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✓          ανωγεια  
μια ιστορια... 

μια μαντιναδα...
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΩΛΗ ΦΑΣΟΥΛΑ

σΕλ. 7

ν ι δ α : 
«ανοίγει ο δρόμος» 
για την αξιοποίηση 
του τουριστικού 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 
και του ξΕΝΩΝΑ
Εκδόθηκε μετά από 4 χρόνια συνεχών επα-
φών με τις υπηρεσίες του Ελληνικού Οργα-
νισμού Τουρισμού και της Ελληνικά Τουρι-
στικά Ακίνητα η συμπληρωματική Διαπι-
στωτική Πράξη νομιμότητας κτισμάτων και 
εγκαταστάσεων του τουριστικού περιπτέ-
ρου και ξενώνα Β’ κατηγορίας που βρίσκε-
ται στον Ιδαίον Άντρο (θέση Νίδα) από τον 
Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ κ.  Γεώργιο 
Κολετσό.                         (συνέχεια στη σελ. 12)

1ο σΚαΚιστιΚο  
τοΥρνοΥα 
ανωγειων 
«ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»
στις 30 Ιουλίου -  
3 Αυγούστου 2012

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΣΤΙΣ 28-30/9/2012 ΣΤ'ΑΝΩΓΕΙΑ
 «Ο ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΟΣ ΚΑΙ
 ΓΝΩΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»

Το Κέντρο Κρητικής Λογο- 
τεχνίας και ο Δήμος Ανωγείων  
οργανώνουν στα Ανώγεια Μυλοποτάμου 
Κρήτης, στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 
2012, Συνέδριο με θέμα «Ο παροιμιακός 
και γνωμικός λόγος στην Κρήτη». 

(συνέχεια στη σελ. 11)

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ› Σκακιστικός 

Όμιλος Ανωγείων, Σκακιστικός 
Όμιλος Ηρακλείου.
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ› Δήμος Ανωγείων, 
Σκακιστική Ακαδημία Χερσονήσου, 
Αθλητικός Σύλλογος Νέας Αλικαρνασ-
σού «Νέοι Ηροδότου», Ε.Γ.Ο. Ηρα-
κλείου. 

(συνέχεια στη σελ. 10)

              Η ΑΝΩΓΙΑΝΗ 
                 ΓΥΝΑΙΚΑ 
          ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
  Η προσφορά της Ανωγειανής γυναίκας
    στην Αντίσταση θα έπρεπε ίσως να είναι
     θέμα για ένα συνέδριο ή ημερίδα που θα
           διοργανωθεί στα Ανώγεια από τους
               τοπικούς φορείς.
                    του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑλΟΓΕΡΑΚΗ
                                      Σελ. 6 

μέσα σε 40 περίπου, ημέρες οι ανωγειανοί, όπως και όλοι 
οι Έλληνες, κλήθηκαν να ψηφίσουν δύο φορές (6/5 και 
17/6), συμμετέχοντας έτσι, στην εκλογή της εθνικής αντι-
προσωπείας στο ελληνικό Κοινοβούλιο. στην δυσκολότε-
ρη και κρισιμότερη (σύμφωνα με τους περισσότερους),  
κοινωνικοοικονομική περίοδο μεταπολεμικά για τη χώρα 
και την ελληνική κοινωνία, η απόφαση για πολλούς δύσκο-
λη, όσο και κρίσιμη. οι ανωγειανοί και αυτοί τη φορά αντα-
ποκρίθηκαν στο καθήκον, αν και η αποχή (της τάξης του 
37% περίπου που καταγράφηκε, ιδίως στις εκλογές της 17ης 
ιουνίου), μόνο αμελητέα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

(συνέχέια στη σέλ. 4)

ΑΝΩΓΕΙΑ
 Εθνικές εκλογές 

2012

αναΠΛασΗ των 
οΨεων των Κτιριων 
στ' ανωγεια

(Ο Δήμος εκπόνησε σχετική μελέτη-πρότυπο  
για τη διευκόλυνση των δημοτών)

Η μελέτη ανάπλασης όψεων που έχει εκπονήσει ο Δήμος Ανωγείων προκει-
μένου να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες – ιδιοκτήτες κτιρίων 
που επιθυμούν να αναπλάσουν τις όψεις των ιδιοκτησιών τους, αποτε λεί ένα 
πρότυπο μοντέλο σχεδιασμού, συνεπές ως προς τα ιδιαί τερα χαρακτηριστι-
κά της περιοχής, την παράδοση και την ιστορία της, που μπορεί να εφαρμό-
ζεται χωρίς αμφιβολίες για την ποιότητα του αποτελέσματος.  

(συνέχεια 
στη σελ. 11)

εκδήλωση μνήμης διοργάνωσε ο Σύλλογος 
των Ανωγειανών της Αθήνας, προς τιμήν του 
αείμνηστου  και σπουδαίου ανωγειανού μα-

ντιναδολόγου Μύρωνα Σκουλά, με  
αφορμή την συμπληρωση 10 χρόνων από  

το θάνατό του, την 1η Απριλίου 2002.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το  

απόγευμα του Σαββάτου, 31 Μαρτίου  
στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος της  

Κρητικής Εστίας, στο Παγκράτι.
Ο συγχωριανός μας και δικαστής  

κ. Οδυσσέας Σπαχής με λόγο άρτιο  
και μεστό προσέγγισε και ανέλυσε  

την προσωπικότητα του Μύρωνα  
Σκουλά και ανέλυσε πτυχές του  

ποιητικού λόγου του ανδρός αυτού,  
για τον οποίο έμεινε παρά το  

πρόωρο χαμό του, στις ψυχές όλων  
όσων τον γνώρισαν και δη των  

ανωγειανών. Στην εκδήλωση  
συμμετείχαν με το μαντολίνο και το  

τραγούδι τους, οι επί χρόνια  
συνεργάτες του Μιλτιάδης Σκουλάς 

και Γιώργης Βρέντζος (ή Κάτης).  
Οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία  

να παρακολουθήσουν κατά τη  
διάρκεια της εκδήλωσης σπάνιο  

οπτικοακουστικό υλικό από τη ζωή  
του Μύρωνα Σκουλά. 

(συνέχεια στη σελ.5)

10 χρόνια χωρίς το 

ΜΥΡΩΝΑ 
ΣΚΟΥΛΑ...
τιμητική εκδήλωση 
από το σύλλογό μας



Ανωγειανές... εκδόσεις
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Η σχολική έπιτροπή και οι δάσκαλοι των 
σχολείων Πρωτοβάθμιας έκπαίδευσης ευχα-
ριστούν θερμά τους παρακάτω δωρητές.

Στη μνήμη αθηνάς Χ. σκουλά, ο πατήρ γε-
ώργιος ανδρεαδάκης, κατέθεσε στο ταμείο 
των μαθητών της Έκτης (ΣΤ') τάξης του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, το ποσό των 
πενήντα (50) ευρώ, ως δωρεά, προκειμένου 
να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης τους 
στην τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή που θα 
πραγματοποιήσουν από 17 έως 21-5-2012 στην 
Αθήνα. Οι δάσκαλοι του Σχολείου και οι μα-
θητές της Έκτης τάξης, ευχαριστούν θερμά 
τον παραπάνω δωρητή.

Στη μνήμη αντωνίου Λ. γρύλλου, ο πατήρ 
γεώργιος ανδρεαδάκης, κατέθεσε στο ταμείο 
των μαθητών της Έκτης (ΣΤ;) τάξης, του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων το ποσό των 
εκατό (100) ευρώ, ως δωρεά, προκειμένου να 
καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης τους στην 
τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγ-
ματοποιήσουν από 17 έως 21-5-2012 στην 
Αθήνα. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές της Έκτης 
τάξης, ευχαριστούν θερμά, τον παραπάνω 
δωρητή.

Στη μνήμη μαρίας Καλλέργη (μπραγγά
ρενας), η οικογένεια στέφανου Χαιρέτη  
ελένης σαλούστρου, κατέθεσε στο ταμείο της 
Έκτης (ΣΤ') τάξης, του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Ανωγείων, το ποσό των (50) πενήντα 
ευρώ ως δωρεά για την πραγματοποίηση της 
εκπαιδευτικής τους εκδρομής που θα γίνει 
από 17-05-2012έως 21-05-2012 στην Αθήνα

Στη μνήμη μαρίας σκουλά (μεταξοκώστε-
νας), κατατέθηκαν στο ταμείο της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Ανωγείων τα παρακάτω ποσά από:
 την οικογένεια γιάννη γεωργίας σκουλά, 
το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
- τη μαρία σκουλά τσιμούνη, το ποσό των 
πενήντα (50) ευρώ και 
 τη ελένη σκουλάτσουκάρη, το ποσό των 
πενήντα (50) ευρώ.
Mε τη συμπλήρωση δύο (2) χρόνων από το 
θάνατο του Λυκούργου Βρέντζου (Βιόλο), η 
ανιψιά του νόρμα Βρέντζου, κατέθεσε στο 
ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό 
των εκατό (100) ευρώ, ως δωρεά στη μνήμη 
του. Η σχολική επιτροπή και οι δάσκαλοι 
των σχολείων ευχαριστούν θερμά την παρα-
πάνω δωρήτρια

O Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου & 1ου & 2ου Νηπιαγω-
γείου Ανωγείων κατέθεσε στο ταμείο των μα-
θητών της Έκτης (ΣΤ') τάξης το ποσό των 
τριακοσίων (300) ευρώ ,προκειμένου να καλυ-
φθούν τα έξοδα μετακίνησής τους στην τριήμε-
ρη εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματο-
ποιήσουν από 17 έως 21-5-2012 στην Αθήνα. 
Οι δάσκαλοι και οι μαθητές της Έκτης τάξης 
του σχολείου ευχαριστούν θερμά το Σύλλογο 
για την παραπάνω δωρεά.

Η σχολική έπιτροπή και οι δάσκαλοι του 1ου 
Δημοτικού σχολείου ανωγείων ευχαριστούν 
θερμά το συγχωριανό μας, κ. εμμανουήλ ντα-
γιαντά, συνταξιούχο δάσκαλο για τη δωρεά 
12τομης εγκυκλοπαίδειας του ελευθερου δάκη 
στη νέα βιβλιοθήκη του Σχολείου μας.

Το προσωπικό και τα μέλη του ΚαΠη Δήμου 
ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευ-
χαριστήσουν θερμά τις οικογένειες των πα-
ρακάτω δωρητών:
-παπά Κώστα σκουλά για το ποσό των 50 
ευρώ που δώρισαν στην μνήμη  Αμαλίας 
σμπώκου.
-Φασουλά εμμανουήλ
για το ποσό των 200 ευρώ που δώρισε (για 
προσφορά φαγητού) στην μνήμη  του πατέρα 
του Φασουλά Χαράλαμπου (Πατριάρχη).
-Παπαδιού μενέλαου για το ποσό των 50 ευ-
ρώ που δώρισαν στην μνήμη Φασουλά Χαρά-
λαμπου (Πατριάρχη).
-Παπαδιού γεώργιου για το ποσό των 50 ευρώ 
που δώρισαν στην μνήμη Φασουλά Χαράλα-
μπου (Πατριάρχη). 
-Κουνάλη μανώλη του Γεωργίου για το ποσό 
των 200 ευρώ που κατέθεσε στο ΚΑΠΗ στη 
μνήμη Γιάννη Κεφαλογιάννη.
-αεράκη Χαράλαμπου (Νταροχαραλάμπη) 
για το ποσό των 30 ευρώ που δώρισε στην 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των  Ανωγειανών 
της Αθήνας παρακαλεί τα μέ λη και τους 
φίλους του, να ενισχύσουν οικονο μικά 
την εφημερίδα μας «Η Φωνή των Ανω-
γείων», τακτοποιώντας τη συνδρο μή 
τους ή εισφέροντας το οποιο δήποτε οι-
κονομικό ποσό. Η κάθε οικονομική βοή-
θεια μας δίνει δύναμη και  κουράγιο για 
να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και 
να καλύ ψουμε τα αυξημένα έξο δα έκδο-
σης και εκτύπωσης της ιστο ρικής μας 
εφημερίδας. Χρή ματα μπο ρεί τε να μας 
αποστείλετε, είτε με ταχυδρομική επιτα-
γή στη διεύθυνση του Συλ λόγου μας, είτε 
με κατά θεση στο Λο γα ριασμό αγροτικής 
τράπεζας 1630100329652, είτε  μέσω 
της αντα πο κρίτριας μας στ' Ανώγεια, αλί-
κης Βρέντζου.

ενισΧΥστε 
τΗν εΦΗμεριδα μασ

μνήμη της Πασπαράκη Ελένης (λυράρενας)
-τα παιδιά της σαλούστρου ειρήνης (μάντε-
νας) για το ποσό των 300 ευρώ που δώρισαν 
στην μνήμη της.
-εμμανουήλ σκουλά (Κατσάφη) για το ποσό 
των 100 ευρώ που δώρισε στην μνήμη της θεί-
ας του Ελευθερίας Ξυλούρη. 
-Βασίληευρυδίκη νταγιαντά για το ποσό των 
50 ευρώ που δώρισαν στην μνήμη του Πασπα-
ράκη Γεωργίου (Πασπαρογιώργη)
-Aναστάσιο μύρ. Χαχλιούτη για το ποσό των 
50 ευρώ που δώρισε στην μνήμη του Πασπα-
ράκη Γεωργίου (Πασπαρογιώργη 
-σάββα Κουνάλη για το ποσό των 50 ευρώ που 
δώρισε στην μνήμη της Αθηνάς σκουλά (Κίκε-
νας).

Το προσωπικό και τα μέλη της Κοινωνικής 
Μέριμνας Δήμου ανωγείων αισθάνονται την 
υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά τους πα-
ρακάτω: 
-αναστασάκη αμαλία 
-οικ. Κεφαλογιάννη Χαρ/μπου ανδρεαδάκη 
ιωάννας για το ποσό των 100 ευρώ που δώρι-
σαν (50 ευρώ έκαστος) στην μνήμη της Αμαλί-
ας σμπώκου
-τα παιδιά της αθηνάς σκουλά (Κίκενας) για 
το ποσό των 500 ευρώ που δώρισαν στην μνή-
μη της.
Επίσης τους:
-οικ. μιχάλη και ισηδώρας νοτιά 
-οικ. Κώστα και ασπασίας μαραγκουδάκη 
για το ποσό των 150 ευρώ που δώρισαν (75 
ευρώ έκαστος) στην μνήμη της Αθηνάς σκουλά 
(Κίκενας).
καθώς και 
-γιώργη σκουλά (Ζούλη)
-νίκη σκουλά (του Κανονολευτέρη) για το πο-
σό των 100 ευρώ που δώρισαν (50 ευρώ  έκαστος) 
στην μνήμη της Αθηνάς σκουλά (Κίκενας)

Η σχολική έπιτροπή του Γυμνασίου-λυκείου 
ανωγείων ευχαριστεί θερμά για την κατάθεση 
των παρακάτω χρηματικών ποσών στην μνήμη 
του Πασπαράκη Γεώργιου (Πασπαρογιώργη) 
τους:
-Mαρία Πασπαράκη χήρα  Πασπαράκη γεώρ-
γιου και τις κόρες αυτού 100 ευρώ
-Πασπαράκη Παναγιώτη του ιωάννη 50 ευ-
ρώ
-Καλομοίρη Θεμιστοκλή 50 ευρώ
-Κονιό νικόλαο 50 ευρώ

 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη Διοικητικού συμβου-
λίου της Δημοτικής Κοινωφελούς έπιχείρησης 
ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να 
ευχα ριστήσουν θερμά τον: ιωάννη μπαγκέρη 
του εμμανουήλ για την προσφορά του σε είδη 
τροφίμων που δώρισε στην εταιρεία, με σκοπό 
την ενίσχυση της λειτουργίας του «Κέντρου 
Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων» του Δή-
μο Ανωγείων. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιώργος Σαλούστρος

Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου 
Ανωγείων αισθάνονται  την υποχρέωση να  
ευχαριστήσουν θερμά την  χήρα και τα παιδιά 
του γεωργίου Πασπαράκη για το ποσό των 100 
ευρώ που δώρισαν στην μνήμη του. 

Στη μνήμη Κωνσταντίνου Μαυρόκωστα (Αλ-
μπατόκωστα) κατατέθηκαν στο ταμείο της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης από τον  κ. μαυρόκωστα εμμανουήλ 
του γεωργίου το ποσό των πενήντα (50) ευρώ 
και από τη σοφία μαυρόκωστα, χήρα σταύ-
ρου Ζερβάκη, το ποσό των πενήντα (50) ευρώ 
επίσης. η σχολική έπιτροπή και οι δάσκαλοι 
των σχολείων Π.έ ευχαριστούν θερμά τους 
παραπάνω δωρητές.

Ο Δημοτικός Παιδικός σταθμός ανωγείων ευ-
χαριστεί θερμά την οικογένεια του Εμμανουήλ 
Πασπαράκη (ταβέρνα «ΑΕΤΟΣ») για τη δω-
ρεά της στο σταθμό  του ποσού των 50 ευρώ 
στη μνήμη Γεωργίου Πασπαράκη ή Πασπαρο-
γιώργη

Ο Δημοτικός Παιδικός σταθμός ανωγείων ευ-
χαριστεί θερμά την οικογένεια της μαρίκας 
Χ. γεωργίου Πασπαράκη για τη δωρεά των 
100 ευρώ που έκανε στο σταθμό μας στη μνή-
μη του συζύγου και πατέρα τους Γεώργιου Πα-
σπαράκη ή Πασπαρογιώργη

Η σχολική έπιτροπή και οι δάσκαλοι των σχο-
λείων Πρωτοβάθμιας έκπαίδευσης ευχαρι-

στούν θερμά την μαρία χήρα γεωργίου Πα-
σπαράκη και τα παιδιά της για την κατάθεση 
στο σχολικό ταμείο του ποσού των εκατό (100) 
ευρώ ως δωρεά στη μνήμη του συζύγου της 
Γεωργίου Πασπαράκη.

O Διευθυντής και το προσωπικό του Κέντρου 
υγείας ανωγείων ευχαριστεί την οικογένεια 
της αποθανούσης ευφροσύνης χας ιωάννη 
Ξημέρη για τη δωρεά «νεφελοποιητή» στο 
Κέντρο Υγείας, που διέθεσε από χρήματα που 
εδόθησαν στη μνήμη της. 
Επίσης, ευχαριστεί για την προσφορά τους 
για την «Ψηφιδωτή Πλατυτέρα» (εικόνα της 
Παναγίας) στον αύλιο χώρο του Κ. Υ. Ανω-
γείων και για την διαμόρφωση του χώρου 
τοποθέτησης της, τους παρακάτω:
Στη μνήμη Γεωργίου Μανουρά ή Ζωνογιώργη 
τους:
-οικ. μανώλη και μαρίας Καραλάκη το πο-
σό των 50 ευρώ.
-Ζαχαρία Κλάδο του γεωργίου το ποσό των 
50 ευρώ
-οικ. Κων/νου και μαρίας σφενδουράκη 
ποσό των 50 ευρώ

Στη μνήμη Ελένης Δακανάλη τους:
-οικ. αντωνίου Κεφαλογιάννη το ποσό των 
50 ευρώ.  
-οικ. μανώλη και γιάννη στρατάκη το ποσό 
των 50 ευρώ.

Στη μνήμη Ελένης Πασπαράκη (λυράρενας) 
τις:
οικ. μανώλη και νίκης Πασπαράκη (τα-
βέρνα «αετός») το ποσό των 50 ευρώ
-οικ. Λυκούργου κα μαρία Πασπαράκη το 
ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη της Ευφροσύνης χας Ιωάννη Ξημέ-
ρη τους:
-οικ. Κωνσταντίνου και αρτέμιδος Ξημέρη 
το ποσό των 100 ευρώ
-οικ. γιάννη και ελένης Ξημέρη το ποσό των 
100 ευρώ
-οικ. νικολάου Κεφαλογιάννη του Κων/νου 
το ποσό των 100 ευρώ.
-ελένη χας ευαγγέλου γαυγιωτάκη το ποσό 
των 100 ευρώ
-γεωργίου Καράτζη το ποσό των 50 ευρώ
-οικ. σάββα Ξημέρη το ποσό των 50 ευρώ
-γιώργο τσικριτζή και ελένη το ποσό των 50 
ευρώ
-ευαγγελία σκουλάΚαράτζη το ποσό των 50 
ευρώ
-Φερενίκη Κρασαγάκη το ποσό των 50 ευρώ
-ευρυπίδη Ξημέρη το ποσό των 50 ευρώ
-νίκη Ηλιάκη οικονομάκη το ποσό τω 50 
ευρώ
-Ηλέκτρα Πασπαράκη χα Λυκούργου το ποσό 
των 50 ευρώ
-οικ. νικολάου αεράκη (νταρονίκος) το πο-
σό των 50 ευρώ
-οικ. μανώλη Ξημέρη του δημητρίου το 
ποσό των 50 ευρώ
-οικ. μιχαήλ Ζηδιανάκη το ποσό των 50 ευ-
ρώ
-οικ. γεωργίου Καράτζη (μανωλογιώργης) 
το ποσό των 50 ευρώ
-οικ. Χαράλαμπου μαυράκη το ποσό των 20 
ευρώ
Κι ευχόμαστε η μνήμη του να είναι αιώνια.

Ο Διευθυντής
εμμ. τσαφαντάκης

Για τον εξωραϊσμό του Δημοτικού Νεκροτα-
φείου Ανωγείων κατατέθηκαν στη μνήμη της 
Ιφιγένειας Αριστ. σκουλά και αντί στεφάνων 
τα κάτωθι από τους:
δημήτριο Φασουλά το ποσό των 300 ευρώ
μιχάλη μέμμο σαλούστρο το ποσό των 50 
ευρώ.
μενέλαο Κοντογιάννη το ποσό των 50 ευρώ
Η επιτροπή υγείας-Καθαριότητας κ. νεκρο-
ταφείου του Δήμου ανωγείων αισθάνεται την 
ανάγκη να ευχαριστήσει τους παραπάνω για 
την ευγενική προσφορά τους και εύχεται να 
είναι αιωνία η μνήμη της εκλιπούσας.

Εκ του Δ.Σ.
Ο πρόεδρος

γιάννης Χαιρέτης

ΕυχαριστήριαΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση

Ιδιοκτησία του Συλλόγου  
των Ανωγειανών της Αθήνας  

«το ιδαιον αντρον»

ΓΡΑφΕΙΑ
Βελεστίνου 18, τ.κ. 11523  

Αμπελόκηποι, Αθήνα  
τηλ./φαξ: 210-6916060

e-mail: info@ifonitonanogion.gr
site: www.ifonitonanogion.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ιωάννης Β. Μανουράς

τηλ./φαξ: 210-5241344, κιν. τηλ.: 6972-906273 
e-mail: gmanouras@her.forthnet.gr

art director
Κωνσταντίνα Ανανίδη

ananidi@otenet.gr

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Μανώλης Σκανδάλης
manskan3@gmail.com

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη - alskreta@gmail.com
Ιωάννης Μανουράς

Νίκος Καράτζης
Βασίλης Κονιός
Κώστας Μέμμος

Στέφανος Χαιρέτης
Ζαχαρίας Σαλούστρος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Άλκης Σκουλάς

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Βασίλης Βουϊδάσκης

Γιώργος Καλογεράκης
Θοδωρής Πελαντάκης

Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
Μανώλης Φασουλάς

φΩΤΟΓΡΑφΙΕΣ
Μανώλης Σκανδάλης 

www.mSkandalis.gr, κιν. τηλ.: 6977-891415

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑφΗΜΙΣΗΣ 
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Νικόλαος Καράτζης, κιν..: 6979-302303

Ζαχαρίας Σαλούστρος, κιν.: 6977-464742

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - βΙβΛΙΟΔΕΣΙΑ
Δεκάλογος Ε.Π.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ

τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των  
συντακτών τους. Κείμενα μπορούν να αποστέλονται 

στην εφημερίδα ηλεκτρονικώς ή εγγράφως.  
έπιτρέπεται 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

Ώρες λειτουργίας του Συλλόγου 
μας κατά τη φετινή περίοδο

Ο Σύλλογός μας θα παραμένει για τη φε-
τινή περίοδο ανοικτός, τις Κυριακές και 
από ώρα: 

Περιμένουμε όλους τους συγχωριανούς 
και φίλους του Συλλόγου να μας επισκε-
φθούν στην όμορφη και άνετη αίθουσά 
μας στην Αθήνα, στους Αμπελοκήπους 
(οδός Βελεστίνου 18), για να συζητήσου-
με τα σχέδιά μας, αλλά και τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουμε. Σας περιμένου-
με να γνωριστούμε από κοντά.

το Δ.σ.

17:30 έως 20:30

ΔΙΑφΗΜΙΣΤΕΙΤΕ

ΣΤΗ «φΩΝΗ  

ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Καλούμε όλους, όσοι επιθυμούν να 

διαφημιστούν στην εφημερίδα μας 

να καλούν στα γραφεία του  

Συλλόγου μας τηλ.: 210 6916060  

ή στο τηλ.: 6972 906273  

(Γιάννης Μανουράς).

Ο Ορέστης, η Φανή, ο Δημήτρης, ο Άκος, ο Φώτης και η 
Άννα ζουν στην ευθραυστότητα της νεότητας και τη ρευ-
στότητα ενός κόσμου που δεν ευημερεί. Έξι ήρωες μυθι-
στορηματικοί όσο και αληθινοί προσπαθούν να ισορρο-
πήσουν μέσα στην απαράβατη τάξη του κόσμου με 
μοναδική βεβαιότητα τη βαρύτητα και το θάνατο. Οι 
προσωπικές τους ιστορίες συνδέονται σαν θραύσματα 
για να κατασκευάσουν ένα παζλ σε αποχρώσεις του 
θρίλερ. Μια ιστορία που αναπτύσσεται σαν σπείρα με 
κέντρο της την Άννα και τη μυστηριώδη εξαφάνισή 
της. Οι χρονικές εναλλαγές αποτυπώνονται στις σελί-
δες σαν ένα παιχνίδι μεταξύ μνήμης και λήθης, σαν 
ένας ανοιχτός διάλογος με την απώλεια, καθώς οι 
ζωές των ηρώων διασταυρώνονται σε μια περίεργη 
διαδρομή χωρίς αρχή και τέλος. σε ένα ολόκληρο 
σύμπαν που εμπερικλείει τον μικρόκοσμο όλων συ-
νωστίζονται πρόσωπα, στιγμές, καταγραφές, ενδο-
σκοπήσεις, ευρήματα αλλά και δύσκολα ερωτήμα-
τα. τελικά, μια αναπνοή λιγότερη, ένα βήμα ή ο έρωτας αλλά-
ζουν το βάρος του κόσμου;

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ε Σ
… η δύναμη πυρός του μυθιστορήματος είναι η συγγραφική αρτιότητα – οι λέξεις που διαθέτουν 
περιεχόμενο, οι φράσεις που σφύζουν από ενέργεια, οι περιγραφές που σε κάνουν να αισθάνε-
σαι ένα κόμμα, μια τελεία, πρωτίστως ένα ερωτηματικό που κλυδωνίζεται σαν καρυδότσουφλο 
στα ενδιάμεσα των παραγράφων. το Πώς τελειώνει ο κόσμος είναι μια εξαιρετικά ευθύβολη 
τοιχογραφία, ένα γενναίο οδοιπορικό στις καρδιές και στις ψυχές, ένας ερεθιστικός ψίθυρος 
στο αυτί του απαιτητικού αναγνώστη.

ανδρέας Κούνιος, εφημ. Αλήθεια της Κύπρου 

το παιχνίδι της Ξυλούρη… δεν εξαντλείται στην ιδιοφυή σύνθεση της πλοκής και στη διακειμενι-
κότητα. η τελεολογία της έχει τη σφραγίδα ενός προσωπικού λογοτεχνικού ύφους που η συγγρα-
φέας φαίνεται να κατακτά μέσα από τη συνεχή τριβή με τη γραφή και την ανάγνωση.

Χριστιάνα μυγδάλη, Διαβάζω 

             ΣΥΝΤΟΜΟ βΙΟΓΡΑφΙΚΟ
                                                                                 Η Μαρία ξυλούρη γεννήθηκε το 1983 στην Κρήτη όπου και μεγάλωσε. 

Σπούδασε ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και συ-
νέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές (Ψυχολογία και 

ΜΜΕ). Το πρώτο της μυθιστόρημα, «Rewind» 
(Καλέντης, 2009), ήταν υποψήφιo για το βρα-

βείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα του 
περιοδικού «Διαβάζω» το 2010. Τον Δεκέμ-

βριο του 2011 τιμήθηκε με μία από τις 
τρεις υποτροφίες συγγραφής που απονε-
μήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου Φεστι-
βάλ Νέων Λογοτεχνών, που διοργάνωσε 
το ΕΚΕΒΙ. Δεύτερό της μυθιστόρημα το 
«Πώς τελειώνει ο κόσμος».

«Πώς τελειώνει 
ο κόσμος»

μαρία Ξυλούρη

εκδόσεις: Καλέντης, 2012

σκ
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ει
ς

...  τεΛιΚα για Ποια εΥρωΠΗ μιΛαμε;  

Αντί να σταματήσουν οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να μιλάνε διαρκώς ή ακριβέστερα να φλυαρούν 
ασκόπως, για την οικονομική κρίση και τις αιτίες της, συμμετέ-
χοντας έτσι σ’έναν άτυπο διαγωνισμό κακοφωνίας χωρίς απο-
τέλεσμα, (με σκοπό δήθεν να πείσουν, ότι οι δηλώσεις και η 
δράση τους αποσκοπούν στο συμφέρον της έυρώπης, ενώ στην 
ουσία απευθύνονται στο εθνικό τους ακροατήριο), είναι πια 
καιρός, αυτοί ακριβώς οι ηγέτες να συμμετέχουν σε σοβαρή 
διαπραγμάτευση στη λογική του συμβιβασμού, που άλλοτε 
αποτελούσε βασικό συστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η οικονομική κρίση που σοβεί και πλήττει κυρίως τις χώρες 
του ευρωπαϊκού Νότου και δη τη χώρα μας, απαιτεί διαχεί-
ριση με πνεύμα οξυδερκές, συναίνεσης και βεβαίως, διάθε-
σης για αμοιβαίες υποχωρήσεις, απ’όλους.
Οι Γερμανοί επιδεικνύουν πνεύμα πρωτοφανούς αδιαλλα-
ξίας που θυμίζει στους ειδικούς και δη τους μελετητές της 
ιστορίας, άλλες, σκοτεινές εποχές. 
Υιοθετούν αυστηρή και άτεγκτη στάση απέναντι στη χώρα 
μας, αλλά και άλλους αναξιοπαθούντες λαούς της Ευρώπης, 
ενώ οι επιθέσεις τους ξεπερνούν τα όρια της καλόπιστης κρι-
τικής, και της πρέπουσας διαβούλευσης μεταξύ εταίρων. 
Κάποιος άλλος βέβαια, που είναι «έξω από το χορό», θα 
ισχυριζόταν, ότι η χώρα μας και η πολιτική ηγεσία της, προ-
καλεί με τη στάση της τους Ευρωπαίους ηγέτες, μην μπορώ-
ντας να εφαρμόσει, τηρώντας άλλωστε έτσι, τις συμφωνίες 
για μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο και το φορολογικό σύστη-
μα, με σκοπό να πετύχει τους στόχους για την τιθάσευση του 
ελλείμματος και του χρέους. 
Ο καιρός όμως περνά. Η κλεψύδρα αδειάζει και η τακτική 
του μαστιγίου και του καρότου, φαίνεται ότι στη χώρα μας 
είναι ατελέσφορη. Οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερμανοί 
μάς λένε: Μειώστε το κράτος, τιθασεύστε τις δαπάνες- μειώ-
στε μισθούς και συντάξεις για να  λάβετε οικονομική βοήθεια 
και να μας ξεπληρώσετε αυτά που σας δανείσαμε και μάλιστα 
με το παραπάνω και να μπείτε εν τέλει, στο σωστό το δρόμο, 
αυτόν της προόδου της πραγματικής ανάπτυξης και της κοι-
νωνικής ευημερίας.
Φοβάμαι όμως, όπως και πολλοί άλλοι βεβαίως, που επιδιώ-
κουν να βλέπουν το δάσος και όχι μόνον το δέντρο, ότι η 
χώρα μας έχει απόλυτη ανάγκη να φτάσει στον στόχο μέσω 
άλλης οδού, δηλαδή μέσω της ανάπτυξης που αποτελεί τη 
μόνη αποτελεσματική απάντηση στην κρίση. Με τη λιτότητα 
που προωθούν οι Γερμανοί  καταστρέφεται η χώρα μας, αλ-
λά και η Ευρώπη και οδηγούνται οι ίδιοι στην απομόνωση.
Εν πάσει περιπτώσει, ας θυμηθούν οι Γερμανοί ότι στη με-
ταπολεμική Ευρώπη οι ίδιοι ήταν που δεν τήρησαν τις δε-
σμεύσεις τους από τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, αντιθέτως 
την παραβίασαν και εν τέλει τα χρέη της χώρας τους διαγρά-
φηκαν δια παντός, και δη στο μεγαλύτερο ποσοστό τους.
Αναμένω από την Ευρώπη αλλαγή πολιτικής. Αναμένω από 
τους Ευρωπαίους ηγέτες ενέργειες και πολιτικές άμεσα 
εφαρμόσιμες, που θα ισιώσουν το δρόμο προς μια γνήσια 
και ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Και τού-
το ζώντας την πικρή αλήθεια και τις συνέπειές της στην πρά-
ξη, όπως και πολλοί Έλληνες και λοιποί αναξιοπαθούντες 
Ευρωπαίοι, ότι, δηλαδή, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, που 
άλλοτε στόχευε στην  ανάπτυξη, την ευημερία και την οικο-
νομική σύγκλιση των ευρωπαϊκών λαών, έχει εκφυλιστεί σε 
δανεικά με επαχθείς όρους και επιτροπεία.
Αλλά και η κοινή μας ευρωπαϊκή ταυτότητα εκφυλίστηκε σε 
διπλή ταυτότητα. Στους παραγωγικούς και ικανούς βόρειους 
και στους αντιπαραγωγικούς και ανίκανους νότιους. Η κοι-
νή δημοσιονομική πολιτική δεν ήρθε ποτέ, παραμένοντας 
απλώς κοινή νομισματική πολιτική και η κοινή πολιτισμική 
μας ταυτότητα εκφυλίστηκε σε  απλούς αφορισμούς αρνητι-
κών προτύπων.
Σήμερα, το ευρωπαϊκό όνειρο οπισθοχωρεί, τουλάχιστον 
στις συνειδήσεις των πολιτών, που δύσκολα κατανοούν τα 
οφέλη από τη συμμετοχή της χώρας μας στο όνειρο αυτό. 
Δυστυχώς το στοίχημα φαίνεται να χάνεται και πλέον ουσι-
αστικότερη για μένα σημασία και μεγαλύτερο κίνητρο προ-
βληματισμού μου δίνει το ερώτημα του αν μπορούμε, παρά 
του αν θέλουμε, να μείνουμε σ’αυτήν την Ευρώπη.

