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ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΑΚΟΜA

ανωγεια... μια ιστορια, 
μια μαντιναδα, σελ. 8
του Μανώλη Φασουλά

με μαθηματικη... 
ακριβεια, σελ. 8
του Μανώλη Φασουλά

παρεξ ελευθερια  
και γλωσσα 
σελ. 7

εκδηλωση φιλανθρωπιασ 
απο το συλλογο των 
ανωγειανων τησ αθηνασ

« α γ α π η τ η  ε λ ε ν α »
Σ’ ένα κατάμεστο από κόσμο, θέατρο «Επί Κολωνώ», 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 24.10.2015, η προγραμ-
ματισμένη παράσταση – συμπαράσταση στο συνάνθρω-
πο, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθή-
νας «το ιδαίον Άντρον» σε συνεργασία με το θέατρο 
Επί Κολωνώ. 

κανταδα στο μαρουσι
«λευκη νυχτα»  

με τη συμμετοχή του  
συλλογου ανωγειανων 

αθηνασ
και 11 ακόμα κρητικών σωματείων

(10 Οκτωβρίου 2015)
«Καντάδα»!…Κατεξοχήν τρόπος έκ-
φρασης της κρυφής ερωτικής επιθυμί-

ας. Έθιμο, που ξυπνά σε όλους μας μνή-
μες και εικόνες μιας άλλης εποχής.   σελ. 13

ιστοριεσ  
του ωκεανου, σελ. 9 
της Μαρίας Χρονιάρη

ΠΑΡουΣιΑΣη 
του ΒιΒλιου 
του λευτεΡη 
ΚΑλοΜοιΡη

«Ποιο παραμύθι να σου πω»

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 07 νοεμβρίου 
2015, στην Αίθουσα της Εταιρίας Ελλήνων Λο-
γοτεχνών η παρουσίαση του νέου βιβλίου του 
λευτέρη εμμ. Καλομοίρη.

(συνέχεια στη σελ. 20)
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› ο χριστομιχάλης ξυλούρης προς τον 
βρετανό φίλο του ραλφ στόκμπριτζ  
(ή «σήφης»)

› η φιλία από το 1940… 
η επιστολή στις 30-7-1964.

› ο πατριωτισμός του χριστομιχάλη 
ξυλούρη    

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: γιωΡγοΣ ΚΑλογεΡΑΚηΣ...ΣΕΛ. 4-5

«Ένα κινηματογραφικό  
Πανόραμα της Σύγχρονης  

ιστορίας των Ανωγείων»
του Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη  

(π. Δήμαρχος Ανωγείων)

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η έκδοση και κυκλοφορεί από το 
Δήμο Ανωγείων μια πολυτελής κασετίνα με γενικό τίτλο «το 3ο 
Ολοκαύτωμα των Ανωγείων», η οποία  περιλαμβάνει τέσσερις 
κινηματογραφικές ταινίες, τις οποίες σκηνοθέτησε ο Λευτέρης 
Χαρωνίτης.

Εκδήλωση 

του 

«Συλλόγου 

Ανωγειανών  

της Αθήνας»

ο γιώργης Ξυλούρης,  
στη γειτονιά των Αγγέλων...

(συνέχεια στη σελ. 5

(συνέχεια στη σελ. 11)

Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» σας 
προσκαλεί στην ετήσια χοροεσπερίδα του, που θα πραγματτοιη-
θεί το Σάββατο, 30 ιανουαρίου 2016 (ώρα προσέλευσης 21:30 
μ.μ.), στο δικό μας ΚΡητιΚο ΚονΑΚι (Πειραιώς και ηρα-
κλειδών αριθμ. 61, γκάζι, τηλ: 210-3459818), των αδελφών Σταυ-
ρακάκη (Μερτζάνηδων).
Εγγύηση για ένα ακόμα μοναδικό ανωγειανό γλέντι οι γιώργης 
Φασουλάς (λύρα – τραγούδι) και Κώστας Καλλέργης (λαούτο 
– τραγούδι), πλαισιωμένοι από τον Κώστα Μαρκάκη (κιθάρα) 
και τον Αλέξη Κριτσωτάκη (κρουστά).

Ο Γιώργης Ξυλούρης, ο  γιος του «αρχαγγέλου 
της Κρήτης» Νίκου Ξυλούρη και της Ουρανίας, 
έφυγε, όπως ο αείμνηστος πατέρας του, πρόωρα 
και άδικα, από κοντά μας, την Πέμπτη 19/11, σε 
ηλικία 55 ετών, σε τροχαίο ατύχημα στην Αθήνα, 

στο δρόμο για το σπίτι του. Οδύνη, θρήνος και θλιμ-
μένα πρόσωπα, στ’Ανώγεια και στην Ανωγειανή παροικία της Αθήνας. 
Πλήθος κόσμου στον αποχαιρετισμό του, στο Νεκροταφείο Χαλαν-
δρίου. Τραγικές φιγούρες η Ουρανία και η Ρηνιώ, βεβαίως τα δύο 
παιδιά και η γυναίκα του.

Χοροεσπερίδα

(Επιστολή ντ
οκουμέντο)

3ο
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Ο 15ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

ολοκληρωθηκε το

(σελ. 12)

         ο Σύλλογος Ανωγειανών 
 της Αθήνας και

  «H ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
         Εύχονται σε όλους σας
              Υγεία και
                 καλή Χρονιά!
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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 προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας περιμένουμε 
να γνωριστούμε από κοντά.                       το Δ.Σ.

17:30 έως 20:30

Ανωγειανές...
μουσικές  
κυκλοφορίες

Δέκα καινούρια τραγού-
δια με τη μουσική του 
Παντελή θαλασσινού 
και τους στίχους του 
Κώστα Φασουλά, συν-
θέτουν την δισκογραφι-
κής έκδοση με τίτλο 
«Να’ταν ο πόλεμος 

χορός». Πρόκειται για πρω-
τότυπο υλικό, σε μουσική και σε στίχο, το οποίο 
βασίζεται στον κόσμο του παραδοσιακού παιχνι-
διού, αντλώντας από αυτόν τα μηνύματα, τις πα-
ραβολές, τα μυστικά σήματα και τους συμβολι-
σμούς που κρύβουν οι «νόμοι» του.
Το αλληγορικό στοιχείο το οποίο κυριαρχεί σε 
όλα σχεδόν τα τραγούδια, το «ξύπνημα» μιας ξε-
χασμένης πολιτισμικής περιοχής, όπως αυτής του 
παραδοσιακού  παιχνιδιού, η προβολή του και η 
συνομιλία του με το σήμερα, μαζί με την ανάγκη 
των δυο δημιουργών να «απαντήσουν» στην αδί-
στακτη ταχύτητα της εποχής, προσδίδουν στα 
δέκα αυτά τραγούδια το ιδιαίτερο σήμα μιας ξε-
χωριστής δισκογραφικής εργασίας.
Τραγουδούν, εκτός από τον Παντελή Θαλασσινό, 
η Νάνα Μπινοπούλου στην «Τυφλόμυγα- Μεγά-
λωσα με όνειρα» και η Φαίδρα Θαλασσινού στον 
«Μονόλογο της κούκλας».
Τις ενορχηστρώσεις έκαναν ο Πέτρος Βαρθακού-
ρης και ο Λευτέρης Χαβουτσάς, οι οποίοι μαζί με 
τον Παντελή είναι οι βασικοί μουσικοί του δίσκου.

δύο λόγια από τους δημιουργούς 
για τη δισκογραφική αυτή δουλειά…

Μα τον θεό δε μας τον έμαθε κανείς
Όταν παιδιά γυρίζαμε τις γειτονιές

Από την ανταρσία τα μάτια μας  
γεμάτα πιτσιλάδες κίτρινες
Σα θειαφισμένο αμπέλι…

ζήσιμος λορεντζάτος

«Τα τραγούδια είναι όπως οι άνθρωποι. Αυτοί 
που συναντάς για πρώτη φορά. Και μαζί τους 
δένεσαι. Γίνονται φίλοι σου, συνοδοιπόροι, συνο-
μιλητές ονείρων.
Κάπως έτσι υπήρξε και η δική μας συνάντηση με 
τα δέκα αυτά τραγούδια. Με γόνατα γρατζουνι-
σμένα με πυλό και χρώματα στα χέρια, βρεθήκα-
με στην καθαρή αυλή της μνήμης. Και «παίξαμε». 
Και «είδαμε» πολλά! Τη μάνα να κάνει το σταυρό 
της, το μοναχικό κορίτσι να «γυμνάζεται» και να 
προειδοποιείται με το Κουτσό, για κεινη τη μο-
ναξιά που θα συναντήσει στο κόσμο των μεγάλων, 
παιδιά να παίζουν Πετροπόλεμο, υπηρετώντας 
την αιώνια αντιπαλότητα των ανθρώπων, την κο-
πέλα με τα ξέπλεκα μαλλιά, να γοητεύεται με το 
άγνωστο παίζοντας την Τυφλόμυγα, παλιούς συμ-
μαθητές να φωνάζουν «Φτου Ξελευτερία» και να 
θυμούνται την Σκλαβιά και μαζί της την πικρή 
αλήθεια που ίδια η λέξη σηματοδοτεί.
Βαφτίσαμε τη βόλτα μας με τον τίτλο «Να΄ταν ο 
πόλεμος χορός». Μοιάζει με ευχή, όμως δεν είναι. 
Εμείς τους πολεμι στές τους θέλουμε να χορεύουν 
και τους χορευτές να κοροϊδεύουν τον πόλεμο».

Παντελής θαλασσινός-  
Κώστας Φασουλάς

«Να ‘ταν  
ο πόλεμος χορός»
παντελής θαλασσινός (μΟυσική) 

κώστας φασουλάς (στιχΟι)

Φτάσαμε στο νήμα. Άλλη μια χρονιά «στην πλάτη». 
Άλλη μια διαδρομή στο τέλος της. Η αλληλουχία των 
γεγονότων και των αλλαγών, οι πολυσήμαντες εξελίξεις 
στη χώρα μας, στην Ευρώπη και στη εξ ανατολών γει-
τονιά μας, «αναδεικνύουν» το έτος 2015, αναντίρρητα, 
ως έτος που προκάλεσε «σοκ και δέος» σε όλο τον κό-
σμο και σε όσους θέλουν να λέγονται άνθρωποι. Τόσα 
πολλά, σε τόσα λίγο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος των 
κοινωνικοοικονομικων εξελίξεων συντμήθηκε. Η ροή 
των πολιτικών εξελίξεων μας άφησε άπνοες. Και όλα 
αυτά μαζί, έκαναν τη χρονιά να φύγει…και εμείς στο 
βαγόνι της, «τρέχοντας με 200 χλμ. στη στροφή». Και 
να θες, δεν μπορείς να ξεχάσεις. 
Στα του «οίκου μας», αποφασίσαμε ως λαός να ανα-
τρέψουμε τα δεδομένα και να φέρουμε λέει… κυριολε-
κτικά «τούμπα» τα πράγματα, βγάζοντας κυβέρνηση 
τον ΣYΡΙΖΑ. Οι προηγούμενοι «του Σαμαρά και Βενι-
ζέλου», αποχώρησαν ηττημένοι (πολλοί είπαν ότι την 
έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια), το διαπλεκόμενο κα-
τεστημένο έλαβε, ενεργώντας ανακλαστικά έναντι των 
νέων εξελίξεων, θέσεις μάχης και οι «πάλαι ποτέ» τρο-
ϊκάνοι έλεγαν –ιδιωτικώς και δημοσίως- για τους Συρι-
ζαίους: «τιν’πάλι τούτοι δώ» και άρχισε να γυρνάει το 
μάτι τους ανάποδα. Και ενώ ο Τσίπρας με τον «ουάου 
Βαρουφάκη» (έχει πλάκα στο φινάλε-φινάλε να δικαι-
ωθεί), διακήρυτταν το τέλος των μνημονίων και διατρά-
νωναν τη θέλησή τους, να σηκώσουν το ευρωπαϊκό 
λάβαρο κατά των πολιτικών της μιζέριας και της λιτό-
τητας, παίζοντας τα ρέστα της Ελλάδας (λες να’ταν κι 
αυτά δανεικά..;), εν τέλει βρήκαν τοίχο. Και πήγαμε στο 
δημοψήφισμα. Εκεί το ΟΧΙ υπερκέρασε του ΝΑΙ, αλ-
λά μεθερμηνεύτηκε ως ΝΑΙ. Ελλάς το μεγαλείο σου!
Και αρχίσαμε να ανασκουμπωνόμαστε. Σχέδιο Β δεν 
υπήρχε, όπως δεν υπήρχε ούτε το πλαίσιο, ούτε τα μέσα 
εφαρμογής του. Το χρέος «το παράνομο, το επαχθές, το 
επονείδιστο και το δυσβάσταχτο» (έτσι δεν το’πε η 
Ζωή…;), δεν το’πιανε κανείς από τους δανειστές, στο 
στόμα του. Για ονομαστικό κούρεμα ουδείς λόγος.
Δραματικές εξελίξεις. Πράγματι. «Γρήτι-ξήτι» ήρθε κι 
ο έλεγχος κεφαλαίων (συγγνώμη: capital controls, όπως 
τα μάθαμε). Θλιβερές εικόνες και «τρελά» σκηνικά, για 
πάνω από 20 ημέρες, μέσα στο Καλοκαίρι, έξω από τις 
τράπεζες, όπου η αξιοπρέπεια πολλών ελλήνων, τρώθη-
κε. Όπως ομολογώ είχε τρωθεί και τα τελευταία 5-6 
χρόνια. Ίσως και περισσότερο τότε. Και ήρθε η ώρα να 
εφαρμόσουμε πιστά το τρίτο και…μακρύτερο των μνη-
μονίων. Το αναμένουμε στωϊκά, τόσο πολύ μάλιστα, 
που αρχίζω κι εγώ να λέω, «δεν μπορεί…μας ψεκάζου-
νε» . Όσο για τα άλλα: Χαιρέκακα εξαντλούνται οι μεν 
να λένε τους δε «ριψάσπιδες». Οι δε να λένε του μεν 
«δίγλωσσους». Και όλοι αλλήλους, ψεύτες, υποκριτές 
και δε συμμαζεύεται... Βρε δε μας χε….ε, λέω εγώ!
Το ρεζουμέ εκτιμώ, είναι ότι, αν όντως, κάποιοι πίστε-
ψαν ότι η «πρώτη φορά αριστερά» κυβέρνηση -που 
μάλλον ήταν και η καλύτερη επιλογή την δεδομένη τότε 
οικονομικοκοινωνική συγκυρία- θα «έφερνε τα πάνω 
κάτω» και δεν θα έχανε την ευκαιρία που της δόθηκε, 
εν τέλει, αυτοί οι κάποιοι, οι αρκετοί, μάλλον διαψεύ-
στηκαν. Και διαψεύστε με, αν κάνω λάθος. Δεν λέω: 
άλλος αέρας, άλλο ύφος, άλλη τρέλα, άλλο στυλ, άλλη 
δυναμική. Γοήτευσαν. Η ουσία, σήμερα, είναι μια: ένα 
χρόνο σχεδόν μετά την πρώτη εκλογική νίκη του «Σύρι-
ζα» -καθώς αν ενθυμείσθε καλώς, ακολούθησε και δεύ-
τερη τέτοια, μόλις πριν τέσσερις μήνες, (σ.σ. τις εκλογές 
τις έχει ο «έρμος»…δεν εξηγείται αλλιώς και αυτό χρή-
ζει εξέτασης…)-, η συναίνεση στις τάξεις των κομμάτων 
δεν προχωρά, τα σενάρια του Grexit, πήραν τη θέση 
της… σαλάτας στο τραπέζι, και η πραγματικά σκληρή 
καθημερινότητα της μεγάλης πλειονότητας των Ελλή-
νων, δεν μαλακώνει, καθώς προσκρούει στην αδυναμία 
εύρεσης λύσης για την απομείωση του ελληνικού χρέους, 
αυτό που, τέλοσπάντων βρε αδερφέ, λέμε «βιώσιμη λύ-
ση». Τελικά, το «βιώσιμο» για μας είναι ο θάνατος των 
δανειστών. Ή τέλος πάντων, έτσι το βλέπουν οι δανει-
στές. Συμπέρασμα: αδιέξοδο.
Εν κατακλείδι, μοιάζει να επιστρέψαμε εκεί ακριβώς 
όπου βρισκόμασταν έναν Δεκέμβριο πριν, αλλά με πο-
λύ λιγότερες ελπίδες κι ακόμα λιγότερες ψευδαισθήσεις. 
Και αυτό, στην τελική, μπορεί να είναι και καλό. Ο δρό-
μος για την ανέλιξη, την ανάκαμψη, για να σηκώσουμε 
εν τέλει, τους ώμους και να πάμε παρακάτω, περνά μέ-
σω από την παραδοχή, ότι πολλά θα αλλάξουν εάν, 
αφήσουμε την πάρτη μας και το «ωχ αδερφέ», ένα δού-
με τη ζωή μας κατάματα, πούμε την αλήθεια στον εαυτό 
μας και σκεφτούμε τα παιδιά τα δικά μας και των άλλων. 

Είναι καιρός να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνου-
με εμείς για τη χώρα μας και όχι η Ελλάδα για μας. 
Επειδή όμως η Ελλάδα, είναι και ευρώπη, πέραν του 
ελληνικού, ως κυριότερο και ευρύτερο πανευρωπαϊκό 
πρόβλημα, εξελίχθηκε το προσφυγικό, Φέτος ξεπέρασε 
κάθε προηγούμενο. Στο επίκεντρο η Ελλάδα και τα νη-
σιά του ανατολικού Αιγαίου. Η Ευρώπη τρόμαξε. Η 
αρχική κατανόηση, περικλείστηκε από φράχτες, που 
έναν-έναν τα κράτη άρχισαν να ορθώνουν, πνίγοντας 
μαζικότερα, ακόμα και σήμερα, σε θάλασσα και στε-
ριά… χιλιάδες πρόσφυγες. Πρόσφυγες «λουκούμι» για 
τους ακροδεξιούς που βρήκαν την ευκαιρία να τους με-
ταλλάξουν σε τρομοκράτες, άπλυτους ισλαμιστές, δό-
λιους κι επικίνδυνους.
Κι ήρθε κι έδεσε. Χτυπήθηκε η Τουρκία. Λίγο μετά…
Χτυπήθηκε το Παρίσι. «Σοκ και Δέος». Ο στρατός 
στους δρόμους. Όπως για τελευταία φορά, στο Β’ Πα-
γκόσμιο πόλεμο. Ο Γ’ παγκόσμιος ante portas. ‘Ή μήπως 
ξεκίνησε ήδη. Τυφλά χτυπήματα, θάνατος, κυνηγητά, 
τρέλα, παράνοια, κάμερες, φώτα, σκοτάδι σε πρώτο 
πλάνο. Τώρα φαίνεται ότι πόνεσε περισσότερο. Χτυπή-
θηκε η πόλη του φωτός. Του πολιτισμού…
Τα συμβάντα του Παρισιού, αποτέλεσαν συνέχεια των 
όσων εδώ και ενάμισι, ήδη χρόνο, συμβαίνουν στο δια-
λυμένο Ιράκ και την αποσαρθρωμένη Συρία. ο ιSIS 
εγκληματεί «όσο συχνά αναπνέει». Οι μεγαλεπήβολες 
βλέψεις του, ήδη έχουν παγιωθεί στο μισό Ιράκ και την 
μισή Συρία, όπου και οι τζιχαντιστές «κυβερνούν». Τε-
ράστιες εκτάσεις και εκατομμύρια άνθρωποι στη λαί-
λαπα του σκοταδισμού. Και να φανταστεί κανείς, ότι 
την ώρα που οι Ευρωπαίοι, έπαιρναν τα μπάνια τους, 
εν μέσω θέρους (οι Έλληνες τρέχαμε για το Grexit), 
τότε μαθαίναμε, ότι ήδη είχαν ταξιδέψει να συνδράμουν 
στους φανατικούς ισλαμιστές του ISIS, άνθρωποι, από 
80 διαφορετικά κράτη του πλανήτ. Σήμερα συνιστούν 
στρατό 70.000 ανθρώπων. Μιλάμε για «κατάσταση». 
Μιλάμε για δομή με σύστημα παιδείας, με διοικητική 
λειτουργία, με αστυνομία, με στρατό (βεβαίως) και με 
δικό της νόμισμα και τεράστια έσοδα από λαθρεμπόρια 
πετρελαίου και αρχαιοτήτων. Μιλάμε για ΙSIS. Δεν μι-
λάμε για «αναντράνισμα» και για επανάσταση της πλά-
κας. Ήρθαν για να μείνουν;
Το κακό πρέπει όμως, να σταματήσει. Το μαχαίρι πρέ-
πει να μπει στη θήκη του και να κρυφτεί έως ότου ξεχα-
στεί. Στη Μέση Ανατολή, κάτι ιστορικό εξελίσσεται. 
Πολλοί «παίκτες» παίζουν. Δεν μπορούσε να λείψει 
και… ο Μάης από τη Σαρακοστή: η Τουρκία. Οι δυτικοί 
αποκεφάλισαν τους δυνάστες των λαών της Συρίας, του 
Ιρακ, της Λιβύης και της Αιγύπτου. Το είπαν «Αραβική 
Άνοιξη». Τελικά, προκάλεσαν Αρμαγγεδώνα.
 Σήμερα, όλος ο πλανήτης, παρά την κατά τόπους ευη-
μερία του, άντε και την περιστασιακή γαλήνη, που ζουν 
εδώ κι εκεί οι άνθρωποι, μοιάζει σαν τα λαμπάκια του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου (sic). Παντού φωτιές. Isis 
σε Ιρακ και Συρία, Μπόκο Χαράμ στην κεντροδυτική 
Αφρική, Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, Μαφίες ναρκωτι-
κών στο Μεξικό, βόμβες σε Τουρκία και Γαλλία, παρου-
σία των Ρώσων σε Αρκτική, Μαύρη θάλασσα, Μεσόγειο 
και βεβαίως σε Συρία και Ιρακ, οι Ευρωπαίοι παντού 
και οι Τούρκοι παρά πόδας. Και στο επίκεντρο η Συρία, 
όλοι εναντίον όλων. Και οι ΗΠΑ ως μπαμπούλας, επι-
λέγοντας όμως τα δωμάτια που θα μπει για να τρομάξει.
Και μετά μιλάμε και ευχόμαστε για αγάπη, ανθρωπιά, 
αλληλεγγύη, ενότητα, φιλία. Μπούρδες. Φάρα κακόβου-
λη και καταστροφική η ανθρώπινη, καθώς είναι, πάντα 
θα βγάζει ό,τι πιο πρωτόγονο και μοχθηρό για να κατα-
σπαράξει το καλό και να ανακόψει την πρόοδο και την 
όποια ευημερία. Για να σκοτώσει την ειρήνη. Όμως η 
ελπίδα πεθαίνει στο τέλος. Και όσο στεκόμαστε ανήσυ-
χοι σε κάθε τι κακό, και αναζητάμε τη λύση με πνεύμα 
κριτικής και συναίνεσης, με γνώμονα την δημιουργία 
εδάφους ειρήνης, ευημερίας και προόδου, που τέτοιο δεν 
είναι παρά ένα ασφαλές έδαφος, με έστω στοιχειώδη 
κοινωνική και λειτουργική δομή, με πρόσβαση σε παιδεία 
και υγεία και βεβαίως εργασία.
Εγώ θα ευχηθώ σε όλους τους ανωγειανούς, σε όποιο 
σημείο του πλανήτη κι αν βρίσκονται, από τη Νέα Ζη-
λανδία, ως τον Καναδά, την αγάπη και την ειρήνη στη 
ζωή τους. Να ελπίζουμε και να γρηγορούμε. Και ας γίνει, 
ώστε το νέο έτος 2016, να είναι ένα έτος που θα σύντο-
μα, όταν πια θα έχει περάσει, θα το αναπολούμε, για τα 
καλά (βάλε Θεέ μου το χέρι σου!), που θα μας έχει αφή-
σει. Γιατί το 2015 μας έκαψε!

Ο αρχισυντάκτης,
γιάννης Βασ. Μανουράς

 ΧΡονιΑ Κι Αυτη...! ο Δ/ντης του Κ.υ Ανωγείων ευχαριστεί θερμά 
τους παρακάτω που διέθεσαν ποσά για την προ-
μήθεια αναλωσίμου και υγειονομικού υλικού για 
τις ανάγκες του Κ.Υ. Ανωγείων:

Στην μνήμη του συζύγου της, Βρέντζου Ιωάν νη 
(Κατσαμπρή) την κα Αννα Βρέντζου-Καννά για 
την προσφορά του ποσού των 50 ευρώ.

Στην μνήμη της μητέρας τους Μαρίας Χαιρέτη 
(Φουναδογιάννενας), τα παιδιά της για την προ-
σφορά του ποσού των 100 ευρώ

Στην μνήμη του συζύγου της Εμμανουήλ Σκουλά 
(Κίκη), την κα Αλίκη Σκουλά για την προσφορά 
του ποσού των 100 ευρώ 

Στην μνήμη του Κοντογιάννη Μενέλαου, τις 
οικογένειες των Κων/νου και Παρασκευής Ντα-
γιαντά, αλλά και του Εμμ. Κοντογιάννη (Ζαφει-
ρομανώλη) για την προσφορά έκαστος του πο-
σού των 100 ευρώ καθώς και των Κων/νου 
Σπυριδάκη (Ασηθιανόκωστα) και Σαλούστρου 
ελένης χας Σωκράτη για την προσφορά έκα-
στος του ποσού των 50 ευρώ 

Στην μνήμη τoυ Φασουλά Πολυζώη, τις οικο-
γένειες των Κων/νου Κεφαλογιάννη (ηρακλή)
και Φασουλά Μαρίας καθώς και γωνιωτάκη 
Φωκίωνα και Κεφαλογιάννη ιωάννας για την 
προσφορά έκαστου του ποσού των 100 ευρώ 

τον prof. Michael Gaenssler (dipl. Ing. Arcitekt 
BDA), για την ευγενική του προσφορά του πο-
σού των 100 ευρώ

την εταιρεία «Veluda» για την ευγενική σας 
προσφορά χορηγίας ενός φίλτρου νερού αντί-
στροφης όσμωσης για τις ανάγκες του.

Στην μνήμη της Φασουλά ζαφειρένιας (Στει-
βακταντόνενας), την οικογένειά της το ποσό των 
250 ευρώ από τις οικογένειες των Αριστομένη 
Κουνάλη (Καλού) και Δραμητινού ιωάννη και 
Κούλας για την προσφορά έκαστου του ποσού 
των 100 ευρώ και Σταυρακάκη Αναστάσιο του 
Ιωάννη το ποσό των 50 ευρώ.

Στην μνήμη τoυ Φασουλά Πολυζώη, τις οικογέ-
νειες των Κων/νου Κεφαλογιάννη (ηρακλή) 
και Φασουλά Μαρίας καθώς και γωνιωτάκη 
Φωκίωνα και Κεφαλογιάννη ιωάννας για την 
προσφορά έκαστου του ποσού των 100 ευρώ. 

Στην μνήμη της ειρήνης Πασπαράκη μετά την 
συμπλήρωση τριών χρόνων από το χαμό της, ο 
σύζυγός της Ορέστης Πασπαράκης του Πέτρου 
το ποσό των 100 ευρώ. 
Στην μνήμη της αγαπημένης τους μητέρας  Αμα-
λίας Σμπώκου μετά την συμπλήρωση τεσσάρων 
χρόνων από το χαμό της, τα παιδιά της Σμπώκος 
Ιωάννης και Ευσταθία Μαραγκάκη το ποσό των 
100 ευρώ.
Στην μνήμη της Αεράκη νίκης, ο σύζυγός της, 
Χαράλαμπος και οι οικογένειες των Πασπαρά-
κη Αναστασίου, Καφατσή Ολγας χα Κων/νου, 
Αεράκη Νικολάου και Σκανδάλη Βασιλείου 
(Μοχός) για την προσφορά έκαστος του ποσού 
των 50 ευρώ.
Στην μνήμη της Μανουρά Ελπίδας, οι , Σκουλάς 
Μύρωνας του (τζαβελοβασίλη) το ποσό των 100 
ευρώ και Κεφαλογιάννης Βασίλειος (Μπασά-
κος), Κεφαλογιάννης Σάββας (Χρονόκωστα) 
και Σκουλάς Αλκιβιάδης του γεωργίου, έκαστος 
το ποσό των 50 ευρώ.
Στην μνήμη της Μανουρά Mαρίας (Σωμαρο-
λευτέρενας), οι ντουράκης Χάρης το ποσό των 
30 ευρώ, Αυγενάκης ιωάννης το ποσό των 20 
ευρώ και Δραμουντάνης Βασίλειος και Σκουλά 
Μύρωνα (τζαβελοβασίλη) το ποσό των 50 ευρώ 
εκάστος.

Ευχόμαστε η μνήμη τους να είναι αιωνία.
O Διευθυντής του Κ.Υ Ανωγείων

Νικόλαος Αντωνάκης

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής 
Κοινωφελής Επιχείρησης Ανωγείων, εκφράζουν 
τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους 
στους κάτωθι συμπολίτες μας για τις ευγενικές 
τους δωρεές:
Προς Οικογένεια κα Σαλούστρου – Σοχωράκη 
Αικατερίνη για δωρεά ποσού 50 ευρώ στην μνή-
μη του Μενέλαου Κοντογιάννη.
Προς Οικογένεια Δαμιανάκη Γεωργίου και Δή-
μητρας Κοντογιάννη για την Δωρεά του Ποσού 
των 100 ευρώ στην μνήμη του Μενέλαου Κοντο-
γιάννη.
Προς Οικογένεια Ανδρεαδάκη Γεωργίου 
(Κουρκουτογιώργης) για την Δωρεά του Ποσού 
των 300 ευρώ στην μνήμη του Κωνσταντίνου 
Ανδρεαδάκη.
Προς Οικογένεια Στάθη Κοντογιάννη για την 
Δωρεά του Ποσού των 50 ευρώ στην μνήμη της 
Μαρίας Μανουρά (Σωμαρολευτέρενας).
Προς οικογένεια κα ειρήνη Κοντογιάννη για 
την Δωρεά του ποσού των 50 ευρώ στην μνήμη 

Ευχαριστήρια
της Μαρίας Μανουρά (Σωμαρολευτέρενας). 

Τα παραπάνω ποσά θα χρησιμοποιηθούν για τις 
αυξημένες ανάγκες των Κοινωνικών Προγραμ-
μάτων που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση μας, στον Δήμο Ανωγείων.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Σκουλάς

για τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, ο κ. 
Σμπώκος Γεώργιος του Εμμανουήλ, δώρισε τέσ-
σερις εγκυκλοπαίδειες ιστορικού, εκπαιδευτικού 
και ιατρικού περιεχομένου και συγκεκριμένα 
δώρισε την εικοσιτετράτομη εγκυκλοπαίδεια «Η 
Ιστορία της Ανθρωπότητας», την τριανταπεντά-
τομη εγκυκλοπαίδεια «Δομή», την δεκάτομη 
«Εγκυκλοπαίδεια Υγείας» και την εξάτομη εγκυ-
κλοπαίδεια «Ζωή και οικογένεια». Η Σχολική 
Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι μαθητές του Σχο-
λείου, εκφράζουν θερμότατες ευχαριστίες.

Στη μνήμη Μενέλαου Κοντογιάννη, ο κ. ευστά-
θιος Κοντογιάννης, κατέθεσε στη Σχολική επι-
τροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ανω-
γείων το ποσό των 100 ευρώ. Η Σχολική Επιτρο-
πή, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, ευχαριστούν 
θερμά.

η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης Δήμου Ανωγείων, οι δάσκαλοι και οι νηπι-
αγωγοί, εκφράζουν θερμότατες ευχαριστίες στον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων και τους μουσι-
κούς Γιώργη Φασουλά και Κώστα Καλλέργη, για 
τη δωρεά ποσού 1.100 ευρώ συνολικά για την 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων, 
από εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Ανωγείων, στο κέντρο "Κου-
ρήτες" και συγκεκριμένα ευχαριστεί:
-Tους μουσικούς της βραδιάς, γιώργη Φασουλά 
(Χουμά) και Κώστα Καλλέργη(Κουρούπη) που 
διέθεσαν τα έσόδά τους, ποσό εξακοσίων ευρώ για 
τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων και
-Tον Πολιτιστικό Συλλογο Ανωγείων, που διέθε-
σε το ποσό των πεντακοσίων ευρώ για τις ανά-
γκες του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Ανωγείων. 
Επίσης
-Eυχαριστούν τον Πολιτιστικό Σύλλογο για τη 
δαπάνη καθαρισμού της μοκέτας του αμφιθεά-
τρου του Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, ποσού 
εκατό πενήντα ευρώ.

Στη μνήμη, ζαφειρένιας Φασουλά (Στιβαχτα-
ντώνενας), ο μαθηματικός Μανώλης Φασουλάς, 
πρόσφερε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων ως 
δωρεά, τρία κιβώτια, κόλλες Φωτοτυπικού Α4 (15 
πακέτα), για τις ανάγκες του Σχολείου. Η Σχο-
λική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δή-
μου Ανωγείων και οι δάσκαλοι του Σχολείου τον 
ευχαριστούν θερμά.

Στη μνήμη νίκης Βελιβασάκη- Αεράκη, η Ευ-
αγγελία Γεωργίου Νταγιαντά (Λαμπρινογιώργε-
να), κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτρο-
πής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγεί-
ων, το ποσό των 50 ευρώ. η Σχολική επιτροπής 
ευχαριστεί θερμά.

Στη μνήμη ελπίδας Μανουρά, ο Μανουράς Βα-
σίλειος (Στρατηγός), κατέθεσε στο ταμείο της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δήμου Ανωγείων, το ποσό των 50 ευρώ. η 
Σχολική επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι νηπια-
γωγοί, τον ευχαριστούν θερμά.

Στη μνήμη Μαρίας Μανουρά (Σωμαρολευτέ-
ραινας), ο κ. Μανουράς Βασίλειος (Στρατηγός), 
κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, 
το ποσό των 50 ευρώ. η Σχολική επιτροπή, οι 
δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, τον ευχαριστούν 
θερμά.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Με τη συμπλήρωση ενός έτους (19-12-2014) από 
την απώλεια του Ζαχαρία Δραμουντάνη (Στεφα-
νογιάννη) και θέλοντας να ενισχύσει το Νηπια-
γωγείου Ανωγείων (αίθουσα Αλέξης ζαχαρία 
Δραμουντάνης) αλλά και τις ανάγκες του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, ο γιος του Γιάν-
νης Ζαχ. Δραμουντάνης και η οικογένειά του, 
τιμώντας τη μνήμη του και ικανοποιώντας μια 
επιθυμία του πατέρα του να προσφέρει στα παι-
διά του χωριού, κατέθεσε στο ταμείο της Σχολι-
κής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ανωγείων το ποσό των 400 ευρώ. Η Σχο-
λική Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοί 
εκφράζουν βαθύτατες ευχαριστίες.

