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μεγαλη συμμετοχή στην
Σημαντικό ΤΑΔΙΞΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
του Δημάρχου κ. Μανώλη
Καλλέργη στην Αθήνα
για τα προβλήματα
του Δήμου και
την προώθηση έργων και δράσεων

ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ

του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»
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›Αθήνα, 30/1/2016

Σ’ ένα κατάμεστο καθ’ όλη τη
διάρκεια της βραδιάς ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ, στην Αθήνα,
ο «Σύλλογος των Ανωγειανών
Αθήνας» υποδέχτηκε στις
30/1/2016, συγχωριανούς και
φίλους, στο καθιερωμένο
ετήσιο αντάμωμα με αφορμή
την χοροεσπερίδα του.

Ιανουάριος 2016
Στην Αθήνα βρέθηκε, το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, ο Δήμαρχος Ανωγείων
κ. Μανώλης Καλλέργης, όπου και είχε μια
σειρά από σημαντικές συναντήσεις και παραστάσεις για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, και την προώθηση έργων
και δράσεων αλλά και τη συζήτηση μέτρων,
που θα διευκολύνουν τη ζωή δημοτών και των
οικογενειών τους.

(συνέχεια στη σελ. 12)

(συνέχεια στη σελ. 13)

ΟΙ ΞΥΛΟΥΡΗΔΕΣ
του «Καλού»

(Στην Μνήμη Θοδωρή Ξυλούρη)
του Γεωργίου

Καλογεράκη

Η συμβολή της οικογένειας των Ξυλού-

ρηδων του χωριού Καλού, στον αντιστασιακό αγώνα 1940-1945, ήταν σημαντική.
Πατριάρχης της οικογένειας ο Ανωγειανός Ξυλούρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (1883-1954).
(συνέχεια στη σελ. 4)

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΑΘΗΝΑ , 2 / 3 / 2 0 1 6

(σελ. 12)

Στο πλαίσιο των δράσεων του
Συλλόγου μας «Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα...» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, το
απόγευμα της Τετάρτης, 2
Μαρτίου 2016, στα γραφεία
του Συλλόγου μας στους Αμπελόκηπους εθελοντική αιμοδοσία, για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος, που διατηρούμε
στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, σε συνεργασία με το κέντρο αιμοδοσίας του Γενικού
Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ».

GROUP PARΩDY
BAND
Συνέντευξη με τον
Frontman της νέας,
πολλά υποσχόμενης
εξαμελούς μπάντας, συγχωριανό
μας Παναγιώτη
Σκουλά. σελ.8
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη

-2016
Αθήνα, 16-1
κοπη ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑτικησ πιτασ
στο «συλλογο ανωγειανων αθηνασ»
Το Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016, ο Σύλλογός μας υποδέχτηκε στο «σπίτι» του συγχωριανούς και φίλους με
αφορμή την κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του.
(συνέχεια στη σελ. 12)

Νίκος Ξυλούρης...
Πέρασαν 36 χρόνια
Με συγκίνηση, που πλημμύρισε
τις ψυχές όλων, ξημέρωσε και φέτος
η
η 8 Φλεβάρη, 36 χρόνια μετά το θάνατο
του αγαπημένου όλων, βάρδου της ελληνικής και
κρητικής μουσικής, του συγχωριανού μας και μεγάλου
Ανωγειανού Νίκου Ξυλούρη.
Σελ. 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

✓

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ»

Προσφορά τροφίμων και ρούχων
➜ Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Ο Ιωάννης Αχιλ.
Κεφαλογιάννης
μιλά στη «Φωνή
των Ανωγείων»
Συνέντευξη στο Μανώλη Σκανδάλη

Με τον κ. Γιάννη Αχιλ. Κεφαλογιάννη
συναντηθήκαμε εντελώς τυχαία, πριν
λίγο καιρό, στα επίσημα θεωρεία του
κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης του
Ο.Α.ΚΑ...
Η αγάπη του για το Ρέθυμνο, τον οδήγησε
προφανώς ως εκεί για να παρακολουθήσει
τον αγώνα της ομώνυμης ομάδας μπάσκετ,
ενάντια στον Παναθηναϊκό... σελ. 6

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Ανθρωπισμός
ή Βαρβαρότητα;

(31.12.2015) επέλεξε – όχι τυχαία – ο Σύλλογος
του Γιώργου Σκουλά
Ανωγειανών της Αθήνας για να διαθέσει τα
πράγματα, που συλλέχθηκαν με αφορμή την
›σελ. 5
παράσταση – συμπαράσταση στον συνάνθρωπο, που
διοργάνωσε σε συνεργασία με το «Θέατρο Επί Κολωνώ». ΣΕΛ. 13

ανωγεια... μια ιστορια,
μια μαντιναδα, σελ. 10

Με μαθηματική...
ακρίβεια, σελ. 10

του Μανώλη Φασουλά

του Μανώλη Φασουλά

ΣΑΤΙΡΑ, σελ. 11 ανωγειανεσ Ιστοριεσ
του ωκεανου, σελ. 11
αθιβολεσ
του Σταύρου
Βιτώρου

σελ. 11

της Μαρίας Χρονιάρη
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σκέψεις...
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Ανωγειανές... εκδόσεις

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ...ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΙ...

(Προσφυγιάς το ανάγνωσμα)

Τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, εδώ και λίγες μέρες, είναι κλειστά και η Ευρώπη
των λαών και της ελεύθερης (φευ) διακίνησης των ιδεών και των ανθρώπων, έγινε
Ευρώπη- φρούριο. Και της αρέσει κιόλας…! Και η χώρα μας, μόνη στην ουσία,
καλείται να διαχειριστεί ένα πρόβλημα που δεν προκάλεσε η ίδια και το χειρότερο,
εδώ και 6 μήνες λαμβάνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, όντας μέρα με τη μέρα,
εξελίξιμο και διογκούμενο. Η προσφυγιά, λοιπόν, στο προσκήνιο, και η άτακτη,
αναγκαστική μεταναστευτική και προσφυγική ροή, ανθρώπων κυνηγημένων και
πονεμένων, βρήκε την Ευρώπη και βεβαίως τη χώρα μας να «ψάχνεται» να βρει μια
λύση στο πρόβλημα, τη στιγμή που, που ανάμεσα στους πρόσφυγες, «μπερδεύτηκαν»
κι άλλοι, πολλοί και διάφοροι, που «βρήκαν την πόρτα ανοιχτή και μπήκαν». Όπως
και να’χει η κατάσταση, γεγονός είναι ότι, χιλιάδες άνθρωποι από τη Συρία και το
Ιράκ, αλλά και άλλοι από τα βάθη της Ανατολής και την Ινδική Χερσόνησο κι από
ακόμα πιο μακριά, εδώ και μήνες συρρέουν στα τουρκικά παράλια, προς την Ελλάδα, με σκοπό να περάσουν στη χώρα μας και την Ευρώπη, αναζητώντας λύτρωση από τα προβλήματά τους. Διεκδικώντας το ταξίδι στο όνειρο, στην καλύτερη
«ευρωπαϊκή» ζωή.
Μέχρι και τον Φεβρουάριο, σχεδόν όλοι από τους ανθρώπους αυτούς, επιχειρούσαν
και τελικώς κατάφερναν να ταξιδέψουν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Αυτός
ήταν άλλωστε, εξ αρχής, ο προορισμός τους. Η Ελλάδα υπήρξε γι’αυτούς, χώρα
απλής διέλευσης. Για όλους τους πρόσφυγες και μη, ο μόνος μεγάλος κίνδυνος ήταν
η θάλασσα του Αιγαίου, όταν μάλιστα, οι πνιγμοί διαδέχονταν ο ένας τον άλλο.
Αν περνούσαν το Αιγαίο, όλα τα άλλα γινόταν πιο εύκολα.
Όταν όμως, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές πλήθυναν, και, καθώς ο
έλεγχος των εισερχομένων, βρήκε το ελληνικό κράτος απροετοίμαστο, με τον
υπαρκτό μάλιστα, κίνδυνο ανάμεσα στους διερχόμενους, να κινούνται άνθρωποι
«αμφιβόλου» ταυτότητας και προθέσεων (ένεκα και της απειλής του περιβόητου
ISIS, αλλά και τη δράσης και του δικτύου του, που έχει αναπτύξει), οι Ευρωπαίοι
άρχισαν να χτίζουν τείχη, και η Ευρώπη των λαών να μετατρέπεται πολύ γρήγορα, σε Ευρώπη των Τειχών. Πρωτοστάτες σ’αυτό η ευρωπαϊκή Αυστρία, όπως
και οι λεγόμενες χώρες του Βίζεγκραντ. Οι χώρες δηλαδή, που ανήκαν στο πρώην
«ανατολικό μπλόκ». Κοντά τους, και οι λοιπές χώρες των Βαλκανίων. Όλες αυτές
οι χώρες, δηλαδή, που πέτυχαν (και οι υπόλοιπες που προσδοκούν) την είσοδό της
στην Ανοικτή Ευρώπη, ώστε οι πολίτες τους να μετακινούνται ελεύθερα και να
βρίσκουν δουλειά και φαγητό, όπου υπάρχει στην Ευρώπη και όπου τους προσφέρεται. Απλά κι ελεύθερα!
Και ενώ τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη ορθώνουν τείχη και εν χορώ, βάλουν
(με εξαίρεση αυτή τη φορά τη Γερμανία!) ξανά, εναντίον της χώρας μας, εγκαλώντας την για ελλειπή φύλαξη συνόρων (μας κάνουν πλάκα δηλαδή…), την ίδια ώρα,
η Ελλάδα και οι έλληνες δείχνουμε το πρόσωπο του πολιτισμού. Δείχνουμε μεγαλοσύνη κι ανθρωπιά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Στους πρόσφυγες και στους
κατατρεγμένους. Δείχνουμε ανιδιοτέλεια και αλληλεγγύη. Και τούτο, τη στιγμή,
που ήδη βαρύνουν την πλάτη όλων μας, εδώ στην Ελλάδα, 7 χρόνια πρωτοφανούς
οικονομικής δυσπραγίας και ένδειας.
Και επειδή, φρονώ, ότι δεν πρέπει να προσπερνάμε τα πράγματα και τις καταστάσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές λαμβάνουν ιστορικές διαστάσεις, αλλά ούτε, ασφαλώς,
πρέπει να θεωρούμε τίποτα πια, ως αυτονόητο, αλλά να μένουμε και να παρατηρούμε για να διδασκόμαστε και να μαθαίνουμε, θα ήθελα να επισημάνω στο σημείο
αυτό, δύο σημαντικά στοιχεία.
Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι το κύμα αλληλεγγύης του ελληνικού λαού λαμβάνει
χώρα όταν τα ποσοστά της ακροδεξιάς στις περισσότερες χώρες είναι ιδιαιτέρως
υψηλά, ενώ παγιώνονται σε διακριτές θέσεις, τόσο το ρεύμα της ακροδεξιάς και
του φασισμού σε ολόκληρη της Ευρώπη, όσο και η ίδια η Ευρώπη-φρούριο μέσα
από τις επίσημες πολιτικές των κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών κρατών και της ΕΕ
που υιοθετούν μια ακροδεξιά ατζέντα.
Είναι εξίσου σημαντική η διαπίστωση, ότι ο ελληνικός λαός στέκεται με τέτοιο
τρόπο αλληλέγγυος δίπλα στους πρόσφυγες, τη στιγμή που βρίσκεται εδώ και 7
χρόνια σε καθεστώς μνημονίων, με το βιοτικό επίπεδο στο ναδίρ, αλλά και την
ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση να μας ταλανίζουν. Δεν είναι καθόλου
«φυσικό επακόλουθο», ότι σε τέτοιο καθεστώς ένδειας, θα ανθίσει η αλληλεγγύη,
αντί να επικρατήσει ο κανιβαλισμός και ο νόμος της ζούγκλας.
Και παρά ταύτα, ο έλληνας δείχνει να μη φοβάται, δεν εχθρεύεται, παλεύει
σχεδόν μόνος, χωρίς να ταμπουρώνεται στο σπίτι του. Μπορεί το κράτος να
άργησε να ενεργήσει, και να σταθεί απέναντι σ’ένα πρόβλημα, που αιφνιδίασε
πολλούς, όμως όπου το κράτος δεν βρίσκεται εκεί είναι ο απλός έλληνας πολίτης,
να δηλώσει το παρόν και να σπεύσει να βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο. Στην
Ειδομένη, κάτοικοι ανοίγουν τα σπίτια τους για ένα πιάτο φαΐ κι ένα μπάνιο και
λίγο ήρεμο ύπνο, ενώ καραβάνια αλληλέγγυων επισκέπτονται καθημερινά τον
καταυλισμό προσφέροντας υλική βοήθεια. Στα ελληνικά νησιά, εθελοντές κάθε
ηλικίας αναλαμβάνουν με αυταπάρνηση το έργο της διάσωσης και βουτάνε στη
θάλασσα για να σώσουν μισοπνιγμένους ανθρώπους, ενώ αυτοοργανωμένες δομές
αλληλεγγύης στήνονται και προχωρούν περαιτέρω στην οργάνωση. Ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών οργανώνονται από μόνες τους και στελεχώνουν ιατρεία και
νοσοκομεία σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ενώ καθόλου αμελητέο δεν είναι και
το δυναμικό των γιατρών που στελεχώνει ιατρεία αλληλεγγύης και αποστολές στους
ίδιους τους καταυλισμούς. Στην Κοζάνη, στα Τρίκαλα, στον Πειραιά η προσέλευση του κόσμου καθημερινά είναι συγκινητική, είτε για να φέρει υλική βοήθεια είτε
για να στελεχώσει βάρδιες στο χώρο. Ο όγκος της βοήθειας που μαζεύεται είναι
τέτοιος που πλέον μεταβιβάζεται και σε άλλα σημεία όπως το Ελληνικό και το
Σχιστό, ενώ στο ραντεβού της Κυριακής 06/02 στο Σύνταγμα όπου συλλέγονται
είδη για τους πρόσφυγες, ανταποκρίθηκαν πάνω από 10.000 άτομα.
Παρ’όλα αυτά, είναι αλήθεια, ότι το τοπίο είναι θολό. Τα αποτελέσματα των ερμητικά κλειστών συνόρων, όπως αυτά αποφασίστηκαν στην τελευταία Σύνοδο
Κορυφής της ΕΕ και του στοιβάγματος προσφύγων-μεταναστών στα αστικά κέντρα
δεν μπορούν να προσδιορισθούν με σαφήνεια. Η συμφωνία της Ευρώπης των 28
με την Τουρκία, φαντάζει σαθρή εν τη γενέσει της και δυσεφάρμοστη και δεν
φαίνεται να μπορεί να ανακόψει τις ροές των κατατρεγμένων, που θα τα ρισκάρουν
όλα για όλα, αφού δεν έχουν πια τίποτα να χάσουν. Η δημιουργία πολύ περισσότερων hot spots σε ελληνικό έδαφος και η κράτηση των μεταναστών-προσφύγων,
είτε το θέλουν είτε όχι, είναι το επικρατέστερο σενάριο. Φυσικά, δεν είναι δεδομένο, ότι τα αντανακλαστικά που θα επιδείξει ο ελληνικός λαός σε μια τέτοια
κατάσταση και στις δυσκολίες που αυτή θα επιφέρει, θα είναι εξίσου θετικά, όπως
οι μέχρι τώρα αντιδράσεις του.
Δύσκολοι καιροί. Αχαρτογράφητα νερά. Πρέπει και μπορούμε να αντέξουμε.
Γιάννης Μανουράς

