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Ξανά «Δήμος» προτάθηκαν τ’ ΑΝΩΓΕΙΑ!
Ο Καλλικράτης διατηρεί τ’ Ανώγεια, ως «Δήμο ορεινό»

Απομένει η ψήφιση του σχεδίου από τη Βουλή
Σε 24 από 71, που είναι σήμερα, μειώνονται οι δήμοι στην Κρήτη, σύμφωνα με τη νέα διοικητική 
μεταρρύθμιση με την ονομασία «Καλλικράτης» και το χωροταξικό του σκέλος, που παρουσίασε ο 
υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, στις 28 Απριλίου 2010 και κατά τη διάρκεια του 
υπουργικού συμβουλίου. Αν και οι αρχικοί προγραμματισμοί της κυβέρνησης για ακόμα λιγότερους, 
ισχυρότερους και βιώσιμους δήμους είχαν θέσει την τοπική κοινωνία των Ανωγείων σε προβληματισμό 
για το μέλλον του Δήμου μας, εντούτοις τ’Ανώγεια προτάθηκαν ως δήμος «ορεινός» και αυτόνομος, 
όπως επίσης αυτόνομοι και δη ορεινοί δήμοι προτάθηκαν τα Σφακιά από το νομό Χανίων, η Βιάννος 
από το νομό Ηρακλείου και το Οροπέδιο από το νομό Λασιθίου.

(σνέχεια στη σελ. 15)

Ομιλία του δημάρχου  
κ. Κεφαλογιάννη  
στο Σύλλογό μας 

Αρκετοί οι Ανωγειανοί και ουσιαστική η 
συμμετοχή τους, κατά την ομιλία του δη-
μάρχου Ανωγείων κ. Σωκράτη Κεφαλο
γιάν νη το απόγευμα της Παρασκευής, 19 
Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 19:30, στην 
αίθουσα του Συλλόγου μας. 

(σνέχεια στη σελ. 17)

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

(internet)
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΗ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

www.ifonitonanogion.gr
Η ιστορική εφημερίδα του Συλλόγου 
μας «Η Φωνή των Ανωγείων», που για 
πρώτη φορά κυκλοφόρησε το Δεκέμ
βριο του 1973, και λίγο πριν κλείσει σα-
ράντα χρόνια συνεχούς και αδιά λειπτης 
κυκλοφορίας της, προσαρμό ζεται στη 
νέα εποχή της πληροφορίας και της τα-
χύτητας.                          (σνέχεια στη σελ. 17)

40 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΕΤΟΣ  

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ
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ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση της μελέτης ανά
πλασης που περιλαμβάνει όλο τον άξονα του 
κεντρικού δρόμου από το Κέντρο Υγείας μέχρι 
το Αχλαδάκι, καθώς και τις πλατείες των εκ
κλησιών. Η μελέτη έχει ήδη υποβληθεί σε προ
κήρυξη του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Κρή
της και περιμένουμε τα αποτελέσματα αξιολό-
γησης. 

(σνέχεια στη σελ. 16)

30 χρόνια χωρίς 
το Νίκο Ξυλούρη
Στις 8 Φλεβάρη 2010, συμπληρώθηκαν τριά-
ντα χρόνια από το θάνατο του Νίκου Ξυ
λούρη, του καλλιτέχνη που με την αρχαγγελική 
φωνή και την πατριωτική συ νεισ φορά και 
λεβεντιά του, αποτέλεσε σύμβολο για όλους 
τους Έλληνες.

(σνέχεια στη σελ. 4)

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ  

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Με τη συμμετοχή πολλών ανωγειανών 
και φίλων του Συλλόγου μας πραγ μα-
τοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 20 
Μαρτίου, η ετήσια χοροεσπερίδα μας 
στο κέντρο διασκέδασης «Γοργόνα».

(σνέχεια στη σελ. 17)

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ  
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ!

Στην προσπάθειά μας, η ιστορική εφημερίδα του Συλλόγου μας, να αποκτήσει περισσότερους 
αναγνώστες και με κριτήριο την επιθυμία του Συλλόγου μας να ενημερώνει όλους τους Κρήτες 
για τα δρώμενα και τις δραστηριότητες τους συλλόγου μας, αλλά και του χωριού μας, των 
Ανωγείων και σε συνδυασμό με την ανάρτησή της εφημερίδας μας, στη νέα ιστοσελίδα της 
στο διαδίκτυο, η εφημερίδα μας θα αποστέλλεται στο εξής στην διεύθυνση κάθε Κρητικού 
Συλλόγου στη Αττική και συνολικά και για την ακρίβεια θα αποστέλλεται σε όλους τους 
συλλόγους Ρεθυμνίων και Ηρακλειωτών στην Αττικής, αλλά και σε όλους τους Συλλόγους 
Κρητών της Αττικής, οι οποίοι,  συνολικά, αριθμούν περισσότερους των διακοσίων!

Στις 28 Μαΐου 1970, υπογράφηκε, από όλα τα τότε ιδρυτικά μέλη, το καταστατικό του 
Συλλόγου μας, ο οποίος ονομάσθηκε «Σύλλογος των Εν Αθήναις Ανωγειανών Το 
Ιδαίον Άντρον» με έδρα την Αθήνα και συστήθηκε νομίμως με την υπ’αριθμ. 982/1970 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας.
Ο Σύλλογος αυτός αποτέλεσε τη συνέχεια του Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος 
των Ανωγειανών της Αθήνας – Ψηλορείτης», ο οποίος ιδρύθηκε το 1946 στην Αθήνα 
και η δράση του διακόπηκε το 1967.                                                            (σνέχεια στη σελ. 5)

13/7/1970  
Η 1η σελίδα  
του 1ου πρακτικού 
συνεδρίασης  
του Δ.Σ. του 
Συλλόγου μας

Δεκέμβρης1973  
Το 1ο φύλλο της 
εφημερίδας μας
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Σκέψεις...
«Το Πορφυρό 
Προσωπείο»

Ανωγειανές••• εκδόσεις

Η ποιητική συλλογή του 
Οδυσσέα Σπαχή,  
«Το Πορφυρό Προσωπείο» 
κυκλοφόρησε το 2010  
από τις εκδόσεις Ίδμων.

Η ποίηση του Οδυσσέα Σπαχή είναι 
εμπ νευσμένη από στιγμές και γεγο-
νό τα που επηρεάζουν σε βάθος τη 
ζωή του ατόμου και της κοινωνίας. 
Ο ποιη  τής δεν ακολουθεί επιφανεια-
κά την πο ρεία όλων αυτών των 
κατα στά     σεων, που διαδρα ματί-
ζονται  στην καθημε ρινότητα του 
ανθρώ που και στην ιστορία του, 
αλλά τις προ  σεγγίζει εξερευνώντας 
τις κρυ φές εστίες τους, μέσα από 
τις οποίες διαμορ φώνεται και η 
αληθινή τους όψη. 

Η γραφή του είναι αποτέλεσμα πολλαπλών εσωτερικών συγκρούσεων, τόσο σε 
συναισθηματικό όσο και σε νοητικό επίπεδο. Μέσα από αυτή τη διαμάχη, κατορθώνει 
να συγκροτήσει, με το λόγο του, ιδέες και έννοιες και να καταθέσει την προσωπική 
του άποψη για όλα εκείνα που αιώνες τώρα ταλανίζουν την ανθρώπινη σκέψη. 
Στην προσπάθειά του αυτή, δίνει ιδιαίτερη έμφαση, όχι μόνο στην επιλογή των 
εκφρα στικών του μέσων, αλλά και στη δομή των ποιημάτων του, επιδιώκοντας τον 
ξεχωριστό τρόπο εκείνο που θα τον οδηγήσει σε μια αμεσότερη επικοινωνία με τους 
αναγνώστες.

Δείγμα γραφής: Κάποιοι εκλιπαρούν την εύνοια της τύχης,/άλλοι γίνονται ικέτες 
για της αγοράς το κέρδος/και μερικοί επαιτούν την ιαχή της δόξας./Μόνο εκείνοι 
που δεν ελπίζουν/στα εφήμερα,/μόλις που ανασαίνουν/της αιωνιότητας τον οίστρο./
Είναι αυτοί που/κάπου, κάπως, κάποτε/μας είπαν την αλήθεια,/καθώς γεννήθηκαν 
θνητοί,/μα έζησαν στο αεί.

Πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της 
26ης Απριλίου 2010 στην αί θου   σα 
της Ένωσης Ανταποκρι τών Ξέ νου 
Τύπου (Ακαδημίας 23), με επι τυ-  
χία και συμμετοχή πλή θους κόσ μου 
η παρουσίαση της ποιη τικής συλ -
λογής της κ. Μαρλένας Σκουλά
Περι φε  ρά κη. Η συλλογή κυκλοφό-
ρησε από τις εκδόσεις «Ιωλκός» 
και τιτλοφορείται «Αιώ   νια Χει
ρα ψία». Πρόκειται για τη ενδέ
κα τη ποιητική συλ λο γή της δη-
μιουργού, η οποία συ  νάμα είναι 
γραμματέας της Ένωση Ελλή-
νων Λογοτεχνών, αλλά και μέ-
λος πολλών λογο τεχ νικών, αλλά 
και φιλολο γικών συλ λόγων. 
Στα 46 ποιή ματα, που περιλαμβάνει η και-
νούργια αυτή συλλογή της δη μιουργού, αποκαλύ πτεται για ακόμα 
μία φορά το ανήσυχο πνεύμα και η διεισ δυτική ματιά της συγγραφέως, ενώ δίνεται η 
δυνατότητα στον αναγνώστη να απολαύσει το ζωντανό και γεμάτο σφρίγος ποιητικό 
λόγο της δημιουργού, λόγος ο οποίος υμνεί τη ζωή, την αγάπη, αλλά τις ουσιαστικές 
και ειλι κρι νείς ανθρώπινες σχέσεις. 
Την εκδήλωση, που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, τίμησαν με την παρουσία τους 
με ταξύ άλλων ο καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και βουλευτής Λακω νίας κ. 
Λεω νίδας Γρηγοράκος, ο πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως κ. Γεώρ γιος Μαριδάκης, 
η πρόεδρος της Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρίας κ. Σου ζάνα ΔανάληΚωτσάκη, 
οι καθηγητές Πανεπιστημίου κ.κ. Πάνος Κωστάκης, Ορέστης Μανούσος, Ρίτσαρντ 
Γουϊτ, Τάσος Γιαννούδας, καθώς επίσης και ο εκλεκτός λογοτέχνης και δημοσιογράφος 
κ. Γιάννης Κορίδης.
Η συγγραφές ευχαρίστησε κατά την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της, τον 
εκδότη του οίκου «Ιωλκός» για τη φροντίδα στο έργο της και ειδικά τον κ. Κώστα 
Κορίδη, για την ιδιαίτερα επιμελημένη έκδοση, αυτής της ποιητικής συλλογής, και 
όλους όσοι την τίμησαν με την παρουσία τους, αλλά και όλου ς εκείνους που δεν 
κατέφεραν για διάφορους λόγους να ανταποκριθούν στο κάλεσμά της

«Όλα πάνε...»
Στη ζωή «υπάρχουν» ρήσεις, που φέρουν ηχόχρωμα ζωηρό και 
ανεξίτηλο και άπαξ και τις ακούσεις, δεν τις ξεχνάς ποτέ. Ανα-
φέρομαι σε δύο-τρεις λέξεις (άντε μια φράση ολόκληρη), οι 
οποίες εκφωνήθηκαν σε κάποιο κρίσιμο σημείο ή σε μια μαγική 
(λες) κι αθώα στιγμή, και χαράχτηκαν στη μνήμη σου και έκτοτε 
και διαρκώς κι απαρεγκλίτως χρησιμεύουν ως φωτεινός σημα
τοδότης, δείχνοντας σου την πορεία, μια επιλογή ή ακόμα και 
την ίδια τη στάση, που πρέπει να τηρείς σε δύσκολες στιγμές στη 
ζωή. Άλλοτε πάλι, οι λέξεις ή οι φράσεις αυτές εκστομίζονται 
δίκην συμπεπτηγμένης και μεστής, ενίοτε και προκλητικά αφο
πλιστικής, επιχειρηματολογίας σ’ένα, κατά τη γνώμη μου, διαρ-
κώς επαναλαμβανόμενο και συχνά συναντούμενο διάλογο, ως 
το επιχείρημα που θα καταρρίψει κάθε κοσμοθεωρία για την 
τέλεια (κατά τ’άλλα) πλάση και την αλλόκοτη και άδικη (βεβαίως-
βεβαίως) κοινωνία που κτίσαμε πάνω σ’αυτήν.
Δεν ξέρω γιατί οι φράσεις αυτές, έχουν περισσότερη λάμψη από 
τις όποιες άλλες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ζούμε «αγκαλιά» με 
τις φράσεις αυτές. Δεν ξέρω γιατί έχουμε όλοι, τουλάχιστον από 
μια, τέτοια στο μυαλό μας. Δεν είμαι σίγουρος για ποιο λόγο 
αυτές οι φράσεις εμπνέονται αποκλειστικά από την αγάπη, την 
αδικία ή την ατιμία και αφορούν στις έννοιες αυτές.
 Ίσως να οφείλεται στην εσώτερη ανάγκη μας να ερμηνεύσουμε 
τη ζωή, να αντιληφθούμε τα κακώς κείμενα ή την αδυναμία μας 
να αλλάξουμε τα όσα έρχονται και επηρεάζουν καταλυτικά τη 
σκέψη και το μέλλον, εμάς και των παιδιών μας και φυσικά και 
της κοινωνίας που ζούμε. Και τούτο επειδή κουμάντο κάνει 
Άλλος και διότι το παιχνίδι παίζεται σε ξένο γήπεδο.
Αισθάνομαι πάντως, ότι οι φράσεις αυτές έχουν τόση δύναμη 
που νιώθεις, ότι με το που θα γίνουν «κτήμα» σου και θα χαρα-
χτούν μέσα σου, σε απελευθερώνουν και σου δίνουν τέτοια ώθη-
ση λες και κατέχεις όλη τη σοφία του κόσμου.
«Όλα πάνε», συνήθιζε, μεταξύ άλλων, να λέει ο αείμνηστος πατέ-
ρας μου, κάθε φορά που μού συζητούσε ή μονολογούσε, δίχως 
να μπορεί να ερμηνεύσει τα στραβά του κόσμου και την διάχυτη 
αδικία και μπαμπεσιά των πολλών. Φράση ειπωμένη, ως από-
σταγμα της ζωής και της σκέψης του, για τις ανθρώπινες σχέ σεις 
και την κοινωνία μας. Λέξεις ειπωμένες απ’αυτόν με σύνεση, 
περίσκεψη και ταπεινότητα, για να δείξει, ότι δεν υπάρχει τυχαίο 
και αιφνίδιο ή έστω άδικο. Αλλά κι αν ακόμα αυτό έρθει και 
είναι μοιραίο δεν θα το καταλάβουμε, διότι πια δεν θα υπάρχουμε, 
άρα και δεν θα έχουμε οι ίδιοι την ικανοποίηση, ότι η ρήση μας 
επαληθεύθηκε, έστω και μετά θάνατο.
Νοιώθω, ότι η φράση αυτή ακολούθησε τον πατέρα μου ως το 
τέλος της ζωής του, ακόμα κι αν αυτό το τέλος ήταν εντελώς 
απρόσμενο κι άδικο. Η φράση αυτή τον λύτρωσε και τον απε-
λευθέρωσε, ανέδειξε το μεγαλείο ενός ανθρώπου που ήθελε να 
δικαιολογεί και τα αδικαιολόγητα, ακόμα κι αν τον πίκραναν, 
ακόμη κι αν άλλοτε τον αδικούσαν. Λάτρης της ζωής, της φιλίας 
και των ανθρώπων, δίκαιος και μεγάλος μαχητής, στήριγμα 
στον αδύναμο και αδικημένο. Πιστός στις επιταγές του Σωκράτη 
που έκρινε από την αρχαιότητα ήδη, ότι τα κακά των ελλήνων 
είναι ο φθόνος, το μίσος και η αλαζονεία και αυτά θα μας κα-
τα δυναστεύουν, ανακόπτοντας την πρόοδό μας, αν δεν τα 
ξεφορ τωθούμε. Κι ο πατέρας μου απαλλάχθηκε νωρίς από αυτά. 
Και έζησε ελεύθερος. Γι’αυτό και λευτέρωσε και μένα, βρί-
σκοντας στη φράση αυτή και στον τρόπο ζωής του, την ουσι α-
στι κότερη παρηγοριά στο χαμό του.
Στα χνάρια σου…

Στη μνήμη του πατέρα μου
 ο εκδότης, 

Γιάννης Μανουράς

«Αιώνια χειραψία»
Η ποιητική συλλογή της 
Μαρλένας ΣκουλάΠεριφεράκη,  
«Αιώνια χειραψία» κυκλοφόρησε 
το 2010 από τις εκδόσεις Ιωλκός.
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Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
alkar@sch.gr

Συντακτική Επιτροπή:
Σοφία Σαμόλη

Μανώλης Σκανδάλης
Αλεξάνδρα Σταυρακάκη

Ειδικός συνεργάτης:
Άλκης Σκουλάς

Art Director:
Κωνσταντίνα Ανανίδη

Φωτογραφίες:
Μανώλης Σκανδάλης

manskan@in.gr
manskan3@gmail.com

www.mSkandalis.gr

Υπεύθυνος διαφήμισης
και δημοσίων σχέσεων:

Νικόλαος Καράτζης
κιν. τηλ.: 6979-302303

Ζαχαρίας Σαλούστρος
κιν.: 6977-464742

Εκτύπωση  Βιβλιοδεσία:
Δεκάλογος Ε.Π.Ε.

Ετήσιες συνδρομές:
Εσωτερικό 10 ευρώ 
Εξωτερικό 35 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
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

1630100329652
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Ευχαριστήρια
Το Γενικό Λύκειο Ανωγείων ευχαριστεί:
i) την ενορία του Αγίου Ιωάννου για το 
ποσό των 600 ευρώ που πρόσφερε στη Γ΄ 
τάξη του Λυ κείου για την πραγματοποίηση 
της εκδρο μής στο Παρίσι.
ii) την ενορία της Παναγίας για το ποσό 
των 300 ευρώ για την εκδρομή της Γ΄ τάξης 
του Λυκείου
iii) το Δήμο Ανωγείων για το ποσό των 500 
ευρώ για την εκδρομή της Γ΄ τάξης του Λυ-
κείου
iv) την ενορία των Σισάρχων για το ποσό 
των 100 ευρώ και τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Σισάρχων για το ποσό των 200 ευρώ που 
πρόσ φεραν για την πραγματοποίηση της 
εκδρομής της Γ΄ τάξης του Λυκείου.
v) την οικογένεια Κωνσταντίνου Νταγιαντά 
(Λαμπρινόκωστα) για το ποσό των 100 ευ
ρώ που πρόσφερε στη μνήμη της Ευαγγε
λίας Βασ. Σπαχή.
vi) τον Γεώργιο Ζουράρη και τη Μαρία 
Αθητάκη για το ποσό των 50 ευρώ που 
πρόσ φερε στη μνήμη του Βασιλείου Μα
νουρά (Σωμαροβασίλη).
vii) την Κατερίνα Μανουρά του Μανούσου 
εις μνήμην για το ποσό των 50 ευρώ που 
πρόσφερε στη μνήμη του Βασιλείου Μα
νουρά (Σωμαροβασίλη).

Η διευθύντρια του Λυκείου Ανωγείων
Δέσποινα Πρίμπου 

● ● ● 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, οι Μαθητικές 
Κοι νότητες και ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδε μόνων του Σταυρακείου Γυμνασίου 
Ανωγείων ευχαριστεί θερμά όλους όσους, 
με οποιονδήπο τε τρόπο, οικονομικό ή άλλο, 
βοή θησαν στην πραγματοποίηση της τε
τραή μερης, σχολικής, εκπαιδευτικής εκδρο
μής της Γ΄ τάξης Γυμνα σίου στο Πήλιο, την 
Αράχωβα και την Αθήνα στις 22,23, 24 και 
25 Απριλίου 2010.

Το Γυμνάσιο Ανωγείων ευχαριστεί θερμά 
την οικογένεια των Γεωργίου και Μιχάλη 
Σπαχή για το ποσό των 100 ευρώ που πρόσ-
φεραν στη μνήμη της Ευαγγελίας Βασ. 
Σπαχή.

Η διευθύντρια του Γυμνασίου Ανωγείων
Δήμητρα Στασινού

● ● ● 

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του 
ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων αισθάνονται την 
υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά τον 
Μαρίνο Ανδρουλάκη και την Ντιάνα Μα
νου  ρά του Μανούσου για το ποσό των 50 
ευρώ που εισέφεραν έκαστος στο ΚΑΠΗ 
στη μνήμη του Βασίλη Μανουρά (Σωμαρο-
βασίλη).

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό 
του ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων αισθάνονται 
την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά 
τον Χαράλαμπο Αεράκη (Νταροχαρα λά
μπη) για το ποσό των 50 ευρώ που έδωσε 
στο ΚΑΠΗ στη μνήμη του Μενέλαου 
Σμπώκου.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό 
του ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων αισθάνονται 
την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά 
τον Γιάννη Μπαγκέρη για τη δωρεά στο 
Κ.Α.Π.Η. μεγάλης ποσότητας πόσιμου 
νερού.

Ο πρόεδρος του ΔΣ του Κ.Α.Π.Η.
Μηνάς Ανδρεαδάκης

● ● ● 

Η πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Ανωγείων αισθάνονται την 
υπο χρέωση να ευχαριστήσουν θερμά: 
Την κα Λιλίκα Ρούλιου για την προσφορά 
του ποσού των 200 ευρώ που κατατέθηκε 
στην εταιρία στη μνήμη της Ελευθερίας 
Ρούλιου (Παντελολευτερίας) και 
Τις κυρίες Δόξα και Ελβετία Σμπώκου για 
την προσφορά του ποσού των 100 ευρώ που 
κατατέθηκε στην εταιρία στη μνήμη του 

Μενέ λαου Σμπώκου, με σκοπό την ενίσχυση 
της λειτουργίας των κοινωνικών προγραμ-
μάτων που αφορούν στη στήριξη των ηλι-
κιω μένων ατόμων στο Δήμο Ανωγείων.

Η πρόεδρος του Δ.Σ.
Εύη Β. Βρέντζου

● ● ● 

Η σχολική επιτροπή και οι δάσκαλοι του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων ευχα-
ριστούν θερμά τον φαρμακοποιό του χω-
ριού μας Γεώργιο Παντερή για τη δωρεάν 
προμήθεια άφθονου φαρμακευτικού υλι
κού για την αντιμετώπιση του υιού της νέας 
γρίπης, στο σχολείο μας.

Η σχολική και οι δάσκαλοι του 1ου Δημο-
τικού Σχολείου Ανωγείων ευχαριστούν θερ-
μά τον Θεό δωρο Πελαντάκη και τη σύζυγό 
του Ρι ρί κα για το ποσό των 50 ευρώ που 
εισέφεραν στη μνήμη του Βασιλείου Μα
νου ρά (Σω μα  ροβασίλη).

Η σχολική και οι δάσκαλοι του 1ου Δημο-
τικού Σχολείου Ανωγείων ευχαριστούν θερ-
μά τον Αρι στομένη Μανουρά (του Σωμαρο-
λευτέρη) για το ποσό των 50 ευρώ που εισέ-
φερε στη μνή μη του Βασιλείου Μανουρά 
(Σωμαρο βασίλη).

Η σχολική και οι δάσκαλοι του 1ου Δημο-
τικού Σχολείου Ανωγείων ευχαριστούν θερ-
μά τους κάτωθι για τα ποσά που εισέφεραν 
στη μνήμη του Μενελάου Σμπώκου:
τον Ιωάννη Πασπαράκη του Επαμεινώνδα 
για το ποσό των 50 ευρώ
την Πολιτιστική Κίνηση Μυλοποταμιτών 
για το ποσό των 50 ευρώ
τον παπάΒασίλη για το ποσό των 50 
ευρώ
τον Γεώργιο Σμπώκο του Δημητρίου για το 
ποσό των 100 ευρώ και
τον Λυκούργο Σμπώκο για το ποσό των 100 
ευρώ.

Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη

● ● ● 

Η Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Ανω
γείων ευχαριστεί θερμά τον Αριστομένη 
Μανουρά του Μανούσου για το ποσό των 
100 ευρώ που εισέφερε στη μνήμη του Βασι
λείου Μανουρά (Σωμαροβασίλη).

Η υπεύθυνη του προγράμματος
Ειρήνη Θεοφανάκη

● ● ● 

Η σχολική επιτροπή και το προσωπικό του  
2/θέσιου Νηπιαγωγείου Ανωγείων ευχαρι-
στεί θερμά τον Χαράλαμπο Δραμουντάνη 
για τη δωρεά των 50 ευρώ στη μνήμη της 
Ευτυχίας Φασουλά του Γεωργίου

Η διευθύντρια του Σχολείου
Μαρία Μπαλαδάκη

● ● ● 

Η πρόεδρος του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμ
βού λιο και το Προσωπικό του Δημοτικού 
Παιδι κού Σταθμού Ανωγείων, όπως και οι 
γονείς των παιδιών ευχαριστούν θερμά για 
τις δωρεές που έκαναν στο σταθμό μας και 
στη μνήμη της Ευαγγελίας Βασ. Σπαχή τα 
παρακάτω άτομα: η Άννα Ξυλούρη το ποσό 
των 50 ευρώ και η Χριστίνα Δακανάλη το 
ποσό των 50 ευρώ, επίσης.

Η πρόεδρος του Δ.Σ.
Αικατερίνη Κουνάλη

● ● ● 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού 
Ναού Αγίου Ιωάννου Ανωγείων Μυλοπο
τάμου ευχαριστεί για την καταβολή χρημά-
των και αντί στεφάνων στο φιλόπτωχο τα-
μείο της εκ κλη σίας στη μνήμη Ευαγγελίας 
Βασ. Σπάχη την οικογένεια Νικολάου Λεω
νίδα Γρύλλου για το ποσό των 50 ευρώ και 
την οικογένεια Δόξας χήρας Ορέστη Σαμό
λη για το ποσό, ομοίως των 50 ευρώ.

Ο εφημέριος
Γεώργιος Ανδρεαδάκης

Η εφημερίδα μας ενημερώθηκε για τον ακόλουθο αρραβώνα:

Η Κατερίνα Σπιθούρη του Ευριπίδη και της Λευκούς και ο Γεώργιος 
Σαρρής του Ευαγγέλου και της Ισμήνης αρραβωνιάστηκαν στις 10 

Απριλίου 2010.
Ευχόμαστε στο ζευγάρι να ζήσει να  ευτυχήσει  και καλά στέφανα!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ 
ΣΤΗ «ΦΩΝΗ  

ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
Καλούμε όλους, όσοι επι-

θυμούν να διαφημιστούν στην 
εφημερίδα μας να καλούν στα 

γραφεία του Συλλόγου μας 
(τηλ.: 210 6916060) ή στο  

τηλ.: 6972 906273  
(Γιάννης Μανουράς).

AΡΡΑΒΩΝΑΣAΡΡΑΒΩΝΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας παρακαλεί τα μέλη 
και τους φίλους του, να ενισχύσουν οικονομικά την εφημερίδα μας «Η 
Φωνή των Ανω γείων», τακτοποιώντας τη συνδρομή τους ή εισφέροντας 
το οποιο δήποτε οικονομικό ποσό. Η κάθε οικονομική βοήθεια μας δίνει 
δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να 
καλύ ψουμε τα αυξημένα έξο δα έκδοσης και εκτύπωσης της ιστορικής 
μας εφημερίδας. Χρή ματα μπο ρεί τε να μας αποστείλετε, είτε με ταχυδρομική 
επιταγή στη διεύθυνση του Συλ λόγου μας, είτε με κατάθεση στο Λο γα
ριασμό Αγροτικής Τράπεζας 1630100329652, είτε μέσω της αντα πο-
κρίτριας μας στ΄ Ανώγεια, Αλίκης Βρέντζου.
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Ανάθεμά σε κυνηγέ που σκότωσες τ’ αηδόνι και μαυροντύθηκε η αυγή κι αργεί να ξημερώνει...
Ήταν Παρασκευή 8 Φλεβάρη 1980. 
Πέρασαν κιόλας 30 χρόνια από εκείνη τη νυχτιά 
που κατέβαινε λυπημένη. Από τότε που το αη
δόνι της Κρήτης σίγασε για πάντα… Η προσωπο
ποίηση της αξιοπρέπειας και της λεβεντιάς, 
περνούσε στο «Πάνθεο των αθανάτων».
Ο Νίκος Ξυλούρης, ο δικός Ψαρονίκος, μεγάλω
σε κάτω από τον « ίσκιο » του Ψηλορείτη… Μέ
σα στα φυσικά αρώματα και τη φρεσκάδα μιας 

αρχέγονης γης. Η παρουσία του λιτή, η φωνή 
του καθάρια, επική…
Το μουσικό ένστικτο σπάνιο, με επανα στατικό 
ανάκρουσμα… 
Ο Νίκος ήταν ο χαρισματικός αγγελιο φόρος που 
έφερνε το μήνυμα της ελληνικής συνέ χειας…
Σημάδεψε ανεξίτηλα με το κρυστάλλινο ηχό
χρωμα της φωνής του μια ολόκληρη εποχή.
30 χρόνια μετά… 

Τα τραγούδια του έρωτα, της ευαισθησίας και 
του λεύτερου αέρα, έμειναν για μουσική παρα
κα ταθήκη και παιδεία. Το ήθος και η γνησιότητά 
του, σφραγίδα αυθεντικότητας στη δήθεν εποχή 
μας… 
Τον Αντρειωμένο μην τον κλαις όσο κι αν 
αστοχήσει κι αν αστοχήσει μια και δυο, πάντα  
Αντρειωμένος είναι… 

(Μανώλης Σκανδάλης)
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(σνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η καθάρια και αισθαντική φωνή του Ψαρονίκου των 
Ανωγείων, μάγεψε τις ψυχές των ελλήνων και το παί-
ξι μο της λύρας του, σαϊτεψε τα όνειρά τους σε καιρούς 
πιο ρομαντικούς αλλά και δύσκολους. 
Η διαχρονικότητα, όμως και η ποιότητα του έργου του 
και της μουσικής συνεισφοράς του στο ελληνικό, πολι-
τι σμικό και πολιτιστικό οικοδόμημα, χρωματίζει ακόμα 
και σήμερα τη ζωή μας με χρώματα ανεξίτηλα και μας 
γεμίζει με περηφάνια για την κοινή μας κα ταγωγή.
Ο Νίκος Ξυλούρης, γόνος πολύτεκνης οικογένειας με 
έξι παιδιά, γεννήθηκε στ’Ανώγεια στις 7 Ιουλίου 1936. 
Ο παππούς του ο Καραμουζαντώνης, αν και ο Ψα-
ρονί κος δεν τον «πρόλαβε», αποτέλεσε γι’αυτόν πηγή 
έμπ νευ σης και παρά τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, 
μέσα στη γερμανική κατοχή, κατάφερε να αποκτήσει 
την πρώτη του λύρα σε ηλικία δώδεκα χρονών, έπειτα 
από παρότρυνση του δασκάλου του Μενέλαου 
Δραμου ντάνη στον πατέρα του, Γιώργη.
Από τα δειλά παιξίματά του σε γάμους και βαφτίσια 
της περιοχής, ο Ψαρονίκος εξελίσσεται σε πολλά υπο-
σχό μενο λυράρη και σε ηλικία δεκαεπτά ετών φτάνει 
στο Ηράκλειο για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη 
μουσική που λάτρευε. Αυτή του η προσπάθεια θα αντι-
μετωπίσει δυσκολίες, καθώς εκείνο τον καιρό με γά λος 
ήταν ο ανταγωνισμός, ενώ οι Ηρακλειώτες επιθυ μού-
σαν τα «ευρωπαϊκά» ακούσ ματα, (όπως τα απο καλού-
σαν) και τους χορούς, έχοντας γυρίσει την πλάτη τους 

στα παραδοσιακά ακούσματα.
Σ’αυτό το περιβάλλον, και εργαζόμενος αρχικώς στο 
κέντρο «Κάστρο», κλήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης να μάθει 
να παίζει τα ευρωπαϊκά, ώστε να επιβιώσει, δίχως όμως 
ούτε λεπτό να εγκαταλείψει το όνειρό του, να εξαπλώσει 
και να διαδώσει την ποιοτική, κρητική, παραδοσιακή 
μουσική. Παρά τις δυσκολίες επιβιώνει επαγγελματικά, 
και εξελίσσεται. 
Στις 21 Μαϊου 1958 κλέφτηκε με την γυναίκα της ζωής 
του, την Ουρανία Μελαμπιανάκη από το Βενεράτο, 
με την οποία παντρεύτηκε και έζησε 22 χρόνια μαζί, 
αποκτώντας δύο παιδιά, το Γιώργη και τη Ρηνιώ. 
Στις 21 Νοεμβρίου του 1958 ο Ξυλούρης πραγματοποιεί 
την πρώτη του ηχογράφηση στην Αθήνα με τίτλο 
«Κρη τικοπούλα μου» («Μια μαυροφόρα ό(ν)ταν 
περνά»), ένα εκπληκτικό τραγούδι που κυκλοφόρησε 
από την εταιρία «Odeon».
Το 1966 παίζοντας με τη λύρα του «συρτάκι» βραβεύε-
ται, κερδίζοντας μάλιστα το πρώτο βραβείο στο φολ-
κλορικό φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Η φήμη του ξεπερνάει 
το σύνορα της χώρας μας.
Το 1967 με τη φήμη πλέον να τον ακολουθεί εμφανίζε-
ται στο Ηράκλειο στο κέντρο «Ερωτόκριτος», όπου 
απο δεικνύεται πολύ μικρό κάθε βράδυ για να χωρέσει 
τα πλήθη κόσμου που συνέρρεαν για να τον ακού-
σουν.
Τα καλοκαίρια του 1968 και 1969 εμφανίζεται στο 
Κη ποθέατρο Ηρακλείου με μεγάλη επιτυχία και το 

1969 ηχογραφεί την «Ανυφαντού» που το απογειώνει, 
ενώ τον Απρίλιο του ίδιου έτους το αθηναϊκό κοινό 
τον γνωρίζει από κοντά καθώς εμφανίζεται στην Αθή-
να στο «Κρητικό Κονάκι», με πολύ μεγάλη επιτυχία, 
επίσης. Είναι τότε, που λαμβάνει και τη δύσκολη από-
φα ση να μετοικίσει οικογενειακώς στην Αθήνα (όπως 
και έγινε το Σεπτέμβριο του 1969) και συγκεκριμένα 
στην περιο χή του Γαλατσίου.
Η αναγνώριση και η πανελλήνια αποδοχή του είναι 
ήδη γεγονός. Καταλύτης για την πορεία του στο καλλι-
τεχνικό στερέωμα υπήρξε η συνεργασία του με το 
διευ θυντή της δισκογραφικής εταιρίας «Columbia» 
Τάκη Λαμπρόπουλο, αλλά και κυρίως με το Γιάννη 
Μαρκό πουλο, με τον οποίο κυκλοφόρησαν το «Χρο
νικό» και τα «Ριζίτικα», τα οποία βραβεύθηκαν από 
τη Γαλλική Ακαδημία «Charles cros» και κυκλο-
φόρησαν στο εξωτερικό, σημειώνοντας μεγάλη επι-
τυχία.
Στα δύσκολα χρόνια της «επταετίας», ο Ξυλούρης ξεκι-
νά με το Μαρκόπουλο κοινές εμφανίσεις στην Πλάκα, 
στην μπουάτ «Λήδρα», όπου και τραγουδούσε με τον 
κόσ μο που συνέρρεε «αντιδικτατορικούς ύμνους». Θα 
ακο λουθήσουν το 1972 και 1973 συνεργασίες με τον 
Σταύ  ρο Ξαρχάκο και το Χριστόδουλο Χάλαρη, αντί-
στοιχα.
Το 1973 αποτελεί χρονιά καταλύτη, και μέσα από την 
πα ράσταση στο θέατρο «Αθήναιον», με τίτλο το «Με
γάλο μας τσίρκο» του Κώστα Καζάκου και της Τζένης 
Καρέζη, ο Νίκος Ξυλούρης θα εκφράσει το επαναστα-
τικό πνεύμα των Ελλήνων και δη των νέων φοιτητών 
στο Πολυτεχνείο. Τα επόμενα χρόνια η πορεία του Ξυ-
λούρη, ως εκφραστή της επανα στατικότητας των ελ-
λή νων θα συνεχιστεί, και μεταπολι τευτικά πλέον θα 
συνερ γαστεί με το Χρή στο Λεοντή, το Λίνο Κόκκοτο, 
τον Ηλιά Ανδριόπουλο και το Δημή τρη Χριστο
δούλου. 
Κι όμως στο απόγειο της καριέρας του και στον κολο-
φώ να της δόξας του, ο μεγάλος, αυτός καλλιτέχνης, 
με τη λαμπρή πορεία και τις πάμπολλες επιτυχίες, θα 
αναμετρηθεί με την ανήκεστη νόσο, τον καρκίνο σε 
μια άνιση μάχη, την οποία ωστόσο, έδωσε μέχρι τέλους, 
αφού πρώτα ταξίδεψε στην Νέα Υόρκη και πάλεψε 
μέχρις εσχάτων για να κρατηθεί στη ζωή.
Το οριστικό τέλος, όμως, φάνταζε μοιραίο ακόμα και 
για τον μεγάλο αυτό βάρδο της μουσικής και την 
Παρα σκευή, 8 Φεβρουαρίου 1980 σε ηλικία μόλις 44 
ετών, ο Ψαρονίκος, ο αρχάγγελος της Κρήτης, άφησε 
την τελευ ταία του πνοή στο αντικαρκινικό νοσοκομείο 
Πειραιώς, έχοντας αφήσει σε όλους μας παρακαταθήκη 
τη λαμπρή πορεία του και τη λεβεντιά του, την διάθεση 
για ζωή και την αγγελική φωνή και τα τραγούδια του, 
που σκορπούν ρίγη συγκίνησης ακόμα και σήμερα σε 
όλους τους Έλληνες.
Ο Νίκος Ξυλούρης θα ζει πάντοτε στις καρδιές μας 
και η φωνή του θα ηχεί καθάρια στα αυτιά και στην 
ψυχή μας.

Γιάννης Μανουράς

Να γυρίσουμε τη μνήμη μας 30 χρόνια πίσω για να θυμη-
θούμε ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο από το πρώτο (40-
ήμερο) μνη μόσυνο του Νίκου Ξυλούρη στην Αθήνα.
Η βροχή έπεφτε καταρρα κτωδώς. Κόσμος πολύ είχε 
συγκε  ντρω θεί στο Α’ Νεκροταφείο όπου ξαφνικά από 
το βάθος εμφα νίζεται ξαφνικά η αδελφή του Ψαρονίκου, 
Ευ ρυδίκη. Κρα τούσε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και 
μοι ρολογούταν. Μό λις πλησίασε κοντά, ο κόσμος της 
έκα νε τόπο ώσπου έφτα σε ακριβώς πάνω από τον τάφο 
με την σιωπή του κόσμου να είναι απόλυτη... Μιλούσε, 
κυ ριολεκτικά, μέσα από την ψυχή της:
Σου φέρνω τριαντάφυλλο αδελφέ μου κομμένο από τα 
Ανώγεια ακριβέ μου...
Σου φέρνω χαιρετίσματα χαρά μου από όλους τους 
γειτόνους έρωτα μου...
Που είναι, μωρέ, οι φοιτητές καλέ μου η του Πολυτεχ
νείου κατιφέ μου, Νίκο να σε σηκώσουνε παιδί μου στα 
χέρια τους απάνω γιασεμί μου...
Νίκο, να πεις την «Ξαστεριά», αδελφέ μου να ξαστερώσει 
ο κόσμος λεβεντιά μου...
Γιάντα, μωρέ, χρυσέ μου αετέ έκλεισες τα φτερά σου 
και δεν τα ανοίγεις να πετάς όπως πετούσες πρώτα στα 
ψηλά σου...
(Περιττό να πούμε ότι τα δάκρυα του κόσμου έγιναν ένα 
με τα... «δάκρυα» του ουρανού που έπεφταν αστα μάτητα)     
(ΜΑΝ.ΣΚΑΝ.)

ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗΣΤο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 
οι περισσότερες από τις οποίες, 
μετά την παρουσίασή τους στ’ 
Ανώ γεια, θα μεταφερθούν και 
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και 
της Κύπρου, περιλαμβάνει: Απο-
  καλυπτήρια του ανδριάντα του 
Νίκου Ξυλούρη, στ’ Ανώ γεια, 
τον οποίο φιλοτέχνησε ο Ιταλός 
γλύ πτης Nickolas Jamboni και 
χρη ματοδότησαν οι φίλοι του. 
Το έργο θα τοποθετηθεί σε ειδι-
κά διαμορφωμένο κλιμακωτό 
βά θρο, που δημιούργησε ο Δή-
μος Ανωγείων στην είσοδο του 
θεά τρου που φέρει το όνομά 
του.
Διήμερο Συμπόσιο με θέμα: «Ο 
ΝΙ ΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓ-
  ΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥ  ΣΙ-
ΚΗ» όπου θα αποτιμηθεί ότι μας 
κληροδότησε ο Νίκος Ξυ λούρης. 

Στο συμπόσιο αυτό θα πάρουν 
μέρος τριάντα πε ρίπου ειδικοί.
Μια ολοκληρωμένη έκθεση υλι-
κών και ντοκουμέντων, όπου θα 
παρουσιάζονται τεκμηριω μένα 
όλοι οι περίοδοι της ζωής και η 
καλλιτεχνική του ανέλιξη. Η έκ-
θεση αυτή, την οργάνωση και 
την αισθητική εικόνα της οποίας, 
έχει αναλάβει ο Δημή τρης Κα-
λοκύρης και την θεώ ρηση του 
υλικού, ο μουσικολόγος Γιώργος 
Μονεμβασίτης, θα περι έχει φω-
τογραφικό υλικό, βιβλία, αφίσες, 
έντυπα, πίνακες, ντοκουμέντα 
από την καλλιτεχνική δράση 
του, τα έργα του, δημο σιεύματα 
του ημερήσιου και περιοδικού 
τύπου κ.α. Η έκθεση αυτή, μπο-
ρεί να μεταφέρεται. Μια νέα 
πρω τότυπη παράσταση, η οποία 
με την μορφή μουσικοθεατρικού 

χρονικού, θα παρουσιάζει τη 
ζωή και τις κορυφαίες στιγμές 
του έργου του. Το έργο αυτό, 
έχει αναλάβει να συνθέσει και 
να παρουσιάσει, ένα πλήθος 
Ανω γειανών καλλιτεχνών, μετα-
ξύ των οποίων ο ποιητής Γιώργης 
Καράτζης, ο σκηνοθέτης και 
διευ θυντής του Δημοτικού Περι-
φερειακού θεάτρου Κρήτης Μι-
χά λης Αεράκης. Η παράσταση 
αυτή μπορεί να μεταφέρεται. 
Οργάνωση μιας μεγάλης συναυ-
λίας, από μουσικοσυνθέτες με 
τους οποίους συνεργάστηκε ο 
Νί κος Ξυλούρης.
Προβολές κινηματογραφικών 
ται νιών, με θέμα τη ζωή και το 
έργο του Νίκου Ξυλούρη. 

Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
Δήμαρχος Ανωγείων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ο Νίκος Ξυλούρης με τον ποιητή μας Γιάννη Ρίτσο



5Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

«Δήμος 
Ανωγείων 2010 

Πολιτιστικό 
Έτος  

ΝΙΚΟΥ 
ΞΥΛΟΥΡΗ»

Είναι γνωστό, ότι τ’ Ανώγεια είναι 
ένας ξεχωριστός τόπος στους 
πρόποδες του Ψηλορείτη. Είναι 
μια κωμόπολη με κλειστή κοινω-
νική δομή, εξαιτίας της οποίας 
διατηρήθηκαν σχεδόν αναλλοίωτα 
ιδιαίτερα ανθρωπολογικά και πο-
λι τισμικά χαρακτηριστικά. Τ’ Ανώ-
 γεια πρωτοστατούν κάθε κα λο-
καίρι με ένα πλούσιο πρόγραμμα 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
συγκεντρώνουν το θαυμασμό και 
το Πανελλήνιο ενδιαφέρον. Η 
μουσική παράδοση με τους θαυμά-
σιους λυράρηδες και τραγουδιστές, 
καθώς και τα λαϊκά χορευτικά 
συγκροτήματα είναι μοναδικά. 
Μια παράδοση που δεν χαρακτη-
ρίζεται από φολκλορική ελαφρό-
τητα, αλλά από ζώσα πραγματι-
κότητα. Φέτος συμπλη ρώθηκαν 30 
χρόνια από το θάνατο του Νίκου 
Ξυλούρη, ενός, εκ των κορυ φαίων 
Κρητικών μουσικών και των ση-
μαντικότερων τρα γουδιστών της 
μεταπολεμικής Ελλάδας.
Ο Δήμος Ανωγείων, γενέθλιος  
τό πος του, όπου ανατράφηκε και 
δια  μορφώθηκε μουσικά, ανακή-
ρυ ξε με ομόφωνη απόφαση το 
2010, ως «ΕΤΟΣ ΝΙΚΟΥ ΞΥ-
ΛΟΥΡΗ». Στο σύντομο διάστημα 
που έζησε ο αγαπημένος Ψαρονί-
κος των Ανωγειανών, πρόλαβε 
και μας άφησε ένα μεγάλο σε όγκο 
και υψηλής αισθητικής ποιότητας, 
μουσικό και τραγουδιστικό έργο, 
το οποίο δεν έχει ακόμη απο τι-
μηθεί.
Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Ανω-
γείων οργανώνει ένα πρόγραμ-  
μα πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι 
οποίες θα αναπτυχθούν καθ’όλη 
τη διάρκεια του έτους.
Με τις εκδηλώσεις αυτές, που φι-
λοδοξούμε να είναι υψηλού καλλι-
τεχνικού επιπέδου, θέλουμε να 
τιμήσουμε τη μνήμη ενός ολοκλη-
ρωμένου ανθρώπου και ευαίσθη-
του εκφραστή του ελληνικού αισ-
θήματος, αλλά και να γίνει μια 
συ νολική αποτίμηση από ειδικούς 
μουσικολόγους και μουσικοκρι-
τικούς του μουσικού και τραγου-
διστικού έργου του.
Στην προσπάθειά αυτή, ο Δήμος 
Ανωγείων θεωρεί ότι η συμμετοχή 
όλων μας, για την εκτέλεση του 
προγράμματος σε υψηλό επίπεδο, 
όπως πιστεύουμε πως αξίζει ο Νί-
κος Ξυλούρης, είναι μια ανάγκη. 

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. 

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

(σνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο Σύλλογός μας αποτέλεσε πρωτοβουλία 
μιας εξαίρετης ομάδας ανωγειανών (όπως 
αναγ΄ραφεται στο βιβλίο πρακτικών του 
Συλλόγου μας για την ίδρυση αυτού), η 
οποία μαζεύτηκε σε μια συνοικία της Αθή-
νας, τη Δάφνη... και πήρε την απόφαση.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-
λόγου μας συγκροτήθηκε νομίμως σε σώμα 
στις 28121970 έπειτα από την ανάδειξη 
των μελών του, μέσω αρχαιρεσιών στις 20-
12-1970. Πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου 
μας διετέλεσε ο δικηγόρος Μιχάλης Γ. 
Σκουλάς. 
Το καταστατικό του Συλλόγου μας έχει 
υποστεί μόνο μια τροποποίηση έως σήμερα 
και τούτο με σκοπό να μειωθεί ο αριθμός 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
από 11, που είχαν αρχικώς οριστεί, σε 7.
Σκοπός του Συλλόγου μας ορίστηκε, μεταξύ 
άλλων, η δημιουργία μεταξύ και παροχή 
ευκαιριών εις τα μέλη του Σωματείου προς 
αμοιβαία γνωριμία, ανάπτυξη και σύσφιγξη 
των μεταξύ των φιλικών και κοινωνικών 
σχέ σεων και η δημιουργία προϋποθέσεων 
αλληλεγγύης, συνεργασίας και αλληλο ϋπο
στήριξης μεταξύ των, αλλά και η πολιτι στι
κή και κοινωνική εξύψωση των μελών, 
όπως και η μελέτη του λαϊκού πο λιτισμού, 
των αρχαιοτήτων και μνημείων  της περιφέ
ρειας του Δήμου Ανωγείων και η μέριμνα 
για την προβολή και διατήρησή των.
Ο Σύλλογός μας ανέπτυξε, γρήγορα, πολύ-
πλευρη δραστηριότητα, πάμπολλα μέλη 
εγ γράφηκαν και σύντομα μέσα από προσ-
φορές και συνδρομές, αλλά και δωρεές 
εκα τοντάδων ανωγειανών αλλά και φίλων 
των Ανωγείων αποκτήθηκε και η πρώτη 
ιδιόκτητη αίθουσα στη περιοχή του Ζωγρά-
φου, όπου για χρόνια στέγασε τις υπηρεσίες 
και τις δραστηριότητές του, ο Σύλλογός 
μας, μέχρι ότου πωληθεί αυτή και αγοραστεί 
το 2005 η καλαίσθητη και σύγχρονα δια
μορφωμένη αίθουσα που σήμερα αποτελεί 
το «σπίτι» του Συλλόγου μας.
Τον Δεκέμβριο του 1973 ο Σύλλογός μας, 

40 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΕΤΟΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

έχοντας ήδη αναπτύξει πλούσια πολιτιστική 
δράση και προβαίνοντας σε πάμπολλες πα-
ρεμβάσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επί-
πεδο για το καλό, την πρόοδο και προβολή 
των Ανωγείων, αλλά και της ιστορίας των, 
εκδίδει για πρώτη φορά την ιστορική πλέον 
εφημερίδα του με τίτλο «Η Φωνή των Ανω
γείων», που έμελε να αποτελέσει αδιάλειπτα, 
από τότε έως και σήμερα το συνεκτικό κρί-
κο των Ανωγειανών, όπου γης.
Αρχικώς σε μηνιαία βάση, έπειτα σε διμη-
νιαία και τέλος σε  τριμηνιαία βάση και με 
περισσότερες σελίδες η εφημερίδα μας γρή-
γορα απέκτησε πολλούς αναγνώστες και 
συν τάκτες, μόνιμους ή περιοδικούς, ενώ 
μπό ρεσε να αναδείξει αλλά και αποκαλύψει, 
θέματα τοπικού αλλά και γενικότερου 
ενδια φέροντος, με γνώμονα πάντοτε τη ενη-
μέρωση του αναγνωστικού της κοινού.
Σήμερα, ο Σύλλογός μας, έχοντας ήδη κυ-
κλοφορήσει, μαζί με το παρόν φύλλο που 
κρατάτε στα χέρια σας, συνολικά 282 φύλ
λα, και με μεγάλο κόπο και επίπονη, διαχρο-
νική προσπάθεια, μπορεί να περη φανεύεται 
ότι, σ,ό’τι αφορά στη συγκε κριμένη του 
προσπάθεια, έχει νικήσει το χρόνο και ατε-
νίζει το μέλλον με αισιο δοξία.
Η εφημερίδα μας τυπώνεται σήμερα σε 
2600 αντίτυπα, και αποστέλλεται σε 1500 
συνδρομητές, φυσικά ή και νομικά πρόσω-
πα και συλλόγους, στην Ελλάδα (σε ανω-
γεια νούς και λοιπούς-φίλους συνδρο μητές, 
σε όλους τους νομούς της Κρήτης, και δη 
σε όλα τα «ανωγειανά» χωριά, σε κά θε πε-
ρι φέρεια της Ελλάδας και φυσικά στην 
Αττική), αλλά και σε κάθε χώρα στο εξωτε-
ρικό, όπου υπάρχει ανωγειανός, ενώ 1100 
αντίτυπα διανέμονται στ’ Ανώγεια.
Η εφημερίδα μας από το Μάϊο φέτος, αναρ-
τάται στην νομίμως κατοχυρωμένη διαδι-
κτυακή της διεύθυνση ( στο internet) www.
ifonitonanogion.gr με σκοπό να αποκτήσουν 
σ’αυτήν πρόσβαση ευκολότερα ιδίως οι νεό-
τερες ηλικιακά κοινωνικές ομάδες και κάθε 
ενδιαφερόμενος, όπου κι αν βρί σκεται.

Σημειωτέων ότι η εφημερίδα μας, αποκτά 
μηνιαίως, 20 τουλάχιστον, νέους συνδρο
μητές, ενώ με την εκκαθάριση του μητρώου 
των συνδρομητών και μελών του Συλλόγου 
μας που συντελέστηκε κατά το πεντάμηνο 
Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2007, αλλά και τη 
διαρκή ενημέρωση και διασταύρωση των 
στοιχείων (διευθύνσεις, τηλέφωνα) των 
συν δρο μητών γίνεται προσπάθεια να φτά-
νει η εφημερίδα μας στα χέρια όλων των 
συνδρομητών έγκαιρα και ανελλιπώς.
Πέραν όμως, της κυκλοφορίας της εφημε-
ρίδας μας, ο Σύλλογός μας, όλα αυτά τα 
χρό νια, ανέπτυξε κοινωνική δράση με ομι
λίες, παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές εκ
δη λώσεις, εορταστικέςπαραδοσιακές βρα
διές, βραβεύσεις προσώπων, αλλά και διά
φορες εκδρομές, προσπαθώντας να 
πα ρα μείνει σε εποχές δύσκολες, που δεν 
ευ νοούν τις συλλογικές δράσεις και τις ενα-
σχολήσεις με τα κοινά δεμένος πιστά στο 
άρμα της παράδοσης και του πολιτισμού.
Γνωρίζοντας όλοι μας ότι τα περιθώρια για 
βελτίωση πάντα υπάρχουν και είναι πολλά, 
ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κρατήσουμε 
το σύλλογο δυνατό και μεγάλο, όπως τον 
οραματίστηκαν τα πρώτα του μέλη (εξέχου-
σες προσωπικότητες της ανωγειανής κοινω-
νίας) πριν σαράντα χρόνια.
Η εφημερίδα μας, στα πλαίσια της επετείου 
των σαράντα χρόνων λειτουργίας του συλ-
λόγου μας θα προβεί στα επόμενα φύλλα 
της και για όλη τη διάρκεια του έτους, σε 
αφιερώματα και αναδημοσιεύσεις κειμέ
νων (πάντοτε όμως επίκαιρων) από παλαιό-
τερα φύλλα και  σε προβολή φωτογραφιών-
ντοκουμέντων από παλαιότερες δραστηριό-
τητες του συλλόγου μας, ενώ τον Οκτώβριο 
σε ημερομηνία και σε τόπο που θα καθο-
ριστεί σε λίγο καιρό, και για τα οποία θα 
ενημερωθείτε άπαντες, θα πραγματοποιηθεί 
εκδήλωση  εορταστική-επετειακή, που θα 
περιλαμβάνει ομιλίες, προβολή φωτογρα-
φιών και μουσικοχορευτικό μέρος.

Γιάννης Μανουράς

Η 1η σελ. του καταστατικού 
του Συλλόγου μας
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του Γιώργη Αεράκη*

Συμπληρώνονται φέτος εξήντα εννιά 
χρό νια από την θρυλική Μάχη της 
Κρήτης. Με την ευκαιρία αυτή το 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών καλεί 
τους Κρήτες και όχι μόνο, σε μια ιστο-
ρική αναδρομή.
Λίγο πριν την κατάληψη της Αθήνας 
από τους Γερμανούς, ο Βασιλιάς Γεώρ-
γιος ο Β και η Ελληνική Κυβέρνηση με 
πρωθυ πουργό τον Εμμ. Τσουδερό 
κατέφυγαν στην Κρήτη, τη μόνη 
ελεύθερη ακόμη ελ λη νική περιοχή. 
Την άμυνα του Νησιού είχαν αναλάβει 
δυνάμεις Βρετανών, Νεο ζηλανδών 
και Αυστραλών στρατιωτών, που με-
τα φέρ θηκαν εσπευσμένα μετά την κα-
τάρρευση της ηπειρωτικής Ελλάδας.  
Οι δυνάμεις αυτές υπολογίζονται σε 
30.000 περί που άνδρες. Ο οπλισμός 
του ήταν απαρ χαιωμένος και δεν διέ-
θεταν σύγχρονο αντιαεροπορικό πυρο-
βολικό.
Στο Νησί υπήρχαν επίσης ελάχιστες 
ελληνι κές δυνάμεις: οκτώ τάγματα 
νεοσύλλεκτων, αγύμναστοι και χωρίς 
οπλισμό. Η μόνη αξιόμαχη δύναμη 
ήταν οι άνδρες της Σχο λής Χωρο φυ-
λακής και η πρώτη τάξη της Σχολής 
Ευελπίδων, με ανεπαρκή όμως εφόδια. 
Τα υπολείμματα της 5ης Μεραρ χίας 
Κρητών που είχε δώσει τιτάνιες μάχες 
στο Αλβανικό μέτωπο, είχε αποκλειστεί 
στην άλλη Ελλάδα. 
Για το λόγο αυτό στο ριζίτικο «Χίτλερ 
να μην το καυχηθείς που πάτησες την 
Κρήτη» τονίζεται το γεγονός ότι έλει-
παν τα παιδιά της.
Ο ντόπιος πληθυσμός βρέθηκε άοπλος 
διότι ο Δικτάτορας Μεταξάς, ιδιαίτερα 
μετά το αντιδικτατορικό κίνημα του 
1938 στην Κρήτη, είχε φροντίσει να 
αφο πλίσει τους πάντα αρματωμένους 
και δημοκράτες κρητικούς.

Η άμυνα της Κρήτης είχε παραμεληθεί, 
ίσως γιατί κανείς δεν πίστευε ότι ο 
Χίτλερ θα αποτολμούσε μια τόσο δύσ-
κολη επιχείρηση. Η επιχείρηση όμως 
που έφερε τον κωδικό «Ερμής», απο-
τολμήθηκε από τον φιλόδοξο αρχηγό 
της Γερμανικής αερο πορίας Γκαίριγκ 
και τον υπαρχηγό του Στούντεντ, ο 
οποίος και επέβλεψε προσωπικά την 
εκτέλεσή της.
Η Γερμανική επίθεση κατά της Κρήτης 
άρχισε τα ξημερώματα της Τρίτης 20 
Μαΐου του 1941 με ανελέητο βομβαρ-
δισμό στρατηγικών στόχων και ρίψη 
αλεξιπτω τιστών στην περιοχή των 
Χανίων. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας 
έπεσαν αλεξιπτω τιστές στο Ρέθυμνο 
και το απόγευμα στο Ηράκλειο. Ο 
πρώτος και κύριος στόχος των εισβο-
λέων ήταν η κατάληψη του αερο δρο-
μίου του Μάλεμε, στο οποίο θα προσ-
γείωναν στη συνέχεια τα αεροπλάνα 
τους, με τις απαραίτητες ενισχύσεις σε 
άν δρες και πολεμικό υλικό.
Αυτό που συνέβη τότε στην Κρήτη 
είναι αληθινά απερίγραπτο και κίνησε 
τον παγκό σμιο θαυμασμό. Οι κάτοικοι, 
χωρίς να έχουν διαβάσει τον ιστορικό 
που ανα φέρει ότι: «Λαοί που σε ώρα 
πολέμου και δουλείας δεν πιστεύουν 
στη δυνατότητα να συμβάλουν κάπως 
και οι ίδιοι στην απελευθέρωσή τους, 
βγαίνουν από την περίοδο της δουλείας 
μαραζωμένοι, ηθικά ξεπεσμένοι, ανί-
κα νοι να αναλάβουν με χαρά και 
αισιο δοξία το μεγάλο αγώνα της ειρή-
νης», έκαναν ακριβώς αυτό που πρό-
σταζε ο παμπάλαιος ανυπόταχτος πρό-
γο νός τους.
Ο άμαχος πληθυσμός, άνδρες, γυ ναί-
κες, γέροντες και παιδιά, προσέ τρε ξαν 
αυθόρ μητα σε έναν άγριο και πρω το-
φανή αγώνα υπεράσπισης της χώρας 

και της ελευθερίας τους. Οι συμ μαχικές 
δυνάμεις και ο γηγε νής πλη θυσμός 
αιφ νι δίασαν με την απροσ δό κητη και 
πεισ ματική αντίστασή τους τον τελειό-
τερο και ισχυρότερο στρατό του κόσ-
μου. Η Κρήτη μεταβλήθηκε σε φλεγό-
με νη κόλαση και άρχιζε η φοβε ρότερη 
και παραδοξότερη μάχη στην ιστορία 
των πολέμων. Οι Γερμανοί ανα γκά-
στηκαν να διαθέσουν στην Κρή τη τε-
ρά στιες δυνάμεις, το άνθος του στρα-
τού τους και χρειάστηκαν δέκα μέρες 
για να κατακτήσουν το νη σί, προχω-
ρώντας βήμα προς βήμα. Ο Γερμα νός 
λοχαγός Γκέρικε θα γράψει αργότερα 
στο ημερολόγιό του: «Είχαμε πέσει στη 
Γαλλία και σε άλλες ευρω παϊκές χώρες, 
αλλά η αιφνιδιαστική και τρομακτική 
επί θεσή μας σκόρπιζε τον πανικό στον 
άμαχο πληθυσμό και απομάκρυνε τους 
στρατιω τικούς που έτρεχαν να παρα-
δοθούν. Στην Κρήτη όμως κανένας 
δεν φοβότανε. Κανέ νας δεν έφευγε. 
Κα νένας δεν παραδι δό τανε». 
Οι απώλειες των Γερμανών υπήρξαν 
τρο μα κτικές. Περισσότεροι από 4.500 
αλεξι πτω τιστές, «η αιχμή της ναζιστι-
κής λόγχης», σκοτώθηκαν, η 7η αερο-
με ταφε ρόμενη μεραρχία διαλύθηκε, 
περισσότερα από 340 αεροπλάνα κατα-
στράφηκαν. Οι βαριές απώλειες των 
Γερμανών ανάγκασαν τον Χίτλερ να 
ομολογήσει ότι «η Κρήτη αποδεικνύει 
ότι οι αλεξιπτωτιστές ανήκουν πλέον 
στο παρελθόν». 
Η Κρήτη υπέκυψε κάτω από το βάρος 
της τρομερότερης πολεμικής μηχανής 
που είχε γνωρίσει ο κόσμος. Στις 27 
Μαΐου κατα λήφ θηκαν τα Χανιά και 
το Ρέθυμνο. Στις 30 Μαΐου το Ηρά-
κλειο. Η κατοχή άρχιζε και μαζί και 
τα φρικαλέα αντίποινα και οι απερί-
γραπτες ωμότητες των κατακτητών εις 

βάρος του άμαχου πληθυσμού, με πρώ-
το θύμα την Κάνδανο η οποία κυ ριο-
λε κτικά ανασκάφθηκε. Κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου θα ακολου θή σουν η 
Βιάνος, τα Ανώγεια, ο Σκινές, τα Γδό
χια, η Μύρτος, το Μαλάθυρο και άλλα. 
Εν τού τοις ο συναγερμός της καθολικής 
αντίστα σης είχε ήδη σημάνει από την 
πρώτη μέρα της εισβολής και οι θηριω-
δίες των κατακτη τών δεν μπό ρεσαν να 
κάμψουν το φρόνημα του κρητικού 
λαού. Μια νέα περίοδος θυ σιών, αλλά 
και ηρωικών πράξεων, η περίο δος της 
γερμανικής κατοχής και της εθνι κής 
αντίστασης που θα διαρ κέ σει μέχρι που 
και ο τελευταίος Γερ μα νός στρα τιώτης 
θα αποχωρήσει, αρχί ζει στην Κρήτη.
Τιμή και δόξα στους ηρωικούς έλληνες 
υπερασπιστές της Νήσου, στρατιώτες 
και άμαχους. Μεγαλύτερη τιμή και δό-
ξα στους συμμάχους στρατιώτες και 
κυ ρίως στους Νεοζηλανδούς και Αυ-
στρα  λούς που αγω νιζόμενοι χιλιάδες 
χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο τους 
υπερασπίστηκαν με πάθος την ελευ θε-
ρία. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση 
ενημερώθηκα ότι η Κρητική Ομοσπον-
δία Αυστραλίας και Νέας Ζηλαν δίας, 
μία από τις τέσσερις Ομοσπονδίες που 
απαρτίζουν το Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Κρητών, οργανώνει του χρόνου για 
την 70ή επέτειο, επίσκεψη των επιζώ
ντων στρατιωτών της μακρινής αυτής 
ηπείρου στην Κρήτη. Ο εορτασμός λοι-
 πόν του χρόνου προβλέπεται πανη γυ-
ρικός από κάθε άποψη. Ο μικρότερος 
από τους υπερασπιστές αυτούς θα εί ναι 
περίπου ενενήντα χρονών. Ας τους 
υπο    δεχτούμε με τιμές, όπως τους 
αξίζει!

* Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Κρητών

Η ΜΑΧΗ    ΤΗΣΚρήτης
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ...

(έβδομη συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΡΑΪΠΕ

Ο Κλοιός των Γερμανών στα χωριά  
της ρίζας του Ψηλορείτη

 και 
Η περιπέτειά μου εξ αιτίας της συλλήψεώς μου.

Μετά την απαγωγή του Κράιπε μια μέρα στις 3 
Μαϊου του 1944 ο αρχηγός μαζί με άλλους 10 άνδρες 
πήγε στη γενέτειρά του στο Μαγαρικάρι. Στο χωριό 
αυτό υπήρχε ένα ράφτης ο Στυλιανός Κανα βάκης 
στον οποίο είχε αναθέσει ο αρχηγός να μεταποιήσει 
μακριά χακί παντελόνια του στρα τού σε κρητικές 
κυλόττες. Προφανώς υπήρ  χε και άλλος λόγος που 
επισκεφθήκαμε τη γενέ τειρα του Πετρακογιώργη 
το Μαγαρι κά ρι, τον οποίον εγώ δεν εγνώριζα.
Αφού μας περιποιηθήκανε οι συγγενείς του αρχη-
γού στο χωριό, το βράδυ μας είπαν μα ξο μεί νουμε 
στο Μαγαρικάρι. Ο σώφρων όμως αρχη  γός, έχο-
ντας υπόψη του το περιστατικό που είχε συμβεί στο 
Γιάννη το Δραμουντάνη ή Στε φανογιάννη πριν 
τρεις μήνες και έχοντας προ  φανώς λάβει μήνυμα 
από τον κατάπτυστο δοσί λογο, που ανέ φερα, για 
τις κινήσεις των Γερ μα νών αρνήθηκε ευτυχώς για 
όλους λέγοντας:
«Δεν θα μείνομε μέσα στο χωριό γιατί έχομε τη 
πλη ροφορία αυτού του βρώμου, να μην πά θομε 
ότι έπαθε ο Στεφανογιάννης. Θα βγούμε να μεί  
νομε στη Κερά (σημείο πάνω από το Μαγα ρι κά ρι) 
και θα μείνει εδώ ο Αγησίλαος ο Πετρά κης, (πρώ
τος του εξάδελφος), ο Κωστής ο Κανα βάκης και 
το νεαρό Βασιλειό (εγώ) για να πά ρουν τα πράγ 
ματα  το πρωί, και να φύγο με για το λημέρι.»
Για μα ξυπνήσομε λοιπόν πρωί πρωί κοιμηθήκαμε 
και οι τρεις  σένα δωμάτιο το οποίο χρησιμο ποι ούσε 
ο αδελφός του Πετρακογιώργη, ο Πετρά κης ο για
τρός, ως ιατρείο. Η πληροφορία του προδότη Μα
γιά ση αποδείχτηκε πράγματι θετική. Τη νύχτα οι 
Γερμανοί περικύκλωσαν τρία χω ριά το Μαγαρι
κάρι, τις Καμάρες και τη Λοχριά.
Εμείς οι τρεις δεν αντιληφθήκαμε τον κλοιό, και 
ξημερώματα ήρθε η μάνα του Καναβάκη χτυπώ
ντας επίμονα την πόρτα του ιατρείου για να μας 
ειδοποιήσει. 
Σηκώθηκε και της άνοιξα. Μου είπε λοιπόν η 
γυναί κα περίσσα φοβισμένη:
«Βασιλειό σηκωθείτε απάνω γιατί έχει κυκλωθεί 
το χωριό από τους Γερμανούς.»
Φώναξα τους άλλους να ξυπνήσουν αλλ αυτοί δεν 
θεώρησαν ότι ο κλοιός των Γερμανών ήταν μεγά
λη απειλή και κίνδυνος, επειδή νόμιζαν ότι είχαν 
έρθει να μαζέψουν ανθρώπους για αγγα ρεία.. 
Θεώρησαν δηλαδή  ότι επρόκειτο για ένα δυο ή το 
πολύ τρείς Γερμανούς και δεν εκφρά σανε περίσ σα 
ανησυχία. 
Εγώ όμως ανοίγοντας το παράθυρο, ξημέρωνε η 
4η Μαίου και είχε κρύο ακόμα, είδα να ανάβουν 
φωτιά σε πολλά σημεία κατά διαστήματα. Συνει
δη τοποίησα ότι ο κλοιός ήταν τεράστιος και φώ
ναξα επίμονα στους άλλους δύο που ήμασταν 
μαζί.
 Και αυτοί που και οι δυο τους ήταν γενναίοι 
άνδρες και μ αγαπούσαν έκαμαν κάτι που δεν 
μπορώ ακόμα να εξηγήσω. Χωρίς να μου δώ σουν 
καμιά συμβουλή, χωρίς να μου απευθύνουν μια 
κουβέντα, ο ένας μπήκε κάτω από ένα κούμο του 
φούρνου και ο άλλος άνοιξε μια μεγάλη πόρτα ενός 
στάβλου και μπήκε πίσω απ αυτή.
Εγώ έμεινα μετέωρος. Κατά τη διάρκεια της ημέ
ρας βλέποντας οι Γερμανοί ανοικτά το στάβ λο και 
τη μονόφυλλη πόρτα δεν έκαναν έλεγχο με 
αποτέλεσμα να γλυτώσουμε.
Εγώ φορούσα χακί στρατιωτικό μπουφάν και μια 
κυλόττα του ιππικού, στιβάνια από αδιά βροχο, 
υλικό που δεν υπήρχε σ’ όλόκληρη την Κρήτη. 
Ήταν εμφανέστατο ότι αυτό το υλικό προ ερχόταν 
από αποστολή των συμμάχων. Χω ρίς να χάσω 
καιρό, άνοιξα ένα μπαούλο και βρή κα ένα σακάκι 
πολιτικό, μεγάλου μεγέθους, πέταξα το στρατιω

τικό σακάκι,  και νομίζοντας ότι έχω η δυνατότητα 
να διαφύγω έτρεξα προς τη νότια πλευρά του 
χωριού Μαγαρικαρίου, όπου υπάρχει ένα ρέμα 
γιατί πίστευα ότι απ εκεί θα διέφευγα.
Φθάνοντας σε απόσταση 350400 μέτρων έξω από 
το χωριό, οι Γερμανοί που είχαν κάνει ολο κλη
ρωτικά κλοιό της περιοχής, εμφανίζονται μπροστά 
μου. Σηκώθηκαν από μια κουκιδιά και με στό
χευαν με τα ταχυβόλα. Με συνέλαβαν και με γύρι-
σαν πίσω, στο κέντρο τοy χωριού. Εκεί ήταν στα-
μα τημένο ένα στρατιωτικό αυτοκί νητο μάρκας 
Volkς Wagen και δεμένο δίπλα ήταν ένα γερμανικό 
σκυλί. Οι Γερμανοί με έβαλαν δίπλα στο σκυλί και 
με την παραμικρή μου κίνηση εκείνο αντιδρούσε 
επιθετικά. Φοβήθηκα περισ σό τερο το σκυλί από 
τους Γερμανούς.
Με κράτησαν σ’αυτό το σημείο μέχρι πυο μα ζέ
ψανε όλους τους άντρες του χωριού. Μετά μας 
κατευθύνανε έξω από το χωριό για να συναντη
θούμε και τους άλλους αιχμαλώτους από τα χω ριά 
που καίγανε, τις Καμάρες, και τη Λοχριά.
Σχηματίσαμε μια φάλαγγα κατ’ εντολή των Γερ μα-
νών συνολικά η φάλαγγα απαρτιζόταν από 305 
άτομα. Μας έβαλαν κατά τριάδες και οι Γερ μανοί 
ήταν σε απόσταση από μας κρατώ ντας στα χέρια 
τους πολυβόλα και ταχυβόλα. Οι Γερμανοί ήταν 
περίπου 20. Ο αριθμός τους δεν ήταν μεγά λος αλ
λά οι διαθέσεις τους απενα ντί μας φαίνο νταν πολύ 
άσχημες.
Ένας πρώτος εξάδελφος του Πετρακογιώργη 
ονόματι Νίκος Πετράκης, βλέποντας τον κίνδυ νο 
για τη ζωή του και των άλλων, άλλαζε τη σει ρά 
και μετέφερε ένα σύνθημα, να αντιδρά σουμε κα
τά των Γερμανών αφού ο αριθμός τους ήταν μι
κρός και αν τους πάρομε τα όπλα. Αν γινόταν αυτό 
θα σκοτωνότανε πολλοί από μας αλλά σί γου ρα θα 
είχε κάποιο αποτέλεσμα για τους υπόλοιπους που 
θα επιζούσαν. Οι πιο ηλι κιωμένοι όμως αντέ δρα
σαν και επ ουδενί λόγω δεν δεχόταν την πρό ταση 
του Πετράκη, με το επιχείρημα ότι μετά απ αυτή 
την αντίδρα ση θα καιγότανε τα χωριά μας.
Μας οδήγησαν λοιπόν, χωρίς να επιτρέψουν σε 
κα  νένα να παρακάμψει την σειρά με τα πόδια στις 
Μοίρες. Η πορεία διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες, και 
μας έβαλαν σε μια μεγάλη αποθήκη της Αγροτικής 
Τράπεζας. Στην είσοδο της απο θήκης τοποθέτησαν 
σκοπούς με ταχυβόλα, και επειδή ήμασταν αρκετοί 
και υπήρχαν σωματικές ανά γκες, εβάλανε μερικούς 
από μας τους κρα τού με νους και έσκαψαν μπροστά 
στην είσο δο της απο θήκης ένα λάκκο στο οποίο 
πλη σιά ζαμε και αφοδεύαμε ένας ένας με τη σειρά 
μπρο στά στους δύο φρουρούς με τα όπλα προτε-
ταμένα.
Στην αποθήκη αυτή μείναμε περίπου 12 μέρες 
χωρίς τροφή. Δεν επέτρεψαν σε κανένα να μας 
φέρει τρόφιμα. Μόνο ο Πετρόπουλος ο Αρίστος
έμπορος Μοιρών και ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος 
Κρήτης Ευγένιος, μας έφεραν δέσπολα και χλω
ροκούκια, με αποτέλεσμα να μας πιάσει ευκοίλια 
και να πολλαπλασιαστεί το δράμα μας. Αναγκα-
στή κανε οι άνθρωποι να κατουράνε μέ σα σε βούρ-
γιες ακόμα και στις τραγιάσκες τους.
Καθ όλο το διάστημα που βρισκόμαστε σ αυτή την 
αποθήκη οι Γερμανοί διεξήγαγαν ανακρί εις. 
Επεδίωκαν να εντοπίσουνε γνωστά καταδιω κό-
μενα πρόσπωα. Αρχίσανε λοιπόν κατά οικογέ νειες 
να ανακρίνουνε και να κρατάνε όσους νο μίζανε 
υπό πτους, με αποτέλεσμα να ξεχω ρίσου νε 45 άτο-
μα, τα οποία δυστυχώς είχαν άσχη μο τέλος. Πνιγή
κανε στο γνωστό ναυάγιο που συνέβη στο Κρητικό 
Πελαγος με το πλοίο «Δανάη».
Σ αυτή τη φάση λοιπόν, ο αρχηγός μου αγωνιώντας 
για πάρα πολλούς ανθρώπους  και έχοντας τη δυ-
να τό τητα να προσεγγίσει αυτόν τον δοσί λογο που 
έπαιζε σημαντικό ρόλο στα γεγονότα της κρατή-
σεώς μας, είχε στείλει μια κατάσταση και τούχε 
υποδείξει ποιούς να πάρει τη νύχτα να φύγει. Σ 
αυτή την κατάσταση συμπεριλάμβανε και εμένα, 
εγώ φυσικά δεν εγνώριζα τίποτε. 
Είχε συμφωνήσει ο Πετρακογιώργης με τον προ-
δότη Μαγιάση σε αντάλλαγμα ότι θα τον έδιωχνε 
στη Μέση Ανατολή. Ο Μαγιάσης απά ντη σε ότι θα 
έκανε το παν  για όσους δεν έφεραν το όνομα 

Πετράκης, γιατί αυτό το όνομα δή λωνε συγγέ νεια 
με την οικογένεια Πετρακο γιώργη, ισχυρι ζό μενος 
ότι αν αυτό το αντιλαμ βα νότανε οι Γερμανοί θα 
τον σκότωναν. Πράγ ματι λοιπόν σε μένα φέρ θηκε 
ευεργετικά.
Το μεγάλο πρόβλημα των συγκρατουμένων μου 
ήμουν εγώ για τον εξής λόγο: 
Ήμουν ο άνθρωπος που γνώριζε το σύνολο των 
δρα στηριοτήτων για την αντίσταση και των 305 
συγκρα τουμένων μου, για τον λόγο ότι είχα τον 
ρόλο του προμηθευτή, του συνδέσμου και του διεκ-
περαιωτή των μηνυμάτων όλων δραστηριο τήτων 
και κινήσεων της ομάδας.
Όλοι ήσαν προβληματισμένοι με ποιό τρόπο θα 
αντιμετώπιζα την ανακριση, διότι δεν είχα ούτε 
ταυτότητα, ούτε ανήκα σε κάποια οικογένεια από 
το Μαγαρικάρι.
Πρότεινα λοιπόν εγώ σε τρείς ανθρώπους οι 
οποίοι πνιγήκανε με το πλοίο «Δανάη», οι οποίοι 
ανησυχούσαν και περισσότερο, διότι αυτοί είχαν 
ενεργό συμμετοχή στην αντίσταση και είχαν επί-
γνω ση του κινδύνου, και το λέω αυτό με από λυτη 
αίσθηση ευθύνης χωρίς να θεωρηθεί ότι πουλάω 
παλληκαριά,  το εξής:
Να πάω στον λάκκο που αφοδεύανε οι κρατού μενοι 
και να τρέξω πέρα απ αυτόν για να με σκο τώσουνε 
οι Γερμανοί. Την πρόταση αυτή την έκα  να με το 
σκεπτικό, να μην ντροπιάσω την κα τα γωγή μου 
και να μην γίνω κατάπτυ στος προδό της, στην περί
πτωση που δεν θα άντεχα τα μαρτύ ρια στα οποία 
θα με υπέβαλε ο κατα κτητής.
Όταν τελείωσαν οι ανακρίσεις των οικογενειών, ο 
διερμηνέας- αυτός ο φοβερός άνθρωπος που όταν 
φώναζε όλοι πάγωναν, έχοντας υπ όψη του το δικό 
μου όνομα, το οποίο δεν είχε εμφανιστεί ακόμα 
φώναξε:
«Μήπως είναι ακόμη κάποιος άλλος που δεν έχει 
ακούσει το όνομά του;»
Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων ήταν ένας άν-
θρω πος που το όνομά του είναι Γιάννης Μπουρ λής, 
τσαγκάρης στο επάγγελμα από το χωριό Βόρρους, 
που ήταν ετεροδημότης και πιάστηκε κι αυτός στον 
κλοιό. Του πρότειναν λοι πόν όσοι ενδιαφε ρότανε 
να βρεθεί μια λύση για μένα να πούνε ότι ήμουν 
παραγυιός του, ότι ήμουν παρα γυιός του τσαγκάρη 
του Γιάννη του Μπουρλή.
Καθώς ο Μαγιάσης επέμενε να αναζητά το όνομα 
κάποιου που δεν είχε ακούσει το όνομά του, σηκώ
θηκα πάνω και του είπα:
«Εγώ είμαι ακόμα.»
Αυτός επειδή γνώριζε την ύπαρξή μου, και περί
μενε αρκετό διάστημα για να εμφανιστώ, μου λέει 
εκνευρισμένος:
«Γιατί βρε γαιδούρι δεν παρουσιαζόσουν τόση 
ώρα;»
Του απάντησα ότι εγώ κοιμόμουνα, αν και το επι-
χείρημα δεν ήταν πειστικό αφού η ανάκριση είχε 
κρατήσει αρκετές μέρες.
Πήραν λοιπόν τους ετεροδημότες που ήμασταν πε-
ρίπου έξι και μας πήγαν στα κεντρικά γραφεία της 
Γκεστάμπο, όπου διεξάγονταν οι ανακρίσεις. Εκεί 
έπρεπε να παραδοθούν οι ταυτότητες. Όλοι είχαν 
ταυτότητα εκτός από μένα. 
Εν τω μεταξύ οι γερμανοί είχαν απομονώσει τον 
Πρόεδρο του Μαγαρικαρίου, τον Βαγγέλη Μαυ-
ράκη σ ένα κρατητήριο. Αυτός έπρεπε να έλθει και 
να επιβεβαιώσει, να πει ποιός ήταν ο καθένας απ 
τους ανακρινόμενους. Αυτό λοιπόν που εμείς 
είχαμε συμφωνήσει για μένα και τη σχέση μου με 
τον Γιάννη τον Μπουρλή έπρεπε να το μάθει ο 
Πρόεδρος που ήταν στην απομόνωση.
Έκανα λοιπόν εκείνη τη στιγμή μια κίνηση, που 
για μένα ήταν απίστευτη και απροσδόκητη. Φώ-
ναξα έναν Έλληνα αστυνομικό και του είπα:
«Εσύ είσαι πατριώτης όπως και μεις, και θα κάνεις 
μια σπουδαία πράξη. Να μεταφέρεις στον πρόεδρο 
που είναι στην απομόνωση την πληρο φο ρία ότι  
το Βασιλειό, είναι παραγυιός του Γιάν νη του 
Μπουρλή.»
Πράγματι αυτός ο σπουδαίος Έλληνας μετέ δωσε 
την πληροφορία αυτή.
Ήρθε ο Πρόεδρος για να κάμει την αναγνώριση. 
Με πολύ φόβο περίμενα εγώ την αντίδρασή του, 

γιατί δεν ήξερα αν είχε πάρει το μήνυμα. Όμως ο 
άνθρωπος ήταν ενημερωμένος και μόλις ομο
λόγησε ότι τούχα ζητήσει μέσω του αστυνομι κού, 
ένιωσα μια ανακούφιση.
Δώσανε τότε εντολή να ανεβαίνομε δυο, δυο  στην 
ανά κριση. Και από καθαρή σύμπτωση την ώρα που 
άνοιξε η πόρτα του κρατητηρίου βρέ θη κα εγώ 
κοντά στην είσοδο με τον υποτιθέμενο αφε ντι κό 
μου τον τσαγκάρη Μπρουλή. Μας έβα λαν σ’ ένα 
άλ λο γραφείο και ανέκριναν τον καθέ να μας 
χωριστά.
Εγώ βεβαίως είχα ένα σενάριο να διηγηθώ για τον 
Πετρακογιώργη, ότι δηλ οι χωριανοί του τον μισού-
σαν γιατί φοβόντουσαν τα αντίποινα του κατακτη-
τή, και προφανώς τα ίδια θα πρέπει να είπε και ο 
Μπρουλής.
Αυτός λοιπόν ο Μπρουλής, για καλή μας τύχη, είχε 
έναν αδερφό που αν είναιοι πληροφορίες μου σω-
στές ήταν Πρόεδρος στο χωριό Βόρρους. Ο αδελ
φός του είχε κάνει διάφορες παρακλήσεις και 
ενέρ γειες για να αφεθεί ο αδελφός του ελεύ θερος, 
με τον ισχυρισμό ότι ήταν ετεροδημότης και συνε
πώς δεν είχε καμιά ευθύνη για τα γεγο νότα στην 
περιοχή του Μαγαρικαρίου.
Όταν τελείωσε λοιπόν η ανάκριση είπε ο διερμη
νέας στο Γερμανό μια φράση που έχει γραφτεί 
ανε ξίτηλα στη μνήμη μου και δεν θα τη ξεχάσω 
όσο ζώ:
«Σούστεν παρτί;» δηλαδή: «Να φύγει ο τσα-
γκάρης;»
Ο Γερμανός απάντησε: «Για»
Όταν έφευγε το δήθεν αφεντικό μου, ρωτάει πάλι 
ο διερμηνέας τον Γερμανό:
«Το κλάιν σούστεν;» δηλαδή «Τι θα γίνει με τον 
μικρό τσαγκάρη, να φύγει κι αυτός;»
Τα τρία λεπτά που διήρκεσαν μέχρι να απα ντήσει 
ο Γερμανός, μου φάνηκαν αιώνας. Κά ποια στιγμή 
λοιπόν τον άκουσα να ξεστομίζει τη λέξη :«Γιά» 
δηλαδή «Ναί».
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί μια λεπτο μέ-
ρεια, για να αποδειχθεί ότι ο φοβερός αυτός άν
θρω πος ο Μαγιάσης φέρθηκε σ εμένα ευεργε τι κά, 
για να αποδείξει στον αρχηγό μου ότι το μήνυμα 
του το εκτέλεσε, όσο μπορούσε καλύ τε ρα. Δεν με 
γύρισε στο κρατητήριο, αλλά με κρά  τη σε από το 
γιακά του πουκαμίσου μου και με τρά βηξε γύρω 
στα 350 μέτρα εκεί που ήταν οι συγκρατού μενοί 
μου νομίζοντας ότι είχα πράγ ματα δικά μου για να 
τα πάρω. Εγώ βέβαια δεν είχα απολύτως τίποτε 
μαζί μου, αλλά τον ακολού θησα μέχρι τον χώρο 
της συγκέντρωσης. Αλλά μόνο και μόνο με την 
αίσθηση της ελευ θερίας, διότι είχα καταλάβει την 
απάντηση του Γερμα νού, με είχε κυριέψει μια 
ευφορία και το πρόσωπό μου έλαμπε από χαρά.
Όταν εμφανίστηκα λοιπόν στη πόρτα του χώρου 
όπου εκρατούντο οι συγκρατούμενοί μου χαμογε
λαστός, εκείνοι νομίσανε ότι με είχαν βασανίζει 
τόσο οι Γερμανοί, ώστε είχα πα ρα φρονήσεις και 
τους είχα καταδώσει. Αμα τη εμφανίσει μου όλοι 
στην αίθουσα παγώσανε.
Μπροστά σε όλους λοιπόν μου είπε ο Μαγιάσης:
«Να πάρεις τα πράγματά σου και να φύγεις.»
Και για να δείξει την αυστηρότητά του μου έδωσε 
και μια κλωτσιά. Εγώ εξ αιτίας αυτής της αγαλλία-
σης, έδωσα ένα πήδο και πέρασα πάνω από το 
λάκκο που αφοδεύαμε όλοι οι κρατούμενοι. Αλλά 
και ο Γερμανός φρουρός πρέπει να ένιωσε κάποια 
ευχαρίστηση, που με αφήσανε λόγω του νεαρού 
της ηλικίας μου γιατί μετά από το άλμα μου, μου 
είπε στα Γερμανικά:
«Τέμπο τέμπο παρτί!» δηλαδή: «Φύγε σιγά σιγά, 
μη βιάζεσαι.»
Με μεγάλη αγαλλίαση και χαρά έφυγα και πήγα 
στο χωριό Κλίμα όπου ήταν παντρεμένη η αδελ φή 
του Πετρακογιώργη, η Αργυρώ, με έναν άνδρα 
ονόματι Κωνιωτάκη. Μόλις με είδε επειδή είχε 
πεθάνει η μάνα μου η Αργυρώ με αγκάλιασε και 
δεν θα ξεχάσω όσο ζω αυτή την αγκαλιά.
Γύρισα στο λημέρι και ο αρχηγός μου, μου έκανε 
πατρική υποδοχή, διότι δεν μπορούσε ποτέ να φα
νταστεί ότι θα γλίτωνα απ αυτή τη περιπέτεια.