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).



4 5ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

  Α ο Βρετανός αξιωματικός  
  Σύνδεσμος Ραλφ Στόκμπριτζ
… «το Δεκέμβριο του 1940 πήγα τυχαίως στα Χανιά ως 
λοχίας. Εκεί γρήγορα, επειδή κάτι καταλάβαινα από τη 
γλώσσα, λόγω των αρχαίων Ελληνικών σπουδών μου, με 
στείλανε μόνο μου, μ’έναν άλλον, στο Ηράκλειο, όπου 
πέρασα πέντε θαυμάσιους μήνες συναναστρεφόμενος με 
ελληνόπαιδα της ηλικίας μου και με διάφορες κρητικές 
οικογένειες της πόλεως. Δουλειά δεν είχε σχεδόν καθόλου 
(όλοι οι Γερμανόφιλοι ήταν ήδη γνωστοί σε όλους), αλλά 
μετά πέντε μήνες, μιλούσα και Ελληνικά αρκετά καλά, 
και το πιο σημαντικό, είχα ερωτευτεί την Κρήτη ! Επιζώ-
ντας της Μάχης και φεύγοντας με το στρατό στην  
Αίγυπτο, προσπάθησα αμέσως να γυρίσω στην Κρήτη και 
με πήρε το ISLD (INTER SEVICES LIAISON 
DEPARTMENT). Με εκπαιδεύσανε ως ασυρματιστή και 
μετά τέσσερις μήνες, αρχές Οκτωβρίου 1941 με γυρίσανε 
με τον Σμιθ Χιουζ. Εκείνος του SOE εγώ του IS, ως πρώ-
τη μόνιμη αποστολή στην Κρήτη. Δεν είχανε άλλους τότε, 
επειδή ο φουκαράς ο Πεντλέμπουρυ σκοτώθηκε στη Μά-
χη και ήταν ο μόνος Άγγλος διαθέσιμος να ξέρει καλά το 
νησί. Εγώ τουλάχιστον μιλούσα τη γλώσσα και ο Σμιθ 
Χιουζ είχε γνωριμίες στα βουνά. Εκείνος, λόγω το βαθμού 
του - τον κάμανε Λοχαγό και αργότερα Ταγματάρχη - 
ήταν ο ηγέτης της αποστολής με ευθύνες να μαζεύει πλη-
ροφορίες κλπ. Και εγώ υπεύθυνος για τους κώδικες και 
το ραδιοπομπό. Εμένα με κάμανε Υπολοχαγό αρχές Ια-
νουαρίου του 1942. Ο Σμιθ Χιουζ έφυγε (…) και εγώ Απρί-
λιο του 1942 και δεν ξανάγινε μικτή αποστολή. Όταν 
γύρισα στην Κρήτη το 1943 ήταν ως Λοχαγός και υπεύ-
θυνος για πληροφορίες μόνο, όχι για σαμποτάζ και είχα 
δικό μου ασυρματιστή. Ο Σμιθ Χιουζ, όπως όλοι οι Άγγλοι 
αξιωματικοί που ήρθαν στην Κρήτη μετά, (εξαιρέσει του 
Τζων Στάνλεϋ, συμμαθητή μου από το σχολείο – τον έφε-
ρα εγώ το 1943), ανήκαν στην ειδική και προσωρινή (του 

πστεύομεν ακραδάντως ότι διεξάγει έναν υπέροχον 
αγώνα και τον βοηθούμε και ακολουθούμεν ολόψυχα 
και είμεθα έτοιμοι να θυσιασθώμεν δια τον αγώνα του 
αυτόν, τον αγώνα της ηθικής, του δικαίου και της ελευ-
θερίας, γιατί είναι απαράδεκτον, είναι φοβερόν ν’ απο-
κτήσουν όλοι οι άγριοι την ανεξαρτησίαν των και την 
ελευθερίαν των και η Κύπρος, με ιστορίαν άφθαστον 
και υπέροχον πολιτισμόν χιλιετηρίδων πολλών, να είναι 
σκλάβα των Τούρκων ή οιουδήποτε άλλου κατακτητού 
και ιδία των Τούρκων, οι οποίοι από αιώνων αποτελούν 
απαίσιον στίγμα δια την Ευρώπην και τον πολιτισμόν 
και οι οποίοι θα έπρεπε προ πολλού να είχον εκδιωχθή 
εις τα βάθη της Ασίας κακείν κακώς, ως βάρβαροι και 
λαός μη επιδεχόμενος,ουδέν καν στοιχεία πολιτισμού. 
   Ο Μακάριος αγαπητέ μου Σήφη, είναι άξιος παντός 
επαίνου και θαυμασμού για τον τίμιον και ιερόν Αγώνα 
που κάνει για την πατρίδα του και σεις-RIGHT OR 
WRONG IS MY COUNTRY- και όπως κάνει κάθε 
καλός και τίμιος πατριώτης για την χώραν του.
   Αλλά ας πάρουμε και ας παραδεχθούμε την άποψι 
την δική σου, Σήφη, ότι δηλαδή, ο Μακάριος δεν θέλει 
την Ένωσιν και θέλει μόνον την αδέσμευτη ανεξαρτη-
σία, για να παραμείνη Αρχηγός για το μεγαλείο του και 
για να κάνη τα δικά του. Ερωτώ λοιπόν. Σεις και όλοι 
οι άλλοι, οι οποίοι σκέπτονται κατά τον τρόπον αυτόν 
και έχουν την αυτήν αντίληψιν με σένα θα έπρεπε θα 
έπρεπε λέγω για το πρόσωπο ενός ανθρώπου, ενός 
ατόμου, ενός οιουδήποτε και όσον το δυνατόν υψηλά 
ισταμένου, για ένα Μακάριον τέλος, θα έπρεπεν επα-
ναλαμβάνω να θυσιάσετε την Ελλάδα και ξεχωριστά 
την Κρήτην, να τας καταστρέψετε και να μας κάνετε 
φοβερούς εχθρούς εις την αιωνιότητα να ταχθήτε υπέρ 
των βαρβάρων, να ταχθήτε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας 
έκαναν ίσως και θα σας κάνουν και μόλις δοθή και 
παλιών ευκαιρία τον μεγαλύτερον πόλεμον και τα με-
γαλύτερα κακά; Ασυγχώρητον και ανυπολόγιστον 
αυτό. Δεν βλέπω και δεν ξέρω κανένα χαρακτηρισμόν 
να ταιριάζει εις την σκέψιν και την πράξιν αυτήν. Όσα 
για τους σοβιετικούς και τους κομμουνιστικούς γράφεις 
είναι όλα ουτοπιστικά για μένα και άνευ ουδεμιάς αξί-
ας, διότι είναι ανύπαρκτα. Το αν οι Ρώσοι ενδιαφέρο-
νται ή όχι δια την Κύπρον είναι θέμα που ενδιαφέρει 
αυτούς και μόνον όπως και αν θέλουν να κατέβουν εις 
την Μεσόγειον δεν θα μπορέσουμε να τους εμποδίσομε 
εμείς. Αυτά που είναι πραγματικότης και μοναδική αλή-
θεια και γι’ αυτό θεωρώ ουτοπιστικά τα γραφόμενά σου 
είναι το οτι και ημείς και ο Μακάριος ιδιαιτέρως, εχό-
μεθα στερρώς της πατροπαραδότου φιλίας και συμμα-
χίας μας με τους Δυτικούς συμμάχους μας και καμμιά 
δύναμις δεν είναι δυνατή να μας αποσπάση απ’ αυτούς, 
εκτός αν οι ίδιοι μας κλωτσίσουν και μας πετάξουν και 
βέβαια αυτό θα συμβή οπωσδήποτε, αν η συμμαχική 
αγάπη, υποστήριξις και συμπεριφορά, συνεχισθή ως 
σήμερον. Θα αγκαλιάσετε τους Τούρκους; Δικαίωμά 
σας είναι. Αλλά ντροπή μεγάλη. Εκτός αυτού θα τους 
βάλλετε στον κόρφο σας και θα σας δαγκώσουν με 
δηλητηριασμένα δόντια εις δοθησομένην στιγμήν και 
θα σας εγκαταλείψουν εις την πρώτην πνοήν του ανέ-
μου. Άλλως τε δείγματα της ακραιφνούς φιλίας των, 
έχετε πάμπολλα. Αγκαλιάστε τους, κάμετε τα δικά σας, 
και μεις θα κάνουμε τα δικά μας. Το «Σφάξε Αγά μου 
ν’ αγιάσω » δεν υπάρχει πιά. Το τελικόν πάντως συ-
μπέρασμα και η μεγάλη αλήθεια την οποίαν παραγνω-
ρίζετε δυστυχώς είναι τούτο με δύο λόγια. Εμείς υπήρ-
ξαμεν οι φίλοι σας εις το Απώτερον και το εγγύς πα-
ρελθόν, εμείς είμεθα οι ειλικρινείς φίλοι σας και σήμερον 
και ημείς θα είμεθα και εις το μέλλον και πάντοτε.
   Λυπούμαι που δεν θα μπορέσης να κατέβης τώρα το 
καλοκαίρι να πιούμε καμμιά και να πούμε από την καλή 
προσωπικά όπως τα λέγαμε και στην κατοχή και μετά.
   Εάν εγώ έλθω στην Αθήνα ο πρώτος που θα ιδώ θα 
είσαι εσύ για να τα πούμε και μαλώσουμε γιατί έχουμε 
καιρό να τα πούμε και δεν υπάρχει αρκετός πλέον…ως 
τα Χριστούγεννα θ’ αργήσης πολύ και δεν ξέρουμε ως 
τόσο τι θα γίνη…

Με πολλή αγάπη 
Μιχάλης Ξυλούρης3»

  1  Απόσπασμα επιστολής  Ραλφ  Στόκμπριτζ στο Νίκο Αλέξανδρου Κοκονά. 
Βλ. Βιβλίο Αλέξανδρου Κοκονά, «Βρετανοί  κατάσκοποι  στην  Κρήτη»,  
Αθήνα 1991, σελ. 97-98

  2 Νίκος Αλέξανδρου Κοκονάς, ό.π. σελ. 98-99

  3 Ανέκδοτο αρχείο Χριστομιχάλη Ξυλούρη, φάκελος 1945-2002

› η φιλία από το 1940… η επιστολή στις 30-7-1964.
›  ο πατριωτισμός του Χριστομιχάλη Ξυλούρη και η έκφραση δυσαρέσκειάς του, 

στο φίλο του για τη βρετανική πολιτική στην Κύπρο
(σ.σ. μια επιστολή ντοκουμέντο από το ανέκδοτο αρχείο  
του Χριστομιχάλη Ξυλούρη 1945-2002)

πρόκειται για ένα μεγάλο οπτι-
κοακουστικό πρόγραμμα που 
ανέπτυξε ο Δήμος Ανωγείων 
από το 2007 μέχρι και το 2014, 
οπότε και ολοκληρώθηκε. 
Το κινηματογραφικό αυτό έργο 
έρχεται να συμπληρώσει όλες 
εκείνες τις δράσεις που σκοπό 
είχαν, πέρα από την καταγραφή 
της ιστορίας του τόπου μας, να 
διατηρήσουν την ιστορική μνήμη 
ζωντανή και να αποκαλύψουν 
τις θηριωδίες των Ναζί. Αναφέ-
ρομαι στην πρωτότυπη μουσική 
παραγωγή του Δήμου Ανωγείων 
το 2010 σε  στίχους του ποιητή Γιώργου Καράτζη και 
Μουσική του Πάρι Περισυνάκη, στην έκδοση το 2008, 
Λευκώματος γραμματοσήμων με θέμα τα 3 Ολοκαυτώ-
ματα, στην έκθεση της Καρίνας Ρεκ στην αίθουσα 
«Μανόλης Κεφαλογιάννης» της τράπεζας Πειραιώς 
(Αγροτικής τότε), στις ημερίδες που οργανώσαμε κατά 
τις επετείους της 13ης Αυγούστου, αλλά και στην ενερ-
γό συμμετοχή μας (είχαμε την Προεδρία του Δικτύου 
την περίοδο 2011 – 2013) στο δίκτυο Μαρτυρικών Πό-
λεων και χωριών της Ελλάδας. 
Μέσα από τις τέσσερις ταινίες, «ΣΦΑΚΑΚΙ – 7 ΑΥ-
ΓΟΥΣΤΟΥ 1944», «ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣ-
ΤΑΣ-8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1944», «ΦΙΛΟΞΕΝΑ ΧΩΡΙΑ» 
και «Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – Τ’ ΑΝΏΓΕΙΑ ΚΑΙ 
Ο ΚΟΣΜΟΣ 1900-1945», αλλά και τις ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ που συμπληρώνουν το κινηματο-
γραφικό πρόγραμμα, αναδεικνύεται η πορεία της Ανω-
γειανής κοινωνίας και η συμβολή της στην προσπάθεια 
ολοκλήρωσης των εθνικών στόχων κατά την περίοδο 
1900-1945. 
Μέσα από το κινηματογραφικό οδοιπορικό αυτό πα-
ρουσιάζονται, ευρύτερα, μεγάλες στιγμές της αντίστα-
σης κατά του φασισμού και αποκαλύπτονται οι αστεί-
ρευτες δυνάμεις των παππούδων και των πατεράδων 
μας, που μετουσίωσαν σε μοναδική αγάπη την σχέση 
τους με τον κακοτράχαλο τόπο μας και την πατρίδα. 
Η ολοκλήρωση και παρουσίαση αυτού του κινηματο-
γραφικού έργου ήταν για το Δήμο Ανωγείων ένα χρέ-
ος τιμής για όλους τους Ανωγειανούς, γυναίκες και 
άνδρες, που πέρασαν απίστευτες κακουχίες, πολέμη-
σαν, βασανίστηκαν, μάτωσαν, έκλαψαν και πένθησαν, 
για να κρατήσουν όρθιες τις αξίες του πατριωτισμού, 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας της αλληλεγγύης και 
της αξιοπρέπειας τις οποίες μας κληρονόμησαν. 
Πρόκειται για ένα πολύχρονο έργο που χρειάστηκε 
πολύ μεγάλης κλίμακας έρευνα σε ελληνικά και ξένα 
αρχεία, συλλογική προσπάθεια και 
κόπο όλων εκείνων που εργάστηκαν 
για την πραγματοποίηση του και είναι 
εκατοντάδες. Το αποτέλεσμα αναδει-
κνύει την αλήθεια των γεγονότων. 
Ενδεχομένως να υπάρχουν και πα-
ραλήψεις, οι οποίες όμως δεν ήταν 
σκόπιμες και δεν αλλοιώνουν την 
ιστορική αλήθεια. 
Είμαι σίγουρος για την μεγάλη και 
διαχρονική αξία που έχει το έργο αυ-
τό. Μια αξία που θα μεγαλώνει όσο 
περνά ο χρόνος και πέρα των Ανω-
γείων. Ήδη αυτή έχει αρχίσει να ανα-
γνωρίζεται αφού η ταινία   «Ο ΗΧΟΣ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – Τ’ ΑΝΩΓΕΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 1900-1945» κατέ-
κτησε το μεγάλο ειδικό βραβείο των 
δύο κριτικών επιτροπών του Φεστι-
βάλ Ελληνικών Ντοκιμαντέρ της 
Χαλκίδας τον Οκτώβριο του 2013.
Οι τέσσερεις ταινίες της κασετίνας 
μαζί με διακόσιες συνεντεύξεις που 
εμπλουτίζουν το Ιστορικό Αρχείο του 
Δήμου Ανωγείων, πέραν της καλλιτε-
χνικής αξίας τους, αποτελούν για 
όλους τους νεότερους, αλλά και για 
τις επόμενες γενιές ένα κληροδότημα 
της μεγάλης αγωνιστικής παράδοσης 
μας, μάθημα τοπικής ιστορίας γενναι-
ότητας, θυσιών και ήθους. 
Ιδιαίτερα, οι διακόσιες συνεντεύξεις 
– μαρτυρίες, γυναικών και ανδρών, οι 
περισσότεροι από τους οποίους δεν 

ο ΧΡιΣτοΜιΧΑληΣ ΞυλουΡηΣ  
προς τον βρετανό φίλο του
ΡΑλΦ ΣτοΚΜΠΡιτζ (ή «ΣηΦηΣ»)

καιρού πολέμου) υπηρεσία αντιστάσεως και σαμποτάζ 
SOE ενώ εγώ και ο Στάνλεϋ είχαμε ως σκοπό μόνο τη 
συλλογή πληροφοριών…1»

   Ο Στόκμπριτζ υπηρέτησε στην Κρήτη όλα τα χρόνια του  
πολέμου (1940-1945) και έμεινε στο νησί περισσότερο από 
κάθε άλλο Βρετανό πράκτορα. Το ’40 που ήρθε για πρώ-
τη φορά ήταν 24 χρόνων. Όταν το Δεκέμβρη 1941 ο Σμιθ 
Χιουζ έφυγε για τη Μέση Ανατολή, ο Στόκμπριτζ με ψευ-
δώνυμο Μιχάλης ή Μιχαλάκης μετακινήθηκε για κάμποσο 
στο λημέρι του Τζιφάκη. Οι δραστηριότητές του αφορού-
σαν τους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου, όμως η βάση 
του ήταν πάντα στα όρια του νομού Ρεθύμνου (Ανωγεια-
νά λημέρια, Αμαριώτικα χωριά στις ρίζες των βουνών του 
Ψηλορείτη και Κέντρους και το δυτικό διαμέρισμα της 
επαρχίας Ρεθύμνου. Σ’αυτή την περίοδο βαφτίστηκε «Σή-
φης» για να μην μπερδεύεται με το λη Φέρμορ.2 
Με το Χριστομιχάλη Ξυλούρη ήταν στενοί συνεργάτες 
την περίοδο του αντιστασιακού αγώνα, δημιουργήθηκε 
μεταξύ τους μια δυνατή φιλία η οποία κράτησε και μετά 
την κατοχή. Τα γεγονότα όμως της Κύπρου τη δεκαετία 
του 1950 (εκτελέσεις Κυπρίων αγωνιστών Παλληκαρίδη, 
Καραολή κ.α.) κλόνισαν αυτή τη φιλία. Στις 30 Ιουλίου 
1964 ο Χριστομιχάλης Ξυλούρης στέλνει στο φίλο του 
σκληρή επιστολή, εκφράζοντας μ’αυτόν τον τρόπο τη 
δυσαρέσκειά του στην αγγλική πολιτική απέναντι στην 
Κύπρο. Η επιστολή είναι σημαντική για τη διερεύνηση 
της ψυχοσύνθεσης και του πατριωτισμού του Χριστομι-
χάλη Ξυλούρη και βρίσκεται στο προσωπικό του ανέκ-
δοτο αρχείο.

  Β η επιστολή
  «Ηράκλειον 30-7-1964 

Αγαπητέ μου Σήφη
   Εύχομαι πάντοτε να είσθε καλά γιατί εγώ δεν παύω 
δυστυχώς να υποφέρω από ρευματικά, πότε πατριωτικά 
και πότε διάφορα και πολλά άλλα.
   Εύχομαι επίσης να είσθε καλά, για να μας θυμάσθε 
κάποτε-κάποτε, έστω και αργά και πολύ αργά, γιατί φο-
βούμαι όπως έρχονται τα πράγματα πως θα μας λησμονή-
σητε τελείως.
   Φοβούμαι δηλαδή ότι θα συναντώμεθα καμμιά φορά και 
θα σου μιλώ και συ θα μου λές: «Ποιος είσαι; Δεν σ΄ενθυ-
μούμαι….ούτε εσένα ούτε την Κρήτη…..».
   Και τώρα για την Κύπρο:
Ομολογώ ότι δεν περίμενα ένα τέτοιο δικό σου διπλωμα-
τικό φάλτσο στον διπλωματικό τομέα. Είναι απολύτως 
βέβαιον, ότι ηθικώς και πολιτικώς, η μοναδική λύσις δια 
το Κυπριακόν είναι η Ένωσις, σύμφωνα και με τας αρχάς 
άλλως τε του Ο. Η. Ε. Είναι απόλυτον και αναφαίρετον 
δικαίωμα του Κυπριακού Λαού, να διαθέση τον εαυτόν 
του όπως θέλει και όχι όπως άλλοι θέλουν….δια διαφόρους 
λόγους και συμφέροντα. Όταν αποφασισθή από τον Κυ-
πριακόν λαόν κατόπιν αδεσμεύτου ανεξαρτησίας η Ένω-
σις, η απόφασίς του αυτή θα είναι και ηθικώς και νομικώς 
ακλόνητος.
   Τώρα γιατί μου βάζεις συ τους Τούρκους και την ανά-
γκην συμφωνίας μετ΄αυτών, για ν΄αποφύγωμεν μάλιστα 
τον πόλεμον, στην μέση, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μου 
είναι τελείως ακατανόητον. Και τούτο, διότι, όπως συ σαν 
διπλωμάτης γνωρίζεις καλύτερα βέβαια από μένα- εδώ 
που τα λέμε οι δυό μας- οι Τούρκοι δεν έχουν καμιά δου-
λειά, ούτε στην μέση ούτε στην άκρη, εκτός αν τους 
έσπρωξαν ή τους σπρώχνουν άλλοι. Γνωρίζεις κάλλιστα 
νομίζω, πως οι Τούρκοι επούλησαν την Κύπρο σε σας. 
Γνωρίζεις επίσης ότι στην συνθήκη της Λωζάνης παρεδέ-
χθησαν και υπέγραψαν ότι όχι μόνον δικαίωμα, αλλά 
ουδέ και βλέψεις καν δεν δύνανται να έχουν επι της Κύ-
πρου πλέον. Πώς και γιατί τώρα η Κύπρος πρέπει να 
κάμη συμφωνίαν με τους Τούρκους- και μάλιστα για να 
μη γίνη πόλεμος- και πώς και γιατί η Ελλάς πρέπει να τους 
προσφέρη εδαφικά ανταλλάγματα- και μάλιστα ελανσα-
ρίσθη καταλλήλως τώρα τελευταίως ότι τα προσέφεραν 
ήδη, αλλά δεν έπιασαν- ή άλλου είδους ικανοποίησιν, 
αυτό δεν το χωρεί το μυαλό μου, ούτε και το γράφουν τα 
χαρτιά τα δικά μου.- Φαίνεται όμως, ότι το γράφουν τα 

χαρτιά τα δικά σου και αυτό σε ώθησε και στο διπλωμα-
τικό σου ολίσθημα, εκτός αν το κάνης για να δοκιμάσης 
την ιδικήν μου διπλωματικήν δεινότητα και πίστιν.
   Και το τραγικόν απ’ όσα γράφεις, είναι το να τονίζης 
και υπογραμμίζης μάλιστα, ότι είναι απολύτως αναγκαίον 
να γίνη πόλεμος. Ότι θα είναι ανόητον να νομίζη κανείς, 
πως μπορεί να γίνη αλλοιώς. Το γιατί και για ποιόν λόγον 
όμως πρέπει να γίνη η συμφωνία και ν΄αποφευχθή ο πό-
λεμος δεν μου το εξηγείς, διότι ημείς πιστεύομεν ότι προ-
κειμένου να γίνωμεν και να είμεθα δούλοι, χίλιες φορές 
να γίνη πόλεμος, γιατί τότε θα επικρατήσουν αι αρχαί του 
δικαίου και της ελευθερίας. –Έχεις αρκετήν πείραν της 
ζωής μας και της νοοτροπίας μας και ψυχοσυνθέσεώς μας 
από την Γερμανικήν κατοχήν, που σας είχαμεν μαζί μας 
και ζούσαμε μαζί και πολεμούσαμε μαζί. Και γνωρίζεις 
πως τον πόλεμον δεν τον φοβόμαστε, ούτε τον σκεπτόμα-
στε. Και αν γίνη θα νικήσωμεν, γιατί έχουμε το δίκιο μα-
ζί μας και γιατί ξέρουμε πως νικά εκείνος που πιστεύει 
πως θα νικήσει.
   Και σ’ ερωτώ εγώ αφού εσύ δεν μου το εξηγείς και σε 
παρακαλώ να μου απαντήσης. Για ποιό λόγο και για ποιο 
δικαίωμα πρέπει να γίνη αυτή η συμφωνία και μάλιστα με 
τους Τούρκους; Και επειδή απορώ και αγωνιώ, θέτω τα 
ερωτήματα εις τον εαυτό μου μόνος μου και διερωτώμαι. 
Μήπως διότι οι 18 Τούρκοι, πρέπει να κυβερνούν τους 82 
Έλληνες στην Κύπρον και να επιβάλλουν τας απόψεις και 
τας θελήσειςτων όπως αυτοί θέλουν; Αλλά τότε αι αρχαί 
της Δημοκρατίας και του Ο. Η. Ε. πάνε περίπατο; Και 
σκέπτομαι αμέσως μέσα στην αυξανομένην απορίαν μου, 
μήπως ισχύει ακόμη και σήμερον στο 1964 το δίκαιον του 
ισχυροτέρου και είναι φενάκη η λέξις Δημοκρατία; Και 
συνεχίζω προσπαθών να ικανοποιήσω τας απορίας μου 
με το ολίσθημα του Σήφη. Μήπως οι Άγγλοι ξέχασαν πως 
οι Τούρκοι υπήρξαν φοβεροί εχθροί τους, στον Α΄ παγκό-
σμιο πόλεμο; Αλλά και πάλιν, είναι αδυνατον να ξέχασαν 
τα Δαρδανέλια; Μήπως ελησμόνησαν την πολιτικήν και 
την ουδετερότητα των Τούρκων κατά τον Β΄ παγκόσμιον 
πόλεμον; Μήπως ακόμη ελησμόνησαν οι Άγγλοι τα λόγια 
του σερ Ουϊστον Τσώρτσιλ στην Βουλή των Κοινοτήτων, 
όταν από του βήματος αυτής διεκήρυσσε με την μεγαλυτέ-
ραν υπερηφάνειαν, ότι «Δύο νησιά μόνον έμειναν αδελ-
φωμένα εις τον Αγώνα. Η Μεγάλη Βρεττανία και η Κρή-
τη». Μήπως τέλος, ελησμόνησαν τις θυσίες μας στην Γερ-
μανική κατοχή και τον κοινόν αγώνα μας για την 
Δημοκρατία και την Παγκόσμια Ελευθερία; Πώς και 
γιατί τώρα κόπτονται και υποστηρίζουν τους Τούρκους 
εναντίον μας και εις βάρος του δικαίου της ηθικής και της 
Ελευθερίας και των αρχών της Δημοκρατίας, που διέπουν 
σήμερον, σχεδόν ολόκληρον τον κόσμον; Εστάθη αδύνα-
τον να βρω οιανδήποτε απάντησιν και πολλοστημόριον 
πιθανήν και λογικήν εις τα ερωτήματά μου αυτά και περι-
μένω τας ιδικάς σου για να βγω από το κράτος του σκότους 
και του ερέβους που μ’ έρριξε το γράμμα σου.
   Από την αγωνία μου και τον πόνον μου, ξαναδιάβασα 
και πάλιν την επιστολήν σου και τα μάτια μου, έπεσαν με 
κατάπληξιν στην φράσιν σου.
   «’Αν έλειπεν ο Μακάριος θα είχε ρυθμισθεί το ζήτημα 
αυτό, προ ετών και υπέρ της Ελλάδος. Δυστυχώς ο Μα-
κάριος σκέπτεται μόνον τον εαυτόν του και το μεγαλείον 
του κ. λ. π.».
   Αλλά τι έγκλημα έκαμεν ο Μακάριος; Μήπως εφρόντι-
σε και φροντίζει να πλουτίση εις βάρος της Κύπρου; Μή-
πως όπως λέγεις θέλει να παραμείνει Αρχηγός για το με-
γαλείον του και δεν θέλει την Ένωσιν; Αυτά αγαπητέ μου 
Σήφη είναι μόνον δια μικρά παιδιά. Ημείς βλέπομεν κα 

βρίσκονται σήμερα στην ζωή, 
αποτελούν μια τεράστια μοναδι-
κή δεξαμενή μνήμης της Ανω-
γειανής κοινωνίας της περιόδου 
1900-1945 με ιστορικές, κοινωνι-
ολογικές, εθνολογικές και γλωσ-
σολογικές πληροφορίες σπάνιου 
ενδιαφέροντος για τους ερευνη-
τές και μελετητές της σύγχρονης 
ιστορίας της Κρήτης και των 
Ανωγείων. 
Γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω 
όλους εκείνους τους Ανωγεια-
νούς και τις Ανωγειανές, αλλά 
και τους πολλούς φίλους μας, 

που με κάθε τρόπο συνέβαλαν και στήριξαν την ολο-
κλήρωση του έργου. Να ευχαριστήσω για άλλη μια 
φορά δημόσια όλους εκείνους, ανθρώπους και φορείς 
που αναγράφονται αναλυτικά στους τίτλους των ται-
νιών για την μικρή ή μεγάλη πολύτιμη οικονομική συ-
νεισφορά τους, αυτοί ήταν οι μοναδικοί χρηματοδότες 
του προγράμματος. Να ευχαριστήσω τέλος, μιας και 
αυτό δεν αναφέρεται στους τίτλους των ταινιών, και 
την π. Υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη για την βοήθεια 
της στην απεμπλοκή της χρηματοδότησης για την έκ-
δοση της ταινίας που είχαμε εξασφαλίσει από το 2009 
από τον ΕΟΤ.
Ακόμα να ευχαριστήσω τον δημιουργό του προγράμ-
ματος, συνδημότη μας σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνίτη 
και τους συνεργάτες του για την υπευθυνότητα και την 
δημιουργικότητα με την οποία εργάστηκαν.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα όλα τα άξια στελέχη 
του Δήμου μας και ιδιαίτερα τον Διευθυντή Γιώργο 
Ρούλιο, για την απαραίτητη διοικητική υποστήριξη 
στην όλη προσπάθεια.
Κυρίως, όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δημοτικό 
Συμβούλιο της περιόδου 2007 -2010 και συγκεκριμένα 
τους: αείμνηστο Κώστα Δακανάλη, τον π. Δήμαρχο 
Νίκο Ξυλούρη και τους Αεράκη Γεώργιο, Ανδρεαδά-
κη Μηνά, Βρέντζου Εύη, Δραμουντάνη Μπάμπη, Κου-
νάλη Κατερίνα, Μανουρά Λευτέρη, Ρούλιο Αντώνη, 
Σαλούστρο Γιώργη, Σκουλά Μύρων, Σπαχή Οδυσσέα 
και Χαιρέτη Κώστα, για την ομόφωνη απόφαση τους 
για την παραγωγή του κινηματογραφικού αυτού έργου 
και την στήριξη τους σε αυτό. 
Η κασετίνα συνοδεύεται από ένα 12σελίδο αναλυτικό 
κείμενο με πληροφορίες για το περιεχόμενο και τους 
συντελεστές κάθε ταινίας, καθώς και τους χορηγούς 
του προγράμματος.
Είμαι σίγουρος ότι η νέα Δημοτική Αρχή των Ανωγεί-
ων θα προβάλλει, θα αναδείξει και θα αξιοποιήσει το 

σημαντικό αυτό έργο που αφορά τους 
απανταχού Ανωγειανούς και όχι μόνο.
Στην κατεύθυνση αυτή, εν κατακλείδι, 
θα ήθελα να προτείνω δράσεις τέτοιες 
που να υπηρετούν τον αρχικό στόχο 
της διατήρησης της Ιστορικής Μνή-
μης, της ανάδειξης των γεγονότων και 
έξω από τα σύνορα του Δήμου μας 
και της διαχρονικής τους αξίας 

Συγκεκριμένα θα πρότεινα:
Την οργάνωση Προβολής στο Βερο-
λίνο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες
Την συμμετοχή μας και σε άλλα ανα-
γνωρισμένα κινηματογραφικά φεστι-
βάλ
Αντίγραφο των ταινιών και των συ-
νεντεύξεων να δοθεί στο Ιστορικό 
Αρχείο Κρήτης και στην Βικελαία 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. 
Να αποσταλεί σε σχολεία, στα Ιστο-
ρικά Τμήματα των Πανεπιστημίων και 
στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Να προβληθεί από τα ΜΜΕ 

Γιατί η βαθειά γνώση της Ιστορίας 
αποτελεί την σταθερή βάση αποφυγής 
ανάλογων φαινομένων στο μέλλον. 
Τα Ανώγεια αποδεικνύουν σε κάθε 
εκλογική αναμέτρηση ότι η γνώση αυ-
τή, δεν είναι επιφανειακή, αλλά συ-
στατικό στοιχείο της σύγχρονης κοι-
νωνίας τους.

1, 2  
Ο Χριστομιχάλης 

Ξυλούρης, σε δύο 
διαφορετικές 

ηλικιακά, 
περιόδους.