Ο εκδότης
γιάννης μανουράς
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ενώ κατά τη διάρκεια της βραδιάς ο Σύλ-
λογός μας, τίμησε για την προσφορά και το 
έργο του Μύρωνα Σκουλά το γιό του Κώ-
στα, που με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη 
παρέλαβε την τιμητική πλακέτα που του 
απονεμήθηκε. Παρουσιαστής της εκδήλω-
σης ήταν ο γραμματέας του Συλλόγου μας 
Μανώλης Σκανδάλης. Στη συνέχεια, παρα-
θέτουμε την ομιλία του κ  Οδυσσέα Σπαχή, 
όπως αποδόθηκε τη βραδιά εκείνη.
Είναι κοινός τόπος, ότι σε καιρούς δύσκο-
λους, κυνικούς και μικρόψυχους, η μνήμη 
πρέπει να αναδύεται για να συντροφεύσει 
με παρακαταθήκες και μηνύματα, τα οποία 
η ίδια η ζωή επικυρώνει ως αυθεντικά και 
ουσιώδη. Ο Μύρων Σκουλάς ήταν ένα Ανω-
γειανός βοσκός που με τις μαντινάδες του, το 
δυνατό, σπινθηροβόλο συναίσθημά του και 
την απλωσιά της καρδιάς του πάντρεψε την 
παράδοση των Ανωγείων με ένα μεστό από 
ανθρωπιά λυρισμό. Έτσι μας  παρέδωσε, ένα 
γνήσιο και αξιομνημόνευτο καλλιτεχνικό δη-
μιούργημα. Αλλά, πέρα από αυτό, με την ευ-
θύνη του πολίτη που επιθυμεί να μας αφήσει 
ένα κοινωνικό μήνυμα διακήρυξε:

«Ο άντρας που έχει με αρχές
όμορφα μεγαλώσει

πράμα στον κόσμο δεν μπορεί
να τονε ταπεινώσει».

Έχοντας, ήδη, υποστεί όλοι μία περίοδο κα-
ταθλιπτικής άμβλυνσης της κοινωνικής συνο-
χής, η μαντινάδα αυτή του Μύρωνα Σκουλά 
επαναφέρει στο προσκήνιο το στέρεο υλικό 
των αξιών. Ο Μύρων, όμως, ήταν και ο άντρας 
της παρέας, ο μερακλής στον αγώνα του βίου. 
Στη ανάμνηση των συγχωριανών του αποτυ-
πώθηκε η δική του ιστορία στη συντροφιά του 
γλεντιού, όπου, όμως, η φιλία δεν ήταν πρό-
σκαιρη, ανέξοδη και ιδιοτελής. Οι συντρο-
φιές και οι παρέες του Μύρωνα ήταν εμπνευ-
σμένες από τον σκληρό και πείσμονα βίο του 
βοσκού. Μας λέει στον «ύμνο των βοσκών»: 

«Δεν τη πετώ τη βέργα μου
τη βούργια δε τη βγάνω
ορκίστηκα στο κόκκαλο
τσι μάντρας να ποθάνω».

Είναι εκείνες, λοιπόν, οι παρέες στις οποίες 
η ταυτότητα και η κοινωνική συνείδηση είναι 
δεδομένη και η επιλογή του βίου εμπεριέχει 
μια σπαρακτική περηφάνια:

«Παλάτια δεν εζήλεψα
καλλιά χω το μιτάτο

κι όλη η ζωή μου να διαβεί
στο γύρο των προβάτω».

Έτσι σε μια εποχή νεοπλουτισμού, ματαιό-
δοξης επίδειξης, η υπεράσπιση της κοινωνι-
κής θέσης που δεν πηγάζει από μια κομπορ-
ρήμονα αλαζονεία προτάσσει την ποιότητα 
της απλότητας και της λαϊκότητας:

«έγώ γεννήθηκα βοσκός
και το βοσκό θα κάνω

κι αν δεν σ’ αρέσω διάλεξε
ένα πρωτευουσιάνο».

Μετά την αναγνώριση και υπεράσπιση της 
κοινωνικής ταυτότητας ακολουθεί η αναζή-
τηση και η δημιουργία της παρέας, όπου η 
φιλία σε καθιστά σύντροφο στον πόνο και 
στην αδικία, συναγωνιστή στη δύσκολη κα-
θημερινότητα. Το ζητούμενο εδώ δεν είναι 
η απλή γνωριμία, αλλά το βαθύτερο συναί-
σθημα, όπου η σχέση δεν καθορίζεται ιεραρ-

χικά και ανταγωνιστικά, αλλά από ένα βαθύ 
σύνδεσμο με τον άλλο. 
Έτσι, σιγά-σιγά αντλώντας έμπνευση από 
την αστείρευτη μουσική και ποιητική παρά-
δοση των Ανωγείων και των Ανωγειανών, 
ο Μύρων Σκουλάς διαμόρφωσε με τη μελω-
δία, κυρίως του μαντολίνου, ένα πλαίσιο 
αναφοράς για να εκφράσει τους δικούς του 
καημούς. Εκείνους που ήταν αγωνία, πίκρα, 
βάσανα και της κοινωνίας των Ανωγείων, 
της οποίας ήταν σπλάχνο. Είναι, άλλωστε, 
δείγμα της γνήσια λαϊκής έκφρασης και 
απόδειξη της εγκυρότητάς της η ανόθευτη 
απόδοση της αγωνίας και των καθημερινών 
βασάνων του βίου.  

«τα βάσανά μου ποταμός
κι έρχεται πάλι μπόρα,

θεέ μου και κάμε ξαστεριά
κι ας είναι λίγη ώρα».

Εδώ, ο Μύρων, ως ο εμψυχωτής της  παρέας 
προσπαθεί να χαλυβδώσει τη κοινωνική συ-
νείδηση των συντρόφων και των φίλων του 
και δίνει ένα αινιγματικά αισιόδοξο τόνο: 

«έγώ έχω αντάρτισσα καρδιά
που δεν το βάνει κάτω,
ευαίσθητη στον έρωτα,
ζηλιάρα των αρμάτω».

Αποτυπώνονται με αυτόν τον τρόπο όλα τα 
στοιχεία, που έχουν καταγραφτεί ως θεμε-
λιώδη χαρακτηριστικά των Ανωγείων,εκεί-
νος ο μοναδικός δηλαδή συνδυασμός, όπου 
το ανυπότακτο δεν αποκηρύσσει την ευαι-
σθησία και τα πάθη, χωρίς να αποκλείονται, 
εξανθρωπίζονται. 
Βέβαια, ο έρωτας κατέχει μια κεντρική λει-
τουργία στη καλλιτεχνική δημιουργία του 
Μύρωνα Σκουλά, είτε ως καημός για το ανεκ-
πλήρωτο, είτε ως λαχτάρα για την αποδοχή 
μιας άδολης αγάπης.Σε κάθε περίπτωση το 
ερωτικό κάλεσμα είναι μια αφορμή για να 
ξεδιπλωθεί μια ευαισθησία που, είτε φανε-
ρώνεται, ομοιάζοντας με ένα λουλούδι ολάν-
θιστο, είτε αρέσκεται να παιγνιδίζει, όπως τα 
στοιχεία της φύσης. Έτσι, η πέρδικα γίνεται 
ένα σύμβολο σε αυτό το άτυπο ερωτικό παι-
γνίδι που ο Μύρων τραγούδησε μαζί με το 
Γιώργη Βρέντζο: 

«το ποτιστήρι πέρδικα
που πας θα το τελιάσω

για να σε πιάσω ζωντανή
φτερό μη σου χαλάσω».

Εδώ γίνεται φανερό πόσο επιδέξια υφαίνε-
ται αυτό το ερωτικό παίγνιο, όχι ως ένα κυ-
νήγι απλής και άκοπης ευχαρίστησης, αλλά 
ως περίτεχνο κέντημα της φυσικής λειτουρ-
γίας, που αναδύει ο έρωτας. Γίνεται φανερό 
ακόμη το πόσο ευρηματικά ο παραδοσιακός 
δημιουργός συνδυάζει το φυσικό περιβάλ-
λον το οποίο του είναι οικείο με την έκφρα-
ση ερωτικής λαχτάρας, λέγοντας μας:

«Για τσι ομορφιές σου πέρδικα
το ‘σπασα το τουφέκι

κι έπαψα να συχνάζω πλιο
εις των πουλώ το στέκι».

Το αξιοσημείωτο σε όλες αυτές τις περιπτώ-
σεις των λαϊκών δημιουργών, που συνέχισαν 
την αλυσίδα της παραδοσιακής μουσικής, 
όπως ο Μύρων, είναι ότι τραγουδούν, όχι 
μόνο για να εκφράσουν μια εσωτερική ανά-
γκη τους,αλλά για να γίνουν και η φωνή της 
παρέας. Αλλά και η φωνή των συγχωριανών 
και φίλων που θα ήθελαν να εκφράσουν κι 
εκείνοι την αγωνία τους,τον ερωτικό πόθο, 

τα βάσανά τους, τους καημούς τους. Η πα-
ρέα με το μαντολίνο ήταν ο φυσικός χώρος 
που χαλύβδωνε τη κοινωνική συνοχή. Και 
τούτο γιατί όλοι οι μέτοχοι-σύντροφοι της 
παρέας μετείχαν της ίδιας παράδοσης, είχαν 
τις ίδιες αναφορές και ασπάζονταν λίγο –πο-
λύ τις ίδιες αξίες: δηλαδή, το φιλότιμο, τη 
διάθεση για αλληλεγγύη, την αναζήτηση του 
σημαντικού και την απόρριψη του ασήμα-
ντου, τη δύναμη της ψυχής:

«Ο άντρας που ‘χει στη ψυχή
δύναμη δε φοβάται,

γι’ αυτό σε εφήμερες χαρές
ποτέ δε διακονάται».

O έρωτας και ο θάνατος κονταροχτυπιούνται 
στα αλώνια της ζωής και σε αυτόν τον ύστα-
το αγώνα η δύναμη της αγάπης γίνεται ένα 
όπλο απέναντι στη λήθη.Η μελωδία του μα-
ντολίνου γαληνεύει ακόμη και αυτήν την 
απολύτως φυσιολογική αγωνία απέναντι στο 
άγνωστο του ανθρώπινου τέλους και την με-
τατρέπει σε οικεία στιγμή:

«Μια ώρα πριν το τέλος μου
ανέ την αντικρίσω,

ακόμη και το θάνατο
βρε θα γελειοποιήσω.

Μια ώρα πριν το θάνατο
να ναι μπροστά στο χάρο
άμα προβάλλει και τη δω

παράταση θα πάρω».
Στον αέναο αγώνα μεταξύ του χάρου και της 
ανθρώπινης θέλησης, που στο δημοτικό τρα-
γούδι έχει παρουσιαστεί με αξιοθαύμαστο 
τρόπο, εδώ τη τελική λύση δίνει μόνο η αστεί-
ρευτη ορμή της αναγέννησης του έρωτα. Ακό-
μη κι αν ο θάνατος και το αναπότρεπτο τέλος 
παρουσιάζονται ως η τελική αλήθεια, η πα-
ράταση στη ζωή μπορεί να αποτελέσει το 
δώρο από ένα ζωογόνο ερωτικό βλέμμα. Δη-
λαδή από αυτήν την ύστατη επιβεβαίωση και 
επικύρωση της αγάπης. 
Επαναφέροντας όμως σε τούτην την αναφο-
ρά μνήμης στο ζήτημα της ταυτότητας θα 
ήταν μεγάλη παράλειψη να μην σημειώσου-
με ότι οι παρέες και οι μερακλίδικες συντρο-
φιές του Μύρωνα Σκουλά και των φίλων και 
συντρόφων του ήταν μια στάση ζωής,αλλά 
όχι μόνο αυτό.Ήταν και ένας απόηχος, μια 
κληρονομιά που μας αναγκάζει να στρέψου-
με τα βλέμματα πίσω για να προσδιορίσουμε 
το κοινωνικό είναι μας και την ιστορική θέση 
μας. Τα Ανώγεια στα οποία δημιουργούνταν 
και θα εξακολουθούν να δημιουργούνται οι 
συντροφιές των μερακλήδων είναι μια ιστο-
ρική συνέχεια του Μινωϊκού οικισμού στη 
Ζώμινθο. Κληρονομήσαμε από τους Μινωί-
τες τους κυκλικούς χορούς με τους οποίους 
εξυμνούσαν τον έρωτα, τη ζωή, την άνοιξη 
και το γονιμοποιό πνεύμα της φύσης. Έτσι, 
οι άξιοι συνεχιστές αυτής της μοναδικής μου-
σικής παράδοσης διαλαλούν, με τον τρόπο 
τους, ότι αυτή η πολιτιστική κληρονομιά μας 
αποτελεί στοιχείο της μοναδικής ιστορικής 
ταυτότητας μας, για την οποία έχουμε τερά-
στια ευθύνη. Και ευθύνη χωρίς αρχές δεν 
νοείται. Επομένως αν, παρά τις δυσκολίες, 
εμείς είμαστε εξοπλισμένοι με αυτές τις αρ-
χές της παράδοσής μας και του τοπικού πο-
λιτισμούς μας κανένας δεν μπορεί μας ταπει-
νώσει, ακόμη και σε αυτούς τους καιρούς της 
άπληστης κερδοσκοπίας, όπως σωστά επε-
σήμανε και ο Μύρων Σκουλάς.

Οδυσσέας Σπαχής

περιε-
χόμενα

Η ΟμΙλΙΑ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ 
ΤΗΣ ΕΚΔΗλΩΣΗΣ 
κ. ΟΔΥΣΣΕΑ ΣΠΑΧΗ

μύρωνασκουλά

αναΚοινωσΗ

ΠΑΡΑΚΑλΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡμΑ 
ΟλΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟμΗΤΕΣ 
ΚΑΙ λΗΠΤΕΣ ΤΗΣ  
ΕΦΗμΕ ΡΙ ΔΑΣ μΑΣ ΝΑ 
ΤΑΚΤΟ ΠΟΙ Η ΣΟΥΝ ΤΗ 
ΣΥΝΔΡΟ ΜΗ ΤΟΥΣ. 
ΠΑΡΑΚΑλΟΥ ΝΤΑΙ 
ΕΠΙΣΗΣ, ΟλΟΙ ΟΣΟΙ 
ΕΠΙΘΥμΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙ-
λΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ 
ΔΗΜΟ ΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ 
ΕΠΟμΕΝΟ ΦΥλλΟ ΤΗΣ 
ΕΦΗμΕΡΙΔΑΣ (Νο 291)  
ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ 
ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ  
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012.
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Ο κεντρικός ομιλητής της βραδιάς Οδυσσέας Σπαχής

Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Γιάννης μανουράς, 
χαιρέτισε την εκδήλωση.

Χαρακτηριστικά της μακράς και ιδιότυπης, φετινής, εκλογικής πε-
ριόδου, όπως εξελίχθηκε, ήταν αφενός οι διαφορές που εμφάνισαν 
τα ποσοστά των κομμάτων εντός του ελάχιστου χρονικού και «πο-
λιτικού» διαστήματος των 40 ημερών, ως αποτέλεσμα της «κομμα-
τικής μετακίνησης» αρκετών ψηφοφόρων, αφετέρου δε η εκλογή 
τριών ανωγειανών και μάλιστα από την οικογένεια των Κεφαλο-
γιάννηδων στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και αναφερόμαστε στην κ. 
Όλγα Κεφαλογιάννη, που εκλέχθηκε στην πρώτη θέση στην Α’ Πε-
ριφέρεια της Αθήνας (περιφέρεια όπου κρίθηκε για πρώτη φορά) 
και μάλιστα τοποθετήθηκε ως Υπουργός Τουρισμού στη νέα σχη-
ματισθείσα κυβέρνηση, αλλά και για τον βουλευτής Ηρακλείου μα-
νώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος εκλέγεται ανελλιπώς από το 1990. 
Όμως και ο νεοεισερχόμενος στον πολιτικό στίβο γιάννης Κεφα-
λογιάννης (γιός του Αχιλλέα), «εκμεταλλεύτηκε» το προβάδισμα 
της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠασΟΚ στο Νομό Ρεθύμνης και 
σε συνδυασμό με τη δυναμική προεκλογική του παρουσία, εκλέχθη-
κε βουλευτής, αφήνοντας εκτός τον Μανώλη Όθωνα.
Ο έτερος βουλευτής του Νομού Ρεθύμνης προήλθε από την παρά-
ταξη του συ.Ρι.Ζα και είναι ο κ. Ανδρέας ξανθός.
Στις επιμέρους παρατηρήσεις επί του εκλογικού αποτελέσματος πρέ-
πει να σημειωθεί η ενίσχυση της ν.Δ. και ιδίως του συΡιΖα σε σχέ-
ση με τα ποσοστά που σημείωσαν τα δύο κόμματα στις πρώτες εκλο-
γές της 6ης Μαϊου. Σημαντική είναι, επίσης και η αλλαγή του πολιτικού 
σκηνικού, από άποψη συγκέντρωσης ψήφων σε σχέση με τα εκλογι-
κά ποσοστά που συγκέντρωσαν, όλες οι υπόλοιπές πολιτικές δυνάμεις 
και δη αυτές που πέτυχαν την είσοδό τους στο Κοινοβούλιο.
Η νέα ΔηΜΟΚΡατια με 557 ψήφους και ποσοστό 33,59% αναδείχθη-
κε πρώτο κόμμα στον Δήμο Ανωγείων από τη διαδικασία της 17/6, 
λαμβάνοντας 80 ψήφους, περισσότερες, σε σχέση με την 6/5.
Ο συ.Ρι.Ζα με 405 ψήφους και ποσοστό 24,43%, αναδείχθηκε δεύ-
τερο κόμμα από τις εκλογές της 17/6 και μάλιστα προσπερνώντας 
το Πα.σΟ.Κ και συγκεντρώνοντας 198 ψήφους περισσότερους  σε 
σχέση με τις εκλογές της 6ης Μαϊου.

Το Πα.σΟ.Κ. φαίνεται ότι «πλήρωσε», το μεγαλύτερο μέρος της δυ-
σφορίας του κόσμου και συγκέντρωσε ποσοστό 22,20% και 368 ψή-
φους, χάνοντας, 64 ψήφους σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.
Πτωτικά κινήθηκε και το Κ.Κ.έ., το οποίο προτίμησαν 72 λιγότεροι 
συγχωριανοί μας σε σχέση με τις πρώτες εκλογές και συγκέντρωσε 
ποσοστό 8,75% και 145 ψήφους, συνεπεία ίσως και της έντονης πώ-
λωσης που επιχειρήθηκε κατά την προεκλογική περίοδο της 17/6.
Η «Δημοκρατική αριστερά» διατήρησε τα ποσοστά της στα ίδια 
επίπεδα και δη την δεύτερη Κυριακή έλαβε ποσοστό 4,46% και 74 
ψήφους.
Ακολούθησαν οι «ανεξάρτητοι Έλληνες» του Πάνου Καμμένου που 
επισκέφτηκε αυτοπροσώπως το χωριό μας, λαμβάνοντας 55 ψήφους 
και ποσοστό 3,32%.
Οι συγχωριανοί μας ψήφισαν σε ποσοστό 0,84%, δίνοντας 14 ψήφους 
στους Οικολόγους Πράσινους και σε ποσοστό 0,78% την παράταξη 
«Δημιουργία, ξανά»!
Η «χρυσή αυγή» έλαβε μόλις 8 ψήφους και ποσοστό 0,48% γεγονός 
που συνιστά, εκ των χαμηλότερων, πιθανόν, ποσοστών στην ελληνική 
επικράτεια. Εντύπωση προκαλούν οι 7 ψήφοι που έλαβε το Παναθη-
ναϊκό Κίνημα. Τέλος η αντ.αΡ.συ.α έλανβε τρεις ψήφους, ενώ το 
λαΟσ 2, όπως και η συνεργασία Κ.Κ.έ [μ-λ] - Μ-λ ΚΚέ.
Να σημειωθεί ότι η εκλογική διαδικασία στ’Ανώγεια και κατά τις 
δύο  Κυριακές, κινήθηκε σε άκρως πολιτισμένα πλαίσια, δίχως εντά-
σεις. Εμφανής όμως, ήταν ο προβληματισμός των συγχωριανών μας 
για τα όσα αντιμετωπίζουν και τα όσα θα ακολουθήσουν στο εγγύς 
μέλλον για τη χώρα μας. Οι καιροί απαιτούν εγρήγορση απ’όλους 
μας και δυστυχώς πολλοί έλληνες και ασφαλώς και ανωγειανοί, αντι-
μετωπίζουν πρωτόγνωρα γι’αυτούς προβλήματα στο νοικοκυριό και 
τη ζωή τους την ίδια. Ας ευχηθούμε, ότι η νέα σύνθεση του ελληνικού 
κοινοβουλίου θα είναι αποτελεσματική και αποφασιστική επιδεικνύ-
οντας ζήλο, μαχητικότητα, δεξιότητα και διαπραγματευτική ικανότη-
τα κατά την διαχείριση των προβλημάτων του έθνους μας και δη στον 
οικονομικό τομέα και αυτόν της πρόνοιας για τους πολίτες.       Φ.Α.

(6/5 και 17/6/2012)
Δυο φορές στην ίδια κάλπη…
Σημαντική η αποχή, αλλά και  
η διασπορά ψήφων. Ανατροπές. 
Αλλαγή πολιτικού σκηνικού.
Τρεις Κεφαλογιάννηδες  
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
Υπουργός Τουρισμού  
η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.

tα συγκεντρωτικά 
αποτελέσματα των κομμάτων 
στο Δήμο Ανωγείων 
(ΕΚλΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης μΑϊΟΥ 2012)

Στις εκλογές της 6/5/2012, στο Δήμο Ανωγείων 
και στα 5 εκλογικά τμήματα, όπου οι εγγεγραμ-
μένοι ήταν 2.707, προσήλθαν να ψηφίσουν 
1.789 ψηφοφόροι (ποσοστό συμ. 33,91%). Εξ 
αυτών βρέθηκαν 1763 έγκυρα ψηφοδέλτια, 10 
λευκά και 16 άκυρα. Τα αποτελέσματα της κα-
ταμέτρησης των ψήφων υπέρ των κομμάτων-
παρατάξεων προέκυψαν ως ακολούθως:

 ΠΑΡΑΤΑΞΗ/ΣΤΗΡΙΞΗ  ΨΗφΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ
νεα δΗμοΚρατια  477. 27,06%
Πα.σο.Κ  432  24,50%
ΚΚε  217  12,31%
σΥριΖα  207  11,74%
δημοκρατική συμμαχία 
ντ. μΠαΚογιαννΗ  88  4,99%
ανεΞαρτΗτοι 
εΛΛΗνεσ  88  4,99%
δΗμοΚρατιΚΗ 
αριστερα  80  4,54%

tα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 
των κομμάτων στο Δήμο Ανωγείων 
(ΕΚλΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

Στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, στο Δήμο Ανωγείων και στα 5 εκλογικά τμήματα, σε 
2673 εγγεγραμμένους ψήφισαν 1673 (ποσοστό αποχής: 37,41 %). Βρέθηκαν 1658 έγκυρα 
ψηφοδέλτια, 5 άκυρα και 10 λευκά).

 ΠΑΡΑΤΑΞΗ/ΣΤΗΡΙΞΗ ΨΗφΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
νεα δΗμοΚρατια 557 33.59%
σΥριΖα ενωτιΚο ΚοινωνιΚο μετωΠο 405 24.43%
Πα.σο.Κ 368 22.2%
K.K.E. 145 8.75%
δΗμοΚρατιΚΗ αριστερα 74 4.46%
ανεΞαρτΗτοι εΛΛΗνεσ – Πανοσ Καμμενοσ 55 3.32%
οιΚοΛογοι Πρασινοι 14 0.84%
δΗμιοΥργια, Ξανα! 
(δΗμιοΥργια Ξανα!δρασΗΦιΛεΛεΥΘερΗ σΥμμαΧια) 13 0.78%
ΛαιΚοσ σΥνδεσμοσ – ΧρΥσΗ αΥγΗ 8 0.48%
ΠαναΘΗναΪΚο ΚινΗμα 7 0.42%
αντικαπιταλιστική αριστερή συνεργασία (αντ.αρ.σΥ.α.) 3 0.18%
Λα.ο.σ 2 0.12%
ΚΚε (μΛ) – μΛ ΚΚε εΚΛογιΚΗ σΥνεργασια 2 0.12%
Κοινωνια ΠοΛιτιΚΗ ΠαραταΞΗ 
συνεχιστών του ΚαΠοδιστρια 1 0,06%
ανεΞ. ΥΠοΨΗΦιοι 1 0,06%
ΚινΗμα δεν ΠΛΗρωνω 1 0,06%
Κομμα Πειρατων εΛΛαδασ 1 0,06%
Κ.ε.αν. ΚινΗμα εΘνιΚΗσ αντιστασΗσ 0 0,00%
ανεΞ.αν.αριστ., αν.δεΞια, αν.ΠασοΚ, αν.ν.δ., 
οΧι στον ΠοΛεμο Κ. εΠιΧ.Χαρ.οιΚ.Χαρ.ΧρεΗ 
σωΖω Ζωεσ Παν.εργ.Κιν.εΛΛ. Πα.ε.Κ.ε. 0 0,00%
εΘνιΚΗ εΛΠιδα 0 0,00%
ενωσΗ Κεντρων 0 0,00%

ΑΝΩΓΕΙΑ
 Εθνικές εκλογές 

2012

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ (ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ) ΠΑΡΩΝ
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Προετοιμασία 
Μαθητών

της Γ’ Λυκείου

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012-2013

Ο ανωγειανός γαμπρός και εκπαιδευτι-
κός Άγγελος Παλαμούτης, σύζυγός της 
Τζένης Μέμμου, (κόρη του συγχωριανού 
μας Κώστα Μέμμου ή μεμμόκωστα, 
επιδεικνύοντας περίσσεια ανθρωπιά και 
αίσθημα αλληλεγγύης και συναισθανό-
μενος τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, 
που αντιμετωπίζει το ανωγειανό στοιχείο 
στην Αθήνα, προσφέρει δωρεάν σε 
 εβδομαδιαία βάση, δίωρη διδασκαλία 
του μαθήματος των μαθηματικών και 
δη για την προετοιμασία των ανωγειανών 
μαθητών, για τη συμμετοχή τους στις Πα-
νελλληνιες εξετάσεις 2012-2013.
Ο Σύλλογός μας σας ενημερώνει, ότι θα 
δημιουργηθεί ένα τμήμα για 10 το πολύ 
μαθητές. Τα ιδιαίτερα μαθήματα στα 
μαθηματικά θα παραδίνονται κάθε Κυ-
ριακή από τις αρχές του προσεχούς 
Σεπτεμβρίου και μέχρι την έναρξη των 
Πανελληνίων Εξετάσεων της προσε-
χούς, εκπαιδευτικής περιόδου. Τόπος 
διδασκαλίας θα είναι η αίθουσα του 
Συλλόγου μας (Βελεστίνου 18, Αμπελό-
κηποι). Πληροφορίες μπορείτε να λά-
βετε από τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου 
μας Ζαχαρία σαλούστρο (6977464742). 
δηλώστε συμμετοχή μέχρι τέλη αυγού-
στου. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερό-
μενοι μαθητές ξεπεράσουν τους 10, θα 
εφαρμοστούν οικονομικά κριτήρια επι-
λογής για τη συμμετοχή των πλεοναζό-
ντων μαθητών στα μαθήματα, τα οποία 
θα τεθούν υπόψη του ΔΣ του Συλλόγου 
μας, ώστε να αποφασίσει.