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
των Ανωγειανών της Αθήνας
«ΤO ΙΔΑΙOΝ ΑΝΤΡOΝ»
Γραφεία

1 «Οι τόποι διηγούνται την ιστορία
του- Τοπωνύμια Ανωγείων»
2 «Η ποιμενική ζωή
των Ανωγειανών»
3 «Το Ανωγειανό Αόρι»
4 «Τα μητάτα των Ανωγειανών»
Συγγραφέας

Γιώργος Σμπώκος
(συνταξιούχος εκπαιδευτικός) • Ανώγεια: 2015
Ο πρώην δήμαρχος Ανωγείων, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και
εξαίρετος ανωγειανός άνδρας, κ. Γιώργος Σμπώκος, πιστός και
επίμονος ερευνητής και μελετητής της παράδοσης, των ηθών και των
εθίμων, όσο και της ιστορίας των Ανωγείων, προέβη πριν λίγο καιρό στην έκδοση τεσσάρων νέων βιβλίων, τα οποία πλέον συγκαταλέγονται στο πλούσιο και ευάριθμο συγγραφικό του έργο, με κεντρικό άξονα όλων των συγγραμμάτων του, τη μελέτη και καταγραφή του πολιτισμικού και πολιτιστικού αποτυπώματος του τόπου μας.
Και τα τέσσερα βιβλία του (έκδοσης 2015) με τους τίτλους: 1) «Οι
τόποι διηγούνται την ιστορία του- Τοπωνύμια Ανωγείων», 2) «Η
ποιμενική ζωή των Ανωγειανών», 3) «Το Ανωγειανό Αόρι», και 4)
«Τα μητάτα των Ανωγειανών», προσφέρθηκαν δωρεάν στο «Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας» (σ.σ ευχαριστούμε ιδιαίτερα
τον συγγραφέα για την προσφορά του αυτή), και ήδη κοσμούν την
πλούσια και ενημερωμένη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, που ανακαινίστηκε και τα 7 τελευταία χρόνια, συνεχώς εμπλουτίζεται με πολλά
και ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν στον πολιτισμό των Ανωγείων και όχι μόνον.
Πολλές και μοναδικές φωτογραφίες εμπλουτίζουν το θέμα κάθε
βιβλίου του κ. Γιώργη Σμπώκου, ο οποίος φρόντισε, τα περιορισμένα αντίτυπά που εξέδωσε (σ.σ. κανένα δεν τίθεται προς πώληση και
η όλη προσπάθεια έγινε αφιλοκερδώς) να τα μοιράσει και αποστείλει ανθρώπους και σε σημεία, όπου θα τύχουν της ανάγνωσης και
της προσοχής των αναγνωστών τους
Το περιεχόμενό τους…

1 «Οι τόποι μας διηγούνται την ιστορία τους:
Τα τοπωνύμια των Ανωγείων» (σελ. 216)
Ο συγγραφέας επιδιώκει να καταγράψει με τον πληρέστερο και πλέον σαφή τρόπο, τα περισσότερο
και πιο σημαντικά τοπωνύμια των Ανωγείων (από τον πρόλογο του βιβλίου: «πρέπει να τονιστεί ότι
είναι αμέτρητες οι ονοματοθεσίες των διαφόρων περιοχών της κτηνοτροφική και γεωργικής έκτασης
των Ανωγείων. Σε κάθε κεντρική περιοχή καιγύρω απ’αυτήν προσδιοριζόταν κάθε ιδιαίτερο και
χαρακτηριστικό σημείο, με το δικό του όνομα, που ακόμα και σε μικρή περιοχή λίγων στρεμμάτων
ήταν δυνατόν να υπάρχουν δύο, τρία ή και περισσότερα επώνυμα σημεία…»). Ο συγγραφέας επιχειρεί με εύστοχο τρόπο των κατάταξη των τοπωνυμίων σε ποικίλες κατηγορίες, όπως τα «αρχαιολογικά», τα «εδαφολογικά», τα «φυτολογικά ή ζωολογικά», τα «υψομετρικά» κ. άλ.

2 «Η ποιμενική ζωή των Ανωγειανών» (σελ. 296)
Κεντρικός άξονας του βιβλίου αυτού είναι η μελέτη και η καταγραφή της ποιμενικής ζωής των
Ανωγειανών, η οποία τείνει τα τελευταία χρόνια, λόγω της αλλοτριωτικής επενέργειας του σύγχρονου πολιτισμού, να χάσει πολλά από τα λαμπερά και άξιας σεβασμού στοιχεία της. (από τον
πρόλογο του βιβλίου: «Στόχος και επιδίωξή μας είναι να αποδώσουμε όσο πιο πιστά μπορούμε
τη δομή και την ομορφιά της ποιμενικής ζωής των Ανωγειανών, έχοντας ως όπλα την προσωπική
μας εμπειρία και την εμπειρία και μνήμη μεγάλου αριθμού υπερηλίκων, οι οποίοι έζησαν από το
1880 και εντεύθεν, καθώς και ανέκδοτα σημειώματα Ανωγειανών Λαογράφων και Ιστοριοδιφών»).

