα είναι ένα
ακόμα ξεχωριστό ταξίδι!
Όπως πάντα σας καλούμε όλους – μικρούς και μεγάλους – κοντά μας! Η πόρτα του συλλόγου είναι πάντα ανοιχτή – και όπως πάντα συνδρομή δεν υπάρχει, η συμμετοχή είναι
δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε μέχρι εκεί – μεγάλοι και παιδιά – και να
σπρώξετε την πόρτα! Το ταξίδι αυτομάτως θα αρχίσει!
Και του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ κι ακόμα περισσότεροι – σωστοί κι αβάτζοι όπως θα
λέγαμε στα Ανώγεια!
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

δράσεις αποδράσεις
Παρόν και φέτος o Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας
«Το Ιδαίον Άντρον» στον επίσημο εορτασμό

της 78ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης
από την Παγκρήτιο Ένωση
Αθήνα, 12 Μαΐου 2019
ια μια ακόμη φορά, οι Κρήτες της Αθήνας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Παγκρητίου Ενώσεως και τίμησαν με
κάθε επισημότητα την 78η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης, την Κυριακή, 12 Μαΐου 2019.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες της Μάχης της Κρήτης στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Αθηνών, έναντι του Πολεμικού Μουσείου, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αστράτευτου Μαχητή
της Κρήτης, στο Πολεμικό Μουσείο, από τον πρόεδρο της Παγκρητίου Ενώσεως κο Γιώργο Μαριδάκη και εκπροσώπους
κρητικών σωματείων της Αττικής. Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», εκπροσωπήθηκε και φέτος
από την πρόεδρό του και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Παγκρητίου Ενώσεως, κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε στο αμφιθέατρο του πολεμικού μουσείου με ομιλίες σχετικές με τη Μάχη της Κρήτης, προβολή ντοκιμαντέρ και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από το μουσικό σχήμα των Φάνη Μπαρμπούνη, Μιχάλη Βογιατζιδάκη και Μάρκου Αγριμάκη, καθώς και τη χορευτική ομάδα του Συλλόγου Κρητών Γαλατσίου, με χοροδιδασκάλους την
κοσμήτορα της Παγκρητίου Ενώσεως, κα Άντζυ Σαραβελάκη και τον Γιώργο Πετράκη.
Στο χώρο υποδοχής του Πολεμικού Μουσείου λειτούργησε παράλληλα έκθεση φωτογραφίας και ντοκουμέντων από τη
Μάχη της Κρήτης με την επιμέλεια της Α.Μ.Κ.Ε. «ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ».
Η μάχη της Κρήτης, μάχη ορόσημο για την αναχαίτιση της προέλασης των δυνάμεων του άξονα στην Ευρώπη, που σήμανε ουσιαστικά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, υπενθυμίζει σε όλους μας, στην ταραγμένη ιδεολογικά και πολιτικά περίοδο, που διάγουμε, τις θυσίες των προγόνων μας, που με κάθε μέσο αγωνίστηκαν μέχρις εσχάτων για την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία μας, για τα κεκτημένα, που τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση...
Τιμή και δόξα σε όσους «έπεσαν»μαχόμενοι για μια ελεύθερη Κρήτη!

Γ

Και φέτος παρόν,
για 3η συνεχόμενη χρονιά,
στην Παγκρήτια Έκθεση
o Σύλλογος Ανωγειανών
της Αθήνας
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Πασαλιμάνι, 14 Απριλίου 2019

Η 13η Παγκρήτια Έκθεση, διήρκησε φέτος από 13 έως 21
Απριλίου, φιλοξενώντας πολυάριθμους εκθέτες – παραγωγούς κρητικών παραδοσιακών προϊόντων, και όχι μόνο, ενώ
μουσικά σχήματα κααι χορευτικές ομάδες, επί το πλείστον
κρητικών σωματείων, σκόρπισαν, καθ’ όλη τη διάρκειά της,
χρώματα κι αρώματα Κρήτης στην πρωτεύουσα.
Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου μας συμμετείχε για 3η
συνεχόμενη φορά, μετά από πρόσκληση των διοργανωτών,
το απόγευμα της Κυριακής, 13 Απριλίου 2019. Ξεκινήσαμε
με καντάδα καθ’ όλο το μήκος της έκθεσης στο Πασαλιμάνι, και καταλήξαμε στο κεντρικό περίπτερο της έκθεσης
όπου στήθηκε ένα γνήσιο Ανωγειανό γλέντι με τη συμμετοχή και των παρευρισκομένων επισκεπτών της έκθεσης.
Την χορευτική ομάδα πλαισίωσαν μουσικά ο Μανώλης
Σταυρακάκης (Μερτζάνης) στη λύρα, ο Νίκος Καραβυράκης στο λαούτο και ο Κώστας Ανετάκης στην κιθάρα.
Η ομάδα μας, με επικεφαλής την εκ των χοροδιδασκάλων
Κατερίνα Κωσταρέλου, παρουσίασε ένα δυναμικό χορευτικό πρόγραμμα, το οποίο έκλεισε με ανωγειανές κοντυλιές
και τα μέλη του χορευτικού μας να «παρασύρουν» τους
παρευρισκόμενους – επισκέπτες στο χορό.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας οφείλει να ευχαριστήσει θερμά
τον κο Νεκτάριο Σερμάκη, υπεθύνο της έκθεσης και τη κα
Νίκη Ντούλα, υπεύθυνη του προγράμματος, που για 3η φορά μας έκαναν την τιμή να μας προσκαλέσουν να συμμετέ-

χουμε σ’ αυτήν την όμορφη γιορτή της Κρήτης στην Αθήνα
και να δώσουμε το δικό μας, ανωγειανό στίγμα,
τους χοροδιδάσκαλους του Συλλόγου μας, Κώστα Μέμμο
και Κατερίνα Κωσταρέλου για την προετοιμασία της χορευτικής μας ομάδας,
τους μουσικούς Μανώλη Σταυρακάκη (Μερτζάνη) (λύρα),
Νίκο Καραβιράκη (λαούτο) και Κώστα Ανετάκη (κιθάρα),
που συνόδευσαν την χορευτική μας ομάδα και ξεσήκωσαν
τους παρευρισκόμενους,
τη χορευτική μας ομάδα για την δυναμική παρουσία της,
που τίμησε το Σύλλογο και τ’ Ανώγεια,
το Μανώλη Καζεράκη και τη Βαρβάρα Σιαφάκα για τις
φωτογραφίες,
τους συγχωριανούς μας, αλλά και όσους παρευρέθηκαν τη
μέρα εκείνη στο Πασαλιμάνι, συμμετέχοντας ενεργά στην
ανωγειανή «παρέα».
Και του χρόνου με καλό!

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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δράσεις αποδράσεις
Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ
■ Στη μνήμη Κώστα Καλλέργη (ΝΤΑΛΟΥΚΟ) η Οικογένεια Καλλέργη Μιχαήλ (ΝΤΑΛΟΥΚΟΜΙΧΑΛΗ) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Κωνσταντίνου Σουλτάτου η Ειρήνη Σουλτάτου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Όλγας Νιργιανάκη και Ελένης Λαγού οι Δέσποινα Πρίμου-Χαιρέτη, Χαιρέτη Ελευθερία και Μαίρη
Μακρατσά-Χαιρέτη εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ.
■ Στη μνήμη Κουνάλη Σάββα (ΚΟΥΝΑΛΟΣΑΒΒΑ) η
Κουνάλη Χαρά εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Σκουλά Βασίλη (ΚΑΒΑΚΗ) τα παιδιά του,
Σκουλάς Ευάγγελος, Σκουλάς Κώστας και Σκουλά Στέλλα εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Ελένης Καργοδημήτρη Σκουλά η Σκουλά
Ζαχαρένια του Δημητρίου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Χαχλιούτη Γιάννη η Χαιρέτη Ειρήνη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του γιού του ο Σοφοκλής Μανουράς εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη της θείας Ορανίας ο Δραμουντάνης Βασίλης(ΜΠΕΝΤΑΦΟΥΤΗ) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50 ευρώ.
■ Υπέρ των οικίων του ο Ζαχαρίας Καραμπίνης εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Ο Ζαχαρίας Καραμπίνης εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Η Χρονιάρη Λούτσα Αθηνά εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Θανάσης Σταυρακάκης εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ
■ Ο Αλέξανδρος Καλέντης εισέφερε για συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Κουνάλης Γεώργιος (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Σοφοκλής Μανουράς εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Αριστοτέλης Αεράκης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Αριστείδης Αεράκης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Κουνάλης Βασίλειος του Γεωργίου(ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ)
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.
■ Η Οικογένεια Βρέντζου Ιωάννη(ΚΑΡΤΣΩΝΗ) εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Ο Σταύρος Αεράκης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Η Οικογένεια Ξημέρη Εμμανουήλ του Δημητρίου εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Μανιώρος Ιωάννης του Μανούσου εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Η Μπέρκη Μαρία του Ελευθερίου εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Η Καρβούντζη Μαρία εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Κουτάντος Μιχαήλ εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των 60 ευρώ.
■ Η Δαφέρμου Αγάπη εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ.

Το είδαμε κι αυτό!
Παγκόσμια αποκλειστική πρωτοτυπία στα Ανώγεια!
Γάμος ανήμερα του Πάσχα στις 2 τα ξημερώματα!
Χωρίς τα φώτα των προβολέων επάνω τους… Χωρίς φολκλόρ και άλλα
γαμήλια εντυπωσιακά εφέ…Χωρίς την πολυκοσμία να σου κόβει την
ανάσα…
Ενώπιον Θεού και λιγοστών θνητών έκαναν αυτό που τόσο ήθελαν
μέσα τους εδώ και καιρό…
Το είχαν τάμα να παντρευτούν ανήμερα του Πάσχα και συγκεκριμένα
στα Ανώγεια και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, με παπά τον
εφημέριο του ναού π. Ανδρέα Κεφαλογιάννη που κατέχει απέξω και
ανακατωτά τις ξεχωριστές και μοναδικές πρωτοτυπίες!
Ένα νεαρό ζευγάρι, λοιπόν, από την Κύπρο, ο Σταύρος και η Τατιανή,
εκπλήρωσαν το Θείο τάμα τους στ’ Ανώγεια και στο ναό του Αι Γιώργη, στις 28 Απριλίου, αμέσως μετά την Ανάσταση του Χριστού! Οι λιγοστοί αλλά τυχεροί παραβρισκόμενοι εντός του ναού είχαν την ευκαιρία να «γευτούν» μια μοναδική εμπειρία και συνάμα να νιώσουν μια
κατανυκτική τελετή που θα την θυμούνται για πολλά χρόνια!
Από την μεριά μας να ευχηθούμε στο νιόπαντρο ζευγάρι, τους Σταύρο
και Τατιανή, να ζήσουν όπως επιθυμούν και κάθε καλό στο δρόμο της
ζωής τους!
Μαν. Σκαν.