Εκ του δ.σ.
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ΦΑσΜΑΝ  (fasman@anogia.gr)

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
σε όλες τις χώρες του κόσμου ,που έχουν δη-
μοκρατικό πολίτευμα, με την διενέργεια των 
εκλογών δίνεται το δικαίωμα στο λαό να επι-
λέξει τι είδους διακυβέρνηση θέλει να έχει. 
Η ημέρα των εκλογών δίνει τη δυνατότητα στο 
λαό να επιλέξει και να απορρίψει. Δίνει τη 
δυνατότητα στο λαό να επιβραβεύσει και να 
τιμωρήσει. Δίνει το δικαίωμα στο όνειρο και 
την ελπίδα!
Εκλογικές διαδικασίες θυμάμαι από το 1963 
,δηλαδή κοντά 50 χρόνια τώρα. Λαϊκοί από 
τη μια - Βενιζελικοί από την άλλη να συνθλί-
βουν με τα εκλογικά συστήματα που διενερ-
γούσαν τις εκλογές, την όποια διαφορετική 
φωνή υπήρχε τότε. Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής από τη μια, Γεώργιος Παπανδρέου από 
την άλλη. Εκείνο που μου έκανε περισσότερη 
εντύπωση τότε- άλλωστε τι να καταλαβαίνω 
7 χρονών που ήμουν-ήταν τα επινίκια των ψη-
φοφόρων της παράταξης που κέρδιζε τις 
εκλογές. Τι έκαναν; Κτυπούσαν άδειους τε-
νεκέδες  σε πολύ εκνευριστικό ρυθμό, για να 
κάνουν «καζούρα» στους ηττημένους! Για την 
ιστορία να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής αρχηγός της Ε.Ρ.Ε., μετά την ήττα του 
από τον Γεώργιο Παπανδρέου, παρέδωσε την 
αρχηγία στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο και 
αναχώρησε για το Παρίσι.
1974 ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ›Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής επιστρέφει από το Παρίσι ως 
«μεσσίας». Στις εκλογές που έγιναν, ο λαός 
μετά την δοκιμασία της επταετίας, έδωσε λευ-
κή εντολή στον Κωνσταντίνο Καραμανλή με 
το μοναδικό στα εκλογικά δεδομένα της χώ-
ρας μας ποσοστό του 53,37%.Δεύτερο κόμμα 
η Ένωση Κέντρου με το Γεώργιο Μαύρο υπέ-
στη συντριβή και 20,42%. Στις εκλογές αυτές 
πρωτοεμφανίστηκε το ΠΑΣΟΚ με αρχηγό τον 
Ανδρέα Παπανδρέου, και πήρε 13,58%.Η 
Ενωμένη Αριστερά με τον Ηλία Ηλιού έλαβε 
9,47%. Εκείνο που θυμάμαι ήταν: Λιτότητα 
και το «σφίξετε και άλλο το ζωνάρι». Ο λαός 

που τόσο απλόχερα έδωσε πρωτάκουστο πο-
σοστό στο νικητή των εκλογών, διαψεύστηκε 
παταγωδώς από τους κυβερνώντες 1974-
1981.
ΟΚΤΩβΡΗΣ 1981 ›Στις εκλογές που έγιναν, 
νικητής αναδείχθηκε το ΠΑΣΟΚ. Με αρχηγό 
τον Ανδρέα Παπανδρέου ο οποίος με σοσια-
λιστικό προφίλ και αριστερή φρασεολογία και 
υποσχόμενος την καθιέρωση της απλής ανα-
λογικής, σάρωσε με ποσοστό 48,02%. Η λαϊκή 
εντολή ήταν σαφής: «Aλλαγή» σε όλα τα επί-
πεδα. Τα πανηγύρια του λαού στους δρόμους 
πρωτόγνωρα. Τώρα δεν κτυπούσαν όμως τε-
νεκέδες στα επινίκια. «Καινά δαιμόνια» εμ-
φανίστηκαν ,δηλαδή πυροβολισμοί -συμβολι-
κές κηδείες -ακραίες καταστάσεις. Σίγουρα 
έγιναν κάποια βήματα στη σωστή κατεύθυνση 
κατά το διάστημα 1981 - 2004. Όμως περάσα-
με «άτσαλα» από την εποχή του φόβου σε 
εκείνη της «ασυδοσίας» και της αλόγιστης 
σπατάλης. Τα προηγούμενα χρόνια ο πολίτης 
«φοβόταν» το χωροφύλακα, ενώ τώρα ο χω-
ροφύλακας φοβόταν τον πολίτη. Κοσκωτάδες 
από εδώ Κουτσόγιωργες από εκεί τσοχατζό-
πουλοι παραπέρα. Σκάνδαλα πολλά στη πλά-
τη του λαού συνέθεταν ένα σκηνικό της υπερ-
βολής, σε όλα τα επίπεδα και άσχετο με τις 
προσδοκίες του λαού. Έχει μείνει στην Ιστο-
ρία το σύνθημα το Α.Παπανδρέου: «Τσοβόλα 
δώστα όλα» με ό,τι συνέπειες είχε στην πο-
ρεία. Η φράση «απλή αναλογική» ξεχάστηκε 
από εκείνους που την υποσχέθηκαν και στα 
αυτιά τους προκαλούσε αλλεργία τώρα!
ΜΑΡΤΗΣ 2004 ›Μετά από 40 χρόνια ο Κων-
σταντίνος Καραμανλής γίνεται Κώστας Κα-
ραμανλής και ο Γεώργιος Παπανδρέου έγινε 
Γιώργος Παπανδρέου! Τις εκλογές ,πάντα με 
το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, κερ-
δίζει ο Κώστας Καραμανλής με ποσοστό 
45,36% και 165 έδρες. Στις εκλογές του Σε-
πτέμβρη 2007 κερδισμένος ξανά ο Κώστας 
Καραμανλής με ποσοστό 41,84% και 152 

έδρες για να ολοκληρώσει τάχα μου το έργο 
του! Ο λαός πίστεψε τις πολλές υποσχέσεις 
του στυλ «σεμνά και ταπεινά» οι οποίες όμως 
διαψεύστηκαν παταγωδώς από Ρουσσόπου-
λους - Μαγγίνες - Βουλγαράκηδες κ.α.
ΟΚΤΩβΡΗΣ 2009 ›Νικητής των εκλογών ο 
Γιώργος Παπανδρέου με ποσοστό 43,92% και 
160 έδρες. Το σύνθημα που κυριάρχησε προ-
εκλογικά ήταν: Λεφτά υπάρχουν και η συνέ-
χεια γνωστή, δηλαδή πέλαγος.
Παρατηρώντας αυτή την εκλογική διαδρομή 
στη χώρα μας, βγαίνει αβίαστα το συμπέρα-
σμα ότι ή ο γιαλός είναι στραβός ή στραβά 
αρμενίζουμε. Έτσι φθάσαμε στις 6 του Μάη 
2012 όπου για πρώτη φορά απουσιάζουν από 
το εκλογικό προσκήνιο (σε θέση αρχηγού)τα 
ονόματα Καραμανλής - Παπανδρέου και για 
πρώτη φορά και τα δύο κόμματα του δικομ-
ματισμού μαζί συγκέντρωσαν 35,5% ποσοστό 
πρωτόγνωρο για τα εκλογικά δεδομένα της 
χώρας μας. μήπως εισέπραξαν εκείνο που 
πράγματι τους αξίζει; μήπως ο ελληνικός 
λαός άνοιξε επιτέλους τα μάτια του; με αυ-
τά τα ερωτηματικά θα πορευτούμε στις εκλο-
γές της 17ης του ιούνη  και να ελπίζουμε ότι 
το δικαίωμα που δίνει στο όνειρο και την ελ-
πίδα η ημέρα των εκλογών  δεν θα διαψευστεί 
για άλλη μια φορά.

✒ Στα μέσα της δεκαετίας του 70, είχε έλ-
θει εκδρομή στο χωριό μας ένα Γυμνάσιο 
από τον Άγιο Νικόλαο. Στην πλατεία του Άη 
Γιώργη καθόταν ο γιαλάφτης, όπου μια 
στιγμή τον πλησιάζει μια από τις μαθήτριες 
της εκδρομής κρατώντας ένα πολύ όμορφο 
ρόδο στο χέρι της και του λέει: Έχω ακού-
σει ότι βγάζετε πολύ ωραίες μαντινάδες, θα 
μου πείτε και μένα μια; Ο Αριστείδης κοι-
τάζει την κοπελιά και συμπεραίνει ότι το 
πρόσωπο της ήταν πιο δροσερό από το ρόδο 
που κρατούσε στο χέρι της, οπότε μετά από 
λίγο ακολούθησε το παρακάτω σκηνικό:

Μια τεραστία διαφορά  
βρίνω στο πρόσωπό σου

από το ρόδο που κρατείς  
στο χέρι το δικό σου

Πριν φύγεις και χωρίσουμε  
το ρόδο να μ'αφήσεις

να το ποτίζω δάκρυα ως ότου να γυρίσεις
Τότε η κοπελιά κάνει μια κίνηση να του 
δώσει το ρόδο. Ο Αριστείδης όμως σκέφτη-
κε ότι μπορεί να της το έκαναν δώρο, οπότε 
δεν ήθελε να της το στερήσει  και της λέει:

Πάρε το ρόδο πίσω σου  
σ'ευχαριστώ κερά μου

Φήσεις δε φήσεις τίποτα  
θα σ' έχω στη καρδιά μου!

✒ Πριν από 30 περίπου χρόνια ο Λευτέ-
ρης ο Καλομοίρης, ο γνωστός μαντιναδο-
λόγος και χορευτής είχε μια περιπέτεια με 
την υγεία του, η οποία ευτυχώς είχε αίσιο 
τέλος. Βρισκόταν λοιπόν σε νοσοκομείο της 
Αθήνας για την νοσηλεία του. Κινητά τηλέ-
φωνα τότε δεν υπήρχαν. Κτύπησε το τηλέ-
φωνο στο θάλαμο που βρισκόταν ο Λευτέ-
ρης και το σηκώνει ακούγοντας στην άλλη 
άκρη του τηλεφώνου το μακαρίτη το Λιόντα 
να του λέει:

στο χτύπημά σου εδάκρυσαν  
των αμαθιώ μου οι κόρες

Μα για τση δυνατές καρδιές  
πέμπει ο θεός τση μπόρες!

Ο Λευτέρης εσυγκινήθηκε από τη μαντινά-
δα του Λιόντα, αλλά βρήκε τη δύναμη και 
απάντησε μετά από λίγο:

έίναι στιγμές που ο άνθρωπος  
ότι καρδιά κι `αν έχει

αφήνει το στο μάγουλο  
το δάκρυ του να τρέχει!

✒ Για όλους μας, η φυγή από τη ζωή ενός 
συγγενικού μας προσώπου,είναι μια στιγμή 

μοναδική με τα συναισθήματα να είναι στο 
φόρτε τους. Πόσο μάλλον όταν αυτό το πρό-
σωπο είναι πατέρας. Ο γιάννης ο αεράκης
Πολογιαννιός, όταν πέθανε ο πατέρας του, 
την ώρα που ερχόταν οι παππάδες στο σπί-
τι για να πάρουν το νεκρό, σιμώνει στου 
παπά Κώστα και του λέει:

σιγά παπά να ψάλλετε  
όχι γιατί θ'αγιάσει

η ώρα τ'αποχωρισμού  
ν'αργήσει να περάσει!

✒ Ο μακαρίτης ο Βιτωρόκωστας είχε κά-
ποτε άρρωστη σοβαρά τη μικρότερη του 
θυγατέρα. Πηγαίνει στο καφενείο και κα-
θίζει, αλλά λίγο παράμερα και σκεφτικός. 
Δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη 
αυτή η διαφορετική από τις άλλες φορές 
παρουσία του στο καφενείο, οπότε του λέει 
ένας από τους παρευρισκόμενους: Μα ίντα 
σου συμβαίνει Κώστα; Δε σε θωρώ καλά. 
Η απάντηση του Βιτωρόκωστα ήταν αφο-
πλιστική:

Ήρθεν ο χάρος και ζητά  
τη πιο μικρή μου κόρη

Μα δε τη δίδω ανε καεί όλο Περαχώρι!
ΦΑσΜΑΝ

ΜΙΑ ιστορια...ΑΝΩΓΕΙΑΗ στΗΛΗ τοΥ ταμια

■�Η οικογένεια του Κωνσταντί-
νου μαυρόκωστα (αλμπατόκω-
στα), εισέφερε στη μνήμη του, το 
ποσό των 150 ευρώ στη «Φωνή των 
ανωγείων».
■� Στη μνήμη του Χαράλαμπου 
Φασουλά η οικογένειά του εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ.
■�Στη μνήμη της Αμαλίας συζ. Γε-
ωργίου Σμπώκου η γιαννούλα 
μαυροειδή εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ.
■�Στη μνήμη του Αιμίλιου Σκουλά 
η οικογένειά του εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■�Στη μνήμη του Αιμίλιου Σκουλά 
εισέφεραν στη Φ.Α. ο αντώνης 
σκουλάς το ποσό των 50 ευρώ και 
ο αλέκος διαμαντής, ομοίως, το 
ποσό των 50 ευρώ.
■�Στη μνήμη Αιμιλίου Σκουλά ο 
σωκράτης σκουλάς και ο νίκος 
σωκ. σκουλάς εισέφεραν στη Φ.Α. 
το ποσό των 70 ευρώ.
■�Στη μνήμη της Ελένης Δακανά-
λη ο ανηψιός της νίκος δακανά-
λης (τρουμονίκος) εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ. 
■�Στη μνήμη μύρωνα σκουλά, η 
συζ. Κάλλια εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ως ευχαριστία για 
την τιμητική εκδήλωση εκ μέρους 
του Συλλόγου μας, στη μνήμη του 
συζύγου της.
■� Στη μνήμη Μαρίας Σκουλά 
(ΜΕταξοκώσταινα) ο γιος της δη-
μήτρης, εισέφερε στη Φ.Α. το πο-
σό των 100 ευρώ.
■�Στη μνήμη του ιωάννη Βρέντζου 
(ή γκρανογιάννη) η οικογένειά 
του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ.
■�Στη μνήμη της αθηνάς σκουλά 
(ή Κίκενα), η κόρη της, ειρήνη 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ και ο γιός της ΠαπάΚώστας 
εισέφερε, το ποσό των 100 ευρώ.
■�Στη μνήμη της μαρίας Καλλέρ-
γη (ή μπραγκάρενα), η οικογέ-
νειά της εισέφερε το ποσό των 100 
ευρώ στη Φ.Α.
■�Στη μνήμη Ιώαννη Σπαχή (ή 
Μαρκογιάννη), ο γεώργιος σπα-
χής (Καρνάβαλος) εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■�Ο μανώλης Κουνάλης εισέφε-
ρε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ. 
■�Ο Χάρης Βουϊδάσκης (Χουδέ-
τσι) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 ευρώ.
■�Η οικογένεια νικολάου σαλού-
στρου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 ευρώ.
■�Στη μνήμη σπυρίδωνα μανου-
ρά (σμαϊλοσπυρίδω) και γεωργί-
ου μανουρά (σμαϊλογιώργη) η 
οικογένειά τους κατέθεσε το ποσό 
των 100 ευρώ και στη Φ.Α.
■�Ο ιωάννης μανιώρος εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.

Στο πέρασμα του χρόνου η μαντινάδα 
αποτέλεσε τον καλύ τερο τρόπο έκφρασης 
κάθε Ανω γειανού, για κορυφαίες στιγμές 
τση ζωής του. Ως τέτοιες βέβαια  
λογί ζονται εκεί νες του έρωτα,  
του θανάτου και της καθημερινότητας.

μια
 μαντινάδα...

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

γιατί αυτή η προσφορά δεν έχει ακόμα επιστημονι-
κά διερευνηθεί και το εύρος της απλώνεται σε 
όλες τις πτυχές της αντίστασης. Αναφέρομαι στην 
Ανωγειανή γυναίκα που θρήνησε δικούς της αν-
θρώπους στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, τη Μάχη 
της Κρήτης, στα εκτελεστικά αποσπάσματα των 
κατακτητών και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Στη γυναίκα που έχασε το παιδί της, τον άντρα της 
και έμεινε χήρα προσπαθώντας να επιβιώσει τα 
δύσκολα μετακατοχικά χρόνια. Τη γυναίκα τρο-
φοδότη των αντιστασιακών, τη γυναίκα που έπλυ-
νε, φρόντισε και ταΐσε τους άντρες του Ψηλο ρείτη 
και τους Βρετανούς Συνδέσμους. Τη  γυναίκα που 
ξεγλιστρούσε και μετέφερε μηνύματα σε δύσκολες 
στιγμές. Την Ανωγειανή γυναίκα που εκτέλεσαν 
οι κατακτητές όταν κατέστρεφαν το χωριό και 
τέλος τη γυναίκα που έγινε πρόσφυγας κουβαλώ-
ντας στην πλάτη της τα λίγα πράγματα που κατά-
φερε να διασώσει τον Αύγουστο του 1944.
Ακολουθεί η διήγηση της Αικατερίνης Σπιθούρη 
ξυλούρη, μιας από τις τέσσερις γυναίκες που κλει-
στήκαν «στου Νταμπάκη την τρύπα», στη Μύθια, 
τον Αύγουστο του 1944 για να περιθάλψουν τον 
τραυματία Νταμπακομανόλη (του σαμποτάζ της 
Δαμάστας), ένα κείμενο αφιέρωμα στην ΑΝΩ-
ΓΕΙΑΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.

ΔΙΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΣΠΙΘΟΥΡΗ-ΞΥΛΟΥΡΗ
Μία από τις τέσσερις γυναίκες που κατέβηκαν 
στην «Τρύπα του Νταμπάκη» και έμειναν με τον 
τραυματία διατηρώντας τον στη ζωή είναι η ξα-
δέρφη του Αικατερίνη Σπιθούρη – ξυλούρη. Η 
Αικατερίνη Σπιθούρη-ξυλούρη ζει σήμερα στο 
Τσαλικάκι, ένα χωριό λίγο έξω από το Ηράκλειο 
και θυμάται για την περιπέτειά της με τον τραυ-
ματία Νταμπακομανόλη:
…την Κατοχή ήμουνα δεκαεφτά χρονών. με 
τον νταμπακομανόλη είμαστε μια πόρτα στο 
χωριό. εκάνανε το σαμποτάζ στη δαμάστα κι 
ύστερα τονε φέρανε στ’ανώγεια, στου πατέρα 
του το σπίτι. μετά γρικάται γερμανοί, γερμανοί 
και τονε παίρνουνε νύχτα με το φορείο να τονε 
πάνε στα όρη. Και εκλούθουνα κι εγώ στα όρη. 
με πήρε μαζί της η αδερφή του τραυματία η 
νταμπακομαρία. μα ήθελα κι εγώ να πάω για-
τί’ μουνα αντάρτισσα. δεν ήθελα καθόλου τσι 
γερμανούς και τση φοβούμουνε.
Φοβούμουνε τσι Γερμανούς κι ακόμα τσι φοβούμαι

στα όρη ότι επέρασα πάντα θα το θυμούμαι
μπροστά επήγαινε ο τραυματίας, ξωπίσω οι κα-
πετάνιοι, ύστερα οι άντρες και πίσω εμείς οι γυ-
ναίκες. Και φτάξαμε στη μίθια, στον Άγιο μάμα. 
το τραύμα του ταμπακομανόλη ήτανε  διαμπερές. 
εχώριε να μπει μέσα στην πληγή του ένας γρόθος 
ενός μικρού παιδιού. από τη μια μεριά ίσαμε την 
άλλη. ερχότανε ο γιατρός ο σταυρακάκης και 
έλεγε ότι ο τραυματίας δεν έχει ελπίδες.
Ο σταυρακάκης ο γιατρός είπε δεν έχει ελπίδα
τα φάρμακά του τα’πηρε κι έγειρε όθε τη Νίδα

ερχότανε ο γιατρός και τον άλασε. στο λημέρι 
πάρα πολλοί αντάρτες. Και εσυγκεντρώνουντανε, 
εμαγερεύγανε και πηγαίναμε κι εμείς και παίρ-

ναμε φαγητό για τον τραυματία και για μας. τον 
τραυματία εβλέπαμε κατ’αρχήν η αδερφή του η 
μαρία κι εγώ. το βράδυ που εκαίγανε οι γερμα-
νοί το χωριό ήρθε η θεια μου η Φροσύνη, τση 
μάνας μου αδερφή, Φροσύνη ανδρεαδάκη και η 
σμπρουλοκατερίνη, Ξυλούρη αικατερίνη του 
Καδενιά. Και μου λέει η θεια μου η Φροσύνη 
καίνε το χωριό αλλά το σπίτι μου δε το χαλάσανε 
ακόμη και θα’ρθείτε σεις στο δικό μας γιατί το 
δικό σας είναι τρόχαλος. να κάτσομε εκιά. εστε-
νοχωρέθηκα μα ήμουνε και χαρούμενη δα γω πως 
δεν εχαλάσανε τση θειας τση Φροσύνης το σπίτι. 
αλλά οι γερμανοί δεν το’χανε χαλασμένο προς 
στιγμή. Ύστερα από δυο μέρες εχαλάστηκε κι 
αυτό. την άλλη μέρα εφύγανε οι αντάρτες από 
τη μίθια. μας αφήκανε εκιά με τον τραυματία. 
εκατεβήκαμε στη τρύπα οι γυναίκες με το τα-
μπακομανόλη. οι δυο γυναίκες η Φροσύνη και η 
Καδενιάδενα εκάνανε μέσα στην τρύπα δυο ξω-
μονές κι ύστερα εφύγανε. για να πάνε να ιδούνε 
για τα σπίτια ντως και τσ’εδικούς των. γάζες να 
βάνομε του τραυματία δεν είχαμε. τον άλασε ο 
γιατρός ο σταυρακάκης, όταν οι αντάρτες ήτανε 
ακόμη στη μίθια, και τσι παλιές γάζες τσι τυλί-
σαμε και τσι πετρώναμε. Ύστερα που ο γιατρός 
δεν ήτανε εκιά και δεν είχαμε γάζες, πηγαίναμε 
τη νύχτα και τσι ξεπετρώναμε, εδιαλέγαμε τσι 
πιο καθαρές και βάναμε στη πληγή. 
εσκίσαμε κι ένα ποκάμισο σε λουρίδες και το 
χρησιμοποιούσαμε για γάζες. 
εφύγανε οι αντάρτες και ήρθανε στη μίθια οι 
γερμανοί. εμείς μέσα στην τρύπα τσι γρικούσα-
με. δεν εβγαίναμε την ημέρα έξω ούτε να χύσομε 
νερό μας. Όχι. μόνο τη νύχτα. μέσα στην τρύπα 
εμείς κι ο τραυματίας. δεν εσκέφτουντανε αυτός 
τότε πόνους. μόνο εξάνοιγε να μας παρηγορήσει. 
είχε το τραύμα του είχε και την έγνοια μας. για-
τί εμείς εφοβούμαστε ότι θα’ρθούνε οι γερμανοί 
να μας εσκοτώσουνε, να μας εκάνουνε καταφρό-
νια. Και ο ταμπακομανόλης μας έλεγενε:
δε σας εκάνουνε πράμα οι γερμανοί. γιατί την 
ώρα που θα προβάλουνε και θα μας εδούνε θα 
πετάξουνε μια χειροβομβίδα και θα διαλυθούμε. 
μη φοβάστε. Άλλο πράμα δεν θα ιδείτε.
μα εμείς κάθε μέρα επεριμέναμε το θάνατό μας. 
εμείς τσι γρικούσαμε που περνούσανε από πάνω 
από τη τρύπα. τσι χαλικουθιές και τσι αρβυλιές 
τως. μια μέρα τσ’είδα κιόλας, που να μη τσι δει 
ο ήλιος. το φαΐ μας ήτανε μισό κεφάλι τυρί που 
το κράθιε η μαρία. Κι έκοβε κάθε μέρα ένα μικρό 
κομματάκι. είχαμε κι ένα μπουθκάλι νερό κι ένα 
γουλίδι κρέας. εφάγαμε και τα κάθαρα των πα-
τατώ που εβρήκαμε μια νύχτα στο λημέρι. Πα-
τάτες που είχανε μαγερέψει οι αντάρτες προτού 
φύγουνε από τη τρύπα. Πείνα. εμαζεύαμε αλου-
τσόκαρπο. είναι ένα άγριο δεντρό, αλουτσά. Και 
εμαζεύαμε, τρώγαμε το καρπό, του δίναμε και 
του τραυματία. νερό δεν είχαμε. μια νύχτα απο-
φασίσαμε να πάμε να φέρομε νερό. γυρίζαμε όλη 
νύχτα κι όλη μέρα ίσαμε το δε αύριο. εγώ ήμου-
νε πιο μικρή και ξυπόλητη. εφόρουνα ένα ζευ-
γάρι κλαρόνια και εσπάσανε, ετελειώσανε. αν 
ήθελα περνούμε κανένα λακί που είχε αγκάθες 
με σήκωνε η ταμπακομαρία. Ήμουνε σα τη κλω-
στή, κι από τη πείνα τόσες μέρες που δεν ετρώ-
γαμε πράμα. με σήκωνε και με πέρνανε. Και δεν 
εβρίσκαμε τη τρύπα. το δε αύριο πριν να βασι-
λέψει ο ήλιος εξετρυπήσαμε σε μια περιοχή 
στσ’εμπρίσκους. Και βρήκαμε νερό. Ήπιαμε 
μεις που’μαστε απελπισμένες, κουρασμένες, κα-
ψωμένες. Ήπιαμε νερό. εγεμώσαμε κι ένα πα-
γούρι, δεν είχαμε κι άλλο πράμα, σιδερένιο πα-
γούρι. μετά πως να βρούμε τη τρύπα. γυρέμε, 
γυρέμε τίποτα. τη νύχτα επροπατούσαμε χωρίς 
να ξέρομε που βριχνόμαστε, που πάμε. δεν εγνω-
ρίζαμε τον τόπο. στα τελευταία τη βρήκαμε. ο 
τραυματίας μας είχε ποκλαϊμένες κι αυτός. τσι 

βρήκανε οι γερμανοί, τσι σκοτώσανε τσι εξαφα-
νίσανε, αυτά εσκέφτουντονε. αυτός ήτανε ακί-
νητος. δεν εμπόριε να κινηθεί, ήντά θελα κάνει. 
εμάς ήθελα γυρεύγει; ο τραυματίας επήγαινε 
μέρα με τη μέρα καλύτερα. μια βραδιά λέμε να 
ξαναπάμε στο νερό. στη βρύση τση μύθιας, όχι 
στο Κορίτσι. Και πάμε εγώ και η Καδενιάδενα. 
νύχτα. Και μόλις ακούει η Καδενιάδενα τσι γερ-
μανούς να χαλιχουτίζουνε φεύγει και μ’αφήνει 
μοναχή. το νερό ήτανε στη μύθια και οι γερμα-
νοί κοντά. γρικούντανε οι χαλικουθιές τονε. μό-
λις άκουσε αυτή τσι γερμανούς αλλάζει πίσω και 
φεύγει. Και μ’αφήνει μοναχή. εγώ είπα ετελεί-
ωσε η ζωή μου δα παέ. επήρα όμως εγώ νερό. Και 
το δε αύριο πάλι εξαναπήγαμε. οι γερμανοί εί-
χανε φύγει όμως τότες.
Και σαν εφύγανε οι γερμανοί εξαναγυρίσανε οι 
αντάρτες. Και εβάλαμε τον τραυματία μέσα στην 
εκκλησία στον Άγιο μάμα. Κι ερχότανε οι εγ-
γλέζοι εμπαίνανε μέσα στην εκκλησά, εκρατού-
σανε τα ραδιοπομπά και του λέγανε πως πας, κι 
αυτός τος έλεγε καλά πάω. Κι οι εγγλέζοι του 
λέγανε καλά είσαι, καλό γιατρό έχεις, καλές νο-
σοκόμες. Ήσανε και Άγγλοι και ρώσοι. οι ρώσοι 
τσι θυμούμαι καλά. Ήσανε ψηλοί. 
Και ακούγεται μια μέρα ότι ανεβαίνουνε πάλι 
οι γερμανοί στη μύθια. Και φωνάζει ο Κάβος. 
γερμανοί! Πάρετε το τραυματία!
τότες οι αντάρτες εφύγανε. Ήτανε και πολλοί 
που δεν είχανε όπλα.
να σκεφτείς ότι επετούσανε οι γερμανοί τσι 
όλμους στο λακκάκι και ήρχουντανε τα χώματα 
και μας ελούγανε, τόσο κοντά μας επέφτανε. 
Και δεν εσκούσανε. εφεύγανε οι αντάρτες. ο 
Κάββος εφώναξε πάλι:
Πάρτε τον τραυματία! 
ο ταμπακομιχάλης, ο αδερφός του τραυματία, 
ήβγαλε τα στιβάνια του και μου τα’δωκε. τη τε-
λευταία στιγμή που φεύγανε οι αντάρτες για 
δεύτερη φορά. εγώ ήμουνε ξυπόλυτη. αυτός έβα-
λε του τραυματία τα στιβάνια. ο τραυματίας δεν 
επροπάθιε. Και έβγαλε ο ταμπακομιχάλης τα 
στιβάνια του τραυματία και τα’βαλε κι έδωκε 
μένα τα δικά του. τον τραυματία τον ακολούθη-
ξα μέχρι τέλος. τον επήρανε και τον επήγανε 
στου σφεντόνη τη τρύπα. Κι εγώ επήγα μαζί του. 
μαζί κι η αδερφή του η νταμπακομαρία. Κι εί-
μαστε πεινασμένοι και που να βρεις φαητό. μας 
φέρανε κιοφτέρια κι εφάγαμε κι εμείς κι αυτός. 
Και κόντεψε να ποθάνει από τα κιοφτέρια. Και 
μετά τον επήγανε στο μοναστήρι τση Χαλέπας.
στο μοναστήρι τση Χαλέπας τον άφηκα το ντα-
μπακομανόλη και εγύρισα στ’ανώγεια. 
Όντεν εγύρισα στο χωριό εβρήκα μόνο χαλά-
σματα. δεν είχαμε που να πάμε. εγύριζα τα 
μάθια μου σ’όλο το χωριό και μόνο χαλάσματα 
εθώρουνε. Καθένας χωριανός προσπάθιε να 
βρει πράμα να πάρει και στέγη να τρυπώξει. 
στο χωριό επομείνανε μόνο οι εκκλησές αχάλα-
στες και ορισμένα σπίθια που εκλουθούξανε κι 
αυτοί που τα’χανε τω γερμανώ. 
τσι γερμανούς δε τσι θέλω. δε θέλω να γρικώ 
ούτε την ονομάδα ντωνε.
εμείς επήγαμε και εκάτσαμε στη τύλισσο.
ο νταμπακομανόλης σ’όλη αυτή τη κατάστασή 
του δεν επίστεψε ποτέ πως θα ποθάνει. το τραύ-
μα του ήτονε βαρύ. αλλά αυτός δεν επίστεψε 
ότι δεν θα ζήσει. εγώ έχω μεγάλη ευχαρίστηση 
που εβοήθησα το τραυματία και δεν επήγε χα-
μένος ο κόπος κι η θυσία. γιατί εθυσιάσαμε τη 
ζωή μας. δεν ήτονε και λίγο. Και έχω ένα μεγά-
λο παράπονο. Πως το κράτος δεν μου’δωσε σύ-
νταξη της αντίστασης. Και έδωκε σ’άλλους που 
δεν εξέρανε ήντα πάει να πει ανταρτικό…

ΦωτOγραΦιεΣ: Από την εξερεύνηση των Γερμανών στον 
Ψηλορείτη, το καλοκαίρι του 1943
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Η Ανωγιανή 

αΠεΥΘΥνΘειτε 
στΗν ανταΠοΚριτρια 
μασ στ’ ανωγεια

Παρακαλούμε όλους τους συγ-
χωριανούς και κάθε ενδιαφερό-
μενο, που επιθυμεί να δημο σιευ-
θεί κείμενο ή άρθρο του ή κάθε 
είδους ανακοίνωση στην εφημε-
ρίδα μας, να απευθύνεται στην 
ανταποκρίτρια μας, στ’ Ανώ-
γεια, 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 επιθυ-
μεί. Στην κα Βρέντζου μπορεί 
καθένας να απευθύνεται και για 
θέματα που αφορούν την εφημε-
ρίδα και το Σύλλογό μας, κυρί-
ως, 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.
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την παραμονή των Χριστουγέννων του έτους 2011 
κοιμηθήκαμε αργά. ξυπνήσαμε όμως πρωί πρωί 
από το θόρυβο που έκανε το εργοτάξιο που δούλευε 
ακατάπαυστα, για την ανέγερση ενός ακόμη τετρα-
γώνου με ουρανοξύστες. Παρ όλα αυτά πρόλαβα 
και ονειρεύτηκα. Είδα ένα όνειρο που όπως όλα τα 
όνειρα, κατέλυσε τον χρόνο και τον χώρο: 
«τα τρία κάκιστα Κάππα1, - που κυκλοφορούν ως 
λόγιον2, στο αιγαίο αλλά και στη Μεσόγειο θάλασ-
σα, δυναστεύουν όλη την περιοχή, συγχρόνως με 
την Ρωμαική αυτοκρατορία που διαρκώς εξαπλώ-
νεται, - διαλύονται στα τρία στοιχεία του κόσμου, 
στη θάλασσα στον ουρανό και στη στεριά. το με-
σαίο, το ισχυρότερο και ωραιότερο Κάππα, αποβι-
βάζεται στην Κυρηναική χερσόννησο, από κει 
περνά από την αίγυπτο τα στενά του (Ζέους- σου-
έζ)3 που ακόμη είναι στεριά, και κατεβαίνει από 
την έρημο του σινά κάτω προς τον Περσικό Κόλπο 
μέσα στην έρημο την ζαχάρα.
έπισκέπτεται εκείνη την λωρίδα της γής που ως 
αιχμή και δάκτυλος εισβάλλει και δείχνει την θά-
λασσα, το πέλαγος, τον πόντο και τον ωκεανό. Και 
σε μια άκρη, στο μεταίχμιο μεταξύ στεριάς και γής, 
-πάντα όμως υπό την σκέπη του ουράνιου θόλου,- 
στην άκρη σαν την μύτη της ακίδας, ακρωτήριο που 
τέμνει την θάλασσα και την ακρωτηριάζει, το Κάπ-
πα, το κυριώτερο κέντρο του κύκλου, ιδρύει το 
άλσος του Ζηνός. το έργον αυτού γό-νος έρ-ωτος, 
εύ-κολο και ευ-κλεές. 
τα θεμέλια του ανοίγονται αυτή την στιγμή από την 
σκαπάνη, και στον βωμό που έχει ήδη ανεγερθεί έχει 
αποτεθεί εγχάρακτη πλάκα σε ελληνική γραφή. Όλες 
οι λέξεις που έχουν χαραχθεί σ αυτήν αρχίζουν από 
Κάππα, πολυπληθείς, αριθμούν 5 Κάππα κεφαλαία: 
“Κοινόν Κρητών, Κόιντος Καικίλιος Κυρήνεια”. Οι 
κασμάδες εκσκαφής των θεμελίων ηχούν πολύ δυ-
νατά. αν και το έδαφος είναι αμμώδες χωρίς καθό-
λου βράχια ο ήχος της σκαπάνης μεταφέρεται πολ-
λαπλασιασμένος στα ώτα μου.» 
Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω τον Κωνσταντή να 
μου λέει χαμογελώντας:
-Ανήμερα Χριστούγεννα μάννα αντί για τα κάλα-
ντα όπως θα συνέβαινε στην πατρίδα στην Ελλάδα, 
άρχισαν τα όργανα. Βλέπεις Κυριακή σήμερα είναι 
η πρώτη εργάσιμη της εβδομάδας και εδώ είναι 
Ισλάμ. ΟΙ εργάτες εργάζονται πυρετωδώς. Και 
ξέρεις ε…
Δεν τον άφησα να συνεχίσει και τον διέκοψα ως 
συνήθως ρωτώντας τον.
-Τι σημαίνει παιδί μου ισλάμ;
-Στην αραβική γλώσσα μάνα η λέξη «ισλάμ» ση-
μαίνει «υποταγή», και χρησιμοποιείται από τους 
μουσουλμάνους για να δηλώσουν την «υποταγή 
στον Θεό» και εκείνοι που αποδέχονται την θρη-
σκεία του ισλάμ,(τη στάση υπακοής, εξάρτησης και 
αφοσίωσης στον Θεό τους), οι πιστοί ονομάζονται 
«μουσλίμ» που σημαίνει «υποταγμένος», όχι οπου-
δήποτε υποταγμένος αλλά «υποταγμένος στον 
Ύψιστο».
-Καλά όλα αυτά αλλά τέτοια μέρα πρωί πρωί στο 
κουρμπέτι; Ρωτώ αγουροξυπνημένη.
- Εδώ σήμερα είναι μια μέρα καθημερινή όπως 
όλες οι άλλες. Εγώ φεύγω για δουλειά, βλέπεις και 
οι εργάτες στην οικοδομή νωρίς νωρίς είναι στο 
πόστο τους. 
Δεν πρόλαβα ούτε να σκεφθώ αυτά που μου είπε. 
Με φίλησε βιαστικά κι έφυγε. Μετά την αποχώρη-
ση του γυιού μου συνειδητοποιώ ότι είμαστε μα-
κριά από την πατρίδα. Βρισκόμαστε σε άλλη γη, σ 
άλλα μέρη.
Έμεινα ακίνητη στο παράθυρο να παρατηρώ τους 
εργάτες πακιστανούς και ινδούς ως επί τω πλείστον 
να εργάζονται σαν μυρμήγκια. Ομαδικά πέντε πέντε, 
με αργές και νωχελικές κινήσεις κουβαλούν σίδερα 
για να σιδερώσουν την βάση του ουρανοξύστη. Τα 
μηχανήματα των γερανών πανύψηλα και υπερμεγέ-

