Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

«ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»

ΑΣΠΙΔΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ
ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ
ΣΤΟ «ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»

ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

ΕΤΟΣ 44ο • ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 296 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 18, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, τ.κ. 11 523, ΑΘΗΝΑ, www.ifonitonanogion.gr

Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις των τριών υποψηφίων δημάρχων
ΔΡΟΜΟΣ ΤΥΛΙΣΣΟΣ-ΑΝΩΓΕΙΑ

Δημοπρατήθηκε
στις 4 Μαρτίου
το 2ο τμήμα
του έργου

Το δεύτερο τμήμα κατασκευής της
Νέας Οδού Τύλισσος- Ανώγεια,
δημοπρατήθηκε με βάση και τη
σχετική, προηγηθείσα διακήρυξη
δημοπρασίας, στις 4 Μαρτίου,
όπως ανακοινώθηκε από την Δ/
νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης για την επιλογή αναδόχου για να αναλάβει την κατασκευή του έργου.

(συνέχεια στη σελ. 12)

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ
Οι «αυτοδιοικητικές εκλογές» του Μαϊου, που φέτος θα διεξαχθούν
μαζί με τις «Ευρωεκλογές» πλησιάζουν.
Στις 18 (και εφόσον απαιτηθεί στις 25 Μαίου), και οι Ανωγειανοί, καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες και να αναδείξουν εν πρώτοις τον
τοπικό άρχοντα, τον δήμαρχο των Ανωγείων. Ο «Καλλικράτης» ήδη από
το 2011, προβλέπει αυξημένες αρμοδιότητες στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας μας και το στοίχημα για ικανή διοίκηση παραμένει
μεγάλο. Ο νυν δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης θα βρεθεί αντιμέ-

ΙΑΣΤ
ΕΓΚΑΙΝ

χωρίς το
ΝΙΚΟ
ΞΥΛΟΥΡΗ

34 χρόνια
συμπληρώθηκαν
φέτος, χωρίς την
αρχαγγελική φωνή
του αγαπημένου όλων,
βάρδου της κρητικής μουσικής, του
συγχωριανού μας και μεγάλου Ανωγειανού, του Νίκου Ξυλούρη.

(συνέχεια στη σελ. 10)

(συνέχεια στη σελ. 4)

ΧΟΡΕΨΑΝ

το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΝΩΣΗΣ»
στ'Ανώγεια

34 ΧΡΟΝΙΑ...

οι ανωγειανοί
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ…

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου το «Εργαστήρι Γνώσης» της
ενορίας του Αγίου Γεωργίου, στ’Ανώγεια, άνοιξε τα φτερά του για
το θαυμαστό ταξίδι της γνώσης και της παιδείας. Στα εγκαίνια
που πραγματοποιήθηκαν σε ατμόσφαιρα όμορφη και ζεστή, παρευρέθηκε πολύς κόσμος και μέλη της θρησκευτικής ηγεσίας αλλά
και της δημοτικής αρχής του τόπου, όπως ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης κ.κ. Ευγένιος, ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Κεφαλογιάννης,
πολλά μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ο π. Ανδρεάς Κεφαλογιάννης (ο οποίος συντέλεσε τα μέγιστα στην δημιουργία του εργαστηρίου αυτού), όλοι οι ιερωμένοι των Ανωγείων, καθηγητές
από το Ηράκλειο, με επικεφαλής την κ. Ελένη Κοντιζά, ο αρχισυντάκτης της «ΑΝΩΓΗ» Γιάννης Φασουλάς και ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων κ. Νίκος Βρέντζος.

Και φέτος οι ανωγειανοί της Αθήνας,
έδωσαν το παρόν στο καθιερωμένο,
ετήσιο ραντεβού του Συλλόγου μας, την
χοροεσπερίδα του. Η φετινή συνάντηση
πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου, στο
κέντρο «Κονάκι».

(συνέχεια στη σελ. 11)

(συνέχεια στη σελ. 11)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ή ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

Ποιο το ζητούμενο & τι
επιτυγχάνεται σήμερα;

του καθηγητή
Γεωργίου Σκουλά

Με αφορμή τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες τόσο στη
διεθνή σκηνή, που με κρατημένη ανάσα παρακολουθούσαμε λεπτό προς λεπτό
να ξεσπάσει άλλος ένας αιματηρός και φονικός πόλεμος στο όνομα της δημοκρατίας, όσο και στην εγχώρια σκηνή, που μείναμε άναυδοι στην έναρξη μιας
πολιτικής αντιπαράθεσης στην ΔΕΘ μετατρέποντας το δημόσιο διάλογο και
πολιτικό πολιτισμό σε μια άνευ προηγουμένου άγονη υβριστική διαμάχη στο
όνομα της δημοκρατίας, εκείνος που τελικά έχασε ήταν η ίδια η κοινωνία.
(συνέχεια στη σελ. 8)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

ΗΚΕ

τωπος σε ένα υγιή (είμαστε βέβαιοι) προεκλογικό αγώνα με τους
ανθυποψηφίους του, τον Μανώλη
Καλλέργη και τον Αντώνη Ρούλιο.
Όλοι εμείς καλούμαστε να
αποφασίσουμε με γνώμονα το καλό
του τόπου μας, μακριά από σκοπιμότητες και υστεροβουλίες και να
αναδείξουμε τον ικανότερο δήμαρχο και τους πιο δραστήριους και
άξιους συμβούλους. Οι συνεντεύξεις των τριών υποψηφίων για το
δημαρχιακό θώκο των Ανωγείων
-όπως αυτές φιλοξενούνται στο παρόν φύλλο της Φ.Α- ευελπιστούμε να
συμβάλουν στη διαμόρφωση από
όλους μας, καλύτερης γνώμης για τις
σκέψεις, την προσωπικότητα, τις θέσεις και το όραμα καθενός εξ αυτών.
Καλή ανάγνωση.
Φ.Α.

Ανώγεια μια ιστορία...
μια μαντινάδα...
Μ. Φασουλάς, σελ. 9

✓

«ερχοΥνται

οι γερμανοι!»

ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
...ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Σελ. 9

› Ιστορίες ...με ονοματεπώνυμο

Παρακολουθώντας τα τελευταία δύσκολα χρόνια
της κρίσης, την ενημέρωση από ηλεκτρονικά και
➜ Το δειλινό της 12 Αυγούστου 1944,
έντυπα μέσα,στο μέτρο του δυνατού βέβαια, έχω
ακούγεται ένα βουητό που σιγά σιγά
ακούσει και έχω διαβάσει πράγματα προερχόμενα
απλώνει σε όλο το χωριό.
από επώνυμους, που δεν ήταν δυνατόν να με
Έρχουνται οι Γερμανοί! Έρχουνται
αφήσουν αδιάφορο, όπως φαντάζομαι
και κάθε υγειά σκεπτόμενο πολίτη.
οι Γερμανοί! Το χωριό γέμισε από σφυρίγματα.
ης

Αφήγηση της Ειρήνης Χαιρέτη
Επιμέλεια-απόδοση: Γεώργιος Καλογεράκης ΣΕΛ 8

«ολοσ ο κοσμοσ θαλασσα»

χρυσοσ δισκοσ
των Γ. Φασουλά-Κ. Καλλέργη, σελ. 9

του Μανώλη Φασουλά

Ιστοριεσ του
ωκεανου, σελ.14

Ανωγειανές
αθιβολές

Μ. Ι. Χρονιάρη

σελ. 15

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

σκέψεις...

2

λιγο πριν τισ εκλογεσ
Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από δυσκολίες
και βρίθει προκλήσεων, που για να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, η κοινωνία μας οφείλει να λειτουργήσει ενωμένη,
παρατάσσοντας στην πρώτη γραμμή το καλύτερο, διαθέσιμο,
έμψυχο δυναμικό της. Το έμψυχο όμως, αυτό δυναμικό -και
δη το πιο δραστήριο, φύσει και θέσει, κομμάτι της, δηλαδή οι
νέοι και το επιστημονικό προσωπικό- σε μεγάλο βαθμό έχει
βληθεί από την οικονομική κρίση και αναζητά την τύχη του
σε άλλες πολιτείες ή υποαπασχολείται (εάν, βεβαίως, απασχολείται) στη χώρα μας.
Οι επερχόμενες αυτοδικοικητικές εκλογές (που φέτος συμπίπτουν με τη διεξαγωγή και των εξίσου σημαντικών, «Ευρωεκλογών») καλούνται να αναδείξουν τις τοπικές ηγεσίες και
βεβαίως να εκλέξουν τους ικανούς, εκείνους, δηλαδή που θα
μπορέσουν να σηκώσουν το βάρος των αυξημένων αρμοδιοτήτων (περισσότερες από 200 σε σχέση με το παρελθόν) που
ήδη από το 2011 ο περιβόητος «Καλλικράτης» ανέθεσε στους
δήμους και τις περιφέρειες της χώρας μας και βεβαίως και
στ’Ανώγεια. Διότι από την αρχή, οι μεταρρυθμίσεις που επήλθαν στον τρόπο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
το νόμο «Καλλικράτη» αποτέλεσαν και εξακολουθούν να
συνιστούν μια τολμηρή εξέλιξη στη διοικητική λειτουργία του
κράτους, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην κοινωνική
συμμετοχή, της οποίας την βιωσιμότητα και επιτυχία θα αποδείξει ο χρόνος. Οι νέες αρμοδιότητες (όπως αυτές που
αφορούν στις Υπηρεσίες Σχολικών Κτιρίων, στις Τεχνικές
και Πολεοδομικές Υπηρεσίες, στις Υπηρεσίες Κτηνιατρικής,
στις Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας), απαιτούν εξειδίκευση,
τεχνογνωσία και αφοσίωση για να υπηρετούνται.
Τα πρώτα χρόνια 3 ½ χρόνια εφαρμογής του αναδομημένου
τρόπου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, τ’ Ανώγεια
αντιμετώπισαν, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, τα προβλήματα που πάμπολλοι άλλοι δήμοι αντιμετώπισαν, και το
έργο που αφήνει η απελθούσα δημοτική αρχή, είναι καιρός
να κριθεί από τους δημότες. Έχοντας ήδη ενημερωθεί, ότι
τόσο ο νυν δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης, όσο και ο
Μανώλης Καλλέργης, αλλά και ο Αντώνης Ρούλιος θα καταθέσουν τις προτάσεις τους, για το πώς πρέπει να είναι η
νέα δημοτική αρχή για τα επόμενα πέντε χρόνια, θέτοντας
υποψηφιότητα για το δημαρχιακό θώκο, εκείνο που έχω να
ευχηθώ είναι η προσπάθειά τους, να βασιστεί σε υγιή προεκλογικό αγώνα και σε καλή επιλογή υποψηφίων, δημοτικών
συμβούλων, ώστε όλοι και όλα να συμβάλουν στις εξεύρεση
λύσεων και στην πρόταξη σχεδίων για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων, στοιχεία που θα συνιστούν τη βάση και την
ουσία του επιβαλλόμενου, σε κάθε περίπτωση, διαλόγου μεταξύ όλων των υποψηφίων και βεβαίως των δημοτών.
Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκδήλωση δημοκρατικής συμμετοχής και «χρηστής πολιτείας» εκ μέρους όλων μας, είναι
η συμμετοχή μας, βεβαίως στις εκλογές, αλλά και η παρακολούθηση των εξελίξεων και των κέντρων αποφάσεων και το
επόμενο διάστημα, καθ΄όλη τη διάρκεια, δηλαδή της θητείας της επόμενης δημοτικής αρχής.
Πρέπει να μην λησμονούμε ότι οι δημότες πρέπει να πρωταγωνιστούν στην αναγέννηση αυτής της καταταλαιπωρημένης
χώρας.
Στο δήμο Ανωγείων ανήκουν άνθρωποι που μπορούν και
πρέπει να προσφέρουν στο μέλλον του τόπου μας. Είμαι
αισιόδοξος για την ποιότητα του προεκλογικού τους αγώνα.
Είμαι όμως και πεπεισμένος, ότι όποιος λάβει το χρίσμα του
δημάρχου το βράδυ των εκλογών και όποιοι από την άλλη
πλευρά, αναλάβουν το δύσκολο και κρίσιμο έργο της αντιπολίτευσης και του ελέγχου της δημοτικής αρχής, δεν μπορεί
παρά να συμβάλουν ουσιαστικά και τα μέγιστα για το μέλλον
του Δήμου Ανωγείων.
Εύχομαι σε όλους τους υποψηφίους επιτυχία στον αγώνα τους
και αστείρευτη διάθεση για προσφορά στον τόπο μας, από
το πρώτο, ήδη, βράδυ των εκλογών και μέχρι την επόμενη
εκλογική διαδικασία….
Σε κάθε όμως, περίπτωση η επιτυχία των προσπαθειών και
η ποιότητα του έργου που θα παράξει η νέα δημοτική αρχή,
εξαρτάται από την εποικοδομητική κριτική που θα της ασκεί
η ίδια η ανωγειανή κοινωνία και από τις προτάσεις και τις
ιδέες, που αυτή θα προωθεί στην δημοτική αρχή για υλοποίηση, με γνώμονα την πρόοδο του Δήμου μας και την ευημερία
των δημοτών.
Καλή ψήφο!
Ο αρχισυντάκτης,
Γιάννης Β. Μανουράς
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Ανωγειανές... μουσικές
κυκλοφορίες

« Κορφές του Νού»

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
των Ανωγειανών της Αθήνας
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Γραφεία

Βελεστίνου 18, τ.κ. 11523
Αμπελόκηποι, Αθήνα
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Μανώλης Σκανδάλης
κιν. τηλ.: 6977-891415
manskan3@gmail.com

Ιωάννης Β. Μανουράς
κιν. τηλ.: 6972-906273
e-mail: gmanouras1@gmail.com

Μουσικη: Βασίλης Ξυλούρης
τραγουδι: Ψαραντώνης -

art director

Κωνσταντίνα Ανανίδη

Βασίλης Σταυρακάκης

Κυκλοφόρησε η νέα δισκογραφική δουλειά των ανωγειανών καλλιτεχνών σε
μουσική του Βασίλη Ξυλούρη. Στο τραγούδι ο Ψαραντώνης με το Βασίλη Σταυρακάκη.
Η νέα αυτή δουλειά περιλαμβάνει 11 πανέμορφα τραγούδια, τα οποία ερμηνεύουν με μοναδική δεξιότητα ο Ψαραντώνης
και ο Βασίλης Σταυρακάκης. Τη σύνθεση
όλων των κομματιών έκανε ο Βασίλης
Ξυλούρης και το αποτέλεσμα αναμένεται
να σαγηνεύσει και τους πλέον απαιτητικούς ακροατές. Τα τραγούδια είναι σε
στοίχους του Αριστείδη Χαιρέτη, του Πολογιάννη, του Γιώργη Κουτάντου, του
Γιώργη Βρέντζου, του Μήτσου Σταυρακάκη και του Κώστα Φασουλά.
Ο συντονιστής της όλης προσπάθειας (η
οποία κυκλοφορεί σε καλαίσθητη έκδοση), Βασίλης Ξυλούρης, υπογράφει το
CD ευχαριστώντας με τον ακόλουθο τρόπο τους άξιους συνεργάτες του: «Για να
ολοκληρωθεί αυτό το μουσικό αποτέλεσμα, εργάστηκαν και βοήθησαν με τη
συμμετοχή τους αξιόλογοι μουσικοί, τραγουδιστές και στιχουργοί, τους οποίους
ευχαριστώ από την καρδιά μου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Ψαραντών που με το
παίξιμο και την ερμηνεία του δίνει ένα
ιδιαίτερο κύρος σ’αυτό το CD. Eπίσης,
το Βασίλη Σταυρακάκη για τη συμμετοχή
και την ερμηνεία του, καθώς και τους
στιχουργούς που μου εμπιστεύτηκαν τις
εμπνεύσεις τους»
Να σημειωθεί ότι για το τελικό αποτέλε-

ananidi@otenet.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

σμα συνεργάστηκαν παίζοντας οι μουσικοί: Λύρα, τραγούδι: Ψαραντώνης,
Τραγούδι: Βασίλης Σταυρακάκης,
Νευ-Φλογέρα: Νίκος Παραουλάκης,
Ακουστική και κλασσική κιθάραταμπουρά, φυσαρμόνικα και ενορχήστρωση, ηχογράφηση, μίξη ήχου: Κώστας
Μαρκάκης,
Κοντραμπάσο: Γιάννης Πολυχρονάκης,
Κρουστά, Στάμνα: Γιάννης Παπατζανής.
Η εφημερίδα μας, εύχεται καλοτάξιδη η
νέα αυτή προσπάθεια και επιτυχείς οι
εμπνεύσεις των καλλιτεχνών.
Φ.Α.
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ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Ανωγειανών της
Αθήνας παρακαλεί τα μέλη και τους φίλους
του, να ενισχύσουν οικονομικά την εφημερίδα μας «Η Φωνή των Ανωγείων», τακτοποιώντας τη συνδρομή τους ή εισφέροντας
το οποιοδήποτε οικονομικό ποσό. Η κάθε
οικονομική βοήθεια μας δίνει δύναμη και
κουράγιο για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να καλύψουμε τα αυξημένα
έξοδα έκδοσης και εκτύπωσης της ιστο
ρικής μας εφημερίδας. Χρήματα μπορείτε
να μας αποστείλετε, είτε με ταχυδρομική
επιταγή στη διεύθυνση του Συλλόγου μας,
είτε με κατάθεση στο Λογαριασμό Τράπεζας Πειραιώς 645512-5883-949 (όψεως)ΙΒΑΝ GR5601714550006455125883949,
είτε μέσω της ανταποκρίτριας μας στ' Ανώγεια, Αλίκης Βρέντζου.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη - alskreta@gmail.com
Ιωάννης Μανουράς
Νίκος Καράτζης
Βασίλης Κονιός
Ζαχαρίας Σαλούστρος
Μανώλης Σκανδάλης
Άννα Πασπαράκη
Ριρίκα Σκουλά
ειδικοσ συνεργατησ

Άλκης Σκουλάς
συνεργατεσ - ΣΥΝΤΑΚΤεσ

Βασίλης Βουϊδάσκης
Γιώργος Καλογεράκης
Θοδωρής Πελαντάκης
Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
Μανώλης Φασουλάς
Μαρία Χρονιάρη
φωτογραφιεσ

Μανώλης Σκανδάλης
www.mSkandalis.gr, κιν. τηλ.: 6977-891415
υπευθυνοσ διαφημισησ
& δημοσιων σχεσεων

Νικόλαος Καράτζης, κιν.: 6979-302303
Ζαχαρίας Σαλούστρος, κιν.: 6977-464742
εκτυπωση - βιβλιοδεσια

Δεκάλογος Ε.Π.Ε.
ετησιεσ συνδρομεσ

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

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

ΙΒΑΝ GR5601714550006455125883949

Ώρες λειτουργίας του Συλλόγου
μας κατά τη φετινή περίοδο
Ο Σύλλογός μας θα παραμένει για τη φετινή
περίοδο ανοικτός, τις Κυριακές & από ώρα:

17:30

έως

20:30

Περιμένουμε όλους τους συγχωριανούς και
φίλους του Συλλόγου να μας επισκεφθούν
στην όμορφη και άνετη αίθουσά μας στην
Αθήνα, στους Αμπελοκήπους (οδός Βελεστίνου 18), για να συζητήσουμε τα σχέδιά
μας, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά.
το Δ.Σ.

Στη μνήμη Ζαφειρένιας Ξυλούρη (Μπαμπακιούδενας), τα παιδιά της κατέθεσαν στο ταμείο
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, το ποσό των 300 ευρώ για τις ανάγκες των Σχολείων. Η Σχολική
Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοί τα
ευχαριστούν θερμά.
Στη μνήμη του εκλιπόντος αδερφού τους, Εμμανουήλ Σκουλά, οι κ. κ. Μαρία Σκουλά και Ειρήνη Σκουλά, κατέθεσαν στο ταμείο της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ανωγείων το ποσό των 150 ευρώ για τις ανάγκες
των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η
Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί εκφράζουν βαθύτατες ευχαριστίες.
Στη μνήμη του εξαδέρφου του Εμμανουήλ Σκουλά, ο κ. Σκουλάς (Κανονόκωστας) κατέθεσε
στο ταμείο της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό
των 50 ευρώ για τις ανάγκες των Σχολείων. Η
Σχολικη Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί τον ευχαριστούν θερμά.
Στη μνήμη της θείας του, Ξυλούρη Ζαφειρένιας,
ο κ. Σκουλάς (Κανονόκωστας), κατέθεσε στο
ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό των 50
ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι
νηπιαγωγοί τον ευχαριστούν θερμά.
ΟΙ Δ/ΝΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΜΠΑΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Στη μνήμη Εμμανουήλ Σκουλά, ο κ. Χαράλαμπος Δραμουντάνης του Ανδρέα κατέθεσε στο
ταμείο των μαθητών της Στ’ τάξης του Σχολείου
το ποσό των 50 ευρώ για ενίσχυση, προκειμένου
να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική εκδρομή
στην Αθήνα. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι τον
ευχαριστούν θερμά.
Στη μνήμη Εμμανουήλ Σκουλά, ο κ. Γιάγκος
Σκανδάλης, κατέθεσε στο ταμείο των μαθητών
της ΣΤ' τάξης του Σχολείου το ποσό των 50 ευρώ,
για ενίσχυση, προκειμένου να πραγματοποιήσουν Εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα. Οι
μαθητές & οι δάσκαλοι τον ευχαριστούν θερμά.
Στη μνήμη Μαρίας Σταυρακάκη, η οικογένεια
Κώστα και Άννας Σταυρακάκη, κατέθεσε στο
πρατήριο υγρών καυσίμων του Μανώλη Νταγιαντά, το ποσό των 100 ευρώ για προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης, στο Δημοτικό Σχολείο
Ανωγείων. Η Σχολική Επιτροπή τους ευχαριστεί θερμά.
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου
Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά την οικογένεια του Φασουλά Εμμανουήλ του Χαραλάμπους για το ποσό
των 50 ευρώ που κατέθεσε στο ΚΑΠΗ στη μνήμη της Βιτώρου Ελένης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου
Ανωγείων αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά τους παρακάτω δωρητές:
Την οικ. του ιερέα Κώστα Σκουλά για τη δωρεά των 50 ευρώ στη μνήμη του αδελφού του
Εμμανουήλ Σκουλά.
Την οικ. Φώτη Μιχελάκη για τη δωρεά 50
ευρώ στη μνήμη Κεφαλογιάννη Βασίλη (Μεμεντρίκο).
Την Αθηνά Χρονιάρη για τη δωρεά 50 ευρώ στη
μνήμη Κεφαλογιάννη Βασίλη (Μεμεντρίκο).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Η Επιτροπή Νεκροταφείου του Δήμου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά τα ανήψια του Βασιλείου Κεφαλογιάννη (Μεμεντρίκο), Βασιλική,
Γιάννη και Άννα Σμπώκου, οικ. Κωστακογιώργη, που στην μνήμη του κατατέθηκαν 600
ευρώ για την καθαριότητα του Νεκροταφείου
Ανωγείων.
Για την επιτροπή
ο Πρόεδρος
Αιδ/τος Ανδρεαδάκης Γεώργιος
Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Κ.Υ. Ανωγείων ευχαριστεί θερμά τους παρακάτω:
1) Τον Διευθυντή καρδιολογίας Μερκούρη
Κων/νο για την συνέχιση της εθελοντικής του
προσφορά για δεύτερη χρονιά στην περιοχή του
Μυλοπόταμου και ιδιαίτερα στ’ Ανώγεια.
2) Την ναυτιλιακή εταιρία ΑΝ.ΕΚ για την κάλυψη όλων των εξόδων μεταφοράς του καρδιολόγου για δεύτερη χρονιά (εισητήρια δυο
ατόμων και αυτοκινήτου).

Ευχαριστήρια
3) Την οικογένεια της Αριστέας Σμπώκου, Ξενοδοχείο «ΑΡΙΣΤΕΑ» για την φιλοξενία του
Καρδιολόγου Μερκούρη Κων/νου, για ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα, (από Νοέμβρη 2012 έως
και σήμερα), και για «όσο θα έρχεται..» όπως
μας είπε η Αριστέα και την ευχαριστούμε θερμά
για την προσφορά της αυτή.
4) Την οικογένεια του Νταγιαντά Αριστείδη και
Μαρίνας, Ξενοδοχείο «ΜΑΡΙΝΑ» για την φιλοξενία δυο Νοσηλευτριών από την Αθήνα για ένα
Σαββατοκύριακο, για εθελοντική εργασία με τον
καρδιολόγο Μερκούρη Κων/νο.
5) Τον Αιδ/το Ανδρεαδάκη Γεώργιο για την προσφορά του σε γραφική ύλη, 10 κούτες χαρτί Α4,
για τις ανάγκες της συνταγογράφησης.
6).Τον Δήμο Ανωγείων για την αμέριστη συμπαράστασή στα προβλήματα που προκύπτουν και
τη συνδρομή του στην άμεση επίλυσή τους (μεταφορά φιαλών οξυγόνου-βλάβες δικτύου κ.τ.λ.).
7) Τον Εμμ. Κεφαλογιάννη (Ξυνιάλα), για την
εθελοντική προσφορά του σε ότι ανάγκη παραστεί και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας στο Κ.Υ
Ανωγείων και τον ευχαριστούμε θερμά.
8) Τον Γεώργιο και τη Μαρίκα Σμπώκου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MALIΑ PARΚ
«ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ», για την ευγενική σας
προσφορά σε κουβέρτες μάλλινες λευκού χρώματος δέκα (10) τεμαχίων.
9) Τον Δαφέρμο Εμμανουήλ από την Αξό, για
την ευγενική του προσφορά στην μνήμη της αγαπημένου του συζύγου Μαρίας Δαφέρμου, ενός
(1) νεφελοποιητή.
10) Την οικογένεια της Περσεφόνης Κεφαλογιάννη, που στην μνήμη του αγαπημένου της συζύγου Βασιλείου Κεφαλογιάννη (Μεμεντρίκο),
διέθεσαν για αγορά αναλώσιμου υλικού τα ποσά
που διατέθηκαν στην μνήμη του, οι παρακάτω:
Οικ. Σμπώκου Γεωργίου (Διδ/λου) το ποσό των
100 ευρώ
Οικ. Σμπώκου Ιωάννου τ.Γεωρ. (Διδ/λου) το
ποσό των 100 ευρώ
Οικ. Σμπώκου Μιχαήλ τ.Γεωρ. (Διδ/λου) το
ποσό των 100 ευρώ
Οικ. Αιδ/του Ανδρεαδάκη Γεωργίου το ποσό των
100 ευρώ
Οικ. Αιδ/του Ανδρεαδάκη Νικολάου το ποσό των
50 ευρώ
Οικ. Βρέντζου Διονυσίου το ποσό των 50 ευρώ
11) Την οικογένεια Εμμανουήλ και Νίτσας Αργύρη του στη μνήμη του Ελπιδοφόρου Σπαχή
διέθεσε του ποσό των 50 ευρώ για την προμήθεια αναλωσίμου υλικού.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η οικογένεια του Βασίλη Κεφαλογιάννη (Μεμεντρίκος) θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά
όλους, όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος
μας και ιδιαίτερα:
Α) Το ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό της ογκολογικής κλινικής του Πε.
Πα.Γ.Ν.Η., για την φροντίδα τους κατά την διάρκεια της νοσηλείας και ξεχωριστά τον θεράποντα ιατρό του, Λάμπρο Βαμβακά.
Σαν ένα μικρό δείγμα ευχαρίστησης και αναγνώρισης των υπηρεσιών που του παρασχέθηκαν, η οικογένεια δώρισε μια συσκευή «αναρρόφησης» στην μνήμη του, στη ογκολογική
κλινική του Πε.Πα.Γ.Ν.Η.
Β) Όλους όσοι κατέθεσαν χρήματα υπέρ αναπαύσεως του αγαπημένου μας.:
1. Στο Κ.Υ Ανωγείων (500 ευρώ)
Οικ Σμπώκου Γεωργίου (Διδ/λου) το ποσό των
100 ευρώ
Οικ Σμπώκου Ιωάννου τ.Γεωρ. (Διδ/λου) το
ποσό των 100 ευρώ
Οικ Σμπώκου Μιχαήλ τ.Γεωρ. (Διδ/λου) το ποσό των 100 ευρώ
Οικ Αιδ/του Ανδρεαδάκη Γεωργίου το ποσό των
100 ευρώ
Οικ Αιδ/του Ανδρεαδάκη Νικολάου το ποσό των
50 ευρώ
Οικ. Βρέντζου Διονυσίου το ποσό των 50 ευρώ
2. Στο «Εργαστήρι Γνώσης του Αγίου Γεωργίου»
(750 ευρώ)
Οικ Κονιού Βασιλείου το ποσό των 50 ευρώ.
Οικ Σκανδάλη Γεωργίου (Σκανταλογιωργιός)
το ποσό των 50 ευρώ.
Οικ Σκανδάλη Εμμ (Σκανδαλομανωλιός) το
ποσό των 50 ευρώ.
Οικ Αεράκη Νίκος (Νταρονίκος) το ποσό των
50 ευρώ
Οικ Σκανδάλη Δημητρίου του Διομήδη το ποσό
των 50 ευρώ.
Οικ Αεράκη Χαραλάμπου(Νταροχαραλάμπης)
το ποσό των 50 ευρώ
Οικ Πασπαράκη Αναστασίου το ποσό των 50
ευρώ
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Οικ Πασπαράκη Αχιλλέα του Μύρωνα το ποσό
των 50 ευρώ
Οικ Κεφαλογιάννη Γιάννη και Δήμητρας το
ποσό των 50 ευρώ
Οικ Τζωρματζάκη Γιώργου και Αγάπης το ποσό
των 50 ευρώ
Την Σκανδάλη Ανδρονίκη (χήρα Διομήδη) το
ποσό των 50 ευρώ.
Την Καφατσή Ολγα (χήρα Κων/νου) το ποσό
των 50 ευρώ.
Την Πασπαράκη Ελευθερία (χήρα Μιχαήλ) το
ποσό των 50 ευρώ.
Την Μηναδάκη Μαρίκα (χήρα Βασιλείου)
το ποσό των 50 ευρώ.
Την Γιαπιτζάκη Κων/νιά) (χήρα Εμμ) το ποσό
των 50 ευρώ.
3. Στο Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων (50 ευρώ)
Οικ Σκανδάλη Γιάννης (Σκανδαλογιάγκος) το
ποσό των 50 ευρώ.
4.Στην Επιτροπή Νεκροταφείου Δήμου Ανωγείων (600 ευρώ)
Τα ανήψια του Βασιλική, Γάννης και Άννα
Σμπώκου
(οικ. Κωστακογιώργη) το ποσό των 600 ευρώ
5. Στο ΚΑΠΗ Ανωγειών (100 ευρώ)
Οικ. Μικελάκη Φώτη το ποσό των 50 ευρώ
Οικ Χρονιάρη Αθηνά το ποσό των 50 ευρώ
Εκ μέρους της κ. Αλίκης Σκουλά και των τέκνων
Χρήστου και Μαρίας Μαραγκουδάκη, δωρήθηκε
στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανωγείων Μυλοποτάμου, ένα σκαλιστό τραπεζάκι άρτων, ένα
μανουάλι και δύο χάλκινα ανθοδοχεία, αξίας
χιλίων ευρώ, στη μνήμη του συζύγου και πατέρα
Εμμανουήλ Σκουλά του Χαραλάμπους (Κίκης).
Εκ μέρους του κ. Δήμου Σκουλά κατατέθηκε το
χρηματικό ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ στον
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανωγείων Μυλοποτάμου στη μνήμη του εξαδέλφου του Σκουλά
Εμμανουήλ του Χαραλάμπους (Κίκης).
Ο πρόεδρος και το εκκλησιαστικό συμβούλιο
του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανωγείων Μυλοποτάμου, εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του.
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Σ ωκράτης Κεφαλογιάννης

λογήθηκε, δίδουν εκτός από την αισθητική στον
τόπο μας και μια λειτουργικότητα η οποία θα
εκτιμηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα σε
συνδυασμό με το δίκτυο μουσείων που ήδη
έχουμε πετύχει την χρηματοδότηση τους.
Με την ολοκλήρωση από πλευράς Δήμου του
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και την
προώθηση του Σχεδίου Πόλης σε συνδυασμό
με το πλαίσιο μορφολογικής και χρωματολογικής ομογενοποίησης των κτιρίων του οικισμού μέσα από σχετική μελέτη που ολοκληρώσαμε, τίθενται οι βάσεις για την οικιστική
βελτίωση των Ανωγείων.
Επίσης, εκτελέσαμε και εκτελούμε έργα για
την βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης της
κτηνοτροφίας και της γεωργίας, όπως η κατασκευή δεξαμενών ομβρίων υδάτων σε ορεινές
θέσεις, η καλλιέργεια πηγών του βουνού, η
βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και η κατασκευή μονάδας παραγωγής κομπόστ από
τα κτηνοτροφικά απόβλητα.
Τέλος, εντάξαμε και θα υλοποιήσουμε άμεσα
την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων των
Ανωγείων.
Στα πλαίσια ανάπτυξης του στόλου οχημάτων
και μηχανημάτων έργου: ο Δήμος μας παρά
τις αντίξοες συνθήκες κατάφερε με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων να αποκτήσει ένα πολυμηχάνημα εκχιονιστικό unimog, ένα φορτηγό ανατρεπόμενο,
φορτωτή – εκχιονιστικό και αναστροφέα σειραδίων για τη κομποστοποίηση αποβλήτων
και ένα λεωφορείο 18 θέσεων.
Όπως καταλαβαίνετε τα έργα και οι προμήθειες που εκτελέσαμε στον τομέα των υποδομών είναι πολυάριθμες, ο σχεδιασμός μας
όμως επεκτείνεται σε όλες τις γειτονιές των
Ανωγείων, με σκοπό να δώσουμε στον κάτοικο καλύτερη ποιότητα ζωής και τις υπηρεσίες
που αρμόζει σε έναν τουριστικό προορισμό
όπως είναι τα Ανώγεια.