Τελετή λήξης διδακτικού έτους
1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Ανώγεια, Ιούνιος 2019

Το απόγευμα της Πέμπτης, 13 Ιουνίου 2019,
στην αυλή του Σχολείου, μέσα σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, εκτός την προαγωγή των μικρότερων μαθητών στις επόμενες τάξεις, έγινε και
ο αποχαιρετισμός των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης
με την απονομή των βραβείων στους διακριθέντες για τις επιδόσεις και το ήθος τους μαθητές.
Η διευθύντρια του σχολείου κα Ευτυχία Χατζάκη, στην ομιλία της κατά τη διάρκεια της τελετής
λήξης του σχολικού έτους ανέφερε τα εξής:
«Aγαπητοί γονείς, κυρίες και κύριοι!!!
Σας καλωσορίζουμε στη γιορτή του Σχολείου,
στη γιορτή λήξης των μαθημάτων, στη γιορτή
της ειρήνης! Γιατί η γιορτή είναι ειρήνη, το ξεφάντωμα είναι ειρήνη, οι χαρούμενες φωνές των
παιδιών είναι ειρήνη, η ολοκλήρωση ενός έργου
είναι ειρήνη, το Σχολείο είναι ειρήνη.
Η ειρήνη μας χαρίζει το αίσθημα της ασφάλειας και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη
γαλήνη και την ψυχική μας ηρεμία. Η ειρήνη
θέτει τις προϋποθέσεις για τη μόρφωση και την
πνευματική μας ανάπτυξη. Σε περίοδο ειρήνης
καλλιεργούνται και αναπτύσσονται οι τέχνες,
οι επιστήμες, τα γράμματα. Η ειρήνη επίσης
συμβάλλει στη οικονομική πρόοδο, αφού διευκολύνει τις συναλλαγές, το εμπόριο και την
παραγωγική δραστηριότητα. Σε καιρό ειρήνης,
καλλιεργούνται κοινωνικές αρετές, όπως η αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός. Ξεπερνιούνται οι εθνικές διαφορές και οι ρατσιστικές
προκαταλήψεις, με συνέπεια την αρμονική
συνύπαρξη των λαών, ενώ τα προβλήματα επιλύονται με διεθνή συνεργασία και διάλογο.
Το Σχολείο με την παροχή ανθρωπιστικής παιδείας και με την αντικειμενική προσέγγιση της
Ιστορίας, αγωνίζεται να εμφυσήσει στους νέους
τις ολέθριες συνέπειες του πολέμου και την αλληλένδετη σχέση ειρήνης και προόδου.
Αγαπητοί γονείς
Τα παιδιά θέλουν ειρήνη, οι μεγάλοι θέλουν
ειρήνη, όλη η οικουμένη οραματίζεται μια παγκόσμια ειρήνη. Για αυτήν θα πρέπει κάθε μέρα να αγωνιζόμαστε, μικροί, μεγάλοι! Για οικογενειακή ειρήνη, κοινωνική ειρήνη, παγκόσμια ειρήνη.
Σας ευχαριστούμε για την παρουσία και σας
ευχόμαστε καλή διασκέδαση!! Η γιορτή μας
περιλαμβάνει χορευτικά και δρώμενα για την
ειρήνη, αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια και κλείνει με χορούς.
Η γιορτή της ειρήνης αφιερώνεται με αγάπη
στους μαθητές της Έκτης τάξης που ανοίγουν
τα φτερά τους για μια άλλη βαθμίδα, παίρνο-

ντας μαζί τους πολλές γνώσεις αλλά και τα
μηνύματα της ειρήνης, της αγάπης, της φιλίας
και της συναδέλφωσης των λαών. Τους καλούμε κοντά μας για να τους αποχαιρετήσουμε
μαζί με τους δασκάλους τους και να τους προσφέρουμε ένα αναμνηστικό δωράκι, καθώς και
να προσφέρουμε το καθιερωμένο βραβείο των
τριακοσίων (300,00) ευρώ στον καλύτερο μαθητή της Έκτης.
Αγαπητά μας παιδιά! Η αδιάλειπτη συνύπαρξή
μας για έξι χρόνια μας έφερε πολύ κοντά. Μοιραστήκαμε δυσκολίες, χαρές, επιτυχίες και
καμιά φορά απογοητεύσεις. Εμείς οι δάσκαλοι
σας, σας βεβαιώνω, προσπαθούσαμε συνεχώς
να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της παιδικής σας ψυχής. Σας αγκαλιάσαμε με αγάπη
και σεβασμό από την πρώτη τάξη και αφουγκραζόμαστε τους χτύπους της καρδιάς σας!
Νομίζω περάσατε καλά και θα έχετε να θυμάστε πολλές καλές στιγμές!
Όμως τα χρόνια της αθωότητας πέρασαν.
Έφτασε πρόωρα η προεφηβεία με τις πολλές
προκλήσεις! Οι φτερούγες ανοίγουν! Όμως
προσέξτε! Το φτερούγισμά σας να μην είναι
βιαστικό και απότομο! Να είναι ήρεμο, σταθερό και σίγουρο Έτσι θα ανέβετε σίγουρα ψηλά
και θα πετύχετε όλους τους στόχους σας. Σιγάσιγά θα πετάξετε και θα πραγματοποιήσετε τα
όνειρά σας! Με δουλειά, συγκέντρωση, με τις
αξίες και τις γνώσεις που πήρατε από το Δημοτικό, με την οικογένεια σας πάντα κοντά σας,
τη σταθερή σας πυξίδα για ένα σίγουρο μέλλον.
Προχωρήστε, βάλτε υψηλούς στόχους, αναζητείστε την αλήθεια τη δική σας και του κόσμου
παντού και πάντοτε Μείνετε άγρυπνοι φρουροί
των αξιών που πήρατε για ένα κόσμο δίκαιο,
ειρηνικό, αδελφωμένο.
Σας κατευοδώνουμε στη νέα βαθμίδα, είμαστε
αισιόδοξοι πως θα συνεχίσετε τις σπουδές σας
με θέρμη, ζήλο και αγάπη γιατί μην ξεχνάτε
ποτέ ότι οι σπουδές είναι απόλυτη αξία και
πάντα αναγνωρίσιμη έστω κι αν σας αποφέρει
αμέσως εργασία ή όχι. Θα σας δώσει ταυτότητα, θα είστε ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο λογιστής,
η νοσηλεύτρια. Αυτό θα σας δίνει αξία για πάντα έστω κι αν το ασκήσετε ή όχι. Αγωνιστείτε
να αποκτήσετε την ταυτότητα που σας ταιριάζει! Είναι το μέλλον σας ,η ζωή σας.
Αγαπητοί γονείς σταθείτε κοντά στους νέους
έφηβους, μην τους αφήνετε να φτερουγίζουν
μόνοι τους. Διδάξτε τους αυτά που μας δίδαξε
η πείρα και η ζωή. Δώστε τους ενισχύσεις στα
αδύνατα σημεία τους. Μην τους αφήσετε μόνους! Δεν είναι ενήλικες, είναι έφηβοι με χίλιες
δύο αγωνίες, Αφουγκραστείτε την ψυχή τους,
κάθε μέρα. Στο Γυμνάσιο να είστε πολύ κοντά
τους γιατί είναι η πιο κρίσιμη φάση για το μέλλον

τους.. Αυτά τα τρία χρόνια κερδίζεται το μέλλον!
Αν δρομολογήσουν καλά στο Γυμνάσιο θα έχουν
ομαλή συνέχεια στο Λύκειο και τις περαιτέρω
σπουδές τους. Αναθέστε τους εργασίες, ζητείστε
τη βοήθειά τους, δώστε τους ευκαιρίες για το
καλοκαίρι, πάντα κάτω από το άγρυπνο βλέμμα
σας! Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο ρόλο του γονέα εφήβου.
Αγαπητοί μας απόφοιτοι
Θα σας προσφέρουμε ένα ωραίο αναμνηστικό
δωράκι, μια πλακέτα που έχει γραμμένα τα
ονόματα όλων των συμμαθητών σας για να μην
ξεχαστείτε ποτέ και να είστε πάντα αγαπημένοι
και να συνεχίσετε χέρι- χέρι όλοι, μέχρι το Λύκειο. Κανείς να μην αποχωρήσει από την πλακέτα, μέχρι τέλος μαζί και μετά... στο Πανεπιστήμιο.
Επίσης ένα καπελάκι για τις εξόδους του καλοκαιριού να προστατεύσουμε αυτά που με
πολύ κόπο έξι χρόνων, βάλατε στο ωραίο κεφάλι σας.
Ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων έχει επίσης
να σας προσφέρει με τις καλύτερες ευχές του
για υγεία και πρόοδο ένα υπέροχο άλμπουμ για
την αποφοίτησή σας.
Τελειώνοντας, να προχωρήσουμε στην απονομή
που χρηματικού βραβείου των τριακοσίων ευρώ,
που αδιαλείπτως για 21η χρονιά προσφέρεται
στον καλύτερο μαθητή της Έκτης τάξης από την
οικογένεια Αλέξανδρου Γεωργίου Καλλέργη
Το βραβείο των τριακοσίων (300 ευρώ), ευρώ
καθιερώθηκε το 1999 από τον πρώην Δήμαρχο
Ανωγείων Ελευθέριο Σκουλά, στη μνήμη της
συζύγου του Αργυρής Κακουδάκη, η οποία διετέλεσε δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων για 35 χρόνια. Και τους δύο διέκρινε
ιδιαίτερη αγάπη για τα Ανώγεια.
Μετά το θάνατο του Ελευθερίου Σκουλά το
βραβείο συνέχισε να το προσφέρει η οικογένεια
των παιδιών τους Γεωργίου και Νίκης Καλλέργη στη μνήμη των γονέων τους.
Τα τελευταία χρόνια το βραβείο συνεχίζει να
προσφέρει η οικογένεια του εγγονού τους, Αλέξανδρου Γ. Καλλέργη.
Το Σχολείο τους ευχαριστεί θερμά και τους εύχεται υγεία και μακροζωία.
Εφέτος, καλύτερος μαθητής της Έκτης αναδείχτηκε ο Γεώργιος Κονιός του Εμμανουήλ και
της Ειρήνης. Συγχαρητήρια θερμά στο μαθητή,
στους δασκάλους του και τους γονείς του. Να
έρθει να το παραλάβει! Θα το προσφέρει ο δήμαρχος κ……………..
Επίσης με άριστα δέκα απολύονται και οι μαθητές αλλά με κάποια εννιάρια στα τρίμηνα οι:
Σκουλά Μαρίνα, Μαυρόκωστα Χριστίνα, Ξυλούρη Άννα, Σκανδάλη Ιφιγένεια, Σταυρακάκη
Μαριάνθη και Φασουλάς Βασίλειος.