θη μεταφέρουν το υλικό και το εναποθέτουν στο 
χώρο της υπό ανέγερσιν οικοδομής. 
Σκέφτομαι ότι το όνειρό μου πριν καλά καλά ανοί-
ξω τα μάτια μου, βγήκε αληθινό, καθώς παρατηρώ 
τις οργιώδεις οικοδομικές εργασίες. Ουρανοξύ-
στης ο ναός της νέας εποχής, της άνοιξης του Κα-
τάρ στον κόσμο, στήνεται σήμερα στην Ντόχα. 
Όπως κάποτε ίσως οι Κρήτες έστησαν στην έρημο 
τον βωμό στο ιερό άλσος του Διός.
Εν τω μεταξύ ξύπνησε και ο Αλέξανδρος από τον 
θόρυβο και ήλθε στο παράθυρο. Παρατηρεί και αυ-
τός με έκπληξη τις οικοδομικές εργασίες. Εκείνος 
παρακολουθώντας επί μακρόν τις αργές κινήσεις των 
εργατών σε σχέση με το τον τρόπο που εργάζονται 
οι εργάτες στις οικοδομές στην Ελλάδα σχολιάζει:
-Μπορείς να φανταστείς εργολάβο οικοδομής στην 
Ελλάδα να ανεχθεί να κουβαλούν τα σίδερα πέντε 
πέντε εργάτες και με τέτοια βραδύτητα; 
Και γώ του απαντώ με ένα ξερό όχι, χωρίς όμως να 
μπορώ να σκεφτώ την εξήγηση του φαινομένου. 
Βρίσκομαι ακόμη μεταξύ ύπνου και ξύπνου, στην 
έρημο στο ακρωτήρι βλέπω το τρίτο Κάππα, τους 
Κρήτες, να έχουν στήσει βωμό και να σκάβουν τα 
θεμέλια του ναού στην άκρη της θάλασσας ……
Ώσπου να πάρομε πρωινό και να σκεφτούμε προς 
τα πού θα κάνουμε την πρώτη μας εξόρμηση, γύρω 
στις 1 η ώρα ανοίγει η πόρτα του διαμερίσματος 
διάπλατα και εμφανίζεται ο Κωνσταντής χαμογε-
λώντας. Έκπληκτη τον ρωτώ:
-Πως έτσι και σχόλασες τόσο νωρίς; Και κείνος 
μου απήντησε
-Δεν υπήρχε απαρτία μάννα. Οι περισσότεροι ερ-
γαζόμενοι στην εταιρεία είναι χριστιανοί και έτσι 
μετέχουν στην θρησκευτικοί τους εορτή με την 
αποχή από την εργασία.
Ο τόνος της φωνής του ζωηρεύει λέγοντάς μας:
-Αντε μην χρονοτριβείτε. Ετοιμαστείτε γρήγορα 
θα σας πάω μια βόλτα στη Κατάρα.
-Ποια είναι αυτή η Κατάρα παιδί μου χριστουγεν-
νιάτικα; Εμείς στην Ελλάδα δεν την έχουμε για 
καλό. Μακριά από μας η Κατάρα όποια και νάναι 
αυτή.
Χαμογελάει και σκύβει να μ αγκαλιάσει ενώ εγώ 
ακάθεκτη, αδιόρθωτη συνεχίζω.
-Η λέξη είναι σύνθετη προέρχεται από την Αρά 
που σημαίνει ευχή, προσευχή παράκληση, κατ αρ-
χήν, αλλά η πρόθεση κατά, που προτίθεται ή προ-
στίθεται στη λέξη αρά αλλάζει την διάθεση της 
λέξεως και την μετατρέπει σε αρνητική έννοια σε 
κατάρα και ανάθεμα.
Μου δίνει ένα φιλί. ξέρω γιατί το κάνει για να μου 
κλείσει το στόμα και να μην συνεχίσω να ασχολού-
μαι με την γλώσσα. Αλλά εγώ απτόητη κάνω πως 
δεν καταλαβαίνω.
-Ακόμα δεν πατήσαμε το πόδι μας στο Κατάρ και 
αρχίσαμε από την Κατάρα, αρχίσανε οι Κατάρες; 
Τότε παρενέβη ο Αλέξανδρος, που πάντα απωθεί 
και διαλύει το σκότος και την αμφιβολία για να 
βάλει τα πράγματα στη θέση τους.
-Γιατί το λές αυτό; Τι σχέση έχει η Κατάρα στα αρα-
βικά με την ελληνική λέξη κατάρα; Κατάρα είναι μια 
περιοχή στη βόρια βόρια πλευρά της Χερσονήσου 
του Κατάρ απέναντι από Μπαχρέιν, που…
Και πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση και τη 
σκέψη του πετάχτηκα δεν τον άφησα να συνεχίσει.
-Ίσως απ΄αυτήν την περιοχή να πήρε και το όνο-
μά του ολόκληρο το κράτος του Κατάρ. Παράξενη 
συνήχηση Κατάρ και κράτος δεν νομίζετε; Παρα-
τήρησα με έκπληξη κοιτάζοντας τους έντονα για 
να δω τις αντιδράσεις τους. 
Ο γυιός μου μεταξύ ειρωνείας και χιούμορ μην 
αντέχοντας άλλο την εμμονή μου με την γλώσσα 
που δεν έχει όρια επεμβαίνει: 
-Έλα βρε μάνα τώρα άσε τις υπερβολές και τις εμ-
μονές σου με την γλώσσα, εδώ είναι αραβικό κράτος 
εδώ είναι ισλάμ, τι σχέση μπορεί να έχει η αραβική 

λέξη Κατάρα ή Κατάρ, με την ελληνική λέξι κράτος; 
ξέχασε για λίγο την γλώσσα μας και την Ελλάδα.
-Λέγε εσύ ό,τι θες όμως την Ελλάδα, την Κρήτη, 
και τη γλώσσα μου την ελληνική δεν θα τις ξεχάσω 
ποτέ ούτε σ αυτή τη ζωή μου, ούτε στην άλλη που 
ελπίζω να μην έχω, η οπουδήποτε αλλού πάει η 
ψυχή μου.. Είναι όλη η νοητική ικμάδα που μπορώ 
να διαθέσω ως σκεπτόμενο όν. Ως όν που επιθυμεί 
και προσπαθεί να συνδεθεί και να κατανοήσει τον 
κόσμο και τον διάκοσμο. 
Οι δυό άνδρες κοιτάζονται στα μάτια και ξεσπούν 
σε γέλια, γέλια συνωμοτικά και κοροϊδευτικά, με 
εκείνο το γνωστό, αλλά ποτέ αποδεκτό σε μένα 
ύφος μεταξύ κατανόησης και συμπάθειας. Το ύφος 
της άφεσης των δήθεν αμαρτιών μου. 
-Μην αργείτε θα χάσουμε την ημέρα και είναι 
αμαρτία, είπε ο Κωνσταντής.
 Άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος για να ανα-
γκαστούμε να βιαστούμε.
Μόλις επιβιβαστήκαμε στο αυτοκίνητο του, μας 
πρότεινε να μας πάει μέχρι την Βενετία. ξαφνια-
σμένη τον ρώτησα:
-Πως θα πάμε στην Βενετία; Μόλις προ ολίγου 
ήρθαμε από την Ευρώπη, 
Μου εξήγησε υπομονετικά.
-Μάνα εδώ στο Κατάρ ο Εμίρης ο Hamad bin 
Kalifa Al Althani που κατέλαβε αναίμακτα την 
εξουσία από τον πατέρα του το 1992, διαμορφώνει 
μια περιοχή της Ντόχα που βρίσκεται δίπλα στη 
θάλασσα και ….
-Και ποια περιοχή της Ντόχα δεν βρίσκεται δίπλα 
στη θάλασσα; βιάστηκα να ρωτήσω πριν ολοκλη-
ρώσει ο Κωνσταντής.
-Υπάρχουν πολλές περιοχές της πόλης, που δεν 
βρέχονται από τον περσικό κόλπο. Αλλά άφησέ με 
να ολοκληρώσω. 
Αυτή η συνήθεια μου να διακόπτω δεν θα με εγκα-
ταλείψει ποτέ, διαπιστώνω ακόμη για μια φορά με 
απογοήτευση. Αναρωτιέμαι αν θα τα καταφέρω κά-
ποτε να την αποβάλω. Είναι αποτέλεσμα του άγχους 
μου να τα προλάβω όλα; Να τα καταλάβω όλα; 
-Ο Εμίρης έχει φιλόδοξα σχέδια θέλει να κάνει 
μια ζωντανή αναπαράσταση της Βενετίας... Προ-
σπαθεί να συνεχίσει ο Κωνσταντής απτόητος που 
δεν μπορεί να μαντέψει τις σκέψεις μου.
-Δεν έχω όρεξη να βλέπω απομιμήσεις και αναπα-
ραστάσεις, ψευδοείδωλα, άμα θέλω να δω την 
Βενετία θα πάω να συναντήσω την Βενετία αυτο-
προσώπως και όχι δια της αντιπροσώπου της. 
Πάλι τον διέκοψα και δεν τον άφησα να ολοκλη-
ρώσει την φράση του, σκέφτηκα. Τι ελάττωμα κι 
αυτό!
-Δεν χάνουμε τίποτε να περάσουμε από κεί αφού 
όπως λέει ο Κωνσταντής είναι ο δρόμος μας. Πα-
ρατηρεί ο έτερος Καππαδόκης ο Αλέξανδρος. 
Εξ αιτίας της συμφωνίας των δύο ανδρών, εν ονό-
ματι της δημοκρατικών μου αρχών υποχωρώ. Είμαι 
ούτως ή άλλως μειοψηφία όπως συνήθως. 
Ο Κωνσταντής στρίβει δεξιά από την κεντρική λε-
ωφόρο της La croisette, δίνει μια κάρτα στον φρου-
ρό της Πύλης και κατευθυνόμαστε προς την αντι-
πρόσωπο της Βενετίας, η μάλλον καλλίτερα την 
Βενετία μαιμού. Εγώ έχω εντελώς αρνητική διάθεση, 
καθώς παρατηρώ από μακριά υψηλά κτίρια με διά-
φορα χρώματα να διακοσμούν το χρώμα του γκρίζου 
ουρανού. Μετά από κάμποσα λεπτά έχουμε πλησι-
άσει την θάλασσα, την ακτή. Τα κτίρια γίνονται πιο 
χαμηλά θυμίζουν ενετικό ρυθμό και τα χρώματα, 
γαλάζιο, ροδί, και κίτρινο λάμπουν κάτω από το φώς 
του ήλιου. Αυτό το δομικό και χρωματικό σύνολο με 
τις σκιές των κουφωμάτων τους δημιουργούν ατμό-
σφαιρα, ναι οφείλω να το παραδεχτώ, δημιουργούν 
ατμόσφαιρα. Μια ατμόσφαιρα διαφορετική από την 
συνοικία του Πέρλ, σαν να έχω βρεθεί ξαφνικά με 
ένα ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων, σε χρόνο μηδέν 
σε άλλο χώρο. 

Έχει συμβεί μιά ταχεία μεταφορά στο χρόνο την 
οποίαν τονίζουν και επιβεβαιώνουν οι γέφυρες που 
συνδέουν το πλήθος των θαλασσινών καναλιών. Τα 
πλακόστρωτα και οι μικρές πλατείες με τα λιγοστά 
φυτεμένα δενδράκια συντελούν κι αυτά σ αυτή την 
μεταφορά. Δεν ονειρεύομαι αυτή τη φορά. Βρίσκο-
μαι στην Ντόχα την πρωτεύουσα του Κατάρ και στη 
Βενετία της Αραβίας. Βρίσκομαι με όλες τις αισθή-
σεις εν εγρηγόρσει, σε μια πόλη υπό ανέγερση, μια 
ατμόσφαιρα υπό κατασκευήν. 
-Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και θα 
τελειώσουν και τα μικρότερα έργα, τότε θα έχει 
περισσότερο ενδιαφέρον. 
-Θα απουσιάζει όμως το χαρακτηριστικότερο στοι-
χείο και έμβλημα της Βενετιάς, παρατηρεί ο Αλέ-
ξανδρος.
-Εννοείς την εκκλησιά του Αγίου Μάρκου και τον 
λέοντα; Την απάντηση δεν την ακούω γιατί ήδη 
φαντάζομαι κόσμο να κυκλοφορεί, μαγαζιά καφέ 
και οι terasses να λειτουργούν και ίσως και γόνδο-
λες να πλέουν μέσα στα κανάλια. Ένα σκηνικό που 
εμένα τουλάχιστον μέσα στην φαντασία μου με 
συνεπαίρνει και με συγκινεί. 
Με συγκινείόχια για άλλο λόγω αλλά γιατί επεμ-
βαίνει η μνήμη. Η ιστορική εποχή η ιστορική περι-
πέτεια της Κρήτης, κατά την Βενετική κατοχή. Μια 
εποχή-κατοχή βενετσιάνικη που επηρεάστηκε από 
την παιδεία και τον πολιτισμό της Βενετίας ακόμη 
και από τη γλώσσα της. Θεωρώ ότι η χαρακτηρι-
στική προφορά του κάππα τσι που διατηρείται 
ακόμη και σήμερα στην κρητική διάλεκτο είναι 
βενετσιάνικης προέλευσης.
Θυμήθηκα την διδασκαλία των λατινικών από τον 
αείμνηστο Δάσκαλό μου Μενέλαο Παρλαμά. Μας 
δίδαξε Κικέρωνα και Γάιο Ιούλιο Καίσαρα. Ειδι-
κά για κατά την διδασκαλία του τελευταίου βιβλί-
ου «De Bello Civili» του Γάιου Ιουλίου Καίσαρα, ο 
αείμνηστος Δάσκαλός μου που επέμενε με φορτι-
κότητα και σχολαστικότητα να προφέρουμε το 
κάππα της λέξης civili με τσι.
Θυμήθηκα την κομέντια ντελ άρτε που είχε ως απο-
τέλεσμα τη γέννηση μεγάλων έργων στην Κρητική 
λογοτεχνία, όπως τον «Ερωτόκριτο την «Ερωφίλη» 
τον λυρικό ποιητή Αντώνιο Πάντιμο και το έργο του 
«Ερωτική Πίστη» που είχε ανεβάσει εδώ και αρκε-
τά χρόνια στο Ηρώδειο Ο Σπύρος Ευαγγαλάτος. 
Θυμήθηκα ακόμη και την εξαίρετη βιβλιοθήκη της 
Βενετίας την Μαρκιανή Βιβλιοθήκη την μεγαλύτε-
ρη βιβλιοθήκη της Βενετίας με τους 13.000 τόμος 
βιβλίων. Σκέφτηκα ότι αυτοί οι θησαυροί, είναι ο 
προσωποπαγής πλούτος της Βενετιάς και δεν μπο-
ρούν να μεταφερθούν σ αυτόν τον χώρο ότι και να 
γίνει. Έτσι κάπως ηρέμησα.
-Χαίρε Βενετία μεγάλη ερωμένη της θάλασσας, 
χαίρε Βενετιά, ένδοξο παρελθόν της Κρήτης φώ-
ναξα δυνατά και ηρέμησα. Βγήκαμε από την πα-
ράκαμψη της Βενετίας.
Από το πίσω μέρος τα κτίρια είναι ψηλότερα με τα 
κλασικά αραβικά καφασωτά, γεγονός που με ενοχλεί 
αισθητικά. Για να ξεπεράσω αυτήν την ασκήμια σι-
γομουρμουρίζω τους στίχους του Νίκου Γκάτσου: 
«Γειά σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους 
του νοτιά…
φύσα αεράκι φύσαμε μη χαμηλώνεις ίσαμε 
να δω στην Κρήτη μια κορφή πούχω μανουλα και 
αδερφή.. 
Γεια σου χαρά σου Βενετιά……μμμμμμ» 
Το αυτοκίνητο κυλά αργά μέσα στο φώς του μεση-
μεριού, καθώς ακούγεται μόνο η φάλτσα φωνή μου. 
Οι άνδρες ως συνήθως παρατηρούν το περιβάλλον 
σιωπηλοί. Αυτό όμως δεν διαρκεί για πολύ, γιατί 
δεν άντέχω την εικόνα των πολυπληθών οικοδο-
μών. Διακόπτω απότομα το τραγούδι του Γκατσου-
Χατζηδάκη και ρωτώ:
-Μα γιατί τόσο ψηλά τα κτίρια και τα καφασωτά; 
Η εικόνα είναι αντιαισθητική. Τι αρχιτέκτονες είναι 

           ΠαρεΞ εΛεΥΘερια Και γΛωσσα...

 Ντόχα _ 2η συΝΕχΕΙΑ
Το άνθος της Ερήμου ή αραβιστί Αλ Σάχρα Ζαχάρ  

(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ...)

1 Ιστορία της Κρήτης Β. Ψιλλάκη Τόμος Β' σελ.71.
2 Η λέξη σημαίνει χρησμός και χρησιμοποιείται στα 
συγγράμματα του Πρόκλου τον 4ον μ.χ. αιώνα.
3 Ακόμη και σήμερα μετά την διάνοιξη της διώρυγας του 
Σουέζ-ζέους η διώρυγα λέγεται Πόρτ-Σάιδ που αν 
αναγνωσθεί ανάποδα μας παραπέμπει στο όνομα του θεού 
Δίας. Δηλ ακόμη και σήμερα εκεί ίσως να είναι 
κεκρυμμένη Πύλη του Διός.
4 Γιώργος Σεφέρης.

αυτοί που τα κατασκευάζουν τέλος πάντων;
Ο Κωνσταντής γελά δυνατά, μάλλον καγχάζει για 
την ερώτησή μου. 
-Καλά βρέ μάνα δεν καταλαβαίνεις το γιατί. Οι 
λόγοι είναι λειτουργικοί. Τόσες οικοδομές μέσα 
σε πεζόδρομους, εξυπακούεται ότι τα αυτοκίνητα 
θα πρέπει κάπου να σταθμεύουν. Ε λοιπόν σταθ-
μεύουν στα εξωτερικά κτίρια με τα καφασωτά. 
Πϊσω από τα καφασωτά θα λειτουργούν χώροι 
στάθμευσης των αυτοκινήτων. 
Η εξήγηση αυτή κάπως με ηρεμεί κάπως μαλακώ-
νει την ψυχή μου.
-Τα κτίρια γύρω από τα κανάλια είναι μια εικόνα 
προσομοίωσης. Η Βενετία όμως είναι μία και θα 
παραμείνει μία ακόμη και να βυθισθεί. Η Βενετία 
της καρδιάς μου πάντα θα βρίσκεται στην Ιταλία.
-Θα πάμε κάποτε στη Βενετία μην παραπονιέσαι. 
Εξ άλλου στώχω υποσχεθεί. Μου λέει στ αυτί ο 
Αλέξανδρος.
-Θα πάμε μόνο και μόνο για να επισκεφθούμε την 
πλούσια βιβλιοθήκη της Φλαγγινείου Σχολής. Το 
πλήθος των ελληνικών βιβλίων που είναι τυπωμένο 
κυρίως στα ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας 
από το 16ο έως το 18ο αιώνα μας περιμένει. 
Με ακουμπά στον ώμο για να χαλαρώσω αλλά εγώ 
συνεχίζω. 
-Μου το υποσχέθηκες αλλά το ελησμόνησες. Πόσα 
χρόνια έχουν περάσει από τότε που μου έδωσες 
αυτή την υπόσχεση; 
Μετά από αρκετή διαδρομή αφού περνάμε πλατείς 
δρόμους με φοίνικες και ροτόντες όπου γίνονται οι 
στροφές των αυτοκινήτων που τρέχουν ιλιγγιωδώς, 
-οδηγούν χειρότερα από τη Συρία-, εισερχόμαστε 
με δόξα και τιμή στην είσοδο της Κατάρα. Στην 
είσοδο υπάρχει Πύλη εισόδου και χώρος στάθμευ-
σης των αυτοκινήτων τεράστιος. Σταθμεύουμε και 
προχωράμε με τα πόδια δίπλα την θάλασσα. Από 
την πλευρά της θάλασσας τα έργα έχουν ολοκλη-
ρωθεί. Από την πλευρά της πόλης τα έργα συνεχί-
ζονται με γοργούς ρυθμούς. Απ ότι παρατήρησα τις 
επόμενες μέρες δούλευαν και εδώ νυχθημερόν. Τα 
βράδια που γυρνούσαμε αργά στο σπίτι, με φώτα, 
οι εργάτες στο εργοτάξιο της Κατάρα δούλευαν 
ακατάπαυστα.
Η θάλασσα ήρεμη κοιμισμένη σχεδόν ακίνητη κα-
θρεπτίζει τις επιφάνειες των πλοίων και των  κτιρίων. 
Και δίπλα της ένας φαρδύς δρόμος με καμπύλες για 
πεζούς και αυτοκίνητα διαγράφει δαντελοειδώς την 
άκρη του γυαλού παιχνιδίζοντας με στεριά και θά-
λασσα. Ένα παλιό σκαρί πλοίου όλο ξύλο, καλο-
φτιαγμένο και ζεστό είναι ακίνητο γερμένο μελαγ-
χολικά σε μια προβλήτα. Ρωτώ τον Κωνσταντή. 
-Τι είδους πλοιάριο είναι αυτό το φινετσάτο πλε-
ούμενο;
-Είναι το παμπάλαιο καραβάκι του Κατάρ από τα 
παραδοσιακά τους. Μ αυτά μάζευαν παλιά τα μαρ-
γαριτάρια και ψάρευαν στο κόλπο του Πέρλ. Και 
σκάζοντας εκείνο το χιουμοριστικό γελάκι του συ-
μπλήρωσε. Ονομάζεται ντχάου, περίπου όπως 
λέμε ντόχα στα αραβικά, κάπως έτσι. Το χρησιμο-
ποιούν ακόμη και σήμερα για τουριστικούς λόγους. 
Μ αυτά κόβουν βόλτες στη θάλασσα. Είναι συνη-
θισμένο πλοίο στην περιοχή και στον περσικό κόλ-
πο. Χρησιμοποιεί πανιά στη θάλασσα μέσα φαντά-
ζει ψαροπούλι. 
-Θα επιθυμούσα πολύ να κάναμε ένα γύρω μ αυτό. 
Να βλέπαμε την Ντόχα μέσα από ένα ντχάου από 
την πλευρά της θάλασσας. 
Και παρατηρώντας το αποδοκιμαστικό βλέμμα του 
Αλέξανδρου συμπλήρωσα ταπεινά και σεμνά. 
-Αν μας μείνει χρόνος.
-Μη μου πείς μάνα ότι θέλεις να μοιάσεις στον 
κάπτεν Αλλαν Βιλλιέ που έπλευσε στον ινδικό ωκε-
ανό με ένα ντχάου ένα χρόνο σχεδόν από το 1938 
έως το 1939 για να τραβήξει φωτογραφίες! 
Λατρεύω αυτούς τους δυο άντρες της ζωής μου. 
Αλλά όταν με πειράζουν δήθεν αστειευόμενοι, με 
εκνευρίζουν αφάνταστα. Πάντως σήμερα ημέρα 
Χριστουγέννων που περπατώ στην Κατάρα ρου-
φώντας τον αραβικό ήλιο δεν πρόκειται να εκνευ-
ριστώ ούτε να απαντήσω στα πειράγματά τους. 
Αυτή την ευδαίμονα στιγμή που βαδίζω ανάμεσα 
τους αγαπημένους μου «παρ θιν αλός» η απουσία 
του τρίτου άντρα της ζωής μου είναι έντονη. Η 
απουσία του ως δίκοπο μάχαιρι με πληγώνει. Και 
στις πιο ευτυχισμένες αλλά και στις πιο δύσκολες 
στιγμές της ζωής μου, εδώ και δεκα οκτώ χρόνια, 
μου λείπει ο τρίτος άντρας της ζωής μου, που ήταν 
κατά κάποιον τρόπο ο πρώτος, το πρότυπον. Μου 
λείπει ο Ιωάννης, ο αγαπημένος, ο πατέρας μου, ο 
ταξιδευτής που ήθελε να γνωρίσει όλο τον κόσμο, 
αυτός που μου άνοιξε την αυλαία του κόσμου.
Καθώς βαδίζουμε στα αριστερά μας είναι μια σειρά 
από νεόκτιστα εστιατόρια και καφετέριες. Υπάρχει 
και ένα εστιατόριο με φρέσκα ζωντανά ψάρια λογής 
λογής που ο πελάτης τα διαλέγει ζωντανά, του τα 
ψήνουν και τα τρώει. Παρά το ό, τι οι ιχθύες είναι 
τα καλλίτερό μου έδεσμα, η ιδέα ότι θα είμαι ο δή-
μιος και στη συνέχεια ο καταναλωτής με απωθεί. Μ 
αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να ευχαριστηθώ 
το πιο αγαπημένο μου έδεσμα, το ψάρι. 
Προχωρούμε ακόμη κάμποσα μέτρα και συναντού-

με ένα υπέροχο υπαίθριο πέτρινο θέατρο, με βάθος 
την θάλασσα και ένα όχι τόσο αισθητικό γλυπτό. 
Η ακουστική του είναι τέλεια. Το φαντάζομαι γε-
μάτο με κόσμο και στην ορχήστρα του ηθοποιούς 
Έλληνες να αναπαριστούν την τραγωδία του Ευ-
ριπίδη Τρωάδες. Η Εκάβη θρηνεί ο χαμό της Τροί-
ας. Γιατί όμως Τρωάδες; Αναρωτιέμαι καθώς με 
παίρνει ο Κωνσταντής αγκαλιά για να μας τραβή-
ξει ο Αλέξανδρος μια φωτογραφία. Γιατί Τρωάδες 
; Γιατί Τρωάδες; Τι έχει συμβεί με τις Τρωάδες; 
Η μνήμη μου γυρίζει δίκην τροχού, δίκην τροχού 
φωτεινού και σταματά στο θέατρο της Εγέστα στη 
Σικελία, στην Γκρέκια Μαάλι, στην Μεγάλη Ελλά-
δα, όπως την λένε οι εναπομείναντες ελληνόφωνοι 
Ιταλοί. Ένα θέατρο κτισμένο γύρω στα 600π.χ., 
έξω από την πόλη της Εγέστα ή Σεγέστα με τον 
περίφημο δωρικό ναό. Το θέατρο ξαπλώνει με 
άνεση, στην αγκαλιά ενός λόφου, σε υψόμετρο 305 
μ από την επιφάνεια τςη θάλασσας, με βάθος τη 
θάλασσα και την Αγγλίδα ηθοποιό Μάρθα Μίτσελ 
να απαγγέλλει Εκάβη. Πόσα χρόνια πριν του κύ-
κλου τα γυρίσματα μ έφεραν πίσω; Κάπως έτσι 
καταλύεται ο χρόνος και περνούν τα γεγονότα και 
τα αισθήματα μέσα από μνήμες στην αιωνιότητα;
Όμως ο Κωνσταντής επιμένει ότι πρέπει να δούμε 
και άλλα σημεία του χώρου και κάποια στιγμή να 
πάμε για φαγητό.
-Γιατί αυτός ο χώρος ονομάζεται Κατάρα; Τι ση-
μαίνει η Κατάρα για το Κατάρ Κωνσταντή;
-Τι να σου πω μανούλα μου ιδέα δεν έχω. Υπάρχει 
κάπου μια περιοχή που ονομάζεται έτσι Μου απα-
ντά ο γυιός μου αδιάφορα και βιαστικά. 
Αλλά ο άνδρας μου, ο Αλέξανδρος, γνώστης ιστο-
ρίας και πολλών άλλων μυστικών και μυστηρίων, 
σπεύδει να μας διαφωτίσει.
-Η Κατάρα βρίσκεται στο βορειότερο τμήμα της 
χώρας αυτής. Και αυτή πάλι η περιοχή της πόλης 
ίσως από την Κατάρα, την περιοχή που βρίσκεται 
στο βόρειο τμήμα της χώρας του Κατάρ, να ονομά-
στηκε έτσι. Πάντως….
Και γω σπεύδω όπως πάντα μη μου ξεφύγει κανέ-
νας τόνος.
-Μάαλιστα, γι αυτό και όλη η υπόλοιπη χώρα ονο-
μάστηκε Κατάρ από την Κατάρα;
- Ίσως. Συμπληρώνει ο Αλέξανδρος και συνεχίζει. 
Αλλά βρήκα στο internet ότι το 200 μ.χ. Κρήτες, 
επί Ρωμαικής αυτοκρατορίας τότε που η Κρήτη 
αποτελούσε τμήμα της Κυρηναικής επαρχίας, 
έφτασαν σ αυτήν την περιοχή που ονομάζεται Κα-
τάρα και ίδρυσαν πόλη και ιερά. Η πόλη αυτή μά-
λιστα λέγεται σήμερα Madinat ash-Shamal.
Πρίν ο Αλέξανδρος να ολοκληρώσει την φράση 
του ένα χαμόγελο διαγράφεται στα χείλη μου. Βυ-
θίζομαι στις σκέψεις μου:
«το όνειρό που ονειρεύτηκα χθές βράδυ παραμονή 
των χριστουγέννων βγήκε αληθινό. το ένα από τα 
τρία κάκκιστα Κάππα, -τα τρία κακά-, οι Κρήτες, 
ποιος ξέρει για ποιους λόγους, έφυγαν από την μεσό-
γειο και πέρασαν μέσω της Κυρηναικής το σουέζ που 
δεν ήταν τότε διώρυγα και έφτασαν σ αυτή την κόχη 
τη μικρή. έδώ εγκαταστάθηκαν και για να μη λησμο-
νήσουν τους δεσμούς με την πατρίδα τους την Κρήτη, 
έκαναν τους δέοντες αναγραμματισμούς και έκρυ-
ψαν το όνομα της Κρήτης, Κράτα, στη λέξη Κατάρα. 
έξ άλλου ως κάκιστον Κάππα οι Κρήτες θα πρέπει 
να έφεραν την κατάρα της εποχής τους μαζύ τους.. 
Μήπως δεν συμβαίνει ακόμη και σήμερα με τους 
ξεριζωμένους ή τους ξενητεμένους Έλληνες. νέα 
σμύρνη νέα αλικαρνασσός; Μήπως δεν συνέβαινε 
το ίδιο καις τις μετακινήσεις των πληθυσμών κατά 
την αρχαία εποχή. Πόσες πόλεις με το όνομα ιθώμη 
και πόσες πόλεις με το όνομα Άργος υπάρχουν στην 
έλλάδα;»
Το όνειρό μου αυτό, είναι το μυστικό μου, δεν τολ-
μώ να το εκμυστηριευθώ στους άνδρες μου γιατί 
ξέρω ότι θα με ειρωνευτούν ως συνήθως.
Συνεχίζοντας να χαμογελώ τους λέω φωναχτά:
-Αρα Κατάρα και Κρήτη είναι δυο λέξεις που μοιά-
ζουν. Οι αναγραμματισμοί μας οδηγούν στην δω-
ρική ονομασία Κράτα και την πάροδο του χρόνου 
η Κράτα έγινε Κατάρα και στη συνέχεια Κατάρ! 
Γέλια εκκωφαντικά ξεσπούν και από τους δύο άν-
δρες της ζωής μου. Δεν δίνω σημασία. Τους αφήνω 
να γελούν και να απολαμβάνουν τον θρίαμβό τους 
και γώ προχωρώ προς τη θάλασσα την μεγάλη γα-
λάζια και πράσινη, την πάντα αγαπημένη και παλ-
λόμενη. Ιδίως σήμερα κάτω από τις ακτίνες του 
ήλιου, είναι ένα κάτοπτρο που με τις εικόνες και 
τους αντικατοπτρισμούς του με ταξιδεύει στον χρό-
νο και στην ιστορία, στον μύθο… 
«την θάλασσα ποιός θα μπορέσει να την εξαντλή-
σει;»4
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Ανωγειανές 
Αθιβολές

 «Το γατί...»
Ο γριλιός ήταν άρρωστος και νοσηλευόταν στην κλινική Άγιος 
Γεώργιος στο Ηράκλειο. Στο δωμάτιο που τον είχαν ήταν μαζί με 
κάποιο κύριο γέρο σε ηλικία και πολύ πλούσιο που όμως και αυτός 
ο μαύρος είχε πέσει και είχε σπάσει τα δύο του χέρια τον ένα 
πόδα και τη λεκάνη του.
 Γνωρίστηκαν με τον Γριλιό, και όπως ήταν ο κύριος αυτός δεμένος 
με επιδέσμους και τυλιγμένος σε γύψους σε όλο του το σώμα λέει 
στο Γριλιό: Κύριε Σκουλά να σας πω τώρα εγώ πως έπαθα αυτό το 
κατάντημα. Πε μου του λέει ο Γριλιός. Εγώ κύριε Σκουλά είμαι 
μόνος, παιδιά δεν έχω, μένω σε μια βίλλα με είκοσι δύο δωμάτια 
και η γυναίκα μου πριν από λίγο καιρό απεβίωσε εις κύριων. Η 
μόνη μου συντροφιά είναι τα γατιά μου που και αγαπώ υπερβολικά. 
Ήμουνα λοιπόν στο σπίτι και είχα ανοιχτή την πόρτα και κάποια 
στιγμή πήγε ένα γατί να βγει έξω, εγώ έτρεξα να το προλάβω να 
μην βγει και το χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο και να τι έπαθα, έπε-
σα και τα έσπασα όλα. Δεν του μιλεί ο Γριλιός και μετά από μισή 
ώρα του λέει: «Μπρε Κουμπάρε μα δε μου ξετέλεψες την ιστορία, 
τελικά εγιάγυρε το γατί μέσα;» 

 «Μόνο το Μανωλιό!»
Πριν από πολλά χρόνια στα Ανώγεια στον Αϊ Γιάννη εμφανίστη-
κε ένα κοπέλι και είχε μια σφυρίχτρα και εχάλανε τον κόσμο από 
τσι σφυρές. Σφυρίχτρα εκείνινα την εποχή ήτανε μεγάλο πράμα 
για τα κοπέλια. Ερωτήξανε τα άλλα κοπέλια το κοπέλι που εσφύ-
ριζε που την εύρηκε και τους είπε πως ο πατέρας του έδωσε λεφτά 
του αρίφη και του την έφερε από το Ηράκλειο. Εσφίξανε ντελόγο 
όλα τα κοπέλια και ευρήκανε τον Αρίφη και ένα ένα του έλεγε: 
Θείε Αρίφη να μου φέρεις μια σφυρίχτρα, και μένα θείε να μου 
φέρεις μια σφυρίχτρα, και μένα και μένα. Εκεί ήτανε κοπέλι και 
ο μανώλης ο Καλλέργης ή Ζβούρος του σπιταλιόρο και λέει του 
Αρίφη: θείε Αρίφη να μου φέρεις και μένα μια σφυρίχτρα και 
πόσο κάνει; Δέκα φράγκα του λέει ο Αρίφης. Βγάνει το Μανωλιό 
από τη τσέπη του δέκα φράγκα και τα δίνει του Αρίφη. Ο Αρίφης 
απευθυνόμενος σε όλα τα κοπέλια τους λέει: Μόνο το Μανωλιό 
θα σφυρίξει!!!