3 «Το Ανωγειανό Αόρι» (σελ. 352)
Εξαιρετική προσπάθεια από το συγγραφέα, μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και σχεδιαγράμματα (χάρτες) τοπωνυμίων, να παρουσιάσει τη φύση, τη ζωή και την ιστορία του ανωγειανού
Αοριού. Ιστορίες και διηγήσεις, μύθοι και θρύλοι , οικισμοί και τόποι, η χλωρίδα και η πανίδα του
Αοριού, όλα στα χέρια σας…(από τον πρόλογο του βιβλίου: « Το 2006, και μετά την έκδοση του
πεντάτομου ιστορικού και λαογραφικού έργου μας «Ανωγειανά», άρχισε η συστηματική προσπάθεια έρευνας και περαιτέρω συγκέντρωσης στοιχείων. Έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία περιερχόμενοι,
ώρες ατέλειωτες, τις διάφορες περιοχές του Αοριού, όχι μόνο να καταγράψουμε μια μεγάλη
πληθώρα στοιχείων που αφορούσαν τις ποιμενικές εγκαταστάσεις, άλλα και τις ομορφιές και
ιδιαιτερότητες του φημισμένου Ανωγειανού Αοριού, μέσα στο οποίο, και σ’όλη την έκτασή του,
είναι κατεσπαρμένα τα υπέροχα μνημεία τέχνης και του θρύλου, τα ονομαστά μητάτα»)

4 «Τα Μητάτα των Ανωγειανών» (σελ. 431)
Αξιοθαύμαστη και πολύχρονη, όσο και επίμονη, η προσπάθεια του συγγραφέα, να καταγράψει όλα
τα Μητάτα των Ανωγειανών, όπως αυτά εντοπίζονται στον εκτεταμένο ορεινό όγκο των Ανωγείων.
Ο συγγραφέας, έχοντας την πρόθυμη υποστήρικη πολλών συγχωριανών μας, αλλά πολλές φορές
και τη συνοδεία τους, στους τόπους και τα μέρη των μητάτων, συχνά κάτω από δύσκολες καιρικές
συνθήκες, μπόρεσε και εκπόνησε το εξαίρετο αυτό σύγγραμμα, το οποίο κοσμείται από την πλούσια
φωτογραφική παρουσίαση των μητάτων, αλλά και πολλών άλλων πλινθόκτιστων και πετρόκτιστων
έργων. Αξιοσημείωτη και η ακριβής και δη με την καταγραφή γεωγραφικών συντεταγμένων, αποτύπωση του σημείου εντοπισμού των μητάτων. (από τον πρόλογο του βιβλίου: «….η πλειονότητα των
μητάτων βρισκόταν σε απόμερα και απομακρυσμένα σημεία, τα οποία γνώριζαν μόνο οι βοσκοί
που βόσκευαν στην κάθε περιοχή και μερικά μάλιστα με τις συνθήκες που επικρατούσαν στη ζωή
και εργασία των σημερινών κτηνοτρόφων, τους ήταν άγνωστα».
Καλή ανάγνωση σε όλους μας. Αξιέπαινη, μοναδική η προσπάθεια του συγγραφέα. Ανεκτίμητα
το αποτέλεσμα, που θα μείνει και θα προσφέρει σε όλους όσοι πιστεύουν, ότι το μέλλον του τόπου
μας, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη γνώση του παρελθόντος μας, και των στοιχείων που το συνθέτουν. Στοιχεία που ως κόρη οφθαλμού, προστάτεψαν οι πρόγονοί μας και μεταλαμπάδευσαν σε
όλους εμάς τους επόμενους.
(Επιμέλεια/σχόλια: Γιάννης Μανουράς)

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Βελεστίνου 18, τ.κ. 11523
Αμπελόκηποι, Αθήνα
τηλ./φαξ: 210-6916060
e-mail: to.idaionantron@gmail.com
site: www.ifonitonanogion.gr
FB: facebook.com/ifonitonanogion
εκδοτησ

Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη
κιν. τηλ.: 6932-120494
e-mail: zachandr@gmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΤεΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ

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

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

Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη
κιν. τηλ.: 6932-120494
e-mail: zachandr@gmail.com
art director

Κωνσταντίνα Ανανίδη
ananidi@otenet.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
alskreta@gmail.com

Ιωάννης Μανουράς
Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
Νίκος Καράτζης
Βασίλης Κονιός
Ζαχαρίας Σαλούστρος
Μανώλης Σκανδάλης
Ριρίκα Σκουλά
Ιωάννης Σπιθούρης
ειδικοσ συνεργατησ

Άλκης Σκουλάς
συνεργατεσ - ΣΥΝΤΑΚΤεσ

Σταύρος Βιτώρος
Βασίλης Βουϊδάσκης
Γιώργος Καλογεράκης
Κώστας Μακρής
Θοδωρής Πελαντάκης
Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
Γεώργιος Σκουλάς
Μανώλης Φασουλάς
Μαρία Χρονιάρη
φωτογραφιεσ

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

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

Δεκάλογος Ε.Π.Ε.
ετησιεσ συνδρομεσ

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

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
645512-5883-949 (όψεως)
IBAN GR5601714550006455125883949

Στη μνήμη Κίμωνα και Γεωργίου Ξυλούρη, η
οικογένεια Ξυλούρη, κατέθεσε στο ταμείο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, το ποσό των 100 ευρώ.
Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί ευχαριστούν θερμά.
Στη μνήμη Χαιρέτη Μαρίας (Φουναδογιάννενας), η οικογένεια Γρηγορίου Χαιρέτη (Φουναδογρηγόρη), κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ανωγείων το ποσό των 50 ευρώ. Η
Σχολική Επιτροπή, οι Δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοί ευχαριστούν θερμά.
Στη μνήμη Ευαγγελίας Παναγιωτάκη του Μύρωνα (Αλμπατομύρο), τα αδέλφια της, κατέθεσαν στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων,
τα παρακάτω ποσά:
-Νικόλαος Πασπαράκης, 100 ευρώ
-Αχιλλέας Πασπαράκης, 100 ευρώ
-Άριστος Πασπαράκης, 100 ευρώ
-Αριστέα Κονιού, 100 ευρώ και
- Μαρίκα Μηναδάκη, 100 ευρώ
Η Σχολική Επιτροπή, οι Δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοί εκφράζουν βαθύτατες ευχαριστίες.
Στη μνήμη Αθηνάς Ρούλιου, ο σύζυγος της,
Σιμιτζής Βασίλειος, κατέθεσε στο ταμείο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, το ποσό των 200 ευρώ.
Η Σχολική Επιτροπή, οι Δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοι, εκφράζουν βαθύτατες ευχαριστίες.
Στη μνήμη Ζαφειρένιας Βρέντζου (Καφατσοσωκράτη), ο κ. Χαράλαμπος Δραμουντάνης
του Ανδρέα, κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ανωγείων, το ποσό των 50 ευρώ. Η Σχολική
Επιτροπή τον ευχαριστεί θερμά.
Για τον εμπλουτισμό της Σχολικής Βιβλιοθήκης
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, ο τέως
Δήμαρχος Ανωγείων και εκπαιδευτικός κ. Γεώργιος Σμπώκος, δώρισε μια σειρά βιβλίων
ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου και
συγκεκριμένα τα εξής:
Το Ανωγειανό Αόρι, (1 τόμος)
Οι τόποι μας διηγούνται την ιστορία τους (1
τόμος)
Η ποιμενική ζωή των Ανωγειανών (1 τόμος)
Τα Μιτάτα των Ανωγειανών (1 τόμος)
Η Σχολική Επιτροπή και οι δάσκαλοι του Σχολείου, εκφράζουν θερμότατες ευχαριστίες.
Στη μνήμη της αδελφής του, Ζαφειρένιας Βρέντζου (Καφατσοσωκράτη), ο κ. Κουνάλης
Εμμανουήλ, κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ανωγείων το ποσό των 100 ευρώ. Η Σχολική
Επιτροπή, οι Δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοί,
εκφράζουν βαθύτατες ευχαριστίες.
Στη μνήμη Αριστείδη Γ. Κουτάντου, η οικογένεια του κ. Θωμά Καλλέργη, κατέθεσε στο
ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, το ποσό των 50
ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή, ευχαριστεί θερμά.
Στη μνήμη Ειρήνης Ανδρεαδάκη (Σαουνατσορηνιώς), τα ανήψια της κατέθεσαν στο ταμείο
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων τα παρακάτω ποσά:
-Η οικογένεια Ελευθερίου και Ελένης Ανδρεαδάκη- Κουβίδη,το ποσό των 50 ευρώ
-Η οικογένεια Βασιλείου και Εριέττας Ανδρεαδάκη- Νάσιου, το ποσό των 50 ευρώ
- Η οικογένεια Γεωργίου και Ευαγγελίας Ανδρεαδάκη Καλλέργη, το ποσό των 50 ευρώ
- Η Οικογένεια Ευαγγέλου και Ελένης Ανδρεαδάκη- Κεφαλογιάννη, το ποσό των 50 ευρώ
Η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοί, εκφράζουν θερμές ευχαριστίες.
Στη μνήμη των γονέων της, Κωνσταντίνου και
Ελευθερίας Ανδρεαδάκη (Σαουνατσόκωστα),
η οικογένεια της κ. Ελένης Ανδρεαδάκη- Κουβίδη, κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ανωγείων το ποσό των 50 ευρώ. Η Σχολική
Επιτροπή, ευχαριστεί θερμά.
Η διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας ΠαιδείαςΠολιτισμού (Κοινωνική Υπηρεσία) του Δήμου
Ανωγείων αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά:
-Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων για τη