Κλείνοντας να ευχαριστήσουμε θερμά και να
εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε φορείς
και ιδιώτες που στήριξαν το Σχολείο με θέρμη
και αγάπη και να τους αφιερώσουμε μαζί με
τους αποφοίτους μας τη γιορτή της ειρήνης.
Γιατί η προσφορά είναι ειρήνη, η δωρεά είναι
ειρήνη, η αγάπη προς το Σχολείο και τα γράμματα είναι ειρήνη.
Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Ανωγείων που
στάθηκε στο πλευρό μας αρωγός και συμπαραστάτης, τη Σχολική Επιτροπή, το Σύλλογο
γονέων και κηδεμόνων, το Σκακιστικό Σύλλογο
Ανωγείων που εφέτος με πολύ κόπο οδήγησε
τους μαθητές των Σχολείων μας στην κατάκτηση του Παγκρήτιου πρωταθλήματος
Τον κ. Γιώργο Καλομοίρη που ακολούθησε κα
ξενάγησε τους μαθητές στο Ιδαίο ΄Αντρο, την
Ζώμινθο,στο σπήλαιο «Σφενδόνη» των Ζωνιανών, στις πτυχές του Βωσάκου ,με προθυμία
και αγάπη καθώς και την ξεναγό της Κνωσού
κ. Ρούλα.
Το ΚΤΕΛ Ρεθύμνου για τις δωρεάν χορηγίες
εντός χωριού και τον κ. Κώστα Κοντόκαλο που
έκανε τις μετακινήσεις προς το Ιδαίο Άντρο και
προς τη Στεφάνα, αρκετές φορές για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών Προγραμμάτων,
αφιλοκερδώς, αλλά και στα γειτονικά χωριά.
Το ΚΠΕ Ανωγείων για τη συνεργασία μας σε
περιβαλλοντικά θέματα και που ήλθαν αφιλοκερδώς στο Σχολείο για να εμπνεύσουν στους
μαθητές μας στην κυκλοφοριακή αγωγή. Επίσης θερμά ευχαριστούμε το ΚΑΠΗ Ανωγείων,
το ΚΗΦΗ Ανωγείων, το Κέντρο Υγείας Ανωγείων, το Κέντρο Αρχαιολογικής Πληροφόρησης
Ανωγείων και το κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ Ηρακλείου για την πολύπλευρη προσφορά της σε
θέματα ασφάλειας και προστασίας από φυσικές καταστροφές.
Τέλος ευχαριστούμε θερμά όλους τους δωρητές
χρηματικών ποσών, βιβλίων, φαρμακευτικού
υλικού καθώς και την ηλεκτρονική εφημερίδα
ΑΝΩΓΗ και τη Φωνή των Ανωγείων για τις
καταχωρήσεις δωρεών και άλλων εκπαιδευτικών θεμάτων και δε θα παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε,τους αφανείς ήρωες, την κ. ‘Ελλη
Μανουρά και την κ. Μαρία Χαιρέτη καθώς και
την κυλικειάρχη Ζουμπουλιά Σαλούστρου για
την πολύτιμη συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και καλό καλοκαίρι!».
Η συντακτική ομάδα της «Φωνής των Ανωγείων» εύχεται στους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Ανωγείων καλό καλοκαίρι και καλή επάνοδο
σε νέες διδακτικές...περιπέτειες με τη έναρξη
της επόμενης σχολικής χρονιάς!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμη
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΑΦΕΡΜΟΥ

Με βαθιά θλίψη συγκεντρωθήκαμε σήμερα
εδώ, για να αποχαιρετήσουμε τον εκλεκτό συνάδελφο Ασμχο Γεώργιο Δαφέρμο, ο οποίος
γεννήθηκε στην Αξό Ρεθύμνου το έτος 1943.
Κατατάχθηκε στη σχολή αεροπορίας το έτος
1963, ονομάστηκε Σμίας το 1965 και αποστρατεύτηκε το 1999 με το βαθμό του Ασμχου.
Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε ευδόκιμα σε διάφορες Μονάδες της
Πολεμικής Αεροπορίας, αναλόγως του βαθμού
του και συγκεκριμένα,
1ο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
2Ο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
9Η ΜΟΙΡΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
2Ο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
8Η ΜΟΙΡΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
5Η ΜΟΙΡΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
Σε αναγνώριση των υπηρεσιών του η Πολεμική Αεροπορία του απένειμε τα προβλεπόμενα
από το βαθμό του μετάλλια και παράσημα.
Η Πολεμική Αεροπορία τιμώντας την προσφορά του τον κατευοδώνει στην τελευταία του
κατοικία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον
σκεπάσει και ας αναπαύεται εν ειρήνη. Ο Πανάγαθος θεός ας απαλύνει τον πόνο των οικείων του και ας τους δώσει κουράγιο, υπομονή
και παρηγοριά.
Αιωνία του η μνήμη
Σμχος (Δ) Ιωάννης Σπύρου
Δντής ΓΕΑ/Β3

Γεώργιος Δαφέρμος του Μενελάου.
Αντισμήναρχος
Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Γιώργο. Με θλίψη πληροφορηθήκαμε το δυσάρεστο νέο για
το χαμό σου. Ακόμα μια φορά έδωσες σκληρή
μάχη που τελικά δεν κέρδισες.
Ως πρόεδρος του Παραρτήματος ΗρακλείουΛασιθίου της Ε.Α.Α.Α και εκ μέρους όλων
των απόστρατων συναδέλφων που εκπροσωπώ, σήμερα 28 Μαίου 2019, το Δ.Σ σε έκτακτη
σύσκεψή του, αποφάσισε:
α. Να σου αποδοθεί η Ελληνική σημαία
β. Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Παραρτήματος Ηρακλείου-Λασιθίου
γ. Εκφώνηση επικείδιου λόγου από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος
35 χρόνια υπηρεσίας και προσφοράς σε Μονάδες Ραντάρ της Πολεμικής Αεροπορίας,
κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες
λειτουργίας των συστημάτων αυτών, προσέφερες με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια τις
υπηρεσίες σου στην πατρίδα μας.
Η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας, θεωρεί τιμή και σεβασμό σε σένα και
την οικογένειά σου, για την πρόσκλησή μας
στην ΑΞΟ, στις 29 Ιουλίου 2011, στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ήρωα της οικογένειάς σου, Γιάννη Δαφέρμου.
Ήθος, εντιμότητα, ορθή κρίση, νηφαλιότητα,
ψυχραιμία και αρχοντιά σε χαρακτήριζαν και
κέρδισες το σεβασμό όλων των συναδέλφων

και μη που σε γνώρισαν.
Στην οικογενειακή σου ζωή, συνδέθηκες με
την Αγαπημένη σου γυναίκα, ΑΓΑΠΗ, ένα
υπέροχο και ζεστό άνθρωπο που αγαπούσες
και σεβόσουνα απεριόριστα. Αποκτήσατε 2
παιδιά, το Μενέλαο και τον Κωνσταντίνο
που στέκονται υπερήφανα δίπλα σου.
Ο θεός σε αξίωσε να απολαύσεις αυτές τις
οικογενειακές χαρές της ζωής και να δώσεις
αγάπη και στοργή σε αυτούς. Ήρθε η στιγμή που εκείνος αποφάσισε να σε πάρει στη
δικιά του «Μονάδα Ραντάρ» και σίγουρα
θα σε κατατάξει στην πλευρά των δικαίων.
Αγαπητέ Μενέλαε και Κωνσταντίνε, ο πατέρας σας ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος,
ένας ικανός Στρατιώτης που υπηρέτησε
σωστά, έντιμα τη πατρίδα του και κέρδισε
την αγάπη μας και το σεβασμό όλων μας.
Με σεβασμό και τιμή υποκλινόμεθα στη
Μνήμη σου και μέσα από την καρδιά μας
ευχόμαστε στην οικογένειά σου τα θερμά
μας συλληπητήρια και ο θεός να αναπαύσει
την ψυχή σου. Αιωνία σου η Μνήμη. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα της αγαπημένης σου
ΑΞΟ που θα σε σκεπάσει.
Από 27 Μαϊου άνοιξες τα φτερά σου και
πέταξες ψηλά στον ουρανό, χτυπημένος από
τα φαρμακερά βέλη της επάρατης νόσου και
παρά την σθεναρή σου αντίσταση ηττήθηκες, αφήνοντας εδώ, όλους εμάς που σε αγαπάμε να θρηνούμε για την απώλειά σου. Το
κενό σου πολύ μεγάλο, δυσαναπλήρωτο.
Πόσο περήφανος ήσουν για την καταγωγή
σου. Όποιος σε ρωτούσε από πού ήσουν
έλεγες τρεις λέξεις. ‘Αξος-ΜυλοπόταμοςΡέθυμνο. Σε διέκρινε ανθρωπιά, φιλότιμο,
τιμιότητα, αξιοπρέπεια, σεβασμός, καλοσύνη και τόσα άλλα χαρίσματα.
Πόσο περήφανος ήσουν για τους γονείς
σου, τα αδέρφια σου, τους συγγενείς σου,
την οικογένειά σου. Τώρα εκεί ψηλά θα
είσαι σίγουρα με το πατέρα σου Μενέλαο
και τη μητέρα σου Αφροδίτη, με τον αδελφό σου το Γιάννη, και τον ήρωα θείο σου
το Ληστοφάγο Αριστειδογιάννη, τα πεθερικά σου Κωνσταντίνο και Φαίδρα και
τόσους άλλους αγαπητούς συγγενείς.
Πόσο περήφανος ήσουν για την Πολεμική
Αεροπορία και τους συναδέλφους σου, που
υπηρέτησες πιστά 35 χρόνια. Δεν μπορώ
να ξεχάσω τις κουβέντες που κάναμε με τις
ώρες και μου περιέγραφες τις αποστολές
σου που σε καλούσε η Υπηρεσία. Πόσες
και πόσες κουβέντες και συζητήσεις κάναμε μαζί, όταν και εγώ ως νέος πλέον, Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος συγκρίναμε
την Πολεμική Αεροπορία και το Λιμενικό
Σώμα και πάντα έβρισκες τον τρόπο να
υπερτερεί η Πολεμική Αεροπορία. Πάντα
Μπροστάρης, δεν έκανες πίσω σε τίποτα
και για τίποτα. Πάντα έβαζες την Πατρίδα
και την Υπηρεσία σε πρώτη προτεραιότητα.
Πόσο υπερήφανος ήσουν για τη Σύζυγο με
την οποία έζησες 51 χρόνια και τα παιδιά
σου. Όταν έφτασες σε σημείο να σε περάσουν Αεροδικείο για να σε απολύσουν λόγω πολιτικών φρονημάτων της οικογένειας
της μητέρας μας, εσύ στάθηκες πάντα βράχος δίπλα της και δίπλα μας. Να προσπαθείς να κάνεις τα πάντα για να μην μας
λείψει τίποτα. Να υπερασπίζεσαι την οικογένεια και το σπίτι μας μην υπολογίζοντας
τίποτα ούτε και συνέπειες.
Δεν μπορώ να ξεχάσω πόσο περήφανος
ήσουν και με τι λαχτάρα με περίμενες αγαπημένε μου πατέρα όταν επέστρεφα από
αποστολές σε Χίο, Ιεράπετρα, Κω και Λέρο, και μου έλεγες συνέχεια, τελευταία φορά, δεν θα ξαναφύγεις. Και εμείς να χαροπαλεύουμε συνέχεια με κάθε λογής κινδύνους και εγώ να σου λέω συνέχεια ότι δεν
κάνω τίποτα για να μην ανησυχείς και να
μην αγωνιάς.
Δεν μπορώ να ξεχάσω αγαπημένε μου πατέρα ότι αψηφούσες και κυρίως κοιτούσες
το θάνατο κατάματα και αδιαφορούσες
προκλητικά απέναντί του όταν εδώ και 20
χρόνια είχες επιλέξει την τοποθεσία και
είχες ετοιμάσει με κάθε λεπτομέρεια την
τελευταία σου κατοικία και όταν σε ρωτούσα γιατί, πάντα μου έλεγες θα έρθει κάποια