μεσοπρόθεσμο στρατηγικό μας σχέδιο ώστε
σταδιακά ο Δήμος Ανωγείων να καταστεί ένας
αδιαμφισβήτητα χειμερινός προορισμός στην
Κρήτη, καθώς διαθέτει όλες τις ιστορικές, φυσικές, πολιτιστικές και κοινωνικές προδιαγραφές. Η επίτευξη του στόχου θα σημάνει τη
γέννηση δεκάδων θέσεων εργασίας και την
ίδρυση πολλών νέων επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα το νέο πενταετές πρόγραμμα για
τ’ Ανώγεια πρόκειται να αναπτυχθεί πάνω
στους παρακάτω έξι άξονες:
α) Διατήρηση της αυτοδιοικητικής οντότητας
των Ανωγείων, ως Ιστορικού, Ορεινού Δήμου
και οργανωτική ανάπτυξή του ώστε να μπορεί
να ανταποκρίνεται στις σημερινές αυξημένες
ανάγκες των δημοτών.
β) Ο βασικός χαρακτήρας των πολιτικών δράσεων του Δήμου, θα πρέπει να έχει κέντρο τον
Άνθρωπο, δηλαδή την ανάδειξη και την διασφάλιση νέων θέσεων εργασίας στις νέες πολιτιστικές δομές που δημιουργούνται και σε
άλλες που σύντομα θα υλοποιηθούν: Μουσείο,
Ιδαίον Άντρο, Περίπτερο, Εργαστήρι Υφαντικής, Σπίτι Βοσκού, Χιονοδρομικό, Μονάδα
κομποστοποίησης, Μουσικό Εργαστήρι, Κέντρο πληροφόρησης φυσικού πάρκου κ.α.
Ενίσχυση των προγραμμάτων κοινωνικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής πολιτικής.
Πέρα των μεγάλων έργων, που είτε εκτελούνται ήδη, είτε δημοπρατούνται άμεσα, προωθούμε την ωρίμανση μελετών που ήδη έχουμε
εκπονήσει όπως το Πολιτιστικό Πάρκο στο
Μετόχι και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
στον Κούκο, ενώ προγραμματίζουμε νέες μελέτες για επιπλέον αναπτυξιακά έργα.
γ) Με βάση την μελέτη Πρωτογενούς Τομέα
που εκπόνησε ο Δήμος σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Κρήτης και σε συνεργασία με τους
κτηνοτρόφους θ’ αναπτυχθούν μέθοδοι για την
ανάπτυξη παραγωγής και διάδοσης των προϊόντων της κυριότερης πηγής πλούτου της
ανωγειανής κοινωνίας που είναι η κτηνοτροφία (κρέας – γάλα – τυροκομικά, δέρμα, μαλλί απόβλητα).
δ) Μεγαλύτερη προβολή του Δήμου Ανωγείων
ως ενός μοναδικού προορισμού βιωματικού
τουρισμού.
ε) Ενδυνάμωση και ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου τόσο με τους τοπικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς όσο και με
άλλους Δήμους – φορείς και οργανισμούς.
στ) Σύσταση ενός ταμείου συγκέντρωσης νέων
οικονομικών πόρων από ποικίλες πηγές για την
ανάπτυξη νέων τοπικών προγραμμάτων στήριξης των ασθενέστερων συγχωριανών μας.

Φ.Α. Ποιες δράσεις αναλάβατε και πως σκο-

Φ.Α. Εάν ανανεωθεί στο πρόσωπό σας η

πεύετε να ενεργήσετε, εάν επανεκλεγείτε,
ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία που αντιμετωπίζει το εργατικό δυναμικό του Δήμου.
xz Η πρόκληση σε ένα ορεινό Δήμο που η οικονομία του βασίζεται κυρίως στην κτηνοτροφία,
είναι να καταφέρει από τη μια να δημιουργήσει τις υποδομές εκείνες, που θα συμβάλουν
ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του
κλάδου της κτηνοτροφίας και της γεωργίας
αλλά και να διαφοροποιήσει την οικονομική
μας βάση με όχημα τον τουρισμό. Εκπονήσαμε
μελέτες για τον πρωτογενή τομέα αλλά και για
την ήπια ανάπτυξη των Ανωγείων, ώστε να παρέχουμε την επιστημονική βοήθεια τόσο στους
κτηνοτρόφους όσο και σε όλους όσους δραστηριοποιούνται οικονομικά στα Ανώγεια, ώστε
να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες και να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες.
Σε ό,τι αφορά στην άμεση απασχόληση. Με
την εκτέλεση πολυάριθμων τεχνικών έργων
στα Ανώγεια απασχολήθηκε ένας μεγάλος
αριθμός εργαζομένων ενώ παράλληλα αξιοποιήσαμε όλες τις δυνατότητες που υπήρχαν
για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού
σε διοικητικές υπηρεσίες και στη διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Επίσης, με την χρήση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υλοποιήσαμε δράσεις για την τοπική
απασχόληση μέσω των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ). Είμαστε από
τους πρώτους Δήμους που συστήσαμε Κέντρα
για την Δια βίου Μάθηση ενώ με σειρά πρωτοβουλιών προωθούμε την ανάπτυξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
Παράλληλα, όμως, θέσαμε σε εφαρμογή το

«λαϊκή εντολή», πως σκοπεύετε να ενεργήσετε και ποια σχέδια επιθυμείτε να υλοποιήσατε, ώστε να στρέψετε τουριστικό ρεύμα
και προς το Δήμο μας;
xz Στον τομέα της προσέλκυσης τουριστών στ’
Ανώγεια οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι
έχουν γίνει ήδη πολύ σοβαρά βήματα, τόσο
από τον Δήμο, όσο και από το ΑΚΟΜΜ και
από τους πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς
και από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά και από τους ιδιώτες επιχειρηματίες. Ήδη, υπάρχουν ξενοδοχεία και ταβέρνες σύγχρονων προδιαγραφών και μια πλούσια ζώσα καλλιτεχνική πραγματικότητα.
Με βάση τον καθορισμό χρήσεων γης μέσα
από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο που εκπονήσαμε και την εκτέλεση των έργων που έχουν
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
συνολικού προϋπολογισμού περί τα 11.000.000
ευρώ, θα συμπληρωθεί το παζλ της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου με την ανάδειξη
και αξιοποίηση όλων των συγκριτικών μας
πλεονεκτημάτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής μας.
Δημιουργούμε πρωτοποριακές δράσεις που
θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Χαρακτηριστικά αναφέρω: το Ψηφιακό
Αρχαιολογικό Μουσείο (η πρώτη φάση είναι
ήδη έτοιμη και θ’ ανοίξει άμεσα τις πόρτες του
στο κοινό). Ο πολυχώρος μουσικής μελέτης,
το Κέντρο Πληροφόρησης του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη, το Μουσείο του Βοσκού
για την αναπαράσταση της ποιμενικής ζωής,
την έκθεση και το εργαστήρι της Υφαντικής
Παράδοσης, το Αστεροσχολείο πάνω στον Σχοί-

« Η επόμενη θητεία φιλοδοξώ να είναι το επιστέγασμα

μιας κοπιαστικής δουλειάς 7 χρόνων, καθώς θ’ αποτελέσει την
περίοδο υλοποίησης των σημαντικότερων έργων που έχουμε
εντάξει σε χρηματοδοτικά προγράμματα, που θα μετουσιώσουν
το όραμά μας για τα Ανώγεια σε πραγματικότητα »

Φ.Α. Kύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε για

το χρόνο σας, γι’ αυτή μας τη συνέντευξη. Ενόψει των επικείμενων εκλογών της
18ης Μαΐου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για το
κίνητρό σας να εκτεθείτε ξανά στην κρίση της Ανωγειανής κοινωνίας;
xz Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου έχουν
μία ιδιαιτερότητα για τους μικρούς Δήμους
που δεν έχουν επαρκή έσοδα. Μετά την οικονομική αφαίμαξη και την οργανωτική συρρίκνωση που επέβαλαν τα μνημόνια των τελευταίων κυβερνήσεων, κινδυνεύει κατά την
επόμενη πενταετία και αυτή η ίδια η υπόστασή τους, ως αυτοτελών Δήμων.
Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω αλλά και
από την εμπειρία μου, ως Δήμαρχος κατά τις
δύο τελευταίες τετραετίες, τα επόμενα χρόνια,
η οικονομική αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων όχι μόνο του Δήμου αλλά και των δημοτών
θα γίνει πιο δύσκολη.
Μπροστά σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις ο
μαχητικός μου χαρακτήρας, μου επιβάλλει να
αγωνιστώ για τον τόπο μου. Θα ήταν πιο εύκολο να φυγομαχήσω όπως έχουν κάνει ήδη πολλοί πετυχημένοι Δήμαρχοι σε άλλες περιοχές
τις χώρας αλλά αυτή δεν θα ήταν έντιμη στάση
για τον Δήμαρχο των Ανωγείων. Νιώθω το χρέος να εξηγήσω σε όλους την κατάσταση και να
τους κινητοποιήσω για να υπερασπιστούμε όλοι
μαζί το κληροδότημα των προηγούμενων γενεών που μας παρέδωσαν τα Ανώγεια, στην σημερινή τους υπερήφανη δυναμική.
Γι' αυτό συναντήθηκα με εκπροσώπους όλων
των πολιτικών παρατάξεων των Ανωγείων και
τους ανέπτυξα αναλυτικά όλα τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου μας και τους λόγους που
υπαγορεύουν σήμερα, περισσότερο από ποτέ,
την ενότητα όλων των δυνάμεων. Τους κάλεσα
όλους σε μια ενωτική κίνηση, όχι με γνώμονα
τα κομματικά συμφέροντα αλλά αποκλειστικά
για το μελλοντικό συμφέρον των Ανωγείων.
Όλοι οι συνομιλητές μου συμφώνησαν, τόσο
με την πραγματικότητα των ζητημάτων αυτών
όσο και με την ανάγκη ισχυρότερης δημοτικής
αρχής κατά την επόμενη πενταετία. Όμως,
εκείνο που φάνηκε να αποτρέπει μια κοινή
ενωτική προγραμματική κάθοδο στις εκλογές
ήταν οι κεντρικές πολιτικές επιλογές των κομμάτων τους.
Γι' αυτό με υπευθυνότητα, έχοντας την πεποίθηση ότι έκανα αυτό που χρειάζονταν τα Ανώγεια, κατεβαίνω στις εκλογές τις 18ης Μαΐου
ως Ανεξάρτητος Υποψήφιος Δήμαρχος και
συνεχίζω την προσπάθεια του διαλόγου με
κάθε Ανωγειανό προκειμένου να καταρτίσουμε ένα αξιόμαχο ενωτικό ψηφοδέλτιο και να
συστρατευθούμε για τον τόπο μας. Όσοι προβάλουν ιδεολογικά διλλήματα είναι μακριά
από την σκληρή πραγματικότητα που έχει να
αντιμετωπίσει η κοινωνία μας.
Φ.Α. Το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ν.

3852/2010), όπως τέθηκε σε εφαρμογή από
τον Ιανουάριο του 2011, μεταρρύθμισε πολλά πράγματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της
χώρας μας και άλλαξε τον τρόπο εκλογής
των οργάνων, επανακαθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους. Οι σημαντικές αυτές αλλαγές,
που προκάλεσαν πολλές, κοινωνικές αντιδράσεις σε πολλά μέρη της χώρας μας, βρήκαν έτοιμη τη Δημοτική Αρχή σας;
xz Θα απαντήσω με κάτι αυτονόητο για μένα.
Αλίμονο σε κάποιον που έχει γνώση και εμπειρία του τρόπου που λειτουργεί η Κεντρική
Διοίκηση του κράτους και δεν φροντίζει να

έχει καθαρή εικόνα, να ενημερώνεται σε βάθος και να αναγνωρίζει έγκαιρα τις προθέσεις
των κυβερνώντων. Είχα καταφέρει να προβλέψω τι είδους φιλοσοφία θα είχε ο Καλλικράτης και διέβλεπα τον μεγάλο κίνδυνο της
κατάργησης του Δήμου Ανωγείων και της προσάρτησής του σε κάποιο άλλο όμορο Δήμο.
Έτσι φροντίσαμε έγκαιρα να διατυπώσουμε
ισχυρά επιχειρήματα, να αποκτήσουμε αξιόπιστες συμμαχίες ακολουθώντας μια σοβαρή,
πειστική και πιεστική τακτική. ‘Ετσι παρά τις
τεράστιες δυσκολίες, καταφέραμε με καλά
σχεδιασμένες κινήσεις και λεπτούς χειρισμούς
να διατηρήσουμε αυτό που μας αξίζει: την
αυτοτέλεια μας ως Δήμος Ανωγείων.
Η εφαρμογή του Καλλικράτη ανέδειξε τις σοβαρές ελλείψεις στον σχεδιασμό του από την γέννηση του, οι οποίες σε συνδυασμό με την τραγική οικονομική συγκυρία που διαμορφώθηκε
στον τόπο μας, έθεσε σε κίνδυνο όλους τους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς της χώρας μας.
Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο πρότεινα έγκαιρα και πριν την εφαρμογή των περικοπών,
σαν Δήμαρχος Ανωγείων, σε όλα τα συλλογικά
όργανα της αυτοδιοίκησης (στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων και στην Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδος), το άμεσο κλείσιμο όλων των
δήμων της χώρας επ’ αόριστον ως αντίδραση
στις οικονομικές και οργανωτικές περικοπές
στους δήμους και ως απαίτηση διασφάλισης
των απαραίτητων δομών όπως την Παιδεία,
την Υγεία και την Πρόνοια. Αυτό είναι μια
απόδειξη για το ότι σταθερά και αταλάντευτα
προέτεινα το Ανωγειανό συμφέρον και διατύπωνα με παρρησία τις απόψεις μου μακριά από
κομματικές σκοπιμότητες και όχι μόνο.
Όμως αυτό δεν έφτανε. Η κοινωνία μας έπρεπε να προστατευθεί. Μαζί με άλλους ορεινούς
Δήμους, διεκδικήσαμε και κερδίσαμε την προστασία όλων των ορεινών δήμων μέχρι τους έξι
χιλιάδες κατοίκους από κάθε μέτρο μείωσης
του προσωπικού. Προσπαθήσαμε και είμαστε
ήδη στην έναρξη επαναλειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που τόσο
πολύ μας έλειψε. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε
την έκτακτη χρηματοδότηση για την επισκευή
της Λιμνοδεξαμενής και την επιπλέον χρηματοδότηση για την θέρμανση των σχολείων. Παλέψαμε και παλεύουμε για την διατήρηση των
δομών υγείας που βρίσκονται στον τόπο μας.
Τόσο του Κέντρου Υγείας όσο και του Τομέα
του ΕΚΑΒ. Μεθοδεύουμε την περαιτέρω στελέχωση τους, ενώ υποστηρίζουμε έμπρακτα
τον εθελοντισμό ιατρών και ομάδων ιατρών για
επιπλέον ιατρικό έλεγχο των συνδημοτών μας.
Παλέψαμε και διατηρήσαμε όλες τις δομές Πρόνοιας του Δήμου: το Βοήθεια στο Σπίτι, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, το
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ενώ για
πρώτη φορά εξασφαλίσαμε συνολικό ποσό της
ταξης των 40.000 ευρώ για έκτακτα επιδόματα
ένδειας που βοήθησαν τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου να στηρίξουν ανήμπορους συνδημότες μας. Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου εκπόνησε άψογα δράσεις κοινωνικού παντοπωλείου αλλά και δημιουργικής ενασχόλησης
των ηλικιωμένων. Ιδρύσαμε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, ενώ στηρίξαμε στο μέτρο του δυνατού όλες τις πολιτιστικές και αθλητικές συλλογικές δράσεις του τόπου μας. Αυτά διασφαλίσαμε για τον πολίτη των Ανωγείων στους
δύσκολους καιρούς που ζούμε. Έτσι αντιμετωπίσαμε εμείς το μνημόνιο με δουλειά – αποφασιστικότητα και ξεκάθαρες θέσεις.
Ωστόσο, ο αγώνας μέσα στο νέο νομοθετικό
πλαίσιο του Καλλικράτη είναι καθημερινός,
σκληρός και αταλάντευτος. Αντλούμε πολλαπλάσιους πόρους από άλλες πηγές για τα έργα

που έχουμε δρομολογήσει και για τα άλλα που
χρειάζονται τ' Ανώγεια. Έχουμε προετοιμαστεί με μελέτες και με νέους ανθρωποκεντρικούς σχεδιασμούς.

ερώτηση

Φ.Α. Ποιο το μεγαλύτερο πρόβλημα που

αντιμετώπισε ο Δήμος μας, κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας θητείας σας;
xz Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν από το
Κεντρικό Κράτος για την Αυτοδιοίκηση ήταν
πρωτόγνωρες. Η οικονομική αφαίμαξη, η
οποία έφτασε να περιορίζει την κρατική επιχορήγηση κατά 60%, η δημιουργία του παρατηρητηρίου των Δήμων, αλλά και οι περιορισμοί που τέθηκαν στην οργανωτική δομή των
Δήμων σε συνδυασμό με το αναπτυξιακό πρόγραμμα μας, που ήταν σε πλήρη εξέλιξη, μας
έκαναν να λειτουργήσουμε για μεγάλο διάστημα με πλήρη ετοιμότητα ώστε να κρατήσουμε
το Δήμο ζωντανό. Έτσι δοκιμαστήκαμε στα
δύσκολα και ξέρουμε να αντιμετωπίσουμε το
επίσης δύσκολο επόμενο διάστημα, ώστε να
δώσουμε την προοπτική της ανάταξης στην
κοινωνία μας, η οποία δοκιμάζεται σκληρά
όλο αυτό το διάστημα.
Τέλος, δεν μπορώ να ξεχάσω την αγωνία όλων
των Ανωγειανών όταν τον Μάρτιο του 2012
διαπιστώθηκε η εκτεταμένη διαρροή της Λιμνοδεξαμενής για δεύτερη φορά. Σήμερα και
αυτό το σημαντικό έργο υποδομής είναι σε
πλήρη λειτουργία.

απάντηση

Φ.Α. Ποια από τα έργα που υλοποιήθηκαν

τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδομής θεωρείτε, ότι μπορούν
να βελτιώσουν πραγματικά την ποιότητα
ζωής των κατοίκων;
xz Ασφαλώς, κορυφαίο έργο θεωρώ την προώθηση στην Περιφέρεια του νέου οδικού άξονα
Ηρακλείου-Ανωγείων. Σήμερα έχει ήδη υλοποιηθεί το πρώτο τμήμα, παλαιά εθνική οδός
– κάμπος Στρούμπουλα, ενώ δημοπρατήθηκε
και το δεύτερο, πιο σημαντικό τμήμα για το
έργο, Στρούμπουλας - Αστυράκι.
Βασικό μέλημά μας από την αρχή της θητείας
μας υπήρξε καταρχήν ο σωστός και συνολικός
σχεδιασμός για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων.
Η ολοκλήρωση του διαχωρισμού του αποχετευτικού δικτύου, η επαναλειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, η λειτουργία του διυλιστηρίου
νερού, η υπογειοποίηση σε μεγάλο τμήμα του
δικτύου της ΔΕΗ στο συνεκτικό τμήμα των
Ανωγείων, είναι υποδομές απαραίτητες για τη
δημόσια υγεία και όχι μόνο. Η κατασκευή όλων
των περιβαλλοντικών έργων, ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού και στα Σείσαρχα, η διάνοιξη οδών, η δημιουργία κόμβων και η διαπλάτυνση υφιστάμενων οδικών αρτηριών όπως
ο Περιφερειακός Δρόμος, η αγορά και η διαμόρφωση οικοπέδων για την δημιουργία χώρων
στάθμευσης, μας έδωσαν την δυνατότητα να
πετύχουμε ορθολογικότερη διαχείριση της αυξανόμενης κίνησης στην πόλη μας.
Η ολική ανάπλαση του κεντρικού δρόμου που
άλλαξε αισθητικά την όψη του προσδίδει άλλο
χαρακτήρα στα Ανώγεια. Η ανάπλαση όλων
των πλατειών, οι αισθητικές παρεμβάσεις που
ήδη ξεκίνησαν και υλοποιούνται στα στενά των
Ανωγείων αλλά και η αναβάθμιση του Συνοικισμού, η δημιουργία ήδη μίας νέας παιδικής
χαράς στο Περαχώρι, η προγραμματισμένη
κατασκευή με εξασφαλισμένες πιστώσεις άλλων δύο παιδικών χαρών στην Καβαλαριά και
στο Μετόχι, η διαμόρφωση και η λειτουργία
του Δημοτικού Γυμναστηρίου που ήδη δρομο-
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νακα, την Ανακατασκευή του Περιπτέρου πάνω στο Ιδαίο Άντρον, την Μετασκευή του Χιονοδρομικού σε Κέντρο δραστηριοτήτων χιονιού
και περιβαλλοντικής παρατήρησης, η επισκέψιμη Ζώμινθος και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής του Δήμου
Ανωγείων με χρήση παραδοσιακών και νέων
τεχνολογιών που δημοπρατούμε σήμερα.
Πέρα από τα παραπάνω δημιουργούμε ένα
εκτεταμένο ασφαλές δίκτυο διαδρομών μέσα
στ’ Ανώγεια αλλά και στην ορεινή μας περιοχή
για την περιήγηση των επισκεπτών.
Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τα έργα ανάπλασης
σε όλο το Δήμο όπως στην περιοχή των παραδοσιακων οικιστικών πυρήνων στον Συνοικισμό, στα στενά σοκάκια του παραδοσιακού
τμήματος των Ανωγείων αλλά και στην περιφερειακή οδό Ανωγείων.
Το κλειδί στα προαναφερθέντα είναι ότι στο
σύνολό τους πρόκειται για στοχευμένες δράσεις που ολοκληρώνουν την ταυτότητα των
Ανωγείων ως κέντρο ορεινού πολιτισμού και
τουριστικού προορισμού.
Φ.Α. Στον τομέα του πολιτισμού και της

ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής
παράδοσης, εκτιμάτε ότι ο Δήμος παρακολούθησε τις εξελίξεις. Το παρεχόμενο
πολιτιστικό προϊόν, εκτιμάτε ότι «στάθηκε στο ύψος» της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου μας;
xz Η πολιτιστική παράδοση των Ανωγείων
δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου, είναι ένα
σύστημα πολιτιστικών αξιών που διαμορφώθηκε αιώνες τώρα από χιλιάδες ανωγειανές οικογένειες. Επομένως, η ανάδειξη της
τοπικής πολιτιστικής παράδοσης, ο εμπλουτισμός της και η διάδοσή της είναι καθήκον
όλων των Ανωγειανών, των ανθρώπων που
συνεχίζουν να παράγουν τις πολιτιστικές
αξίες και των φορέων του πολιτισμού των
Ανωγείων. Ασφαλώς ο Δήμος οφείλει να
πρωτοστατεί προς αυτή την κατεύθυνση
είτε με τις Δημοτικές πολιτιστικές παρεμβάσεις είτε με τη στήριξη και προβολή των
ανθρώπων και των φορέων του πολιτισμού.
Ο Δήμος οφείλει επιπλέον να φέρνει τους
Ανωγειανούς σε επαφή με ό,τι καλό παράγεται στη χώρα μας στον τομέα της τέχνης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και γνωρίζοντας
το ρόλο της τέχνης στη διαμόρφωση της
ανθρώπινης προσωπικότητας, οργανώνουμε σαν Δήμος τις πολιτιστικές μας δράσεις
με πολυφωνία και ποικιλία.
Δράσεις του Δήμου όπως το διήμερο συνέδριο για τη ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη- Η δημιουργία τεσσάρων κινηματογραφικών ταινιών με θέμα την Αντίσταση
των Ανωγειανών κατά των Γερμανών – οι
μουσικοθεατρικές μικρές παραγωγές με
αφορμή το Ολοκαύτωμα κάθε χρόνο- οι ημερίδες για διάφορα θέματα όπως η γέννηση
του νεοφασισμού- οι συναυλίες έντεχνης
μουσικής, οι βιβλιοπαρουσιάσεις κ.α. δείχνουν το προσανατολισμό του Δήμου. Η
προβολή σε μεγάλα διεθνή δίκτυα του Πολιτισμού και του Τουρισμού (National geographic, travel channel, Culture κ.α.) σημαντικών αξιών του Δήμου μας και η συνεχή
προβολή σε όλα τα Μέσα Εθνικής εμβέλειας
θετικών θεμάτων και ειδήσεων από τα Ανώγεια ήταν και είναι στις βασικές στρατηγικές μας.
Συγκερασμός δηλαδή του παραδοσιακού
με τον σύγχρονο πολιτισμό και μικρές πολιτιστικές παραγωγές, ώστε αυτό που γίνεται να παραμείνει κληρονομιά για τους
νεότερους.
Όμως η παρέμβαση του Δήμου στον πολιτισμό πάει πιο μακριά με την δημιουργία
δομών προβολής πολιτιστικών αξιών των
Ανωγείων πρωτίστως για τους Ανωγειανούς
αλλά και για τους χιλιάδες επισκέπτες.
Σ΄ αυτή την κατηγορία εντάσσονται όλες
οι μεγάλες παρεμβάσεις που προαναφέραμε, όπως η δημιουργία του Αρχαιολογικού
Μουσείου, που θα εμπλουτιστεί και με ψηφιακό υλικό, η συνολική παρέμβαση στο
Ιδαίο Άντρο και στη Ζώμινθο, το εργαστήρι υφαντικής , το Μουσικό εργαστήρι κ.α.

Φ.Α. Η προσβασιμότητα στον, ιδιαίτερου

φυσικού κάλους και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ορεινό όγκο του Ψηλορείτη και του
οροπεδίου της Νίδας, πιστεύετε, ότι βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας σας;
Ποιες οι προσπάθειες, που κάνατε ως Δημοτική αρχή στον τομέα αυτό;
xz Όποιος έχει τρία - τέσσερα χρόνια να επισκεφθεί το Ιδαίο Άντρο και πάει σήμερα θα
διαπιστώσει τις μεγάλες βελτιωτικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει.
Μελετήσαμε, ωριμάσαμε και εντάξαμε στο
ΕΣΠΑ τα έργα μετατροπής του παλιού κτίσματος του χιονοδρομικού των Ανωγείων σε
ορεινό καταφύγιο, την μετατροπή του τουριστικού περιπτέρου στο οροπέδιο της Νίδας σε
κέντρο υποδοχής επισκεπτών συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, διαμορφώσαμε
τον περιβάλλοντα χώρο του σπηλαίου του Ιδαίον Άντρου, ώστε να είναι καλαίσθητος και
προσβάσιμος και συνεργαστήκαμε με άλλους
φορείς όπως η Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και η εφορεία σπηλαιολογίας, για την
δρομολόγηση έργων αποκατάστασης της
ασφάλειας στον επαρχιακό δρόμο Ανώγεια
Νίδα και στην ανακαίνιση του σπηλαίου στο
Ιδαίον Άντρο για την ασφαλή και άνετη περιήγηση των επισκεπτών.
Μαζί με την επισκέψιμη Ζώμινθο, που ήδη
δρομολογείται, και το αρχαιολογικό μουσείο,
ο επισκέπτης θ’ αποκτά μια πλήρη ενημέρωση
για την πολιτιστική και ιστορική αξία της περιοχής. Τέλος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης μελετήθηκε και ωρίμασε η
κατασκευή του Αστεροσχολείου, μιας υποδομής εκπαίδευσης και ενημέρωσης για θέματα
αστρονομίας και αστροφυσικής στο αστεροσκοπείο του Σχοίνακα.
Φ.Α. Ποιο ήταν το μέτωπο, στο οποίο θεωρεί-

τε, ότι έχετε να προσφέρετε περισσότερα;
xz Στην διασφάλιση της οντότητας των Ανωγείων ως Δήμου - Στη βελτίωση της θέση του
δημότη με την αποτροπή κάθε νέας δημοτικής
φορολόγησης. Στον τομέα της εργασίας, της
εκπαίδευσης , του πολιτισμού και της ενημέρωσης. Στην διατήρηση και την περαιτέρω
διεκδίκηση πόρων και ειδικών προγραμμάτων,
για την ευημερία και την ανάπτυξη των Ανωγειανών και του τόπου μας.
Η επόμενη θητεία φιλοδοξώ να είναι το επιστέγασμα μιας κοπιαστικής δουλειάς 7 χρόνων,
καθώς θ’ αποτελέσει την περίοδο υλοποίησης
των σημαντικότερων έργων που έχουμε εντάξει
σε χρηματοδοτικά προγράμματα, που θα μετουσιώσουν το όραμά μας για τα Ανώγεια σε
πραγματικότητα. Έτσι, αφού κατασκευάσουμε τις υποδομές και εξασφαλίσουμε την προβολή των Ανωγείων μέσα από την σχετική
χρηματοδοτούμενη δράση, θα έχουμε τη δυνατότητα προώθησης των ιδεών μας για το μέλλον
του τόπου μας και να κεφαλαιοποίησουμε το
τεράστιο brand name ΑΝΩΓΕΙΑ προς όφελος
(κοινωνικό και οικονομικό) των δημοτών.
Έχουμε αποδείξει, ότι μπορούμε στα δύσκολα και σε αυτό το σκοπό διαθέτουμε τον εαυτό μας. Άλλωστε, όταν κανείς αποφασίζει να
ασχοληθεί με τα κοινά και ειδικά με τον δύσκολο και εξαιρετικά απαιτητικό τομέα του
πρώτου βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
πρέπει να είναι προετοιμασμένος να εργαστεί
σκληρά, να αφιερώσει προσωπικό χρόνο, ακόμη και να θυσιάσει χρόνο από την οικογενειακή του ζωή, προκειμένου να προσφέρει στην
κοινότητα όπου ζει, ό, τι καλύτερο μπορεί.
Φ.Α. Ποια ήταν η στιγμή που σας πρόσφερε

τη μεγαλύτερη χαρά κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας θητείας σας;
xz Αν και δεν μας έλειψαν οι συγκινήσεις από
τα πράγματα που καταφέραμε με υπερπροσπάθεια και ελάχιστους ανθρώπινους πόρους,
τολμώ να ξεχωρίσω σαν κορυφαία στιγμή της
θητείας μου την εκκίνηση των έργων κατασκευής του νέου δρόμου Ηρακλείου- Ανωγείων.
Ήταν κάτι για το οποίο συνεργαστήκαμε πολλές δυνάμεις, η Περιφέρεια και η βοήθεια που
είχαμε εκ των έσω έπαιξε καθοριστικό ρόλο και
το πετύχαμε. Είμαι σίγουρος, ότι η ολοκλήρωση
του θα αποτελέσει το σημαντικότερο κίνητρο
επαναπατρισμού εργατικού δυναμικού στα
Ανώγεια και θα διευκολύνει τα μέγιστα στην
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δημογραφική ανάπτυξη, στην δημιουργία νέων
επιχειρηματικών προσπαθειών καθώς και στην
ενίσχυση της ελκυστικότητας του τόπου μας.
Φ.Α. Ποια απόφαση που λάβατε σε έθεσε το
μεγαλύτερο προβληματισμό και το ποιο μεγάλο, ίσως, δίλλημα;
xz Η εφαρμογή του μέτρου της αναγκαστικής
είσπραξης των οφειλών σε μια κοινωνία η
οποία δοκιμάζεται δεν ήταν ευχάριστη για
κανένα μας. Όμως είναι μέτρο επιβεβλημένο
από την Νομοθεσία που η μη εφαρμογή του
επιφέρει κυρώσεις στον Δήμο μας. Το διακύβευμα αυτής της ενέργειας όμως ήταν μεγαλύτερο αν αναλογιστούμε ότι αφορούσε αυτή
κάθ’ αυτή την ύπαρξη του δήμου μας.
Φ.Α. Πώς αντιληφθήκατε τη στάση και τη