Η Συνέχεια και το τελευταίο μέρος στο επόμενο φύλλο

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ  
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ 

Επιμέλεια, αντιγραφή, διόρθωση  
Αλεξάνδρα Ιωάννου Σταυρακάκη
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ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ...

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

΄Εχει ήδη ξεκινήσει το οδοιπορικό στα 
μυστή  ρια και σημαίνοντα του συμφώνου 
Φί που αποτελεί λυδία λίθο, σπουδαίων και 
ουσιαστι κών ελληνι κών λέξεων, αλλά και 
σύμβολο ορα τών και αοράτων.
Στο παρόν φύλλο παρουσιάζεται η δεύτερη 
ενό τητα. Κρίθηκε αναγκαίο για την πλη-
ρέστερη εικόνα του ρόλου του συμφώνου Φί 
όχι μόνο στο ελληνικό αλφάβητο αλλά και 
εν γένει στην ελληνική παιδεία και γνώση, 
και ιδίως σ’ αυτή των μαθηματικών, να γίνει 
μια τροποποίηση στην ύλη. Ετσι στην ενό
τητα αυτή παρουσιά ζεται μια άλλη ιδιότητα 
του γράμματος Φί αυτή του συμβολισμού, 
και της έκφρασης μέσα από το σύμβολο Φι, 
του Χρυσού λόγου. 
Η τρίτη ενότητα, που θα ακολουθησει στο 
επό μενο φύλλο, θα εξετάζει τη σχέση του 
φωτός με τις λέξεις εγκέφαλος, ομφαλός, 
φαλός, αλλά και των λέξεων αυτών μεταξύ 
τους, καθώς και τις λέξεις καραφλός και 
φαλακρός.
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος της 
ενότητας στο προηγούμενο φύλλο, το σύμ-
φω νο Φί είναι το σύμπλεγμα των δύο 
συμφώνων Πί και Χί του ελληνικού αλφα-
βήτου. Αυτή η δη μιουρ γία του Φί επιβεβαιώ-
νεται και από το γεγονός ότι στο ευρωπαικό 
αλφάβητο οι λέξεις που προφέρονται με Φι 
γράφονται με P και H  (PΗ). 
Έτσι είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι 
σύμφω να με την Θεογονία του Ησιόδου, κα-
τά την οποία εν αρχή επικρατούσε το Χάος, 
σε συνδυα σμό και με την ελληνική γλώσσα 
που είναι αποκωδικοποίητος θησαυρός 
γνώσης, μετά το Χάος εγένετο Φάος. Δηλαδή 
μετά το Π – έρασ μα του Χ-άους, μιας άτακ-
της και ακατά στατης κατάστασης, από την 
Π-ύλη της ορατής και απτής ύλης, γεννήθηκε 
το ΠΧΑΟΣ  ΦΑΟΣ. Δη μι ουργήθηκε δηλ ο 
κόσμος η τάξη όπως αυτή υποπίπτει στις 
αισθήσεις μας μέσω του φωτός. 
Εκτός όμως απ αυτή την αποτύπωση της Πο-
ρείας του κόσμου, στον ελληνικό λόγο και 
στη Θεογονία του Ησιόδου, το σύμφωνο Φί 
έχει διαδραματίσει και έναν άλλο ρόλο. 
Αυτός ο πρω ταγωνιστικός ρόλος του συμ-
φώνου Φι, δεν εξαντλείται στο χώρο της 
ελληνικής γλώσσας  και του ελληνικού Λό-
γου, αλλά επεκτείνεται και θριαμβεύει μά-
λιστα στο χώρο της μαθη ματικής σκέψης. 
Σ’ αυτό το  τόσο στερεό και πάγιο πεδίο το  
Σύμ βολο Φ σημαίνει και φωτίζει επίσης τον 
άρ-ρητο αρ-ιθμό της αρ-μονίας. 
Τον αριθμό 1,618..., τον αριθμό που είναι 
εγγεγραμμένος ωσεί σπαρτός σε όλη τη 
φύση, στα φύλλα, στους κορμούς των φυτών, 
στα ζώα, στον άνθρωπο, στο σώμα και την 
ψυχή του, ακόμα και στα πετρώματα. Είναι 
εγγεγραμ μένος αυτός ο αριθμός σε όλη την 
πλάση στην ανόργανη και οργανική ύλη. 
Είναι ο άρρητος αριθμός που ο Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι αποκά λεσε.. «θεία αναλογία». 
Αυτή την αρμονία, την «Θεία Αναλογία» 
την εντόπισαν και την εξέφρασαν πρώτοι οι 
Πυθα γόρειοι δια των μαθηματικών. Είναι 
ο δεύτε ρος θησαυρός των Πυθαγορείων, ο 
πρώτος είναι το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Και 
ο δεύτερος αυτός θησαυρός περιέχεται στη 
διαίρεση μιας ευθείας γραμμής σε άκρο και 
μέσο λόγο.

ΟΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ και Ο ΠΛΑΤΩΝ
Όπως έχει δηλώσει ο Ιωάννης Κέπλερ1 για 
τους δύο θησαυρούς που ανακάλυψαν οι 
Πυθαγόρειοι:
«Τον πρώτο μπορούμε να το συγκρίνουμε 
με μια ποσότητα χρυσού. Τον δεύτερο μπο
ρούμε να το ονομάσουμε, πολύτιμο κόσ
μημα.»
Ακόμη και τα πιο θαυμαστά επιτεύγματα 
των Ελλήνων σε πολλά άλλα πεδία, ωχριούν 
μπρο στά τα επιτεύγματά τους στον τομέα 
των μαθη ματικών. Σ ένα διάστημα τετρακο-
σίων μόνον ετών από τον Θαλή τον Μιλήσιο 
(περ.600 μείον) έως τον «Μέγα Γεωμέτρη», 
Απολλώνιο τον Περγαίο (περ. 200 μείον) οι 
Έλληνες ολο κλή ρωσαν όλα τα βασικά ζητή-
ματα στη θεωρία της γεωμετρίας. 
Η ελληνική υπεροχή στα μαθηματικά ήταν 
κατά μεγάλο μέρος άμεση συνέπεια του πά-
θους των αρχαίων ελλήνων για την γνώση 
αυτήν καθαυτήν. Η μαθητική ύλη για την 
εκπαίδευση των πολιτικών στην εποχή του 
Πλάτωνα περιε λάμ βανε την αριθμητική, 
την γεωμετρία, τη στερεομετρία, την αστρο
νο μία και τη μουσική. Όλα αυτά όπως 
αναφέρει ο Πυθαγόρειος Αρχύ τας συμπερι-
λαμβάνονταν στον γενικό όρο «Μαθη μα
τικά».
Ο ίδιος ο Πλάτων μάλιστα στην Πολιτεία 
δηλώ νει ότι τα μαθηματικά είναι απολύτως 
απαραί τητα για την εκπαίδευση όλων των 
πολιτικών ηγετών και φιλοσόφων. Αυτό 
επιβε βαιώνεται και από την επιγραφή πάνω 
από την είσοδο της Σχολής του, την Ακαδή-
μεια, όπου έγραφε «Μηδείς αγεωμέ τρητος 
εισίτω».
Ο Πλάτων και η Χρυσή Τομή συνδέονται 
με την ασυμβατότητα και τα Πλατωνικά 
στερεά, δύο τομείς που βρίσκονται κοντά 
στην καρδιά του φιλοσόφου.

τα Πλατωνικά και του Χρυσού Λόγου οδή-
γησε στο αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι, το 
ελληνικό ενδιαφέρον για τον Χρυσό Λόγο 
πιθανώς να ξεκίνησε με τις προσπά θειες 
κατασκευής τέτοιων επιπέδων σχημ άτων 
και στερεών.

Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Οι περισσότερες απ αυτές τις μαθηματικές 
προσ πάθειες έγιναν γύρω στις αρχές του 4ου 
αιώνα μείον. Υπάρχουν όμως αναρίθμητοι 
ισχυ ρισμοί ότι ο Χρυσός Λόγος είχε 
ενσωματω θεί στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 
του Παρθε νώνα, που κατασκευάστηκε και 
διακοσ μή  θηκε μεταξύ του 477 και 432 μείον, 
υπό την ηγε μονία του Περικλή. Υπάρχει 
δηλαδή η υπο ψία ότι το Φ δηλ. τον Χρυσό 
αυτόν Λόγο εφήρ μοσαν οι αρχιτέκτονες του 
Παρθενώνα, του τόπου της Παρθένου 
Αθηνάς, ο Ικτίνος και ο Καλ λικράτης. 

την κορφή των κιόνων2. (σχ. 23 σελ 11). 
Βέβαια η άποψη αυτή έχει και τους αντι-
πάλους της. Έχει αμφισβητηθεί σοβαρά από 
τον μαθημα τικό Τόρτζ Μαρκόφσκι του 
Πανεπιστημίου του Μέιν.
Είναι δύσκολο να αποφανθεί κάποιος με 
από λυτη βεβαιότητα ότι ο σχεδιασμός και η 
κατα σκευή του μνημείου του Παρθενώνα 
έγινε με βάση το Φ τον Χρυσό Λόγο (ή άκρο 
και μέσο λόγο). Ενώ τα περισσότερα μαθη-
ματικά θεωρή ματα σχετικά με το Φ φαίνεται 
να διατυπώθηκαν μετά την κατασκευή του 
Παρθενώνα, υπήρχαν πάντως σημαντικές 
γνώσεις μεταξύ των Πυθα γορείων πριν απ 
αυτήν.
 Άσχέτως πάντως με το άν ο Χρυσός Λόγος 
παρου σιάζεται στον Παρθενώνα, είναι ξεκά-
θαρο ότι όποια μαθηματικά «προγράμ ματα»  
σχετικά με τον Χρυσό Λόγο εισήχθηκαν από 
τους Έλληνες κατά τον πέμπτο αιώνα μείον. 
Η ανάπτυξη και  θεωρία του Χρυσού Λόγου 
εμφα νίζεται στο έργο του Ευκλείδη «Στοι
χεία» και απογειώνεται μετά την έκδοσή 
του γύρω στο 300 μείον. 
Ο πρώτος ορισμός του Χρυσού Λόγου, 
άκρος και μέσος λόγος, σε σχέση με το εμβα-
δόν δίνεται μάλλον έμμεσα στο Β΄Βιβλίο των 
«Στοιχείων». Στη συνέχεια ο Ευκλείδης χρη
σι  μο ποιεί τον Χρυσό Λόγο ειδικά στην 
κατα  σκευή του πενταγώνου (Βιβλίο Δ΄) και 
στην κατασκευή του εικοσαέδρου και του 
δωδε καέδρου (Βιβλίο ΙΓ΄).
Ελάχιστοι θα διαφωνήσουν ότι τα «Στοιχεία» 
είναι το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό 
μαθημα τικό εγχειρίδιο που γράφτηκε ποτέ. 
Σύμφωνα με μια ιστορία, όταν ο Αβράαμ 
Λίνκολν ήθελε να κατανοήσει το πραγματικό 
νόημα της λέξης «απόδειξη» στο νομικό 
επάγ γελμα, άρχισε να μελετάει τα «Στοιχεία» 
του Ευκλείδη στην καλύβα του στο Κεντάκι. 
Ο διά ση μος Βρετανός δάσκαλος λογικής και 
φιλόσο φος Μπέρτραντ Ράσελ περιγράφει 
στην Αυτο βιο γραφία του, την πρώτη του 
επα φή με τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη, (σε 
ηλικία επτά ετών)με τη φράση: 
«Είναι ένα από τα μεγαλύτερα συμβάντα 
στη ζωή μου, το ίδιο καταπληκτικό με τον 
πρώτο μου έρωτα».3
Επίσης υπάρχει η άποψη ότι ο Χρυσός Λόγος 
ήταν γνωστός και στο γλύπτη Φειδία ο 
οποίος τον εφήρμοσε σε όλα τα έργα του. Σ 
αυτήν την αναλογία βασίστηκε ο Φειδίας και 
έπλασε τα αρ-ιστου- ργήματα τα άριστα έργα 
του τα αγάλματά που προκαλούν αγαλλίαση 
και θαυμασμό. 
Λέγεται μάλιστα ότι το Φ δηλ ο Χρυσός 
Λόγος έλαβε το όνομά του από τον γλύπτη 
Φειδία που τον εφήρμοσε κατασκευάζοντας 
με βάσει αυτόν όλα τα έργα του. Σημειωτέον 
ότι εκείνοι την εποχή οι γλύπτες και ιδίως οι 
ταλαντούχοι διέθεταν και όλη την γνώση της 
εποχής εκείνης, την επιστήμη. Οι περισσό-
τεροι ήσαν και μύστες ή τουλάχιστον μυημέ-
νοι στα μυστήρια στα μυστικά της δημιουρ-
γίας, δηλ στα μυστικά, δυο φυσικών και 
αλληλένδετων φαινομένων, της ζωής και του 
θανάτου.

Ο ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑΒΙΝΤΣΙ
Αυτή η γνώση βέβαια σε σχέση με τον Χρυσό 
Λόγο το Φ πέρασε και στην Ευρώπη κατά 
την εποχή της Αναγέννησης του ελληνικού 
πνεύμα τος και πολιτισμού, μετά τι 1453 την 
πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Τον Χρυσό Λόγο κατείχε και μάλιστα άρτια 
ο Λεονάρντο Νταβίντσι. Η  σχετική συζήτηση 

Το Φι... όπως φυσά και όσα φέρνει ο άνεμος 
Το Φ σύμβολο της Αρμονίας. Ο Χρυσός Λόγος. Ο Κρυφός νόμος του Κάλλους ή

Η καταγωγή της φράσης: «Θα το κάνω στο Πι και Φι»

1 Ο Χρυσός Λόγος .Η Ιστορία του Φ του εκπληκτικότερου αριθμού. Κεφ 4 σελ. 95 Mario Livio Εκδόσεις Ενάλιος.
2 Αντολφ Τσαισιγκ Adolf Zeising «Η Χρυσή Τομή»,  Der Goldne Schnitt, που δημοσιεύθηκε το 1884
3 Ο Χρυσός Λόγος .Η Ιστορία του Φ του εκπληκτικότερου αριθμού. Κεφ 4 σελ. 114 Mario Livio Εκδόσεις Ενάλιος.

Ο χρυσός Λόγος Φ παίζει κρίσιμο ρόλο στις 
δια στάσεις και στις ιδιότητες συμμετρίας κά-
ποιων Πλατωνικών στερεών. Το δωδεκάεδρο 
που συμβολίζει το ύδωρ και το εικοσάεδρο 
που συμβολίζει τον αιθέρα σχετίστηκαν 
αρχι κά με τον Χρυσό Λόγο με αρκετούς τρό-
πους. Για παράδειγμα οι δώδεκα κορφές 
ενός εικοσα έδρου μπορούν να χωριστούν σε 
τρεις ομάδες, των τεσσάρων ορθογωνίων, με 
τέσαρεις κορ φές το καθένα. Οι κορφές της 
κάθε ομάδας βρί σκονται στις γωνίες ενός 
Χρυσού Ορθογω νίου, ενός δηλ ορθογωνίου 
στο οποίο ο λόγος του μήκους  προς το 
πλάτος είναι ο Χρυσός Λόγος δηλ η αναλογία 
1,618...(σχήμα).
Ο στενός συσχετισμός μεταξύ κάποιων 
επιπέ δων σχημάτων όπως το πεντάγωνο και 
το πεντά γραμμο, και κάποιων στερεών όπως 

Οι ισχυρισμοί αυτοί καταλήγουν σε 
βεβαιότητα μέσα από τα ιστορικά γεγονότα 
και τις περιπέ τειες που έχει υποστεί αυτό το 
μνημείο κάλλους, που παρά την παραπλα
νητική του απλότητα στη μορφή παραμένει 
παραμένει μια από τις ανώτερες αρχιτεκτο
νικές εκφράσεις του ιδανι κού της καθαρότη
τας και της Ενότητας.
Στις 26 Σπτεμβρίου 1687, το ενετικό πυρο
βολικό του Μοροζίνι, του ανθρώπου που 
τόσα έργα εκτέλεσε και προσέφερε στον 
Χάνδακα, το Ηρά κλειο στην Κρήτη, χτύπησε 
τον Παρθε νώνα. Η επίθεση αυτή έγινε κατά 
των Οθωμα νών Τούρκων που είχαν καταλά-
βει την Αθήνα εκείνη την εποχή και χρησιμο-
ποιούσαν τον Παρθενώνα ως πυριτιδαποθήκη. 
Βέβαια μαζί με τους Τούρκους κτυπήθηκε 
και ο Παρθενών. Και ενώ η ζημιά που προ-
κλήθηκε ήταν εκτετα μένη, ο βασικός σκε-
λετός παρέμεινε ανέπαφος. Αυτό το γεγονός 
ο στρατηγός Κένιγκσμαρκ ο στρα τηγός που 
συνόδευε τον αρχιστράτηγο το σχολίασε με 
τη φράση:
«Πόσο συνταράχτηκε η Εξοχότης του με 
την καταστροφή του όμορφου ναού που 
υπάρχει εδώ και τρείς χιλιάδες χρόνια!»
Μετά το τέλος της Τουρκικής κατοχής έγιναν 
πολλές προσπάθειες για να ανακαλυφθεί κά-
ποια μαθηματική ή γεωμετρική σχέση που 
υπο τί θεται εφαρμόστηκε για να επιτευχθεί 
η υψηλή τελειότητα στον σχεδιασμό του 
Παρθενώνα. 
Τα περισσότερα βιβλία που γράφτηκαν για 
τον Χρυσό Λόγο δηλώνουν ότι οι διαστάσεις 
του Παρθενώνα, εφ όσον το τριγωνικό του 
αέ τω μα παρέμεινε ανέπαφο, ταίριαζαν από
λυτα σε ένα Χρυσό Τρίγωνο. Ο Χρυσός 
Λόγος, από πλειάδα επιστημόνων και ερευ-
νητών, θεωρείται ότι εμφανίζεται επίσης 
και σε άλλες διαστάσεις του Παρθενώνα. 
Για παράδειγμα ο ισχυρισμός ότι το ύψος 
της πρόσοψης από το επάνω μέρος του 
τυμπάνου έως τη βάση κάτω από τις κολό νες 
διαιρείται επίσης με τον Χρυσό Λόγο από 
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επικεντρώνεται σε πέντε από τα έργα του 
Ιτα λού δασκάλου: οι δυο εκδοχές της 
«Μαντό νας των Βράχων», το σχέδιο «Κε
φάλι ενός Γέρου» και η διάσημη «Μόνα 
Λίζ α». Το ημιτελές έργο του «Ο Άγιος Ιερώ
νυ μος».

Πί και Φί που συμβολίζουν δυο σημαντικούς 
αριθ μούς. Είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλ-
ληνες εξέφραζαν τους αριθμούς με γράμματα 
και το γράμμα Πί καθώς και το γράμμα Φί 
μεταφέρουν μαθηματική γνώση αιώνων. Το 
Φ είναι ο Χρυ σός Λόγος, «θεία αναλογία», 
το μυστικό του κάλλους, ο άρρητος αριθμός 
1,618...
Και το π είναι μαθηματική σταθερά, ένας 
πραγ μα τικός αριθμός που μπορεί να οριστεί 
ως ο λόγος του μήκους της περιφέρειας ενός 
κύκλου, προς τη διάμετρό του στην Ευκλεί-
δεια γεωμε τρία, και ο οποίος χρησιμοποιείται 
πολύ συχνά στα μαθηματικά, τη φυσική και 
τη μηχανο λογία.
Ο συμβολισμός προέρχεται από το αρχικό 
γράμμα «π» (πι) και προέρχεται από το πρώτο 
γράμμα της λέξης περιφέρεια, μας βοηθά 
σύμφωνα με τον Ευκλείδη να βρούμε την 
διάμετρο του κύκλου. Έχει καθιερωθεί διεθ-
νώς, ως «π» ενώ στο λατινικό αλφάβητο συμ-
βο λί ζεται ως Pi, όταν δεν είναι διαθέσιμοι 
τυπο γραφικά ελληνικοί χαρακτήρες. Το 
π=3,14... με σειρά άπειρων δεκαδικών στοι-
χείων είναι γνωστό επίσης ως σταθερά του 
Αρχιμήδη (δεν πρέπει να συγχέεται με τον 
αριθμό του Αρχιμή δη) ή αριθμός του 
Λούντολφ.
Τα πρώτα ψηφία του «π»=3,14 εμφανίζονται 
ως ημερομηνία στο αμερικανικό ημερολόγιο 
δηλ. 3/14 ή 3-14, και κατά το ελληνικό 14 
Μαρ τίου. Αυτή είναι η ημέρα που καθιερώ-
θηκε να γιορτάζει ο αριθμός που συμβολίζει 
το ελλη νι κό γράμμα «π» Και αν θέλει κανείς 
να είναι ακό μα πιο ακριβής τότε στις 1:59 και 
26 δευτε ρό λεπτα θα γιορτάζει το «π» παρά-
γοντας τα επτά πρώτα ψηφία του, ήτοι τον 
αριθμό 3,1415926.

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ  
ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΣΤΟ ΠΙ ΚΑΙ ΦΙ
Η φράση λοιπόν: «θα το κάνω στο Πί και 
Φί», δεν σημαίνει την ταχύτητα της εκτέλεσης 
ενός έργου. Δεν αναφέρεται στην ταχύτητα, 
στους ρυθ μούς αυτούς τους εξοντωτικούς 
που έχουν κατακλύσει τη ζωή μας, και λει-
τουργούν πάντα εις βάρος της ποιότητας. 
Η φράση «θα το κάνω στο Πί και Φί», παρα
πέμπει στο Φί = 1,618 και στο Πι = 3,145...
Αναφέρεται στο τρόπο και όχι στο χρόνο της 
εκτέλεσης του έργου. Έχει σχέση με την 
ποιό τητα της εκτέλεσης του. 
Η φράση «θα το κάνω στο Πί και Φί» 
αποτελεί ευγενές αλλά παραποιημένο και 
διαστρεβλω μένο κατάλοιπο της αρχαίας 
ελληνικής παρά δοσης και πολιτισμού. 
Σημαίνει ότι το έργο θα γίνει με όλους τους 
κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Το 
έργο θα εκτελεστεί όπως δη μιουρ γούσε τα 
γλυπτά αγάλματα του ο Φειδίας και τα αρχι-
τεκτονήματα τους ο Ικτίνος και ο Καλλι-
κράτης, δηλ με τον κανόνα της αρμονίας και 
του κάλλους, με το νόμο της φύσης, τον θείο 
νόμο, τον θείο Νου. 
Το Πι και το Φί αναφέρονται σε εκείνες τις 
λί γες στιγμές στη ζωή του ανθρώπου, που η 
μα θη ματική επιστήμη, η γνώση, ανοίγει την 
θύρα και ο άνθρωπος μέσα απ αυτή την Π- 
ύλη τείνει, ατενίζοντας και κατασκευάζοντας 
τα έργα του, προς το θείο. 
Γεγονός που δυστυχώς στις μέρες μας, 
επιμελώς παραλείπεται . 

ΑΛΣ 
Αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα μου 

Ιωάννη Α. Σταυρακάκη
Η συνέχεια στο επόμενο

Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση της 
ΕΜΙΝΕ το καλοκαίρι του έτους 2009 στ’ 
Ανώγεια, στις 26 Ιανουαρίου 2010, στο 
χώρο εκδηλώσεων του βιβλιοπωλείου 
«ΙΑΝΟΣ»παρουσιάστηκε με δόξα και 
τιμή που της αξίζει, η «ΕΜΙΝΕ». Το πε-
τυχημένο μουσικό έργο του Πάρι Περυ-
σινάκη, σε ποίηση Γιώργη Καράτζη 
γραμ μένο σε κρητική ντοπιολαλιά, στο 
ρυθμό του δεκαπεντασύλλαβου.
Σε όλους, αν όχι στους περισσότερους 
Κρητικούς και Ανωγειανούς είναι πλέον 
γνωστή Η ΕΜΙΝΕ, το μελοποιημένο 
ποίη  μα του Γιώργη Καράτζη, που προ-
κα λεί ισχυρούς συνειρμούς και συνδέσεις 
με το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου, 
τον Ερωτόκριτο.
Σε ένα εκλεκτό και πολυπληθές ακρο-
ατήριο, αναπτύχθηκε διεξοδικά το μου-
σικό αλλά και το ποιητικό στίγμα της 
«Εμινέ», και ακολούθησε το σχετικό μου-
σικό πρόγραμμα, που κατά γενική ομο-
λογία συνήρπασε το ακροατήριο.
Αναλυτικά, για το μουσικό περιεχόμενο 
του CD, μίλησε ο καθηγητής μουσικο-
λογίας κ. Γιώργος Κοκκώνης, με θέμα: 
«Συγκρητισμός και συγχρονία στη μου
σική της Εμινέ».
Για το ποητικό περιεχόμενο του έργου, 
μίλησε ο καθηγητής κλασσικής φιλολο-
γίας του Παν/μίου Αθηνών, κ. Μιχ. Κοπι-
δάκης με θέμα: «Εμινέ: Δράμα Ποι
μενικόν». Στην συνέχεια μίλησε ο δη-
μιουργός της μουσικής του έργου, Πάρις 
Περυσινάκης με θέμα: «Μουσική έκδοση, 
το καινούργιο φόρεμα της Εμι νέ», και 
τέλος ο ποιητής  Γιώργης Καρά τζης με 
θέμα: «Αναδρομή στα χρόνια της αθωό
τητας».
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με μουσικό 

«Αινεία τε και Έκτωρ εγκέκλιται, ούνεκ’
άριστοι πάσαν επ’ιθύν έστε μάχεσθαί τε 
φρονέειν τε, στήτ’ αυτού, και λαόν ερυκά
ετε προ πυλάων πάντη εποιχόµενοι, πριν 
αύτ’ εν χερσί γυναικών φεύγοντας πεσέειν, 
δηΐοισι δέ χάρµα γενέσθαι» 
ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ Ζ 7682. 

Όμορφε ουρανέ θαύμασέ με, κοματιασμέ-
νος είμαι σαν κι εσένα. 
Απο τη μια το μεσαίο δάχτυλο της Αφρο-
δίτης αναστηλωμένο και υψωμένο με ανέ-
ξοδο γερμανικό φωτοσοπ. 
Από την άλλη ο Νίκος Ξυλούρης, ο ζωντα-
νός Ψαρονίκος, ελέω απεργίας λειτουργεί 
στην έρμη τηλεόραση δένοντας με θαυμα-
στά φωνήεντα τα σκόρ πια κεφάλαια της 
ιστορίας μας. 
Όμορφε ουρανέ, που δεν ξέρεις τί να κά-
νεις, φθινόπωρο, χειμώνα ή άνοι ξη και 
τρελλαίνεις τα κοτσύφια με τα θρυμματισ-
μένα σύννεφά σου τα θαυ μαστά κουρέλια 
υδρατμών ανήμπορων, που ούτε να βρέ-
ξουνε μπορούν αλλά ούτε και να φύγουν, 
όμορφε ουρανέ θαύμασέ με. Κοματιασ-
μένος είμαι. 
Από τη μια ο ποιητής των Αχαιών παινεύει 
τους εχθρούς Αινεία και Έκτω ρα, τους 
άριστους στη μάχη και στη φρόνηση και 
τους καλεί να προστατέ ψουν το λαό τους, 
όπως καλύτερα ξέρουν και μπορούν ενά-
ντια στους Αχαι ούς. 
Από την άλλη, Αχαιοί εμείς, Έλληνες 
εμείς, ζητιάνοι της ιστορίας και των χρεω-
στών μας, ανήμποροι να μαζέψουμε τα 
κουρέλια μας, να θαυματουργή σουμε, να 
φτιάξουμε την πιο νόστιμη φράουλα του 
κόσμου, την πιο υγιεινή και νόστιμη ντο-
μάτα του κόσμου, τα πιο γλυκά πορτοκάλια 
του κόσμου, το πιο θαυμαστό αυγοτάραχο 
του κόσμου, τους καλύτερους σωλήνες 
του κόσμου, τον καλύτερο Χαλβά του 
κόσμου, το καλύτερο κρασί του κόσμου, 
τα καλύτερα βιβλία του κόσμου, τις καλύ-

τε ρες σαλάτες του κόσμου. 
Και να καλέσουμε όλο τον Κόσμο να τα 
δοκιμάσει, να τα αγοράσει, να έρθει να 
ζήσει για λίγο στην τελευταία ελεύθερη 
ζούγκλα της Δύσης, να χαρεί, να λευτε-
ρωθεί και να μεθύσει, να γίνουμε φίλοι 
—γιατί είναι ακαταμά χητο το φως μας— 
για να πάψουμε να ζούμε στη ντροπή και 
στο χρέος, να στείλουμε πάνω στο υψω-
μένο δάχτυλο της Αφρόδως μας, όλους 
εκείνους — πολιτικούς, λαμόγια, επίορ-
κους— όλους αυτούς που ποτέ κανένα 
παιδί τους, γονιός, γυναίκα ή βολεμένος 
συγγενής δεν ντράπηκε τόσο που να τους 
στεί λει στο διάολο κι ακόμα παραπέρα. 
Να βγάλουμε κανα φράγκο ιδρωμένο και 
τίμιο, να πλουτίσουμε με απόφα ση να μην 
αρκούμαστε σε κάτι λιγότερο από την 
Αφροδίτη της Μήλου και τη Νίκη της 
Σαμο θράκης, να μην ανεχόμαστε να υψώ-
νονται τέρατα στην Αθήνα της Ακρόπολης, 
να μη δεχόμαστε κάτι τόσο φτηνιάρικο 
σαν τα κατολισθαίνο ντα Τέμπη στη χώρα 
του Ευπάλινου, να μην ανεχόμαστε κανέ-
να πια που λέει «έλα μωρέ, τίποτα δε 
γίνεται» και να του τρίβουμε στη μούρη 
το τελευταίο ΠΑΠ-ΤΕΣΤ της γυναίκας 
του μαζί με τη φωτογραφία του Παπανικο-
λάου, να του χώνουμε στη μούρη τη μπα-
γκέτα του Μητρόπουλου και να τον βά-
ζουμε τιμωρία να γράψει 10 φορές την 
Οδύσσεια και μόλις τελειώσει να γράψει 
άλλες 10 φορές τα άπαντα του Καβάφη. 
Αφού πρώτα έχει αποστηθίσει τον Υμνο 
στην Ελευθερία και έχει μάθει να μην 
κουρ ταλεί της ξένες θύρες με χρεία. 
Όμορφε ουρανέ, με τα κοματιασμένα 
σύνεφα, τώρα που σουρουπώνει και  
μό λις φαινόμαστε στο μισόφωτο, θαύμασέ 
μας. 
Κοματιασμένοι είμαστε, αλλά έρχεται η 
Άνοιξη. 

Κωστής Α. Μακρής 
24 Φεβρουαρίου 2010

 Το προφίλ και το διάγραμμα των αναλογιών 
έχουν σχεδιαστεί με πένα το 1490. Ενώ το 
πλέγμα της επικάλυψης αφήνει ελάχιστη 
αμφιβολία ότι ο Λεονάρντο πραγματικά 
ενδια  φερόταν για τις διάφορες αναλογίες 
στο πρόσωπο. Το ορθογώνιο στη μέση αρι
στερά είναι κατά προσέγγιση ένα Χρυσό 
Ορθογώνιο, αλλά οι γραμμές έχουν σχεδια
στεί τόσο αδρά και πρόχειρα, που δεν 
μπορούμε να αποφαν θούμε με σιγουριά.
Ένας από τους πιο ένθερμους συνηγόρους 
της εφαρμογής του Χρυσού Λόγου στην 
τέχνη και την αρχιτεκτονική ήταν ο διάσημος 
Ελβε το γά λος αρχιτέκτων και Ζωγράφος Λε 
Κορ μπιζιέ ή Charles Edouard Jeanneret 
(18871965).
Αρχικά ο Λε Κορμπιζιέ εξέφρασε μάλλον 
σκε πτι κισμό σχετικά με την εφαρμογή του 
Χρυσού Λόγου στην Τέχνη. Μετά όμως τη 
δημοσίευση του βιβλίου «Χρυσός Αριθμός, 
Πυθαγόρειες Τελετές και Ρυθμοί» το έτος 
1931 ο Λε Κορμπι ζιέ προερχόμενος και από 
μουσική οικογένεια μπόρεσε να εκτιμήσει 
την Πυθογόρεια λαχτά ρα που επιτυγχάνεται 
με τους αριθμητικούς λόγους έγραψε:
«Πολύ περισσότερα απ αυτά το τριάντα 
χρόνια πριν το σφρίγος των μαθηματικών 
έτρεξε μέσα στις φλέβες του έργου μου, τόσο 
ως αρχιτέκτο νας όσο και ως ζωγράφος...»
Η αναφορά στους παραπάνω καλλιτέχνες 
σχε τικά με την εφαρμογή του Χρυσού Λόγου 
είναι ενδεικτική το άρθρο αυτό δεν μπορεί 
να αναφέ ρει όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής 
του Φ για το όποίο έχει γραφεί το βιβλίο: «Η 
Ιστορία του Φ του εκπληκτικότερου αριθ
μού» από τον Μάριο Λίβιο τον καθηγητή 
φιλο σοφίας του τμήματος επιστημών του 
Hubble Space Telescope Science Insitut. 
Το Φ ή ο Χρυσός Λόγος για όποιον ενδιαφέ-
ρεται να τον προσεγγίσει είναι ένα συναρ-
παστικό ταξίδι στην τέχνη  και την αρχιτεκ-
τονική ,στη βοτανική και στη βιολογία στη 
φυσική και στα μαθηματικά. Διηγείται την 
ιστορία του ανθρώ που όπως ξεκίνησαν οι 
οπαδοί του Πυθαγόρα που πίστευαν ότι 
αυτή η αναλογία ήταν μια απο κάλυψη από 
το χέρι του Θεού.
Πάντως στην καθομιλουμένη γλώσσας μας 
στη νέα, κακοποιημένη φραστικά και εννοι-
ο λογικά ελληνική γλώσσα μας, συχνά όταν 
πρόκειται να εκτελεστεί ένα έργο χρησιμο-
ποιούμε τη φράση: «Αυτό θα το κάνω στο 
Πί και Φί»
Αυτή η φράση συνήθως σημαίνει ότι το έργο 
που θα εκτελεστεί θα γίνει γρήγορα ,ταχύτατα 
σε χρόνο μηδέν. Όμως η αλήθεια που κρύβει 
αυτή η φράση, που επαναλαμβάνεται σχεδόν 
καθημερινά δεν έχει καμιά σχέση με το 
νόημα που της αποδίδεται σήμερα. 
Το νόημα και η αλήθεια που κουβαλά η φρά-
ση αυτή είναι κρυμμένο μέσα στα γράμ ματα 

Η «ΕΜΙΝΕ», 
σε όλη της την αίγλη, επισκέφθηκε την Αθήνα

πρό γραμμα, και χαρακτηριστικά αποσπάσ-
ματα από το αναφερόμενο έργο, τα οποία 
ερμήνευσαν οι καλλιτέχνες: Βασίλης Σταυ
ρακάκης, Παντελής Θαλασσινός, Μαρίνα 
Δακανάλη και Νικόλας Καρά τζης. (ο 
τελευταίος αντικατέστησε τον Σωκράτη 
Μάλαμα, ο οποίος λόγω ανειλημ μένων υπο-
χρεώσεων, δεν μπόρεσε να παρευ ρεθεί)
Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση ανάμεσα 
στο κοινό και τους συντελεστές του έργου, 
μια επικοινωνία που σπάνια επιτυγχάνεται 
σε παρόμοιες εκδηλώσεις, ενώ και η ρακή 
με τους ανάλογους μεζέδες, έκαναν εντο-
νότατα αισθητή την παρουσία του κρη-
τικού ήθους του ξένιου Διός.
Η όλη εκδήλωση υπήρξε ιδιαίτερα επιτυ-
χής, όχι μόνον λόγω της αθρόας προσέ-
λευσης κοινού, στο οποίο περιλαμβάνονταν 
και αρκετά επώνυμα μέλη του πνευματικού 
και καλλιτεχνικού χώρου, αλλά και λόγω 
του υψηλού επιπέδου των αναλύσεων και 
της εξαίρετης απόδοσης των καλλιτεχνών 
που έλαβαν μέρος. 
Για μια φορά ακόμη απεδείχθη ότι από τ’ 
Ανώγεια πηγάζει γάργαρο νερό, ο πολι
τισ μός και το ήθος.