στιγμή και η ώρα μου. Για όλα και όλους υπάρχει ημερομηνία λήξεως.
Δεν μπορώ να ξεχάσω αγαπημένε μου πατέρα
την χαρά που σου δώσαμε στη Λέρο στον Άγιο
Ισίδωρο με τη σύζυγό μου Μαρία. Από την
πρώτη στιγμή που τη γνώρισες την αγκάλιασες
με ζεστασιά και έλεγες η κόρη μας. Μια φορά
κι εμείς καταφέραμε να σε κάνουμε να χαμογελάσεις και επιτέλους να δεις τη χαρά που
ζητάει ο κάθε γονέας από το παιδί του.
Προσπαθήσαμε αγαπημένε μου πατέρα να
κάνουμε τα πάντα για να είσαι μαζί μας όσο
περισσότερο γίνεται, αλλά δυστυχώς δεν τα
καταφέραμε.
Τουλάχιστον έφυγες από αυτόν τον κόσμο
ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΤΙΜΙΟΣ ΟΡΘΙΟΣ
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ και κυρίως ΜΕ ΨΗΛΑ ΤΟ
ΚΕΦΑΛΙ.
ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕΣ, από
εκεί ψηλά που είσαι να μας προσέχεις και να
είσαι πάντα δίπλα μας, να μας καθοδηγείς και
να μας συμβουλεύεις. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους
όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος
μας, ιδιαίτερα τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους σου που σε αποχαιρέτησαν με τις δέουσες τιμές που σου άξιζαν.
Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον συγγενή
Εμμανουήλ Σαλούστρο Καθηγητή Ογκολογίας που πάντα ήταν κοντά σου προσφέροντας υψίστου επιπέδου ιατρικες υπηρεσίες.
Ακόμα και τις τελευταίες ημέρες και ώρες
ήταν κοντά σου και σου έδινε κουράγιο, δύναμη και ελπίδα.
Αγαπημένε πατέρα σε ευχαριστούμε για όλα
όσα μας πρόσφερες απλόχερα. Ήσουν είσαι
και θα είσαι στο νου και στην καρδιά μας συνέχεια και πάντα.
Ως αποχαιρετισμός ταιριάζει απόλυτα η μαντινάδα
ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑ
ΕΚΛΕΙΣΕΣ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΣΟΥ
ΓΙ’ΑΥΤΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ
ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ.

Αιωνία σου η Μνήμη
Αγαπημένε Σύζυγε και Πατέρα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
σε ότι μπορείς να δώσεις. Ότι δίνεται αληθινά
πιάνει τόπο». Εξάλλου το απέδειξε. Δεν πέρασε ποτέ ανήμπορος, πεινασμένος, ζητιάνος
ή άρρωστος από το σπίτι της και να μην τον
βοηθήσει και να τον φιλέψει με ό,τι είχε.
Είχε πάντα ανοιχτό το σπίτι της για όλους.
Όποιος έμπαινε στο σπίτι τον περίμενε με το
δίσκο στο χέρι.
Ήταν πιστή και θεοσεβούμενη και ένιωθε πάντα προστάτη το γείτονά της Αϊ-Γιάννη. Επικαλούνταν το θεό πάντα και τον ευχαριστούσε για ό,τι της έδωσε.
Ευτύχησε να κάνει παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα και να τα δει να μορφώνονται και να
προκόβουν στην κοινωνία.
Οι δικοί της άνθρωποι είναι περήφανοι γι’
αυτήν τη μάνα, που στήριζε στα δύσκολα, που
ενθάρρυνε στις αναποδιές, που αισιοδοξούσε
για τα μελλούμενα, που έδινε τα πάντα και δεν
ήθελε τίποτα.
Με το χαμόγελο, το χιούμορ και την αισιοδοξία της κατάφερε να κερδίσει γνωστούς, συγγενείς και φίλους.
Όλοι καταθέτουν την αγάπη και το σεβασμό
τους σε αυτή τη γυναίκα που στάθηκε όρθια
και συμπαραστάθηκε σ’όλη την ευρύτερη της
οικογένεια. Αγαπήθηκε από τους συγχωριανούς της και τιμήθηκε όπως της έπρεπε στο
τελευταίο της ταξίδι.
Ας είναι ελαφρύ το Ανωγειανό χώμα που τη
σκεπάζει και ας έχει καλό παράδεισο.
Στη μνήμη της εκλιπούσας, η οικογένεια του
Δημήτρη Σωκρ. Σαλούστρου κατέβαλε στην
εφημερίδα μας το ποσό των 100 ευρώ.

Εις μνήμη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
(Μπαντουροκατίνας)
✞ Απεβίωσε 02.02.2019

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

Εις μνήμη
ΕΛΕΝΗΣ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ

σου και τα εγγόνια σου.
Καλό παράδεισο μάνα.
Ο Γιαλάφτης σε αποχαιρέτησε με δύο μαντινάδες
Κυρά Κατίνα πάνω σου
το δάκρυ μου χαλάλι
κι αν τονε δεις χαιρετισμούς
να δώσεις στο Μιχάλη
Κυρά Κατίνα ήσουνε
ηρώϊσα για μένα
γιατί μεγάλωνες παιδιά
κι ο άντρας σου στα ξένα
Τον ευχαριστούμε πολύ
Τα παιδιά και τα εγγόνια σου ευχαριστούν
όλους που παραβρέθηκαν στο πένθος μας.
Στη μνήμη της, η οικογένεια εισέφερε το στη
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Για την
ΟΡΑΝΙΑ
Τα χρόνια σου πολλά, η αγάπη σου μεγάλη,
η ψυχή σου αγαθή, το μυαλό σου αντουμπάριστο , το κορμί σου λαβωμένο.
Η συναναστροφή σου δύσκολη, η χαρά σου
λίγη, οι δυσκολίες πολλές, οι παρατηρήσεις
σου μεστές, ο πόνος σου αβάσταχτος, η φωνή σου δυνατή.
Σ’ ευχαριστώ για όλα, για ό,τι μου πρόσφερες, για ό,τι ζήσαμε μαζί πενήντα χρόνια, για
το ότι ήθελες να με κάνεις δικό σου παιδί και
στο τέλος τα κατέφερες! Καλοστρατιά δεύτερη Μάνα μου!
Βασίλης Δραμουντάνης – «Μπενταφούτης»
Ο Βασίλης Δραμουντάνης - «Μπενταφούτης» κατέθεσε για την μνήμη της Ορανίας
το ποσό των 50 ευρώ στην ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ

την εφηβεία του. Αργότερα πήγε μετανάστης
στη Γερμανία όπου γνώρισε την γυναίκα του
Ελένη και παντρεύτηκαν εκεί. Απέκτησαν
τέσσερα παιδιά, τον Άλκη, τον Γιώργο, το
Νίκο και τον Στάθη.
Ο ίδιος ευτύχησε να δει και επτά εγγόνια.
Όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα, έζησαν ένα
μικρό διάστημα στ΄ Ανώγεια. Κατόπιν εργάστηκε στο Ηράκλειο και τέλος στην Αθήνα,
όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα.
Όλος ο κόσμος που τον γνώρισε, δεν ένιωθε
μόνο αγάπη για κείνον, αλλά και υπερηφάνεια,
διότι στο πρόσωπό του έβλεπε ένα αληθινό
άντρα και άνθρωπο με υψηλά ιδανικά.
Είχε πολύ καλές σχέσεις αγάπης και στοργής
με τα μέλη της οικογένειάς του, τους συγγενείς
και φίλους.
Όλοι θα διατηρήσουμε τη μνήμη του στα βάθυ
της ψυχής μας κι ας είναι ελαφρύ το Ανωγειανό χώμα που τον σκεπάζει.
Η οικογένεια του Σωκράτη Σκουλά ευχαριστεί
όλους, που συμμετείχαν στο βαρύ πένθος τους.
Πατέρα ε μίσεψες μακριά
κι έφυγες απ΄ το σπίτι
και τώρα είναι αδειανό,
πόσο πολύ μου λείπεις.
Ο γιός σου Νίκος
Άντρας μπερμπάντης, μερακλής
ήτονε ο Σωκράτης
και άνθρωπος η τση τιμής
κι εχθρός η τση απάτης.
Ο ανιψιός σου
Βασίλης Ιωάννου Καλομοίρης (Σπρούλος)
Σε τέσσερις γωνιές του τάφου σου
το δάκρυ μου έχει πέσει
κι όταν θα ψάξεις θα τη βρεις
τη ζωγραφιά στη μέση.
Ο αδερφός σου
Ιωάννης Σκουλάς (Μανάβης)
Ο Βασίλης Σκουλάς –Παπαδολευτέρη- (Αρκάδι Μονοφατσίου) κατέθεσε στην «Φωνή
των Ανωγείων» 50 ευρώ στην μνήμη του Σωκράτη Σκουλά.
Τα παιδιά του Σωκράτη Σκουλά κατέθεσαν
στην «Φωνή των Ανωγείων» 200 ευρώ στην
μνήμη του.

Εις μνήμη
ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΚΟΥΛΑ

Εις μνήμη
ΕΛΕΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑ

✞ 19/04/1936 - 20/03/2019

✞ 1940 - 2019

✞ 1934-2019

Έφυγε από κοντά μας στις 5 Απρίλη του 2019.
Κόρη του Βρεντζογιάννη από τη Γέννα και
σύζυγος του Σωκράτη Σαλούστρο ή Χατζή
από τα Ανώγεια.
Μια γυναίκα με δύναμη αγάπης απέραντη,
αισιόδοξη, μερακλίνα, όμορφη, με ψυχικό μεγαλείο, σεμνή και αθόρυβη.
Προερχόταν από αρχοντικό σπίτι, σε αρχοντικό σπίτι μπήκε. Τίμησε με τις αρχές και τις
αξίες της τον άντρα της, την οικογένειά του
και τα παιδιά της.
Ήτα πρότυπο νοικοκυροσύνης, καλαισθησίας
και ευγένειας. Με ένα καθαρό βλέμμα προς
όλους, καταδεχτική, φιλόξενη και ανοιχτόκαρδη. Μια ανοιχτή αγκαλιά, με αξίωμα της: «Δώ-
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Συνηθίζουμε όταν «φεύγει» κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο να μιλάμε γι’ αυτό φτάνοντας
στην υπερβολή.
Εμείς όμως θα πούμε λίγα λόγια. Πόσο μας
λείπεις μάνα. Λείπεις από τις καθημερινές μας
στιγμές, από τις λύπες μας, από τις χαρές μας.
Στις δυσκολίες μας σε έχουμε ανάγκη μάνα,
να μας βοηθήσεις, να μας συμβουλέψεις, να
μας δώσεις την ευχή σου.
Και μας έδωσες τόσα πολλά μάνα μου. Και
είχες ακόμα πολλά να μας δώσεις. Μας ανάθρεψες μόνη με πολλές δυσκολίες. Ο πατέρας
στα ξένα για το ψωμί των παιδιών. Μόνη εσύ,
μόνος και αυτός. Μεγάλωσες τέσσερα παιδιά.
Μας παντρέψατε, κάναμε παιδιά και είστε
χαρούμενοι μάνα, πολύ χαρούμενοι και εσείς
και εμείς. Έρχεται όμως η απώλεια του πατέρα, πολύς πόνος πολύ θλίψη, είχαμε όμως την
μάνα. Δεν το ξεπεράσαμε ποτέ. Τώρα έφυγες
κι εσύ. Κουρασμένη, βασανισμένη, ευχαριστημένη όμως, γιατί έβλεπες τα παιδιά σου χαρούμενα και ευτυχισμένα, τα εγγόνια σου που
σε υπεραγαπούσανε, και εσύ το ίδιο. Είμαι
ευχαριστημένη έλεγες, και το εννοούσες.
Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ μάνα.
Πεθαίνει όποιος ξεχνιέται.
Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας έμαθες για αυτά που μας πρόσφερες τα παιδιά

