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ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜA

ανωγεια... μια ιστορια, 
μια μαντιναδα, σελ. 7
του Μανώλη Φασουλά

με μαθηματικη... 
ακριβεια, σελ. 7
του Μανώλη Φασουλά

ανωγειανεσ 
αθιβολεσ 
σελ. 10

ενα πολυ μικρο  
καραβι, σελ. 6  
του Κώστα Μακρή

(συνέχεια στη σελ. 6)

(συνέχεια 

στη σελ. 9)

«Μια οικογενειακή  υπόθεση»
(Αθήνα,  4 Μαρτίου, Κινηματογράφος «ΔΙΑΝΑ»)

Συνδιοργανωτής 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας- «Το Ιδαίον Άντρον», η Ένωση 
Κρητών Αμαρουσίου- «Ο Κρηταγενής Ζεύς» και ο Σύλλογος Κρητών 
Πεύκης/Λυκόβρυσης - «Ο Τάλως» πραγματοποίησαν το βράδυ της Τε-
τάρτης 4 Μαρτίου 2015, την προβολή της ταινίας «Μια Οικογενειακή 
Υπόθεση», στον κινηματογράφο ΔΙΑΝΑ στο Μαρούσι.

(συνέχεια στη σελ. 13)

        ΑΝΩΓΕΙΑΝΕΣ  
      ΕΚΔΟΣΕΙΣ

π ρ ο β ο λ η  τ η σ  τ α ι ν ι α σ

➜

(συνέχεια στη σελ. 4)

ευΧαριστηρια  ανακοινωση
του δήμου ανωγείων
 η μαΧη με τα Χιονια,  
 μασ εβγαλε νικητεσ...     

Ο φετινός χειμώνας για τ’Ανώγεια, ήταν από τους 
πιο βαρείς τα τελευταία χρόνια. Η καινούργια 
χρονιά και ο Γενάρης μας υποδέχθηκε με σφο-
δρές όσο και παρατεταμένες χιονοπτώσεις και 
το έντονο ψύχος που επικράτησε, δυσκόλεψαν 
τη ζωή των συγχωριανών μας, και ο μηχανισμός 
του Δήμου, ξεπέρασε τα όριά του για να μπορέ-
σει να ανταπεξέλθει, κατά τις δύσκολες μέρες τις 
κακοκαιρίας στις δύσκολες καταστάσεις που 
δημιουργήθηκαν, για τους δημότες.

Οι εθνικές βουλευτικές 
εκλογές, που διεξήχθησαν 
στις 25 Ιανουαρίου, είναι 
ήδη παρελθόν. Σε μια δια-
δικασία που κίνησε ομαλά 
για το Δήμο Ανωγείων, αλ-
λά σε πολύ φορτισμένο γε-
νικότερα, πολιτικό κλίμα 
σε εθνικό επίπεδο, οι Έλ-
ληνες για ακόμα μία φορά 
τα τελευταία χρόνια, κλή-
θηκαν να αποφασίσουν για 
αυτούς που θα έστελναν με 
την ψήφο τους στο Κοινο-
βούλιο για να τους αντι-
προσωπεύουν για την επό-
μενη τετραετία.

Ο ανωγειανός  
καλαθοσφαιριστής  
του Π.Α.Ο.Κ.
ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.  
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ         
Μιλάει στην ΦΩΝΗ 
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
      Συνέντευξη στο  

Μανώλη ΣκανδάληΆ ρ χ ι σ α ν
οι εργασιεσ  
αναβαθμισησ  
  του περιΦερειακου  
στ’ανωγεια 
Έπειτα από διακοπή αρκετών μηνών, ξεκίνησαν πριν λίγες ημέ-
ρες,  τα έργα αναβάθμισης του Περιφερειακού δρόμου στα Ανώ-
γεια, που θα καλύψουν όλη την απόσταση από το Υαλοπωλείο 
στο Μετόχι, μέχρι την περιοχή Αχλαδάκι στον Αϊ Γιάννη.          
(συνέχεια στη σελ. 11)

ιστοριεσ του  
ωκεανου, σελ. 10 
της Μαρίας Χρονιάρη

         συνντευΞη 
   του Φοίβου ιωαννίδη 
    στο γιωργο καλογερακη
         πτυχές και περιστατικά  
     της συμβολής των ανωγειανών  

         στην αντιδικτατορική δράση
            (σ.σ. η συνέντευξη δόθηκε,   
                     στις 7 μαρτίου 2006

                           ›σελ. 8

ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ 
2015

Τ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Σ Τ Ο

ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
›Τι έκαναν οι ανωγειανοί υποψήφιοι; 

›Ποιοί εκλέχθηκαν;

ΧΟΡΕΨΑΝ
οι Ανωγειανοί στην Αθήνα

(Πραγματοποήθηκε η ετήσια  
χοροεσπερίδα, 6/3/2015)

Για ακόμη μία φορά, πιστοί στο ραντεβού 
τους, οι ανωγειανοί της Αθήνας, συμμετεί-
χαν στην ετήσια χοροεσπερίδα που διοργά-
νωσε ο Σύλλογος των Ανωγειανών της 
Αθήνας. 

Νίκου Ξυλούρη
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη μνήμη του

(ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠλΗΡΩΣΗ 35 ΧΡόΝΩΝ ΑΠό Τό ΘΑΝΑΤό ΤόΥ)
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στις 5:30 το απόγευμα, μπροστά από το άγαλμα του 
Νίκου Ξυλούρη, το οποίο βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Θεάτρου «ΝίκοςΞυ-
λούρης», τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του Νίκου Ξυλούρη. 

➜ Κυκλοφόρησαν τα 3 νέα, 
                            εξαιρετικά  

    βιβλία  
    του  
     συνταξιούχου     
      εκπαιδευτικού  
       Γεώργιου Ι. Σμπώκου

ΣΕΛ. 2
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Μουσική ταβέρνα
«O ΒOΥΡΓΙΑΣ»

Χαράλαμπος  
ΧΑΙΡΕΤΗΣ

Φορμίωνος 236 & Ερμού 39
ΒΥΡΩΝΑΣ

τηλ.: 210-7643414
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ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των  Ανωγειανών 
της Αθήνας παρακαλεί τα μέ λη και τους 
φίλους του, να ενισχύσουν οικονο μικά 
την εφημερίδα μας «Η Φωνή των Ανω-
γείων», τακτοποιώντας τη συνδρο μή 
τους ή εισφέροντας το οποιο δήποτε οι-
κονομικό ποσό. Η κάθε οικονομική βοή-
θεια μας δίνει δύναμη και  κουράγιο για 
να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και 
να καλύ ψουμε τα αυξημένα έξο δα έκδο-
σης και εκτύπωσης της ιστο ρικής μας 
εφημερίδας. Χρή ματα μπο ρεί τε να μας 
αποστείλετε, είτε με ταχυδρομική επιταγή 
στη διεύθυνση του Συλ λόγου μας, είτε με 
κατά θεση στο Λο γα ριασμό Τράπεζας  
Πειραιώς 645512-5883-949 (όψεως) - 
IBAN GR5601714550006455125883949, 
είτε  μέσω της αντα πο κρίτριας μας στ' 
Ανώγεια, Αλίκης Βρέντζου.

Είναι υποκρισία και βεβαίως συνι-
στά διγλωσσία από εμάς τους Έλ-
ληνες, να ισχυριζόμαστε από τη 
μία, ότι οι Ευρωπαίοι μας βάζουν 
τη «θηλιά στο λαιμό» και μας ζη-
τούν «ένα κάρο» δυσβάσταχτες 
υποχωρήσεις και από την άλλη, 
συγχρόνως, να τους ζητάμε να μας 
χρηματοδοτούν. Είναι πάλι,  αντι-
φατικό να στέλνουμε τους Ευρω-
παίους στον «αγύριστο» και από 
την άλλη να τους καλούμε να κου-
βεντιάσουμε για το καλό της Ευρώ-
πης, προς όφελος όλων των χωρών 
και βεβαίως, της δικής μας. Κάπου 
«μπερδεύει» το πράγμα.
Όσο κι αν πιστεύω στην επιθετική 
διπλωματία την οποία προτιμώ, 
απαλλαγμένη από εκ προοιμίου συμ-
βιβασμούς, όσο κι αν εμπνέομαι 
από το παραγωγικό και γόνιμο 
πνεύμα άσκησης πολιτικής εξου-
σίας και τον μαχητικό διάλογο, 
μακριά από ραγιαδισμούς, ικεσίες 
αλλά και υποτακτικότητα, σε κα-
μία περίπτωση δεν πιστεύω στους 
άγονους λεονταρισμούς και το 
«νταηλίκι». 
Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, 
προτιμώ να προσπαθούμε να πείθου-
με  με αποδείξεις για το, μάλλον ατε-
λέσφορο, της εφαρμογής των νεοφι-
λελεύθερων πολιτικών που διέπουν 
και καθορίζουν τη λειτουργία της 
ευρωπαϊκής ένωσης και να αξιώνου-
με με επιχειρήματα τη χάραξη νέας 
πολιτικής στρατηγικής σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, παρά να εκβιάζουμε δη-
λώνοντας, μεταξύ πολλών άλλων, 
ότι δεν θα τηρούμε τις προβλέψεις 
της «Συνθήκης Σένγκεν», θα πλημ-
μυρίσουμε, ακολούθως, την Ευρώπη 
με μετανάστες, θα στείλουμε τους 
τζιχαντιστές στο Βερολίνο και άλλα 
όμοια τρομακτικά, όσο και φαιδρά.
Βέβαια, με ενοχλεί αφάνταστα, που 
οι ευρωπαίοι εταίροι μας (sic) μόλις 
υψώσαμε τον τόνο της φωνής, έχρι-
σαν εν χορώ την Ελλάδα, ως χώρα 
απροσάρμοστη, δύσκολα συνεργά-
σιμη και ανίκανη να συνεργαστεί με 
τους συνεταίρους της στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Πιο ειλικρινές εκ μέρους 
τους θα ήταν να παραδεχόταν, ότι η 
Ελλάδα, είναι de facto δυσκολότερη 
περίπτωση  απ’αυτήν της Πορτογα-
λίας, της Ισπανίας ή της Ιρλανδίας 
και ως εκ τούτου, απαιτείται ιδιαί-
τερη προσοχή, παρά να δηλώνουν ή 
να υπονοούν, ότι το μυαλό των πο-
λιτικών μας, αλλά και αυτή η ηθική 
τους στάθμη, αμφισβητείται!
Σε κάθε περίπτωση το πράγμα θέ-
λει ψυχραιμία. Και νομίζω ότι όλοι 
το έχουμε καταλάβει αυτό. Πολύ 
περισσότερο απαιτείται εθνική 
ομοψυχία. Αριστερά ή δεξιά, δεν 
έχει σημασία. Επιτέλους, όλοι μα-
ζί!  Το έθνος μας, έχει δεινοπαθή-
σει από «Νενέκους» και «Εφιάλ-
τες». Κι όσο κι αν αντιλαμβάνομαι 
ότι η δράση της κυβέρνησης και τα 
όρια των ελιγμών της καθορίζονται 
από την προηγούμενη αντιπολιτευ-
τική της τακτική, δεν μπορώ να μην 
δω, ότι όπως και η προκάτοχός της, 
η κυβέρνηση προετοιμάζεται για το 
συμβιβασμό, επιχειρηματολογώντας 
συγχρόνως για τη ρήξη. Πατάει δη-
λαδή σε δύο σανίδες. Ο φαύλος κύ-
κλος συνεχίζεται. Η καινούργια, 
ωστόσο, κυβέρνηση μιλάει μόνο για 
μέτρα εναντίον της φοροδιαφυγής. 
Πιστεύει, ότι έτσι θα μαζέψει κά-
ποια χρήματα, για να αποφύγει τις 
διαρθρωτικές αλλαγές. Το ερώτημά 
όμως, που τίθεται είναι αν θα τα κα-
ταφέρει, με τον τρόπο αυτό, να συ-
ντονιστεί με την υπόλοιπη Ευρώπη 
ή αν τελικά θα ακολουθήσει το δικό 
της τριτοκοσμικό δρόμο. Η μεγάλη, 

δηλαδή, απόφαση είναι ο ευρωπαϊ-
κός δρόμος ή όχι. 
Οι άλλες χώρες είπαν: «ο συντομό-
τερος δρόμος για να τελειώνουμε με 
τα μνημόνια είναι να τα εφαρμόσου-
με». Στο χρόνο που εμείς διαπραγ-
ματευόμαστε μια δόση οι υπόλοιποι 
έπαιρναν τρεις. Ας μην καθυστερού-
με. Από το βήμα αυτό, έχω αναφέρει 
ξανά –και δεν πρωτοτυπώ- ότι η χώ-
ρα μας χρειάζεται επενδύσεις. Τα 
πρώτα όμως σημάδια, δεν είναι εν-
θαρρυντικά, στον τομέα αυτό. Ακυ-
ρώνουμε την αποκρατικοποίηση της 
ΔΕΗ. Ακυρώνουμε ή «ξαναβλέπου-
με μέχρι νεωτέρας» την επένδυση 
στο Ελληνικό. Το ίδιο για τις Σκου-
ριές, για τα περιφερειακά αεροδρό-
μια, τα λιμάνια. Το ίδιο και για τον 
«Αστέρα Βουλιαγμένης». Θέλουμε 
ή δεν θέλουμε επενδύσεις; Στην Πορ-
τογαλία φέτος έχουν μπει 16,5 δισ. 
επενδύσεις. Εμείς, ζητάμε μόνο δα-
νεικά. Οι Ιρλανδοί δανείζονται φθη-
νά και απομειώνουν το παλιό χρέους 
τους. Αναπτύσσονται. Εδώ δεν έρ-
χεται κανείς. Δεν επενδύει. Δανεικά 
και πάλι δανεικά για να μην αλλά-
ξουμε. Αυτό όμως δεν είναι τακτική.
Εκείνο, όμως, που με θλίβει περισ-
σότερο όλων, ίσως και με αποκαρ-
διώνει, είναι που αντιλαμβάνομαι, 
ότι η ελληνική κοινωνία έχει πια 
κουραστεί. Έχασε τον προσανατο-
λισμό της. Αντιμετωπίζει με δυσπι-
στία και επιφυλακτικότητα τα όσα 
τα τελευταία χρόνια, ευαγγελίζο-
νται οι εκάστοτε κυβερνώντες. Θα 
έλεγα όμως (κι αυτό είναι το πιο 
ανησυχητικό), ότι η ελληνική κοι-
νωνία είναι πια μπερδεμένη. Μοιά-
ζει να θέλει να βροντοφωνάξει 
«όχι», με τρόπο ηρωικό και ένδοξο, 
απέναντι σε  φανταστικούς 
εχθρούς και σε φανταστικά (μάλ-
λον) πεδία μάχης, ενώ την ίδια 
ώρα, με αγωνία, στήνεται κοντά σε 
τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, μήπως 
και γίνει «καμιά στραβή» και δεν 
κλείσει η συμφωνία. Καταγγέλλει 
και καταδικάζει στη συνείδησή της, 
πολλούς από τους μέχρι πρότινος 
διοικούντες και κυβερνώντες, ενώ 
την ίδια ώρα, αναμένει με ανακού-
φιση τη στροφή του «ΣΥΡΙΖΑ», 
όπως της την υποσχέθηκε προεκλο-
γικά. Παράλληλα, αρνείται να πα-
ραδεχτεί ότι βρισκόταν σε επικίνδυ-
νη περιδίνηση την τελευταία πεντα-
ετία. Θεωρεί ότι μάλλον κέρδισε, 
αλλά πάλι… «καλύτερα να ξεχάσει» 
και να προχωρήσει παρακάτω.
Αυτό, ωστόσο, που είναι περισσό-
τερο σαφές και αισθάνομαι να προ-
βάλει επιτακτικά, και ως χρησιμό-
τερο, ανάμεσα σ’άλλα θεραπευτικά 
«βοτάνια», είναι ότι η κοινωνία μας 
χρειάζεται χρόνο. Ναι, χρόνο! Κι 
ας μην έχουμε καιρό για χάσιμο… 
Οξύμωρο, αλλά αληθές! Ζητείται 
ηρεμία, για να ξεχαστούν οι  κραυ-
γές, για να επουλωθούν οι πληγές, 
για να αφήσει η κοινωνία μας το 
διχασμό και να λησμονήσει το διαρ-
κές «κατεπείγον» με το οποίο διαβι-
εί τα τελευταία χρόνια. Διότι, αν η 
ατμόσφαιρα ηρεμίσει και κατακαθί-
σει ο κουρνιαχτός, τότε ο κόσμος θα 
μπορέσει να δουλέψει, να βάλει ξα-
νά στις ράγες την εκτροχιασμένη 
του ζωή, μα και αυτή την καθημερι-
νότητά του και τότε θα αποκαλυφθεί 
στο μυαλό και τη συνείδησή του, 
ποιες οι προτάσεις που ευνοούν την 
χώρα μας στο ν’αλλάξει και ποιες 
πολιτικές την κρατάνε πίσω στο 
βάλτο. Και τότε όλα θα γίνουν ευ-
κολότερα.

Ο αρχισυντάκτης,
Γιάννης Μανουράς

 ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ, ΤΣΑΪ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ...

«Πρωταγωνιστές της λευτεριάς»

«Μια φορά ένας  
 Ανωγειανός»

«Πολύτιμα πετράδια»

Χαϊνηδες του Ψηλορείτη - ΑΝΩΓΕΙΑ 2010, ΣΕΛ. 423

Ανωγειανές Αθιβολές (Ανέκδοτα) 
ΑΝΩΓΕΙΑ 2013, ΣΕΛ. 311

ΤΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ 
ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ (Ερμηνευτικό Λεξικό) 
ΑΝΩΓΕΙΑ 2013, ΣΕΛ. 153

Στη μνήμη Ζαχαρία Δραμουντάνη 
(Στεφανογιάννη), ο Χαράλαμπος 
Δραμουντάνης του Ανδρέα κατέ-
θεσε στο ταμείο τη Σχολικής Επι-
τροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό 
των πενήντα (50,00) ευρώ.

Στη μνήμη Μιλτιάδη Ξυλούρη, ο 
Χαράλαμπος Ξυλούρης (Πλαστή-
ρας), κατέθεσε στο ταμείο της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ανωγείων το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ. 

Στη μνήμη Δημητρίου Ξυλούρη 
(Κουκουβοδημητράκη), κατατέ-
θηκαν στο ταμείο της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαί δευσης Δήμου Ανωγείων 
τα παρακάτω ποσά:
Από τον κ. Νίκο Ξυλούρη (Γκρα) 
το ποσό των πενήντα (50,00) ευ-
ρώ.
Από την κ. Σοφία Ξυλούρη 
(Γκρα) το ποσό ων πενήντα 
(50,00) ευρώ.
Από τον κ. Ιπποκράτη Ξυλούρη 
(Γκρα), το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ και Από τους κ. 
Μπάμπη Ξημέρη- Μαίρη (Γκρα) 
το ποσό των πενήντα (50,00) ευ-
ρώ.
Η Σχολική Επιτροπή, οι μαθητές 
και οι δάσκαλοι του 1ου Δημοτικού 
σχολείου Ανωγείων, θέλουμε να 
εκφράσουμε βαθύτατες ευχαρι-
στίες στον κ. Γεώργιο Σμπώκο, 
συνταξιούχο εκπαιδευτικό για τη 
δωρεά τριών εξαιρετικών βιβλίων 
για τον εμπλουτισμό της σχολικής 
μας βιβλιοθήκης. Τα βιβλία αυτά 
είναι από τις τελευταίες αξιο λο-
γότατες εκδόσεις του κ. Σμπώκου 
και έχουν τίτλο «Πρωταγωνιστές 
της λευτεριάς», «Μια φορά ένας 
Ανωγειανός» και τα «Πολύτιμα 
πετράδια του γλωσσικού ιδιώμα-
τος Τρία πολύτιμα πετράδια δε 
θα κοσμούν απλά τη βιβλιοθήκη 
μας αλλά θα αποτελέσουν εύχρη-
στα εργαλεία για την εκμάθηση 
της τοπικής μας ιστορίας, γλώσ-
σας και παράδοσης.
Στη μνήμη Μανώλη Φρυσάλη, η 
οικογένεια Δημήτρη και Μαρίας 
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Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου  

των Ανωγειανών της Αθήνας  
«ΤO ΙΔΑΙOΝ ΑΝΤΡOΝ»

γραΦεια
Βελεστίνου 18, τ.κ. 11523  

Αμπελόκηποι, Αθήνα  
τηλ./φαξ: 210-6916060

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

εκδοτησ
Ζαχαρίας Σαλούστρος-Λαγός

κιν. τηλ.: 6977-464742

διευθυντησ συνταΞησ-αρΧισυνταΞια
Μανώλης Σκανδάλης
κιν. τηλ.: 6977-891415
manskan3@gmail.com

Ιωάννης Β. Μανουράς
κιν. τηλ.: 6972-906273  

e-mail: gmanouras1@gmail.com

art director
Κωνσταντίνα Ανανίδη

ananidi@otenet.gr

συντακτικη ομαδα

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)
IBAN GR5601714550006455125883949

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

Περιμένουμε όλους τους συγχωριανούς και φί-
λους 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 περιμέ-
νουμε να γνωριστούμε από κοντά.          το Δ.Σ.

17:30 έως 20:30

διαΦημιστειτεστη «Φωνη  των ανωγειων»Καλούμε όλους, όσοι επιθυμούν να 

διαφημιστούν στην εφημερίδα μας να 
καλούν στα γραφεία του  

Συλλόγου μας τηλ.: 210 6916060  
ή στο τηλ.: 6972 906273  
(Γιάννης Μανουράς).

Φρυσάλη, κατέθεσαν στη Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό 
των εκατό (100,00) ευρώ. 
Στη μνήμη Ελένης Καλομοίρη, 
κατατέθηκαν στο ταμείο της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτο βάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανω-
γείων τα παρακάτω ποσά:
Από την κ. Διαμαντάκου Ευτέρ-
πη, το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ
Από την κ. Σαλούστρου Άννα, το 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ 
και
Από την κ. Βρέντζου Σοφία, το 
ποσό των εκατό (100,00) ευρώ

Στη μνήμη Όλγας Ιωάννου 
Σμπώκου (Σμπωκογιάννενενας), 
κατατέθηκε από τα παιδιά της στο 
ταμείο της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δή-
μου Ανωγείων, το ποσό των 
διακο σίων (200,00)ευρώ.
Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι 
και οι νηπιαγωγοί, εκφράζουν 
βαθύτατες ευχαριστίες.

Η διευθύντρια του Σχολείου
 ΧΑΤΖΑΚΗ  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου Ανωγείων αισθάνεται την 
υποχρέ ωση να ευχαριστήσει 
θερμά το Εκκλησιαστικό Συμβού-
λιο Ενο ρίας Ιερού Ναού Κοιμή-
σεως Θεο τόκου για τη δωρεά 50 
ευρώ αντί στεφάνου στη μνήμη 
Δημητρίου Ξυλούρη

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δή-
μου Ανωγείων αισθάνεται την 
υποχρέωση να ευχαριστήσει θερ-
μά τις οικογένειες: 
Μανούσου Μανουρά
Γύπαρη Μανουρά 
για την δωρεά 400 ευρώ που προ-
σέφεραν  στην υπηρεσία μας στη 
μνήμη της θείας τους Ζαφειρένιας 
Μανουρά

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ανωγειανές... εκδόσεις

Με τις τρεις, αυτές,  νέες, μονα-
δικού περιεχομένου εκδόσεις, ο 
άξιος συγχωριανός μας, συντα-
ξιούχος εκπαιδευτικός και πρώ-
ην δήμαρχος Ανωγείων  Γεώρ-
γιος Ι. Σμπώκος, καταφέρνει 
και προκαλεί  το ενδιαφέρον 
του ανωγειανού αναγνώστη, 
όπως και λάτρη της ιστορίας, 
του πολιτισμού, του  ανωγεια-
νού γλωσσικού ιδιώματος,  της 
παράδοσης των  Ανωγείων, 
αλλά και του μελετητή των απε-
λευθερωτικών αγώνων των 
Κρητών, ιδίως κατά την περίο-
δο της Τουρκοκρατίας. Όλα τα 
βιβλία διαθέτουν πλούσιο, όσο 
και σπάνιο φωτογραφικό υλικό
Στην εκδοτική αυτή προσπά-
θειά του, που στέφθηκε με επι-
τυχία -και την οποία ο συγγρα-
φέας, προσδοκά να εμπλουτίζει 
και ενημερώνει  περαιτέρω, με 
τη συνδρομή όλων μας- ο Γεώρ-
γιος Σμπώκος, ως αόκνος μελε-
τητής της ιστορίας των Ανωγεί-
ων, είχε αρωγό τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο Ανωγείων, ενώ το 
συγγραφικό αυτό έργο του, 
χρηματοδοτήθηκε, στην έκδοσή 
του, από το Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης της Περιφέ-
ρειας Κρήτης.
Αν και τα βιβλία δεν πωλούνται, 
εντούτοις, ο συγγραφέας μπό-
ρεσε και διένειμε ικανό αριθμό 
αντιτύπων των τριών αυτών 
βιβλίων του, σε φίλους, σε γνω-
στούς, σε αρκετούς ανωγεια-
νούς, αλλά και στους διάφο-
ρους θεσμικούς και πολιτιστι-
κούς,  όσο  και λοιπούς, άλλους 
φορείς των Ανωγείων. Το ίδιο 
έπραξε και προς το Σύλλογο 
των Ανωγειανών της Αθήνας, 
ο οποίος και ευχαριστεί θερμά, 
δια διοικητικού συμβουλίου του, 
το συγγραφέα του έργου Γεώρ-
γιο Σμπώκο, για την δωρεά του 
αυτή. Ήδη τα βιβλία αυτά έχουν 
λάβει περίοπτη θέση στη βιβλι-
οθήκη του Συλλόγου στην Αθή-
να, και είναι στη διάθεση κάθε 
φιλομαθή αναγνώστη. 
Το πρώτο από τα βιβλία αυτά, 
με τίτλο «Οι Πρωταγωνιστές 
της λευτερίας» περιλαμβάνει 
αναλυτικές και εμπεριστατωμέ-
νες αναφορές στους ανωγεια-
νούς ήρωες, που στο πέρασμα 
των αιώνων και δη κατά την 
περίοδο της τουρκοκρατίας πο-
λέμησαν τον κατακτητή. Το 

δεύτερο βιβλίο με τίτλο «Μια 
φόρα ένας ανωγειανός» περι-
λαμβάνει ανέκδοτα και ιστορίες 
που προκαλούν τη θυμηδία και 
το γέλωτα, ως μια εξαιρετική 
καταγραφή της θυμοσοφίας και 
της ετυμολογίας των Ανωγεια-
νών τα τελευταία, τουλάχιστον 
100 χρόνια. Το τρίτο κατά σει-
ρά, βιβλίο, με τίτλο «Πολύτιμα 
πετράδια των Ανωγειανών», 
συνιστά στην ουσία ένα ευανά-
γνωστο και ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρον λεξικό ερμηνείας και κατα-
γραφής του μοναδικού, ανω-
γειανού, γλωσσικού ιδιώματος. 
Αξίζει να σημειώσουμε, ότι τό-
σο τα βιβλία αυτά, όσο και το 
πλούσιο υλικό από το παλιό 
ανωγειανό σπίτι που έχει συ-
γκεντρώσει με πολύ προσπά-
θεια ο καλός και πολύ δραστή-
ριος συγχωριανός μας, Γεώργι-
ος Σμπώκος, αλλά και το 
μοναδικό και πλούσιο αρχείο 
του, θα τα δωρίσει στο Δήμο 
Ανωγείων, με σκοπό να  βρουν 
αυτά την καλύτερη προβολή, 
εκτιθέμενα σε κατάλληλο χώρο 
(μόλις αυτός κατασκευαστεί-
διαμορφωθεί) στο Παλιό Σχο-
λειό στο Περαχώρι, όπου και θα 
πρόκειται να στεγάσει τη δράση 
του, το Ίδρυμα Γεώργιου και 
Αμαλίας Σμπώκου. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ

›› του γεώργιου ι. σμπώκου
ΣΥΝΤΑξΙόΥΧόΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚόΣ



4 5ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2015 ανακοινωση συλλογου ανωγειανων 
τησ αθηνασ & συντακτικησ ομαδασ 
τησ «Φωνησ των ανωγειων»,
για τα μηδενικά ποσοστά της 
Χρυσησ αυγησ στο δημο ανωγειων

Μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των εθνικών 
εκλογών, της 25ης Ιανουαρίου, και μόλις ανακοινώθη-
κε, ότι στο Δήμο Ανωγείων ο συνδυασμός της ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ έλαβε μηδενικό ποσοστό (0%), το Δ.Σ του 
«Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας» και η συντακτική 
ομάδα της εφημερίδας μας «Η Φωνή των Ανωγείων», 
εξέδωσαν την ακόλουθη, κοινή ανακοίνωση:
«Ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας και η εφη-
μερίδα μας «Η Φωνή των Ανωγείων» χαιρετίζει την 
υπερήφανη και αταλάντευτη στάση που τήρησαν οι 
Ανωγειανοί,κατά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία της 
25ης Ιανουαρίου 2015, μη δίδοντας ούτε μία ψήφο στο 
φασιστικό μόρφωμα της «Χρυσής Αυγής» και στους 
υποψηφίους της.
Οι Ανωγειανοί, για ακόμα μία φορά, με τρόπο εμφατι-
κό -που αμέσως έγινε γνωστός στο Πανελλλήνιο- έδω-
σαν το στίγμα και «φώτησαν τη στράτα», στέλνοντας 
σ’όλους το μήνυμα για αγώνα ανυποχώρητο, εναντίον 
όλων, όσοι επιβουλεύονται τη λευτεριά της σκέψης, της 
ψυχής και της ίδιας μας της ζωής.
Να συνεχίσουμε να τιμάμε το αίμα και τις θυσίες των 
προγόνων μας, δίχως να ξεχνάμε, ότι είμαστε υποχρε-
ωμένοι να υπηρετούμε πιστά το καθήκον μας για λευ-
τεριά, ειρήνη και αξιοπρέπεια, δίχως εκπτώσεις και 
συμβιβασμούς. Πάντα ψηλά, πάντα περήφανα»!