1

2

«Ένα κινηματογραφικό 
πανόραμα της 

σύγχρονης ιστορίας 
των ανωγείων»

του  
Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη 
(π. Δήμαρχος Ανωγείων)

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΤΟΥ γεωργίου 
καλογεράκη
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΔΗΜOΤΙΚOΥ 
ΣΧOλΕΙOΥ 
ΚΑΣΤΕλλΙOΥ  
ΥΠ. ΔΡ.  
ΙΣΤOΡΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙOΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



ΑΠΟ ΤΟ 
βασίλη κ. 
βουϊδάσκη 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟλΟΓΙΑΣ 
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 
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συνοικία της Νάπολι υψηλών προδιαγραφών φυσικών αι-
σθητικών και οικονομικών, αναπεπταμένη κατά μήκος 
λόφου πάνω από την θάλασσα θάλλει και δεσπόζει στην 
Νέα-πολι. Θυμήθηκα το δάσκαλό μου τον Μενέλαο Παρ-
λαμά που είχε δημοσιεύσει στο βιβλίο του, «Από τη ζωή 
των Λέξεων» την ετυμολογία της λέξεως «παύσις». Είχε 
αναφέρει ο αείμνηστος καθηγητής μου ότι η λέξη πόζα στα 
ιταλικά αλλά και pausa ή pause στις λοιπές ευρωπαικές 
γλώσσες προέρχεται από την ελληνική ρίζα του ρήματος 
παύω και του ουσιαστικού παύσις., δηλ σταματώ από την 
καθημερινότητα ακινητοποιώ σώμα και πνεύμα και παίρνω 
ανάσες. Το παυσίλυπον - posilipon της Νάπολι αψευδής 
μάρτυς του αποικισμού που έφερε στην νέα πατρίδα την 
ελληνίδα γλώσσα. Οι πρώτοι κάτοικοι της Νάπολι ήσαν 
Έλληνες και ωνόμασαν την περιοχή παυσίλυπον γιατί παύ-
ει την λύπη, τον πόνο. Όταν βρεθείς για λίγο εκεί όλα τα 
δυσάρεστα και ψυχοφθόρα τα λησμονείς υπερίπτασαι 
γυρνάς στο χρόνο και στην ιστορία, η ψυχή και το σώμα 
παίρνουν ανάσες, οι μνήμες αφυπνίζονται.
Κατεβαίνοντας από το Παυσίλυπον, αντίκρυσα και το 
Castello d Ovo το φρούριο του αυγού. Κτισμένο στο νη-
σάκι της Μεγαρίδος όπου ξεμπάρκαραν οι κάτοικοι της 
Κύμης από την Εύβοια το 850 για να ιδρύσουν στη στεριά 
στο βουνό Echia την πόλη της Παρθενόπης, της οποίας η 
νεκροπόλη ήλθε στο φώς το 1949. Στη λωρίδα από τη 
κορφή του βουνού Echia μέχρι τη νησίδα της Μεγαρίδας 
κατά την ρωμαική κυριαρχία κατασκευάστηκε η περιβό-
ητη βίλλα του Lucio Licinio Lucullo οπου εδίδοντο τα 
λουκούλια γεύματα. Ίσως οι Ναπολιτάνοι να μην έχουν 
λησμονήσει την ελληνική ρίζα τους και γι αυτόν τον λόγο 
ισχυρίζονται ότι είναι ξεχωριστοί με την φράση: Io sono 
Napolitano non Italiano

Ανεχώρησα από την νάπολι έχοντας στις αποσκευές 
μου μνήμες, τα υπέροχα μωσαικά της Πομπήιας και το 
άγαλμα της Καλλιπύγου Αφροδίτης που εκτίθενται στο 
αρχαιολογικό Μουσείο της νέας πόλεως. Σημειωτέον ότι 
αντίστοιχα ονόματα της Πομπήιας και των Σταβιών ελ-
ληννικών πόλεων που υπάρχουν στην περιοχή της Καμπα-
νίας είναι η Πόμπια και οι Στάβιες της πεδιάδας της Μεσ-
σαράς πλησίον της ρωμαικής πόλεως Πραιτώρια. Τυχαίο;

CAvA deI TIRReNI HOTeL vICTORIA
Επόμενο κτύπημα ελληνικού κύματος η επίσκεψη στο Ξε-
νοδοχείο Βικτώρια της Cava dei Tirreni πόλεως τη Ν. 
Ιταλίας, που υπήρξε ο τελευταίος σταθμός της Ελληνικής 
κυβέρνησης πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. Εδώ ο Σεφέρης 
ολοκληρώνει το ποίημα «Ο τελευταίος Σταθμός», πού 
άρχισε να γράφει τον Οκτώβριο του 44. Ο «μνησιπήμων 
πόνος»3 διαρκώς παρών απαγγέλθηκε από την φίλη μου 
την Θωμαή:
«Λίγες οι νύκτες με φεγγάρι που μ άρέσαν…
Λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη…. Χτές βράδυ εδώ 
σε τούτη τη στερνή μας σκάλα…
σε τούτο το τυρρηνικό χωριό….πίσω από τα λιμάνια του 
γυρισμού…
…το φεγγάρι ξεπέρασε τα σύννεφα, και γίναν τα σπίτια 
στην απέναντι πλαγιά από σμάλτο…..
...Μήπως ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα; Μην είναι αυτό 
που μεταδίδει την ζωή;
Καιρός του σπείρειν καιρός του θερίζειν
...Όμως τη σκέψη του πρόσφυγα, τη σκέψη του αιχμάλω-
του,
τη σκέψη του ανθρώπου που κατάνησε κι αυτός πραμά-
τεια
δοκίμασε να την αλλάξεις δεν μπορείς…..»
Στο ξενοδοχείο κυματίζει ακόμη η ελληνική σημαία το 
σύμβολο της Ελλάδας, των αγώνων των Ελλήνων, του 
ελληνικού πολιτισμού που χάνεται και σβήνει, πνέει τα 
λοίσθια. Οι στίχοι του Σολωμού, απ τα κόκκαλα βγαλμέ-
νη δόνισαν για μια ακόμη φορά τις καρδιές μας και μας 
θύμισαν ότι η ελληνικότητα της Ν. Ιταλίας της Απούλια 
του Σαλέντο είναι πανταχού και πάντα παρούσα.

ΑΛΣ, 3-12-2015

H Ελλάδα  
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και την Ευρωζώνη

η ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή και Νομισματική 
Ένωση, μας έφερε σε στενότερη συνεργασία με τους Ευρωπαί-
ους. Ταυτόχρονα καταδείχτηκε, πόσο διαφορετικοί είμαστε 
στη νοοτροπία και τη συλλογιστική πρακτική, ώστε ν’ αμφι-
σβητείται κατά καιρούς, κι ιδιαίτερα σήμερα, η συνέχιση της 
κοινής μας πορείας. Καθένας έχει το δικαίωμα ν’ απαντά όπως 
νομίζει σ’ αυτό το μεγάλο ερώτημα, κατά πόσο δηλαδή αυτές 
οι εντάξεις ήταν ευλογία ή κατάρα για τη χώρα. Η στοιχειώδης 
λογική λέει ‘ότι όλα τα νομίσματα έχουν την διπλή τους όψη’, 
κι η στοχαστική αρχαιοελληνική συλλογιστική απαντά «ουδέν 
καλόν αμιγές κακού». Σ’ αυτή τη σοβαρή απάντηση πρέπει να 
συνεκτιμηθούν δεδομένοι και αστάθμητοι παράγοντες, όπως ο 
τρόπος προσέγγισης, ο βαθμός της προετοιμασίας, η πρόθεση 
για συνεργασία, οι υπάρχουσες δομές και προπάντων η αμοι-
βαία εμπιστοσύνη των συμβαλλομένων μερών.
Ερώτημα προκύπτει και για τις υπογραφές της διπλής ένταξης 
στην Ευρώπη με το σκεπτικό, όχι μόνο αν έπρεπε να πέσουν, 
αλλά κι αν έπεσαν στις κατάλληλες στιγμές. Δε θα μπω σ’ 
αυτή τη διαδικασία, αφού ήταν πολιτικές αποφάσεις, κι ούτε 
στην ανάλυση των προθέσεων ή των σκοπιμοτήτων των πολι-
τικών. Πιστεύω πως τις εξέλαβαν σαν καλές ευκαιρίες και τις 
έπιασαν. Άλλωστε οι ευκαιρίες στη ζωή των ατόμων και των 
εθνών έρχονται ξαφνικά θολές και συγκεχυμένες κι εξαφανί-
ζονται. Στην διορατικότητά μας οφείλεται η αρπαγή κι η αξι-
οποίησή τους. Γι αυτό δε διακινδυνεύω να ισχυριστώ ότι τότε 
είχε έλθει το πλήρωμα του χρόνου, ότι θα ερχόταν αργότερα ή 
ίσως ποτέ. Είναι όμως αλήθεια ότι οι κοινωνικοπολιτικές δομές 
της χώρας δεν ήταν κατάλληλες γι αυτό το μεγάλο σάλτο.
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτές καθαυτές οι συμφωνίες 
επέτρεψαν σε πολλούς Έλληνες ν’ ατενίσουν στον ορίζοντα 
δύσκολες, αλλά και καλές μέρες, που θα έδιναν ανάσα στην 
άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας και περισσότερη 
εθνική ασφάλεια. Οι σοβαρές μου ενστάσεις βρίσκονται στην 
παντελή έλλειψη προετοιμασίας και κυρίως στη στρεβλή εφαρ-
μογή και τη ληστρική εκμετάλλευση των πολλαπλών ωφελημά-
των από τις εντάξεις μας στην Ευρώπη.
Ασφαλώς η Ενωμένη Ευρώπη των ιδρυτών και των οραματι-
στών της λίγη σχέση έχει με τη σημερινή. Δεν αρνούμαι τα 
εκούσια κι ακούσια λάθη κι ούτε τις εθνικές σκοπιμότητες των 
εταίρων, που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη σημερινή κατά-
σταση της χώρας. Αδυνατώ να κοστολογήσω το μέγεθος της 
ευθύνης τους. Μπορώ όμως, κι έχω υποχρέωση, να καταλογί-
σω το μεγάλο μερίδιο ευθύνης, με πάσα ειλικρίνεια και μετά 
λόγου γνώση, σ’ όλες τις πολιτικές ηγεσίες μέχρι σήμερα και 
σε κάποιο βαθμό σε μας τους πολίτες, για όσα συστηματικά 
λαθεμένα και μετά δόλου κάναμε, ή δεν κάναμε, ενώ έπρεπε.
Ως κοινωνιολόγος κατανοώ, πως δεν είναι εύκολο να φύγεις 
από την παραδοσιακή πρακτική και να λειτουργήσεις ξαφνικά 
ως φορέας του νόμου και της λογικής. Αυτή η αλλαγή γίνεται 
εξελικτικά και προγραμματισμένα. Είμαι όμως εξοργισμένος, 
επειδή σε συνεργία αρχόντων κι αρχομένων, δεν κάναμε ποτέ 
τ’ αυτονόητα, πριν μας τα επιβάλλουν άλλοι. Το μεσοδιάστημα 
των είκοσι χρόνων, από την πρώτη μας ένταξη ήταν μικρό, 
αλλά αρκετό για να οδηγήσει, με ορθολογικό προγραμματισμό, 
στην ένταξη μας στην Ευρωζώνη και προπάντων στη συντο-
νισμένη συμπόρευση με τους εταίρους. Κι ακόμα όταν αντιλη-
φθήκαμε πως η πρακτική μας είναι διαμετρικά αντίθετη από 
των Ευρωπαίων, στρουθοκαμηλίζαμε επαναπαυόμενοι στην 
προσωρινή μας βολή, χωρίς να δείξομε πρόθεση προσαρμογής.
Είμαστε λαός έξυπνος και δυνατός, αλλά κι επιρρεπής στην 
υπερβολή. Προγονολάτρες και φίλαυτοι που θέλομε ν’ ακούμε 
όσα μας αρέσουν και ν’ αποδίδομε όλα τα κακά στους άλλους. 
Πρέπει όμως κάποτε να έχομε την τόλμη ν’ ακούμε και να λέμε 
την αλήθεια, με αυτοκριτική, που θα μας είχε προφυλάξει από 
πολλά δεινά. Η σημερινή κατάσταση της χώρας αποτελεί μόνο 
την κορυφή του παγόβουνου. Ο μεγαλύτερος υποθαλάσσιος 
όγκος, για τον οποίο λίγος λόγος γίνεται, γιγάντωσε στα χρό-
νια της μεταπολίτευσης έως σήμερα. Με την αποκατάσταση 
των δημοκρατικών θεσμών, δυο μεγάλα δίκοπα μαχαίρια βρέ-

θηκαν ξαφνικά στα χέρια των Ελλήνων, η πληθωρική ελευθε-
ρία κι ο πακτωλός των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Σταθήκαμε ανίκανοι να σηκώσομε τη μεγάλη ευθύνη της ελευ-
θερίας και τη μετατρέψαμε σε οχλοκρατία κι αναρχία. Διψα-
σμένοι κι επιρρεπείς στον εύκολο πλουτισμό, σπαταλήσαμε τα 
χρήματα στην ενίσχυση του κρατισμού και των κομματικών 
στρατών με προεκλογικές φανφάρες, αγοράζοντας ψηφοφό-
ρους. Μπορείτε να φαντασθείτε ότι μόνο στο χρονικό διάστη-
μα από το 1993 ως το 2009 διορίστηκαν στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα 600.000 άτομα, που κόστισαν στο κράτος το ποσό των 
500 δισ. ευρώ. Στους κομματικούς στρατούς προστίθενται 180 
χιλιάδες συνταξιούχοι με μηδενική ανταπόδοση, που σε μια 
εικοσαετία επιβάρυναν το υπερχρεωμένο ασφαλιστικό σύστη-
μα με 24 δισ. ευρώ.
Δε θα σας κουράσω με αριθμούς, όσο πολύ θα ήθελα να μας 
γεμίσω με ενοχές, περιγράφοντας με αδιαμφισβήτητα επίσημα 
στοιχεία, τη μεγαλύτερη ληστρική επιδρομή που έγινε ποτέ στη 
χώρα μας, δυστυχώς όχι από ξένους, αλλά από Έλληνες. Θα 
περιοριστώ μόνο ενδεικτικά σε μερικά επίσημα στοιχεία από 
το Υπουργείο Οικονομικών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ίσως δεν έχετε ακούσει για τα τεράστια χρηματικά ποσά, που 
έβαλε το αδηφάγο ελληνικό κράτος στα ταμεία του από την 
Ε.Ε.  Στα τελευταία 35 χρόνια οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες 
είχαν στη διάθεσή τους για αξιοποίηση το αστρονομικό ποσό 
των 1 τρισ. 125 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα 660 δισ. από δάνεια, 
350 δισ. από καθαρές επιδοτήσεις και 40 δισ. ευρώ από άτοκες 
επενδυτικές επιχορηγήσεις. Σ’ αυτά προστίθενται 71 δισ. από 
τα Επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Αυτό σημαίνει 
ότι με ισοκατανομή αυτού του μυθικού ποσού, αντιστοιχούν 
πάνω από εκατό χιλιάδες ευρώ σε κάθε Έλληνα και 360 χιλιά-
δες σε κάθε νοικοκυριό.
Μ’ αυτά τ’ απίστευτα χρηματικά ποσά η χώρα θα έπρεπε στην 
κυριολεξία να μεγαλουργήσει και το βιοτικό μας επίπεδο να 
φτάσει εκείνο των πλουσιότερων ευρωπαϊκών χωρών. Δυστυ-
χώς όμως, αντί της ορθολογικής χρήσης επικράτησε η φαυλο-
κρατία κι οδήγησε τη χώρα στην εθνική συμφορά. Κι αυτό 
επειδή σ’ αυτή την πρωτόγνωρη οικονομική ευρωστία, οι κυ-
βερνήσεις εφάρμοσαν μια ριζοσπαστική, λαϊκιστική, τριτοκο-
σμικού τύπου, στρατηγική. Κατασπατάλησαν τον εθνικό πλού-
το για παχυλούς μισθούς, πλουσιοπάροχες επιδοτήσεις ημετέ-
ρων, αγροτών, συνδικαλιστών, δημοσιογράφων, 
επιχειρηματιών, εκδοτών, ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών 
επιχειρήσεων και προφανώς κομματικών παραγόντων και μη-
χανισμών. Πολλά χρήματα σπαταλήθηκαν άνευ σχεδίου, με 
αποτέλεσμα να διαρραγεί ο ιστός της όποιας βιομηχανικής 
παραγωγής και να περιορισθεί η ανταγωνιστικότητα της ελλη-
νικής γεωργίας. Φτάνει να σας αναφέρω ότι το 70% των αγρο-
τικών προϊόντων, που καταναλώνομε σήμερα, εισάγονται από 
το εξωτερικό, ενώ πριν από 30 χρόνια η αυτάρκεια της χώρας 
στα ίδια προϊόντα, προσέγγιζε το 90%.
Με τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, άρχοντες κι 
αρχόμενοι αποκοιμηθήκαμε στη χλιδή και τη ραστώνη και κα-
ταστρέψαμε το νεύρο της φιλοπονίας και της παραγωγικότη-
τας. Κι ενώ ο περήφανος Έλληνας είχε πάντα όνειρο ζωής να 
εργαστεί σκληρά, ακόμα και να ξενιτευτεί για να δημιουργήσει, 
κατάντησε να ζει με το απατηλό όνειρο, να περιμένει τις επι-
δοτήσεις ή να βολευτεί με μια θέση στο δημόσιο. Κι είναι οδυ-
νηρή η αλήθεια, σύμφωνα με απολύτως έγκυρες κι εξακριβω-
μένες πηγές κι επιστημονικές έρευνες, ότι χάθηκε από τα χέρια 
μας διά παντός η χρυσή ευκαιρία.
Είναι πιο αληθινό από την αλήθεια ότι με τη χρηστή διαχείριση 
αυτού του μυθικού ποσού, η χώρα θα έμπαινε στις ράγες της 
πιο δυναμικής αναπτυξιακής της τροχιάς, που θα την ζήλευαν 
κι οι πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης. Άλλωστε γι’ αυτό τα 
έστελναν με απλοχεριά οι εταίροι, δίνοντάς μας τη δυνατότητα 
να κάνομε έργα υποδομής, για να συμπορευόμαστε πραγματι-
κά ως ισότιμα και ισοδύναμα μέλη. Κι όχι μόνο δεν αξιοποίησαν 
ορθολογικά αυτά τ’ ασύλληπτα ποσά, αλλά προκειμένου να 
συντηρούν τους κομματικούς στρατούς, μας οδήγησαν σε με-
γαλύτερο δανεισμό και στην εθνική χρεοκοπία, βιώνοντας την 
τελευταία πενταετία την πιο επώδυνη κατοχική στέρηση με τη 
λιτότητα των μνημονίων.
Μα θα μου πείτε. Καλά, κι οι Ευρωπαίοι με τη νοοτροπία της 
λογικής και του νόμου, τι έκαναν; Δεν αντιλήφθηκαν τις ατα-
σθαλίες και τις αλχημείες μας με την κατασπατάληση των χρη-
μάτων τους; Δεν έχω πειστικά ντοκουμέντα για τίποτε, κι επο-
μένως ούτε γνώμη κι άποψη. Αφήνομε ν’ απαντήσουν οι συ-
μπολίτες μας: Ο πρώτος κρυφοκαμαρώνει ότι δεν μας πήραν 
χαμπάρι οι ‘κουτόφραγκοι’ και τους ξεγελάσαμε. Ο δεύτερος 
ισχυρίζεται ότι τα γνώριζαν όλα, αλλά πλούτιζαν σε βάρος της 
χώρας μας. Ο τρίτος υποθέτει ότι πολλοί είχαν κέρδη στα πλαί-
σια της εταιρικής σχέσης της αγοράς. Ο τέταρτος φαντάζεται 
ότι τα γνώριζαν όλα, αλλά είχαν σχέδιο να μας διαφθείρουν. 
Ο πέμπτος νομίζει ότι δεν ήθελαν να παρέμβουν στην οικονο-
μική διαχείριση της χώρας μας, κι ο έκτος πιστεύει ότι μας είχαν 
εμπιστευτεί την ορθολογική αξιοποίηση των χρημάτων τους. 
Γι’ αυτό και μόλις διαπίστωσαν πως φτάναμε στη χρεοκοπία, 
μας έβαλαν στα μνημόνια και τους τροϊκανούς στο κεφάλι μας.
Δεν αποφαίνομαι για τίποτε κι ούτε ορκίζομαι για την αθωό-

τητα των εταίρων μας. Γι’ αυτό μέμφομαι αδίστακτα κι εκείνους, 
αλλά περισσότερο τους πολιτικούς μας ηγέτες. Εκείνους, που 
δεν πήραν ούτε ένα μάθημα πατριωτισμού κι ορθολογικής δι-
αχείρισης της εξουσίας και των χρημάτων, σε όφελος του κοι-
νωνικού συνόλου. Λυπάμαι επειδή ‘οι κουτόφραγκοι’ κατανό-
ησαν αργά την αδιανόητη γι’ αυτούς νοοτροπία μας, διαπιστώ-
νοντας ότι δεν έχουν να κάνουν μ’ εταίρους και δανειζόμενους, 
αλλά με ληστοσυμμορίες επικίνδυνες για την επιστροφή των 
δανεικών τους και για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού 
λαού.
Και τώρα βρισκόμαστε στην πιο οδυνηρή πράξη του δράματος, 
μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους όψιμους εθνοσωτήρες. 
Εκείνους, που είχαν περισσότερο πατριωτισμό κι εθνική αξιο-
πρέπεια, κατηγορώντας τους εξωμότες υποτακτικούς των Ευ-
ρωπαίων και τους ανάλγητους δανειστές και τοκογλύφους, που 
μας στέρησαν την εθνική μας κυριαρχία κι αξιοπρέπεια. Ήλθαν 
από άλλο πλανήτη, αδιάφθοροι κι ανίδεοι, αποδίδοντας τις 
ευθύνες στους προηγούμενους, με μεσιακές εξαγγελίες και με 
την ρομφαία για τη συντριβή των εσωτερικών κι εξωτερικών 
δυναστών της χώρας. Κι ο δύσμοιρος λαός έπεσε σε βαρύτερη 
μορφή κατάθλιψης, με τη διαπίστωση ότι ‘ή εσχάτη πλάνη’ 
είναι ‘χείρω της πρώτης’.
Όταν ο μεγάλος Βενιζέλος ρωτήθηκε, σχετικά με τη διορατι-
κότητα που πρέπει να έχει ένας πολιτικός απάντησε, ‘όχι πε-
ρισσότερα από πενήντα χρόνια!. Καισας παρακαλώ πάρα 
πολύ να μου πείτε. Ποια απάντηση θα έδινε ο Εθνάρχης σ’ ένα  
πολιτικό, που δεν έχει την ικανότητα να προβλέπει τις τρέχου-
σες εξελίξεις για πέντε ώρες, πέντε μέρες, πέντε βδομάδες και 
πέντε μήνες; Λυπάμαι πάρα πολύ, όπως όλοι μας, αλλά το λέω 
ευθαρσώς και με πόνο ψυχής. Πολιτικοί που ψεκάζουν με αέρα 
τις πληγές του τραυματία που αιμορραγούν, ξεγελώντας τον 
με τη διαβεβαίωση πως θα τις κλείσουν οριστικά, για να υφαρ-
πάξουν την ψήφο του, είναι για μένα, με τον πιο κομψό χαρα-
κτηρισμό, επικίνδυνοι!.
Αν κάποιος μου έλεγε, ότι εμείς οι απόγονοι του Λεωνίδα, θα 
κηρύξομε τον πόλεμο στην Ευρώπη και θα νικήσομε, θα έλεγα 
με πολύ σκεπτικισμό, ίσως. Όταν όμως κάποιος μας υποσχόταν 
με δόλο κι απάτη ότι θα σχίσει τα μνημόνια, θα διαγράψει το 
χρέος και θα τιμωρήσει τους καπιταλιστές Ευρωπαίους, προ-
καλώντας σεισμό στην Ευρώπη, τι θα λέγατε; Εγώ τουλάχι-
στον, από τη πρώτη στιγμή απερίφραστα είπα, ότι πρόκειται 
για ένα φαντασιόπληκτο Ναπολέοντα, που βαδίζει ολοταχώς 
στο Βατερλό του, συμπαρασύροντας στον εξευτελισμό ένα 
απίστευτα ταλαιπωρημένο λαό! Με καχύποπτο προεκλογικό 
λόγο, παραπλάνησαν τους εξαθλιωμένους ψηφοφόρους, απο-
καλύπτοντας, μετά από εξάμηνο ‘πρακτικής των παιγνίων’, το 
αρχικό τους σχέδιο, τη ρήξη με την Ευρώπη και την υπογραφή 
τού πιο εξοντωτικού μνημονίου, δίνοντας τη χαριστική βολή 
στους πολίτες, που βρίσκονται στην εντατική. Οι συνέπειες και 
τ’ αποτελέσματα  ήταν αναμενόμενα, αφού τοποθετούν τα κομ-
ματικά τους ιδεολογήματα, πάνω από την πατρίδα.
Πιστεύω όμως πως οι πολύχρονες επαφές και κυρίως η εξάμη-
νη κωμικοτραγική επαναστατική γυμναστική στις Βρυξέλλες 
άφησαν διδάγματα ζωής. Εκείνοι εμπέδωσαν καλά τις ‘δημι-
ουργικές ασάφειες’ και την ελληνική πονηρία, αλλά κι οι κυ-
βερνώντες ότι οι Ευρωπαίοι συζητούν μόνο με σοβαρούς εταί-
ρους. Δεν αντιλέγω πως η ανοχή και η αγανάκτησή τους εξα-
ντλήθηκαν στις σκληρές αλλαγές που ζητούν και που δεν 
κάναμε κι ούτε θα κάναμε, χωρίς πίεση. Απαιτούν δέκα για να 
κάνομε πέντε, κι η αδιαλλαξία τους θα καμφθεί, όταν διαπραγ-
ματευτούν με Έλληνες που πραγματικά αγαπούν την Ελλάδα 
και την Ευρώπη.
Ξέρω πως ενοχλούν πολλούς όλες αυτές οι πικρές αλήθειες, 
που θα προτιμούσα πολύ να είναι παραμύθια, κι εγώ λίγο υπερ-
βολικός και λιγότερο θυμωμένος μ’ όλους τους υπαίτιους αυτής 
της αθλιότητας. Λυπάμαι, αν στενοχώρησα μερικούς και ζητώ 
συγγνώμη, επικαλούμενος το Σωκράτη: ‘φίλος μεν Πλάτων 
φιλτάτη δε αλήθεια’. Έχει καθένας το δικαίωμα να νομίζει ό,τι 
θέλει και να μου προσάψει όποιο από το πλήθος των κοσμητι-
κών επιθέτων θεωρεί, πως μου ταιριάζει, σιωπηλά και φωνα-
χτά. Τ’ αποδέχομαι όλα όχι όμως σαν μομφή, αλλά σαν επι-
βράβευση στον εαυτό μου, που τολμά και πάλι, όπως συνηθίζει, 
να εκφράζει εκείνο που θεωρεί αλήθεια και δίκαιο, με οποιο-
δήποτε κόστος. Έχομε το δικαίωμα να θεωρούμε μόνο τους 
Ευρωπαίους υπαίτιους για τα δεινά μας, σας παρακαλώ όμως 
πολύ, όταν δείχνομε με το δάκτυλο μας εκείνους, να θυμόμαστε 
ότι τα υπόλοιπα δάκτυλα δείχνουν τον εαυτόν μας.

το μέλλον της ελλάδας στην ευρώπη  
και χωρίς την ευρώπη
Μετά απ’ αυτή την ανάλυση, θα μου πείτε με τέτοια τριτοκο-
σμική νοοτροπία κι απίστευτα καμώματα, πως αναζητώ σημεία 
ζεύξης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι αλήθεια 
ότι, αφού δεν υπήρξαμε ποτέ συνεπείς εταίροι, ο κρίκος της 
εμπιστοσύνης έχει στραπατσαριστεί τα τελευταία χρόνια επι-
κίνδυνα, χωρίς όμως να έχει ακόμα διαρραγεί, πράγμα που κι 
εκείνοι δεν επιθυμούν, κι εμείς απευχόμαστε.
Μ’ αυτή την έννοια, παρ’ όλες τις αντιφατικές διαπιστώσεις, 
παραμένει αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Ευρώπη χρειάζεται 

Α Ν Ω Γ Ε Ι Α την Ελλάδα και περισσότερο η Ελλάδα την Ευρώπη. Η συντριπτική πλειοψη-
φία των Ελλήνων θέλουν την παραμονή μας, αφού ακόμα κι η κυβερνητική 
πλειοψηφία κατανόησε έστω και αργά, ότι η θέση μας είναι στην Ευρώπη. 
Πολιτικοί και πολίτες πρέπει να εμπεδώσομε ότι όταν δε λειτουργούμε στα 
πλαίσια των κοινών κανόνων, η εταιρική μας σχέση θα τίθεται συνεχώς σε 
αμφισβήτηση. Όμως οι ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί δύο χιλιάδων ετών 
αποτελούν το συνδετικό μας κρίκο με τους Ευρωπαίους και την εγγύηση για 
την κοινή μας πορεία. Κι αυτούς τους κρίκους τους βρίσκομε διαχρονικά, αν 
φρεσκάρομε ακόμα γι’ άλλη μια φορά την ιστορική μας μνήμη.
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν διάδοχη κρατική οντότητα της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας, όπου κυριαρχούσε η ελληνική γλώσσα. Στη διάρκεια των 
τεσσάρων αιώνων της Τουρκοκρατίας, η επαφή μας με τη Δύση δεν διακόπη-
κε ποτέ κι οι Ευρωπαίοι έδωσαν το τελικό κτύπημα στον κατακτητή.
Με προσπάθεια αλλαγής της νοοτροπίας μας, όσο κι αν είναι δύσκολο, η 
πολιτιστική μας απόσταση μικραίνει, όπως η χιλιομετρική των τριών ωρών, 
που είναι αρκετές για να βρεθεί κανείς στις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών 
χωρών. Άλλωστε οι βασικές αρχές της Ενωμένης Ευρώπης βρίσκονται στη 
διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της ετερότητας των λαών, που μπορούν 
να συνυπάρχουν με διαφορετικές, αλλά μ’ έντιμες προθέσεις, θέσεις, κι αντι-
θέσεις, που καταλήγουν στη δημιουργική σύνθεση.
Ο Δίας δεν έκανε μόνο ταξίδι αναψυχής με την καλή του στην Ευρώπη. Σκόρ-
πισε ταυτόχρονα παντού το σπόρο της πρωτόγνωρης ελληνικής πολιτιστικής 
αρχαιότητας για να καρποφορήσει αμέσως μετά από την αφύπνισή της. Ο 
σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν προήλθε από παρθενογένεση, αλλά 
είναι απότοκος του αρχαιοελληνικού πνεύματος και της χριστιανικής κοσμο-
θεωρίας, των οποίων κοιτίδα υπήρξε αυτή η ευλογημένη γωνιά της γης. Κι 
αυτό τ’ αναγνωρίζουν συνειδητά οι Ευρωπαίοι και το συνεκτιμούν στα πολύ 
θετικά μας σημεία.
Η πρώτη διατύπωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει τις ρίζες της στην 
αρχαιοελληνική σκέψη. Σε κανένα κείμενο δεν εκφράζεται πιο καθαρά η 
ουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος όσο σ’ εκείνο της Αθηναϊκής Δημο-
κρατίας, με τις έννοιες κλειδιά, «ισονομία», «ισοκρατία» και «ισηγορία». Η 
ελευθερία κι η αυτοδιάθεση του ατόμου θεσμοθετήθηκαν από το Σόλωνα. 
Υποστηρίζομε ότι πριν την Αμερικάνικη, τη Γαλλική και του ΟΗΕ, η πρώτη 
Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έγινε στην αρχαία Ελλάδα.
Απορώ, αληθινά, με ποιο μέσο θα μπορούσαν οι Ευρωπαίοι να εκφράσουν 
την επιστημονική, τεχνολογική και φιλοσοφική τους σκέψη χωρίς τα δάνεια 
που πήραν από την ελληνική γλώσσα. Η καλή κατοχή της Ελληνικής γλώσσας 
είναι η καλύτερη προϋπόθεση για την εκμάθηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής 
γλώσσας. Είναι σχεδόν αδιανόητο σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό παν/μιο να μην 
ακουστούν καθημερινά δεκάδες αρχαιοελληνικά ονόματα, που έθεσαν τις 
βάσεις των επιστημών και της φιλοσοφίας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο 
μεγάλος διανοητής, ο K. Marx, με την τεράστια συμβολή στην Κοινωνιολογία, 
τη Φιλοσοφία και τα Οικονομικά, είχε ως αντικείμενο της διδακτορικής του 
διατριβής τη διερεύνηση ελληνικού θέματος; ‘Διαφορά της Δημοκρίτειας  και  
Επικουρίας φυσικής Φιλοσοφίας.’
Αυτές είναι οι διαχρονικές σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρώπη, σύμφωνα με 
την επιστημονική προσέγγιση. Έχω πολλούς λόγους να στοιχειοθετήσω την 
αιτιολογημένη αντιπάθεια των Ελλήνων εναντίον της Ευρώπης και γι’ αυτό 
σέβομαι κάθε άποψη. Όμως, ποτέ δε διανοούμαι ούτε καν να βάλω σε σύ-
γκριση τα θετικά και τ’ αρνητικά της συνύπαρξής μας με τους ευρωπαίους. 
Όσο κι αν σας φανεί υπερβολικό, θα προτιμούσα το ακατόρθωτο, ν’ αποκο-
πεί εδαφικά και να μεταφερθεί γεωγραφικά η χώρα μας από την ευρωπαϊκή 
Ήπειρο, παρά ν’ αυτοακρωτηριαστούμε και ν’ ακρωτηριάσομε την Ευρώπη 
από την πρώτη κοιτίδα της ελληνοχριστιανικής κουλτούρας, Γι’ αυτό κι η 
στενότερη συνεργασία μας είναι εκ των ουκ άνευ, για την ύπαρξη, την αρτι-
μέλεια και το συμφέρον και των δύο μερών.
Και τώρα αγαπητοί μου φίλοι και συγχωριανοί, που η χώρα αιωρείται ανά-
μεσα στην Ευρώπη και το άγνωστο, διαπιστώνομε πως οι ευθύνες όλων μας, 
κυβερνώντων και κυβερνωμένων των τελευταίων δεκαετιών είναι τεράστιες. 
Γι’ αυτό και το τίμημα είναι βαρύ. Η τιμωρία της Ύβρεως’, με την αρχαία 
ελληνική της σημασία, την οποία διέπρατταν οι θνητοί, όταν με περισσή αλα-
ζονεία τολμούσαν να υποκαταστήσουν τους θεούς, βρίσκεται προ των πυλών. 
Κι η πληρωμή αυτής της ‘ύβρεως’ για τους Νεοέλληνες, που περιέχει ένα 
παραδοσιακό και δύσοσμο μπουκέτο από πικρόχολες λέξεις, όπως: Αναξιο-
κρατία, αδιαφάνεια, ασυδοσία, διαφθορά, κουτοπονηριά, ατομικισμό, κρα-
τισμό, κομματισμό, εθνικισμό, νεποτισμό και κυρίως την έλλειψη συλλογικής 
συνείδησης, πατριωτισμού κι εμπιστοσύνης, θα είναι οδυνηρή.
Δεν πρέπει όμως για καμιά θυσία και σε καμιά περίπτωση να εγκαταλείψομε 
τις προσπάθειες, αφού αυτή είναι η τελευταία και μοναδική μας ευκαιρία. 
Είναι αδήριτη ανάγκη η παραμονή μας μέσα στο ζωτικό ευρωπαϊκό, γεωπο-
λιτικό και πολιτισμικό μας χώρο, αν φυσικά θέλομε να επιβιώσομε ως άτομα 
κι έθνος. Θέλω να πιστεύω ότι με την αμέριστη εθνική ομοψυχία αρχόντων 
κι αρχομένων, οι αντικειμενικές δυσκολίες, που θεωρούνται ανυπέρβλητες, 
θα ξεπεραστούν και τούτος ο λαός, όπως έχει αποδείξει, επιβιώνει διαχρονι-
κά, ακόμα κι όταν φτάνει σ’ απόσταση αναπνοής από τη μοιραία καταστρο-
φή.
Και τώρα είμαι στη διάθεσή σας ν’ απαντήσω, όσο μπορώ, στις ερωτήσεις 
σας, κάνοντας ένα πολιτισμένο διάλογο, όπως όλοι ξέρομε να εκφράζομε τη 
γνώμη μας, όποια κι αν είναι, ελεύθερα και δημοκρατικά. Παρακαλώ όμως οι 
ερωτήσεις να είναι στα πλαίσια της εισήγησής μου και συγκεκριμένες για να 
μπορούν να ρωτήσουν περισσότεροι. Εγώ πάντως δεν θέτω χρονικά πλαίσια, 
έχω διάθεση να συζητάμε έως το πρωί. Επιτρέψτε μου όμως πρώτα να σας 
υποβάλω δύο μοναδικά ερωτήματα: Όταν στη διεθνή συγκυρία, όπου οι πά-
σης φύσεως δυνατοί κολοσσοί ενώνουν τις δυνάμεις τους, για να γίνουν υπερ-
κολοσσοί κι ισχυρότεροι, τι πρέπει να κάνουν οι μικροί κι αδύναμοι, αν θέλουν 
να συνεχίσουν να υπάρχουν;’ Πότε και πού στην ιστορία της ανθρωπότητας 
διαψεύστηκε η κλασική και αιώνια αλήθεια: ‘Εν τη ενώσει η ισχύς’;

Ευχαριστώ!