Ως λύτρωση αντιμετώπισες το θάνατό σου και
είχες προετοιμαστεί έγκαιρα και ενήργησες
ως καλός χριστιανός, χωρίς να τον φοβηθείς.
Τελευταίος σταθμός στο ταξίδι σου, η γενέτειρά σου και τα κατάφερες μόνος σου, αφού
δεν δέχτηκες να ξεγελάσεις τον χάρο, αλλά
τον αντιμετώπισες μπέτη με μπέτη.
Ο θάνατος σου βύθισε σε βαρύ πένθος ολόκληρη την οικογένειά σου.
Ο Σωκράτης Σκουλάς γεννήθηκε στ΄ Ανώγεια
το 1936 από τον Αλκιβιάδη Σκουλά (Γρυλιό)
και την Ελένη Ξυλούρη και πέθανε στα Ανώγεια.
Σε ηλικία οκτώ ετών, μετά την καταστροφή
των Ανωγείων, πήγε σε συγγενείς του στο
Αρκάδι Μονοφατσίου, που τον αγκάλιασαν
με αγάπη, δούλεψε και έμεινε μαζί τους μέχρι

Η μάνα μας, η Ελένη Χαιρέτη, ήταν το δεύτερο παιδί της Ζαχαρένιας Μανουρά και του
Αριστείδη Χαιρέτη με πρώτο παιδί την Αθηνά,
τρίτο την Μαρίκα, τέταρτο την Έλλη και πέμπτο την Αντωνία.
Η Ελένη είχε δημιουργήσει τη δική της οικογένεια με τον πατέρα μας, Δημήτρη Σκουλά,
δεινό τεχνίτη ξηρολιθικών κατασκευών, τεχνίτη στο γύρισμα κατσουνών, καλό τσαγκάρη,
ξυλογλύπτη, κτηνοτρόφο, αγρότη, πολύ όμορφο στη θωριά και εύχαρι στη συναναστροφή
άνθρωπο. Μαζί έχουν αποκτήσει, μέχρι τούδε,
τρία παιδιά, τη Ζαχαρένια, την Κωνσταντίνα
και το Μπάμπη, καθώς και τρία εγγόνια, το
Δημήτρη, τη Μαρία και την Ελένη.
Για τα παιδιά της, η Ελένη παρείχε τα πάντα,
είτε άμεσα είτε με το παράδειγμά της: κοινω-

νική προστασία, συναισθηματική ασφάλεια,
οικονομική ασφάλεια, πλαίσιο σκέψης, πρότυπα για αντιγραφή και συμμόρφωση, ηρεμία
στη σκέψη και στον τρόπο δράσης, υπομονή
και επιμονή στις προσπάθειες για επίτευξη
στόχων, στήριγμα σε κάθε δύσκολή τους στιγμή, ενσυναίσθηση στις συναναστροφές με
άλλους ανθρώπους, ευγενική θεώρηση του
κόσμου και των ανθρώπων, πίστη στους ανθρώπους και το καλό που αυτοί φέρουν μέσα
τους, μη διάθεση για ανακάτεμα στις ζωές
άλλων ανθρώπων, ευγένεια στην εκφορά λόγου, ικανότητα να διακρίνει το καλύτερο τμήμα ακόμα και στον χειρότερο άνθρωπο και
προσπάθεια να το ανάγει στο κυρίαρχό του
χαρακτηριστικό, συνηθισμένη της έκφραση
«κακός δεν είναι αφού έχει καλή μάνα».
Η Ελένη είχε επίσης πολλή υπομονή με τα
παιδιά, πιστεύουμε ότι θα έκανε μια τέλεια
νηπιαγωγό, αν οι καιροί, μετά το β΄ παγκόσμιο
πόλεμο, της επέτρεπαν να τελειώσει το σχολείο και να σπουδάσει: είχε μάθει σε όλα τα
παιδιά της γειτονιάς να ράβουν πολλές βελονιές και να πλέκουν. Στα παιδιά της έμαθε
επιπλέον και το «ανυφαντικό», δεδομένου ότι
πάντα υπήρχε ένα «αργαστήρι» στο σπίτι, ως
μέρος της οικιακής οικονομίας αρχικά, αλλά
και της δημιουργίας υψηλής αισθητικής εργόχειρων-παρακαταθηκών για τα παιδιά της
αργότερα.
Η ανάγκη της Ελένης να δίνει ήταν πάντα
μεγάλη, να δίνει και να κάνει τους ανθρώπους
ευτυχισμένους, να δίνει και να κάνει τη ζωή
των άλλων πιο εύκολη. Της ήταν βαθιά ανάγκη να είναι χρήσιμη. Αυτό συνέβαινε και σε
προφανείς ιστορίες όπως εκείνη του ξαδέρφου της Πολύδωρα, αλλά και της κουνιάδας
της Ευρυδίκης αλλά και σε αφανείς ιστορίες,
όπως η νοικοκυροσύνη του σπιτιού της. Την
ανάγκη της αυτή, του να είναι οργανωμένη
στη ζωή της και χρήσιμη στους άλλους, η μάνα μας δεν την καλλιέργησε μετά το γάμο της.
Το ίδιο έπραττε και με τη γιαγιά της την Κουλαθήνα, με τη μάνα της τη Ζαχαρένια και με
τον πατέρα της τον Αριστείδη. Ήταν το αγαπημένο τους εγγόνι-παιδί, καθώς «η Ελένη
ήταν η μόνη από τις αδερφές που δεν έφαγε
ποτέ ξύλο από κανέναν». Έτσι όπως το σκεφτόμαστε σήμερα, μάλλον ήταν εκείνη που
έκανε αεικίνητα όλες τις προφανείς και αφανείς δουλειές, ώστε να κρατιούνται όλα σε
ισορροπία και οι διαθέσεις των οικείων της
καλές.
O θάνατός της επήλθε στις 30 Γενάρη 2019,
μετά από 22 ημέρες συνεχόμενης νοσηλείας
στο ΠΑΓΝΗ, 7 εκ των οποίων στην εντατική
μονάδα θεραπείας. Πέθανε έχοντας όλες τις
αισθήσεις της οξυμένες χωρίς να έχει βαρύνει
κανέναν ιδιαίτερα, όπως και η ίδια πάντα ήθελε. Γλυκά, τρυφερά και αρχοντικά όπως πάντα επιθυμούσε.
Τούτες τις ημέρες που έχει πεθάνει τη φανταζόμαστε στον παράδεισο, να κάθεται ευπρεπώς σε ένα σκαμνί και να πλέκει το κορδόνι
για τη δημιουργία του λασέ που αγαπούσε να
κάνει τώρα τελευταία ήρεμα και στωικά και
τριγύρω της να είναι μαζεμένα αγγελάκια που
έχουν ήδη γοητευτεί από την καινούρια τους
συναναστροφή και να της διηγούνται ιστορίες του παραδείσου και αυτή αντίστοιχα να
τους λέει ιστορίες από το πέρασμα της στη γη
και να ξεκαρδίζεται στα γέλια όταν τους διηγείται το πόσο ξαφνιάστηκαν οι άνθρωποι με
τη διαφορετικότητά της, τη γαλήνη και την
ηρεμία που απέπνεε. Και όταν κουράζεται να
διηγείται και να ακούει, τη φανταζόμαστε σαν
ένα μικρό αγγελάκι να δοκιμάζει διάφορες
εκδοχές φτερών για να δει ποια της ταιριάζουν, ποια είναι παρόμοια με το χαρακτήρα
της και να κάνει γρήγορες κινήσεις-φτερουγίσματα και να ιδρώνει περισσότερο από τη
χαρά παρά από την κούραση της δοκιμής του
καινούργιου που πάντα της άρεσε. Όταν επιτέλους βρίσκει κάποια στιγμή τα φτερά της,
τη φανταζόμαστε να χαμογελά χαρούμενη και
να κάνει κύκλους γύρω από τον εαυτό της
ευτυχισμένη που είναι κοντά στην τελειότητα,
που είναι κοντά στο Θεό, που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της πάνω στη γη.
Σε ευχαριστούμε γλυκιά μας μητέρα για όλα.

Σε ευχαριστούμε που υπήρξες μάνα και υποστηρικτής και χορηγός και αγαπημένη και
τρυφερή και γλυκιά και όμορφη και ήρεμη.
Ελπίζουμε να γίνουμε άξιοι συνεχιστές της
παρακαταθήκης σου ως ανθρώπου, γονέα
και κοινωνού.
Μάνα μας, άγια γυναίκα. Με υπομονή, μ’
αντοχή, με ηρεμία με γαλήνη κι όλη τη γλύκα
της γης απάνω σου. Σε ευχαριστούμε για όλα.
Ο Νίκος Σκουλάς, ο δικηγόρος, έγραψε τα
παρακάτω λόγια για τη μάνα μας τα οποία
και παραθέτουμε «Eλένη του Παλιάτσο,
Καργολένη μας, στην ζωή σου απέπνευσες
τον λόγο και τον τρόπο της αγαπητικής σιωπής. Έφερες ως νύφη με τα προυκιά σου
στο Περαχώρι τη σιωπηρή καλοσύνη της
καταγωγής σου. Και σεμνά, διακριτικά,
ωσάν που ταιριάζει σε κάθε ουσιώδη παρουσία, νίκησες το θόρυβο. Δάμασες την ακατάλυτη δύναμη και την έκανες οικογένεια.
Με την υπομονή και την τάξη ανέμενες την
προσδοκία της δικαίωσης. Σε όσα η δικαίωση ήρθε και σε όσα ακόμα δεν ήρθε, δεν
υπήρξε ηχηρή πρόσκληση εκ μέρους σου.
Ούτε παράπονο. Η αισιοδοξία, η νηφαλιότητα και η ακούσια επικούρια φιλοσοφία
σου έδειξε έναν ασυνήθιστο δρόμο στάσης
και σκέψης για το περιβάλλον μας. Έναν
τρόπο που μεταλαμπαδεύτηκε από τα παιδιά σου σε κάθε έτοιμο έδαφος. Διαγνώστηκε η συμβολή σου από εκείνους που έχουν
τα κατάλληλα αυτιά. Φεύγοντας, θερμά σε
ευχαριστούμε, καλέ σπορέα».
Η Ζαχαρένια Σκουλά, έγραψε τα παρακάτω
λόγια με αφορμή τη φετινή γιορτή της μητέρας τα οποία και παραθέτουμε:
«Η μάνα μου πάντα γελούσε και ενθουσιαζόταν, σχεδόν παθιαζόταν, με τη φύση, την
εξοχή, τα λουλούδια, τα χόρτα, τους καρπούς. Ουσιαστικά ταυτιζόταν με τη μητέρα
φύση και ένιωθε απέραντη χαρά και αγαλλίαση με αυτά που η φύση γεννούσε, αλλά
και με τους δικούς της προσωπικούς καρπούς, τα παιδιά της. Έτσι τούτη η άνοιξη με
στεναχωρεί που είναι τόσο όμορφη αφού
λείπει εκείνη της οποίας η συχνότητα συντονίζονταν απόλυτα μαζί της. Με χαροποιεί
όμως, κιόλας, καθώς σε κάθε λουλούδι,
σε κάθε σπάρτο, σε κάθε στάχυ, σε κάθε ανθάκι δεντρού δε βλέπω παρά το χαμόγελό
της και το Θείο έρωτά της στη φύση. Πιστεύω
από αυτό της τον έρωτα πήγαζε η ευγένεια
και η πραότητά της. Η δύναμη να αντέξει τις
αντιξοότητες της ζωής της, η τεράστια υπομονή στο γήρας και τις συνέπειές του, που
την περιτριγύριζαν διεκδικώντας μερίδιο
στη ζωή ενός καλού και στοργικού ανθρώπου που μόνη του έγνοια ήταν να ζήσει τη
ζωή του με νόημα, ουσία, περιεχόμενο και
να έχει στη ζωή των άλλων ένα θετικό πρόσημο η ύπαρξή του. Εγώ ο,τιδήποτε έχω θετικό στη ζωή μου το οφείλω σε αυτήν (για τα
αρνητικά, αναλαμβάνω την ευθύνη). Θα τη
θυμάμαι για πάντα με άπειρο σεβασμό, περίσσεια εκτίμηση και πολύ, μα πάρα πολύ,
τρυφερότητα. Ως της αρμόζει».
Στη μνήμη της κατατέθηκαν τα παρακάτω
στέφανα:
Ζαχαρένια, Κωνσταντίνα, Μπάμπης Σκουλά
Κώστας Σκουλάς ή Χότζας
Μύρος και Ελευθερία Σκουλά
Μαριλένα και Μιχάλης Μανουρά
Μαρίκα και Βασίλης Κεφαλογιάννη
Λουκία Χαιρέτη ή Πλατσαράδαινα
Χρυσούλα Ξυλούρη ή Κοζύραινα
Έλλη και Στέλιος Αθητάκη
Μαρίκα Δακανάλη
Επίσης κατατέθηκαν στη μνήμη της στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων τα παρακάτω ποσά:
Μπέρκης Δημήτρης-Μαρία, 50 ευρώ
Κεφαλογιάννης Μπάμπης, 50 ευρώ
Κεφαλογιάννης Γιάννης, 50 ευρώ
Σκουλάς Μιχάλης, 100 ευρώ
Τέλος στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
κατατέθηκε το ποσό των 50 ευρώ από την
Όλγα Σκουλά, ενώ τα παιδιά της κατέθεσαν
στη Φωνή των Ανωγείων το ποσό των 100
ευρώ.