συνεισφορά της αντιπολίτευσης, στο έργο
της Δημοτικής αρχής, κατά την θητεία σας
αυτή στο δημαρχιακό θώκο;
xz Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν τις ίδιες
αξίες και αρχές που πρέπει να υπηρετεί βέβαια πρώτα ο Δήμαρχος, ν’ αγαπούν το χωριό
τους και να παλεύουν με όλες τους τις δυνάμεις, προτάσεις και αποφάσεις για την ευημερία του λαού των Ανωγείων. Ωστόσο η προσπάθεια όλων μας θα πρέπει να τείνει προς
τον στόχο την κατά το δυνατό μεγαλύτερη
πλειοψηφία των αποφάσεων όλων των οργάνων του Δήμου. Και σε αυτόν τον τομέα τ’
Ανώγεια ξεχωρίζουν και το ζώ όλο το διάστημα που είμαι Δήμαρχος.
Φ.Α. Η συνεισφορά των εκλεγέντων δημοτικών

συμβούλων της δικής σας παράταξης, ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας; Η επιλογή,
αυτή τη φορά, των νέων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, θα έχει επιπλέον ή ίσως διαφορετικά κριτήρια, απ’ό,τι στο παρελθόν;
xz Η προσπάθεια που καταβάλλεται από τους
Δημοτικούς Συμβούλους είναι πολύπλευρη
και ιδιαίτερα σημαντική. Σκοπός δεν είναι να
παίρνεις μια απόφαση, σκοπός είναι να καταφέρνεις την ορθότητα αυτής της απόφασης
να την περνάς στην κοινωνία. Δεν έλειψαν όλο
το προηγούμενο διάστημα δύσκολες αποφάσεις, που στόχο είχαν την πρόοδο και την ευημερία των Ανωγείων και για τις οποίες οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι επέδειξαν ιδιαίτερη
ωριμότητα και αποφασιστικότητα.
Όταν η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μέσα
από τα σπλάχνα και τις δομές της κοινωνίας
μας δεν μπορεί παρά να είναι καλή. Η ευθύνη
και ικανότητα του επικεφαλής του συνδυασμού είναι να αναδείξει και να αξιοποιήσει
όλες τις ικανότητες εκείνες που κρύβονται
μέσα στον καθένα μας, αιρετό η μη.
Κλείνοντας την συνέντευξή μας αυτή, θα
θέλατε να προσθέσετε κάτι ή ίσως να απευθύνετε κάποιο μήνυμα στους δημότες μας;
xz Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να πω
προς όλους τους συγχωριανούς μου ότι η κομματική ταυτότητα του καθένα από εμάς είναι
γνωστή αλλά δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη
δουλειά που καλείται να κάνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ούτε με το ίδιο το περιεχόμενο του
θεσμού, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του.
Άλλωστε, μιλάμε για τον τόπο μας και δεν αναμετρούμαστε για τις πολιτικές μας πεποιθήσεις.
Επτά χρόνια πιστεύω το απέδειξα αυτό.
Θα ήθελα επίσης να απευθυνθώ προς του συνυποψήφιους μου για το Δήμο και να υπενθυμίσω πως οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε για
την ενότητα των Ανωγειανών, μακριά από
διχαστικές σκέψεις που δεν ωφελούν την Ανωγειανή υπόθεση. Την επόμενη των εκλογών τα
σοβαρά ζητήματα που απασχολούν όλους μας
αναμφίβολα θα απαιτούν άμεσες και ξεκάθαρες λύσεις, με ενότητα και ομοψυχία.
Τέλος, δηλώνω ότι εγώ πρώτος θα φροντίσω
για μία ήρεμη και εποικοδομητική προεκλογική περίοδο για όλους τους υποψηφίους, μακριά
από κομματικά και άλλα «πάθη» και μια εκλογική αναμέτρηση που να διέπεται από ήθος και
πολιτικό πολιτισμό, όπως αρμόζει στην καταγωγή μας και στον τόπο μας.
Σας ευχαριστώ πολύ! Καλό προεκλογικό
αγώνα.
(σ.σ. οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν από το Γιάννη
Μανουρά)
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Αντωνης Ρ ουλιοσ

« Οι Ανωγεινοί πρέπει να δείξουν περισσότερη εμπιστοσύνη

στους συνδυασμούς της «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» ανεξάρτητα
από την πολιτική τους τοποθέτηση, ώστε να «τρομοκρατήσουμε»
τους τρομοκράτες και κινδυνολόγους που θυμιάζουν
από το πρωί ως το βράδυ την λυκοσυμμαχία της ΕΕ»

ερώτηση

Φ.Α. Kύριε Ρούλιο, ευχαριστούμε που

ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας,
γι’αυτή μας τη συνέντευξη.
Σε περίπου δύο μήνες θα τεθείτε για μια ακόμα φορά, κατά τα τελευταία χρόνια, στην
κρίση της ανωγειανής κοινωνίας, ζητώντας
την εμπιστοσύνη και την ψήφο της. Θεωρείτε, ότι η πείρα σας εκ της μακρόχρονης ενασχόλησής σας με τα κοινά, μπορεί να «βαρύνει» στη συνείδηση του ανωγειανού, ώστε να
σας προτιμήσει και να ψηφίσει το συνδυασμό,
του οποίου θα ηγηθείτε στις προσεχής εκλογές, και μάλιστα ανεξαρτήτως της κομματικής τους τοποθέτησης;
xz Δεν είναι θέμα πείρας και ενασχόλησης με
τα κοινά Γιάννη. Από την στιγμή που ολόκληρος ο ελληνικός λαός εξαθλιώνεται καθημερινά με τις περικοπές σε μισθούς συντάξεις, στην
παιδεία στην υγεία την πρόνοια με την φοροεπιδρομή και τα χαράτσια σε κάθε οικογένεια
,με την ενεργεία στα ύψη δεν νομίζω, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό που μπορεί να βαρύνει
περισσότερο στην συνείδηση και την κρίση των
Ανωγειανών. Για μας αυτό πρέπει να είναι το
κριτήριο της ψήφου του ανεξάρτητα από την
πολιτική του τοποθέτηση. Να αναλογισθεί
ποιοι τον οδήγησαν ως εδώ, ποιοι τον κορόιδεψαν «για χρυσά κουτάλια της ΕΕ», ποιοι
συνεχίζουν να τον κοροϊδεύουν ότι με διαφορετική διαχείριση εντός της ΕΕ, μπορεί να δει
«καλύτερες μέρες» και τελικά ποιος του είπε
την αλήθεια για τον πραγματικό χαρακτήρα
αυτής της λυκοσυμμαχίας που τον έριξαν την
ΕΕ. Το μόνο κόμμα που τον προειδοποίησε
έγκαιρα και συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια
ήταν το ΚΚΕ . Όλοι οι άλλοι συμφώνησαν
εφάρμοσαν, ψήφισαν όλες τις αποφάσεις της
ΕΕ που ευθύνονται γι’αυτή την κατάσταση Ας
δώσουν επομένως και την κατάλληλη απάντηση στους τοπικούς εκπροσώπους των, γιατί και
αυτοί από την πλευρά τους «έβαλαν πλάτη»
στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών.

απάντηση

Φ.Α. Τα τελευταία 3½ χρόνια, η παράταξή

σας, ως ελάσσονα αντιπολίτευση, επέδειξε
ιδιαίτερη ευαισθησία και μαχητικότητα και
δεν έλειψαν οι περιπτώσεις που ανακοινώσεις και προτάσεις αγώνα, όπως τις υποβάλλατε και δη για θέματα ύψιστης κοινωνικής
σημασίας και μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, υιοθετήθηκαν, αυτούσιες σχεδόν, ως
ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος
ο στόχος σας στις επικείμενες εκλογές; Θα
επιδιώξετε ανάλογες παρεμβάσεις; Θα αναζητήσετε εναλλακτικές οδούς δράσεις;
xz Η στοχος της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, συνδυασμός που υποστηρίζεται από το ΚΚΕ, αλλα και ευρυτερες λαικες δυναμεις όπως ΠΑΣΥ,
ΠΑΜΕ, ΟΓΕ, ΜΑΣ ΠΑΣΕΒΕ είναι να καταδικασθούν σ’αυτές τις εκλογές οι πολιτικές που
οδήγησαν και οδηγουν στην απολυτη εξαθλιωση του ελληνικου λαου και οι τοπικοί εκπρόσωποί τους . Να καταδικασθουν και εκεινοι
ποι συνειδητά αποπροσανατολίζουν με το δίλλημα «μνημόνιο-αντιμνημόνιο» σπέρνοντας
ψευδαισθήσεις και αυταπαάτες, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλους αυτούς, καλούμε τον ελληνικό λαο
να τους καταδικασει με την ψήφο του και να
επιβραβεύσει την στάση του ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που προειδοποίησε αρκετά χρόνια πριν και
επιβεβαιώθηκε στο ακέραιο. Η ψήφος επομένως στους συνδυασμούς που στηρίζει το ΚΚΕ,
θεωρούμε, ότι είναι αυτονόητη και αυτό θα
είναι η απαρχή ώστε ο λαος να αποκτήσει την
επιστοσύνη στις δυνάμεις του, να οργανωθεί
ώστε από καλύτερες θέσεις να διεκδικήσει
αυτά που του άρπαξαν τα τελευταία χρόνια

χωρίς καμιά ουσιαστική αντίδραση από τις
συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της
ΓΣΣΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΒΕΕ, ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ τις
οποίες θα πρέπει να τις ξεπεράσει.
Φ.Α. Ποιο θεωρείται το μεγαλύτερο πρόβλη-

μα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Δήμος μας
και δεν αντιμετωπίσθηκε όπως έπρεπε από
την απερχόμενη δημοτική αρχή;
xz Τα προβλήματα του δήμου μας είναι ίδια,
αν όχι σε μεγαλυτερη ένταση από αυτά των
αλλων δημων της χωρας . Δεν θα μπορούσε να
είναι διαφορετικά. Η υποχρηματοδοτηση κατά 65% από το κράτος, ενώ παράλληλα έχουν
επιφορτιστεί με καινούργιες και ιδιαίτερα σημαντικές αρμοδιότητες, όπως υγεία, παιδεία,
πρόνοια, κάνουν την κατάσταση αφόρητη . Αν
αναλογιστεί κανείς και τις ιδιαιτερες συνθήκες
που επικρατούν σε ένα ορεινό δήμο αντιλαμβάνεστε τι γίνετε... Ιεράρχηση επομένως σε
τέτοια βασικά θέματα ποιος αλήθεια μπορεί
να κάνει, τη στιγμή που είναι εξίσου σημαντικά και επείγοντα όλα. Το κύριο για μας είναι
η συνειδητοποίηση του κοσμου. Επιβεβαιωνόμαστε και σ’αυτό το σημείο για άλλη μια φορά
και αναφέρομαι για τις εκτιμήσεις που είχαμε
σχετικά με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Θα θυμίσω
ότι στις περασμένες εκλογές και οι δυο συνυποψήφιοι μας στις ομιλίες τους τις κεντρικές
μας «συμβούλευαν» ότι μας «δίνονται ευκαιρίες» «να μην φοβόμαστε» και διαφορές άλλες
«νουθεσίες» για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Τώρα
αλήθεια τι έχουν να πουν; Εμείς είμαστε αυτοί
που προκαλέσαμε 3 συζητήσεις για τον «ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ», εμείς είχαμε αναδείξει τα βασικά
και ουσιαστικά θέματα που θα εφαρμοζόταν
την στιγμή που οι υπόλοιποι επικεντρωνόταν
στα γεωγραφικά όρια. Ας βγουν τώρα να απολογηθούν όλοι αυτοί. Καλούμε το κόσμο και
αυτό να το έχει υπόψη του την ώρα της κάλπης.
Γιατί σε πρόσφατη ανακοίνωση του, ο νυν Δήμαρχος ευθαρσώς ανέφερε ότι τα επόμενα
χρόνια η λειτουργία του Δήμου θα είναι από
τοπική φορολογία. Ο «ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ» το προβλέπει. Όμως τότε κουβέντα δεν ειπώθηκε από
κανένα, εκτός φυσικά από εμάς.
Φ.Α. Ποιες οι προτάσεις στα θέματα της προ-

σέλκυσης τουριστικού ρεύματος στ’Ανώγεια;
Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει στην
δημιουργία θέσεων εργασίας τη στιγμή που
οι προσλήψεις στους δήμους, έχουν απαγορευθεί, ελέω «μνημονίου», για τα επόμενα
δύο τουλάχιστον χρόνια.
xz Για απαντήσουμε σε αυτό το ερωτημα θα
πρέπει πρώτα να δούμε ποιος αποφασίζει για
το τι θελουμε στ’Ανώγεια. Δηλαδή, θέλουμε τα
Ανώγεια από μια κτηνοτροφική περιοχη κατά
β΄σση, να μετατραπεί σε τουριστική αποκλειστικά περιοχη ή να συμβαίνουν και τα δυο .Τι
επιπτώσεις θα έχουμε για τους ανωγειανους
αν επιλεχθεί το ένα ή το άλλο μοντελο. Όλα
αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν . Οι δυνατοτητες υπάρχουν και για τα δυο. Όμως
πιος μπορεί να αγνοήσει τις επιπτώσεις στον
πρωτογενή τομέα, που ήδη εφαρμόζονται χρόνια τώρα με βάση την αντιαγροτική πολιτική
της ΕΕ με την ΚΑΠ που οδηγει αναγκαστικά
και μαθηματικά στο ξεκληρισμα του μικρου
κληρου. Αυτό φυσικά ευνοεί, παράλληλα την
εκμετάλλευση του ορεινού ογκου από τα μεγαλα τουριστικά μονωπολια με απροβλεπτες
επιπτωσεις στο περιβαλον. Υπάρχει γι’αυτό
ήδη το χωροταξικό οπου προβλεπει μια τετια
χρηση. Υπαρχει πααραλληλα και η προσπαθεια αρκετων μονοπωλιακων ομιλων για την
εκμεταλευση με εγκαταστασειςς ΑΠΕ οι οποιες
δεν συμβαδιζουν με την τουριστική εκμεταλευση της περιοχής. Όλα αυτά θα εάν δεν ξεκα-

θαρίσουμε ποιος αποφασίζει και προς όφελος
τίνος αποφασίζει, είναι νομίζω δευτερεύον να
μπουμε σε προτασεις αναπτυξης ενός τομεα
σε βαρος του αλλου.
Είναι και κάτι άλλο όμως που πρέπει να αναφερθεί. Η προσέλκυση του τουριστικού ενδιαφέροντος θα συμβάλει στην δημιουργία θέσεων
εργασίας. Να θυμίσω όμως, ότι πέρσι είχαμε
γενικά σε όλη την Ελλάδα αύξηση του τουριστικού ρεύματος κατά 25%. Κι όμως οι εργαζόμενοι με τους πετσοκομμένους μισθούς ακόμη περιμένουν να εισπράξουν τα δεδουλευ
μένα. Δεν μπορεί η όποια ανάπτυξη του
τουρισμού να γίνεται σε βάρος άλλων βασικών
τομέων όπως της γεωργίας, της κτηνοτροφίας,
των εργαζομένων ,του περιβάλλοντος κτλ.
Απαιτείται μια ισόρροπη ανάπτυξη όλων αυτών των τομέων που μόνο ένας λαός ανεξάρτητος χωρίς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις που
έχει την πραγματική εξουσία στα χέρια μπορεί
να σχεδιάσει και να την εγγυηθεί.
Φ.Α. Τ’ Ανώγεια είναι τόπος έντονης, πο-

λιτιστικής παράδοσης και παραγωγής
πολιτισμού. Εκτιμάτε, ότι οι εκδηλώσεις
που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα αυτό,
τα τελευταία χρόνια 3½ χρόνια Δήμο μας,
επιβεβαίωσαν την παραπάνω παραδοχή;
xz Υποστηρίζουμε πάντοτε και τώρα αλλά
και στο παρελθον ότι οι πολιτιστικες εκδηλωσεις σε ένα δημο όπως των Ανωγειων δεν
μπορει να γινονται μόνο στην διάρκεια του
καλοκαιριούα και σε ένα χρονικο διαστημα
2μηνων αν συνηπολογισουμε και αυτές των
Υακινθιων. Όμως δεν υπάρχουν κατάλληλες
εγκαταστάσεις ώστε αυτό να γινει εφικτο
ολοκληρο τον χρονο. Δεν υπαρχει κλειστη
αιθουσα ικανη ώστε να μπορεί να διοργανωθούν καλλιτεχνικές κάθε είδους ιδιαίτερα
την χειμερινη περιοδο. Αυτές που υπάρχουν
είναι αρκετά μικρές και οι δαπάνες λειτουργίας των, αρκετά μεγάλες. Επομένως, η
άποψη μου είναι ότι ενώ θα μπορούσαμε
στ’Ανώγεια να υπάρχει μια συνεχής πολιτιστική δραστηριότητα αυτό δεν εινα εφικτό,
λόγω κυρίως της έλλειψης ικανών χώρων για
την διοργάνωση τους. Μια λύση θα ήταν η
κατασκευή της του πολιτιστικου κεντρου
στο μετόχι όμως προφανώς αυτό δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για την χρηματοδοτηση του. Εδώ θα πρέπει να καταγγελθεί
η απένταξη της αίθουσας αθλητικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων δίπλα στο παιδικό σταθμό ,προϋπολογισμού 2 εκ . Αυτά τα
έργα τα έχει ανάγκη η νεολαία, τα έχει ανάγκη ο τόπος και θα πρέπει τέτοια έργα να
διεκδικηθούν ώστε στα ανώγεια να υπάρχουν οι δυνατότητες διοργάνωσης κάθε είδους πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων ολόκληρο το χρόνο.
Φ.Α. Τί ήταν εκείνο που σας προβλημάτισε

περισσότερο κατά την λήγουσα αυτή θητεία
σας; Πού θα θέλατε να είχατε επιτύχει περισσότερα;
xz Η έλλειψη συμμετοχής των δημοτών για όσα
αποφασιζόταν στο Δημοτικό συμβουλιο. Θα
μπορούσε δηλαδή, με την συμμετοχή και την
παρέμβαση, πολλά από αυτά που υλοποιούνταν με αποφάσεις του ΔΣ να ειχαν διαφορετική εξέλιξη. Εκεί θα έβλεπαν όλοι, ότι στα
πλαίσια του Δήμου με αυτά που είχαν ήδη
προαποφασιστεί σε επίπεδο κρατικής εξουσίας και ο Δήμος ως υπηρέτης αυτής της πολιτικη υποχρεωνόταν να τα υλοποιήσει. Η αντίδραση επομένως των δημοτών θα ανέτρεπε
πολλά από τα παραπάνω. Αλλά, κυρίως θα
συνειδητοποιούσε ποιος πραγματικά στέκεστε

πλάι του και ποιος απέναντι του.
Φ.Α. Πού θεωρείτε, ότι οι προσπάθειές σας

και οι τοποθετήσεις σας, ως παράταξη, για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δήμου μας, δεν απέδωσαν αυτά που προσδοκούσατε και ποιο λόγο;
xz Κατ’αρχάς δεν είχαμε καμία αυταπάτη και δεν
τρεφαμε καμια ψευδαίσθηση, ότι οι προτάσεις
μας ήταν δυνατόν να γινουν αποδεκτές με την
συγκεκριμένη σύνθεση του δημοτικού συμβούλιου. Για τον απλούστατο λόγο, ότι αυτές κινούταν σε εντελώς διαφορετική πολιτική κατεύθυνση. Πολλές φορές είχαμε το φαινόμενο αρκετοί
σύμβουλοι από τις υπόλοιπες παρατάξεις να
συμφωνούν μαζί μας, να αναγνωρίζουν το δικαιο
, αλλά να «αναγκάζονται» να ψηφίζουν διαφορετικά, διότι δεν μπορούσαν να πάνε αντίθετα
από το νομο. Δηλαδή: «θέλω, αλλά δεν μπορώ».
Πράγματι αυτό σου προκαλεί μια απογοήτευση.
Ωστόσο, το κύριο για μας είναι οι προτάσεις και
οι θέσεις μας να γίνονται αποδεκτές από τους
δημότες οι οποίοι και θα κρίνουν.
Φ.Α. Ποια ήταν η στιγμή που σας πρόσφερε

τη μεγαλύτερη χαρά κατά τη διάρκεια της
θητείας σας, αυτής;
xz Η χαρα είναι ένα αισθημα που προυποθετει
ότι υπάρχει ικανοποίηση σε κάτι. Σε επίπεδο
δήμου όταν αναφερόμαστε, η ικανοποίηση έχει
να κάνει με την επίλυση προβλημάτων ζωτικής
σημασίας για τους Δημότες. Όταν επομένως σε
βασικές υπηρεσιες υγείας, παιδείας, προνοίας,
πολιτισμού κτλ η κατασταση επιδεινωνεται ,η
ανεργία είναι στα ύψη και παράλληλα το λαϊκο
κίνημα ανήμπορο να αντιδράσει μόνο λυπη και
απογοητευση μπορει να προκαλεσει.
Φ.Α. Τί είναι αυτό που σας εμπνέει για την

ενασχόλησή σας με τα κοινά; Από πού αντλείτε δύναμη;
xz Η βαθιά εκτίμηση στους αγώνες του λαού μας
για κοινωνική δικαιοσύνη, λευτερια, Δημοκρατία στις οποίες οι Ανωγειανοί ήσαν πάντοτε
παρόντες αγνοώντας επιδεικτικά νουθεσίες
άλλων. Η δύναμη είναι η δυναμη που αντλω
από τις αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας
ενάντια σε κάθε εξάρτηση και κατοχή.
Φ.Α. Ποια θα είναι τα κριτήρια για την επι-

λογή εκ μέρους σας, των συναγωνιστών σας,
στην παράταξη που θα ηγηθείτε;
xz Η στελέχωση και επιλογή των συναγωνιστών
για την κατάρτιση του συνδυασμού δεν γίνεται
μόνο από μενα. Η οργανωση του ΚΚΕ στα Ανωγεια μεσα από συλλογικές διαδικασίες θα στελεχώσει το ψηφοδέλτιο της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ από φίλους και οπαδούς, από ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας, ικανούς, με
δράση σε σωματεία και οργανώσεις, ώστε να
μπορούν να αφουγκράζονταν τις αγωνίες και
τα βάσανα, που περνά ο ελληνικός λαός . Το
κριτήριο για την επιλογή τους θα είναι μόνο η
διάθεση τους για αγώνα, διεκδίκηση και ανατροπή των εφαρμοζόμενων πολιτικών χωρίς
καμιά έκπτωση ή παραχώρηση
Φ.Α. Σε περίπτωση που επιτύχετε την εκλο-

γή σας στο δημαρχιακό θώκο, σε ποιο τομέα
θα δώσετε περισσότερη βαρύτητα αναλαμβάνοντας αμέσως, δράση;
xz Να θυμίσω, ότι όπως έχει διαμορφωθεί η
σημερινή κατάσταση στους Δήμους , σε καμιά
περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για «Αυτοδιοίκηση» με την ετυμολογική έννοια της
λέξης. Μιλάμε πλέον καθαρά για Τοπική Διοίκηση του κράτους σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας. Η «Αυτοδιοίκηση» όπως την γνωρίσαμε στο παρελθόν, έχει πάψει προ πολλού να
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έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά και τον ρόλο,
που μπορούσε κάποιος μέσω των Δήμων, οι
οποίοι είχαν που είχαν περισσότερο διεκδικητικό χαρακτήρα, να καταφέρει κάτι προς όφελος των Δημοτών. Με ευθύνη των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ , αλλά και των
συμβιβασμένων ηγεσιών στην ΚΕΔΕ, που χρόνια τώρα συνδιοικουσαν οι παρατάξεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗΜΑΡ–ΛΑΟΣ. Όλοι αυτοί από κοινού διαμόρφωσαν ένα νομικό πλαίσιο στους Δήμους, που ουσιαστικά τους
μετέτρεψαν σε τοπικούς υπηρέτες του κράτους. Εμείς και όταν εφαρμοζόταν το σχέδιο
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, αλλά και ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
ήμασταν οι μόνοι που αντιδράσαμε και οι μόνοι που αντισταθήκαμε σε αυτά τα νομοσχέδια.
Επομένως, στην περίπτωση που οι Δημότες
μας επιλέξουν για Δημοτική αρχή οπωσδήποτε και δεν μείνουμε με σταυρωμένα χέρια.
Ακόμη περισσότερο δεν θα συναινέσουμε σε
ότι μας καθορίζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις.
Να επισημάνω επίσης ένα βασικό ότι εφ’οσον
οι Δημότες κάνουν μια τέτοια επιλογή, σημαίνει ότι είναι αποφασισμένοι για ριζικές αλλαγές σε επίπεδο δήμου αλλά και γενικότερα
στην πολιτική σκηνή. Εμείς ζητάμε όπως είπαμε παραπάνω την ψήφο πρώτα και κύρια να
καταδικαστεί η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των εκπρόσωπων της σε τοπικό
επίπεδο και να επιβραβεύσει τους συνδυασμούς που στηρίζει το ΚΚΕ. Εφόσον, λοιπόν,
γίνει αυτή η επιλογή, την οποία και ευελπιστούμε, πρώτα και κύρια θα ενεργοποιήσουμε όλο
αυτό τον κόσμο που μας στήριξε, ώστε να διεκδικήσουμε μαζί με αυτόν εκείνα που του
στέρησαν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει περίπτωση ο λαός να κάνει ένα τόσο σημαντικό
βήμα και εμείς, όπως κάνουν οι άλλοι να τον
βάλουμε στην άκρη ως θεατή. Ενεργό τον θέλουμε και εφ΄οσον το αποφασίσει, θα τον
έχουμε συνεχώς δίπλα μας συμπαραστάτη σε
ότι θέλουμε να κάνουμε και τα οποία τα «απαγορεύουν» οι νόμοι των αστικών κυβερνήσεων.
Να είστε σίγουροι, ότι μόνο με τέτοια ενεργή
στήριξη και συμμετοχή είναι δυνατόν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Ένα απλο παράδειγμα ο πρωην Δήμαρχος Νίκαιας ο Στέλιος Μπενετάτος, με τάτοια τακτική κατάφερε κόντρα
σε όλους τους νόμους που υπήρχαν κατάφερε
και μονιμοποίησε 167 εργαζομένους στο Δήμο.
Είχε όμως μαζί του συνεχώς τον λαό της Νίκαιας όταν διεκδικούσε στο υπουργείο εσωτερικών την μονιμοποίηση των, την οποία σημειωτέο, άλλοι προηγούμενα είχαν προσλάβει με
το καθεστώς ομηρίας περιορισμένου χρόνου.
Φ.Α. Έχετε να σημειώσετε κάτι; Θα θέλατε

να απευθύνετε κάποιο κάλεσμα στους συνδημότες μας, ενόψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών;
xz Καλούμε τους Ανωγειανους όπου και να βρίσκονται, να ψηφίσουν και να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ σε
Δήμους, Περιφέρειες για έχουμε εκλεγμένους
αγωνιστές που θα αντιπαλεύουν και θα αντιπολιτεύονται την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ και όχι να την στηρίζουν, να
την υλοποιούν και ύστερα να καμώνονται ότι
νοιάζονται για τον λαό. Να καταδικάσουν και
τους τοπικούς εκπροσώπους των κομμάτων του
ευρωμονοδρόμου που συνειδητά τον παραπλανούν και τον κοροϊδεύουν, οι μεν ότι τάχα δεν
υπάρχει διέξοδος και ότι τα αντιλαϊκά μέτρα
είναι προσωρινά και άλλοι, ότι εντός της ΕΕ με
μια άλλη διαχείριση, είναι δυνατόν να υπάρχει
φιλολαϊκή διέξοδος από την κρίση. Κοροϊδεύουν και οι δυο οπότε θα πρέπει να καταδικαστούν και οι δυο. Μόνο με την ισχυροποίηση
των συνδυασμών που στηρίζει το ΚΚΕ ο λαός
μπορεί να πάρει δύναμη και να διεκδικήσει τον
πλούτο που παράγει και τον καρπώνονται τα
μονοπώλια και η πλουτοκρατία.
Τέλος, να δείξουν περισσότερη εμπιστοσύνη
στους συνδυασμούς της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση, ώστε να τρομοκρατήσει τους τρομοκράτες και κινδυνολόγους που θυμιάζουν από το
πρωί ως το βράδυ την λυκοσυμμαχια της ΕΕ.
Φ.Α. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή τύχη

στον αγώνα σας!
(σ.σ. οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν από το Γιάννη
Μανουρά)

Μανωλησ Καλλεργησ

7

« Σήμερα χρειαζόμαστε μια αυτοδιοικητική

αρχή που θα μπορέσει ή θα προσπαθήσει
να μετατρέψει την οργή και την απελπισία
του κόσμου σε δύναμη συμμετοχής,
ανατροπής και δημιουργίας»

Φ.Α. KύριεΚαλλέργη, ευχαριστούμε που
δεχθήκατε να συμμετέχετε σ’αυτή τη συνέντευξη.
Από τον ευαίσθητο και ιερό χώρο της εκπαίδευσης αποφασίσατε να διεκδικήσετε
στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, το δημαρχιακό θώκο. Ποιο το βασικό σας κίνητρο, η, ίσως, βασική σας έμπνευση, γι’
αυτήν σας την απόφαση;
xz Η αγάπη για τον τόπο μου, στον οποίο ζω
και εργάζομαι ως καθηγητής στο Γυμνάσιο
Ανωγείων, η επαφή μου με τους νέους και
τους ανθρώπους του χωριού μας, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις
σημερινές συνθήκες της κρίσης καθώς και
η διάθεση μου να παλέψουμε για να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή με οδήγησαν σ’
αυτή την απόφαση.
Φ.Α. Η μακρόχρονη ενασχόλησή μας με

τα κοινά, θεωρείτε ότι σας δίνει κεκτημένη ταχύτητα, ώστε η ψήφος του Ανωγειανού να σας βοηθήσει να φτάσετε πρώτος
στο νήμα;
xz Η ενασχόληση μου με την πολιτική και
τα κοινά, εδώ και 35 χρόνια, μέσα απ τους
αγώνες του λαού και του τόπου μας ήταν
ένα κριτήριο ώστε να μ εμπιστευτεί μέρος
των συγχωριανών μου, για να βαδίσουμε
μαζί ένα δρόμο, αγωνιστικό, δημοκρατικό
και συμμετοχικό για το αύριο του Δήμου
μας κι ελπίζω ότι θα τύχει της αποδοχής
της πλειοψηφίας του χωριού μας.

ερώτηση

Φ.Α. Ο Ανωγειανός θα ψηφίσει με κομμα-

τικά κριτήρια σ’ αυτές τις εκλογές ή θα
αποφασίσει με γνώμονα την καλύτερη
επιδίωξη των συμφερόντων και της προόδου του Δήμου μας;
xz Όλοι οι Ανωγειανοί επιδιώκουμε το καλό
του τόπου μας. Η προκοπή του τόπου μας
όμως δεν είναι ανεξάρτητη από τη γενικότερη πολιτική κατάσταση που ζούμε. Η
κοινωνία μας ήταν πάντα πολιτικοποιημένη
σε μεγάλο βαθμό και παρήγαγε πολιτική
σκέψη και πρακτικές. Ιδιαίτερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είχαμε πρωτοποριακές
πολιτικές επιλογές παλαιότερα. Το πολιτικό
λοιπόν κριτήριο συνάδει με το συμφέρον του
τόπου μας και όχι το στενά κομματικό.