(στο επόμενο φύλλο: «ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΡΚΑΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΙΣΤΟΡΙΑ», με εξαίρετη εισήγηση επί του θέματος  
από τον καθηγητή κ. Γεωργίου Ε. Σκουλά)

ειΣΑγωγη
Οι μετακινήσεις πληθυσμών είναι πάντα επίκαιρο θέμα. 
Κι αν για λίγο καιρό «ξαποσταίνει» η ιστορία το επανα-
φέρει. Οι αιτίες των μετακινήσεως διάφορες και μέσα σ 
αυτές και ο βροτολοιγός2 πόλεμος. Έτσι λοιπόν αιώνες 
πριν από την μικρή Ελλάδα ξεκίνησε ο αποικισμός που 
επηρέασε την ανθρώπινη πορεία και είχε τεράστια σημα-
σία οικονομική βιολογική και κοινωνική για τις μετέπειτα 
γενεές στην Ευρώπη.
οι ιστορικοί θεωρούν ότι ο αποικισμός από την ελλάδα 
είχε δύο φάσεις. Η πρώτη ξεκίνησε από τον 10ο ή 12ο 
αιώνα μείον εξ αιτίας του Τρωικού Πολέμου, ζωντανό 
παράδειγμα οι περιπλανήσεις του Οδυσσέως, Ομήρου 
Οδύσσεια, και η δεύτερη εξ αιτίας της καθόδου των Δω-
ριέων 8ος-7ος αιών . Υπάρχει όμως και Τρίτη μετακίνηση 
μετά το 1453 ή ίσως και λίγο ενωρίτερα εξ αιτίας της αλώ-
σεως της Πόλεως. Εξ αιτίας αυτής της μετανάστευσης 
άνθησε τον 14ον αιώνα στην Δύση η Αναγέννηση των 
Γραμμάτων και Τεχνών το καλούμενο quatrocento. Ανα-
βίωσαν η φιλοσοφία η λογοτεχνία και η ζωγραφική, κατά 
το πρότυπο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας χωρίς 
ποτέ να φτάσουνν το δυσανάβατον και δυσθεώρητον ύψος 
της πηγής τους.

η ωΡΑιΑ νεΑΠολιΣ LA BeLLA NApOLI
Έφτασα νύκτα. Έψαχνα με τα μάτια να διακρίνω το 
Castello d Ovo και το Παυσίλυπον, αδύνατον. Μόνον το 
Castello Nuevo είδα φευγαλέα καθώς το λεωφορείο διέ-
σχιζε την λεωφόρο. Μετά από λίγο επισκέφθηκα την Αρ-
χαία Κούμα το σημερινό Pozzuoli παραλιακή πόλη που 
σημαίνει πηγαδάκι. Εκεί στην Κούμα στην Κύμη, αντα-
μώθηκα με το πρώτο συγκινησιακό ελληνικό κύμα. Ιταλί-
δα τραγουδίστρια σε μια μικρή πλατεία, παρουσία Ιταλών 
και Ελλήνων ερμήνευσε στα ελληνικά την «Αρνηση» του 
Σεφέρη, ρεμπέτικα και μικρασιάτικα τραγούδια. Νεαροί 
Ιταλοί εντυπωσιάστηκαν από την «‘Αρνηση» και ρώτησαν 
τον τίτλο του τραγουδιού. Η Αλεξάνδρα, Ιταλίδα απήγ-
γγειλε στα ιταλικά την «Ithaka» -«Ιθάκη» του Καβάφη, 
που κατ εμέ αναγραμματιζόμενη αποκαλύπτει την μυστι-
κή έννοια του ποιήματος  την Αθική-Ηθική του ποιητή.
Αυτή η γιορτή «των Ποσειδωνιατών» ξεκίνησε από την 
αρχαία Κούμα, σημερινό pozzuoli, την πρώτη οργανωμένη 
ελληνική αποικία πρίν 2.700 χρόνια στην εύφορη περιοχή 
της Καμπανίας από τους Ευβοείς, και θα συνεχιζόταν στην 
Σικελία. Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελ-
φοτήτων και η Φιλελληνική Εταιρία Ιταλίας επέλεξαν την 
αρχαία Κούμα, πρώτο πολιτιστικό σταθμό προβολής του 
ελληνικού πολιτισμού. Μίληοε Μάριο ΓΚάλντι, πρόεδρος 
της Φιλοελληνικής εταιρείας Ιταλίας που προσέφερε το 
μισθό του στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό το 2011 λόγω της 
κρίσεως και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών 
Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας Ιωάννης Κορίνθιος. 
Η καρδιά της πατρίδας κτύπησε δυνατά στο ήρεμο ακρο-
γιάλι της Κούμα στις 14 Νοεμβρίου 2015, του απερχομένου, 
αποφράδος και δυσβακτάτου έτους για τον Ελληνισμό.
την επομένη επισκέφθηκα το posilipon. Το Παυσίλυπον 

(σημ.: Λόγω έλλειψης χώρου, η συνέχεια του ενδιαφέροντος 
θέματος της Αλεξάνδρας Σταυρακάκη θα δημοσιευθεί στο 

επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας)

(…συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

(εκτός από την ελευθερία  

υπάρχει και η γλώσσα)

&

ΠΑΡΕΞ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
ΓΛΩΣΣΑ

(σημ.: Αναγκαία η παράκαμψη του Β΄μέρους του 
μνημόσυνου υπέρ των γονέων μου επειδή μεσολά-
βησε το αιφνίδιο ταξίδι μου στα Ελληνόφωνα χω-
ριά της Ιταλίας, σε πατρίδα που δεν λησμονιέται, 
αλλά αναμοχλεύει την μνήμη και συγ-κινεί. ΑΛΣ)

...Διαδρομή  
στα Ελληνόφωνα  
χωριά της Ιταλίας
Magna Graecia

Graecia Mali
Η Μεγάλη  
Ελλάς

Επέστρεφε  
και παίρνε1…

1 Καβάφης_ 2 Ανθρωποφάγος_ 3 Αγαπημένη φράση του ποιητή 
δανεισμένη από τον τραγικό Αισχύλο, τη χρησιμοποιεί στο ποίημα και 
σημαίνει τη δυστυχία που κουβαλά η ανάμνηση του πόνου

ανοικτή 

ομιλία του  

καθηγητή  

κ. βασιλειου 

βουιδασκη

23/8/2015
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ΦΑΣΜΑΝ (fasman1956@gmail.com)

››   σαραντα δυο χρονια μετα...   ‹‹
 Σαν να ήταν χτες, 17 Νοέμβρη 1973, που 
μαθητής της έκτης τάξης του Γυμνασίου, βρέ-
θηκε στα χέρια μας μια εφημερίδα "ΤΟ ΒΗ-
ΜΑ", (που για τους συνταγματάρχες εθεωρού-
νταν εκείνη την εποχή προωθημένων έως 
αναρχικών αντιλήψεων) και προσπαθούσαμε 
στην πίσω αυλή του σχολείου να ενημερωθού-
με για το τι συνέβη στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.
 Σαν να ήταν χτες που η "φοιτητιώσα νεο-
λαία", γεμάτη από πάθος για αξιοπρεπή ζωή, 
για ψωμί ,για παιδεία ,για ελευθερία, ξεσηκώ-
θηκε και "ξερίζωσε" τη χούντα των συνταγμα-
ταρχών.
 Σαν να ήταν χτες που οι φοιτητές προέτα-
ξαν τα κορμιά τους απέναντι στην ερπύστρια 
του άρματος που γκρέμιζε την πύλη του Πο-
λυτεχνείου, για ψωμί, για παιδεία και για ελευ-
θερία....
 Σαράντα δύο χρόνια μετά, ξανά επίκαιρο 
και αναγκαίο το σύνθημα. Ένας ολόκληρος 
λαός καταδικάζεται στην εξαθλίωση, την 
ανεργία, σε μισθούς πείνας και συνθήκες δου-
λείας....
 Σαράντα δύο χρόνια μετά εκατοντάδες οι-
κογένειες ζουν στο δρόμο, τρώνε σε συσσίτια, 
στερούνται βασικά εφόδια για στοιχειώδη αξι-
οπρεπή διαβίωση.
 Σαράντα δύο χρόνια μετά, ζούμε την παι-
δεία με σχολικές αίθουσες των 30 μαθητών, με 
έναρξη σχολικών περιόδων και ελλείψεις δα-
σκάλων και καθηγητών έως και σήμερα ,με 
σχολεία που κλείνουν αντί να ανοίγονται νέα.

✒ Στις 19 του Νοέμβρη έφυγε πρόωρα και 
αναπάντεχα από τη ζωή στα 55 του ένα αξιο 
μέλος της ανωγειανής παροικιας της Αθήνας, 
ο Γιώργης ο Ξυλούρης, ο γιος του Ψαρονίκο. 
Νέος με σημαντική παρουσία στο χώρο της 
δουλειάς του, ως μουσικός παραγωγός στο 
Ρ/Σ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, είχε ακόμη πολλά να 
δώσει. Ήθος-αξιοπρέπεια-ανθρωπιά- αισιο-
δοξία ήταν τα στοιχεία που σου λένε ότι διέ-
κριναν το Γιώργη όσοι τον έζησαν έστω και 
μια φορά από κοντά. Δεν θα ξεχάσω τα λόγια 
του γιού μου του Χάρη, που τον είχε φιλοξε-
νήσει, τον περασμένο χειμώνα στην εκπομπή 
του «ΑΟΡΑΤΟΣ ΘΙΑΣΟΣ», γυρνώντας στο 
χωριό: «Kαλός άνθρωπος μπαμπά ο γιος του 
Ψαρονίκο!» Μάλλον όμως πως όλοι οι καλοί 
είναι γραφτό να φεύγουν νωρίς...
Για το χαμό του Γιώργη είπαν:

Mε λύρα να υποδεχτείς  
το γιό σου Ψαρονίκο

κόντρα στση μοίρας τα γραφτά , 
τάδικα των αδίκω! 

(Λευτέρης Μπέρκης)

Ξυλούρη παίξε κοντυλιές  
του πόνου για σημάδι

για να σε βρει ο Γιώργης σου,  
α πούρχεται στον Αδη! 
(Αριστείδης Χαιρέτης)

Στο Περαχώρι πένθιμο  
γροικώ καμπάνας κτύπο
κι αλλού τονε κηδεύουνε 

το γιο του Ψαρονίκο! 
(Λευτέρης Καλομοίρης)

Νίκο Ξυλούρη Αρχάγγελε, 
θρηνεί η φαμελιά σου

Ηρθε ν η ώρα να δεχτείς  
το γιο στην αγκαλιά σου!
(Κωστής Ι.Γ Καλλέργης)

✒ Την παρακάτω ιστορία μου την διηγήθη-
κε ο συγχωριανός μας τηλέμαχος Σταυρα-
κάκης και την παραθέτω, όπως ακριβώς μου 
την είπε. Ήταν πριν από αρκετά χρόνια, τό-
τε που έκανε το μεταφορέα με το φορτηγό 
του. Είχε πάει στη Μεσαριά και είχε φορτώ-
σει το φορτηγό με άχερα. Όταν εφθασε στη 
Λιγόρτυνο θωρεί κίνηση πολλή. 
«Ήντα μρε κάνετε επαδά» ρωτά ένα και του 
απαντά: 
«…χοροσπερίδα και παίζει ο Λεωνίδας ο 
Κλάδος». 
Στένει λέει το αμάξι στο γύρο και κατεβαίνει. 
Σμίγει λοιπόν, με το γιώργη το Σταυρακάκη 
(Μιχαλόμπα), τον Αντρέα τον Κουτεντάκη 
(Καψάλη) και καθίζουνε σε ένα τραπέζι. Τση 
κέρασε λέει ο Κλάδος και στη συνέχεια βάνει 

ένα Καλομοίρη από τα Πάρτιρα, να πει μια 
μαντινάδα του πόνου, για να «τσι βάλει στο 
σβούρο».
Λέει λοιπόν, ο Καλομοίρης

Πολλές φορές ο άνθρωπος  
πονεί μα δε το λέει

κι είναι τα μάθια ντου στεγνά  
μα η καρδιά ντου κλαίει!

Απαντά ο Καψάλης:
«Έχω παράξενη καρδιά,  
που στη χαρά μου κλαίει
και εις το πόνο μου γελά  
μ΄ανθρώπου δε το λέει!»

Συνεχίζει ο Μιχαλόμπας…:
«Για να΄χε κλαίω οντε πονώ  

ποτέ δε θελ'αρνέψω
και προσπαθώ με ψεύτικο  

το γέλιο να παλέψω!»

Και λέει ο τηλέμαχος:
«Όποιος πονεί και προσπαθεί  

να μη το μάθει ο άλλος
γίνεται καθημερινά ο πόνος πια μεγάλος!»

Φυσικά ο Τηλέμαχος εξετρύπησε στο χωριό 
...την άλλη μέρα!

Μανώλης Φασουλάς

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...

Α ν Α Κ O ι ν ω Σ η
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 Σαράντα δύο χρόνια μετά αναδύονται φα-
σιστικές αντιλήψεις (βλ.χρυσή αυγή), με επι-
κίνδυνες συνέπειες στην ελευθερία του ατό-
μου....Κοντολογείς σαρανταδύο χρόνια μετά, 
τα αιτήματα του Πολυτεχνείου ,ψωμί ,παιδεία, 
ελευθερία ,παραμένουν αδικαίωτα.
 Σαράντα δύο χρόνια μετά η διαίσθηση μου 
λέει ότι δεν μας φταίνε μόνο οι ξένοι,αλλά 
φταίμε και εμείς.Το Νοέμβρη του 73 οι φοιτη-
τές άνοιξαν και έδειξαν το δρόμο...
 Σαράντα δύο χρόνια όμως μετά, όταν ο 
Υπουργός Μεταφορών συλλαμβάνεται να κυ-
κλοφορεί με πλαστές πινακίδες, ο υπουργός 
κοινωνικών ασφαλίσεων κατηγορείται ότι 
απασχολούσε ανασφάλιστους εργάτες, ο πρώ-
ην υπουργός πολιτισμού συλλαμβάνεται για 
συνεχόμενη παραβίαση κόκκινου σηματοδό-
τη, ο υπουργός των οικονομικών "ξέχασε" να 
δηλώσει στο πόθεν έσχες, για τρία συναπτά 
έτη, κάτι ψιλά (1 εκ. ευρώ),.., κάτι δεν κάνα-
με καλά. Σαράντα δύο χρόνια μετά εκείνοι 
που καλούνται να δείξουν το δρόμο, όχι μόνο 
δεν τον δείχνουν αλλά έχουν εκτροχιαστεί....

Σαράντα δύο χρόνια μετά βαρέθηκα να ακούω 
πως:
«Θα παταχθεί η φοροδιαφυγή
Θα παταχθεί η η διαφθορά
Θα εξαφανιστεί η παραπαιδεία
Θα εξαφανιστεί το φακελλάκι
Θα εξασφαλιστεί η ισότητα στην υγεία
Θα βελτιωθεί το ασφαλιστικό»

Σαρανταδυο χρόνια μετά, με πόνο ψυχής 
γράφω:
«Όχι άλλα μνημόνια
Όχι άλλες δόσεις
Όχι άλλη τραπεζοκρατία
Όχι άλλη εξαθλίωση
Όχι άλλο εξαργύρωμα επιταγών με καρέκλες 
και αξιώματα»

Βαρέθηκα τα παχιά λόγια ,τα ψέματα και τις 
κάλπικες υποσχέσεις και στο νού μου στριφο-
γυρίζουν οι στίχοι του αείμνηστου Μανόλη 
Ρασούλη:
«Αχ Ελλάδα σ΄αγαπώ και βαθιά σ΄ευχαριστώ

γιατί μ΄έμαθες και ξέρω να ανασαίνω  
όπου βρεθώ.

να πεθαίνω όπου πατώ  
και να μην σε υποφέρω

Μ ΄εκβιάζεις μου κολλάς,  
σαν το νόθο με πετάς

Μα κι απάνω μου κρεμιέσαι...»

Ανωγειανές 
Αθιβολές

Κοιτά μακριά σ’ έναν άδειο ορί-
ζοντα. Ανακαλεί τη μνήμη που 
τώρα μοιάζει όλο και πιο μακρινή, 
όλο και πιο ξένη. Ο,τι πέρασε κι 
ό,τι ήρθε άμπωτη και παλίρροια. 
Κάθε σταγόνα θάλασσας και μια 
νέα ελπίδα. Μια οδός αθανασίας 
εντός. Ψάχνει μέσα της για  να δει 
την αλήθεια. Να βρει το μετά που 
υπάρχει στο πριν.
Στο λακκάκι του λαιμού της ζω-
γραφίζει ζωές. Καταπίνει τη γεύ-
ση του αέρα και την κάνει φωνή. 
Τόσα χρόνια εκπαίδευε τα μάτια 
της για να μάθει να βλέπει. Με 
όραση βέβαιη. Με το πάντα που 
δεν κρύβει γιατί.
Οι άνθρωποι χάνονται μες στο 
πολύ ή το λίγο τους. Οργανώνουν 
εντός τους εκστρατείες εαυτών. 
Πολλαπλών ειδώλων που τους 
κάνουν να είναι. Να χωρέσουν 
στο σύμπαν τους, να δεχτούν ό,τι 
γίναν. Ο καθένας έχει την κατα-
δίκη του. Την κατάδική του κατα-
δίκη. Και μια σίγουρη λύτρωση.
Η αφετηρία δεν προδιαγράφει 
την διαδρομή. Η πορεία εμφανί-
ζεται όταν είσαι έτοιμος  να την 
περπατήσεις. Η γραμμή της λή-
ξης, είναι άλλη υπόθεση. Όταν 
τερματίσεις, κουβαλάς μαζί σου 
την ψυχή απ’ τον δρόμο που πέ-
ρασες. Δεν είσαι ποτέ ο ίδιος. Κι 

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.

αυτή το γνωρίζει. Το ξέρει καλά.
Στα χρόνια που έφυγαν είδε τα 
πάντα ν’ αλλάζουν. Να μεταβάλ-
λονται, ν’ αναβάλλονται, να με-
ταθέτουν ευθύνες κι ενοχές. Οι 
εποχές που ξέχασαν κι εκείνες 
που ήρθαν, κρύβαν στον θάνατο 
μια νέα γέννα. Μια διαθλασμένη 
οπτική ενός άλλου φάσματος. 
Που ήταν πάντα εκεί. Σαν απύθ-
μενη αγάπη. 
Μίλησε τις ευχές της σε μπουκά-
λια γυάλινα. Τράβηξε τις κουρ-
τίνες για να μπει το σκοτάδι. 
Ντύθηκε το φως του, να φοβάται 
η πληγή. Απ’ όσα είδε κι απ’ όσα 
άκουσε, έμαθε να κρατά την βοή 
απ’ τα ψέματα. Για να μπορεί να 
θυμάται. Να μην ξεχνά να μετρά-
ει σωστά. 
Τώρα πια κανένα ποτέ δεν υπάρ-
χει στις μέρες της. Μόνο ζωή που 
γελά με μανία.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

μια Ζωη 
   Ζωντανη

η  Σ τ η λ η  τ O υ  τ Α Μ ι Α

■ Για τα 5 χρόνια από το θάνατο του Με-
νέλαου Σμπώκου τα αδέρφια του Άννα, 
Βάσω και γιάννης Σπώκος εισέφεραν στη 
μνήμη του και στη Φ.Α. το ποσό των 200 
ευρώ (σ.σ. δημοσίευση σε ορθή επανάληψη)
Στη μνήμη Μαρίας Μανουρά, η εγγονή της 
Μαρία Μανουρά-Καλλέργη, εισέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α. Στη μνήμη, 
επίσης, της εκλιπούσας, ο γιώργης Κουνά-
λης (πρόεδρος) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 ευρώ. Ποσό, επίσης, 50 ευρώ, εισέ-
φερε στη μνήμη της εκλιπούσας και ο Μά-
κης Κουνάλης.
■ Στη μνήμη  του Σάββα Σμπώκου, η σύζυ-
γός και τα παιδιά του εισέφεραν στη Φ.Α. 
το ποσό των 100 ευρώ
■ Στην μνήμη Αντωνίου Μανουρά, η οικο-
γένειά του, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ
■ Για την συμπλήρωση ενός έτους από τον 
θάνατο του Βασίλη Πλεύρη, η σύζυγος του, 
γεωργία Πλεύρη εισέφερε στη Φ.Α. το πο-
σό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Ιωάννη Βρέντζου (Κατσα-
μπρή) η οικογένεια εισέφερε στη μνήμη του 
και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
■ Στη μνήμη της Ζαφειρένιας Φασουλά, 
τα τέκνα της εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ. Ποσό 50 ευρώ εισέφεραν 
στη μνήμη της εκλιπούσας και στη Φ.Α. και  
τα εγγόνια της, λευτέρης Ξυλούρης και 
ελένη Φασουλα.
■ Στη μνήμη Κώστα Σαλούστρου, η οικο-
γένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ
■ Η οικογένεια της Ελπίδας Μανουρά, 
προσέφερε στην μνήμη της, το ποσόν των 
100 ευρώ στη Φωνή Των Ανωγείων.
■ Στη μνήμη Νίτσας Σπαχή, η οικογένεια 
του Μιχάλη Σαλούστρου του λέανδρου 
εισέφερε, αντί στεφάνου, στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Μανουσέλη και Ελένης Καλ-
λέργη, τα παιδιά τους εισέφεραν το ποσό 
των 50 ευρώ στη Φ.Α.

από το  
μανόλη μανουρά 

(κουρκουτάκη)

Γεις κυνηγός διαφάλεξε 
στσ’Ανωγειανές Μαδάρες,

μα’ταν κι αυτός Ανωγειανός
λαγουδοπερδικάρης,

ντελής και σβέλτος  
προπαντός  

κι όμορφος προπατάρης,
βοσκάδες ελαγόνευε  

κρορφές επορπατούσε,
πλαγιές και ρίζες  

του βουνού,  
όλες τσι κυνηγούσε,

είχενε πόδια του λαγού, 
στο παίξιμο τεχνίτης,
άλλος δεν εφανέρωσε  
εις το νησί τση Κρήτης.
Δεξά σερβά οι πέρδικες 
πέφτανε σα ντο τόπι
μα κι ο λαγός στη φεύγα του 
έπεφτε με την πρώτη.
Η φύση τον επροίκησε  
αυτό τον κηνυγάρη,  
η πέρδικα και ο λαγός
να μην μπορεί αλαργάρει
Μια λύρα κι ένα δίκανο 
ήτανε η ζωή μου
και τώρα αφήνω πίσω μου 
η την αθιβολή μου.

Ριζίτικο

Η όψη του προσώπου σου 
σε μαρτυρεί κερά μου 

πως σ΄ έχω κάνει φυλαχτό 
και σε ΄χω στη καρδιά μου

Ο Τσίπρας πάλεψε σκληρά
και τα ‘χει καταφέρει,
το κρέας ψάρι βάφτισε 
κι ο κόσμος το πιστεύει.

Το χθες μας ετελείωσε 
το αύριο αρχίζει 

ποιος θα ΄ναι αυτός που θα μας πεί 
η μπίλια που καθίζει;

Εγώ μπορώ και να σας πω 
η μπίλια που θα κάτσει, 
στο ποιο αδύναμο κλαδί 

και αύριο θα σπάσει.

γιάννης Αλκ. Σκουλάς (Μανάβης)

Με ποιητικό λόγο…
(σ.σ. οι παρακάτω μαντινάδες, στάλθηκαν προς δημοσίευση,  

από τον αγαπητό συγχωριανό μας Γιάννη Αλκ. Σκουλά (Μανάβη))

■ Στη μνήμη Μενελάου Κοντογιάννη, η 
οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ
■ Στη μνήμη Νίκης Αεράκη, ο σύζυγός της 
Χαράλαμπος Αεράκης, εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 ευρώ
■ Με τη συμπλήρωση, ενός έτους από το 
θάνατο της Ουρανίας Σπαχή, η οικογένειά 
της εισέφερε στη μνήμη της το ποσό των 
50 ευρώ. Ποσό επίσης, 50 ευρώ, εισέφερε 
στη μνήμη της εκλιπούσας, ο Κώστας Σπυ-
ριδάκης (Ασυθιανόκωστας)
■ Στη μνήμη Μαρίας Σκουλά, η οικογένεια 
της, εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ στη 
Φ.Α.
■ Στη μνήμη Μιχάλη Σπιθούρη, η σύζυγός 
του νικολέτα εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 ευρώ
■ Στη μνήμη Ροδούλας Βουιδάσκη-Δροσα-
τάκη, ο σύζυγός της Δήμος Βουιδάσκης 
εισέφερε το ποσό των 50 ευρώ
■ Ο Χαράλαμπος Ξυλούρης εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
■ Η τασία Βρέντζου εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 20 ευρώ
■ Ο νικόλαος Κουτεντάκης εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 70 ευρώ
■ O Πολύδωρος Μπέρκης εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 30 ευρώ
■ Ο γεώργιος νταγιαντάς εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ .
■ Ο Κωνσταντίνος τερζάκης (Σωμαράς), 
από τον Πύργο Μονοφατσίου, εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 40 ευρώ
■ Η εταιρία «Καράτζης Α.ε.» εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η «Φωνή των Ανωγείων» και ο Σύλλογος 
Ανωγειανών της Αθήνας, ευχαριστεί θερμά 
όλους εσάς του δωρητές, για την πολύτιμη και 
ζωοδότρα για την εφημερίδα μας, βοήθειά 
σας. Κάθε ευρώ είναι πολύτιμη, ώστε η εφη-
μερίδα μας να συνεχίσει απρόσκοπτα την ήδη 
45 χρονη πορεία της, καλύπτοντας τα επαρ-
κώς τα έξοδα έκδοσής της.

Η ηλεκτροπληξία
Ο Μητσοφλάς με τον πολύ ψηλό Βαγγέλη Κεφαλογιάννη γλέντιζαν σε κάποιο 
γάμο. Ο Βαγγέλης λίγο μεθυσμένος σήκωνε, όπως στεκόταν όρθιοι γύρω από 
το λυράρη, τα χέρια του και έπαιζε κουρταλάκι (σ.σ. παλαμάκια). 
Κι ο Μητσοφλάς: «Ας τα κουρταλάκια, γιατί θα πιάσεις κανένα καλώδιο και 
θα πάθομε ηλεκτροπληξία!» 

Η αλατσέρα
Ο  ίδιος πάλι (Β. Κεφαλογιάννης) σε άλλο γάμο τραβούσε να σηκώσει, για 
να χορέψουν, δύο φίλους του, πολύ κοντύτερους απ’αυτόν, λέγοντας τους: 
«Ελάστε, μουρέ, να κάμομε την αλατσέρα!»     

Με ποιο, μουρέ, θα μαλώνω;
Ο Σαρακηνόκωστας (Κ. Μανουράς) έχει μητάτο στο Κοπροκεφάλι και ‘γγα-
λονόμο τον εξάδελφο του Βασίλη Μανουρά (του Κεφαλοκωνσταντή). Την 
πρώτη μέρα που κάτσανε να φάνε ο Κώστας νουθετεί και συμβουλεύει το 
Βασίλη: «Ό,τι σου συμβαίνει, Βασίλη, θαν έρχεσαι να μου το λες κι εγώ θα 
καθαρίζω με τους γειτόνους γύρω-τριγύρω. Να προσέχεις τσι Νταμπάκηδες 
γιατί’μαστε Κουμπάροι, τσι Σκαντάληδες γιατί΄μαστε συγγενείς, τους Μανό-
ληδες (Σκουλάδες) κι όλους τους άλλους»
Κι ο Βασίλης, αγανακτισμένος: «Και με ποιο μουρέ Κώστα, θα μαλώνω  
εγώ; Ε;»

(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 Ανωγεια-
νών της Αθήνας, ο συγγραφέας)
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Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες 
ότι ο Δήμος Ανωγείων και το υπουργείο Πολιτι-
σμού Παιδείας και θρησκευμάτων (διά της γενι-
κής γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & νέας γε-
νιάς και του ιδρύματος νεολαίας και Διά Βίου 
Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του 
Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ανωγείων στο οποίο θα υλο-
ποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκ-
παίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕ-
ΛΕΙΑΣ.
Εν αναμονή, μάλιστα, των ενάρξεων των επιμορ-

φωτικών προγραμμάτων, το Κ.Δ.Β.Μ. Ανωγείων ενημερώνει τους δημότες ότι προστέθη-
καν δυο νέα και πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα:
1) «Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, 
διάρκειας 25 ωρών» και  
2)Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη 
εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.), διάρκειας 25 ωρών.
Τα προγράμματα  απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα από 
εθνική προέλευση, ηλικία και μόρφωση, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με αναπηρί-
ες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Οι εκπαιδευτικές 
συναντήσεις αναπτύσσονται από εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς κλπ) και παρέχουν στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον 
γνώσεις, ανταλλαγή εμπειρίας και ευκαιρίες για προβληματισμό.
Απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή αποτελούν η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης 
και η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Τα προσφερόμενα  σεμινάρια του Κ.Δ.Β.Μ.  Δήμου Ανωγείων για τα οποία, ανάλογα τη 
συμμετοχή, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα το προσεχές διάστημα είναι τα παρακάτω: 

α› προγραμματα εθνικησ εμβελειασ:

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΩΡΕΣ

1 1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25

2 2.2  Γεωργία και φυσικοί πόροι 25

3 2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25

4 2.9 Αγωγή Υγείας –Πρώτες Βοήθειες 25

5 2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων
225
25

6 3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25

7 3.8 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25

8 4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50

9 4.13 Βασικά Αγγλικά Α1 50

10 4.15 Βασικά Γαλλικά Α1 50

11 4.17 Βασικά Γερμανικά Α1 50

12 4.18 Βασικά Γερμανικά Α2 50

13 4.19 Βασικά Ιταλικά Α1 50

14 4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25

15 4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

16 4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

17 4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

18 5.7 Εθελοντικές δράσεις στην Τοπική Κοινωνία 25

19 5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25

20 νεο
Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα  
περιβάλλοντα μάθησης

25

21 νεο
Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, 
διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

25

22 6.6 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50

23 6.11 Τοπική ιστορία 25

β› προγραμματα τοπικησ εμβελειασ:

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΩΡΕΣ

1 8.3 Εθελοντισμός: Σεισμοί 25

2
8.63 Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και 
φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση

12

3 8.13 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25

4
8.34 Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη λογο-
τεχνίας

25

5 8.36  Προληπτική Ιατρική στην Τρίτη Ηλικία 25

6
8.42 Εργαστήρι οικολογικής βαφής νημάτων 
και υφαντικής

50

7 8.43 «Χαϊνηδες» Γνώστες του βουνού 25

8
8.56 Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρί-
σκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες

10

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνι-
κής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» 
ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην υπεύθυνη εκπαίδευσης, Ανάπτυ-
ξης και Διασφάλισης Ποιότητας,  ελευθερία Καλομοίρη. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές 
τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή, ώρες 10:30-2:30 και μέχρι 4 Δεκεμβρίου. Παράλλη-
λα, θα δίνονται και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης  όσων είχαν παρακολουθήσει 
επιτυχώς προγράμματα την προηγούμενη περίοδο. 
Αιτήσεις μπορείτε να παραλάβετε και από το ΚΑΠη, από την κυρία Σούλα Σαλού-
στρου. 
✆ ΤΗΛ.:  2834031688, 6983762224
✉ e-mail: kdvm13@gmail.com

➜Ενημερώνουμε ότι ο αριθμός των τμημάτων που θα υλοποιηθούν θα είναι περιορι-
σμένος σε σχέση με άλλες εκπαιδευτικές χρονιές και  θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Φίλες, φίλοι του Συλλόγου μας, θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε και να σας καλέσουμε να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας στο υouTube («ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ “ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ”») για να παρακολουθείτε τα βίντεο από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας. 
Παράλληλα, κάνοντας «like» στη νέα μας σελίδα στο Facebook «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ “ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ”», 
μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα για τις δράσεις, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις μας.
Συμμετέχετε ενεργά με την γνώμη και την παρουσία σας, στην προσπάθειά μας να κάνουμε το Σύλλογό μας αντάξιο της καταγωγής του, αντάξιο της 
ιστορίας και του πολιτισμού των Ανωγείων! Σας ευχαριστούμε πολύ!                                                                                                                             Φ.Α.

ΚΕνΤρΟ ΔΙΑ ΒΙΟυ ΜΑθηΣηΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΔηΜΟυ ΑνΩΓΕΙΩν 

Επιμορφωτικά προγράμματα για τους δημότες Ανωγείων από το Κ.Δ.Β.Μ. Ανωγείων

ΑνΑΚΟΙνΩΣη - προσΚληση

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Στο πλαίσιο της φετινής χοροεσπερίδας, 
ο Σύλλογός μας θα τιμήσει τους ιδρυτές 
του πρώτου ανωγειανού χορευτικού συ-
γκροτήματος, γιάννη και Δημήτρη 
Σταυρακάκη (Μερτζάνηδες), Δημήτρη 
Μαυρόκωστα και Μηνά Πασπαράκη, 
που με το ταλέντο και το μεράκι τους 
στο χορό ανέβασαν ακόμα ψηλότερα 
την ανωγειανή μουσικοχορευτική 
παράδο ση και αποτέλεσαν παράδειγμα 
για όλους τους νεότερους Ανωγειανούς 
- και όχι μόνο.
Εκτός από τους τιμώμενους χοροδι-
δασκάλους, που θα χορέψουν για 
όλους όσους παρευρευθούν εκείνη 
τη βραδιά στο ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑ-
ΚΙ, θα είναι παρόντες και θα χορέ-

ψουν προς τιμήν τους, οι πρωτοχορευτές του 
παραδοσιακού συγκροτήματος Μαυρόκωστα, θανάσης Μαυρόκωστας, 
Δημήτρης Σαμαρίτης, Μανώλης Μαρής και λευτέρης Χαιρέτης, αποδει-
κνύοντας έμπρακτα ότι η παράδοση, που οι τιμώμενοι εκείνης της βραδιάς 
ξεκίνησαν, όχι μόνο συνεχίζεται επάξια, αλλά εμπλουτίζεται και επαυξάνει, 
με σεβασμό και αφοσίωση από τους συνεχιστές της.
Το παρόν θα δώσει και η νεοσύστατη χορευτική ομάδα του Συλλόγου Ανω-
γειανών της Αθήνας, υπό την επιμέλεια του χοροδιδάσκαλου Κώστα Μέμμου.
Σας προσκαλούμε και φέτος να γιορτάσουμε μαζί την έλευση της νέας χρονιάς, 
σε μια βραδιά που φιλοδοξεί για ακόμη μία φορά να αποδείξει πως η ανωγεια-
νή φιλοξενία και το μερακλίκι, δεν έχουν αποκτήσει τυχαία την φήμη, που τ’ 
ακολουθεί!
›Για πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 6932 120494, 
6972 906273, 6977 464742 και 6972 519997.