18

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμη
ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΛΑ
(ΚΑΒΟΒΑΣΙΛΗ)
✞ 40ήμερο μνημόσυνο 12/05/2019

μνήμη του πατέρα μας. Ακόμη ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κέντρο υγείας Ανωγείων.
Μπαμπά καλό ταξίδι σου
μ’ αν λιώσει και το σώμα
την μνήμη σου στην σκέψη μας
δεν την σκεπάζει χώμα.
Κληρονομιά μας άφησες
την περιφάνειά σου
και καθαρό τον δρόμο σου,
άγια τα λείψανά σου
Άμε να βρεις τη μάνα μας
που σου χει λείψει χρόνια
την άξιά σου σύντροφο
μαζί να ζείτε αιώνια
Καλό στερνό ταξίδι σου
πατέρα για τον Άδη
Καβοβασίλη ευγενή
άντρα χωρίς ψεγάδι

Φεύγουν τ’ αγαπημένα μας πρόσωπα το ένα
μετά το άλλο. Άνθρωποι με αξίες με αισθήματα με ανθρωπιά με ηθική με ευγένεια με
καλοσύνη με αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο...Με περίσσια αρχοντιά... Αυτοί ήταν οι
γονείς μας...
Πρώτα η μητέρα και τώρα ο πατέρας. Γιατί
μπαμπα μπορεί να ένοιωθες άτυχος που έφυγε η αγαπημένη σου σύντροφος. Και αυτό σε
συγκλόνισε και σου δημιουργησε προβληματα
υγείας... Αλλά δεν σ’ αφήσαμε ποτέ μόνο...
Και αυτό είναι τύχη μπαμπά και ανταμοιβή
για τους κόπους σου.
Δημιουργήσατε μια πραγματικά ενωμενη σαν
γροθιά οικογένεια και το έργο σας ολοκληρώθηκε γιατί κάνατε πολλή καλή δουλειά...
Καλό ταξίδι μπαμπά στις γειτονιές των αγγέλων. Εκεί μαζί με την μαμά, κοντά στον Θεό
να μας προσέχετε...γιατί πάντα θα σας έχουμε ανάγκη.
Σ’ ευχαριστούμε για όσα μας πρόσφερες... Για
την απέραντη αγάπη σου στην μαμά, στα παιδιά σου και κυρίως στην μεγαλη σου αδυναμία
στα εγγόνια σου. Ό,τι άφησες πίσω σου μυρίζει ΑΓΑΠΗ και ΚΑΛΟΣΥΝΗ. Σ’ ευχαριστούμε για όσα μας δίδαξες. Ήσουν πάντα
αυθεντικός, ειλικρινής, ντόμπρος...ο λόγος
σου συμβόλαιο. Ακόμη κι αν αυτό σου δημιουργούσε προβλήματα. Έδινες χωρίς να περιμένεις να πάρεις. Το σπίτι σου ήταν πάντα
ανοιχτό για όλους όπως και η καρδιά σου.
Μας έμαθες τι θα πει να είσαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ
και έτσι πορευόμαστε στην ζωή μας. Ήσουν
πάντα ακούραστος δουλευταράς μεγάλος
καλλιτέχνης στον τομέα σου. Είχες έμφυτο
ταλέντο. Πειραματιζόσουν με την πέτρα από
πολύ μικρός. «Ο τελευταίος χτίστης Μητάτου
στ’ Ανώγεια. Ένας άντρας που ανάλωσε την
ζωή του στην γνωριμία του με την πέτρα. Τα
χτίρια, οι μάντρες θα διηγούνται το πέρασμά
του απο τον Ψηλορείτη». Έτσι έγραψε για
σενα ο Λουδοβίκος και είχε δίκιο. Τα υπέροχα χτίσματα και μητάτα του βουνού θα θυμίζουν για πάντα πόσο σπουδαίος τεχνίτης και
μάστορας της πέτρας ήσουν...
Ο Γ. Σμπώκος, πρώην δήμαρχος Ανωγείων
στο βιβλίο του «Τα Μητάτα των Ανωγειανών» έγραψε: «Ο Βασίλης Σκουλάς (Καβοβασίλης) αναδειχτηκε σε λαμπρός κατασκευαστής ξερολιθικών κτισμάτων, σε πρωτομάστορα που πρόσφερε πολλά στην διατήρηση
και βελτίωση των ξερολιθικών κατασκευών
στην περιοχή του Ψηλορείτη. Δουλεύοντας
για 50 περίπου χρόνια έδωσε πολλά και σημαντικά και στον τομέα του περιβάλλοντος
γενικότερα. Τα έργα του στολίζουν τ’ Ανωγειανό Αόρι και δείχνουν στους μεταγενέστερους το χρέος του σεβασμού στην παράδοση
και το περιβάλλον.».
Ένας αυθεντικός Ανωγειανός με ήθος και
αξιοπρέπεια, με σεμνότητα και καλοσύνη...Ο
δικός μας μπαμπάς... Βασίλης Σκουλάς.
Καλοστραθιά... Να μας προσέχεις την μάνα.
Ευχαριστούμε θερμά όσους μας συμπαραστάθηκαν, παραβρέθηκαν, κατέθεσαν στεφάνια
ή χρηματικά ποσά σε διαφορές υπηρεσίες στην

Έφυγε ένας Ανωγειανός
που τίμησε τον τόπο
με καθαρό το μέτωπο,
με ίδρο και με κόπο

τραπέζι των γλεντιστάδων! Η παρέα σε μια
στιγμή έγινε έκρηξη! Όλοι σηκώθηκαν όρθιοι γύρω από το μωρό οι μαντινάδες και οι
ευχές έπεσαν βροχή... Η ζωή του Κουρούπη,
μας δίδαξε πως η νιότη είναι ψυχικό στολίδι
και δεν έχει ηλικία.
Το στρογγυλό τραπεζάκι στη γωνιά του μεϊντανιού θα αργήσει να ξαναβρεί το ταίρι
του… Κάθε μέρα στου Καρά το καφενείο με
το γλυκύ βραστό καφέ και το τσιγάρο, που
όλο έλεγε πως θα κόψει, κάτω από το καμπαναριό!
Όμορφος. Χουβαρντάς και λιγόλογος. Επιθυμητός και αναντικατάστατος...
Λουδοβίκος

Εις μνήμη
ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΓΟΥ
(ΛΑΓΙΝΑ)

Κοινωνικός, καλόψυχος
και στοργικός γονέος
έφυγες και δεν άφησες στην κοινωνία χρέος

Ενα μικρό αφιέρωμα σ’ ένα καλό Ανωγειανό
που έφυγε, τον Καβοβασίλη
Γ. Μπερκης
Τα παιδιά του προσέφεραν στη μνήμη του το
ποσό των 100 ευρώ για την «Φωνή των Ανωγείων».

Εις μνήμη
ΜΑΝΩΛΗ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΚΟΥΡΟΥΠΗ

«Κουρούπη, η παρουσία σου
λείπει απ το μεϊντάνι,
για δε θωρώ το δεύτερο
τα πάσα σου να κάνει»
Γιαλάφτης

Κουρούπης
Έφυγε ο άντρας των 93 χρονών που δε γέρασε ποτέ. Έζησε ελεύθερος μια ζηλευτή ζωή.
Μερακλής, γλεντιστής, ξενύχτης, χαρτοπαίχτης παλιάς κοπής.
Στα ύστερα της νιότης του παντρεύτηκε σαν
«ερμηνεύει η φύση», την Αγάπη Νταγιαντά.
Μια γυναίκα τριαντάφυλλο άρωμα και χρώμα! Γέννησαν τον Κώστα. Ένα σπουδαίο
μουσικό, να μας θυμίζει τη γιορτή της ζωής.
Θυμούμαι … Το 1977 σε ένα σπάνιο γλέντι
στο σπίτι του με τον μεγάλο λυράρη των Ανωγείων, το Στραβό. Ο Κουρούπης σηκώθηκε
μπήκε μέσα κι έφερε το νεογέννητο γιο του
σ΄ ένα καλαθάκι και τον άφησε πάνω στο

Ένα παράπονο έχω από μένα τόσο καιρό, σε
κάποιον που έπρεπε να πω ευχαριστώ και δεν
το ‘πα. Τώρα σε άλλο δρόμο βάζω πάλι τη
ζωή μου και για πρώτη φορά γιαγιά μου, καλή μου, δεν θα είσαι μαζί μου. Θα μου λείψουν
οι φωνές, οι αγκαλιές σου, γιαγιά μου καλή.
Θα μου λείψεις, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ και
θα σε αγαπώ για πάντα.

Μάνα σ’ευχαριστώ γι αυτά που μου δίδαξες,
σ΄ευχαριστώ που ήσουν καλή μάνα, σ’αγαπώ
και μου λείπεις.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το κόσμο που
μου συμπαραστάθηκε στον πόνο μου.
Ευχαριστώ τις γειτόνισσες της μάνας μου, που
ήταν πάντα πλάι της.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους θείους
μου, τις θείες μου και τα ξαδέρφια μου που
είναι πάντα δίπλα μου.
Η κόρη σου Άννα.