απάντηση

Φ.Α. Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πρό-

βλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Δήμος
μας και δεν αντιμετωπίσθηκε όπως έπρεπε από την απερχόμενη δημοτική αρχή;
xz Το σημαντικότερο κεφάλαιο ενός τόπου
είναι οι άνθρωποι του. Οι συγχωριανοί μας
αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα επιβίωσης. Αυτό που χρειάζεται ο Δήμος μας είναι ένας αναπτυξιακός
σχεδιασμός που να τους δίνει προοπτική
στη δουλειά, στην αξιοπρέπεια και στη δημιουργία. Αυτό προϋποθέτει την αγωνιστική διεκδίκηση του δήμου μας απέναντι στις
κεντρικές πολιτικές που καταδικάζουν τον
τόπο και τους ανθρώπους του.
Φ.Α. Ποιες οι θέσεις στον τομέα της ανερ-

γίας που μαστίζει τον τόπο μας; Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί νέοι τα τελευταία
χρόνια, φεύγουν απ’ το Δήμο μας προς τα
μεγάλα αστικά κέντρα για εύρεση εργασίας ή για σπουδές και δεν επιστρέφουν πίσω. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει
στην δημιουργία θέσεων εργασίας τη στιγμή που οι προσλήψεις στους δήμους, έχουν
απαγορευθεί, ελέω «μνημονίου», για τα
επόμενα δύο τουλάχιστον χρόνια.
xz Σίγουρα το πρόβλημα της ανεργίας και
ιδιαίτερα στους νέους είναι ένα από τα με-

γαλύτερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Δε θα ‘λεγα όμως ότι στα Ανώγεια οι νέοι
φεύγουν σε μεγάλο βαθμό για εύρεση εργασίας,
αν εξαιρέσουμε τις σπουδές. Τα τελευταία δε
χρόνια της κρίσης όπου η ζωή στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι δύσκολη, η επιστροφή στο
χωριό φαντάζει μια κάποια λύση. Θα πρέπει ο
Δήμος μας να υψώσει μια ασπίδα προστασίας
και ν αγκαλιάσει τους ανέργους του τόπου μας
(περιστασιακά απασχολούμενους, εργαζόμενους εκ περιτροπής, απολυμένους) και στα
πλαίσια ενός αναπτυξιακού σχεδίου να δώσει
διεξόδους για εργασία. Οι άνθρωποι όμως που
έχουν πρόβλημα ανεργίας, οι νέοι μας, έχουν
συνήθως και αδυναμία αξιοποίησης ευκαιριών.
Άρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η εμψύχωση που μπορεί να γίνει με τη δημιουργία ενός
τοπικού «ΟΑΕΔ» που θα παράγει ιδέες για
απασχόληση και επιχειρηματική δράση, θα
επεξεργάζεται αυτές τις ιδέες, θα καταρτίζει
και θα οργανώνει ομάδες με πνεύμα συνεργατισμού και συλλογικότητας, θα παρέχει υποστηρικτικό υλικό και βέβαια πάντα με το συνταίριασμα ανθρώπινης δραστηριότητας και
φύσης.
Φ.Α. Πιστεύετε ότι ο τομέας του τουρισμού

μπορεί να δώσει περισσότερα στην τοπική
οικονομία και με ποιο τρόπο;
xz Οπωσδήποτε! Ο τουρισμός αποτελεί μια απ
‘τις βασικές πηγές της οικονομίας μας. Η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, του παραγόμενου πολιτιστικού προϊόντος σε συνδυασμό
με την ανάπτυξη των υποδομών, τόσο στα
Ανώγεια όσο και στο βουνό δίνει υψηλές δυνατότητες βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος
των Ανωγείων. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού ( οικοτουρισμός , ορειβατικός, χιονοδρομικός, ιστορικός και πολιτιστικός τουρισμός αποτελούν επιλογή μας για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας. Η προβολή και
προώθηση των Ανωγείων στα μεγάλα τουριστικά πακέτα, η συμμετοχή σε μεγάλες εκθέσεις
και η συγκέντρωση όλων των υποδομών του
Φυσικού πάρκου του Ψηλορείτη θα αποτελέσει
προτεραιότητα μας.
Φ.Α. Ποια η γνώμη σας για το παραγό-

μενο και παρεχόμενο πολιτιστικό προϊόν
στο Δήμο μας; Υπήρχαν δράσεις που δεν
αναλήφθηκαν; Εκτιμάτε ότι η ιδιωτική
πρωτοβουλία σ’ αυτόν τον τομέα υπερκέρασε τις προσπάθειες του Δήμου;
xz Ο πολιτισμός είναι ένα από τα όπλα μας!
Στα Ανώγεια σήμερα δεν συντηρείτε απλώς
ένα τμήμα του πολιτισμού και της παράδοσης μας αλλά παράγεται πολιτισμός μέσα
από διάφορες εκφάνσεις .Πολλοί Ανωγειανοί έχουν καλλιτεχνική φλέβα. Δεν είναι
μόνο «χρήστες» αλλά και παραγωγοί (τεχνίτες, ζωγράφοι, ξυλογλύπτες, μουσικοί, χορευτές κλπ.) και αυτό πρέπει να το αναδείξουμε περισσότερο. Ο τρόπος ζωής μας, τα
έθιμα, οι αξίες μας είναι ο πολιτισμός μας.
Ο παραδοσιακός γάμος, όλες μας οι κοινωνικές εκδηλώσεις ακόμα και η στάση μας
απέναντι στο θάνατο είναι πολιτισμός. Τα
Υακίνθια, οι εκδηλώσεις και η δράση του
Πολιτιστικού Συλλόγου, οι εκδηλώσεις της
Ντελίνας, ο Σκακιστικός όμιλος και οι από
το 1977 συνεχείς πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Δήμου μας παράγουν πολιτισμό. Επιπλέον, θα πρέπει να λειτουργήσει η βιβλιοθήκη του Δήμου και να γίνει ένα πολιτιστικό στέκι νεολαίας όπου οι νέοι μας θα
μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους
επιδιώκοντας την ενεργή συμμετοχή τους
στα δρώμενα του τόπου μας.

Φ.Α. Τί ήταν εκείνο που σας προβλημάτισε

περισσότερο κατά το προηγούμενο διάστημα
της συντετμημένης, εκ του νόμου, θητείας
της δημοτικής αρχής;
xz Αυτό που με προβλημάτισε περισσότερο το
προηγούμενο διάστημα σε γενικότερο επίπεδο
ήταν το «σοκ» που υπέστησαν οι άνθρωποι από
τις επιπτώσεις της κρίσης την οποία βιώνουμε.
Ο κόσμος έχασε το έδαφος κάτω από τα πόδια
του. Κατακτήσεις και θεσμοί που νόμιζε ότι ήταν
το αποκούμπι του, το καταφύγιο του, κατέρρευσαν. Η προοπτική και το μέλλον του, το
μέλλον των παιδιών μας έγιναν αβέβαια. Η λογι
κή της ανάθεσης, της μη συμμετοχής, του μοιραί
ου, του σωτήρα, της ψευδαίσθησης ότι θα ξαναγυρίσουμε στα παλιά είναι ακόμα υπαρκτή.
Λύσεις όμως στα προβλήματά μας, ακόμη και
στα τοπικά δε θα δοθούν από κανένα έξω από
μας. Σήμερα χρειαζόμαστε μια αυτοδιοικητική
αρχή που θα μπορέσει ή θα προσπαθήσει να
μετατρέψει την οργή και την απελπισία του
κόσμου σε δύναμη συμμετοχής, ανατροπής και
δημιουργίας που θα κινητοποιήσει τον κόσμο
με γνώμονα τη συλλογικότητα, την ισότητα, τη
δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την ομαδική δουλειά. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι για να
αλλάξουμε την κοινωνία μας προς τα μπρος,
να ξανανακαλύψουμε και να δώσουμε το πραγματικό νόημα σε έννοιες όπως αλληλεγγύη,
αξιοκρατία συλλογικότητα, κοινότητα, δήμος,
συμμετοχή, δικαιώματα, συνεταιρισμός, ευθύνη,
δουλειά, ομαδική δουλειά, συνεργασία.
Φ.Α. Τί είναι αυτό που σας εμπνέει για την

ενασχόλησή σας με τα κοινά; Από πού αντλείτε δύναμη;
xz Με εμπνέει η πίστη μου στις απεριόριστες
δυνατότητες αυτού του τόπου, στο μεγαλείο
της Ανωγειανής ψυχής και η πεποίθηση μου
ότι με τη συμμετοχή όλων μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο. Δύναμη
μου δίνει η οικογένεια μου και οι ιδέες μου.
Φ.Α. Ποια θα είναι τα κριτήρια για την επιλογή εκ μέρους σας, των συναγωνιστών σας,
στην παράταξη που θα ηγηθείτε;
xz Η επιλογή των συνεργατών μου έγινε με γνώμονα το κοινό μας όραμα για τον τόπο μας, τη
διάθεση προσφοράς, ενώ έμφαση δόθηκε στους
νέους που αποτελούν και το μέλλον μας.
Φ.Α. Σε περίπτωση που επιτύχετε την εκλο-

γή σας στο δημαρχιακό θώκο, σε ποιο τομέα
θα δώσετε περισσότερη βαρύτητα αναλαμβάνοντας αμέσως, δράση;
xz Η βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή και στη συλλογικότητα. Η υπόθεση του
Δήμου μας δεν είναι υπόθεση μόνο του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης δεν
είναι θέμα μόνο διοίκησης αλλά είναι θέμα Αυτοδιοίκησης. Θα βρούμε και θα συμφωνήσουμε
με όλους τους χωριανούς τους κατάλληλους
τρόπους και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε στο
επίκεντρο μας να είναι πρώτα ο άνθρωπος, η
επιβίωση και οι ανάγκες του. Η ανάπτυξη και
η προκοπή μας σαν τόπος και κοινωνία θα
αποτελέσει το βασικό μας στόχο.
Φ.Α. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι, πριν

κλείσουμε τη συνέντευξή μας;
xz Μια ευχή ,να έχουμε ένα ήρεμο, πολιτισμένο
και γόνιμο προεκλογικό αγώνα!
Φ.Α. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή τύχη

στον αγώνα σας!
(σ.σ. οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν από το Γιάννη
Μανουρά)
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στρατιώτες. Αυτοί ήσανε χωριστά, εκαθόντανε χωριστά από τσ’άλλους. Εφέρανε κουκιά. Λέει ο ΓρηγοροΔεν είναι δα και η πρώτη φορά που θα’ρθουν στ’Ανώ- γιάννης φέρετε από την αποθήκη δυο τσουβάλια κουγεια οι κατακτητές. Τώρα όμως έρχονται για κακό σκο- κιά να τα ξεματίσομε να τα βράσομε για φαγητό. Λένε
πό. Όλοι το γνωρίζουν. Πριν από λίγες ημέρες είχε να δώσουνε τω Ρώσω να ξεματίζουνε κουκιά. Λέει ο
εξοντωθεί η ομάδα του Λοχία Σήφη Ολενχάουερ και Γιάννης μας όχι, σ’αυτούς δεν επιτρέπεται. Ώσπου να
πραγματοποιήθηκε το σαμποτάζ της Δαμάστας. Οι κα- ψηθούνε τα κουκιά μας επήρανε εμάς, την Κουρνοζατακτητές έχουν λυσσάξει. Στο χωριό ανεβαίνουν για να φειρένια, την Φρουδάδενα, τη Παπαγιάνενα, εμένα,
την Ιφιάνασα, την Ελένη του Γιώργη του Δραμουντάπάρουν εκδίκηση.
Οι άντρες πρέπει να φύγουν. Κρεμούν τα όπλα στους νη τη γυναίκα, μας επήγανε σ’ένα σπηλιάρι. Εμείς από
ώμους τους, παίρνουν μαζί τους λίγα γυναικόπαιδα, το σπηλιάρι εβλέπαμε τ’ανταρτικό. Μια στιγμή βλέ(αδερφές και γυναίκες κυρίως των ανταρτών), παίρνουν πομε ένα αντάρτη με μαύρο σκουφάκι και δεν περπακαι τον τραυματία Νταμπακομανόλη. Το μονοπάτι προς τούσε αλλά επετούσε. Λέει η Παπαγιάνενα:
τον Ψηλορείτη τους είναι γνωστό. Και ξεκινούν. Δεν -Αυτός παιδιά είναι του Πετρακογιώργη, πάει κάποιο
χαμπάρι στσ’αντάρτες μας. Κάτι συμβαίνει.
έχει ακόμη βασιλέψει ο ήλιος.
Η Ειρήνη Χαιρέτη, αδερφή του Τηλέμαχου και του Σε μια ώρα να το Τηλέμαχο, να το Γιάννη κι έρχουνται
Γιάννη Χαιρέτη ή Γρηγορογιάννη, περιγράφει την ανα- στη σπηλιά που είμαστε. Δίνουνε ο Τηλέμαχος κι ο
χώρηση των ανταρτών από τα Ανώγεια στις 12 Αυγού- Γιάννης την ταυτότητά τους τσ’αδερφής μου τση πιο
στου 1944: …μετά το σαμποτάζ στη Δαμάστα είχανε μεγάλης και λεφτά. Και μας-ε-λένε:
τον τραυματία Νταμπακoμανόλη στα Σπιθουριανά στο -Τώρα εσείς θα φύγετε, βασιλέματα ήλιου ήτανε, να
σπίτι του. Εμείς είμαστε στο χωριό. Εκάνανε το σύν- πάτε προς τα Ζωνιανά. Μόνο προς τα Ζωνιανά έχει
θημα ότι έρχουνται οι Γερμανοί. Είχανε ένα σύνθημα διέξοδο. Μόνο εκεί δεν είναι Γερμανοί. Γύρω γύρω
αυτοί που βλέπανε τότε και όντε σφυρίζανε σου λέει ήτανε Γερμανοί. Και μας ορμηνεύει ο Γιάννης να πάέρχονται Γερμανοί. Σφυρίζανε για να το γρικούνε οι με στα Ζωνιανά στου Ανάστο του συντέκνου μας το
σπίτι.
άλλοι. Μια στιγμή βλέπομε ένα
Στα όρη που περνούσαμε τη νύτσούρμο κι ερχόντανε από τα
χτα εκουράστηκα κι ήθελα να
Σπιθουριανά κι έχουνε στο φομείνω. Έλεγα τσ’αδερφής μου
ρείο το Νταμπακομανόλη. Ο Δρανα κάτσομε. Μου δίνει η Δραμουντάνης ο Γιώργης λέει:
μουντάνενα ένα γαμπά που είχε
-Ιφιάνασα, Ειρήνη ακολουθήσετέ
και μου λέει:
μας.
-Βάστα μου Ειρήνη το γαμπά.
Η Ιφιάνασα είναι η πιο μεγάλη
Για να με κάμει τώρα να ακλουμου αδερφή. Όπως είμαστε ακοθώ μου δίνει το γαμπά. Μου δίλουθήσαμε. Η Ιφιάνασα εγύρισε
νουνε κι ένα ξύλο ν’ακουμπώ.
και πήρε μια πετσέτα, αυτές τση
Ανώγεια 1945.
Μια στιγμή εφτάξαμε στη ΖώΑνωγειανές τσ’υφαντές, άσπρη
Το Περαχώρι, ένα χρόνο μετά το «Ολοκαύτωμα»
μινθο. Επηγαίναμε χωρίς να μικαι τη βαστούσε. Κι όταν περάλεί κανείς. Κάποιος είπε ότι οι Γερμανοί εβγαίνανε
σαμε τη Ζώμινθο απάνω ψηλά λένε:
-Δε βαστά κανείς τίποτα πετσέτα, μαντήλι, να το βά- προς τα όρη. Επροχωρήσαμε εμείς και πάμε στω Βρέντζηδω το μητάτο. Στη Ρούσα Λίμνη. Βρίχνουνε ένα
λομε στο πρόσωπο γιατί κρυώνει ο τραυματίας;
Και δίνει η Ιφιάνασα την πετσέτα που κρατούσε και μουζωμένο μπακιρένιο τσικάλι, το δένουνε το κατεβάτην βάνουνε στον τραυματία. Εφτάξαμε στη Μύθια και ζουνε στο σταρνίτσι και βγάνουνε νερό να πιει όποιος
στο λημέρι εκεί που ήτανε τ’ανταρτικό. Μετά εμείς δεν μπορούσε. Εμείς δεν επρολάβαμε να πιούμε. Φτάνομε
στα όρη στα Ζωνιανά. Τα ξημερώματα. Μας λένε οι
τον ξανάδαμε τον Νταμπακομανόλη.
Ακολουθήσαμε με την αδερφή μου τσ’αντάρτες επειδή Ζωνιανοί βοσκοί. Οι Γερμανοί δεν ήρθανε ακόμη απ’εήτανε τ’αδέρφια μου στ’ανταρτικό, (σημ: ο Τηλέμαχος δώ. Κάτσετε να ξεκουραστείτε, να κοιμηθείτε λίγο και
και ο Γρηγορογιάννης), όταν ερχότανε οι Γερμανοί όλο αν μας πούνε οι αντάρτες ότι έρχουνται Γερμανοί,
το χωριό ήθελε τα σπίτια που είχανε τσ’αντάρτες ν’α- έχομε ένα ταύκο και σκοινιά να σας κατεβάσομε όλους
δειάζουνε. Εμάς μας εβλέπανε. Όταν ερχότανε οι Γερ- κάτω κι άμα φύγουνε οι Γερμανοί θα σας βγάλομε πάμανοί οι Ανωγειανοί στο καφενείο μας ελέγανε να λι.
φύγομε. Πηγαίναμε στου Βόλη το σπίτι, (σημ.: Μανό- Εμείς κάτσαμε στα Ζωνιανά γιατί δεν ήρθανε οι αντάρλης Βρέντζος). Γειτονικό, είμαστε συντέκνοι και κου- τες και πήγαμε στου Ανάστο το σπίτι. Του Σκουλά του
μπάροι, που αν ερχότανε οι Γερμανοί στο σπίτι μας βουλευτή η γυναίκα και του Φρουδά μια κόρη η Ουεβρίσκανε τη γιαγιά μου και τη μάνα μου. Μια φορά ρανία, αυτές έπρεπε να πάνε στου Κυρίμι το Μετόχι.
όμως δεν επρολάβαμε να φύγομε κι ήστεκε όλο το χω- Εμάς μας είπε ο αδερφός μου ότι από τα Ζωνιανά να
ριό στ’Αρμί να δούνε αν θα παίρνανε οι Γερμανοί την πάμε στον Άη-Γιάννη που είναι ένας Μυρογιάννης.
Ιφιάνασα και εμένα. Ο αδερφός μου ο Γρηγορογιάννης Από κει να μη φύγομε. Εμείς μας είπε βγαίνομε στον
Ψηλορείτη κι αν δεν μας σκοτώσουνε θα’ρθούμε να
μας είχε πει:
-Αν θέλετε να μη σκοτωθώ, όταν ακούσετε Γερμανούς, σας βρούμε εκεί.
θα φεύγετε να μη σας-ε-πιάσουνε. Γιατί αν σας πιάσου- Η αδερφή μου όμως καθίζει στα Ζωνιανά. Μου λέει
πήγαινε εσύ με του βουλευτή τη γυναίκα και με την
νε θα παραδοθώ. Θέτε το κακό μου;
Γι’αυτό επροσέχαμε εμείς, για το χατίρι του Γιάννη και ανιψιά του. Κλουθά και του Παπα-Γιάννη μια κόρη η
Αγάπη. Επήγαμε μαζί με την Αγάπη σε ένα σπίτι στον
του Τηλέμαχου.
Επήγαμε λοιπόν στη Μίθια. Ο Πετυχεμένος, (σημ.: Αη-Γιάννη που ήταν παντρεμένη μια χωριανή μας
Χαραλάμπης Νικ. Ξυλούρης), μας φέρνει κουλούρα Ανωγειανή, Κοτζαδολένη τη λέγανε. Είχε οντά και
Ανωγειανή κρίθινη και τυρί να φάμε. Του λέω εγώ ότι βγήκαμε απάνω να κοιμηθούμε. Σε λίγη ώρα φτάνει
δεν τρώμε Χαραλάμπη γιατί φτάνει η εορτή τση Πα- ένας αξιωματικός απόστρατος που ήταν από κείνο το
ναγίας. Ε, δεν πειράζει, αυτά θα ξανοίγετε δα, να φάτε χωριό και λέει: -Κακομοίρηδες οι Ανωγειανοί. Να τση
μας λέει. Σε λίγη ώρα βλέπω και φέρνουν οι άντρες δείτε και να κλαίει η ψυχή σας. Παίζουνε ξύλο των
πιστόλια, τουφέκια, ταχυβόλα, τα κάνανε ένα σωρό αθρώπω ρίχνουν τα παιδιά. Τση διώχνουνε από το χωόπως είναι το στάρι στ’αλώνι. Επήγε κάποιος να σκύ- ριό και το καίνε.
ψει να πάρει ένα αλλά ο Γιάννης μας λέει ότι θα τα Μετά εφύγαμε κι επήγαμε στου Μυρογιάννη και κάμοιράσουνε αργότερα. Εμάς τση άοπλους, δασκάλους, ναμε τρεις μήνες. Μετά από τρεις μήνες ήρθαμε στο
δασκάλες, παπάδες, τη δικολογιά των ανταρτών, μας Ηράκλειο…
επήγανε σ’ένα μεγάλο ταύκο. Μέχρι το μεσημέρι πε- Η Ειρήνη Χαιρέτη, στην παραπάνω διήγησή της, περιγράφει και την αναχώρηση των γυναικών από το λημέριμέναμε.
Πήγε μεσημέρι πήγε μια η ώρα, ένας ένας έβγαινε, ρι της Μίθιας προς τα Ζωνιανά, σωτήρια γι’αυτές, μέσα
βγήκαμε όλοι. Κατεβαίνομε πάλι στο λημέρι. Είχανε από τον γερμανικό κλοιό την νύχτα της 14ης Αυγούστου
βράσει δυο μεγάλα καζάνια πατάτες. Το απογευματά- 1944. Το χωριό είχε ήδη αρχίσει να παραδίδεται στις
κι κατά τση δυο τρεις η ώρα ήτανε και πέντε Ρώσοι φλόγες και την καταστροφή.
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
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Ποιο το ται σήμερα;
νε
τι επιτυγχά
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Επειδή, με τέτοιες πρακτικές όχι μόνο υποχωρεί ο πολιτικός
πολιτισμός μπροστά στην ορμή της βαρβαρότητας αλλά, εξαλείφεται η δημοκρατική μέθοδος, που διατηρεί το σεβασμό
στις ίσες αξίες των πολιτών και στο γόνιμο διάλογο, μπροστά
στην ορμή της απαξίωσης του άλλου, του μίσους για τον άλλον και της διαφορετικότητας οδηγώντας έτσι τη διαμάχη,
και όχι τη διαφωνία, στην παραφροσύνη ως παράγωγο του
πολιτικού αυταρχισμού που εκτρέφει η τυραννία.
Η απώλεια σήμερα μιας ευγενικής φυσιογνωμίας του νέου
αυτού καλλιτέχνη Παύλου Φύσα, είναι απώλεια της ελληνικής
κοινωνίας. Είναι απώλεια πολιτισμού και απώλεια της δημοκρατίας, επειδή εκτρέπεται η πορεία της ίδιας της δημοκρατίας από την πολιτισμένη λειτουργία του γόνιμου διαλόγου
μέσω διαφωνίας σε μεθόδους τρόμου, ένοπλης βίας και εξουδετέρωσης του άλλου που μεθοδεύουν οι φασιστικές δυνάμεις
της άκρα δεξιάς. Με αυτή τη μέθοδο όμως, χάνει όχι μόνο η
κοινωνία στο σύνολό της αλλά και ο ίδιος που χρησιμοποιεί
τη βία και την επιβολή, επειδή απλά δεν είναι ανοιχτός σε
άλλες ιδέες υστερείται έτσι τον γόνιμο καρπό του διαλόγου.
Η ειρωνεία εδώ είναι, ότι αυτός ο ίδιος που χρησιμοποιεί
την παραπάνω μέθοδο εξουδετέρωσης του άλλου, αντί να
βλέπει εκείνο που χάνει ώστε να διορθώσει ή να φρενάρει
τη ζημιά, μεθοδεύει μια σειρά στρατηγικών τρομοκράτησης
των μαζών με όπλο πάντα τη βία για περισσότερη καταστροφή επενδύοντας στον φόβο των άλλων. Γνωρίζοντας ωστόσο,
ότι οι μάζες του μόχθου σε περιόδους κρίσης οδηγούνται
ευκολότερα στην υπαγωγή και στην υποτέλεια, οι πολιτικές
αυτές ηγεσίες του φασισμού των ακροδεξιών κομμάτων
τρέπουν αρνητικά για τον άνθρωπο τη ροή των πραγμάτων.
Εκείνο που κάνουν είναι να παραμερίζουν κάθε ουσία δημόσιου διαλόγου προσπαθώντας να κάμψουν τη μαχητικότητα των μαζών εμβολιάζοντάς τις με βαρβαρότητα. Δηλαδή,
τις χειραγωγούν μεταβάλλοντας την δίκαιη οργή τους για
τις άσχημες συνθήκες, που είναι προϊόν των λανθασμένων
κυβερνητικών επιλογών και χειρισμών, σε ακραίες βίαιες
πράξεις εκδίκησης. Η πολιτική εντούτοις, του κυβερνώντος
κόμματος με την κλιμάκωση της έντασης και την εξίσωση
της άκρα δεξιάς με το δημοκρατικό κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, μέσω διαφόρων εκφραστών του π.χ. του
συμβούλου του Πρωθυπουργού, δεν βοηθά στη βελτίωση
των συνθηκών. Τέτοιες εξουσίες και πολιτικές συνεπώς,
είτε με τη μορφή του φασισμού, είτε με τη μορφή της δικτατορίας, είτε με τη μορφή της μετασχηματισμένης και παραποιημένης δημοκρατίας σήμερα του παγκοσμιοποιημένου
καπιταλισμού υπό το δόγμα του νέο-φιλελευθερισμού, χρησιμοποιούν παρόμοιες μεθόδους επενδύοντας πάντα στον
φόβο, τρομοκρατώντας το λαό με διαφορετικό τρόπο. Επενδύουν στο φόβο με διαφορετική μέθοδο ανάλογα την εποχή
και το μόνο που αλλάζει είναι η μορφή της τιμωρίας των
μαζών. Σήμερα για παράδειγμα, είναι η βία κι ο τρόμος που
έχει εξαπολύσει η ακροδεξιά και η λιτότητα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Χθες ήταν ο πυρηνικός όλεθρος. Πριν
ήταν ο κόκκινος εχθρός.
Το ερώτημα που εγείρεται εδώ είναι για το ποια θα είναι η
αντίδραση του κόσμου της εργασίας απέναντι σε τέτοιου
είδους εξουσίες και λογικές, ως προσωποποίηση του κακού,
αφού εξαλείφεται τόσο η έννοια ισότητας των πολιτών, όσο
και κάθε έννοια και αρχή δημοκρατίας; Θα είναι αντίδραση
χωρίς σκέψη με πράξεις βίας που τις προτρέπει η ακροδεξιά
και η σοφή υποταγή τους που απαιτεί η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία που υπηρετεί το αστικό σύστημα; Ή θα είναι η συνειδητή πρακτική τους σκέψη και δράση με ειρηνικό τρόπο
στοχεύοντας στην αλλαγή των πολιτικών συνθηκών για μια
δημοκρατική, δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία; Τέλος, θα
συμπορευτεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού με τις δυνάμεις της προόδου και του διαλόγου ειρηνικά για ένα καλύτερο παρόν και αύριο της ελληνικής κοινωνίας ή θα θρηνήσουμε και άλλα θύματα από τις δυνάμεις του σκότους; Σε
τέτοια ανεπιθύμητη περίπτωση πιθανών θυμάτων, ο κόσμος
λέει ο Μπρεχτ, παγώνει και αποκρίνεται βουβά αφού βλέπει
ότι το τέρας είναι εκεί. Ας ελπίσουμε ότι η βουβή απόκριση
των μαζών δεν είναι μια σοφή υποταγή, ούτε μια αντίδραση
χωρίς σκέψη στην αγκαλιά της Χρυσής Αυγής, αλλά, η συνειδητή πράξη και στάση αλλαγής των πολιτικών συνθηκών
για περισσότερη δικαιοσύνη, σεβασμό στον άλλο, δημοκρατία και προκοπή στην ελληνική κοινωνία.
Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2013
Γιώργος Σκουλάς,
Καθηγητής Πολιτικής θεωρίας & Ανάλυσης
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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εγινε χρυσοσ ο δισκοσ

«Όλος ο κόσμος
θάλασσα»!

μαντινάδα..

Γιώργης Φασουλάς
Κώστας Καλλέργης
Στο πέρασμα του χρόνου η μαντινάδα
αποτέλεσε τον καλύτερο τρόπο έκφρασης
κάθε Ανωγειανού, για κορυφαίες στιγμές
τση ζωής του. Ως τέτοιες βέβαια λογίζονται
εκείνες του έρωτα, του θανάτου και
της καθημερινότητας.

✒Τα

«Υακίνθεια-2002» ήταν αφιερωμένα
στους «Δρόμους του Φεγγαριού». Εκλεκτός προσκεκλημένος ήταν ένας φίλος του φεγγαριού,
που το πλησίασε στη μοναξιά του για περισσότερο από 2 χρόνια. Ήταν ο Ρώσος γιατρόςαστροναύτης Βαλερι Πολιακώφ. Στην πλατεία
του Άη Γιώργη στα Ανώγεια λοιπόν, διοργανώθηκε τιμητική βραδυά, για τον Ρώσο αστροναύτη, που για περίπου δύο συνεχόμενα χρόνια στο
διαστημικό του ταξίδι στο φεγγάρι είχε την ευκαιρία να δει πολλά, και να αφηγηθεί αρκετά
απο αυτά. Εκείνη τη βραδυά ο χωριανός μας
μαντιναδολόγος Γιώργης Μπέρκης (Κατσούγκρης) απευθυνόμενος από το μικρόφωνο στο
διάσημο αστροναύτη του είπε:
Εσύ που έζησες καιρούς
στση μακρινούς πλανήτες
έβλεπες όνειρα κι εκεί
όπως εδώ τση νύχτες;
Εσύ που έχεις για καιρούς
σ' άλλους πλανήτες ζήσει
Πες μας εκείνη τη ζωή
την έχεις νοσταλγήσει;

✒Ο μακαρίτης ο Καφατσόκωστας ήτανε από

Τ'Ανώγεια του πολιτισμού
τιμούν και καμαρώνουν
Αυτούς που τ'ακατόρθωτο
τολμούν και κατορθώνουν!
Τότε ο Ρώσος αστροναύτης έβγαλε την χρυσή
κονκάρδα της Αεροδιαστημικής ιατρικής και τη
δώρισε στο χωριανό μας μαντιναδολόγο...

✒Στη δεκαετία του 50 ο Μουγγομιχάλης ήτα-

νε βοσκός στη Γέννα, στου Βρετζογιάννο. Μάλιστα είχε και την ευθύνη για τα στείρα, να’χει
του νου του που και που. Φαίνεται όμως, πως τα
στείρα είχανε βρει ελευθερία κινήσεων και κατεβαίνανε στση περιουσίες των Κολενιανών και
εκάνανε ζημιές. Επήγανε λοιπόν και εκάνανε τα
παράπονά τονε στο Βρετζογιάννο. Εκείνος με
τη σειρά του έπιασε το βοσκό ντου και του έκανε τση απαραίτητες συστάσεις -νουθεσίες με τον
εξής πολύ όμορφο και χαρακτηριστικό τρόπο:
A δεν αλλάξουν τακτική τα στείρα σου Μιχάλη
Θωρώ να κάνεις κοιμηθιά στο κάτω Αξηκεφάλι!
(σ.σ. τοπική τοποθεσία)

τση καλούς παλιούς μερακλήδες του χωριού μας.
Είχε γυρέψει λοιπόν, μια κοπελιά και το συνοικέσιο δεν είχενε ευτυχή κατάληξη γι αυτόν.
Ήτανε συνηθισμένο φαινόμενο τότε, μετά από
μια τέτοια εξέλιξη, ο άμεσα ενδιαφερόμενος να
βγαίνει καντάδα τη νύχτα με τση φίλους του και
να λέει τραγουδιστά τα παράπονά ντου. Είπε
λοιπόν πρώτος ο Καφατσόκωστας και στη συνέχεια δυο καλοί ντου φίλοι:
Θάρθει καιρός να εκδικηθώ
τη βαρβαρότητά σου
και τότε κλάιμενα θα δω
τα μάθια τα δικά σου
Θα’ρθει καιρός και θα το δεις
τ'αστρο να βασιλέψει
μα θα 'ναι αργά και το πουλί
αλλού θα πα φωλέψει
Θα’ρθει καιρός να εκδικηθώ
στη μοίρα μια γυναίκα
Να τση τα’ κόψω τα φτερά
πούχε κι εψηλοπέτα.