 το Δ.Σ του  
«Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας»  

και η συντακτική ομάδα  
της «Φωνής των Ανωγείων»

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Σε αντίθεση με το τοπίο που διαμορφώθηκε στην Ελ-
λάδα, που έφερε νικητή τον εκλογών την παράταξη του 
ΣΥΡΙΖΑ, στ΄Ανώγεια τα πρωτεία έλαβε η Νέα Δημο-
κρατία, με ποσοστό 33,26 % ενώ (έναντι ποσοστού 
33,59% το 2012), ενώ στη δεύτερη θέση ήρθε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ με ποσοστό 28,62% (έναντι ποσοστού 24,43 % το 
2012). Το αποτέλεσμα αυτό, σαφώς αποτυπώνει τη 
στήριξη που παρείχε σε αξιοσημείωτο ποσοστό η ανω-
γειανή κοινωνία στο συγχωριανό μας Γιάννη Κεφαλο-
γιάννη, ο οποίος και εξελέγη για δεύτερη φορά βουλευ-
τής, μετά και την εκλογική αναμέτρηση του 2012.
Στην τρίτη θέση πλασαρίστηκε το νεοϊδρυθέν κόμμα 
του Γιώργου Παπανδρέου, ΚΗ.ΔΙ.ΣΟ λαμβάνοντας 
ποσοστό 17,07% (πολύ πάνω δηλαδή από το πανελ-
λήνιο ποσοστό του). Αιτία για τούτο ήταν η στήριξη 
που παρείχαν οι συγχωριανοί μας στο Μύρωνα Σκου-
λά, που κατήλθε υποψήφιος με την παράταξη αυτή και 
διακρίθηκε μεταξύ των συνυποψηφίων του στο Νομό 
Ρεθύμνης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. 
Στην τέταρτη θέση με ποσοστό 9,85 % (έναντι ποσο-
στού 8,75 % το 2012) ήλθε το Κ.Κ.Ε, ενώ ακολούθη-
σε το ΠΟΤΑΜΙ με 3,64% και οι ΑΝ.ΕΛ με 1,47%.
Αξιοσημείωτη η μεγάλη πτώση του ΠΑΣΟΚ από το 
ποσοστό του 22,20 % που είχε λάβει το 2012, στο πο-
σοστό του 2,87 % που έλαβε στις πρόσφατες εκλογές.
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η παράταξη ΤΕ-
ΛΕΙΑ με επικεφαλής τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποί-
ος προτίμησε, ως γνωστόν, τΆνώγεια για να διακη-
ρύξει την ίδρυση του κόμματός του, έλαβε 21 ψήφους 
και ποσοστό 1,23 %.
Εκείνο που προκάλεσε το ενδιαφέρον σ΄όλο το Πανελ-
λήνιο, αλλά δεν εξέπληξε τους γνώστες της ιστορίας 
των Ανωγείων, και του πνεύματος της μαχητικότητας 
που επέδειξαν όταν απαιτήθηκε έναντι των γερμανών 
φασιστών-κατακτητών, είναι το μηδενικό ποσοστό (0 
%) που έλαβε η παράταξη της Χρυσής Αυγής, στις 
εκλογές αυτές στ’Ανώγεια. Αποδείξαμε έτσι ότι δεν 
ξεχνάμε και ότι παραμένουμε ανάμεσα στους ισχυρό-
τερους θεματοφύλακες της δημοκρατίας, της ανθρω-
πιάς, της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας. 
Κατά τα λοιπά, σε επίπεδο υποψηφίων τα αποτελέ-
σματα έχουν ως εξής:

εκλογικο τμημα 57° 58° 59° 60° 61° συνολο

εγγεγραμμένοι 511 % 525 % 501 % 531 % 524 % 2.592 %

Ψήφισαν 317 62,04 386 73,52 307 61,28 363 68,36 356 67,94 1.729 66,71

αποχή 194 37,96 139 26,48 194 38,72 168 31,64 168 32,06 863 29,91

Άκυρα / λευκά 4 0,78 9 1,71 4 0,80 3 0,56 4 0,76 24 2,78

Έγκυρα 313 98,74 377 97,67 303 60,48 360 67,80 352 66,29 1.705 65,78

ε λ α β α ν
ν.δ. 105 33,55 197 52,25 105 34,65 55 15,28 105 29,83 567 33,26

συ.ρι.Ζα 95 30,35 70 18,57 114 37,62 117 32,50 92 26,14 488 28,62

κι.δη.σο 29 9,27 41 10,88 45 14,85 112 31,11 64 18,18 291 17,07

κ.κ.ε. 37 11,82 33 8,75 12 3,96 32 8,89 54 15,34 168 9,85

το ποτάμι 19 6,07 12 3,18 11 3,63 11 3,06 9 2,56 62 3,64

πα.σο.κ 4 1,28 12 3,18 7 2,31 21 5,83 5 1,42 49 2,87

ανεξάρτητοι Έλληνες 8 2,56 7 1,86 0 0,00 1 0,28 9 2,56 25 1,47

τελεία 6 1,92 2 0,53 4 1,32 5 1,39 4 1,14 21 1,23

αντ.αρ.συ.α 2 0,64 0 0,00 0 0,00 3 0,83 3 0,85 8 0,47

KKe (μ-λ) – μ-λ κκε 1 0,32 1 0,27 0 0,00 0 0,00 6 1,70 8 0,47

πράσινοι – δημ.αρ. 1 0,32 2 0,53 2 0,66 1 0,28 1 0,28 7 0,41

Ένωση κεντρώων 5 1,60 0 0,00 0 0,00 1 0,28 0 0,00 6 0,35

ελ.λα.δα  0,00 0 0,00 2 0,66 0 0,00 0 0,00 2 0,12

ανέξ/μεμονωμένοι 0 0,00 0 0,00 1 0,33 1 0,28 0 0,00 2 0,12

λ.α.ο.σ. 1 0,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06

Χρυσή αυγή 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

›βιογραΦικο
ο ΧΡΗΣΤόΣ ΣΑλόΥΣΤΡόΣ έχει ύψος 
2,01 μέτρα και αγωνίζεται ως καλα-
θοσφαιριστής, στις θέσεις 2, 3 και 4.
γεννήθηκε το 1990 και μεγάλωσε στο 
ΗΡΑΚλΕΙό ΚΡΗΤΗΣ. ο πατέρας δημή-
τρης σαλούστρος, είναι από τ’ανώγεια. 
ο Χρήστος σαλούστρος ξεκίνησε να 
παίζει μπάσκετ στον τοπικό αστέρα 
και στη συνέχεια στον μίνωα. σε ηλι-
κία 16 ετών μετακόμισε με την οικογέ-
νεια του στην ΑΘΗΝΑ και για δύο 
χρόνια αγωνίστηκε στον παο κουκα-
κίου. σε ηλικία 18 χρονών εντάχ θηκε 
στην εφηβική ομάδα του ολυμπιακού. 
το 2009 μεταγράφηκε στον σπόρτιγκ, 
με τον οποίο έπαιξε για πρώτη φορά 
σε εθνική κατηγορία. οι καλές του 
εμφανίσεις προκάλεσαν το ενδιαφέ-
ρον του ΦΙλΑΘλΗΤΙΚόΥ ΖΩΓΡΑΦόΥ, 
στον οποίο αγωνίστηκε τα επόμενα 
τρία χρόνια. Ήταν βασικός συντελε-
στής στις δύο συνεχείς ανό δους του 
συλλόγου: το 2011 από την Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 
στη β’ και το 2012 από τη Β΄ ΕΘΝΙΚΗ 
στην Α2 καθώς και στην πρωταγωνι-
στική πορεία που είχε το 2013, όταν 
έχασε την άνοδο αν και ισοβάθμησε 
με τις δύο ομάδες που ανέβηκαν. την 
σεζόν 2013-14 αγωνί στηκε στην Α1, 
με την ομάδα του πανιωνίου, ενώ την 
τρέχουσα σεζόν 2014-15 αγωνίζεται 
στην ίδια κατηγο ρία με την ομάδα του 
παοκ θεσσαλονίκης.

•Χρήστο, ποιο ήταν το μεγαλύτερο κί-
νητρο, που σε ώθησε να ασχοληθείς με το 
μπάσκετ;
ΧΣ_Ο αθλητισμός πάντα μου άρεσε, παρ’ 
ότι δεν προέρχομαι από οικογένεια που 
δεν είχε καμία σχέση και δεν ασχολούταν 
γενικά με τον αθλητισμό και με το μπά-
σκετ. Με τον αδελφό μου είμαστε πάντα 
κοντά σε πολλά αθλήματα όπως με το 
ποδόσφαιρο και το μπάσκετ αλλά το 
μπάσκετ ήταν τελικά αυτό που με τράβη-
ξε περισσότερο λόγω του ότι ήταν αρκε-
τά θεαματικό.
•Ποιες οι αρχικές αντιδράσεις της οικο-
γένειάς σου; Σου ζήτησαν μήπως, να δώ-
σεις προτεραιότητα στα μαθήματά και 
τις σπουδές σου;
ΧΣ_Σίγουρα- σίγουρα... Στα δεκαοκτώ 
μου κοινή συναινέσει με τους γονείς  μου, 
είπαμε να σταματήσω και να κοιτάξω να 
διαβάσω και να σπουδάσω. Πράγματι με 
την υποστήριξη των δικών μου κατάφερα 
να περάσω στο πανεπιστήμιο της Αθήνας 
στο τμήμα ψυχολογίας. Το γεγονός ότι 
κατάφερα να τελειώσω την σχολή και να 
ξανά ασχοληθώ με το μπάσκετ που το 
είχα αφήσει για λίγα χρόνια το οφείλω 
στους γονείς μου και τους ευχαριστώ πά-
ρα πολύ γι αυτό γιατί δεν είναι μόνο ο 
αθλητισμός αλλά και οι σπουδές που εί-
ναι σημαντικές γιατί σου δίνουν εφόδια 
για την ζωή κι γι’ αυτό που είμαι τώρα!
•Είχε γραφεί στον τύπο, ότι επιδίωξαν 
να σε αποκτήσουν οι μισές σχεδόν, από 
τις ομάδες της Α1 κατηγορίας... Γιατί 
τελικά προτίμησες τον ΠΑΟΚ;  
ΧΣ_Προτάσεις υπήρχαν πάρα πολλές και 
είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος γι’ 
αυτό. Ο ΠΑΟΚ, μου έδινε περισσότερα 
στοιχεία αγωνιστικά, καθώς τα διπλά παι-
γνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη για ένα 
παίχτη είναι ένα έξτρα κίνητρο, γιατί μέσω 
τον παιγνιδιών υπάρχει περισσότερο προ-
βολή και ώθηση μέσα και έξω από την 
χώρα και σε βοηθούν και σε ατομικό επί-
πεδο.  Μετά, η Θεσσαλονίκη παραμένει 
μια μεγάλη «μπασκετομάνα». Ο ΠΑΟΚ 
είναι μια ιστορική ομάδα με πολύ κόσμο 
να την στηρίζει. Ο κόσμος στην Θεσσαλο-
νίκη αγαπάει το άθλημα και δίνει ότι πρέ-
πει να δώσει προς το καλύτερο στον κάθε 
αθλητή που ενσωματώνει το σύλλογο! 

και τις τακτικές του αντιπάλου.
•Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα έχουμε 
μπάσκετ δυο ταχυτήτων με τον Ολυμπιακό 
και τον Παναθηναϊκό στην πρώτη ταχύτητα 
και τις υπόλοιπες ομάδες στην δεύτερη. Αυ-
τό το γεγονός κατά πόσο επηρεάζει το γενι-
κό επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ;
ΧΣ_Αυτό δυστυχώς είναι αλήθεια όσο κι αν 
θέλουμε να το μην το πιστεύουμε! Έχουμε 
δυο άξιους πρεσβευτές στην Ευρώπη, τον 
Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με τους 
οποίους τα τελευταία, κυρίως χρόνια, έχουμε 
μεγάλες διακρίσεις με ευρωπαϊκές κατακτή-
σεις και τρόπαια. Μετά, οι υπόλοιπες ομάδες 
παρά τα οικονομικά προβλήματα, στέκονται 
αρκετά καλά αγωνιστικά. Εμείς δείξαμε με το 
ματς με τον Παναθηναϊκό ότι είμαστε πολύ 
ανταγωνιστικοί και η διαφορά των δεκαεφτά 
πόντων που κερδίσαμε μόνο τυχαία δεν ήταν! 
Είχαμε δουλέψει πολύ γι αυτό αλλά στον ημι-
τελικό του κυπέλου χάσαμε στο τελευταίο 
δευτερόλεπτο με τρίποντο. Αλλά πέρα από 
εμάς και στις άλλες ομάδες βλέπουμε αγωνι-
στικά να έχουν ανέβει αρκετά και να μειώνε-
ται αισθητά το χάσμα μεταξύ των δυο κορυ-
φαίων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. 
Έχουμε πολλούς νέους έλληνες παίχτες με 
πολύ ταλέντο και διψάνε για διάκριση!
•Στον σημερινό αγώνα στο ΟΑΚΑ με τον 
Παναθηναϊκό, ήξερες ότι ανάμεσα στους 
θεατές είναι και όλοι οι δικοί σου καθώς και 
πολλοί φίλοι και γνωστοί. Αυτό σου έδινε 
περισσότερο τρακ ή δεν το σκεφτόσουνα 
καθόλου;
ΧΣ_Όχι, δεν είχα πρόβλημα, ίσα-ίσα που μου 
δίνουν τόνωση και κουράγιο με την παρου-
σία τους. Εξάλλου, ο αδελφός μου, με παρα-
κολουθεί σε όλους σχεδόν τους αγώνες και 
στο πρώτο παιγνίδι με τον Παναθηναϊκό 
στην Πυλαία, ο πατέρας μου και ο αδελφός 

συνεντευΞη στο μανώλη σκανδάλη

•Είναι γνωστό ότι υπάρχει έντονος φανατι-
σμός μεταξύ των οπαδών του ΠΑΟΚ και του 
ΑΡΗ. Αντιμετώπισες ποτέ πρόβλημα, συναντώ-
ντας σε στο δρόμο, οι οπαδοί του Άρη;
ΧΣ_Εντάξει... Υπάρχουν σχεδόν παντού αυτά 
τα περιστατικά. Είναι συχνό φαινόμενο. Με 
έχουν συναντήσει αρκετές φορές στο δρόμο οι 
οπαδοί του ΑΡΗ αλλά τις περισσότερες φορές 
είναι καλοπροαίρετοι και έχω δεχτεί και «μπρά-
βο» για τον τρόπο που αγωνίζομαι. Σπάνια θα 
ακούσεις κάποιο κακό σχόλιο και αν θα ακού-
σεις θα είναι μόνο για πείραγμα! Οι περισσό-
τεροι είναι οικογενειάρχες και μιλάνε πάνω σε 
αθλητικό πλαίσιο. Με το ΑΡΗ πολύ πιθανόν 
να βρεθούμε και στα «plαy off» και εκεί οι φί-
λαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 
πολύ καλά και ποιοτικά παιγνίδια! 
•Το γεγονός ότι η οικογένεια σου αναγκάστη-
κε να αλλάξει πόλη και από το Ηράκλειο και 
την Κρήτη να εγκατασταθούν στην Αθήνα, σε 
επηρέασε ή σε ωφέλησε- περισσότερο- στην 
μέχρι τώρα αθλητική σου πορεία ; 
ΧΣ_Οι γονείς μου με βοήθησαν σημαντικά για 
ό,τι έχω κάνει ως τώρα. Το γεγονός ότι ανέβη-
καν από την Κρήτη στην Αθήνα και βρέθηκα 
στο κέντρο του μπάσκετ στην Ελλάδα, που 
είναι η Αθήνα, αυτό με ωφέλησε περισσότερο 
, γιατί μετά που τελείωσα το πανεπιστήμιο 
ήμουν κοντά… στο μάτι  πολλών ομάδων εδώ 
στο λεκανοπέδιο. Έτσι πήγα στο εφηβικό του 
Ολυμπιακού που ήταν η πρώτη χρονιά που ξα-
νάπαιξα μπάσκετ. Μετά, χρονιά με χρονιά, 
ανέβαινα επίπεδο και με τα συνεχή παιγνίδια 
έφτασα να είμαι σήμερα εκεί που είμαι!
•Τί προσφέρει το μπάσκετ εκτός από χρήμα-
τα και διακρίσεις;
ΧΣ_Επειδή είναι ένα ομαδικό παιγνίδι με τακτι-
κή, μπορεί να  κάνει τους αθλητές πιο έξυπνους 
παίζοντας μέσα στο παιγνίδι, γιατί χρειάζεται 
γρήγορη σκέψη στο να μαντέψεις τις άμυνες 

ήταν στην εξέδρα και κερδίσαμε με δεκαε-
φτά πόντους διαφορά με μια συνολική εμ-
φάνιση πολύ καλή αλλά και όπως έγραψε 
όλος ο τύπος και η δικιά μου εμφάνιση ήταν 
πολύ καλή απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, 
όπως είναι ο Παναθηναϊκός! 
•Έχεις θέσει υψηλούς στόχους και φιλοδο-
ξίες;
ΧΣ_Σίγουρα! Και μόνο το γεγονός που βρί-
σκομαι εδώ στον ΠΑΟΚ είναι μεγάλο επί-
τευγμα για μένα, αν φανταστείτε ότι πριν 
από πέντε χρόνια δεν έπαιζα καθόλου μπά-
σκετ. Δεν σταματάω ποτέ να ονειρεύομαι 
που μέσα από την σκληρή δουλειά να φτάσω 
σε ψηλό επίπεδο! Ξέρω ότι ο δρόμος είναι 
ανηφορικός και δύσκολος και με πολλά 
εμπόδια αλλά με θέληση και με συνεχείς 
αγώνες πιστεύω να τα καταφέρω και να δι-
καιώσω τους ανθρώπους που με έχουν πι-
στέψει!
•Εννοείς να κληθείς στην Εθνική Ομάδα;
ΧΣ_Όνειρο και στόχος κάθε Έλληνα νέου 
αθλητή είναι να φορέσει το εθνόσημο στο 
στήθος! Θα είναι η μέγιστη τιμή για μένα  
αλλά και για όλους τους αθλητές, πιστεύω! 
Θέλω να ανέβω όσο πιο ψηλά γίνεται και γι 
αυτό δεν πρέπει να σταματάει κανείς να δου-
λεύει και μάλιστα πολύ σκληρά! Μέσα από 
την σωστή δουλειά τα καταφέρνει ο καθένας 
στο τέλος! Δεν μπορώ αυτή την στιγμή να 
πω με σιγουριά τώρα ότι εκεί ή στο άλλο 
θέλω να πάω, είμαι πολύ ψαγμένος και έχω 
πολύ δουλειά ακόμα μπροστά μου!
•Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου 
εύχομαι ό,τι καλύτερο προσωπικό και αθλη-
τικό στη ζωή σου!
ΧΣ_Και εγώ σ’ ευχαριστώ και θα χαρώ να 
τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή!

Μ.Σ.›  Η Θεσσαλονίκη, ωστόσο,  
είναι και μια υπέροχη πόλη...  
Πώς είναι η ζωή για σένα,  
στην Θεσσαλονίκη;

Χ.Σ.›  Σίγουρα, η Θεσσαλονίκη  
είναι μαγική! Περπατάω στο δρόμο 
και την χαίρομαι πολύ! Ο κόσμος 
ασχο λείται πολύ με το ποδόσφαιρο 
και το μπάσκετ. Οι Θεσσαλονι
κείς και οι Μακεδόνες αγα πά 
νε πολύ τους Κρητικούς κι 
έτσι είμαι διπλά ευνοημένος! 
Κάθε φορά που αναφέρω  
την καταγωγή μου, με αντι
μετω πίζουν πολύ ζεστά και 
με ένα εγκάρδιο χα μόγελο. 
Είμαι πολύ χαρού μενος που 
εκπροσωπώ και την Κρήτη 
και τ’Ανώγεια, το χωριό μου!

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ 
     Ο ανωγειανός καλαθοσφαιριστής  του Π.Α.Ο.Κ.
 
        Μιλάει στην ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

      Τα αποτελέσματα στο 

ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
τι έκαναν 

οι ανωγειανοί υποψήφιοι; 
ποιοι εκλέχθηκαν;

Η Όλγα Κεφαλογιάννη, με κεκτημένη ταχύτητα, ως 
επιτυχημένη, κατά γενική ομολογία, πρώην ήδη, 
Υπουργός Τουρισμού, έλαβε τους περισσότερους 
σταυρούς στην εκλογική περιφέρεια της Α΄ Αθήνας, 
στην οποία κατήλθε με την παράταξη της Νέας Δημο-
κρατίας, λαμβάνοντας συνολικά 36.381 ψήφους.
Όμως και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, τα κατάφερε πο-
λύ καλά, λαμβάνοντας 7.575 ψήφους, οι οποίοι και του 
εξασφάλησαν την επανεκλογή με την παράταξη της 
Νέας Δημοκρατίας στο Ρέθυμνο.
Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρθηκε, ο Μύρων Σκουλάς, 
έλαβε με το ΚΗΔΙΣΟ, στο Ρέθυμνο, 696 ψήφους στο 
Νομό Ρεθύμνου, αλλά δεν μπόρεσε να εισέλθει, όπως 
και η παράταξή του στο Κοινοβούλιο.
Την τρίτη θέση, κατέλαβε ο Γιώργος Αεράκης, με 3.018 
ψήφους στο ψηφοδέλτιο με το συνδυασμό του Ποτα-
μιού στο Ηράκλειο.
Περαιτέρω, ανάμεσα στους ανωγειανούς υποψηφίους, 
που συμμετείχαν στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρη-

ση, αλλά δεν κατάφεραν να καταλάβουν κοινοβουλευ-
τική θέση με την παράταξη, με την οποία κατήλθαν 
στον εκλογικό στίβο, η Ιωάννα Δακανάλη (ΚΚΕ, Ρέ-
θυμνο) έλαβε 414 ψήφους, η Μαρία Σαλούστρου-Κο-
κοσάλη (ΚΚΕ, Ηράκλειο), έλαβε 1670 ψήφους, ο Νε-
κτάριος Σκουλάς (ΑΝΕΛ) έλαβε 1216 ψήφους, ο 
Μενέλαος Μποκέας (ΠΑΣΟΚ, Ηράκλειο) έλαβε 1365 
ψήφους, ο Κώστας Ξυλούρης (ΚΗΔΙΣΟ, Ηράκλειο) 
έλαβε 2.159 ψήφους, η Ειρήνη Χαιρέτη (ΑΝ.ΤΑΡ.
ΣΥ.Α, Ηράκλειο), έλαβε 244 ψήφους και ο Νίκος Ξυ-
λούρης (ΠΑΣΟΚ, Θεσσαλονίκη), έλαβε 2.2.46 ψή-
φους.
Να ευχηθούμε στους επιτυχόντες καλή δύναμη και την 
βέλτιστη συνεισφορά στα προβλήματα του τόπου μας 
και την κοινωνία μας. Σ’όσους δεν τα κατάφεραν, να 
ευχηθούμε η προσπάθειά τους να έχει συνέχεια και να 
μπορέσουν να δώσουν με βάση τις δυνατότητές του, 
το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μας.

Φ.Α.
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

1 Γιάννης Κεφαλογιάννης
2 Νεκτάριος Σκουλάς
3 Γιώργος Αεράκης
4 Μύρων Σκουλάς
5  Μαρία Σαλούστρου-

Κοκοσάλη
6 Νικόλαος ξυλούρης
7 Όλγα Κεφαλογιάννη
8 Κώστας ξυλούρης



6 7ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Μ
Ε

 Μ
Α

Θ
Η

Μ
Α

Τ
Ι

Κ
Η

 …
Α

Κ
Ρ

Ι
Β

Ε
Ι

Α

ΦΑΣΜΑΝ (fasman1956@gmail.com)

››   η επομενη μερα...   ‹‹
Κάποιο παράθυρο έχει φως,
κάποιο τον τρώει ο πυρετός,

μας φεύγει βήμα-βήμα.

Κάποιο καράβι στα ανοιχτά,
με χίλια βάσανα βαστά,

να μη το πιει το κύμα(Ελλάδα).

Κι εμείς οι 3  στον καφενέ,
τσιγάρο πρέφα και καφέ,

βρε δε βαριέσαι αδερφέ (Τρόικα).

Κάποιος στην άκρη του γκρεμού,
κοιτάει το τέλος τ΄ουρανού,

μονάχος του πεθαίνει.

Κάποιος στη μάχη πολεμά,
η σφαίρα δίπλα μας περνά,

στο στήθος του πηγαίνει (Ελλάδα)

Κι εμείς οι άλλοι μα το ναι,
κάνουμε πάρτυ ρεφενέ,

βρε δε βαριέσαι αδερφέ(Τρόικα)

Έξω αστράφτει και βροντά,
κι ένας διαβάτης περπατά,

χαμένος μες τη μπόρα.