ΟΜΟΡΦΕ ΟΥΡΑΝΕ, ΘΑΥΜΑΣΕ ΜΑΣ... 
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•••Συνέβη στην Αθήνα

Ο κάλλιστος (ο ομορφότερος), ο λυσιμελής 
(αυτός που παραλύει τα μέλη), ο πυρί δρο μος 
(αυτός που στο πέρασμά του πυρπολεί), ο 
δι φυής (αυτός που έχει δύο φύσεις), ο γλυ
κί πικρος, (που είναι γλυκύς και πικρός συνά-
μα), ο ανίκατος μάχαν (ο ακατα μά χη τος), ο 
αλγεσίδωρος (που προκαλεί πό νο), ο σχέτλιος 
(ο σκληρός και ανελέη τος), ο αβρός (ο τρυ-
φερός), ο τακερός (που σε κά νει να λιώνεις 
σαν κερί), ο τοξαλκής (ο εύτο ξος), ο πτερόεις 
(ο φτερωτός), ο ευπά λαμος (ο επιδέξιος), 
ευδρο μος ορμή (ο ταχύς σε ορμή), ο συμ παί
ζων θεοίς ηδέ θνη τοίς ανθρώ ποις (αυτός 
που παίζει τόσο με τους θεούς όσο και με 
τους ανθρώ πους), ο πάντων κληίδας έχων 
(και των πάντων κρατά τα κλειδιά).
Αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά 
του γνωρίσματα και ιδιότητες που απέδω σαν 
στον έρωτα οι ορφικοί ύμνοι και η αρχαί α 
είναι ελληνική ποίηση. Μέσα από τους παρα-
πάνω χαρακτηρισμούς αναδύε ται για μια 
ακό μη φορά το συναμφότερον της ελληνικής 
νοηματικής και εννοιολο γικής σύλληψης 
και παιδείας, που από νοη τική σύλ ληψη με
τατρέπεται σε βίωμα. 
Εξ άλλου αυτή η παιδεία μπορεί άνετα και 
με λίγη καλή θέληση του Υπουργείου (αλ
λά που να τη βρεί;) να γίνει και παιδιά, δη
λα δή ένα ευχάριστο ψυχαγωγικό παιχ νίδι, 
που θα διαμορφώνει ήθη χρηστά και θα 
δι δάσκει αξίες και αλήθειες χαμένες στην 
ομίχλη της παρακμής. 
Ο ΕΡΩΣ όπως ανέφερε στη Θεογονία του ο 
Ησίοδος είναι θεός αγέννητος αφού υπήρ ξε 
αμέσως μετά το Χάος και τη Γαία1 και περ
νώ ντας από την Πύλη της ύλης έφερε από 
το Έρεβος και τη Μαύρη Νύχ τα τον αιθέρα 
και την Ημέρα, το ΦάFος το ΦάοςΦως 
όπως έχει αναφερθεί ήδη στην στήλη «Παρεξ 
ελευθερία και γλώσσα» στο προη γού μενο, 
αλλά αναφέρεται και στο παρόν φύλλο.
Ο Έρως λοιπόν είναι από τα πρωταρχικά, 
τα αρχέγονα δημιουργικά στοιχεία του κόσ
μου. Είναι η ελκτική δύναμη που προκα   λεί 
την ένωση των στοιχείων από τα οποία προ-
ήλθε ο κόσμος των ορατών και αο ρά των της 
ζωής και του θανάτου. Είναι η πλα στουρ  γός 
αρχή του κόσμου, η πρώτη αιτία της δημι
ουρ γίας ορατών και αορά των, η οποία συ
νο δεύει τον κόσμο στην πορεία του. 
Όπως θα έλεγε ο Γκαίτε, ο Γερμανός ποιη
τής μετά από αιώνες, είναι η εκλε κτική συγ
γένεια που υπάρχει μεταξύ των ειδών.
Ο Ερως, σύμφωνα με την Θεογονία του 
Ησιόδου, που είναι και παλαιότερο κεί με
νο, άρα σεβαστότερο διότι είναι πλησιέ στε
ρο προς την αλήθεια, σύμφωνα με το αξίω

μα που διατρέχει τα έργα του Νεοπλατωνικού 
φιλοσόφου του Πρό κλου,  προϋ πάρχει της 
Αφροδίτης. 
Εν τούτοις οι λυρικοί ποιητές συνεπαρμένοι 
ίσως από το κάλλος του, (κάλλιστος) χαρα-
κτη ρισμό που προτάσσει ο Ησίοδος στη 
Θεο  ονία, θεωρούν ότι ο Ερως είναι γυιός 
της Αφροδίτης. Της ωραίας εκείνης θεάς, 
που προήλθε στην ώρα την κατάλληλη, από 
την ένωση των αφρών του Ωκεανού με τα 
αιδοία του Ουρανού, εξ αιτίας της απο κο
πής τους από τον γυιό του τον Κρό νο δηλ. 
τον Χρόνο. Τότε μέσα από τον χρό νο και 
μέ σα στο χρόνο, η ώριμη δηλ η «η ωραία» 
και νέα αυτή θεά ονομάστηκε Αφροδίτη, 
για τί διαιτήθηκε, δηλ τράφηκε από τους 
Αφρούς του Ωκεανού. 
Ίσως για τον λόγον αυτόν ο κάλλιστος 
έρως,- μια δύναμη ασύλληπτη και ανεξήγ-
ητη σε όλο της το εύρος από τον ανθρώπινο 
νου,  να παρουσιάζεται ως βρέφος στην 
αγκαλιά της Αφροδίτης να τον θηλάζει. 
Αυτή η αρχαιοτάτη απεικόνιση παραπέμπει 
στην παράσταση της βρεφοκρατούσας Ίσι-
δας αλλά και της Παναγίας. 
Επί πλέον, μέσα από την ανθρώπινη προσ-
πάθεια και την αδυναμία του ανθρώπου να 
κατανοήσει και να ερμηνεύσει αυτή την 
αρχέγονη δύναμη, ο έρως παρουσιάζεται ως 
ένα μικρό παιδί (νή πιο), χωρίς έπος, δηλ 
λόγο, γλώσσα και λογική, ένα βρέφος ζωηρό, 
άτακτο, ανυπάκουο, που κάνει αμέ τρη τες 
σκανταλιές, ένας σπόρος που εγκλείει μέσα 
του όλη τη ενέργεια και τη δύναμη της γέν-
νησης και της ζωής. Αλλά επίσης ο έρως 
πα ρουσιάζεται παραπάνω στην έκθεση μέ σα 
από το έργα των αρχαί ων Ελλήνων καλ λι-
τεχνών και ως ακόλου θος της μητέρας του, 
της Αφροδίτης, εκτελώντας της εντολές της 
με το τόξο και τα βέλη του. 
Και δεν πρέπει να λησμονείται ότι όπως έχει 
αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο της στή-
λης «Παρεξ ελευθερία και γλώσσα» στο 
φύλ λο της Εφημερίδας μας Μαρτίου Μαίου 
2008, σύμφωνα δε και με τη ρήση εκείνου 
του τόσο αγαπημένου και σκοτει νού φιλοσό-
φου του Ηρακλείτου «Τω ουν τόξω όνομα 
βίος, έργον δε θάνατος», δηλ. ότι το όνομα 
του τόξου είναι βίος, δύναμη, αλλά το έργο 
του είναι θάνατος. 
Η παραπάνω φράση του αγαπημένου μου 
αυτού φιλοσόφου στην περίπτωση του έρω-
τα με το τόξο και τα βέλη του, που στο χεύει 
επιβεβαιώνει του λόγου του Ηρακλεί του το 
αληθές, ότι δηλ ο ΕΡΩΣ με το τόξο του στο
χεύει, συχνά λαβώνει και καμιά φορά 
φονεύει...

Εκτός όμως από την ποίηση και τις εικα-
στικές τέχνες ο ΕΡΩΣ απασχόλησε και τους 
φιλοσόφους.
Δύο από τους πιο γνωστούς και ωραιό τε-
ρους διαλόγους του Πλάτωνα, το «Συμπό
σιον» και «ο Φαίδρος», είναι αφιερωμένοι 
στον «ΕΡΩΤΑ». 
Στο συμπόσιο παρουσιάζεται ένας μύθος 
που πλάθει ο Πλάτωνας, ως παραβολή. Ο 
Πλάτωνας συχνά χρησιμοποιούσε παρα βο
λές για να εκφράσει τις μεγάλες αλή θειες. 
Σύμφωνα με τα λεγόμενα λοιπόν του Σωκρά-
τη ο Έρως είναι γιός του Πόρου (της εφευ-
ρε τι κότητας και της επινοήσεως, πάντα ξε-
περνά όλα τα αδιέξοδα) και της Πενίας (της 
φτώχειας). Στο σημείο αυτό της παραβολής-
μύθου του Πλάτωνα γίνε ται ένας υπαινιγμός 
ότι ο έρως είναι προιόν της Ανάγκης, μιας 
με γίστης και αναπό φευκτης δύναμης εξ ου 
και το όνομά της «Αδράστεια» που κινεί το 
σύμπαν...
Δεν είναι θεός ο ΕΡΩΣ αλλά «ΜΕΓΑΣ ΔΑΙ
ΜΩΝ» και «ΤΟΚΟΣ ΕΝ ΤΩ ΚΑΛΩ». Αιω
νίως επιδιώκει να κατακτήσει την ομορφιά 
και τη σοφία «Το καλόν καγα θόν». Είναι 
κυ νηγός του ωραίου που ρέπει προς την σο
φία. Στόχος του είναι η κατά κτηση της αθα
νασίας σωματικά και πνευ ματικά. Σωματικά 
η αθανασία επι τυγ χά νεται με την αναπαρα
γωγή, πνευμα τικά που είναι και το πρωτεύον 
επιτυγ χά νεται μέσω της αρετής, που επιδιώ-
κει να κατανο ήσει και εν συνεχεία να κατα-
κτήσει η ψυχή. 
Ο έρως ακόμη και στη κατώτερη στη ζω ώ δη 
μορφή του, έχει ορμή προς ανώ τερες αξιο
λογικές μορφές υπάρξεως. ́ Ομως δεν φθάνει 
σε όλους τους ανθρώ πους μέχρι αυ τό το 
επίπεδο. Οι περισσότε ροι σταμα τούν στην 
αθα νασία, που τους εξασφαλίζει η από  κτη
ση των σωματικών τους τέκνων. Ολί γοι είναι 
οι «εγκύμονες κατά την ψυχήν οι οποίοι τρε-
πό μενοι προς τη παιδεραστία2 γεννούν πνευ-
μα τικά παι διά, αιώνια και αθάνατα. 
Οι βαθμοί τη ερωτικής μυσταγωγίας όπως 
αναπτύσσονται στο «Συμπόσιο» από τη Διο-
τίμα είναι μια πορεία, ένα μυστήριο, το άρ-
ρη   το μυστήριο της ανθρώπινης ευδαι μο νίας, 
όπου το θνητό στοιχείο του ανθρώ που, εξυ-
ψώνεται στην ενατένιση του απο λύτου. Του 
αγαθού και του ωραίου.
Το ωραίο, το ώριμο, αυτό που είναι στην 
ώρα του, έχει πολλές μορφές και επίπεδα ξε
 κι νά από την ωραιότητα του σώματος με τα
βαίνει στην ωραιότητα των σωμάτων από 
κει μεταπηδά στην ωραιότητα της ψυ χής και 
εν συνεχεία την ωραιότητα των ψυχών.
Το ψυχικόν αυτό κάλλος γεννά λόγους «οί

ινες ποιήσουσι βελτίους τους νέους». Είναι 
ο έρως προς ό,τι ωραίον υπάρχει στη διαγωγή 
των ανθρώπων, τους ηθικούς κα νόνες και τις 
αξίες του πολιτισμού «τα επι τη δεύματα». 
Έτσι η ψυχή αντικρίζει την ωραιότητα όχι 
μόνον σε μεγαλύτερη ευρύ τητα εκδηλώσεων 
αλλά και σε βαθύ τερη ενότητα.
Υψηλότερα και από τις αξίες του πολιτισ μού 
τα επιτηδεύματα απλώνονται οι αξίες της 
νόησης (Αι επιστήμαι, τα μαθήματα), το 
καθαρό έδαφος της σκέψης, όπου αδέσ μευ
τη και ελεύθερη η έρευνα προ χωρεί στη 
σύλ ληψη του νοητού κόσμου, του αθάνα
του, του όντως όντος. 
Η μετάβαση όμως στο τελικό βαθμό της 
μυή σεως γίνεται απότομα «εξαίφνης», όπως 
ξαφνικά ανάβει ένας σπινθήρ, ως ξαφνική 
έλλαμψις που αποκαλύπτεται εις της ψυχής 
το όμμα 3.
Έτσι στο Συμπόσιο του Πλάτωνα «ο Μέ γας 
δαίμων έρως» αιωνίως ανικανο ποίη τος επι-
διώ κει να αποκτήσει την ομορ φιά σε όλα τα 
πεδία αισθητά και νοητά και να κατακτήσει 
τη σοφία. Είναι κυνηγός του ωραίου που 
ρέ πει προς τη σοφία, είναι και ο ίδιος φιλό
σοφος.
Η τάση του ανθρώπου να προσωποποιεί τις 
αό ρατες και άγνωστες δυνάμεις είναι απόρ-
ροια της διαρκούς αναζήτησης δηλ του έρω
τα με τα ρώ της ποίησης του Οδυσ σέα του 
Ελύτη, και τη ρώμη της σκέψης του Πλά τω-
να και του Σωκράτη, που ερευ νά και ερρρωτά 
και ίσως κάποια φορά να λαμβάνει τις απαν-
τήσεις δηλ το άπαν, μέ σα από τις ανθρώπινες 
εκφράσεις όπως τη τέχνη, αλλά και την 
ανθρώπινη σκέψη όπως τη φιλοσοφία.
Σε κάθε περίπτωση ο έρως είναι το γενε
σιουρ γό και ποιούν αίτιον της ζωής, αυ τής 
που βιώνουμε με τις αισθήσεις μας αλ λά 
και αυτής που μπορούμε να συλλά βομε με 
τη σκέψη και τη νόηση μας, πέραν των αισ
θήσεων και των ορατών.

ΑΛΣ

1  «Ηδ έρωος, ος κάλλιστος εν αθανάτοισι θεοίσι, λυσιμελής, 
πάντων δε θεών πάντων δ ανθρώπων δάμναται εν στήθερσιν 
νόον και επίφρονα βουλήν». Που μεταφρασμένο σημαίνει Και ο 
έρως ο ωραιότερος απότους αθανάτους θεούς αυτός πυο λύνει 
γόντατα θεών και ανθρώπων και δαμάζει μες τα στήθη καρδιά και 
φρόνηση Μετάφραση Σταύρου και Αγγέλου Βλάχου Θεογ. 
Ηισόδου στιχ 120-123 εκδόσεις  Δημ ν. Παπαδήμα.

2  Πνευματική τεκνογονία δεν είναι δυνατή παρά μόνον στο παιδιό 
έρωτα (πρβλ. Θεαίτ. 150a), όπου δηλαδή για τους αρχαίους ήταν 
δυνατή και νοητή παιδαγωγική επίδραση. (Πλάτωνος Συμπόσιον 
Κείμενα Μετάφρασις Σχόλια Ιωάννου Συκουρτή σελ.248 
Εκδόσεις ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Οδυσσέας Χατζόπουλος.

3  Πλάτωνος Συμπόσιον Κείμενα Μετάφρασις Σχόλια Ιωάννου 
Συ κουρτή σελ.253 Εκδόσεις ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Οδυσσέας 
Χατζόπουλος.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΙ  
ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ 
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΤΟΥΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ, 
ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ 
ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  
(Νο 283) ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ 
ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ.

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤ’ ΑΝΩΓΕΙΑ
Παρακαλούμε όλους τους συγχωριανούς και κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να δημοσι ευ θεί 
τυχόν κείμενο ή άρθρο του ή κάθε είδους ανακοίνωση στην εφημερίδα μας, να απευθύνεται στην 
ανταποκρίτρια μας, στ’ Ανώγεια, Αλίκη Βρέντζου, άλλως απευθείας στα γραφεία του Συλλόγου 

μας. Παράλληλα, όποιος επιθυμεί να συμβάλει με τη συνδρομή του στην ενίσχυση της εφημερίδας 
μας, μπορεί, ομοίως, να απευθύνεται στην κα Αλίκη Βρέντζου και να της δίνει το χρηματικό ποσό 
που επιθυμεί. Στην κα Βρέντζου μπορεί καθένας να απευθύνεται και για θέματα που αφορούν την 
εφημερίδα και το Σύλλογό μας, κυρίως, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στο χώρο εργασίας της 

στην επιχείρηση (μανάβικο), που διατηρεί στην κεντρική οδό του χωριού, στο Αρμί.
(Τηλ. επικοινωνίας 28340 31741, Κιν.: 6979730592)

Ευχαριστούμε θερμά 
Το Δ.Σ.

Ο ΕΡΩΣ
Από την Θεογονία του Ησιόδου, στα Ρώ του Ερωτα του Ελύτη

Ναι, Συμβαίνει καμιά φορά στην Αθήνα, όλο και πιο σπάνια στις μέρες μας, αυτό που τραγούδησε με τη μουσική του ο Μά νος Χατζηδάκης...  
Στην Αθήνα την μεγα λούπολη του Μεγάρου Μουσικής και του θεάτρου Badmington, όπου κέντρα, όπως είπε ο Διονύσης Σαββόπουλος: «μα ζικής 

κουλτούρας», προσφέρουν σήμερα τον παγκοσμιοποιημένο πολιτισμό. Στην Αθήνα... που όλο και συχνότερα οι άνθρωποι περνούν στο χώρο,  
της αναί ρε σης, της παρακμής και του Χάους άνθησε ο Ερως στο μουσείο της Κυκλα δικής Τέχνης από 10122009 έως 642010. Επισκέφθηκα  

την έκθεση αυτή όπου έχουν συγκεντρωθεί 272 αρχαία έργα από τον 6ο π.χ. εως και τον 4ο αιώνα μ.χ. από 50 Μουσεία της Ελλάδας της Κύπρου,  
της Ιταλίας και της Γαλλίας. Εξ αιτίας αυτών των εκθεμάτων μου γεν νήθηκαν ωρισμένες σκέψεις που απο φά σισα να τις μοιραστώ  

με τους αναγνώ στες της εφημερίδας μιας και ο έρως είναι ποι ούν και κινούν αίτιον του σύμ παντος.
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ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Οι άνθρωποι βλέποντας το λουσμένο στο φως 
ουρανό, τις σκοτεινές νύχτες, αφήνουν τη φαντα-
σία τους να ταξιδεύει στην αστραφτερή πίστα του 
απείρου, θαυμάζοντας τα υπέροχα σχήματα τοπο-
θετημένα με έμπνευση στον ιερό χώρο της τελειό-
τητας και της ομορφιάς. Κι ακόμα, αφήνουν τη 
σκέψη να καλπάζει στα κάστρα των μύθων που 
οι πρόγονοί μας έπλα σαν γι’ αυτά, τις ατέλειωτες 
νύχτες της αγρύ πνιας και της ονειροπόλησης.
Σήμερα μια αόρατη σκάλα μας οδηγεί στο μα γευ-
τικό κόσμο τους, εκεί που τα χρώματα δια δέχονται 
το ένα το άλλο και τα βλέμματα ανα ζητούν ν’ 
ανακαλύψουν το καινούριο άγνω στο. Τα ουράνια 
φαινόμενα ταξιδεύουν στο μέλλον. Κι εμείς 
συνεχί ζουμε τον περίπατό μας στις λεωφόρους 
της γνώσης και της ελπίδας ψάχνο ντας στους 
αχανείς χώρους του διαστήματος ένα σπόρο ζωής, 
μια νέα Ιθάκη σ’ έναν άλλο πλανήτη.
Πλανήτες είναι τα ουράνια σώματα που κι νούνται 
στον ουρανό γύρω από τον Ήλιο (πλα νώνται).
Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και αστρονόμοι 
είχαν ασχοληθεί με τα ουράνια σχήματα, έκα ναν 
διάφορες προβλέψεις και έγραψαν βιβλία με τις 
με λέτες τους.
Ο Πλάτωνας (428 – 347 π.Χ.) πίστευε πως οι πλα-
νήτες μετατοπίζονται μαζί με την ουράνια σφαίρα 
και κινούνται κυκλικά γύρω από τη Γη.
Την ίδια θεωρία υποστήριξε ο μεγαλύτερος στο-
χαστής της αρχαιότητας ο Αριστοτέλης, στο έργο 
του για τον ουρανό.
Αργότερα, ο Ηράκλειτος (534 – 474 π.Χ.) πρό-
βλεψε την κίνηση των αστεριών και δέχτηκε πως 
η Γη στρέφεται γύρω από τον άξονα της και πως 
η Αφροδίτη και ο Ερμής περιστρέφονται γύρω 
από τον ήλιο.
Ο Έλληνας αστρονόμος Αρίσταρχος ο Σάμιος 
ήταν ο πρώτος που υποστήριξε πως η Γη περι στρέ-
φεται γύρω από τον ήλιο κι ακόμα πως ο ήλιος 
είναι στο κέντρο. Η θεωρία αυτή ξεχάστηκε μέχρι 
την εποχή του Κοπέρνικου (1474 – 1543), ο οποίος 
διατύπωσε τις τρεις κινήσεις του πλανή τη μας 1) 
γύρω από τον Ήλιο, 2) γύρω από τον άξονά του, 
και 3) τη μετατόπιση του άξονα του πλανήτη.
Αργότερα ο Γαλιλαίος (1564 – 1642) κινδύνεψε 
να καεί στην πυρά των δικαστών του όταν υπο-
στήριξε πως η γη κινείται γύρω από τον Ήλιο. Ο 
Γαλιλαίος ήταν εκείνος που βρήκε το πρώτο τη-
λεσκόπιο για να παρατηρήσει τα ουράνια σώματα, 
που οι άλλοι έβλεπαν με γυμνό οφθαλμό.
Εκείνη την εποχή οι αστρονόμοι γνώριζαν πέντε 
μόνο πλανήτες, από τους 9 που αποτελούν το ηλια-
κό μας σύστημα.
Οι γνωστοί ήταν ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο 
Δίας και ο Κρόνος. Πολύ αργότερα ανακαλύ-
φτηκαν ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας κι ο Πλού τω-
νας, με παρατήρηση από τα τηλεσκόπια.
Στον Ερμή έδωσαν το όνομα του αγγελιοφόρου 
των θεών γιατί βρίσκεται κοντά στον Ήλιο. Η 
Αφροδίτη ονομάστηκε έτσι γιατί με τη φαντασία 
τους οι πρόγονοι μας την έβλεπαν σαν μια ωραία 
θεά που έλαμπε από ομορφιά, αλλά προσπαθούσε 
να κρύψει το πρόσωπο της κάτω από ένα διάφανο 
πέπλο. Στον Άρη έδωσαν το όνομα του θεού του 
πολέμου, του αίματος και της φωτιάς επειδή ήταν 
κόκκινος πλανήτης. Στο Δία έδωσαν το όνομα του 
θεού των θεών, γιατί έλαμπε για μεγάλο διάστημα 
στον ουράνιο θόλο και τέλος στον Κρόνο έδωσαν 

το όνομα του πατέρα του Δία. Όταν ανακαλύφ-
τηκαν και οι άλλοι πλα νήτες πήραν ονόματα θεών 
του Ολύμπου.
Ο εικοστός αιώνας έγινε ένας σταθμός της αστρο-
νομίας και της ανθρωπότητας. Οι γνώσεις άνοιξαν 
τις άγνωστες πύλες του διαστήματος και τα ονει-
ρικά πουλιά έδωσαν τη θέση τους στα διαστη μό-
πλοια που ξεκίνησαν για να κατα κτήσουν τους 
εξωγήϊνους χώρους. Ο άνθρωπος σήκωσε το χέρι 
του να φθάσει στον ουρανό, σήκωσε το βλέμμα 
του ψηλά κι άρχισε μια μυστική τελετουργία ανά-
μεσα στο δημιουργό και τα δημιουργήματά του.
Οι πλανήτες θεωρούνται σήμερα πως προέρ χονται 
από ένα νεφέλωμα (nebula) που σχημά τισε ήλιο 
και πλανήτες λόγω συμπυκνώσεως της μεσοα-
στρικής ύλης και διασπάσεως από την πίεση ακτι-
νοβολίας. Τώρα μελετάμε τις ηλεκτρο μαγνητικές 
ακτινοβολίες όχι μόνο στα ορατά μήκη κύματος, 
αλλά και στα υπεριώδη, στα υπέρυθρα και στα 
ραδιοηλεκτρικά, χρησι μοποι ώντας τα ραδιοτη λε-
σκόπια. Στέλνουμε διαστημό πλοιο να αποβιβά-
σουν ανθρώπους στη Σελήνη και να μελετήσουν 
τις συνθήκες που επικρατούν στους πλανήτες και 
στους δορυφόρους τους.
Η μελέτη του ηλιακού μας συστήματος έχει αλμα-
τώδη εξέλιξη κι αυτό οφείλεται στη χρησι μοποίηση 
των πυραύλων που τροχιοθέτησαν τεχνητούς 
δορυφόρους και διαστημικές εξέ δρες, όπως το 
Sky Laboratory και επέτρεψαν την παρα τήρηση 
του ήλιου εκτός της ατμόσφαιρας της γης.
Από το 1981 και μετά, η διαστημική τεχνολογία 
είχε μεγαλύτερες εξελίξεις, γιατί χρησιμο ποιή θηκε 
το διαστημοπλάνο (Space Schuttle) Σπέϊς Σιτλ, 
συσκευή που επιτρέπει την κίνηση  στο διά στημα 
με πλήρωμα αστροναυτών, που προ σεδα φίζεται 
κατόπιν στη Γη.
Η τροχιοθέτηση δορυφορικών εξεδρών όπως του 
Eurolaboratory, Ευρωπαϊκού διαστημικού εργαστη-
ρίου, του οποίου οι συνιστώντες θα γυρί σουν στη 
Γη αφού προηγουμένως χρησιμο ποιηθεί η διαστη-
μική εξέδρα για τη μελέτη του ηλιακού μας συ-
στήματος.
Επίσης η τροχιοθέτηση του διαστημικού τηλε σκο-
πίου που έχει βάρος 10 τόνους και θα περι φέρεται 
στη Γη σε ύψος 300 μίλια, θα επεκτείνει το ορατό 
σύμπαν 350 φορές.
Τα γιγαντιαία κάτοπτρα τηλεσκόπια, τοποθετη-
μένα στη Ρωσία και στην Αμερική, μελετούν το 
Σύμπαν από τη Γη και δίνουν πολύτιμες πλη-
ροφορίες.
Σήμερα πιστεύουμε πως ο Άρης, η Αφροδίτη και 
η Γη έχουν ατμόσφαιρα. Οι πλανήτες αυτοί λέ-
γονται εσωτερικοί πλανήτες, γιατί κινούνται μέσα 
στο χώρο της τροχιάς της Γης και φαί νονται μόνο 
κοντά στον ήλιο, πριν την Ανατολή και μετά τη 
Δύση του.
Αντίθετα, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ποσειδώνας, ο 
Ουρα  νός και ο Πλούτωνας λέγονται εξωτερικοί 
πλανήτες και έχουν ατμόσφαιρα που αποτελεί ται 
από υδρογόνο και λίγο ήλιο.
Η διαστημική προσπάθεια ξεκίνησε από τον τό πο 
μας. Η αστρονομία και η μετεωρολογία είναι 
ελληνικές επιστήμες, όπως επίσης και η αστρο-
ναυτική επινόηση του Δαίδαλου που πέτα ξε από 
την Κρήτη στη Σικελία, και του Ίκαρου που θεω-
ρείται το πρώτο θύμα του Διαστή ματος.
Αργότερα ο Αρχύτας ήταν εκείνος που κατα-
σκεύασε την πρώτη συ-
σκευή που κινείται με 
βάση την αρχή της δρά-
σης και αντίδρασης, 
όπως οι σημερινοί πύ-
ραυλοι.
Στη διεθνή αστροναυ-
τική προσπάθεια, η χώ -
ρα μας σήμερα δεν έχει 
ενεργό συμμετοχή. Εκεί-
 νο που είναι βέβαιο είναι 
πως οι τοποθεσίες του 
Άρη βαφτίστηκαν με 
ονό ματα των αστρο-
νόμων μας Φωκά και 
Αντω νιάδη και πως τα 
ουράνια σώματα έχουν 
ονόματα ελληνικά που 
συνδέ ονται με μύθους 
από την ελληνική παρά-
δοση. Μια παράδοση 
που τους θησαυρούς της 
θαυ μάζουν όλοι οι λαοί 
της γης.
Το ανθρώπινο πνεύμα, 
σαν αστραφτερό βέλος 
θα φωσφορίζει στην 
απε  ραντοσύνη, σαν ένα 
πύρινο ποτάμι που τρέ-

χει στο χρόνο, σαν μια εκτυφλωτική 
αστραπή, μέχρι να διασταυρωθεί μ’ 
ένα εξωγήϊνο βλέμμα, μ’ ένα σο φό 
πνεύμα που ταξιδεύει στο φως.
Οι ερευνητές του διαστήματος οι 
οποίοι προ σπαθούν να εντοπίσουν 
πλανήτες που υπάρχει ζωή, στρέ-
φονται  σήμερα στη μελέτη άλλων 
πλα νητικών συστημάτων, αστέρων 
μακρυά από το ηλιακό μας σύ-
στημα.
Ο Pioneer 11 και ο Voyager στέλνουν 
μηνύματα εκτός του ηλιακού μας 
συστήματος και ακόμα προσπαθούν 
να ακούσουν σήματα που προέρ-
χονται από απομακρυσμένους πο-
λι  τισμούς, με γιγαντιαία ραδιο τη-
λεσκόπια.

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΡΜΗΣ
Ο Ερμής είναι ένας μικρός πλα-
νήτης του ηλια κού μας συστήματος 
που βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο 
μας, γι’ αυτό και το μέρος που φω-
τί ζεται από τον ήλιο πυρακτώ νεται 
με 427 βαθ μούς Κελσίου, ενώ το μη φωτιζόμενο 
είναι παγω μένο με θερμοκρασία -183 βαθμούς 
(υπό το μηδέν).
Εξερευνήθηκε το 1974-1975 από τη συσκευή 
«ΜΑΡΙΝΕΡ 10» που μας έδωσε θαυμάσιες φωτο-
 γραφίες από τις οποίες διαπιστώσαμε πως δεν έχει 
ατμόσφαιρα, γι’ αυτό και δεν διαχέεται η θερμο-
κρασία στην επιφάνειά του.
Ο Ερμής είναι γεμάτος από κρατήρες. Το εσω-
τερικό του είναι πύρινο και αποτελείται πιθανόν 
από σίδηρο και νικέλιο.
Απέχει 57.850.000 εκατομμύρια χιλιόμετρα από 
τον Ήλιο. Μια περιστροφή του γύρω από τον 
Ήλιο διαρκεί 88 ημέρες, καθώς επίσης και μια 
περι στροφή γύρω από τον άξονα του διαρκεί 88 
ημέρες.
Ο Ερμής δέχεται φως και θερμοκρασία από τον 
Ήλιο επτά φορές περισσότερο απ’ όση δέχεται η 
Γη.
Έχει διάμετρο 4.720 χιλιόμετρο και όγκο ίσο με τα 
6/10 του όγκου της Γης. Η βαρύτητα στην επι-
φάνεια του είναι μόνο τα 4/100 της γήϊνης. Δηλαδή 
100 κιλά στη Γη ζυγίζουν 4 στον Ερμή.
Ο Ερμής είναι εσωτερικός πλανήτης επειδή κινεί-
ται μέσα από την τροχιά της Γης. Έχει φάσεις, γι’ 
αυτό άλλοτε φαίνεται μεγαλύτερος και άλλοτε 
μικρότερος. Όταν περνάει από τον ηλιακό δίσκο 
σχε δόν εξαφανίζεται γιατί καλύ πτεται από το 
έντονο ηλιακό φως.
Αποδείχτηκε πως αποτελείται από πολλούς κρα-
τήρες που δημιουργήθηκαν από πτώση μετεωρι-
τών. Οι αρχαίοι Έλληνες έδωσαν στον πλανήτη 
δύο ονομασίες, γιατί νόμιζαν πως άλλος πλανή της 
ήταν το πρωί και άλλος το βράδυ. Το πρωί τον 
ονό μαζαν Απόλλωνα (πριν την ανατολή) και μετά 
τη δύση του Ήλιου, Ερμή.
Κατά τη μυθολογία ο Ερμής λέγεται και Ερμάς ή 
Ερμάων και ήταν ένας από τους δώδεκα θεούς 
του Ολύμπου. Ήταν γιος του Δία και της Μαίας, 
της ωραιότερης κόρης του Άτλαντα. Γεννήθηκε 
σε μια σπηλιά του όρους Κυλήνη της Αρκαδίας. 
Αμέσως τον πήραν οι νύμφες και τον μετέ φε ραν 

στο όρος Τρίκρινα και 
εκεί τον έλουσαν στις 
πηγές του βουνού, τις 
οποίες από τότε τις θεω-
ρού σαν ιερές. Ύστε ρα 
τον παρέδωσαν στον 
Ήρα η οποία τον θήλαζε 
μέχρι τη στιγμή που ανα-
κά λυψε πως ήταν νόθο 
παιδί του Δία.
Άλλος μύθος μας λέει 
πως την ανατροφή του 
ανέλαβε ο βασιλιάς της 
Αρκαδίας Λυκάωνας.
Ο Ερμής είχε πολλά 
ελαττώματα και προτε-
ρή  ματα. Τα πιο σοβαρά 
του ελαττώματα ήταν η 
κλοπή και η ψευτιά.
Βρέφος ακόμα ξεκίνησε 
να κλέψει τα βόδια του 
Απόλλωνα από τα βουνά 
της Πιερ ρίας που έβο-
σκαν αμέριμνα. Για να 
μη γνωρίσουν τα ίχνη 
του φόρεσε τα παπούτσια 
του ανάποδα, έδε σε τις 
ουρές των ζώων με μυρ-
τιές και αρμυ ρίκια, που 

καθώς σέρνονταν στο χώμα σβήνανε τα ίχνη 
τους.
Όταν έφθασε στην Πύλο σκότωσε δυο βόδια, τα 
έκοψε σε δώδεκα κομμάτια και τα πρόσφερε 
θυσία στους θεούς του Ολύμπου. Τα υπόλοιπα 
ζώα τα έκρυψε σε μια σπηλιά. Βγαίνοντας, συνά-
ντησε μια χελώνα, τη σκότωσε και πήρε το καβούκι 
της. Επάνω σ’ αυτό τέντωσε τα έντερα των σφαγ-
μένων ζώων και έφτιαξε την πρώτη λύρα του 
κόσμου. Ύστερα γύρισε στο κρεββάτι του.
Ο Απόλλωνας την άλλη μέρα αναζήτησε τα χα-
μένα βόδια του. Οι μαντικές ικανότητές του τον 
οδήγησαν στην Κυλήνη και ζήτησε τα ζώα του 
από τον Ερμή. Ο τελευταίος αρνήθηκε πως τα 
πήρε. Τότε ο Απόλλωνας τον οδήγησε μπρο στά 
στο Δία. Ο πατέρας του Ερμή γέλασε με το κατόρ-
θωμα του μικρού γιού του και ύστερα του ζήτησε 
να επιστρέψει τα κλεμμένα ζώα. Τότε ο Ερμής, 
υπακούοντας στην πατρική συμβουλή, πήρε τον 
Απόλλωνα και ξεκίνησαν για την Πύλο. Στο 
δρόμο ο Ερμής έπαιζε τη λύρα και τραγουδούσε. 
Ο Απόλλωνας μαγεύ τηκε από τους ήχους της λύ-
ρας. Ο Ερμής, πονη ρός καθώς ήταν, πρότεινε στον 
Απόλλωνα να του χαρίσει τη λύρα και να κρατήσει 
τα βόδια και ο Απόλ λωνας δέχτηκε.
Ο Ερμής έκανε και άλλες κλοπές. Έκλεψε τα τόξα 
του Απόλλωνα, την πυράγρα του Ήφαι στου, την 
τρίαινα του Ποσειδώνα, το ξίφος του Άρη, τη ζώ-
νη της Αφροδίτης, το σκήπτρο του Δία, θα έκλεβε 
δε και τον κεραυνό αν δεν φοβό ταν πως θα καεί.
Ο Ερμής ήταν αγγελιοφόρος του Δία και για να 
τρέχει είχε φτερά στα πόδια. Ήταν ακού ραστος 
δρομέας, γι’ αυτό είχε σώμα νεανικό, ευκίνητο και 
δυνατό. Είχε πυκνά μαύρα γένια και μαλλιά που 
πέφτανε στο μέτωπο.
Ήταν ο προστάτης των οδοιπόρων. Στα μέρη που 
οι μεγάλοι δρόμοι διασταυρώνονταν, είχαν τοπο-
θετήσει ξύλινες ή λίθινες στήλες που τις κορ φές 
τους είχαν διακοσμήσει με κεφάλια του Ερμή, 
ανάλογα με τον αριθμό των δρόμων.
Στην Αθήνα υπήρχαν πολλές «Ερμαί» στις γωνίες 
των δρόμων, στις πλατείες και πάνω στις πόρτες 
των σπιτιών. Οι διαβάτες που περνούσαν, τις στε-
φάνωναν με λουλούδια.
Ο Ερμής στην αρχή ήταν θεός της Αρκαδίας, 
αλλά μετά η λατρεία του μεταδόθηκε σε όλη την 
Ελλάδα.
Στα νομίσματα φαίνεται να σώζει τον Αρκάδα, 
γιο του Δία και της Καλιστούς.
Ένα από τα ωραιότερα αγάλματα του Ερμή είναι 
το γλυπτό του Πραξιτέλη, που βρέθηκε στο Ηραίο 
της Ολυμπίας και φυλάγεται στο μουσείο της. 
Επίσης, είναι γνωστό το θαυμάσιο άγαλμα του 
Ερμή που βρίσκεται στο Βατικανό.
Ο Ερμής είναι σύμβολο του εμπορίου, και στο 
στρατό το σήμα των διαβιβάσεων.
Οι αρχαίοι καλλιτέχνες ασχολήθηκαν με τις παρα-
στάσεις του Ερμή. Από τους Ομηρικούς χρόνους 
παριστάνουν τον αγγελιοφόρο Ερμή με φτερά στα 
χρυσά πέδιλά του.
Ο Παυσανίας αναφέρει πως στο δρόμο που οδη-
γούσε προς την Κόρινθο υπήρχε χρυσό άγαλμα 
του Ερμή, που τον παρίστανε καθισμένο με ένα 
κριάρι κοντά του. Κι ακόμα λέγεται πως στην 
Τανάγρα της Βοιωτίας υπήρχε άγαλμα αφιερω-
μένο στον κριοφόρο θεό, γιατί έσωσε την πόλη 
από μια επιδημία.

Γράφει η Μαρλένα Σκουλά – Περιφεράκη
(Μέλος της Ελληνικής Αστροναυτικής 
Εταιρείας)

1

2

ΦΩΤΟ 1: Ο πλανήτης Ερμής
ΦΩΤΟ 2:  «Ο Ερμής του Πραξιτέλη»  

(αγκαλιά του ο μικρός Διόνυσος)
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1 Το σύντομο βιογραφικό σημείωμα συνέταξε ο Μιχάλης Ξυλούρης του Εμμανουήλ, ανιψιός 
του Καπετάν Χριστομιχάλη, στις 30 Ιανουαρίου 1972. Την ίδια χρονιά και ύστερα από τέσ
σε ρις μήνες πέθανε ο Αρχηγός Χριστομιχάλης. Ο ίδιος υπαγόρευσε το κείμενο στον ανιψιό 
του στο τέλος του οποίου υπάρχει η υπογραφή του. 
2 Την 1η Οκτωβρίου 1907 με διάταγμα που υπέγραψε ο Ύπατος Αρμοστής Κρήτης Αλέξανδρος 
Ζαΐ μης συστήνεται η Κρητική Πολιτοφυλακή, που απετέλεσε και τον πρώτο στρατό της 
Κρήτης. Στην Κρητική Πολιτοφυλακή κατατάχτηκε ο Χριστομιχάλης Ξυλούρης.
3 Η σκοπευτική δεινότητα του Καπετάν Χριστομιχάλη υπήρξε ανεπανάληπτη. Πολλοί υπέρ
γηροι Ανωγειανοί ακόμα και σήμερα το επιβεβαιώνουν.
4 Αντισυνταγματάρχης Λάμπρος Σινανιώτης,, Διοικητής 1ου Ανεξαρτήτου Συντάγματος 
Κρητών

5 Ταγματάρχης Γεώργιος Κολοκοτρώνης, Διοικητής του Ανεξάρτητου Τάγματος Κρητών. Το 
Κρητικό Τάγμα του Κολοκοτρώνη μπήκε πρώτο και απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη στις 26 
Οκτωβρίου 1912. Ο Χριστομιχάλης Ξυλούρης, ο Βασίλης ΞυλούρηςΣτρατοβασίλης, ο Βασίλης 
ΔραμουντάνηςΚακοπάντιδος και πολλοί ακόμη Ανωγειανοί που υπηρετούσα στο Ανεξάρτητο 
Τάγμα Κρητών περπάτησαν πρώτοι στα ελεύθερα πλέον σοκάκια της Θεσσαλονίκης.
6 Η μάχη των Πέντε Πηγαδιών κράτησε τέσσερις ημέρες, (από 2427 Οκτωβρίου 1912).
7 Η Μάχη των Πεστών έγινε στις 29 Οκτωβρίου 1912.
8 Τα ονόματα που αναγράφονται στο βιογραφικό του Καπετάν Χριστομιχάλη (ο ίδιος τα 
υπαγόρευσε στον ανιψιό του Μιχάλη Ξυλούρη του Εμμανουήλ), είναι στη διάθεση της εφη
με ρίδας και των ιστορικών.