Όρθια με τον πόνο σου εμίσεψες Ελένη,
απ’ τη ζωή που σ’ είχενε η μοίρα αδικημένη.

Ήταν 2 Απριλίου το απόγευμα που μας άφησες σε ηλικία 84 ετών και η θλίψη στις καρδιές
μας είναι μεγάλη. Όμως αυτός είναι ο κύκλος
της ζωής. Κατά βάθος δεν έχουμε πιστέψει
ακόμη ότι η απουσία σου είναι αληθινή, ότι
θα βρούμε το σπίτι σου άδειο, το σπίτι που
σαν παιδιά περάσαμε στιγμές ξεγνοιασιάς και
φροντίδας, το σπίτι που μέσα υπήρχε πάντα
μια ανοιχτή αγκαλιά για εμάς. Δεν έχουμε
πιστέψει ότι δεν θα έχουμε πια τις ιστορίες
σου και τις συμβουλές σου. Οι αναμνήσεις
είναι πολλές και αυτές σε κρατάνε κοντά μας
και στο μυαλό αλλά κυρίως στην καρδιά μας.
Κι όμως για σένα ο θάνατος είναι μια λύτρωση απέναντι στον καημό σου που τόσα χρόνια
ήξερες να κρύβεις καλά κάτω από το χαμόγελο σου, τον καημό της ψυχής σου για τον αδικοχαμένο σου γιο, που πάντα είχες μέσα σου
κι ας μην ήθελες να το δείχνεις.
Μια μάνα βασανισμένη, μια μάνα ηρωίδα, μια
γιαγιά που ποτέ δεν μας μάλωσε, που μας
στήριξε με κάθε τρόπο όταν προετοιμαζόμασταν για το Πανεπιστήμιο, ένας μοναδικός
άνθρωπος.
Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να σε ξεχάσουμε.
Θα είσαι πάντα μαζί μας, κάθε φορά που θα
θυμόμαστε μια συμβουλή σου, κάθε φορά που
θα διηγούμαστε μια ιστορία σου, αλλά και
κάθε φορά που θα σε ψάχνουμε στη καρδιά
μας, γιατί εκεί η θέση σου είναι μοναδική.
Θα μπορούσα να γράφω ώρες για σένα θα
αρκεστώ σε αυτά αγαπημένη μας γιαγιά.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου. Δεν θα
σε ξεχάσουμε ποτέ.
Άμε να σμίξεις τους γονείς, την Όλγα, τον
Μανώλη (αδέρφια)
το γιο σου το μονάκριβο στου Άδη το περβόλι
Άμε να βρεις το Στεφανή το γιο σου το χαμένο
που το ‘μάθε και φώναξε μάνα σε περιμένω
Τρέχει το δάκρυ της ψυχής στον αποχωρισμό σου
πήγαινε να ξεκουραστείς σε περιμένει ο
γιος σου.
Τα εγγόνια σου
Γιώργος και Στεφανία.

Εις μνήμη
ΦΙΛΙΠΠΑ
ΣΟΦ.
ΜΑΝΟΥΡΑ

Εις μνήμη
Σάββα Κουνάλη
(Κουναλόσαββα)
✞ Απεβίωσε 22.04.2019

✞ Ετών 43

Δεν βάζω μαύρα στο κορμί
εμαύρισε η ψυχή μου
γιατί δεν σε χαιρέτισα
γιαγιούλα μου καλή μου
Ο εγγονός σου Βασίλης

Πήγαινε Ελένη στο καλό, ε μάνα πικραμένη,
και μη φοβάσαι εκειά που πάς, μα ο γιος σε
περιμένει.

Γιατί τ’ ανάθρεψες σωστά
και τίμια στον κόσμο
και τα μαθες να πορπατούν
εις τση τιμής τον δρόμο
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Σήμερο σε κηδεύγομε αδερφή μου πονεμένη,
μα απ’ όντεν έχασες το γιο ήσουνε ποθαμένη.

Οι δυο σου γιοι κι η κόρη σου
σε αποχαιρετούνε
κι υπόσχονται την μνήμη σου
πάντα να την τιμούνε

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Ένα μεγάλο ευχαριστώ δε λέω άλλο πράμα
γιατί το ψήφος σας τιμά μια πονεμένη μάνα.
Ο αδελφός σου
Αριστείδης Χαιρέτης (Γιαλαύτης)

Εις μνήμη
ΟΛΓΑΣ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗ

Ο Φίλιππας γεννήθηκε στις 12 Μαΐου του
1976 και έφυγε από τη ζωή στις 13 Απριλίου του 2019. Ήταν πολύ αγαπητός και
εργατικός, κουβαλούσε, όμως, μέσα του
μια παιδική αρρώστια και τα δέκα τελευταία χρόνια δεν πήγαινε καλά. Έκανε
πολλές θεραπείες και ήταν πάντα όλοι οι
δικοί του που τον φρόντιζαν για να μην
του λείψει τίποτα.
Νεαρός είχε στόχους και φιλοδοξίες. Παρά την επιμονή του δεν κατάφερε να πετύχει στην Ιατρική και αργότερα στην
Φιλοσοφική Σχολή. Τα προβλήματα που
κουβαλούσε από μικρός ήταν πολλά και
αυτά τον έκαναν στο τέλος να κουραστεί
ψυχολογικά. Τα τελευταία χρόνια είχε
κλειστεί στον εαυτό του, αποκομμένος
από τον περίγυρό του, χωρίς να μιλάει
ακόμα και στους πολύ δικούς του ανθρώπους για αυτά που τον απασχολούσαν,
ώσπου έφυγε ήσυχα – ήσυχα από τη ζωή.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στην Γερμανία
στις 24 Απριλίου
Ο Σοφοκλής Μανουράς αποχαιρέτησε
στην εκκλησία τον γιο του με τους παρακάτω στίχους:
Φίλιππα δεν ε-σκέφτηκες
την μάνα και τον κύρη,
και μοίρασες στ’ αδέλφια σου
της πίκρας το ποτήρι.

Η Όλγα Νιργιανάκη – Χαιρέτη ήταν το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας του Χαιρέτη
Στέφανου (Δαμιανοστεφανή). Ήταν παιδί
του πολέμου και είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, όπως και τα άλλα παιδιά της ηλικίας της.
Μεγαλώνοντας πήγε στο Ηράκλειο, παντρεύτηκε. Έκανε 3 γιους. Της είμαστε υπόχρεοι.
Έμεινε χήρα νωρίς. Μας μεγάλωσε θυσιάζοντας την προσωπική της ζωή. Θα είναι για
πάντα στην καρδιά μας και στην σκέψη μας.
Ήταν πολύ αγαπητή σε όλο τον κόσμο για το
χιούμορ της και για τις ιστορίες των παιδικών
της χρόνων.
Μοίραζε απλόχερα την αγάπη της. Ήταν μια
γυναίκα με αρχοντιά, αξιοπρέπεια και μια
μόρφωση που την απέκτησε μόνη της.
Πο άλλη μάνα ήσουνε Όλγα μας γεννημένη,
μα δε σε ξεχωρίσαμε ‘δερφή μας αγαπημένη.
Τρία παιδιά μεγάλωσες κι΄ησουν ευτυχισμένη
μα ΄χασες και τον άντρα σου κι΄ήσουνε πονεμένη.
Ο αδελφός σου
Αριστείδης Χαιρέτης
(Γιαλαύτης)

Μου ‘γράψες την συγγνώμη σου
μα να την πάρεις πίσω,
να σε νομίζω ζωντανό
όσο καιρό κι αν ζήσω.
Λίγα μαλλιά σου κράτησα
να σε θυμούμαι γιέ μου,
αφού δεν ήθελες να ζεις
σγουρέ βασιλικέ μου.
Τη μάνα μου να πας να βρεις
που σ’ είχε στην καρδιά της
για να σε σφίξει δυνατά
μέσα στην αγκαλιά της.
Την Ισμήνη και την Όλγα
να μου χαιρετάς
και να τους πεις μόλις τις συναντήσεις
ότι τις αγαπώ…
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ…
Στη μνήμη του εκλιπόντος Φίλιππα Σοφ.
Μανουρά ο πατέρας του, Σοφοκλής Μανουράς, κατέθεσε στην «ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ» το ποσό των 100 ευρώ και
50 ευρώ για την συνδρομή της εφημερίδας.

Το Σάββατο 1 Ιουνίου στον Ιερό Ναό του
Αγίου Ιωάννη στο Αρμί, τελέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο για τον Σάββα Κουνάλη
(Κουναλόσαββα) που έφυγε από τη ζωή στις
22 Απριλίου 2019.
Είναι καλοκαίρι και η νύχτα έχει απλώσει τα
φτερά της στο αγαπημένο σπίτι. Οι πόρτες
ανοιχτές να μπαίνει η λιγοστή δροσιά και έξι
παιδιά, το ένα ξαπλωμένο σχεδόν δίπλα στο
άλλο, ακούγοντας μόνο τις ανάσες μας. Την
απόλυτη ησυχία διαταράσσει η φωνή της κουρασμένης μάνας : «- Σβήσε μπρε το φως! Όλη
τη νύχτα πρέπει να διαβάζεις;»
Αυτός ατάραχος, γυρνά, της ρίχνει μια ματιά,
χαμογελά όπως πάντα και ξαναχώνεται στη
θαλπωρή του βιβλίου...Μια τυπική νύχτα των
παιδικών μου χρόνων.
Τώρα που αναστορούμαι λέξεις και στιγμές,
νιώθω ότι από εκεί πρέπει να αρχίσω. Μα τι
να πρωτοπώ, που να σταθώ, να μη ξεχάσω,
να μην αδικήσω. Να μπορέσω να περιγράψω
τη καλοσύνη, τη γαλήνη και την ηρεμία που
χαρακτήρισε το διάβα της ζωής σου.
Ο Κουναλόσαββας γεννήθηκε το 1933. Ακριβογιός του Χαραλάμπη Κουνάλη και της Ειρήνης το γένος Δραμουντάνη. Το τρίτο από
τα πέντε παιδιά της οικογένειας. Η Όλγα, η
Λευτερία, ο Σάββας, η Λουκία, η Φωφώ. Μοναχογιός και για τις αδερφές του : «- Ο Σάββα μας!».
Τρίχα να μην αγγίξει τα μαλλιά του, δίχτυ
προστασίας να μη πάθει τίποτα. Ακόμα και
σήμερα κλαίνε όταν θυμούνται τη στιγμή που
σκάβανε μικρά παιδιά το χωράφι και από
απροσεξία το σκεπάρνι της αδερφής του τον
τραυματίζει στο κεφάλι.
Τα πρώτα χρόνια της ζωής του δύσκολα. Κατοχή, το κάψιμο του χωριού. Παλικαράκι,
δίπλα στη μάνα του βλέπει τους καπνούς του
χωριού που καίγεται, από την Αξό. Μετά το
πόλεμο τελειώνει άριστος μαθητής το Ανωγειανό Δημοτικό Σχολείο στο Ηράκλειο και
στην αποφοίτησή του η δασκάλα του αναθέτει να απαγγείλει το ποίημα «Ο Καλός Γιός».
Και αυτό το ποίημα τον συντρόφευσε στη
υπόλοιπη ζωή του. Καλός γιός, αδερφός, σύντροφος, πατέρας.
Γυρνά στο χωριό να βοηθήσει και αυτός την
οικογένειά του. Νεαρός τη δεκαετία του ‘50
και του ’60 ζει την δημιουργία και το ξαναχτίσιμο του χωριού από την αρχή. Κάνει παρέες
και φιλίες που σημαδεύουν τη ζωή του. Ο Δημάρατος, ο Αντρέας, ο Φούρος, ο Βιόλος και
δίπλα στον πάντα ευγενή πατέρα του και στο
θείο του, το Σαββοβασίλη αντρώνεται και
πλάθει τις αξίες της ζωής του. Αξίες που δεν
τον εγκαταλείπουν ποτέ και μια εποχή που
χάθηκε παντοτινά.
Οι κόρες της Κουνάλενας παντρεύονται και
όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου παντρεύεται κι ο ίδιος την Αντιγόνη Κουτεντάκη του
Λεωνίδα και της Σοφίας, το γένος Κεφαλογιάννη. Η γυναίκα του θα σταθεί βράχος και
ήρεμη δύναμη για την οικογένεια που θα χτίσει. Κάνει έξι παιδιά και αγωνίζεται καθημερινά να τα αναθρέψει και να τα σπουδάσει
αργότερα. Ζουν ευτυχισμένα παιδικά χρόνια