Κάπου δε θάχουνε ψωμί,
κάπου πεθαίνει ένα παιδί

και κλαίει αυτή την ώρα (Ελλάδα)

Κι εμείς χορτάτοι μα το ναι,
κάνουμε γλέντια ρεφενέ,

βρε δε βαριέσαι αδερφέ(Τρόικα)

Το παραπάνω ποίημα έγραψε η Σώτια Τσώτου, 
που γεννήθηκε στην Λιβαδιά το 1942. Σε ηλικία 
μόλις 2 ετών οι Γερμανοί σκότωσαν τον αγωνιστή 
πατέρα της, μπροστά στο σπίτι του και στη συ-
νέχεια το πυρπόλησαν. Η μικρή Σώτια υιοθετή-

θηκε από εύπορους μικροαστούς και γλύτωσε 
από τη δίνη των κατακτητών, για να μας χαρίσει, 
ανάμεσα στα τόσα άλλα και το παραπάνω αρι-
στούργημα. Θεωρώ χρέος  μου να αναφέρω αυ-
τές τις γραμμές ,για την αείμνηστη Σώτια Τσώ-
του, για να καταλάβουμε από που βγήκε η τόση 
ευαισθησία του ποιήματος.
Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ένα ποίημα 
διαχρονικό, που σήμερα δείχνει ανάγλυφη τη 
συμπεριφορά των τροικανών, απέναντι στη χώ-
ρα μας και τους υπενθυμίζει πως δεν είναι τούτη 
η Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης και της 
ευαισθησίας. Η  25η  του Γενάρη 2015, είναι μια 
ημερομηνία σταθμός στην νεότερη ιστορία 
της  χώρας μας. Για πρώτη φορά ο λαός έδωσε 
εντολή  η χώρα να γυρίσει σελίδα. Ο λαός δεν 
φοβήθηκε την επόμενη μέρα και είπε: Φτάνει πια, 
δεν πάει άλλο!
Πολίτες από όλες τις πολιτικές αποχρώσεις, 
απογοητευμένοι από τις πολιτικές των τελευταί-
ων τριάντα ετών, τουλάχιστον, συναντήθηκαν 
στο 37%,και έδωσαν το σύνθημα: Δεν αντέχου-
με άλλο.
Είναι η πρώτη φορά, που καλείται μια κυβέρ-
νηση αριστερών πεποιθήσεων ,να δείξει πόσο 
εύκολο ή δύσκολο είναι η θεωρία να γίνει πρά-
ξη, ή αν θέλετε πόσο απέχει η θεωρία από την 
πράξη.
Είναι η πρώτη φορά που καλείται να αφήσει τη 
σιγουριά που παρέχει ο αντιπολιτευτικός λόγος 
και να δείξει ότι υπάρχει καλύτερο αύριο, κρα-
τώντας αναμμένα κάρβουνα στα χέρια της.
Είναι η μεγάλη ευκαιρία, να δείξει ότι οι λέξεις 
ισονομία-αλληλεγγύη-αξιοπρέπεια-δικαιοσύνη, 
μπορούν να υπάρξουν στην καθημερινότητα.
Είναι η μεγάλη ευκαιρία να δείξει ότι δεν χρειά-
ζεται να φοράς, κόκκινη ή γαλάζια ή πράσινη 
γραβάτα, για να κάνεις πράξη τα αυτονόητα. Εξ΄ 
άλλου χρόνια τώρα είδαμε τους «γραβαντάκη-
δες» να λυμαίνονται και να διασπαθίζουν το δη-
μόσιο χρήμα, ας δούμε τώρα και την άλλη πλευ-

ρά τι μπορεί να δώσει, έτσι απλά.
Δεν ξέρω αν η ελπίδα ήρθε ή αν έρχεται. Προ-
σωπικά δεν περιμένω θαύματα και παράλληλα 
δεν είμαι από αυτούς που απαιτούν ή γκρινιά-
ζουν, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Θα 
πρέπει όμως να πω ότι «δεν γουστάρω» να βλέπω 
ή να ακούω σε αυτή τη φάση εκείνους που έφεραν 
τη χώρα σε αυτό το τέλμα, να θέλουν «να την 
ξανασώσουν». Ο ελληνικός λαός αποφάσισε 
έτσι. Καλώς ή κακώς ο χρόνος θα δείξει. Με λί-
γα λόγια και πολύ θάρρος απέρριψε τα όσα γι-
νόταν μέχρι πρότινος. Σε τελευταία ανάλυση θα 
πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι μπορεί να 
δώσει και η άλλη πλευρά, η αδοκίμαστη μέχρι 
σήμερα. Νομίζω ότι και στην καθημερινότητα της 
ζωής μια αλλαγή ,υγεία εμπεριέχει.
Είμαι ο τελευταίος που θα μπορούσε να πει κάτι 
συμβουλευτικά, αλλά έχω την αίσθηση ότι αν ο 
πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του, έχουν 
οδηγό τους το κινέζικο δημώδες:

Πιάνω δουλειά μόλις χαράζει η μέρα
και ξαποσταίνω μόλις βασιλέψει.
Για να πίνω νερό,πηγάδι ανοίγω

κι οργώνω το χωράφι για να τρώγω.
Κι αψηφώ τον μεγάλο αυτοκράτορα!, 

 
…τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο 
αύριο και να ....αψηφούμε το μεγάλο αυτοκρά-
τορα.

✒ Ο μακαρίτης ο Γιώργης Σταυρακάκης ή 
Μιχαλόμπας, κατά γενική ομολογία, έχει 
αφήσει το δικό του ξεχωριστό όνομα, στο 
χώρο της μαντινάδας. Είχε πεθάνει λοιπόν η 
μάνα του και πήγε, ύστερα από δυο -τρεις 
μέρες στο πατρικό του να δει ίντα κάνει ο 
πατέρας. Φτάνει βραδιασμένα στο σπίτι και 
βρίσκει το πατέρα του, να κάθεται στα σκο-
τεινά. «Ε, πατέρα..» του λέει, «γιάιντα δεν 
ανάβεις το φως;» «Δε θέλω ‘γω  φως», του 
αποκρίνεται ο γέρος. «Ε, άναψε σκιας ένα 
κερί, να μη κάθεσαι στα θεοσκότεινα».
«Εμένα το κερί μου έσβησε…», απάντησε με 
παραπονιάρικο ύφος ο πατέρας (εννοώντας 
προφανώς το χαμό τση γυναίκας του). Αυτή η 
απάντηση λες και εκτύπησε με ηλεκτρικό ρεύ-
μα το Μιχαλόμπα, που κάθισε δίπλα στον πα-
τέρα σε περισυλλογή. Ύστερα από λίγο λέει:

Έσβησ΄αέρας το κερί  
που κράτουνα στη χέρα
κι΄είναι για μένα η ζωή  

σκοτίδι νύχτα-μέρα!

✒ Ο γνωστός ποιητής και μαντιναδολόγος 
Μήτσος Σταυρακάκης υπήρξε και πολιτικός 
κρατούμενος, κατά τη διάρκεια της επτάχρο-
νης δικτατορίας, για την αντιστασιακή του 
δράση ενάντια στη χούντα των συνταγμα-
ταρχών. Συνελήφθη καταδικάστηκε και φυ-
λακίστηκε. Όταν εξέτισε την ποινή του και 
αποφυλακίστηκε απο τις φυλακές της Κέρ-
κυρας, όπως πήγαινε προς το αεροδρόμιο, 
πήρε το μάτι του ένα πουλί μέσα σε ένα κλου-
βί, σκηνή αρκετή… για να βγάλει τη μαντινά-
δα, που από τόσους και τόσους έχει τραγου-
δηθεί:

Σα ιδώ πουλί μες το κλουβί,  
ότι πουλί γκιαν έναι

δεν ξέρω ίντα παθαίνουνε  
τα μάθια μου και κλαίνε!

(σ.σ. από το εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο: «ΜΙΑ 
ΦΟΡΑ ΕΝΑΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΣ» του συγχω-
ριανού μας Γιώργη Σμπώκου, που μόλις εκυ-
κλοφόρησε)

✒ Ο Αντώνης ο Ρούλιος (του Χαρίτο) αγα-
πολογούσε κιαμιά κοπελιά, αλλά φαίνεται 
πως δεν έβρισκε ανταπόκριση απο την κοπε-
λιά,οπότε το καυμό ντου τον έκαμε μαντινά-
δα λέγοντας:

Στον Αη Γιάννη ετάχτηκα,  
τη γνώμη τση ν’αλλάξει

να μ΄αγαπά που σα παιδί  
...είμαι πολύ εντάξει!

Η μαντινάδα έπεσε στα αυτιά του Σταύρο 
του Βιτώρου (Αγκούτσακα), που απάντησε 
πειράζοντας τον Αντώνη ως εξής:

Ε μαύρε Αντώνη άγιο  
που ‘βρηκες να σε σώσει
αφού κι αυτός τη κεφαλή  
στσ' αγάπες έχει δώσει!

ΦΑΣΜΑΝ

μια ιστορια...ανωγεια

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

μια
 μαντινάδα...

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Η
Oι φίλοι αναγνώστες της εφημερίδας μας, καλούνται  
να μας γνωστοποιούν την τυχόν  αλλαγή διεύθυνσής 

τους, με αποστολή αυτής στο ΦΑξ: 2105241344

Α Ν Α Κ O Ι Ν Ω Σ Η

ΠΑΡΑΚΑλOΥΝΤΑΙ 
ΘΕΡ ΜΑ OλOΙ OΙ 
ΣΥΝ ΔΡO ΜΗ ΤΕΣ 
ΚΑΙ λΗΠΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑΣ 
ΜΑΣ ΝΑ τακτο-
ποι  ησουν τη  
συν δρο μη 
ΤOΥΣ. ΠΑΡΑ ΚΑ-
λOΥ ΝΤΑΙ ΕΠΙ  ΣΗΣ, 
OλOΙ OΣOΙ ΕΠΙΘΥ-
ΜOΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙ -
λOΥΝ κει με να 
προσ δημο  σιευ-
ση ΣΤO ΕΠOΜΕΝO 
ΦΥλ λO ΤΗΣ ΕΦΗ-
ΜΕ  ΡΙΔΑΣ (Νο 301) 
ΝΑ ΤO ΠΡΑξOΥΝ 
ΤO ΑΡΓOΤΕΡO 
μεΧρι τισ 20 
μαΪου 2015

>   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:  
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

✆ Χρησιμα 
τηλεΦωνα

■ Ο Δημήτρης Βιτώρος εισέφερε στη 
μνήμη του εκλιπόντος αδερφού του 
Μιχάλη Βιτώρου (Κουρβέλιος), το 
ποσό των 200 ευρώ στη Φ.Α. 
■ Στη μνήμη Ελένης Καλομοίρη (το 
γένος Εμμ. Βρέντζου - Βόλη) κατέθε-
σαν στη «Φωνή των Ανωγείων»: 1) ο 
Εμμανουήλ Κουνάλης το ποσό των 
100 ευρώ και 2) ο Γεώργιος Κουνάλης 
το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Αλέξανδρου Φου-
ράκη, ο θείος του, Ελευθέριος Κοντό-
καλος εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ.
■ Η οικογένεια Μανούσου Μανουρά 
εισέφερε στη μνήμη της Ζαφειρένιας 
Μανουρά και στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ.
■ Ο Κυριάκος Κόρσαβας, στη μνήμη 
του Γεωργίου Νικ. Καλομοίρη και της 
συζύγου του Ελένης Βρέντζου-Καλο-
μοίρη εισέφεραε το ποσό των 100 ευρώ.
■ Ο Κυριάκος Κόρσαβας, στη μνήμη 
του Ιωάννη Χριστ. Σμπώκου εισέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του, η Ειρήνη χα Βασι-
λείου Μανουρά και τα τέκνα του Αρι-
στο μένης, Γιάννης-Ειρήνη και Γιώργος 
εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 
ευρώ.
■ Στη μνήμη της Καλλιόπης Κονιού, 
ο υιός της Γιώργος, εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του εκλιπόντος συζύγου 
της, η Γεωργία Πλεύρη εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Δημητίου Εμμανουήλ 
Ξυλούρη (Κουκουβοδημητράκη) η 
οικογένειά του, εισέφερε στη Φ.Α το 
ποσό των 100 ευρώ
■ Στη μνήμη Ελένης Καλομοίρη (το 
γένος Εμμ. Βρέντζου - Βόλη) κατέθε-
σαν στη «Φωνή των Ανωγείων»: 1) ο 
Εμμανουήλ Κουνάλης το ποσό των 
100 ευρώ και 2) ο Γεώργιος Κουνάλης 
το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Χαράλαμπου Μασαούτη 
(Μασαούτοχαραλάμπη), η χα Αριά-
δνη Μασαούτη εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ.
■ Με τη συμπλήρωση 5 ετών από το 
θάνατο του Νίκου Πασπαράκη, η χα 
Νίκη Πασπαράκη εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Μιλτιάδη Ξυλούρη, 
η οικογένεια του προσέφερε στη 
«Φωνή των Ανωγείων» το ποσό των 
100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Νικηφόρου Μπα-

γκέρη (του Χαρή), ο Βασίλης Κονιός 
του Ταγιαροβασίλη, εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ 
■ Στη μνήμη του Μιλτιάδη Ξυλούρη, 
ο Δημήτρης Φασουλάς (Μητσοφλάς) 
εισέφερε το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη των γονέων του, Γεωρ-
γίου και Αικατερίνης Αεράκη, ο Βασί-
λης Αεράκης (Φραγκοβασίλης) εισέ-
φερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Ελευθερίας Μπαρά-
κου, τα ανίψια της, Ιωάννα και Γεώρ-
γιος Ξυλούρης του Μιχαήλ, εισέφεραν 
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Μανώλη Φρυσάλη 
του Φαίδρου, ο αδερφός του Αρι-
στείδης Φρυσάλης εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του εκλιπόντος συζύγου 
της Σάββα Τρούλη, αλλά και στη μνή-
μη των αδελφών της Μανώλη, Μαρί-
κα, Λυκούργου και Βασιλη, η Έλενα 
Τρούλη, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Ελευθερίας Μπαρά-
κου, η αδερφή της, Αλίκη Μανίκα, 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 
ευρώ. 
■ Ο Κίμων Δακανάλης εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Στέλιος Πασπαράκης εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.

Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ

Ένα κομμάτι φλούδας πεύκου. Ένας 
σουγιάς. Μια οδοντογλυφίδα. Ένα κομ-
μάτι χαρτί, τριγωνικά κομμένο, σαν 
«λατίνι».

Όλα αυτά μας κάνουν ένα πολύ μικρό 
καράβι.

Αυτό το καράβι όμως μπορεί να με πάει 
πολύ μακριά. Κι όχι μόνο μου. Βλέπω 
τα μακρινά ταξίδια που κάνουν δυο 
ζευγάρια παιδικά μάτια όταν το βάζω 
σε μια λεκάνη με νερό.

Τα μικρά καράβια έχουν αυτό το καλό. 
Χωράνε σε μια λεκάνη με νερό και χω-
ράνε και όλα τα ταξίδια που θέλουμε να 
κάνουμε.

Ιδίως όταν είμαστε παιδιά.

Και τα ταξίδια αυτά, παρά την απειλή 
του αποχωρισμού ―που είναι πάντα 
«λίγο θάνατος»― έχουν και τη δύναμη 
ενός απογαλακτισμού που φέρνει την

υπόσχεση της ενηλικίωσης, την ελπίδα 
του «μπορώ να τα καταφέρω».

Έχω μνήμη μεγαλύτερη από τη δύναμή 
μου. Κι αυτό μου δίνει δύναμη.

Έχω τη μνήμη του φόβου του αποχωρι-
σμού και του θανάτου των γονιών μου.

Είχα όμως και παραμύθια να μου πα-
ραστέκουν. Και ο φόβος του θανάτου 
εκείνων που με τάιζαν, με έντυναν, με 
ζέσταιναν, με χουχούλιαζαν σ’ ένα ζε-
στό κρεβάτι, μίκραινε μέσα από μια 
πολύχρωμη κουρελού αναγνωσμάτων 
κι αφηγήσεων.

Και ωθώντας μαζοχιστικά, σαν παιδί, 
την ιδέα τής απώλειας των στηριγμάτων 
μου, έφτιαχνα ζεστά σιρόπια ανακου-
φιστικά αποστάζοντας κουρέλια
παραμυθιών.

«Αν πεθάνουν οι γονείς μου, θα πάω να 
γίνω ξυλοκόπος και θα βγάζω το ψωμί 

μου και θα ζω σε μια καλύβα, και θα 
κυνηγάω για να τρώω».

Η αφέλεια των παιδιών έχει μέσα της 
όλη τη δύναμη του νέου που θέλει να 
ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, όπου βρέ-
θηκε χωρίς να το ζητήσει.

Δεν ξέρω πώς δουλεύει το μυαλό του 
ανθρώπου αλλά ξέρω ότι κάθε άνθρω-
πος γεννιέται μ’ ένα μυαλό που δουλεύ-
ει. Καλά, καλύτερα... Εξαρτάται από 
τα εφόδια.

Βλέποντας το πολύ μικρό καραβάκι, με 
την οδοντογλυφίδα-κατάρτι και το χαρ-
τάκι-πανί, διαβάζω στην επίπεδη καρί-
να του χιλιάδες κείμενα νίκης πάνω 
στον φόβο του απογαλακτισμού, νίκης 
πάνω στον φόβο του θανάτου, νίκης της 
ελπίδας πάνω στον ζόφο

Μπορώ ακόμα να διαβάζω και υποσχέ-
σεις όμορφων ταξιδιών.

Κώστας Μακρής

   Ένα πολύ μικρό ΚΑΡΑΒΙ
κωστησ α. μακρησ

ΧΟΡΕΨΑΝ
ΟΙ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
(πραγματοποιήθηκε η ετήσια χοροεσπερίδα, 6/3/2015)
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Φέτος η εκδήλωση έλαβε χώρα, την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στο κέντρο διασκέδασης 
«Κονάκι» των Μερτζάνηδων.
Η συμμετοχή φέτος, ήταν μαζικότερη από την περασμένη χρονιά και όλοι όσοι παρευ-
ρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με την καρδιά τους, μέχρι το χάραμα, 
υπό τους ήχους της μουσικής του Αντώνη Κοντόκαλου (λύρα τραγούδι) και του Χάρη 
Φασουλά (λαούτο-λύρα).
Και φέτος, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων, έδωσε 
το παρόν με το χορευτικό συγκρότημά του και μέλη του Συλλόγου,  που ταξίδεψε από 
την Κρήτη. Ευχαριστώντας τα μέλη του, ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας, 
του απένειμε έπαινο για τη συμμετοχή τους.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έλαβε χώρα και λαχειοφόρος αγορά, όπου κληρώ-
θηκαν πολλά και πλούσια δώρα σε όσους στάθηκαν τυχεροί.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και προσδοκάμε του 
χρόνου με υγεία την νέα μας αντάμωση με όλα τα μέλη του Συλλόγου μας. Να είστε 
όλοι καλά. Να σμίγουμε πάντα.                                                                                Το Δ.Σ.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 

  Φοίβου Ιωαννίδη 
στο ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

ΤόΥ γεωργίου 
καλογεράκη
Δ/ΝΤΗ  
ΔΗΜOΤΙΚOΥ 
ΣΧOλΕΙOΥ 
ΚΑΣΤΕλλΙOΥ  
ΥΠ. ΔΡ.  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙOΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

εκδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκαν  

στη μνήμη του 

Νίκου Ξυλούρη
(ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠλΗΡΩΣΗ  

35 ΧΡόΝΩΝ  
ΑΠό Τό ΘΑΝΑΤό ΤόΥ)

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Φέτος, για τρίτη  συνεχή χρονιά, 
35 χρόνια μετά το θάνατό του, ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανω-
γείων, με την βοήθεια του 
Δήμου Ανωγείων, μερίμνησε για 
να τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη 
του αλησμόνητου βάρδου της 
ελληνικής και κρητικής παραδο-
σιακής μουσικής, συγχωριανού 
μας, Νίκου Ξυλούρη.
Τριανταπέντε χρόνια, μετά, οι 
μνήμες παραμένουν άσβεστες 
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
των Ανωγείων, δεν ξέχασε. Με-
τά την τέλεση του τρσάγιου, 
έλαβε χώρα ολιγόλεπτο μουσι-
κοχορευτικό πρόγραμμα, στο 
οποίο συμμετείχε το χορευτικό 
σχήμα του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Ανωγείων και αρκετοί ανω-
γειανοί καλλιτέχνες και μουσι-
κοί.
Αργότερα, το απόγευμα εκείνης 
της ημέρας και ώρα 7:30,σ το 
αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχο-
λείου Ανωγείων, πραγματοποι-
ήθηκε  εκδήλωση που περιελάμ-
βανε ομιλία και προβολή ταινίας, 
αλλά και συναυλία με τη συμμε-
τοχή πολλών καλλιτεχνών, μετα-
ξύ των οποίων ο Ψαραντώνης, 
ο Ψαρογιάννης, Ο Ψαρογιώρ-
γης, ο Ψαρολάμπης, ο Αντώνης 
Ξυλούρης, ο Γιώργης Σαλού-
στρος, ο Βασίλης Δραμουντάνης 
και άλλοι. Οι εκδηλώσεις εκείνης 
της ημέρας, πλαισιώθηκαν από 
επίσκεψη των μελών του Πολι-
στιτικού Συλλόγου Ανωγείων, 
αλλά και πολλών συμμετεχό-
ντων στα δρώμενα εκείνης της 
ημέρας, στο σπίτι του Νίκου 
Ξυλούρη, στο Περαχώρι.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του και 
ας παραμένει άσβεστη η φλόγα 
για λευτεριά και αξιοπρέπεια, 
όπως ο αείμνηστος συγχωριανός 
μας, την άναψε με το δικό του 
τρόπο και την εξάπλωσε μέχρι 
σήμερα, σε πολλούς.

Φ.Α.

&Πτυχές 
 

περιστατικά της  

συμβολής των  

ανωγειανών στην 

αντιδικτατορική 

δράση (σ.σ. η συνέντευξη δόθηκε, στις 7 Μαρτίου 2006) (συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ερωτ.: –Κύριε Φοίβο Ιωαννίδη, στην Ελλάδα κηρύσσεται 
στρατιωτικός νόμος την 21η Απριλίου 1967. Εσείς πότε 
βρεθήκατε στ’Ανώγεια;
Απαντ.: –Στα Ανώγεια είχα ανεβοκατέβει τέσσερις -πέ-
ντε φορές μετά την κήρυξη της δικτατορίας, οδηγούμενος 
από τον Αντώνη το Σμπώκο για να κάνω διάφορες επα-
φές στα πλαίσια της προσπάθειας που κάναμε να οργα-
νώσουμε την Αντίσταση εναντίον της δικτατορίας. Μέσα 
σ’αυτές τις επαφές είχα και μια συνάντηση μ’έναν θρύλο 
τότε της περιοχής τον Κώστα τον Σμπώκο ή Μπάφου 
Κώστα, όπως τον λέγανε. Ο οποίος ήταν είκοσι χρόνια 
φυγόδικος, είχε εμφανισθεί μετά την αμνηστία ή ένα είδος αναστολής διώξεως 
που δόθηκε επί κυβερνήσεως αποστατών, αν δεν κάνω λάθος, και βέβαια μόλις 
έγινε η δικτατορία ξαναβγήκε στο βουνό στην παρανομία. Κι εγώ τότε ήμουν 
σε μια κατάσταση παρανομίας, όχι με την έννοια ότι είχα διαφύγει στο βουνό, 
απλώς κρυβόμουν σε σπίτια στο Ηράκλειο. Έκανα τις επαφές μου μετακινού-
μενος με συνδέσμους, όπως ο Αντώνης ο Σμπώκος, που ανέφερα προηγουμένως, 
που ήταν άνθρωπος απολύτου εμπιστοσύνης και αφοσιωμένος. Συναντήθηκα 
λοιπόν με τον Κώστα τον Σμπώκο κάναμε μια εκτεταμένη συζήτηση για το πως 
μπορούσε να γίνει ο αγώνας. Η συνάντηση έγινε στο σπίτι ενός Δραμουντάνη. 
Και ευτυχώς η συνάντηση αυτή δεν έγινε ποτέ γνωστή. Την ήξερα μόνο εγώ, ο 
Αντώνης ο Σμπώκος και ο Ζαχαρίας ο Δραμουντάνης. Ο Σμπώκος και ο Ζα-
χαρίας ο Δραμουντάνης δεν συνελήφθησαν όταν συνελήφθην εγώ. Κανείς 
άλλος από τους συλληφθέντες συντρόφους μου δεν την ήξερε. Γιατί αν γινόταν 
γνωστή η συνάντηση αυτή στη Χούντα, την εποχή μάλιστα εκείνη, πέραν των 
όσων είχαμε κάνει εμείς στα πλαίσια της δικής μας οργάνωσης ότι δηλαδή εί-
χαμε αναπτύξει και δραστηριότητα προς την κατεύθυνση συνεργασίας με την 
κομμουνιστική αριστερά στις συναντήσεις με τον γνωστό Κώστα Σμπώκο, θα 
είχαν τα πράγματα πιο σκληρή αντιμετώπιση και συνέπειες. Στην συζήτηση 
που κάναμε με τον Κώστα Σμπώκο δεν μπορώ να πω ότι καταλήξαμε σε κάποια 
συμφωνία, απλώς είπαμε ότι θα πρέπει να ξανασυναντηθούμε για να δούμε πως 
θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια συνεργασία. 

Ερωτ.: -Θυμάστε πότε έγινε αυτή η συνάντηση με τον Κώστα Σμπώκο ;
Απάντ.: -Η συνάντησή μας πρέπει να έγινε τον Ιούνιο του 1967.

Ερωτ.: -Τελικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης;
Απάντ.: -Όταν είπα στους τέως βουλευτές Ηρακλείου της Ενώσεως Κέντρου 
με τους οποίους είχα επαφή και συνεργαζόμουν, ότι έκανα μια συνάντηση και 
άρχισα συζήτηση με τον χώρο της Αριστεράς, αντέδρασαν εντονότατα δεν 
ήθελαν με τίποτε, κατόπιν τούτου δεν υπήρξε νέα συνάντηση.

Ερωτ.: -Στα Ανώγεια πότε ξαναπάτε;
Απάντ.: -Στη συνέχεια, πάλι στα σχέδια που κάναμε για δυναμική αντίσταση, 
συμφωνήσαμε κάποια στιγμή να βγούμε στο βουνό. Συμφωνήσαμε δηλαδή, με 
τους άλλους παράγοντες της τότε Ενώσεως Κέντρου και αποφασίσαμε προς 
το τέλος Αυγούστου, να γίνει αυτό. Οι σχεδιασμοί δεν ήταν λεπτομερείς, για 
κάθε τι που θα κάναμε, αλλά γενικοί. Για παράδειγμα, σκεφτόμαστε ότι θα 
κάναμε μια επίθεση σε ένα αστυνομικό τμήμα απομονωμένο, θα παίρναμε τα 
όπλα και αυτό θα ήταν μια πράξη η οποία θα δημιουργούσε μεγάλη εντύπωση 
και ανησυχία στο καθεστώς, ότι εδώ τα πράγματα παίρνουν πιο δυναμική έκ-
φραση. Εν τω μεταξύ δεχόμουν και πάρα πολλές εκκλήσεις και πιέσεις από 
ανθρώπους με τους οποίους ήμουν σε επαφή στο εξωτερικό.