γράφει ο Γιώργος Καλογεράκης
Επιστημονικός συνεργάτης του Εργα στη ρίου 
Ιστορίας Νεώτερης Ελλάδας και Νεοελ
ληνικού Πολιτισμού της Σχολής Επιστημών 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σήμερον την 30ην Ιανουαρίου 1972 εκάλε-
σα εις την οικίαν μου κειμένην επί της οδού 
Σαμουήλ Χάου 50, τον ανηψιόν μου Μιχα-
ήλ Ξυλούρη, υπάλληλον Αμερικανικής 
Βά  σεως Ηρακλείου και του ανέθεσα να 
πάρη σημειώσεις από την ζωή μου, και 
τούτο διότι εις το πρόσωπόν του βρίσκω 
απόλυτον εμπιστοσύνην και άκραν εχεμύ-
θειαν.1
Εγεννήθηκα το έτος 1872 εις Κωμόπολιν 
των Ανωγείων Μυλοποτάμου Ρεθύμνης 
Κρήτης. 
Εφοίτησα εις το Δημοτικόν Σχολείον Ανω-
γείων, και μόνον τας τρεις πρώτας τάξεις 
αυτού.
Τον Σεπτέμβριον του 1911 και εις ηλικίαν 
19 ετών κατετάγην εθελοντής εις το Πεζι-
κόν του Ελληνικού Στρατού, μαζί με τον 
πρώτον μου εξάδελφον Ξυλούρην Χαρά-
λαμπον.2
Ετοποθετήθην εις τον 2ον Λόχον Πεζικού, 
και υπό τας Δ/γάς του Λοχαγού Ζητου νιά-
τη, υπέστην 10μηνον στρατιωτικήν εκγύμ-
νασιν εις τη Σούδα Χανίων. Επέστρεψα εις 
Ανώγεια πολίτης, φέρων τον βαθμόν του 
Δεκανέως, και διεκρίθην ως ένας από τους 
αρίστους σκοπευτάς του Τάγματός μου.3
Την 27ην Σεπτεμβρίου του έτους 1912, με 
την Κήρυξιν του Ελληνοτουρκικού πολέ-
μου εκλήθην στρατεύσιμος και πεζοπορώ-
ντας απ’ το χωριό μου Ανώγεια δια μέσου 
Ρεθύμνης επαρουσιάσθηκα εις Χανιά. 
Μαζί μου ήσαν και πολλοί άλλοι συγχωρια-
νοί μου εκ των οποίων ενθυμούμαι τους 
Ξυλούρη Χαράλαμπον, Σταυρακάκην 
Ιωάν νην ή Μερτζανογιάννην, Ξυλούρην 
Βασίλειον ή Στρατοβασίλην.
Με την Γενικήν Επιστράτευσιν συνεκροτή-
θη εις Σούδα Χανίων το Σύνταγμα Κρητών. 
Από την Σούδα Χανίων αναχωρήσαμεν με 
το υπερωκεάνειον «Θεμιστοκλής» δια Πει-
ραιά, ολόκληρον το Σύνταγμα έφερεν πο-
λι τικήν περιβολήν δια λόγους στρατιω τι-
κούς. Αυτό το ταξίδι επραγματοποιήθη εις 
μεγάλην θαλασσοταραχήν και μετά από 40 
ώρες εφθάσαμεν εις το λιμάνι του Πει ραιώς. 
Μετά από μεγάλην ταλαιπωρίαν εφθάσαμεν 
πεζοπορώντας εις το Πανεπι στή μιον 
Αθηνών όπου και ενδυθήκαμεν το χακί.
Πριν αναχωρήσωμεν δια το Μέτωπον μας 
εκάλεσεν εις το Γουδί ο Ελευθέριος Βενι-
ζέλος και μας παρέδωσεν την σημαία του 
Κρητικού Συντάγματος και μας είπεν ότι: 
«…οι Αλβανοί φημίζονται ως καλοί σκο
πευταί, αλλά εμείς οι Κρητικοί νομίζω ότι 
δεν υστερούμεν. Εμπρός λοιπόν να μάθη 
ο κόσμος τι είναι η Κρήτη και ποιά είναι 
τα παιδιά της. Γι’ αυτό σας διάλεξα και 
σας στέλνω στην Ήπειρον και είμαι βέ
βαιος ότι την Σημαία που σας παραδίδω 
αυτήν την κρίσιμον στιγμήν του Έθνους 
μας θα την τιμήσετε και θα την δοξά
σετε…»
Επιστρέψαμεν εις Πειραιά και ατμοπλοϊκώς 
αποβιβασθήκαμεν εις την Νήσον Λευκάδα, 
με Διοικητήν του Συν/τος Κρητών τον 
Συνταγματάρχην Σινανιώτην.4 

Και εν συνεχεία ολόκληρον το Σύνταγμα 
έφθασε εις την Άρτα. Επειδή το Σύνταγμα 
Κρητών είχε 5 Τάγματα, το πλεονάζον 
Τάγμα εστάλη εις Μακεδονίαν με Διοικη-
τήν του Τάγματος Ταγματάρχην Κολοκο-
τρώνην5, σε αυτό το Τάγμα ευρίσκοντο 
πολλοί Ανωγειανοί, Βασίλειος Ξυλούρης 
ή Στρατοβασίλης, Βασίλης Δραμουντάνης 
ή Κακοπάντιδος κ. λ. π. Το γεφύρι της 
Άρτας υπήρξε τα σύνορα Ελλήνων (ανατο-
λικά) και Τούρκων (δυτικά). Εδώ το 14ον 
Σύνταγμα της Παλαιάς Ελλάδος έδωσε 
τρομερές μάχες και είχε προχωρήσει μέχρι 

τα Πέντε Πηγάδια.
Εδώ μαζί με το Κρητικό Σύνταγμα μας 
ακο λούθησαν και 2 ανταρτικές Ομάδες 
από τα Χανιά με αρχηγούς τον Μάνον και 
Βολάνην.
Ευρισκόμεθα στα Πέντε Πηγάδια, βαδίσα-
με λίγο και φθάσαμεν εις Κόνιτσαν, όπου 
ήσαν Τουρκικοί Καταυλισμοί. Εις την Μά-
χην των Πέντε Πηγαδιών έλαβα το βάπτισ-
μα πυρός. Ήτο σπουδαία και αποφασιστική 
Μάχη των Πέντε Πηγαδιών, έγινε τέλη 
Οκτωβρίου του 1912. Έλαβον μέρος το 
Σύνταγμα Κρητών, το 14ον Σύν/γμα και οι 
2 ανωτέρω ανταρτικές ομάδες Χανιωτών. 
Στην μάχην αυτήν έλαβον μέρος πολλοί 
συγχωριανοί μου.6

Χαρακτηριστικόν σημείον στην μάχην αυ-
τήν υπήρξε η εκκαθάρισις ενός Τουρκι κού 
Κλιμακίου μέσα σε χαλασμένες οικίες. Η 
ομάδα μας με Ομαδάρχην τον Ανθ/στην 
Γα ρεφαλάκη, εγώ, ο Χαράλαμπος Ξυλού-
ρης και ο Σκουλάς ή Μεκιάνης και πέντε 
ακόμα αντάρτες Χανιώτες με την εκκαθά-
ρισιν του ανωτέρω Τουρκικού Κλιμακίου 
δώσαμε την λήξιν της Μάχης των Πέντε 
Πηγαδιών. Κατελήφθησαν τα Πέντε Πη-
γά δια από τους Έλληνες και εδώ έμεινα 
πε ρίπου ένα μήνα.
Άλλη μάχη που έλαβα μέρος, Οκτώβριος 
1912, ήτο εις το ύψωμα «Ανώγεια» δύο 
ώρες μακριά από τα Πέντε Πηγάδια, υψό-
μετρο περίπου 500 μέτρα. Αφού το ύψωμα 
ετέθη υπό τον Ελληνικόν έλεγχον, εγυρίσα-
μεν στα Πέντε Πηγάδια. Η από στα σις των 
Δυνάμεων μας από τα «Πεστά» είναι περί-
που 3 χιλιόμετρα. Το χωριό Πε στά είναι 
γεμάτον από Τουρκικές Δυνάμεις. Εμείς 

Ο Καπετάν 
Χριστομιχάλης 
Ξυλούρης  
(ανέκδοτη 
φωτογραφία)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡ. ΞΥΛΟΥΡΗ ή ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗ (18921972)

ευρισκόμεθα στο Κάμπο των Πε στών, 
Νοέμβριος 1912. Εδώ περνώ καλά με τον 
Ιατρόν του Συντάγματος Γεώργιον Κεφα-
λο  γιάννην (Βουλευτήν) και τον Ταγ μα τάρ-
χην Πεζικού Ρήγαν. Μέσα στην σκη νήν 
του Ιατρού τρώμεν ένα γουρούνι κλε ψή-
μιον, και δίπλα ακριβώς στην σκηνήν έπε-
σαν μερικές οβίδες των Τούρκων. Εξήλ θεν 
ο Ρή γας ο Ταγμ/ρχης και εφώ να ξεν «Βαρά-
τε άτιμοι, έχετε καιρό μέχρι να φάμε το 
γουρούνι».
Σε λίγο εδόθη η περίφημος Μάχη των Πε-
στών.7 Επετέθημεν κατά μέτωπον και σε 
λίγο υποχώρησαν οι Τούρκοι. Εντύπωσιν 
έκανε εις όλους μας ένα άξιον παλικάρι, 
πυροβολητής Τούρκος, εγέμιζε και έριχνε 
μόνος εναντίον μας, εφονεύθη πολεμών 
στο κανόνι του. Ετάφη από τον Ταγμ/ρχην 
Ρήγα με τιμές δίπλα στο κανόνι του. Η 
Μάχη των Πεστών έληξε υπέρ ημών, αλλά 
εδώ εμείναμεν περίπου 10 ημέρες χωρίς 
ψωμί, χωρίς φαγητό. Εδώ δια πρώτην φο-
ράν ηκούσθην η λέξις 
«Αέρα» από τον στρατιώτην εκ Ρεθύμνης 
Συλιμιγκάκη, ο οποίος επετέθη στον Επιλο-
χίαν μας να του πάρη παραπάνω ψωμί και 
τότε όλοι μας εφωνάξαμε «Αέρα» και έτσι 
μας έμεινε η λέξις «Αέρα» σε κάθε επίθεσίν 
μας εναντίον του εχθρού.
Τον Νοέμβριον του 1912 ο Βασιλεύς Κων/
νος ετοποθέτησε το Επιτελείον του εις το 
ιστορικό Χάνι Εμίν-Αγά.
Μία άλλη Μάχην εξ’ ίσου σπουδαία υπήρ-
ξε η Μάχη της Κορυφής της Μανωλιάσσας 
(Εδώ έπεσαν πολλοί χωριανοί μου). Από 
την Κορυφήν της Μανωλιάσσας. εκρατή-
σαμεν τον έλεγχον, τις κινήσεις των Τούρ-

κων και εις το Μπιζάνι και τα Γιάννενα. 
Εδώ στην Μανωλιάσσα ο Ελευθέριος Βε-
νι ζέλος εκινδύνευσε να χάση την ζωήν του 
από τις Τουρκικές οβίδες, είχε κάνει επί σκε-
ψιν σε μας μαζί με Επιτελικούς Αξιω μα τι-
κούς του, εδώ επεράσαμεν τον μήνα Νοέμ-
 βριον με άσχημες καιρικές συνθή κες.
Μία άλλη Μάχη εις την οποίαν έλαβα μέ-
ρος ήτο και η Μάχη του Αη Λια της Μανω-
λιάσσας. Θυμούμαι εκεί ότι έλαβαν μέρος 
ο Ξυλούρης Χαράλαμπος, ο Σκουλάς ή 
Μεκιάνης, ένας Καλλέργης Ιωάννης από 
την Τύλισσον, ο οποίος και εσκοτώθη εκεί 
μπροστά μου, είχε δει ένα όνειρο την προη-
γούμενη νύκτα. 
Εβλεπε την μάνα του να τον φιλάει και να 
του λέει : «Γιάννη μου, να πας στο καλό». 
Την επομένη παίρνει γράμμα από την μάνα 
του και εκεί που το διάβαζε έπεσε με το 
γράμμα της μάνας στα χέρια.
Εδώ στην Μάχη του Αη Λια δύο συγχω-
ριανοί μου εδήλωσαν δειλία και ετράπησαν 
εις φυγήν, τους κυνήγησα με το τουφέκι 
μου, τους συνέλαβαν όμως οι Αξ/κοί μας 
και αργότερα πέρασαν Στρατοδικείον και 
ετιμωρήθησαν 2 ½ χρόνια φυλακή. Αυτοί 
ήσαν ο…8

Εξ’ ίσου σπουδαία και άγρια μάχη ήτο η 
Μάχη της Αετοράχης 9 Δεκεμβρίου, την 
μάχην αυτήν την έφεραν εις καλό απο-
τέλεσμα ο Λόχος μας και ένας λόχος Εύζω-
νοι, Ταγματάρχης Πυροβολικού εδώ ήτο 
ο Ταβουλάρης, εδώ έφθασε και ο Βα σιλεύς 
Κων/νος με γκέτες και μας συνεχάρει.
 Μετά, κατά τα μέσα Δεκεμβρίου, φθάσαμε 
έξω από το Μπιζάνι και εις απόστασιν των 
200 μέτρων. Εδώ δια πρώτην φοράν ο Συν-
ταγ ματάρχης του Κρητικού Συντάγ ματος 
ύψωσε την σημαία μας επί τριήμερον δηλα-
δή 19-20 και 21 Δεκεμβρίου συνεχώς και 
αδιακόπως βάζαμε εναντίον του Μπι ζα-
νίου, ξαφνικά ώρα 4ην πρωϊνήν και ημερο-
μηνία 21ην Δεκεμβρίου η Τουρκική Σάλ πιξ 
έπαιξε εις τα Ελληνικά το «παύσατε πυρ».
Εδώ Τούρκοι Αξ/κοί με λευκή Σημαία 
επαρου σιάσθηκαν μπροστά μας και μας 
ανήγγειλαν ότι και τα Γιάννενα είναι 
Ελληνικά. Μόλις ξημέρωσε 2 Λόχοι επρο-
χώρησαν με το εκεί Επιτελείον και κατέλα-
βαν τα Γιάννενα. Ο Λόχος μας έμεινε στο 
φρούριον του Μπιζανίου εμείναμε εδώ 24 
μόνον ώρες. Εδώ το Σύνταγμα Κρητών 
έλα βε διαταγή να τεθεί εις καταδίωξιν 
10.000 Τουρκών που εβάδιζαν προς Αλβα-
νίαν. Περνώντας έξω των Ιωαννίνων ολό-
κλη ρος η Βασιλική Οικογένειά μας επρόσ-
φε ραν δώρα διάφορα και τσιγάρα.
Τους Τούρκους τους προλάβαμεν στο 
Κάμ πο του Αργυροκάστρου, το Ιππικό μας 
εσκότωσε πάρα πολλούς, εδώ επιάσαμε 700 
αιχμαλώτους, τους δε λοιπούς τους κυνηγή-
σαμεν μέχρι το Τεπελένι. Εδώ και αν ενθυ-
μούμαι καλά εμείναμε στην Κωμό πολιν 
Πρεμεττή μέχρι της Κηρύξεως του Ελλη-
νοβουλγαρικού Πολέμου, Ιούνιος 1913.
Το Σύνταγμά μας διετάχθη να πάει στους 
Αγίους Σαράντα, μπήκαμε σε διάφορα 
βαπόρια και βγήκαμε στη Θάσο, εδώ ήτο 
σχεδόν όλος ο Ελληνικός Πολεμικός 
Στόλος, μας έκαναν μεγάλες τιμές.
Την εποχήν αυτήν είχαμε κλείσει ειρήνην 
με την Τουρκίαν. Καταλάβαμε την Καβάλα 
αμαχητί, Ιούνιος 1913. Επί δύο ημέρες η 
πόλη της Καβάλας ετροφοδότησεν το 
Κρη τικό Σύνταγμα.
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Βαδίζαμεν για την Ξάνθη, θυμάμαι η γέφυ-
ρα του Νέστωνος ποταμού ήτο κατα στρα-
μένη από τους Βουλγάρους και επε ρά σαμεν 
το ποταμό τέσσερις-τέσσερις μαζί άνδρες, 
εμείναμε έξω από την Ξάνθη, αλλά την 
νύκτα, εγώ, ο Χαράλαμπος ο Ξυλούρης και 
ο Σκουλάς ή Μεκιάνης φύγαμε κρυ φίως 
και μπήκαμε στην Ξάνθη για να βρού με 
τσι γάρα. Kάποιος κύριος μας οδή γη σε σε 
ένα αριστοκρατικό κέντρο της πό λεως όπου 
ευρίσκοντο περίπου 150 άτομα, και μόλις 
μας αντελήφθησαν εφώναζαν «Χρι στός 
Ανέ στη», και μας ανάγκασαν να περ πα τού-
με επάνω από τα τραπέζια τους, και κάθε 
τσιγάρο που μας έδιναν άναβαν και ένα 
χαρτονόμισμα των 20, από όπου και ανά-
βαμεν το τσιγάρο μας και όλοι μαζί εφώ-
ναζαν «Έτσι να καεί και η Βουλ γαρία».
Προχωρήσαμεν περίπου 30 χιλιόμετρα έξω 
από την Ξάνθη και μάλιστα στο χωριό 
Σεσίν, όπου ακριβώς εδώ Ιούλιος του 1913 
μας βρίσκει η Ανακωχή του Βουκου ρε-
στίου. Διότι η ανακωχή του Βουκουρεστίου 
ήτο αμφίβολος διετάχθημεν και μπήκαμε 
στο Βουλγαρικό έδαφος και μάλιστα στο 
Νευροκόπι, εδώ ο σκοπός μας ήτο να 
υποστηρίζωμεν την 7η Μεραρχία, η οποία 
ευρίσκετο από παντού κυκλωμένη από 
τους Βουλγάρους, αλλά τελικά η Ανακωχή 
του Βουκουρεστίου υπήρξε αληθής.
Από εδώ το Σύνταγμα μας επήγε στην 
Δρά μα εγίναμε 3 Τάγματα, 1) Ηρακλείου, 
2) Χανίων, 3) της Κορυτσάς. Εγώ παρέ-
μεινα στο Τάγμα της Κορυτσάς 5-6 μήνες, 
από εδώ απελύθηκα Δεκέμβριον 1913, επι-
στροφή Ανώγεια.
Στην Επιστράτευσιν του 1915, επαρουσιάσ-
θηκα στα Χανιά μετά από 10 μήνες επέ-
στρεψα στ’ Ανώγεια.
Με την Επανάστασιν της Θεσσαλονίκης 
το 1916, ευρέθηκα εκεί (μέσω Σούδας) 20 
χιλ. έξω της Θεσσαλονίκης (Λούμνιτσα). 
Εδώ και πάλιν συνεκροτήθη το Σύνταγμα 
Κρητών. Στήριγμα πυροβολικού είχαμε 
τον τότε Υπολοχαγόν Σοφοκλήν Βενιζέλον. 
Εδώ ήσαν πολλοί συγχωριανοί μου Σκου-
λάς Γεώργιος Δικηγόρος, Σκουλάς Στυλια-
νός Δικηγόρος, Ξυλούρης Κωνσταντίνος 
ή Μαχαιράκης, Ξυλούρης Εμμανουήλ ή 
Στρατομανώλης κ.λ.π. 
Στο Σωμά Ντεφέρ επάρθηκε η απόφασις 
να παρθή το ύψωμα του ΣΚΡΑ και τα αντε-
ρείσματα του 560. Ταγματάρχης μου ο 
Βλαστός, Λοχαγός μου ο Ζερβός. Μικρό-
σωμος ο Βλαστός αλλά γενναίο παλικάρι, 
επίσης και ο Λοχαγός ο μονόφθαλμος Ζερ-
βός, εδώ έχασε και το άλλο του το μάτι. 
Εδώ έπεσαν ηρωϊκώς μαχόμενοι οι Συγχω-
ριανοί μου Σκουλάς Χαράλαμπος ή Μπί-

κος, Πασπαράκης ή Γιαχνής. Εδώ το 
Σύνταγμά μου απένειμεν το Παράσημον 
Ανδρείας.
Τα υψώματα του Σκρά μετά από 6 ολόκλη-
ρα μερόνυχτα που έβαζε το πυροβολικό 
μας κατελήφθησαν. Μετά την ιστορικήν 
Μάχην του Σκρά άρχισε το Σύνταγμα των 
Κρητών προετοιμασίες δια την Μάχην της 
Δοϊράνης. Ευρισκόμεθα στο Κάμπο της 
Δοϊράνης, δεξιά μας το 9ον Συντ/γμα, 
δεξιά του 9ου Συντ/τος ευρίσκετο το Συντ/
γμα Αρχιπελάγους, αριστερά του 9ου ήτο 
το 8ον Σύνταγμα Ρεθύμνης. Το 9ον Συντ/
γμα εκάμφθη λίγο και οπισθοχώρησεν. 
Εδώ εγώ πήρα τον βαθμό του Λοχίου.
Στην Μάχην της Δοϊράνης έδειξε μεγάλο 
θάρρος και αυτοθυσία ο Ξυλούρης Ιωάν-
νης ή Μιχαλακογιαννιός ο οποίος έλαβε 
και το παράσημον Ανδρείας. Η Μεραρ χία 
μετά την Μάχην της Δοϊράνης με ετοπο-
θέτησε Έφιππον Σύνδεσμον του 8ου και 
9ου και Αρχιπελάγους (Συνταγμάτων).
Την δ/γήν να καταλάβη το τριεθνές Φυλά-
κιον το 9ον Συντ/γμα μου εδόθη γραφτή 
υπό του Υποστρατήγου ΣΠΗΛΙΑΔΗ και 
την επέδωσα στον Συντ/ρχην Σπανόπουλον, 
νύκτα έφυγα και νύκτα επέστρεψα, μετά 
την κατάληψιν του Τριεθνούς Φυλακίου 
έκλεισε Ανακωχή.
Την επομένην με παίρνει ο Υποστράτηγος 
Σπηλιάδης και επήγαμε στο Σταθμό Δοϊ-
ράνης δια να συναντήση τον Ελευ θέ ριον 
Βενιζέλον, όμως μας ειδοποίησεν ο Κύριος 
Πρόεδρος ότι αναβάλει το ραντε βού του 
διότι έφευγε δια το Παρίσι επειγόντως. Η 
Βουλγαρία κατά την Μάχην της Δοϊρά νης 
διέθεσεν το Καμάρι του Στρατού της (Ρου-
με λία Βουλγάρων). Από την Δοϊράνη χω-
ρίς μάχες επροχωρήσαμεν στα στενά του 
Εμίλ Χισάρ, Σέρρες- Καβάλα. Στην Καβά-
λα έμεινα ένα χρόνο.
Μετά το 1918 εκαταλάβαμε την Σμύρνη,9 

με το τάγμα του Βλαστού εβαδίσαμεν προς 
Αϊβαλή και εδώ μου εσυνέβη το εξής, πήρα 
το τουφέκι μου να πάω για κανένα λαγό, 
στις σκηνές όλοι οι Αξ/κοί σχεδόν του Τάγ-
ματος παίζουν χαρτιά, σε απόσταση 500 
μέτρων από τις σκηνές υπάρχουν λίγοι 
στρα τιώτες δικοί μας μέσα στα χαρακώ-
ματα, απέναντι ακριβώς και περισσότερον 
από 100 μέτρα ένας Λόχος Τούρκων πάνω 
σε μια γέφυρα έχουν κατεύθυνσιν προς τα 
χαρακώματα τα δικά μας, προλαμβάνω 
χωρίς να γίνω αντιληπτός από τους Τούρ-
κους και ευρίσκομαι με τους ολίγους 
στρατιώτες στα χαρακώματα, και αρχί-
ζωμεν πυρ. Εγώ με το τουφέκι μου, πολυ-
βολητής ένας Λειβαδιώτης χωρίς όμως να 
του κάνει χρήσι του πολυβόλου, του δίνω 

ΦΩΤΟ 1: Από την τελετή 
της κηδείας του Καπετάν 
Χριστομιχάλη Ξυλούρη

ΦΩΤΟ 2: Ανώγεια. 
Μοί ρασμα των τιμητικών 
διπλωμάτων Αντι στά-
σεως από τον Καπετάν 
Χριστομιχάλη Ξυλούρη.

ΦΩΤΟ 3: Κορυφή 
Πε θα μένου - Πετρο δο-
λάκια Ψηλορείτη, Ιούνιος 
1944. Άντρες του 
Κα πε τάν Χριστο μιχάλη 
Ξυλούρη και του Καπετάν 
Πετρακογιώργη. Οι δύο 
Αρχηγοί στα αρι στερά 
της φωτογρα φίας

το τουφέκι μου και χρησιμοποιώ εγώ το 
πολυβόλον. Έκαψα περίπου 2 κάσσες 
σφαί ρες, εδώ όμως βλέπω μεγάλο κίνδυνον 
διότι το πολυβόλον έπαθε εμπλοκή (κά-
λυκα μέσα) αναγκάζομαι και ξαναπαίρνω 
το τουφέκι μου, σηκώνομαι όρθιος και 
εφώναξα όσο ποτέ άλλοτε στην ζωή μου 
τόσον ζωηρά «Έφοδον Εμπρός- Εμπρός» 
με τα χέρια μου μπροστά και αμέσως όσοι 
Τούρκοι είχαν μείνει επαραδόθησαν.10

Στην Μάχην της Περγάμου δεν έλαβα 
μέρος. Γνωρίζω όμως αρκετά καλά ότι οι 
συγχωριανοί μου, Σκουλάς Κωνσταντίνος 
του Ιωάννου, Σκουλάς Γεώργιος του 
Ιωάννου, αδέλφια, ως επίσης δύο αδελφοί 
Βρέντζηδες έχασαν την ζωή τους εδώ. 
Επίσης ότι ο Ξυλούρης Εμμανουήλ του 
Ευστρατίου ή Στρατομανώλης επέδειξε 
γενναιότητα και παλικαρισμό στη μάχη 
της Περγάμου. Του απενεμήθη χρυσούν 
μετάλειον Ανδρείας, το Στρατομανώλην 
τον εσυνάντησα στο Αϊβαλή.
Πήραμε διαταγή να μπούμε στο χωριό  
Για     κιουί και να μην αφήσουμε ζωντανό 
Τούρ κο ούτε γυναίκες, ούτε παιδιά, μαζί 
μου ήσαν ο Σταυρούλης, ο Μαχαιράκης 
και ένας Βιτζικουνάκης. Εγώ όμως παρ’ 
ότι έπε  σαν στα χέρια μας η οικογένεια ενός 
Συντ/ρχου που είχε κάμει σφαγή μεγάλη 
στην Πέργαμο, δεν επέτρεψα σε κανένα 
στρα   τιώτη να κάμη κάτι κακό, μόνον την 
Στο λήν του Τούρκου Συντ/ρχου που πήρε 
ο Μαχαιράκης και μάλιστα την έφερε στο 
χω ριό μας. Έλαβα μέρος στη Μάχη του 
Για  κιουή, από εδώ με διαταγή επέστρε-  
ψα πί σω στον Μπουτζά, εκάθησα εδώ 1 
μήνα.
Ευρέθηκα με το Τάγμα μου στο Οδεμίσ-
σιον. Εδώ συναντήθηκα με τους Σταυρα-
κάκην Δημήτριον, Σκουλάν Γεώργιον Δι-
κηγόρον, Σκουλά Στυλιανόν Δικηγόρον. 
Στο βουνό Μποντάγνι οι Τούρκοι έσφαξαν 
ένα ολόκληρον Φυλάκιον Χωροφυλάκων 
δικό μας, ένας μόνον εγλύτωσε και μας 
ειδοποίησε, ο Λόχος μας έδωσε μετά από 
πορείαν 5 ωρών μία μάχην στο ίδιον μέρος 
και εκκαθαρίσαμεν την περιοχήν από 
Τούρ κους, το περισσότερον πολίτες.
Εδώ στο χωριό Ελληνικά Φώτα έμεινα ένα 
μήνα. Έχω Λοχαγό μου τον Βαρδάκη εκ 
Χανίων, Ανθ/γόν Ρούσσον Νησιώτην, εδιε-
 τάχθην να πιάσω από το χωριό αυτό με ρι-
κά άτομα και να τα ζορίσω να μάθω πού 
είναι τα χαρακώματα των Τούρκων, πράγ-
ματι πήρα μαζί μου ένα στρατιώτη Στρα-
τάκη από του Σφυρί το Μετόχι, ένα από 
του Φόδελε, επήγαμεν στα περβόλια του 
χω ριού και επιάσαμεν δύο τουρκάκια και 
1 κορίτσι, το μόνο κακό που έκαμα στο κο-
ρί τσι αυτό ήταν ότι της αφήρεσα τον φερε-
τζέ, πάντως έμαθα πού ήσαν τα χαρακώ-
ματα του εχθρού και το ενέφερα στο Λοχα-
γό μου. Η ανωτέρω όμως αποστολή υπήρξε 
αιτία σχεδόν να δι κασθώ και να εκτελεσθώ, 
και τούτο διότι υπήρχε διαταγή από την 

Μεραρχία ότι δεν επιτρέπεται κα κή μετα-
χείρησις των Τούρ κων πολιτών και ιδιαιτέ-
ρως στα κορίτσια. Τα Τουρκάκια εγύ  ρισαν 
στο χωριό τους και είπαν ότι εγώ τα εκα-
κομεταχειρίστηκα, και έκαμαν ανα φορά 
στην Μεραρχία μου δια το γεγονός αυτό.
Επήγα σε απολογία των πράξεων μου, αλ-
λά όταν μου είπαν ότι εγώ είχα κακοποιήσει 
το κορίτσι, ευρέθηκα σε δύσκολη θέσι διό-
τι δεν είχα κάνει κάτι τέτοιο πράγμα. Οι 
ανακρίσεις εσυνεχίσθησαν και εγώ απαλ-
λάχθηκα διότι πράγματι το κορίτσι το εί-
χαν διαφθείρει οι Τσέτες (Τούρκοι) και 
ήθελαν να κατηγορήσουν τον Ελληνικόν 
Στρατόν και τότε θυμάμαι τον Ταγματάρ-
χην μου Βλαστόν να λέει στο Μέραρχό μας 
ότι ο Ξυλούρης ο Μιχάλης μπαίνει από την 
μια μεριά της ζυγαριάς και από την άλλην 
όλος ο άλλος Λόχος του.
Εκεί επήρα απολυτήριον και μέσω Σμύρνης 
έφυγα δια Αθήνας και τέλος 1919 με αρχάς 
1920 ευρίσκομαι στο χωριό μου.
Το 1921 με την επιστράτευσιν μαζί με 30 
συγχωριανούς μου ευρέθημεν εις Θράκην. 
Όλοι μαζί μπήκαμε στην Αλεξανδρούπολιν 
και εφάγαμεν ψάρια και αφού βγήκαμε στο 
κέφι αρχίσαμε να τραγουδάμε το τραγούδι 
του Γέρου Βενιζέλου. Εντός μίας ώρας 
είμεθα κυκλωμένοι από 2 Λόχους.11 Ευτυ-
χώς χωρίς θύματα εφύγαμε αλλά έπε σε πο-
λύ ξύλο, μόνον ένα από εμάς έπιασαν τον 
Μαυρόκωστα. Οι Ανωγειανοί που θυ μού-
μαι τώρα ήσαν ο Στεφανογιάννης, ο Στρα-
το μανώλης, ο Γρυλιός, ο Μιχαλογιαν νάκος, 
ο Μαχαιράκης, ένας Σοροκάκης, δύο 
Χνάρηδες και ένας Κιαγιάς. Εγώ από εκεί 
επήγα στην Ραιδεστό όπου και έμεινα εδώ 
1 μήνα, συνήντησα το Στυλιανό το Σκουλά, 
εδώ ήτο το χωριό της γυναίκας του.
Επέστρεψα από την Θράκην, εδώ εκου-
ράσ  θηκα από τα πολλά Γυμνάσια και δυσ-
τυχώς αρρώστησα με άσχημο πυρετό και 
επί εννέα μερόνυχτα πάλευα στο Νοσο κο-
μείον (Γυμουλκίνα) μου εστάθη πολύ ο 
Ιατρός Βρεττάκης. Ενώ ήμουν στο Νοσο-
κο  μείον επραγματοποιήθη το Κίνημα Πλα-
στήρα- Γονατά, εδώ έμεινα περίπου 12 
ημέρες και μου έδωσαν απολυτήριον. Από 
το Νοσοκομείον είχε περάσει ο Βιτώ ρος 
Μιχαήλ ή Βιτωρομιχάλης και όπως με είδε 
είπε στο χωριό ότι μάλλον θα είχα πεθάνει. 
Πεινασμένος και εξηντλημένος όπως ήμουν 
βρέθηκα στην Αθήνα, με εβοήθησε ο θείος 
μου Κουτεντάκης με λεπτά και φαϊ, μου 
έδωσε 300 φράγκα, τα οποία και έδωσα 
πίσω στην μάνα του στο χωριό το 1922. 
…………………………………12

Το 1925 ήλθα στο Ηράκλειον και ασχο λή-
θη κα με τον Καπετανωμανώλη εις χασα -
πι κά. Το 1928 κάνω δικό μου μαγαζί στο 
Κα μα  ράκι. Τα πάντα όμως Σταύλους και 
μα γα ζί τα εγκατέλειψα στον Πόλεμον του 
1940.
Πάντοτε μπροστά στις μάχες ήμουν φο-
βισμένος, αλλά με την πρώτην σφαίρα που 
έπεφτε γινόμουνα θηρίο. Εις ανοικτό πεδίο 
μάχης αισθανόμουνα πιο άνετα.
Όταν οι Γερμανοί εσκότωσαν το Στεφα-
νογιάννη στο χωριό ευρέθηκα μέσα και 
εγώ πίστεψα ότι άμα έχεις χρόνια δεν τα 
χάνεις. Προδότες της Κατοχής ήσαν, ο 
……………………………..13

Το μεγαλύτερον έργον υπήρξε το Σχολείον 
των Πυροπαθών Ανωγείων. ́ Ημουνα Δή-
μαρ χος Ανωγείων 1948- 1949.
Τα ανωτέρω είναι από πάσης φύσεως αλη-
θή και αφού τα εδιάβασα, τα υπογράφω 
υπευ θύνως.

Εν Ηρακλείω τη 30 Ιανουαρίου 1972
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

Μιχαήλ Χρ. Ξυλούρης

1

3

2

9 Την Άνοιξη του 1919
10 Ο Καπετάν Χριστομιχάλης σε πολλές μάχες πολεμούσε 
όρθιος δίδοντας το παράδειγμα στους στρατιώτες του, όπως 
κι αυτή των Αξιπέτρων που έγινε το Φθινόπωρο του 1944.
11 Είχαν προηγηθεί οι εκλογές του 1920 που έχασε ο Βενι
ζέ λος. Στις τάξεις του στρατού επικρατούσε αναβρασ μός 
και οι δύο Λόχοι που αναφέρει ο Καπετάν Χριστομιχάλης ότι 
τους κύκλωσαν ήταν Λόχοι του Ελληνικού στρατού αφο σιω
μένοι στους ηγέτες του Λαϊκού κόμματος και αντιπάλους του 
Ελευθερίου Βενιζέλου.

12 Στο σημείο αυτό στο πρωτότυπο κείμενο σε 15 σειρές 
γί νε ται αναφορά του Καπετάν Μιχάλη σε ένα προσωπικό 
πρό  βλημα που αντιμετώπισε το οποίο και παραλείπω νομί
ζοντας ότι δεν ενδιαφέρει τον αναγνώστη.
13 Ο Καπετάν Χριστομιχάλης αναφέρει τα ονόματα έξι Ανω
γεια  νών προδοτών, (ένας απ’αυτούς από το χωριό Σίσαρχα), 
τα οποία επίσης για ευνόητους λόγους παραλείπω. Το πρω
τό τυ πο κείμενο όμως είναι στη διάθεση της εφημερίδας και 
των ιστορικών.

(η συνέχεια στην επόμενη σελ.)
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Ο κύριος Γιώργος Καλογεράκης, ο οποίος επαι-
νέθηκε για τη προσορά του στη μελέτη της Ανω-
 γειανής ιστορίας από τον Σύλλογό μας στις 20 
Μαρτίου κατά την ετήσια χοροεσπερίδα του 
Συλλόγου μας, θ’ αποτελεί στο εξής μόνιμο συ-
νερ γάτη της εφημερίδας μας. Ακολούθως πα -
ρα θέτουμε το βιογραφικό του:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γιώργος Καλογεράκης γεννήθηκε στο Κα-
στέλ  λι Πεδιάδος το 1962. Σπούδασε στην Παι-
δα γωγική Ακαδημία Ηρακλείου και στο Παι-
δα γωγικό Τμήμα του Πανεπι στημίου Ρε θύμνου. 
Είναι δάσκαλος στο Δημοτικό Σχο λείο Κα-
στελλίου. 
Από το 1980 ασχολείται ιστορικά με την πε ρί ο-
δο 1940-1945 και την Εθνική Αντί σταση. Έχει 
διασώσει σε μαγνητο ταινίες τις φωνές πολλών 
πρωταγωνιστών του αγώνα εναντίον των 
γερμανοϊταλών, έχει πάρει μέρος σε τη λεο πτικές 
και ραδιο φωνικές εκπομπές και έχει δημοσιεύσει 
δεκάδες άρθρα σε εφημε ρί δες και περιο δικά με 
θέματα Εθνικής Αντί στασης.Έχει συνεργαστεί 
με Δήμους και Πο λι τι στι κούς Συλλόγους στην 
προσπάθεια ανά δειξης της κατοχικής Ιστορίας 
και στην ανέγερση μνημείων (Καρκαδιώτισσα 
Μονο φατσίου, Σμάρι κλπ.)
Το Μάρτιο του 2007 πήρε μέρος σε παραγωγή-
αφιέρωμα του Βρετανικού τηλεοπτικού κανα-
λιού BBC στον Πάτρικ Λη Φέρμορ. (Μέ ρος των 
γυρισμάτων έγι ναν στα Πετρο δολάκια του 
Ψηλορείτη). 
Εισηγητής στο Ι’ Κρητολογικό Συνέδριο με θέμα 
«Ο παπα Γιάννης Σκουλάς στη μάχη της Κρήτης, 
στην Αντίσταση και στη Μέση Ανα τολή». Έχει 
τιμηθεί από την Δ.Ε.Ε.Λ., (Διεθνής Εται ρία 
Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχ νών), με 
βραβείο για την ερευ νητική του δρα στηριότητα 
στην Κρητική Αντίσταση 1941-1945.
Το έργο του «Του Χάρου ο Μουσαφίρης» που 
αναφέρεται στο Μανόλη Σπιθούρη Ντα-
μπακομανόλη έχει τιμηθεί με έπαινο από τη 
Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών.
Κεντρικός ομιλητής σε επετείους για την Αντί-
σταση, σε συνέδρια, σε σεμινάρια, σε πα ρουσιά-
σεις προτομών ηρώων της περίοδο του Αντιστα-
σιακού αγώνα 1940-1945 (όπως του Καπετάν 
Μανόλη Μπα ντου βά στο Ηρά κλειο το Σεπτέμ-
βριο του 2008), έχει οργανώσει πολλές ημερίδες 
και έχει παρουσιάσει βιβλία συγγραφέων με θέ-
ματα από την Αντίσταση του Κρητικού λαού.
Το Μάιο του 2009 παρουσίασε στη Μυτιλήνη σε 
εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου σπά νιες 
ανέκδοτες αεροφω το γραφίες των λιμανιών της 
Μεσογείου τα χρόνια της Κα το χής. Οι φωτο-
γρα φίες είχαν τραβηχτεί από το αεροφωτο-
γραφικό γερμανικό σμήνος 2(F) 123 και τις φω-
τογραφίες παρέδωσε στο Γιώρ γο Καλο γεράκη 
ο Γερμανός Επιλοχίας Ρο μπέρ το Λέμπολντ 
(σήμερα 95 ετών) που υπη ρε  τούσε τότε στο 2(F) 
123 που είχε έδρα το πο λε μικό αεροδρόμιο Κα-
στελλίου Πεδιά δος. 
Είναι μέλος της Επιτροπής της Νομαρχίας 
Ηρα  κ λείου για την διδασκαλία της Τοπικής 
Ιστο ρίας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης.
Το τελευταίο του βιβλίο για τον Αρχηγό Ανω-
γείων Γιάννη Δραμουντάνη-Στεφανο γιάννη 
πα ρουσιάστηκε τέσσερις φορές (στο Ωδείο Ρε-
θύμνου, στην Αθήνα από το Σύλλογο Ανωγεια-
νών Αθηνών, στο Ηρά κλειο και στα Υακίνθεια 
στον Ψηλο ρείτη) Το βιβλίο έχει εξαντληθεί και 
ετοιμά ζεται δεύ τερη έκδοση.
Αυτές τις ημέρες από τους Δανούς Ευρω βου-
λευ τές Arne Jensen και Ole Christensen και το 

Δα  νό Πρέσβη στην Αθήνα κ. Tom Norring ετοι-
μά ζεται η μετάφραση του βιβλίου του «Επι χεί-
ρηση ΑΛΜΠΟΥΜΕΝ - Β΄ σαμποτάζ αερο δρο-
μίου Καστελλίου, 4 Ιουλίου 1943» στα Δα-
νέζικα.
Αυτό το διάστημα δουλεύει και ετοιμάζει το βι-
βλίο «Χριστομιχάλης Ξυλούρης» σε δύο τό μους. 
Θα κυκλοφορήσει το καλο καίρι του 2011.
Για τη συγγραφική δράση και τις έρευνές του 
την περίοδο 1941-1945, από το 2010 είναι 
επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου 
Ιστορίας Νεώτερης Ελλάδας και Νεοελλη νικού 
Πολιτισμού της Σχολής Επιστημών Αγω γής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

ΕΡΓΑ
Βιβλία
«Τα ταξίδια του Χωριογύρη και της Χωριο γύ
ρας», Ηράκλειο 2003.
«Μερτζανοζαχαράκης – ο ήρωας της Μικράς 
Ασίας», Ηράκλειο 2004, Β΄ έκδοση 2008.
«Γεωργίου Χαραλαμπάκη  Περί του Καστελ λίου 
και της ζωής μου ενθυμή ματα», Ηράκλειο 2005.
«Του Χάρου ο Μουσαφίρης», Ηράκλειο 2006. (Το 
βιβλίο τιμήθηκε με Έπαινο από τη Διεθνή Εται-
ρεία Ελλήνων Λογο τεχ νών».
«Ρομπέρτο Λέμπολντ  Φωτογραφικό Λεύ κω μα 
Καστελλίου 19411945», Ηρά κλειο 2006.
«Δώδεκα παρά τέταρτο», Γερμανική Κα τοχή και 
Αντίσταση στα χωριά του Δήμου Καστελ λίου, 
τόμος Α΄, Ηράκλειο 2007.
«Από το Σμάρι με τιμή και δόξα», Ηρά κλειο 
2008.
«Γιάννης ΔραμουντάνηςΣτεφανογιάν νης», 
Ηρά κλειο 2008.
«Επιχείρηση ΑΛΜΠΟΥΜΕΝΒ΄ σαμπο τάζ 
αερο δρομίου Καστελλίου», Γερμανική Κατοχή 
και Αντίσταση στα χωριά του Δήμου Καστελ λίου, 
τόμος Β΄, Ηράκλειο 2009. Το βιβλίο μετα φράζεται 
στα Δανέ ζικα.
«Νύχτα πήχτρα, Απομνημονεύματα Μιχά λη 
Ακου μιανάκη, Αρχηγού Εθνικής Οργάνωσης 
Δολιοφθοράς Πληροφοριών Ε.Ο.Π.Δ 1943
1945», Ηράκλειο 2010, μαζί με τη συγγραφέα  
κ. Ειρήνη Ταχατάκη.
Επίσης έχει επιμεληθεί το βιβλίο της κ. Ειρήνη 
Τα χατάκη: «Στρατηγού Κράιπεη θρυλική απα
 γωγή», έκδοση Νομαρχίας Ηρακλέιου 2006 και 
το βιβλίο του Πολιτι στικού Συλλόγου Διαβαϊδέ 
Πεδιάδος «Του Διαβαϊδέ αναστο ρή ματαφωτο
γραφικό Λεύκωμα», Ηράκλειο 2010.

Σχολικά Περιοδικά
«ΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑΚΙΑ», 10Ο Δημοτικό σχολείο 
Χανίων (τεύχη 4).
«ΤΑ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΝΑΚΙΑ», Δημο τικό 
Σχολείο Κασταμονίτσας (τεύχη 32).
«ΚΟΙΡΑΝΟΣ», 11/θέσιο Δημοτικό Σχο λείο Κα-
στελ λίου Πεδιάδος (τεύχη 5- το περιοδικό εξα-
κολουθεί να εκδίδεται).

Πολιτιστικά περιοδικά
«ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΕΣ ΑΘΙΒΟΛΕΣ», Περιοδική έκ-
δοση Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελ λίου Πε διά -
δος, (τεύχη 8), το περιο δικό συνεχίζει να εκδίδεται.
«ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ», περιοδική έκδοση του Δήμου 
Καστελλίου, (τεύχη 1) το περιοδικό συνεχίζει να 
εκδίδεται.
Και τα σχολικά και τα πολιτιστικά περιοδικά ο 
Γιώργος Καλογεράκης τα ονειρεύτηκε, τα ονο μά-
τισε, προχώρησε στην έκδοση και έχει την επι μέ-
λειά τους. 