ΦΑΣΜΑΝ

›› ΙΣΤΟΡΙΕΣ ...ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
‹‹

ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ …ΑΚΡΙΒΕΙΑ
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Συγκεκριμένα αναφέρομαι σε διαλόγους μεταξύ
βουλευτών και σε αγορεύσεις υπουργών και γενικότερα πολιτικών μέσα στο «ναό της δημοκρατίας», μέσα στη βουλή. Δηλαδή μεταξύ εκείνων που
επέλεξε ο λαός να τον εκπροσωπήσει στη βουλή
και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά του με δημοκρατικές διαδικασίες. Τις παραθέτω αυτούσιες,όπως έχουν καταγραφεί. Πάμε λοιπόν:
1 -Κανέλλη: Δεν ντρέπεστε να λέτε ότι το ΚΚΕ
δεν θέλει ερωτήσεις ;
-Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν ντρέπομαι
-Κανέλλη: Αφού δεν ντρέπεστε εσείς δεν θα ντραπεί κανείς για λογαριασμό σας. Εγώ αποχωρώ,της
δίνω όλο το χρόνο του ΚΚΕ ,για να ανοητολογεί μέχρι το βράδυ.Την αφήνω να «μπουρδολογεί»!
-Kωνσταντοπούλου: Βρήκατε ευκαιρία να αποχωρήσετε..
2 -Ζαρούλια: Αν κάποιοι αντιδρούν αυτοβούλως,τότε το υπουργείο σας είναι ανίκανο και αδιάφορο. Επομένως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες,που
επιτάσσουν την παραίτησή σας. Αλλά που να βρεθεί
τσίπα και ευθιξία; Λέξεις άγνωστες για μερικούς
,που νομίζουν ότι φορώντας ένα κοστούμι και μια
γραβάτα, γίνονται κύριοι, «αληταράδες»! απευθυνόμενη στον υπουργό δικαιοσύνης κ. Αθανασίου.
3 -Κασιδιάρης: Η χούντα που κυβερνά έδωσε
εντολή σε κάποιους «αλήτες «που λυμαίνονται το
δικαστικό σώμα να κλείσουν στη φυλακή όλους
τους βουλευτές μας!
Ας κάνουμε ένα σχόλιο για αυτές τις τρεις αγορεύσεις και θα πάμε παρακάτω μετά. Βλέπω μια εξάσκηση των «γαλλικών» εκ μέρους των εκπροσώπων
του λαού μέσα στο ναό της δημοκρατίας,όπου ο
καθένας έχει το λόγο να βάλει στη θέση του τον
οποιοδήποτε με επιχειρήματα και όχι τέτοιου είδους εκφράσεις. Μου θυμίζουν το γλέντι όπου
κάποιος δεν μπορεί να συμμετέχει και βγάζει ένα
μπιστόλι και παίζει στον αέρα για να δηλώσει και
αυτός παρών με αυτό το τρόπο! Πάμε παρακάτω.
4 Κοινωνικά δίκαιο και απαραίτητο το εισιτήριο
των 25 ευρώ στα νοσοκομεία για κάθε νοσηλευό-

μενο.Τάδε έφη ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης υπουργός
Υγείας,την ώρα που η ανεργία και η φτώχεια
έχουν κτυπήσει κόκκινο! Μα είναι δυνατόν να
εκστομίζονται τέτοια λόγια από σοβαρούς και
υπεύθυνους ανθρώπους σε υπεύθυνες θέσεις,την
ώρα που χιλιάδες ασφαλισμένοι κάνουν αγώνα
δρόμου να βρουν τα 800 ευρώ να πληρώσουν τα
ασφάλιστρά τους και να τους ζητούν και πανωπρούκια. Αν αυτό θεωρείται κοινωνική δικαιοσύνη,τότε μάλλον οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά
τους. Θα πει κάποιος μα αυτό αποσύρθηκε,μα
μόνο που ειπώθηκε θεωρείται ατόπημα μέγιστο.
Ας αναφέρουμε και μια πέμπτη ιστορία, «εξωκοινοβουλευτική» αυτή τη φορά. Την παραθέτω όπως
την έγραψε στο διαδίκτυο ο συμπαθέστατος Χάρρυ Κλυν.
5 «Φίλαθλοι του Ατρομήτου και εργαζόμενοι στην
ΕΤΕΚΑ του προφυλακισμένου ήδη Γιώργου Σπανού, συναθροισμένοι έξω από τα δικαστήρια του
Πειραιά χειροκροτούσαν και επευφημούσαν τους
κατηγορούμενους για λαθρεμπορία υγρών καυσίμων. Χειροκροτούσαν και επευφημούσαν τους
διακινητές τόνων λαθραίου πετρελαίου την ώρα
που έμεναν σε όλη την Ελλάδα σχολεία με παγωμένες αίθουσες διδασκαλίας και σπίτια νεκρά με
σόμπες και δολοφονικά μαγκάλια. Πείτε μου σας
παρακαλώ τι στο διάολο λαός είμαστε;» και προσυπογράφω!
Τελειώνοντας αυτές τις ιστορίες,τώρα στο τέλος
μου ήρθε: Mήπως ο τίτλος έπρεπε να είναι Ιστορίες για αγρίους; Διαλέξετε και πάρετε...
ΦΑΣΜΑΝ (fasman1956@gmail.com)

Η δεκαπενταετής συνεργασία των συγχωριανών μας και άξιων καλλιτεχνών
Γιώργη Φασουλά (Χουμάς) και Κώστα
Καλλέργη (Κουρούπης), κρίνεται αναμφίβολα, επιτυχής. Αυτή η επιτυχία επιστεγάστηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2013,
στην Αθήνα και στο Κρητικό κέντρο
«Κονάκι», όπου και πραγματοποιήθηκε
η βράβευσή των δύο αυτών καλλιτεχνών
και η απονομή σ’αυτούς Χρυσού Δίσκου
για την καλλιτεχνική τους δουλειά με
τίτλο «Όλος ο κόσμος θάλασσα».
Πρόκειται για το δίσκο που κυκλοφόρησε πριν 10 χρόνια (2003, παραγωγή
της εταιρίας Αεράκη «Σείστρον» και
του Κρητικού Μουσικού Εργαστηρίου),
ο οποίος, στο πέρασμα του χρόνου αγαπήθηκε πολύ από το μουσικόφιλο κοινό
της Κρήτης και όχι μόνο.
Η τρίτη λοιπόν, κατά σειρά, (από τις 6
συνολικά έως σήμερα), δουλειά των
ανωγειανών καλλιτεχνών, έμελε να ξεχωρίσει ιδιαίτερα και να καταξιωθεί
στη συνείδηση του κόσμου, ως απόλυτα
επιτυχής. Περιλαμβάνει 13 τραγούδια,
όλα σε μουσική των δύο καλλιτεχνών,
με εξαίρεση δύο παραδοσιακά κομμάτια και ένα, ακόμα, γραμμένο από τον
Σταύρο Φασουλά.
Οι μαντινάδες που ερμηνεύονται ανήκουν στον Μύρωνα Σκουλά, τον Γιώργη
Φασουλά (Νταμπακογιώργη), τον Γιώργη Μπέρκη (Κατσούγκρη), τον Μανόλη
Δ. Νταγιαντά, αλλά και τον Στεφανή
Λυκ. Χαιρέτη.
Στην λαμπρή εκδήλωση εκείνης της βραδιάς συμμετείχε ενεργά το χορευτικό
συγκρότημα των σχολών Μαυρόκωστα.
Αξίζει να σημειώσουμε, ότι η δισκογραφία των δύο καλλιτεχνών περιλαμβάνει
τις ακόλουθες δουλειές «Καλημέρα
Κρήτη (1999)», «Τα Μερακλίδικα Πουλιά (2001)», «Όλος ο κόσμος θάλασσα
(2003)», «Τσ’αγάπης σου οι θύμησες
(2006)», «Φωθιά τσ’αγάπης (2008)»,
«Τα χρώματα τσ’Ανατολής (2013)».
Τη διοργάνωση της ξεχωριστής αυτής
βραδιάς της βράβευσης στο κατάμεστο
από κόσμο «Κονάκι», ενίσχυσαν με τις
χορηγίες του, αρκετοί ανωγειανοί επιχειρηματίες και συγκεκριμένα: «Ανωγειανός Φούρνος (Μπάμπης Μανουράς», «CAFÉ Rich Aριστείδης Χαιρέτης», «CREDIN (Καλλέργης Νίκος)»
«Χρυσοχοείο (Καλλέργης Πέτρος)»
«ALCON (Κοντογιάννης Γιάννης)»
«CAFE Υάκινθος (Δραμουντάνης Στέφανος)» «LAMOUR CLUB (Φασουλάς
Γιάννης)», «Κρητικό Κονάκι (Αφοί
Σταυρακάκη)» και η ναυτικλικαή εταιρία «ANEK LINES».
Η εφημερίδα μας και ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας συγχαίρει τους δύο
άξιους ανωγειανούς καλλιτέχνες και
τους εύχεται δύναμη και συνέχεια στο
έργο τους.
Φ.Α.
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χωρίς το

ούνται στον τόπο μας θα πρέπει να ενισχυθούν, σε αντίθεση
με αυτά που μεθοδεύονται σε εθνικό επίπεδο για συρρίκνωση και αποψίλωση τους.
Και το επόμενο διάστημα θα κληθούμε να λάβουμε
δύσκολες αποφάσεις, όπως έγινε και κατά το παρελθόν. Δύσκολες αλλά δίκαιες και σωστές. Γιατί
σκοπός είναι, Ο Δήμος μας να παραμείνει ανεξάρτητος και αυτοδύναμος. Αυτός πρέπει να είναι ο
κοινός στόχος και ο σκοπός μας.
Με αυτά τα ζωτικής σημασίας πολιτικά, οικονομικά
και κοινωνικά θέματα θα αναμετρηθούν τα Ανώγεια
κατά την επόμενη πενταετία. Κάθε καλόπιστος δημότης,
ανεξάρτητα από τα πολιτικά του πιστεύω κατανοεί πως η
αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών ζητημάτων δεν μπορεί να
είναι υπόθεση μιας μόνο δημοτικής παράταξης, όσο ενισχυμένη και
αν βγει αυτή, κατά τις επερχόμενες εκλογές.
Οφείλουμε όλοι να καταλάβουμε πως κανείς άξιος Ανωγειανός,
που νοιάζεται για την προκοπή της μικρής – μεγάλης κοινωνίας μας,
δεν περισσεύει.
Με ειλικρίνεια οφείλουμε όλοι να ξεπεράσουμε αμφιβολίες και
διλήμματα και να πάμε ΜΑΖΙ σε μια κοινή πορεία για την προκοπή
αυτού του τόπου. Όλοι ΜΑΖΙ, με σοβαρότητα οφείλουμε να ενώσουμε τις αγωνίες μας για τ’ Ανώγεια, τις πνευματικές και φυσικές
μας δυνάμεις, τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, τις ιδέες και τις
προτάσεις μας και να συνθέσουμε τις καλύτερες πολιτικές για το
Δήμο μας.
ΜΑΖΙ, οφείλουμε σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να
συγκροτήσουμε με ευθύνη όλων των Ανωγειανών δυνάμεων, μια
μεγάλη ενωτική δύναμη που θα προσδώσει μεγαλύτερο κύρος στη
νέα Δημοτική Αρχή και θα πολλαπλασιάσει την αποτελεσματικότητα της στο χειρισμό των μεγάλων πολιτικών θεμάτων.
Είναι, ασφαλώς, γνωστές οι μεγάλες δυσκολίες μιας τέτοιας υπέρβασης. Αλλά, όπως έγραψε ο Ελύτης στο Άξιον Εστί «… μονάχα
κείνος που παλεύει το σκοτάδι μέσα του, θα ‘χει μεθαύριο μερτικό
δικό του στον ήλιο», και οφείλουμε σήμερα να είμαστε όλοι έτοιμοι
γι’ αυτό. Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μου, απευθύνομαι σε
κάθε μια Ανωγειανή και σε κάθε ένα Ανωγειανό για να σας πω ότι
στις μέρες που ζούμε, τις μέρες της οικονομικής και κοινωνικής
κατάρρευσης, μόνο η ενότητα και η συστράτευση μπορεί να μας
διαφυλάξει.
Η ομόνοια θα γίνει η αφετηρία για να διεκδικήσουμε το πραγματικό μερίδιο που μας ανήκει στην πρόοδο και στην ευημερία. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όσο το κεντρικό κράτος παραμένει ο μεγάλος ασθενής, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά μια δυνατή και ενωμένη
δημοτική αρχή για ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης του δημότη μας,
του Ανωγειανού.
Γι’ αυτούς τους λόγους, μόνο ΜΑΖΙ μπορούμε και οφείλουμε να
δώσουμε νικηφόρα τις μάχες του μέλλοντος, για να ψηλώσουμε
ακόμη περισσότερο τ’ Ανώγεια που όλοι αγαπάμε το ίδιο.
Σας καλώ να κάνουμε την απλή αναλογική πράξη.
Σας καλώ   να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο δυνατό ψηφοδέλτιο.
Να συγκροτήσουμε με ευθύνη όλων των Ανωγειανών δυνάμεων, μια
μεγάλη ενωτική δύναμη.
Να κάνουμε πιο ισχυρή τη Δημοτική Αρχή για το δύσκολο επόμενο
διάστημα.
Εγώ θέτω στην υπηρεσία των Ανωγειανών όλες τις δυνάμεις και τις
εμπειρίες μου, για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού.»
Με Σεβασμό και Εκτίμηση,
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
Δήμαρχος Ανωγείων
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δράσεις αποδράσεις
34 χρονια...

Ο δήμαρχος Ανωγείων ενόψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου, απηύθυνε περί τα τέλη Φεβρουαρίου, κάλεσμα στους δημότες για το σχηματισμό
ενιαίου ψηφοδελτίου, ώστε ο δήμος ενωμένος και πανίσχυρος να ανταπεξέλθει στις νέες και μεγάλες για
τον τόπο μας, προκλήσεις, κατά την επόμενη πενταετία. Το κάλεσμα αυτό, (σ.σ. συνοδεύεται από έναν
απολογισμό πεπραγμένων της νυν δημοτικής αρχής,
κατά τα τελευταία τριάμισι χρόνια), έχει ως εξής:
«Αγαπητέ Δημότη, Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά. Στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, όλοι οι
δημότες θα κληθούν να εκλέξουν μια νέα Δημοτική Αρχή. Και αυτές οι εκλογές, δυστυχώς, θα διεξαχθούν μέσα σε
ένα, ακόμη δυσμενέστερο οικονομικό περιβάλλον που είναι αβάσταχτο πλέον για τους πολίτες. Ταυτόχρονα, έχει υφαρπαγεί το 64%
των ετήσιων κρατικών πόρων των Δήμων, ενώ συνεχίζεται περαιτέρω
η αφαίμαξη και η οργανωτική συρρίκνωση τους.
Εμείς όχι μόνο δεν επιβαρύναμε με νέους φόρους τους δημότες,
αλλά συναισθανόμενοι τις δυσκολίες τους.
Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη και απορροφήσαμε το ΦΠΑ που επιβλήθηκε από το κράτος στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης. Στηρίξαμε
την Κοινωνία και ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες και τις Δομές του Δήμου.
Καταφέραμε να προστατέψουμε τους εργαζομένους στο Δήμο και
στις Δομές από τη διαθεσιμότητα και απολύσεις.
Εξασφαλίσαμε χρήματα για να γίνουν δεκάδες έργα και καταφέραμε να διατηρήσουμε την ανάπτυξη του τόπου μας σε μια περίοδο
απόλυτης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Με τον τρόπο αυτό
βοηθήσαμε έμπρακτα την τοπική οικονομία και την απασχόληση.
Είδαμε όλους τους δημότες ίσους απέναντι στο συνολικό καλό. Γι’
αυτά θα μιλήσουμε αναλυτικότερα και διεξοδικότερα στο επόμενο
διάστημα.
Ξέρουμε όλοι, ότι ο φόβος και η κινδυνολογία είναι ασύμβατες
έννοιες με την Ανωγειανή ψυχή και παράδοση, γι αυτό και σε όλη
τη διαδρομή μου επέλεξα καθαρές κουβέντες και μάχιμη στάση.
Ως Δήμαρχος Ανωγείων, με την εμπειρία επτά γεμάτων χρόνων,
έχω χρέος να μιλήσω με ειλικρίνεια για τα μεγάλα ζητήματα, με τα
οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη η νέα Δημοτική Αρχή την επόμενη
πενταετία. Τα επόμενα χρόνια θα επιχειρηθεί ένας νέος τρόπος
χρηματοδότησης των Δήμων. Η χρηματοδότηση δηλαδή των Δήμων
θα προέρχεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από την Τοπική Φορολογία των Δημοτών, κάτι για το οποίο όλοι έχουμε τις ενστάσεις μας
να αποδεχθούμε τέτοιου είδους πρακτικές. Ήδη, σε κεντρικό επίπεδο, έχουμε προχωρήσει με τις επισημάνσεις μας για την Προστασία των Ορεινών Δήμων.
Η οικονομική κατάσταση των Δημοτών θα γίνει πιο δύσκολη. Η
εφαρμογή και των τελευταίων μέτρων, οι συνέπειες των οποίων θα
φανούν μέσα στο 2014, θα μειώσουν την φοροδοτική ικανότητα όλων
μας. Ωστόσο, ο Δήμος, πρέπει να μείνει όρθιος, ώστε να μπορεί, όχι
μόνο να στηρίζει τον κάθε αδύναμο, αλλά και να αναπτύσσεται, με
στόχο πάντα την ικανοποίηση των αναγκών του δημότη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ο Δήμος μας θα πρέπει να προσαρμόσει την νέα Οργανωτική Δομή
του, έτσι, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Δημοτών σε ένα περιβάλλον, όπου προωθείται μεταξύ άλλων και η διοικητική συρρίκνωση των Δήμων. Γνωρίζετε ότι η προστασία των
Δήμων μέχρι τους 6.000 κατοίκους είναι και δικό μας, των ορεινών
δήμων δηλαδή, επίτευγμα.
Η διατήρηση του δικαιώματος της πρόσβασης στα αγαθά της Παιδείας, της Υγείας και της Πρόνοιας (κοινωνικές δομές) που υλοποι-
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Η 8η Φλεβάρη είναι ημερομηνία σημαδιακή και μηδέποτε λησμονηθείσα. Η
συγκίνηση στη θύμηση της φυσιογνωμίας
και της μορφής του μεγάλου καλλιτέχνη
και ανθρώπου δεν έλειψε, ούτε φέτος
από την ψυχή των αναρίθμητων φίλων
του. Πολλές οι εκπομπές και τα αφιερώματα των ηλεκτρονικών, αλλά και έντυπων δημοσιογραφικών μέσων, που, την
ημέρα εκείνη, «ασχολήθηκαν» με την
προσωπικότητα και το έργο του Ψαρονίκου. Το τραγούδι και το παράστημά
του, ακόμα και σήμερα μπορεί και αποτελεί φάρο ελπίδας και αντίστασης στους
χαλεπούς, και πρωτοφανούς, κοινωνικής
δυστυχίας, καιρούς που ζούμε. Διότι
ήταν ο Νίκος Ξυλούρης, αυτός που με
λεβεντιά και στεντόρεια και καθάρια
φωνή τραγουδούσε για την λευτεριά και
την κοινωνική δικαιοσύνη. Τραγουδούσε για τη δημοκρατία. Κι είναι αυτός που
με τη φωνή του, μέσα από τους χιλιοτραγουδισμένους στίχους των τραγουδιών
του, δίνει, ακόμα και σήμερα, το σύνθημα σε όλους μας για αγώνα και ανατροπή των κακώς κειμένων. Η μνήμη του
θα παραμένει άσβεστη σε πείσμα του
ευτελούς και του ψευδεπίγραφου, που
καταδυναστεύει τις επιλογές και την
στάση πολλών από εμάς και δεν μας επιτρέπει να ζήσουμε στο φως.
Γιάννης Μανουράς

ΚΥΠΡΟ

ο Δήμαρχος

παραβρέθηκε σε εγκαίνια μOνάδας διαχείρισης κτηνOτρOφικών απOβλήτων
Στην Κύπρο παραβρέθηκε την Πέμπτη, 20 Μαρτίου, ο
Δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλλογιάννης, για
τα εγκαίνια της Μονάδας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Κτηνοτροφικών Αποβλήτων του Δήμου Αραδίππου.
Η Μονάδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική
Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων – IMAST»,
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013. Εταίροι του προγράμματος
είναι ο Δήμος Ανωγείων - Συντονιστής Εταίρος, το ΤΕΙ
Κρήτης και ο Δήμος Αραδίππου. Το έργο «IMAST»
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) σε ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της
Κύπρου σε ποσοστό 20%.
Στόχοι του έργου είναι η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων,
ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης διάθεσης τους στο περιβάλλον, η βελτίωση των συνθηκών

υγιεινής και ευζωίας των ζώων, η προστασία της υγείας των κτηνοτρόφων, κατοίκων της υπαίθρου και φυσικά καταναλωτών, καθώς και η μεγιστοποίηση του
οφέλους για τα καλλιεργήσιμα εδάφη, με τη διάθεση
στη γεωργία των επεξεργασμένων αυτών αποβλήτων.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του
Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος της Κύπρου, κ. Νίκου Κουγιάλη, του Δημάρχου
Αραδίππου κ. Ευάγγελου Ευαγγελίδη και στελεχών
του Δήμου. Από το Δήμο Ανωγείων παραβρέθηκαν
επίσης, ο κ. Γιάννης Αναστασάκης, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας, η κα Έυη Βρέντζου, Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου και ο κ. Γιάννης Μαυρογιάννης, Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του έργου. Από
το ΤΕΙ Κρήτης το παρόν έδωσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης κος Θρασύβουλος Μανιός.
Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της αντίστοιχης μονάδας στο Δήμο Ανωγείων. (δελτίο τύπου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

η μεριμνα για το παιδι
Το παιδί! Τι μεγάλο μυστήριο! Τι μεγάλο αίνιγμα! Τι μεγάλο πρόβλημα!
Είναι μια συμπύκνωση δύναμης καλού και κακού, που θα μας δώσει ένα μικρό
ενσαρκωμένον θεόν ή ένα αντπρόσωπο μιας κακοποιού δύναμης. Αυτό εξαρτάται βέβαια από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν αποφασιστικά
στη διάπλαση και την εξέλιξη του παιδιού. Και πρώτος παράγων είναι η βιολογική και ψυχική σύσταση των γονέων του. Αν το αρχικό κύτταρο από το
οποίοι γεννήθηκε το παιδί είναι φορτισμένο με δυνάμεις και αρχές πνευματικού και ηθικού μεγαλείου, τότε έχουμε ασφαλώς την πρώτη προϋπόθεση
εξέλιξής του σε κοινωνικό, πνευματικό και ηθικό άνθρωπο πρώτου μεγέθους.
Δεύτερος αποφασιστικός παράγων είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Και
λέγοντας αυτό εννοούμε το ήθος, τη μόρφωση, την τρυφερότητα, την αγάπη,
την κατανόηση της ψυχολογίας του παιδιού και την ορθή αντιμετώπιση από
μέρους των γονέων, των πράξεων και των εκδηλώσεών τους, τα οποία ασκούν
μεγάλη επίδραση στη διάπλαση και εξέλιξη του παιδιού.
Τρίτος, επίσης, αποφασιστικός παράγων είναι το σχολείο, το οποίο αποτελεί
το χρυσό άκμονα επάνω στον οποίο θα σφυρηλατηθούν οι ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις του παιδιού, ώστε να προκληθεί η ακτινοβολία του πνεύματος και της ηθικής.
Το σχολείο και ο δάσκαλος θα μας ετοιμάσουν το παιδί στον αυριανό καλό
πατριώτη, στον καλό πολίτη, τον ενάρετο χριστιανό και έτσι πάνοπλο θα τον
αφήσουν αν ανοιχθεί στον επαγγελματικό στίβο και την ανθρώπινη κοινωνία.
Φυσικά η κοινωνία με τη σειρά της θα ασκήσει κι αυτή επίδραση για την
εξέλιξή του και γι’αυτό πρέπει κι αυτή να βρίσκεται σε υψηλή ηθική στάθμη,
ώστε όχι μόνο να μην αλλοιώσει τα προσόντα του, αλλά να το ενισχύσει και
να το τονώσει.
Αλλά εδώ ρωτούμε: είναι άραγε σε θέση όλοι οι γονείς και ιδιαίτερα οι γονείς
του παιδιού του χωριού, να εμπνεύσουν και να διδάξουν τα παιδιά τους, όλα
τα αισθήματα και όλες τις αντιλήψεις που θα αποτελέσουν αργότερα τα σκαλο
πάτια της ανόδου τους και τον τύπο του τέλειου και πνευματικού ανθρώπου;
Δυστυχώς, όχι. Μπορεί να τους λείπει η μόρφωση κι ακόμα η βιοπάλη να τους
απορροφά σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορούν να διαθέσουν ούτε τον
ψυχικό τόνο που χρειάζονται να έχουν κατά τη συνομιλία τους με το παιδί,
ούτε τον απαιτούμενο χρόνο και τι πρέπει να γίνει γι’αυτά τα παιδιά; Διότι
κι αυτά πρέπει να αναπτυχθούν πνευματικά και ψυχικά.
Εδώ ζητείται η επέμβαση και άλλων παραγόντων, όπως της πολιτείας και της
κοινωνίας, πολύ περισσότερο χρειάζεται η επέμβαση αυτή για το ορφανό, το
οποίο στερήθηκε των φροντίδων και της επιμέλειας του ενός ή και των δύο
γονέων. Ευτυχείς οι κοινωνικές και άριστες πολιτείες και τα κράτη, τα οποία
λαμβάνουν γι’αυτά κατάλληλη μέριμνα.
Ευτυχώς, η ελληνική κοινωνία, το έχει κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό και έχει
αναπτύξει τις φροντίδες της και τη μέριμνά της για το παιδί. Ευεργετικά για το
παιδί υπάρχουν μερικά ιδρύματα και οργανώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα,
που διευθύνονται από Ελληνίδες και Έλληνες υψηλού ήθους, μεγάλης μόρφωσης και ελληνικού παλμού, που προκαλούν αληθινή συγκίνηση. Είναι άτομα
που εθελοντικά αγκαλιάζουν με στοργή, τρυφερότητα και αγάπη το παιδί και
αγωνίζονται να συμπληρώσουν ό,τι αδυνατεί να προσφέρει η οικογένεια, όμως
πρέπει και η ελληνική πολιτεία να κατανοήσει το τεράστιο πρόβλημα και να
αναπτύξει τις τεράστιες φροντίδες της για το παιδί.
Να χτίσει σχολεία που θερμαίνονται το χειμώνα και οι μαθητές τους να μην
πεινούν και να μην κρυώνουν.
Ενώνω τη φωνή μου με τις φωνές που ζουν στοιβαγμένα σε υγρά υπόγεια, που
τα εκμεταλλεύονται ανθρωπόμορφα τέρατα και είναι βυθισμένα σε ωκεανούς
θλίψης. Ζητώ από την ελληνική πολιτεία να ανοίξει την αγκαλιά της στα παιδιά, να γίνει κοινωνός της ευτυχίας τους και αγγελιοφόρος της χαράς τους.
Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
Λογοτέχνης

Ερώτηση στη ΒΟΥΛΗ για την αλλαγή
των προϋποθέσεων καταβολής
επιδόματος στις ορεινές περιοχές
Γιάννης Κεφαλογιάννης
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βουλευτής Ρεθύμνης
Γραμματέας της Βουλής
των Ελλήνων

28/02/2014
Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Ρεθύμνου, Γιάννης Α. Κεφαλογιάννης, από
κοινού με 19 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας από τον Υπουργό
Οικονομικών την άμεση αλλαγή των
προϋποθέσεων καταβολής του επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
στις οικογένειες που έχουν χαμηλό εισόδημα.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών δικαιούνται να λάβουν
μόνο οι οικογένειες (και όχι μεμονωμένα άτομα) που έχουν συνολικό ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα έως 4.700 ευρώ,

 συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Ε γκαινιάστηκε

το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΝΩΣΗΣ» στ'Ανώγεια
Την εκδήλωση των εγκαινίων χαιρέτησε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης κκ. Ευγένιος, ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Κεφαλογιάννης και βεβαίως ο πρωτεργάτης
του έργου π.Ανδρέας Κεφαλογιάννης, ο οποίος συνεπικουρούμενος από τα
μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου υλοποίησε την εμπνευσμένη αυτή
ιδέα της λειτουργίας του «Εργαστηρίου Γνώσης».
Η «Φωνή των Ανωγείων» και ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας, εύχεται
στο νέο αυτό, ελπιδοφόρο εγχείρημα που στοχεύει στην εκπαίδευση και στον
πλουτισμό της γνώσης των νέων ανωγειανών και όχι μόνο, να στέφεται από
απόλυτη επιτυχία και να χαράζει βαθύ το σημάδι της γνώσης και της παιδείας στο μυαλό και την ψυχή των μαθητών και φίλων της γνώσης. Δεσμευόμαστε
ότι θα αναζητάμε διαρκώς, έμπρακτους τρόπους ενίσχυσης της προσπάθειας
αυτής και προβολής κάθε νέου έργου που θα παρουσιάζει στο χρόνο.
Πάντα επιτυχία!
Φ.Α.

ΧΟΡΕΨΑΝ ΟΙ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ…
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η βραδιά ξεκίνησε με τον χαιρετισμό που
απηύθυνε ο πρόεδρος του Συλλόγου των
Ανωγειανών της Αθήνας, κ. Ζαχαρίας
Σαλούστρος, στους παρευρισκόμενους
και με το καλωσόρισμά του, που ακολούθησε προς το χορευτικό σχήμα, αλλά και
τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων και βεβαίως, στον Πρόεδρό του κ.
Νίκο Βρέντζο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων, για
δεύτερη συνεχή χρονιά, έδωσε το παρόν
στην χοροεσπερίδα του Συλλόγου μας και
χόρεψε στο ξεκίνημα της βραδιάς υπό
τους ήχους της μουσικής του εξαιρετικού
ανωγειανού καλλιτέχνη Νικηφόρου Αε-

ράκη (λύρα), αλλά και των υπόλοιπων
μελών του σχήματός του, που αποτελούνταν από τους: Γιώργη Βρέντζο (Κάτη),
Βασίλη Ξυλούρη (λαούτο) και Γιώργη
Νταγιαντά (λαούτο).
Με την έναρξη της βραδιάς, ο πρόεδρος
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων παρέδωσε, δια χειρός του προέδρου του, αναμνηστικό λάβαρο και ξύλινη δημιουργία
(της Τερέζας & του Μωυσή Κρήτης) στον
πρόεδρο του Συλλόγου μας, τον Ζαχαρία
Σαλούστρο, ο οποίος και τον ευχαρίστησε
θερμά. Μάλιστα, η ξύλινη αυτή δημιουργία
φέρει την εμπνευσμένη μαντινάδα του
Γιώργη Μπέρκη (Κατσούγκρη):
Τ’Ανώγεια του πολιτισμού,
το κάστρο της ανδρείας

το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των
εισοδημάτων (πραγματικό/ τεκμαρτό κλπ.)
όλων των μελών της οικογένειας που έχουν
δηλωθεί στην εφορία. Όμως, μια οικογένεια που έχει χαμηλό πραγματικό εισόδημα
δε μπορεί να λάβει το επίδομα, αφού το
τεκμαρτό της εισόδημα υπερβαίνει πάντα
το όριο των 4.700 ευρώ που έχει τεθεί. Σύμφωνα με το νόμο (Ν3842/2010) το τεκμαρτό
εισόδημα ενός ζευγαριού δε μπορεί να είναι
κάτω από 5.000 ευρώ. Έτσι, πολλές οικογένειες που έχουν πραγματικά ανάγκη αποκλείονται από το επίδομα.
Για το λόγο αυτό οι Βουλευτές ζητούν να
ενημερωθούν για τις προθέσεις του Υπουργείου σχετικά με το επίδομα ορεινών και
μειονεκτικών περιοχών, ώστε να το δικαιούνται και οικογένειες με υψηλότερο τεκμαρτό
εισόδημα και χαμηλότερο πραγματικό εισόδημα. Τέλος, ζητούν να ενημερωθούν για την
ημερομηνία διανομής του εισοδήματος, καθώς και για το αν θα αλλάξουν την εγκύκλιο
που ορίζει τους δικαιούχους, προκειμένου
να μην αποκλείονται οι οικογένειες.