Σας περιμένουμε όλους!
Φ.Α.

Ο εκπρόσωπος και μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας, Ιωάννης Σπιθούρης, κατά την παράδοση της 
εγκυκλοπαίδειας στο Εργαστήρι Γνώσης της Ενορίας του Αγίου Γεωργίου και στον πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη, στ'Ανώγεια.

 Μ ια πλήρη εγκυκλοπαίδεια «ΔοΜη» 70 τόμων, προσέφερε ο Σύλλογος των 
Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», στο εργαστήρι γνώσης του Αγίου 
γεωργίου Ανωγείων.
Την εγκυκλοπαίδεια δώρησε αρχικά στο Σύλλογό μας, για τον εμπλουτισμό της 
βιβλιοθήκης, που διατηρεί στα γραφεία του στους Αμπελοκήπους, ο κος Μάνος 
Αεράκης, φίλος του Συλλόγου, ο οποίος διατηρεί κοσμηματοπωλείο στο κέντρο 
της Αθήνας (οδός Καραγεώργη Σερβίας αριθμ. 16, Σύνταγμα) και τον οποίο ευ-
χαριστούμε θερμά για την ευγενική του χειρονομία.
Θεωρήσαμε ωστόσο, από κοινού με τον δωρητή κο Μάνο Αεράκη, ότι, παρά το γε-
γονός ότι βρισκόμαστε στην εποχή του Ιnternet και της γρήγορης και εύκολης μέσω 
αυτού πρόσβασης στη γνώση και την πληροφορία, η εγκυκλοπαίδεια αυτή θα εκπλή-
ρωνε καλύτερα το σκοπό της στο Εργαστήρι Γνωσης του Αγίου Γεωργίου και στο 
πραγματικά θεάρεστο κοινωνικό έργο, που αυτό επιτελεί, υπό την επιμέλεια και την 
οργάνωση του πολυπράγμωνος ιερά και πνευματικού πατρός Ανδρέα Κεφαλογιάν-
νη. Για το λόγο αυτό και τελικώς παραδώσαμε στον ίδιο την εγκυκλοπαίδεια.
Ευχαριστούμε για ακόμη μία φορά τον κο Μάνο Αεράκη για την ευγενική προ-
σφορά του προς την νεολαία των Ανωγείων κι ευχόμαστε οι τελικοί αποδέκτες 
να βρούν μέσα στις σελίδες της εγκυκλοπαίδειας αυτής, την γνώση εκείνη, που θα 
διευρύνει τους ορίζοντές τους και θα τους εμπνεύσει στους στόχους και τις επιδι-
ώξεις τους.
Γιατί η γνώση είναι δύναμη!                                                                                                         Φ.Α.

Η Ώρα Τση 
Κρήτης
στα FM
Με απόλυτη επιτυχία συνεχίζεται για 
ένατη συνεχή χρονιά η ραδιοφωνική 
εκπο  μπή «Η ΩΡΑ ΤΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΤΑ FM» που γράφει, επιμελείται 
και παρ ου σιά ζει ο καλός συνεργάτης 
της εφημε ρίδας μας, Μανώλης Σκανδάλης.
Η ποιότητα, η υπευθυνότητα και η σοβα ρότητα σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα 
θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα, την έχουν κάνει να είναι πολύ ψηλά στις 
προτιμήσεις των ακροατών!
Η εκπομπή βγαίνει κάθε Πέμπτη 6-8 το απόγευμα ζωντανά στον αέρα από τον 
«ΚΡΗΤΗ FM στους 87,5» μεγακύκλους για την Αθήνα και αναμεταδίδεται την ίδια 
ώρα στην Κρήτη από τον «ΧΑΝΙΑ FM 98,9» και από το «ΡΑΔΙΟ ΓΕΦΥΡΑ» στο 
Σίδνεϋ της μακρινής Αυστραλίας του εξαίρετου Κρητικού, Οδυσσέα Πλατύραχου.
Εμείς από τη μεριά μας να ευχηθούμε τα καλύτερα στον Μανώλη, να είναι καλά και 
να  συνεχίζει αυτή την προσπάθεια για την ανύψωση του πολιτισμού της Κρήτης και 
του τόπου μας!                                                                                                              Φ.Α.

Όλοι στην Ετήσια Χοροεσπερίδα
του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας

στισ 30/1/2016, στο «κονακι»

δωρεα 
εγκυκλοπαιδειασ 
από το «Σύλλογο 
Ανωγειανών 
Αθήνας», 
στο «Εργαστήρι 
Γνώσης Ανωγείων»

à

μαθηματα
κρητικων χορων

στο σύλλογό μας
ενημερώνουμε όλους του Ανωγεια-
νούς και φίλους του Συλλόγου μας, 
ότι από τον Ιανουάριο θα ξεκινή-
σουν στο χώρο των γραφείων μας 
(Βελεστίνου αριθμ. 18, Αμπελόκη-
ποι), μαθήματα κρητικών παραδο-
σιακών χορών, με την επιμέλεια του 
ανωγειανού χοροδιδάσκαλου και 
πρώην μέλους του Δ.Σ. μας, Κώστα 
Μέμμου και των συνεργατών του. 
Θα διαμορφωθεί τμήμα ενηλίκων 
και παιδικό τμήμα. Οι μέρες και οι 
ώρες των μαθημάτων θα ανακοινω-
θούν σε νεότερη ανακοίνωσή μας 
και θα εξαρτηθούν από την προσέ-

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΜΑΝΩλΗ ΣΚΑΝΔΑλΗ: 
Εδώ σε συνέντευξη με τον πρόεδρο  
της «Ενωσης Κεντρώων» και βουλευτή, Βασίλη λεβέντη

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η :
μαθηματα κρητικησ λυρασ  

στο συλλογο μασ
Ενημερώνουμε όλους του Ανωγειανούς και φίλους του 
Συλλόγου μας, ότι από τον Ιανουάριο θα ξεκινήσουν 
στο χώρο των γραφείων μας (Βελεστίνου αριθμ. 18, 
Αμπελόκηποι), για πρώτη φορά, μαθήματα κρητικής 
λύρας από τον ιδιαίτερα ταλαντούχο λυράρη, φίλο του 
συλλόγου μας, Άρη Πρεβεζάνο. Η μέρα και η ώρα των 

μαθημάτων θα γνωστοποιηθεί σε νεότερη ανακοίνωσή μας και θα εξαρτηθεί από 
την προσέλευση και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Για περισσότερες πληρο-
φορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 6932 120494, στο 
e-mail του Συλλόγου (to.idaionantron@gmail.com) ή στο Inbox της σελίδας μας 
στο facebook (https://www.facebook.com/to.idaionantron).

λευση και τον αριθμό των συμμετε-
χόντων. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν στο τηλ. 6932 120494, 
στο e-mail του Συλλόγου (to.idaion-
antron@gmail.com) ή στο Inbox της 
σελίδας μας στο facebook (https://
w w w . f a c e b o o k . c o m / t o .
idaionantron).
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Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 7 νοεμβρίου, 
το 3ο Σκακιστικό Πρωτάθλημα Ανωγείων 
με νικητή τον 15χρονο σκακιστή γιάννη 
Χαιρέτη, ο οποίος μετά από ένα εξαιρετικό 
τουρνουά που έκανε τερμάτισε μόνος πρώ-
τος και αήττητος (παραχώρησε μονάχα δύο 
ισοπαλίες) κατακτώντας τον τίτλο του Πρω-
ταθλητή του σωματείου με 6/7 ενώ παράλ-
ληλα αύξησε κατά 92 βαθμούς την Διεθνή 
του αξιολόγηση!
Το 3ο Σκακιστικό Πρωτάθλημα Ανωγείων 
– Εσωτερικό Πρωτάθλημα Σ.Ο. Ανωγείων, 
ξεκίνησε στις 27 Σεπτεμβρίου 2015 και 
ολοκληρώθηκε στις 7 νοεμβρίου 2015. 
Ήταν ένα τουρνουά που διοργανώθηκε με 
Ελβετικό σύστημα 7 γύρων, ενώ είχε φυσικά 
– όπως κάθε χρόνο – Διεθνή (από την Πα-
γκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία FIDE) και 
Εθνική (από την Ελληνική Σκακιστική Ομο-
σπονδία ΕΣΟ) αξιολόγηση των παρτίδων.
Ήταν αναμφίβολα το ισχυρότερο από τα 3 
πρωταθλήματα που έχουν διεξαχθεί ως τώ-
ρα και ήταν το τουρνουά που έφερε στο 
προσκήνιο την νέα Ανωγειανή σκακιστική 
γενιά, καθώς όπως ήδη αναφέραμε ο 15χρο-
νος Γιάννης Χαιρέτης κατέκτησε το πρω-
τάθλημα, ενώ ο 14χρονος Γιάννης Μέμος 
κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο με-
τάλλιο. Παράλληλα όλοι οι νεαροί σκακι-
στές και οι νεαρές σκακίστριες του σωμα-
τείου έκαναν ένα πάρα πολύ καλό πρωτά-
θλημα δείχνοντας την συνεχή αγωνιστική 
τους πρόοδο. Φυσικά εκτός από τα παιδιά 
που συμμετείχαν υπάρχουν πολύ περισσό-
τερα τα οποία έρχονται από πίσω περιμέ-
νοντας και διεκδικώντας τη σειρά τους για 
να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της Α’ 
ομάδας του συλλόγου.
Ας δούμε περιληπτικά τι έγινε στο 3ο Σκα-
κιστικό Πρωτάθλημα Ανωγείων:
Ο Γιάννης Χαιρέτης, μαθητής της Α’ Λυκεί-
ου, ξεκίνησε το τουρνουά παίζοντας από την 
αρχή φιλόδοξα αλλά σταθερά. Φθάνοντας 
στον 6ο γύρο, ήταν αήττητος με 3 νίκες και 
2 ισοπαλίες και αντιμετώπιζε τον πρωτοπό-
ρο ως εκείνη τη στιγμή του πρωταθλήματος, 
προπονητή του ΣΟ Ανωγείων FIDE Master 
γιάννη Μαρή, ο οποίος είχε το απόλυτο 
μέχρι τον 6ο γύρο, δηλαδή 5/5. Σε αυτήν 
ουσιαστικά την παρτίδα κρίθηκε ο τίτλος, 
καθώς ο Γιάννης Χαιρέτης, χρησιμοποιώ-
ντας την βαριάντα Αλάπιν εναντίον της Σι-
κελικής Άμυνας που προέταξε ο Γιάννης 
Μαρής κέρδισε την παρτίδα. Το αποτέλε-
σμα αυτό έφερε Γιάννη Χαιρέτη και Γιάννη 
Μαρή να ισοβαθμούν στην 1η θέση με 5/6 
έναν γύρο πριν το τέλος. Ο τελευταίος γύ-
ρος ήταν δραματικός. Ο Γιάννης Χαιρέτης 
επικράτησε επί του Γιώργη Νταγιαντά, ενώ 
η παρτίδα Γιάννης Μαρής – Μανώλης Ντα-
γιαντάς έληξε ισόπαλη μετά από 5ωρη μάχη! 
Έτσι ο Γιάννης Χαιρέτης σκέφθηκε πρωτα-
θλητής με 6/7, ο γιάννης Μαρής κατέκτησε 
την 2η θέση με 5.5/7, ενώ στην 3η θέση ισο-
βάθμησαν ο γιάννης Μέμος και ο Μανώλης 
νταγιαντάς με 5/7 με τον Γιάννη Μέμο να 
έχει καλύτερα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας 
και να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο.
1ος U18 τερμάτισε και κατέκτησε το χρυσό 
μετάλλιο ο Γιώργος Χαιρέτης με 4,5/7, με 2ο 
τον Δημήτρη Νταγιαντά ο οποίος κατέκτη-
σε το ασημένιο με 4/7 και 3ος κατακτώντας 
το χάλκινο ο Χάρης Κονιός με 3,5/7. Χρυσό 

μετάλλιοU10 για τον Γιώργο Κονιό με 3/7!
την τελετή λήξης τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Δήμαρχος Ανωγείων Μανώλης Καλ-
λέργης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δημήτρης Κονιός και ο υπεύθυνος 
Ακαδημιών του οΑΑ ηράκλειο Κώστα 
Κλώκας οι οποίοι έκαναν και τις απονομές, 
όπως επίσης και πλήθος θεατών, γονείς σκα-
κιστών, θεατές – φίλοι του παιχνιδιού, αλλά 
και σκακιστές άλλων σωματείων που βρί-
σκονται στα Ανώγεια λόγω του Παγκρήτιου 
Πρωταθλήματος Γρήγορου Σκακιού που 
διοργανώνει ο ΣΟ Ανωγείων.
Το 3ο Πρωτάθλημα του σωματείου μας ήταν 
σαφώς το ισχυρότερο από όσα προηγήθηκαν 
και αυτό με την μεγαλύτερη αγωνία και συ-
γκλονιστικές ανατροπές. Συγχαρητήρια 
στον νεαρό Πρωταθλητή μας Γιάννη Χαιρέ-
τη, αλλά και σε όλους τους συμμετέχοντες 
που έδειξαν με την παρουσία τους ότι το 
σκάκι ήρθε και ρίζωσε στον τόπο μας, αποδί-
δοντας ήδη όμορφους δροσερούς βλαστούς.
Η πορεία αυτής της ομάδας-παρέας συνεχί-
ζεται, χαρίζοντας μας μοναδικά συναισθή-
ματα!

Και του χρόνου!

τελικη καταταξη

1 Γιάννης Χαιρέτης....................6
2 Γιάννης Μαρής........................5,5
3 Γιάννης Μέμος.........................5
4 Μανώλης Νταγιαντάς.............5
5 Χαιρέτης Γιώργος...................4,5
6 Νταγιαντάς Γιώργης...............4
7 Φασουλάς Μανώλης...............4
8 Νταγιαντάς Δημήτρης.............4
9 Κονιός Χάρης..........................3,5
10 Σαλούστρου Δέσποινα..........3
11 Καλλέργης Γιώργης...............3
12 Κακαζιάνη Τζούλια...............3
13 Μανουρά Μαρία...................3
14 Κονιός Γιώργος.....................3
15 Μιρζάκ Βαλέρια....................2
16 Μέμου Ευαγγελία..................2
17 Σφυρή Ολυμπία......................2
18 Σαλούστρος Κώστας............0,5

Βαθμολογία και τα αποτελέσματα και φω-
τογραφικό υλικό στην επίσημη ιστοσελίδα 
του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων:
www.anogiachess.com

Ξανά γΡΑΜΜΑτεΑΣ
της «ΒουληΣ των ελληνων» 

ο ιωΑννηΣ ΚεΦΑλογιΑννηΣ
(με συντριπτική πλειοψηφία 268 ψήφων)
Οι προσπάθειες του ανωγειανού βουλευτή Ρεθύμνου, Ιωάννη Κεφαλογιάν-
νη, από τη θέση του γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, επιβραβεύτηκαν 
και του εξασφάλισαν την επανεκλογή του στην ίδια τιμητική θέση. Από το 
πολιτικό του γραφείο, αποστάλθηκε στην εφημερίδα μας το ακόλουθο προς 
δημοσίευση, δελτίου τύπου 

05/10/2015

Δελτιο τυΠου
«Στη θέση του Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων επανεξελέγη ο Βου-
λευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Α. Κεφαλογιάννης. Ο 
Ρεθεμνιώτης Βουλευτής συμμετείχε εκ νέου στην  κοινοβουλευτική διαδι-
κασία μέσα από την οποία εξελέγησαν οι νέοι Αντιπρόεδροι, Κοσμήτορες 
και Γραμματείς της Βουλής ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Στην ψηφο-
φορία πήραν μέρος 294 Βουλευτές και δεν εξελέγησαν οι υποψήφιοι της 
Χρυσής Αυγής. Ο κ. Κεφαλογιάννης συγκέντρωσε 228 θετικές ψήφους, 
περισσότερες από όλους τους υποψήφιους γραμματείς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας διαμορφώνονται ως εξής: 
Αναστασία Γκαρά (ΣΥΡΙΖΑ) 208 υπέρ, 66 λευκά, 2 άκυρα
Μάριος Κάτσης (ΣΥΡΙΖΑ) 208 υπέρ, 66 λευκά, 2 άκυρα
Γιάννης Σαρακιώτης (ΣΥΡΙΖΑ) 208 υπέρ, 66 λευκά, 2 άκυρα
Γιώργος Ψυχογιός (ΣΥΡΙΖΑ) 208 υπέρ, 66 λευκά, 2 άκυρα
Γιάννης Κεφαλογιάννης (ΝΔ) 268 υπέρ, 20 λευκά, 2 άκυρα
Νίκος Κούζηλος (Χρυσή Αυγή) 27 υπέρ, 184 λευκά, 49 άκυρα. Ο Ν. Κού-
ζηλος δεν εκλέγεται.
Μετα την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο κ. Κεφαλογιάννης ευχαρίστησε 
τους Βουλευτές που τον τίμησαν με τη στήριξη τους τονίζοντας πως οι 
καιροί απαιτούν συνέπεια και σκληρή δουλεία».

>   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

«λευΚη νυΧτΑ»  
με τη συμμετοχή του 
Συλλόγου Ανωγειανών 
Αθήνας και 11 ακόμα 
κρητικών σωματείων
(10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015)
Καντάδα βγήκ’ ο έρωτας 
και τα στενά γυρίζει
με τους σκοπούς της πεθυμιάς
τσι γειτονιές γεμίζει…

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Την αγαπημένη αυτή «συνήθεια» των ερω-
τευμένων – και όχι μόνο – αναβίωσε για 
πρώτη φορά φέτος, το Σάββατο 10 οκτω-
βρίου, ο Δήμος και ο εμπορικός Σύλλογος 
Αμαρουσίου, με τη συμμετοχή 12 συνολικά 
κρητικών ενώσεων και συλλόγων της Αττι-
κής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, που δι-
οργάνωσε, για τη «Λευκή Νύχτα».

Στην ξεχωριστή αυτή βραδιά, συμμετείχε και 
ο Σύλλογός μας, έχοντας στη συντροφιά του 
τον Μάρκο Κωνσταντάκη, στη λύρα και τον 
Νίκο Ξεζωνάκη, στο λαούτο. 
Η βραδιά ξεκίνησε στις 20:00 μ.μ. στην πλα-
τεία «Αγίας λαύρας» του Αμαρουσίου, 
όπου μετά το καλωσόρισμα που απεύθυνε ο 
πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου 

«ο Κρηταγενής ζευς» κ. Κωστής Σηφάκης, 
ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με 
κρητικούς χορούς από μεικτό χορευτικό συ-
γκρότημα της Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου 
«Ο Κρηταγενής Ζευς», του Συνδέσμου Κρη-
τών ηρακλείου Αττικής «η Μεγαλόνησος» 
και του Συλλόγου Κρητών Πετρούπολης «η 
Μεγαλόνησος», υπό την καθοδήγηση του 

δασκάλου παραδοσιακών χορών Βασίλη 
Μουρτζανού.
Στη συνέχεια, σκοποί και τραγούδια από 
κάθε γωνιά της Κρήτης, πλημμύρισαν τους 
δρόμους του Αμαρουσίου, με την καντάδα 
να καταλήγει στην πλατεία Ηρώων, όπου 
συμμετέχοντες και παρευρισκόμενοι επιδό-
θηκαν σε ένα αυθόρμητο κρητικό γλέντι.
ο Σύλλογος μας ευχαριστεί θερμά την 
Ένωση Κρητών Αμαρουσίου «Ο Κρηταγε-
νής Ζευς» και προσωπικά τον πρόεδρό της 
κ. Κωστή Σηφάκη για την τιμητική πρόσκλη-
ση να συμμετέχουμε στην αξιόλογη αυτή 
πρώτη προσπάθεια αναβίωσης της Κρητικής 
Καντάδας, καθώς και για την άψογη συνερ-
γασία και την φιλοξενία τους. 
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας, έλ-
κοντας την καταγωγή του από έναν πρωτο-
στάτη στη διαμόρφωση και εξέλιξη της κρη-
τικής παράδοσης τόπο, πάντα θα στηρίζει 
προσπάθειες σαν αυτή, που σκοπό έχουν την 
προαγωγή και προβολή της πολιτισμικής 
ταυτότητας του νησιού μας.
Πάντα με καλό να σμίγουμε!

Φ.Α.

Ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας «Το 
Ιδαίον Άντρον» συμμετέχει για πρώτη φορά 
φέτος, με δική του ομάδα, στο 2ο Πρωτάθλημα 
Ποδοσφαίρου Κρητικών Σωματείων, που 
διορ γανώνει ο Σύλλογος Κρητών Αιγάλεω. 
Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν φέτος συνολικά 
20 ομάδες και οι αγώνες διεξάγονται στα γή-
πεδα 8x8 «ELEONAS FOOTBALL CLUB» 
(Κηφισού 147-149, Αγ. Ι. Ρέντης, παραπλεύ-
ρως του Village Park).
Ευχαριστούμε θερμά τον συγχωριανό μας  
Φώτη Φωτόπουλο (εγγονό του Φρυσαλομή-
τσου) και το μεζεδοπωλείο του «το Περαχώρι» 
(Ι. Ράλλη 9, Μεταμόρφωση, 210-2840953) για 
την ευγενική δωρεά για τις εμφανίσεις παικτών 
και υπευθύνου ομάδας.
Ευχαριστούμε, τέλος, τον Παναγιώτη Μαρ-
γαρώνη (Cretan music Photography Produc-
tions), ο οποίος έχει αναλάβει την αποκλειστι-
κή φωτογραφική κάλυψη του πρωταθλήματος, 
για την ευγενική παραχώρηση της φωτογρα-
φίας της ομάδας μας.

Με το καλό και…Πρωταθλητές!!!

ποδοσφαιρο › 2ο πρωταθλημα κρητικων σωματειων της αττικησ
συμμετοχή και της ομάδας του συλλόγου ανωγειανών αθήνας

ΚΑντΑΔΑ Στο ΜΑΡουΣι
     ολοκληρωθηκε το              3ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Ο 15ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

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
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Έφυγες μάνα από τον ψεύτη τούτο κόσμο 
και μας άφησες θλίψη και στεναχώρια. 
Νοιώθουμε τύψεις γιατί είχες 5 παιδιά, εί-
χες 13 εγγόνια και 12 δισέγγονα, όμως 
ήσουν μόνη στο σπίτι μας, στ’Αρκάδι εκεί-
νη την ώρα και λέμε ότι αν ήταν κάποιος 
μαζί σου, ίσως να μην το πάθαινες το ισχαι-
μικό το επεισόδιο. Γιατί όπως ήσουν περή-
φανη από το σπίτι σας, στου Μερτζανομα-
νώλη, στην Καρκαδιώτισσα, έτσι συνέχι-
σες και στο Αρκάδι, όταν παντρεύτηκες, 
τον Τσαπίνη. Δεν ήθελες να γίνεις βάρος 
στα παιδιά σου και ας ήσουν μόνη στο χω-
ριό. Κι έλεγες χαριτολογώντας ότι ήθελες 
να σε βρούμε κορδάκι έπαε στο σπίτι μας 
και μάλλον το εννοούσες. Εσύ κι ο μπα-
μπάς με τα 20 νύχια σας παλέψατε, δουλέ-
ψατε, ιδρώσατε ώστε να μας μεγαλώσετε 
και να μας παραδώσετε, σωστούς ανθρώ-
πους.
Ήσουν μάνα, γιαγιά, άξια σύντροφος και 
γυναίκα και προπαντώς νοικοκυρά.
Θυμάμαι κάποιες φορές που ήμασταν μα-
ζεμένοι στο σπίτι και ο μπαμπάς έλεγε χα-
ριτολογώντας ότι εγώ παιδιά μου δεν πα-
ντρεύτηκα γυναίκα αλλά μια παρασύρα, 
εννοώντας ότι η έγνοια σου ήταν η καθα-
ριότητα να διαρμηστείς, να συγυρίσεις και 
τε να κοιμηθείς. Από μικρό παιδί την είχα  
στο πλευρό μας, να ανέχεται ό,τι πέρναγε 
από το μυαλό μου, το κάθε όνειρό μου ήταν 
κι όνειρο της για μένα. Τυραννούσε το μυα-
λό της και μού’δινε το κάθε τι δικό της. 
Μάνα έφυγες και πρέπει να συνηθίσουμε 
να ζούμε χωρίς εσένα. Βαρή! Μπορεί να 
έφυγες, αλλά θα τιμούμε τη μνήμη  και τη 
μορφή σου, όπως αξίζει σε μια σπουδαία 
μάνα. Η μάνα δεν πεθαίνει ποτέ. Γιατί 
όπως έγραψε και ο Καζαντζάκης: «δεν 
θέλω να πεθάνω, γιατί δεν θέλω να πεθά-
νουν οι πεθαμένοι».  Όσο θα γίνεται ανα-
φορά στο όνομά σας, Τσαπίνενα και Τσα-
πίνης, θα ζείτε. Μάνα σε αποχαιρετούμε 
με δάκρυα και πόνο. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα που σε σκέπασε. Καλό σου ταξίδι, 
μάνα.

Τσαπίνης και δικολογιές
θα’χουν χαρά μεγάλη

γιατί θα ξανασμίξουνε
μετά από χρόνια πάλι

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κό-
σμο που μας συμπαραστάθηκε στο πένθος 
μας. Στη μνήμη της αντί στεφάνων από τους 
συγγενείς συγκεντρώθηκε το ποσό των 700 
ευρώ, από τα οποία, η οικογένειά της πρό-
σφερε 100 ευρώ στην εκκλησία και 600 
ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαδί-
ου.
Η οικογένεια της εκλιπούσας, εισέφερε 
το ποσό των 100 ευρώ στη Φ.Α.

Ο γιός του αρχαγγέλου,  
φτερούγισε για τον Παράδεισο

Πώς να χωρέσεις τη ζωή και το έργο του 
Γιώργου Ξυλούρη σε δυο κόλλες χαρτί. 
Πώς να περιγράψεις το σημαντικό κύκλο 
που διέγραψε στην παραδοσιακή μουσική 
και την μοναδική ικανότητά του να σκάβει 
βαθειά και να ανακαλύπτει τις πιο γερές 
ρίζες του κρητικού πολιτισμού.
Ευλογημένος από την ιστορική οικογένεια 
των Ξυλούρηδων, «μετάλαβε» τις μουσικές 
και τους ρυθμούς της Κρήτης, διάβασε, ανά-
λυσε και υπηρέτησε με όλη τη δύναμη της 
ψυχής του αυτό που λέμε παράδοση. Μέσα 
από εκπομπές, συνεργασίες και τη διοργά-
νωση συναυλιών, ένωσε με σπάνιο και μο-
ναδικό τρόπο τα σταυροδρόμια της Μεγα-
λονήσου. Κράτησε «ζωντανό» στις μνήμες 
των νέων το παλιό και έφερε ταυτόχρονα 
στην «επιφάνεια» τις καλύτερες εκδοχές του 
νέου παραδοσιακού τραγουδιού.
Πώς να χωρέσεις σε δυο κόλλες χαρτί τον 
άνθρωπο Γιώργο Ξυλούρη… Ένα πλάσμα 
χαρισματικό και γενναιόδωρο που με το 
χαμόγελο, το βλέμμα και τη ψυχή του, άφη-
σε ανεξίτηλο το σημάδι του στη ζωή όσων 
βρέθηκαν στο σύντομο πέρασμά του.
Πώς να στερέψουν τα δάκρυα για τον δικό 
μας Γιώργο, που έφυγε τόσο ξαφνικά το 
βράδυ της 19ης Νοεμβρίου. Ο πόνος είναι 
αβάσταχτος και τα λόγια φτωχά να τον 
περιγράψουν.
Πώς να χωρέσεις σε δυο κόλλες χαρτί το 
μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας συ-
μπαραστάθηκαν στην οδύνη της απώλειας 
και «έστρωσαν» με αγάπη και λουλούδια 
το δρόμο του Γιώργη μας στον παράδεισο…

ουρανία, ειρήνη, ναταλία, νίκος και 
Ρηνιώ Ξυλούρη
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Παρασκευή, 20.11.2015, 02:30 τα ξημερώ-
ματα. Οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα γρα-
πτά μηνύματα μεταξύ των μελών του συλ-
λόγου μας ανακοινώνουν σε αλλήλους 
κάτι το αφάνταστο: Ο Γιώργης Ξυλούρης 
του Ψαρονίκου «έφυγε» από κοντά μας…
Κανείς μας δεν μπορούσε να πιστέψει το 
τραγικό αυτό νέο.
Γιος του αρχάγγελου της Κρήτης Νίκου Ξυ-
λούρη και της Ουρανίας Μελαμπιανάκη, ο 
Γιώργης παρ’ ότι επέλεξε να μην ακολουθή-
σει τα χνάρια του πατέρα του, σταδιοδρο-
μώντας καλλιτεχνικά, δεν θα μπορούσε να 
μην αναπτύξει μια ιδιαίτερη αγάπη για την 
παραδοσιακή κρητική μουσική, και όχι μόνο, 
αποκτώντας μια βαθιά γνώση, που με μερά-
κι μεταλαμπάδευε τόσο μέσα από τις ραδι-
οφωνικές του εκπομπές στο Ραδιοφωνικό 

Όσο διαβαίνει ο καιρός, η θλίψη μεγαλώνει 
γιατί η απουσία σου θεριεύει και φουντώνει

Μιχάλη, η απουσία σου, πληγή μεγάλη αφήνει
κι όσο κι α’ προσπαθήσουμε  

δε γιαίνει και δε κλείνει
Η φεύγα σου σημάδεψε για πάντα τη ζωή μας

μα η ψυχή σου αισθάνομαι  
πως βρίσκεται μαζί μας

Όφου καημό τον έχουνε, Μιχάλη τα παιδιά σου
που δεν μπορούν να ξαναμπούν,  

ποτέ στην αγκαλιά σου
Την ανθρωπιά, μας άφησες κληρονομιά μεγάλη

κι αθάνατος στη σκέψη μας,  
θα βρίνεσαι Μιχάλη

η γυναίκα σου, νικολέτα
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Ο χάρος στη χαρόντισσα διπλά τσι παραγγέλ-
νει φέρε το μαύρο άλογο μη τύχει και με δούνε, 
βάλε και τσι σαϊτες μου με τη φαρμακερή μου 
απού τη ρίχνω στην καρδιά και τελειώνουν όλα 
τα πέταλα τ’αλόγου μου να πιάσεις να τα βγά-
λεις και να του βάλεις πούπουλα… Γιατί θα βγω 
στ’Ανώγεια, θα πάω στην Καβαλαριά…

Επήγα στην Καβαλαριά  
πού’χει φωλιάσει ο πόνος

κι έλειπε από την καρυδιά,  
ένας ωραίος κλώνος

Μιχάλη πως εμίσεψες που’χεις φωλιά αφήσει
κι είναι μεγάλο άδικο κι ανατροπή στη φύση

Κρίμα και μες τη μαύρη γης  
να σβήσει η ομορφιά σου

μα άφησες αντίγραφο,  
το ίδιο τα παιδιά σου

Ο πόνος που μας άφησες  
δεν έχει αρχή και τέλος
κι ακρωτηριαστήκαμε  
απ’ τ’ακριβό μας μέλος

Μάνα με τα επτά παιδιά, που έχασες το ένα
το κυπαρίσσι το ψηλό με το αϊτήσιο βλέμμα

Μάνα, πώς δεν τρελαίνεσαι  
που κάναμε κηδεία

η του παλληκαριού το γιό  
που’λεγε και η θεία

Λένε πως χάνεται η ζωή,  
ο άνθρωπος σα ποθάνει

το ίδιο λογαριάζεται  

κοινωνικα κοινωνικα
Στη μνήμη 
γεωΡγιου 
νιΚολΑου 
ΞυλουΡη

✞Αποβίωσε στις 19/11/2015, 
ετών 55

Στη μνήμη 
ΜιΧΑλη 

ΣΠιθουΡη
✞Ένα έτος από το θάνατό του, 

στις 6/8/2014

Στη μνήμη  
ΜΑΡιΑΣ ΣΚουλΑ 

(τσαπίνενα)
✞Αποβίωσε στις 5/11/2015,  

ετών 86

Στη μνήμη  
ΜΑΡιΑΣ 

ΜΑνουΡΑ  
(Σωμαρολευτέραινα)
✞Αποβίωσε στις 30/11/2015, 

ετών 89

Σταθμό Στο Κόκκινο και τις συναυλίες, που 
διοργάνωνε, όσο και με την παρουσία του 
στο πωλητήριο του Μουσείου Ελληνικών 
Μουσικών Οργάνων – Συλλογή Φοίβου 
Ανωγειανάκη, στην Πλάκα, αλλά και το 
ιστορικό δισκοπωλείο, που διατηρούσε με 
την μητέρα του στο κέντρο της Αθήνας.
Άνθρωπος οικείος και προσιτός, ο Γιώργης 
ήξερε να σε κερδίζει με το καθαρό βλέμμα 
και την ειλικρίνειά του, την γενναιοδωρία 
και την πάντα καλή και θετική του διάθεση. 
Έχοντας διατελέσει ο ίδιος, κατά το πα-
ρελθόν, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ανω-
γειανών της Αθήνας, βρέθηκε από την πρώ-
τη στιγμή στο πλευρό μας, τόσο ηθικά όσο 
και έμπρακτα, επικοινωνόντας μέσω της 
εκπομπής του και των σελίδων κοινωνικής 
δικτύωσης, που διατηρούσε, τις δράσεις και 
τις επιδιώξεις μας.
Ως ελάχιστη ένδειξη συμμετοχής στο πέν-
θος, ο Σύλλογός μας, με ομόφωνη απόφαση 
των μελών του Δ.Σ., ανέστειλε όλες τις εκ-
δηλώσεις, που είχε προγραμματίσει για τον 
μήνα Δεκέμβριο και ανέβαλε την συμμετο-
χή του στον 1o αγώνα του Πρωταθλήματος 
Ποδοσφαίρου Κρητικών Σωματείων, στο 
οποίο για πρώτη φορά φέτος συμμετέχει.
Πλήθος κόσμου παρόν στην νεκρώσιμη 
ακολουθία και στην ταφή του, τιμώντας τη 
μνήμη του.
Τίποτα όμως δεν είναι αρκετό και δεν μπο-
ρεί να ισορροπήσει την αιφνίδια και μεγάλη 
αυτή απώλεια για την κοινωνία των Ανω-
γείων, για τον καθένα από μας, που είχε την 
τιμή και την τύχη να γνωρίσει προσωπικά 
τον Γιώργη και να συναναστραφεί μαζί του, 
κυρίως όμως για την οικογένειά του. Για τη 
μητέρα του, την αγαπημένη μας Ουρανία, 
που για 2η φορά, μετά τον αείμνηστο Νίκο 
Ξυλούρη, αντιμετωπίζει την μέγιστη απώ-
λεια, αυτή του γιού της. Για την αδελφή του 
Ρενάτα, που έχασε το στήριγμά της. Για την 
γυναίκα του Ειρήνη, που έχασε την αδελφή 
ψυχή της. Για την Ναταλία και το Νίκο, που 
έχασαν τόσο πρόωρα τον πατέρα τους.
Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια περισσεύουν. 
Τίποτα δυστυχώς δεν αρκεί για ν’ απαλύνει 
τον πόνο.
Σαν ίστατο χαιρετισμό οι, από καρδιάς 
βγαλμένες, για σένα, μαντινάδες των μελών 
του Δ.Σ. του Συλλόγου Ανωγειανών της 
Αθήνας:

Θρηνούν τ' Ανώγεια και μαζί
ο γέρο Ψηλορείτης,

π' εχάθη ο μοναχογιός
τ' Αρχάγγελου τση Κρήτης

Ζ.Ν.Α.
Είναι μεγάλο το κενό

Ξυλούρη του χαμού σου,
καλοστραθιά εκειά που πας

να σμίξεις του κυρού σου
γιάννης Σπιθούρης (γιάγκος)

Καλό παράδεισο Γιώργη!
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Είναι βαρύ το χτύπημα
για το μοναχογιό σου

Ξυλούρη για δεν έφτανε
το πένθος το δικό σου.