Ευχαριστήρια
δωρεά 500 ευρώ από την χοροεσπερίδα που
είχε διοργανώσει στο πλαίσιο των δράσεων
«πολιτισμός ανθρωπιά και αλληλεγγύη» στις
28 Νοεμβρίου 2014 στο κέντρο «Κουρήτες»
τιμώντας και τον Ανωγειανό επιχειρηματία κ.
Καράτζη Μιλτιάδη.
-Την οικογένεια Ξυλούρη για την προσφορά
300 ευρώ στην Υπηρεσία μας στη μνήμη Ζουμπουλιάς Ξυλούρη
-Το Σύλλογο Ανωγειανών της Αθήνας για την
προσφορά τροφίμων σε οικογένειες που είχαν
ανάγκη, όπως και στον Παιδικό Σταθμό καθώς
και παιδαγωγικό υλικό (μαρκαδόρους –ξυλομπογιές –μπλόκ ζωγραφικής μεταλόφωνο –παραμύθια ) στον Παιδικό Σταθμό, από την παράσταση – συμπαράσταση στον συνάνθρωπο
«Αγαπητή Ελένα» που διοργάνωσε σε συνεργασία με το θέατρο «Επί Κολωνώ»
-Την οικογένεια του Αλεκου Χαιρέτη (Φουνά)
για την προσφορά κρέατος (2 πρόβατα ) και
ποσότητας χόνδρου που διατέθηκε σε οικογένειες που είχαν ανάγκη στη μνήμη του.
-Την οικογένεια του Μιλτιάδη Ξυλούρη για
την προσφορά κρέατος (1 πρόβατο) που διατέθηκε σε οικογένειες που είχαν ανάγκη στη
μνήμη του
-Την οικογένεια του Κλέαρχου Κεφαλογιάννη για την προσφορά κρέατος (1 πρόβατο) που
διατέθηκε στο ενιαίο μαγειρείο του Δήμου
Επίσης
-Την οικ. Λεωνιδάκη Σαλούστρου Μάχης για
την προσφορά 50 ευρώ στην Υπηρεσία μας εις
μνήμη Όλγας Σαλούστρου (Κουρκουτάκενας)
-Την οικ. Πέτρου και Κατίνας Λάζου για την
προσφορά 50 ευρώ στην Υπηρεσία μας εις
μνήμη Όλγας Σαλούστρου (Κουρκουτάκενας)
-Την οικ. Γεώργιου Κουτάντου για την προσφορά 50 ευρώ στην υπηρεσία μας εις μνήμη
του πατέρα του Αριστείδη Κουτάντου
-Την οικ. Ιωάννη Κων/νου Κονιού για την προσφορά 50 ευρώ στον Παιδικό Σταθμό εις μνήμη Σμπώκου Καλλιόπης
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων
αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει
θερμά:
-Την οικογένεια του Εμμανουήλ Χαιρέτη για
την προσφορά 50 ευρώ στον Παιδικό Σταθμό
εις μνήμη Μανουρά Ελπίδας
-Την Άννα Ξυλούρη (Καραβανά) για την προσφορά 50 ευρώ στον Παιδικό Σταθμό εις μνήμη Μανουρά Ελπίδας
-Την οικογένεια του Σαρρή Γεώργιου για τη
δωρεά 50 ευρώ στον Παιδικό Σταθμό στη μνήμη Μανουρά Μαρίας (Σωμαρολεφτέρενας)
-Τον κ. Αυγουστάκη Ηρακλή για τη δωρεά 20
ευρώ στον Παιδικό Σταθμό στη μνήμη Μανουρά Μαρίας (Σωμαρολεφτέρενας)
-Τη Χαρά Καλομοίρη του Ιωάννη για την δωρεά 40 ευρώ στη μνήμη Νίκης Αεράκη (Νταροχαραλάμπενας)
-Τον Αεράκη Χαραλάμπο (Νταροχαραλάμπη)
για την προσφορά 50 ευρώ εις μνήμη της συζύγου του Νίκης Αεράκη
-Τον Κονιό Ιδομενέα για την προσφορά ποσότητας λαδιού στο ενιαίο μαγειρείο του Δήμου.
Την οικ. Στεφάνου –Λίτσας Δραμουντάνη για
την προσφορά 50 ευρώ στον Παιδικό Σταθμό
εις μνήμη Αλκυόνης Φασουλά (Πασχάλενας)
Την οικ. Νικολάου –Αλκυόνης Καστελάκη για
την προσφορά 50 ευρώ στον Παιδικό Σταθμό
εις μνήμη Αλκυόνης Φασουλά (Πασχάλενας).
Η Προϊσταμένη Τμήματος
«Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας -Πολιτισμού»
Ειρήνη Σουλτάτου
Ο Δ/ντης του Κ.Υ Ανωγείων ευχαριστεί θερμά
τους παρακάτω που διέθεσαν για την προμήθεια αναλωσίμου και υγειονομικού υλικού για
τις ανάγκες του Κ.Υ Ανωγείων:
Α) Στην μνήμη της Φασουλά Ζαφειρένιας
(Στειβακταντόνενας)
1. Τα παιδιά της το ποσό των 200 ευρώ
Β) Στην μνήμη του Κεφαλογιάννη Κλέαρχου
του Χρονοπέτρου οι:
1. Οικ. Κάλλιας Μύρωνα Σκουλά το ποσό των
50 ευρώ
2. Οικ. Λυκούργου και Μαίρης Πασπαράκη
το ποσό των 50 ευρώ
3. Οικ. Γεωργίου και Νούλας Σμπώκου (Βλαστού) το ποσό των 50 ευρώ
4. Οικ.Βασιλείου Κεφαλογιάννη (Μπασακοβασίλη) το ποσό των 50 ευρώ
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περιεχόμενα
〉Οι Ξυλούρηδες
του «Καλού» ............... 4-5
〉Σύγχρονος Ευρωπαϊκός
Πολιτισμός:
Ανθρωπισμός ή
Βαρβαρότητα; ............ 5
〉Ο Ιωάννης Αχιλ.
κεφαλογιαννησ
μιλά στη Φ.Α. .............. 6-7
〉«ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΦΟΥΣ»
Σ. Σταυρόπουλος Μ. Χρονιάρη ................... 7
〉«Η Εβίτα που νίκησε
τα Αποθαρρύνια»
Κωστής Α. Μακρης .... 7
〉Συνέντευξη στον
Παναγιώτη Σκουλά
των «Group ParΩdy» .... 8-9
〉ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ................ 9
〉ΑΝΩΓΕΙΑ μια ιστορία...
μια μαντινάδα... ............ 10
〉ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
...ακρίβεια .................... 10
〉ΑΝΩΓΕΙΑΝΕΣ
αθιβολές ...................... 11
〉Ιστορίες του Ωκεανού
της Μαρίας Ι.
ΧρOνιάρη .................. 11
〉Δρασεις
Αποδράσεις

............. 12-16

〉ΚOΙΝΩΝΙΚΑ

.......... 16-19

〉ΦΩΤOΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ....... 20

5. Σκουλά Μαρίας και Ζαχαρίας το ποσό των
70 ευρώ
Γ) Στην μνήμη της Φασουλά Αλκιώνης οι:
1. Οικ. Γιάγκου και Ειρήνης Δραμουντάνη το
ποσό των 100 ευρώ
2. Οικ. Νικολάου Ξυλούρη του Ανάστο το ποσό των 100 ευρώ
3. Οικ. Αδαμάκη Κων/νου του Ιωάννη το ποσό
των 100 ευρώ
4. Οικ. Εμμανουήλ και Μαρίκας Καραλάκη
το ποσό των 50 ευρώ
5. Οικ. Εμμανουήλ Σκανδάλης του Δημητρίου το ποσό των 50 ευρώ και
6. Οικ. Δασκαλάκη Γεωργίου (ιατρό) του ποσού των 20 ευρώ.
Δ) Στην μνήμη του Κουτάντου Αριστείδη οι:
1. Οικ. Θεριάκη Γεωργίου το ποσό των 50 ευρώ
2. Οικ. Θεριάκη Ελένης το ποσό των 50 ευρώ
3. Οικ. Κουτάντου Ζαφειρένιας (Μουγγοβασίλενας) το ποσό των 50 ευρώ
4. Την Κουτάντου Ελευθερία το ποσό των 50
ευρώ
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στη μνήμη Σουλτάτου Κωνσταντίνου (Γιανακόκωστα), κατατέθηκαν στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ανωγείων τα παρακάτω ποσά:
Από τον κ. Μπάμπη Δραμουντάνη του Ανδρέα
το ποσό των 50 ευρώ και
από τον κ. Γιώργη Δραμουντάνη του Ανδρέα,
το ποσό των 50 ευρώ
Η Σχολική Επιτροπή τους ευχαριστεί θερμά.
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΧΑΤΖΑΚΗ
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ΟΙ ΞΥΛΟΥΡΗΔΕΣ του «Καλού»
Μνήμη Θοδωρή Ξυλούρη (1922 – 24 Φεβρουαρίου 2016)

Π

1

2

3

4
1_ Ο «πατριάρχης» της οικογένειας
των Ξυλούρηδων στο χωριό
Καλού Γεώργιος Ξυλούρης
του Κωνσταντίνου
2_ Ο Θεόδωρος Ξυλούρης
του Γεωργίου
3_ Ο Ιωάννης Ξυλούρης
του Γεωργίου
4_ Ο Νικόλαος Ξυλούρης
του Γεωργίου
5_ Ο Αντρέας Ξυλούρης
του Γεωργίου
6_ Ο Μανόλης Ξυλούρης
του Γεωργίου

έντε γιους είχε ο Ξυλουρογιώργης.
Ο ίδιος πολέμησε στη μάχη του Λατζιμά
και οι τρεις πρώτοι γιοι του, Μανόλης, Νίκος και Γιάννης πολέμησαν στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-1941. Με την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς, την
1η Ιουνίου 1941, η οικογένεια εντάσσεται
στην Α.Ο.Ανωγείων.
Χαρακτηριστική είναι η αφήγηση του γιου
του Θόδωρου Ξυλούρη, (Σάββατο, 22 Αυγούστου 2009):
«…λέγομαι Ξυλούρης Θεόδωρος του Γεωργίου και της Ελένης και
γεννήθηκα το 1922. Όταν επέσανε οι Γερμανοί στην Κρήτη ήμουνα δεκαεννιά χρονών. Στη Κατοχή η οικογένειά μας έμενε εδώ στου
Καλού αλλά είχενε ο πατέρας μου ο Ξυλουρογιώργης χίλια πρόβατα και επήγαινε στα όρη στα Πετροδολάκια. Όταν επήγε στο
Λατζιμά είχαμε τα οζά στα όρη. Εφύγανε από το Περαχώρι πέντε
έξε νομάτοι και επήγανε στου Λατζιμά να πολεμήσουνε τσι Γερμανούς. Επήγε ο πατέρας μου με το Τζαβελάκη και μ’ένα Καλομοίρη Νικόλα. Εκειά στου Λατζιμά σκοτώθηκε ο Τζαβελάκης. Στην
Αλβανία είχανε πάει τρεις αδερφοί μου. Κι είχε ο πατέρας μου
πέντε γιους. Ο Μανόλης ο πρώτος, ο Νικόλας ο δεύτερος και ο
Γιάννης, ο τρίτος μου αδερφός, επολεμούσανε στην Αλβανία. Εγώ
και ο Αντρέας είμαστε κοντά στον κύρη μου και βοηθούσαμε στα
οζά τσι μέρες του πολέμου με τσι Ιταλούς. Και ελέγανε τον παππού
μου Κωστή. Και ο πατέρας μου δεν έβγαλε κανένα από τσι πέντε
γιους Κωστή γιατί ήτανε μέχρι το κόκαλο Βεντζελικός. Και επειδή
το βασιλιά τόνε λέγανε Κωνσταντίνο δεν ήθελε καθόλου να γροικά
αυτό το όνομα.
Και την Κατοχή εμπήκε ο πατέρας μου στο αντάρτικο. Και επήγαινε πολλές φορές από του Καλού με το μουλάρι στα Πετροδολάκια τροφή, στην ομάδα του Στεφανογιάννη, του Καπετάν Μιχάλη.
Εμείς εκατοικίσαμε εδώ από πριν τη κατοχή πολλά χρόνια. Γιατί
ο πεθερός του ο Κάβος ήτανε εδώ στου Καλού. Όχι ο αξιωματικός
αλλά ο πατέρας του αξιωματικού ήτονε με τη μάνα μου αδέρφια.
Και ήρθε ο πατέρας μου εδώ γαμπρός στου Καλού και έμεινε. Τα
τέσσερα από τα έξε παιδιά εγεννηθήκαμε εδώ στο χωριό.
Ο Στεφανογιάννης ήτονε πολύ δυναμικός και πολύ έξυπνος. Παρόλο που ήτονε βοσκός, ήτονε πάρα πολύ έξυπνος και είχε και το
κύρος, τον αγαπούσανε όλοι οι αθρώποι, πως να το κάνομε ; Και
εγίνηκε Αρχηγός.
Μετά που σκοτώθηκε, επήρε την ομάδα ο Χριστομιχάλης. Ξαδέρφια με τον πατέρα μου ήτανε. Του Χριστομιχάλη του άρεσε η αλήθεια, του άρεσε η τιμιότητα, δεν έδιδε καμιά σημασία στα χρήματα.
Επαδέ από πέρα σ’ένα μετόχι, ήρθενε ένας Εγγλέζος αξιωματικός
με το Χαιρέτη, στου Πηρούνη το μετόχι. Εκειδά ήτονε ένας σπήλιος
και ήτονε εκειά παγωμένος ο αξιωματικός με το Χαιρέτη. Κάθε
μέρα εκατεβαίνανε και εβολιδοσκοπούσανε, αυτό το λέω από δικού
μου, να δούνε το τόπο. Ετότες εκάψανε τσι βενζίνες στη Σίβα. Επήγανε στο σαμποτάζ και άλλοι, πολλοί επήγανε. Άκουσα ότι επήγανε οι Δομαλάκηδες από τον Κρουσώνα, οι άλλοι Κρουσανιώτες που
ήτανε στην ομάδα του Σατανά, αυτός είχενε πεθάνει από κακή
αρρώστια. Εγώ επήρα εντολή από το πατέρα μου το Ξυλουρογιώργη και τους επήγα φαί, στο Βενεράτο από πάνω σ’ένα δέτη είχανε
κατασκηνώσει.
Όντεν εκάψανε οι Γερμανοί τ’Ανώγεια εμείς είμαστε εδώ. Και βλέπαμε τον καπνό να βγαίνει από το Κουδούνι κι απάνω. Και ήρθανε μετά το κάψιμο του χωριού από τ’Ανώγεια οικογένειες από τσι
Ξυλούρηδες και τσι φιλοξενήσαμε εδώ. Όλη η οικογένεια του Γκρα
ήρθενε εδώ. Και ο πατέρας μου ο Ξυλουρογιώργης εβοήθησε πολύ.
Μετά μερικές μέρες που επήρανε οι αντάρτες το στρατηγό το Κράιπε, εκούρευγε ο πατέρας μου τη 1η του Μάη αλησμόνητα. Και
επήγανε μια βραδιά δικοί μας, Έλληνες δηλαδή όχι Γερμανοί, στο
Μακρύ Τοίχο και επήρανε τα πρόβατα του Βλαχοδημήτρη. Και
εφέρανε την αποβολή που λέμε εμείς οι βοσκοί, την εφέρανε στο
μητάτο μας αποκάτω μια πεντακοσαριά μέτρα για να μας εμπλέ-