 «Ο χτυπαρθούνης για τη γυναίκα του...»
Πολύ παλιά στα Ανώγεια σε ένα καφενείο του χωριού κάθονται 
καμιά δεκαριά άτομα και έχουνε συζήτηση για τσι γυναίκες.
Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, «άτονε μούκαμε εμένα μια φορά η γυ-
ναίκα μου», «εμένα να δεις ίντα έκαμε» λέει ο άλλος, «αλλά του-
λάχιστο εγώ την κάνω κουμάντο», «ναι και εγώ κάνω κουμάντο 
στο σπίτι» λέει ο άλλος.  
Ελέγανε όλοι και όλοι ήταν παραπονεμένοι, αλλά είχανε την παρη-
γοριά πως δεν τις φοβούνταν και εκάνανε και το κουμάντο.
Στο καφενείο ήτανε και ο μανόλης ο Χαιρέτης ή Χτυπαρθούνης 
και δεν είχε μιλήσει καθόλου. 
Κάποια στιγμή λέει ένας του Χτυπαρθούνη: «Μανόλη πες μας και 
συ πράμα για τη γυναίκα, φοβάσαι τη γυναίκα σου;» Και ο Χτυπαρ-
θούνης: «ντα δεν εφοβήθηκα άλλο άνθρωπο στο κόσμο!!!»

 «Ακάθαρτο Πετρέλαιο»
Εποχή του 1950 και έχει πάει η Αστυνομία στην ταβέρνα του γρη-
γόρη σαλούστρου (υγειονομικό δεν υπήρχε τότε), ήταν η πρώτη 
ταβέρνα που δημιουργήθηκε στα Ανώγεια, για να κάνει έλεγχο 
για την καθαριότητα. Έκανε τον έλεγχο και διαπίστωσε ότι δεν 
ήταν καθαρή. Του έκαναν μήνυση και έγραψαν έξω από την τα-
βέρνα στον τοίχο, με κόκκινο χρώμα... αΚαΘαρτο... όπως έλεγε 
ο Νόμος τότε. Έφυγε η Αστυνομία, ο Γρηγόρης όμως ντροπιασμέ-
νος όχι για τη μήνυση που του κάνανε αλλά πιο πολύ για το γρά-
ψιμο στον τοίχο της λέξεις αΚαΘαρτο. Τι θα λέγανε οι χωριανοί; 
Κάτι θα έπρεπε να κάνει!!!  Πήγε αμέσως από το μπακάλικο  του 
Χατζή και πήρε ένα κουτί χρώμα κόκκινο και ένα πινέλο και πήγε 
αμέσως στον τοίχο που έγραφε ΑΚΑΘΑΡΤΟ, και τι έκανε;  
Έγραψε κάτω από τη λέξη ΑΚΑΘΑΡΤΟ...ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ !!! 
Αυτό είναι το μεγαλείο του ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΥ!!!

ΕΠΙμΕλΕΙΑ: Χριστόδουλος Ξυλούρης
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δράσεις αποδράσειςδράσεις αποδράσεις
  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ 

οψεων 
            ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 στ'ανώγεια
O Δήμος εκπόνησε σχετική μελέτη-πρότυπο 
για τη διευκόλυνση των δημοτών

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει καταγραφή, φωτογράφηση, ανάλυση και προ-
τάσεις προκειμένου την αναβάθμιση της υπάρχουσας κατάστασης.
Η συγκεκριμένη μελέτη δεν στοχεύει στην αναβίωση του αρχιτεκτονικού πα-
ρελθόντος των Ανωγείων μέσω επιβολής απομιμήσεων παραδοσιακών μορφών 
και στοιχείων. Επιλέχθηκε να αντιμετωπιστεί ο οικισμός ως ιδιαίτερο οικιστικό 
σύνολο, ως ζωντανός οργανισμός που αναπτύχθηκε, αναπτύσσετε και που σα-
φώς θα συνεχίσει να εξελίσσετε στο μέλλον.
Η μελέτη είναι διαθέσιμη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε όλους τους 
πολίτες και Μηχανικούς.
Μπορούμε με την Συμβολή όλων μας με απλές παρεμβάσεις να κάνουμε ομορ-
φότερο το χωριό μας , να του δώσουμε χρώμα. 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Κατά τη διάρκεια της μελέτης των όψεων λήφθηκαν σοβαρά υπ’ όψιν βασικές 
παράμετροι, που ενσωματώθηκαν και τελικά χαρακτήρισαν τον σχεδιασμό. Οι 
κυριότερες από αυτές είναι η ιστορία, ο πολιτισμός και η παράδοση του τόπου, 
η αρχιτεκτονική, και η τυπολογία, οι τρόποι δόμησης των κτιρίων, το φυσικό 
περιβάλλον, η γεωγραφία, το κλίμα στον οικισμό καθώς και το κοινωνικό υπό-
βαθρο. Έχοντας ως βάση τα προηγούμενα, διαμορφώθηκε η εν λόγω μελέτη 
με βασικά στοιχεία την ανάδειξη του χαρακτήρα του οικισμού και της πολιτι-
στικής του κληρονομιάς, τη δημιουργία ενιαίου συνόλου και τη μετατροπή του 
εγκαταλελειμμένου τμήματος του οικισμού σε χώρο ζωής με παράλληλη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής. 
 Για να μπορέσει η μελέτη να είναι εμπεριστατωμένη και ουσιαστική, δόθηκε 
μεγάλη προσοχή πάνω σε θέματα σχετικά με την Κρητική παραδοσιακή αρχι-
τεκτονική, όπως αυτή εκφράστηκε στα Ανώγεια προπολεμικά, καθώς και τη 
μετεξέλιξή της μέχρι σήμερα, μέσω ευρείας έρευνας που προηγήθηκε. Εν τέλει, 
η μελέτη περιλαμβάνει μια σειρά προτάσεων-λύσεων των επιμέρους προβλη-
μάτων που συντέθηκαν, ώστε να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 
που θα συνάδει με την τοπική αισθητική, με γνώμονα πάντα την ανάδειξη της 
ιδιαίτερης εικόνας των Ανωγείων ως ενιαίο και συνεχές σύνολο.

ΟΙ ΠΑΡΕΜβΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑφΟΡΟΥΝ
➔Τις εξωτερικές τοιχοποιίες προτείνεται προσθήκη ή αφαίρεση επιχρισμάτων, 
στα πέτρινα τμήματα αρμολόγημα, τμηματικά ή εξ'ολοκλήρου κατά περίπτωση.
➔Τα κουφώματα, προτείνονται οι αναλογίες, ο τύπος (γαλλικό, ταμπλαδωτό 
κ.α.), οι χρωματισμοί καθώς και το υλικό αυτών (ξύλο, αλουμίνιο κ.α.). 
➔Τις κλιματαρίες και τις ελαφριές πέργκολες που στις περισσότερες περιπτώ-
σεις σε συνδυασμό με το πλήθος γλαστρών σε μπαλκόνια και σκάλες συμπλη-
ρώνουν τις όψεις των κτιρίων.
➔Τα κιγκλιδώματα όπου προτείνονται συγκεκριμένοι τύποι και χρωματισμοί 
αυτών.
➔Τα χρώματα των όψεων, όπου προκύπτουν από τις επικρατούσες επιλογές 
στον οικισμό, συμπληρώνοντας αρμονικά το δομημένο περιβάλλον του, είτε 
είναι παρμένα από το άμεσο επιβλητικό Κρητικό τοπίο. Το αρμολόγημα της 
τοιχοποιΐας προτείνεται είτε σε φυσικά χρώματα με βάση την ώχρα είτε σε 
περισσότερο δυναμικές προσεγγίσεις με χρώμα αντίστοιχο του σοβά που επι-
λέγεται. 
■Τέλος προτείνεται λύση προκειμένου την επίλυση της άναρχης εικόνας που 
παρουσιάζουν τα βυτία νερού που είναι τοποθετημένα στις ταράτσες και τα  δώμα τα 
με στόχο την συμβολή στην γενικότερη αναβάθμιση της εικόνας των Ανωγείων.    

                              Φ.Α.

oι έως τώρα 
δηλωθείσες συμμετοχής 
στον 1ο Αγώνα «ιΔαιO αντρOν»

1 PETROV MARIJAN 2521 GM 
2 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2402 
3 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2375 ΙΜ 
4 ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2374 ΙΜ 
5 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2324 FM 
6 ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 2320 ΙΜ 
7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2298 ΙΜ 
8 ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2228 
9 ΣΙΓΑΛΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 2227 FM 
10 ΣΤΕΙΡΗ ΑΛΕξΑΝΔΡΑ 2202 WIM 
11 KONTOY EYA 2187 WIM 
12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 2150 
13 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ 2076 
14 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ 2056 
15  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 

2031 
16 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2008 
17 ΜΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2002 FM 
18 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1994 
19 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1981 
20 ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 1950 
21 ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΕΤΑ 1737 
22 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1605 
23 ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1474 
24 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 1360 
25 ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1305 
26 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1195 
27 ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1185 
28 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 1175 
29 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1015 
30  ΦΡΕΝΤΖΑ-ΚΟΝΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 1005 
31  ΦΡΕΝΤΖΑΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

1005 
32  ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 

1005 
33 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1000 
34 ΣΚΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1000 

(Ενημερωτικό Δελτίο)
Ο σκακιστικός Όμιλος ανωγείων ιδρύθηκε στις 
αρχές του 2012 στα Ανώγεια Ρεθύμνου Κρήτης, 
με σκοπό την διάδοση του σκακιού και της κουλ-
τούρας που το συνοδεύει στην περιοχή μας. Εξ 
αρχής στόχος του σωματείου ήταν να έρθει κοντά 
στις μικρές κυρίως ηλικίες, κάτι που έχουμε ήδη 
πετύχει σε μεγάλο βαθμό, καθώς από τους 40 
αθλητές του συλλόγου, οι 27 είναι μαθήτριες και 
μαθητές του Δημοτικού σχολείου Ανωγείων. Τα 
οφέλη του σκακιού, ιδιαίτερα σε αυτές τις ηλικί-
ες, έχουν πιστοποιηθεί με έρευνες διαφόρων 
πανεπιστημίων ανά τον κόσμο, μετά τις οποίες 
μεγάλος αριθμός χωρών το ενέταξε ως μάθημα 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο σχολικό πρό-
γραμμα. Οι τομείς στους οποίους διαπιστώθηκαν 
τα περισσότερα οφέλη είναι: μνήμη, συγκέντρω-
ση, αυτοπεποίθηση, Υπευθυνότητα, Προγραμ-
ματισμός και διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Έχουμε πραγματοποιήσει ήδη μια σκακιστική 
εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων, στην 

οποία συμμετείχαν όλα τα παιδιά! Υλικό μπορεί-
τε να δείτε στην ιστοσελίδα το συλλόγου μας 
(www.anogiachess.com) και συγκεκριμένα στην 
διεύθυνση: http://anogiachess.com/2012/04/06/
τα μαθήματα σκακιού γίνονται στο Πολύκεντρο 
του δήμου ανωγείων σε δύο αίθουσες που μας 
έχουν παραχωρηθεί κάθε τετάρτη & σάββατο. 
Μεγάλη χαρά είναι για μας και η συμμετοχή στα 
μαθήματα αρκετών παιδιών μεταναστών, από το 
Αφγανιστάν και την Αφρική, τα οποία φιλοξε-
νούνται στο χώρο του Εθνικού Ιδρύματος Νεό-
τητας και στο Πολύκεντρο. 
Μπορείτε να δείτε υλικό εδώ: http://anogiachess.
com/2012/04/01/ καθώς και στο προφίλ facebook 
του συλλόγου: ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩ-
ΓΕΙΩΝ (http://www.facebook.com/profile.php?id 
=100003388875823&ref=tn_tnmn). Ο στόχος 
του συλλόγου μας, δεν είναι να γίνει ένα «κλειστό 
σκακιστικό σωματείο», αλλά να εξαπλώσει την 
δράση του ώστε να γίνει ένα ζωντανό κοινωνικό 
κύτταρο, ένα δρών κομμάτι της κοινωνίας μας. 
Θέσαμε ως στόχο την διοργάνωση ενός μεγάλου 
σκακιστικού τουρνουά πανελλήνιας εμβέλειας για 
το καλοκαίρι στα Ανώγεια (30/7 με 3/8). Συνερ-
γαζόμαστε γι’ αυτόν τον σκοπό με τα αδελφά 
σωματεία Σκακιστικός Όμιλος Ηρακλείου, ΑΣ 
Νέας Αλικαρνασσού «Νέοι Ηροδότου», Σκακι-
στική Ακαδημία Χερσονήσου και Ε.Γ.Ο. Ηρα-
κλείου, καθώς και με τον Δήμο Ανωγείων. 
Στον τόπο μας θα φιλοξενηθούν τιτλούχοι σκα-

κιστές και σκακίστριες (μετρ, διεθνείς μετρ και 
γκρανμετρ) από όλη τη χώρα αλλά και το εξω-
τερικό, καθώς και πολλοί άλλοι ισχυροί σκακι-
στές. Επιθυμία μας είναι να συμμετάσχουν και 
πολλά ταλαντούχα παιδιά από όλη την Κρήτη, 
ώστε να αποκτήσουν τις εμπειρίες ενός ισχυρού 
τουρνουά. Έχουμε ήδη συμμετοχές ταλαντούχων 
μικρών σκακιστών και θα προσπαθήσουμε ο 
αριθμός τους να είναι ακόμα μεγαλύτερος. 
Στόχος μας είναι, παράλληλα με τους σκακιστι-
κούς αγώνες να γίνουν και εκδηλώσεις πολιτιστι-
κού ενδιαφέροντος και περιβαλλοντικής ευαισθη-
σίας (διάφορες φυσιολατρικές δραστηριότητες 
- για το σκοπό αυτό θα έχουμε τον Ιούνιο στα 
Ανώγεια μια συνάντηση με τον ΟΑ Χανίων, τον 
Σ.Ο. Ηρακλείου, την Σ.Α. Χερσονή σου και τον 
Ηρόδοτο, όπου οι μικροί σκακιστές των δύο ομά-
δων θα αγωνιστούν ενώ κατόπιν θα ακολουθή-
σουν δραστηριότητες στη φύση). 
Την προκήρυξη για αυτό το μεγάλο σκακιστικό 
φεστιβάλ, που ουσιαστικά πρόκειται για μια 
αθλητική-πολιτιστική εκδήλωση μπορείτε να την 
δείτε και στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας στην 
διεύθυνση: http://anogiachess.com/2012 /04/21, 
καθώς και στη μεγαλύτερη σκακιστική ιστοσε-
λίδα της χώρας, στην διεύθυνση: http://www.
skakistiko.com/?p=8562. 
ΠλΗΡΟΦΟΡΙΕΣ➔Σκακιστικός Όμιλος Ανωγεί-
ων, τηλ. 2834031321, 6972857752, anogiachess@
gmail.com, www.anogiachess.com

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ› Ελβετικό FIDE 7 
(επτά) γύρων με διεθνή αξιολόγηση. 
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ› αίθουσα εκδηλώσεων 
αγροτικής τράπεζας, ανώγεια Κρήτης 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ›
επιβεβαίωση συμμετοχών: Δευτέρα, 30-
7-2012 15.30 - 16.15 
τελετή Έναρξης: Δευτέρα, 30-7-2012 
16.30 
1ΟΣ ΓΥΡΟΣ ➜Δευτέρα 30-7-2012 17.00 
2ΟΣ ΓΥΡΟΣ ➜Τρίτη 31- 7-2012 10.00 
3ΟΣ ΓΥΡΟΣ ➜Τρίτη 31- 7-2012 17.00 
4ΟΣ ΓΥΡΟΣ ➜Τετάρτη 1-8-2012 17.00 
5ΟΣ ΓΥΡΟΣ ➜Πέμπτή 2-8-2012 10.00 
6ΟΣ ΓΥΡΟΣ ➜Πέμπτή 2-8-2012 17.00 
7ΟΣ ΓΥΡΟΣ ➜Παρασκευή 3-8-2012 14.00 
τελετή Λήξης: Παρασκευή , 3-8-2012 
21.00 
XΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ› 1 ώρα και 30 λεπτά 
για τις πρώτες 40 κινήσεις για κάθε παίκτη 
και 30 λεπτά πρόσθετου χρόνου με την ολο-
κλήρωση της 40ης κίνησης. Επιπρόσθετα, 
από την 1η κίνηση και για κάθε κίνηση 30 
δευτερόλεπτα πρόσθετου χρόνου για κάθε 
παίκτη. Η καταγραφή των κινήσεων είναι 
υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτί-
δας. ΠρΟσΟΧΗ: Σκακιστής που, μία ώρα 
μετά την ώρα έναρξης κάποιου γύρου, δεν 
θα έχει ξεκινήσει να αγωνίζεται, θα χάνει 
την παρτίδα. 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ› Παίκτες ανε-
ξαρτήτως φύλου ή σκακιστικής δυναμικό-
τητας. Γενικό παράβολο 30 ευρώ (Παίκτες 
με ΕΛΟ άνω του 2300 εξαιρούνται του πα-
ραβόλου). Για νέους κάτω των 18 ετών (ανε-
ξαρτήτου σωματείου) και παίκτες των διορ-
γανωτών σωματείων παράβολο 20 ευρώ. 

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

οι δηλώσεις συμμετοχής και οι περιλήψεις 
των ανακοινώσεων (300 - 500 λέξεις) θα 
πρέπει να σταλούν μέχρι τις 30 ιουνίου 2012 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
kostasmoutzouris@hotmail.gr 
Στους εκτός Κρήτης συνέδρους (ενδεχο-
μένως και σε κάποιους από τα άκρα της 
Κρήτης) θα παρασχεθεί φιλοξενία στα 
Ανώγεια από τον Δήμο Ανωγείων. Τα έξο-
δα μετακίνησης βαρύνουν τους συνέδρους. 
Είναι όμως πιθανόν να τα προσφέρει ως 
χορηγία αεροπορική εταιρεία (εκτός από 
τους φόρους που θα επιβαρύνουν τους συ-
νέδρους).
Γι’ αυτό οι εκτός Κρήτης σύνεδροι θα πρέ-
πει να μας δηλώσουν (στην ίδια ηλεκτρο-
νική διεύθυνση) τη μέρα και την ώρα ανα-
χώρησής τους από την πόλη τους για την 
Κρήτη αλλά και από την Κρήτη για την 
πόλη τους μέχρι τις 10 Ιουνίου 2012, για 
να προβούμε στις σχετικές ενέργειες.
Οι εργασίες του Συνεδρίου προβλέπεται 
να ξεκινήσουν το απόγευμα της Παρα-
σκευής (5.00μ.μ.) 28 Σεπτεμβρίου και να 
τελειώσουν το μεσημέρι της Κυριακής 30 
Σεπτεμβρίου 2012. Το απόγευμα της Κυ-
ριακής ενδέχεται να επισκεφτούμε το Ιδαίο 
Άντρο στον Ψηλορείτη. Ο χρόνος  των ανα-
κοινώσεων ορίζεται στα είκοσι λεπτά.
Έχει προγραμματιστεί τα Πρακτικά του 
 Συνεδρίου να τυπωθούν αμέσως μετά το 
Συνέδριο. Ευελπιστούμε ότι θα έχουν τυ-
πωθεί πριν από τα Χριστούγεννα του 2012. 
Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν οι ανακοι-
νώσεις να παραδοθούν για τα Πρακτικά 
τις μέρες του Συνεδρίου. Δε θα δοθεί πο-
λύς χρόνος για επεξεργασία των ανακοι-
νώσεων μετά.
Το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου θα 
δοθεί στη δημοσιότητα στις αρχές Ιουλίου 
2012.
ΤΗλΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ➔ 6973434555, 
2821063086 και 2821059049

Για την οργανωτική επιτροπή: 
Κώστας Μουτζούρης,  

Πρόεδρος του Κέντρου  
Κρητικής λογοτεχνίας

 
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
του Συνεδρίου
1›�Κώστας μουτζούρης, πρόεδρος του 

Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας
2›Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη, φιλόλογος
3›�Κώστας Ψυχογυιός, γραμματέας του 

Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας
4›�ελπινίκη νικολουδάκη σουρή, αν .κα-

θηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης
5›αγάπη Καλομοίρη, δασκάλα
6›�Βούλα επιτροπάκη, ταμίας του Κέντρου 

Κρητικής Λογοτεχνίας
7›�νίκος Παπαδογιαννάκης, πρόεδρος της 

Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας 
Ρεθύμνου, καθηγητής του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης

8›�μανόλης σειραγάκης, λέκτορας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης

9›�ειρήνη Βογιατζή, πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Φιλολόγων Νομού Ρεθύμνης

10›�γιώργης Καράτζης, μέλος του Δ.Σ. του 

Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας
11›�Βασίλης Χαρωνίτης, δάσκαλος-

συγγραφέας

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
του Συνεδρίου
1›�γρηγόρης σηφάκης, ομότιμος καθηγη-

τής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2›�Φάνης Κακριδής, ομότιμος καθηγητής 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
3›�Θεοχάρης δετοράκης, ομότιμος καθη-

γητής του Πανεπιστημίου Κρήτης
4›�μιχάλης Κοπιδάκης, ομότιμος καθηγη-

τής του Πανεπιστημίου Αθηνών
5›�οδυσσέας τσαγκαράκης, ομότιμος κα-

θηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης
6›�ευτύχιος τωμαδάκης, ομότιμος καθη-

γητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
7›�αλέξης Πολίτης, καθηγητής του Πανε-

πιστημίου Κρήτης
8›�Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, καθηγη-

τής του Πανεπιστημίου Αθηνών
9›�Κάρλος Κρίδα, καθηγητής Ισπανικής λο-

γοτεχνίας & πολιτισμού του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών

10›�μηνάς αλεξιάδης, καθηγητής Λαο-
γραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

11›�ευάγγελος αυδίκος, καθηγητής Λαογρα-
φίας του Πανεπιστημίου Θεσσα λίας

12›�μανόλης Βαρβούνης, καθηγητής Λα-
ογραφίας του Πανεπιστημίου Θράκης

13›�Χρυσούλα ΧατζητάκηΚαψωμένου, αν. 
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης

14›�αριστείδης δουλαβέρας, επ. καθηγητής 
Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου

15›��γεώργιος αικατερινίδης, δ. λαογραφί-
ας, επίτ. διδάκτορας του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης (Φ.Κ.Σ.), τ.διευθυντής 
Ερευνών του Κέντρου Λαογραφίας της 
Ακαδημίας Αθηνών

Η ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. κ. ειρηναίος 
Ο μητροπολίτης ρεθύμνης και αυλοπο-
τάμου κ. ευγένιος 
σταύρος αρναουτάκης, περιφερειάρχης 
Κρήτης
μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάχης Ρεθύ-
μνου
σωκράτης Κεφαλογιάννης, δήμαρχος Ανω-
γείων
ευριπίδης στεφάνου, πρύτανης του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης
εμμανουήλ Κριαράς, ομότιμος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
στυλιανός αλεξίου, ομότιμος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης
μιχάλης μερακλής, ομότιμος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών
ορέστης μανούσος, ομότιμος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, συγγραφέας
γεώργιος σμπώκος, δάσκαλος, συγγραφέ-
ας, πρώην δήμαρχος Ανωγείων
Λευτέρης Χαρωνίτης, σκηνοθέτης
(σ.σ. οι πληροφορίες για το συνέδριο είναι 
από την σχετική «Εγκύκλιο» της οργανω-
τικής επιτροπής που δημοσιεύθηκε στις 
20/5/2012)

Φ.Α.

αναγγεΛια σΥνεδριοΥ  
στισ 2830 σεΠτεμΒριοΥ 2012

στ' ανωγεια 
«Ο παροιμιακός και γνωμικός λόγος στην Κρήτη»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:  Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας  
και ο Δήμος Ανωγείων

➔

  1Ο σκακιστικό Τουρνουά Ανωγείων

  «ΙΔAIΟΝ ΑΝTρΟΝ» 

  στις 30 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2012

Κατάθεση παραβόλου στο λογαριασμό της 
Αγροτική Τράπεζας αριθμός 163 01006351-
94 στο όνομα Νταγιαντάς Μανώλης, Ντα-
γιαντάς Μιχάλης. Στην αιτιολογία της κα-
τάθεσης να φαίνεται το ονοματεπώνυμο του 
συμμετέχοντα στο τουρνουά. 
ΕΠΑΘΛΑ (Σύνολο 1.800 ευρώ)› 
1ΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ➜Κύπελλο & Χρυσό μετάλλιο 
& 700 ευρώ 
2ΟΣ  ΝΙΚΗΤΗΣ ➜Κύπελλο & Αργυρό μετάλ-
λιο & 500 ευρώ 
3ΟΣ  ΝΙΚΗΤΗΣ ➜Κύπελλο & Χάλκινο μετάλ-
λιο & 300 ευρώ 
4ΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ➜120 ευρώ 
5ΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ➜80 ευρώ 
1ΟΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 2000 ELO ➜50 
ευρώ 
1Η ΓΥΝΑΙΚΑ ➜Κύπελλο & 50 ευρώ 
1ΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 1600 ELO ➜Κύ-
πελλο & βιβλίο 
1ΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ➜Κύπελλο & βι-
βλίο 
1ΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ 
➜Κύπελλο & Χρυσό μετάλλιο & βιβλίο 
2ΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ 
➜Αργυρό μετάλλιο & βιβλίο 
3ΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ 
➜Χάλκινο μετάλλιο & βιβλίο 
1Η ΤΟΠΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ 
➜Κύπελλο & Χρυσό μετάλλιο & βιβλίο 
2Η ΤΟΠΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ 
➜Αργυρό μετάλλιο & βιβλίο 
3Η ΤΟΠΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΡΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ 
➜Χάλκινο μετάλλιο & βιβλίο 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟβΑΘΜΙΑΣ› Για τα έπαθλα 
ισχύουν τα εξής κριτήρια: 1 Βαθμολογική 
πρόοδος, 2 Αριθμός νικών, 3 Συντελεστής 
Μπούχολτς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα 
χρηματικά έπαθλα μοιράζονται. δικαιού-
μενος πέραν του ενός επάθλου παίρνει το 
μεγαλύτερο. 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΝΑβΟΛΕΣ› Επιτρέπονται 
εξαιρέσεις (δηλ., μη συμμετοχή στην κλή-

ρωση του επόμενου γύρου) με ενημέρωση 
του διαιτητή το αργότερο 10 λεπτά μετά το 
τέλος του προηγούμενου γύρου. Αναβολές 
δεν δίνονται για κανένα λόγο. Παίκτης που 
κληρώνεται και δεν εμφανισθεί να αγωνι-
σθεί θεωρείται ότι αποχώρησε και δεν συ-
μπεριλαμβάνεται στο εξής στην κλήρωση. 
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΤΙΔΕΣ› Η κλήρωση, 
αναλυτικά αποτελέσματα, στατιστικά και 
παρτίδες κάθε γύρου θα ανακοινώνονται 
στη σελίδα του Σκακιστικού Ομίλου Ανω-
γείων http://anogiachess.com/ καθώς και 
στο χώρο των αγώνων μετά το πέρας κάθε 
γύρου. 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ› Σε αποφάσεις της διαιτησίας 
μπορούν να απευθύνονται στην επιτροπή 
ενστάσεων ως δέκα λεπτά μετά τη λήξη του 
γύρου, συνοδευόμενες από παράβολο 50 
ευρώ, που επιστρέφεται σε περίπτωση δι-
καίωσης. 
φΙΛΟΞΕΝΙΕΣ› Η οργανωτική επιτροπή 
εξασφάλισε τη πλήρη φιλοξενία (σε δίκλι-
νο ή τρίκλινο δωμάτιο) για 40 σκακιστές 
με Elo άνω του 2000. H φιλοξενία περι-
λαμβάνει πρωινό και ένα γεύμα. 
ΠΡΟΣφΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ› Η οργανωτική 
επιτροπή έχει εξασφαλίσει τις εξής εκπτώ-
σεις προς τους σκακιστές και τους συνοδούς 
τους: 
➜20% για τα Hotel Marina (6974 804012), 
Hotel Aris (6974 804012), Hotel Aristea 
(28340 31459), ενοικιαζόμενα δωμάτια 
ΚΡητη (28340 31048) 
➜40% για το Delina Mountain Resort (28340 
31701).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ› στον κ. μα-
νώλη νταγιαντά στο 6972857752 ή στον κ. 
μιχάλη νταγιαντά στο 6973988346 ή στο 
email: anogiachess@gmail.com. Στην πε-
ρίπτωση αποστολής email να αναφέρεται 
το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, 
ελληνικό & διεθνές ELO (αν υπάρχουν), 
σωματείο. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ› Μέγιστος 
100. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

είπαν για το σκάκι: 

«το σκάκι είναι η καλύτερη  άσκηση 
του μυαλού»

 von Goethe 

«το σκάκι είναι το γρηγορότερο 
παιχνίδι του κόσμου, διότι ο σκακι-
στής πρέπει κάθε δευτερόλεπτο να 
βάζει χιλιάδες σκέψεις σε τάξη»

Einstein 

«το σκάκι δεν αποτελεί μόνον 
πνευματική πρόκληση, αλλά και 
σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο, 
διότι διδάσκει τη λογική, τη φα-
ντασία, την αυτοκυριαρχία και την 
αποφασιστικότητα»

Kasparov 

«Δεν μπορούν όλοι οι καλλιτέχνες 
να παίζουν σκάκι, αλλά όλοι, όσοι 
μπορούν να παίζουν σκάκι, είναι 
καλλιτέχνες»

Duchamp

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ aNΩΓΕΙΩΝ
➔
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δράσεις αποδράσεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Είπαν πως ήσουν τσ’αστραπής το φως
και του χιονιού νυφάδα χρυσαφένια,

του γερακιού το δυνατό φτερό
τση θάλασσας λιμάνια κοραλένια.