Ερωτ.: -Έλληνες;
Απάντ.: -Ναι, Έλληνες, οι οποίοι μου έστελναν μηνύματα, προς Θεού, κάντε 
κάτι! Η έκρηξη μιας κροτίδας εκεί, μου έγραφαν, παίρνει διαστάσεις υδρο-
γονοβόμβας στον Ευρωπαϊκό τύπο. Εάν δεν υπάρχουν αντιστασιακά γεγονό-
τα δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη σε εγρή-
γορση. Αύγουστο λοιπόν του 1967 ξαναπήγα στ’Ανώγεια.

Ερωτ.: -Μόνος σας;
Απάντ.: -Μόνος μου. Ήξερε όμως ότι θα πήγαινα ο Θανάσης ο Σκουλάς που ήταν 
ήδη κι αυτός στ’Ανώγεια. Πήγα μάλιστα αφού αγόρασα κυνηγετικές στολές 
και διάφορα άλλα εξαρτήματα που υποτίθεται ότι θα ήταν αναγκαία αν προ-
χωρούσαμε περαιτέρω, μου έκαναν και στιβάνια εκεί στ’Ανώγεια και έμενα, 
όχι κάνοντας κοινωνική ζωή ή βόλτες, αλλά ήμουν κλεισμένος σε ένα σπίτι στο 
Περαχώρι στο σπίτι του μακαρίτη τώρα Γιάγκου Σκουλά. Ένας ψηλός και 

πολύ ζωντανός άνθρωπος ήταν ο Γιάγκος ο Σκουλάς. 
Την γυναίκα του την λέγανε Ζαφειρένια. 

Έμεινα λοιπόν στο σπίτι τους τουλάχι-
στον δέκα ημέρες. Κατά καιρούς, όταν 
υπήρχε κάποια ανησυχία, ότι ίσως 
εντοπίστηκε το σπίτι ή κάποια κίνηση 
περίεργη, πήγαινα και έμενα ένα ή δυο 
βράδια σε ένα παραπλήσιο σπίτι. 

Στο σπίτι του μπατζανάκη του Γιάγκου, του Βασίλη του Καλομοίρη. Αυτοί οι 
δύο τώρα, ο Γιάγκος ο Σκουλάς και ο Βασίλης ο Καλομοίρης, ήταν μέσα σ’αυτούς 
που συνελήφθησαν μαζί μ’εμάς και ήταν προφυλακισμένοι για ένα διάστημα 
αλλά μετά τη δίκη αφέθησαν ελεύθεροι. Εκεί στο σπίτι του Βασίλη του Καλομοί-
ρη που είχα μείνει δυο βράδια κάποια στιγμή μου είπαν ότι θα σε μετακινήσουμε. 
Ερωτ.: -Έπρεπε λοιπόν να αλλάξετε σπίτι. Και σε ποιο σπίτι πήγατε;
Απάντ.: -Με πήγαν στο σπίτι του Νταμπακομανόλη! Τον Νταμπακομανόλη 
εγώ δεν τον ήξερα προηγουμένως. Είχα μάθει όμως λίγα πράγματα γι’αυτόν. 
Και τους είπα: 
-Θα πάω σ’ένα άνθρωπο που δεν τον ξέρω;
Και μου λένε:
-Γιάντα, εμάς μας ήξερες; 
Μου μίλησαν τότε για τον Νταμπακομανόλη ο οποίος ήταν μια ηρωική μορφή 
της Αντίστασης κατά των Γερμανών. Πρέπει να πω εδώ, ότι μου είχαν μια 
ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό οι Ανωγειανοί, όχι μόνο γιατί με ήξεραν από 
τους δυο Ανένδοτους αγώνες αλλά και γιατί ο πατέρας μου ήταν από τα ηγε-
τικά στελέχη της Αντίστασης και είχε σκοτωθεί από τους Γερμανούς. Θυμάμαι 
μάλιστα, ότι πολλές φορές πριν τη δικτατορία που με συναντούσαν διάφοροι 
Ανωγειανοί, ο Ζαχαρίας ο Δραμουντάνης και ο αδερφός του ο Γιώργης, και 
άλλοι, δεν έκρυβαν την εκτίμησή τους για μένα. Με το Ζαχάρη και Γιώργη 
Δραμουντάνη είχαμε και κοινή πορεία γιατί είχε εκτελεστεί ο πατέρας τους ο 
Στεφανογιάννης και είχαν ανατραφεί κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, κι 
εγώ το ίδιο έμεινα ορφανός με τέσσερα αδέρφια, αυτοί ήταν έξι αδέρφια, εί-
χαμε πάντοτε ένα συναισθηματικό δέσιμο. Επειδή λοιπόν, οι Ανωγειανοί ήξε-
ραν την ιστορία του πατέρα μου από την Κατοχή μου εξήγησαν και ποιος είναι 
ο Νταμπακομανόλης με λεπτομέρειες. Πως είχε σωθεί, που εθεωρήθη θαύμα 
τότε, από σπηλιά σε σπηλιά με ανοιχτή την κοιλιά από το τραύμα. Ήταν θηρίο 
άνθρωπος και επέζησε μετά από τόσες περιπέτειες. Πάω λοιπόν στου Νταμπα-
κομανόλη το σπίτι, πάντα την νύχτα και με συνοδεία. Γιατί στα Ανώγεια δεν 
μετακινήθηκα ποτέ ημέρα. 

Ερωτ.: -Χτυπήσατε την πόρτα του σπιτιού; 

Απάντ.: -Δεν χτυπάμε πόρτα. Εκεί ήταν όλα συνεννοημέ-
να. Πήγαμε λοιπόν στο σπίτι. Πρέπει να πω ότι σε όλα 
τα Ανωγειανά σπίτια που ήταν μικρά, περιορισμένοι οι 
χώροι τους, υπήρχε μια απαστράπτουσα καθαριότητα, 
ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Ολοκάθαρα σπίτια. 

Κρεβάτια, καναπέδες, τα έπιπλα που υπήρχαν τακτοποιημένα, στρωμένα με 
κεντήματα παντού. Έτσι και στο σπίτι του Νταμπακομανόλη. Και με ανεβά-
σανε στο επάνω δωμάτιο που είχε ξύλινο πάτωμα. Και συζητούσαμε και επρό-
κειτο να μείνω εκεί. Εγώ είχα μαζί μου ένα πιστόλι «παραμπέλουμ». Δεν ήξερα 
καλά καλά να το χρησιμοποιώ. Δεν το είχα χρησιμοποιήσει ποτέ και το είπα 
στον Καπετάνιο το Νταμπακομανόλη. Απευθύνομαι σ’αυτόν και του λέω: 
-Καπετάνιε, έχω το πιστόλι αλλά εγώ καπετάνιος δεν είμαι και δεν ξέρω πως 
να το χρησιμοποιώ.
Μου λέει:
-Φέρτο εδώ!
Πιάνει το πιστόλι και το’παιζε στα χέρια του σαν κομπολόι. Το άδειαζε, το 
γέμιζε, το ξαναγέμιζε. Μου δείχνει κι εμένα πως γεμίζει, πως αδειάζει, πως 
βγαίνει η γεμιστήρα από τη λαβή του, που είναι η ασφάλεια και όλα τα σχετικά 
με το πιστόλι. Εγώ καθόμουν όση ώρα ο Νταμπακομανόλης μου εξηγούσε την 

χρήση του πιστολιού. Ο Νταμπακομανόλης, καλή του ώρα 
όπου είναι τώρα, έζησε πολύ δυνατή ζωή, έχει αφήσει 
μνήμες ανεξίτηλες, είδε ευχάριστα γεγονότα δεν είχε μόνο 
τις ταλαιπωρίες. έκανε και μεγάλη οικογένεια. Όπως 
μου’δειχνε την χρήση του, το’χε στραμμένο προς τα πάνω 
μου. Όρθιος αυτός καθιστός εγώ του λέω:
-Καπετάνιε δεν το γυρνάς το πιστόλι προς τα κει να μη 
φύγει καμιά σφαίρα και πάω τζάμπα;
Και μου απαντά: 
-Πενήντα χρόνους τα παλεύγω αυτά τα πράματα και θα 
μου φύγει σφαίρα;

Εκείνη τη στιγμή, πως το΄καμε η κακή 
ώρα, και φεύγει μια σφαίρα. Ακούω ένα 
εκκωφαντικό θόρυβο, το δεξί μου αυτί 
κουφάθηκε. Η σφαίρα μου πέρασε  
ξυστά από το αυτί και σφηνώθηκε στο  
ξύλινο πάτωμα, στο σημείο της ένωσης 
του πατώματος με τον τοίχο.

Αν πήγαινε λίγο πιο κει θα περνούσε το ξύλινο πάτωμα 
και θα πήγαινε στο κάτω σπίτι που κοιμόταν τα παιδιά 
του. Βοήθησε ο Θεός και δεν έγινε τίποτα. 
Ερωτ.: -Ποια ήταν η αντίδραση του Νταμπακομανόλη 
στον ξαφνικό πυροβολισμό;
Απάντ.: - Όταν έφυγε η σφαίρα δεν θυμάμαι τις λέξεις 
που βγήκαν από το στόμα του αλλά αυτό που θυμάμαι 
είναι η έκπληξη στο πρόσωπό του και ένα είδος ντροπής 
που είχε διαψευστεί. Αλλά ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. 
Εκατόν πενήντα χρόνια μπορεί να τα παλεύεις αυτά και 
να σου συμβεί ξαφνικά το κακό. Αυτός είχε την πεποίθη-
ση ότι η γεμιστήρα είχε αδειάσει αλλά παρ’όλα αυτά είχε 
μείνει μια σφαίρα στην θαλάμη.

Ερωτ.: -Στο σπίτι του Νταμπακομανόλη ήσασταν οι δυο 
σας;
Απάντ.: -Όχι, ήταν και ο Ξυλούρης, ο αδερφός της γυναί-
κας του Καλομοίρη. Αυτός με είχε πάει στο σπίτι του 
Νταμπακομανόλη. Το μικρό του όνομα μου διαφεύγει. 

Ερωτ.: -Μετά τον πυροβολισμό, πώς αντιδράσατε;
Απάντ.: -Νύχτα, δικτατορία, με το που ακούστηκε η πι-
στολιά λέμε να φύγομε γρήγορα. Δεν μπορούσαμε να 
φύγουμε από τον δρόμο που ήρθαμε και όπως είναι το 
σπίτι του Νταμπακομανόλη παίρνουμε κάτω στο γκρεμό. 
Όμως εγώ δεν φορούσα στιβάνια γιατί δεν περιμέναμε ότι 
εκεί θα χρειαζόταν να φορώ τα στιβάνια. Φεύγουμε εγώ 
κι ο Ξυλούρης. Έτσι όπως ήμουν με τα συνηθισμένα πα-
πούτσια μου δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος, ήταν και 
νύχτα και δεν βλέπαμε, και σερνόμουν στην πλαγιά και 
με χίλια βάσανα φτάσαμε πάλι στο σπίτι του Βασίλη του 
Καλομοίρη και περιμέναμε να δούμε τις εξελίξεις. Οι οποί-
ες ευτυχώς δεν υπήρξαν. Τώρα ποιος ξέρει. Ήταν ο πυ-
ροβολισμός μέσα στο σπίτι και δεν ακούστηκε, ήταν που 
δεν τα πολυψάχνανε οι αστυνομικοί τα πράγματα τότε 
αρχές της δικτατορίας.

Ερωτ.: -Μα η αστυνομία δεν ήταν εργαλείο στα χέρια της 
δικτατορίας ;
Απάντ.: -Στις αρχές της δικτατορίας η αστυνομία δεν 
είχε ακόμη εκκαθαριστεί. Υπήρχαν μέσα στην αστυνομία 
άνθρωποι οι οποίοι ήταν δημοκράτες και στην αρχή της 
δικτατορίας δεν πολυψάχνανε τα πράγματα. Το περιστα-
τικό πάντως με τον πυροβολισμό στο σπίτι του Νταμπα-
κομανόλη έμεινε εκεί. Αυτή είναι η περιπέτεια που είχα 
με τον Νταμπακομανόλη. Ο οποίος να σημειωθεί ότι το 
πιστόλι το παραμπέλουμ πρέπει να το είχε δώσει αυτός 
να μου το δώσουν. Εγώ δεν είχα πιστόλι. Το παραμπέλουμ 
πρέπει να ήταν δικό του.

Ερωτ.: -Κύριε Φοίβο, αν τελικά η σφαίρα σας πετύχαινε 
και σας σκότωνε θα πίστευε ποτέ κανείς ότι ήταν ατύχη-
μα;
Απάντ.: -Πολλές φορές την έχω κάνει αυτή την σκέψη. 
Κανείς δεν θα πίστευε πως ήταν ατύχημα. Και θα πήγαι-
να από το χέρι ενός αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης. 

Ερωτ.: -Το πιστόλι τι απέγινε;
Απάντ.: -Το πήρα όταν φύγαμε με τον Ξυλούρη. Έφυγα 
μαζί με το πιστόλι. Και το είχα έκτοτε μαζί μου. Αργότε-
ρα συνελήφθηκα στην περιοχή Καψά. Ο Ενωμοτάρχης 
επικεφαλής του αποσπάσματος της περιοχής της Σητείας 
ενώ με οδηγούσε στο Αστυνομικό Τμήμα και όλη η περι-
οχή ήταν κυκλωμένη από την Αστυνομία και τα ΤΕΑ 
προσπάθησε να με βοηθήσει. Εμένα με έπιασαν τα ΤΕΑ 
και με παράλαβε ο Ενωμοτάρχης. Αυτός ο άνθρωπος, 
ονόματι Ρουμελιωτάκης, ήταν αστυνομικός στις Λιθίνες. 
Αυτός έστειλε τους Τεατζήδες στο μοναστήρι του Καψά, 
βέβαιος ότι αποκλείεται να είμαι εκεί και πήγε ο ίδιος στην 
σπηλιά που ήταν ο πατέρας μου και ο συμμαχικός ασύρ-
ματος την Κατοχή και πίστευε, ότι εγώ θα είμαι εκεί μέσα. 
Ήθελε να με διώξει να μη με συλλάβει. Με πιάσανε όμως 
οι Τεατζήδες γιατί εγώ ήμουν στη Μονή Καψά και ήρθε 
κι αυτός εκεί. Προσποιήθηκε όταν με είδε βρίζοντάς με, 
σπρωχνοντάς με, και όταν μείναμε οι δυο μας στο αυτο-
κίνητο μου λέει:
-Πω, πω εγώ να σε πιάσω; Εγώ να το κάνω αυτό; Που 
ξέρω την ιστορία του πατέρα σου;
Εγώ στην αρχή δεν τον πίστευα. Λέω χωροφυλακίστικα 
μου μιλεί. Δεν τον ήξερα πιο πριν. Κάποια στιγμή λέω ας 
το διακινδυνεύσω. Του λέω αν θέλεις να με βοηθήσεις 
πράγματι να προσποιηθούμε ότι σου’δωσα μια και σε 
πέταξα από την πόρτα να μ’αφήσεις να πάρω το αμάξι 
μου και να φύγω. Γιατί είμαστε μέσα στο δικό μου αυτο-
κίνητο. Μου λέει ότι αυτό δεν γίνεται διότι υπήρχαν μπλό-
κα της Αστυνομίας και από την Αστυνομική δύναμη της 
Ιεράπετρας και από της Σητείας. Λέω τότε να εξαφανί-
σουμε αυτά που έχω κάτω από το πίσω κάθισμα του 
Φολκς Βάγκεν. Ένα αυτόματο στάγερ, δυο πιστόλια, το 
ένα ήταν το παραμπέλουμ του Νταμπακομανόλη, δυνα-
μίτη, φυτίλια, καψούλια. Συμφώνησε και το σχεδιάσαμε. 
Έπρεπε χωρίς να σβήσει η μηχανή του αυτοκινήτου να 
σταματούσαμε κάποια στιγμή να κατεβεί ο Ρουμελιωτά-
κης να τα πετάξει γρήγορα και να ξαναμπεί πάλι μέσα 
και να συνεχίσουμε την διαδρομή μας. Δεν έπρεπε να 
σβήσουμε τα φώτα του αυτοκινήτου γιατί οι άλλοι θα 
έπαιρναν μυρωδιά ότι κάτι συμβαίνει. Όπως πράγματι 
έγινε. Ε, μπορώ να σου πω ότι ο άνθρωπος αυτός βρα-
βεύτηκε από τη Χούντα για την σύλληψή μου. Και που 
να ήξεραν το πόσο με βοήθησε!

Ερωτ.: -Το πιστόλι λοιπόν έμεινε κάπου εκεί στην ερημιά 
στη Μονή Καψά;
Απάντ.: -Όχι. Η ανάκρισή μου δεν μπορούσε να σταμα-
τήσει αν δεν βρισκόταν τα όπλα τα οποία οι αστυνομικοί 
ήξεραν ότι τα είχα στο αυτοκίνητό μου. Και βεβαίως είχα 
προδοθεί και γι’αυτό η πληροφορία των όπλων είχε φτά-
σει στα αυτιά τους. Οι αστυνομικοί είχαν βρει και κάλυκες 
από το στάγερ στην Πλατεία Ελευθερίας. Η ανάκριση 
δεν σταματούσε αν οι αστυνομικοί δεν βρίσκανε άκρη για 
το αυτόματο το στάγερ. Κάθε μέρα συνελάμβαναν κι άλ-
λους, κι άλλους. Κάποια στιγμή λοιπόν τους είπα θα σας 
πω τι έγιναν τα όπλα. Τα έκρυψα κοντά στο μοναστήρι. 
Και τους εξήγησα που ακριβώς. Πήγαν και τα βρήκαν εκεί 
που τα είχε πετάξει ο Ρουμελιωτάκης. Τα όπλα κατασχέ-
θηκαν έγινε κατασχετήρια έκθεση και δεν αποδόθηκαν 
ποτέ. Έτσι και το παραμπέλουμ του Νταμπακομανόλη 
έχει κατασχεθεί. Τα όπλα που κατασχέθηκαν δεν έμαθα 
ποτέ τι απέγιναν.
Ερωτ.: -Κατά την διάρκεια της Χούντας εσείς τελικά κ. 
Ιωαννίδη πόσο διάστημα μείνατε στην φυλακή ;
Απάντ.: -Πιάστηκα τον Νοέμβρη του 1967 φυλακίστηκα 
και βγήκα από την φυλακή το 1973.  
Ερωτ.: Τον Νταμπακομανόλη τον είδατε κ. Ιωαννίδη με-
τά την πτώση της Χούντας; 
Απάντ.: -Ναι τον ξανάδα. Μετά την πτώση της Χούντας 
πήγα στ’Ανώγεια και τον είδα. Πήγα και στο σπίτι του. 
Χάρηκε πάρα πολύ. Κάναμε και γλέντι στο σπίτι του. 
Ξέρω και τα παιδιά του τα οποία στο μεταξύ είχαν μεγα-
λώσει. Ένα απ’αυτά, αν η σφαίρα πήγαινε λίγο πιο πέρα, 
θα είχε σκοτωθεί γιατί κοιμόταν από κάτω. 
Θεωρούσα πάντοτε τιμή μου που είχα επαφές σε δύσκο-
λες ώρες με τέτοιους ανθρώπους. Σαν τον Νταμπακομα-
νόλη. Γιατί αυτές είναι ηρωικές μορφές…
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Ανωγειανές 
Αθιβολές

Όλα  είναι. Υπάρχουν, αλλά όχι 
εκεί που τα άφησε. Βρίσκονται 
λίγο πριν ή λίγο μετά. Ίσως να 
πρέπει να είναι έτσι ή κάπως 
έτσι•  όμως αυτό που την ενο-
χλεί, είναι που δεν κατάλαβε την 
αλλαγή. Τα γεγονότα προσπερ-
νούν το ένα το άλλο με σφοδρή 
ταχύτητα. Αγώνας δρόμου για το 
αποτέλεσμα.
Μια μεγάλη ταλαιπωρία ακολου-
θεί τα πράγματα. Τα σέρνει απ’ 
τημύτη και με βία τα πετάει όπου 
βρει. Κι έρχεται ο χρόνος με νέα 
κακουχία να κάνει όσα  έμειναν 
να εξακολουθούν να  είναι. Εκεί. 
Σ΄ ένα χώρο ανυπεράσπιστο από 
ανάγκη. Κι εγκατάλειψη. Με μια 
επιθυμία να σέρνεται αβοήθητη 
και παραγκωνισμένη. 
Κάνει πως δεν υπάρχει για να μη 
την αντιμετωπίσει. Μη χρειαστεί 
να οπλίσει ένα αντίθετο συναί-
σθημα, για να μπορεί να βρίσκε-
ται. Να συμπορεύεται μαζί της 
δίχως να υπάρχει ανάγκη για το 
αντίθετο. 
Μα όμως, η ανάγκη δεν γεννά την 
επιθυμία; Η επιθυμία δεν κρύβει 
μέσα της μια ανάγκη; Κάτι που 
να κρατάει τις αισθήσεις αναμμέ-
νες. Ό, τι άτακτο να το διατηρεί 
για να θυμάται πως είναι καιρός 
να προχωρήσουν τα πράγματα.
Καμιά φορά κάνει μπάνιο τόσο 
δυνατά που γδέρνει τη σάρκα της. 
Φλούδες κολλάνε στα πλακάκια 
και μένουν. Απολιθώματα όλων 
αυτών που με μανία διώχνει. Πε-
θαμένες περίοδοι ζωής μαζεμένες 
σε πέντε τετραγωνικά, διάσπαρ-
τες, λίγο πριν το τέλος τους. 
Ό, τι  ζει και μετά πεθαίνει, πρέ-
πει να το αφήνεις στην ησυχία 
του. Ο τρόπος που κρατάς κάτι 
και το αφήνεις, δείχνει. Αναδει-
κνύει το συναίσθημα που έτρεφες 

Ιστορίες του ωκεανού
             O άνθρωπος δεν είναι 

παρά ένας ανεξάντλητος ωκεανός, γεμάτος 
από ανεξάντλητες νησίδες φωτός, 

που οδηγούν πάντα στο ίδιο σημείο: 
               Το εντός του βάθος.

ή αυτό που δεν είχες. Η στάση 
των ανθρώπων είναι εκείνη που 
γεννά τα επιμέρους προβλήματα. 
Εκείνη γνωρίζει πώς να μην αφή-
νει τίποτα. Αυτή είναι η τραγω-
δία της. Μαζεύει, στριμώχνει και 
τοποθετεί με σιγουριά τα σημεία 
στίξης. Γιατί όλα τονίζονται.
Μια βιβλιοθήκη εποχών με κορ-
μιά και πρόσωπα σε θαλασσί 
κορνίζες. Και καθρέφτες, για την 
αλήθεια των πραγμάτων. Περι-
στοιχίζουν την ύπαρξη που πα-
λεύει να σταθεί. 
Βάζει μια στέκα στα μαλλιά της 
για να βλέπει πιο καθαρά το πρό-
σωπο. Για να μπορεί να αναγνω-
ρίζει τα σημάδια. Που δεν έμει-
ναν. Στους ώμους της αναπαύο-
νται αγκαλιές απ’ αυτές τις 
ιδιωτικές που φοβούνται. Τις 
νανουρίζει σπάζοντας τις χορδές 
τους, τις βάζει στα χέρια της. 
Στην κοιλιά της πολλαπλασιάζει 
όνειρα και κάθε μήνα χάνει κι 
από μια ζωή. Οι επαφές δεν ευ-
δοκίμησαν για κείνη.
Βάζει στη φορμόλη τα πτώματα 
για να τα μετρήσει μετά με την 
ησυχία της. Να τα πενθήσει με 
πένθος βέβαιο. Νιώθοντας εκεί-
νο τον πόνο για τον πόνο που 
έχασε. Σαν πατημασιές πάνω σε 
κάρβουνο. 
Σαν όλα όσα είναι μέσα σε εκείνα 
που δεν φαίνονται.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

    γεγον-ωτα

Από το βιβλίο «Επειδή Μαζί», εκδ. ΑΠΟΠΕΙρΑ 2012, 2014

Ο Κουναλογιάννης στο μητάτο
Ο Κουναλογιάννης πίστευε στη φανταξά και φοβόταν να πάει νύχτα για να φέρει 
νερό από την πηγή του Χριστού, προπάντων όταν δεν είχε φεγγάρι.
-Πρόβαλλε Γιάννη, να ιδείς ανέ φέγγει να πάμε στην γκλεψά.
- Ω!!! το παντέρμο φεγγάρι και σαν την ημέρα φέγγει.
- Πήγαινε, Γιάννη στο νερό.
-Και το παντέρμο σκοτίδι και βρέχει και βγάνει και μια γκρυγιότη.

Ο Κανάκος και ο Μασαούτης (Σαλούστρος)
Ο Κανάκος, αστείος μα κακό παλικάρι, μπήκε στο καφενείο, συνοδευόμενος από 
τον Τζογιαννάκο, που ήταν καλό παλικάρι. Μέσα στο καφενείο καθόταν ο Μα-
σαουτογιάννης, γενναίο παλικάρι, ο οποίος τους κέρασε. Την στιγμή που ο κα-
φετζής πρόσφετε στον Κανάκο τον δίσκο να πάρει το ποτήρι του το κρασί, ο 
Κανάκος, όλως αναίτια χτύπησε το δίσκο και πέσανε τα ποτήρια.
Ο Μασαούτης που δεν προσβάλθηκε, γιατί ήξερε ότι επρόκειτο περί αστείου, του 
είπε κι αυτό, αστεία:
-Δεν έχω μουρέ, όρεξη για καβγά, μα κάτεχα’γω ειντά’θελες.
-Και είντα θελά κάμεις εδά να’χεν έχεις και την όρεξη;
Όταν κομπορρημονώντας διηγείτο σε γνωστό του κύκλο την παλικαριά του, τον 
ρωτούσαν:
-Μας πως διάολο πήγες να τα βάλεις με τον Μασαούτη;
Αυτός απαντούσε:
-Είχα ’χω τον Τζογιαννάκο και φοβούμουνε ’γω;

Το ακόνισμα του μαχαιριού
Ο Στειρούλης, ο μεγάλος χωρατατζής των Ανωγείων, όπως διηγούνται, είχε 
βγάλει πολλά ρέγκια των ανθρώπων. Μια μέρα κάποιος άλλος βοσκός, καημένος 
ίσως κι αυτός από τσι χωρατάδες του Στειρούλη, έβγαλε τα «δανεικά» με τον εξής 
τρόπο: Βρισκόταν σε κάποια κορυφή, ενώ ο Στειρούλης βόσκευγε κάτω στο 
λάκκο και κάποια στιγμή ο βοσκός, με όλη της δύναμη που διέθετε, άρχισε να 
φωνάζει:
-Βαστάς Στειρούλη, μαχαίρι:
-Ναι μουρέ!
-Στη χέρα και γλάκα!
Ο Στειρούλης νομίζοντας ότι ψοφούσε κανένα ζο να το σφάξουν, άρχισε να 
τρέχει μ’όλη τη δύναμή του, ανεβαίνοντας την απότομη πλαγιά.
Σε λίγο πάλι:
Βαστάς, Στειρούλη, μαχαίαί…ρι;
Ναι, μουρέ!
Ε, γλάκα!
Ύστερα από ώρα κι ενώ ο Στειρούλης έφθανε ξεγλωσσισμένος κοντά στο βοσκό, 
αυτός βάζοντας όλη την τέχνη του, φώναξε πάλι:
-Βαστάς, Στειρούλη, μαχαίρι;
-Εντοέ, μουρέ!
-Γιάε ’ κειέ μια δρακόνα κι ακόνισέ το!