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ξουνε. Όπως μας εμπλέξανε κιόλας. Γιατί την
επαύριο εξετρέχανε την αποβολή οι αθρώποι
του Γεωργίου
και ήρθανε και βρήκανε τα τελευταία σκλαβέΚαλογεράκη
ρια. Είχανε κομμένες τσι μανακιές με το μαΔ/ΝΤΗ
χαίρι και τα’χανε πεταμένα. Κι ήρθανε εκειά
δημOτικOύ
σχOλείOυ
που κουρεύγαμε εμείς. Την ώρα που καθίζαμε,
ΚαστελλίOυ
το κολατσό που λέμε, στο πρώτο κέρασμα. Και
υπΟΨ. Δρ.
ήρθανε πέντε αθρώποι κι ήδωσε ο πατέρας μου
ΠανεπιστημίOυ
Ιωαννίνων
τη χέρα του κι αυτοί είπανε ποιος επήρε τα
πρόβατα. Ο Βλαχοδημήτρης από το Μακρύ
Τοίχο. Τόνε παίρνει ο πατέρας μου πια πέρα και του λέει δες το
προσωπικό που κουρεύγει. Ήτανε διακόσοι νομάτοι. Είχε καλέσει
ο πατέρας μου από τσ’Αρχάνες, από τσι Βασιλιές, από τα χωριά
εκείνης τση περιφέρειας. Την επαύριο, 2 του Μάη ήρθανε και μας
επιάσανε οι χωροφυλάκοι. Εμένα, τον αδερφό μου το πια μικιό τον
Αντρέα και το Γιώργη το Γκρα. Και μας επήγανε στη φυλακή στη
Φορτέτσα. Μετά μερικές μέρες εγίνηκε και η τυλιξά τω Γερμανώ.
Για το Στρατηγό το Κράιπε. Εκειούς που πιάσανε τσι χωριανούς
μας, από το Δούλι, το Ρουκάνι, το Γαλένι, τσι φέρανε εκειά που’μαστανε εμείς. Στου Δασκαλάκη το τμήμα στο Ηράκλειο.
Επήγε ύστερα ένας καλός φίλος και βρήκε το Βλαχοδημήτρη, ο
Γρυλογιάννης, Ανωγειανός αλλά κάθουντανε στο Ηράκλειο. Και
λέει του αθρώπου απού’χε τα πρόβατα να πας να ξεμπερδέψεις
τσ’αθρώπους, αυτοί δε σου φταίνε. Και τον έβαλε ο Γρυλογιάννης
το Βλαχοδημήτρη και πήγε και πήρε όρκο. Και μας αφήκανε οι
χωροφυλάκοι. Αλλά του αδερφού μου του παίξανε ξύλο οι χωροφυλάκοι απού τόνε ζουγλάνανε. Τόνε ξυπολήσανε και του κολλούσανε αποκάτω από τα πόδια. Στη Φορτέτσα ήτανε τότες ένας γκεσταπίτης, Μιγάδη τόνε λέγανε, τον επήρανε οι κουμουνιστές μα δε
μου τόνε δώκανε. Δε κατέχω από που ήτανε η καταγωγή του αλλά
στη Φορτέτσα ήτανε σταθμάρχης. Γερμανόφιλος. Όταν εγίνηκε η
κατάρρευση τόνε πήρανε οι κουμουνιστές, δεν κατέχω ήντα τόνε
ποκάμανε, επήγα μα δε μου τόνε δώκανε. Ήθελα να τον εκδικηθώ.
Για τσι ξυλιές που έπαιξε του αδερφού μου. Να’ρθει στο παραθυράκι τση φυλακής να μου λέει ξάνοιγε τον αδερφό σου όξω ήντα
του κάνομε. Απής μας εμολάρανε, εγλιτώσαμε το καράβι, το Δανάη, που επήγανε οι άλλοι χωριανοί και κοντοχωριανοί μας και
εβούλιαξε.
Απής μας εμολάρανε μαθαίνει ο γαμπρός του Βλαχοδημήτρη που
ήτανε χωροφύλακας πως επήγε ο πεθερός του και έκανε ένορκο
κατάθεση και γι’αυτό μας εμολάρανε. Και φεύγει από κεια και
πάει στη Γκεσταπό και λέει ότι επήγανε στο Μακρύ Τοίχο τρεις
αθρώποι με τα ταχυβόλα και του πήρανε τα πρόβατα. Και λέει τα
ονόματά μας. Και μετά τρεις μέρες λαβαίνομε μια ειδοποίηση στο
Γιούχτα που βρισκόμαστε ότι επήγε ο γαμπρός του Βλαχοδημήτρη
στη Γκεσταπό και θα’ρθούνε οι Γερμανοί να σας επιάσουνε. Και
επήραμε τα πρόβατα και όλα και εφύγαμε από κεια.
Και απής επεράσανε μια δεκαρά μέρες έρχεται εδώ στου Καλού
μια ταχινή ο Αιμίλιος απού τσι Μοίρες, που τρομοκρατούσε όλη τη
Μεσαρά. Εσυνάντησε τον πατέρα μου και το Γιώργη το Γκρα και
άλλον ένα συγγενή μας το Νικολή το Μπαντολέ, μετά ο Μπαντολές
επαντρεύτηκε και έκατσε στο Κυπαρίσσι. Ο Αιμίλιος ήρθε με δυο
άλλους Γερμανούς, αυτός εκαβαλίκευε ένα μουλάρι, οι άλλοι δυο
Γερμανοί επροπατούσανε. Και συναντήθηκε με τον πατέρα μου
και τσι δυο άλλους ο Αιμίλιος, ελαλούσανε τα πρόβατα. Αυτός
εκάτεχε τα ελληνικά φαρσί. Και λέει του πατέρα μου:
-Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ;
Του απαντά ο πατέρας μου δε ξέρω μόνο να μας ε πεις.
-Έχεις ακούσει για τον Αιμίλιο ;
Λέει ο πατέρας μου οχ ! Έχω ακούσει πως δέρνεις, σκοτώνεις.
-Δέρνω, του λέει ο Αιμίλιος, δε σκοτώνω. Μα δέρνω τσι κακούς
αθρώπους. Ετουλόγου σου δε ξέρω μα δε φαίνεσαι για κακός
άθρωπος.
Και πήρε τσι ο πατέρας μου και τσι κατέβασε στο σπίτι. Κι έσφαξε η μάνα μου όρνιθες είχενε και καλό κρασί κι εκάτσανε όλη μέρα.
Κι εμεθύσανε. Κι απής εμεθύσανε εθέλανε να κοιμηθούνε. Και των
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έστρωσε μια αδερφή μου τα προυκιά
τση στον οντά του πατέρα μου και κοιμηθήκανε. Κι ήτανε επαδέ ένας αγροφύλακας από τη Καρκαδιώτισσα και
του’χενε πωμένο ο Αιμίλιος πριν να
μεθύσει να του βρει δυο μουλάρια ακόμη να καβαλικέψουνε κι οι άλλοι δυο
Γερμανοί να πάνε στον Άγιο Θωμά.
Επήγε αυτός και τα’βρηκε. Εγώ εκάθουμουνε εκειά στο Σειρά που λέμε.
Γιατί επήγα κι εφόρτωσα δυο τρία χτήματα αστάχυα και όντεν έβγαινα επα5
δά που’ναι ο Αη Γιώργης ήρθενε του
Τουπή η αδερφή η Ελένη και μου λέει
φύγε γιατί ήρθανε οι Γερμανοί και πιάσανε τον πατέρα σου και το Κοκολογιωργιό και το Μπαντολέ. Φύγε για θα
σε σκοτώσουνε. Και πήρα τα χτήματα
και τα ξεφόρτωσα στο αλώνι και περίμενα να τσι βγάλουνε από το χωριό
απ’όξω να τσι σκοτώσουνε. Ετσά
το’βανε ο νους μου. Δεν εμπόρουνα να
επικοινωνήσω με άλλους ανθρώπους
για να μου πούνε ήντα συμβαίνει. Και
κάθουμουνε εκειά όλη μέρα νηστικός.
Και περίμενα να τσι βγάλει στο σόχωρο
6
να τσι σκοτώσει. Αλλά απής εμεθύσανε
και κοιμηθήκανε εσηκωθήκανε ύστερα, ψηλά ακόμη ο ήλιος, και λέει του αγροφύλακα ο Αμίλιος που΄ναι
τα μουλάρια. Εδώ τα’χω του λέει ο αγροφύλακας. Αλλά πορίζουνε
και τα’χανε παρμένα εκείνοι που τα’χανε. Και θάρειε πως του’πε
ψόματα. Και παίρνει τη κατσούνα του αγροφύλακα και του παίζει
δυο τρεις ίσαμε να προκάμουνε να τόνε σταματήσουνε και τόνε
ζούγλανε. Τοτεσάς είναι που είδα άθρωπο και προπάθιενε και δεν
αγγίζανε τα πόδια του κάτω. Γιατί του’πε ότι σε πέντε λεπτά αν δεν
έχεις επαδέ τα μουλάρια θα σε εκτελέσω. Και του τα’φερε ο αγροφύλακας και έφυγε ο Αιμίλιος.
Όντεν επήγε ο πατέρας μου να πολεμήσει τσι Γερμανούς στο Λατζιμά του δώκανε ένα όπλο από το χωριό τα Ανώγεια. Γιατί εμείς
είχαμε εφτά όπλα. Αλλά πριν τη κατοχή μας επροδώσανε ότι είχαμε όπλα, τάξαμε κρυμμένα επαδέ στο Καλού στη χώστρα και πιάσανε το πατέρα μου και του τα πήρανε. Εδικάστηκε και πλήρωσε
εφτάμιση χιλιάδες δραχμές. Και μας έμεινε μόνο ένα μάλινχερ.
Ένας αστυνομικός ήτανε επαδά κι έκανε το βεντζελικό στην Αγιά
Βαρβάρα. Και πήγαινε ο αδερφός μου ο Μανόλης και κάνανε τσι
φίλους. Βεντζελικός κι ο αδερφός μου. Και πήγαινε από παδέ με
το μουλάρι στην Αγιά Βαρβάρα και τον έβρισκε γιατί του΄χενε
πωμένο πως έκανε τέσσερα χρόνια ακόλουθος του Βεντζέλου και
το πίστευγε ο αδερφός μου. Και πήγε δα ύστερα ο αδερφός μου κι
έκανε μια φασαρία επαδέ στο χωριό κι ήπαιξε ένα δυο ξυλιές και
του κάνανε μήνυση στην Αγία Βαρβάρα. Και επήγε ένας που όντεν
εχτίζαμε το στάβλο τον είχαμε προυγό κι εκάτεχε τη χώστρα. Και
πάει και λέει στο Σταθμάρχη στο τάδε τόπο στη τάδε γωνιά στο
στάβλο είναι μια χώστρα κι έχει πολλά όπλα μέσα. Και σηκώνεται
και έρχεται επαδέ και σφάζει ο αδερφός μου ένα πρόβατο και το
ψήνει και του’κανε τραπέζι όλη μέρα. Και δε του λέει ο Σταθμάρχης
δεν είσαι μωρέ καθαρός μόνο να καθαρίσομε αλλά απής έφαγε κι
ήπιε σηκώνεται και πάει κι ανοίγει τη πόρτα του στάβλου και πάει κατευθείαν στην τρύπα. Κι ανοίγει την τρύπα και βγάνει εφτά
τουφέκια από μέσα κι ένα πιστόλι κι ένα δέρμα. Το δέρμα τότες
το απαγορεύγανε, έπρεπε να βγάλεις πιστοποίηση για να σφάξεις
οζό. Και είχαμε σφάξει ένα οζό και πήγε η μάνα μου κι έβαλε το
δέρμα εκειά για να μη το βρούνε λέει οι χωροφυλάκοι. Κι επήγε ο
αδερφός μου να σκοτώσει το Σταθμάρχη και πετάχτηκε ο πατέρας
μου στη μέση και του λέει μη Μανόλη. Μ’αυτό το τρόπο εχάσαμε
τον οπλισμό μας πριν έρθουνε οι Γερμανοί.
Τα αδέρφια μου που ήσανε παγωμένα στην Αλβανία γρήγορα εξετρυπήσανε στα Ανώγεια απής εγίνηκε η κατάρρευση του μετώπου.
Εμπήκανε σ’ένα καΐκι και εξετρυπήσανε στην Κρήτη γρήγορα. Και
ύστερα έδωκενε όπλα στσι κρουσανιώτες ένας Εγγλέζος που εσκοτώθηκενε ύστερα, τρακόσα όπλα. Και εμεσόλάβησε ο Σατανάς και
ο Στεφανογιάννης και επήγανε στη Νίδα οι Ανωγειανοί μαζί με
Κρουσανιώτες κι απλώσανε πέτρες. Μεγάλες πέτρες για να μη
προσγειωθούνε λέει γερμανικά αεροπλάνα.
Όλη μας η οικογένεια επροσκυνούσαμε στο όνομα του Χριστομιχάλη. Γιατί τόνε εσεβούμαστενε όλοι. Στο Καμαράκι έκανε κασαπιό. Κι άμα ήθελα πάω στο Ηράκλειο να με δει με ρώτανε πότε θα
φύγεις. Ήντα δουλειά έχεις. Έπρεπε να τα μάθει όλα. Εγώ ήμουνε
τότε δεκάξι χρονών. Αυτός ήτανε ο αρχηγός μας μετά που εσκοτώθηκε ο Στεφανογιάννης από τσι Γερμανούς».