Μα ήσουν θεός
και οι θεοί δεν έχουν ούτε σκιά

ούτε όψη
σαν τον αέρα ζούνε στα βουνά

και δεν φοβούνται του σπαθιού την κόψη.

Θεό Αντάρτη σε βαφτίσανε οι μοίρες,
όταν σε γέννησε τ’αγρίμι τση τιμής

και το κοντάρι σου ν’αγγίζει με κακία 
στον κόσμο

δεν τόλμησε κανείς.
Μείνε ψηλα….

που είναι ο τόπος που σου πάει,
στο χώμα δεν πατούνε οι δυνατοί,

στα χαμηλά ποτέ δεν κατεβήκαν θεοί, 
αντάρτες, ούτε κι αετοί!!

(το ποίημα γράφτηκε από τη Δέσποινα 
σπαντιδάκη για το Γιώργη Μανουρά)

�
«Κανακεμένη εγκαλή»
 είναι η ανάμνησή σου

και τη βοσκεύει η σκέψη μου…
στ’αρμί τσ’αποστροφή σου.

(μαντινάδα από τη Δέσποινα  
σπαντιδάκη για το Γιώργη Μανουρά)

�
σ’όποιο κι αν πω ίντα τραβώ  

δε θα μου το πιστέψει
για δε μπορεί να φανταστεί  

ίντα’χω εγώ παλέψει
Λένε πως όλα φτιάχνουνε, παντού 

υπάρχει λύση
μα δεν κολλάει το γυαλί ποτέ του,  

σα ραγίσει
Υπάρχουνε πολλοί σταυροί,  

ασήκωτοι, μεγάλοι,
μά’ναι αόρατοι γι’αυτό  
δε τση θωρούν οι άλλοι.
δε με φοβίζει ο θάνατος,  

τα γηρατειά φοβούμαι
θέλω να φύγω όρθιος  

να μην ταλαιπωρούμαι
ο χρόνος πίσω του φθορά,  

όπως περνά αφήνει
κι η ομορφιά σα λούλουδο  

μαραίνεται και σβήνει
Όντε θα’ρθει πρωτοχρονιά,  

σα να μου λείπει κάτι
κι ένα φορτίο η ζωή  

ποθέτει μου στην πλάτη.
Χρόνε τα πάντα καταλείς,  
μα δεν μπορείς να σβήσεις 

στη μνήμη 
σΠΥριδωνα 
μανοΥρα 

(ή σμαϊλοσπυρίδο)
(αποβίωσε στις 28/4/2012, 

ετών 82)

στη μνήμη 
γεωργιοΥ 
μανοΥρα 

(ή σμαϊλογιώργη)
(αποβίωσε στις 3/4/2012, 

ετών 48 ετών)

από το νου μου  
μιας παλιάς αγάπης αναμνήσεις

Χρόνια γυρεύω τη χαρά,  
γιατί την έχω χάσει

που να γυρίζει άραγε  
και σ’ίντα τόπους πράσει.
Άμα σκεφτώ πως η ζωή  

μισεύγει μάνι-μάνι
μεγάλη θλίψη και βαρύ  

παράπονο με πιάνει
είσαι γυναίκα δίμουρη  

και από κακό μιλέτι
 γι’αυτό και χίλιες μαχαιριές  
μου κάρφωσες στον μπέτη.

τον έρωντά σου έβρηκα απάνεμο λιμάνι 
και δένω πάντα άγκυρα,  
όταν φουρτούνα πιάνει

τσ’αγάπης σου ο καφενές,  
μοναδικό μου στέκι

εκεί συχνάζω καθ'αργά  
δε πάω εγώ παρέκει

μια σπίθα ήταν στην αρχή  
φως μου ο έρωτάς σου

μα δα να σβήσω δεν μπορώ  
τση φλόγες του σεβντά σου

μοίρα με τα στραπάτσα σου,  
μ’έχεις πολυκουράσει
κι άφησε λίγο τη χαρά  
να μου χαμογελάσει

μοίρα με καταδίκασες 
 να’μαι σαφή θλιμμένος

μοιάζω αητού που δεν πετά  
γιατί’ναι πληγωμένος

Η μοίρα σου με βάσανα  
εφόρτωσέ με πάλι 

κι η μια κατσιποδιά κλουθά  
οπίσω που την άλλη.

Καλή ‘ναι η μέρα σήμερο,  
ανέ τη ξετελέψει

γιατί δεν αποκλείεται  
αργά-αργά να βρέξει

εμάζωξε τσ’ακτίνες του  
να βασιλέψει πάλι

ο ήλιος και την έδωκε  
τση νύκτας της σκυτάλη

(σ.σ. Αυτές τις μαντινάδες  
είχε στην τσέπη του ο Γιώργης,

 όταν τον βρήκαν νεκρό)

Η οικογένεια των εκλιπόντων Σπυρίδωνα 
Μανουρά (Σμαϊλοσπυρίδωνα) και Γεωρ-
γίου Μανουρά (Σμαϊλογιώργη) ευχαριστεί 
θερμά όλους όσοι συμπαραστάθηκαν με 
οποιοδήποτε τρόπο στο βαρύ πένθος μας.
Η οικογένεια κατέθεσε το ποσό των 100 
ευρώ στη μνήμη τους και στη Φ.α.

Την Παρασκευή 25 μαΐου επισκέφθηκε τ’ Ανώγεια ο Πρέσβης της ομοσπονδιακής 
δημοκρατίας της γερμανίας στην Ελλάδα κ. Wolfgang Dold (Βολφγκανκ Ντολτ). 
Ήταν η πρώτη του έξοδος από την Αθήνα, όπου με αφορμή των εορτασμό της Μάχης 
της Κρήτης, επισκέφθηκε την Κρήτη. Πρώτος του σταθμός τ’ Ανώγεια όπου συναντή-
θηκε και συνομίλησε με τον Δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη, ενώ στην 
συνέχεια έκαναν μια βόλτα στο χωριό. 
Η επίσκεψη ήταν εθιμοτυπικού χαρακτήρα και γνωριμίας με την Μαρτυρική πόλη των 
Ανωγείων. Αναφέρθηκαν τα Ιστορικά Γεγονότα της περιόδου εκείνης και ο δήμαρχος 
ανέφερε ότι στην συνείδηση του ανωγειανού ζει το θέμα των γερμανικών αποζημιώ-
σεων όχι τόσο για την οικονομική ανταμοιβή τους, για μια πράξη ελευθερίας που 
έκαναν, αλλά σαν ηθική ικανοποίηση, ότι υπήρξε τιμωρία. 
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν, την σημερινή κατάσταση και πως την βιώνουν 
οι Ανωγειανοί, τις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα επίπεδα του Επι-
στημονικού κυρίως κλάδου, την Τουριστική κίνηση της Περιοχής κ.α. 
Ο κ. Πρέσβης ζήτησε από τον Δήμαρχο Ανωγείων να του μεταφέρει προτάσεις και 
απόψεις στις οποίες θα μπορούσε να βοηθήσει και τον κάλεσε μόλις είναι αυτό δυ-
νατό να τον επισκεφθεί στην Αθήνα. 
Ο κ. Πρέσβης έδειξε ενδιαφέρον και γνώση της Ιστορίας και του αρχαιολογικού και 
πολιτισμικού πλούτου του τόπου μας. 
Στην συνέχεια επισκέφθηκαν το ηρώο του αγνώστου ανωγειανού αγωνιστή και 
απόλαυσαν γεύσεις και εικόνες των Ανωγείων.
Ο Δήμαρχος Ανωγείων τον κάλεσε να επισκεφθεί με την οικογένεια του τα Ανώγεια 
και να τους φιλοξενήσει σε Μιτάτο με την παραδοσιακή φιλοξενία στο Μυθικό Βου-
νό του Ψηλορείτη. Ο κ. Πρέσβης υποσχέθηκε να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόσκλη-
ση και αναχώρησε με τις καλύτερες εντυπώσεις για τα Χανιά. 

(από το γραφείο τύπου του Δήμου)

συμπληρώθηκαν φέτος, 25 χρόνια από τον θάνατο 
του καθηγητή Μανούσου Μανουρά. Πριν από πολλά 
χρόνια ήμουνα και εγώ ένας από αυτούς που πέρασαν 
από τα φροντιστηριακά θρανία του, στο μικρό, αδι-
έξοδο στενάκι, κοντά στην Χανιώπορτα και θα ήθε-
λα να τον θυμίσω σε αυτούς που τον γνώρισαν αλλά 
και να μάθουν οι νεώτεροι λίγα πράγματα για τον 
άνθρωπο αυτό που με είχε εντυπωσιάσει όντας παιδί, 
όσο κανείς άλλος. Δεν θα με απασχολήσει στο κεί-
μενο αυτό η αγωνιστική του δράση την οποία άκουγα 
από άλλους. Θα επικεντρωθώ σε αυτά που έβλεπα 
να συμβαίνουν στον χώρο του, όταν τον επισκεπτό-
μουν μαζί με άλλα παιδιά λαϊκών κυρίως οικογενει-
ών, για να κάνουμε μάθημα.
Ο Μανούσος ήταν ένας άνδρας ψηλός, πολύ ψηλός 
ή τουλάχιστον έτσι μου φαινόταν εμένα, λεπτός σαν 
τη βίτσα με μεγάλα μακριά δάκτυλα που μαρτυρούν 
όπως λένε, άνθρωπο του πνεύματος. Είχε μουστάκι 
το οποίο είχε πάρει να κιτρινίζει στη μέση, γιατί ο 
Μανούσος είχε δύο πάθη: το τσιγάρο και τον καφέ. 
Άναβε το τσιγάρο του πάντα σχεδόν από το προηγού-
μενο, και η αδελφή του, η Ζαφειρένια αν θυμάμαι 
καλά το όνομά της, μια γυναίκα που εντυπωσίαζε τα 
νεανικά μάτια μου με τα πολλά χρυσά δόντια που 
είχε στο στόμα της, κουβαλούσε συνέχεια καφέδες. 
Σίγουρα έπινε πάνω από είκοσι την ημέρα!
Τα παιδιά του (είχε πέντε) ιδιαίτερα τα μικρότερα 

που ήταν δίδυμα, προσχολικής ηλικίας τότε, ήταν στην αίθουσα και άκουγαν ήσυχα 
τον πατέρα τους να διδάσκει, καθισμένα σαν τα κατσούλια στα πόδια μας. 
Ο Μανούσος είχε σπουδάσει εν μέσω μεγάλων περιπετειών λόγω των πεποιθήσεών 
του, στη Φιλοσοφική Σχολή. Δεν δίδασκε όμως αυτά μόνο που συνήθως διδάσκει 
ένας φιλόλογος δηλ. αρχαία ελληνική γραμματεία, λατινικά, έκθεση κλπ. Ο Μανού-
σος δίδασκε τα πάντα! Κυριολεκτικά! Το έκανε μάλιστα με έναν κινηματογραφικό 
τρόπο. Για παράδειγμα. Έκανε σε μια ομάδα υποψηφίων φοιτητών του Πολυτεχνεί-
ου μάθημα με πολυωνυμικές εξισώσεις. Τους έδινε μια άσκηση για λύση και πετα-
γόταν στο διπλανό δωμάτιο-αίθουσα όπου μαθητές Γυμνασίου προσπαθούσαν να 
κάνουν χρονική αντικατάσταση ενός ρήματος. Ή στην παραδιπλανή όπου προσπα-
θούσαμε να λύσουμε χημικές αντιδράσεις (ήτανε ο διάολός μου και τις θυμάμαι 
ακόμα με τρόμο!) 
Ο Μανούσος δίδασκε όχι μόνο τον αδύναμο μαθητή για να περάσει την τάξη αλλά 
προετοίμαζε με μεγάλη επιτυχία τους μαθητές της τελευταίας τάξης του εξατάξιου 
τότε Γυμνασίου, για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Δίδασκε με μεγάλη ευ-
κολία Λατινικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ρώσικα, Χημεία, Φυσική, Τριγωνομετρία, Άλ-
γεβρα, Γεωμετρία,  και την μεγάλη του αγάπη τους τραγικούς μας ποιητές και γενι-
κότερα τα κείμενα των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων που διδασκόταν στο Γυμνάσιο. 
Αξέχαστες θα μου μείνουν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις του στον «υπέρ αδυνάτου» 
λόγο του Λυσία. Στα διαλείμματα θα μας σχολιάζει κινηματογραφικές ταινίες ή 
κάποιο βιβλίο που είχε πρόσφατα διαβάσει. 
Θα πρέπει όμως να πούμε και δυο λόγια για τη σχέση του με το χρήμα. Ασφαλώς 
και ζούσε από αυτήν τη δουλειά. Ο γονιός έφερνε τον μαθητή αλλά δεν γινόταν 
καμιά συμφωνία ή κανένα παζάρι. Ο καθένας του έδινε όποτε μπορούσε, ό,τι μπο-
ρούσε. Αν δεν μπορούσε, η συμπεριφορά του Μανούσου δεν άλλαζε, και συνέχιζε 
να κάνει μάθημα κανονικά στο παιδί.
Θα καταθέσω μια μαρτυρία του πατέρα μου. Μου διηγήθηκε λοιπόν κάποτε που 
ήρθε η κουβέντα, το πώς η σκληρή και ανελέητη Δεξιά της εποχής, δημιουργώντας 
δράματα μεταξύ των ανθρώπων, απαιτούσε να γίνονται επώνυμες καταγγελίες ενα-
ντίων των ιδεολογικών της εχθρών για να επιτύχει την εξορία τους. Πίεζε λοιπόν 
ασφυκτικά ορισμένους να καταγγείλουν ότι ο τάδε αριστερός με τις κουβέντες του 
και με την συμπεριφορά του διέφθειρε δήθεν τα χρηστά ήθη και οδηγούσε την νεο-
λαία στην κομμουνιστική ιδεολογία όπου ο στόχος ήταν να αναπτυχθεί εσωτερικό 
μέτωπο να καταλάβουν την εξουσία και να δώσουν την Μακεδονία στους Βουλγάρους 
και άλλα τέτοια! Την άλλη μέρα ο καταγγελλόμενος ήταν σε ένα από τα ξερονήσια 
που έγιναν γνωστά για την … φιλοξενία που πρόσφεραν στους τότε αριστερούς. 
Κάποια μέρα λοιπόν ερχόμενος ο πατέρας μου (που και αυτός υπέστη διώξεις από 
τους γνωστούς Ιαβέρηδες της εποχής) στο φροντιστήριο να πληρώσει τα δίδακτρα 
και να ρωτήσει για την πρόοδό μου, είδε τον γιο του ανθρώπου που είχε καταγγείλει 
τον Μανούσο και εξ αιτίας της καταγγελίας αυτής είχε πάει εξορία κάμποσο καιρό. 
Του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και το είπε στον Μανούσο. Η απάντησή του άφησε 
άναυδο τον πατέρα μου.  Τι φταίει το παιδί βρε Νταρολευτέρη, τι φταίει το παιδί!
Διηγούνται ότι στη Μακρόνησο, όταν έβλεπε κάποιον συγκρατούμενό του μεγαλύ-
τερο σε διαστάσεις από τον ίδιο, αφαιρούσε δυο τρεις κουταλιές από το λιγοστό 
φαγητό που τους μοίραζαν και του το έβαζε στην καραβάνα λέγοντας ότι λόγω κα-
τασκευής, αυτός το είχε παραπάνω ανάγκη!
Αυτός ήταν ο Μανούσος Μανουράς και το κείμενο αυτό ας είναι ένα μικρό μνημό-
συνο στη μνήμη του.

από το γιώργη αεράκη 
αντιδήμαρχο Ηρακλείου

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

           ΤΟΥΓερμανού 
Πρέσβη 

ΣΤ' ΑΝΩΓΕΙΑ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων, υπό την αιγίδα του Δή-
μου Ανωγείων διοργάνωσε την 1/5/2012, με επιτυχία Γιορτή 
Πρωτομαγιάς στο καταπράσινο τοπίο στη θέση «ΚΟΥΡΑΔΟ-
ΒΡΥΣΗ», στους πρόποδες του Ψηλορείτη (λίγο πριν το Ναό 
του Αγίου Υακίνθου) Ο Κόσμος που ανταποκρίθηκε στο κά-
λεσμα που του απευθύνθηκε είχε την ευκαιρία 
να διασκεδάσει με παραδοσιακή κρητική μουσική  από νέους 
ανωγειανούς καλλιτέχνες, να γευτεί το παραδοσιακό ανω-
γειανό οφτό αρνί και τη γραβιέρα του Γαλακτοκομικού Συ-
νεταιρισμού Ανωγείων, να παρακολουθήσει τη βιωματική 
διαδικασία παραδοσιακής τυροκόμισης και να δοκιμάσει 
ζεστή μυζήθρα, αλλά και να απολαύσει άφθονο κρασί.
αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια της πραγματοποι-
ήθηκαν αρκετές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για μι-
κρούς και μεγάλους, όπως Τοξοβολία Σκοποβολή με αερο-
βόλο πιστόλι / τουφέκι από τον Παγκρήτιο Σκοπευτικό Σύλ-
λογο, Ποδόσφαιρο κι Βόλτα με εκπαιδευτικά Άλογα  Πόνι 
από την Ιππική Ακαδημία Κρήτης.
Τα μικρά παιδιά είχαν την ευκαιρία να απασχοληθούν δημι-
ουργικά από  έμπειρο γυμναστή και έμπειρη νηπιαγωγό.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης λειτούργησε αναψυκτήριο 
το οποίο προσέφερε καφέ, αναψυκτικά  και παγωτά στους 
παρευρισκόμενους, ενώ τα έσοδα διατέθηκαν υπέρ του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων.
ΤΟ Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων, με επί κεφα-
λής τον δραστήριο πρόεδρό του νίκο γ. Βρέντζο αλλά και το 
γεν. Γραμματέα του μιχάλη δραμουντάνη κατάφερε να δώ-
σει στην ιδιαίτερη αυτή μέρα, ιδαίτερο χρώμα και να χαρίσει 
στους παρευρισκόμενους ευχάριστες στιγμές ψυχικής και 
πνευματικής ανάτασης.

Φ.Α.

ΚΟΥΡΑΔΟβΡΥΣΗ

Γιόρτασε την «ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ» 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων

νιδα
«ανοιγει ο δρομοσ» για τΗν αΞιοΠοιΗσΗ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Στην απόφαση γίνεται λόγος για την νομιμοποίηση κτισμάτων και εγκατα-
στάσεων του τουριστικού περιπτέρου και ξενώνα Β’ κατηγορίας που βρί-
σκεται στο Ιδαίο Άντρο, και εντός του οικοπέδου των 4,2 στρεμμάτων του 
ΕΟΤ (τα οποία είχαν παραχωρηθεί το 1963 για την ανέγερση του περιπτέ-
ρου) και συγκεκριμένα: 

ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΟ ΕΠΙφΑΝΕΙΑ  ΗΜΙΠ.  ΑΙΘΡΙΟΣ
 ΚΑΤΕΔΑφΙΣΗ (ΚλΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ) ΧΩΡΟΙ ΧΩΡΟΣ
 +1.191,40 266,18 μ2 292,21 μ2

 +1.194,37 266,18 μ2 359,53 μ2 44,07 μ2

 +1.197,35 54,18 μ2 382,86 μ2  60,20 μ2

 +1.200,60 54,18 μ2 27,30 μ2

ΣΥΝΟλΟ 640,72 μ2 1061,90 μ2

Ο Δήμος Ανωγείων από την πλευρά του είναι έτοιμος με τις σχετικές μελέ-
τες και τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για να προχωρήσει για την ορι-
στική ένταξη του έργου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Ένα έργο πολύ 
σημαντικό για την Ανάπτυξη αλλά κυρίως για την Ιστορία του Τόπου.

Φ.Α. 

εικοσιπέντε χρόνια 
από το θάνατο του καθηγητή 

μανοΥσοΥ μανοΥρα



14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 15Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

σεμνός, άδολος, απλός, φιλικός, εργατικός, 
άνθρωπος του καθημερινού μόχθου και της 
αξιοπρέπειας, έκλεισε τον κύκλο της ζωής 
του, πλήρης ημερών, ο θείος Γιάννης, ο οι-
κείος και πάντα καλοσυνάτος Μαρκογιάν-
νης, αφήνοντάς πίσω του μνήμες καλοπρο-
αίρετης συμπεριφοράς και ανυπόκριτης 
καλοσύνης, σαν αντιπροσωπευτικό δείγμα 
του πολιτισμού μιας γενιάς, που σήκωσε στις 
πλάτες της τον αντικατοχικό και πατριωτικό 
αγώνα, τις κακουχίες και τις στερήσεις των 
δύσκολων μεταπολεμικών χρόνων, χωρίς να 
σκύψει το κεφάλι, έχοντας πάντα εμπιστο-
σύνη στα πιστεύω και τη δύναμή της. Αυτή 
την ψυχική δύναμη του ανθρώπου, που έδω-
σε όρκο τιμής με τη ζωή, κερδίζοντας την με 
τον ιδρώτα του προσώπου του και τον ακά-
ματο καθημερινό του αγώνα – ξεδίπλωνε 
καθημερινά ο θείος Γιάννης, όταν ατένιζε 
τη δυσκολία με το χαμόγελο, τη φτώχεια με 
το εντατικό μεροκάματο, τα παιδιά του με 
το πρόσωπο της αισιοδοξίας και της ελπίδας, 
το γείτονα με την ευγένεια, την ανήμπορη 
και φτωχή γυναίκα-πελάτισσα με το βλέμμα 
της κατανόησης και της συμπαράστασης. 
Άνθρωπος της βιοπάλης, αθόρυβος, ουσια-
στικός και μερακλής στη δουλειά του, σιδε-
ράς με ευαίσθητη, αλλά όχι εύθραυστη ψυχή, 
ήξερε να μετατρέπει τη δυσκολία σε κίνητρο 
για τη δουλειά και το ψωμί, για την ανιδιο-
τελή προσφορά και τη στήριξη του συγγενή, 
του φίλου και του συγχωριανού.
Έχοντας στο πλευρό του τη δυναμική και 
μαχητική σύζυγό του, τη Στυλιανή, έδωσε 
με το ηθικό του πρότυπο το καλύτερο μάθη-
μα κοινωνικής διαπαιδαγώγησης όχι μόνο 
στα παιδιά και εγγόνια του, που τα στήριξε 
με όλες του τις δυνάμεις στο δύσκολο δρόμο 
της αξιοπρέπειας που επέλεξαν- αλλά και 
σε όλους τους υπόλοιπους συγγενείς που 
είχαν την τύχει να ζήσουν από κοντά την 
ήρεμη δύναμη και την τίμια ζωή του.
Νιώθοντας ευγνωμοσύνη για αυτές τις μνή-
μες της ειλικρινούς αγάπης, που εκδήλωνε 
για όλους τους συγγενείς, αλλά και το χρέ-
ος να τιμήσω το σεμνό αγώνα ενός ανθρώ-
που, που γνώρισε και έζησε σε βάθος την 
αξία του ανθρωπισμού και του φιλότιμου, 
καταθέτω στη μνήμη του αυτές τις σκέψεις, 
γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι πάντα, οι 
λέξεις αστοχούν σ’αυτές τις περιπτώσεις. 
Γιατί η τιμιότητα, η συνέπεια και η γενναι-
οδωρία δεν είναι αφηρημένες λέξεις, αλλά 
συγκεκριμένες επιλογές ζωής, που αποτυ-
πώνονται στην πράξη.

Καλό ταξίδι, θείε Γιάννη,
αρετή σπαχή

�
Την 8η Μαρτίου 2012 έφυγε από κοντά μας 
ο Γιάννης Σπαχής (Μαρκογιάννης) σε ηλικία 
96 ετών. Μια γνήσια μορφή Ανωγειανού που 

σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που ο χρό-
νος μ’έμαθε να τον θαυμάζω πολύ. Έτσι 
τά΄φερε ο καιρός να πω δυο λόγια για 
έναν άνθρωπο που η ψυχή του ξεχείλιζε 
από αγάπη, ανθρώπους και…αναμνή-
σεις.
Σήμερα μαζευτήκαμε πολλοί, παππού, 
γιατί φεύγεις για τους συγγενείς, τους 
φίλους, τον τόπο και το κόμμα που τόσο 
αγάπησες, ο Πασπαρογιώργης.
Για την οικογένειά σου, όμως φεύγει ο 
σύντροφος (ζωής) ο πατέρας και ο παπ-
πούς που κατάφερε να δέσει την πιο βα-
θιά και ισχυρή σχέση.
Κρατώ στη σκέψη μου με λίγες λέξεις τις 
κουβέντες που μας έκανες, όταν μιλούσες 
για πραγματικές αξίες χωρίς να τις ανα-
φέρεις.
Όταν καλούπωνες τις αρχές της ηθικής, 
της ανθρωπιάς και της εντιμότητας χωρίς 
να τις διδάσκεις.
Όταν στρατεύτηκες με τα ιδανικά της 
Αριστεράς από τα αντάρτικα τσουνιά, 
μέχρι σήμερα, χωρίς όμως ποτέ να τα επι-
βάλεις.
Παππού, σαν τσαγκάρης μας έβαλες στην 
ντρέτη, την ίσια και περήφανη περπατη-
σιά.
Σαν άνθρωπος μας έμαθες το σεβασμό, 
την εκτίμηση και την αλληλεγγύη.
Μα πάνω απ’όλα σαν οικογενειάρχης μας 
έδωσες  τα παράδειγμα να συνεχίσουμε 
να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο για να 
κρατήσουμε το δέσιμο που κατάφερες. 
Βαριά η ευθύνη που αφήνεις. Καλοστρα-
θιά στο άπειρο του σύμπαντος.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπά-
ζει.

Τα εγγόνια σου.
(εκφωνήθηκε ως επικήδειος, από τον 

εγγονό του εκλιπόντος, 
γεώργιο Καλομοίρη)
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Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί ό,τι και να 
πω και όσα και να πω για το σύντροφο 
αυτό, φοβάμαι να μην τον αδικήσω.
Σήμερα φεύγει από κοντά μας ένας της 
«παλαιάς φρουράς» του κόμματός μας και 
όταν  λέμε «είναι της παλαιάς φρουράς» 
εννοούμε στη γλώσσα μας εμείς οι κομ-
μουνιστές, αυτό που έλεγε και ο Λένιν 
«μπορούμε, εκτός αν θέλουμε να κάνουμε 
τα στραβά μάτια, αυτοί που επεράσανε 
φωθιά και ατσάλι να μην τους αναγνωρί-
σουμε ως παλιά φρουρά;» Και είναι πράγ-
ματι συγκηνιτικό από τη μια μεριά, αλλά 

Σε θυμάμαι με τις κυριακατικες γόβες σου  
να πηγαίνεις στην Παναγία γλάστρα βα-
σιλικό η άρτους ζυμωτούς.
Σε θυμάμαι με τη λάμπα κρεμασμένη στο 
αργαστήρι, με το ραδιοφωνακι σου  να 
αυτοσχεδιάζεις τα πιο απίθανα σχέδια και 
χρώματα. Για να μοιαζει η ζωη οπως επρε-
πε να ειναι, ομορφη.
Σε θυμάμαι να στέκεσαι στην αυλή, ώρα 
που έφευγε πάλι το λεωφορείο και επερ-
νε μαζι του τους αγαπημένους σου. Μετά  

σκυφτή να μπαίνεις μέσα. Ελα κ’αντιο 
εφυγε μια ζωη.
Σε θυμάμαι να αποστηθίζεις ποιήματα 
όπως εκείνο που έμαθες στο δημοτικό…
Ποια ένα εκείνη η χώρα που έχει Παρθε-
νών και έχει κάθε ώρα γαλάζιο ουρανό;  
Είναι η πατρίδα μας η Ελλάδα έλεγες πε-
ρήφανα.
Θυμάμαι τις κάρτες και τα γράμματα σου 
που όλα τέλειωναν με μια μαντινάδα. Με 
τη πολυ αγαπημενη σου...Υπομονη τσ’α-
πομονης κι οσ’ποτε θ’ανημενω, κοιταξε 
την υπομονη πως μ’εχει ποδομενο.
Και αλλά πολλά. Αλλά έφυγες.
Έφυγες 6 Απρίλη με πανσέληνο παραμο-
νή Σάββατο του Λαζάρου.
Για τη ζωή σου τι να πρωτοπώ. Λίγο ως 
πολύ πέρασε όλη η νεώτερη ελληνική ιστο-
ρία από το σπίτι μας. Με τίμημα βαρύ για 
σένα, για το πατέρα μας,  για μας τα παι-
διά και τα εγγόνια.
Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος φτώχια, 
απελπισία. Πόδια πρησμένα, ξυπολητη 
μέρες στους δρόμους μέχρι να φτάσεις 
κάπου μετά το κάψιμο του χωριού, κάπου, 
Που; στο μέλλον 22 χρονων νέα.
Και μετά μέσα στη περιπέτεια  που ειναι 
μια οικογένεια και η ανατροφή  6 παιδιών 
σε μια περίοδο όπως η δεκαετία 50, 60 , 
70, 80. Οι δύσκολες δεκαετίες στην Ελλά-
δα μοιάζει να μην έχουν τέλος.
Θε μου και πέψε μου πράγμα από τόπο 
που να μη νημένω ήταν μια παράκληση 
που στα παιδικά μας χρόνια σε ακούγαμε 
να τη λες καθημερινά.  Χαίρομαι που στα 
γηρατειά σου τουλάχιστον δεν χρειάστηκε 
να τη λες. 
Έφευγαν τσούρμο οι Έλληνες έφευγαν 
και τα παιδιά σου. Μετανάστευση: Το πό-
σο βάρυνε στη τσέπη  των παιδιών σου ένα 
εισιτήριο χωρίς επιστροφή το ένοιωσες και 
το πόνεσες βαθιά. Λυπούμαστε για το ότι 
σε πονέσαμε τόσο πολύ με τη φεύγα μας.
Ισορροπίες και αντοχές. Το σχοινί πάντα 
τεντωμένο για ακροβάτες σοφούς. Κατά-
φερες να ισορροπήσεις και να συμβιβά-
σεις πράγματα ασυμβίβαστα. Καμιά πι-
κρία, για κανένα, ποτέ.
Τα κατάφερες, Όχι μόνο γιατί επιβίωσες 
αλλά γιατί μετάδωσες σε μας και στο κό-
σμο γύρω σου αληθινά και μοναδικά 
πράγματα. 
Καθαρότητα,  Αισιοδοξία για ένα καλύ-
τερο αύριο, αγάπη για το συνάνθρωπο,  
αγάπη για τη γνώση, βαθιά ελληνίδα, μα 
πάνω από όλα πάντα σεμνή. 
Στο σπίτι μας έφεγγε μια λάμπα, στη καρ-
διά μας ένας Ήλιος, στα μάτια μας περη-
φάνια και αθωότητα. Αυτά μάνα δεν τα 
παίρνει κανένας θάνατος. Ολόδικα μας 
είναι.