σε μια γειτονιά «με πολλούς πατέρες και μανάδες και 27 αδέρφια» στην αυλή έξω από το
Δημαρχείο : «-Τα πολλά παιδιά είναι ευτυχία», μας έλεγε, όποτε μας λύγιζαν μα δεν μας
γονάτιζαν τα καθημερινά προβλήματα της
νιότης μας.
Ξεκινά τη ζωή του από το μηδέν πολλές φορές.
Κορακόπετρα, Γούρνες, Νίδα και το αγαπημένο Καβροχώρι. Δεν αγκομαχεί, δεν δυσανασχετεί. Αγωνίζεται, πάντα αισιόδοξος και
χαμογελαστός. Με σπουδαίους «ορτάκηδες
και συνοδοιπόρους». Επαναστάτης για το χώρο και το χρόνο της εποχής του. Χωρίς στεγανά, χωρίς προκαταλήψεις. Παιδί με τα παιδιά, μεγάλος με τους μεγάλους. Θα εμπνεύσει
σεβασμό, περηφάνια, συντροφικότητα. Αγαπημένος για τους συγγενείς και για τους φίλους. Με υψηλή την αίσθηση της ευθύνης και
του χρέους δε μένει στα μικρά και ασήμαντα,
κάνει υπερβάσεις στις συναναστροφές του,
τιμά και σέβεται όλους τους συγχωριανούς.
Στις χαρές, όμορφος με τα καστανοπράσινα
μάτια, φορώντας τα φρεσκοβαμμένα στιβάνια
και το μαύρο μαντήλι που δεν αποχωρίστηκε
ποτέ, θα κόβει το κρέας λίγο-λίγο και θα κερνά. Και στις λύπες εκεί, θα χαϊδεύει το μουστάκι, θα κάνει το σταυρό του, «- Δόξα σοι ο
Θεός, θέ μου», θα λύνει το μαντήλι, θα το
σφίγγει στα δόντια του, θα κλείνει λογαριασμούς με το παρελθόν και θα ξεκινά ξανά την
ανηφόρα της ζωής.
Και εμείς εκεί, κάθε Σεπτέμβρη να σε αποχαιρετούμε μπαμπά με ένα λυγμό που ανέβαινε
μέχρι το λαιμό για να μη φανεί το δάκρυ. Να
έρχεσαι τα κρύα χειμωνιάτικα βράδια, με δύσκολους καιρούς, για να φύγεις ξανά πολύ
πριν ξημερώσει. Ο χαιρετισμός σου, καθημερινός με ένα μπουκάλι γάλα με το γαλατά του
συνεταιρισμού. «- Οι βοσκοί είναι καλά», αυτό έφτανε και ύστερα πάλι η ανυπομονησία
του Απρίλη, το ξανάσμιγμα στον Κιλιστό για
το καλοκαίρι που ερχόταν. Να κατεβαίνεις
από τη Νίδα και μαζί με τη γυναίκα σου να
φεύγεις ξανά για το Καβροχώρι. Ο τρύγος τον
Αύγουστο, η αγωνία να μαζέψουμε τη σταφίδα πριν τις πρώτες βροχές. Αγώνας, αγώνας
η ζωή μα το βράδυ να έρχεσαι πάντα με τα
ρόδα στα χέρια και το χαμόγελο στα χείλη.
Να φουσκώνουμε από περηφάνεια για μια σου
λέξη, για ένα βλέμμα. Φάρος ελπίδας και αισιοδοξίας για όλους μας. Να μην μας αποθαρρύνεις ποτέ, να στηρίζεις τις επιλογές και τα
λάθη μας, να είσαι πάντα εκεί γιατί χωρίς
εσένα θα ήταν – θα είναι – διαφορετικά. Και
να ευχόμαστε ακόμα και σήμερα να μπορούσαμε να ρουφήξουμε τις αναμνήσεις και τις
θύμισες που έχουν και άλλοι από εσένα. Ο
Κώστας, ο Λευτέρης, ο Μανώλης, παιδιά σου
και αυτά.
Ύστερα, τα τελευταία χρόνια όταν ο κύκλος
έκλεινε σιγά σιγά, να στέκεσαι ώρα πολύ
μπροστά από τις φωτογραφίες με τα εγγόνια,
να κάνεις τις τελευταίες βόλτες στη Νίδα και
να μονολογείς: «- Ε το μπαντέρμο κόσμο…».
Και να έρχονται ξανά και ξανά στο νου μου
τα λόγια του Καζαντζάκη που τόσο σου άρεσε:
«Μαζεύω τα σύνεργά μου: δράση, ακοή, γέψη, όσφρηση, αφή, μυαλό, βράδιασε πια,
τελεύει το μεροκάματο, γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου, στο χώμα. Όχι γιατί
κουράστηκα να δουλεύω, δεν κουράστηκα,
μα ο ήλιος βασίλεψε...».
Σβήσε το φως αγαπημένε μου μπαμπά. Πέρασε πιά η ώρα. Καληνύχτα…
Τα παιδιά σου
�
Η Κυριακή των Βαΐων ήταν για μένα από
πάντα, μια καταθλιπτική ημέρα. Ίσως γιατί,
ζώντας από παιδί το Πάσχα στην Εκκλησία,
μου φαινόταν πολύ θλιβερό το γεγονός ότι ο
Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός. Από
φέτος, η μέρα αυτή θα είναι για μένα διπλά
θλιβερή. Έχασα το ζάλο μου, τον αέρα μου.
Ορφάνεψε για μένα μπαμπά το καφενείο της
νονάς. Σε θυμάμαι, κάθεσαι στο γωνιακό τραπέζι κάτω από τη μουρνιά, διαβάζοντας την
εφημερίδα. Φορείς τα καλοβαμμένα στιβάνια
σου και το μαύρο μαντήλι, που δεν αποχωριζόσουν ποτέ. Κι εγώ κατεβαίνω από το σπίτι,

σηκώνεις το κεφάλι και με κοιτάζεις, δίχως
να σου έχω φωνάξει, λες και ένοιωθες την
παρουσία. Σου χαμογελώ και σε χαιρετώ σηκώνοντας το χέρι, και εσύ μου γνέφεις κουνώντας μόνο τα δύο δάχτυλα του χεριού σου.
Και ανεβαίνω τα σκαλοπάτια του Δημαρχείου δυο δυο με χαμόγελο.
Και μόνο η ματιά σου μου έδινε δύναμη μπαμπά. Δεν μπορώ να πιστέψω πως δεν θα ξαναδώ αυτά τα καστανοπράσινα μάτια.
Θα κοιτάζω μπαμπά το γωνιακό τραπέζι κάθε φορά που θα ανεβαίνω στο Δημαρχείο. Και
θα σε χαιρετώ στον ουρανό.
Ίσως ο χρόνος φανεί καλός απέναντί μου και
ξαναβρώ κάποια στιγμή το ζάλο μου. Μα
εσένα δεν θα σε ξαναβρώ.
Σε αγαπώ πολύ μπαμπά με αγάπη που δεν
χάνεται. Θα μου λείπεις πάντα.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ευγενική ψυχή σου.
Η κόρη σου Χαρά

Εις μνήμη
ΕλένηΣ Ξημέρη
του Μεϊντανιού!

Η Ελένη Ξημέρη (Ξημερολένη), μια ξεχωριστή μορφή του Μεϊντανιού και των Ανωγείων, «έφυγε» από τη ζωή στις 9 Μαΐου 2018
και κηδεύτηκε την επομένη, στο αγαπημένο
της χωριό παρουσία πλήθους φίλων, συγγενών και συγχωριανών.
Μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή γυναίκα, που
αγάπησε και τίμησε τον τόπο και στα 84 χρόνια της ζωής της και μια μορφή που θα λείψει
σε όλους από το σπίτι της, στην πίσω αυλή
της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Ένας
ολόκληρος χρόνος πέρασε από το φευγιό της
Ελένης Ξημέρη, με την οικογένεια της να μην
ξεχνά τον δικό της άνθρωπο, τον οποίο τιμά,
σέβεται και θυμάται πάντα με την ίδια αγάπη.
Το σπίτι της στο Μεϊντάνι, που συντηρεί ο
αγαπημένος της ανιψιός Γιώργης Ξημέρης,
θα θυμίζει πάντα σε όλους μας μια αγνή και
όμορφη εικόνα των Ανωγείων που είχε φτιάξει περίτεχνα η εκλιπούσα όσο ζούσε. Ο αδερφός της Εμμανουήλ Ξημέρης (Ξημερομανώλης), συγκλονισμένος ακόμη από τον χαμό
της αφιερώνει στην Ελένη μερικές μαντινάδες
στη μνήμη της:
Ώστε να ζω από το νου, δε φεύγεις αδερφή
μου,
γιατί είσαι αιτία και αφορμή και έλιωσε το
κορμί μου.
Έφυγες δε γυρίζεις πια Ελένη στο Μεϊντάνι,
οι βιόλες σου μαράθηκαν κι ο νους σου δεν
το βάνει.
Οι βιόλες σου μαράθηκαν κι όλοι σε αναζητούμε,
μα κηπουρό καλύτερο να βρούμε δεν μπορούμε.
Στη μνήμη της η οικογένεια του Εμμανουήλ
Ξημέρη (Ξημερομανώλη) προσφέρει το ποσό
των 50,00 ευρώ στην εφημερίδα «Η Φωνή των
Ανωγείων».
Ας είναι ελαφρύ το χώμα των Ανωγείων που
την σκεπάζει.

 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΦΩΤ

1

2

3

6

7

8

4

ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας και
η Συντακτική Ομάδα της Φωνής των Ανωγείων
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Καλό Καλοκαίρι!
1-9 Π
 άσχα στ Ανώγεια. (ΦΩΤΟΣ Μανώλης Σκανδάλης)
10-12 Σ τιγμιότυπα από τις απερχόμενες ευρωεκλογές- αυτοδιοικητικές εκλογές στ' Ανώγεια.
(ΦΩΤΟΣ Μανώλης Σκανδάλης)

13-20 Σ τιγμιότυπα από την συμμετοχή του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας στη 13η Παγκρήτια Έκθεση.
(ΦΩΤΟΣ 13-15 Βαρβάρα Σιαφάκα), (ΦΩΤΟΣ 16-20 Μανώλης Καζεράκης)
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