του Γιώργου Σκουλά // Καθηγητή Πολιτικής Θεωρίας & Ανάλυσης,
Πανεπιστημίου Μακεδονίας // e-mail: gskoulas@uom.edu.gr

Σύγχρονος Ευρωπαϊκός
Πολιτισμός:
Ανθρωπισμός ή Βαρβαρότητα;
Με αφορμή το προσφυγικό και το ανθρώπινο δράμα που εκτυλίσσεται κυρίως στην Ελλάδα
και τα νησιά της από τον πόλεμο που μαίνεται στη Συρία όπου είχε ως αποτέλεσμα τις ροές
πληθυσμών που ψάχνουν καταφύγιο από την εγγύς Ανατολή στην Ευρώπη, περνώντας από
τη χώρα μας, ανέδειξε το ζήτημα του σύγχρονου πολιτισμού αν όχι στη σωστή αλλά στην
πραγματική του διάσταση. Έδειξε σε όλο του το μεγαλείο το πραγματικό πρόσωπο της
Ευρώπης που, ενώ δεν έχει καμιά από τις αρετές όπως: συλλογικότητας, αλληλεγγύης,
δημοκρατίας και ηθικής, όχι μόνο μιλά για αυτές αλλά τις έχει ως βασικές αρχές στις
ιδρυτικές της Συνθήκες. Αυτό παραπέμπει στον Νίτσε που έλεγε ότι ο ανήθικος θα μιλήσει
πρώτος για ηθική. Με αυτό τον τρόπο, αφοπλίζει τον συνομιλητή του και δεν κινά εύκολα
υποψίες. Η μέθοδος αυτή παραπέμπει επίσης στην τέχνη των Σοφιστών της αρχαιότητας
που ως συνήγοροι υπεράσπισης κάποιου εγκληματία πείθουν με τη ρητορική τους δεινότητα
το κοινό για την αθώωση του κατηγορουμένου χωρίς να φτάνουν ποτέ στην αλήθεια. Η ισχύς
του λόγου θα μας πει ο Γοργίας στης Ελένης Εγκώμιο είναι τέτοια που εύκολα αλλάζει τη
σκέψη του κόσμου από εκεί που θεωρούσε την ωραία Ελένη αιτία του Πολέμου της Τροίας
να τη θεωρεί θύμα μετά.
Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η επίσημη πολιτική της ΕΕ είναι ακριβώς
εκείνη που υλοποιεί στην πράξη το αντίθετο από αυτό που υποστηρίζουν οι αρχές της.
Δηλαδή, ενώ έχει υιοθετήσει τη στρατηγική ενάντια στο μίσος που εξέθρεψαν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι κι ενώ διέπεται από τη λογική που εκδηλώθηκε στη διακήρυξη των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στις 10 Δεκεμβρίου 1948 του ΟΗΕ, η πολιτική πρακτική της είναι εντελώς
αντίθετη. Ενώ η Συνθήκη της Λισαβόνας κάνει αναφορά στην αρχή της δημοκρατίας, της
ελευθερίας, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αλλά και στη σημασία της κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου, σε συνδυασμό με τον νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ενίσχυση των ρυθμίσεων για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, που αποτελούν σημαντικά βήματα για την δημοκρατική νομιμοποίηση της ενοποιητικής διαδικασίας της ΕΕ, η πρακτική της στο προσφυγικό δείχνει ένα άλλο πρόσωπο. Το
πρόσωπο εκείνο δεν μπορεί να είναι ξένο ως προς την παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Όπως για παράδειγμα και για την Ελλάδα. Ενώ ο μέσος σύγχρονος έλληνας δεν
γνωρίζει τον Αισχύλο ως κομμάτι του πολιτισμού του, τον διατηρεί μέσα του. Δηλαδή, ενώ
δεν γνωρίζει εκείνα που έλεγε ο Αισχύλος ότι ‘ο άνθρωπος πρέπει να μπαίνει στο πετσί του
άλλου για να μπορεί να τον κατανοεί και να αφομοιώνει ακόμη και τις αξίες του έστω και αν
αυτός ο άλλος είναι ξένος’ πράγμα που μας διδάσκει τι είναι ανθρωπισμός χωρίς σύνορα, ο
ίδιος αυτός πολιτισμός διατηρεί τον σύγχρονο έλληνα με το φιλότιμο και την ανθρωπιά του.
Ο πολιτισμός όμως της Ευρώπης έχει μια άλλη παράδοση και ιστορία. Όταν κατέρρευσε η
Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τον 5ο μΧ. Αιώνα τα βαρβαρικά φύλλα που τη γειτνίαζαν και
απέβλεπαν στην εισβολή της ήταν όλα γερμανικά φύλλα. Αφού εισέβαλλαν λοιπόν δημιούργησαν την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για χίλια τόσα χρόνια τα οποία ονομάστηκαν σκοτεινός μεσαίωνας. Επομένως, ενώ ο μέσος Γερμανός, Ολλανδός, Ούγγρος, Αυστριακός και
Φιλανδός ή Πολωνός και άλλοι βόρειοι ευρωπαίοι δεν γνωρίζουν τον πολιτισμό του μεσαίωνα, ο ίδιος αυτός πολιτισμός τους διατηρεί. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά η εμμονή
των ευρωπαϊκών χωρών εκείνων που έκλεισαν τα σύνορα για τους πρόσφυγες. Ούτε η χαρά
του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Ντούσκ να χαιρετίζει έναν τέτοιο αποκλεισμό
το μπορεί χωρίς να παραπέμπει στους προγόνους του. Μήπως θα έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι
μια επανεξέταση για την έννοια άνθρωπος;
Ευχαριστώ