νοικοκυρά κ’ανυφαντου,
έχει στρατιά να κάμει
όνειρα ανεκπλήρωτα
να πάει να ξηφάνει

η ριρίκα μας
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Μεταλαβιά ο λόγος  σου
παρηγοριά η φωνή σου
καρφιχτη αλεξανδρινό

θυμίζει μου η μορφή σου
η μαρία σου

Ο Ζαχαρίας μας έγραψε σε ενα κομμάτι 
χαρτί «Σε ευχαριστώ Μάνα μου, Ζαχαρί-
ας» και το βαλε σένα μπουκέτο λουλούδια 
πάνω στο τραπέζι του σπιτιού μας. Σου 
υπόσχετε η αυλή μας να χει πάντα λουλού-
δια δροσερά.
Ο Κώστα μας, ο Παπάς, σε αποχαιρετά 
με εκκλησιαστικούς ύμνους.
O Μανόλη μας και ο Άριστο μας θέλουν 

γεννήθηκε στ’Ανώγεια Μυλοποτάμου το 
1922. Ήταν το έκτο παιδί του Γεωργ. Ζαχ. 
Νταγιαντά (Λαμπρινογιώργη). Αδέλφια 
της ήταν ο Αριστείδης (Χατζής), η Ρινάκη 
(Καραμπινογιώργαινα), η Ζηνιώ, ο Λα-
μπρινομανώλης και ο Λαμπρινοδημήτρης.
Η οικογένειά της ήταν πολύ φτωχή και για 
να επιζήσει χρειαζόταν να δουλεύουν όλοι 
και συνέχεια για όλο το χρόνο (θέρος, τρύ-
γος, λιομάζωμα) στα ξένα.
Η Αικατερίνη ήταν περιζήτητη εργάτρια, 
τόσο για το χαρακτήρα της, όσο και για 
την εργατικότητά της. Καθ’όλη τη διάρκεια 
της εργασίας, το γέλιο επικρατούσε στα 
χείλη των εργατριών. Τα αστεία έδινα και 
έπαιρναν και δεν καταλάβαιναν κούραση. 
Ποτέ δεν είχε δημιουργηθεί η παραμικρή 
παρεξήγηση ανάμεσά τους. Κατά τη διάρ-
κεια της γερμανικής κατοχής, μαζί με τα 
αδέρφια της, προσέφεραν πολλές υπηρε-
σίες στην Εθνική Αντίσταση. Τιμήθηκαν 
με ανάλογα βραβεία και μετάλλια. Απο-
βίωσε στις 16 Οκτωβρίου 2011. Η καλοσύ-
νη της, η φιλοξενία της και γενικά οι χάρες 
της θα μείνουν βαθειά χαραγμένες στη 
μνήμη όλων μας.
Ευχόμαστε αιωνία η μνήμη της. 

Η αδερφή της Ζηνιώ,
τα ανήψια της

Στη μνήμη της εκλιπούσας, η αδερφή της, 
Ζηνιώ εισέφερε στη Φ.α. το ποσό των 50 
ευρώ.

Έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, σε ηλι-
κία 100 ετών, η Μαρία Καλλέργη το γένος 
Σταυρακάκη. Μέλος πολυμελούς οικογένει-
ας, γεννήθηκε στ’Ανώγεια το 1912 και με-
γάλωσε στις πολύ δύσκολες συνθήκες της 
εποχής εκείνης. Η Μαρία Καλλέργη, μια 
γυναίκα του μόχθου ως γνήσια ανωγειανή, 
μετουσίωσε τη σκληρή και δύσκολη ζωή σε 
δημιουργία. Αγέρωχη και ακούραστη με 
πίστη μόνο στα δυο της χέρια, πάλεψε και 
δημιούργησε το δικό της «θησαυρό». Ανά-
θρεψε και σπούδασε τα παιδιά της, φρόντι-
σε τα εγγόνια της και ήταν πάντα δίπλα σε 
όποιον την χρειαζόταν…και η ζωή, της 
ανταπέδωσε μοναδική ευτυχία να δει και 
να καμαρώσει τα παιδιά, τα εγγόνια και τα 
δισέγγονά της! Η Μπραγκάρενα διαπέρασε 
το χρόνο με ήθος και αξιοπρέπεια και κα-
τέκτησε την δική της ξεχωριστή θέση στην 
Ανωγειανή κοινωνία. Παντρεύτηκε το Βα-
σίλειο Καλλέργη και απέκτησε πέντε παι-
διά, τον Γιώργη, το Νίκο, την Ελευθερία, 
την Αφροδίτη και τη Λετήσια και χάρηκε 
10 εγγόνια και 5 δισέγγονα. Αποβίωσε στις 
24-3-2012. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη 
σκεπάζει.
Η οικογένειά της ευχαριστεί θερμά όλους, 
όσοι συμπαραστάθηκαν με οποιονδήποτε 
τρόπο στο πένθος τους.
Στη μνήμη της εκλιπούσας, η οικογένειά της 
εισέφερε το ποσό των 200 ευρώ στο πρό-
γραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», το ποσό των 
200 ευρώ στο πρόγραμμα «Κδαπ Ανωγείων» 
και το ποσό των 100 ευρώ στη Φ.α.

και μεγάλη τιμή από την άλλη, σε αυτόν  
που θα έχει τύχη να βγάζει λόγο σε τέ-
τοιους νεκρούς.
Ο σύντροφος αυτός και μάλιστα σε νεαρή 
ηλικία, εδιαπίστωσε ότι στη σάπια κοινω-
νία που ζούσαμε και που ζούμε, είχε να 
διαλέξει σε δύο πράγματα «ή υποτάσσε-
σαι σε αυτήν την κοινωνία ή παλεύεις για 
μια καλύτερη κοινωνία». Διάλεξε το δεύ-
τερο και όσοι το διαλέξανε το πληρώσανε 
πολύ ακριβά.
Γι’αυτό ακριβώς το λόγο, αξέχαστε σύ-
ντροφε βρισκόμαστε εδώ μαζί σου, για να 
αποχαιρετίσουμε εσένα, το σεμνό αγωνι-
στή, για τη λεβέντικη κομμουνιστική ζωή 
σου. Αυτή θαυμάζουμε και αυτή τιμούμε, 
γιατί, προσωπικότητα σαν τη δική σου, 
μόνο μ’εκείνα τα ατόφια υλικά του μαρ-
ξισμού και του λενινισμού μπορούν να 
ανακαλυφτούν και να επιμένουν στην 
ομορφιά όλου του κόσμου.
Όμως τί να κάνουμε…; Αυτή είναι η μοί-
ρα του ανθρώπου, αφού γεννηθεί θα πο-
θάνει.
Από την κομματική οργάνωση του Κ.Κ.Ε., 
από όλους του συντρόφους, ας είναι αιω-
νία η μνήμη σου.
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Ευχαριστούμε θερμά όλους, όσοι συμπα-
ρα στάθηκαν στο βαρύ πένθος μας, για 
την απώλεια του αγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα και παππού Γεώργιου Πα-
σπαράκη.
Στη μνήμη του, η οικογένεια του εκλιπό-
ντος διέθεσε το ποσό των 700 ευρώ και 
το διένειμε, ως ακολούθως:
Στο Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας 
και στη Φ.α. το ποσό των 100 ευρώ. Επίσης 
100 ευρώ στο ΚΑΠΗ Ανωγείων, 100 ευρώ 
στο Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων, 100 ευρώ 
στον Παιδικό Σταθμό Ανωγείων, 100 ευρώ 
στο Γυμνάσιο Ανωγείων, 100 ευρώ στην 
Κ.Ο.Β. Ανωγείων (ΚΚΕ), και 100 ευρώ στο 
Αθλητικό Σωματείο «Αετός».

πρόσφερε πολλά στην κοινωνία μας με τη 
ευγένειά του, την αξιοπρέπειά του και το 
ήθος του. Πιστός στις ιδέες του, πιστός στην 
οικογένειά του, πιστός στον τόπο που γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε σε δύσκολα χρόνια. 
Κουβαλώντας πάνω στο πρόσωπό του τη 
σφραγίδα της γαλήνης, της καλοσύνης και 
της ηρεμίας, καταξιώθηκε στην ανωγειανή 
κοινωνία, δημιουργώντας μια αξιοπρεπή 
οικογένεια. Έφυγε από τη ζωή ήσυχος, ήρε-
μος και γαλήνιος αφήνοντας πίσω μια παρα-
καταθήκη τιμιότητας και αξιοπρέπειας. Η 
οικογένειά του ευχαριστεί όλους τους ανω-
γειανούς που αποχαιρέτησαν  και τίμησαν 
με τον τρόπο τους τον άνθρωπο Μαρκογιάν-
νη, τον άνθρωπο της αγάπης, της καλοσύνης 
και της προσφοράς, τον άνθρωπο που τίμησε 
το χωριό του και την οικογένειά του.

οδυσσέας Βρέντζος
Στη μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά του 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ. 
Ομοίως ο γεώργιος σπαχής (Καρνάβαλος) 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Κοιμήσου μάνα μου γλυκιά και ξεκουράσου. 
Τούτη η εικόνα του νεκρού δε σου ταιριάζει 
και θαρούμε όλοι πως από λεπτό σε λεπτό θα 
σηκωθείς και θα μας μιλήσεις. Τεράστιο κενό 
αφήνεις πίσω σου και πώς θα το καλύψω δεν 
γνωρίζω. ξέρω όμως πως είσαι μέσα στην 
καρδιά μου και όποτε θέλω να σε βρω, εκεί 
μέσα θα ξανοίγω. Είσαι παντού μάνα μου γλυ-
κιά. Μεγάλη κληρονομιά μας άφησες. Ένα 
καλό όνομα. Αυτό που πάντα ήθελες. Τρεις 
λέξεις σε χαρακτηρίζουμε και θα τις κουβαλώ 
σε όλη μου τη ζωή. Όπου σταθώ κι όπου βρε-
θώ. Απλότητα. Ταπεινότητα. Δύναμη.

Σ’ευχαριστώ, Μάνα
Καλή αντάμωση

Η κόρη,
 Πόπη σαλούστρου 
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την ώρα που εμίσεψες
δεν ήθελες να κλάψω

και μού’πεψες η τη χαρά
μήπως και σε ξεχάσω

του κήπου σου στι μυρωδιές
εγώ θα τσι μαζώνω

για να περνάει ο καιρός
να παγουδιώ τον πόνο

ο γιος σου,
Βασίλης σαλούστρος
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Ξομπλιάστρα ή καμότρα μου

πλέχτρα μου διαλεμένη
μ’όλες τσι χάρες του ντουνιά

ήσουνα προικισμένη
Θα σ’έχω πάντα στην καρδιά

υπόσχεση σου δίνω
και το ποτήρι του καημού

καθημερινώς θα πίνω
Πόνο μεγάλο άφησες
με ωραίες αναμνήσεις

έλα ένα βράδυ να μου πεις
πώς θα ξαναγυρίσεις

Ένα μεγάλο ευχαριστώ
μέσα από την  καρδιά μου

για τις χαρές και τις στιγμές
που έδωσες στα παιδιά μου

σόνια σαλούστρου
(του Καλιμέντο)
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η τσ’ απουσίας το κενό
όταν μισεύγει η μάνα

με δάκρυα δε γεμίζεται
΄οσο κι αν ρήξεις κλάμα
Γιαγιά και μάνα γίνηκες

και ξόδεψες το χρόνο
κι είχες στα χέρια σου χαρά

μα είχες και τον πόνο
να’δινε ο χάρος ΄ναβολή

να ζήσεις τον απρίλη
΄θελά αγκαλιάσεις το παιδί

του γιου σου του Βασίλη
Δυο ‘γαπημένες αδελφές
με μαύρα και με κλάμα

δίπλα στο φέρετρο αγκαλιά
΄ποχαιρετούν τη μάνα

με σεβασμό,
αριστείδης Χαιρέτης (γιαλάφτης)

25/4/2012
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χαρά μου καλώς όρισες
και πώς να σε γλεντήσω
αφού ενός βαρύ καημού

εκλούθας από πίσω
γιώργης μπέρκης

(Κατσούγκρης)

Η οικογένεια της εκλιπούσης ευχαριστεί θερ-
μά: α) το γραφείο τελετών σταυρακάκη για 
την πλήρη κάλυψη εξόδων της κηδείας, β) για 
τη θερμή υποστήριξη οικονομική και ψυχολο-
γική του κόσμου, φίλων και λοιπών συγγενών. 
Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Τέλος, ευχα-
ριστεί θερμά τους γιατρούς του Βενιζελείου  
Νοσοκομείου Χρήστο Λέϊκο και Βαγγέλη Βο-
λακάκη για τη συμπαράσταση και τη στήριξη 
που πρόσφεραν στο πλευρό της μητέρας μας.

στη μνήμη 
αμαΛιασ

σΥΖ. γεωργιοΥ 
σμΠωΚοΥ
(δάσκαλου)

στη μνήμη 
αΘΗνασ σΚοΥΛα 

(ή Κίκενα)
(αποβίωσε στις 6 απριλίου 

2012, ετών 90)

αγαπημένη μητέρα- έφυγες από κοντά μας 
τόσο γρήγορα και άφησες πίσω σου ΠΟ-
ΝΟ και ΘΛΙΨΗ. Άφησες όμως και την 
ΔΥΝΑΜΗ σου- που μας έμαθε να αγαπά-
με όλους όσους είναι γύρω μας.
Η μεγαλύτερη κληρονομιά των ανθρώπων 
είναι οι αναμνήσεις τους και εσύ μητέρα 
ΑΜΑΛΙΑ έχεις αφήσει πάρα πολλές σε 
όλους μας. Ολα σε θυμίζουν μέσα στο σπι-
τικό μου- απλά και αγαπημένα-πράγματα 
απλά και καθημερινά.
Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου έμαθες-
ΑξΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ και ΤΑΠΕΙ-
ΝΟΤΗΤΑ( και άλλα περισσότερα). Αφησες 
στα παιδιά σου και τα εγγόνια σου έναν 
ανεκτίμητο θησαυρό.Σε γνώρισα πριν 30 
ολόκληρα χρόνια όντας νέα κοπέλα νύφη 
στο σπιτικό σου,και σου χάρισα τρία υπέ-
ροχα εγγόνια-που συνέχεια σε σκέφτονται 
και θυμόμαστε όλοι μαζί όλα σου τα καλά.
Υποδειγματική σύζυγος και μητέρα έγινες 
παράδειγμα φωτεινό για όσους είχαμε την 
τύχη να ζήσουμε κοντά σου-έστω και για 
λίγο.
Συγχώρεσέ με που δεν είχα την δύναμη να 
έρθω να σε δώ-πολλές φορές μου το είχες 
ζητήσει. Αλλά από το 1996 δεν κατέβηκα 
ποτέ ξανά στην Κρήτη και στο υπέροχο 
χωριό σας. Ετσι δεν κατάφερα να έρθω να 
σε αποχαιρετήσω στο τελευταίο σου ταξί-
δι. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω ποτέ να 
έρθω να σου κρατάω λίγα λουλουδάκια 
που τόσο πολύ αγαπούσες.
Καλό σου ταξίδι αξιολάτρευτη μητέρα-
Καλή αντάμωση.

η νύφη σου, 
γιαννα μαΥροειδΗ 

(πρώην ΣΜΠΩΚΟΥ)

Στη μνήμη της η γιαννούλα μαυροειδή 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

στη μνήμη 
αιΚατερινΗσ 

γεωργ. 
νταγιαντα

(αποβίωσε στις 16/10/2011, 
ετών 89)

στη μνήμη 
ιωαννΗ σΠαΧΗ 
(ή μαρκογιάννη)

(αποβίωσε στις 8 Μαρτίου 2012, 
ετών 96)

στη μνήμη 
γεωργιοΥ 

εμμ. ΠασΠαραΚΗ 
(ή Πασπαρογιώργη)
(αποβίωσε στις 19-3-2012, 

ετών 92)

στη μνήμη 
μαριασ 

ΚαΛΛεργΗ 
(ή μπραγκάρενα)

(αποβίωσε στις 24-3-2012, 
ετών 100)

στη μνήμη 
αιΚατερινΗσ 
σαΛοΥστροΥ

(αποβίωσε στις 24/4/2012, 
ετών 67)

να σου πουν κάτι αλλά δεν μπορούν. Επει-
δή ότι πραγματικά αξίζει μέσα μας δεν 
αποδίδεται με λέξεις.
Μάνα μου και μάνα μας  καλοστραθια.
Το ευχαριστώ δεν φτάνει για να εκφρά-
σουμε τη βαθιά συγκίνηση που νοιώσαμε 
για την αγάπη και το σεβασμό που έκφρα-
σε το χωριό, οι συγγενείς, οι φίλοι εντος 
και εκτός ανωγείων στον αποχαιρετισμό 
της μάνας μας. Σας ευχαριστούμε  από τα 
βάθη τις καρδιάς μας.

Εκ μέρους όλης της οικογένειας,
μαρία σκουλά

Στη μνήμη της εκλιπούσης, η κόρη της, 
ειρήνη εισέφερε στη Φ.α. το ποσό των 
100 ευρώ και ο γιός της ΠαπάΚώστας 
εισέφερε ομοίως, το ποσό των 100 ευρώ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
στη μνήμη 

Κωστα
μαΥροΚωστα

(ή αλμπατόκωστα)
(αποβίωσε στις 29/2/2012,  

ετών 87)

στη μνήμη 
αιμιΛιοΥ
σΚοΥΛα

(αποβίωσε στις 31/3/2012,  
ετών 72)

στη μνήμη 
μαριασ 
σΚοΥΛα 

(ή μεταξοκώσταινα)
(1920-2012)

στη μνήμη 
εΛενΗσ

δαΚαναΛΗ
(του Παπαδογιάννη)

(1925-2012)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ο Κωνσταντίνος Μαυρόκωστας γεννήθη-
κε στις 21 Σεπτεμβρίου το 1925. Ήταν ένα 
από τα 8 παιδιά του Εμμανουήλ και της 
Μελανθίας Μαυρόκωστα. Αγωνιστής από 
τα παιδικά του χρόνια, καθώς οι εποχές 
ήταν δύσκολες, πρόθυμος συνεχώς να 
συνδράμει και να βοηθήσει. Το 1959 το 
ελληνικό κράτος τον στέλνει εξόριστο στα 
Γιαννιτσά Μακεδονίας. Εκεί θα γνωρίσει 
τη σύντροφο της ζωής του, Μαρίκα Πλα-
κάκη, μοναχοπαίδι του Αντωνίου και της 
Γιαννούλας Πλακάκη. Μαζί απέκτησαν 
2 παιδιά την Άννα και το Μανώλη. Τρία 
χρόνια αργότερα παίρνει την οικογένειά 
του και τους γονείς της γυναίκας του, και 
επιστρέφει στ’ Ανώγεια. Ανοίγει ένα πα-
ντοπωλείο στο Μετόχι. Στον ίδιο χώρο 
και σε μικρό χρονικό διάστημα κάνει κρε-
οπωλείο-τυροκομείο, με τη βοήθεια της 
γυναικάς του. Για 27 ολόκληρα χρόνια 
εξυπηρετεί τους συγχωριανούς του, πάντα 
με το χαμόγελο και την καλοσύνη. Άνθρω-
πος όμορφος, καλοσυνάτος, γελαστός και 
χαρούμενος, με βαθύ αίσθημα φιλοξενίας 
και συμπόνιας σε όποιον είχε ανάγκη. 
Πρόσφερε τη βοήθεια του απλόχερα, 
ανοίγοντας το σπιτικό του, γεμάτος αγάπη 
και παρηγοριά για όποιον το χρειαζόταν. 
Τα τελευταία 13 χρόνια οι περιπέτειες με 
την υγεία του τον κρατούν μακριά από 
κοινωνικές υποχρεώσεις και απ’ τους φί-
λους και τους συγγενείς. Μετά από ένα 
μοιραίο ατύχημα καθηλώνεται στο κρε-
βάτι ανάπηρος και ανήμπορος. Δεν το 
βαλε κάτω όμως. Ποτέ δεν ακούσαμε απ 
το στόμα του τη λέξη «πονώ». Αντιμετώ-
πιζε με τεράστια δύναμη και κουράγιο την 
αρρώστια του. Το χαμόγελο δε φεύγει απ' 
τα χείλη του. Δεν πρόκειται ποτέ να ξε-
χάσουμε τα καλαμπούρια του, τα καλα-
μπούρια του Αλμπατόκωστα.

Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου

Μπαμπά μου κουρασμένε μου ανθέ μου
φεύγεις και που μ’ αφήνεις καντιφέ μου.
τη σύντροφό σου την καλή φεγγάρι μου

την πολύκουρασμένη παλικάρι μου.

Μα δε μπορώ να μη σου πω βαγή μου
Μπαμπά 2-3 λόγια μερακλή μου.

το γέλιο σου το όμορφο μπαξέ μου
οι όμορφοί σου τρόποι καντιφέ μου.

την καλοσύνη κρίνε μου, φεγγάρι μου
τη συμπεριφορά σου παλικάρι μου.

το καλαμπούρι τ’ όμορφο μπαμπά μου
τίνος το παραδίνεις χουβαρντά μου;

Άνθρωπο δεν επρόσβαλες φεγγάρι μου
ούτε πογιάγυρες μαργαριτάρι μου.
στο μαγαζί πατέρα μου καλέ μου

Μπαμπά πολλά δα χρόνια ακριβέ μου.

Όλους τσι ξεπηρέτας δα βαγή μου
με μετρητά πατέρα μερακλή μου.

Όλα τ’ αντιμετώπιζες πλεμμένε μου
τα καθημερινά δα κουρασμένε μου.

Προβλήματα πατέρα μου ανθέ μου
με το χαμόγελό σου καντιφέ μου.

Μπαμπά μου που επήγαμε φεγγάρι μου
εις στην αθήνα πάλι παλικάρι μου.

Κι έκαμες την εγχείριση μπαμπά μου
ε πολυκουρασμένε χουβαρντά μου.

Γιατρός δε σου δώσε ζωή φεγγάρι μου
κι εσύ εξεγέλασές τσι παλικάρι μου.

Κι απάνω που ελέγαμε ανθέ μου
Δόξα σοι ο Θεός μεταξωτέ μου,

τυχαίνει η το χτύπημα μπαμπά μου
στην κεφαλή πατέρα χουβαρντά μου.

Μπαμπά και σε καθήλωσε πλεμμένε μου
στου πόνου το κρεβάτι μυρισμένε μου.

Γιατί ήτανε πατέρα μου καλέ μου
το κεντρικό το νεύρο ακριβέ μου.

σμπαραλιασμένο ήλιε μου , φεγγάρι μου
μπαμπά μου κουρασμένο παλικάρι μου.
Μπαμπά μου που δεν έμαθες ανθέ μου,

την περιπέτειά μου ακριβέ μου.

Κι εδά που επήγαινα καλά φεγγάρι μου
φεύγεις εσύ μπαμπά μου παλικάρι μου.

Μπαμπά που ετελείωσες ανθέ μου
ω και πονώ δεν είπες καντιφέ μου.

έίμαι περήφανη πολύ μπαμπά μου
που σ’ είχα γω πατέρα χουβαρντά μου.

Δε ξαναπάς εις το γιατρό καλή μου
Μάνα να τονε φέρεις ακριβή μου.

Γιατί εγιάνανε οι πληγές πλεμμένη μου
η του μπαμπά μου όλες μυρισμένη μου.

Βαρύ σταυρό εσήκωνες κερά μου
Μάνα πολλά δα χρόνια κοπελιά μου.

Και 13 μάνα μου καλή μου
σε 2-3 μήνες κλείνουν ακριβή μου.
Γιατί δεν ήταν ήρωες πλεμμένη μου

μόνο του ’21 μυρισμένη μου.

Μόνο σαι μάνα μου κι εσύ καλή μου
μεγάλη ηρωίδα ακριβή μου.

από ξένο τόπο ήρθες εσύ φεγγάρι μου
κι εζωογόνησες μαργαριτάρι μου.

Και τα κατάφερνες εσύ κερά μου
καλιά από τσι ντόπιες κοπελιά μου.
Δε θα σ’ αφήσω μάνα μου καλή μου

αμοναχή ποτέ δα ακριβή μου.

Πάντα θα μ’ έχεις στήριγμα  
πλεμμένη μου

μάνα κι εγώ εσένα μυρισμένη μου.
έυχαριστώ πάρα πολύ καλή μου
πατέρα δα και μάνα ακριβή μου.

τον κόσμο που εστάθηκε ανθέ μου
στο πένθος το δικό μας καντιφέ μου.

Η κόρη σου Άννα…

�
Οι συγγενείς κι οι φίλοι σου

νημένουνε στσι σκάλες
του Άδη να σε υποδεχτούν

μ’ ορθάνοιχτες αγκάλες.

Ποτέ μου δεν εδάκρυσα
και όμως τώρα κλαίω

στ΄ αντίο του αποχωρισμού
Πατέρα που σου λέω.

Ο γιος σου Μανόλης…

�
Έφυγες τόσο μακριά
μα γω θα περιμένω

σε κάποιο όνειρο να ρθεις
κι αναπνοή θα παίρνω

να ’τανε τρόπος να γενώ
στον τάφο σου λουλούδι

και να σου κάνω συντροφιά
μ’ ένα γλυκό τραγούδι.

χώμα στον τάφο φέρνω σου
και το κρατώ στη χέρα

μα το καντήλι ανάφτο σου
να γίνει η νύχτα μέρα.

να μουν κερί να άναβα
να βγεις απ το σκοτάδι

μήπως μπορέσει σκιάς αυτό
να φέρει φως στον Άδη

Πέμπω σου χαιρετίσματα
στσι πύλες η του Άδη

και συντροφιά τη σκέψη μου
να έχεις κάθε βράδυ.

Έφυγες και η σκέψη μου
σου στέλνει ένα αντίο

μα στην καρδιά παρέμεινε
Παππού μου το φορτίο.

Η εγγονή σου Μαρία…

Στη μνήμη του θανόντος στεφάνια κατέ-
θεσαν: η σύζυγος Μαρίκα Μαυρόκωστα, 
η Οικ. Εμμανουήλ και στασούλας Μαυ-
ρόκωστα, η Οικ. Αθανασίου και Άννας 
σουλτάτου, η Οικ. Νικηφόρου και Ελένης 
Δανδούτη, η Οικ. Χαραλάμπου και Βιργι-
νίας Ξυλούρη, η Οικ. Ελευθερίου και Νί-
κης Φρυσσάλη, η Οικ. Αθανασίου Μαυρό-
κωστα του Ζαχάρη, η Οικ. Αλέκου και 
Ευαγγελίας Χαιρέτη (Φουνάς), η Οικ. Μι-
χαήλ και Καλλιόπης Μαυρόκωστα, η Οικ. 
Ιωάννη και Άννας Μαυρόκωστα, η Οικ. 
Πολύδωρα και Ευαγγελίας Μπέρκη, η 
Οικ. Φωφώς χήρα Ευαγγέλου Μαυρόκω-
στα, η Οικ. σουροβίκη στέργιου, η Οικ. 
Αλισαβογιάννη.
Και αντί στεφάνων πρόσφεραν οι:
•Μαυρόκωστας Αναστάσιος του Ελευθε-
ρίου 50 ευρώ
•Μαυρόκωστας Βασίλειος του Ελευθερίου 
50 ευρώ
•Μαυρόκωστα-Μπαράκου Ελευθερία 30 
ευρώ.
Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου πρό-
σφερε ο:
•Πασπαράκης Εμμανουήλ τ Νικολάου 50 
ευρώ.
Στο νηπιαγωγείο Ανωγείων πρόσφεραν 
οι:
•Μαυρόκωστας Εμμανουήλ του Γεωργίου 
50 ευρώ
•Μαυρόκωστα-Ζερβάκη σοφία 50 ευρώ.
Και στο δημοτικό σχολείο Ανωγείων πρό-
σφεραν οι:
•Δραμουντάνης Χαράλαμπος του Ανδρέα 
50 ευρώ
•Μαυρόκωστας Δημήτρης του Αθανασίου 
50 ευρώ.
Η οικογένεια του αλμπατόκωστα, εισέ-
φερε στη μνήμη του, το ποσό των 150 ευ-
ρώ στη «Φωνή των Ανωγείων».

αγαπημένε μας μπαμπά,
Έφυγες από κοντά μας, τυπικά, ένα ανοι-
ξιάτικο πρωινό, το τελευταίο του μάρτη, 
2012, 31, σάββατο, 9:15 π.μ.
Το φευγιό σου μας γέμισε θλίψη, πόνο, 
οδύνη, ακόμη και στην υπόσχεση όλων μας 
ότι θα παραμείνεις για πάντα κοντά κι 
ανάμεσα μας.
Η απουσία σου, αισθητή, ένα δυσαναπλή-
ρωτο κενό για μας τα παιδιά σου, την αδερ-
φή σου, τα εγγονάκια σου, για τη μάνα. 
Για τους φίλους και χωριανούς, το «Λιβά-
δι», τα ξενιτεμένα παιδιά που γέμιζαν το 
Κυριακάτικο τραπέζι και σε θεωρούσαν 
φίλο και πατέρα τους, κι όλους εκείνους 
που βρήκαν κι έβρισκαν την πόρτα του 
σπιτιού σου ανοιχτή στην χαρά, την ανά-
γκη, στο κουράγιο, στην καθημερινότητα 
τους.
Όσο και να είσαι προετοιμασμένος για 
τον θάνατο, τελικά, διαπιστώνεις πως όσο 
κι αν τον ξορκίζεις, όσο κι αρνείσαι να τον 
αποδεχτείς είναι το μόνο σίγουρο σ’ αυτήν 
τη ζωή.
Μπαμπά, γεννήθηκες στα χρόνια του πο-
λέμου και της κατοχής, 9 Φεβρουαρίου 
1940.
Ετών δύο εσύ, και η αδερφή σου η Ελένη 
μωρό, βίωσες την τραγική απώλεια του 
πατέρα. Ορφάνεψες στα δυσκολότερα 
χρόνια. Και ήταν ο Γερμανός κατακτητής 
που φρόντισε γι αυτό κι έριξε την οικογέ-
νεια στην ανέχεια, όπου, όμως, με τρομερή 
προσπάθεια και κόπο, αλλά και περισσή 
αγάπη, η μάνα σου σας μεγάλωσε.
Ένας άνθρωπος αγνός, ιδεολόγος, ειλι-

κρινής, αξιοπρεπής, περήφανος υπήρξες 
σε όλη τη ζωή σου.
Έκανες φίλους πολλούς, ήσουν μερακλής, 
σου άρεσε το ωραίο, είχες όμορφα και 
πλούσια αισθήματα.
Αγάπησες και αγαπήθηκες πολύ…
Πάντα με το κεφάλι ψηλά αντιμετώπισες 
όλες τις δύσκολες καταστάσεις, κατηγορή-
θηκες γι αυτά που πίστευες και υπερασπι-
ζόσουν, εξορίστηκες, ταλαιπωρήθηκες…
Μέσα στα δύσκολα, όμως, και το πιο όμορ-
φο...Το στήριγμα της ζωής σου. Η Λετί-
τσια..η γυναίκα σου, η μάνα των παιδιών 
σου, η σύντροφος σου.
Βράχος ακλόνητος -δίπλα σου πάντοτε- στις 
χαρές, τις λύπες, στα όμορφα, τα άσχημα, 
τα καλά, τα κακά, στην αρρώστια... 45 χρό-
νια μαζί, μια ζωή μες τη ζωή σου.
Πάντα δεμένοι κι αγαπημένοι φτιάξατε 
την οικογένεια μας με αγάπη, ζεστασιά, 
κατανόηση και αλληλεγγύη, οδηγό και 
κληρονομιά για τις γενιές που ακολου-
θούν, για τα χαρούμενα παιδικά πρόσωπα 
που σε αναζητούν στο αστέρι που ανέβη-
κες τις καθαρές νύχτες του ουρανού.
Μπαμπά, είμαστε περήφανοι για σένα, γι 
αυτό που πήρες, γι αυτό που έφτιαξες και 
αυτό που τελικά μένει. 
Θέλουμε να «ξεχάσουμε» τις δύσκολες, 
άχαρες και τελικά μοιραίες στιγμές που 
πέρασες τόσα χρόνια στο κρεβάτι του πό-
νου, της δυστυχίας και της «μοναξιάς».
Αυτός είναι ένας εφιάλτης, που δύσκολα 
θα ξεπεράσουμε.
Σε θέλουμε, όμως, στο μυαλό μας μια 
όμορφη εικόνα και αυτήν θα κρατήσου-
με... 
Την εικόνα του Αιμίλιου που όλοι αγαπή-
σαμε.
Ο Αιμίλιος ως μπαμπάς, σύζυγος, παπ-
πούς, πεθερός, αδερφός, θείος.
Θα κρατήσουμε την εικόνα του Αιμίλιου 
που έδινε ζωή στο σπίτι με το γέλιο του, τη 
φωνή του, την πληθωρικότητα, την ευγέ-
νεια και την αγάπη του.
Μπαμπά, θα είσαι για πάντα στην καρδιά 
και την ψυχή μας.
Οι μεγάλες αγάπες δεν πεθαίνουν ποτέ!

τα παιδιά σου

Στη μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά 
του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ.
Στη μνήμη του εκλιπόντος εισέφεραν στη 
Φ.Α. ο αντώνης σκουλάς το ποσό των 50 
ευρώ και ο αλέκος διαμαντής, ομοίως, το 
ποσό των 50 ευρώ.
Στη μνήμη του ο σωκράτης σκουλάς και 
ο νίκος σωκ. σκουλάς εισέφεραν στη Φ.Α. 
το ποσό των 70 ευρώ.