Κρατούν ψηλά το λάβαρο,
τιμής κι ελευθερίας
Νωρίτερα, την ίδια μέρα, η αντιπροσωπεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων είχαν επισκεφθεί την Ογκολογική
Μονάδα «Ελπίδα» της Μαριάνας Βαρδινογιάννη και έδωσαν ευχές και αγάπη
στα παιδιά που νοσηλεύονται.
Η βραδιά εξελίχθηκε πολύ όμορφα και
το γλέντι κράτησε μέχρι τις 5 το πρωί. Οι
ανωγειανοί βρήκαν την ευκαιρία να σμίξουν ξανά και να πουν τα νέα τους.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε κάθε χρόνο να
μονοιάζουμε γεροί και δυνατοί και να
κρατάμε άσβεστη την αγάπη για τον τόπο
μας, τ’Ανώγεια. Πάντα χαρές!
Φ.Α.
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δράσεις αποδράσεις
ΔΡΟΜΟΣ ΤΥΛΙΣΣΟΣ
- ΑΝΩΓΕΙΑ

Δημοπρατήθηκε
στις 4 Μαρτίου
το 2ο τμήμα του έργου

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Πρόκειται όπως αναφέρθηκε για το
δεύτερο κομμάτι του έργου, με τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΤΥΛΙΣΣΟΣ – ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΥΛΙΣΣΟΣ
–
ΟΡΟΠΕΔΙΟ
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑ – ΑΣΤΥΡΑΚΙ &
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ. 3ο Υποέργο
(NEO): «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –ΤΥΛΙΣΣΟΣ – ΑΝΩΓΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ
ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ»
Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ορίστηκε στο ποσό των
9.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. και
Αναθεώρηση) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08.
Το έργο ανήκει στη κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό
7.055.506,36 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα
9%).
Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή του
τμήματος «Οροπέδιο Στρούμπουλα
– Αστυράκι» της οδού ΤύλισσσοςΑνώγεια και των συνοδών του έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη. Για ορισμένα από τα προς
κατασκευή αντικείμενα θα εκπονηθούν μελέτες εφαρμογής από τον
Ανάδοχο του έργου, βασιζόμενο
στα στοιχεία της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης.
Τα επιμέρους αντικείμενα προς κατασκευή είναι τα ακόλουθα:
Κατασκευή του οδικού τμήματος
και αποκαταστάσεις υφισταμένων
τοπικών οδών.
Έργα αποχέτευσης όμβριων της
οδού.
Σήμανση - ασφάλιση της οδού.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματο
δοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
της ΣΑΕΠ 002 (αριθ. ενάρ. έργου
Κ.Α. 2005ΕΠ002000006) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Αναμένεται η υπογραφή των συμβάσεων για την άμεση έναρξη των
σχετικών εργασιών, οι οποίες πρέπει στο σύνολο τους να εκτελεσθούν
και ολοκληρωθούν, εντός 18 μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης.
Φ.Α.
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ΤΡΙΑ NEA ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER
Aπό το Δήμο Ανωγείων ανακοινώθηκε στις 22 Μαρτίου 2014, ότι εντάχθηκαν
τρία (3) νέα έργα στο πρόγραμμα LEADER συνολικού προϋπολογισμού
166.000,00 ευρώ:
Συγκεκριμένα:
Με την απόφαση 3072/4-3-2014 της Ειδικής Υπηρεσίας ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε η
απόφαση Ένταξης / Χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ» εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης 71.340,00 ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία υγρομόνωσης-θερμομόνωσης του δώματος
και τη θερμομόνωση και επικάλυψη των κεκλιμένων στεγών καθώς και την
τοποθέτηση υδρορροών στο υφιστάμενο δημοτικό κτίσμα στην περιοχή Μετόχι.
Mε το προτεινόμενο έργο θα καταστεί πλήρως λειτουργικό το εν λόγω κτίσμα,
θα αναβαθμισθεί αισθητικά και θα βελτιωθεί η ενεργειακή του απόδοση.
Με την απόφαση 3072/4-3-2014 της Ειδικής Υπηρεσίας ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε η
απόφαση Ένταξης / Χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του Δημοτικού Σχολείου» εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης
70.110,00 ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει την αναμόρφωση του υφιστάμενου υπαίθριου χώρου
του κήπου του δημοτικού Σχολείου σε πολυχώρο παιδικών δραστηριοτήτων
ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει δραστηριότητες άθλησης, εκπαίδευσης και
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης παιδιών. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την
ανάπλαση υφιστάμενου υπαίθριου χώρου επιφάνειας περίπου 1.200τμ. Με την
ολοκλήρωση του έργου θα έχει δημιουργηθεί ένας εξαιρετικά χρήσιμος και
μοναδικός έως σήμερα πολυχώρος εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για τα μικρά παιδιά του δήμου ανωγείων.
Στον εν λόγω χώρο θα πραγματοποιηθούν
1. οικοδομικές εργασίες για να καταστεί λειτουργικός (περίφραξη χώρου,
δημιουργία εσωτερικών πλακοστρωμένων διαδρομών, ανέγερση υπαίθριου
μικρού αμφιθεάτρου και ενός κιόσκι, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμάτων, φωτιστικά). Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν
εργασίες πρασίνου (φυτεύσεις δέντρων- αναρριχώμενων φυτών- θάμνων κ.α.,
δημιουργία παρτεριών με διάφορα είδη φυτών για περιβαλλοντική παρατήρηση και εκπαίδευση, εγκατάσταση αυτόματου δικτύου ποτίσματος), ενώ θα
πραγματοποιηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και
οργάνων παιδικής χαράς (κούνιες, τραμπάλες, τσουλήθρες, μπασκέτες, τέρματα ποδοσφαίρου κ.α.). Τέλος στα πλαίσια του εν λόγω έργου θα δημιουργηθεί χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αναφορικά με τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (επιδεικτικά μίνι φωτοβολταϊκό, ανεμογεννήτρια κ.α. )
2. Με την απόφαση 3072/4-3-2014 της Ειδικής Υπηρεσίας ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε η
απόφαση Ένταξης / Χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ
ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης 24.600,00 ευρώ.
Το έργο αυτό αφορά στην προμήθεια 2 θαλάμων τηλεφωνίας & διαδραστικής
ενημέρωσης. Ο κάθε θάλαμος θα περιέχει: Δύο σύστηματα με οθόνη (τύπου
ΕasyTV): πρόκειται για ένα σύστημα που δίνει την δυνατότητα να τοποθετήσουμε
πάνω του πληροφόρηση σε ανεξάρτητα παράθυρα με video, εικόνες και κυλιόμενο κείμενο, ανακοινώσεις, ειδήσεις κ.λ.π. Επίσης περιλαμβάνει σύγχρονο Κερματοτηλέφωνο. Με το εν λόγω έργο θα επιτευχτεί ο στόχος της άμεσης πληροφόρησης
του επισκέπτη καθώς και των μόνιμων κατοίκων. Στα συστήματα με οθόνη που θα
τοποθετηθούν επάνω στο κάθε θάλαμο θα παρέχονται όλες οι πληροφορίες προς
τον επισκέπτη για την ξενάγηση του και θα προστίθενται ανακοινώσεις, ειδήσεις
κ.λ.π για την άμεση ενημέρωση όλων των κατοίκων. Οι θάλαμοι θα είναι συμβατή
με την αρχιτεκτονική και αισθητική της περιοχής και προσδιορίζουν την εναρμόνισή του με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται.
Σας ευχαριστούμε
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
Δήμαρχος Ανωγείων

Υπογράφηκε
η σύμβαση
προμήθειας ενός
«MHXANHMATΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Στις 25 του Φλεβάρη μεταξύ του κ.
Κεφαλογιάννη Σωκράτη, Δημάρχου
Ανωγείων και της ανώνυμης Τεχνικής
και Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ», με έδρα την Θεσσαλονίκη
υπογράφηκε η σύμβαση της προμήθειας ΕΝΟΣ «MHXANHMATΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ
ΣΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)»,
μετά την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού που έγινε στα Γραφεία του
Δήμου Ανωγείων στις 30 Οκτωβρίου
2012.
Για την εκτέλεση της προμήθειας υπογράφηκε σύμβαση με τους παρακάτω
όρους και συμφωνίες:
1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συμβαλλόμενη εδώ Εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ» αναλαμβάνει
την υποχρέωση να προμηθεύσει τον
Δήμο Ανωγείων με ένα (1) «MHXA
NHMA ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)» όπως ακριβώς περιγράφεται
στην υπ΄αριθμ. 4458/4.9.2012 διακήρυξη του Δήμου Ανωγείων και στην
οικονομική και τεχνική προσφορά της
αναδόχου Εταιρείας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ.
2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Ως τίμημα για την εκτέλεση της προμήθειας συνομολογείται το ποσό των
285.360,00 ευρώ στο οποίο περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.A 23% . Το παραπάνω τίμημα θα καταβληθεί μετρητοίς
μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Η απαιτούμενη
πίστωση για την παρούσα σύμβαση
προέρχεται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου
2007-2013» με κωδικό MIS 3554773.
3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παράδοση του μηχανήματος θα γίνει εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης.
4 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
H «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ» προσφέρει την από του εργοστασίου κατασκευής προσφερόμενη εγγύηση
καλής λειτουργίας για 24 μήνες, χωρίς
χιλιομετρικό περιορισμό.
Ο προμηθευτής για την κάλυψη όλων
των τυπικών και ουσιαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση, δηλαδή για την καλή εκτέλεση
της εγγυάται και καταθέτει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού
23.200,00 ευρώ του ΤΣΜΕΔΕ.
Η «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ» υποχρεούται να καταθέσει χρηματική
εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού
11.600,00 ευρώ πριν από την έναρξη
του χρόνου λειτουργίας η ισχύς της
οποίας αρχίζει από την ημερομηνία
οριστικής παραλαβής και είναι μεγαλύτερη από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας (24 μήνες)
κατά τρεις μήνες, σύνολο δηλαδή 27
μήνες από την ημερομηνία οριστικής
παραλαβής.

«Πρόγραμμα Erasmus:

Ιταλοί φοιτητές αρχιτεκτονικής στ' Ανώγεια
O Δήμος Ανωγείων μέσω του δικτύου
ανταλλαγής φοιτητών «Erasmus» ξεκίνησε συνεργασία υποστήριξης της δράσης
απασχόλησης στην επαγγελματική πρακτική με το πανεπιστήμιο του Σάσαρι στην
Σαρδηνία.
Από την Τρίτη 18 Μαρτίου και για τρείς
μήνες θα εργαστούν στην Τεχνική Υπηρεσία στα Ανώγεια οι Grazia Chiloci
καιRaffaella Pudda, φοιτήτριες στην σχο-

✆

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

λή Αρχιτεκτόνων και οι Nicola Solinas
καιEmanuel Muroni, φοιτητές στην σχολή
Πολεοδομίας. Θα ασχοληθούν με την
αποτύπωση των δημόσιων κτηρίων και
την μελέτη ανάπλασης του δημαρχείου
και της πλατείας. Την επίβλεψη των εργασιών τους μαζί με τους υπαλλήλους της
Τ.Υ. ανέλαβε και ο Νίκος Σκουτέλης, καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του
Πολυτεχνείου Κρήτης.
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Έ
 ναρξη λειτουργίας Μονάδας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Κτηνοτροφικών Αποβλήτων στα Ανώγεια

>Δήμος Ανωγείων: 28340 32500/
φαξ: 28340 31380

>ΚΑΠΗ: 28340 31484
>Κέντρο Υγείας Ανωγείων:
28340 31208

>Λύκειο Ανωγείων: 28340 31205
>Γυμνάσιο Ανωγείων: 28340 31331
>Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων:
28340 31213

>Νηπιαγωγείο Ανωγείων:

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27
Μαρτίου στα Ανώγεια Ημερίδα με θέμα «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική
Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων – IMAST»,
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013.
Στόχοι του έργου είναι η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων,

ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης
διάθεσης τους στο περιβάλλον, η βελτίωση των
συνθηκών υγιεινής και ευζωίας των ζώων, η προστασία της υγείας των κτηνοτρόφων, κατοίκων της
υπαίθρου και φυσικά καταναλωτών, καθώς και η
μεγιστοποίηση του οφέλους για τα καλλιεργήσιμα
εδάφη, με τη διάθεση στη γεωργία των επεξεργασμένων αυτών αποβλήτων.
Εταίροι του προγράμματος είναι ο Δήμος Ανωγείων - Συντονιστής Εταίρος, το ΤΕΙ Κρήτης και ο
Δήμος Αραδίππου. Το έργο «IMAST» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
σε ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Ανωγείων κ.
Σωκράτης Κεφαλογιάννης και ακολούθησαν παρουσιάσεις από την κ. Μαρία Παναγουλοπούλου,
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του έργου - Ανέ-

λιξις Συμβουλευτική, τον κ. Γιάννη Αναστασάκη,
Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ανωγείων και τον κ. Θρασύβουλο Μανιό, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΙ Κρήτης. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκε ο Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου
Αραδίππου κ. Ματθαίος Αλαμπρίτης και στελέχη
του δήμου.
Ακολούθησε επίσκεψη στην Μονάδα Διαχείρισης
Κτηνοτροφικών Αποβλήτων του Δήμου Ανωγείων
στην περιοχή της πρώην ΧΑΔΑ. Με τη δημιουργία
της εν λόγω Μονάδας, δίδεται πλέον η εναλλακτική επιλογή στους κτηνοτρόφους της περιοχής για
εναπόθεση των αποβλήτων τους σε μια Ολοκληρωμένη Μονάδα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Αποβλήτων, μειώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία
τους και στηρίζοντας ταυτόχρονα την αειφόρο παρουσία τους στην περιοχή.

28340 31184

>ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης: 28340 31402
>Αγροτικό Κτηνιατρείο:
28340 31349

>Αγροτική Τράπεζα: 28340 31198
>Αγροτικός-Γεωργικός
Συνεταιρισμός: 28340 31312
>Γαλακτοκομικός-Κτηνοτροφικός
Συνεταιρισμός: 28340 31266
>Μαθητική Εστία Ανωγείων:
28340 31228

>Πρόγραμμα Κοινωνικής
Μέριμνας: 28340 31411
>Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλλικιωμένων (ΚΗΦΗ):
28340 31003

>ΚΕΠ Ανωγείων: 28340 20320
>Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης
Νικόλαος: 28340 31223
>Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης
Γεώργιος: 28340 31073
>Αιδεσιμότατος Δραμουντάνης
Ανδρέας: 28340 31284
>Αιδεσιμότατος Κεφαλογιάννης
Ανδρέας: 28340 31293
>Αιδεσιμότατος Σκουλάς Κώστας:
28340 31281

Μουσική ταβέρνα

«Ο ΒΟΥΡΓΙΑΣ»
Χαράλαμπος

Χαιρέτης

Φορμίωνος 236 & Ερμού 39
Βύρωνας
τηλ.: 210-7643414

δελτιο τυπου ε
 γκριση εργου για εξοικονομηση ενεργειασ
στο γυμνασιο και λυκειο ανωγειων
Ανώγεια 05 Φεβρουαρίου 2014
Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννη Μανιάτη,
η πρόταση που είχε υποβάλει ο
Δήμος Ανωγείων στο πρόγραμμα
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία
χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, με συνολική δημόσια δαπάνη 200.000,00 ευρώ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας πράξης
αποτελεί η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος παρεμβάσεων
σε συγκεκριμένες υποδομές του
Δήμου Ανωγείων με απώτερο σκοπότην εξοικονόμηση ενέργειας και
την καλύτερη διαχείριση των ενεργειακών πόρων των δημοτικών
κτιρίων και υποδομών του.
Ειδικότερα το κτίριο που έχει επιλεγεί είναι το Γυμνάσιο Λύκειο
Ανωγείων, με γνώμονα τα σοβαρά
προβλήματα κατανάλωσης ενέργειας, στεγανότητας και μόνωσης
που παρουσιάζει.
Το σχολικό συγκρότημα, Γυμνάσιο
και Λύκειο, Ανωγείων βρίσκεται
στο Δήμο Ανωγείων στην περιφέρεια Κρήτης. Το συγκρότημα αποτελείται από δύο (2) κτήρια, το κεντρικό κτήριο (Κτίριο 1) και το μικρότερο κτίριο- προσθήκη (Κτίριο
2), τα οποία έχουν κατασκευαστεί
τα έτη 1956 και 1984 αντίστοιχα.
Με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης όπου εκδόθηκε
για το κάθε κτίριο, το κτήριο 1 ανήκει στην Ενεργειακή Κλάση Γ, με
αντίστοιχη ενεργειακή κατανάλωση
114,4 kWh/m2 ενώ το κτήριο 2 στην
Ενεργειακή Κλάση Δ με αντίστοιχη
κατανάλωση 131,1 kWh/m2.
Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις
που προτείνεται να υλοποιηθούν
περιλαμβάνουν:

Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ
των υαλοπινάκων
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού
πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm,
κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)
Κατασκευή Κελύφους Θερμομόνωσης (Εξωτερικά)
Θερμομόνωση Δώματος
88 Φωτιστικά Led ( τύπου πάνελ
) εσωτερικού χώρου
4 Φωτιστικά Led Προβολέας Διασποράς 200 W
καθώς και την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Τεχνικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης
Δράσεις Δημοσιότητας / Ευαισθητοποίησης
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ
Τα αποτελέσματα - παραδοτέα της
παρούσας πράξης ανά υποέργο
είναι:
1. Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex
Ante. 2 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις. 2 Πιστοποιητικά Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίου (πριν την έναρξη των παρεμβάσεων).
2. Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου. Τεύχη δημοπράτησης των επιμέρους υποέργων της
πράξης. Εμπειρογνωμοσύνες και
τεχνικές προτάσεις – γνωμοδοτήσεις για την επιτυχή υλοποίηση της
πράξης. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στις διαγωνιστικές διαδικασίες
των επιμέρους υποέργων της πράξης. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
για Επιστημονική και Τεχνική Παρακολούθηση και Υποστήριξη της
υλοποίησης της πράξης
3. Δράσεις Δημοσιότητας / Ευαισθητοποίησης. 2 Ημερίδες. Καταχωρήσεις στον τύπο και στα ΜΜΕ.
1 ιστοσελίδα. Ενημερωτικά έντυπα
- οδηγοί - εγχειρίδια
Πινακίδες Έργου
4. Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex

Post. 2 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις.
2 Πιστοποιητικά Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίου (πριν την έναρξη των παρεμβάσεων).
5. Εργολαβία παρεμβάσεων εξοι
κονόμησης ενέργειας. Προσθήκη
εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιΐας και οροφής: η εξωτερική
θερμομόνωση των οροφών με εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 7cm
και της τοιχοποιίας με αντίστοιχο
θερμομονωτικό υλικό πάχους 5cm
για όλες τις θερμικές ζώνες, επιτυγχάνοντας μείωση του συντελεστή
θερμοπερατότητας σε 1,0 W/m2K
για τις οροφές και 0,85 W/m2K για
την τοιχοποιΐα. Αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων: αλλαγή των
παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων
με νέου τύπου με μεταλλικό πλαίσιο, και διπλό υαλοπίνακα χαμηλής
εκπομπής. Αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού: αντικατάσταση των
φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων νέου τύπου LED για μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.
Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη:
«Το νέο αυτό έργο Ενεργειακής
Αναβάθμισης που αφορά το σχολικό
συγκρότημα Γυμνασίου και Λυκείου
Ανωγείων του Δήμου μας προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά και
να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΕΠΠΕΡΑΑ – Πρόσκληση 1.13.
Το συγκεκριμένο έργο έχει βασικό
σκοπό να καλύψει μέρος του προβλήματος περί αυξημένης ενεργειακής κατανάλωσης των δημοτικών
κτιρίων και υποδομών του Δήμου
Ανωγείων.
Τα δημοτικά κτίρια του Δήμου χαρακτηρίζονται από την παλαιότητα
και ως εκ τούτου την μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Επισημαίνεται
ότι το εν λόγω κτίριο επιλέχθηκε με
γνώμονα τον αριθμό των μαθητών
και εκπαιδευτικών που το επισκέπτονται καθημερινά αλλά και τα
σοβαρά προβλήματα κατανάλωσης

ενέργειας που παρουσιάζει.
Το κτίριο είναι αρκετά παλιό και
παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα
στεγανότητας και μόνωσης. Παρόμοιες μελέτες έχουμε εκπονήσει τόσο
για το Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο όσο και για τον Παιδικό Σταθμό, τις οποίες και θα υποβάλουμε
στην νέα προγραμματική περίοδο
2014-2020 με δεδομένο ότι ο Δήμος
μας έχει υπογράψει το «Σύμφωνο
των Δημάρχων» και είμαστε σε τελικό στάδιο εκπόνησης του Σχεδίου
Ενεργειακής Διαχείρισης.
Παράλληλα ο Δήμος μέσω του
ενταγμένου έργου θα προχωρήσει
σε δράσεις ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης πολιτών σε θέματα αξιοποίησης ΑΠΕ και ορθολογικής
χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, όπως και στο παρελθόν έχει
πράξει σε συνεργασία με το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ανωγείων.
Η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας είναι υψηλή και σημαντική για
τα δύο κτήρια του σχολικού συγκροτήματος της τάξης του 25%. Και τα
δύο κτήρια αναβαθμίζονται στην
ενεργειακή τους κλάση (Β για το κτίριο 1 και Β+ για το κτίριο 2). Προκύπτει λοιπόν ξεκάθαρα πως η επένδυση καλύπτει πλήρως τους στόχους
του προγράμματος και μπορεί να
προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για
το περιβάλλον (μειωμένη κατανάλωση ενέργειας) όσο και για τους χρήστες του δηλ. για τους μαθητές, καθηγητές και υπαλλήλους του σχολείου
(καλύτερες συνθήκες διαβίωσης).
Το ετήσιο όφελος περιλαμβάνει όχι
μόνο τα καθαρά οφέλη από τη μειωμένη χρήση ενέργειας και το ποιοτικό όφελος με τη χρήση των παραπάνω τεχνολογιών μέσω της
εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και
τα οφέλη από τις ενδεχόμενες μεταβολές των δαπανών λειτουργίας
και συντήρησης».

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Ιστορίες του ωκεανού
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

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

Ό, τι μπορείς κι ό, τι δεν μπορείς,
συχνά καθορίζονται από μια ακαθόριστη αξιοπρέπεια. Τί είναι αυτό; Από πού αρχίζει και πού τελειώνει η αξιοπρέπεια; Ποιός είναι
αυτός που την ορίζει; Τί πρέπει να
είναι αρκετά άξιο να πρέπει; Πόσο
ψέμα χωράει και πόσο εγωισμό; Κι
αν θέλεις να την βρεις, πού ψάχνεις; Μπορεί να υπάρξει ακόμα
κι εκεί που δεν φαίνεται; Και πού
φαίνεται τελικά; Με τι μοιάζει; Είναι μεγάλη; Μικρή; Ποιός επιθετικός προσδιορισμός προηγείται;
Ποιός έπεται; Ποιός ντρέπεται;
Τί είναι αυτό που σε κάνει λιγότερο ή περισσότερο αξιοπρεπή; Ποιός το λέει; Πότε; Πώς χάνεται;
Είναι επίκτητη ή γεννιέσαι μ’ αυτήν; Κι όταν την χάσεις, τι γίνεται;
Παύει απλά να υπάρχει ή χάνεις
μόνο ένα κομμάτι της; Γίνεται αυτό, και με ποιόν τρόπο; Κι αν θέλεις να την ξαναβρείς; Θα είναι η
ίδια ή θα έχει αλλάξει; Θα θέλεις
να είναι η ίδια; Κι αν δεν μπορείς;
Τότε τι κάνεις;
Ζει κανείς χωρίς αξιοπρέπεια;
Πού; Πώς; Γιατί; Και οι άλλοι τι
γνώμη έχουν γι’ αυτό; Πρέπει να
έχουν; Κάνει να την εκφράσουν;
Αν μιλήσουν, αλλάζει κάτι; Καλυτερεύουν ή χειροτερεύουν τα
πράγματα; Είναι θέμα τακτικής;
Τάξης; Ηθικής; Σκοτώνει κανείς
από αξιοπρέπεια; Για αξιοπρέπεια; Μπορείς να πεθάνεις γι’ αυτήν; Έχει τόση σημασία, και ποιός της την έδωσε; Τί είναι αυτό
που την κάνει να σημαίνει; Γιατί
οι άνθρωποι επιμένουν στην ουσία
της; Τί τους κάνει να την ζητούν;
Υπάρχει αξιοπρέπεια που να
απορρίπτεται; Με ποιά κριτήρια
την δέχεται κάποιος; Χωρίζεται σε
κατηγορίες και ποιες είναι αυτές;
Όλοι την αντιλαμβάνονται το ίδιο;
Διαμορφώνεται κατά το δοκούν;
Είναι ζήτημα τιμής ή ατιμίας;

Μπορείς απ’ αυτήν να πεθάνεις;
Κάτω από ποιές συνθήκες;
Αναγνωρίζεται νομικά; Ποιό είναι
το τίμημά της; Ξεπουλιέται; Αγοράζεται; Αντικαθίσταται από κάτι
άλλο; Τί είναι αυτό; Αξίζει να αξίζει να πρέπει; Γιατί πρέπει; Πού
βρέθηκε η λέξη αυτή; Πώς αποδίδεται; Είναι ζήτημα προσωπικό;
Αν απλά νομίζεις πως την έχεις;
Και ποιός θα σου αποδείξει το
αντίθετο; Θα είναι σωστό για να
ισχύει; Μέχρι πότε; Ποιός το οριοθετεί;
Τί οχυρώνει την αξιοπρέπεια και
για πόσο; Χρειάζεται να την δείχνεις και σε ποιές περιπτώσεις;
Είναι κατάσταση πνευματικού ή
ψυχικού ελέγχου; Έχει ρίζες στο
συνειδητό ή το υποσυνείδητο την
φέρνει στην επιφάνεια κάθε που
δέχεται- ή νομίζει ότι δέχεται- μια
προσβολή; Όλοι προσβάλλονται
το ίδιο για την αξιοπρέπειά τους;
Αν ό, τι πρέπει κι ό, τι δεν πρέπει,
δεν επιτρέπονται; Γιατί απαγορεύονται;
Είναι άξιο αναφοράς όλο αυτό κι
εμένα τελικά γιατί με νοιάζει;
(κείμενο από το βιβλίο «ΕΠΕΙΔΗ
ΜΑΖΙ» που επανακυκλοφόρησε
σε δεύτερη έκδοση
από τις εκδ. Απόπειρα)

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

(σ.σ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους αγαπητούς αναγνώστες μας, ότι στο εξής και στη νέα αυτή στήλη με
τίτλο «Ιστορίες του ωκεανού» θα φιλοξενούμε τις σκέψεις
της συγγραφέως και συγχωριανής μας Μαρίας Χρονιάρη. Φ.Α.)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΖΩΗΣ, ΠΥΡΟΣ, ΚΛΟΠΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
32 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
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οικογένεια του εκλιπόντος
Διογένη Βρέντζου, εισέφερε
στη μνήμη του και στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ.
■ Εις μνήμη του συζύγου της,
Κωνσταντίνου Φασουλά (ή
Σταυρακόκωστα), η Αλεξάνδρα
Φασουλά, τα παιδιά και τα εγγόνια της, εισέφεραν στη Φ.Α.
το ποσό των 100 ευρώ.
■ Η οικογένεια Μανόλη και Νίκης Πασπαράκη εισέφερε στη
μνήμη Βασιλείου Ιωάννου Κεφαλογιάννη (Μεμεντρίκου) και
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Μανώλης Πασπαράκης του
Ιωάννη εισέφερε στη Φ.Α το
ποσό των 150 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Χαράλαμπου
Σαλούστρου-Μασαούτη (Μασαουτοχαραλάμπη) η σύζυγός
του Αριάδνη, εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Βασιλείου Καλέντη, ο υιός του Αλέξανδρος Καλέντης εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 300 ευρώ.
■ Στη μνήμη Ασημένιας χα Ιωάννου Βουιδάσκη, τα παιδιά της
Κρίτων, Νίκος και Βασίλης και
η αδερφή της Ευαγγελία, εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 150
ευρώ.
■ Στη μνήμη της Ζαφειρένιας
Ξυλούρη (Μπαμπακιούδενα) τα
τέκνα της Ελευθερία, Γεώργιος
και Πολύδωρος Ξυλούρης εισέφεραν στη μνήμη της και στη
Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ, ενώ
ο αδερφός της, Γεώργιος Σκουλάς (Ζούλης) εισέφερε στη μνήμη της και στη Φ.Α. το ποσό των
50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Ορέστη Σαμόλη η οικογένεια του προσέφερε
στη μνήμη του και στη Φ.Α το
ποσό των 100 ευρώ.
■ Η Έλενα Τρούλη (του Παλιολαδίτη) πρόσφερε στην
εφημερίδα Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ, στη μνήμη του αγαπημένου της συζύγου Σάββα
Τρούλη, όπως και στη μνήμη
των αγαπημένων της αδερφών
Βασίλη, Μαρίκα, Λυκούργο
και Μανώλη.
■ Για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο της Ευαγγελίας Σαλούστρου και πέντε από
το θάνατο του Νεοκλή Σαλούστρου, η γυναίκα του εισέφερε
στη μνήμη τους και στη Φ.Α. το
■Η

ΑΝΑ ΚΟ Ι ΝΩ Σ Η
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τ Α Μ Ι Α

ποσό των 100 ευρώ.
H Αλίκη Σκουλά-Κωστάλας
(Νέα Υόρκη) εισέφερε στη μνήμη του συζύγου της και στη Φ.Α
το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Εμμανουήλ
Σκουλά (Αμερικάνου), η οικογένεια Γεωργίου Σκουλά (Ζούλη) εισέφερε 50 Ευρώ στη
Φ.Α.
■ Ο Χρήστος Δακανάλης του
Αναστασίου εισέφερε στη Φ.Α
το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Νικόλαος Τρουλινός εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100
ευρώ.
■ Ο Ιωάννης Σαλούστρος (Χαντζής) του Ευαγγέλου εισέφερε
στη Φ.Α το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Κίμων Δακανάλης εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 20 ευρώ.
■ Η Ειρήνη Βρέντζου εισέφερε
στη Φ.Α το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Μιχαήλ Μανουράς του Βασιλείου (Ηλιούπολη Αθήνα) εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 50
ευρώ.
■ Ο Βασίλειος Αεράκης εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 20
ευρώ.
■ Ο Κλεμανσώ Πλουσής εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 20
ευρώ.
■ Ο Βασίλειος Κονιός (Ταγιάρης) εισέφερε στη μνήμη του
Βασιλείου Κεφαλογιάννη (Μεμεντρίκου) το ποσό των 20 ευρώ.
■ Η Αριστέα Κονιού εισέφερε
στη μνήμη του Βασιλείου Κεφαλογιάννη (Μεμεντρίκου) το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Βασίλης Σκανδάλης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 20
ευρώ.
■ Ο Ιωάννης Σταυρακάκης εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 30
ευρώ.
■ Η Αθηνά Λούτσα Χρονιάρη
εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των
30 ευρώ.
■ Ο Ιωάννης Χρονιάρης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ
■ Η Μαρία Χρονιάρη εισέφερε
στη Φ.Α το ποσό των 50 ευρώ
■ Η Ελένη Μανουρά του Κουρκουτάκη εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Σκουλαδογιάννης εισέφερε
στη Φ.Α το ποσό των 10 ευρώ.
■

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ
ΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ
ΣΗΣ, ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (Νο 297) ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟ
ΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 μαϊου 2014.

15

Ανωγειανές
Αθιβολές

Στη μνήμη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΑΣΟΥΛΑ
(ΣΤΑΥΡΑΚΟΚΩΣΤΑ)
✞ Ένα έτος από το θάνατό του,
στις 22/3/2013)
Εις μνήμη του συζύγου της, Κωνσταντίνου
Φασουλά (ή Σταυρακόκωστα) και με τη
συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό
του, η Αλεξάνδρα Φασουλά, τα παιδιά
και τα εγγόνια της, εισέφεραν στη Φ.Α.
το ποσό των 100 ευρώ.

Η παρηγοριά…

Ο Γιώργης Σκουλάς ή Σακούλας ήτανε άρρωστος και ήταν ξαπλωμένος στο
κρεβάτι και έκανε την κούρα του για να αναρρώσει. Ο γείτονάς του ο Γιώργης
του Μπριτζόλη ή Χότζας επήγε να τόνε δει. Επήγε λοιπόν ο Χότζας μπαίνει
μέσα στο σπίτι το νε θωρεί ξαπλωμένο στο κρεβάτι, καθίζει δίπλα του και
άρχισε να του λέει και να του κάνει παρηγοριά πως θα γίνει καλά και θα περάσει και αυτό και άλλα τέτοια. Ο Σακούλας του λέει: «Δε με νοιάζει μπρε
Χότζα πως θα ποθάνω μονό σκέφτομαι ύστερα πως θα κλαίνε επαέ θα στενοχωριούνται και κίονά δε θέλω». Και του λέει ο Χότζας: «Ναι μπρε, τσι τρίχες
τονέ θα ξεπατώσουνε μμμμμμμ»!!!

Οι αγκωνιές

Σε ένα γάμο στα Ανώγεια, κόσμος πολύς και το κέφι να έχει φτάσει στα ύψη.
Οι συγγενείς του γαμπρού και της νύφης έχουν στρώσει τραπέζια και κάθονται
και τρώνε και πίνουνε οι καλεσμένοι. Σε ένα τραπέζι κάθονται μαζί δυο ντελικανήδες Ανωγειανοί, ο ένας πιο ξύπνιος έχει τον άλλο στην αριστερή του
μεριά, που μόλις έβλεπε καμιά μια ωραία γυναίκα του έπαιζε με την αριστερή
του χέρα μια αγκωνιά και του έλεγε: «Ξάνοιξε μπρέ μια γυναικάρα», σε μιαολιά ντάκα πάλι μια αγκωνιά στο λαγκόνι και να του λέει: «Παναγία μου, Παναγία μου ήντα γυναίκα είναι ετουτηνέ». Σε λίγη ώρα βλέπει ένα θεοκώματο
που περνούσε βιαστικά και από το ζόρε του να ειδοποιήσει το φίλο του να τη
δει παίζει μια αγκωνιά με τη δεξιά του χέρα αυτή τη φορά που δεξιά του καθότανε ένας Παπάς. Γυρίζει βλέπει τον Παπά να υποφέρει από την αγκωνιά
και να τον κοιτάζει απορημένος, πιάνει από το πιάτο ένα καλό μεζέ και λέει
στον Παπά: «Παπά Φάε κιονέ»!!!

Στη μνήμη
ΣΑΒΒΑ ΤΡΟΥΛΗ
20/2/2010
ετών 79

ΒΑΣΙΛΗ ΣΠΙΘΟΥΡΗ
15/1/1962
ετών 25

ΜΑΡΙΚΑΣ ΞΥΛΟΥΡΗ
3/4/2011
ετών 83

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
ΣΠΙΘΟΥΡΗ
2/12/2011 - ετών 64

Στη μνήμη
ΜΑΝΩΛΗ ΣΠΙΘΟΥΡΗ
5/11/2013
ετών 81

Έχουν περάσει πενήντα δύο χρόνια από τότε
που έφυγε από την ζωή ο αγαπημένος μου
αδερφός Βασίλης, πάνω στο άνθος της ηλικία
του, είκοσι πέντε ετών.
Η μοίρα δεν με ξέχασε και κτύπισε την πόρτα
μου ξανά και ήλθε και μου πήρε τον αγαπημένο
μου σύζυγο Σάββα. Μέσα σε τρία χρόνια πήρε
από την ζωή τρία αγαπημένα μου αδέρφια, την
Μαρίκα, το Λυκούργο και το Μανώλη.
Αγαπημένε μου Σάββα και αγαπητά μου
αδέρφια, έχω τόσα πολλά να σας πω, αλλά δεν
γράφονται με μολύβι και χαρτί, για να σας
εκφράσω τον πόνο και την θλίψη που αισθάνονται για σας. Να ξέρετε ένα μόνο: ότι είστε
μέσα στην ψυχή μου και η σκέψη μου σας συνοδεύει. Θα σας θυμάμαι πάντα.
Η σύζυγός σου, η αδελφή σας
Έλενα Τρούλη (του Παλιολαδίτη)
Η Έλενα Τρούλη (του Παλιολαδίτη) πρόσφερε στην εφημερίδα Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ, στη μνήμη του αγαπημένου της συζύγου
Σάββα Τρούλη, όπως και στη μνήμη των αγαπημένων της αδερφών Βασίλη, Μαρίκα, Λυκούργο και Μανώλη.