Υπό έκδοση
Χριστομιχάλης Ξυλούρης- τόμοι Α΄ και Β .́
Οι Δόμηδες της Αντίστασης (Δημήτρης και Αντώ-
νης Δομαλάκης).

ΞΑΝΑ «ΔΗΜΟΣ»  
ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ Τ’ ΑΝΩΓΕΙΑ!

(σνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Συγκεκριμένα στο Νομό Ρεθύμνου προτάθηκαν οι ακόλουθοι δήμοι: 
1  Δήμος Ρεθύμνης με έδρα το Ρέθυμνο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρκα-
δίου, β. Λαππαίων, γ. Νικηφόρου Φωκά και δ. Ρεθύμνης, οι οποίοι καταργούνται.
2  Δήμος Μυλοποτάμου με έδρα το Πέραμα αποτελούμενος από τους δήμους α. Γε-
ρο   ποτάμου, β. Κουλούκωνα και την κοινότητα Ζωνιανών, οι οποίοι καταρ γούνται.
3  Δήμος Αμαρίου αποτελούμενος από τους δήμους α. Συβρίτου και β. Κουρητών, 
οι οποί οι καταργούνται. Έδρα του δήμου ορίστηκε η Αγία Φωτεινή και φαίνεται ότι 
από λάθος, όπως και σε άλλες περιπτώσεις δήμων, στο σχέδιο που αναρτήθηκε στην 
ιστο σε λίδα του υπουργείου εσωτερικών ως έδρα του δήμου αναγράφεται ο Φουρ
φουράς. 
4  Δήμος Αγίου Βασιλείου με έδρα το Σπήλι αποτελούμενος από τους δήμους  
α. Λάμπης και β. Φοίνικα, οι οποίοι καταργούνται.
5  Δήμος Ανωγείων όπου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.
Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί, ότι με την πρόταση αυτή του Υπουργού Εσωτερικών, 
η οποία μένει να έρθει στη Βουλή προς ψήφιση, ουσιαστικά καλύπτεται η απόφαση 
της ολομέλειας των δημάρχων στην ΤΕΔΚ, οι οποίοι είχαν αποφασίσει για τέσσερις 
δή μους στο Ρέθυμνο με τ’ Ανώγεια, παρά την αντίθεσή μας, να συνιστούν, μαζί με 
τους Δήμους Γεροποτάμου και Κουλούκωνα, το Δήμο Μυλοποτάμου. Με την κοινο-
ποιηθείσα, ωστόσο, στις 28 Απριλίου, πρόταση, ο Υπουργός φαίνεται να ακολούθησε, 
εν πολλοίς, την πρόταση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεωρώντας ότι 
αυτή θα προκαλέσει τις λιγότερες αντιδράσεις από όλα τα υπόλοιπα σενάρια. Μετά 
την ανακοίνωση της πρότασης, πάντως, οι απόψεις που εκφράζονται στο Νομό 
Ρεθύμνου είναι ποικίλες, καθώς υπάρχουν οι υπέρμαχοι των προτεινόμενων σχεδίων-
σχημάτων της Κυβέρνησης, αλλά υπάρχουν και εκείνοι – και δεν είναι λίγοι – που 
κάνουν λόγο για «απλή διεύρυνση του Καποδίστρια»…
Για τ’Ανώγεια και εφόσον η πρόταση αυτή ψηφιστεί από τη Βουλή, μένει να κερδηθεί 
το στοίχημα και ο δήμος μας να αναπτύξει τέτοια δυναμική, ώστε να ανταποκριθεί 
και να αντέξει τις πολλαπλές πια αρμοδιότητες που του εκχωρούνται, αλλά και να 
δράσει δημιουργικά σε όλα τα επίπεδα και σε μια απαιτητική κοινωνία, όπως η 
ανωγειανή.

Την Δευτέρα, 3 Μαϊου 2010 και ώρα 7 
το απόγευμα η Παγκρήτιος Ένωσις 
Αθη νών, ο σύλλογος κρητικής παρά-
δοσης «Κρητική Μούσα» και ο  Σύλ λο-
γος των απανταχού Κουρνιανών Χα-
νίων «Οι ρίζες», διοργάνωσαν μια 
όμορ φη εκδήλωση στην αίθουσα. «Eu
ropa» του ξενοδοχείου «Τitania» στην 
Αθήνα, με σκοπό να τιμήσουν δύο κο-
ρυ φαίους  καλλιτέχνες του λαϊκού, αλλά 
και του δημοτικού τραγουδιού, το δικό 

ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.
Με μεγάλη επιτυχία η Ένωση Γυ-
ναι κών Κρήτης πραγματοποίησε 
εκδήλωση με θέματα  τη «Μουσική 
και τραγούδια της Κρήτης», αλλά 
και τα «Τραγούδια για τη γυναίκα 
της Κρήτης». Στην εκδήλωση συμ-
με τείχε με επιτυχία, ο δικός μας 
«Λου δοβίκος των Ανωγείων», ενώ 
ο κόσμος που παρευρέθηκε, πλημ-
μύρισε την αίθουσα του θεάτρου 
«Βρεττάνια» στην Αθήνα.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν βου-
λευτές, καθώς επίσης εκπρόσωποι 
νομαρχιών και δήμων, πρόεδροι και 
εκπρόσωποι πολλών συλλόγων και 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΛΑ

μας Βασίλη Σκουλά για τη μεγάλη 
προσ φορά του στην Κρητική Μουσική 
και γενικότερα στα κρητικά δρώμενα 
και στην Κρητική Κοινωνία, αλλά και 
τον Μιχάλη Μενιδιάτη (παντρεμένος 
από τον Κουρνά Χανίων)  για την σημα-
ντική προσφορά του στο κλασσικό λαϊ-
κό τραγούδι και την κοινωνία γενικό-
τερα.
Το πρόγραμμα παρουσίασε ο δημοσιο-
γράφος-λαογράφος και Δήμαρχος Τε-
μέ νους κ. Γιώργος Βιτώρος, ενώ χόρεψε 
ο Λαογραφικός Όμιλος «Κουρήτες» 
του Μανώλη Παττακού, αλλά  και η 
Πα ραδοσιακή Κρητική Παρέα, ενώ 
ακούστηκαν και ριζίτικα τραγούδια., 
αλλά και βέβαια τραγούδια των ίδιων 
των τιμώμενων. Ο κόσμος που έδωσε το 
παρόν ήταν πολύς και εκδηλωτικός και 
η εκδήλωση, κατά γενική ομολογία, 
στέφθηκε από επιτυχία.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ 
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

οργανώσεων, καθώς επίσης και εκ-
πρόσωποι του αθηναϊκού και  κρη-
τι κού τύπου.
Χαιρετισμό στους παρευρισκό με-
νους απηύθυνε η πρόεδρος της Ένω-
  σης Ρένα ΚιτσοπανίδουΜπα ρου
λάκη, η οποία αφού ευχαρίστησε 
τους παρευρισκόμενους για την πα-
ρουσία τους αναφέρθηκε στον κρη-
τικό χορό και το τραγούδι από πα-
λαιοτάτων χρόνων έως και σήμε ρα.
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Επιστολή διαμαρτυρίας της  
Ομοσπον δίας Ελληνικών Κοινοτήτων 

Γερμανίας  
προς τη σύνταξη του γερμανικού 

περιοδικού FoCus
Βόννη, 26.02.2010 

Επιστολή διαμαρτυρίας, σε έντονο ύφος, προς την σύνταξη του γερμανικού 
περιο δικού Focus απέστειλε σήμερα η Ομοσπον δίας Ελληνικών Κοινοτήτων 
(ΟΕΚ) Γερμα  νίας, με αφορμή δύο υβριστικά για τον Ελληνισμό άρθρα και 
συνέντευξη που ως γνωστόν το περιοδικό φιλοξενεί στο τελευταίο του 
τεύχος. Την επιστολή υπογράφουν ο Πρόεδρος της ΟΕΚ Γερμανίας, Ταμίας 
του ΣΑΕ, κ. Κων  στα ντίνος Δημητρίου και ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚ, 
κ. Μανώλης Ανέστης. 
Στην επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι Έλληνες μετανάστες της 
Γερμανίας που ξέρουν τι θα πεί δουλειά, δεν συμφω νούν με συνταξιοδότηση 
ύστερα από 15 χρό νια εργασίας, απορρίπτουν το φακε λάκι, επικρίνουν 
νεπο τισμό, φοροδιαφυγή, υπερχρέωση της χώρας, δημιουργικές στατιστικές 
και χαιρετίζουν το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και άλλων 
ευρω παϊκών χωρών έδωσαν πολιτική στή ριξη στην Ελλάδα, αλλά και ότι 
η ΕΕ θα επιτηρήσει την εφαρμογή του προ γράμ  ματος σταθερότητας και 
ανάπτυξης που αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση. Στη συζήτηση όμως, 
υπογραμμίζει η ΟΕΚ, θα έπρεπε να μπουν και άλλα θέ  μα  τα, όπως ο εκμαυ-
λισμός του ελληνικού πολι τικού συστήματος από πολυ  εθνικές – χαι ρε τίσματα 
από τη Siemens -, η κατά σταση ασφάλειας της Ελλάδας που την κάνει να 
θεωρεί αναγκαία οικονομικά εξουθενω τικούς εξοπλισμούς αλλά και τα 
σχετικά συμφέροντα των πωλητριών χω ρών και πολ λά άλλα που οδήγησαν 
στη ση μερινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. 
Σε συζήτηση, συνεχίζει η επιστολή, θα πρέπει να τεθούν και απόψεις όπως 
εκείνη του προέδρου του Ινστιτούτου Οικονομι κών Ερευνών της γερμανικής 
οικονομίας Ifo που φιλοξενεί το περιοδικό με συνέντευ ξη στην ίδια έκδοσή 
του, ο οποίος αντί της αποπομπής της Ελλάδος από την Ευρωζώ νη ή την 
υπαγωγή της στο Διεθνές Νομισ μα τικό Ταμείο εμφανίζεται να προτιμά την 
απόσυρση της Γερμανίας από το Ευρώ με επαναφορά του γερμανικού 
Μάρκου και να μιλά για «χρησιμότητα» μιάς «κάποιας υποτιμήσεως του 
Ευρώ», ώστε η γερμανικές εξαγωγές «να πάρουν πάλι επάνω τους».
Αυτό θα ήταν το αντικειμενικό επίπεδο μιας ειλικρινούς συζητήσεως σε 
επίπεδο ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Αντ’ αυτού, επιρρίπτει η ΟΕΚ στη 
σύνταξη του Focus, το περιοδικό προτίμησε να διασύρει ολό κληρο τον 
Ελληνικό Λαό, προσβάλ λοντας κατά τρόπο ασεβή την παγκόσμια πολιτι-
στική του κληρονομιά και διαδίδοντας ασύστολα ψεύδη σχετικά με τις 
επιδόσεις της διανόησης και του πολιτισμού του.
Ελαφρά τη καρδία, συνεχίζει η ΟΕΚ επί λέξει προς τους συντάκτες, βγάζετε 
τον Αριστοτέλη σκάρτο, εξαίρετε την κατα στροφή αρχαίων ελληνικών αγαλ-
μάτων από τους Βυζαντινούς, χύνετε κροκοδείλια δάκρυα για την πτώση 
της Εσπερίας στους Οθωμανούς, καταγράφετε το χρονικό των σφαγών εις 
βάρος του Ελληνικού Έθνους ως τα σήμερα, επιστρατεύετε τον Φάλμε-
ράγιερ – αλή θεια ήταν από τότε γνωστή η μέτρηση της περιμέτρου του 
κρανίου ως μεθόδου προσδιορισμού της φυλετικής ταυτότητας; – κι όλα 
αυτά μόνο και μόνο για να αποδείξετε ότι το πραγμα τικό Ελλη νικό Έθνος 
έχει προ πολλού εξαφανισθεί και με την γνωστή μανία παραχαρακτών της 
ιστορίας να αυτο α νακηρυχθείτε κήν σο ρες και τοποτηρητές του Ελληνικού 
Πολιτισμού. Τους δε αναγνώστες σας θέλετε να πείσετε ότι το σημερινό 
Ελληνικό Έθνος συνι στούν απατεώνες, οι οποίοι καμία απολύτως σχέση 
δεν έχουν με τους ενδόξους προγό νους των. Αυτό όχι μόνο δίκαιο και αληθι-
νό δεν είναι, είναι ρατσιστικό!
Εκείνο, βέβαια, που λείπει από την απαρίθ μηση που κάνουν οι καθαρόαιμοι 
συντά κτες του περιοδικού, διαπιστώνει η ΟΕΚ σε καυστικό τόνο, είναι – για 
να αναφερ θούν τρία μόνο σημεία – η ένδοξη συμ μετοχή των σταυροφόρων 
στην κατάλυση του Βυζαντίου, η συμβολή της αυτοκρα τορικής Γερμανίας 
στις εθνοκα θά ρ σεις που διεξήγαγαν οι Τούρκοι εις βάρος των Αρμενίων 
και των Ελλήνων της Μικρασίας, τέλος οι κλοπές ελληνικών αρχαιοτήτων 
από τους ναζί καθώς και οι ηρωικές τους πράξεις κατά του Ελληνικού 
Λαού και της Οικονομίας του – το κατοχικό δάνειο ύψους δισεκατομμυρίων 
– αν εξαιρέσει κανείς δύο δόσεις που κατέβαλαν ήδη τότε οι ναζί – παραμένει 
μέχρι σήμερα ανεξό φλητο.
Τόση χολή εναντίον ενός ολόκληρου λαού, τέτοια φτηνή όσο και επικίνδυνη 
δημα γω γία μόνο σε δημοσιογραφία φυλής υπεραν θρώπων παραπέμπει, η 
οποία στοχεύει στην αύξηση του τιράζ του προϊόντος της. Μόνο που οι 
αντιδράσεις στην απρέπειά σας δεν θα αργήσουν να έλθουν. Κι αυτό είναι 
το λυπηρό. Eμείς, καταλήγει η επι στολή, μαζί με τους λογικούς στη χώρα 
αυτή, τους οποίους σείς με τα άρθρα σας κάνατε να ντρέπονται, θα μαζέψουμε 
τα συντρίμμια που αφήσατε πίσω σας, και θα αποτοξινώσουμε τις σχέσεις 
των δύο λαών από το δηλητήριο που σείς χύσατε…

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ
- Ο Βασίλης Σπαχής εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
500 ευρώ εις μνήμην της συζύγου του Ευαγγελίας 
Σπαχή.
- Ο Λεωνίδας Σταυρακάκης εισέφερε το ποσό των 
150 ευρώ στη Φ.Α. εις μνήμην Βασιλείου Μανουρά 
(Σωμαροβασίλη) και το ποσό των 100 ευρώ, αντίστοι-
χα, εις μνήμην Μενελάου Σμπώκου.
- Ο Γεώργιος Κάββος εισέφερε το ποσό των 20 ευρώ 
στη Φ.Α.
- Ο Μανώλης Κουνάλης εισέφερε το ποσό των 100 
ευρώ στη Φ.Α εις μνήμην του Μιχάλη Σφακιανάκη 
του Ντουρομανωλάκη.
- Ο Γιώργης Κουνάλης (Κουναλογιώργης) εισέφερε 
το ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α. εις μνήμην της μητέρας 
του Ελένης Κουνάλη (Κουναλογιάννενα).
- Ο Ελευθέριος Κοντόκαλος εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην του γαμπρού του Αθα
νάσιου Κανλήογλου.
- Η Ουρανία Ανάστου Ξυλούρη εισέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ στη Φ.Α.  εις μνήμην της Ευαγγελίας 
Σπαχή
- Η Κωνσταντινιά Ευαγγέλου Σταυρακάκη εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην Ευαγγελίας 
Σπαχή.
- Ο Ιωάννης Βρέντζος εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ 
στη Φ.Α. εις μνήμην του Γιώργη Σαλούστρου (Αδαμο
γιώργη).
- Εις μνήμην Ευαγγελίας Σπαχή, η οικογένεια Βασι
λείου Κονιού (Κονιδοβασίλη) εισέφερε το ποσό των 
50 ευρώ στη Φ.Α. και η οικογένεια του Εμμανουήλ 
Ντα γιαντά εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ, 
ομοίως.
- Ο Αριστομένης Κουτάντος του Μιχαήλ  εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην Ζαφειρένιας 
Κουτάντου και το ποσό αντίστοιχα των 50 ευρώ εις 
μνήμην Μενελάου Σμπώκου.
- Ο Σταύρος Ζαχαριουδάκης (Γαριποσταύρος) εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 30 ευρώ.
- Ο Μανώλης και η Νίτσα Αργύρη εισέφεραν στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην Ευαγγελίας Σπαχή.
- Η Ειρήνη ΣαλούστρουΞυλούρη (Χαρκιάδενα) 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην 
των αδελφών της Μιχάλη Ξυλούρη (Στρατογιώργη) 
και Αργυρώ Ξυλούρη.
- Ο Ιωάννης Ανδρεαδάκης εισέφερε στη Φ.Α. το πο-
σό των 100 ευρώ εις μνήμην της Ευαγγελίας Σπαχή.
- Ο Βασίλης Σκανδάλης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ εις μνήμην Μενελάου Σμπώκου.
- Ο Γεώργιος Σκανδάλης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ εις μνήμην Μενελάου Σμπώκου.
- Ο Ανδρέας Μανουράς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ εις μνήμην Μενελάου Σμπώκου.
- Ο Ιωάννης Ανδρεαδάκης εισέφερε στη Φ.Α. το πο-
σό των 100 ευρώ εις μνήμην Μενελάου Σμπώ κου.
- oι γονείς, ο αδερφός του και η Μαρία εισέφεραν 
στη Φ.Α. και εις μνήμην Γεωργίου Βρέντζου του Σή
φη το ποσό των 200 ευρώ.
 Ο παππούς και η γιαγιά του Γεωργίου Βρέντζου, 
Χαράλαμπος και Αλίκη εισέφεραν στη Φ.Α. θα
νόντος, Χαράλαμπος και Αλίκη, εισ εις μνήμην του  
το ποσό των 100 ευρώ.
- Ο θείος και η θεία του Γεωργίου Βρέντζου, Δημή
τρης Βεζάκης και Ελένη Βρένζου Βεζάκη εισέφεραν 
εις μνήμην του στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
- Η Πάτρα Σκανδάλη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50 ευρώ εις μνήμην Μενελάου Σμπώκου.
- Η Κρήτη Νταγιαντά εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50 ευρώ εις μνήμην Μενελάου Σμπώκου.
- Ο Γιάννης Χρονιάρης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 ευρώ.
- Ο Κλεμανσώ Πλουσής εισέφερε στη Φ.Α.το ποσό 
των 20 ευρώ.
- Ο Γιάννης Δραμουντάνης του Ζαχαρία εισέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου Μανουρά 
(Σωμαροβασίλη) και το ποσό, ομοίως των 50 ευρώ εις 
μνήμην Μενελάου Σμπώκου.
- Ο Βασίλης Βουϊδάσκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ.
- Εις μνήμην του Μιχαήλ Πασπαράκη (Στιρούλη) η 
οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100  
ευρώ.
- Οι γονείς Σήφης και Σούλα και ο αδερφός Χαρά
λαμπος του Γεωργίου Βρέντζου του Σήφη, αλλά και 
η Μαρία, εισέφεραν στη  Φ.Α. και στη μνήμη του, το 
ποσό των 200 ευρώ.
- Ο παππούς και η γιαγιά του Γεωργίου Βρέντζου 
του Σήφη, Χαράλαμπος και Αλίκη εισέφεραν στη 
μνήμη του και στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
-  Ο Δημήτρης Βεζάκης και η Ελένη Βρέντζου 
εισέφεραν στη Φ.Α. και εις μνήμην του Γεωργίου 
Βρέν τζου του Σήφη το ποσό των 100 ευρώ.
- Ο Κώστας Σαλούστρος και η Ελένη Σειραδάκη
Σαλούστρου εισέφεραν στη Φ.Α. και εις μνήμην του 
Γεωργίου Σαλούστρου (Αδαμογιώργη) και της Σα
λούστρου Αντιγόνης (Αδαμέκενα), έκαστος, το ποσό 
των 100 ευρώ.
- Η Ειρήνη Σαλούστρου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ εις μνήμην του συζύγου της Γεωργίου 
Σαλούστρου (Αδαμογιώργη) και της Σαλούστρου 
Αντιγόνης (Αδαμάκενας).

- Η οικογένεια  Γιάννη Κοντογιάννη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην του Γεωργίου 
Σαλούστρου (Αδαμογιώργη) και της Σαλούστρου 
Αντιγόνης (Αδαμάκενας).
- Ο Γιάννης Σκουλάς (Μανάβης) εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην της συζύγου του 
Χρυσούλας Σκουλά του Ιωάννη.
- Η Ντιάνα Μανουρά του Μανούσου εισέφερε το 
ποσό των 25 ευρώ στη Φ.Α
- Η Λευκοθέα Μανουρά εισέφερε το ποσό των 25 
ευρώ για τη Φ.Α.
- Ο Κώστας Μανουράς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου Μανουρά (Σω
μα ροβασίλη).
- Ο Στέργιος Μανουράς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου Μανουρά (Σω
μαροβασίλη).
- Η Λευκοθέα Μανουρά εισέφερε το ποσό των 50 ευ-
ρώ εις μνήμην Βασιλείου Μανουρά (Σωμα ρο βασί
λη).
- Η Αγγελική ΜανουράΜαλέσκου εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου Μα
νουρά (Σωμαροβασίλη).
- Η οικογένεια Νικολάου και Μαρίας Καλλέργη 
(Καρκαδιώτισσα) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 
ευρώ εις μνήμην Βασιλείου Μανουρά (Σωμαρο
βασίλη).
- Ο Γεώργιος Τζωράκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου Μανουρά (Σωμα
ροβασίλη).
- Ο Μανώλης Χατζάκης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου Μανουρά (Σωμα
ροβασίλη).
- Η οικογένεια Μιχάλη Παναγιωτάκη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου 
Μανουρά (Σωμαροβασίλη).
- Η οικογένεια Γεωργίου Παναγιωτάκη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου 
Μανουρά (Σωμαροβασίλη).
- Η οικογένεια Εμμανουήλ Μουντράκη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου 
Μανουρά (Σωμαροβασίλη).
- Ο Μηλιαράς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευ ρώ 
εις μνήμην Βασιλείου Μανουρά (Σωμαρο βασίλη).
- Η οικογένεια του Γιώργη Μανουρά (Ζωνογιώργη) 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην 
Βασιλείου Μανουρά (Σωμαροβασίλη).
- Η οικογένεια Γεωργίου Μαστοράκη και τα τέκνα 
του εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ εις 
μνήμην Βασιλείου Μανουρά (Σωμαροβασίλη).
- Ο Γεώργιος Κιουρκτσόγλου  εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 40 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου Μανουρά 
(Σωμαροβασίλη).
- Η οικογένεια Δέσποινας και Florian Kienle εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου 
Μανουρά (Σωμαροβασίλη).
- Η Αικατερίνη Χατζάκη του Μηνά εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου 
Μανουρά (Σωμαροβασίλη).
- Ο Γεώργιος Σαββάκης και η Μαρία Σαββάκη του 
Νίκου εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις 
μνήμην Βασιλείου Μανουρά (Σωμαροβασίλη).
- Ο Μηνάς Σμπώκος του Γεωργίου εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου Μανουρά 
(Σωμαροβασίλη).
- Η Καλλιόπη Γιαχνάκη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 30 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου Μανουρά (Σωμαρο
βασίλη).
-Ο Γιάννης Σκουλάς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ στη μνήμη Βασιλείου Μανουρά (Σωμαρο
βασίλη)
-Ο Άρης Μανουράς (Ζωνός) εισέφερε στη Φ.Α. το 
πο σό των 200 ευρώ στη μνήμη του Βασιλείου Μα
νουρά (Σωμαροβασίλη)
-Ο Άρης Μανουράς (Ζωνός) εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 200 ευρώ στη μνήμη του Μενέλαου Σμπώ
κου
-Η Μαρλένα ΣκουλάΠεριφεράκη εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ στη μνήμη του Βασιλείου 
Μανουρά (Σωμαροβασίλη)

-Το γραφείο τελετών των Γιάννη Μπαγκέρη και 
Δη μήτρη Κουτάντου (στο Γάζι Ηρακλείου) εισέ-
φε ρε στη Φ.Α. το ποσό των 250 ευρώ (όπως το ίδιο 
πο σό εισέφερε και στον Αετό Ανωγείων) εις μνήμην 
των:
Δόξας Πασπαράκη (Παναγιωτοδόξα), Νικολάου 
Πασπαράκη (Παναγιωτονίκου), Ευαγγέλου Μαυ
ρόκωστα (Δανουζανοβαγγέλη), Ελευθερίας Αν
δρεα δάκη (Σαουνατσοκώσταινα), Ευτυχίας Φα
σουλά (Τροτσαίλενα), Ζαφειρένιας Κουτάντου του 
Κωνσταντίνου, Μενελάου Σμπώκου, Ελευθε ρίας 
Κουνάλη (Κουναλογιάννενας), Ελευθερίου 
Μασαούτη (Μασαουτολευτέρη), Ελευθερίου Μαυ
ρόκωστα (Λευτεράκου), Ορέστη Χαιρέτη (Φουνά) 
και Κυριακής Χαιρέτη (Φουναδο κώ σταινα)
και ευχαριστεί τις οικογένειές των για την εμπι-
στοσύνη και προτίμησή τους στο γραφείο τους.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους.-
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ  
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

(σνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Μετά την ολοκλήρωση αντικατάστασης των δικτύων αποχ-
έτευσης και Ύδρευσης καθώς και την υπογειοποίηση του 
δικτύου της ΔΕΗ είμαστε έτοιμη με την εξασφάλιση της 
σχετικής πίστωσης, σε μια καθόλα πλήρη μελέτη, να προ-
χω ρήσουμε στην ανάπλαση του βασικό κεντρικού τμήματος 
της πόλης μας και στην συνέχεια με οδηγό την εικόνα που 
θα διαμορφωθεί να προχωρήσουμε και στα βασικά στενά 
και πλατείες των Ανωγείων. Βασικά στοιχεία του εγχει ρή-
ματος αυτού είναι η εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης 
που δείχνει μονοδρόμηση του κεντρικού δρόμου, ενιαία  
αντιμετώπιση δρόμου  πεζοδρομίου, διατήρηση κατά 
85% των χώρων στάθμευσης, χρήση κυβόλιθου σε όλο το 
μήκος και πλάτος του δρόμου καθώς και την πρόβλεψη 
για φυσικά εμπόδια διαχωρισμού των χώρων χρήσης, συν-
θήκες ασφαλούς οδήγησης για τους πεζούς καθώς και 
μέρι μνα για την πραγματοποίηση γάμων. 

Δήμαρχος Ανωγείων
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης

Μελέτη ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ  

και 
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ 
Οικισμού Ανωγείων

Για την ικανοποίηση των στρατηγικών 
στόχων και επιλογών του Δήμου Ανωγείων 
για την ανάπλαση του οικισμού των Ανω
γείων, ο Δήμος προχώρησε στην εκπό νηση 
ολοκληρωμένης μελέτης που σκο πό της 
είναι η αναλυτική συλλογή και επεξεργασία 
των αναγκαίων στοιχείων που αποσκοπεί 
σε μια συνθετική τελική διαδικασία για την 
διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων και 
επιλογών στα παρακάτω πεδία: 
• Βασικά αρχιτεκτονικά μορφολογικά χα
ρα κτηριστικά του οικισμού και ταξινό
μηση τους. 

• Χωροταξικός προσδιορισμός των περιο
χών ενδιαφέροντος του οικισμού και αι
τιο λόγηση επιλογή τους. 

• Προσδιορισμός των βασικών στρατηγικών 
στόχων αειφόρου αστικής ανάπτυξης οι
κισμού.

• Ανάλυση δεδομένων. 
• Σχεδιασμός ολοκληρωμένου προγράμ
ματος δράσης ανάπλασης του Οικισ
μού.

Σήμερα, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δή
μου υπάρχει κατάλογος επιλεγμένων υλι
κών που θα μπορούν να προσδώσουν 
ομοιο μορφία και οπτική, αισθητική ανα-
βάθμιση των όψεων των κατοικιών. Είναι 
στην δωρεάν διάθεση των ιδιωτών, αλλά 
και όλων των εμπλεκομένων στην οικο-
δομή. 
Τελικός στόχος του Δήμου είναι η ένταξη 
του Δήμου Ανωγείωνσε πρόγραμμα επι
δότησης των κατοίκων για την ανακαίνιση 
των όψεων των σπιτιών τους.

Δήμαρχος Ανωγείων
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠOΔΡΑΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο 
Νηπιαγωγείο του Δήμου Ανωγείων.
 
Οι εργασίες περιελάμβαναν την ολοκλήρωση της επέκτασης του σχολικού συγκρο τή-
ματος, την τοποθέτηση κεραμοσκεπής για την καλύτερη στεγάνωση, μόνωση και αισ-
θη τική αναβάθμιση του κτιρίου καθώς και την αυτόνομη λειτουργία της θέρμαν σης. 
Οι εργασίες χρηματοδοτήθηκαν τόσοαπό τη Νομαρχία Ρεθύμνου όσο και από τον 
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων .
Σημαντική ήταν και η δωρεά εις μνήμη Αλέξη Ζαχ. Δραμουντάνη που έκανε η οικογένεια 
του για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Πέρα από τον συμβολισμό δείχνει το μεγαλείο 
της οικογένειας του Αδικοχαμένου Ανωγειανού

Για τέταρτη φορά τα τελευταία, τρία 
χρό  νια διενεργήθηκε την Κυριακή 7 
Μαρ τίου 2010 εθελοντική αιμοδοσία στο 
Σύλλογό μας,. Η συμμετοχή δυστυχώς 
δεν ήταν η αναμενόμενη, γεγο νός που 
μας θέτει σε εγρήγορση για ακόμα μεγα-

λύτερη προσ πάθεια με σκοπό να εμ πλου-
τιστεί η τρά πεζα αίματος του συλ λόγου 
μας, ενόψει και της καλοκαιρινής περιό-
δου, οπότε και οι ανάγκες για αίμα πολ-
λαπλασιάζονται. Στα πλαίσια της εντει-
νόμενης προσπάθειας του συλλόγου μας 
προς το σκοπό αυτό, θα δημοσιο ποι ού-
νται κατά καιρούς δια μέσου της εφημερί-
δας μας, ειδικά άρθρα ενημέρω σης για 
τα καλά και τα οφέλη της εθελοντικής 
αιμοδοσίας, αλλά και για την αναγκαιό-
τητα διάδοσής της στους συνανθρώπους 
μας.
Ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου 
μας, ότι μπορούν οποτεδήποτε (κατόπιν 
βεβαίως, του απαραιτήτου, αλλά συντο-
μότατου και επιτόπιου, ιατρικού προε-
λέγχου που θα υποστούν) να προσφέρουν 
κατά τρόπο ασφαλή και ανώδυνο μια 
φιάλη αίμα, σε οποιοδήποτε δημόσιο νο-
σο κομείο που διαθέτει οργανωμένη μο-
νά δα αιμοληψίας, δηλώνοντας ταυτό-
χρονα, ότι τα αίμα επιθυμούν να το δώ-
σουν για την τράπεζα αίματος του Συλ-

λόγου των Ανωγειανών της Αθήνας, που 
τηρείται στη νοσοκομείο «Σωτηρία», των 
Αθηνών.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι από συ-
στάσεως της τράπεζας αίματος του Συλ-
λόγου μας (εδώ και τρία χρόνια), έχουν 
προσφερθεί συνολικά, και μέχρι σήμερα, 
20 φιάλες αίμα σε συγχωριανούς μας που 
τις χρειάστηκαν. 
Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και 
καθ’ότι τα αποθέματα της τράπεζας αί-
ματος του Συλλόγου μας σε φιάλες, βρί-
σκονται σε χαμηλά επίπεδα, σας παρα-
κα λούμε να ενισχύσετε την προσπάθεια 
αυτή εμπλουτίζοντας με την προσφορά 
σας, την τράπεζα αίματος του Συλλόγου 
μας. 
Είναι σημαντικό, άλλωστε, να γνωρίζουν 
όλοι, ότι προσφέροντας αίμα , δίνουν 
ζωή, ενώ, ταυτόχρονα, υπόκεινται σε 
δω ρεάν αιματολογικό έλεγχο, αποκτώ-
ντας πα ράλληλα και την κάρτα εθελοντή 
αιμο δότη. 

Το ΔΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ  
ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ 

ΓΙΑ 4η ΦΟΡΑ

1Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
(ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ)
Ο Δήμος Ανωγείων ενημερώνει, ότι η ημερομηνία τέλεσης 

του διήμερου ιστορικού συμποσίου στ’Ανώγεια 
μετατέθηκε από τις 8-9 Μαΐου, στις 1112 Σεπτεμβρίου 

2010, οπότε και θα διεξαχθούν οι εργασίες του.
Σας θυμίζουμε, ότι το θέμα του συμποσίου είναι: « Η 

συμβολή των Ανωγείων στη διαμόρφωση της νεώτερης 
ιστορίας: Τ’ Ανώγεια από την εποχή των Κρητικών 

Επαναστάσεων μέχρι τη Μικρασιατική Εκστρατεία»
Μέχρι σήμερα, αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν αναλάβει 
την μελέτη και παρουσίαση ενός θέματος από αυτά που 

ανήκουν στη θεματολογία του συμποσίου. Ωστόσο από το 
δήμο ή την εφημερίδα μας, οι λοιποί ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να ενημερωθούν για τα θέματα που αναμένουν 
την μελέτη και παρουσίασή τους από εμάς, των οποίων η 

ανάληψη πρέπει επισήμως να δηλωθεί στο Δήμο το 
αργότερο μέχρι της 15 Ιουλίου 2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠOΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. 
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
(σνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο δήμαρχος, με την ομιλία του αυτή, 
επε δίωξε, όπως και πέρυσι, να κατα στή-
σει τους παρευρισκό μενους, κοινω νούς 
των προβλημάτων του χωριού μας, να 
προ βάλει τις λύσεις που επιδιώ κονται 
και να περιγράψει λεπτο μερώς, κατά το 
δυνατόν, τόσο τα έργα που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί, όσο και το μελ  λο  ντικό του 
πρόγραμμα για την πρό οδο του δήμου. 
Ιδιαίτερα φέτος, ο δήμαρχος εξάντλησε 
ση μαντικό μέρος της ομιλίας του προς 
τους παρευρισκόμενους στα ζητήματα 
που ανακύπτουν από την εφαρμογή των 
σχε δίων της κυβέρνησης για την ανα-
διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοί κησης 
(σ.σ. δεν είχαν γίνει τότε, γνωστά τα 
σχέδια της κυβέρνη σης για το δήμο μας, 
που εκ των υστέρων αποδείχτηκε, ότι 
τον αφήνουν στην πράξη ανέγγιχτο, 
τουλάχιστον σε επίπεδο ορίων δήμου) 
Έπειτα από την δίωρη περίπου ομιλία 
του δημάρχου, ακολούθησαν οι ερωτή-
σεις των παρευρισκομένων που αφο-
ρού σαν διάφο ρα θέματα, όπως, μεταξύ 
άλλων, [και πέ ραν του θέματος της δι-
οι  κητικής μεταρ ρύθμι σης (σ.σ. «Καλλι-
κράτης»)], της βελτί ω σης του δικτύου 
ύδρευσης, του οδι κού δικτύου, αλλά και 
τα επιδιωκόμενα έργα της εν γένει 
ανάπλασης και αισθητικής ανα βάθμ ι-
σης του χωριού μας. Η ατμόσφαι ρα 

(σνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η βραδιά ξεκίνησε με την βράβευση εκ μέ-
ρους της Συλλόγου μας του φίλου των 
Ανω γείων και εκπαιδευτικού κ. Γεώργιου 
Καλο γεράκη, ως ένδειξη εκτίμησης και 
αναγνώρι σης του συγγραφικού και ερευνη-
τικού του έργου για τα Ανώγεια και την 
ιστορία τους.
Την τιμητική πλακέτα απένειμε στον τιμώ-
με νο ο πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώ σεως 
κ. Γεώργιος Μαριδάκης, απευθύντας σύν-
το μο χαιρετισμό, ενώ ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου μας αναφέρθηκε με τρόπο ευ σύ-
νοπτο στο βίο και το έργο του τιμώμενου. 
Το χορευτικό σχήμα του συλλόγου μας, 
άνοι ξε το χορό αμέσως μετά, ενώ τόσο ο 
Γιώργης Φασουλάς στη λύρα και το τρα-
γούδι, όσο και ο Κώστας Καλλέργης στο 
λαούτο, μας δια σκέδασαν μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους και αρκετοί εκπρόσωποι φορέων, αρ-

χών και κρητικών Συλλόγων, μεταξύ των 
οποίων ο πρόεδρος της Κρητικής Εστίας 
κ. Στέλιος Παλάσσαρος, ο αντιπρόεδρος 
της Παγκρη τίου Ενώσεως κ. Άρης Μα
νου  ράς, o πρόε δρος του Συλλόγου Κρητών 
Αμαρου σίου κ. Κώστας Κανελλάκης, αλ-
λά και  οι πρώην πρό εδροι του Συλλόγου 
μας Μενέ λαος Σμπώ κος, Ιωάννης Ανδρεα
 δάκης και Βασί λης Τουπής.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν με επιστολή 
τους ο βουλευτής Μανώλης Κεφαλο γιάν
νης και ο πολιτευτής Γιάννης Δραμουντά
νης, αλλά και ο δήμαρχος των Ανωγείων 
Σω κράτης Κεφαλογιάννης.
Οι παρευρισκόμενοι, φίλοι και γνωστοί 
μπό ρεσαν και φέτος να σμίξουν μεταξύ 
τους και ξεφεύγοντας για λίγο από την κα-
θη με ρινό τητα να διασκεδάσουν παραδο-
σια κά. 
Ας ευχηθούμε να σμίγουμε κάθε χρόνο, 
δυ να τοί και γεροί.
(βλ. «Φωτομαρτυρίες»: πλούσιο φωτογραφικό υλικό).

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Ο 
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

19 Φεβρουαρίου 2010 - Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας 
επιδεικνύει στους παρευ ρι  σκομένους το λάβαρο με το νέο 
εμβλήμα του Δήμου Ανωγείων, το οποίο δώρισε ο Δήμαρχος 
στο Συλλογό μας κατά την επίσκεψή του

ήταν φιλική, αλλά οι θέσεις που δια τυ-
πώθηκαν για το θέμα του Καλλικράτη 
από τους συγχωριανούς μας συχνά προ-
κά  λεσαν όξυνση των πνευμάτων, γεγο-
νός που αποκάλυψε το ζωηρότατο εν-
δια φέρον των συγχωριανών μας για τις 
εξελίξεις στο θέμα αυτό.
Ο Δήμαρχος, ας σημειωθεί, ότι λίγο πριν 
την έναρξη της ομιλίας του δώρισε στο 
σύλλογό μας ένα όμορφο λάβαρο με το 
νέο έμβλημα του Δήμου μας, το οποίο 
και αναρτήθηκε στην αίθουσα του συλ-
λό  γου μας, ενώ πρόσφερε στους παρευ-
ρι  σκόμενους και από ένα καλαίσ θητο 
ημερολόγιο τοί χου για το έτος που δια-
νύ   ουμε, το οποίο εξέδωσε το ΚΑΠΗ 
Ανω  γείων με την συν δρο μή του Δήμου. 

Οι νέοι του 
χορευτικού 

σχήματος του 
Συλλόγου μας, 

έδωσαν άλλο 
χρώμα... στη 

βραδιά. Εδώ στον 
«Ανωγειανό 

πηδηχτό»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

(internet)
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΗ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

www.ifonitonanogion.gr
(σνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Σκοπός της, μέσα από την καλαίσθητη 
και εύκολη στην περιήγηση ιστοσελίδα 
της, που εντοπίζεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.ifonitonanogion.gr να 
μπορεί ο κάθε αναγνώστης από όποιο 
ση μείο της γης και να βρίσκεται και ανά 
πάσα ώρα και στιγμή, να διαβάζει τα 
νέα του τιμημένου και ιστορικού χωριού 
μας.
Η ιστοσελίδα αυτή έχει ήδη ενημερωθεί 
με τα φύλλα των τελευταίων δύο ετών, 
ενώ γίνεται προσπάθεια να αναρτηθούν 
και τα φύλλα των προηγούμενων ετών, 
πέραν βεβαίως των φύλλων που θα 
αναρτώνται στο μέλλον και  κάθε φορά, 
μετά την έντυπη κυκλοφορία τους.
Προσδοκώντας, ότι η ιστοσελίδα μας 
θα τύχει της θερμότερης υποδοχής όλων 
των ανωγειανών, αλλά και των πολυά-
ριθμων φίλων του χωριού μας, αλλά και 
του Συλλόγου μας, αναμένουμε τα σχό-
λια και τις παρατηρήσεις σας.
Η εφημερίδα μας πρέπει και μπορεί να 
παραμείνει ο συνεκτικός κρίκος των 
ανωγειανών όπου γης και είναι χρέος 
όλων μας να εξακολουθούμε να τη στη-
ρί ζουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ολοκληρώθηκε η μελετη αναπλασης  
στην περιοχή Συνοικισμος (Μετόχι)

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΟΥΣΟ 

ΜΑΝΟΥΡΑ
Στη μεγάλη αίθουσα τελετών του Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη νών, 
την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010, 
βραβεύθηκε ο Ανωγειανής κατα γωγής 
μαθητής Γ΄Λυκείου Μανούσος Μανουράς 
του Αριστομένη από τον Κοσμήτορα του 
Μαθηματικού Τμή ματος του Πανεπιστη-
μίου, με το πρώτο Βραβείο της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας για τους διαγω-
νισμούς «ΘΑ ΛΗΣ» και «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», 
στους οποίους έλαβε την πρώτη θέση 
ανάμε σα σε χιλιάδες μαθητές Λυκείων 
όλης της Ελλάδας.