«ΠΑΓΚρητιοσ ενωσισ»
γιορτη γυναικασ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας
κ. ζαχαρενιασ ανδρεαδακη
Σε μια άρτια οργανωμένη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Κρητικό Κέντρο «Ζορμπάς», την Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016, η Παγκρήτιος Ένωση, με αφορμή την γιορτή της γυναίκας, τίμησε γυναίκες προέδρους
κρητικών πολιτιστικών σωματείων και συλλόγων της
Αττικής για την προσφορά τους στο κρητικό πολιστικό κίνημα της πρωτεύουσας και την Κρήτη γενικότερα.
Μεταξύ των τιμωμένων και η πρόεδρος του Συλλόγου μας κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, η οποία κατά την
παραλαβή του τιμητικού διπλώματος, ευχαρίστησε θερμά την Παγκρήτιο Ένωση και το Δ.Σ. της για την
τιμή τόσο προς το πρόσωπο της ίδιας όσο και δι’ αυτής, στον Σύλλογό μας, και, τονίζοντας την πολυπραγμοσύνη και την πολυποίκιλη κοινωνική και ιδιωτική ζωή των γυναικών σήμερα, επεσήμανε πως πρέπει εκ
της θέσεώς τους όχι μόνον να συμβάλλουν στην διατήρηση και την εξέλιξη των ηθών και των παραδόσεών μας, αλλά και να επιδιώκουν, μέσω της αυτοπραγμάτωσής τους, την προαγωγή και εξέλιξη και του
ίδιου του γυναικείου φύλου, που εκπροσωπούν.
Παρούσα και η χορευτική ομάδα του Συλλόγου μας, που με επικεφαλής τον χοροδιδάσκαλό της Διονύση
Νεόφυτο, συνόδευσαν την πρόεδρο σ’ ένα συρτό και στη συνέχεια ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους,
πρωτοστατώντας και απογειώνοντας το κέφι της εκδήλωσης.
Το Δ.Σ. του Σύλλογου Ανωγειανών της Αθήνας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στην πρόεδρό του
για την, παρά τη σύντομη θητεία της, μέχρι στιγμής προσφορά της στο Σύλλογό μας και στην πολιτιστική
παράδοση του τόπου μας γενικότερα και της εύχεται πάντα δυνατή και δραστήρια να τιμά τον Σύλλογό
μας και τον ιστορικό τόπο καταγωγής μας.
Και εις ανώτερα!
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΙΚ› Τα λάθη στα οποία αναφέρεστε προκύπτουν κυρίως από την έλλειψη της απαιτούμενης πολιτικής βούλησης και από την κυριαρχία του λαϊκισμού για μια μεγάλη
χρονική περίοδο της Μεταπολίτευσης. Σίγουρα ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων είναι
απαραίτητο, με δεδομένο το ιδιαίτερα σύνθετο διεθνές περιβάλλον και τις αυξημένες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, η χώρα χρειάζεται μια σταθερή διακυβέρνηση, που θα βγάλει τη χώρα από το τέλμα που την οδήγησαν οι επικίνδυνοι ερασιτεχνισμοί του κ. Τσίπρα.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
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› Τι το καινούργιο και το πρωτοπόρο θα φέρει στο κόμμα σας και στην κοινωνία αν
«αύριο» εκλεγεί πρωθυπουργός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης;

ΙΚ› Γνωρίζω τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρκετά χρόνια, και ιδιαίτερα το τελευταίο
διάστημα έχουμε αναπτύξει στενή συνεργασία λόγω της τοποθέτησής μου ως Τομεάρχη Εξωτερικών της παράταξης. Μπορώ, λοιπόν, να σας πω με βεβαιότητα ότι έχει
ένα ξεκάθαρο όραμα και κυρίως ένα άμεσα υλοποιήσιμο σχέδιο για τον τόπο. Σε μια
πρώτη φάση έχει ήδη ξεκινήσει μια σοβαρή προσπάθεια για την εξέλιξη της ΝΔ σε ένα
πραγματικά σύγχρονο κεντροδεξιό ευρωπαϊκό φιλελεύθερο κόμμα και παράλληλα
ασκεί εποικοδομητική αντιπολίτευση με στοιχεία και προτάσεις. Είμαι πεπεισμένος
ότι, παρά την τρομακτικά δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργήσει στη χώρα η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τη μάχη των ιδεών απέναντι στο λαϊκισμό και σύντομα θα ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια σταθεροποίησης
της χώρας σε πραγματικά γερές βάσεις.
› Είναι γεγονός ότι μετά την ένταξή μας στην Ε.Ε., στην Ελλάδα ήρθαν διάφορα
μεγάλα χρηματικά πακέτα από την Ευρώπη. Στην Κρήτη έγιναν τα απαραίτητα έργα
υποδομής με τα χρήματα αυτά, όπως πραγματικά έπρεπε;

Συνέντευξη του Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων και
Τομεάρχη Εξωτερικών της ΝΔ, στο Μανώλη Σκανδάλη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤOΝ

Μανώλη Σκανδάλη

Παρά τον υψηλό θεσμικό του ρόλο, του απευθύνθηκα
αμέσως στον ενικό, εξαιτίας ίσως, της οικειότητας και της
θετικής αύρας που εξέπεμπε...
Αν και γνώριζα το βαρύ φόρτο εργασίας που «σηκώνει»
το τελευταίο διάστημα , έσπευσα να του ζητήσω για τη
«Φωνή των Ανωγείων» την συνέντευξη που ακολουθεί και
τούτο, με περίσσιο ίσως, θάρρος εκ μέρους μου, αλλά και
τη δέουσα παρόρμηση της στιγμής.
Η ευγένεια και η καλοσύνη του Γιάννη Κεφαλογιάννη, ήταν
έκδηλη και στον υπερθετικό βαθμό...και κάπως έτσι, η
συνέντευξή μας έγινε πραγματικότητα!

› Καλημέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη! Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συνομι
λήσουμε αλλά και για τον πολύτιμο χρόνο σας!

ΙΚ› Εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.
› Προέρχεστε από μια ιστορική, πολιτική οικογένεια με τη γνωστή προσφορά στον
τόπο μας. Αυτό αποτέλεσε για σας «μονόδρομο» ώστε να ασχοληθείτε ενεργά με
την πολιτική;

ΙΚ› Προφανώς, όταν προέρχεσαι από μια οικογένεια με μακρά πολιτική διαδρομή, τα
ερεθίσματα είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσε μονόδρομο η ενασχόλησή μου με τα κοινά. Αντίθετα, υπήρξε μια συνειδητή επιλογή που
ωρίμασε σταδιακά, τόσο μέσα από την επαγγελματική ενασχόληση με τη νομική επιστήμη και την τριβή με τα προβλήματα των πολιτών, όσο και μέσα από την ανάγκη να
διεκδικήσουμε όσα περισσότερα μπορούμε για το Ρέθυμνο και τη χώρα σε μια πραγματικά κρίσιμη περίοδο.
› Πιστεύετε ότι η οικογένεια καθορίζει ή κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει σε μεγάλο
βαθμό τις πολιτικές επιλογές ενός ατόμου; Ποιο ρόλο έπαιξε το οικογενειακό σας
περιβάλλον στη διαμόρφωση της πολιτικής σας ταυτότητας;

ΙΚ› Η διαμόρφωση της πολιτικής μας ταυτότητας περνάει από πολλά διαφορετικά
στάδια, ωστόσο η οικογένεια αναμφισβήτητα αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα στην
ανάπτυξη και στη ζωή όλων μας. Από την αρχή της πολιτικής μου πορείας είχα και
έχω πάντα ως γνώμονα τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά με βάση τα οποία μεγάλωσα. Έζησα από πολύ μικρή ηλικία τους αγώνες και τις σκληρές μάχες που έδωσε με
ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια ο πατέρας μου Αχιλλέας Κεφαλογιάννης, σε μια πραγματικά δύσκολη πολιτική περίοδο.
› Είστε βουλευτής Ρεθύμνου, σε ένα νομό όπου ο αείμνηστος θείος σας Γιάννης
Κεφαλογιάννης υπηρέτησε πιστά κοντά μισό αιώνα την Ελλάδα και το κόμμα της
ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο ψηλά ήταν ο πήχης της ευθύνης σας όταν
εκλεχθήκατε για πρώτη φορά βουλευτής στο συγκεκριμένο νομό;

ΙΚ› Είναι αλήθεια ότι το ηθικό βάρος και η ευθύνη είναι τεράστια. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης αγωνίσθηκε σκληρά, εκπροσώπησε το Ρέθυμνο και την Ελλάδα, συμβάλλοντας όσο λίγοι στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων. Υπήρξε σημείο αναφοράς
για την παράταξη και για τον τόπο μας. Προσωπικά, η συνέχιση των προσπαθειών του
για το Ρέθυμνο και τους ανθρώπους του αποτελεί «ιερή» υποχρέωση και μεγάλη τιμή.
› Πριν λίγο καιρό είχαμε την εκλογή αρχηγού στη ΝΔ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα
πρόσωπο με το καλύτερο βιογραφικό σε σχέση με τους άλλους συνυποψήφιους του.
Είναι όμως αλήθεια ότι και οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί δεν είχαν άσχημο
βιογραφικό αλλά τα βαριά λάθη δεν έλειπαν! Μήπως η επιτυχία στην άσκηση εξουσίας...
κρύβεται και κάπου αλλού;

› Είστε στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερμανικών
οφειλών. Σε τι δρόμο βρισκόμαστε αυτήν την ώρα ως προς το θέμα αυτό και πόσο
αρνητική ήταν η μακροχρόνια καθυστέρηση για τη διεκδίκηση των οφειλών αυτών;

ΙΚ› Είναι αλήθεια ότι για ένα μείζονος σημασίας εθνικό ζήτημα όπως είναι οι κατοχικές οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα, οφείλουμε όλοι να μιλάμε τεκμηριωμένα
και με βάση τα καταγεγραμμένα ιστορικά δεδομένα. Στόχος όλων μας θα πρέπει να
είναι να φέρουμε αποτέλεσμα και όχι να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Κατά την άποψή μου δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης. Το θέμα έχει τρεις
πτυχές: τη νομική, την πολιτική και την οικονομική. Στην Επιτροπή συλλέγουμε στοιχεία και φαίνεται η οικονομική διάσταση των ελληνικών απαιτήσεων για να καταλήξουμε σε ένα ολοκληρωμένο οικονομικό αποτέλεσμα στο τελικό πόρισμα.
› Πιστεύετε ότι έχει χαθεί η αίγλη που είχε πριν από αρκετές δεκαετίες το αξίωμα του
πολιτικού και αν ναι, τι φταίει γι’ αυτό;

ΙΚ› Συναισθανόμενος, ως νέος άνθρωπος, την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου
για την κατάσταση της χώρας και για τις ραγδαίες αλλαγές που βιώνει καθημερινά σε
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, μπορώ να αντιληφθώ πλήρως τους λόγους που έχει
απομακρυνθεί από το πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως η πολιτική αποτελεί τη λύση και όχι το πρόβλημα. Αρκεί να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική αναδιαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας αφήνοντας πίσω το λαϊκισμό και τα λάθη του χθες.
› Ο απλός κόσμος λέει: «Βαρεθήκαμε τα ψέματα από τα κόμματα και τους
πολιτικούς». Πώς μπορεί να ανατραπεί αυτό και πόσο δύσκολο είναι να λένε την
αλήθεια 100% στο λαό;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ιωάννης Αχιλ. Κεφαλογιάννης
μιλά στη «Φωνή των Ανωγείων»

ΙΚ› Δυστυχώς στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο υπήρξε ένα διαχρονικό έλλειμμα έργων υποδομής. Τόσο κατά την περίοδο του «μονοπωλίου» του προγράμματος
δημοσίων επενδύσεων, αλλά και με την εφαρμογή των κοινοτικών πλαισίων, δόθηκε
προτεραιότητα σε άλλες περιοχές της χώρας. Ακόμα και σήμερα τα έργα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, ενώ ο ήδη καθυστερημένος σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο δεν ανταποκρίνεται ούτε
στο ελάχιστο στις πραγματικά μεγάλες ανάγκες του νησιού σε έργα υποδομών. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ο Β.Ο.Α.Κ., για τον οποίο ανέλαβα πρόσφατα μια
πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού μετώπου για την εξεύρεση μιας ουσιαστικής λύσης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κεντρικού οδικού
δικτύου του νησιού.