Ξυλούρη, παίξε κοντυλιές
του πόνου, για σημάδι

για να σε βρει ο Γιώργης σου
α πούρχεται στον Άδη.

Ξυλούρη, ο γιός σου όντε θαρθεί
να πιάσεις η τη λύρα

να παίξεις να γλεντίσετε
να ΄κδικηθείς τη μοίρα.

Δυο πένθη εμονιάσανε
και σ΄έχουνε στη μέση
υπομονή, γιατί η ζωή

τα κάνει όπως τσ΄αρέσει.
Αριστείδης Χαιρέτης

(γιαλαύτης)

μάνα παιδί να χάνει
Μάνα που σού’δωκε ο Θεός,  

μια μαχαιριά μεγάλη
ώστε να ζεις να μη θωρείς,  

το γιό σου το Μιχάλη
Μαρίνα Σπιθούρη
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ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΧΑΛΗ
«Χάσαμε όμως το πιο τίμιο –τη μορφή σου- 

που ήταν σαν μια Απολλώνια οπτασία»
Κ. Καβάφης 

….πέρασε ένας χρόνος από εκείνο το πρωινό 
του Αυγούστου, που έφυγες από κοντά μας και 
η μνήμη με πάει σ’ένα άλλο Αύγουστο, εκείνο 
της νεότητάς σου. Φωνές και γέλια στο πατρι-
κό μας, λαμπρός ο Αύγουστος, θάμπωναν τα 
μάτια μας, από το άσπρο του ασβέστη πάνω 
στον οντά μας. Ήμασταν πάντα πολλοί, ο Βα-
σίλης, Εσύ, η Μαρίνα, ο Σωκράτης, ο Δημή-
τρης, η Αγάπη, η Μαρία. Όλες ο δυνατότητες 
μπροστά μας κι εμείς αγνοούσαμε τότε πόσο 
ευτυχισμένοι ήμασταν. Τελετουργία η προετοι-
μασία για το καφενείο. Να πλυθείς, να ντυθείς, 
να ετοιμαστείς. Αυτή την εικόνα σου κρατάω 
βαθιά στην ψυχή μου. Να κατεβαίνεις τη σκάλα 
ευθυτενής και χαμογελαστός, όμορφος στο 
λευκό σου πουκάμισο. Όλοι σε καμαρώναμε 
Μιχάλη. Η Θεία μας, σου έριχνε ματιές επιδο-
κιμασίας, ο πατέρας μας ήθελε να είναι βέβαι-
ος ότι εσύ πήγες στα όρη κι η μάνα μας, πάντα 
στηριζόταν στην καλοσύνη και τη γενναιοδω-
ρία σου. Κι ύστερα πάλι ήταν αυτή η απόλυτη 
σοβαρότητα σου, που στα παιδικά μου μάτια 
σ’έκανε πιο μυστήριο και μοναδικό. Πολύ αρ-
γότερα, κατάλαβα πόσο τρυφερός κι ευαίσθη-
τος άνδρας υπήρξες. Κάλυπτες αυτή σου την 
πλευρά, γιατί ήταν η άμυνά σου. Ήταν προα-
παιτούμενο για να ανδρωθείς και να μεγαλώ-
νεις στην απαιτητική  ανωγειανή κοινωνία. 
Είχες όλα τα γνωρίσματα των παλιών ανωγεια-
νών ανδρών. Έντιμος, σοβαρός μ’ένα βαθύ 
αίσθημα συμπόνιας για τον συνάνθρωπο, ενέ-
διδες μόνο στο «ακριβό» καλαμπούρι και σ’ά-
ρεσε να μαθαίνεις και να ακούς ιστορίες. Διά-
βαζες με πάθος ότι ιστορικό βιβλίο έπεφτε στα 
χέρια σου, θαύμαζες πάντα τις προσωπικότη-
τες που ξεχώρισαν κι αγαπούσες με πάθος 
τ’Ανώγεια. Είχες ένα ιδιαίτερο χάρισμα, λες 
και είχες συνείδηση της ιστορικής μνήμης που 
διαπερνά τον τόπο σου και την ιστορία του 
χωριού μας.  Συνεπής και καλός βοσκός, αγά-
πησες τα όρη και τη βοσκική. Σεβόσουν τους 
άγραφους νόμους που διέπουν την κοινωνία 
των βοσκών και είχες την εκτίμηση και την απο-
δοχή όλων. Συνοδοιπόροι μέχρι το τέλος μαζί 
σου, τα αδέλφια σου, ο Βασίλης και ο Δημήτρης 
μας, δεν χωρίσατε ποτέ και δίνατε πάντα μαζί 
τις καθημερινές μάχες. Και ξαφνικά εσύ, ο πιο 
ρωμαλέος, ο πιο δυνατός, έφυγες χωρίς να σου 
δωθεί το πλεονέκτημα της μιας μάχης. Γιατί 
είμαι σίγουρη, ότι θα την κέρδιζες Μιχάλη.

Ήταν τόσο αιφνίδιο το πέρασμα από τη ζωή 
στο θάνατο, που τα χάσαμε όλοι. Η είδηση πά-
γωσε όλο το χωριό. Ακρωτηριασμένα τα αδέλ-
φια σου, αμήχανοι να διαχειριστούμε την απώ-
λειά σου. Βυθισμένη στη θλίψη η γυναίκα σου, 
απαρηγόρητη η μάνα μας «σαν να σε κτύπησε 
σφαίρα…», λέει και ξαναλέει. Και τα παιδιά 
σου, μ’ένα βλέμμα απορίας να κάνουν ερωτή-
σεις δύσκολες. Γιατί τους λείπεις πολύ, Μιχάλη. 
Υπήρξες τόσο τρυφερός και καλός πατέρας, 
που θα είναι δυσαναπλήρωτο το κενό που άφη-
σε η απουσία σου.

Μέσα σ’αυτή την άφατη θλίψη που σκίασε την 
οικογένειά μας, η μόνη μας παρηγοριά είναι τα 
βλέμματα των παιδιών σου. Του Μανώλη σου, 
της Φωτεινής σου, του Γιάννη σου. Γιατί ζω-
ντανεύεις ξανά μέσα από αυτά. Κι όλη η αγάπη 
μας και η προσοχή μας, θα είναι στραμμένη στα 
παιδιά και στη γυναίκα σου.
«Δεν θα είσαι ποτέ πια μόνος, αφού είμαστε 
μόνοι χωρίς εσένα»

η αδερφή σου,
Αγάπη Σπιθούρη

Στη μνήμη του εκλιπόντος, η σύζυγός του 
Νικολέτα εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 
ευρώ.

με ιδιαίτερη επιτυχία, πραγματοποιήθηκαν, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στο αμφι-
θέατρο του Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 
εβδομηκοστή πέμπτη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Στην αρχή της τελετής 
ανακοινώθηκαν οι πρωτεύσαντες μαθητές της Έκτης τάξης που θα προπορεύ-
ονται στις παρελάσεις και ακολούθησε μια πλήρης και άρτια οργανωμένη 
αντιπολεμική εορτή, με ποικίλο περιεχόμενο και πολλαπλά μηνύματα. Την 
εορτή επιμελήθηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα οι δασκάλες της Τρίτης και της 
Τετάρτης τάξης κ. Σαλούστρου ελένη και Παπαδοπούλου Σταυρούλα, με τη 
συμπαράσταση και των υπόλοιπων συναδέλφων.

Αιδεσιμότατε, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μας μαθητές!
Η πυξίδα του χρόνου βρίσκεται σταθερά στη θέση της, και το «ΟΧΙ» του 
σαράντα μας καλεί να γιορτάσουμε την 75η επέτειό του!
Για μας τους Έλληνες, οι τελευταίες μέρες του Οκτώβρη είναι συνδεδεμένες 
στη μνήμη μας με τις λαμπρές σελίδες της ιστορίας μας, που γράφτηκαν πάνω 
εκεί στης Πίνδου τις κορφές, από τα άξια παλικάρια της πατρίδας μας, για τα 
μεγάλα ιδανικά, της ελευθερίας και την Δημοκρατίας. 
Αυτές τις ημέρες δεν μπορούμε να μην δακρύσουμε  ακούγοντας την  ηρωική 
φωνή της Σοφίας Βέμπο να εμψυχώνει τους φαντάρους μας, δεν μπορούμε να 
μη θυμηθούμε τη λόγχη και το βόλι, τις γυναίκες της Πίνδου, τα χιόνια, τα 
κρυοπαγήματα, τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες που πέρασαν οι ηρωικοί μας 
φαντάροι.
Το πόσο μας συγκινεί αυτός ο δίκαιος αγώνας  των προγόνων μας για την 
ελευθερία θα το καταλάβετε από το πάθος των μαθητών  της Τρίτης και της 
Τετάρτης τάξης  που θα παρουσιάσουν τα γεγονότα του «Σαράντα». Συγχα-
ρητήρια στις δασκάλες τους στην κ. Σαλούστρου Ελένη και την κ. Παπαδο-
πούλου Σταυρούλα
Είμαστε ικανοποιημένοι που οι δάσκαλοι και οι μαθητές του Σχολείου μας,  
αγκαλιάζουν με ιδιαίτερη θέρμη τα ιστορικά μας γεγονότα και επιδίδονται σε 
ένα αγώνα μνήμης, πολύ καιρό πριν, αντλώντας διδάγματα φιλοπατρίας ,ψυ-
χικού σθένους, αγωνιστικότητας και ηρωισμού. Ελπίζω έτσι να συνεχίσουμε!.
Πριν προχωρήσουμε στη γιορτή μας, θα επαινέσουμε ένα άλλο επίσης δίκαιο 
αγώνα για την κατάκτηση της γνώσης, που δίνεται στο σπίτι και το σχολείο 
και αφορά όλους τους μαθητές μας. 
Θα αναφερθούμε σήμερα, στους μαθητές της Έκτης τάξης που αρίστευσαν 
πέρσι και θα τους δούμε να προπορεύονται στις παρελάσεις. 
Κατά τη διαδικασία ανάδειξης των σημαιοφόρων, βρέθηκαν τρεις μαθητές με 
άριστα «Δέκα». Είναι οι:
Ξυλούρη ειρήνη
Ξυλούρη ιμφιάνασα και 
Πασπαράκη Χρυσούλα
Μετά από κλήρωση σημαιοφόροι αναδείχτηκαν για την πρώτη περίοδο11-9-2015 
έως 31-01-2016, η Ξυλούρη Ιμφιάνασσα και για την δεύτερη από 1-02-2016 έως 
15-6-2016 η Ξυλούρη Ειρήνη. Τις σημαιοφόρους θα πλαισιώνουν κατά την 
πρώτη περίοδο οι: Πασπαράκη Χρυσύλα, νταγιαντά ευαγγελία στην πρώτη 
σειρά και Μανουρά ελένη, Σκανδάλης γεώργιος και Φασουλά ηρώ στη 
δεύτερη σειρά. Στη δεύτερη περίοδο η Μέμου ευαγγελία και Χαιρέτη Μαρία 
στην πρώτη σειρά και Ξυλούρης νικόλαος, Σμπώκου Αριστέα και Στρατήγη 
γεωργία στη δεύτερη σειρά. 
Στην κατάθεση στεφάνων θα είναι η Μανουρά Δήμητρα και Μπέρκης γεώρ-
γιος. Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και στις οικογένειές τους.
Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο για να συμμετέχουμε στις εορταστικές εκδηλώσεις 
του δήμου μας θα συγκεντρωθούμε στο χώρο του Σχολείου στις 10:30 π.μ. 

ΚΑλη εΠιτυΧιΑ Στη γιοΡτη ΜΑΣ!!
ΧΡονιΑ ΠολλΑ ΚΑι του ΧΡονου!!

Γυναίκα περήφανη και δημιουργική, παλιάς 
κοπής και πάντα γελαστή, σεβαστή στο χωριό, 
σε συγγενείς και φίλους, η Μαρία Μανουρά, 
άφησε τα εγκώσμια στις 30 του Νοέμβρη, για 
να «συνταντήσει» τον άντρα της, τον αείμνη στο 
Λευτέρη Μανουρά (το Σωμαρολευτέρη), που 
έφυγε πρώτος, το 2002. 
Από μικρό παιδί έως και την τελευταία φορά 
που την είδα (και έμοιαζε, που να πάρει…
πράγματι, ως η «τελευταία φορά»), τον περα-
σμένο Αύγουστο, στ’Ανώγεια στο σπιτικό της, 
ένοιωθα την αγάπη και την καλοσύνη της. 
Ανασηκώθηκε. Τόσο λίγο, όσο μπορούσε. Για 
να δείξει σεβασμό. Για ακόμα μία φορά άκουσα 
την καλή της κουβέντα: «Νά’σαι καλά παιδί 
μου, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, να μου φιλή-
σεις την Ειρήνη…». Δάκρυσε. Μεγαλείο ψυχής 
η προσπάθειά της. Με όση δύναμη είχε, ευχό-
ταν το καλό και το όμορφο. Ξανά και ξανά. 
Την υγεία και την αγάπη… Η μάχη χανόταν…, 
αλλά το μυαλό της ξυράφι και το βλέμμα της 
ακόμα ζωηρό. Αυτό που απέπνεε, ήταν αξιο-
πρέπεια. Έφυγα αποχαιρετώντας…
Μουδιασμένος. Στο δρόμο για το Ηράκλειο, 
έφερα εικόνες στο μυαλό μου από τα παλιά. 
Αυτός ο δρόμος για το Ηράκλειο, αυτές οι σκέ-
ψεις στο μυαλό. Με συνάντησαν ξανά... Αυτή 
τη φορά για τη θεία Μαρία. Και είναι οι εικόνες 
που σε κρατούν και δυστυχώς σβήνουν με τους 
ανθρώπους. Ερχόταν στο μυαλό μου η αναμονή 
της άφιξης στον προορισμό μου. 20 σκαλιά πριν 
την αυλή και το σπίτι του Σωμαρολευτέρη και 
της θείας Μαρίας. Δρο σιά και αγαλλίαση το 
καλοκαίρι. Ζέστη και θαλπωρή το χειμώνα. Ο 
έρωτάς τους βιβλίο. Η αγάπη τους παροιμιώδης. 
Ο πάντα λιγο μίλητος και ουσιαστικός, αλλά 
ανθρώπινος Σωμαρολευτέρης, έφυγε, αλλά δεν 
ξεχάστηκε μια μέρα. Τον ακολούθησε η θεία. 
Δεν άντεξε, αν και το πάλεψε γιατί αγαπούσε 
τη ζωή. Αγαπούσε τους ανθρώπους.
Τις εικόνες αυτές δε θα της ξαναζήσω, δεν θα 
τις απολαύσω. Τα σκαλιά αυτά, δεν θα’χουν 
πια προορισμό…
Η Θεία Μαρία, ευτύχησε με το Σωμαρολευτέρη, 
τον αδερφό του πατέρα μου, να ζήσουν περή-
φανα και σεβαστικά. Τα 7 παιδιά που από-
κτησαν, τον Αριστομένη, την Βαγγελιώ, τη 
Λευκώ, τη Γεωργία, τη Λουίζα, το Νίκο και την 
Ελένη, τους χάρισαν εγγόνια και δισέγγο να, 
και τους εκπροσώπησαν πανάξια στην 
ανωγειανή κοινωνία, και βεβαίως στην ανω-
γεια νή παροικία της Αθήνας. Άνθρωποι όλοι 
τους, μετρημένοι και σοβαροί, μπόρεσαν να 
τιμήσουν τη ρίζα τους και να αποτελούν 
σήμερα, πραγματικά σεβάσμια και δημιουργικά 
μέλη της κοινωνίας. Είτε στ’Ανώγεια, είτε στην 
Αθήνα, είτε στη Γερμανία. Και ο Σωμα-
ρολευτέρης και η Μαρία, δεν ήθελαν κάτι 
περισσότερο.
Η αυλαία έπεσε πια. Όμως, η μνήμη της 
Σωμαρολευτέρενας, δεν θα σβήσει. Όπως δεν 
έσβησε και του Σωμαρολευτέρη. Η βιωτή της, 
έφτασε στο τέλος της. Πανάξια διαδρομή. Πε-
ρήφανος αποχαιρετισμός. Τα κατάφερε. 
Καλοστραθιά θεία. Πολύ σ’ευχαριστώ!

Ο ανιψιός σου, 
γιάννης Μανουράς 

�

Ήσουν γυναίκα πρότυπο  
αι με μεγάλη αξία,

 γι’αυτό θα μείνει η μνήμη σου  
πάντοτε αιωνία!

Στα χνάρια σου θα πορπατώ  
ως μ’είχες μαθημένη, 

καλοστραθιά σου έκια που πας  
γιαγιά μου Αγαπημένη…

για τη γιαγιά μου
Μαρία Μανουρά-Καλλέργη

Η εγγονή της Μαρία Μανουρά-Καλλέργη, ει-
σέφερε το ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.
Στη μνήμη, επίσης, της εκλιπούσας, ο Γιώργης 
Κουνάλης (πρόεδρος) εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 ευρώ. Ποσό, επίσης, 50 ευρώ, 
εισέφερε στη μνήμη της εκλιπούσας και ο 
Μάκης Κουνάλης.

28η οκτωβριου › αντιπολεμικη εορτη  
στο δημοτικό σχολείο ανωγείων

ή OμιΛιΑ της διευθύντριας του δημ. σχολείου
για την επέτειο της 28η οκτωβρίου

δράσεις   αποδράσεις
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κοινωνικακοινωνικα
Στη μνήμη 

νιΚηΣ ΑεΡΑΚη 
(νταροχαραλάμπαινας)

✞Αποβίωσε στις 9-11-2015,  
ετών 84

Στη μνήμη 
ουΡΑνιΑΣ 

ΣΠΑΧη
✞Ένα έτος από το θάνατό της, 

στις 30-11-2014

Αγαπημένη μας θεία Νίκη,
 Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, στον αγα-
πημένο σου γενέθλιο τόπο τον Καμαριώ-
τη για να σε αποχαιρετήσουμε. Και είμα-
στε όλοι εδώ Θεία.  Ο αγαπημένος σύ-
ντροφος της ζωής σου ο θείος ο Μπάμπης 
που τώρα και εξήντα χρόνια κρατιόσαστε 
σφιχτά χέρι-χέρι. Είναι τα αδέλφια σου, 
τα αδέλφια του άνδρα σου, οι συγγενείς 
σου, οι γείτονες, οι φίλοι και οι χωριανοί. 
Μα πιο πολύ θεία είναι εδώ τα ανίψια σου 
και από τσι δυο μπάντες που όμως δεν τα 
ξεχώριζες και μας είχες όλους σαν παιδιά 
σου. Ήλθαμε θεία να σε αποχαιρετήσουμε 
όχι κινούμενοι από το καθήκον, αλλά από 
την αγάπη και  τον σεβασμό. Τον σεβασμό 
για έναν άνθρωπο που η ζωή  του δεν ήταν 
εύκολη και που δεν έσκυψε ποτέ το κεφά-
λι. Με την πληθωρική σου εμφάνιση, με 
τον χαρακτήρα έξω καρδιά που σε διέκρι-
νε και με τον αέρα που είχες, ήσουν πάντα 
μια ευχάριστη παρέα όπου και να πήγαι-
νες. Θεία Νίκη, γεννημένη ανάμεσα στους 
δύο πολέμους, δεν είχες εύκολη ζωή. Μέ-
λος πολυμελούς οικογένειας με γονείς 
ανθρώπους του μόχθου, το ψωμί δεν ήταν 
εύκολο. Τα κατάφερε η οικογένειά σας με 
πολύ κόπο να αναστηθείτε και να περπα-
τήσετε τις στράτες της ζωής ενωμένοι και 
αγαπημένοι. Καμάρωνα να σε βλέπω θεία 
με τα αδέλφια σου να είστε σαν μια γρο-
θιά.
Κοπελιά σε αγάπησε ο θείος μου ο Χαρα-
λάμπης και μαζί πορευτήκατε έξι δεκαετί-
ες. Οι πρώτες δύσκολες, οι επόμενες πιο 
εύκολες όχι όμως ασυννέφιαστες. Πα-
ντρευτήκατε και μείνατε στον Καμαριώτη, 
μετά στα Ανώγεια και πάλι λίγο στον Κα-
μαριώτη ώσπου στις αρχές της δεκαετίας 
του 60 θα πάρετε την μεγάλη απόφαση, 
θα κάνετε το μεγάλο βήμα και θα πάτε 
στην Αθήνα. Σκληρά χρόνια για τους έλ-
ληνες και για σας τους ίδιους επίσης. Θα 
δουλέψετε σκληρά και θα κάμετε καταδιά. 
Το σπίτι σας θα είναι το καταφύγιο για 
τον Νταρογιώργη και τον Νταρολευτέρη 
τα αδέλφια του άνδρα σου που θα  ακο-
λουθήσουν μετά από λίγο τα βήματά σας 
και θα βρεθούν στην Αθήνα ξένοι  αλλά 
όχι μόνοι. Θα συντράμετε όπως μπορείτε.  
Μετά από πολλά χρόνια που περάσατε 
στην Αθήνα αποφασίσατε να επιστρέψε-
τε στο Ηράκλειο να είσαι κοντά στο αγα-
πημένο σου χωριό κοντά με τα αδέλφια 
σου. Ο θείος δουλεύει πια στο Μουσείο 
σαν συντηρητής και θα συμμετέχει στις 
ανασκαφές που θα κάνει ο καλός σας φί-
λος ο καθηγητής Σακελλαράκης. Ο θείος 

θα είναι ο πιο έμπιστος συνεργάτης του 
Σακελλαράκη όλα αυτά τα καλοκαίρια 
των ανασκαφών και εσύ θα είσαι μαζί 
τους να βάζεις το μαγικό σου χέρι στην 
περιποίηση των δεκάδων εργατών που 
απασχολήθηκαν στις ανασκαφές. Αγαπη-
μένη μας Θεία. Στερήθηκες την μητρότη-
τα. Σε πονούσε αυτό. Όμως από  υπερη-
φάνεια, από σεβασμό για τους γύρω σου, 
το παράπονο δεν έβγαινε προς τα έξω. 
Αγάπησες τα παιδιά των αδελφών σου και 
των αδελφών του άνδρα σου σαν δικά σου 
παιδιά. Δεν νιώθαμε ανίψια, σε νιώθαμε 
σαν μάνα. Πάντα με την καλή κουβέντα, 
με την πολύτιμη συμβουλή και το χουβαρ-
νταλίκι σου. Ήσουν υπερήφανη θεία για 
τα ανίψια σου και το τόνιζες σε κάθε ευ-
καιρία. Και εμείς Θεία Νίκη σε αγαπού-
σαμε.  Θέλω να ξέρεις ότι ο Θείος μας ο 
Μπάμπης θα τύχει της προσοχής μας και 
δεν θα τον αφήσουμε να αισθανθεί μόνος 
του. Θεία μια παραγγελιά θέλω να μου 
κάνεις εκεί που θα πας. Να δώσεις χαιρε-
τίσματα στη Φερενίκη, τον Νταρολευτέρη, 
την Θεία μου τη Μαρία, την Ειρήνη, στον 
Θείο μου τον Σωκράτη. Είμαι σίγουρος 
Θεία ότι την ώρα αυτή που μιλάμε σε κά-
ποια γωνιά του  παραδείσου, εσύ, τα πρό-
σωπα που ανάφερα παραπάνω και οι δικοί 
σου φίλοι και συγγενείς θα είσαστε μαζε-
μένοι και θα ανταλλάσετε νέα. Καλοστρα-
θιά Θεία Νίκη..

Αιωνία σου η Μνήμη.  
Θα είσαι πάντα στη μνήμη μας ζωντανή.

ο ανηψιός σου, 
 γιώργος ελ. Αεράκης

Στη μνήμη της εκλιπούσας, ο σύζυγός της 
Χαράλαμπος Αεράκης, εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 ευρώ.
επίσης, ο Χαράλαμπος Αεράκης, ευχα-
ριστεί όλους εισέφεραν στη μνήμη της 
οικονομικά και συγκεκριμένα τους: Χα-
ράλαμπο και Έλλη Στρατήγη για το ποσό 
των 50 ευρώ, Μανώλη Μαρκατάτο 50 
ευρώ, Μιχάλη και Νίκη Μιχαλομανολάκη 
100 ευρώ, Χαράλαμπο Αεράκη 200 ευρώ, 
οικ Βεληβασάκη Χαράλαμπο 200 ευρώ, 
Νίκος και Μελανθία Κεφαλογιάννη 200 
ευρώ, Στέλλα Νταγιαντά 50 ευρώ, Κώ-
στας – Μαριάννη Νταγιαντά 50 ευρώ, 
Γιώργος-Γραμματική Μαρή 50 ευρώ, 
Γιάννη Γεωργ. Βεληβασάκη 50 ευρώ, Γε-
ωργία Αεράκη 50 ευρώ, Ανδρέας-Βάσω 
Μεταξά 50 ευρώ, Δημήτρης και Εύα Βλα-
τάς 100 ευρώ, Γιάννης και Μαρία Βλατά 
100 ευρώ, Μιχάλης και Ευαγγελία Σαμι-
ωτάκη 70 ευρώ, Σοφία Βεληβασάκη 100 
ευρώ, Γεώργιος Αεράκης (Ντάρος) 50 
ευρώ, Διομήδης Αεράκης 50 ευρώ, Ζαχα-
ρίας Νταγιαντάς 50 ευρώ, Λάμπης Για-
κουμάκης και Νίκη Βλατά 70 ευρώ, Σω-
κράτης Φθενός 50 ευρώ, Μαρίκα Γεωργί-
ου Βεληβασάκη 30 ευρώ, Ιωάννης 
Παπαδάκης 30 ευρώ, Κατερίνα Κοτσιφού 
30 ευρώ, Γεωργία Σαλούστρου 50 ευρώ, 
Γεώργιος Βεληβασάκης του Σταύρου 50 
ευρώ, Ζαχαρίας Απλαδάς 50 ευρώ, Γρη-
γορογιώργης 50 ευρώ, Κώστας Κατσαμά-
νης 50 ευρώ, Δημήτρης Σκέρλος 100 ευρώ, 
Χαρίλαος Στρατήγης 30 ευρώ, Όλγα Σα-
μόλη 50 ευρώ, Γεώργιος Ζαχ.Απλαδάς 50 
ευρώ, Μανώλης Ζακ Απλαδάς 50 ευρώ, 
Ρένα Μιχαλάκη 20 ευρώ, Γεώργιος Μιχα-
λάκης 20 ευρώ, Άννα Πασπαράκη Αθήνα 
60 ευρώ, Σύλλογος 230 ευρώ, Ανώγεια 50 
ευρώ, Περσεφόνη Κεφαλογιάννη (Μεμε-
ντρίκενα) 50ευρώ, Γιάννης Τζεδάκης 50 
ευρώ, Χαράλαμπος Αεράκης (Νταρο-
γιώργη) 50 ευρώ, Μιχάλης Αεράκης (Ντα-
ρογιώργη) 50 ευρώ. Αντί στεφάνου εκκλη-
σία 463 ευρώ. 

από το Σταύρο Βιτώρο (Αγκούτσακα)
(σημ.: Ο συγχωριανός μας Σταύρος Βιτώρος (Αγκού-
τσακας), θέλησε από τη στήλη αυτή, με τον γεμάτο 
εικόνες ποιητικό του λόγο, να θυμηθεί και να τιμήσει 
με ιδιαίτερο τρόπο, πολλούς από τους ανωγειανούς 
που τον τελευταίο χρόνο, έφυγαν από κοντά μας για 
τη γειτονιά των αγγέλων…. Λόγω σημαντικής έλλειψης 
χώρου, όπως θα διαπιστώσετε, τηρήσαμε με ιδιαίτερη 
σήμανση την ακολουθία μεταξύ των στοίχων)

Τοσές ο χρόνος που λαλεί  
τσι ανθρώπους ξεδιαλέγει

και με λεβέντες συνοδούς στα ξέτελα του φεύγει
του ‘δειξε ο περισυνός ποιους να λογιά λεβέντες
κι έκαμε πέρυσι κι αυτός και κλάψανε κι πέτρες

�
Μιχάλης εμμ Σπιθούρης 
(53 ετών) Ετσέ καιρό οπέρυσι αρχές Αυγούστου 
πάλι, Χάσαμε τόσο πρόωρα το Νταμπακομιχάλη// 
Πατέρας στα πενήντα του τριών, μικρών παιδιώ 
τα Σε ηλικία το γονιό που τόσο χρειαζότα //Πια 
μεγαλώνουν τα παιδιά χωρίς γονέο ένα Βουβά με 
περηφάνια κιας τόσο πικραμένα// Άνθρωπος με-
τριοπαθείς σεμνός καλός στα πάσα Γυναίκα αδέρ-
φια και παιδιά μάνα το φώς τους χάσα

�
Μιλτιάδης γεωρ Ξυλούρης
Η μέρα από την αυγή καλή αν είναι δείχνει Ο 
νέος χρόνος άφησε κακών συβάντω ίχνη// Με το 
που μπήκε έκαμε την αβολιά τη πρώτη Παίρνο-
ντας ένα χουβαρντά και μερακλή και πότη// Και 
το ναι πήρε με χιονιά μεγάλη για να αργήσει Το 
τόπο που εγλέντησε όσο κανείς, ν’ αφήσει //Ένα 
ακόμη μερακλή στους τόσους που χου φύγει Κι 
λεβεντιά του λιβαδιού η τσι γενιάς του λίγη// Η 
στου πλατάνου τα κλαδιά θωρώ ξεράδια πάλι Το 
Μιλτιάδη να θρηνεί μήπως και το Μιχάλη;

�
Αλέκος Βας. Χαιρέτης
Έφυγε έτσι ξαφνικά για την ζωή την άλλη Μπό-
ρα που δε κατάφερε σε πέρας να τη βγάλει// Ξάφ-
νιασε και συγκλόνισε τα απέραντα τσι Κρήτης 
Που ήτανε σε λεβεντιά μπεντένι Ψηλορείτης //
Όταν υπερασπίζεσαι το λόγο τσι τιμή σου Παρα-
μονεύουνε πολλοί κίνδυνοι τη ζωή σου// Αυτόν 
υπερασπίστηκε ο Αλέκος ο Χαιρέτης Και μίσεψε 
που τη ζωή ακόμη ένας λεβέντης //Έπαιξε μια 
γροθιά κι αυτός η στο κατεστημένο Που δε κατέ-
χει ήντα θα πεί όνομα τιμημένο

�
Πολυζώης ιωάν. Φασουλάς 
Τσίτσι και Τρυποκέφαλο Τσουνιά Αγιά Μαρίνα 
Χωρίς το κανακάρη τους η το βοσκό τους μείνα// 
Έμεινε ολομόναχος βοσκός της πεισματάρης Χάρε 
‘τσα άντρα άναδρα δεν έπρεπε να πάρεις Ήθελες 
ντόρος να γενεί και να τραντάξει η Κρήτη //Για 
τον αητό που έπεσε από το Ψηλορείτη Ηντα ‘χε 
που δε σ’ αρεσε και του ‘κοψες τη φόρα Με το 
σπαθί του τσι ζωής τα κέρδιζε τα δώρα //Τσι Αγιάς 
Μαρίνας έκαμε παράδεισο τσι πάντες Που χα τα 
σταυροδρόμια της περάσματα οι αντάρτες

�
νικηφόρος Χαρίδ. Μπαγκέρη 
Τ ’Αι Γιωργιού το μερακλή πήρε το Νικηφόρο Κι 
ο θάνατος του έκαμε κι αυτού μεγάλο ντόρο// 
Έμπιστος στις παρέες του και στη πικερική του 
Μια βιοπάλη συνεχής όλη τα η ζωή του// Σημάδι 
του χε η καρδιά από καιρό χαράξει Στα εβδομη-
νταπέντε του πια να κατασταλάξει// Η στο Μει-
ντάνι έκανε τη γραφική φιγούρα Έφυγε και η όψη 
του πια έχει γίνει σκούρα// Στα μερακλίκια αφα-
νείς κι είχε πολλά βιώσει Και το παιδιών του αρ-
κετά κληρονομιά να δώσει// Η το σημάδι τσι 
καρδιάς εσπασε το χαλκά του Μια ταχυνή που 
πήγαινε να σάσει η τα ζά του// Έκεια τον’ εμαχό-
νιασε ο χάρος μοναχό του Κι ένα ακόμη χάσανε 
οι γλετζέδες ανθρωπο τους

�
Βαγγέλης Κοντογιάννης 
(48 χρονών) Του έλειπε η λύτρωση ο θάνατος του 
τη χε Και η καμπάνα τ’Αι Γιαννιού χαρμόσυνα τ 
’αντήχε// Κι ας μη ναι πενηντάρισε έφυγε τελευταί-
ος Και του σπιθιού τους έκλεισε και πλήρωσε το 
χρέος //Μάνα και κύρη έχασε κι ο αδερφός του 
ακόμα Όλοι μαζί πια βρίσκονται μέσα στο ίδιο 
χώμα //Μηδαμινά προνόμια μεσίστια η ζωή του 
Νας ήλιος μές στα σύννεφα η πιο πολύ ζωή του// 
Κι τέσσερεις λυτρώθηκα μα πιά τους οι γονέοι Που 
για τα τέκνα τους τα δυο το παίξανε  γενναίοι