Η μπίρμπα

To Μπερκολευτέρη τον καλέσανε σε ένα Ανωγειανό σπίτι και έτρεξε η μια από
τις δύο κόρες του σπιτιού να τον τρατάρει. Πήρε λοιπόν η κόρη ένα ποτήρι, το
γέμισε νερό και το πρόσφερε του Μπερκολευτέρη που δεν του έδωσε σημασία.
Σε λίγο η άλλη κόρη που πρόσεξε πως δεν ήθελε ο Μπερκολευτέρης νερό,
έτρεξε και έβαλε ένα ποτήρι κρασί και του το έδωσε και που το αποδέχτηκε με
μεγάλη ικανοποίηση. Σε λίγο ρωτά ο Μπερκολευτέρης την κόρη που του είχε
βάλει το νερό: «Εσύ παιδί μου ποια είσαι;» Και του απαντά αυτή: «Εγώ Μπάρμπα είμαι η πρώτη», με πολύ τουπέ και μαγκιά. Και ο Μπερκολευτέρης: «Εσύ
παιδί μου μπορεί να είσαι η πρώτη, αλλά η δεύτερη είναι πιο μπίρμπα»!!!

Ο καταστροφέας

Πριν από μερικά χρόνια στα Ανώγεια θωρεί ο Μίχαλος του Γριλιό τον Καργοδημήτρη που είχε ξυλοκοπτικό μηχανάκι και του λέει: «Μπρε Δημήτρη, είδα
το Στελή του Ζαχαράκη οψές στο Αρκάδι στο Μονοφάτση στο χειμαδιό που έχει
τα ζά και μου παράγγειλε να σου πω, να πάς λέει στο σπίτι του την αποπίσω
μπάντα είναι μια μπουρνελιά ξερή να την κόψεις και να πάρεις τα ξύλα, αυτός
λέει ξύλα δε θέλει». «Εντάξει» του λέει ο Δημήτρης. Πάει το δε αύριο ο Δημήτρης στο σπίτι του Στελή θωρεί στην αυλή μια μπουρνελιά που ήτανε σαν τη
βιόλα και που ήτανε σωτήριο ο ίσκιος της το καλοκαίρι για το σπίτι και τσι
βάνει το αλυσιδοπρίονο από τη ρίζα και τη θέτει χάμε. Μετά από μερικές μέρες
έμαθε ο Στελής τα μαντάτα στο Αρκάδι που ήτανε, μα ήντα θελά κάμει η μπουρνελιά ήτανε παρελθόν. Εκείνες της μέρες ευρέθηκε στο Αρκάδι ο Σπύρος του
Κόκκινου ή Κουλάυτης και σε συνάντηση που είχε με το Στελή του λέει: «Μπρέ
Στελή στα Ανώγεια θα πάω ήμπα θες πράμα;» και ο Στελής: «Ναι μπρέ Σπύρο,
πε του Καργοδημήτρη να πάει στο σπίτι μου να χαλάσει τσι μεσότοιχους»!!!

Ο «πολλά παράξενος»

Πριν από πολλά πολλά χρόνια σε ένα καφενείο στα Ανώγεια συζητούνε και
λένε διάφορες ιστορίες. Στο καφενείο είναι και ο Γιώργης Μανουράς ή Ρουπάτσος. Σε κάποια στιγμή ξεκινά ο Ρουπάτσος να τους λέει μια ιστορία. «Ακούστε βρε παιδιά τι μου συνέβη εμένα προχτές στα Σφακιά. Επήγα στα Σφακιά
με ένα φίλο μου και μπήκαμε σε ένα καφενείο να πιούμε καφέ. Εκεί που πίναμε τον καφέ σηκώνετε ένας Σφακιανός και έρχεται να με προσβάλει. Σηκώνομαι
και εγώ και έρχονται οι άλλοι Σφακιανοί που ήταν στο καφενείο να με πιάσουνε και κάνω ετσιέ τη ζερβή μου χέρα και πέφτουνε τρεις και κάνω ετσιέ τη δεξά
και πέφτουνε πέντε». Αμέσως σηκώνεται ένας Ανωγειανός που άκουγε το
Ρουπάτσο και του λέει: «ώ ανάθεμά σε μπρε Ρουπάτσο ψευτιές τσι λές», και ο
Ρουπάτσος: «Σα να μου φαίνεσαι πολλά παράξενος !!!»

Η ζητιάνα

Ο Γιώργης ο Σμπώκος ή Μπαλούρδος καθότανε σε μια καφετέρια στις Τρεις
Καμάρες στο Ηράκλειο και έπινε ξέγνοιαστος το καφεδάκι του. Στην πιάτσα
τριγυρνούσε μια ζητιάνα που άπλωνε το χέρι στους θαμώνες των καφετεριών
για να βγάλει το μεροκάματο. Σε κάποια στιγμή έφτασε και στον Μπαλούρδο
που καθόταν μόνος του, του απλώνει το χέρι και του λέει: «Ό,τι έχετε ευχαρίστηση, ο θεός να συγχωράει τα πεθαμένα σας». Και ο Μπαλούρδος: «Την ίδια
δουλειά κάνω και εγώ μονό έκατσα να ξεκουραστώ !!!»

ο Συντάκτης,
ο Στοχαστής
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΔΙΟΓΕΝΗ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
(του Σουρουλαντώνη)
✞ Aποβίωσε στις 21/1/20014,
ετών 66

Στην αβάσταχτη ώρα του χωρισμού μας,
αγαπημένε μας Διογένη, σε συντροφεύει
το βουβό κλάμα και ο αβάσταχτος πόνος
μας, με μια σκέψη μόνο: «Πάντα ματαιότις τα ανθρώπινα»
Αγαπημένε μας, Διογένη,
η μοίρα του θανάτου είναι ανίκητη. Το τέλος κάθε ανθρώπου είναι γνωστό και προκαθορισμένο και λέγεται έξοδος, λέγεται
θάνατος. Η γενιά των ανθρώπων είναι σαν
την γενιά των φύλλων των δένδρων, που
άλλα πέφτουν κι άλλα φυτρώνουν.
Σήμερα, φεύγεις για πάντα από κοντά
μας, αγαπημένε μου φίλε και συγγενή. Σε
αποκαλώ φίλο, γιατί πράγματι ήσουν φίλος μου και καλός μου συγγενής. Είχαμε
πει πολλά, συζητούσαμε και καταλαβαινόμαστε. Για την απροσδόκητη φυγή σου,
κλαίμε όλοι μας, στενοχωριόμαστε, πενθούμε για το χαμό σου. Τα τελευταία δύο
χρόνια, πέρασες μια μεγάλη δοκιμασία κι
έχασες την τελευταία αυτή μάχη. Το πάλεψες, αλλά οι όροι ήταν άνισοι. Όλοι
μας παρακολουθήσαμε διακριτικά αυτόν
τον τελευταίο σου αγώνα και θαυμάσαμε
το δικό σου το πάθος για ζωή και την ανυπόκριτη αφοσίωση της οικογένειάς σου.
Έφυγες χωρίς στεναγμούς, έφυγες παλικαρίσια, με υπομονή κι αξιοπρέπεια.
Θα μας λείψεις πολύ και θα λείψεις σε
πολλούς. Θα λείψεις πρώτα απ’όλους κι
απ’όλα από την οικογένειά σου, από την
αγαπημένη σου Ρεββέκα, τη σύντροφό
σου, που δεν έλειψε στιγμή από κοντά
σου, όλο αυτό το διάστημα της οδυνηρής
δοκιμασίας σου. Θα λείψεις στο γιό σου,
το Γιώργη και στην κόρη σου, Κατερίνα,
δύο θαυμάσια παιδιά, σωστοί απόγονοι
με φιλότιμο κι αξιοπρέπεια.
Θα λείψεις στ’αδέρφια σου, που σε στήριζαν πάντα και στήριξαν στη δοκιμασία
σου. Θα λείψεις απ’όλους του συγγενείς
σου, που σε θεωρούσαμε πάντα καλό συγγενή, θα λείψεις από τους φίλους σου, κι
απ’όλους τους συγχωριανούς σου, με τους
οποίους είχε μια ιδιαίτερη και διακριτική
σχέση.
Αγαπημένε Διογένη,
στιγμές σαν κι’αυτήν, είναι καλύτερα να
σιωπά κανείς και να αφήνει και τους άλλους να σκεφτούν και να προσευχηθούν.
Καλό σου ταξίδι,
Οδυσσέας Βρέντζος



Η οικογένεια του εκλιπόντος Διογένη
Αντωνίου Βρέντζου, ευχαριστεί θερμά
για την αμέριστη συμπαράσταση τους:

-Την παθολογική ογκολογική κλινική
ΠΑ.Γ.Ν.Η και ιδιαίτερα τους ιατρούς:
κ.κ.. Καλμπάκη Κωνσταντίνο, Βαμβακά
Λάμπρο, Κο’ί’νη Φίλιππα, Νικολάου Χρήστο, Μαντίκα Αλέξανδρο
-Το τμήμα ακτινοθεραπείας και τους κ.κ.
Κάχρη Στέφανο, Φραγκιαδάκη Χρύσα
και Φραγκιαδάκη Μαρία
-Το τμήμα χημειοθεραπείας και την κα.
Δημητράκη Ελένη
Επίσης ευχαριστούμε από καρδιας τον
ξάδερφο μας ιατρό νευροχειρούργο Κουτεντάκη Γεώργιο, που στάθηκε δίπλα μας
από την πρώτη στιγμή. Τέλος ευχαριστούμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στο βαρύ
πένθος μας.
Η οικογένεια του εκλιπόντος Διογένη
Βρέντζου, εισέφερε στη μνήμη του και στη
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ –
ΜΑΣΑΟΥΤΗ
(Μασαουτο
χαραλάμπης)
✞ Αποβίωσε στις 28-12-2013,
ετών 84

Αγαπημένε μας θείε Μασαουτοχαραλάμπη,
βρισκόμαστε εδώ σήμερα και σε αποχαιρετούμε από τα εγκόσμια, η γυναίκα σου,
οι κουνιάδοι και οι κουνιάδες σου, τ’ ανίψια σου, οι συγγενείς, οι φίλοι και πάνδημη η Ανωγειανή κοινωνία, αναγνωρίζοντάς
σου τη σταθερότητα στις αρχές και τις αξίες, της τιμής, της υπερηφάνειας, της αντρείας και της μερακλοσύνης. Αρχές που υπηρέτησες με πάθος τα 84 γεμάτα χρόνια της
ζωής σου, όπου η εναλλαγή των συναισθημάτων ήταν πάρα πολύ έντονη.
Γεννήθηκες και μεγάλωσες σε μία δύσκολη εποχή. Η πείνα και οι κακουχίες, αλλά
και τα απανωτά χτυπήματα της μοίρας στο
σπίτι του Μασαουτογιάννη, σημάδεψαν
την παιδική και εφηβική σου ηλικία. Από
πολύ μικρός συμμετέχεις με τις όποιες δυνάμεις σου, στην δύσκολη καθημερινότητα,
ακολουθώντας το επάγγελμα του κτηνοτρόφου. Το χρέος της τιμής, όμως είναι
αυτό που υπερκαλύπτει τα πάντα γύρω
σου. Και είναι αυτό για το οποίο γίνονται
θυσία τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου.
Δέκα χρόνια περίπου έγκλειστος στη φυλακή για ένα ιερό σκοπό, όπως καθόριζαν
οι άγραφοι νόμοι αυτού του τόπου.
Αλλά και μέσα από τη φυλακή δείχνεις το
μεγαλείο της ψυχής και της αντρειοσύνης
σου. Είναι πάρα πολλές οι ιστορίες που έχω
ακούσει κατά καιρούς για τη στάση σου, ως
έγκλειστος, που ποτέ όμως, όσο κι αν σε
«τσιγκλούσα», δεν αναφερόσουν σ’αυτά.

Το τέλος της περιόδου αυτής είναι και η
αρχή της προσωπικής σου αποκατάστασης.
Παντρεύεσαι την Αριάδνη του Ατζαρογιώργη, η οποία στάθηκε πιστή και άξια
σύντροφός 50 χρόνια. Δεν είχατε την τύχη
να αποκτήσετε παιδιά. Παιδιά σας όμως
ήμασταν όλοι εμείς, τ’ ανίψια σας, που βρισκόσασταν πάντα δίπλα μας, βιώνοντας
την αγωνία της καθημερινότητάς μας, ως
δεύτεροι γονείς μας.
Γι’αυτό στέκομαι εδώ σήμερα και μιλώντας δια στόματος όλων των ανιψιών σου,
σου υπόσχομαι ότι θα πορευτούμε με οδηγό τις αρχές και τις αξίες που εσύ πρέσβευες και θα σταθούμε δίπλα στην αγαπημένη
σου σύζυγο Αριάδνη σαν πραγματικά παιδιά σας.
Καλό ταξίδι μπάρμπα.
Τη ζήση σου σημάδεψε
Η τση τιμής το χρέος
Κι έδειξες σ’όλο το ντουνιά
Ήντα θα πει γενναίος
Ο ανιψιός σου,
Βασίλης Μιχ Σμπώκος



Χαιρετισμός στο Νονό
Όντας από τη φύση της δύσκολη η διαδικασία του αποχαιρετισμού, γίνεται ακόμα
δυσκολότερη, όταν αυτή αφορά ανθρώπους
ηθικού βάθους, ντομπροσύνης, ανιδιοτέλειας, παλικαριάς, Γίνεται, μάλιστα, ακόμη
πιο φορτισμένη, όταν το στερνό αντίο, σηματοδοτεί το τέλος μιας θεμελιακής και
καθοριστικής –για τα δεδομένα του τόπου
μας- σχέσης. Μιας σχέσης ουσιαστικής,
τόσο για την αγωγή μας στην παιδική ηλικία, όσο και για τα πρότυπά μας στη συνολικότερη κοινωνική μας πορεία. Και ένα
τέτοιο σεμνό πρότυπο κοινωνικής ευαισθησίας, φιλοτιμίας, εντιμότητας ειλικρίνειας
και γενναιοδωρίας στάθηκε για μένα ο νονός μου, ο μερακλής Μασαούτης. Ο άνθρωπος που ήξερε να κρατά την ισσοροπία
ανάμεσα στην πιο ατίθαση και ανυπότακτη
ψυχολογία και την πιο ζεστή, φιλική και
ευγενική συναναστροφή. Ο άνθρωπος που
γνώριζε το μοναδικό τρόπο να συνδέει σ’ένα αρμονικό σύνολο την πιο ατρόμητη στάση κι ανυποχώρητη αντίσταση απέναντι σε
καθετί που καταρρακώνει τη συλλογική
αξιοπρέπεια με τη μερακλοσύνη, το λυρισμό, τον αστεϊσμό, την απλότητα.
Ναι, σήμερα καλούμαι να χαιρετήσω τον
άνθρωπο που συνόδευσε, με το πιο γελαστό και μειλίχιο πρόσωπο, τις πρώτες
εμπειρίες των παιδικών μου χρόνων, το
«νονό», που μου γεννούσε το αίσθημα της
υπερηφάνειας, κάθε φορά που ατένιζα την
επιβλητική, αλλά πολύ οικεία μορφή του
στον κοινωνικό χώρο. Τον μερακλή «σάντολο», που με το χορό του, δίδασκε πως η
αρμονία της κίνησης προϋποθέτει και
απαιτεί πλεόνασμα ψυχής και έντονο αίσθημα συλλογικής ευθύνης. Γιατί κάθε του
κίνηση ήταν ένα μήνυμα που ερχόταν από
πολύ μακριά και ταυτόχρονα φώτιζε το
παρόν, κάθε φιγούρα του και μία έκφραση
συλλογικού αιτήματος που εξύψωνε το χοροστάσι και αναδείκνυε ως κυρίαρχη αξία
την κοινωνική κατάθεση και το φιλότιμο.
Τέτοια μαθήματα λαϊκού ήθους και ανεπιτήδευτης απλότητας, αδιαμφισβήτητης
αγνότητας και εμφανούς στιβαρότητας,
άφηνες, αγαπητέ νονέ, όχι μόνο στα μάτια
των οικείων και των φίλων σου, αλλά συνολικότερα στη σκέψη όλων των χωριανών
σου. Γιατί, σαν τον μυθικό ήρωα, έδινες την
εντύπωση του ατρόμητου φρουρού όλων
των ανθρωπιστικών αξιών και των ιδανικών που σηματοδότησαν τη συλλογική ενότητα, την ανωτερότητα και την αξιοπρέπεια
της τοπικής κοινωνίας, η οποία δοκιμασμένη σ’αυτόν τον κακοτράχαλο τόπο, απαιτεί
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
από τον καθένα μας συνεχή επαγρύπνηση,
εγρήγορση και στέρεη ψυχή.
Δοκιμασμένη σε όλες τις δυσκολίες της
εποχής και του τόπου σου, γέννημα θρέμμα
της ανωγειανής νοοτροπίας, έμαθες μέσα
στη βιοπάλη, όλα τα μυστικά της ατσάλινης
αντοχής στις κακουχίες και της ακλόνητης
πίστης στα ιδανικά της κοινωνίας σου.
Έμαθες να ανακαλύπτεις τις βαθύτερες
αλήθειες της κοινωνικής δικαιοσύνης και
να τις περιφρουρείς, με τα δικό σου ξεχωριστό, στέρεο, ευθύ κι αντρίκιο τρόπο.
Έμαθες να σέβεσαι τον αδύναμο, να υπερασπίζεσαι τον αδικημένο και στην πράξη
να ακυρώνεις κάθε προσβολή της προσωπικής και συλλογικής αξιοπρέπειας με ένα
τρόπο απλό, ανεπιτήδευτο, αυθεντικό, που
προκαλούσε δικαίως το αίσθημα του σεβασμού, ενώ δίδασκε τους νεότερους ότι η
πράξη της ανθρωπιάς και της κοινωνικής
ευθύνης έχει βαθιές ρίζες στην ηθική συνείδηση του χρέους.
Συνταιριάζοντας με σοφία στη συμπεριφορά σου τη σοβαρότητα του κοινωνικού ρόλου με το λυρισμό και τη φυσική χάρη, την
αυστηρότητα του αιτήματος με την οικειότητα της συναναστροφής, την ανδροπρέπεια με την ευγένεια, αγαπητέ νονέ, μοιράστηκες μια ζωή αξιοπρέπειας εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας με την αγαπημένη
σου σύζυγο και νονά μου, που έμεινε στο
πλευρό σου πιστή σύντροφος στη χαρά και
τον πόνο και ακούραστη συνοδοιπόρος
μέχρι το τέλος.
Στάθηκες πάντα ΟΡΘΙΟΣ, με ακέραιο το
αίσθημα της ευθύνης, της αφειδώλευτης
προσφοράς και της υποστήριξης στον συγγενή, τον οικείο, τον φίλο, τον σύντεκνο,
τον συγχωριανό.
Η κοινωνική σου προσφορά έχει ανεξίτηλα εγγραφεί στη συνείδηση όλων μας.
Έδωσες με την έντιμη ζωή και τη δράση
σου, ένα από τα καλύτερα κοινωνικά πρότυπα γενναιοψυχίας, τιμιότητας, ευθύτητας
και μερακλοσύνης.
Καλό ταξίδι, νονέ.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Η φιλιότσα σου,
Αρετή Λεάνδρου Σπαχή



Δε δίνει το παρόν του
πια η στη ζωή ετούτη
που λέγαν ο Χαράλαμπος
Σαλούστρος Μασαούτης
Ήτανε λεβεντάνθρωπος,
γλεντζές και μετρημένος
με κόρη μια των Ατζαρά
Αριάδνη παντρεμένος
Μαζί του στσι λύπες στσι χαρές
μέχρι που ε χωρίσα
άτυχοι κιας προσπάθησαν
παιδιά δε αποχτήσα
Ξεβόσκεψε που ήταν βοσκός
γιατί χε αρρωστήσει
και τη δουλειά τσι βοσκικής
δε μπόριε να κρατήσει
Ήταν γλεντζές και μερακλής
και χουβαρντάς και μπέτης
παλιός που τη παλιά σχολή
Ανωγειανός λεβέντης
Σε καταστάσεις δύσκολες
πέρα τα είχε βγάλει
και ε διένυσε γι’αυτές
απόσταση μεγάλη
Όλους μας κρίνει ο θεός
και θα κριθεί κι εκείνος,
αλλά κακά τα ψόμματα
μας έπεσε ένας πρίνος
Αγκούτσακας
Στη μνήμη του εκλιπόντος η σύζυγός του
Αριάδνη, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50 ευρώ.

Στη μνήμη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΕΝΤΗ
✞ Aποβίωσε στις 5/1/2014,
ετών 94

Αγαπημένε μου πατέρα,
«Μακαρία η οδός η πορεύη σήμερον, ότι
ητοιμάσθη σοι τόπος αναπαύσεως».
Πριν από 94 χρόνια γεννήθηκες στα Ανώγεια Μυλοποτάμου και σήμερα όλοι μας
εδώ, συγγενείς και φίλοι, σε κατευοδώνουμε.
Έχω γνώση, ανάμεσα στην πενθηφόρο
αυτή ομήγυρη, ότι είμαι σε δύσκολη θέση
διότι, όπως λέει ο Θουκυδίδης στον «Επιτάφιο», κινδυνεύω να πω πολλούς και
καλούς λόγους και να χαρακτηριστούν
υπερβολές από έναν που δεν σε ξέρει καλά, ή αντιθέτως να πω λίγα και κατώτερα
της περιστάσεως και να αδικήσω το πρόσωπό σου.
Έκανα αυτόν τον πρόλογο, ΠΑΤΕΡΑ,
γιατί το περιστατικό με το οποίο θα αρχίσω θα φανεί μυθώδες και απίθανο, είναι
όμως γεγονός πραγματικό και δείχνει το
ακατάβλητο του χαρακτήρος σου και της
ισχυρής θέλησής σου.
Σε ηλικία 20 χρόνων περίπου συνελήφθης
από τους Γερμανούς στην Κρήτη ως μέλος αντιστασιακής ομάδας, και στάθηκες
όρθιος μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα.
Και ενώ οι άλλοι είχαν αφεθεί στην μοίρα
τους, εσύ, αψηφώντας το πολυβόλο απέναντί σου, πήδηξες τον τοίχο πίσω σου,
έτρεξες μακριά. Η ριπή σε πλήγωσε στο
πόδι. Σύρθηκες, γλίτωσες προσωρινά. Η
επόμενη γερμανική περίπολος που σε
βρήκε, μη γνωρίζοντας το περιστατικό, σε
μετέφερε στο στρατιωτικό νοσοκομείο και
εκεί σώθηκες με τίμημα τον ακρωτηριασμό του μέλους σου.
Με ένα πόδι και χωρίς λεφτά ήρθες στην
μεταπολεμική Αθήνα, τελείωσες το εξατάξιο νυχτερινό Γυμνάσιο γιατί το πρωί
έπρεπε να δουλεύεις για να ζήσης. Ήθελε να συνεχίσεις στο Πανεπιστήμιο. Μπορούσες, αντικειμενικά πολύ δύσκολο.
Προτεραιότητα ήταν η επιβίωση.
Κατάφερες όμως να δημιουργήσεις μια
επιτυχημένη επιχείρηση, έγινες ράφτης
ονομαστός και επίσης μια οικογένεια,
έχοντας άοκνο συμπαραστάτη την πιστή
σου σύζυγο Ελένη.
Έζησες την ζωή σου με τους δικούς σου
όρους. Νους σταθερός στις απόψεις του,
καθαρή και δίκαιη καρδιά, γενναιοδωρία.
Η επιτομή του ανδρός.
Πριν από 30 περίπου χρόνια σταμάτησες
την επαγγελματική σου δραστηριότητα
και αφιέρωσες τον χρόνο σου στην πνευματική αναζήτηση του Θεού.
Διαμοίρασες τα υπάρχοντά σου. Έζησες
ακτήμων ως μηδέν έχων και τα πάντα κατέχων. Επιζήτησες την απλότητα, την χρυ-

σή των απολύτως αναγκαίων, την επιλογή
του ουσιαστικού.
Και ήρθε η ώρα, πριν από 1½ χρόνο, που
ο Κύριος θέλησε να σε δοκιμάση. Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση που υπέστης σε
οδήγησε στην σταδιακή εκφύλιση του μυϊκού σου συστήματος και συ, ο αγωνιστής,
δεν μπορούσες να περπατήσεις. Και δεν
έφτανε μόνο αυτό. Ακολούθησε η πλήρης
απώλεια της όρασής σου. Η δεύτερη μεγάλη απώλεια του σώματός σου.
Ούτε αυτή τη φορά αιφνιδιάστηκες. Ανασυντάχθηκες γρήγορα. Κατάφερες να σηκώσεις το αβάσταχτο βάρος της νέας δοκιμασίας. «ΕΚΟΥΣΙΟΝ ΕΠΟΙΗΣΕΣ ΤΟ
ΚΑΤΗΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΝ» κατά την ρήση
του Μ. Βασιλείου. Δέχθηκες το θέλημα του
Θεού ως δικό σου θέλημα. Ποτέ δεν έκλαψες, ποτέ δεν θρήνησες, μόνο υπέμενες με
καρτερικότητα και αγωνιζόσουν.
Όταν, σε μία από τις τελευταίες μου επισκέψεις, σε είδα να χαμογελάς σου είπα:
«Πατέρα φαίνεσαι καλύτερα». Και συ μου
απάντησες: «Τα γεράματα δεν κρύβονται». Ίσως είχες διαισθανθεί το επικείμενον. Θυμήθηκα τον στίχο από την προς
Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου: «Ουκ έχωμεν ώδε μένουσαν πόλιν,
αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν».
Και ένα βράδυ, μετά από λίγες ημέρες η
δοκιμασία τελείωσε μέσα σε λίγα λεπτά.
Έφυγες όρθιος, δεν πέθανες, μετέστης
προς την αληθινή ζωή για την οποία προετοιμαζόσουν από χρόνια.
Προσφιλέστατε πατέρα,
Αντιμετώπισες τον θάνατο με το θάρρος
που αρμόζει σε μια γενναία ψυχή, τον
αντίκρισες πολλές φορές κατάματα με
απαράμιλλο ψυχικό σθένος. Οι περισσότεροι βιώνουν το γεγονός της σωματικής
τους απώλειας με την αγωνία του θηράματος που βρίσκεται στα χέρια του κυνηγού. Εσύ όμως είχες πάντοτε υπ’ όψιν σου
τους ψαλμούς του Δαυίδ: «η παγίς συνετρίβη και εγώ ερρύσθην διότι η βοήθειά
μου εν ονόματι Κυρίου».
Ο θάνατος μέσα από μια τέτοια ματιά,
απογυμνώνεται από το κάλυμμα της αγωνίας και του φόβου και μεταλλάσσεται σε
στιγμή εξόδου προς μιαν άλλη υπόσταση.
Πίστευες ακράδαντα αυτό που λέει ο ευαγγελιστής Ιωάννης : «Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα εν η πάντες οι εν τοις
μνημείοις ακούσονται της φωνής αυτού
και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής».
Λυπάμαι, προς στιγμήν, ΠΑΤΕΡΑ, για την
απώλειά σου, όμως με παρηγορεί η ηρεμία
και η ανάπαυση που είναι εμφανής στην
μορφή σου. Θα προσεύχομαι η πίστη σου
να βρει ανταπόκριση.
Και τώρα, ΠΑΤΕΡΑ, σου ζητάω συγγνώμη αν σε στεναχώρησα καθ’ όλην την διάρκεια που ήμουν μαζί σου. Δως μου ως
αντίδωρον την ευχή σου και επίτρεψέ μου
να σε προπέμψω με ένα ποίημα του Γεωργίου Δροσίνη:
Τι λοιπόν; Της ζωής μας το σύνορο θα το
δείχνει ένα ορθό κυπαρίσσι;
Κι απ’ ό,τι είδαμε, ακούσαμε, αγγίξαμε
Τάφου γη θα μας έχεις χωρίσει;
Μήπως ό,τι θαρρούμε βασίλεμα;
Γλυκοχάραμα αυγής είναι πέρα;
Και αντί νάρθει μια νύχτα αξημέρωτη;
Ξημερώνει μια αβράδιαστη μέρα;
Αιωνία σου η μνήμη, ΠΑΤΕΡΑ
Ο υιός σου,
Αλέξανδρος Καλέντης
Στη μνήμη του εκλιπόντος, ο υιός του Αλέξανδρος Καλέντης εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 300 ευρώ.

Στη μνήμη
ΝΕΟΚΛΗ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ

και

✞ Πέντε χρόνια
από το θάνατό του

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
✞ Ένας χρόνος
από το θάνατό της

Για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο της Ευαγγελίας Σαλούστρου και
πέντε από το θάνατο του Νεοκλή Σαλούστρου η γυναίκα του καταθέτει στη μνήμη
τους και στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
Μας λείπεις Νεοκλή. Η απουσία σου δεν ξεπερνιέται και θα μας λείπεις για πάντα.
Νεοκλήνα

Στη μνήμη
ΑΣΗΜΕΝΙΑΣ
χα ΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΟΥΙΔΑΣΚΗ

Στη μνήμη
ΟΡΕΣΤΗ
ΣΑΜΟΛΗ
(Σαμολορέστη)

✞ Ένα έτος από το θάνατό της,
στις 9/3/2013

✞ 30 χρόνια από το θάνατό του

Στις 2 Μαρτίου τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στ’Ανώγεια το Ετήσιο Μνημόσυνο της Ασημένιας χα Ιώαννου Βουϊδάσκη.
Τα παιδιά της Κρίτων, Νίκος και Βασίλης
και η αδερφή της Ευαγγελία, εισέφεραν
στη μνήμη της και στη Φ.Α. το ποσό των
150 ευρώ.