Της Δραμουντανοσάββαινας και της Καβλεντομιχάλαινας
Η μάνα του Δραμουντανόσαββα (προ του 1890) δεν είχε ψωμί να δώσει στα 
παιδιά της. Για να τα ξεγελάσει έβανε ένα βύσαλο (ψημένος στη φωτιά πηλός 
κοκκινοχώματος) στην αθούβαλη (στάχτη ζεστή ανακατεμμένη με καρβουνάκια), 
λέγοντάς τους πως είναι πίτα.
Κατέχω σε ΄γω ειντά’σαι! έλεγε ο Σάββας. Δεν είναι πίτα. Αλαμπιλίρι ειντά’χεις 
κεια και με παίζεις!
Η Καβλεντομιχάλαινα φτωχειά χήρα με πολλά και μικρά παιδιά έψησε την πίτα 
και για να μην την φάνε, ούτως ώστε να υπάρχει στο βραδυνό φαγητό, την έβα-
ζε μέσα στη βούργια, την κρεμούσε στην πλάτη της κι έβαζε από πάνε το γαμπα-
δάκι.
Τότε ο γιός της ο Μανόλης έλεγε μ’ένα ύφος παραπονιάρικο
-Ψωμί μα!
-Δεν έχομε, παιδί μου. Φάε ένα χαρουπάκι.
-Μα ΄γω μα γροικώ ψωμιά! (δηλαδή μυρωδιά ψωμιού)

Το καλαμάρι
Ο Βασίλειος Πλεύρης, εξυπνότατος, πολύπειρος και πρακτικός γιατρός, έφερε 
στο σελακλίκι (η οπλοθήκη μέσης) του ένα καλαμάρι (θήκη καλάμου γραφής) 
από ψευδάργυρο. Ένας ξενοχωριανός τον ρώτησε:
Έχεις κιανένα τεχνίτη ‘παέ να σάζει καλαμάρια;
Πήγαινε στον Στειρούλη (τελείως άσχετος) να σου το σάσει.
Ο Στειρούλης κατάλαβε το παιγνίδι που του παίζανε, έπιασε το καλαμάρι, το 
χτύπησε, το ζούλιξε και το ’κανε μια πίτα.
-Έτσα τα κάνουν τα καλαμάρια;
-Έτσα τα κάνω ΄γω!
Ξαναμπήκε στον Πλεύρη και διεμαρτύρετο.
-Ε, είντα να κάμομε, αυτός είναι ο τεχνίτης που τα σάζει.

(Σημ. οι παραπάνω ανωγειανές αθιβολές, περιλαμβάνονται στο εξαίρετο βιβλίο του Γεωργίου Ι. 
Σμπώκου «Μια φορά ένας Ανωγειανός», Ανώγεια 2013, που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Αντίτυπο 
του βιβλίου  αυτού, δώρισε ευγενικά στο Σύλλογο Ανωγειανών της Αθήνας, ο συγγραφέας)

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Τα συνεργεία πιάνουν και πάλι δουλειά και αυτό αναμένεται να 
διαρκέσει μέχρι και το τέλος του χρόνου. Όμως αξίζει η ταλαι-
πωρία για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Και τούτο καθώς θα 
αναβαθμίσει και αναπλάσει αισθητικά ένα μεγάλο τμήμα του 
χωριού μας.
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα γίνει πεζοδρόμηση και από 
τις δυο πλευρές και θα τοποθετηθεί φωτισμός, όπως ακριβώς έχει 
γίνει ήδη στον κεντρικό δρόμο. Επίσης θα τοποθετηθεί πίσσα 
εκτός από ένα σημείο στην ευθεία που οδηγεί στο Σταυράκειο 
Λύκειο Ανωγείων όπου θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι. Παράλληλα 
θα ανασκάπτεται ο δρόμος και για έργα ύδρευσης.                 Φ.Α.

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015
ΠΡΟΣ:  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων  

κ. Δημήτρη Κονιό 
Κοιν: Δήμαρχο Ανωγείων - κ. Μανόλη Καλλέργη
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης - κ. Αντώνη Ρούλιο 

Αγαπητέ Πρόεδρε,
Πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
Ν. Παρασκευόπουλος δήλωσε ότι: «…. η απόφαση του Αρείου 
Πάγου παραμένει εκτελεστή και προσωπικά είμαι έτοιμος να 
δώσω την άδεια για την εκτέλεσή της», η οποία, όπως γνωρί-
ζουμε  αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου σε βάρος της 
Γερμανίας, η οποία παραμένει ανεκτέλεστη από το 2000. Η 
απόφαση αφορά την αποζημίωση των συγγενών των θυμάτων 
της ναζιστικής θηριωδίας στο Δίστομο, απόφαση που προέ-
βλεπε, ακόμη, και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της 
Γερμανίας στην Ελλάδα.

Αγαπητέ Δημήτρη,
Όπως γνωρίζουμε την δεκαετία του 1990 είχε ξεκινήσει και 
στον Δήμο μας μια αντίστοιχη διαδικασία καταγραφής των 
θηριωδιών των Ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής σε ανθρώ-
πους και περιουσίες. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου είχε 
κάνει συστηματική δουλειά γύρω από αυτό το θέμα. Κατά την 
αναζήτηση μου τα προηγούμενα χρόνια είχαμε διαπιστώσει 
ότι το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου είχε εκδικάσει πολλές από αυτές 
αλλά λόγω της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με την 
υπόθεση του Διστόμου, σταμάτησε η διαδικασία και γι’ αυτές 
που είχαν βγει αποφάσεις, αυτές δεν καθαρογράφησαν. 

Σήμερα λοιπόν και με 
αφορμή τις τελευταί-
ες εξελίξεις, προτείνω 
σε εσάς, όπως προ-
γραμματίσετε μια 
ανοικτή συζήτηση 
αμέσως μετά το Πά-
σχα, όπου θα κλη-
θούν έγκαιρα ο Δικη-
γορικός Σύλλογος 
Ρεθύμνου (ο Πρόε-
δρος κ. Βαγγέλης Μουνδριανάκης, ο κ. Μάρκος Μαρινάκης) 
αλλά και αξιόλογοι καθηγητές όπως ο κ. Περάκης, η κ. Μα-
ρούδα, ο κ.Μαργαρίτης κ.α., οι οποίοι  και στο παρελθόν είχαν 
συμμετάσχει σε ενημερωτικές συζητήσεις στον Δήμο μας. 
Η συζήτηση αυτή θα καθορίσει τα επόμενα βήματα που οφεί-
λουμε να κάνουμε, ώστε να ενισχύσουμε την εθνική προσπά-
θεια, αλλά και να απαντήσουμε σε όλους αυτούς που μπήκαν 
στην βάσανο της αποτίμησης των θηριωδιών των Ναζί και 
τόσα χρόνια δεν έχουν λάβει απάντηση. 
Ο χρόνος της ανοικτής αυτής συζήτησης καλό θα ήταν να 
γίνει τέλος Απριλίου ώστε τα θέματα που θα αναδειχθούν και 
τα βήματα που πρέπει να γίνουν να παρουσιαστούν τον Αύ-
γουστο κατά την επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων. 

Εκ μέρους του Συνδυασμού «Τ’ Ανώγεια του Μέλλοντος» 
Με τιμή 

Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης 
Δημοτικός Σύμβουλος 

ευΧαριστηρια ανακοινωση 

του δημου ανωγειων

     Η μάχη  
με τα χιΟνιΑ, 
μας έβγαλε νικητές...
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο φετινός χειμώνας για τ’Ανώγεια, ήταν από τους πιο βα-
ρείς τα τελευταία χρόνια. Η καινούργια χρονιά και ο Γε-
νάρης μας υποδέχθηκε με σφοδρές όσο και παρατεταμένες 
χιονοπτώσεις και το έντονο ψύχος που επικράτησε, δυσκό-
λεψαν τη ζωή των συγχωριανών μας, και ο μηχανισμός του 
Δήμου, ξεπέρασε τα όριά του για να μπορέσει να ανταπε-
ξέλθει, κατά τις δύσκολες μέρες τις κακοκαιρίας στις δύ-
σκολες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν, για τους δημότες.
Στην προσπάθειά του όμως αυτής, ο Δήμος Ανωγείων βρή-
κε αρωγούς πολλούς δημότες και τα όργανα της Περιφέρει-
ας Κρήτης, όπως και το Δήμο Μαλεβυζίου. Ο Δήμαρχος 
Ανωγείων, λοιπόν, κ. Μανώλης Καλλέργης απηύθυνε τον 
ακόλουθο ευχαριστήριο χαιρετισμό:
«Ο Δήμος Ανωγείων πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία με τη 
σφοδρή χιονόπτωση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. 
Η διαχείριση των άσχημων καιρικών συνθηκών τις τέσσερις 
πρώτες μέρες( από Τρίτη ως Παρασκευή) ήταν ιδιαίτερα 
δύσκολες λόγω του όγκου του χιονιού και οι προσπάθειες 
των χειριστών των μηχανημάτων εκχιονισμού του Δήμου και 
της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, που μας ενίσχυσαν 
ήταν συνεχείς ημέρα και νύχτα για να κρατήσουμε το οδικό 
δίκτυο ανοικτό.
Μεγάλη ήταν και η συμβολή των τεχνιτών των συνεργείων 
της ΔΕΗ που οποιαδήποτε ώρα όλο το 24άωρο αποκαθι-
στούσε τις ζημιές που παρουσιαζόταν, ιδιαίτερα από πτώ-
ση δέντρων και από το βάρος των χιονιού.
Οι ζημιές που έχουμε υποστεί στα δίκτυα άρδευσης, ύδρευ-
σης, αγροτική οδοποιία αλλά και οι ζημιές στο ζωικό και 
φυτικό κεφάλαιο των δημοτών μας είναι μεγάλες και θα 
φανούν τις επόμενες ημέρες, που θα υποχωρήσει το χιόνι 
και θα μπορούν οι κάτοικοι και εμείς να καταγράψουμε τις 
ζημιές με τα ειδικά κλιμάκια καταγραφής ζημιών του ΕΛΓΑ.
Σήμερα αισθανόμαστε την ανάγκη σαν δημοτική αρχή να 
ευχαριστήσουμε πρώτα απ’ όλα τους εργαζόμενους που 
υπερέβαλαν εαυτούς καθ’όλη τη διάρκεια της χιονόπτωσης, 
τους ιδιώτες που βοήθησαν με όλες τους τις δυνάμεις, τους 
τεχνικούς της ΔΕΗ και την δύναμη της Αστυνομίας και της 
Τροχαίας, που μας βοήθησαν τις τελευταίες μέρες. Ιδιαίτε-
ρα όμως θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Αντιπεριφερει-
άρχη Ρεθύμνου κ. Λιονή Μαρία, τον υπεύθυνο Πολιτικής 
Προστασίας κ. Χνάρη Μανόλη και όλους τους υπαλλήλους 
της Πολιτικής Προστασίας στο Ρέθυμνο, την κ. Ρανουτσά-
κη Ελένη για την πολύτιμη και απλόχερη βοήθεια που μας 
προσέφεραν και σε μέσα και σε προσωπικό και που χωρίς 
αυτή την βοήθεια δεν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε 
ικανοποιητικά στο δύσκολο έργο μας.
Επίσης να επισημάνουμε και να ευχαριστήσουμε για την 
συνεργασία και τον συντονισμό που είχαμε τον 
Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη, τον Αντιπεριφε-
ρειάρ  χη Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκη, τον υπεύθυνο Πολιτι-
κής Προστασίας και τον αντιδήμαρχο Μαλεβυζίου κ. 
Σαλούστρο Άρη.
Τέλος ευχαριστούμε θερμά και τους Δημότες μας που είδαν 
με κατανόηση και υπομονή τις προσπάθειες μας και που 
παρά την δικαιολογημένη αγωνία τους για τις δύσκολες 
ώρες που περάσαμε μαζί, μας βοήθησαν με τη στάση τους 
να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και να 
επιτελέσουμε το καθήκον μας».

Ο Δήμαρχος 
Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
EΠΙΣΤΟΛΗ του κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη 
(Ζητά άμεση κινητοποίηση και οργάνωση 
από το Δήμο Ανωγείων)

           ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΣωΚΡΑΤΗ ΚΕφΑΛΟγΙΑννΗ  
           Σχετικά με την κάτάβΟλη  
εκτάκτΟυ εΠιδΟμάτΟΣ ΘερμάνΣηΣ των ΣχΟλειων

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΚΕ-
ΔΕ κ. Πατούλη και στον Πρόεδρο της 
ΠΕΔ Κρήτης κ. Λαμπρινό, αναφορι-
κά προς την καταβολή  έκτακτου επι-
δόματος θέρμανσης των Σχολείων και 
εξίσωση συντελεστή επιδόματος θέρ-
μανσης των Πολιτών των Ορεινών 
Δήμων της Κρήτης με την Ζώνη Α 
που ισχύει στην Βόρεια Ελλάδα, απέ-
στειλε στις 13 Μαρτίου ο κ. Σωκρά-
της Σ. Κεφαλογιάννης, ως δημοτικός 
Σύμβουλος του Δήμου Ανωγείων και 
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Η επιστο-
λή, έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 
Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχηθώ 
καλή υγεία και καλή δύναμη στο δύ-
σκολο έργο που έχετε αναλάβει. 
Ίσως να γνωρίζεται ότι στην ορεινή 
Κρήτη επικρατούν συνθήκες βαρύ 
χειμώνα για 6 με 7 μήνες τον χρόνο 
όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές πε-
ριοχές της Βόρειας Ελλάδας. Αυτό θα 
μπορούσατε να το διασταυρώσετε 
από τα στοιχεία θερμοκρασιών της 
ΕΜΥ που αναφέρονται στην ορεινή 
Βιάννο, τα Ανώγεια, το Οροπέδιο Λα-
σιθίου, το Αμάρι τον Ομαλό κ.α. 

Ιδιαίτερα φέτος όλοι βιώσαμε και βι-
ώνουμε ένα ασυνήθιστα βαρύ χειμώ-
να. Καλά γνωρίζεται επίσης, την δύ-
σκολη κατάσταση που βρίσκονται τα 
οικονομικά των Δήμων αλλά και οι 
οικονομικές συνθήκες των πολιτών. 
Σας ενημερώνω επιπλέον ότι το θέμα 
της θέρμανσης αυτών των ανθρώπων 
είναι ζωτικής σημασίας γι’ αυτούς.
Το διάστημα των δύο προηγούμενων 
ετών, με πολύ έντονες και διαρκείς 
πιέσεις καταφέραμε η Κυβέρνηση να 
δώσει μία έκτακτη εισφορά προς τους 
Δήμους για την θέρμανση των σχο-
λείων μιας και οι περικοπές και σε 
αυτόν, τον ευαίσθητο τομέα ήταν πά-
νω από 50%. Παρακάτω σας αναφέ-
ρω συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με 
την έκτακτη χρηματοδότηση. 
Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε να 
πετύχουμε την εξίσωση των Ορεινών 
Περιοχών της Κρήτης με την ειδική 
Ζώνη Α για τις οποίες το επίδομα 
θέρμανσης έχει μια κάποια ουσία.  
Ενδεικτικά αναφέρω ότι το Ανώτατο 
ύψος επιδόματος για περιοχή όπως η 
Ευρυτανία είναι 1.050 ευρώ ενώ για 
αντίστοιχη περιοχή της ορεινής Κρή-
της είναι μόλις 210 ευρώ.
Αγαπητέ Πρόεδρε, 

Παρακαλώ όπως τα συλλογικά όργα-
να της αυτοδιοίκησης προβούν σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε 
άμεσα τα συναρμόδια Υπουργεία των 
Εσωτερικών και Οικονομικών, να 
προχωρήσουν:
Α) στην άμεση καταβολή έκτακτου 
επιδόματος θέρμανσης των Σχολικών 
μονάδων προς τους Δήμους με ορεινές 
περιοχές της χώρας αλλά και της 
Κρήτης σύμφωνα με τις παλαιότερες 
αποφάσεις στο σκέλος που περιγρά-
φουν τους δικαιούχους Δήμους. 
και Β) στην εξίσωση των ορεινών πε-
ριοχών της Κρήτης με την Α’ Ζώνη 
για το επίδομα  Πετρελαίου Θέρμαν-
σης, ώστε να εξαλειφτεί αυτή η αδικία 
που υπάρχει. 
Είμαι στην διάθεση σας για οποιαδή-
ποτε διευκρίνιση ή βοήθεια».

Με Σεβασμό και Εκτίμηση 

Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης 
Δημοτικός Σύμβουλος  

Δήμου Ανωγείων 
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού 

και Αθλητισμού της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 

(ΚΕΔΕ)

αρΧισαν οι εργασιεσ αναβαθμισησ 
του περιΦερειακου στ’ανωγεια
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Συνδιοργανωτής Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Πλήθος κόσμου, Κρητικοί και μη, παρακολούθησαν την ταινία, η οποία κατά γενική 
ομολογία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καθώς ξετυλίχτηκε ολοζώντανα η ζωή, το 
πάθος για τη μουσική και η οικογενειακή παράδοση της οικογένειας του Γιώργη Ξυ-
λούρη, των παιδιών του Νίκου, Αντώνη και Απολλωνίας και του πατέρα του Αντώνη 
Ξυλούρη (Ψαραντώνης).
Με αναφορές στην ιστορική, μουσική οικογένεια των Ξυλούρηδων (Νίκος Ξυλούρης, 
Γιάννης Ξυλούρης) η ταινία ακολούθησε την οικογένεια του Γιώργη Ξυλούρη στην κα-
θημερινότητα της, μέσα από επαγγελματικές προκλήσεις, δύσκολες προσωπικές αποφά-
σεις και κατέγραψε τη ζωή της για διάστημα δύο ετών, προσφέροντάς μας ένα ανθρώ-
πινο, μουσικό ταξίδι από τα ορεινά τοπία της Κρήτης μέχρι τις ερήμους της Αυστραλίας.
Όπως ανέφερε η σκηνοθέτης κ. Αγγελική Αριστομενοπούλου, κατά τη συζήτηση που 
ακολούθησε την προβολή και την οποία προλόγισε και συντόνισε ο ηθοποιός και Αντι-
δήμαρχος του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης κ. Χρήστος Φωτίδης, η ένταση μεταξύ 

παράδοσης και ανανέωσης, παρελθόντος και μέλλοντος, συνθέτει 
μια σύγχρονη ιστορία που αφορά ένα παγκόσμιο κοινό. Αυτή η 

ένταση, αποτυπώθηκε με ευλάβεια και διακριτικότητα από την σκηνοθέτη, συγκίνησε 
και ενθουσίασε το κοινό που ξέσπασε σε θερμά χειροκροτήματα.
Παρόντες στην προβολή της ταινίας ήταν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αμα-
ρουσίου κ. Ειρήνη – Μαρία Χαλιώτη, ο πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην 
πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου κ. Κώστας Κανελλάκης, ο υποψήφιος βου-
λευτής κ. Ιωάννης Μανιαδάκης, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου κ. 
Άρης Χαιρέτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου κ. Κωστής Σηφάκης, ο 
πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Λυκόβρυσης – Πεύκης κ. Γιώργος Καρχιλάκης, ο πρό-
εδρος του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας κ. Ζαχαρίας Σαλούστρος – Λαγός και τα 
Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων που διοργάνωσαν την εκδήλωση.
Η συζήτηση για την ταινία συνεχίστηκε και η βραδιά ολοκληρώθηκε στο φουαγιέ του 
κινηματογράφου, με κρητικό κέρασμα προσφορά των καταστημάτων: «ΒΟΤΑΝΟΠΩ-
ΛΕΙΟΝ - ΕΚ ΖΩΝΙΑΝΩΝ» Βότανα-Παραδοσιακά Προϊόντα Μητροπόλεως 38 Μα-
ρούσι, «GRELIA» Ελαιόλαδο & Κρητικά Προϊόντα Ερμού 20 Μαρούσι, «ΚΑΠΡΗΣ» 
Κρητικά Παραδοσιακά Προϊόντα Σπύρου Λέκκα 2 Μαρούσι, «ΙΜΑΠΛΑΣΤ ΕΠΕ» 
Βιομηχανία Πλαστικών Ειδών Σουρή Γ. 24, Περιστέρι καθώς και των Γιώργου Καρχι-
λάκη και Βασίλη Πολλάκη.

(σ.σ. γράφει ο Βασίλης Κόκκινος, από το 
«Δίκτυο Κρητών»)
Στο φιλόξενο χώρο του βιβλιοπωλείου Πα-
πασωτηρίου στο κέντρο της Αθήνας έγινε 
σε συνεργασία της Anemon Productions 
με το Δίκτυο Κρητών η επίσημη παρουσί-
αση του soundtrack Μια Οικογενειακή 
Υπόθεση του ομώνυμου μουσικού ντοκιμα-
ντέρ για την οικογένεια Ξυλούρη που προ-
βάλλεται στις ελληνικές κινηματογραφικές 
αίθουσες.
Πρόκειται για μία συλλογή από live εκτελέ-
σεις και πρωτότυπες ηχογραφήσεις του Ψα-
ραντώνη, του Ψαρογιώργη και της οικογέ-
νειάς του, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας.
Στην εκδήλωση με παρουσιάστρια την σκη-
νοθέτη της ταινίας Αγγελική Αριστομενο-
πούλου και συντονιστή τον Κώστα Ξυλού-
ρη, ραδιοφωνικό παραγωγό του Κρήτη FM 
87.5 και μέλος του Δικτύου Κρητών, παρέ-
στησαν εκπρόσωποι Κρητικών Ενώσεων 
και Συλλόγων, δημοσιογράφοι, ραδιοφωνι-
κοί παραγωγοί καθώς και φίλοι της ταινίας.
«Η μουσική της ταινίας και ο τρόπος που 
την αποδίδουν οι πρωταγωνιστές της είναι 

συγκλονιστικός» ανέφερε ο πρόεδρος της 
Παγκρητίου Ενώσεως, Γιώργος Μαριδά-
κης, προσθέτοντας ότι η ταινία δείχνει τη 
μεγάλη σημασία που έχει η μουσική για την 
οικογένεια Ξυλούρη αλλά και για όλους 
τους Κρητικούς.
«Η Παγκρήτιος Ένωσις και εγώ προσωπι-
κά είμαστε πάντα κοντά στις πρωτοβουλί-
ες που προβάλουν τον πολιτισμό και την 
παράδοσή μας, και ιδιαίτερα την μουσική 
μας παράδοση και κουλτούρα», συμπλή-
ρωσε ο κ. Μαριδάκης.
 Ο Βασίλειος Κονιός, μέλος του Δ.Σ. του 
Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας τόνισε 
εκ μέρους των Ανωγειανών «πόσο περήφα-
νοι και τυχεροί είμαστε που η οικογένεια 
αυτή είναι γέννημα-θρέμμα του χωριού μας 
και που μέσα από την εξαιρετική μουσική 
της παράδοση, τιμά την καταγωγή της και 
μας εκπροσωπεί επάξια στην ελληνική και 
διεθνή μουσική σκήνή. Τους ευχαριστούμε 
πολύ για την μεγάλη προσφορά τους στον 
πολιτισμό του τόπου μας.»
Ο πρόεδρος του Πανελλήνιας Πολιτιστι-
κής Ένωσης Μυλοποταμιτών Σπύρος 
Φακιδάρης αναφέρθηκε στην μεγάλη πα-

Τα οικονομικά προβλήματα λύγισαν την ιστορική 
ομάδα του χωριού μας, τον Αετό με αποτέλεσμα 
να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα της Α΄ ΕΠΣΡ, 
όπου αγωνιζόταν την τρέχουσα αγωνιστική περί-
οδο 2014-2015 και να υποβιβασθεί στο Β΄ Τοπικό. 
Η παρατεταμένα δύσκολη, οικονομικά συγκυρία, 
δεν έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα μας, παρά τις 
φιλότιμες προσπάθειες αθλητών και διοίκησης να 
συνεχίσει να αγωνίζεται στην κατηγορία, όπου 
επάξια είχε κερδίσει την συμμετοχή της. Το μέλλον 
προμηνύεται δύσκολο, αλλά, σε αντίθεση με την 
ανδρική (πρώτη) ομάδα, οι μικροί του Αετού, τα 

βλαστάρια του ανωγειανού ποδοσφαίρου, θα συ-
νεχίσουν να αθλούνται και να αγωνίζονται κανο-
νικά στα Πρωταθλήματα του Ηρακλείου και του 
Ρεθύμνου. Και θα είναι τα νέα αυτά παιδιά που 
θα αποτελέσουν τον κορμό της μελλοντικής ομά-
δας του Αετού, ώστε αυτή να ανασυνταχθεί και 
να κατέλθει στους αγωνιστικούς χώρους, όπου 
και έχει τιμήσει τα χρώματά της και το χωριό μας.
Αποχωρώντας από το πρωτάθλημα, η διοίκηση 
του Αετού Ανωγείων, απόστειλε στην εποπτεύου-
σα αρχή, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Ρεθύμνης (ΕΠΣΡ) σχετικό έγγραφο, όπου και εξη-
γεί τους λόγους που έφτασε στην απόφαση αυτή.
Το περιεχόμενο του εγγράφου έχει ως εξής: 
«Αγαπητοί κύριοι της ΕΠΣΡ 
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ του Αετού Ανωγείων σας 
γνωστοποιεί ότι,
παρά την μεγάλη προσπάθεια που κάναμε όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς, φτάσαμε πλέον σε αδιέξοδο 
λόγω των έντονων οικονομικών προβλημάτων που 
απορρέουν τόσο από τη γεωγραφική μας θέση όσο 
και από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν στο Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
Επειδή μέχρι σήμερα ήμασταν συνεπής μέχρι κε-
ραίας στα οικονομικά που είχαμε αναλάβει αλλά 
αδυνατούμε να συνεχίσουμε δηλώνουμε την οικει-
οθελή μας παραίτηση από το πρωτάθλημα της Α’ 
ΕΠΣΡ της σαιζόν 2014-15.
Ζητάμε να μην οριστεί η αναμέτρηση της Κυρια-
κής 11 Ιανουαρίου με τον Αστέρα Ρεθύμνου στην 
Σοχώρα και να αποκλειστούμε από τη συνέχεια 
του πρωταθλήματος.
Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για τις 
Ακαδημίες του Αετού που θα συνεχίσουν να αγω-
νίζονται στο πρωτάθλημα Ρεθύμνου και ευελπι-
στούμε οι συνθήκες να ευνοήσουν ώστε ο Αετός 
να επανέλθει σύντομα στα αγωνιστικά δρώμενα 
του Ρεθύμνου.
Σας ευχαριστούμε
Το Δ.Σ του Αετού Ανωγείων»
Ας ελπίσουμε ότι όλοι μαζί θα βοηθήσουμε με τον 
πλέον εμφατικό τρόπο, τον Αετό Ανωγείων, να επι-
στρέψει δριμύτερος και να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Φ.Α.