�
Πέτρος νικ Καλομοίρης 
(64 ετών) Στους εξηνταπεντάριδες Βρέτζο Σκου-
λά Σαμόλη Η στου θανάτου ήταν κι αυτός η στο 
σημάδι όλοι //Κι τέσσερεις λαβώθηκαν απο την 
ίδια σφαίρα Και μη δεν αντιστάθηκαν; Μα δε τα 
καταφέρα //Ο Πέτρος ήταν ποιητής και λογιστής 
ασκούσε Κι από ινάτι Δρακινό παράδοση κρα-
τούσε// Αριστερός κουμουνιστής και ριζιμιό χα-

γιώργης νικ. Ξυλούρης
Δε θα χαρεί ο κύρης σου που θα σε δεί στον άδη 
Γιατί δεν ήτα του καιρού να είσαστε ομάδι //Να 
βγεί ο χρόνος δε βαστά με άδειο το κουμπούρι 
Και γέμισε το κι έπαιξε στο Γιώργη το Ξυλούρη 
//Στο δρόμο του για τη δουλειά τον έβρηκε ο χά-
ρος Που είχε τον η μάνα του στα γειρατειά της 
θάρρος// Πάει το γελαστό παιδί ο γιός του Ψαρο-
νίκο Και πάλει νεκρικής σιγής στο πατρικό τους 
Οίκο //Σπίτι ερμητικά κλειστό, ‘νας Γιώργης του 
ακόμα Δυο εγγονοί με τον παππού ρίζα βλαστοί 
στο χώμα// Μικρός κι αυτός εμίσεψε σαν το μπα-
μπά του νέος Νας άνθρωπος φιλήσυχος πραγμα-
τιστής και ωραίος //Γιώργη καλό σου ταξίδι Συλ-
λυπητήρια θερμά στην Οικογένεια του Στη σύζυ-
γο στη μάνα του στους θείους στα παιδιά του

�
Δημητράκης εμμ. Ξυλούρης
Δεκαπέντε χρόνια μετά το ολοκαύτωμα του χω-
ριού, ο μακαρίτης ο Κουκουβοδημητράκης έπαι-
ξε σημαντικό ρόλο στην ιλιγγιώδης ανάπτυξη του, 
με το κλωστοϋφαντουργείο που άνοιξε στο Πε-
ραχώρι με τον κουνιάδο του, το Σμπωκοβασίλη. 
Εκτός που άνοιξε πολλές θέσεις εργασίας αξιο-
ποιούσε και τα μαλλιά των αιγοπροβάτων και τσι 
αργαλειούς των ανυφαντών και δεν άφησε σπίτι 
στο χωριό να μη έχει ενεργό αργαστήρι, έχοντας 
μπέτη τη «Πράσινη Φωλιά». Απέναντι του γέμιζε 
ο κόσμος με Ανωγειανά υφαντά που οι ξένοι ηρ-
χούντο και τα αγόραζα δεμάτια- δεμάτια. Το 
αμάξι του μια κλούβα ήτανε τον καιρό εκείνο το 
μόνο σχεδόν μεταφορικό μέσο στο Περαχώρι ή 
σχεδόν το μοναδικό αν ήτανε ασθενείς; Ή γέρος 
ή ότι άλλο; Η κλούβα; Βρισκότανε σε συνεχή κί-
νηση σπουδαίος άνθρωπος σε δύσκολους και-
ρούς. Πολλοί ανθρώποι έζησαν περισσότερο από 
την έγκαιρη μεταφορά τους σε νοσοκομεία των 
πόλεων. Τονε θυμούμαι μέσα στα χιόνια να βάζει 
τσι αλυσίδες στους τροχούς και να παίρνει αρρώ-
στους να τσι πηγαίνει στο κέντρο υγείας μας η 
στο Βενιζέλειο. Διέπρεψε ακόμη και ως Εκκλη-
σιαστικός παράγοντας. Τονε θυμούμαι να κάνει 
τον ρυθμιστή τον εγγυητή τον μπέτη ,τον καλό 
Σαμαρείτη, Μερακλής; Ως τα μπούνια χουβαρ-
ντάς καλαμπουριτζής ανθρωπιστής, άνθρωπος. 
Ένας υπέροχος άνθρωπος σε δύσκολους καιρούς. 
Είμασταν τυχεροί που τονε ζήσαμε πολλούς χρό-
νους. Δα θα σε με τη κόρη σου τα αδέρφια τσι 
γονιού σου Μα πια σε καταρράκωσε η φεύγα του 
παιδιού σου Από τα κουκουβακιανά να πάει στο 
Πλατανάκι Λεβέντη άντρα μερακλή Κουκουβο-
δημητράκη

ΚΙΑΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΨΥΧΗ  
ΛΕΝΕ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΒΓΑΙΝΕΙ

ΚΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΛΟΙ  
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ

Σταύρος Βιτώρος 
(Αγκούτσακας)

Στις 11 Νοεμβρίου 2015 έφυγε από τη ζωή ο 
Μανουσέλης Καλλέργης (Ο Αρχηγός των 
Καλλέργηδων) όπως το αποκαλούσαν, σε ηλι-
κία 87 ετών. Ντόμπρος, ειλικρινής, μεσολαβη-
τής, μερακλής, ιδιαίτερος, ξεχωριστός. Γεννή-
θηκε και μεγάλωσε στην Καρκαδιώτισσα, σε 
δύσκολες εποχές. Πρωτότοκο παιδί του Κοκι-
νοΜιχάλη, που στο νεαρό της ηλικίας του έχα-
σε τον πατέρα του, αναλαμβάνοντας έτσι τα 
ινία της οικογένειας. Παντρεύτηκε την Ελένη 
Σταυρακάκη από τ’’Αρμανώγεια, όπου απέ-
κτησαν το Μιχάλη, το Νίκο, το Μηνά και τον 
Αντώνη. Με τη σύζυγο του πορεύτηκαν μαζί 
στα καλά και στα κακά της ζωής και συνεχί-
ζουν μαζί και στο θάνατο, αφού κι εκείνη έφυ-
γε από κοντά μας στις 23 Νοεμβρίου 2015, 
μετά από τη μάχη που έδωσε με το καρκίνο, σε 
ηλικία 79 ετών.
Ο γης τ’αλλού εκρατήξετε χατίρι και στον Άδη, 
γι’αυτό στη φεύγα τση ζωής εφύγετε ομάδι.
Έκλεισε ο κύκλος τση ζωής μετά το μισεμό 
σου, παιδιά κι εγγόνια άφησες να κλαίνε το 
χαμό σου.
Έφυγες, μα το άστρο σου, πάντοτε θ’ανατέλ-
λει, κι όλοι θα λεν…. Τσ’αλλής γενιάς, ωσάν το 
‘‘Μανουσέλη’’.
Δε σας ξεχάσουμε ποτέ… Ο θεός να αναπαύ-
σει τη ψυχή σας. 
Η νύφη σας, Μαρία Μανουρά-Καλλέργη.
Στη μνήμη τους, τα παιδιά τους εισέφεραν το 
ποσό των 50 ευρώ στη Φ.Α.

Αποχαιρετισμός στον 
Κίμωνα Ξυλούρη  

από το γιό του  
Χαράλαμπο

Έφυγες από κοντά μας την Πέμπτη 29 Οκτω-
βρίου 2015 στις 16:50 ένα συννεφιασμένο 
απόγευμα. Ερχόμουν να σε δω όπως κάθε 
απόγευμα. Τα νέα το πρωϊ ήταν καθησυχα-
στικά από τους γιατρούς έπειτα από τη χθε-
σινοβραδυνή κρίση που πέρασες. Ερχόμουν 
με το αυτοκίνητο όμως να σε δω μετά τη δου-
λειά, να σε δω εκεί που σε έβλεπα τον τελευ-
ταίο μήνα ξαπλωμένο στο κρεβάτι σου, αδύ-
ναμο πια, αλλά αγωνιστή όπως σε είχα συνη-
θίσει μια ζωή. Μόλις σου μιλούσα και σου 
χάιδευα τα μαλλιά τα μάτια σου άνοιγαν με 
κόπο. Με κοιτούσες βαθιά αλλά αμίλητα σαν 
να μου έλεγες ως εδώ ήταν η διαδρομή μου. 
Και ήταν μακριά αυτή η διαδρομή πατέρα. 
Γεννήθηκες το Φεβρουάριο του 1932 σε επο-
χές ταραγμένες και δύσκολες. Παιδάκι ακό-
μη γνώρισες την αγωνία του πολέμου, ο πα-
τέρας σου άλλωστε πολεμούσε στο μέτωπο, 
ο υπολοχαγός Χαράλαμπος Ξυλούρης, και η 
μαμά σου η Ανδρονίκη σε μεγάλωσε με θυσί-
ες όπως όλες οι Ελληνίδες μάνες τότε. Μεγά-
λωσες στο Ηράκλειο κάτω από τη πατρική 
στέγη του πατέρα σου Χαράλαμπου που στο 
μεταξύ είχε εκλεγεί Νομάρχης. Εκεί ανδρώ-
θηκες και στη συνέχεια πέτυχες στη λαμπρή 
τότε Νομική Σχολή Αθηνών, 8ος σε σειρά 
επιτυχίας από όλους του Κρήτες υποψήφιους 
όπως μου είχες πει κάποτε όλο υπερηφάνια 
θέλοντας να με εμπνέεις με το παράδειγμά 
σου όπως έκανες πάντοτε. Βαθιά πολιτικό όν 
από τα νεανικά σου χρόνια στάθηκες δίπλα 
στον τότε πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο 
και το κόμμα των Φιλελευθέρων και ξεκίνη-
σες τα πρώτα σου δειλά πολιτικά βήματα για 
να εκλεγείς βουλευτής, προσπάθεια που διέ-
κοψε η Δικτατορία των Συνταγματαρχών. 
Για την πολιτική σου δράση αυτή κυνηγήθη-
κες, κρατήθηκες σε φυλακές, εξορίστηκες για 
δύο χρόνια μαζί με την οικογένειά σου και 
την αγαπημένη σου σύζυγο τη Μαίρη αλλά 
τελικά έμεινες όρθιος και πιστός στα γνήσια 
δημοκρατικά σου ιδεώδη. Δεν εξαργύρωσες 
όμως την πολιτική σου δράση όπως πολλοί 
αν και θα μπορούσες να το κάνεις εύκολα με 
την παρακαταθήκη του ονόματος και τη δύ-
ναμη της Κρήτης. Η γνωριμία σου με την 
οικογένεια Βενιζέλου σε οδήγησε σε νέα 
επαγγελματικά μονοπάτια στο χώρο της πο-
ντοπόρου ναυτιλίας με τα παιδιά του Σοφο-
κλή και εγγόνια του Μεγάλου Ελευθέριου 
Βενιζέλου, πρώτα με τον Νικήτα και στη 
συνέχεια με τον αδελφό του Ελευθέριο το 
νεώτερο ως Γενικό Διευθυντή της εταιρίας 
του. Για 40 χρόνια δούλεψες ακούραστα μέ-
ρα και νύχτα, γύρισες τον κόσμο όλο σαν 
γνήσιος κοσμοπολίτης, πέτυχες όμως την 
καθολική επαγγελματική σου καταξίωση με 
κύριο χαρακτηριστικό την δικαιοσύνη, την 
τιμιότητα και την ανιδιοτελή προσφορά σε 
όσους ζήτησαν τη βοήθειά σου και κυρίως 
τους αγαπημένους σου Ανωγειανούς. Πέρα-
σαν από τα χέρια σου εκατομμύρια όλα αυτά 

τα χρόνια καθώς διαπραγματευόσουν αγο-
ροπωλησίες πλοίων στα πέρατα της οικου-
μένης αλλά ποτέ δεν σου πέρασε από το 
μυαλό η «νόμιμη προμήθεια» και σε κοιτού-
σαν περίεργα όταν ευγενικά ζητούσες να 
αφαιρεθεί η προμήθεια από το τίμημα προς 
όφελος του γραφείου. Θεέ μου τι διαφορε-
τική ράτσα ανθρώπου ήσουν, τίμιος και 
γνήσιος άνδρας μέχρι το τέλος. Δεν ζήτη-
σες και δεν απαίτησες ποτέ τίποτε από κα-
νέναν. Εκεί στο αναπηρικό καροτσάκι σου 
τους τελευταίους μήνες σε έβρισκα κάθε 
απόγευμα και φωτιζόταν το πρόσωπό σου 
όταν με έβλεπες να μπαίνω. «Καλώς το 
αγόρι μου» μου έλεγες όταν σου έπιανα το 
χέρι και σου έδινα ένα φιλί. Και ήταν ευ-
λογία πατέρα που θα την κουβαλάω πάντα 
μέσα μου που σε έζησα μέχρι το τέλος και 
σε είδα να φεύγεις με αξιοπρέπεια, αγέρω-
χος και λεβέντης όπως έζησες. Η ζωή σου 
και το παράδειγμά σου θα φέγγει σαν φά-
ρος μέσα μου όσο ζω και με τη σειρά μου 
θα τα μεταλαμπαδεύσω στον εγγονό σου 
τον Κίμωνα που σπουδάζει ήδη στα χνάρια 
σου Νομικά στην Ολλανδία και δεν μπόρε-
σε να είναι κοντά σου τώρα στο τέλος. 
Σε χαιρετούμε με οδύνη εμείς οι δικοί σου 
άνθρωποι η σύζυγός σου Μαίρη, η κόρη 
σου Άννα, τα εγγόνια σου Κίμων, Γιάννης 
και Κατερίνα, καθώς και όλοι όσοι σε γνώ-
ρισαν και μαγεύτηκαν από τη δύναμη της 
ψυχής σου.

ο γιός σου Χαράλαμπος

Με τη συμπλήρωση, ενός έτους από το 
θάνατο της Ουρανίας Σπαχή, η οικογένειά 
της εισέφερε στη μνήμη της το ποσό των 
50 ευρώ.
Ποσό επίσης, 50 ευρώ, εισέφερε στη μνήμη 
της εκλιπούσας, ο Κώστας Σπυριδάκης 
(Ασυθιανόκωστας).

Στη μνήμη  
ΣΑΒΒΑ ΣΜΠωΚου 
(ή ΑτζΑΡοΣΑΒΒΑ)

✞7 χρόνια από το θάνατό του, 
στις 13/12/2008

Στις 13 Δεκεμβρίου συμπληρώθηκαν 7 
χρόνια από το θάνατο του Σάββα 
Σμπώκου (Ατζαρόσαββα). 
Στη μνήμη του, η σύζυγός και τα παιδιά 
του εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 
100 ευρώ.

Ροδούλα μου, ήρθες στην ζωή μου όταν ήσουν 
δεκαοχτάχρονο κοριτσάκι,  φοιτήτρια στα 
ΤΕΙ και με γέμισες με το φωτεινό γέλιο σου, 
με τον αυθορμητισμό  της νιότης σου, τη χαρά 
σου! 
Σύντομα γίναμε ζευγάρι και αποκτήσαμε τρεις 
αγγέλους. Υπήρξες πολύ καλή μάνα και καλή 
σύζυγος. Αν μέσα στη ρουτίνα της καθημερι-
νότητας θύμωνες για κάποιο ασήμαντο πρό-
βλημα, μετά από λίγη ώρα έσκαγες στα γέλια!
Βοηθούσες με τις ιατρικές γνώσεις σου τους 
συγχωριανούς σου δίχως ποτέ να δέχεσαι 
ανταλλάγματα. Όμως Ροδούλα μου έφυγες 
νωρίς…..προσπάθησες να μη φύγεις όμως το 
θεριό που πάλευες ήταν μεγάλο…αντιστάθηκες 
δύο ολόκληρα χρόνια. Δύο χρόνια που προ-
σπαθούσες να μη χάνεις το κουράγιο σου, την 
αξιοπρέπεια σου, τον εγωισμό σου μέχρι την 
τελευταία σου στιγμή.

Καλό ταξίδι Ροδουλιώ μου, 
Καλό Παράδεισο, 

Καλή αντάμωση…..

Στη μνήμη της εκλιπούσας, ο σύζυγός της Δή-
μος Βουιδάσκης εισέφερε το ποσό των 50 
ευρώ.

Στη μνήμη 
ΡοΔουλΑΣ 

ΒουιΔΑΣΚη- 
ΔΡοΣΑτΑΚη

✞Αποβίωσε στις 25-11-2015, 
ετών 38

Στη μνήμη 
ΜΑνουΣελη  

ΚΑλλεΡγη 
✞Αποβίωσε 11/11/2015, ετών 87

  και ελενηΣ  
ΚΑλλεΡγη

✞Αποβίωσε 23/11/2015, ετών 79

ράκι Και είχε στα πολιτικά να συζητά μεράκι //
Κάθε που ‘ρχότα στο χωριό γέμιζε το λιβάδι Να 
λένε για πολιτικά σχεδόν όλο το βράδυ //Εκατα-
λήγανε σαφεί απόκεια που αρχίζα Το Δρακινό 
ινάτι του και δε του το γυρίζα //Ήταν και καλα-
μπουριτζής και χουβαρντάς και πότης Ζηλεύει ο 
χάρος τσι λαμπρούς πρέπει ο μπαγαπότης

�
γιώργης γιάνν Σκουλάς 
Άντρας που τσι καλά καλούς σπουδαίος πατρι-
ώτης Σε όλη την διάρκεια τσι ζήσεις του Ιππότης// 
Του Παπαγιάννη γιός κι αυτός ανθρωπος δουλε-
μένος Που το θεριό τσι επάρατης τσι νόσος χτυ-
πημένος// Είχε το λόγο τσι τιμής πρώτο προτέρη-
μα του Γιώργης Σκουλάς ακέραιο καθάριο το 
όνομα του //Έχασε κόρη κοπελιά κι απόκεδα και 
πόδε Το αποκούμπι τσι χαράς και πόθανε δε το 
δε //Πέθανε αφου έθαψε τον αδερφό του πρώτα 
Και σβήσαν δυο Σκουλαδιανά αστεροφέξα φώτα

�
Μιλτιάδης Καράτζης 
Η Κρήτη πλήγμα δέχτηκε, από το θάνατο του Κι 
ας άφηκε αντάξιο του στο πόδι του το γιό //του 
Πενήντα χρόνους αφηκε πίσω του ιστορία  Του 
πια λεβέντη κρητικού Επιχειρηματία//Η Κρήτη 
αν καταγράφει τα η τα κοινωνικά της Θα αναφέ-
ρει με χρυσά γράμματα το «Καράτζης»// Το Μιλ-
τιάδη που χε τσι πολλές ανακουφίσεις Στσι δυσα-
νασχετούσες της στσι όποιες τζη τσι κρίσεις //
Πόλεις μετόχια η χωριά σύλλογοι η σχολεία Έδω-
σε πρόσφερε πολλά και έκδωσε βιβλία// Ήταν 
πολύ κοινωνικός καλός μας Σαμαρείτης Να τον 
θυμάται μια ζωή η το νησί τσι Κρήτης

�
Βαγγέλης γιάνν Σκουλάς 
Που τσι Σκουλάδες τσι καλούς πλούσια τα δρώ-
μενα του Παντώς καιρού βοήθεια όπου θελα περ-
νά του //Ως πρόεδρος τσι ΠΑΣΕΓΕ είχε προσφέρει 
τόσα Και οι αγρότες άξιοι στους κόπους τους 
ενοιώσα// Πολλοί από τα χέρια του φάγα ψωμί 
ανθρώποι Σκλάβωναν οι πανέξυπνοι και όμορφοι 
του τρόποι //Είχε την Οικογένεια μη βρέξει και μη 
στάξει Και μίσεψε που τη ζωή σε όλα του εντάξει 
//Και Δικηγόρος τέλεσε του Παπανδρέου Ανδρέα 
Τσι μέρες που η πατρίδα μας πλούσια τα και 
ωραία //Πάλευε με το θάνατο όρθιος ως το τέλος 
Ένας καλός Ανωγειανός στα δρώμενα του βέρος

�
Μανώλης τρούλης (τρουλομανώλης)
Στα χρόνια τα εκατο του δυό κατάθεσε τα όπλα 
Κι είπε του χάρου μη φοβού και να με πάρεις κό-
πια// Όρθιος όπως ήτανε σε όλη του τη ζήση Κι 
όταν κι αυτός για λευτεριά πήγε να πολεμήσει// 
Στης Αλβανίας τα βουνά πολέμησε με σθένος Το 
χώμα του το πατρικό να μη πατεί το ξένος //Στη 
Κρήτη με τα βάσανα επέστρεψε και πάλι Αντάρ-
της και στα Αξίπετρα με το Χριστομιχάλη // Η 
στην απελευθέρωση έκαμε τ ’αρματά του Χωρά-
φια και ανάθρευε την οικογένεια του //Ένα αμπέ-
λι δυό ελιές πατάτες δυό καρίκια Ξετέλεψε το 
χρέος του η στη ζωή αντρίκια //Έφυγε μέρα ιστο-
ρική επέτειο μεγάλη τ ’ΟΧΙ την άλλη την ζωή να 
την τιμήσει πάλι// Το χώμα που σε σκέπασε Μα-
νόλη θα αλαφρύνει Το που’σκαφτες και του δινες 
και εκείνο θα σου δίνει

�
ιωάννα νικ νταγιαντά
Το σπίτι της τα δράματα το χανε νοικιάσει Κι ο 
θάνατος δεν άργησε κουβέντα να του πιάσει// 
Νωρίς η μάνα του σπιτιού πήρε των αματιώ της 
Και άφησε τον άντρα της στα χέρια των παιδιώ 
της //Ο κύρης πάλευε γι αυτά να δούν μια ν’ 
ασπρη μέρα Και μεγαλώσαν τα παιδιά και χάσα 
το πατέρα// Ο αδερφός την αδερφή νύμενε να 
παντρέψει Και τε να παντρευτεί κι αυτός και να 
νοικοκυρέψει// Κι ανέμενε ηρωικά οι χρόνοι και 
παιρνούσα  Και τα προνόμοια τσι ζωής τσι αδερ-
φής σκορπούσα //Αφέθηκε ο αδερφός στσι μοί-
ρας τους τη δίνη Και παραλάντησαν πικρά και 
κείνος και εκείνη //’Να αμπελάκι είχανε πήγαινα 
και το σάζα Αλλα τα μεροκάματα τα τόσα του δε 
βγάζα// Το τελευταίο τον καιρό ‘να χρονο δυό ή 
τρείς τους Γινότανε απάλευτη πια η κοινή ζωή 
τους// Η Ιωάννα έπεφτε δεν είχε άλλο νάμη Με-
γάλη πια για όνειρα αξέδυλα να κάμει// Το λίγο 
έγινε πολύ στο κόσμο της πια ζούσε Πράμα να 
τύχει τ ’αδερφού να κάμει δε μπορούσε //Κι έτσα 
‘γινε αρρώστησε ο αδερφός βαρέως Κι αδερφή 
δεν ένοιωθε η των στιγμών το δέος// Δε τα χε 
τετρακόσια πια και άρρωστοι κι δυό σα Κι ξέ-
γνοιες μέρες οι καλές οι λίγες τους κλειδώσα// Η 
Ιωάννα μια αυγή ξύπνησε και εσηκώθει Και άρ-
χισε και έπεφτε κάτω τσιμπιές να νοιώθει //Με 
χέρια πόδια ο αδερφός όξω βγε για βοήθεια Μα 
τα θανάτου η πληγή και τσι’ καψε τα στήθια

�

Στην επέτειο των ΑΠοντων ΣυγΧωΡιΑνων μας…
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κοινωνικακοινωνικα

Στη μνήμη 
ζΑΦειΡενιΑΣ 

ΦΑΣουλΑ  
(ή Στιβαχταντώναινα)
✞Αποβίωσε στις 08-10-2015, 

ετών 95

Στη μνήμη 
Αντωνιου 
ΜΑνουΡΑ

✞Αποβίωσε στις 15/11/2015, 
ετών 92

Στη μνήμη  
ελΠιΔΑΣ  

γιάννου ΜΑνουΡΑ
✞Αποβίωσε 19-11-2015, ετών 90

Στη μνήμη  
ιωΑννη  

ΒΡεντζου  
(Κατσαμπρή)

✞Αποβίωσε στις 26/6/2015,  
ετών 46

Στη μνήμη 
ΜενελΑου 

ΚοντογιΑννη
✞Αποβίωσε στις 30-7-2015,  

ετών 90

Στη μνήμη  
ΚωΣτΑ  

ΣΑλουΣτΡου  
(Καρούλιος)

✞Αποβίωσε στις 12/9/2015,  
ετών 60

Αγαπημένη μας, 
Έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες και η απουσία 
σου είναι μεγάλη!
Όπου κι αν γυρίσουμε το βλέμμα μας, προβάλει 
η μορφή σου.
Έγιναν, βλέπεις, όλα τόσο ξαφνικά, που έχουμε 
συγκλονιστεί από τον άδικο χαμό σου!
Ήσουνα ο βράχος και η ελπίδα για όλους μας. 
Για τον σύντροφο της ζωής σου, τα παιδιά σου, 
μα και για τα εγγόνια σου, που τόσο σε αγάπη-
σαν.
Είχες έναν δικό σου τρόπο, πάντα μέσα από την 
ζωή σου να μας διδάσκεις γι’ αυτήν. Έζησες, πα-
ντρεύτηκες, γέννησες, μεγάλωσες, έχασες, πόνε-
σες, μα πάντα με το κεφάλι όρθιο!
Με βουβό τον πόνο από τον χαμό του παιδιού 
σου, συνέχισες να ζεις. Ελπίδα το όνομα σου, 
ΕΛΠΙΔΑ όλη σου η ζωή.
Μας δίδαξες με το παράδειγμά του Δύναμη για 
τη ζωή, αγάπη, σεβασμό, υπομονή, κουράγιο, 
κατανόηση, ελπίδα, λεβεντιά, μα πάνω απ’ όλα τι 
θα πει αξιοπρέπεια και θάρρος!
Και τώρα ξαφνικά, αθόρυβα, όπως ακριβώς έζη-
σες, σήκωσες τον σταυρό, που είχες...και έφυγες 
για το μεγάλο ταξίδι!
Το σπίτι μας γέμισε κόσμο. Όλοι όσοι το έμαθαν, 
συγγενείς και εδικοί ήταν εκει. Για σένα!
Για να σου πουν καλό ταξίδι και να σε αποχαι-
ρετήσουν στην τελευταία σου κατοικία.
Τους ευχαριστούμε όλους!
Επίσης ευχαριστούμε εκείνους, που κατέθεσαν 
στεφάνια, όπως και εκείνους, που πρόσφεραν χρή-
ματα στις υπηρεσίες του χωριού μας.
Θα είσαι πάντα στην ψυχή μας. Σε ευχαριστούμε 
για τα μαθήματα ζωής, που μας έδωσες. Είμαστε 
σίγουροι πως κατέχεις την καλύτερη θέση στις 
αγκάλες του Θεού.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε!
Η οικογένειά σου

ΣΤΕΦΑΝΑ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ:
Βασίλειος και Μαρία Σαλούστρου (Κόρκολος)
Γεώργιος και Ελένη Μανουρά
Μιχάλης και Μαριλένα Μανουρά
Αριστομένης και Αγάπη Σταυρακάκη
Άρης και Δέσποινα Χαιρέτη
Νικόλαος Χαιρέτης (Γιασκάφης)
Σμπώκος Αριστείδης (Ατζαράς)
Βασίλειος και Μαρία Βρέντζου 
Μανώλης Βρέντζος (Ντουμάνης)
Αριστείδης και Αντωνία Βρέντζου
Χαράλαμπος Μανουράς (Μπιστόλης)
Γεώργιος Μανουράς (Καγιαμπής)
Λευτέρης Μανουράς (Λευτέρακα)
Μάκης και Ευριδίκη Χατζάκη
Μιχαήλ και Γεωργία Κάβου
Γεώργιος και Ελένη Ταλάρου
Γιάννης και Ελένη Σαλούστρου
Σκουλάς Βασίλειος (Καβάκης)

Επίσης κατατέθηκαν στη μνήμη σου τα κάτωθι 
ποσά:
Για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Χωριού 
μας 
Χαιρέτης Μανώλης (Παγούρης) 50 ευρώ
Άννα Ξυλούρη – Σκουλά (Καραβανά) 50 ευρώ

Για το Κέντρο Υγείας Ανωγείων
Κεφαλογιάννης Βασίλειος (Μπασάκος) 50 ευρώ
Κεφαλογιάννης Σάββας 50 ευρώ

Σκουλάς Άλκης (Σακούλα) 50 ευρώ
Σκουλάς Μύρων του Βασιλείου 100 ευρώ.
Η οικογένεια της εκλιπούσας προσέφερε στην 
μνήμη της, το ποσόν των 100 ευρώ στη Φωνή Των 
Ανωγείων.
 

Η την καλοσυνάτη τους
και τη λεβέντισσά τους
χάσανε τα Μανουριανά
την τριανταφυλλιά τους!

Φτωχή μα ήταν πλούσια
η στση ζωής τα πρέπει
χώμα να κάνει ελαφρύ

αν είναι Θιος και βλέπει!

Σάντολε Γιάννο υπομονή
κι ελπίδα σου μεγάλη

πως ίσως πάει να πα να δει
την κόρη σας την άλλη!

Και σεις παιδιά να τη ‘χετε
στη μνήμη σας κορώνα

που τη ‘χατε στο σπίτι της
ηρωϊκή κολώνα.

Σταύρος Βιτώρος – Αγκούτσακας

Εντάκαρε η μοίρα μου
καημούς και ξεσκεπάζει

θέε μου και ποιος την έγραψε
που δε με κάνει χάζι.

Ελπίδες είχα μπόλικες
μα ‘χασα τη μεγάλη

ήντα α μου κάμουν οι μικρές
εδά σ’ αυτό το χάλι.

Εχασα την Ελπίδα μου
ποιος ζει χωρίς Ελπίδα
άνθρωπο δίχως όνειρα

ακόμη εγώ δεν είδα.

Μαζί με την ελπίδα μου
μου πήρες και το γέλιο

χάρε! Ληστή στα θέλω μου
δεν άφηκες θεμέλιο.

Με την Ελπίδα πως μπορεί
οπίσω να γιαγύρει

νειμένω αφού μου λεγε
δε μου χαλά χατήρι.

Είχες μου και κατέχω το
μεγάλη αδυναμία

μα έκεια που σ’ εβανα
κι εγώ δεν έβανα καμία.

Πως εκατέβηκες πα ‘δα
που βρήκες τέθοια αιτία

να δώσεις σκιας χαιρετισμούς
στη θειά τη Λευτερία.

Ξεχάστηκα κι εγέλασα
και μου πε η μοίρα γιάιντα
στο ανέ γελάς ή ανε κλαις

κάνω εγώ κουμάντα.
ο εγγονός σου 

γιάννος Μανουράς (του γιώργη)

Ελπίδα εσύ Ελπίδα εγώ
μα γω πια δεν ελπίζω

πως θα σε δω να μου γελάς
σα σε καλημερίζω.

Ελπίδα εσύ Ελπίδα εγώ
μα ελπίδα πια δεν έχω

έφυγες και του γυρισμού
το δρόμο δε γατέχω!

η εγγονή σου  
ελπίδα Μανουρά (του γιώργη).

Έφυγες κι ήτανε νωρίς
μα συ δεν το γατέχεις
γιατί εστεναχώρησες
το σπίτι απού έχεις.

Έφυγες κι ήτανε νωρίς
κι άφησες τον παππού μας

να σκέφτεται τα όνειρα
που χατε του σπιθιού μας.

η μικρή σου εγγονή Δήμητρα

Μάνες ωσάν την μάνα σας
την ώρα που μισένε

πρέπει να τη χειροκροτούν
κι όχι να τηνε κλαίνε.

γιώργης Μπέρκης (Κατσούγκρης)

Έχουν περάσει πια οκτώ
χρόνια απ’ το μισεμό σου
κι ήθελες και τη μάνα σου
μάνα μου στο πλευρό σου.

Μα τηνε πήρες ξαφνικά
και σκόρπισές μας πόνο

και τον παππού μας από χθες
τον άφησες πια μόνο.