O Σαμολορέστης ήταν ένας από τους παλιούς ταχυδρόμους που για 22 χρόνια πρόσφερε τις υπηρεσίες του στα Ανώγεια.
Ένας καλός Ανωγειανός που πάντα σεβόταν και φρόντιζε τους συγχωριανούς του.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων
από το θάνατο του Ορέστη Σαμόλη η οικογένεια του προσέφερε στη μνήμη του
100 ευρώ στην εφημερίδα «Η Φωνή των
Ανωγείων».
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑΣ
ΞΥΛΟΥΡΗ
(ΜΠΑΜΠΑΚΙΟΥΔΕΝΑ)
✞ 17/1/1917-30/1/2014 (ετών 97)

Καλό σου ταξίδι Ζαφειρένια μας. Μοναδικό κορίτσι ανάμεσα σε 6 αδερφούς ,
Ζαφειρένα του Κανόνη, έζησες μια ζωή
δύσκολη, σημαδεμένη από την καταστροφή του χωριού, τις απώλειες του άντρα
σου και του παιδιού σου. Πάλεψες και
αγωνίστηκες, ανέστησες τα παιδιά σου, τα
πάντρεψες και αξιώθηκες να δεις εγγόνια
και δισέγγονα Πάντα ήσουν εκεί για
όλους μας, το σπίτι σου ανοιχτό και η
αγκαλιά σου φιλόξενη. Ποτέ δεν έλειψε
το χαμόγελο από τα χείλη σου κι ας ήσουν
πικραμένη. Είχες πάντα μία στωικότητα
και μία σοφία. Έζησες πολλά Ζαφειρένια
και πέρασες πολλά πριν φύγεις για πάντα.
Τώρα από το σπίτι του Κανόνη, έμεινα
μόνο εγώ, ο αδερφός σου ο Γιώργης, για
να θυμάμαι εκείνα τα χρόνια πως ήταν το
σπίτι μας πριν την καταστροφή του χωριού, πριν σκορπίσουμε και φύγουμε μακριά, για να θυμάμαι εσένα ανάμεσα στα
αδέρφια μας και τους γονείς μας. Πήγες
να συναντήσεις τους αδερφούς μας, τον
Κώστα, τον Βασίλη, τον Παπαγιάννη, τον
Λευτέρη και τον Χαραλάμπη μαζί με τον
άντρα σου τον Μανώλη και τον Στεφανή
σου, για να σε προσέχουν. Καλό σου ταξίδι λοιπόν Ζαφειρένια μας και χαιρέτα
τους όλους εκεί που είσαι. Ας είσαι αναπαυμένη στην αιωνιότητα και στον Παράδεισο.
Ο αδελφός σου
Γεώργιος Σκουλάς (Ζούλης)



Γεννήθηκες το 1917, εποχή δύσκολη ανάμεσα σε πολέμους, πείνα και κακουχίες,
μοναχοκόρη του Κανόνη, μεγάλωσες ανάμεσα σε 6 αδερφούς.
Παντρεύτηκες το Μανόλη Ξυλούρη του
Μπαμπακιό, αλλά δεν χάρηκες πολύ το
γάμο σου. Το 1940 σκοτώνεται στην Αλβανία, ο αγαπημένος σου αδερφός, ο Κώστας. Τότε έβαλες το μαύρο τσεμπέρι στην
κεφαλή και δεν το έβγαλες ποτέ, από 23
χρονών το φορούσες…
Το βαρύ και ασήκωτο χτύπημα ήρθε με
την εν ψυχρώ εκτέλεση του Στεφανή σου,
που δεν μπόρεσες ποτέ να καταλάβει το
γιατί…που έφταιξε ένα άοπλο ανήλικο
(μόλις 8 χρονών) παιδί…, αλλά ο πόλεμος
δεν έχει λογική έλεγες…
Ήσουν 8 μηνών έγκυος, ο Στεφανής άφησε την τελευταία του πνοή στην αγκαλιά
σου…το μωρό στην κοιλιά σου σπαρταρούσε…τα δύο σου παιδιά, η Λευτερία και
ο Γιώργης 6 και 4 χρονών, σε τραβούσαν
από το φουστάνι χαμένα….δεν μπορούσαν
να καταλάβουν τι είχε συμβεί…

Και το χειρότερο, αυτό που δεν μπορούσε
να το χωρέσει ο νους σου ήταν, ότι δεν το
έψαλε Παπάς, δεν το έθαψες όπως συμβαίνει σε όλους. «Τόσα προυκιά είχα και
το παιδί το τύλιξαν σ’ένα γαμπά σαν σκύλο»…έλεγες…δεν το κήδεψες…λες και δεν
είχε ψυχή…
Βασανιζόσουν 70 ολόκληρα χρόνια από
τύψεις γιατί να ζεις εσύ και να σκοτωθεί
το παιδί σου, γιατί να μη σε σκοτώσει ο
ίδιος ο Γερμανός, με το ίδιο όπλο που
σκότωσε τον Στεφανή σου, την ίδια στιγμή, όταν σου έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο...
Η μοίρα όμως σε έβλεπε δυνατή και σου
έστελνε απανωτά χτυπήματα. Πεθαίνει
και η Ανδρονίκη σου βρέφος, δεν άντεξε
τις κακουχίες, αλλά μαζί με τον παππού
προσπαθούσατε να στηρίξετε ο ένας τον
άλλο…
Η τύχη δεν ήταν με το μέρος σου, στις 6
Ιανουαρίου 1948 χάνεις και τον άντρα
σου, το στήριγμά σου. Ο Πολύδωρος σου
έκανε τα πρώτα του βήματα στο νοσοκομείο, στήριγμα το κρεβάτι του ετοιμοθάνατου πατέρα…
Βρίσκεσαι ολομόναχη με μόνη βοήθεια τα
υπερήλικα πεθερικά σου, να μεγαλώσεις
τα παιδιά σου, κανείς άλλος δε βρέθηκε
να σε στηρίξει στη χηριά σου….
Ευτυχώς, όπως έλεγες χαρακτηριστικά,
«είχα τα πεθερικά μου και αισθανόμουν
ασφάλεια, σιγουριά, δεν είχανε πράμα να
μου δώσουνε, αλλά τους είχα στήριγμα,
«ούτε κρεμμυδόφυλλο δεν είδα από κιανένα μόνο τα πεθερικά μου, που Άγια
λείψανα να κάμουνε…»
Το ίδιο γιαγιά σου ευχόμαστε κι εμείς τα
εγγόνια σου ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ
Γιατί είμαστε τυχεροί που σε είχαμε δίπλα
μας, συμμεριζόσουν πάντα τις χαρές μας
και μας έλεγες «την ευχή τσι ευχής μου
να’χετε, δεν έχω πράμα να σας δώσω, μόνο την ευχή μου» και πίστεψέ το γιαγιά,
μας έδωσες ό,τι πολυτιμότερο είχες, την
αγάπη σου…
Ήσουν δυνατή και στάθηκες πληγωμένη
δίπλα στην υπόλοιπη οικογένεια, στις χαρές και στις λύπες, όμως η σκέψη σου δεν
έφυγε στιγμή από το Στεφανή σου….Πολλά βράδια σε ακούγαμε να λες μοιρολόγια, με βουβό κλάμα...να σκουπίζεις τα
μάτια σου, όταν μας έβλεπες….
Έμαθες να στέκεις βράχος στα χτυπήματα της ζωής, να στηρίζεις και να παρηγορείς κάθε πικραμένο και αυτό ήταν το
μεγαλείο της ψυχής σου.
ΓΙΑΓΙΑ,
Όλοι εμείς παιδιά και εγγόνια αισθανόμαστε τυχεροί στη ζωή που σε είχαμε δίπλα μας, μας τίμησες και μας αγάπησες
πολύ.
Μας έδειχνες πώς να είμαστε ουσιαστικοί,
ανυπόκριτοι και σεμνοί, αντλώντας από
την προσωπικότητά σου, πολύτιμα διδάγματα και υψηλά πρότυπα. Σ’ευχαριστούμε
γιατί πάνω απ’όλα, παρά τις κακουχίες
και τις τραγικές καταστάσεις που βίωσες,
κράτησες ψηλά τον πήχη της ηθικής, της
αξιοπρέπειας, της ανθρωπιάς.
Δεν λύγισες και δεν υπέκυψες στα χτυπήματα της ζωής.
Είμαστε σίγουροι, ότι είσαι ευτυχισμένη
κοντά στον Παππού και στην αγκαλιά σου
τα δυο σου αγγελούδια, την Ανδρονίκη
και το Στεφανή!!!.
Καλό σου ταξίδι,
γιαγιά
Τα εγγόνια σου
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους χωριανούς,
που τίμησαν την γιαγιά μας, τόσο με την

παρουσία τους, στην εξόδιο ακολουθία,
όσο και με τα λόγια συμπάθειας που εξέφρασαν στην οικογένεια.



(αφήγηση Μπαμπακιούδενας, στα Αποκαλυπτήρια του Μνημείου του Στεφανή
Εμμ. Ξυλούρη, την 13η Αυγούστου 2006)
… «Ήρθανε οι Γερμανοί και ετυλίξανε το
χωριό, ίντα σκοπό είχανε οι Γερμανοί εμείς
δεν ηξέραμε και μετά μας ελένε θα πάτε
στο σκολειό και μας παίρνουνε τα γυναικόπαιδα, γιατί άντρες δεν εβρεθήκανε στο
χωριό γιατί ήτανε στις ανταρτοσύνες, δεν
ήσανε στο χωριό.
Εγώ ήμουνα μέσα στο σπίτι κι έκουσα το
πυροβολισμό, αλλά που να βάλει ο νους
μου εμένα, ότι ο πυροβολισμός ήτανε δικός
μου, ας είναι, σηκώθηκα εγώ έβαλα τα
ρούχα (για τη γέννα) στο τσουβάλι.
Εσήλωσα το τσουβάλι στη κεφαλή μου και
έγειρα και’γω μα πούμε με τσι άλλες, δεν
εστάθηκα στο λιβάδι μόνο επήγαινα προς
τσι Βασιλικής και γροικώ τη Γρυλιούδενα
και λέει του Μπαμπακιό, ο Στεφανής του
Μπαμπακιό, και λέω εγώ, Εμπήκε κρυγιός αέρας στα σωθικά μου, λέω εσκοτώσανε το κοπέλι μου…
Ρωτώ και δε μου λένε πράμα, αλλά θωρώ
την μάζωξη, θωρώ τσι ανθρώπους και λέω
δικό μου είναι το κουλούρι και εσήκωνα
το τσουβάλι και παώ ίδια εκειά και το βρήνω σκοτωμένο –τελειωμένο. Αυτό. Το πρόλαβα δηλαδή και το γύρισα στη ποδιά μου
και έκαμε τσι αναχασκήδες στη ποδιά μου
και τού’κλεισα τα μάτια.
Ο άντρας μου ήταν στις ανταρτοσύνες ήθελε να’ρθει να το θάψει. Έκαμε απόπειρα
από κεια που ήτανε με τσι αντάρτες να’ρθει
να θάψει το κοπέλι και μόλις ήταν παγομένος έπαε είδε τη Χρυσαυγή και τσι’πε
«άντε Χρυσαυγή…δεν είδε άλλο άνθρωπο
μόνο αυτή…να πάμε να πάρουμε το παιδί
μου από την Παναγία να πάμε να το θάψουμε και του σύντραμε η Χρυσαυγή να
πάρει το κοπέλι που ήτανε στο Καβαλέτο
6 μερόνυχτα έκαμε άθαφτο και του συντρέμει η Χρυσαυγή και παίρνει το παιδί
να το πάει στο παλιό νεκροταφείο, στο
Κατηχητικό που είναι σήμερο, ήταν παλιό
νεκροταφείο, είχανε κι άλλα μνήματα, τσι
νεκρούς δεν τσι χανε βγαρμένους και πάνε το παιδί έκεια πέρα.
Την ώρα που ήταν να βγάλει την πλάκα
για να το θάψει το παιδί, φωνάζει η Καβλανταντόνενα, από έκειε ποπέρα τα Φασουλιανά που ήτανε, φυγε γιατί έρχονται
οι Γερμανοί, και ήσανε προβαρμένοι από
το Κατσιπρομούρη, από κείνονε τον πρίνο
και κατεβαίνανε και φήνει άθαφτο το κοπέλι και φεύγει.
Όντεν ήτανε στο λιβάδι, να φύγει κάτω
από το λιβάδι, και βάνουνε μια ριπή του
πολυβόλου και σκότωσε (παντούσε) ο ρούκουνας τσι Παναγιάς και δεν την πήρε
αυτός (ο άντρας μου) που πήρενε κάτω,
αλλιώς θελά πομείνει και ατός (ο άντρας
μου) ίδια έκεια.
‘Εχασα τη χαρά τσι ζωής μου γιατί ήτανε
το πρώτο μου παιδί, ήτανε η πρώτη χαρά
του σπαθιού μου κι έχασα το παιδί μου και
τά’χασα όλα.
Την κατάρα μου να’χουνε όποιοι θένε τον
πόλεμο, την ευκή μου να’χουνε όποιοι θένε
την Ειρήνη. Άλλο τίποτα δεν έχω να πω…»
Ζαφειρένια Ξυλούρη
(Μπαμπακιούδενα)
Τα τέκνα της εκλιπούσας, Ελευθερία, Γεώργιος και Πολύδωρος Ξυλούρης εισέφεραν στη μνήμη της και στη Φ.Α. το ποσό
των 150 ευρώ.
Ο αδερφός της εκλιπούσας, Γεώργιος
Σκουλάς (Ζούλης) εισέφερε στη μνήμη
της και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΚΟΥΛΑ
(Αμερικάνου)
✞ Αποβίωσε στις 24/1/2014,
ετών 66

Για το Μανώλη
1 Φεβρουαρίου 2014
Φεύγεις με νοτισμένο το δέρμα σου αλμύρα, ποιας μανιασμένης θαλάσσης και
ποιου ωκεανού τα κύματα 16 χρόνε νέε με
μια βουργια στον ώμο που στην ουσία ποτέ δεν αποχωρίστηκες γεμάτη εικόνες,
όνειρα, ελπίδες.
Φεύγεις και μένεις μαχαίρι στην καρδιά
μας, για πάντα στη σκέψη μας ένας ωραίος ευγενής ταξιδευτής. Με την καλοσύνη
ανθρώπου που αγοράζει νερό από το νεροκουβαλητή ακόμα κι όταν έχουν ανοίξει
οι καταραχτες τ’ ουρανού.
Με την ευγένεια μερακλή χορευτή που
σηκώνει το χέρι, κάνει μια μικρή στροφή
και καλεί τον επόμενο.
Φεύγεις μ’ ενα ματσάκι βασιλικό στ’ αφτί
ακριβή παραγγελία της μάνας μας, βασιλικό από την αυλή μας για το Μανώλη μας.
Πάλι ταξίδι φεύγεις, ήθελα και να ξερα τι
σου ταξε ο Χαροβαρκάρης που να να ‘ναι
πιο ακριβό και όμορφο από τη ροδοπεριχυμένη κόρη σου Μαρία.
Ποιας άλλης πάλι ξενιτιάς
εζήλεψες τα κάλη,
η μήπως και να ζήτηξες
τσι μάνας την αγκάλη
Το όνειρο της επιστροφής ήταν γλυκό, γεμάτο με καθημερινές, απλές απολαύσεις.
Ένας καφέ η μια καλή παρέα κάτω από
τον περαχωριαν πλάτανο. Έτοιμο είχες
και το μαντολίνο σου, έτοιμο να παίξει το
γλυκό σκοπό εκείνο της επιστροφής.
Αλλά δεν ήθελε Μανώλη δεν ήθελε.
Όχι αδέλφι δεν φοραω μαύρα σήμερα,
ένα παιδικό βελουδένιο φουστανάκι πράσινο φοραω εκείνο που μου έστειλες από
την Κίνα, και μια γκέισα κούκλα παραμάσκαλα κρατώ και διαλαλώ στα περαχωριανακια.. Ο Μανώλη μας μου την επεψε.
..ο Μανώλη μας μου την επεψε…
Η Ειρήνη μας μηνά της φύσης
Ντύσου στα μπλε σου ουρανέ
και σεις βουνά με χιόνια
ξενιτεμένος έρχεται
να κοιμηθεί στ’ Ανώγεια.
Είθε σε άλλους τόπους και χρόνους να
ζήσουμε πιο πολλά πράγματα μαζί.
Καλή αντάμωση.
Η αδελφή σου,
Μαρία



Επικήδειος στο Μανώλη Σκουλά
Ανώγεια, 1 Φεβρουαρίου 2014

Έφυγες μόνος και χωστά του Κίκη από τα
πρόβατα, παιδί 16 ετών. Δραπέτης από την

αδιέξοδη βιοπάλη, κρατούσες ρίφι στον
ώμο για να το πουλήσεις και να κάμεις τα
εισητήριά σου για να μπεις στα καράβια.
Και επιστρέφεις σήμερα, συνοδευόμενος
από εκατοντάδες ανθρώπους -φίλους και
δικούς- για να επαναγκατασταθείς μόνιμα
στ’Ανώγεια στα 66 σου. Πικρά αυτοδιοικούμενος γράφεις με περηφάνια στη μάνα
σου γράμματα από τον Περσικό Κόλπο,
από τη Μασσαλία, την Ιαπωνία, το Σαν
Φρανσίσκο και τη Σαγκάη. Ρωτάς για τις
σπουδές του Κώστα μας, για τη βοσκική
του Αρίστου, πότε θα βαφτίσουμε το Ζαχαρία, τι κάνει η Ριρίκα και το Μαριώ. Και
όλο πέμπεις. Πέμπεις τον ιδρωμένον οβολό σου για τις ατέλειωτες ανάγκες και ποτέ δεν ζητάς. Φέρνεις γραμμόφωνο στο
Περαχώρι, απαντοχή στους εδικούς και
όλο έρχονται φίλοι με ενθουσιασμό να μας
πουν ότι σε γνωρίζουν. Μετά πιάνεσαι
λαθραίος στην Αμερική. Δεκατρία ολόκληρα χρόνια, από του Πολύδωρου τον γάμο
μέχρι του Αρίστου την αρραβώνιαση λείπεις. Η Κίκαινα, που σηκώνει τον πιο βαρύ σταυρό, έλεγε: «Όσο χρονών είναι ο
Μανώλης του Πολύδωρου, έχω να ιδώ το
Μανώλη μου»!
Με ιερότητα και αγωνία, περιμέναμε κάθε
Χριστούγεννα το τηλεφώνημά σου. Αλλά
έρχονταν ο Καλαθάς, ο Σηφονίκος και ο
Ορέστης του Θοδωροπέτρο και μας λέγανε ότι είσαι μερακλής και χουβαρντάς, ότι
έχεις φίλους πιστούς και ότι οι Έλληνες
στη Νέα Υόρκη σε γνωρίζουν. Και εμείς
οι μικρότεροι που δε σε ξέραμε, αισθανόμασταν ότι έχουμε φυλαγμένο ένα θησαυρό στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Τα βάσανά σου δεν μας τα είπες ποτέ. Τη
μοναξιά και την κούραση, την εκμετάλλευση, την αγωνία, την προσπάθεια να γίνεις
από το μηδέν κάποιος, χωρίς να τσαλακωθεί η περηφάνιά σου, να αποκτήσεις χωρίς
να αρπάξεις, να είσαι ξεχωριστός χωρίς
να είσαι δυσάρεστος αλλά επιθυμητός.
Και μετά ήρθες, Αδιάλειπτα κάθε χρόνο
από το 1986. Και είδαμε πως είναι η λεβεντιά χωρίς έπαρση, το μερακλίκι χωρίς
υπερβολή, η ενεργητικότητα χωρίς πονηριά, η συμμετοχή χωρίς ιδιοτέλεια και η
μάνητα χωρίς κακία. Και μας δίδαξες το
μεγάλο μυστικό. Ότι το μεγαλύτερο αφεντικό είναι ο πιο πιστός υπηρέτης του συνανθρώπου σου.
Και μετά ήρθαν και τα πιο καλά χρόνια.
Επιχειρηματίας στη Νέα Υόρκη με την
βοήθεια του συζύγου σου. Με μόνο προσόν να ξέρεις να αρμέγεις πρόβατα, όπως
έλεγες αυτοσαρκαστικά. Πέρασε πια και
πάει καιρός που μετρούσες το «έχειν» σου
φορές τρεις. Και φυσικά το σκορπούσες
φορές εννιά.
Τι ευχαρίστηση ήταν αυτή να δίδεις! Και
να μην λες αν έχεις! Δωρεάν λάβατε δωρεάν δώτε! Τι βεβαιότητα ήταν αυτή ότι
έχει ο Θεός; Και έλεγες στη μάνα σου:
«Όσο μα τα λιχνώ, τόσο έρχονται!» Και
αυτή γελούσε πικρά, γιατί είχε δει λογιών
και λογιών λιχνίσματα στον καιρό της. Σου
επεστράφησαν όμως αισθήματα! Αβίαστα
απλόχερα και απροσχημάτιστα. Είδαμε
τον λαμπρό γάμο της Μαρίας σου με τον
Χρήστο και ξέραμε όλοι ποιος έσπειρε και
ποιος θερίζει. Ξέραμε τι σημαίνει ο Μανώλης του Κίκη για την Κρητικοσύνη της
Νέας Υόρκης. Το βλέπουμε και σήμερα.
Και μετά σχεδιάζαμε την επιστροφή σου
στην Ελλάδα. Να μοιράζεις το χρόνο σου
έξι μήνες στην Αμερική και έξι με μας.
Έστω με οριακή δύναμη, ήρθες τον περασμένο Ιούλη, για την τελευταία μας χαρά.
Τουλάχιστον το είδες κι αυτό. Και μετά
ήρθε η «απαιδία λήξις».
Μπορεί και να φεύγεις για να μεγαλώσουμε. Σίγουρα πάντως θα είχαμε πολλά να

κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς ό,τι και να κάνουμε θα σου το αναφέρουμε.
Σε αποχαιρετούμε σήμερα με την μεγάλη
περηφάνια ότι υπήρξες, ότι υπήρξες ένας
από εμάς, ότι υπήρξες για όλους.
Είμαι υποχρεωμένος να σου απαγγείλω το
ποίημα «Όσο μπορείς…» του Καβάφη,
γιατί ήταν η παρακαταθήκη της συμπεριφοράς σου:
«Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου
όπως τη θέλεις
Τούτο προσπάθησε τουλάχιστον.
Όσο μπορείς μην την εξευτελίζεις
μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου,
μες τες πολλές κινήσεις και ομιλίες.
Μην την εξευτελίζεις πιάνοντας την,
Γυρίζοντας συχνά κι εκθέτοντας την
Στων σχέσεων και των συναστροφών
Την καθημερινή ανοησία
Ώσπου να γίνει σαν μια ξένη, φορτική»
Σεβασμιώτατε, πανοσολογιότατοι, αιδεσιμότατοι, χωριανοί, φίλοι και δικοί, σας
ευχαριστούμε που με την παρουσία σας
τιμάτε σήμερα τον ξενιτεμένο μας.
Θείε Μανώλη στο καλό



Νίκος Σκουλάς

Αποχαιρετισμός σ’ένα Γνήσιο Κρητικό
Δεν το βαστά ο λογισμός πως στο κορύφωμα της ζωής έφυγες, τόσο νωρίς. Σεβαστέ
μου Σύντεκνε Μανώλη, Μανώλη του Κίκη
Σκουλά.
Με μεγάλη θλίψη ήρθαν να σε αποχαιρετήσουν οι Κρητικοί, οι Έλληνες και μαζί
και φίλοι Αμερικάνοι και όλοι λένε: «Τέτοιοι άνθρωποι δεν πρέπει να φεύγουν
νωρίς»
Με τι καρδιά η Μικρή Κρήτη της Νέας
Υόρκης να αποχαιρετήσει ένα λεβέντη
σαν και σένα, ένα γνήσιο Κρητικό;
Τα λόγια τα πεζά δε μου φτάνουν να περιγράψω τον άνθρωπο., τον άντρα τον
αληθινό που ήταν τόσο αγαπητός στην Κοινωνία. Γι’αυτό θα δανειστώ μερικές ποιητικές αποστροφές από τον Ανδριωμένο
που τον φέρνουν πίσω στην πατρίδα του
από την ξενιτιά. Τέτοια λόγια ταιριάζουν
μόνο για τους λίγους και εκλεκτούς.
Στον ουρανό στέκει ο Θεός,
μπροστά στη Θεία Κρίση,
τον αντρειωμένο φέρνουνε
πώς να τον αντικρύσει
Που του’χε δώσει στη ζωή
διόματα να τρέχει,
π’ ο νους τ’ανθρώπου δεν χωρεί
το σώμα δεν αντέχει
Το πνεύμα του αθάνατα
αγγέλοι το βαστούνε
Και το κορμί ντου τ’ακριβό
στην Κρήτη ακουμπούνε
Εκεί στην Κρήτη σε πάνε να σ’αποθέσουν
και σένα Μανώλη. Τ’Ανώγεια που γεννήθηκες ετοιμάζονται να σε δεχτούνε ευλαβικά, πίσω στ’αγαπημένο χώμα.
Σ’αυτό το χώμα πρωτοείδες το φως του
κόσμου. Σ’αυτά τα βουνά, όπου σε μάγεψε
το μεγαλείο της φύσης κοιτάζοντας το πέταγμα του Σταυραετού και ακούγοντας
γλυκά να κελαηδούν τα σιγαρδέλια.
Σέρνεις τις ρίζες από τον Ψηλορείτη και
έχεις μέσα σου το κρητικό το DNA, που
είναι ιερό, γιατί είναι ποτισμένο με θυσίες
και αίμα. Με αυτά τα στοιχεία απόκτησες
τη λεβεντιά, την αρχοντιά με την εξά και
την ανθρωπιά αντάμα. Πήρες τα κρητικά
χαρίσματα με τα οποία σε γνωρίσαμε κι
ακόμη το φιλότιμο, τη φιλοξενία το πνεύμα
το ελεύθερο το καθαρό το βλέμμα.
Από την οικογένεια σου πήρες και ρίζες
καλλιτεχνικές. Μαζί γλεντούσαμε στη μι-

κρή μας Κρήτη της Νέας Υόρκης και όταν
δεν είχαμε λύρα έπαιζες το μαντολίνο σου
και τραγουδούσαμε τη ζωή, τον πόνο την
αγάπη. Λέγαμε και μαντινάδες αντικρυστές ακόμα και με κόντρες. Σε μια τέτοια
παρέα πριν μερικά χρόνια μου είπες μια
μαντινάδα και μου έμεινε:
Μου’πε πως δε γιατρεύεται
ο πόνος ο δικός μου
ένας γιατρός απ’τις Γωνιές
κι είναι και Σύντεκνός μου
Εκεί μ’έκοψες. Δεν έβρισκα λόγια να ταιριάξω και να απαντήσω αμέσως.
Κάθε φορά που μ’έβλεπες μού’λεγες μεταξύ σοβαρού και αστείου:
«Σύντεκνε εγώ ακόμα περιμένω την απάντηση». «Κάποια μέρα θα την πάρεις» σου
έλεγα.
Δεν φανταζόμουν ότι ίσως από ένστικτο,
ίσως από σύμπτωση της μοίρας, σήμερα θα
έπαιρνες τη φοβερή απάντησή μου. Αλίμονο!
Ο χρόνος θα τον γιάτρευε
τον πόνο τον δικό σου
Μα ήρθε τσουνάμι φονικό
να κόψει τον ανθό σου
Σήμερο αγαπητέ Μανώλη δε θα τραγουδήσουμε.
Σήμερον δεν παίρνουν οι Γωνιές φωτιά
για να καούν τ’Ανώγεια, γιατί μια φλόγα
που ζέσταινε τη Μικρή Κρήτη της Νέας
Υόρκης έσβυσε.
Τα αγαπημένα σου πρόσωπα η σύζυγός
σου Αλίκη, η Μαρία η κόρη σου, ο γαμπρός σου, η αδελφή σου και όλοι ολόγυρα στην Αμερική και στην Κρήτη πάλεψαν
μαζί σου να μη σβύσει αυτή η φλόγα. Ο
πόνος όμως ήταν αβάσταχτος. Σε νίκησε
σαν το φονιά και κόπηκε ο ανθός σου κι
έχασε έτσι τη γλύκα της ζωής σου.
Γι’αυτό σου δίνω μεγάλη παραγγελιά εκεί
που πας
Αν συναντήσεις το θεό
να του το πεις με τόνο
Πως η ζωή είναι γλυκειά
ακόμη και με πόνο
Και όταν περνάς από τη Θεία Δίκη
Σαν σου ζυγίσουν την ψυχή
και τηνε βρουν εντάξει
Σαν πεταλούδα ανάλαφρη
στσ’αγγέλους θα πετάξει.
Μυρωδικέ μου Σύντεκνε Μανώλη
Αν το πνεύμα σου είναι ακόμη
στην ατμόσφαιρά μας
Αν η ψυχή σου πεταρίζει από πάνω μας,
γιατί βρίσκεσαι ακόμη
στα ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ανάμεσα
ΑΝΩ ΓΗΣ και του ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ…
Πρέπει να σ’αφήσουμε να φύγεις κι εγώ
σ’αποχαιρετήσω
Αγαπητέ φίλε
Μα ν' η ζωή μονόδρομος και δε γυρίζει
πίσω
Καλό σου ταξίδι αγαπητέ μου Σύντεκνε
Άμε στην αιωνιότητα Μανώλη του Κίκη
Εκεί σε περιμένουν αγαπημένα πρόσωπα
Άμε σε τόπο χλοερό, Μανώλη Σκουλά
Εκεί που ο χρόνος δεν τελειώνει ποτέ
Και σίγουρα τα χρόνια θα είναι ΠΟΛΛΑ
Ο σύντεκνός σου,
Δρ. Γιάννης Νάθενας
H Αλίκη Σκουλά-Κωστάλας (Νέα Υόρκη)
εισέφερε στη μνήμη του συζύγου της και
στη Φ.Α το ποσό των 100 ευρώ
Στη μνήμη του εκλιπόντος, η οικογένεια
Γεωργίου Σκουλά (Ζούλη) εισέφερε 50
Ευρώ στη Φ.Α.

Βασίλειος
Ιωάννου
Κεφαλογιάννης
(Μεμεντρίκος)
✞ 1928-2014

Μεμεντρίκο υπερήφανος
ήτο κι ο θάνατος σου,
μεγάλη η κληρονομιά
που αφήνεις των παιδιών σου.
Αλέκος Νταγιαντάς
Ο Βασίλειος Ιωάννου Κεφαλογιάννης (ή Μεμεντρίκος), ήταν το δέκατο παιδί και το μοναδικό που απόκτησε από τον τρίτο γάμο του, με
την Αικατερίνη Σκανδάλη, ο Ιωάννης Κεφαλογιάννης ή Μεμεντρικογιάννης.
Γεννήθηκε το 1928 και απεβίωσε την 1η Φεβρουαρίου 2014. Από μικρό παιδί διακρινόταν
για την ευφυΐα και τη φιλομάθεια του. Κατά
τη διάρκεια της Κατοχής υπηρέτησε με ζέση
την Εθνική Αντίσταση, παρά το νεαρό της
ηλικίας του και τιμήθηκε προς τούτο. Μετά
την Απελευθέρωση συμμετείχε στον κοινό
αγώνα όλων των Ανωγειανών για την ανασυγκρότηση των Ανωγείων, μετά την ολοκληρωτική καταστροφή τους από τους Ναζί το 1944
και από το μετερίζι του ενεργού και δραστήριου μέλους του Εκδρομικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων. Κατά την ιδία περίοδο υπηρέτησε και τη στρατιωτική του θητεία
με το βαθμό του Δεκανέα.
Την 15-8-1952 ήλθε σε γάμο με την Περσεφόνη Ιωάννου Σμπώκου και απόκτησε μαζί της
τρεις κόρες: την Γιούλη, την Κάτια και την
Γιάννα, οι οποίες διεκρίθηκαν για την κοινωνική τους δραστηριότητα: οι δυο πρώτες στον
Καναδά και η τρίτη στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Ο Βασίλειος Κεφαλογιάννης υπήρξε ένας έντιμος αγωνιστής της ζωής και εκοσμείτο με θαυμαστά προτερήματα, που τον έκαναν διακριτό
στη ζωή και αγαπητό στο κοινωνικό του περιβάλλον. Αληθινός και ειλικρινής, φιλοπρόοδος
και φιλάνθρωπος, προσφιλής σε όλους, στους
οποίους πρόσφερε αφειδώλευτα τα πλούσια
δώρα της ευγενικής ψυχής του και της χωρίς
όρια αγάπης του στο συνάνθρωπο του.
Η πρόσφορα του απ’ όλα τα μετερίζια της ζωής, που υπηρέτησε, υπήρξε σημαντική. Προοριζόταν για τον τομέα των γραμμάτων, όμως
τα τύμπανα του πολέμου που ηχούσαν σε Ευρώπη και Ελλάδα το 1940, χρόνο που αποφοίτησε από το Δημοτικό Σχολειό, τον οδήγησαν
στον καθιερωμένο για τους Ανωγειανούς κλάδο ενασχόλησης, αυτόν του κτηνοτρόφου.
Ξεκίνησε από μαντρατζής και έγινε βοσκός,
δημιουργώντας το δικό του κουράδι.
Αργότερα διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή,
υπηρέτησε ως υπάλληλος στο Δασαρχείο, την
Αγροφυλακή και το Μαιευτήριο της Έλενας
στην Αθήνα, απ’ οπού και συνταξιοδοτήθηκε,
δημιουργώντας με τους συνεχείς αγώνες και
τις αγωνίες του ένα ζηλευτό πρότυπο ανθρώπου, άξιου προς μίμηση.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
Η οικογένεια Μανόλη και Νίκης Πασπαράκη
εισέφερε στη μνήμη του εκλιπόντος και στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
Στη στήλη «Ευχαριστήρια» της Φ.Α., παρατίθενται οι λοιπές δωρεές φίλων και συγγενών
στη μνήμη του εκλιπόντος.
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 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΦΩΤ

1

2

3

4

5

6

7

8

Καλό Πάσ χα
Χρόνια πολλά
Ανάσταση
στις ψυχές όλων μας

9

10

Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας
12

11

Φωτό: Μανώλης Σκανδάλης
1 Ο Νικηφόρος Αεράκης με το Βασίλη Ξυλούρη, το Γιώργη Βρέντζο και το Γιώργη Νταγιαντά έδωσαν ξεχωριστό
τόνο στη βραδιά με τη μουσική και το τραγούδι τους. 2 Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας
Ζαχαριάς Σαλούστρος, απευθήνει χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους. 3 & 4 Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ανωγείων Νίκος Βρέντζος απονέμει στον πρόεδρο του Συλλόγου μας, Ζαχαρία Σαλούστρο
αναμνηστικό λάβαρο και τιμητική ξύλινη πλακέτα, δημιουργία της Τερέζας και του Μωυσή Κρήτης και απευθύνει
χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους. 5 Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων απευθύνει
χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους. Το χορευτικό του σχήμα, σε πλήρη παράταξη. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 21, 22 Οι ανώγειανοί και φέτος τίμησαν και λάμπρυναν την εκδήλωση με την παρουσία τους και τις
ωραίες παρέες που δημιούργησαν. 9 Το τραπέζι του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων. 13 & 18 το χορευτικό
σχήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων σε αναμνηστική φωτογραφία. 19 O πρόεδρος της Πανελλήνιας
Κίνησης Μυλοποταμιτών Σπύρος Τρούλης μας τίμησε με την παρέα και την παρουσία του. 20 O πρόεδρος της
Παγκρητίου Ενώσεως Γεώργιος Μαριδάκης και φέτος έσωσε το τιμητικό για το Σύλλογό μας, παρόν του.
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