ΑΠΟ ΤΟ ΠρΩΤΑθΛηΜΑ ΠΟδΟΣφΑΙρΟΥ Α΄ ΕΠΣρ

αποΧωρησε ο «αετοσ ανωγειων»

Η άξια και πολυπράγμων συγχωριανή μας, αλλά και μόνιμη συ-
νεργάτης της εφημερίδας Μαρία-Μαρίλια Χρονιάρη, στα πλαί-
σια της έναρξης παρουσίασης της νέας ραδιοφωνικής της εκπο-
μπής στις 12/1/2015 με τον ιδιαίτερο και ευφάνταστο τίτλο «Πά-
ντα η Εκάτη», μας απέστειλε προς δημοσίευση το ακόλουθο 
ενημερωτικό δελτίο-χαιρετισμό: 
«Αγαπημένοι φίλοι Καλή Χρονιά και ό, τι ο καθένας επιθυμεί, 
πριν το σκεφτεί να μετουσιωθεί σε πραγματικότητα. Από την Δευ-
τέρα 12 Ιανουαρίου και κάθε Δευτέρα βράδυ από τις 22.00 μέχρι 
και τα μεσάνυχτα, ξεκινάω την νέα μου ραδιοφωνική εκπομπή.
Στον καλύτερο διαδικτυακό σταθμό της πόλης, τον maga.gr, με 
την εκπομπή «ΠΑΝΤΑ Η ΕΚΑΤΗ», θα σας συνοδεύω μουσικά 
και όχι μόνο. Θα μιλάμε για βιβλία, θα μιλάμε για όλα όσα μας 
χαροποιούν και για εκείνα που μας πονάνε θα βρίσκουμε λύσεις. 
Μα πάνω απ’όλα θα μιλάμε την παγκόσμια γλώσσα της μουσικής 
που τα λέει όλα καλύτερα.
Όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να έρθετε στο σταθμό να παρα-
κολουθήσετε ζωντανά το πρόγραμμα και να μου κάνετε και πα-
ρέα όταν τα μικρόφωνα θα κλείνουν. Μη φοβάστε, θα το ξέρου-
με μόνο εγώ κι εσείς!
Η ακριβής μας διεύθυνση είναι Πλατεία Καρύτση πίσω από την 
εκκλησία, στην πολυκατοικία δίπλα από το καφέ 13,56 έχει και 
πινακίδα έξω στην είσοδό μας, RADIO MAGA, στον 4ο όροφο. 
Για να μην μπερδευτείτε, η πολυκατοικία στεγάζει εταιρείες.
Θα σας περιμένω κι από κοντά με χαρά! Είτε γράψτε μου μέιλ 
πότε θα έρθετε, είτε ελάτε ως έκπληξη - ακόμα καλύτερα! - ή 
πάρ’τε με τηλέφωνο στο γνωστό 6932-835322.

Σας φιλώ,
Μαρίλια»

«πάντα η εκάτη»

νέα ραδιοφωνική  
εκπομπή από  
την ανωγειανή  
συγγραφέα, 

μαρια Χρονιαρη   (στον διαδικτυακό σταθμό maga.gr)

Πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του βιωματικού εργαστηρίου

γΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗνΟΤΡΟφΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

(16-18/3/2015, Γερακάρι άμαρίου

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου ολοκληρώθηκαν με επι-
τυχία οι εργασίες του βιωματικού εργαστηρίου για 
τους κτηνοτρόφους το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στο Γερακάρι Αμαρίου στο πλαίσιο της διατοπικής 
συνεργασίας των τεσσάρων αναπτυξιακών εται-
ρειών της Κρήτης με τίτλο «ΟΕΡΑ ΚΡΗΤΗ». 
Το εργαστήριο είχε διάρκεια τριών ημερών (16-18 
Μαρτίου) με τη συμμετοχή 60 κτηνοτρόφων από 
όλες της περιοχές εφαρμογής τοπικών προγραμ-
μάτων Leader της Κρήτης.
Στο τριήμερο των εργασιών έγινε η γνωριμία με το 
διατοπικό πρόγραμμα «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» και τους 
στόχους του και συζητήθηκαν θέματα που σχετί-
ζονται με τα διδακτικά κτηνοτροφικά αγροκτήμα-
τα στην Κρήτη. 
Συγκεκριμένα για την πληρέστερη ενημέρωση των 
κτηνοτρόφων παρουσιάστηκε το παράδειγμα της 
Ιταλίας και οι πολιτικές της Περιφέρειας Κρήτης 
για την πολυλειτουργική ύπαιθρο. 
Επίσης εντοπίστηκαν τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και 
παρουσιάστηκε  το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για 
την αδειοδοτήσή τους,  περιγράφηκε το τουριστικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να αναπτυ-
χθεί ο θεσμός των Διδακτικών Κτηνοτροφικών 
Αγροκτημάτων ως τουριστικό / οικοτουριστικό 
προϊόν, αναφέρθηκε η δυνατότητα επέκτασης των 
δραστηριοτήτων ενός διδακτικού αγροκτήματος 
με την καθετοποίηση της κτηνοτροφικής παραγω-
γής και τη δημιουργία προϊόντων αγροκτήματος 
και τέλος κατατέθηκε η εμπειρία φορέων που υλο-
ποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν 
τη βιωματική εκπαίδευση στον πρωτογενή τομέα 
και αναφέρθηκαν οι προϋποθέσεις για οργανωμέ-
νες επισκέψεις σχολείων.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών του τριημέρου 
καταγράφηκαν ως βασικά συμπεράσματα:  α) η 
ανάγκη κατάρτισης θεσμικού πλαισίου από τους 
αρμόδιους φορείς που θα αφορά αποκλειστικά τα 
Διδακτικά Αγροκτήματα β) η ανάγκη άμεσης εξει-
δίκευση του νόμου περί πολυλειτουργικών αγρο-

κτημάτων έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
στους κτηνοτρόφους για επέκτασή της δρα-
στηριότητας τους γ) η ανάγκη κατάρτισης 
των κτηνοτρόφων σε όλα τα θέματα που 
αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία των 
διδακτικών αγροκτημάτων. 
Επόμενη δράση του διατοπικού σχεδίου εί-
ναι η πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επί-
σκεψης στην Ιταλία, η οποία έχει στόχο τη 
γνωριμία των κτηνοτρόφων με το θεσμό των 
διδακτικών αγροκτημάτων και άλλων αντί-
στοιχων συμπληρωματικών στην κτηνοτρο-
φία δραστηριοτήτων. 
Το βιωματικό εργαστήριο καθώς και το τα-
ξίδι γνωριμίας με τα διδακτικά κτηνοτροφι-
κά αγροκτήματα εντάσσονται ως ενέργειες 
στο διατοπικό πρόγραμμα με τίτλο «ΟΡΕΑ 
ΚΡΗΤΗ», το οποίο αποτελεί συνεργασία  
των τεσσάρων αναπτυξιακών εταιρειών της 
Κρήτης, Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ 
ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ,  
ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ και 
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ.. Η συ-
νεργασία αυτή πραγματοποιείται μέσω του 
Μέτρου 421α «Διατοπική και Διακρατική 
Συνεργασία» των τοπικών προγραμμάτων 
Leader. 

Την ευθύνη της οργάνωσης του βιωματικού 
εργαστηρίου είχε το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙ-
ΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ με την υποστήριξη του 
Δήμου Αμαρίου.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ                           «Μια οικογενειακή  υπόθεση»
                                      Αθήνα,  4 Μαρτίου                                        Κινηματογράφος «ΔΙΑΝΑ»)

μια Οικογενειακή υπόθεση
αθήνα, 15/1/2015 -  βιβλιοπωλείο «παπασωτηρίου»
Παρουσίαση του Soundtrack της ταινίας «Μια Οικογενειακή  
Υπόθεση» με μουσική της οικογένειας Ξυλούρη στο  
βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου
➔ Συμμετείχε ο «Σύλλογος  Ανωγειανών της Αθήνας»

ρακαταθήκη που έχει αφήσει ο αείμνηστος 
Νίκος Ξυλούρης και στο μεγάλο ταλέντο 
του Ψαραντώνη που αναδεικνύει και προ-
βάλλει την κρητική μουσική παράδοση στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Παρουσιάζοντας το soundtrack, η σκηνο-
θέτης της ταινίας Αγγελική Αριστομενο-
πούλου αναφέρθηκε στην ιδέα να κυκλο-
φορήσει παράλληλα με την ταινία και η 
μουσική της ταινίας σε δίσκο, αξιοποιώντας 
έτσι ένα πλούσιο και πολύτιμο υλικό που 
συγκεντρώθηκε από ηχογραφήσεις και ζω-
ντανές εκτελέσεις κατά τη διάρκεια δύο και 
πλέον χρόνων γυρισμάτων για την ταινία.
Η σκηνοθέτης ανέφερε ότι το soundtrack 
αποτυπώνει ηχητικά μαγικές στιγμές που η 
ίδια και το συνεργείο βίωσαν κατά τη διάρ-
κεια των γυρισμάτων, συμπληρώνοντας ότι 
ο δίσκος αυτός αποτελεί ένα κομμάτι της 
ζωντανής μουσικής παράδοσης της Κρήτης.
Τα 11 επιλεγμένα κομμάτια του soundtrack 
ηχογραφήθηκαν στην Κρήτη και στην Αυ-
στραλία και περιλαμβάνουν παραδοσιακά 
κρητικά τραγούδια σε νέες εκτελέσεις από 
τον Ψαραντώνη και τον Ψαρογιώργη, συ-
νεργασίες με τον γνωστό αυστραλό ντρά-
μερ των Dirty Three, Τζιμ Ουάιτ, μοναδικές 
εκτελέσεις της νέας γενιάς Ξυλούρη -του 
Νίκου, του Αντώνη και της δεκαεπτάχρο-
νης Απολλωνίας Ξυλούρη- καθώς και πρω-

τότυπες ηχογραφήσεις με φίλους μουσικούς 
και συγγενείς της οικογένειας στην Κρήτη 
και την Αυστραλία.
Τη μίξη και το mastering του soundtrack 
υπογράφει ο γνωστός μουσικός παραγωγός 
και συνθέτης Coti Κ.
 Το soundtrack πωλείται στα βιβλιοπωλεία 
Παπασωτηρίου (Πανεπιστημίου 37 και στο 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος), στα 
δισκοπωλεία Νίκου Ξυλούρη (Πανεπιστη-
μίου 39, Στοά Πεζματζόγλου και Μουσείο 
Λαικών Οργάνων, Πλάκα), ενώ διατίθεται 
και στον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟΣ όπου 
συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα η προ-
βολή της ταινίας Μια Οικογενειακή Υπό-
θεση.
Να σημειωθεί ότι από τις 22 Ιανουαρίου 
ξεκίνησε και η προβολή της ταινίας στον 
Πειραιά (κινηματογράφος Ζέα).
Η ταινία εξάλλου ξεκίνησε να προβάλλεται 
και στην Κρήτη από τις  15 Ιανουαρίου, στο 
Ηράκλειο (Τεχνόπολις) και στα Χανιά 
(Ster Mega Place). Από 22 Ιανουαρίου ξε-
κίνησαν και οι προβολές στο Ρέθυμνο 
(Cineland Παντελής).
Στις 29 Ιανουαρίου η ταινία προβλήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη (Παύλος Ζάννας) και 
ακολούθησαν πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
Η διανομή στην Ευρώπη ξεκίνησε στα τέλη 
Ιανουαρίου, με πρεμιέρα στη Γαλλία.�

�
Με συγκίνηση, που πλημμύρισε τις ψυχές όλων, ξημέρωσε και φέτος η 8η 
Φλεβάρη, 35  χρόνια μετά το θάνατο του αγαπημένου όλων, βάρδου της 
ελληνικής και κρητικής μουσικής, του συγχωριανού μας και μεγάλου 
Ανωγειανού Νίκου Ξυλούρη.
Δεν έλειψαν και φέτος τα πολλά και καλά αφιερώματα των ραδιοφωνικών 
αλλά και τηλεοπτικών μέσων, στη ζωή και το έργο του, καταδεικνύοντας 
για ακόμα μία φορά, την εμβληματική φυσιογνωμία του σπουδαίου καλλι-
τέχνη Νίκου Ξυλούρη. Το πάθος του για τη λευτεριά της ψυχής και της 
σκέψης, για τη φιλία και τον συνάνθρωπο ενέπνευσε και εμπνέει μικρούς 
και μεγαλους.
Η μνήμη του Νίκου Ξυλούρη δεν πρέπει και δεν μπορεί να σβήσει. Το φως 
της λάμψης του θα φωτίζει τη στράτα όλων μας και θα εμπνέει τα οράμα-
τα και τις προσδοκίες μας για το καλύτερο και το πιο όμορφο. 

Γιάννης Μανουράς

νικοσ Ξυλουρησ…
            Πέρασαν 35 χρόνια
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κοινωνικα κοινωνικα
Στη μνήμη 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΠΛΕΥΡΗ

✞Αποβίωσε στις 9/2/2015,  
ετών 81

Στη μνήμη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΟΥΡΑΚΗ
✞Αποβίωσε στις 23/12/2014, ετών 19

Στη μνήμη 
ΜΙΧΑΛΗ 

ΝΙΚ. ΒΙΤΩΡΟΥ 
(Κουρβέλιος)

✞Αποβίωσε στις 8/8/2014,  
ετών 78

Στη μνήμη 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Εμμ. ΞΥΛΟΥΡΗ
(ή Κουκουβοδημητράκης)

✞Αποβίωσε στις 30/12/2014, 
ετών 88

Στη μνήμη 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΜΑΝΟΥΡΑ του Ιωάννη 
(Σωμαροβασίλη)

✞Πέντε χρόνια από το θάνατό 
του, στις 28-3-2010

Ευλαβικό μνημόσυνο  
στον αγαπημένο μου ξάδελφο  

Βασίλη Πλεύρη 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΒΟΥϊΔΑΣΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.Κ.

Στις εννιά Φλεβάρη άφησε την τελευταία 
του πνοή στο Παν/κό Νοσοκομείο Ηρα-
κλείου ο ξάδελφός μου Βασίλης Πλεύρης 
σε ηλικία 81 ετών, κτυπημένος από την  
επάρατο νόσο.
Γεννήθηκε στ’ Ανώγεια το 1934 ως πρω-
τότοκο παιδί ενός έντιμου μαραγκού, του 
Μύρω, και μιας καλοσυνάτης γυναίκας, 
της Κατερίνης. Ακολούθησε το επάγγελμα 
του πατέρα του και στάθηκε αληθινός 
στυλοβάτης στον αγώνα για την επιβίωση 
της οκταμελούς πατρικής οικογένειας στα 
δύσμοιρα προ- και μετακατοχικά χρόνια.
Στα τριάντα του εγκαταστάθηκε στην 
Αθήνα κοντά στ’ αδέλφια του, τα οποία 
βρίσκονταν στην κορύφωση της επιχειρη-
ματικής και επαγγελματικής τους εξέλιξης. 
Συνεργάστηκε μαζί τους αρμονικά, ιδιαί-
τερα με τον αείμνηστο Νίκο, ο οποίος του 
παραχώρησε το ξυλουργικό εργοστάσιο, 
αφού ο ίδιος με το επιχειρηματικό του δαι-
μόνιο είχε επεκτείνει τις δραστηριότητές 
του σε ψηλότερα επαγγελματικά και κοι-
νωνικά επίπεδα.
 Κι όλοι μαζί κατάφεραν όχι μόνο ν’ απο-
μακρυνθούν από την κληρονομική φτώ-
χεια, αλλά και ν’ ανατρέψουν ανθρώπινες 
προκαταλήψεις και κοινωνικά στερεότυ-
πα. Έτσι η οικογένεια των Πλεύρηδων 
κατάφερε να κατακτήσει το θαυμασμό και 
την εκτίμηση Ανωγειανών και πολλών 
Αθηναίων με την αδιανόητη κοινωνική και 
οικονομική τους καταξίωση. 
Ο Βασίλης εργάστηκε έντιμα και με αξιο-
πρέπεια σαράντα ολόκληρα χρόνια στην 
Αθήνα. Επειδή όμως συνεχώς τον έκαιγε 
ο γλυκύς νόστος, επέστρεψε με τη σύζυγό 
του Γεωργία, πριν από μια περίπου πεντα-
ετία, στ’ Ανώγεια. Έτσι πραγματοποίησε 
την επιθυμία της ζωής του να ξαναζήσει 
στο χωριό μας και να τον σκεπάσει το 
ανωγειανό χώμα.
Σ’ αυτά τα λίγα στερνά του επανέφερε στη 
μνήμη τα παιδικά και νεανικά του χρόνια 
κι επανασυνδέθηκε με πολλούς παλιούς 
φίλους και συγχωριανούς. Βίωσε αναδρο-
μικά τη χαρά του χωριού μαζί με τη σύζυ-
γό του Γεωργία, η οποία επίσης τ’ αγάπη-
σε. Ξανάζησαν μαζί όλα τα ήθη και τα 
έθιμα και δεν απουσίαζαν από κανένα 
κοινωνικό γεγονός, συμμετέχοντας ολό-
ψυχα στη χαρά και τη λύπη των συγχω-

ριανών. Γι’ αυτό και το χωριό τούς περιέ-
βαλε με την ίδια αγάπη και εκτίμηση.
Άλλωστε η αποκορύφωση αυτής της εκτί-
μησης φάνηκε με την πραγματικά συγκι-
νητική συμπάθεια όλων κατά τη διάρκεια 
της σκληρής δοκιμασίας της υγείας του 
Βασίλη και τη συμμετοχή τους στο τελευ-
ταίο αντίο. Γι’ αυτό τόσο η σύζυγός του 
όσο και τ’ αδέλφια του κι όλοι οι συγγε-
νείς, εκφράζομε τις πιο θερμές μας ευχα-
ριστίες σ’ όλους τους συγχωριανούς μας.   
Και τώρα ας μου επιτραπεί να ομολογήσω 
τους βαθύτερους λόγους που μ’ οδήγησαν 
να γράψω αυτά τα λίγα ανυπόκριτα λόγια 
για τον ξάδελφό μου, τον Πλευροβασίλη. 
Δεν είναι απλά λόγια, αλλά κατάθεση ψυ-
χής, που δεν πρέπει ν’ απωθούνται στο 
υποσυνείδητο κι ούτε να θάφτονται στο 
χώμα της λησμονιάς ή και της αχαριστίας.
Τα τέσσερα παιδιά του πατέρα μου, του 
Βουϊδασκόκωστα, και τα έξι του θείου 
μου, του Πλευρομύρο, ζούσαμε κι αισθα-
νόμαστε μέχρι σήμερα, σαν αληθινά αδέλ-
φια. Οι δύο άγιες κι αείμνηστες αδελφές, 
οι μάνες μας Αθηνά και Κατερίνη, με την 
αγάπη και τη βιωματική τους, είχαν κτίσει 
συνειδητά, προπάντων στα πέτρινα παι-
δικά μας χρόνια, αυτή την ιδιαίτερη αδελ-
φική σχέση, μοιράζοντας το κομμάτι το 
ψωμί σε δέκα μικρές φέτες. 
Ιδιαίτερα ο Βασίλης ήταν για μένα ο με-
γαλύτερος αδελφός και για τη μάνα μου ο 
πρώτος και μεγαλύτερος γιος της, κι εκεί-
νη γι’ αυτόν η δεύτερη μάνα του. Στ’ απί-
στευτα δύσκολα σχολικά μου χρόνια, τότε 
που η αγορά ακόμα κι ενός τετραδίου ή 
μολυβιού ήταν απαγορευτική, η μάνα μου 
με πόνο ψυχής έπαιρνε  συχνά το γνωστό 
της δρόμο, που την έφερνε στο μαραγκού-
δικο του Βασίλη. Κι ενώ αυτή, από πλη-
γωμένη αξιοπρέπεια, δεν άρθρωνε λέξη, 
εκείνος καταλάβαινε και τη ρωτούσε 
«΄Ιντα θεια συμβαίνει;» Έψαχνε τις τσέπες 
του και χωρίς υστεροβουλία τής έδινε ότι 
είχε, ακόμα και τα λεφτά που προόριζε για 
τα τσιγάρα του. Κι όταν δεν έβρισκε τίπο-
τε, συλλογιζόταν, τί θα μπορούσε να κάνει 
για να μη φύγει η θεία του απογοητευμένη!
Γι’ όλα αυτά αλλά και για πολλά άλλα, εκ-
φράζω από την ψυχή μου τη βαθιά μου ευ-
γνωμοσύνη στο Βασίλη, με τις ευχές και τις 
προσευχές μου να τον κατατάξει ο Θεός σε 
τόπο αντάξιο της ζωής  και της πολιτείας 
του. Κι αυτό, νομίζω, είναι το καλύτερο μνη-
μόσυνο για τον αγαπημένο μου ξάδελφο!
Στη μνήμη του εκλιπόντος συζύγου της, η 
Γεωργία Πλεύρη εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ.

Πρέπει πως λέει ο Θεός του χάρου:  
«Όντε θα παίρνεις τσι άντρες τσι  

καλά καλούς σε μένα να τσι φέρνεις»… 
Και πήρε οφέτος μερικούς  

που το χωριό μας πάλι
και τούτον τον λεβένταρο  

Βιτώρο το Μιχάλη.

Στις 8 Αυγούστου του 2014, σε ηλικία 78 
ετών, αποβίωσε στου Ζωγράφου Αττικής 
ο Μιχάλης Νικ. Βιτώρος ή Κουρβέλιος.  
Ντελικανιδάκι ακόμη αποφάσισε να γίνει 
μαθητευόμενος τσαγκάρης στου Γιώργη 
Πασπαράκη ή Πασπαρογιώργη που ήταν 
ένας από τους μεγάλους διακεκριμένους 
τσαγκάρηδες της εποχής εκείνης και ο Μι-
χάλης διψούσε να μάθει την τέχνη να την 
κάνει και να του δώσει δύναμη και ελπίδα 
για ένα καλύτερο αύριο, από εκείνο που 
ζούσε ως τότε. Μεγάλη φτώχεια βίωνε το 
χωριό την δεκαετία του εξήντα και για το 
λόγο αυτό ένας στους τέσσερεις κατοίκους 
μετανάστευε στην Γερμανία και στην Αμε-
ρική για να βρούνε δουλειά και ένα βιώσι-
μο μεροκάματο. Πριν όμως αποφασίσει να 
ακολουθήσει την ίδια στράτα του ξενιτε-
μού, ο Μιχάλης και αποστρατευμένος πια, 
άφησε τη μαθητευόμενη τσαγκαρική και 
στο κουζινάκι του πατρικού του σπιτιού 
ενάμιση επί ένα, έφτιαξε το δικό του λιτό 
τσαγκάρικο και έκανε τον τσαγκάρη. Πα-
ντρεύτηκε κατόπιν, την Άννα Ξυλούρη και 
απόκτησαν τρία παιδιά, την Γιάννα, το 
Γιάννη και το Νίκο, που δεν θα προλάβει 
πια, τση Σχολής Ευελπίδων να τον δει 
στρατηγό. Πολέμιος τση Χούντας έβαλε 
μπέτη ανθρώπων κατατρεγμένων και φυ-
γάδων της και όχι λίγες φορές ξεπέρασε 
τα όρια της αντοχής του. Δυνατός ψυχω-
μένος άντρας, τση εποχής του. Με το που 
άρχισε να κυβερνά η Χούντα μαζί με τον 
επίσης πια αείμνηστο Θανάση Σκουλά φέ-
ρανε στο χωριό δυο βαλίτσες πολεμοφόδια 
για όντε και χρειαζότανε να τσι κιάμουνε 
αντίσταση. Τα πήγανε στο σπίτι τση αδερ-
φής του Ρηνάκη Μιχ Αεράκη του Αερο-
κωστή και τσή ‘πανε να τα κρύψει για μια 
ουλιά καιρό. Τους είδε όμως ένα κακό 
μάτι και τους πρόδωσε στην αστυνομία και 
προς τιμή του, ένας αστυνομικός πήγε λίγο 
πριν ξημερώσει και πάνε να κάμουνε έλεγ-
χο στο σπίτι αυτό και τους είπε να τα βγά-
λουνε από’κεια γιατί θα ρχότανε η αστυ-
νομία να τα ψάξει. Ο γείτονας τους ο Φαί-
δρος Φρυσάλης που ξυπνούσε νύχτα 
ακόμη για να ετοιμαστεί και να πάει στην 
εξοχή, αντιλήφθηκε την κατάσταση και 
πήγε και έβαλε τσι βαλίτσες σε δυο τσου-

βάλια και τα φόρτωσε στο κτήμα του και 
τάχα σα κοπριά τα πήγε στο αμπέλι του 
και τά’κρυψε. Αργότερα και σταδιακά τα 
μετέφεραν σε κρυψώνα στο Περαχώρι. Για 
μερικά χρόνια έκανε το τσαγκάρη μα τσα-
γκάρηδες τότεσας, είσαν πολλοί και παρό-
λο που δεν υπήρχε άντρας στο χωριό να 
μη έχει βοσκικά σχολιανά στιβάνια, εντού-
τοις, όπως προανέφερα δεν έβγαινε το 
μεροκάματο και τα στιβάνια τα πήγαινε 
μισόφτιαχτα να του τα ράψει ο Πασπαρο-
γιώργης για δε διέθετε την ραφτομηχανή 
και άλλα απαραίτητα εργαλεία της τσα-
γκαρικής. Σηκώθηκε και πήγε στη Γερμα-
νία μόνος του. Άφησε πίσω την οικογένεια 
και σε ένα χρόνο μέσα επέστρεψε και πή-
ρε τη φαμίλια και εγκαταστάθηκαν στου 
Ζωγράφου και άνοιξε ένα καφενείο και 
άρχισε σιγά-σιγά να ανεβαίνει. Στου Ζω-
γράφου ζούσαν ήδη οικογενειακώς, οι θεί-
οι του Χαραλάμπης και ο Γιάννης και ο 
αδερφός του ο Μήτσος, όπου παντρεύτηκε 
και εκείνος την Στέλα Χατζηδάκη απο την 
Ασή Γωνιά, γιατρό. Μαζί γινόντουσαν οι 
ελπίδες πολλών ανωγειανών που έβγαιναν 
στην Αθήνα. Περισσότερο δε, ασθενείς και 
έκαναν ό,τι ήταν δυνατό να τους ανακου-
φίζουνε με οποιονδήποτε τρόπο μπορού-
σανε. Ο λεβεντισμός όμως αυτών των δύο 
αδερφών δε σταματούσε εκεί που βίωναν. 
Όταν κατεβαίνανε στο χωριό, πάντα στα 
τέλη του καλοκαιριού, μού’λεγε ο μακαρί-
της ο Μιχάλης. Ξάδερφε πέμου ποιοί πα-
ντρευτήκανε φέτος περαχωριανοί ή συγ-
γενείς και του τσι ‘λεγα.  Και δεν είσανε 
κάθε φορά και λίγοι και έπαιρνε φακελά-
κια και βάζε τσι χάρες τους και όπου τσι 
συναντούσε τσι γαμπρούς, τους τά ‘διδε. 
Κάθε που κάποιος αρρώσταινε και πήγαι-
νε στην Αθήνα ρωτούσε το μακαρίτη το 
Λέαρχο ή εμένα αν είχαμε το τηλέφωνο 
του Μιχάλη ή του Μήτσο. Ο μακαρίτης ο 
Μιχάλης, είχε αρρωστήσει τα τελευταία 
χρόνια τσι ζωής του, ώσπου η αγνή και 
μερακλίδικη καρδιά του δεν άντεξε και 
στης οκτώ Αυγούστου λύγισε στερώντας 
μας ένα λεβέντη Ανωγειανό ένα άρχοντα, 
ένα αγωνιστή. ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚ ΒΙΤΩ-
ΡΟΣ: Φαγάς πιοτής και μερακλής και χου-
βαρντάς ο μακαρίτης έζησε τη ζωή του την 
καλύτερη. Το πέρασμα του από την ζωή 
ετούτη, ήτανε ακέραιο, γάργαρο νερό σε 
καθαρό ποτήρι. Τάφηκε στου Ζωγράφου, 
μαζί με την μάνα του, την Καλιώ Ξυλούρη 
Βιτώρου (Βιτωρονίκενα) που την κράτη-
σαν στην ζωή έως τα 100 της χρόνια, όρθια 
και λεβέντισσα. 
Τον πατέρα τον χάσανε πρόωρα. Νίκος 
Βιτώρος (Βιτωρονίκος): 62 χρονών βιοπα-
λαιστής ως το κόκαλο Δεν θα ξεχάσω όσο 
ζω, μια κουβέντα που έχω ακούσει κι είπε 
ο Μήτσος για τον κύρη του. Είχε πει:  «Εδά 
που έχω την δύναμη δεν έχω τον πατέρα 
μου,,,,» Και αφού δεν είχαν τον πατέρα τους 
άρχισαν την δύναμη τους στην μνήμη του 
πατέρα τους και την μοιραζόντουσαν με 
τους συνανθρώπους τους, τους πιο αδύνα-
μους τους πιο απροστάτευτους, τους πιο 
φτωχούς. Πολλοί κρητικοί και Ανωγειανοί 
πιότερο που είχανε κι έχουνε δουλειές στην 
Αθήνα και στην Κρήτη, κατόπιν της οφεί-
λουνε σε αυτούς τους δύο αδερφούς που. 
Όπου ήτανε ο γεις ήτανε και ο άλλος. Πλά-
τανε Καλομοιριανέ, εδά πεντέξε χρόνους, 
πενθείς χωρίς χλωρό κλαδί πάνω σου, τσι 
γειτόνους Γρανιό, Στελή, Γεώργιο, Βασίλη 
και Μανόλη Καλομοιρονικόλα γιοί του φυ-
τευτή σου όλοι.
ΒιτωροΝίκο, Καδενιά, Μάνωλα, Οδυσσέα

δεν είχες πια τσι πιό πολλούς
γειτόνους σου σε θέα Μπάμπη

Δρακονικολή, Σμπρούλο,  
Ντουλκερογιάννη

στου ασκιανού σου όλοι τους,
βεγγέρες σου’ χαν κάνει

Κουκουβοδημητράκη χτες  
και Βιτωρομιχάλη

τρείς σου γλεντζέδες πρόσφατους
θρυνείς και Μιλτιάδη

Ο μαραμός σου προκαλεί
θλίψη των απογόνω

γιατί κατέχουν πως πενθείς
τη φεύγα των προγόνω

Την τελευταία φορα που’χε ‘ρθεί στο χωριό 
ο μακαρίτης ο Βιτωρομιχάλης ο Κουρβέ-
λιος, είχε σταθεί ‘ποκάτω απο τον ασκιανό 
του πλατάνου στο πλατανάκι και μονολό-
γησε: «Αχι και να χε ν’ήτανε δυνατο να 
σταθώ παέ να ριζώσω, να βγάλω κλαδιά 
και κλώνους, να πλεχτώ με τα κλαδιά του 
πλατάνου, να ζώ για πάντα στον καθαρό 
ν’αέρα».
Σαράντα μέρες μετά το θάνατό του, τον 
ακολούθησε και ο Βιτωρολέαερχος που 
ζήσανε πολλά μαζί. Και όταν έμαθε πως 
πέθανε ο Μιχάλης και για δυο-τρείς μέρες, 
έλεγε: «΄Οφου δουλειά, όφου δουλειά» και 
με τα δάκρυα της απώλειας του ‘κλείσαν για 
στερνή φορά τα μάτια του, όπως προανά-
φερα, μέρες αργότερα. Ήτανε μια προφη-
τική κατάληξη γιατί φέρεται να του είχε πει 
σε μια συνομιλία τους, στο τηλέφωνο: «όχι-
άλλο μπρε Μιχάλη ανε ποθάνεις πρώτος, 
θα σου κλουθώ το ντελόγο». 