γεννήθηκε το 1925. Ήταν το 4ο παιδί μιας 
πολυμελούς οικογένειας.
Κοντά στον πατέρα Παπαδογιάννη αξιώθη-
κε, όπως και τα υπόλοιπα αδέλφια της να 
ζήσουν με αξίες και αρχές που τη συνόδευαν 
μέχρι το τέλος της ζωής της.
Έζησε τις κακουχίες της κατοχής, όπως οι 
περισσότεροι της γενιάς της. Πάλεψε με τη γη 
κάνοντας τη θερίστρα και τη λιομαζώχτρα για 
τις ανάγκες της οικογένειας. Αυτό όμως δεν 
σήμαινε τίποτα γιατί όπως η ίδια έλεγε είχε τη 
δύναμη της νιότης και όση κούραση και να 
ένοιωθε, όταν έφτανε σπίτι και έβλεπε τους 
γονείς και τα αδέλφια της καλά, ξεκουραζό-
ταν. Σταμάτησε να ασχολείται ενεργά με την 
εξοχή όταν έπαθε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα 
στο πόδι. Έτσι ασχολιόταν πλέον μόνο με δου-
λειές του σπιτιού και βέβαια με το πλέξιμο, 
όπου πραγματικά έκανε αριστουργήματα. 
Σημαντικός και αξεπέραστος σταθμός στη ζωή 
της ήταν ο χαμός του αδελφού της Γιώργη. Γι 
αυτήν το πλήγμα ήταν μεγάλο και αξεπέραστο. 
Ένας χαμός που τη βασάνιζε μέχρι την τελευ-
ταία της στιγμή, γιατί όπως έλεγε ζούσε από 
το αίμα του, εννοώντας τη σύνταξη που έπαιρ-
νε. Στη συνέχεια ο επόμενος σημαντικός και 
καθοριστικός σταθμός για τη ζωή της ήταν 
όταν πέθανε η αδερφή της η Χρυσή, η οποία 
αφήνει πίσω της πέντε μικρά παιδιά. Εκεί η 
θεία Ελένη έδειξε το μεγαλείο της ψυχής της 
και τι θα πει αυτοθυσία ζωής. Ανακοινώνει 
στα υπόλοιπα αδέλφια της την απόφασή της 
να μείνει ανύπαντρη για να βοηθήσει τα παι-
διά της αδελφής της. Κι αυτό έκανε. Δεν πα-
ντρεύτηκε, δεν έκανε δική της οικογένεια, 
βοήθησε τα ορφανά ανήψια της με όση δύνα-
μη σωματική και ψυχική διέθετε, όπως έκανε 
και με όλα τα άλλα ανήψια της όποτε προέκυ-
πτε ανάγκη. Χαιρόταν με τις χαρές τους, λυ-
πόταν με τις λύπες τους, αγωνιούσε και ενδι-
αφερόταν για όλους και βοηθούσε όλους.  Στη 
ζωή της ένοιωσε πολύ πόνο από τον χαμό των 
αδελφιών της, αλλά και ανηψιών της. Πάντα 
όμως έβρισκε το κουράγιο να συνεχίζει παρέα 
με την αδελφή της Αρτεμησία, η οποία τη φρό-
ντισε μέχρι την τελευταία στιγμή. 
Έτσι γνώρισα εγώ τη Μάνα μου την Ελένη. 
Γιατί για μένα ήταν σαν Μάνα. Και βέβαια 
είναι ευλογία να έχεις και δεύτερη Μάνα, 
αλλά είναι και διπλός ο πόνος όταν σε δεκα-
πέντε μήνες χάνεις εντελώς ξαφνικά και 
απρόοπτα τη βιολογική σου Μάνα σε ηλικία 
69 χρονών και τη δεύτερη σε μεγαλύτερη βέ-
βαια ηλικία.
Θα τη θυμάμαι πάντα με αγάπη και σεβα-
σμό.

Ο ανηψιός της
 νίκος δακανάλης (τρουμονίκος)

Στη μνήμη της ο ανηψιός της νίκος δακανά-
λης (τρουμονίκος) εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ.

Η Μεταξοκώσταινα, κόρη του Χαρίδη-
μου και της Ανεζίνας Φασουλά, γεννήθη-
κε το 1920 στα Ανώγεια. Σε ηλικία δέκα 
ετών, βρέθηκε στο Ηράκλειο σαν φαμε-
γάκι (οικιακή βοηθός) σε ένα συγγενικό 
πλουσιόσπιτο, για ένα πιάτο φαί. Τέσσε-
ρα χρόνια, ο πατέρας της ο Χαρίδημος 
όσες φορές βρέθηκε στο Ηράκλειο για 
δουλειές, ποτέ δεν την επισκέφθηκε να 
δει τι κάνει, γιατί φοβόταν μην τον ακο-
λουθήσει στο χωριό και πεινά μαζί με τα 
άλλα τρία παιδιά. Ήταν σκληρός άνθρω-
πος, έλεγε η ίδια. Επέστρεψε στο χωριό 
και μετά από λίγο ξαναβρέθηκε στο Ηρά-
κλειο για τους ίδιους λόγους, της φτώ-
χειας δηλαδή αλλά και για να μάθει μο-
δίστρα. Στο χωριό γύρισε 18 ετών, όμορ-
φη κοπελιά όπως λένε και άριστη 
μοδίστρα και έραβε στο χωριό και σε όλα 
τα κατωμέρια, για λίγα τρόφιμα, γιατί 
αυτή ήταν τότε η πληρωμή. Παντρεύτηκε 
τον Κώστα Σκουλά ή Μεταξόκωστα, έναν 
άξιο Ανωγειανό, σεβαστό άνθρωπο, ερ-
γατικό, φιλότιμο, φιλόξενο, κοινωνικό, 
μερακλή, αγωνιστή της ζωής και της πα-
τρίδας και αγαπημένοι πορευτήκανε μα-
ζί 61 χρόνια. Φτώχιες, δυσκολίες, κατοχή 
και στο κάψιμο του χωριού με ένα μωρό 
παιδί στην αγκαλιά, βρέθηκε όπως όλες 
οι Ανωγειανές στα κατωμέρια και σε 
όποιο σπίτι ήταν φιλοξενούμενη, έραβε 
και μπάλωνε για να δουλεύει το ψωμί που 
έτρωγε αυτή και το κοπέλι (Πελαγιό). 
Ευτύχισε να χαρεί μια οικογένεια μεγά-
λη. Ανάθρεψε 6 παιδιά, καλή μάνα, καλή 
οικογενειάρχης, καλή κουμανταδόρισσα 
στο σπιτικό της, γιατί ο Μεταξόκωστας 
άνθρωπος του μεροκάματου, δεν άφησε 
ποτέ τα παιδιά του να πεινάσουν. Απέ-
κτησε 16 εγγόνια και 5 δισέγγονα. Όρθια 
με καθαρό μυαλό και αετίσιο βλέμμα μέ-
χρι τέλους, έφυγε χωρίς να παραβαρέσει 
κανέναν, περήφανα και αρχοντικά όπως 
το ήθελε και η ίδια. Είχε το χάρισμα του 
λόγου και της αφήγησης παραμυθιών 
παίρνοντας για αυτό το λόγο Παγκρήτιο 
Βραβείο. Θυμόταν και διηγούνταν μέχρι 
τέλους με λεπτομέρειες γεγονότα για αν-
θρώπους και καταστάσεις για τα παλιά 
Ανώγεια. Πάντα στα δύσκολα έλεγε στον 
Μεταξόκωστα «έχει ο Θιος Κώστα» και 
εκείνος της απαντούσε «έχει ο Θιός Μα-
ρία μα δε δίδει». Έτσι εύκολα, δύσκολά 
με χαρές και λύπες ολοκλήρωσε τον κύ-
κλο της ζωής, αφήνοντας σε όλους μας 
ένα μεγάλο κενό. Η απουσία της μάνας 
δεν αναπληρώνεται με τίποτα.
Η μαντινάδα που ακολουθεί, είναι από το 

γιο της το Δημήτρη, που της είχε υποσχε-
θεί να την τραγουδήσει σε δίσκο.

η Μάνα ‘ναι  κρυγιό νερό,  
βρύση που δροσερεύγει

Φλέγα τσ’ αγάπης και πηγή,  
ποτέ που δε στερεύγει

Ο λόγος σου Μάνα, η παρουσία σου, η 
συμβουλή σου θα μας λείψει.
Πολυπληθής ήταν η παρουσία των χωρια-
νών, συγγενών και φίλων που τίμησαν την 
εξόδιο ακολουθία. Τα παιδιά και τα εγ-
γόνια, θερμά ευχαριστούμε όλους για τη 
συμμετοχή στο πένθος μας. Μάνα, πάντα 
έλεγες να πάς να βρεις τον άνδρα σου. 
Πήγες. Ας είναι ελαφρύ το Ανωγειανό 
χώμα, που σας σκεπάζει ταίρι-ταίρι.
Στη μνήμη σου ο γιος σου δημήτρης, κα-
ταθέτει στη «ΦΩνη τΩν ανΩΓέιΩν» 
το ποσό των 100 ευρώ.

Ένας χρόνος πέρασε από το χαμό του 
αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου. 
Γεννήθηκε το 1931 στο Χαράκι Μονοφα-
τσίου. Παντρεύτηκε και πορεύτηκε στην 
έντιμη ζωή του με την άξια σύζυγό του 
Νίκη ξυλούρη από του Καλού και  απέ-
κτησαν πέντε παιδιά.

Πάντοτε άνθρωπος σωστός
ήσουνε στη ζωή σου

έφυγες δίχως ν’ακουστεί
ποτέ η αθιβολή σου.

τεράστια κληρονομιά
αφήνεις στα παιδιά σου

το όνομα, την ανθρωπιά,
την αξιοπρέπειά σου.

Γιατί αυτό είναι που μετρά
κι’αυτό ‘ναι που πομένει

αθάνατο κι από γενιά
σ’άλλη γενιά πηγαίνει.

Γι’αυτό και σου υποσχόμαστε
πάντα να το κρατούμε

σα φυλαχτό στη σκέψη μας
μπροστά να προχωρούμε.

Καλό ταξίδι, όπου κι αν πας
θα είσαι στο μυαλό μας

γιατί πολλά εδίδαξες
και μας και των παιδιών μας.

Είσαι στην καρδιά μας.
Η σύζυγος και τα παιδιά σου

Στη μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά 
του εισέφερε στη Φ.α. το ποσό των 100 
ευρώ.

στη μνήμη  
ιωαννΗ 

ΒρεντΖοΥ 
(ή γκρανογιάννη)

(ένα έτος από το θάνατό του, 
στις 4-7-2011)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΩΤ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
στη μνήμη 

ΧαραΛαμΠοΥ
ΦασοΥΛα

(ή Λαμπάκη)
(αποβίωσε στις 6/5/2012,  

ετών 90)

Μια ζωή γεμάτη…Γεμάτη από χαρές και λύ-
πες όπως είναι φυσιολογικό όταν ένας άν-
θρωπος κλείνει την ένατη δεκαετία εν ζωή. 
Όμως στη ζυγαριά της δικής σου ζωής Μπα-
μπά δυστυχώς  αυτά που έγειραν την πλάστιγ-
γα ήταν αγωνίες, δυσκολίες και πολύς πόνος. 
Δύσκολες στιγμές ικανές να στιγματίσουν και 
να καθορίσουν την εξέλιξη και τη συνέχεια 
της ζωής σου και της οικογένειας μας.
Το 1922 γεννιέσαι σε μια δύσκολη εποχή οι-
κονομικά και κοινωνικά. Μάλλον της μαυρό-
μοιρας σου, όπως την έλεγες, τερτίπι κι αυτό, 
να φύγεις από τη ζωή σε μια παρόμοια εποχή, 
(η μόνη ευτυχώς διαφορά ότι σήμερα δεν 
έχουμε πόλεμο με όπλα). Το 3ο παιδί του 
Φασουλόκωστα, μιας οικογένειας φτωχής σε 
πλούτη και περιουσίες, αλλά πλούσια σε αρ-
χές και αξίες, τις οποίες στη συνέχεια μετα-
λαμπαδεύεις στη δικιά σου οικογένεια. Από 
μικρός μαθαίνεις να αγωνίζεσαι σκληρά για 
την επιβίωση και την καλυτέρευση του βιοτι-
κού σου επιπέδου ασχολούμενος με τη βοσκι-
κή. Μια βοσκική χωρίς επιδοτήσεις, αλλά με 
την ανάγκη και την υποχρέωση να είσαι δίπλα 
στα πρόβατά σου συνεχώς. Από το άρμεγμα 
μέχρι το νυχτερινό παραβόλιασμα, ασχέτως 
των καιρικών συνθηκών, όπως περιέγραφες 
απολογιστικά κάνοντας σύγκριση των κατα-
στάσεων και περιόδων. Με παράπονο αλλά 
ταυτόχρονα με περηφάνεια μας έλεγες πολ-
λές φορές ότι με το Θείο τον Κατσουλιέρη, 
ως ντελικανήδες, δεν μπορούσατε να βρεθεί-
τε μαζί σε μια κοινωνική εκδήλωση, γιατί 
είχατε μια γκιλότα και ένα ζευγάρι στιβάνια! 
Δύσκολη ζωή αλλά με τη δικιά της ομορφιά 
και προπάντων με πολλές αξίες. Βιώνεις, 
όπως οι περισσότεροι Ανωγειανοί (όχι όλοι 
όπως μας τόνιζες πολλές φορές αναφερόμε-
νος σε αυτή τη περίοδο) τις κακουχίες της 
κατοχής, ευχόμενος πάντα σε μας να μη ζή-
σουμε τέτοιες καταστάσεις. 
Και φαίνεται πως κάποια στιγμή η μοίρα σου 
χαμογελάει και η ζωή σου παίρνει ένα νέο 
δρόμο. Παντρεύεσαι τη Βαγγελιά του Τζαβε-
λομύρο. Τη «Βαγγελιά σου» όπως έλεγες, την 
οποία λάτρευες. Κάνετε 4 παιδιά. Οι προσπά-
θειες, οι αγωνίες και τα άγχη σου έχουν πλέ-
ον επικεντρωθεί στη δικιά σου οικογένεια. 
Συνεχίζεις να ασχολείσαι με τη βοσκική για 
να παρέχεις ότι μπορείς στο σπίτι σου. Όταν 
όμως ο πρώτος σου γιός, ο Σοφοκλής μας, το 
καλοκαίρι που έκλεισαν τα σχολεία σου έφε-
ρε, ως μαντραντζής, το κουνέτο στ΄ αόρι 
σταματάς τη κτηνοτροφία λέγοντας στην αγα-
πημένη σου σύζυγο ότι: «Θα πουλήσω τα ζα, 
γιατί θα γενούνε και οι τρεις βοσκοί, κι εγώ 
θέλω τα παιδιά μου να πάρουν άλλους δρό-
μους, να μορφωθούν, να ζήσουν καλύτερα 
από εμένα» (τότε δεν είχε γεννηθεί ακόμη ο 
Μανόλης). Ασχολείσαι με τη γεωργία. Τα 
πρώτα σου εφόδια - εργαλεία όπως έλεγες 
ήταν μια δανεική σκαλίδα και ένα τσαπράζι. 
Αλλά τα καλύτερα εργαλεία ήταν τα δυο σου 

χέρια και η όρεξη και διάθεση να καλλιερ-
γήσεις και να πάρεις από τη γη ότι καλύτερο 
μπορούσες για να προσφέρεις στην οικογέ-
νεια σου, για να δεις τα παιδιά σου να προ-
κόβουν. Με τα δυό σου χέρια ξερήμαξες και 
ισοπέδωσες πεζούλες και κορφές, για να τις 
μετατρέψεις σε εύφορα αμπέλια, λιόφυτα και 
περιβόλια. Μέχρι να βγάλεις το δικό σου λά-
δι, το χειμώνα δούλευες στο λιομάζωμα και 
στο ελαιοτριβείο στις Ποταμιές και αλλού για 
να έχομε το λάδι της χρονιάς. Αυτή την περί-
οδο θυμάμαι την αείμνηστη Μάνα μας να μας 
λέει: «Όπου και να σας πέψουν παραγγελιά 
να πηγαίνετε. Άμα σας σε δώσουν λάδι να το 
πάτε στο μπακάλη για να το πουλήσετε να μην 
πάτε. Για να μη θαρρούνε οι ανθρώποι ότι 
πουλώ το κόπο του αντρούς μου».Σπρώχνεις 
τα παιδιά σου στα γράμματα. Από μικρός ο 
πρώτος σου γιός, ο Σοφοκλής μας, δείχνει τις 
ικανότητες του και ότι οι προοπτικές του είναι 
ευοίωνες. Πρωτεύει στα μαθήματα. Καμάρι 
και υπερηφάνεια για όλους. Η οικογένεια 
υποδέχεται τον 4ο γιό. Όμως μέχρι εδώ φαί-
νεται ότι ήταν τα χαμόγελα της μοίρας σου. 
Ο Σοφοκλής μας παλικαράκι αμούστακο στα 
δεκαπέντέ του αρρωσταίνει. Παρά του ότι 
είσαι καθηλωμένος στο κρεβάτι για μεγάλο 
χρονικό διάστημα λόγω ισχιαλγιών (βλέπεις 
τα παράσημα των  προαναφερόμενων προ-
σπαθειών), βρίσκεις τη δύναμη, σηκώνεσαι 
και τον τρέχετε σε γιατρούς και νοσοκομεία, 
με την αμέριστη βοήθεια συγγενών και φίλων, 
τους οποίους ευχαριστούμε για άλλη μια φο-
ρά και στους οποίους θα είμαστε ευγνώμονες 
εφόρου ζωής. Δυστυχώς οι διαγνώσεις των 
γιατρών είναι τραγικές. Οι ελπίδες σχεδόν 
ανύπαρκτες, αλλά η θέληση σας για τη ζωή 
του τεράστια για να τα παρατήσετε. Μας 
αφηγήθηκες πολλές φορές την ιστορία με την 
ίδια ένταση συναισθημάτων οργής και λύπης. 
Ζητάς να τον πας οπουδήποτε στον κόσμο, 
ακόμα και στο φεγγάρι αρκεί να γίνει καλά. 
Σου λένε τότε για το Memorial Hospital στην 
Αμερική και χωρίς δεύτερη σκέψη μέσα σε 
μια μέρα, πραγματικά συντελώντας το σύ-
μπαν, τον παίρνεις από το νοσοκομείο της 
Αθήνας και την επομένη βρίσκεστε στο πιο 
κοσμοπολίτικο κέντρο του κόσμου, στην Νέα 
Υόρκη.
Υποκλινόμαστε όλοι στο μεγαλείο της ψυχι-
κής δύναμης σου. Δεν υπάρχουν λόγια να 
περιγράψουν αυτό που αισθανόμαστε, αντι-
λαμβανόμενοι την τιτάνια προσπάθειά σου, 
όταν γνωρίζουμε ότι όχι μόνο δεν θα μπορού-
σες να συνεννοηθείς στην Αμερική, αλλά δεν 
ήξερες να κινηθείς ούτε σε άλλη πόλη της 
Ελλάδας. Δεν δείλιασες και δεν φοβήθηκες 
στιγμή, λες και θα πήγαινες στα γνώριμα σου 
μέρη στην Αγιά Μαρίνα. Αντιθέτως πίστεψες 
και κρατήθηκες απ’ αυτό το ταξίδι. Όμως η 
ζωή δεν ανταποδίδει πάντα τη δύναμη της 
ψυχής μας. Περνάτε δύσκολα στους 70 ορό-
φους του νοσοκομείου, πάντα όμως δίνοντας 
κουράγιο στο γιό σου. Δυστυχώς όμως και 
εκεί οι γιατροί είναι απογοητευτικοί για τη 
ζωή του Σοφοκλή μας και σε ένα μήνα περί-
που, γυρίσατε στα Ανώγεια με σβησμένη και 
την τελευταία μας ελπίδα. 
Στις 5 Νοέμβριου 1971 φεύγει από τη ζωή ο 
Σοφοκλής μας, βυθίζοντας στη θλίψη και στο 
πένθος δυο γονείς, τρία αδέλφια και όλους 
τους συγγενείς μας, μικρούς και μεγάλους. 
Το κτύπημα μεγάλο, το πένθος βαρύ και ασή-
κωτο σε όλους. Μα ιδιαίτερα για εσάς τους 
δυο γονείς μας ο πόνος είναι ανείπωτος και 
απερίγραπτος. Οι συγγενείς, που σε κάποιους 
ο πόνος είναι εξίσου μεγάλος, σας συμπαρα-
στέκονται και προσπαθούν να βρουν και να 
αρθρώσουν λόγια παρηγοριάς, μα πάνω απ΄ 
όλα και όλους εσύ έχετε ο ένας τον άλλον. 
Αλληλοστηρίζεστε όσο ποτέ άλλοτε στη τρα-
γωδία που η μοίρα σας όρισε να είστε οι πρω-
ταγωνιστές. Όμως η ζωή σας ουσιαστικά 
τελειώνει εδώ. Τα δάκρυα αστείρευτα, ο σπα-
ραγμός συνεχής και η διέξοδος: το μοιρολόι 
και η επίσκεψη στον τάφο του. Η ζυγαριά της 
ζωής για σας ηθελημένα ή μη είχε γείρει σε 
αυτόν που έλειπε. Με τις συνεχείς προσπά-
θειες, παραινέσεις και πιέσεις των συγγενών 
δείχνετε να προσπαθείτε με τη Μάνα μας να 

κρατηθείτε στη ζωή για εμάς τους υπόλοιπους 
τρεις, όμως η ένταση του πένθους σας δεν 
αποδυναμώνεται ακόμα και τις στιγμές που 
χρόνια μετά εμείς προσπαθούμε να φτιάξου-
με τις δικές μας, σημαδεμένες διαφορετικά 
στον καθένα, ζωές. 
Το 1987, έχοντας γνωρίσει τη χαρά δυο εγ-
γονιών, δέχεσαι το δεύτερο μεγάλο κτύπημα 
από τη μοίρα. Φεύγει από τη ζωή η Μάνα μας 
σε ηλικία 59 χρονών. Το σπίτι μας δέχεται το 
δεύτερο κτύπημα από το χάρο. Η ίδια λίγο 
πριν πεθάνει το θεωρεί ως τη λύση στο δράμα 
που ζει για 16 χρόνια. Εσύ χάνεις την αγαπη-
μένη σου σύντροφο και στήριγμα της ζωής 
σου. Πεθαίνεις για δεύτερη φορά. 
Παρά το γεγονός ότι αργότερα έρχονται νέ-
ες χαρές με το γάμο του Μανόλη και τέσσερα 
νέα εγγόνια, τίποτα δεν μπορούσε να πάρει 
ή να καλύψει τον πόνο σου και τη μοναξιά 
της ψυχής σου. Και όσο περνούσε ο καιρός 
φαινόταν όλο και πιο λογική η δυσπιστία σου 
με αυτό που λέγεται ή θεωρείται ζωή. Παιδιά 
κι εγγόνια αργήσαμε να το συνειδητοποιή-
σουμε και να το αποδεχτούμε. Να μην απαι-
τούμε ένα πατέρα και παππού που μόνο χα-
μόγελα και παιχνίδια θα μπορούσε να μας 
δώσει. Όμως παρόλα τα βάσανα σου δεν πα-
ρέλειπες σε κάθε ευκαιρία να μας δίνεις μα-
θήματα ζωής και συμβουλές.
Όσο σκληρό κι ακούγεται θα μπορούσε του-
λάχιστον εδώ το γραφούμενο της μοίρας να 
λέει ότι ως εδώ ήταν, έζησες όσα έζησες τώ-
ρα θα φύγεις για το μεγάλο ταξίδι. Δυστυχώς 
δεν ήσουν τόσο τυχερός. Γιατί σαν μην έφτα-
ναν όλα αυτά, σαν να μην έφτανε το γεγονός 
ότι είχες βιώσει δυο φορές την ήττα σου από 
τον άδικο και ύπουλο χάρο, ένα χρόνο πριν 
φυλάγεται για σένα η τελευταία πράξη του 
δράματος της ζωής σου. Ο Κώστας μας φεύ-
γει, απρόσμενα και ξαφνικά, από τη ζωή. Σου 
είπαμε ότι τον πρόδωσε η καρδιά του, και μη 
γνωρίζοντας την αλήθεια, τα βάζεις με τον 
Θεό, με τη μοίρα, μα περισσότερο με τον εαυ-
τό σου που δεν σου δόθηκε η δυνατότητα να 
τον τρέξεις κι αυτόν στους γιατρούς μήπως 
και προλάμβανες. Βιώνεις για 3η φορά το 
θάνατο. Είσαι ζωντανός νεκρός. Συνεχίζεις 
να αναπνέεις χωρίς καμιά θέληση για τη ζωή, 
διαμαρτυρόμενος: «Γιατί τόσα κτυπήματα 
από τη μοίρα; Ούτε μελήτακα δεν έχω πειρά-
ξει, γιάντα με δοκιμάζει τόσονα; Ω την ανα-
θεματισμένη καρδιά και ακόμη θα χτυπά; 
ακόμη θα σύρνω βάσανα;». Και βέβαια σε 
όλα αυτά τα ερωτήματά σου, σε όλες αυτές 
τις τραγικές διαπιστώσεις κανένας μας δεν 
μπορούσε να αρθρώσει απάντηση, που να 
σου απαλύνει έστω λίγο τον πόνο της ψυχής 
σου. Κι αυτό όχι γιατί δεν το θέλαμε, αλλά 
γιατί δεν υπάρχει απάντηση.
Η παραίτηση σου από τη ζωή γινόταν εμφα-
νής κάθε μέρα όλο και περισσότερο.
90 χρόνια γεμάτα από τις πιο σκληρές δοκι-
μασίες της ζωής. 
Τελικά 6 Μαΐου 2012 έρχεται η λύση στο 
δράμα της ζωής σου, έρχεται ο βιολογικός 
σου θάνατος, όπου απλά σταματά αυτή η 
«αναθεματισμένη καρδιά». Έρχεται ο θάνα-
τος για να σε απελευθερώσει και να σε ξε-
κουράσει. Είχες την ανάγκη να βρεις τους 2 
γιους σου και τη Βαγγελιά σου. Καλή αντά-
μωση να έχετε.
Καλό σου ταξίδι Παππού, καλή ανάπαυση 
Μπαμπά.

Πριχού να φύγει η ψυχή
απ΄ το δικό σου σώμα,

είχες πεθάνει τρεις φορές
χωρίς να μπεις στο χώμα.

Ο χάρος σημισάτωρας
ήτανε στη ζωή σου,

πήρε: γυναίκα, δυο παιδιά
και ύστερα το κορμί σου.

Με τις καλύτερες αναμνήσεις,
 τα εγγόνια σου και τα παιδιά σου

Στη μνήμη του Χαράλαμπου Φασουλά η οι-
κογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ

τη σκέψη πέμπω από μακριά
κερί για να σ’ ανάψει,

στο χρόνιασμα τση φεύγα σου
Κώστα που μ’ έχει κάψει.

Μια φεύγα που όσα έκτιζες
πενήντα δύο χρόνους,

τα γκρέμισε, τα σκόρπισε,
κι άφησε μόνο πόνους.

Μια φεύγα που αναπάντεχα
όλα τα έχει αλλάξει,

κι ο νους σ’ ένα αναπάντητο Γιατι
έχει κατασταλάξει.

αυτών που εμείναν τη χαρά
επήρες κι έχεις φύγει,

κι ένα αναπάντητο γιατί
άφησες να τους πνίγει.

Ο Ψηλορείτης να εκραγεί
θα πίστευα αδερφέ μου,

να φύγεις τόσο άδικα
δε ΄νήμενα ποτέ μου.

απ΄ αεροπλάνο έπεφτες
κόντρα του κάθε ανέμου,
πώς εγκρεμίστηκες στη γη
τι σου φταίξε αδερφέ μου.
Έλα κα πες μου στ’ όνειρο
τσ’ αιτίες τση φυγής σου,
αυτές που τσι σοζύγιασες

με κόστος τη ζωή σου.
Ποιός είναι που σε πείραξε

τι έφταιξε στη ζωή σου,
και λόγιασες για πληρωμή

το ίδιο το κορμί σου.
Πέψε μου σκιάς στο όνειρο
τσι λόγους της φυγής σου,

γιατί ΄καμες τα σπίτια μας
και ζουν με το γιατί σου.
Άμε να βρεις το σοφοκλή

κάτσετε να τα πείτε,
μπορεί τσι λύσεις που ΄ψαχνες

ομάδι να τσι βρείτε.
Κοπέλι βέβαια ήτανε
μα θα χει μεγαλώσει,

κι ως πιο μεγάλος αδερφός
φροντίδα θα σου δώσει.

Άμε να βρεις τη Μάνα μας
πέτση το μυστικό σου,

μα και στο Άδη που ήτανε
θα πήρε το καυμό σου.

αν σμίξεις με τον Κύρη μας,
΄συ, πέστου την αλήθεια,
ψώματα του πάμε εμείς

στη τρίτη του κηδεία.
Όνειρο να το θώρουνα
δε θ’ άντεχα τον πόνο,

θεέ μου, πώς νταγιαντίζω
ξυπνητός εδά και ένα χρόνο.
Έκλεισε ο χρόνος που έφυγες

εεε το παντέρμο χρόνο,
που έφηκε στο σπίτι μας

έτσα μεγάλο πόνο.
λένε στο διάβα του καιρού
πως παγουδιάζει ο πόνος,
σε μένα με τη φεύγα σου
έκανε στάση ο χρόνος.

να πεις του χάρου του σκληρού
που επήρε το κορμί σου,

πως να τα βάλει δε μπορεί
με την ανάμνησή σου.

Αδερφέ μου, δέχομαι τη λύτρωσή σου και στον 
πόνο μου ευγνωμονώ την ύπαρξή σου.

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.
 ο αδερφός σου, μύρων Φασουλάς

Ένας χρόνος… από το θάνατο 

του Κωστα ΦασοΥΛα 
(ή Λαμπόκωστα) ΠΑσχΑ 2012  - ΑΝΩΓΕΙΑ

χαρακτηριστικά στιγμιότυπα 
από τη συμμετοχή των Ανωγειανών 

στη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης 

ΦΩτΟ: ΜΑΝΩλΗσ σΚΑΝΔΑλΗσ
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ΦΩτΟ: ΜΑΝΩλΗσ σΚΑΝΔΑλΗσ

31/4/2012: «εκδήλωση μνήμης για τα 10 χρόνια  
από το θάνατο του μύρωνα σκουλά»
1 Ο παρουσιαστής της εκδήλωσης μανώλης Σκανδάλης.  2 Το κοινό γέμισε το αμφιθέατρο της Κρητικής 
Εστίας, όπου και η εκδήλωση.  3 Ο Γιώργης Βρέντζος (Κάτης) μας συντρόφεψε με τη μουσική και  
το τραγούδι του, τιμώντας τον αείμνηστο συνεργάτη του.  4 ...και ο μιλτιάδης Σκουλάς επί χρόνια 
συνεργάτης του μύρωνα Σκουλά έδωσε το μουσικό του παρόν.  5 Η Ουρανία Ξυλούρη με τον Κώστα την 
Αλέκα μπέρκη, έδωσαν το παρόν...  6 Ο γιός του μύρωνα Σκουλά, Κώστας, παραλαμβάνει τιμητική 
πλακέτα απο τον πρόεδρο του Συλλόγου μας, ως ένδειξη τιμής στον αείμνηστο ανωγειανό μαντιναδολόγο.

«εθνικές  Βουλευτικές εκλογές 2012»
7 Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ασκεί το δικαίωμά του.  8 Ο δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης ψηφίζοντας.  
9 η ιατρός του Κέντρου Υγείας Ανωγείων Χριστίνα συζ. μ. Ανδρεαδάκη.  10 Ο Σκηνοθέτης λευτέρης 
Χαρωνίτης.  11 Ωραίες ανωγειανές παρουσίας βοηθώντας την εκλογική διαδικασία.  12 Ο Γιώργης 
Πατραμάνης ψηφίζοντας.  13 Ο Αριστείδης Σμπώκος (εξ αριστερών) και ο Βασίλης Φασουλάς προσήλθαν 
να ψηφίσουν.  14 Ο Γιαννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) την ημέρα των εκλογών.  15 Ο Βασίλης Σκουλάς 
(Τζαβελοβασίλης) επί τω έργω (από τις εκλογές της 17/6).  16 Ο Τηλέμαχος Σταυρακάκης σε αναμνηστική 
φωτογραφία από την ημέρα των εκλογών στις 6/5. 
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Ο συλλΟΓΟσ 
των ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ 
της ΑθήΝΑσ 
εύχεται 
σε όλους σας
Καλό 
Καλοκαίρι!