Μα μενα ο πόνος ειν’ διπλός
γιατί δεν έχω άλλη

μάνα κι ας μη με γέννησε
πο την ζωή την άλλη.
η εγγονή σου Μαρία Σαλούστρου

Ίσως δεν είμαι ο καταλληλότερος να γράψω δυο 
λόγια για την Ζαφειρένια Κουνάλη, την δεύτερη 
γυναίκα του πατέρα μου και δεύτερη μάνα μου.
Φοβούμαι πως θα την αδικήσω γι’ αυτό και λέω 
πως δεν είμαι ο καταλληλότερος ν’ αναφερθώ 
στην Ζαφειρένια.
Η βιολογική μου μάνα, η Ελένη, πέθανε το 1965, 
την ημέρα του Πάσχα.
Πέρασε ο καιρός, παντρεύτηκαν όλα τα παιδιά 
και το σπίτι μας των δέκα ατόμων (είμαστε οκτώ 
παιδιά) άδειασε στην κυριολεξία. Ο πατέρας μου 
έμεινε μόνος του στο σπίτι, που άλλοτε είχε τη 
μεγάλη φαμελιά.
Θυμάμαι που είχα πάρει άδεια, γιατί υπηρετούσα 
στο στρατό, για να βρεθώ στο γάμο μιας απ’ τις 
μικρές μου αδελφές. Όταν ο γάμος τελείωσε, 
ετοιμαζόμουν να φύγω και βλέπω τον πατέρα μου 
καθισμένο στον καναπέ του σπιτιού μας, σκεφτι-
κό και χωρίς διάθεση για πειράγματα. Τον ρώ-
τησα τι έχει και αντί απάντησης, σηκώθηκε και 
προχώρησε προς το υπόγειο του σπιτιού, στη 
μέσα μεριά, όπου υπάρχει έν πηγάδι. Εγώ τον 
ακολουθώ και το μυαλό μου πήγε στο κακό.
Σταμάτησε λοιπόν στο υπόγειο, παίρνει ένα γου-
λίδι κρέας ψημένο, ένα κοφίνι και απευθυνόμενος 
σ’ εμένα με κλαμμένα μάτια, μου λέει: «Πάρε μρε 
να κεράσεις τσι φίλους σου». Εγώ βέβαια του 
λέω: «Άσε τσι φίλους μου και πες μου τι συμβαί-
νει. Μήπως δεν ήθελες τον γαμπρό;». Και τότε με 
κοιτάζει στα μάτια και μου λέει επί λέξει: «Ετού-
τονε το σπίτι είχε μια φορά δέκα ανθρώπους και 
τώρα επόμεινα ολομόναχος». Τον παρηγόρησα 
βέβαια και τον διαβεβαίωσα πως το πρόβλημά 
του το συμμερίζομαι και θα βρούμε μια λύση.
Πέρασε λίγος καιρός και παντρεύτηκε τη Ζαφει-
ρένια Κουνάλη. Μια γυναίκα που ήξερα καλά, 
γιατί σαν μαθητής γυμνασίου συχνά βρισκόμουν 
στο σπίτι της κάνοντας παρέα με τον Αρίστο 
Κουνάλη, τον ανηψό της, τον σημερινό καπετά-
νιο, που τον φιλοξενούσε στο σπίτι της, όντας κι 
αυτός μαθητής.
Τώρα θα αναφέρω ένα περιστατικό, που δικαι-
ολογεί το κλάμα του πατέρα μου.
Είχαμε πάει στο σπίτι της γιαγιάς μου, της Κων-
σταντινιάς Σταυρακάκη. Εκεί, πάνω στην κου-
βέντα και μεταξύ σοβαρού και αστείου, ενώ ήταν 
σχετικά πρόσφατος ο θάνατος της μάνας μου 
Ελένης, λέει η Κωνσταντινιά στον πατέρα μου: 
«Αντώνη, να βρούμε δα μια γυναίκα να σε πα-
ντρέψομε». Τότε γυρνώ και κοιτάζω την Κων-
σταντινιά και της λέω: «Εάν έχει σκοπό να πα-
ντρευτεί, εμένα να με ξεγράψει.».
Όταν λοιπόν ο πανδαμάτωρ χρόνος ηρέμησε τα 
πνεύματα και έμαθα ότι ο πατέρας μου θα έπαιρ-

νε την Ζαφειρένια (τότε ταξίδευα στο εξωτερικό) 
ασφαλώς και δεν είχα καμία αντίρρηση.
Περνούσε ο καιρός και η Ζαφειρένια υπηρετού-
σε τον πατέρα μου σαν καλός στρατιώτης. Όχι 
μόνον τον πατέρα μου άλλα κι όλους εμάς τα 
παιδιά, που μας είχε σαν δικά της. Πολλές φορές 
πείραζα τον πατέρα μου και του έλεγα: «Αντω-
νάκη δυο φορές παντρέυτηκες και ήσουν τυχερός 
και τις δυο. Άλλος παντρεύεται μια φορά και του 
τυχαίνει διάολος». Και βέβαια γελούσε κάτω απ’ 
τα μουστάκια του.
Η Ζαφειρένια ήρθε στο σπίτι μας και μας δίδαξε 
για τις αξίες της ζωής. Ήλθε για να προσφέρει 
πολλά και να πάρει ελάχιστα. Πάντα πρόσχαρη, 
με χαμόγελο, με καλοσύνη, με αγάπη, να δώσει 
και την ψυχή της για όλους. Δεν την είδα ποτέ 
θυμωμένη, γιατί ίσως να μην ήξερε πως θυμώ-
νουν. Όλοι την αγαπήσαμε, γιατί μας το επέβαλε 
η συμπεριφορά της. Άνθρωποι σαν την Ζαφειρέ-
νια δεν είναι δυνατόν να έχουν εχθρούς. Ήταν η 
καλή σύζυγος, καλή μάνα, καλή γιαγιά, ήταν 
καλή γυναίκα, ήταν καλή Ανωγειανή. Άραγε για 
ν’ αγιάσει κανείς τί παραπάνω πρέπει να ‘χει από 
την Ζαφειρένια; 
Ετίμησε την οικογένειά της, ετίμησε το σόι της, 
ετίμησε την καταγωγή της, ετίμησε τ’ Ανώγεια.
Θα την θυμόμαστε για πάντα και θα την έχουμε 
μπούσουλα για όλη μας τη ζωή.
Επί τη ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για 
τον ανηψό της Ζαφειρένιας, τον Γιώργο Κουνά-
λη και την γυναίκα του Μαρία για την συμπαρά-
σταση που της έδειχναν πάντα και ιδιαίτερα τις 
τελευταίες ώρες της ζωής της.
Είμαι υπερήφανος, που είχα δεύτερη μάνα τη 
Ζαφειρένια!
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκέπασε.
ένα από τα παιδιά της,

 ο Βαγγέλης Φασουλάς

Στη μνήμη της εκλιπούσας, τα τέκνα της εισέφε-
ραν στη Φ.Α το ποσό των 100 ευρώ. Ποσό 50 
ευρώ εισέφεραν στη μνήμη της εκλιπούσας και 
στη Φ.Α. τα εγγόνια της, λευτέρης Ξυλούρης και 
ελένη Φασουλα.

Στις 26 Ιουνίου 2015 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 
μόλις 46 ετών ο Γιάννης Βρέντζος ή Κατσα-
μπρής σκορπίζοντας τη θλίψη στο χωριό. 
για τον Κατσαμπρή…
Αγαπημένε μας
Θα προσπαθήσω να μη γράψω πολλά, ούτε να 
χρησιμοποιήσω παινέδια περιττά..
Άλλωστε ποτέ δε σου άρεσαν τα πολλά λόγια...-
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ- έλεγες...
Έφυγες νωρίς, μα έφυγες με αξιοπρέπεια, με 
περηφάνια και με όλη την αγάπη που θα μπορού-
σες να πάρεις και να δώσεις...Το ποιος ήσουν δε 
χρειάζεται διαφήμιση. Θα το κρατήσουμε στις 
καρδιές μας μόνο αυτοί που πραγματικά σε γνω-
ρίσαμε και σε αγαπήσαμε και δεν είναι ανάγκη 
να το μοιραστούμε με κανέναν άλλο.
Είπαν πως ήταν άδικο.....ΝΑΙ ΗΤΑΝ.
Είπαν πως ήταν πολύ νωρίς....ΝΑΙ ΗΤΑΝ.
Είπαν πως ήμασταν άτυχοι.......Μα δεν ξέρουν 
πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη τύχη, ευλογία και 
ευτυχία σ αυτή τη ζωή από το να αγαπήσεις και 
να αγαπηθείς πραγματικά και τόσο πολύ.
Ευλογημένη απ το Θεό για την αγάπη που πήρα 
και έδωσα..
Ευλογημένη απ το Θεό γιατί είχα δίπλα μου ένα 
αληθινό άντρα..
Ευλογημένα από το Θεό τα αγαπημένα σου 
αδέρφια, που τόσο νοιαζόσουν και αγαπού-
σες,να έχουν τον ΚΑΤΣΑΜΠΡΗ ,αδερφό, φίλο 
και προστάτη.
Πάντα θα σε κρατούν ζωντανό και με αγάπη 
μέσα στις καρδιές τους..
Η Βάνα, η Τότα, ο Άρης, ο Νίκος έγιναν και δικά 
μου αδέρφια, τώρα πια περισσότερο από ποτέ, 
γιατί μέσα στα μάτια τους καθρεπτίζεσαι εσύ.
Όπως και στα μάτια των ανιψιών μας όταν θα 
διηγούμαστε ιστορίες για το θείο το Γιάννη!!!
Ευλογημένη από το Θεό η μάνα σου που σε ανα-
ζητά διαρκώς και αναπολεί όλες τις στιγμές που 
σαν παιδί έτρεχες στην αγκαλιά της, σε κράτα-
γε σφιχτά και είχε όλους τους θησαυρούς του 
κόσμου στα χέρια της.
Ευλογημένος και ο Κ Ρ Ι Γ Ι Α Ρ Η Σ ,που μπο-
ρεί να μη μιλάει πολύ -σαν εσένα- αλλά η καρδιά 
του ράγισε και πονά που δεν έχει κοντά του το 
μεγάλο του γιο!!!
Ευλογημένοι από το Θεό συγγενείς,ξαδέρφια 
και φίλοι γιατί ο ΚΑΤΣΑΜΠΡΗΣ που γνώρι-
σαν ήταν ένας διαφορετικός και ξεχωριστός 
άνθρωπος που τους έχει αφήσει σαν ανάμνηση 
ένα χαμόγελο στα χείλη και ζεστασιά μέσα στις 
καρδιές τους.
Λείπεις σε όλους μας πάρα πολύ και σ’ αγαπά-
με κάθε μέρα ακόμα περισσότερο γιατί η ψυχή 
δε πεθαίνει και ιδίως μια καλή ψυχή όπως η δική 
σου, άντρα μου!
Για μας ζεις πάντα.Θα μας αγαπάς,θα μας οδη-
γείς, θα μας προστατεύεις.
Ξέρω ότι τώρα σε έχει στην αγκαλιά της η αγα-
πημένη σου Παναγία! Η μόνη παρηγοριά στο 
πόνο μας είναι αυτή!
Με τον ίδιο τρόπο που έζησες και έφυγες περή-
φανα και όμορφα ...Έτσι θα συνεχίσω να ζω,να 
σ’ αγαπώ και να σε τιμώ..
Για πάντα θα σε κουβαλώ μέσα μου και τίποτα 

δεν μπορεί να σε ξεριζώσει απ’ την καρδιά μου...-
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΥΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ-έλεγες...
Δεν υπάρχει αντίο..
Μέχρι ο Θεός να μας ξανασμίξει...Καλή Αντά-
μωση!!! Σε αγαπάμε.
Η αγαπημένη σου σύζυγος Άννα,οι γονείς,τα 
αδέρφια σου!!!

Η ανάγκη να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώ-
πους είναι τεράστια και τα λόγια τόσο φτωχά 
για να περιγράψουν την ευγνωμοσύνη που νιώ-
θουμε γι’ αυτούς... Η βοήθεια τους, η συμπαρά-
σταση τους και η στάση τους ήταν πραγματικά 
πολύτιμη και ανεκτίμητη... Άνθρωποι που πραγ-
ματικά στάθηκαν δίπλα μας σ αυτόν το δύσκο-
λο αγώνα!!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε πρώτα και 
κύρια στη ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ...αστείρευ-
τη... φωτεινή... πάντα εκεί δίπλα μας... Βούλα σε 
ευχαριστούμε!!!
Στο νευροχειρούργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ-
ΔΗ και την ομάδα του.
Στο νευροχειρούργο ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΓΙΩΡΓΗ 
–που σαν γιατρός μα πάνω απ όλα σαν φίλος 
και Άνθρωπος ήταν δίπλα μας σε ότι χρειαστή-
καμε.. Γιώργη σε ευχαριστούμε για ότι έκαμες 
για το σπίτι μας.
Στο συλλογο εθελοντων ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ στα 
Χανια
Στον γιατρό ΜΗΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ μαζί με 
τη σύζυγο του ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΣΙΟΥΡΗ...
Στη κοινωνική υπηρεσία του δήμου, στη ΡΙΤΑ 
ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ και ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΦΑΝΑΚΗ
Στο δήμο Ανωγείων και στο δήμαρχο ΜΑΝΟΛΗ 
ΚΑΛΛΕΡΓΗ για την παραχώρηση του ΚΑΠΗ.
Και τέλος ένα ευχαριστώ σε όλους τους συγγε-
νείς, ξαδέρφια και φίλους και σε όλο το κόσμο 
που συμπαραστάθηκε στο πένθος μας.
Στη μνήμη του Γιάννη καταθέτουμε τα παρακά-
τω χρηματικά ποσά:
50 ευρώ στην ΑΝΩΓΗ, 100 ευρώ στο ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟ Ανωγείων και 200 ευρώ στην ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δήμου
Σε αποχαιρετούμε με τις παρακάτω μαντινάδες:
Από τον Λουκά Σμπώκο:

Κρίμα ‘ναι Χάρε άναντρε να παίρνεις στην 
ακμή ντου, 

άνθρωπο που δεν πρόλαβε να ζήσει τη ζωή 
ντου.

Και από τον Λευτέρη Μπέρκη:
Πως τσι χωρίζεις τς’ αδερφούς, Χάρε ήντα 

πράμα ένε, 
δίχως να κλείνει τσι ζωής ο κύκλος απού λένε..
Άντρες που τσι δέσε γερά το αίμα και το σώ-

μα, 
δεν τσι χωρίζει ο θάνατος , γη μαύρης γης το 

χώμα.
Η οικογένεια του εκλιπόντος εισέφερε στη μνή-
μη του και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ

Την  Παρασκευή 31-07-2015  κηδεύτηκε στ’Α-
νώγεια ο Μενέλαος Κοντογιάννης. Ο Μενέλα-
ος  Κοντογιάννης  γεννήθηκε στα Ανώγεια το 
1925 και ήταν το 2ο παιδί της οικογένειας του 
Γεωργίου και της Ειρήνης Κοντογιάννη (Ψε-
βειογιώργη), μιας οικογένειας που  μέσα από τη 
φτώχεια και τις στερήσεις κατάφερε να μεγα-
λώσει τα τρία της παιδιά προσφέροντάς τους 
απλόχερα αυτό που τους περίσσευε  εκείνη τη 
δύσκολη εποχή, την αγάπη, την τιμιότητα , την 
εργατικότητα, το ήθος και την αξιοπρέπεια.
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον πλούσιο σε 
αρχές και αξίες  ανατράφηκε και μεγάλωσε ο 
Μενέλαος  Κοντογιάννης. Αρχές και αξίες που 
τις υπηρέτησε απαρέγκλιτα σε όλη του τη ζωή. 
Από το χωριό δεν έφυγε παρά μόνο όταν κλή-
θηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία 
σε κείνη τη δύσκολη περίοδο του εμφυλίου και 
τη δεκαετία του ‘60 για ένα χρόνο μετανάστης 
στη Γερμανία για μια καλύτερη τύχη όπως και 
τόσοι άλλοι Ανωγειανοί.
Δεν μπορώ να ξεχάσω τις γυναίκες άλλων χω-
ριανών που έρχονταν στο σπίτι μας σε μια προ-
σπάθεια να μάθουν νέα για τους ανθρώπους 
τους. Δύσκολες μέρες, όμως γεμάτες από τις 
αξίες αλληλεγγύη, της συντροφικότητας και της. 
Όλο αυτό το διάστημα τον διέκρινε η εργατικό-
τητα, η εντιμότητα και η αγάπη για τους χωρια-
νούς του και το χωριό του.
Γύρω στα εικοσιεφτά του γνώρισε και παντρεύ-
τηκε τη Φερενίκη Σπαχή, το γένος Μανουρά, τη  
Νίκη του όπως  την αποκαλούσε στη συνέχεια, 
ένα σύντροφο που του χάρισε τέσσερα παιδιά 
και που παρ’όλες τις δυσκολίες η ζωή τους ήταν 
ένα συνεχές καλαμπούρι μιας και οι δυο τους 
είχαν το σπουδαίο χάρισμα της ετυμολογίας.
Όλο αυτό το διάστημα τον διέκρινε η εργατικό-
τητα, η εντιμότητα και η αγάπη για τους χωρια-
νούς του και το χωριό του. Μαζί ξεκίνησαν να 
δημιουργήσουν σπιτικό έχοντας όλα τα δεδο-
μένα: αγάπη, αλληλοσεβασμό, εργατικότητα 
,αλλά και πίστη ότι θα καταφέρουν να δημιουρ-
γήσουν μια οικογένεια βασισμένη στις ίδιες 
αρχές και αξίες μέσα στις οποίες και οι ίδιοι 
είχαν μεγαλώσει.
Πατέρα, όλοι όσοι σε γνώρισαν έχουν να πουν 
για την καλοσύνη που σε διέκρινε, το φιλότιμό 
σου, την εντιμότητά σου, την ακεραιότητα του 
χαρακτήρα σου, αλλά προπάντων για την ατα-
λάντευτη στάση ζωής που κράτησες όλα αυτά 
τα δύσκολα χρόνια, μια στάση που ήταν σχολείο 
για όλους εμάς που σε ζήσαμε από κοντά. Αυτή 
η αξιοπρεπή και περήφανη στάση ζωής, η αμε-
τακίνητη θέση σου να μην κάνεις εκπτώσεις σε 
αξίες και αρχές είναι ότι πιο πολύτιμο, είναι η 
παρακαταθήκη που άφησες σε μας τα παιδιά 
σου, τα εγγόνια σου, διαβεβαιώνοντας σε πως 
θα τα διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, αφού 
μπολιαστήκαμε μ’αυτά. Ήσουν ο άνθρωπος που 
δίδασκες με τη στάση ζωής ,την καθημερινή σου 
συμπεριφορά και όχι με θεωρίες και πολλά λό-
για, που ποτέ εξ’ άλλου δεν σου άρεσαν.
Καλό σου ταξίδι καλοσυνάτε άνθρωπε, που 
γεννήθηκες για να προσφέρεις απλόχερα και 
αγόγγυστα σε όλους τις αξίες της υπομονής, της 
επιμονής της ανιδιοτέλειας και της συνεχούς 

προσφοράς. Ας βασιλεύει στη νέα σου ζωή η 
άνοιξη που εδώ στερήθηκες. Είμαστε σίγουροι 
πως ο καλός θεός, θα σου χαρίζει απλόχερα τις 
χαρές που στερήθηκες στους σκληρούς αλλά 
ωραίους αγώνες σου.
Αγώνες που μας κάνουν περήφανους, μοναδικά 
χαρίσματα και ανεκτίμητες αξίες που θα μας 
διδάσκουν και θα αποτελούν ύψιστη προσφορά 
για μας.
Ας είναι ελαφρύ το Ανωγειανό  χώμα που σε 
σκέπασε.

Χαράς τονε που πολεμά  
να κατακτήσει κάστρα

Και κατακτάτα στη σειρά το’να μετά το άλλο
Μα δυο και τρεις χαράς τονε  

που κατακτήσει ένα
Κείνο το κάστρο τσ’αθρωπιάς.

Ο γιος σου, Στάθης
Στη μνήμη του εκλιπόντος, η οικογένειά του 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Άντρας, ανωγειανός, αψεγάδιαστος, αισθημα-
τίας, άντρας
Γέννημα μιας δύσκολης εποχής, έφυγες κοπέλι 
αμούστακο από την αγκαλιά της μάνας, για τα 
καράβια για τα ξένα. Δεν επόμεινε λιμάνι να 
μην το πατήσεις. Μεγάλωσες και ωρίμασες 
μόνος σου στα ξένα, έχοντας πάντα την έγνοια 
της οικογένειάς σου. Δούλεψες και βοήθησες 
δικούς και ξένους. Και αφού όπως έλεγες, είδες 
, έζξησες, γνώρισες, τότε αποφάσισες να δέσεις 
στ’Ανώγεια κι έκανες μια όμορφη οικογένεια 
με την Μαρία του Μιχαλονικολή και απέκτησες 
τρία υπέροχα παιδιά το Γιάννη, την Εμμανουέλα 
και το Νίκο, στα οποία έδωσες ό,τι πολυτιμότερο 
είχες: ήθος και αρχές και ήσουν πάντα 
περήφανος γι’αυτά και καμάρωνες. Όμως 
ήσουν μαθημένος να ταξιδεύεις. Πάλι 
μπάρκαρες… για τα ξένα νωρίς και δεν 
πρόλαβες τις χαρές των παιδιών σου..Και ο 
πόνος είναι μεγάλος και μας λείπεις και έχουμε 
ανάγκη την αγκαλιά σου και μας λείπουν οι 
ιστορίες σου, οι αρμηνιές σου, τα αστεία σου.
Σ’αυτό το περιστατικό, ο πόνος δεν λογάται
γιατί στον Άδη μια ψυχή άδικα πια κοιμάται

Προσωρινός ο χωρισμός,  
αφού κι εμείς θα’ρθούμε

στσοι τόπους που επήγατε πάλι μαζί να ζούμε
Άδικος είναι ο θάνατος Κώστα  

κι ο μισεμός σου
και ποια καρδιά δεν έκλαψε  

στον αποχωρισμό σου
Από την ψεύτρα τη ζωή άνθρωπος τι νημένει

Χτίζει ποσπέρας όνειρα  
μ’αυτή του τα μαραίνει

η γυναίκα σου και τα παιδιά σου
Η σκέψη μου θα φύγει και σένα θα ξεχάσει

άμα τρυπίσει η θάλασσα και το νερό τζη χάσει
η γυναίκα σου

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

Ο Αντώνης Μανουράς, γιός του Βασίλη και 
της Άννας, γεννήθηκε στον Αμπελούζο Ηρα-
κλείου στις 23/11/1923 με καταγωγή τα Ανώ-
γεια.
Παντρεύτηκε την Αντιγόνη Σανδαλάκη από 
τα Χανιά και απέκτησε μαζί της δύο παιδιά 
την Αγάπη, φιλόλογο Αγγλικής και Γαλλικής 
φιλολογίας και τον Βασίλη, Μηχανολόγο Ναυ-
πηγό και νύν διευθυντικό στέλεχος του Αγγλι-
κού Νηογνώμονα Lloyd’s Register. Έζησε και 
καμάρωσε 3 εγγόνια και 2 δισέγγονα. Υπηρέ-
τησε 37 χρόνια ως αξιωματικός στο Λιμενικό 
Σώμα. Ήταν γνωστός για την καλοσύνη του, 
την εντιμότητά του και την αφοσίωση στην 
υπηρεσία του. Η πατρίδα του ανεγνώρισε υπη-
ρεσία στην εθνική αντίσταση για την περίοδο 
1942-1945. Απεβίωσε στις 15 Νοεμβρίου 2015 
σε ηλικία 92 ετών.
Στην μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά του, 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη  
ΒΑΣιλειου ΠλευΡη 

(Πλευροβασίλη)
✞Ένα έτος από το θάνατό του, 

στις 9/2/2015

Για την συμπλήρωση ενός έτους από τον 
θάνατο του Βασίλη Πλεύρη, η σύζυγος 
του, Γεωργία Πλεύρη εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 ευρώ. Διαμέσου της 
εφημερίδας, μας η σύζυγός του, ενημερώνει 
ότι το ετήσιο μνημόσυνο θα γίνει στην 
ΑΘΗΝΑ στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης 
Σωτήρα του Δήμου Βύρωνος στις 7-2-2016 
(τηλ. Επικοινωνίας 69740091138).
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ΦΩΤ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Σκοπός της η συλλογή τροφίμων, φαρμάκων και 
ειδών πρώτης ανάγκης, που θα διατεθούν στα Κέ-
ντρα Υποδοχής Συρίων προσφύγων της Γενικής 
Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, στο Κέντρο Υποδοχής Αστέ-
γων του Δήμου Αθηναίων και στην Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων.
Η προσέλευση του κόσμου τόσο στο χώρο του θε-
άτρου την βραδιά εκείνη, όσο και στα γραφεία του 
Συλλόγου μας,καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, 
που προηγήθηκε της παράστασης, αλλά και οι κά-
θε είδους προσφορές για την επίτευξη του σκοπού 
της εκδήλωσής μας, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Στο πλευρό του Συλλόγου μας τo βράδυ της πα-
ράστασης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, τιμώντας με 

«ΠΟΙΟ ΠΑρΑΜυθΙ  
νΑ ΣΟυ ΠΩ»

«Ποιο παραμύθι να σου πω  
μπας και σε παρασύρω

να ταξιδέψουμε μαζί  
στον κόσμο των ονείρω…»

ΕΚΔηλΩΣη φΙλΑνθρΩΠΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣυλλΟΓΟ ΤΩν ΑνΩΓΕΙΑνΩν ΤηΣ ΑθηνΑΣ

ΑθηνΑ,  
24/10/15,  
«θΕΑτρο  
Επι  
Κολωνω»

«ΑγΑπητη ΕλΕνΑ»

την παρουσία τους την προ-
σπάθειά μας, ο Πρόεδρος 
της Παγκρητίου Ενώσεως 
κος γιώργος Μαριδάκης, η 
κοσμήτορας της Ένωσης 
των Απανταχού Σφακιανών 
κα ειρήνη Κορνιζάκη, ο 
Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ανωγείων κος νί-
κος Βρέντζος και ο πρώην 
Πρόεδρος του Συλλόγου μας 
κος ιωάννης Ανδρεαδάκης.
Η Πρόεδρος και τα μέλη του 
Συλλόγου Ανωγειανών της 
Αθήνας επιθυμούν να εκ-
φράσουν τις εκ βαθέων ευ-
χαριστίες τους
ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ 

ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ, κο γιώργο οι-
κονόμου και κα Μαρία Αναματερού, που έκαναν 
«δική» τους την ιδέα μας για μια εκδήλωση με επί-
κεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και συνερ-
γάστηκαν μαζί μας για την επιτυχή υλοποίησή της,
ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗΣ Αριέττα Μουτούση, γιάννη λεάκο, Χρήστο 
Κοντογεώργη, ηρώ Πεκτέση και ειδικώς στον 
«δικό» μας, εξ Ανωγείων ορμώμενο, Δημήτρη Σα-
μόλη, ο οποίος απετέλεσε την αφορμή και τη γέ-

φυρα μεταξύ του Συλλόγου μας και του θεάτρου 
Επί Κολωνώ, ώστε να γίνει πράξη η ιδέας αυτή,
ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑ-
ΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΑΓΑΠΗΤΗ ΕΛΕΝΑ», 
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που 
αγκάλιασαν με θέρμη την προσπάθειά μας και την 
επικοινώνησαν στο ευρύ κοινό,
ΣΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
Κρήτη fm (87,5) και στο Μανώλη Σκανδάλη, 
ΣΚΑΪ Κρήτης (92,1) και στην κα Σώτια Πεντε-
δήμου και Στο κόκκινο (105,5) και στον αείμνηστο 
Γιώργο Ξυλούρη, που μας παραχώρησαν βήμα για 
να μίλησουμε για τον τόσο σημαντικό σκοπό της 
εκδήλωσής μας,
ΣτΑ SupeRmARkeT ΣΚλΑΒενιτηΣ για τις 
δωροεπιταγές, που μας προσέφεραν, με ελεύθερη 
εξαργύρωση από τα προϊόντα των καταστημάτων 
τους, συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη του κοι-
νού στόχου, που δεν είναι άλλος από την υλική 
ενίσχυση εκείνων των κοινωνικών ομάδων, στην 
υποστήριξη των οποίων κατέτεινε η εκδήλωσή μας,
ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙ-
ΟΥΣ κ.κ. νίκο και Μανώλη Αεράκη, αλλά και 
ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ κ.κ. ιωάννη Καραγιαννόπου-
λο και θεοδόση ζαβιτσάνο, για τα φάρμακα, που 
προσέφεραν,
Και τέλος ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙ-

ΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ, που με την αθρόα προσέλευσή τους τη 
βραδιά της παράστασης στο θέατρο Επί Κολωνώ, 
αλλά και στα γραφεία του συλλόγου μας, τις μέρες 
που προηγήθηκαν, μας έδωσαν με την παρουσία 
τους δύναμη να συνεχίσουμε, με στοχευμένες δρά-
σεις, να είμαστε παρόντες στο πλευρό εκείνων που 
χρήζουν υλικής και ηθικής συμπαράστασης, και 
συνέβαλαν με τις προσφορές τους στο να στεφθεί 
η δράση μας αυτή με απόλυτη επιτυχία, αποδεικνύ-
οντας έμπρακτα ότι...

ολοι μαζί μπορούμε περισσότερα!
Φ.Α.

ΠΑρΟυΣΙΑΣη ΤΟυ ΒΙΒλΙΟυ 
ΤΟυ λΕυΤΕρη ΚΑλΟΜΟΙρη (Αθήνα, 7/11/2015, «Αίθουσα 

Ελλήνων λογοτεχνών»)
ΕΚΔηλωση του «συλλογου 
ΑνωγΕιΑνων τησ ΑθηνΑσ»

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

«Ποιο παραμύθι να σου πω» από το Σύλλογο Ανω-
γειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», παρου-
σία πολλών Ανωγειανών, αλλά και φίλων του Συλ-
λόγου.
Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του βιβλίου του 
στην Κρήτη, ο Λευτέρη Καλομοίρης αποφάσισε να 
το «ταξιδέψει» σε όλη την Ελλάδα, ανοίγοντας 
παράλληλα και έναν κύκλο σεμιναρίων γύρω από 
τη μαντινάδα και το χορό. Ως πρώτο του σταθμό 
στο ταξίδι του αυτό, ο Λευτέρης μας έκανε την τιμή 
να επιλέξει το Σύλλογό μας.
Παρουσιαστής της βραδιάς ο Μανώλης Σκανδάλης, 
που εδώ και 20 χρόνια στηρίζει, άλλοτε ως μέλος 
του κι άλλοτε εξωθεσμικά, το Σύλλογό μας.
Η παρουσίαση ξεκίνησε με ένα βιογραφικό βίντεο 
του Λευτέρη Καλομοίρη, με αναφορές στην προ-
σφορά του στο χορό και την μαντινάδα, βίντεο που 
ετοίμασε ο Σύλλογός μας, έχοντας την πολύτιμη 
βοήθεια για τη συλλογή του απαραίτητου οπτικοα-
κουστικού υλικού των παιδιών του τιμώμενου μα-
ντιναδολόγου, Αριστέας και λευτέρη ελευθ. Κα-
λομοίρη. 
Το λόγο έλαβε, στη συνέχεια, ο Πρύτανης του Γε-

ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κος Γεώργιος 
Παπαδούλης, ο οποίος μίλησε για την φιλία που τον 
δένει με τον Λευτέρη Καλομοίρη και την αξία της 
μαντινάδας, ως μέσο έκφρασης συναισθημάτων και 
στιγμών. Κλείνοντας την ομιλία του, αφιέρωσε στον 
ποιητή - μαντιναδολόγο, την εξής μαντινάδα:

Ο αετός πετά ψηλά
μόνο για ένα πράμα:

να μην τον δουν τ’ άλλα πουλιά
όντε ξεσπά στο κλάμα

Χαιρετισμό απηύθυνε, ακολούθως, ο πρόεδρος της 
Παγκρητίου Ενώσεως κος γιώργος Μαριδάκης, ο 
οποίος για ακόμη μία φορά τίμησε με την παρουσία 
του την εκδήλωση του Συλλόγου μας. 
Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι με την παρου-
σία τους τίμησαν την βραδιά και η κοσμήτορας της 
Ένωσης Απανταχού Σφακιανών κα Ειρήνη Κορ-
νιζάκη, ο Γενικός Γραμματέας του Λαογραφικού 
Ομίλου «Κουρήτες» Φραγκίσκος Δανδουλάκης και 
οι πρώην πρόεδροι του Συλλόγου μας κ.κ. Ιωάννης 
Ανδρεαδάκης και Βασίλειος τουπής.
Τέλος, η πρόεδρος του Συλλόγου μας, κα ζαχαρέ-
νια Ανδρεαδάκη, που έκλεισε τον κύκλο των ομι-
λιών, διάβασε αποσπασματικά μαντινάδες από το 
νέο βιβλίο του Λευτέρη Καλομοίρη και μίλησε για 
την προσφορά του τελευταίου στην εξέλιξη της 
ανωγειανής λαογραφικής παράδοσης, μέσα τόσο 
από τις μαντινάδες του όσο και από τη διδασκαλία 

του στο χορό. Γι’ αυτή ακριβώς την μεγάλη προσφο-
ρά του στον πολιτισμό των Ανωγείων, ο Σύλλογός 
μας, διά της προέδρου του, απένειμε τιμητική πλα-
κέτα στον Λευτέρη Καλομοίρη, αφιερώνοντάς του 
και μια μαντινάδα:

Στο κάστρο του πολιτισμού
που χουν τ’ Ανώγεια χτίσει

ένα λιθάρι ριζιμιό
Λευτέρ’ έχεις αφήσει

Ο Λευτέρης Καλομοίρης, φανερά συγκινημένος, 
ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και το Σύλ-
λογό μας, – πως αλλιώς παρά – με μαντινάδες:
Για το Σύλλογο Ανωγειανών Αθήνας: 

Ο Σύλλογός σας σήμερο
φέρει μεγάλη ευθύνη

γιατί επήρε όνομα
που μύθος έχει γίνει

Για τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών:

Ο στόχος είναι η κορφή
αν έχει και χειμώνα.

Για να πετύχεις στη ζωή
θέλει μεγάλο αγώνα.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσική και τραγούδια 
από τους Μανώλη Σταυρακάκη (λύρα), λευτέρη 
ελευθ. Καλομοίρη (λύρα – λαούτο – μαντολίνο), 
νίκο Ξεζωνάκη (λαούτο) και ιάσονα Παπαδάκη 
(κρουστά), με το λευτέρη Καλομοίρη να τραγου-

δά, στο τέλος, μαζί τους μαντινάδες. Η νεοσύστα-
τη χορευτική ομάδα του Συλλόγου μας, υπό την 
καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου Κώστα Μέμμου, 
έκανε δε την επίσημη πρώτη της εμφάνιση.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον 
Άντρον» ευχαριστεί όλους εκείνους, που συνέβα-
λαν στην επιτυχή έκβαση ακόμη μίας εκδήλωσής 
του και δη
Την Αριστέα και τον λευτέρη Καλομοίρη τον νε-
ότερο, που με υπομονή και διάθεση, μας βοήθησαν 
να συλλέξουμε το υλικό για το βίντεο της παρουσί-
ασης,
Την αίθουσα της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών 
για την υπέροχη φιλοξενία της,
Τους μουσικούς Μανώλη Σταυρακάκη, Λευτέρη 
Ελευθ. Καλομοίρη, Νίκο Ξεζωνάκη και Ιάσονα 
Παπαδάκη, που αφιλοκερδώς συμμετείχαν στην 
εκδήλωσή μας και ξεσήκωσαν με τις μελωδίες τους 
τους παρευρισκόμενους, κλείνοντας με τον καλύ-
τερο τρόπο τη βραδιά,
Τον Κώστα Μέμμο, που επιμελήθηκε την σύσταση 
και παρουσίαση της χορευτικής ομάδας, την οποία 
απετέλεσαν οι Χαρίδημος Φασουλάς, Γιάννης Σπι-
θούρης, Φίλιππος Μαυρόκωστας, Αλέξης Ζερβάκης 
(το γένος Μαυρόκωστα), Εμμανουέλα Ανδρεα δάκη, 
Ιωάννα Κουνάλη, Εβελίνα Μουστάκα (το γένος 
Βουϊδάσκη), Σοφία Παπαδάκη (το γένος Σκουλά),
Τον Φώτη Φωτίου, για τις φωτογραφίες και τα βίντεο 
της βραδιάς, καθώς και για το πραγματικά συγκινη-
τικό βιογραφικό βίντεο του Λευτέρη Καλομοίρη,
Τον Κωστή Μακρή, που επιμελήθηκε την υπέροχη 
αφίσα της εκδήλωσης,
Και τέλος όλους τους ανωγειανούς και φίλους του 
Συλλόγου μας, που τίμησαν με την παρουσία τους 
την αφιερωμένη στο Λευτέρη Καλομοίρη βραδιά.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας εύχεται από καρ-
διάς, το νέο βιβλίο «Ποιο παραμύθι να σου πω» του 
Λευτέρη Καλομοίρη, να είναι καλοτάξιδο όσο και 
τα μονοπάτια, που αυτό μας ταξιδεύει...              Φ.Α.

ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας
& 

«H ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
        Εύχονται σε όλους σας

 Υγεία & 
     καλή Χρονιά!

Χρόνια 
       πολλά!