Η στιγμή της απονομής
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στις 9 του Απρίλη τ’Ανώγεια στέναζαν, καθώς 
κήδευαν πρόωρα και αναπάντεχα το καλύτερο 
παιδί τους, το Μενέλαο, που ήξερε ν’αγαπά, 
αλλά είχε και το ξεχωριστό προνόμιο ν’αγα-
πιέται.
Με οδύνη ψυχής σ’ αποχαιρετήσαμε, αγα πη-
μένε μας Μενέλαε. Ο αιφνίδιος θά νατός σου 
μας συγκλόνισε. Αδυνατούμε να συμ βι βα-
στούμε με την ιδεά της απώ λειάς σου και να 
δεχτούμε τη νέα οδυνηρή πραγματι κότητα.
Ήσουν Μενέλαε, μέλος της οικογένειας του 
Κωστακογιώργη, μιας τιμημένης μα και πο-
νεμένης οικογένειας. Η μάνα, η αρχό ντισσα 
κυρία Ελένη –γλυκειά, καλο συνάτη, δραστή-
ρια, δυναμική, πανέξυπνη και προκομένη– 
ήταν η κινητήρια δύναμη της οικογένειας, με 
όραμα και ελπίδα για μια καλύτερη και 
ανώτερη ζωή, με υψη λούς στόχους και όνειρα 
για τα παιδιά.
Και ο πατέρας, χαμηλών τόνων, εργατικός, 
υπομονετικός και τίμιος –ρίχτηκε με καρτε ρία 
στον αγώνα για επιβίωση. Και τα παιδιά: 
προικισμέν με ιδιαίτερη ευφυΐα, με σπάνιες 
πνευματικές και ψυχικές αρετές. Οι γονείς με-
γάλωσαν και μόρφωσαν με τρόπο υποδειγμα-
τικό τα παιδιά τους, που μπορεί τα στερημένα 
εκείνα χρόνια να τους έλειψαν τα δεδομένα 
και αυτονόητα της σύγχρονης ζωής, τα γαλού-
χησαν όμως με αρχές και αξίες. Τους δίδαξαν 
την πει θαρχία, το σεβασμό στο συνάνθρωπο, 
την αξιοπρέπεια, την υπευθυ νότητα και εργα-
τικότητα και προπάντων να μην πτοούνται 
από τις δυσκολίες, αλλά να βλέπουν την ζωή 
αγωνιστικά.
Οπλισμένος εσύ και τ’αδέλφια σου Μενέ λαε 
με τα εφόδια αυτά, «ανοίξατε τα φτε ρά σας» 
και το όνειρο έγινε πραγματι κό τητα Σπουδά-
σατε στις καλύτερες σχο λές, γίνατε ολοκληρω-
μένοι άνθρωποι και επι στή μονες, με λαμπρή 
επαγγελματική στα διο δρομία, κοινωνική ανα-
γνώριση και κα τα ξίωση. Τιμήσατε την οικογέ-
νεια και τον τόπο σας.
Χαρακτήρας, φύσει ελεύθερος εσύ, Μενέ λαε, 
έζησες τη σχετικά σύντομη ζωή σου ακολουθώ-
ντας απαρέγκλιτα τη δική σου φιλοσοφία. Δεν 
σ’ενδιέφερε πόσο θα ζή σεις γι’αυτό και δεν 
επισκεπτόσουν σχεδόν ποτέ γιατρό. Νοιαζό-
σουν για όλους και για όλα. Μα σχεδόν καθό-
λου για τον εαυτό σου, πράγμα που αποδείχτηκε 
για σέ  να μοιραίο. Ήσουν πάντοτε διακριτικός, 
περήφανος και αξιοπρεπής. Το’δειξες εξάλ  -
λου, με τη στάση σου ακόμα και στις τελευταίες 
σου στιγμές, που δε θέλησες να ενοχλήσεις 
τους γείτονες και φίλους σου, να τους βγάλεις 
από την ευφορία των ημερών, να τρέξεις στο 
νοσοκομείο και ίσως να προλάβαινες, ίσως να 
γινόταν το θαύμα, Μενέλαε. Πορευόσουν 
όμορ φα και σεμνά στη ζωή σου, χωρίς ίχνος 
αλαζονείας. Ήσουν απλός, προσιτός, ολιγαρ-
κής, ανι διο τελής, φιλότιμος. Άνθρωπος ανοι-
κτό καρ δος, με ψυχή μικρού παιδιού. Έβρισκες 
νόημα ζωής στην προσφορά στο συνάν θρωπο, 
στην πραγματική φιλία στην καλή πορεία, 
στην επικοινωνία. Γι’αυτό πολύ σ’αγαπήσαμε 
Μενέλαε και θελήσαμε  -εγώ κι ο Δημήτρης- 
να γίνεις κουμπάρος μας, δυναμώνοντας έτσι 
περισσότερο τη φιλία που συνήψαμε, τα 

Στη μνήμη ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΣΜΠΩΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(απεβίωσε στις 8 Απριλίου 2010)

όμορφα εκείνα χρό  νια που ήμασταν φοιτητές 
και εσύ υπη ρετούσες ως Ανθυπολοχαγός στα 
Γιάννε να. Ξέρω ότι και εσύ μας λάτρεψες και 
λαχταρούσες να βρεθούμε. Θεωρού σαμε όμως 
πως είχα με καιρό –αφού τώρα μόλις βγήκαμε 
στη σύνταξη- να χαρούμε ο ένας τον άλλο και 
να πούμε όλα όσα δεν προλά βα με. Όμως, τι 
κρίμα! Έφυγες πρό ωρα και όλα ανατρά πηκαν 
και η θλίψη της απου  σίας σου θα γεμίζει πλέον 
την καρδιά μας. Ήσουν πιστός στις παραδό-
σεις, στα ήθη, τα έθιμα και στις αξίες της 
Ανωγειανής κοινωνίας, την οποία λάτρεψες. 
Γι’αυτό εξάλλου, «δραπέτευες» στην κυριολε-
ξία από την Αθή να και βρισκόσουν τόσο συχ-
νά στ’ Ανώγεια. Και τώρα σκέφτομαι πώς 
θα’ναι σήμερα εκεί στην πιάτσα του Άϊ Γιώργη, 
χωρίς τη δική σου παρουσία, τα κα λημε ρί-
σματά σου, τον έξυπνο, υπαι νι κτικό και χιου-
μοριστικό-ανωγειανό λόγο σου.
Βιάστηκες, Μενέλαε, να πας να βρεις τον αγα-
πημένο σου πατέρα, τη μικρή αδερφού λα σου 
την Αριάδνη, τον αδελφό σου των Κώστα, το 
γιατρό, που και ο δικός του αιφνίδιος θάνατος 
συγκίνησε το πανελ λήνιο. Δε θα ξεχάσω ποτέ 
με πόσο πόνο, αλλά και αγάπη μιλούσες 
γι’αυτόν και την οικογένειά του.
Ένας-ένας από τ’αγαπημένα μας πρόσωπα 
εδώ στ’Ανώγεια, μας φεύγετε και η μονα ξιά 
μας γίνεται ολοένα εντονότερη. Έφυ γες Με-
νέ λαε, μα άφησες πίσω το έργο  και την παρου-
σία μιας έντονης και αθόρυβης ζωής και τη 
λα τρεμένη σου κόρη Έλενα, για την οποία 
ήσουν πολύ περήφανος, το γαμπρό σου το Νί-
κο, που πολύ τον εκτιμού σες για το ήθος και 
την παρουσία του και τον εγγονό σου, το μι-
κρό Μενέλαο, που ήταν το καμάρι σου. Άφη-
σες πίσω και τα άλλα αδέλφια σου, πληγωμένα, 
αφού έχα σαν το Μενέλαό τους, ένα κομμάτι 
από τον ίδιο τον εαυτό τους και γι’αυτά τίποτα 
πλέον δε θά’ναι όπως πρώτα. Τη γυναίκα σου 
Καλλιόπη, με την οποία μεγαλώσατε με ιδιαί-
τερη φροντίδα την Έλενά σας και έγινε καλό 
σεβαστικό παιδί. Άφησες πίσω, τι ειρωνεία! 
Και τη σχεδόν εκατόχρονη μάνα σου, που 
μακάρι ποτέ να μην συνει δητοποιήσει τι έχει 
συμ βεί και να μην νοιώ σει την οδύνη της απώ-
λειας του τρίτου παιδιού της.
Έφυγες γρήγορα, μα τελικά όλα τα πρόλα βες, 
Μενέλαε. Βίωσες πολλές δυσκο λίες και λύπες, 
αλλά και χαρές και ένοιωθες τέτοια γαλήνη 
και πληρότητα που τη νοιώ θει μόνο όποιος 
έχει κάνει το χρέος του με αίσθημα ευθύνης 
απέ ναντι σε όλους.
Καλό σου κατευόδιο αγαπημένε μας, Μενέ-
λαε.
Να είσαι σίγουρος πως θα είσαι πάντοτε στη 
σκέψη μας και στην καρδιά μας.

Η κουμπάρα σου,
Ρένα ΧαλεβελάκηΠασπαράκη

Εις μνήμην του Μενέλαου Σμπώκου  
η οικο γένεια Δημητρίου Πασπαράκη (Κα

ρα μπάτος) εισέφερε στη Φ.Α.  
το ποσό των 150 ευρώ.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟ ΜΕΝΕΛΑΟ ΣΜΠΩΚΟ
Το ξαφνικό και απρόοπτο κακό, φαίνεται ότι 
είναι γραφτό της μοίρας για την οικογένεια 
μας.
Έγινε συνήθεια πλέον.
Έγινε συνήθεια και το κλάμα.
Αλλά το δάκρυ έχει στεγνώσει.
Έχει στεγνώσει αλλά έγινε δύναμη που ατσά-
λωσε τσι ψυχές μας.
Απ’ αυτή τη δύναμη θα προσπαθήσω να 
αντλήσω τούτη δω την ώρα,για να πω δυό 
κουβέντες για το Μενέλαο.
Για το Μενέλαο μας. 
Αγαπημένε μου Μενέλαε 
Γεννήθηκες μέσα στην κατοχή και μεγά λωσες 
μέσα στα αποκαΐδια του ερειπωμένου από τη 
ναζιστική λαίλαπα χωριού μας.
Ήσουν το τρίτο από τα έξι παιδιά του Κωστα-
κογιώργη και της Ελένης (το γένος Κεφαλο-
γιάννη).
Τα χρόνια της αναθροφής σου πέτρινα, όπου 

Ο μικρός σου αδελφός ο Γιάννης σε χρειάζεται 
στα πρώτα του βήματα στην πολιτική.
Στάθηκες ο ακούραστος συμπαραστάτης σε 
όλη τη διάρκεια της πορείας του αυτής, βιώ-
νοντας έντονα τα ανάμικτα συναισθή ματα 
που σου προκάλεσε.
Η ικανοποίηση που νοιώθεις αυτή την περίοδο 
για την πορεία του Κώστα και του Γιάννη δεν 
περιγράφεται.
Η Μοίρα όμως τα ‘χε αλλιώς γραμμένα. Έρχε-
ται η μεγάλη κατακεφαλιά. Ο θάνατος του 
Γιατρού. Η απώλεια που σημάδεψε όλους μας. 
Που σημάδεψε τον τόπο.
Ακόμα ηχεί στ αυτιά μου, 12 χρονών τότε, το 
γοερό κλάμα των συγχωριανών μας στο 
άκουσμα του κακού μαντάτου. 
Και εδώ πραγματικά φαίνεται η δύναμη της 
ψυχής σου.
Εσύ ήσουνα το στήριγμα για όλη τη σπιτιά 
σας. Η προσπάθεια σου μεγάλη. 
Η ζωή πλέον έχει διαμορφωθεί με όρους 
πίκρας και πόνου.
Στέκεσαι όμως ντρέτα. Και τιμάς ένα παραπά-
νω με την αντρίκια στάση σου στο υπόλοιπο 
της ζωής σου τη μνήμη του.
Οι Ανωγειανοί της Αθήνας βίωσαν την στάση 
σου αυτή. 
Λάτρης της συλλογικής προσπάθειας μέσα 
από το Σύλλογο, για χρόνια στη θέση του 
Αντι προέδρου, συμμετέχεις σε όλη τη προσ-
πάθεια που γίνεται για να μη λείψουν ούτε 
στιγμή τ’ Ανώγεια από την καθημερινό τητα 
της μεγαλούπολης. 
Παρών  σε όλες τις πολιτιστικές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις του Ανωγειανού στοιχείου, με την 
απλότητα, τη σοβαρότητα και την καλοσύνη 
σου, κερδίζεις τις καρδιές των συγχωριανών 
σου που σε νοιώθουν πραγματικό στήριγμα.
Μια μεγάλη αγκαλιά για όλο τον κόσμο.
Λίγοι Ανωγειανοί της Αθήνας το ‘χουν πετύχει 
αυτό στα μάτια και τις ψυχές των υπολοί-
πων.
Κουβαλούσες πάνω σου την αγνότητα και την 
καθαρότητα του ιερού βουνού του Ψηλορείτη, 
που τόσο σε είχε σημαδέψει, τις αρχές και τις 
αξίες μιας άλλης εποχής και της μεταλαμπά-
δευες απ’ όπου περνούσες, είτε στο χώρο της 
δουλειάς σου, είτε σε χώρους ψυχαγωγίας και 
διασκέ  δασης.
Είχες το χάρισμα να εγκλιματίζεσαι στη δια-
φο ρετικότητα του περιβάλλοντος και να 
περνάς μηνύματα χωρίς να αλλοιώνεται ο χα-
ρακτήρας σου. 
Κλασικός Ανωγειανός καφενόβιος, λάτρης 
του ψυχαγωγικού χαρτιού που συνοδεύεται 
από άφθονο καλαμπούρι και πείραγμα στο 
«Αρμί», παλιότερα στο «Είκοσι» και πιο παλιά 
ακόμη στο «Κοσμικό», στήνεις ομηρικές μάχες 
στη δηλωτή και στη μπιρίμπα παρέα με το 
γιατρό το Μανουρά  και το Σκαντα λο βα-
σίλη. 
Οι μάχες αυτές μετακομίζουν το καλοκαίρι 
κάτω από το Πλάτανο στο Μεϊντάνι.
Τα τελευταία 3-4 χρόνια έδειχναν ότι ήτανε 
τα πιο χαρούμενα της ζωής σου. 
Βγήκες στη σύνταξη και είχες περισσότερη 
ελευθερία κινήσεων για να επισκέπτεσαι πιο 
πολλές φορές τ’ Ανώγεια και να αφιερώνεις 
περισ σότερο χρόνο στους δικούς σου ανθρώ-
πους.
Συνάμα παντρεύεται και η Έλενα. 
«Να ιδείς Βασίλη το γαμπρό 2  μέτρα  παλικάρι 
και ψυχή, αυτός μπρε έχει γονίδια δικά μας 
Ανωγειανά» μου ‘λέγες.
Και όντως ο Νίκος μπήκε στο Ανωγειανό 
στοιχείο και έγινε ένα μ’ αυτό.
Το βλέπες και χαιρόσουνα.
Με τον ερχομό στη ζωή του μικρού Μενέλαου 
πετάς στα σύννεφα.
Δυστυχώς δεν είχε την τύχη να σε γνωρίσει 
καλύτερα μεγαλώνοντας.
Να ‘σαι όμως βέβαιος ότι όλα αυτά τα χαρί-
σματα σου όπως τα μετάδωσες στην Έλενα 
θα τα μεταδώσει κι αυτή στον έγγονα σου. 
Ποτέ δεν θα λείψεις από δίπλα τους.
Και με το πέρασμα του χρόνου ο μικρός Μενέ-
λαος θα αισθανθεί μέσα του μεγάλη υπερη-
φάνεια που κουβαλάει το όνομα του παππού 
του.

κυριαρχεί η φτώχεια και πείνα.
Ο Κωστακογιώργης με 70 έγγαλες στο Βάρσα-
μος και η Ελένη με τη φροντίδα του σπιτιού 
και το αργαστήρι προσπαθούν όσο μπορούν.
Παράλληλα υπάρχει και ο πόνος. Ο πόνος της 
Απουσίας. 
Στα 7 σου χρόνια χάνεις τη μεγαλύτερη σου 
αδερφή Αριάδνη. 
Άσχημες εικόνες που σημαδεύουν ανεξίτηλα 
τη ζωή ενός μικρού παιδιού. 
Η ατμόσφαιρα όμως αυτή σε γεμίζει δύναμη 
και βρίσκεις το κουράγιο να διαπιστώσεις με-
γα λώνοντας, ότι ένας δρόμος ανοίγεται απέ-
να ντι σου και αυτόν πρέπει να ακολου θήσεις.
Ο δρόμος της μόρφωσης.
Σύμμαχος σου σ αυτή την προσπάθεια το 
νεοσύστατο Γυμνάσιο.
Δεν είναι εύκολο. Είσαι πλέον το στήριγμα του 
πατέρα σου στα πρόβατα.
Μικρό βοσκάκι συμμετέχεις με τον τρόπο σου 
στα προς το ζην του σπιτιού σας.
Μέσα σου τρώγεσαι και τρωγόσουνα πάντα, 
για το αν έχεις πάρει τη σωστή απόφαση για 
τη ζωή σου.
Δεν αφήνεις όμως την ευκαιρία να πάει χα-
μένη. Αριστούχος μαθητής σε όλες τις τάξεις 
πετυ χαίνεις την εισαγωγή σου στο τμήμα Πο-
λι τικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχ νείου.
Απ’ όλη αυτή την περίοδο έλεγες ότι τη με-
γαλύτερη σου ευχαρίστηση την πήρες, όταν 
ένοιωσες στα πόδια σου τη ζεστασιά των 
πρώτων σου παπουτσιών στην ηλικία των 13 
χρόνων.
Οι δυσκολίες στη διάρκεια της φοίτησης σου 
μεγάλες. Με τα κουπόνια σίτισης φοιτητών 
απόρων οικογενειών και με δουλειές του πο-
δα ριού ολοκληρώνεις με επιτυχία τις σπουδές 
σου.
Μας έλεγες για μια μεγάλη ικανοποίηση που 
είχες νοιώσει τότε, όταν με δικά σου λεφτά 
είχες αγοράσει το πρώτο σου κουστούμι.
Διεκπεραιώνεις τις στρατιωτικές σου υποχρεώ-
σεις ως έφεδρος αξιωματικός και αμέσως 
παντρεύεσαι την εκλεκτή σου Καλλιόπη και 
φέρνετε στον κόσμο την Έλενα.
Τη μεγάλη σου αγάπη.
Στην Έλενα προσπάθησες και πέτυχες να 
μετουσιώσεις ολόκληρο το είναι σου.
Όλα αυτά που σε συνοδεύανε ως άνθρωπο. 
Και σε καταλάβαινα ότι το είχες πετύχει, από 
τον τρόπο που μιλούσες και αντιδρούσες όταν 
αναφερόσουνα σ’ αυτήν.
Γεμάτος χαρά και ικανοποίηση.
Λίγο μετά τη γέννηση της Έλενας, διορίζεσαι 
στην Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ρεθύμνης. 
Τα σημάδια της παρουσίας σου εκεί έχουν 
μείνει άσβηστα στην πάροδο του χρόνου. Μου 
έλεγε ένας πρώην κοινοτάρχης ότι η εξήγηση 
στην απορία γιατί τα Ανώγεια είναι ξεχωριστός 
τόπος, είναι γιατί βγάζουν ανθρώπους σαν το 
Μενέλαο. Την περίοδο εκείνη ολοκληρώνουν 
με τη συμπαράσταση εσένα και του Γιατρού 
τις σπουδές τους και τα υπόλοιπα αδέλφια 
σου.
Η Βασιλεία, ο Γιάννης και η Ελβετία.
Η Ανωγειανή Κοινωνία χαίρεται και καμαρώ-
νει την οικογένεια του Κωστακο γιώργη.
Την οικογένεια υπόδειγμα, που μέσα από 
τόσες δυσκολίες πέτυχε ένα μεγάλο άθλο. 
Και τα πέντε παιδιά πέντε λαμπροί επιστή-
μονες. 
Μα πάνω απ’ όλους χαίρεται και καμαρώνει 
η μάνα με τον πατέρα, που βλέπουνε ότι οι 
κόποι και τα στραπάτσα που περάσανε δεν 
επή γανε χαμένα.
Οι καλοκαιρινές εξορμήσεις και τα χαρούμενα 
ξένοιαστα μερόνυχτα στα μητάτα στσι Κόκ-
κινες Πλάκες και στο Βάρσαμος, είναι σήμα 
κατατεθέν εκείνης της περιόδου. 
Οι Ατζαράδες και οι Ζαχαριανοί και όλη η 
εδικολογιά δείχνουν με τη φιλοξενία τους την 
υπερηφάνεια τους ότι είστε δικοί τους ανθρώ-
ποι, βγαλμένοι μέσα από τα κατσάβραχα του 
βουνού, που πατούν αυτοί καθημερινά.
Ο θάνατος του πατέρα σου σε επηρεάζει. 
Είχες μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του γνωστή στη 
μάνα και σε όλα σου τα αδέλφια.
Σφίγγεις τα δόντια για άλλη μια φορά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Αγαπημένε μου Μενέλαε 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια σου στις δύσκο-
λες στιγμές που βίωσε το σπίτι μας. 
Λόγια αγάπης και παρηγοριάς που τόσο πολύ 
τα ‘χαμε ανάγκη από έναν άνθρωπο που είχε 
βιώσει ανάλογη περιπέτεια. 
Δε θα ξεχάσω ποτέ όταν πραγματοποίησες το 
όνειρο σου και έφερες τα κόκαλα του Γιατρού, 
φυλάσσοντας τα στο Ανωγειανό χώμα, μετά 
την ολοκλήρωση της τελετής, στάθηκες πάνω 
από τα μνήματα του πατέρα μου και του 
αδερφού μου.
«Μίχαλε και Γιώργη καλή παρέα σα έφερα 
σήμερο» τους είπες.
Από χθες το πρωί έγινες και συ μέλος αυτής 
της μεγάλης παρέας.
Και την πλούτισες.
Η δική μας όμως συντροφιά έγινε φτωχό-
τερη.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μου.

Βασίλης Μ. Σμπώκος

ΣΤΟ ΞΟΔΙ ΤΟΥ  
ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΣΜΠΩΚΟΥ
«Παιδί μου πως να το σκεφτώ πως είσαι μες 
στον Άδη;» 
Παρασκευή, 09 Απριλίου 2010   
Της ΕΥΑΣ ΛΑΔΙΑ 
Η Κωστακογιώργαινα είχε μια και μονα δική 
έννοια χθες το πρωί. Να μην ταράξει κανένας 
τον ύπνο του Μενέλαου του γιού της. 
Είχε έρθει για να της χαρίσει ένα Πάσχα από 
τα καλύτερα που έζησε ως τώρα στα βαθειά 
της γεράματα.
Κι όπως τον περίμενε να κατέβει σκεπτόταν 
όσα μπορεί να κρατήσει η ταλαιπωρημένη 
μνήμη μιας μάνας, ηρωίδας της ζωής.
Τελικά άξιζε να περάσει τόσες θυσίες για ν’ 
αναστήσει τα ορφανά της. Τα χέρια της είχαν 
πληγιάσει από τη σκληρή βιοπάλη για να μη 
λείψει των παιδιών της το καθη με ρινό. Ήταν 
το αντίδωρο του μόχθου της όμως η προκοπή 
τους. Τι κι αν η πίκρα ερχόταν αμέσως μετά 
από μια μεγάλη χαρά;
Η κυρά Λένη είχε μάθει να τα δέχεται όλα με 
στωικότητα. Και να βρίσκει πάντα τη δύναμη 
να κρατά τις ισορροπίες. Γιατί όπως και να το 
κάνεις η μεγάλη χαρά πάντα τρομάζει. Ιδιαί-
τερα τη μάνα.
Και οι φόβοι της αυτοί επαληθεύτηκαν όταν 
έζησε τη μεγαλύτερη οδύνη, θάβοντας τον 
Κώστα της.
Εκείνο το περίφημο παλικάρι που μετά από 
μεγάλο προσωπικό αγώνα και με πολλές δια-
κρίσεις πέτυχε να γίνει ο διά σημος καρδιο χει-
ρουργός που έδωσε στην επιστήμη το σωτήριο 
για τις επεμβάσεις εγχειρητικής προ φύλαξης 
της καρδιάς το SBOKOS 3 SOLUTION.
Ήταν έτοιμος για την πανεπιστημιακή έδρα 
όταν τον πρόλαβε ο θάνατος.
Και τι τραγική ειρωνεία. Να πεθάνει προ-
δομένος από την καρδιά του εκείνος που 
έσωσε τόσους ανθρώπους από το θάνατο και 
τους ξανάδωσε τη χαρά της ζωής.
Μα ο χρόνος κι αν στέκεται αδύναμος να θε-
ρα πεύσει τις πληγές στην καρδιά μιας μητέρας 
σταλάζει όμως λίγη παρηγοριά.
Έζησε αγωνίες και με το Γιάννη της που 
έδειχνε από μικρός μια ανυπότακτη φύση. Και 
πλήρωνε τις αποκοτιές του να μάχεται ένα 
σκλη ρό καθεστώς με πείσμα και αφάνταστη 
δύναμη, ενώ η καρδιά της μάνας σπάραζε από 
την αγωνία. Πόσο αντέχεται να ξέρεις ότι 
έχουν κάποιοι το παιδί τους στη φυλακή και 
το βασανίζουν γιατί ήθελε λέει να είναι 
ελεύθερο;
Πέρασε όμως κι αυτό κι έζησε μετά την άνοδο 
του στην πολιτική και τις διακρίσεις του. Και 
πήρε την αποζημίωση για τις δί σεκτες μέρες 
καμαρώνοντας τα επιτεύγ ματά του. Γιατί 
άφησε έργο ο Γιάννης της όπου κι αν τον 
έταξαν οι θεσμικές του ιδιότητες με την εμπι-
στοσύνη του λαού. Έργο που θα θυμούνται 
οι πάντες όσα χρόνια κι αν περάσουν.
Αυτό το Πάσχα η κυρά Λένη είχε ζήσει μια 
από τις μεγαλύτερες χαρές για μια μάνα. Λίγο 
είναι να έρχεται ένα ξενιτεμένο σου παιδί και 
να σου δίνει την ευκαιρία να το φροντίσεις 
όπως τότε που το ανάσταινες; Στα 98 της 
χρόνια αξιώθηκε να ζήσει ένα από τα καλύτερα 
Πάσχα της ζωής της.

Τώρα ο Μενέλαός της κοιμόταν πάνω και 
κείνη τον περίμενε να κατέβει.
Γιατί όμως αργούσε; Και γιατί ήρθαν στα 
ξαφνικά κάποιοι να την πάρουν στο Ηρά-
κλειο; Εκείνη περίμενε τον Μενέλαο να 
ξυπνήσει. Μα τι έπαθε σήμερα αυτό το παιδί; 
Ποτέ δεν ήταν τόσο βάρυπνος. Ούτε και φοι-
τητής που ξενυχτούσε για να τε λειώσει το 
συντομότερο το Πολυτεχνείο.
Πάντα αεικίνητος σε ό,τι είχε σχέση με θέματα 
ευθύνης αλλά χαμηλών τόνων στη καθημερινή 
του ζωή.
Μετά το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού 
συνέχισε τη ζωή του στην Αθήνα αλλά ποτέ 
δεν ξέχασε τον τόπο του ούτε και τη μάνα.
Τοποθετήθηκε σε υψηλές θέσεις, τίμησε την 
εμπιστοσύνη όλων, απ’ όπου κι αν περνούσε 
ήταν πάντα ο Μενέλαος με τη βαθειά ανθρωπιά 
και την αθεράπευτη αφοσίωση στις αρετές που 
χαρακτηρίζουν κάθε Ανωγειανό.
Μα γιατί αυτοί επέμεναν να την πάρουν στο 
Ηράκλειο;
Η απάντηση θα δοθεί σήμερα. Και η Κωστα-
κογιώργαινα θα πρέπει να σηκώσει ένα ακόμα 
βαρύ σταυρό στα 98 της χρόνια. Τώρα ξέρει 
γιατί ο Μενέλαος κοιμάται τόσο βαθειά με 
κείνη τη νεκρική χλωμάδα που την έχει 
ξαναδεί πάλι σε αγαπημένο πρόσωπο, που κά-
ποτε το έβλεπε κι αυτό να κοιμάται στην αγκα-
λιά της χορτασμένο από το γάλα της.
Σήμερα δεν θα έχει να πει νανουρίσματα η 
κυρά Λένη. Μοιρολόι θ΄ ανέβει στα χείλη και 
θα πετρώσει εκεί. Γέρασαν και τα χείλη για να 
κρατήσουν ένα τόσο βαρύ καημό σε λόγια 
σπαραγμού.
Ο Μενέλαος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη να 
συναντήσει τον κύρη και τον αδελφό του. Κι 
εκείνη θα μείνει μπροστά στο νωπό τάφο ν’ 
αναρωτιέται για όσα ούτε οι φιλόσοφοι μπο-
ρούν να δώσουν μια απάντηση.
Θάρρος κυρά Λένη. Κουράγιο βασα νισμένη 
μάνα. Τουλάχιστον ο Μενέλαος έφυγε με τις 
περγαμηνές της ζωής κι απέδειξε πως ήταν 
άξιος για το ιστορικό του όνομα. Θα είναι 
πολλά τα μάτια που θα κλάψουν τον άνθρωπο, 
τον επιστήμονα, τον καλό πατέρα. Κράτησε 
τα χέρια των παιδιών που σου απέμειναν κυρά 
Λένη και πάψε να ρωτάς το γιατί... Κανένας 
δεν μπορεί να σου απαντήσει... έτσι που να 
απαλύνει τον πόνο σου... Σώπασε κι άσε την 
καρδιά σου να μιλά τούτη την ώρα κι ας είναι 
ο λόγος της ένα πικρό μοιρολόι:
«Η μαύρη γη τα σκέπασε τα κάλλη σου παιδί 
μου έχασα γω τα θάρρη μου και την υπομονή 
μου
Παιδί μου θα κουζουλαθώ και τα βουνά θα 
πιάσω να χάσω τέτοιο μάλαμα και πως θα το 
βαστάξω;»

της Εύας Λαδιά  
(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα 

«Ρεθεμνιώτικα Νέα)

Ο Λεωνίδας Σταυρακάκης εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην Μενελάου 
Σμπώκου.
Ο Αριστομένης Κουτάντος του Μιχαήλ  
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις 
μνήμην Μενελάου Σμπώκου.
Ο Βασίλης Σκανδάλης εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην Μενελάου 
Σμπώκου.
Ο Γεώργιος Σκανδάλης εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην Μενελάου 
Σμπώκου.
Ο Ανδρέας Μανουράς εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην Μενελάου 
Σμπώκου.
Ο Ιωάννης Ανδρεαδάκης εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην Μενελάου 
Σμπώκου.
Η Πάτρα Σκανδάλη εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην Μενελάου 
Σμπώκου.
Η Κρήτη Νταγιαντά εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην Μενελάου 
Σμπώκου.
Ο Γιάννης Δραμουντάνης του Ζαχαρία 
εισέφερε το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην 
Μενελάου Σμπώκου.
Ο Άρης Μανουράς (Ζωνός) εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ στη μνήμη του 
Μενέλαου Σμπώκου

Mαργαρίτα μου,
πολύτιμο λουλούδι στον κήπο της ζωής 
μου, είμαι εδώ δίπλα σου, εγώ η φίλη σου, 
η αδελφή, η κολλητή σου και μαζί μου, όσες 
από τις συμμαθήτριες, ενώσαμε πριν λίγες 
μέρες, τη θετική μας ενέργεια και ήλθαμε 
στο νοσοκομείο, να σου δώσουμε λίγη χα-
ρά, στο κρεββάτι της αγωνίας  και του πό-
νου, να σου πούμε πόσο πολύ σε θαυμά-
ζου με και σε αγαπάμε.
Στο είπαμε, το άκουσες το κατάλαβες, μας 
χαμογέλασες και για μια φορά ακόμα το 
επιβεβαίωσες μέσα σου.
΄Ολοι εμείς που σε γνωρίσαμε και σε αγα-
πήσαμε, είμαστε παρόντες στην τελευ ταία 
παράσταση της ζωής σου, να υποκλι θούμε 
μπροστά στο μεγαλείο σου. ΄Αλλω στε από 
μικρή, μόλις στις πρώτες τάξεις του γυμνα-
σίου έβγαζες μια διαφορετική αύρα που 
αποτυπωνόταν απλόχερα στα τετράδια των 
Ν. Ελληνικών στις αναλύσεις που με τόση 
μαεστρία ξεδίπλωνες, αποκα λύπτοντας τα 
χρώματα του εσωτερικού  σου κόσμου.
Με αυτά τα χρώματα αποτύπωσες στον 
καμβά της ζωής σου, όλα τα καλά και δύσ-
κολαπου ακολουθούν τον κάθε άνθρω πο 
και τα ένωσες με επιδεξειότητα, βάζο ντας 
ουσία, ζωή, φως σε ό,τι δημιούρ γησες.
Η ζωή σου ένας διαρκής αγώνας να προ-
οδεύσεις, να κάνεις μία σωστή οικογέ νεια 
με τον Πέτρο το σύντροφο σου, στηρί ζο-
ντας με όλες σου τις δυνάμεις τις όποιες 
επιλογές και αποφάσεις έπαιρνε για το καλό 
όλων σας. Ο Πέτρος χαριτολογώντας σε 
είχε χρίσει αρχηγό και πράγματι αυτό 
ήσουν. Η σχέση σας ήταν απίστευτη και το 
δέσιμο ξεχωριστό, κάτι σαν αυτό που έχει 
ο αναβάτης με το άλογο, όπου το άλογο 
έχει τη δύναμη να τρέξει και ο αναβάτης 
κρατάει τα γκέμια για να το οδηγήσει. ́ Ετσι 
πορευτήκατε, έτσι δη μιουρ γήσατε, έτσι 
τάξατε τις ζωές σας. 
Σε αυτή την πορεία μεγάλωσες και σπού-
δασες τρία αξιόλογα παιδιά, δίνοντάς τους 
ώθηση να βγουν επάξια στην κοινωνία, 
ενεργά και φωτισμένα μέλη της. Αξιόθηκες 
να πιάσεις στα χέρια σου δύο εγγονάκια 
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που με υπομονή και αγάπη μέχρι πριν λίγο 
μεγάλωνες. Ήσουν η μάνα, η μία, η ξε-
χωριστή, έτσι όπως αποτυπώνεται και στο 
λαογραφικό μας μύθο όπου ο νέος ξερι-
ζώνει την καρδιά της μάνας του και τρέχει 
να την δείξει σαν υπέρτατο πιστήριο αγά-
πης και αφοσίωσης στην καλή του. Στο 
δρόμο όμως σκοντάφτει, πέφτει και χτυπά 
και η καρδιά τη μάνας του με αγωνία του 
λέει… «παιδί μου χτύπησες»; Αυτό ακριβώς 
ήσουν! Ο άνθρωπος της απόλυτης προσφο-
ράς και της αυτοθυσίας.
Πόσο πολύ θαύμαζα την υπομονή, την 
επιμονή και την πίστη σου στο Θεό. Μια 
πίστη που σε βοήθησε να δώσεις έναν 
τιτάνιο αγώνα ζωής 16 χρόνια, πολεμώντας 
με θάρρος τα προβλήματα υγείας σου και 
παράλληλα σε έκανε τόσο βαθιά σκεπτό-
μενο άτομο ώστε να βγάλεις τον εσωτερικό 
σου κόσμο, μετατρέποντάς τον σε ενέργεια. 
Μία αστείρευτη ενέργεια που τη διοχέτευες 
και την μετέτρεπες σε κοινωνικό εργο, μέσω 
του Ερυθρού Σταυρού, στον οποίον για 
χρό νια υπήρξες εθελότρια, δίνοντας παρά-
δειγμα θέλησης και δύναμης στους συμπάσ-
χοντες μαζί σου, για έναν διαρκή, μέχρι 
εσχά των αγώνα.
Σήμερα αυτή η ομάδα με την οποία πο-
ρεύτηκες, βρίσκεται δίπλα σου, να σε ευχα-
ριστήσει για το πηγαίο έργο σου.
Ρίτα μου, καρδούλα μου, κομμάτι της ζωής 
μου, έδωσες πολλές μάχες αγόγγυστα και 
κέρδισες, έδωσες την τελευταία και με αξιο-
πρέπεια έχασες και έφυγες περήφανη, πλαι-
σιωμένη από την οικογένειά σου, σκυμμένη 
πάνω από το μαξιλάρι σου, όλοι σαν μία 
γρο θιά κρατώντας σου σφιχτά τα χέρια: η 
Σοφία σου, η Μάνια, ο Σοφοκλής, ο Δημή-
τρης, ο Πέτρος σου, ομπρέλα προστασίας, 
να κάνουν όσο πιο ήρεμο και ασφαλές το 
πέρασμά σου στην  άλλη ζωή, την τέλεια, 
την αληθινή, την αιώνια και παντοτινή.
Τώρα μαργαριτάρι πολύτιμο της ζωής μου, 
μην αδυμονείς, ξεκουράσου επιτέλους λίγο, 
ο αγώνας σου τεράστιος, τα  οφέλη σου 
πολύτιμα πετράδια στην ψυχή σου.
Από δω και πέρα στου Παραδείσου τις 
δρο σιές θα αναπαύεσαι γαλήνια, στη θέση 
που σου κράτησαν επάξια τα έργα σου, και 
άγγελοι θα νανουρίζουν και θα γαληνεύουν 
τον ύπνο σου και συ από κει ψηλά θα κα-
μαρώνεις για το πολύτιμο έργο που με τα 
χέρια, το μυαλό και την καρδιά σου δημι-
ούργησες.
Είμαι υπερήφανη που ήμουν και θα είμαι 
για πάντα φίλη σου.
Ευχαριστώ την οικογένειά σου που με θεώ-
ρησε μέλος της, να βρίσκομαι και γω κοντά 
σου στις  τελευταίες στιγμές σου και μου 
ανέ θεσε αυτό το δύσκολο έργο να περι-
γράψω με λίγα λόγια την πορεία σου και να 
συντρέξω στο σημερινό τελευταίο αντίο. 

Αιωνία σου η μνήμη φίλη μου  
και αδελφή μου Ρίτα.

Καλή αντάμωση, στην άλλη ζωή..
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Στις 15 Απριλίου αργά το βράδυ έφυγε από την 
ζωή η αγαπημένη μας σύζυγος και μη τέρα Ευαγ-
γελία Σπαχή. Έφυγε για πάντα από κοντά μας 
αφή νοντας ένα δυσανα πλή ρωτο κενό σε όλη την 
οικο γένεια. Πάλε ψε με αξιοπρέπεια και θάρρος 
τα τελευταία δυό μιση χρόνια χτυπημένη από την 
επάρατη νόσο, όμως δεν τα κατάφερε. Υπήρξε για 
όλους  μας ακοίμητος φρουρός στα δύσκολα και 
φωτεινός φάρος που μας καθο δηγούσε σε όλες 
τις στιγμές της ζωής. Σύζυγος και μάνα γλυκιά, 
ταγμένη σε όλη της  τη ζωή να προ στα τεύει την 
οικογένειά της και να την στηρίζει.
Γυναίκα όμορφη και χαρισματική, με πρό σωπο 
γοητευτικό που το στόλιζαν μοναδικά τα σμα-
ραγδένια μάτια της. Τα λευκά της κρι νο δά χτυλα 
παρηγόρησαν χιλιάδες φο ρές τις πονε μένες μας 
ψυχές. Το γλυκό της στό μα έσταζε μέλι και τα 
λόγια της βάλ σαμο για να ανα κουφίζουν τις ανη-
συχίες και τους φόβους μας. Πραγματική  αρχό-
ντισσα, στά θηκε με σι γουριά πλάι στον έντι μο και 
αγα πημένο της σύζυγο, χτίζο ντας μα ζί μια δε μέ-
νη και αγα πη μένη οικο γένεια. Η αγά πη της άπλω-
νε σαν σκέπη πάνω μας, όπου και αν βρισκόμασταν. 
Βά δισε στην ζωή με εντι μό τητα και άφησε ανεξί-
τη λα τα σημάδια της όπου και να πήγε. Στολίδι 
για την Ανω γεια νή κοινωνία, που την τίμησε με 
τον χα ρα κτή ρα της και την φυσική της ευγένεια. 
Υπό δειγμα οικο δέσποινας και νοικοκυράς που 
με πραγμα τική ζέση φιλο ξέ  νησε αμέ τρη το κόσμο 
όλα αυτά τα χρό νια χω ρίς πο τέ να δυσανα σχε-
τήσει, κάνο ντας το σπί τι μας πάντα ανοι  κτό σε 
φίλους και συγγε νείς.
Έζησε ευτυχισμένη ζωή με τον σύντροφό της, 
που την τιμούσε και ο ίδιος και την λά τρευε. 
Ήταν ένα ζευγάρι που λες και γεννή θηκε για να 
είναι μαζί, συμπληρώ νοντας ο ένας τον άλλο 
αρμονικά. Αγαπη μένοι μέχρι τελευταία στιγμή 
και πιστοί στην ιδέα της οικογένειας, μεταλα μπά-
δευσαν στα παιδιά τους τα ιδανικά για μια καλύ-
τερη κοινωνία και την πεποίθηση ότι η οι κογένεια 
είναι η βάση για μια ευτυ χισμένη ζωή.
Συγκλονισμένοι όλοι μας, την ακολου θήσα με 
στην τελευταία της κατοικία με αξιοπρέ πεια και 
πάντα ενωμένοι όπως και η ίδια θα το ήθελε. Η 
ανάμνησή της, βαθιά χαραγμένη στις καρδιές 
όλων μας θα μας βοηθά στα επόμενα χρόνια. 
Ευλογημένοι από τα μεγά λα αποθέματα αγάπης 
που εκείνη μας πρόσ φερε, με το κεφάλι ψηλά, 
προχωράμε στην ζωή έχοντας μέγιστη κληρονο-
μιά την τύχη να είμαστε παιδιά αυτής της λαμ-
πρής γυναί κας που τόσο μας λάτρεψε και τόσο 
την λα τρέψαμε και εμείς.

Σε ευχαριστούμε Μάνα για όλα.  
Καλό σου ταξίδι. 