Εδά θα βρίσκονται μαζί
κοντά-κοντά, για πάντα,

χωρίς του Αιγαίου να ‘χουνε
την μακρινή τη στράτα

Που την Αθήνα είρχουντο
και πάλευε τα χιόνια

για να ΄ρθει ‘που τα Σείσαρχα
σε λύπη μια στα Ανώγεια

Πολλούς ανθρώπους σύμβαλε
δουλειάς να βρούνε θέση,

και σκάλα μια να μη βρεθεί
στη φεύγα του να πέσει;

Επιφανής μα αφανής
παινέδια δεν εζήτα,

και επί χούντας στη φωθιά
έμπαινε μέρα νύχτα

Μα και σε όλους τσι καιρούς
ήτανε καταπότης,

πηγής νερού της ανθρωπιάς
στην λεβεντιά πατριώτης

Πήγαινες και τον έβρινες
και του‘λεγες Μιχάλη,

κι έμπαινε μέσα στη φωθιά
τα κάρβουνα να βγάλει

Όποιος κι ανέ του γύρεψε
βοήθεια έδινε τη,

είχε την δύναμη γι αυτό
και μια καρδιά ραέτι.

Γεροδεμένος και ψηλός
από τη μάνα μπόι,

τον είχα δει στσι  αδικιές
και σίδερα να τρώει.

Λεβέντης ξύλο τίμιο
κι ας μεροκαμαθιάρης,

στα δρώμενα του θεριακλής
στα πάσα του παθιάρης.

Η στου Ζωγράφου οι νονοί
και μπράβοι και προστάτες,

πότε δε κουμαντάρανε
περάσματα και στράτες

Ο φόβος δε τον’ έπιανε
δεν κάτεχε ήντα τα,

και είχε οίκεια θωριά
ενούς λεβέντη άντρα

Άντρας με υπερηφάνεια
τιμή δικαιοσύνη,

χωρίς ποτέ δυσάρεστο
το νάμη του να γίνει

Χάλασε τσι Οικογένειας
μεγάλη σκάλα μια της,

στερώντας της μιαν αστραπή
από τη λεβεντιά της
Καλοστραθιά σου,
 ξάδερφε Μιχάλη

Σταύρος Βιτώρος  
(Αγκούτσακας)

Ο Δημήτρης Βιτώρος εισέφερε στη μνήμη 
του εκλιπόντος αδερφού του Μιχάλη Βι-
τώρου, το ποσό των 200 ευρώ στη Φ.Α. 

Πέρασαν ήδη, πέντε χρόνια από τον θά-
νατο του Βασίλη Μανουρά. O χρόνος, 
όμως, δεν μπόρεσε να ξεθωριάσει την ει-
κόνα του, στην σκέψη των πολλών φίλων 
του και κυρίως στη σκέψη και την καρδιά 
της συζύγου του Ειρήνης και των τριών 
υιών του, Αριστομένη, Γιάννη και Γιώρ-
γου.
Άνθρωπος σοβαρός και μετρημένος, ο 
Σωμαροβασίλης άφησε το στίγμα του, σε 
όποιες στράτες κι αν περπάτησε. Μετρη-
μένος και δοτικός, απεχθανόταν την επί-
δειξη και την άγονη προβολή. «Λίγα λόγια 
και καλά». Αυτό αναζητούσε στις παρέες 
του. Βοήθησε και αγάπησε πολύ. Στη ζωή 
του, επιθυμία του ήταν να καθορίζει ο 
ίδιος την τύχη του. Δούλεψε πολύ σκληρά 
και άοκνα, για σαράντα περίπου χρόνια, 
και πέτυχε στον απαιτητικό χώρο του βι-
βλίου και των εκδόσεων, αναζητώντας τη 
χαρά της ζωής, στην δημιουργία καλής 
οικογένειας, όπως και τα κατάφερε.
Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, οι γραμμές 
αυτές, αποτελούν επιβεβλημένο από εμάς, 
την οικογένειά του, φόρο τιμής, σ’έναν 
άνθρωπο που  εξακολουθεί να μας εμπνέ-
ει, να μας δείχνει το δρόμο και να μας κά-
νει να νοιώθουμε υπερηφάνεια γι’αυτόν.
Στη μνήμη του, η Ειρήνη χα Βασιλείου 
Μανουρά και τα τέκνα του Αριστομένης, 
Γιάννης–Ειρήνη και Γιώργος εισέφεραν 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Αγαπημένε μου Αλέξανδρε,
Έφυγες τόσο νωρίς από τη ζωή, προτού 
τη χαρείς, πάνω στο άνθος της νιότης σου. 
Έκαμες ταξίδι χωρίς γυρισμό. Μια μαύρη 
νύχτα Τρίτης, του Δεκέμβρη, συνάντησες 
το χάρο πάνω σε μια στροφή, κοντά στο 
σπίτι σας, στα Χανιά. Σκοτώθηκες σε τρο-
χαίο. Ο θάνατός σου, ήταν ακαριαίος. 
Πολλοί συγγενείς και φίλοι παρευρέθηκαν 
στην κηδεία σου, με τα μάτια κλαμένα και 
τη σκέψη στο γιατί; Καλό σου ταξίδι, αγα-
πημένε μου ανιψιέ. Θα σε θυμάμαι πάντα. 
Αντίο…

Ο θείος σου,
Ελευθέριος Κοντόκαλος

Στη μνήμη του εκλιπόντος, ο θείος του, 
Ελευθέριος Κοντόκαλος εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ

Πολυαγαπημένε μας Παππού,
είναι πολύ δύσκολο και οδυνηρό να εκφρα-
στούμε με λόγια που σημαίνουν αποχαιρετι-
σμό. Λόγια που βγαίνουν από τις καρδιές μας 
σε μια τόσο δύσκολη ώρα. Πρέπει να σ’ απο-
χαιρετήσουμε χωρίς να το θέλουμε. Για εμάς 
τα εγγόνια σου, όποτε και να έφευγες θα ήταν 
πάντα νωρίς. Φεύγεις όμως και μας αφήνεις 
σπουδαία κληρονομιά. Ήσουν ο πιο γλυκός, 
ο πιο χαμογελαστός ο πιο καλοπροαίρετος 
άνθρωπος του κόσμου. Ήσουν ο πιο καλός 
παππούς. Δίπλα μας σε χαρά, σε κάθε επιτυ-
χία μας. Ωθώντας μας να φτάνουμε πάντα, 
όπου δεν μπορούμε και να κατακτούμε τις 
δικές μας προσωπικές κορυφές. Στήριγμά μας 
σε κάθε δυσκολία. Το σπίτι σου πάντα ανοι-
χτό για όλο τον κόσμο. Με την αγνή σου πρό-
θεση, πάντα έτοιμος να στηρίξεις τον οποιον-
δήποτε, στην όποια δυσκολία. Πέρασες δύ-
σκολα χρόνια και τίποτα δεν σου χαρίστηκε 
ποτέ. Παρ’όλες τις πίκρες σου, γέμισες τα 
παιδικά μας χρόνια με απεριόριστη στοργικό-
τητα και αγάπη, που θα θυμόμαστε μια ζωή. 
Είναι τιμή μας, που φέρουμε το όνομά σου! 
Είναι τιμή μας που γέννησες τους άξιους γο-
νείς μας! Είναι τιμή μας που είμαστε συνέχειά 
σου! Είναι τιμή μας που είσαι παππούς μας! 
Παππού σε αποχαιρετούμε με απέραντη θλί-
ψη, αλλά και με όλο το σεβασμό, που σου 
πρέπει γιατί τον έχεις κερδίσει!

Καλή αντάμωση παππού  
και να προσέχεις τη Μαρίκα μας.

οι Δημήτρηδές σου, οι Αριστέες σου,
η Βάλια σου, ο Παυλάκης σου

Στη μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά  του, 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.�
Μακαρία η οδός ή πορεύει σήμερον, ότι ητοι-
μάσθη σοι τόπος αναπαύσεως. 
Με βαθειά θλίψη αείμνηστε Δημήτρη Ξυλούρη, 
τη μυσταγωγική αυτή ώρα σε προπέμπω εγώ, 
καθώς και η κοινωνία των Ανωγείων. Προπέ-
μπω τον επί σαράντα χρόνια εκκλησιαστικό 
σύμβουλο και ταμία του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεο-
τόκου Ανωγείων. Πλούσια τα ψυχικά σου χα-
ρίσματα, ακέραιος ο χαρακτήρας σου, πράος 
και υπομονετικός άνθρωπος. Πικρός λόγος δεν 
ακούστηκε ποτέ από τα χείλη σου. Πλουσιο-
πάροχα σκόρπιζες την αγάπη και την καλοσύ-
νη στους συνανθρώπους σου. Καρποφόρο το 
πέρασμά σου από την κοινωνία μας. Αξιώθη-
κες να αναθρέψεις παιδιά και εγγόνια, με χρι-
στιανική πίστη. Ο Ναός της Παναγίας σου 
οφείλει πολλά, που δεν είναι δυνατόν να σε 
ξεχάσει. Εφόσον εις τους θόλους του, θα τε-
λούνται Θείες Λειτουργίες, το όνομά σου από 
τα χείλη των ιερέων θα μνημονεύεται με κατά-
νυξη εις το ιερό θυσιαστήριο. Εύχομαι ο πανά-
γαθος Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου, μετά 
των Δικαίων εις τους κόλπους του Αβραάμ.

Ο ιερέας,
Κωνσταντίνος Σκουλάς

� �
Μια μαντινάδα για τον ΜΥΡΟ ΣΚΟΥΛΑ…

Οι χρόνοι δε ναι φθείρανε Μύρο τη θύμηση σου
οι μερακλήδες του χωριού γλεντούνε τη μαζί σου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΤΩΡΟΣ (Αγκούτσακας)

�
Στη μνημη  

των άειμνηΣτων κάι 
άληΘινων φιλων μΟυ

γΕωΡγΙΟΥ νΙΚ. 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

κάι τηΣ ΣυΖυΓΟυ τΟυ 
ΕΛΕνΗΣ  

ΒΡΕνΤΖΟΥΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

Στη μνημη  
τΟυ άειμνηΣτΟυ  

κάι άΞιΟυ  
άΞιωμάτικΟυ 

κάι εΠιΣτημΟνά-
ιάτρΟυ

ΙωΑννΗ ΧΡΙΣΤ. 
ΣΜΠωΚΟΥ

οι οποίοι μου συμπαραστάθηκαν σαν 
πραγματικοί γονείς κατά τη διάρκεια 

των σπουδών μου στη Γερμανία, καταθέ-
τω αντί στεφάνου το ποσό των 100 ευρώ.

για την αληθινή συμπαράσταση 
του, κατά τη διάρκεια της στρατι-
ωτικής μου θητείας, καταθέτω το 

συμβολικό ποσό των 50 ευρώ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΡΣΑΒΒΑΣ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω - Θεσσαλονίκη
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κοινωνικα κοινωνικα
Στη μνήμη 

ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑΣ  
ΜΑΝΟΥΡΑ

✞Αποβίωσε στις 20/2/2015,  
ετών 92

Πέρασε ένας χρόνος από το θάνατο του 
Χαράλαμπου Μασαούτη ή Μασαουτο-
χαραλάμπη. Στη μνήμη του, η γυναίκα του, 
Αριάδνη Μασαούτη, απόστειλε προς δη-
μοσίευση τις ακόλουθες μαντινάδες:

Έφυγες και σκοτείνιασε
η Μεσσαρά, τ’Ανώγεια,
και κλαίω απαρηγόρητη

Και λέω μοιρολόγια

Ρούβας, Ανώγεια, Μεσσαρά
εσκοτεινιάσαν όλα,

και κάθομαι και σκέφτομαι
και λέω μοιρολόγια

Ε, μερακλή, ε, χορευτή
σγουρέ βασιλικέ μου,
του Ψηλορείτη μενεξέ
νερατζανθέ χητέ μου

Ε μερακλή, ε, χορευτή
αητέ του Ψηλορείτη,

έφυγες και σκοτείνιασε
ολόκληρη η Κρήτη

Από ντε’ νε χωρίσαμε
κλαίω και δεν κοιμούμαι,

παρακαλώ τον το Θεό
να ξανανταμωθούμε

Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο, για την 
συμπαράσταση στο πένθος μου.
Στη μνήμη του εκλιπόντος συζύγου της, η 
Αριάδνη Μασαούτη εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 ευρώ.

Αγαπημένη μας θεία Ζαφειρένια, 
Παραμονή της Αποκριάς έφυγες ειρηνικά 
χαμογελώντας μέσα στον ύπνο σου. Αυτός 
ο γλυκός θάνατος σού άξιζε, σ΄ εσένα που 
δεν τον φοβήθηκες ούτε και τον μελέτησες 
ποτέ. Ήσουν αθώα. Ήσουν το Ζαφειράκι 
μας. Έτσι σε αποκαλούσαν ακόμα και τα 
μικρά παιδιά της οικογένειας κι ας κουβα-
λούσες στις αδύναμες  πλάτες σου σχεδόν 
ακέραιο τον αιώνα. Τι σημασία έχει αυτό; 
Εσύ ζούσες πάντα σ΄ ένα αέναο παρόν, 
χωρίς πικρία για το χθες και χωρίς μέριμνα 
για τo αύριο. Ακολουθούσες το κατά Ματ-
θαίον 6, 25-34 «Μη μεριμνάτε για τη ζωή 
σας…». Έτσι πορεύτηκες, με την αισιοδο-
ξία και την ηρεμία του ανθρώπου που έχει 
αφεθεί στη θεία πρόνοια. Θυμάσαι, μικρά 
στη βόλτα, που σου ζητούσαμε να μας αγο-
ράσεις κάτι, κι εσύ έλεγες «Δεν έχω λεφτά 
αλλά ελάτε να κοιτάζομε χάμω μήπως 
βρούμε κανένα φράγκο». Κι αλήθεια, πολ-
λές φορές βρίσκαμε, κι εσύ δικαιωνόσουν 
για την εμπιστοσύνη σου στη ζωή! 
Άλλωστε εσύ πάντα την ευγνωμονούσες τη 
ζωή. Γιατί σε ευλόγησε να ζήσεις τα δύσκο-
λα εκείνα, όσο και ιερά χρόνια και να μοι-
ραστείς την κοινή μοίρα και μαζί  το ίδιο 
ήθος παλαιάς κοπής με τους συγχωριανούς 
σου. Γιατί είχες φτωχούς μα έντιμους γο-
νείς, παππούδες  και θείους. Γιατί είχες 
μάνα την ανεπανάληπτη για τη σοφία, το 
πηγαίο χιούμορ και την ψυχική δύναμη, 
Ζωνοκώσταινα. Γιατί ένιωθες περήφανη 
για τα ξεχωριστά σου αδέλφια, τον Μα-
νούσο, εμβληματική φυσιογνωμία για το 
χωριό και την πόλη, που καθόρισε με την 
παιδεία, την αγωνιστικότητα και το ανεκτί-
μητο ήθος του τη ζωή πολλών ανθρώπων, 
τον γενναίο και φιλοσοφημένο Γύπαρη, 
την ανθεκτική και αγόγγυστη Μαριόρα και 
τόσα αξιόλογα ξαδέλφια, που θαύμαζες 
και αγαπούσες. Μαζί με όλους αυτούς μοι-
ράστηκες το όραμα για έναν άλλο πιο αν-
θρώπινο, πιο δίκαιο και πιο όμορφο κόσμο. 
Σ΄ αυτόν τον κόσμο πίστεψες ακλόνητα και 
από αυτόν αντλούσες τη δύναμη να αντι-
μετωπίζεις τα δύσκολα που έφερνε μαζί η 
διεκδίκησή του: την εναγώνια αναμονή της 
επιστροφής του αδελφού σου Μανούσου 
από τις πολυετείς εξορίες, τη λαχτάρα για 
τον ριψοκίνδυνο Γύπαρη όταν συμμετείχε 
στη μάχη στο Σφακάκι ή αργότερα όταν 
έκρυβε παράνομους αγωνιστές, την έγνοια 
για όσους διακινδύνευαν τη ζωή τους για 
να χτίσουν μια νέα πατρίδα.  Με πόση 
εγκαρτέρηση, σε όλο το διάβα της ζωής 
σου, Ανώγεια- Ηράκλειο- Αρκάδι, έζησες 
όλα εκείνα τα χρόνια της στέρησης, της 
κακουχίας, του κινδύνου των πιο δικών σου 
ανθρώπων. Κι όμως όλα αυτά δεν σκλήρυ-

ναν τον χαρακτήρα σου, παρέμεινες, σε 
πείσμα του καιρού και της φθοράς,  ένα 
γλυκό και ευαίσθητο πλάσμα.
Αγαπημένο μας Ζαφειράκι, 
Σ΄ ευχαριστούμε για όσα μας έμαθες. «Ντα, 
ίντα σας έμαθα εγώ, σε τόσους μορφωμέ-
νους αθρώπους;» θα πεις τώρα. Πού να ήξε-
ρες πως εσύ η ίδια υπήρξες μέγα μάθημα… 
Η αισιοδοξία σου για το αύριο,  η αγκαλιά 
σου για όλους, η διακονία των συγγενών και 
των φίλων, η βαθιά ταπείνωση του ανθρώ-
που που εκμηδενίζει εαυτόν και ανυψώνει 
τον πλησίον («μη με λέτε εμένα καθόλου», 
έλεγες όταν σε συστήναμε), το αθώο βλέμμα 
που θωρεί  τον κόσμο κάθε μέρα καινούργιο, 
που συνομιλεί με τα πλάσματα της φύσης. 
Πόσα ανεκτίμητα μαθήματα… 
Μα πιο ανεκτίμητη η αγάπη σου, που πλού-
τισε τη ζωή μας από παιδιά. Από κείνα τα 
ακριβά χρόνια της νιότης μας δεν έλειψες 
ούτε στιγμή, φώλιασες σε κάθε εικόνα της 
ζωής μας και θα παραμείνεις και στην πα-
ραμικρή γωνιά της θύμησής μας. Θα σε 
θυμόμαστε και θα σ΄ αγαπάμε πάντα.

Τα ανίψια σου 

Η οικογένεια Μανούσου Μανουρά εισέ-
φερε στη μνήμη της εκλιπούσας και στη 
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ. 

Στις 6 Μαρτίου 2015, πέθανε η Ελένη Κα-
λομοίρη του γένος Εμμ. Βρέντζου (Βόλη) 
και τάφηκε στ’Ανώγεια. Η Ελένη Καλο-
μοίρη είχε παντρευτεί το Γεώργιο Καλο-
μοίρη (Καλομοιρονικόλα), αλλά δεν είχαν 
παιδιά. Ζήσανε πολλά χρόνια στη Γερμα-
νία, όπου δουλέψανε σκληρά. Η Ελένη, 
που ήταν 87 ετών, έφυγε με ήσυχο και 
αξιοπρεπή θάνατο από το σπίτι της. Με 
τον άνδρα της, που πέθανε πριν από δύο 
χρόνια, ήταν ένα ταιριαστό ζευγάρι που 
βίωσε όλες τις δυσκολίες της ζωής με ηρε-
μία, αξιοπρέπεια και εντιμότητα.

Στη μνήμη της κατέθεσαν στη «Φωνή των 
Ανωγείων»: 1) ο Εμμανουήλ Κουνάλης το 
ποσό των 100 ευρώ και 2) ο Γεώργιος 
Κουνάλης το ποσό των 100 ευρώ.
Επίσης, στη μνήμη της κατέθεσαν στη 
Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολεί-
ου Ανωγείων: 1) η Σοφία Βρέντζου 100 
ευρώ, 2) η Ευτέρπη Διαμαντάκου 50 ευρώ, 
3) η Άννα Σαλούστρου 50 ευρώ.
Ευχαριστούμε, όλο τον κόσμο που συμπα-
ραστάθηκε και συμμετείχε στο πένθος μας.

Στη μνήμη 
ΕΛΕΝΗΣ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ, 
το γένος Εμμ. Βρέντζου 

(Βόλη)
✞Αποβίωσε στις 6 Μαρτίου 

2015, ετών 87

Στη μνήμη ΖΑΧΑΡΙΑ 
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

✞Αποβίωσε στις 19/12/2014, 
ετών 82

Στη μνήμη 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΜΠΑΡΑΚΟΥ

✞Ένα έτος από το θάνατό της, 
στις 7/2/2014

7 Φεβρουαρίου 2014. Το πρώτο πρωϊνό, 
που δεν  μου είπες καλημέρα Αλίκη. Έφυ-
γες έτσι απλά, ήσυχα και αθόρυβα, χωρίς 
να κουράσεις κανέναν. Είμαι σίγουρη πως 
αν με άκουγες και ερχόσουν στην Αθήνα, 
θα ήμασταν ακόμα μαζί. Αλλά δεν άκου-
γες, δεν ήθελες να αφήσεις το χωριό, που 
τόσο πολύ αγαπούσες, αλλά ούτε το κο-
νάκι σου, που πέτρα-πέτρα έφτιαχνες, εδώ 
και σαράντα χρόνια. Το κονάκι σου, που 
πάντα μας υποδεχόταν, όλους συγγενείς, 
γείτονες, φίλους και πάντα είχες κάτι να 
προσφέρεις σε όλους.
Η ζωή δεν σου χαμογέλασε ποτέ. Εσύ 
όμως, πάντα κερί αναμμένο, στάθηκες 
δίπλα στους γονείς μας και 7 ολόκληρα 
χρόνια δίπλα στον άνδρα σου, χαμογελα-
στή και περήφανη. Η ζωή δεν σου πρόσφε-
ρε ούτε καν ένα δικό σου παιδί, που τόσο 
πολύ ήθελες, εσύ όμως δεν το έβαζες κά-
τω. «Έχουμε παιδί», μου έλεγες. «Έχουμε 
ένα και οι δυο μας». Και έτσι ήταν. Εσύ 
πήγαινες την μικρή σχολείο μπαλέτο την 
κανάκευες και την φροντίζεις σαν δικό 
σου και όταν πια μετακόμισες στ’Ανώγεια, 
την κρατούσες τρεις ολόκληρους μήνες, 
κάθε καλοκαίρι για να μπορώ να δουλεύω. 
Αν ο Θεός, σού ανταποδώσει τα μισά 
απ’ό,τι πρόσφερες όχι μόνο σε μένα, αλλά 
σε όλα σου τα αδέρφια και τα ανήψια, σε 
χαρά και σε λύπη, σίγουρα  βρίσκεσαι 
στην πρώτη θέση του Παραδείσου. Δυστυ-
χώς, έξι μήνες μετά από το δικό σου απο-
χωρισμό, έφυγε και η άλλη μας αδελφή η 
Ελένη μας. Κενό, μοναξιά, πόνος. Όλοι 
σχεδόν φύγατε, το βιβλίο της γενιάς μας, 
σε λίγο κλείνει και ανυπομονώ να σας ξα-
νανταμώσω να είμαστε και πάλι μαζί, για-
τί εμείς ήμασταν πάντα ένα.

Μου λείπεις-Μου λείπετε.
Η αδερφή σου, 

Αλίκη Μανίκα του Δανουζανού
Στη μνήμη της Ελευθερίας Μπαράκου, η 
αδερφή της, Αλίκη Μανίκα, εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50,00 ευρώ 

�
Έβρεχε- νύχτα ήτανε.

Γιατί ήσουν στην αυλή σου;
…και παγωμένη σ΄ήβρανε

χάμε αμοναχή σου;

Καλό ταξίδι σού΄λεγαν
όλοι, γνωστοί και φίλοι,

γιατί έφυγε ένας άνθρωπος
που ήξερε να δίνει

Δεν άφηνες κανέναν μας
να μην τον βοηθήσεις,

γι’αυτό ο Θεός σου’χει δεξιά
έναν θρόνο να καθήσεις

Θεία καλό ταξίδι σου
εγώ θα σε πονάω,

γιατί ήσουν πάντα δίπλα μου
κι αυτό δεν το ξεχνάω

Σαράντα δύο ολόκληρα καλοκαίρια μαζί, 
τώρα…κανείς δεν θα με περιμένει πια στο 
δρόμο κάθε καλοκαίρι να με αγκαλιάσει.
Κανείς δεν θα μου τηλεφωνεί το πρωί να 
μου λέει «Καλημέρα Ρουλίτσα, να προσέ-
χεις».
Μου λείπεις και θα μου λείπεις για πάντα

Η ανιψία σου, Ρούλα 
�

Ένας χρόνος πέρασε από τότε, που έφυγες, 
από τότε που έπαψε να χτυπά το τηλέφωνο 
να ακούω τη φωνή σου, να με ρωτάς τί κά-
νω, «τί κάνει η αδερφή σου..;». Ένας χρό-
νος πέρασε από τότε που έπαψα να ακούω 
τα βήματά σου να έρχεσαι στο σπίτι μας, 
για να μας συντροφεύσεις για να μας πα-
ρηγορήσεις να πιούμε τον καφέ να κουβε-
ντιάσουμε, σου άρεσε η κουβέντα η ανθρώ-
πινη επαφή και εγώ χαιρόμουνα την κουβέ-
ντα και την αγάπη σου. Έξι μήνες μετά, σε 
ακολούθησε η μάνα μου, η αδερφή σου, 
σ’αυτό το ταξίδι για να είσαστε εσείς μαζί 
και εμείς να μείνουμε με την απουσία σας 
και την σιωπή σας. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ 
θεία μου. Πώς μπορώ άλλωστε..; Έχεις 
αφήσει το αποτύπωμά σου στην ζωή μου, 
στην καρδιά μου. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. 
Θεία μου γιατί ήσουν, περήφανη γενναία, 
ωραία και ανοιχτοχέρα γυναίκα. Μου λεί-
πεις! Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη. 

Η ανιψιά σου,
Ιωάννα Ξυλούρη

Στη μνήμη της Ελευθερίας Μπαράκου, τα 
ανίψια της, Ιωάννα και Γεώργιος Ξυλού-
ρης του Μιχαήλ, εισέφεραν στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ.

(από το Γιάννη Β. Μανουρά)
Αισθάνομαι την ανάγκη και νοιώθω την 
βαθιά, ηθική υποχρέωση στη μνήμη του 
Ζαχαρία Δραμουντάνη, να του απευθύ-
νω το δικό μου ύστατο αποχαιρετισμό. 
Λίγες λέξεις καρδιάς…
Κάποτε, όλοι βέβαια, «φεύγουμε». Οι 
σελίδες του βιβλίου της ζωής «ξεφυλλίζο-
νται» γρήγορα και ακατάπαυστά. Το 
μόνο που κρατά «ζωντανούς» τους αν-
θρώπους είναι η μνήμη μας γι’αυτούς και 
τα έργα τους. Κι έχω πολλά να θυμηθώ 
από τον κύριο Ζαχαρία…, όπως τον απο-
καλούσα. 
Τριάντα χρόνια πριν, ήμουν δεν ήμουν 9 
χρονών, ένα απόγευμα Κυριακής, στην 
πλατεία του Περαχωριού, στ΄Ανώγεια, ο 
πατέρας μου ο Σωμαροβασίλης, καθόταν 

κι έπινε τον καφέ του,  μαζί με τον αεί-
μνηστο Ζαχαρία Δραμουντάνη  και εγώ  
ξετρελαμένος πιτσιρικάς και κάθιδρος 
από το παιχνίδι, τους πλησίασα, για να 
πιω λίγο νερό να ξεδιψάσω. Ήταν η πρώ-
τη συνάντηση. Αστραπιαία σχεδόν, τους 
γύρισα την πλάτη αδιαφορώντας και 
έτρεξα πίσω στο παιχνίδι, δίχως να αντα-
ποκριθώ στο χαιρετισμό του φίλου του 
πατέρα μου του Ζαχαρία, (τότε δεν τον 
γνώριζα) παρά την προσπάθεια που αυ-
τός έκανε, να μου πει δυο λόγια παραπά-
νω,  και να με κρατήσει στην παρέα τους. 
Δυο–τρεις ώρες αργότερα, το παιχνίδι 
είχε λάβει τέλος και κατηφορίζαμε οικο-
γενειακώς προς το Ηράκλειο, στο σπίτι 
μας. Στο αυτοκίνητο ο συγχωρεμένος ο 
πατέρας μου, με μάλωσε, εξηγώντας μου, 
πως θα ήθελε καλύτερη συμπεριφορά 
από μένα, σπεύδοντας να μου τονίσει το 
πόσο σημαντικός φίλος ήταν ο Ζαχαρίας 
γι’αυτόν, αλλά και το πόσο βαθειά φιλία 
τους έδενε. Τότε έμαθα και άκουσα με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή και 
για τον Στεφανογιάννη, τον αδικοχαμένο 
αγωνιστή-ήρωα, πατέρα του Ζαχαρία, ο 
οποίος από το απόγευμα εκείνο, έμελε 
στο εξής και μέχρι τέλους, να γίνει για 
μένα ο «κύριος Ζαχαρίας».
Αυτό ήταν. Από την ημέρα εκείνη, κάθε 
συνάντησή μου με τον κύριο Ζαχαρία, 
μού ήταν ευχάριστη. Θυμάμαι, επισκε-
πτόταν συχνότατα, ώρες απογευματινές, 
τον πατέρα μου, στο μαγαζί του, στην 
οδό Δαιδάλου, στο Ηράκλειο. Με το μαύ-
ρο παλτό του, και τον αργό και αγέρωχο 
βηματισμό του, τον έβλεπα  κι έσπευδα 
να το χαιρετίσω και να τον καλωσορίσω, 
θέλοντας έτσι, να «ξεπληρώσω» ξανά 
και ξανά την παιδική «απρέπειά» μου 
προς αυτόν, …τότε στην Πλατεία του 
Περαχωριού. Και ένοιωθα , ότι αυτός ο 
άνθρωπος ήταν πολύ δικός μας. Ήταν 
φίλος.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ωστόσο, την αυ-
στηρότητα και τον αδυσώπητο αυτοσαρ-
κασμό του. Κριτής δίκαιος, με άποψη και 
καλή ενημέρωση για όλα τα τεκταινόμε-
να, και τα προβλήματα των καιρών. Δεν 
έπεφτε έξω. Την κουβέντα δεν την βαριό-
σουν ποτέ μαζί του. Στοργικός και λιγο-
μίλητος. Αδιαφορούσε για τα εφήμερα. 
Άντρας παλιάς κοπής. Λεβέντης. Ξυρά-
φι στην κουβέντα του. Χτυπημένος, όμως 
αλύπητα από τη μοίρα.  Συνάντησε πολ-
λές φορές, τον αδόκητο και αιφνίδιο θά-
νατο, την απώλεια, τον βαθύ πόνο... Ο 
πατέρας του, η σύζυγός του Ιωάννα, 
μετά ο γιός του Αλέξης…
Ο κυρ Ζαχαρίας, δεν λύγισε. Του Αλέξη 
όμως… τον νίκησε. Λίγο μετά το χαμό 
του Αλέξη, επιδίωξα και τον συνάντησα 
από κοντά. Του έσφιξα το χέρι. Δυνατά. 
Πολύ Δυνατά. Τον κοίταξα στα μάτια. 
Του έδωσα κουράγιο. Τρία χρόνια μετά, 
στη κηδεία του πατέρα μου, με πλησίασε. 
Μου έσφιξε το χέρι δυνατά, με αγκάλια-
σε και μου ανταπέδωσε το βλέμμα. Δεν 
μου είπε κουβέντα. «Υπέγραψε» έτσι, τη 
μεγάλη φιλία με τον πατέρα μου. Τότε 
στον ύστατο αποχαιρετισμό, στ’Ανώ-
γεια. 
Ο Ζαχαρίας Δραμουντάνης, βρίσκεται 
πλέον στη γειτονιά των αγγέλων. Γαλη-
νεμένος με την καλύτερη παρέα. Δικούς 
και φίλους. Υπέγραψε την πιο ενάρετη 
βιωτή. Και έφυγε, μα δεν θα ξεχαστεί. 
Σ’ευχαριστώ για την παρέα και την φιλία 
σου. Και αυτή την ανθρωπιά σου…

Γιάννη και Ραλλού, κουράγιο.

Γεννημένη το 1924, η Καλλιόπη Κονιού, παντρεύ-
τηκε τον Αντρέα Σμπώκο (Ζαχαραντρεά), άντρα 
με υψηλό κύρος, βοσκό από μεγάλη αδερφοσύνη. 
Συμπορεύτηκαν από το τέλος του πολέμου, μέσα 
σε ένα χαλασμένο χωριό με την αγάπη και τους 
νόμους μιας κοινωνίας που έθρεψε όνομα από 
πάντα με περηφάνια. Έκαναν τέσσερα παιδιά, 
στην γραμμή καλής ανατροφής. Τον Λυκούργο, 
το Γιώργη, το Μανώλη και τη Μαρία. Ο Αντρέας 
πέθανε πριν από είκοσι χρόνια. Έζησαν όλοι μα-
ζί στο ίδιο σπίτι με κεντρικό πρόσωπο τη μάνα, 
που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από αρ-
ρώστιες, αλλά όπου υπάρχει η αγάπη και η φρο-
ντίδα και ο σεβασμός, όλα πορεύονται όμορφα. 
Ευτύχησε να δει δέκα εγγόνια και κουρασμένη και 
χαρούμενη, έκλεισε τον κύκλο της ζωής της, στις 
14 Δεκεμβρίου 2014. Άλλη μια μητέρα παλιάς κο-
πή έφυγε, μαζί με μια εποχή που αλλάζει! 

Λουδοβίκος
Στη μνήμη της εκλιπούσας, ο υιός της Γιώργος, 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΟΝΙΟΥ
       ✞Αποβίωσε στις 14/12/2014, 
                          ετών 90

Στη μνήμη  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  

ΜΑΣΑΟΥΤΗ  
(Μασαουτοχαραλάμπη)
✞Ένα έτος από το θάνατό του, 

στις 27/12/2013

Στη μνήμη  
ΠΕΤΡΟΥ  

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
✞Αποβίωσε στις 22/3/2015,  

ετών 62

(από το Μανόλη Φασουλά)
Εικοσιδύο του Μάρτη 2015. Εαρινή ισημερία. 
ίσα μέρα ίσα νύχτα, όπως λέγαν οι παλιοί 
μας, διάλεξες και έφυγες από τη ζωή αγαπη-
μένε μας Πέτρο. Διάλεξες την ημέρα που η 
φύση νομοτελειακά, όρισε την ισότητα, να 
μας μαζέψεις όλους συγγενείς και φίλους και 
συ σιωπηλός, να μας θυμίζεις τις αξίες που 
υπηρέτησες σε όλη σου τη ζωή: Δικαιοσύνη-
Ήθος-Ντομπροσύνη-Εργατικότητα-Μαχη-
τικότητα-Αγωνιστικότητα.
Υπηρέτης του δίκιου, του καθαρού λόγου και 
των καθαρών έργων. Ήσουν πάντα εκεί που 
έπρεπε, όταν έπρεπε. Βρέθηκες στον ξεση-
κωμό του Πολυτεχνείου και έδωσες τη μάχη 
σου για την ελευθερία και τη δημοκρατία.
Έφτιαξες την οικογένεια σου, με την άξια 
σύντροφό σου, την Άννα, που στις δύσκολες 
στιγμές που πέρασε, με το χαμό όλων των 
δικών της, στάθηκες δίπλα της κάτι παραπά-
νω από βράχος και όπως χαρακτηριστικά 
έλεγες ποιητικά:

Δε μου σιμώνουν οι χαρές,  
μα δε παραπονούμαι

το βράχο στην ακρογυαλιά  
τα κύματα χτυπούνε.

Προσπάθησες να μεταδώσεις στα παιδιά σου, 
το Νίκο και την Ελευθερία, όλες εκείνες τις 
αξίες που σε είχαν καθιερώσει ως ο «Πέτρος 
του Δρακονικολή».
Υπηρέτησες τα γράμματα ως «δάσκαλος» 
των Τ.Ε.Ι., έχοντας τους σπουδαστές πάντα 
δίπλα σου και όχι απέναντί σου, πάντα με το 
χαμόγελο και πάντα με τον καλό λόγο.
Ήσουν ασυμβίβαστος με ό,τιδήποτε ερχόταν 
σε σύγκρουση με τις αξίες, τις αρχές και τα 
ιδεώδη, σύμφωνα με τα οποία είχες οριοθε-
τήσει τη ζωή.
Υπήρξες, με διακριτικό και ανιδιοτελή τρόπο, 
ακούραστος εργάτης του πολιτισμού, της 
παράδοσης, της ποίησης και της μαντινάδας. 
Στο βιβλίο σου με τίτλο «Δανεικές χαρές» 
έγραψες:

Μελαγχολώ και σκέφτομαι  
ώρες φορές τον άδη

Ίντα αξία θάχενε το φως  
χωρίς σκοτάδι!

Βαδίζω μεσ τη μοναξά,  
με τη σιωπή σεργιάνι

Ω! τη παντέρμη τη ζωή  
πως φεύγει μάνι-μάνι!

Και έφυγε αγαπητέ αξάδερφε όντως μάνι-
μανι, αλλά την έζησες με αρχοντιά
Έτσι λοιπόν μπορούμε να σου πούμε:

Καλό ταξίδι άρχοντα,  
του δίκιου αγνέ τελάλη

μα και στην άλλη τη ζωή  
άρχοντας θα’σαι πάλι!

Ο ξάδελφός σου, Μανόλης

Στη μνήμη 
ΣΑΒΒΑ  

ΤΡΟΥΛΗ  
του Γεωργίου  

(Τρουλόσαββα)
✞Αποβίωσε στις 20/02/2010, 

ετών 79

Πατέρα μας που έφυγες  
είκοσι του  Φλεβάρη

ήρθε μια νύχτα παγερή  
ο χάρος να σε πάρει.

Ήσουν για μας το στήριγμα  
ήσουν  για μας ο φάρος
όμως δε μας λυπήθηκε  

ο άπονος ο χάρος.

Ήσουνα πάντοτε καλός  
με τον συνάνθρωπό σου
αγάπας τον πλησίον σου  

όπως τον εαυτό σου.

Όλα τα μοιραζόσουνα  
πάντα με την καρδιά σου

έδινες απ΄το πιάτο σου  
κι απ΄το υστέρημά σου.

Εμείς τα πέντε σου παιδιά  
που τόσο σ΄αγαπούμε

προσμένουμε ανάσταση  
για να σε ξαναδούμε.

Αυτός ήσουνα ΠΑΤΕΡΑ  
και είμαστε για σένα ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ.

τα παιδιά σου.

Έλα  Σάββα στ΄όνειρο
τη συντροφιά σου να ΄χω

και πες μου «μην ανησυχείς
εγώ γυναίκα υπάρχω».

η γυναίκα σου, Έλενα.

Στη μνήμη του εκλιπόντος συζύγου της, αλλά 
και στη μνήμη των αδελφών της Μανώλη, Μα-
ρίκα, Λυκούργου και Βασιλη, η Έλενα Τρού-
λη, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
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ΦΩΤ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

ΦωΤO: ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Στιγμές... από την ετήσια 
χοροεσπερίδα  
του Συλλόγου  

Ανωγειανών Αθήνας  
(Αθήνα, "Κονάκι" 6/3/2015)

Όμορφα στιγμιότυπα από την ετήσια χοροεσπερίδα του 
συλλόγου μας, στο "κονάκι" των μερτζάνηδων, 6/3/2015. 
πολλοί συγχωριανοί μας παρόντες και φέτος. ο πολιτιστικός 
σύλλογος ανωγείων και το χορευτικό σχήμα του, έδωσαν 
ξανά το δυναμικό τους παρόν. ο αντώνης κοντόκαλος με το 
Χάρη Φασουλά και το συγκρότημά τους, διασκέδασαν όλους 
μέχρι το πρωί. και του χρόνου, νά'μαστε καλά!

Θωριά λεβέντικη, Ματιά περήφανη,
Πνεύμα ανήσυχο και αιρετικό,
Ψυχή γεμάτη φυσική ευγένεια,

Καρδιά μερακλίδικη και γενναιόδωρη
Σε ευχαριστούμε, 
η οικογένειά σου

Η οικογένεια του Μιλτιάδη Ξυλούρη 
ευχαριστεί, από καρδιάς, όλους όσοι με 
οποιοδήποτε τρόπο συμπαρασταθήκατε 
στο πένθος της.

�
Για το Μιλτιάδη είπαν-έγραψαν:

Πολλά παινέδια θα σου πω  
μέσα σε λίγα λόγια
ένα στολίδι όμορφο  
εχάσανε τ΄Ανώγεια.

 
Μια μαντινάδα θα σου πω  

πριν φύγεις για τον Άδη
το μερακλίκι σε πενθεί  

λεβέντη Μιλτιάδη.

Τόπο να βρεις στη μαύρη γης  
οι χρόνοι μη περνούνε

τα κάλλη σου τα όμορφα  
μη λιώσουν και χαθούνε.

Πώς να ποθάνεις μερακλή  
αφού οι πατουχιές σου

στο Περαχώρι φαίνουνται  
κι΄έχουνε τσ΄ομορφιές σου.

Στο μεγάλο μερακλή,  
Μιλτιάδη Ξυλούρη

Αριστείδης Χαιρέτης ή Γιαλαύτης

�
Η ματιά του γεμάτη φυσική ευγένεια και 
περηφάνια. Τα λόγια του λίγα και μετρη-
μένα. Η θωριά του λεβέντικη: ψηλός, 
όμορφος, στιβαρός άντρας! Θυμάμαι τον 
θαυμασμό μας, όταν το 1975-1976 (;) - 
παιδιά τότε- διαπιστώσαμε ότι σ’ ένα 
εξώφυλλο σχολικού βιβλίου εικονιζόταν, 
εύζωνας στην Προεδρική φρουρά! Ο 
ορισμός του λεβέντη! Όμως και στην άλ-
λη φρουρά, αυτήν της ζωής, κι κει όρθω-
σε παράστημα: Τρυφερός πατέρας, σε-
βαστός σύζυγος, πάντα περήφανος βιο-
παλαιστής, προσπαθώντας με τα λίγα να 
σου δώσει πολλά, λογικός και ακριβοδί-
καιος, βαδίζοντας στο δρόμο της τιμής 
και της συνείδησης. Καλός συμβουλάτο-
ρας στις δύσκολες καταστάσεις, μπεσα-
λής, αλλά και αυστηρός επικριτής υπο-
κριτικών συμπεριφορών, που ξέφευγαν 
από τον δικό του κώδικα αξιών. Το Λι-
βάδι χάνει έναν σπουδαίο μερακλή, τον 
άνθρωπο της καλής παρέας, που το όνο-

Στη μνήμη  
ΜΙΛΤΙΑΔΗ  
ΞΥΛΟΥΡΗ  

(Ξιδομιλτιάδη)
✞Αποβίωσε στις 7/1/2015,  

ετών 72

Στη μνήμη 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 
ΜΠΑΓΚΕΡΗ 

(του Χαρή)
✞Αποβίωσε στις 9/3/2015, ετών 74

Στις 9/3/2015 ένας άξιος ανωγειανος 
έφυγε από κοντά μας τόσο ξαφνικά. 
Ένας ανωγειανός που δε φοβήθηκε, δε 
λύγισε, παρ’όλο που κουράστηκε πολύ 
και ποτέ δε σταμάτησε να δίνει  το «κά-
τι παραπάνω», στην οικογένεια του. 
Ήταν  πάντα με τον καλό λόγο στα χεί-
λη  και μορφή απ’αυτές που έχουν χα-
ραχτεί βαθιά στη μνήμη μας, βαδίζοντας 
αργά και περήφανα ωσπου να καθήσει 
στο αγαπημένο του «Μεϊντάνι». Δεν του 
άρεσαν τα πολλά λόγια, γι’ αυτό δε θα 
πω άλλα.

Εσέ δε σου ταιριάζανε
τα λόγια τα σπουδαία,

ήσουν σεμνός και ταπεινός
μα πρώτος στην παρέα.

 Καλοστραθιά θείε Νικηφόρο 
και να μου τον χαιρετάς

Βασίλης Κονιός
(του Ταγιαροβασίλη)

�
ω, τη παντέρμη τη καρδιά

γιάντα να σταματήσει,
και τσι ζωής η ομορφιά
σαν αστραπή να σβήσει.

Μαύρα τα βγάνει ο πλάτανος
τα φύλλα στο Μεϊντάνι,
ο Νικηφόρος του Χαρή
βόλτα δε ξανακάνει..

Ποτέ τα ζάλα τσ ‘ανθρωπιάς
π’ έκαμες δε θα σβήσουν,
γιατί φηκες παιδόγγονα
για να τα συνεχίσουν.

Λουκάς Σμπώκος

Ο Νικηφόρος του Χαρή  
πήγε ταχιά στα ζά του
κι έκεια τόνε ξενίτεψε  

που τη ζωή η καρδιά του

Νωρίς για να αναζητηθεί  
κι αργά τα όταν τον βρήκα
στο κτήμα του στην εξοχή  

μέσα οντά ναι μπήκα

Από ανακοπή καρδιάς  
ήταν νεκρός πολύωρα κι
απόκειας τόνε πήρανε  

και πήγα ντο στη Χώρα

Η νεκροψία έδειξε  
πως πέθανε επιτόπου
χωρίς μεγάλη ταραχή  

να κάμει του ανθρώπου

Μετά που τον Χαράλαμπο  
το Γιώργη και εκείνος

νικήθηκε από τη καρδιά  
κι ας ήτονε και πρίνος

Εντός τσι μάχης ήτανε  
τσι Κρήτης γεννημένος

που τα αδέρφια τα εφτά  
μπαρουτοκαπνισμένος

Ήτανε του ΣΤΡΑΒΟΥ γαμπρός  
‘φήνει παιδιά και εγγόνια
στα ενβδομηντατέσσερα  
που στην ζωή ταν χρόνια.

Άνθρωπος τόνων χαμηλών  
του λείπανε τα ζάλα  

να χε η τσι ζωής σκαλιά  
να ανεβαίνει κι άλλα

Δε το σπουδαιολόγησε  
το βιογραφικό του μάθημα

που το πάθημα των δύο αδερφών του

Καλό ταξίδι χωριανέ  
και φίλε Νικηφόρο  

γλεντζές και σύ στα νιάτα σου  
και τσι τιμής το φόρο

Σταύρος Βιτώρος (Αγκούτσακας)

Στη μνήμη του εκλιπόντος, ο Βασίλης 
Κονιός του Ταγιαροβασίλη, εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ. 

μά του ταυτίζεται με το ανωγειανό χρώ-
μα και τη λεβεντιά!
Θα ακούσουν το βηματισμό του χορού 
σου και θα πιάσουν στον παγωμένο αέ-
ρα το μερακλίδικο ζάλο σου, θείε Μιλτι-
άδη, οι άλλοι νεκροί που σε περιμένουν...

Καλό Παράδεισο... 
Γιωργία Ανάστου Ξυλούρη

Πενθούν τα Ανώγεια σήμερα  
μεγάλο μερακλή τους,

κι ας έχουν άσπρο μαντηλέ  
βαρτό στη κεφαλή τους

Κώστας Βιτώρος 
(του Κένεντη)

Ξάστερος ντρέτος μερακλής  
ήσουνα Μιλτιάδη

με τ’ άσπρα σ’ αποχαιρετά 
 σήμερο το λιβάδι

Λευτέρης Μπέρκης 

Ακόμα ένα μερακλή  
έχασε το λιβάδι

το χουβαρντά και το γλετζέ  
Ξυλούρη Μιλτιάδη

Μεγάλο πράμα σήμερα  
τα Ανώγεια να πενθούνε

ένα λεβέντη μερακλή  
και άσπρα να φορούνε
Επόδειασε που ήτονε  

μισαδειο το Λιβάδι
μετα κι απο το μισεμο  
ποκειά του Μιλτιάδη

Σταύρος Βιτώρος (Αγκούτσακας)

Στη μνήμη του Μιλτιάδη Ξυλούρη, η οι-
κογένεια του προσέφερε στη «Φωνή 
των Ανωγείων» το ποσό των 100 ευρώ.
Στη μνήμη του Μιλτιάδη Ξυλούρη, ο Δη-
μήτρης Φασουλάς (Μητσοφλάς) εισέ-
φερε το ποσό των 50 ευρώ.

Αγαπημένε μας θείε, αδερφέ. 
Σε αποχαιρετήσαμε απότομα στις 9 Φε-
βρουαρίου. Σίγουρα «δεν ήταν η ώρα 
σου». Γεννήθηκες το 1956 και ήσουν το 
δεύτερο μέλος της οικογένειας του Φαί-
δρου Φρυσάλη και της Στυλιανής Χρο-
νιάρη.  Από μικρός είχες «βουτήξει» στα 
βάσανα. Οικοδομές, ατέλειωτα μεροκά-
ματα για να βγάλεις το προς το ζην για 
να στηρίξεις τη μάνα σου, τον πατέρα 
σου και όποιον άλλο ζητούσε τη βοήθειά 
σου. 
Οι ιστορίες σου ατέλειωτες σε ό,τι είχε να 
κάνει με την Ηράκλεια δύναμή σου και 
ταυτόχρονα άλλες τόσες για την αθώα 
σου ψυχή. Με το χαμό της μάνας σου, 
κλονίστηκε ο κόσμος σου. Προσπάθησες 
όσο κανένας άλλος να μη σε βάλει από 
κάτω. Συνέχισες τα μεροκάματα, αλλά 
ήταν φανερή η απώλεια της δύναμής σου. 
Τελικά η αθώα-παιδική σου καρδιά ήταν 
αυτή που σε πρόδωσε. Έφυγες ήρεμα, 
ήσυχα, χωρίς να κουράσεις κανένα. Θέ-
λουμε να πιστεύουμε πως πήρες τη χαρά 
από τη νέα σου ανιψιά και να έφυγες χα-
ρούμενος για να βρεις την αγαπημένη σου 
μάνα. Είμαστε σίγουροι, ότι ο Θεός θα 
σου προσφέρει την καλύτερη θέση δίπλα 
του. Για μας ήσουν και θα είσαι φωτεινό 
παράδειγμα και ευχόμαστε να σου μοιά-
σουμε, έστω στο ελάχιστο. Σε ευχαρι-
στούμε για όσα μας προσέφερες και για 
όσα μας έμαθες. Το δώρο σου για μας 
ήταν μόνο και μόνο η ύπαρξή σου! 
Ευχαριστούμε όλους τους συγγενείς και 
φίλους, που μας στάθηκαν, στη δύσκολη 
αυτή στιγμή και όσους κατάθεσαν τα χρή-
ματά τους, στα διάφορα ιδρύματα, στη 
μνήμη του. Ευχαριστούμε επίσης, τον 
Κώστα Γ. Κονιό, για την μαντινάδα του, 
που έγραψε για το Μανώλη και είναι 
ακριβώς όπως ήταν και η ζωή του: 

Μανώλη, το φιλότιμο  
και η αγνότητά σου,
η παρακαταθήκη σου  
από το πέρασμά σου

Στη μνήμη του εκλιπόντος, ο αδερφός 
του Αριστείδης Φρυσάλης εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη 
ΜΑΝΩΛΗ  
ΦΡΥΣΑΛΗ  

του ΦΑΙΔΡΟΥ
✞Αποβίωσε στις 9/2/2015,  

ετών 59
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Ο Σύλλογος 

των 

Ανωγειανών 

της 

Αθήνας

εύχεται 
ανάσταση 

στις 
ψυχές 

όλων μας.

  ΚΑΛΟ 

 ΠΑΣχΑ!
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