Η κόρη σου, Ουρανία

Ο Βασίλης Σπαχής εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
500 ευρώ εις μνήμην της συζύγου του Ευαγγελίας 
Σπαχή.
Ο Ιωάννης Ανδρεαδάκης εισέφερε στη Φ.Α. το  πο σό 
των 100 ευρώ εις μνήμην της Ευαγγελίας Σπαχή.
Ο Μανώλης και η Νίτσα Αργύρη εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην Ευαγγελίας 
Σπαχή.
Εις μνήμην Ευαγγελίας Σπαχή, η οικογένεια Βα σι
λείου Κονιού (Κονιδοβασίλη) εισέφερε το ποσό των 
50 ευρώ στη Φ.Α. και η οικογένεια του Εμμα νουήλ 
Νταγιαντά εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ, 
ομοίως.
Η Κωνσταντινιά Ευαγγέλου Σταυρακάκη εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην Ευαγγελίας 
Σπαχή.
Η Ουρανία Ανάστου Ξυλούρη εισέφερε το ποσό των 
50 ευρώ στη Φ.Α.  εις μνήμην της Ευαγγελίας 
Σπαχή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΠΑΧΗ
(απεβίωσε στις 1542010)

Στη μνήμη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΝΟΥΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ (Σωμαροβασίλη)
(απεβίωσε στις 2832010, ετών 78)

Αγαπημένε μας Βασίλη,
o αιφνίδιος και απροσδόκητος θάνατός σου 
μας έχει συγκλονίσει. Θεωρώ ελάχιστο ανθρώ-
πινο χρέος μου να σου απευθύνω, πα ρά τη βα-
θειά θλίψη μας, τον τελευταίο μας αποχαι-
ρετισμό.
Ξέρω ότι αν ζούσες θα μπορούσες να μ’απο-
τρέψεις. Η σεμνότητα που σε διέκρινε θα 
μ’εμπό  διζε να το πράξω, τώρα όμως αυτό 
σταθ  μίζεται από εμάς και η ζυγαριά κλίνει μό-
νο στη θετική της πλευρά. Στο πρόσωπό σου, 
αποχαιρετούμε σήμερα τον άνθρωπο, τον 
συγγενή, το φίλο, το γεί τονα, τον συνάνθρωπο, 
το σύζυγο, τον πατέ ρα, τον παπ πού.
Ξεκίνησες την πορεία σου από εδώ, από τη 
γενέτειρά σου, τα λατρεμένα Ανώγεια. 
Ήσουν το τελευταίο παιδί μιας δεκαμελούς 
εξέχουσας πατριαρχικής οικογένειας. Έμεινες 
ορφανός από τα 9 σου χρόνια και σε ηλικία 12 
χρονών, σε βρήκε η γερμανική κατοχή. Σε αυ-
τές τις συνθήκες επιβίωσες και από τα 14 χρόνια 
σου συμμετέχεις με πολλούς τρόπους στην 
αντίσταση κατά των γερμα νών.
Μετά τη λήξη της κατοχής, έφηβος ακόμα, δι-
δαγμένος από τις αρχές της ελευθερίας και της 
δημοκρατίας, αγωνίζεσαι για την επιβί ωσή 
σου, μα και για τις αρχές που η ίδια η ζωή σου 
ενέπνευσε. Δεν δίστασες να υπερα σπι στείς τις 
αρχές σου για ισότητα δικαιοσύνη και δημο-
κρατία, ανεξάρτητα από το κόστος της στέρη-
σης της ελευθερίας σου ή της εξο ρίας σε διάφο-
ρες στιγμές στη ζωή σου, χωρίς από τις στιγμές 
αυτές να εξαιρεθεί η δικτα τορία των συνταγ-
ματαρχών του 1967.
Με την εκπλήρωση της στρατιωτικής σου θη-
τείας και μετά, αγωνίζεσαι για την επιβίω ση 
σου σε διάφορες επαγγελματικές δράσεις, 
ώσπου να κατασταλάξεις στο φυσικό σου χώ-
ρο, στο χώρο του βιβλίου.
Έχεις την αμέριστη συμπαράσταση κεντρι κών 
αθηναϊκών εκδοτικών οίκων στο αντι κεί μενο 
αυτό, που συνδέονται μαζί σου με στενές αδελ-
φικές σχέσεις.
Ξεκινάς και συνεργάζεσαι επαγγελματικά σε 
αρμονική συνεργασία με τον συνεταίρο, φίλο 
και συντοπίτη σου Βασίλειο Κουβίδη. Η συνερ-
γασία σας αυτή ξεκίνησε από το έτος 1971 και 
εν συνεχεία αναπτύξατε από κοινού μια λαμπρή 
επαγγελματική πορεία, Η κοινωνία του Ηρα-
κλείου γνωρίζει και τους δύο σας, ως λαμπρούς 
πλέον επαγγελμα τίες στο χώρο του βιβλίου 
τουριστικής ανά πτυξης και προβολής, όπου 
από κοινού συμπο ρευτήκατε επιτυχώς για του-
λάχιστον 35 χρόνια.
Το έτος 1974, παντρεύεσαι από τον Κρου σώνα 
τη λατρευτή σύζυγό σου Ειρήνη Γεωρ γίου 
Ξυλούρη, με την οποία αποκτήσατε τα τρία 
παιδιά σας τον Αριστομένη, τον Γιάννη και το 
Γιώργο. Ο Κρουσώνας σε τίμησε και σε αγκά-
λιασε σαν δικό του παιδί, θεωρώντας σε γνήσιο 
εκφρα στή της ρίζας του Ψηλορείτη, εκτιμώ-
ντας τις αρετές και τις αξίες σου και ως τέτοιο 
σε αποχαιρετά σήμερα.
Βασικός στόχος στη ζωή σου το διάστημα αυ-
τό, παράλληλα με την επαγγελματική σου δρά-
ση, η ανατροφή και εκπαίδευση των παι διών 
σου για να μπορέσουν στο μέλλον να με τα λα-
μπαδεύσουν κι αυτά στις επόμενες γενιές, το 
ήθος, τις αρχές και τις ιδέες, τις οποίες ο ίδιος 
με σθένος υπηρέτησες.

Όλοι όσοι σε γνώρισαν στη διάρκεια του βίου 
σου, αυτό που διαπίστωσαν ήταν η γνη σιότητα 
του χαρακτήρα σου. Όλοι γνώ ριζαν ένα γνήσιο 
άνθρωπο, ένα γνήσιο Κρητικό. Τους δικούς και 
φίλους σου, ποτέ σου δεν τους πρόδωσες, ήθε-
λες πάντοτε η φιλία να μένει «αμόλογη με δίχως 
ασκημάδι».
Υποστήριξες με πάθος την ελευθερία και τη δη-
μοκρατία, τις ιδέες της κοινωνικής δικαιο σύ νης 
και της στήριξης του συνανθρώπου μας.
Στις ιδεολογικές σου θέσεις, πρυτάνευαν οι 
αρχές αυτές, όμως δεν δίσταζες να αναγνω-
ρίσεις ό,τι κατά τη γνώμη σου ήταν πολιτικά, 
κοινωνικά και ηθικά όρθό και δίκαιο.
Όλοι εμείς που από κοντά σε γνωρίσαμε, γνω-
ρίσαμε ένα άνθρωπο με περίσση ανθρω πιά, 
ταπεινοφροσύνη και αγάπη, τον άνθρω πο της 
αλληλεγγύης, της φιλοξενίας, της συμπα ράστα-
σης, γνωρίσαμε τον άριστο συ ζη τητή και τον 
ακριβοδίκαιο στις κρίσεις του πολίτη, γνωρί-
σαμε τον συμπαραστάτη γνω στών, συγ γενών 
και φίλων, τον άνθρωπο που δεν υπο χωρούσε 
στα δύσκολα. Σε όλη σου την επαγγελματική 
ζωή πάλεψες με ήθος, αξιοπρέπεια και εντιμό-
τητα και μό νο στόχο είχες κρατώντας πάντοτε 
ζωντανές τις αρχές σου, την επαγγελματική και 
οικο γε νειακή πρόοδο και προκοπή.
Σε κάθε στάδιο της ζωής σου ήσουν δίπλα στα 
παιδιά σου μαζί με την αγαπημένη σου Ειρήνη 
και μόνη σου προσπάθεια ήταν να μην τους 
λείψει τίποτα.
Ευτύχησες να δεις και τα τρία παιδιά σου με-
γάλα, να προκόβουν, να προοδεύουν και να 
κατακτούν το χώρο της επιστήμης και της ζωής. 
Ο Αριστομένης ολοκληρώνει τις λαμπρές σπου-
δές του στο χώρο της Ιατρικής επιστήμης και 
σε λίγο θα προσφέρει όλα όσα προσδοκούσες 
στην κοινωνία μας.
Ο Γιάννης μαζί με τη σύζυγό του Ειρήνη, 
λαμπρίνουν τη νομική επιστήμη ως δικηγόροι 
στο χώρο της πρωτεύουσας και ο Γιώργος κα-
λείται να σύρει το νήμα της ορθής επαγ γελμα-
τικής πορείας ανάλογης με αυτής του πατέρα 
του. Αυτά τα παιδιά, στα οποία εσύ και ης σύ-
ζυ γός σου προσφέρατε περισσή αγάπη και τρυ-
φερότητα, όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε βέβαιοι 
ότι θα συνεχίσουν τις παρακαταθήκες σου και 
ότι η κοινωνία μας θα βλέπει στο πρόσωπό τους 
τη συνέχεια της δικής σου πορείας.
Η γενέτειρά σου, τ’Ανώγεια, που με περισσή 
απλο χεριά σου έδωσε όλες εκείνες τις αρετές 
που σημάδεψαν τη μετέπειτα ζωή σου, την 
αντρει οσύνη, την ορμή, την αποφασιστικό τητα, 
την περίσκεψη και τη λογική, αποχαιρε τούν 
σή μερα ένα άξιο τέκνο τους, που όπου κι αν 
πήγε, απ’όπου κι αν πέρασε ήταν άξιος πρεσ-
βευτής τους. Σ’αυτό τον αγαπημένο σου τόπο, 
σου αποδί δου με και μεις σήμερα τον τελευταίο 
μας χαι ρετισμό, μαζί με τη διαβεβαίωσή μας, 
ότι αυτούς που αφήνεις πίσω σου την αξιαγάπητη 
σύζυγό σου, τα λατρευτά παιδιά σου και το εγ-
γόνι σου, εκτός από τις λαμπρές, δικές σου πα-
ρα  καταθήκες, εμείς θα’μαστε δίπλα τους, να 
τους στηρίξουμε και να τους προσφέρουμε αυτά 
που εσύ αν και επιθυμούσες δεν πρόλαβες.
Ας είναι η μνήμη σου αιωνία και ελαφρύ το 
χώμα της λατρευτής σου Ανωγειανής γης που 
θα σε σκεπάσει.

Γεώργιος Τζωράκης
Αντινομάρχης Ηρακλείου

Ό΄τι στον κόσμο γεννηθεί
θα φθείρει με το χρόνο
κι ο θάνατός σου ξαφνικός 
κι έχει περίσσο πόνο

Άντρας που είχενε φτερά
μα χαμηλά πετούσε
όπου κι αν επερπάτησε 
τον τόπο του τιμούσε

Αριστείδης Χαιρέτης (Γιαλάφτης)

Μισεύγης αξιοπρεπής
χωρίς ν’αφήσεις χρέος
σαν Άντρας, σαν Ανωγειανός,
Άνθρωπος και Γονέος

Γι’αυτό καλό ταξίδι σου 
κι’ ήσυχος να κοιμάσαι
μα πάντοτε στις σκέψεις μας
και στις καρδιές μας θα’σαι

Γ. Μπέρκης (Κατσούγκρης)

Το χρηματικό ποσό των 1740 ευρώ, που εισ-
φέρθηκε από φίλους και συγγενείς, αντί στεφά-
νων, στην οικογένεια, διανεμήθηκε στο σύνολό 
του, σε κοινωνικούς φορείς και σχολεία των 
Ανωγείων, αλλά και στην Φωνή των Ανωγείων 
(βλ. στο παρόν φύλλο, «Στήλη τα μία» και στήλη 
«Ευχαριστηρίων»).
Ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε τους πολυ
άριθμους φίλους και συγγενείς που συμπαρα
στάθηκαν με κάθε τρόπο στο βαρύ πένθος μας, 
αλλά και τους γιατρούς, όπως και το νοση
λευτικό προσωπικό της Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας του ΠΑ.ΓΝΗ για την υπεράνθρωπη 
προσπάθεια που κατέβαλαν να «κρατήσουν» 
τον πατέρα μας στη ζωή.

Η οικογένεια του εκλιπόντος

Στα σαράντα του
Σαράντα μέρες πέρασαν χωρίς ο Βασίλης Μα-
νουράς να φανεί στα Λιοντάρια ή σε άλλα στέ-
κια ,όπου συνήθιζε να πίνει τον καφέ του και 
να συζητά με τους εκλεκτούς φίλους του για 
πολλά θέματα, κυρίως όμως για τα πολιτικά, 
αφού ως ενεργός πολίτης συναισθα νόταν πραγ-
ματικά αυτό το χρέος του. 
Είχα την τύχη να τον πρωτογνωρίσω στη δε-
καετία του 60, νεοδιό ριστος στο Γυμνά σιο Σπη-
λίου. Εκεί μας έφερνε βιβλία, που τα αγορά ζα-
με με δόσεις. Και ήταν κοινή η διαπίστωση πως 
ήταν έντιμος στις συν αλλαγές του και λεβέντης 
σε όλα του.
Αργότερα, στην οδό Δαιδάλου, στο βιβλιο πω-
λείο «Δομή», το δεύτερο σπίτι του για σαράντα 
περίπου χρόνια, καταξιώθηκε ως σωστός επαγ-
γελ ματίας, αψεγάδιαστος στις συναλλαγές του 
με ντόπιους και ξένους.
Γύρω στο 1970 παντρεύτηκα την κόρη της με-
γαλύτερης αδελφής του, της κεραλένης, όπως 
έλεγε ο ίδιος. Έτσι είχα την τιμή και τη χα ρά 
να τον γνωρίσω σε βάθος. Διαπίστωσα ότι ήταν 
από το μέ ταλλο των ανθρώπων του παλιού-
καλού καιρού, που ο λόγος τους  είναι συμ-
βόλαιο και πάνω από όλα βάζουν το κοινό 
συμ φέρον ,ενώ τοπο θετούν χαμηλά στην ιε ραρ-
χία των αξιών το ατομικό συμφέρον. Πολύ 
ψηλά είχε τοποθε τήσει και τη φιλία, γιαυτό και 
Ηρακλει ώτες και μή από όλες τις κοινωνικές 
τάξεις επε δί ωκαν τη φιλική σχέση μαζί του. 
Έγινε σωστός οικογε νειάρχης και με την Ειρή-
νη του έκαμε μια ζηλευτή οικογένεια.
Στην ευρύτερη οικογένεια των συγγενών του 
είχε πετύχει ένα ζηλευτό επίπεδο κατα ξίωσης. 
Ήδη από τα 65 του τον θεωρούσαν όλοι ως 
πα τριάρχη της οικογένειας και προσέτρεχαν 
σ’αυτόν για συμβουλές και άνοιγμα ψυχής.
Στις τηλεφωνικές μας επαφές συνήθιζα, αντί 
άλ λης προσφώνησης, να του λέω «ΣΕΒΑΣΤΕ 
ΜΟΥ ΘΕΙΕ». Αυτό μπορεί να ξεκίνησε σαν 
αστείο, λόγω μικρής διαφοράς στην ηλικία, αλ-
λά ήταν ουσια στικό και αντανακλούσε την 
πραγ ματικό τητα, αφού ο Βασίλης ήταν και αγα-
πητός αλλά και σεβαστός ταυτόχρονα σε όλη 
την κοινωνία και ιδίως στην κοινωνία του χω-
ριού του, των Ανωγείων, το οποίο κυ ριολε κτικά 
λάτρευε και γι’αυτό, σύμφωνα με την επιθυμία 
του, και έγινε η τελευταία του κα τοικία.

 Θεόδωρος Πελαντάκης
 Φιλόλογος

Ο Στέργιος Μανουράς εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην Βασιλείου Μα
νουρά (Σωμαροβασίλη).
Ο Λεωνίδας Σταυρακάκης εισέφερε το ποσό 
των 150 ευρώ στη Φ.Α. εις μνήμην Βασιλείου 
Μανουρά (Σωμαροβασίλη).
Ο Γιάννης Δραμουντάνης του Ζαχαρία εισέ-
φερε το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμην Βασι
λείου Μανουρά (Σωμαροβασίλη).
Ο Γιάννης Σκουλάς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ στη μνήμη Βασιλείου Μανουρά 
(Σωμαροβασίλη)
Η Μαρλένα ΣκουλάΠεριφεράκη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ στη μνήμη του Βα
σιλείου Μανουρά (Σωμαροβασίλη)
Ο Άρης Μανουράς (Ζωνός) εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 200 ευρώ στη μνήμη του Βασιλείου 
Μανουρά (Σωμαροβασίλη)
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Πέρασε ένας χρόνος…
Ένας χρόνος που λείπεις από το σπίτι, μα από 
την καρδιά μας δεν φεύγει η μορφή σου.
Ξεχνιόμαστε και περιμένουμε να σε δούμε να 
κάθεσαι στο πεζούλι του σπιτιού μας. 
Ψάχνουμε στην ψυχή μας και είσαι σε όλα 
μέσα. Και θα είσαι πάντα εκεί γιατί είσαι η ρίζα 
μας, η βάση μας, η κατεύθυνση μας.
Εμείς οι κόρες σου πρέπει να συνεχίσουμε τη 
ζωή με τις οικογένειες μας και να μετα-
λαμπαδεύσουμε την αγάπη και την αξιο πρεπή 
στάση ζωής που μας έδωσες.
Η σύντροφος της ζωής σου δυσκολεύεται πολύ 
να πορευτεί χωρίς εσένα . Όταν η σκέψη της 
είναι μόνη μαζί σου, ο πόνος την οδηγεί να 
εκφραστεί όπως έμαθε , με τις μαντινάδες .

Έσβησε τ’ άστρο της αυγής 
που πάντα μ’ οδηγούσε
και ψάχνω τώρα σκοτεινά 
μα πουθενά δεν είσαι.

Μου σπασε η μοίρα τα φτερά 
τώρα που θα πετούσα 
γιατί πήρε τον άντρα μου 
που υπεραγαπούσα.

Ως και πουλιά εκλαίγανε 
στον αποχωρισμό σου 
γιατί γνωρίζανε κι αυτά 
τον άδικο χαμό σου.

Έχω αναμνήσεις στο μυαλό 
και τσι θυμούμαι φως μου
και έτσα περνάει ο καιρός 
γιατί σε βλέπω ομπρός μου.

Ρώτησε Γιώργη τσι νεκρούς 
αν σμίγουνε στον Άδη 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΜΙΧΑΛΗ Ι. 

ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ

Για τη συμπλήρωση ενός έτους από το 
θάνατο του Μιχάλη Ιωάννου Πασπα
ράκη, η οικογένεια του εκλιπόντος στέ-
λνει στην εφημερίδα μας «Η ΦΩΝΗ 
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» το ποσόν των εκα-
τό (100) ευρώ. 

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του 
Αιωνία του η μνήμη.  

Αγαπημένη μας Μητέρα, Γιαγιά, Προ-
γιαγιά…
Ποια λόγια να περιγράψουν το μεγαλείο 
της προσωπικότητας σου, της δύναμης 
και της προσφοράς σου…
Ο θάνατος του συζύγου σου (πολύ νωρίς, 
στα 32 σου χρόνια), στα δύσκολα μετα-
κατο χικά χρόνια, ήταν μόνο η αρχή στα 
βάσανα σου. Όμως εσύ ατρόμητη μαχη-
τής δεν άφη σες τις δυσκολίες να ανακό-
ψουν την πορεία των τεσσάρων παιδιών 
σου.Βράχος ακλό νητος ήσουν εκεί σε 
κάθε τους ανάγκη. 
Ο Θεός σε αντάμειψε με πολλά εγγόνια 
και δισέγγονα που λάτρεψες και σε 
λατρέ ψανε.
Εκεί που πήγες δεν φαντάστηκες ότι θα 
σε περίμενε ο γιος σου ο Γιώργης…
Σίγουρα ήξερες ότι σε περίμενε ο σύζυ-
γος, πάνω από 60 χρόνια. 
Θα’ χετε πολλά να πείτε…

Τα παιδιά, 
Κώστας και Ελένη Σαλούστρου, 

Βαγγέλης και Πόπη Τουλουπάκη, 
Ειρήνη χήρα Γεωργίου Σαλούστρου,

Βαρδής και Ελένη Σειραδάκη, 
Τα εγγόνια και τα δισέγγονα , 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας 
συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
(ΑΔΑΜΑΚΕΝΑ)

(απεβίωσε στις 23/7/2009, 
ετών 93)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ

( ΑΔΑΜΟΓΙΩΡΓΗ)
(απεβίωσε στις 8 Μαϊου 2009)

Η Ελένη Κουνάλη το γένος Βρέντζου 
γεν νήθηκε το 1919 και πέθανε στις 
Απρι λίου του 2010 στ’Ανώγεια. Ευτύ-
χησε ν’αφήσει πίσω της τα παιδιά και 
τα εγγόνια της. Η οικογένειά της ευ-
χαριστεί θερμά όσους συμπαρα στά-
θηκαν στο πένθος τους, με οποιονδή-
ποτε τρόπο. 

Εις μνήμην της ο υιός της, Γιώργης 
Κου νάλης (Κουναλογιώργης) εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

αμέσως νάρθω να σε βρω, 
να είμαστε ομάδι.

Ήλιε μη βιάζεσαι να βγεις 
για να γοργοξυπνήσω 
κι ίσως να ρθει στα όνειρα 
να τονε συναντήσω.

Ήλιε μου με τσ’ αχτίνες σου 
έλα και φωτισέ με
για να μπορέσω να τον βρω  
κι ύστερα αφησέ με.

Κοιμούμαι κι ονειρεύομαι
 πως σ’ έχασα από μπρος μου
και κλαίω και παρακαλώ 
να ξαναβρώ το φως μου.

Όταν πομείνω μοναχή 
Γιώργη μου σου φωνάζω 
πως είσαι εσύ στη μαύρη γης 
κλαίω κι αναστενάζω.

Έλα γιατί εστερέψανε 
τα μάθια μου να κλαίω
και η καρδιά μου εράγισε, 
λυπήσου με σου λέω.

Φεγγάρι μου ανε τονε δείς 
φέξε του να γυρίσει 
γιατί ανέ ψάχνει σκοτεινά, 
θα πέσει να χτυπήσει.

Υγιέ μου καλοσώρισες 
στου Άδη τα σκοτάδια 
έρχομαι και θα τα φραθείς  
τση μάνα σου τα χάδια.

Ελπίζουμε εκεί που είσαι να έχεις  
συνηθίσει πια…                               

Η οικογένεια σου
Η σύζυγος, τα παιδιά , τα εγγόνια  
και τα αδέλφια, 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ 
ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΜΑΣ. 

Ο Κώστας Σαλούστρος και η Ελένη Σειραδάκη
Σαλούστρου εισέφεραν στη Φ.Α. και εις μνήμην 
του Γεωργίου Σαλού στρου (Αδαμογιώργη) και 
της Σαλούστρου Αντιγόνης (Αδαμέκενα), 
έκαστος, το ποσό των 100 ευρώ.
Η Ειρήνη Σαλούστρου εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ εις μνήμην του συ ζύγου της 
Γεωργίου Σαλούστρου (Αδα μο γιώργη) και της 
Σαλούστρου Αντιγόνης (Αδαμάκενας).
Η οικογένεια  Γιάννη Κοντογιάννη εισέ φερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ εις μνή μην του 
Γεωργίου Σαλούστρου (Αδα μογιώργη) και της 
Σαλούστρου Αντιγόνης (Αδαμάκενας).
Ο Ιωάννης Βρέντζος εισέφερε το ποσό των 100 
ευρώ στη Φ.Α. εις μνήμην του Γιώρ γη Σαλού
στρου (Αδαμογιώργη).

Στη μνήμη ΜΙΧΑΛΗ 
ΞΥΛΟΥΡΗ  

(του Στρατογιώργη)
και της ΑΡΓΥΡΟΥΣ 

ΞΥΛΟΥΡΗ
Πέρασε ένας χρόνος από τότε που έφυγε 
από τη ζωή ο Μιχάλης Ξυ λούρης του 
Στρατογιώργη. Ο χαμός του έφερε μεγάλη 
θλίψη στην οικο γένειά του. Τα περισσότερα 
χρόνια της ζωής του τα πέρασε στη 
Γερμανία μαζί με την αγαπημένη του 
αδελφή, Αργυρώ, που έφυγε από τη ζωή 
πριν μερικά χρόνια.
Θα σας θυμόμαστε, πάντα.

Η αδερφή τους Ειρήνη Σαλούστρου
Ξυλούρη στη μνήμη τους εισέφερε στη 
Φ.Α το ποσό των 100 ευρώ

Στη μνήμη  
ΕΛΕΝΗΣ  

ΚΟΥΝΑΛΗ 
(Κουναλογιάννενα)

(απεβίωσε στις 25 Απριλίου 
2010, ετών 91)
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Σήμερα, ο Σήφης μετατράπηκε σε Ιω-
σή φ, που έφερε στον κόσμο παιδί για να 
το χάσει γρή γορα. Σήμερα η Σούλα μ ετα-
 τράπηκε σε Παναγία, στη μάνα που γέν-
νησε «Αριστούχο» για να ανέ βει μαζί 
του στη δόξα και το Γολ γο θά και να θρη-
νεί τώρα δίπλα στο παιδί της που έχα σε 
τη μάχη χθες με την Επάρατη Νόσο.
391981 Ο Γιώργος Βρέντζος του Ιω-
σήφ και της Αθανασίας γεννιέται 3 χρό-
νια μετά τον μεγαλύτερο αδερφό του 
Χαράλαμπο για να ζήσει και να μεγα-
λώσεις το Πέραμα. Στο Πέραμα που 
τόσο αγάπησε και που από τόσο νωρίς 
τόσο τίμησε.
Αποφοιτεί από το Δημοτικό και από το 
Γυμνάσιο Περάματος με ΑΡΙΣΤΑ. Στο 
Γυμ νά σιο και στις 3 τάξεις σημαιοφόρος 
λόγω βαθμού. Εγγράφεται στο Λύκειο 
Περάματος απ’όπου αποφοιτεί, πάλι με 
άριστα (19 6/12)
Μας κάνει όλους υπερήφανους αφού 
εισά γεται πρώτος στο Τμήμα Πληροφο-
ρικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Για 
χρόνια βρα βεύεται από τους τοπικούς 
φορείς γιατί απο φοιτεί πάλι με άριστα.
Διψασμένος για μάθηση καταφέρνει να 
πάρει το μεταπτυχιακό του στο ίδιο 
Πανεπι στήμιο αβίαστα.
Καταχρήσεις του: το ξενύχτι στα βιβλία 
και του ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η 
λατρεία του για την επιστήμη. Έτοιμος 
για το διδα κτο  ρικό του. Η ταχύτητα, 
όμως, της ζωής ο θαυμασμός του κόσμου 
που λες και μετα τρά πηκε σε «μάτιασμα» 
ή μήπως η προεπι λεγμένη απόφαση του 
Θεού μας του’δωσε αντίβαρο πριν από 
3,5 χρόνια μια δοκιμασία – την «επάρατη 
νόσο». Ο Γολγοθάς άρχισε για όλους.
Πρώτα για τον ίδιο που και στον Καρ-
κίνο κατάφερε αν Αριστεύσει άλλη μία 
φορά.
Η Κρητική λεβεντιά του από τη μία. Η 
αγάπη για την κοπέλα της ζωής του, την 
Μαρία που τόσο στάθηκε δίπλα του 
(σπάνιο φαινόμενο για τόσα χρόνια συ-
νεχούς νοσηλείας και πα ρακολούθησης, 
βράχος στη δοκιμασία του)
Οι προσευχές της Μάνας του και Πα-
να γίας του, που τόσο κουράγιο του’δινε, 
χωρίς κα νένας μας να μπορεί να εξη-
γήσει που το’βρισκε η ίδια τόσα χρόνια, 
μέρα και νύχτα, στις επεμβάσεις, στις 
θε ραπείες του, στις εντατικές.
Ίσως η δύναμη που η αγία του, η Ειρήνη 
της Μονής Χρυσοβαλλάντου στη Λυκό-
βρυση που τόσο συχνά επισκεπτόταν 
του παρείχε και τον έκανε δυνατό, όταν 
ακόμη και οι Ιατροί της Ελλάδας και 
του Εξω τερικού έφθασαν να μιλούν για 
ιατρικό θαύμα.
Χθες 16 Φλεβάρη 2010, ο Δημιουργός 
μας είπε τον τελευταίο του λόγο. Απο-
φά  σισε να μεταφέρει το Γιώργο κοντά 
του, δίπλα του. Στην ομάδα των Αρι-
στού  χων, στην Κοινωνία των Αρί στων.

Ο, μόλις από 22 ετών, τότε, καθηγητής 
ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μαθητές 
πολύ μεγαλύτερους του στο Δήμο και 
στα δημόσια ΙΕ, σήμερα στα 28 του δεν 
θα μπορέσει να απαντήσει στο τη λε-
φωνικό ραντεβού του με το Πανεπιστήμιο 
και την Πρυτανεία του Πειραιά για το 
πότε θα πάρει το Διδακτορικό του.
Σήμερα αποχαιρετάει του Φίλους και 
του Συγγενείς του, την αγαπημένη του 
και τον αδελφό του, αλλά και τους γο-
νείς του και όλους μας και δεν τον απο-
χα ρετούμε εμείς, όπως ψευδαισ θησιακά 
εμείς νομίζουμε.
Ήρθε για να φύγει γρήγορα.
Έπρεπε να τον καταλάβουμε, όταν οι 
για τροί απορούσαν πώς δείχνει τόση 
υπομονή, χωρίς να βαρυγκωμίζει, λες 
και ήξερε τί θα του συνέβαινε. Πώς με 
ραμμένο λαιμό και αλεσ μέ νη τροφή χω-
ρίς να μπορεί να απολαύσει ούτε το πιο 
εύκολο αγαθό, το νερό στα χείλη του, 
να μην διαμαρτύρεται;
Απλώς είχε προγιαγεγραμμένη πορεία: 
ως Άριστος.
Στο λίγο χώρο, στους τοίχους που έχει 
μείνει στο σπίτι του από τις ταπετσαρίες 
των «Αριστείων» και των πτυχίων του, 
τώρα η μητέρα του η Σούλα θα ζω γρα-
φίσει τους και νούργιους πίνακές της, όχι 
όμως με τοπία, αλλά με αγγέλους, με το 
δικό της άγγελο το Γιώργη της.
Καλό σου ταξίδι Αριστεύσαντα!
Πρέσβευε, ώστε καθήμενος δίπλα στο 
Δημι ουργό μας και στην Αγαπημένη 
σου Αγία Ειρήνη  Χρυσοβαλλάντου να 
μας βοηθήσεις, όταν έρθει η ώρα, ως 
κα  θηγητής να μας δώ σουν το πτυχίο της 
«Αιώνιας Ζωής», του Παραδείσου που 
ήδη βρίσκεσαι.
Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Συνάδελφοι του 
δη μο τικού συμβουλίου, δεχθείτε την 
πρό  ταση να θεσμοθετηθεί «Έπαινος» 
για τους εισαχ θέντες στα Πανεπιστήμια 
και στο τμήμα ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών του Πολιτιστικού Οργανισμού 
του Δήμου, που να φέρει το όνομα του 
από 22 ετών Επιμορφωτή Πληρο φο ρι-
κής του Δήμου μας, κατόχου μεταπτυ-
χια κού και διδα κτορικού «Γιώργου 
Ιωσήφ Βρέντζου».

Καλό σου ταξίδι.
Αιωνία η μνήμη σου.

Γιάννης Λαγουδάκος
πρώην δήμαρχος Περάματος

Η μοίρα σου σε ζήλεψε 
αϊτέ στο πέταγμά σου
και σου παιξε εις τον ανθό
κι έσπασε τα φτερά σου.

Αστροφεγγιά τση σκέψης μου
και χαραυγή του νου μου
του λογισμού μου συντροφιά
φεγγάρι τ’ουρανού μου.

Πολλές φορές ο θάνατος
τσ’ανθρώπους ξεκουράζει,
μα είναι φορές απού κτυπά 
εκειά που δεν ταιριάζει.

Το μισεμό σου Γιώργο μου
πώς θα τονε βαστάξω
αναμπουμπούλα του καιρού
μοιάζει και θα πλαντάξω.

Όνειρα κάναμε χωρίς
το Χάρο να ρωτούμε
ήρθε και δεν προλάβανε
να ολοκληρωθούνε.

Την ώρα που το φως τσ’αυγής
δειλάδειλά χαράζει
και κράζει ο πρώτος πετεινός
ο πόνος μ’αγκαλιάζει.

Πολλές φορές στη σκέψη μου
πονώ μα δεν το λέω
κι είναι τα μάθια μου στεγνά
μα στην καρδιά μου κλαίω.

Με ποια ελπίδα, ποια χαρά
το αύριο ν’αλλάξω
ποιος πληγωμένος αετός 
πετά για να πετάξω.

Όσα άστρα έχει ο ουρανός
γύρω από το φεγγάρι
τόσες φορές σε σκέφτομαι 
Γιώργο μου κάθε βράδυ.

Με πληγωμένη την καρδιά
πορεύομαι στο χρόνο
αφού δεν είσαι πια εδώ
να σε ξανοίγω μόνο.

Στον ασκιανό της σκέψης μου
έρχεσαι κάθε τόσο
και μου πληθαίνεις τσοι καημούς
και πως θα τσοι μερώσω.

Είσαι καημός που δεν μπορεί
να σβήσει μ’ένα δάκρυ
καταλαγιά μα φαίνεται
στων αμαθιών την άκρη.

Κλείνω τα μάθια σε θωρώ 
τ’ανοίγω και σε χάνω
ή να κοιμούμαι μού’μεινε
ή τον τυφλό να κάνω.

Μιλώ σου και αδιαφορείς
κλαίω και δε λυπάσαι
μα ίντα να πει ένα χαρτί
που απάνω ζωγραφιά ΄σαι.
Σημάδι ελπίδας δώσε μου
τον πόνο να μερώσω
να σταματήσω τσοι καημούς
που με παιδεύουν τόσο.

Θέ μου και δως μου δύναμη
ν’αντέξω τον καημό του
αφού εθρούλισε η καρδιά
στον απομισεμό του.

Μ’αρέσει να παρατηρώ
τον ήλιο να πογιέρνει
ενός ονείρου πού’χασα 
τη θύμιση μου φέρνει.

Να’σαι καλά εκεί που πας 
το σκότος δεν λογάται
εις τον παράδεισο 
κανείς δεν πρέπει να φοβάται.

Καλοσταθιά, όπου κι αν πας
καλό ταξίδι να’χεις
μα πάντοτε στη σκέψη μας
θα ζει και θα υπάρχεις.

οι γονείς σου, Σήφης και Σούλα,
ο αδερφός σου Χαράλαμπος

και η Μαρία σου

Του κάτω κόσμου τα σκαλιά
όντε θα κατεβαίνεις
στο τελευταίο να σταθείς
για να με περιμένεις.

ο πατέρας σου

Εις μνήμην του Γεωργίου Βρέντζου, οι 
γο νείς του, ο αδερφός του και η Μαρία 
εισέ φεραν το ποσό των 200 ευρώ στη 
Φ.Α.
Ο παππούς και η γιαγιά του θανόντος, 
Χαράλαμπος και Αλίκη, εισέφεραν εις 
μνή μην του στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ.
Ο θείος και η θεία του θανόντος, 
Δημήτρης Βεζάκης και Ελένη Βρένζου 
Βεζάκη εισέφεραν εις μνήμην του στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΕΝΤΖΟΥ του ΣΗΦΗ

(απεβίωσε στις 16/2/2010, ετών 28) 
Στη μνήμη 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ

(απεβίωσε στις 16 
Ιανουαρίου 2010, ετών 47)

Στη μνήμη ΜΙΧΑΛΗ 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  

(του Ντουρομανωλάκη)

Εις μνήμην του Αθανασίου Κανλή-
ογλου, ο πεθερός του Ελευθέριος 
Κοντό καλος εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ.

Γεννήθηκε στ’Ανώγεια κα μεγάλωσε στο 
Ηράκλειο, στ’Αγάκου. Τελείωσε το Γυμνά-
σιο στο Ηράκλειο και «με την πρώτη» μπή-
κε στο Πανεπιστήμιο. Υπηρέτησε στο 
στρα τό σαν έφεδρος αξιωματικός. Έπειτα 
πήγε στον Κα ναδά για 5 χρόνια. Επέστρεψε 
στην Ελ λάδα κι υπηρέτησε σε διευθυντική 
θέση στις «Μι νωϊκές Γραμμές» με πολύ 
μεγάλη προσ φορά. Έχαιρε πολύ μεγάλης 
εκτίμησης, Έφυ  γε από τη ζωή το Δεκέμ-
βριο του 2009, αθόρυβα, όπως έζησε, δίχως 
ένα αντίο, με ηρεμία και αξιοπρέπεια. 
Ήταν άνθρωπος γεμάτος αγά πη και 
συμπό νοια, κατανόηση, καλοσύνη και πε-
ρηφάνεια.
Μιχάλη δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα του Ηρακλείου που σε 
σκεπάζει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλους όσους 
μας συμπαραστάθηκαν, σ’αυτή τη δύσκολη 
στιγμή.
Η σύζυγος Ευστρατία, η κόρη Ειρήνη, 
τ’αδέρφια Μαρία, Φωφώ και Γιώργος, οι 
γαμπροί Μανώλης και Γιώργος και 
τ’ανήψια σου.

Στη μνήμη του ο γαμπρός του Μανώλης 
Κου νάλης εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ 
στη Φ.Α
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ΦΩΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΠΑΣΧΑ 2010  
στ’ Ανώγεια

Φωτό: Μανώλης Σκανδάλης

Μεγάλη Παρασκευή, περιφορά του Επιταφίου της ενορίας του Αγ. Ιωάννη  Ο Βασίλης Ξημέρης (Μπαλέσκος) σε ρόλο σεφ Ο Γιωργαντάς με τον Περβολοβασίλη επιμελούνται του Ανωγειανού οφτού

Ο Επιτάφιος της ενορίας της Παναγίας Η περιφορά της Ανάστασης της ενορίας της Παναγίας Ο Γιώργης Φασουλάς δοκιμάζει την τέχνη του... στο ψήσιμο

Ο Αρφανός!

Η ενορία του Αγ. Ιωάννη κατά την περιφορά του Επιταφίου της στον Αγ. Γεώργιο

Ο Επιτάφιος της ενορίας Αγ. Ιωάννου
Ο ωραιότερος, κατά κοινή ομολογία, στολισμός του 
Εσταυρωμένου στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου (Μετόχι) Η περιφορά της Ανάστασης της ενορίας του Αγ. Ιωάννη

Ο Βαγγέλης Κεφαλογιάννης πιστός στην παράδοση, 
κρατάει το έθιμο της «καμπάνας»... την Μ. Παρασκευή

Ο Επιτάφιος της ενορίας Αγ. Γεωργίου

Ο Επιτάφιος της ενορίας Αγ. Δημητρίου (Μετόχι)

Μεγάλη Παρασκευή, μικροί και μεγάλοι έτοιμοι για την περιφορά του επιταφίου
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Σε πρώτο πλάνο η Ελένη Σκουλά,  
δίπλα της επικροτεί η Πόπη Χαιρέτη

Ο Γιώργης Φασουλάς  με την μεγάλη παρέα του

ΦΩΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

19 Φεβρουαρίου 2010 - Ομιλία του Δημάρχου Σωκράτη Κεφαλογιάννη στην αίθουσα 
του Συλλόγου μας, με τον προεδρό μας να τον καλωσορίζει και να τον προλογίζει

Από την ίδια εκδήλωση - οι Ανωγειανοί με ενδιαφέρον παρακολουθούν  
την ομιλία του Δημάρχου

Την ομιλία του Δημάρχου που αφορούσε κυρίως στο σχέδιο «Καλλικράτης» παρακολού-
θη σαν(απο αριστερά) και ο Στ. Σαλούστρος, ο Θ. Μέμμος αλλά και ο Ν. Αεράκης

Ο Βαρδής Σουλτάτος με την παρέα του,  
μας χαμογελά

Ο Κώστας Φασουλάς  και ο Σταύρος Σαλούστρος

Ο Γιάννης Ανδρεαδάκης, με τον (αείμνηστο)  
Μενέλαο Σμπώκο, τον Γιώργη Φασουλά και  

τον Γιώργη Σκανδάλη στο συρτό...

Ο Γιώργης Φασουλάς (λύρα) και ο Κώστας Καλλέργης 
(λαούτο) με την ορχήστρα τους μας διασκέδασαν  

με τις μελωδίες και το τραγούδι τους όλο το βράδυ
Ο κ. Γιάννης Θεοδωρίκος, καθηγητής στο 
εξατάξιο Γυμνάσιο Ανωγείων κατά το έτος 
1960 μας τίμησε με την παρουσία του κι 

απηύθυνε χαιρετισμό!

Ο πρόεδρος της Κρητικής Εστίας  
κ. Στέλιος Παλάσσαρος με την σύζυγό του.

Σε πρώτο πλάνο ο κ. Γιώργος Κουνάλης. Απέναντι ο 

κ. Δημήτρης Σαλούστρος με τον Γιώργη Σκουλά, την 

Δημοκρατία Λελεδάκη και την Γιαννούλα Μανουρά

Ο βραβευθείς της βραδιάς εκείνης  
κ. Γιώργος Καλογεράκης παρέα  

με τον Σωκράτη Σπιθούρη

Ο Βασίλης Δραμουντάνης  

σύρει το χορό

Ο πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως κ. Γεώργιος 

Μαριδάκης απο νέ μει για λογαριασμό και εκ μέρους του 

Συλλόγου μας, τιμητική πλα κέ τα στον βραβευθέντα 

εκπαιδευτικό κ. Γεώργιο Καλογεράκη

Ο Άλκης Σκουλάς με τη σύζυγό του Λίτσα  και την παρέα του

...και ο Νικήστρατος Ανδρεαδάκης παρόν  
με την παρέα του

Η Σοφία Σαμόλη μέλος του Δ.Σ.  

με την όμορφη παρέα της Ο Γιώργης με τον Δημάρατο Φασουλά  σε εύθυμη στιγμή