Ιωάννης Αχιλλέα
Κεφαλογιάννης

Προσωπικά Στοιχεία
Τόπος και Ημερομηνία γέννησης:

Ρέθυμνο Κρήτης - 18 Ιουνίου 1982
Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Επάγγελμα: Δικηγόρος
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Σπουδές: Σπούδασε Νομικά στη Νομική
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές
σπουδές στην Πολιτική και τις Διεθνείς
Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Υπήρξε υπότροφος του
ιδρύματος John Nichoplas, υποτροφία που απονέμεται στον Έλληνα με τις καλύτερες επιδόσεις στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.
Αφού ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο των μεταπτυχιακών σπουδών, συνέχισε στο
Πανεπιστήμιο του Harvard στο τμήμα Νομικών Σπουδών με ειδίκευση στην τεχνική της διαπραγμάτευσης για δικηγόρους.
Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γερμανική.

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες
Η κοινοβουλευτική πορεία του Γιάννη Κεφαλογιάννη είχε ως απαρχή την εκλογική διαδικασία της 18ης Ιουνίου όπου και εκλέχθηκε Βουλευτής Ρεθύμνου. Ο
Γιάννης Κεφαλογιάννης είναι ο νεότερος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην
παρούσα κοινοβουλευτική σύνθεση. Παράλληλα, κατά τη διαδικασία εκλογής
του Προεδρείου της Βουλής, εκλέχθηκε στη θέση του Γραμματέα με 226 ψήφους,
ενώ είναι μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας
της Βουλής.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΙΚ› Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι δεν είναι όλα τα κόμματα
ίδια. Και δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει λάθη από όλους, αλλά είναι
ξεκάθαρο ότι κανένα κόμμα κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης
δεν είπε τόσο πολλά ψέματα όσα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε αναγάγει ως
αυτοσκοπό την κατάληψη της εξουσίας με κάθε τρόπο, ανεξαρτήτως εθνικού και πολιτικού κόστους, και οδήγησε τους πολίτες
στην πλάνη των μαγικών λύσεων. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα
κοινά οφείλουμε μιλάμε ειλικρινά και να σταθούμε υπεύθυνα μπροστά στην πραγματική κατάσταση της χώρας. Για μένα δεν υπάρχει δυσκολία στο να λες την αλήθεια. Το 2012 ξεκίνησα θέτοντας
ρεαλιστικούς στόχους, στους οποίους - παρά τις σοβαρές δυσκολίες - ανταποκριθήκαμε σε σημαντικό βαθμό. Το ίδιο κάναμε και
το 2015 και έτσι θα συνεχίσουμε.
› Εδώ και μερικά χρόνια η χώρα μας περνάει οικονομική κρίση με τις επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα!
Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και ποιος ή ποιοι
φταίνε πραγματικά;

ΙΚ› Η συζήτηση για τις αιτίες που οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή κατάσταση θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο μιας
ορθολογικής συζήτησης τόσο σε επίπεδο πολιτικού συστήματος
αλλά και κοινωνίας. Επιγραμματικά, θεωρώ ότι η απουσία ενός
εθνικού παραγωγικού μοντέλου, η διόγκωση του κράτους, η
αδυναμία εκμετάλλευσης των ευκαιριών από τα κοινοτικά προγράμματα υπήρξαν τα βασικά αίτια της κρίσης. Κυρίαρχος και
συνδετικός κρίκος για όλα τα παραπάνω υπήρξε η καθιέρωση
μιας στρεβλής πολιτικής κουλτούρας με επίκεντρο την παροχολογία που δυστυχώς κυριάρχησε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μέχρι σήμερα.
› Ένας κοντινός συγγενής σας ο αξέχαστος Κουντόκωστας (σ.σ.
Κώστας Κεφαλογιάννης) είχε πει παλιότερα: « Αν δεν στηριχτείς
στα Ανώγεια, δεν μπορείς να φτάσεις ψηλά». Πώς ηχεί στα αυτιά
σας αυτή η φράση;

ΙΚ› Είναι αλήθεια ότι κάθε φορά που επισκέπτομαι τα Ανώγεια
γεμίζω κουράγιο, δύναμη και αποφασιστικότητα. Είναι το σημείο
αναφοράς μου, που τους δύσκολους αυτούς καιρούς έχει ανάγκη
από ουσιαστική στήριξη. Στήριξη για τον τόπο και τους ανθρώπους
του που αγωνίζονται σκληρά και κρατάνε παραδόσεις και αξίες.
Τα Ανώγεια έπαιζαν και θα παίζουν πάντα καθοριστικό ρόλο
για το Ρέθυμνο και για ολόκληρη την Κρήτη.
› Ένας ανθυπολοχαγός βγαίνοντας από την Σχολή Ευελπίδων
περιμένει τα χρόνια να φτάσει στο βαθμό του στρατηγού. Εσάς
ποιες είναι οι προσωπικές φιλοδοξίες σας μέσα από την πολιτική
ιεραρχία;

ΙΚ› Στην πολιτική η εξέλιξη δε συνδέεται με το ιεραρχικό σύστημα των Ε.Δ, αλλά με τη διαδρομή, την καθαρότητα των προτάσεων και την ικανότητα ανάληψης ουσιαστικών ευθυνών. Η πολιτική ενασχόληση σε υψηλό επίπεδο απαιτεί προσήλωση, χρόνο
και κυρίως συνέπεια λόγων και έργων. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος
δικός μου αποτέλεσε και αποτελεί η ουσιαστική κοινοβουλευτική
εκπροσώπηση πέρα από μεγάλα λόγια και υποσχέσεις. Στο τέλος
της διαδρομής όλοι θα κριθούμε, όχι μόνο για αυτά που πετύχαμε,
αλλά, κυρίως, για το ήθος με βάση το οποίο πορευτήκαμε.
› Σας ευχαριστούμε πολύ κ. Κεφαλογιάννη που μιλήσατε στο
αναγνωστικό κοινό των Ανωγείων και της εφημερίδας μας!

ΙΚ› Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κ. Σκανδάλη!

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών χρόνων, στη Νομική Αθηνών,
ασχολήθηκε με το φοιτητικό συνδικαλισμό, όντας εκλεγμένο
μέλος του Σ.Φ. Νομικής και Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού
της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Νομικής επί τρία συναπτά έτη. Στο τελευταίο
συνέδριο της ΟΝΝΕΔ εξελέγη μέλος της Κ.Ε. Παράλληλα,
έχει συνεισφέρει εθελοντικά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας,
μέσα από τις Γραμματείες Πολιτικού Σχεδιασμού και Διεθνών
Σχέσεων, ενώ πρόσφατα ανέλαβε τη θέση του υπεύθυνου
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κρήτης της Νέας Δημοκρατίας.
Επιπρόσθετα, είναι μέλος του Δ.Σ της Παγκρητίου Ενώσεως.
Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Κοινότητας του
Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης (CUHA). Είναι
μέλος της Unicef από το 1994, ενώ ήταν εθελοντής στους
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 για το άθλημα της
υδατοσφαίρισης, στο οποίο διακρίθηκε ως μη επαγγελματίας
αθλητής από το 1986 έως το 2009.
Επιτροπές (Τρέχουσα Περίοδος)
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων
Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση
των γερμανικών οφειλών
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Ασκήσεις Ύφους

ποίηση
Eκδόσεις: «Βιβλιόραμα» - Στουρνάρη 51, 104 32 Αθήνα
�

Μέχρι να με μείνεις αλλού να έρχεσαι
Έξι ποιήματα, γραμμένα από κοινού, με την μέθοδο του τυφλού, απέναντι στην ίδια την ιδέα της
δημιουργίας τους, ασκήσεις αναπνοής που εξελίσσονται ως φωτογραφίες ενός παρόντος, μιας στιγμής, η εξέλιξη ενός στίχου με δύο διαφορετικούς
τρόπους, εν μέσω δυο διαφορετικών μέσων θέασης, πρόσληψης, που όμως μπορούν και συγκλίνουν ενίοτε σ’ ένα ενιαίο και αδιαίρετο σώμα.
Με οδηγό τον Raymond Queneau, το παλιό λεωφορείο που τα καθίσματά του έχουν
ποτίσει κηλίδες, προχωρά με θολωμένα τζάμια, μέχρι να φθαρεί το ύφασμα της πραγματικότητας. Προχωρά, προς το προαύλιο του εαυτού, προς τα κατάπληκτα βράχια,
μέχρι να γίνει κατακόκκινο.
Μέχρι να μην απουσιάσει άλλο απ’ τις αρχές του.
�
O ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ γεννήθηκε και ζει στο Μοσχάτο. Έχουν εκδοθεί δεκαεπτά βιβλία του. Έχει γράψει ποίηση, πεζογραφία, δοκίμιο και έχει συνεργαστεί, ως
αρθρογράφος, με πολλά έντυπα και εφημερίδες.
Η ΜΑΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑΡΗ γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε τηλεόραση, έκανε σεμινάρια
σκηνοθεσίας και εργάστηκε ως οπερατέρ. Κυκλοφορούν τρία βιβλία της, ποίησης και
πεζογραφίας. Στο θέατρο έχει σκηνοθετήσει τη μεταφορά του βιβλίου του Σταύρου
Σταυρόπουλου Το ροκ που παίζουν τα μάτια σου από την θεατρική ομάδα IlluminArti.

Η Εβίτα που νίκησε τα Αποθαρρύνια
Κωστής Α.
Μακρής
Εικονογράφηση:

Κωστής Α. Μακρής
Εκδόσεις: Πατάκης
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κώστα Μακρή, αγαπητού συνεργάτη της εφημερίδας μας,
και συζύγου της Εβίτας Σκουλά.
Ο συγγραφέας μετά την επιτυχημένη και βραβευμένη έκδοση του πρώτου έργου του «Ο
Πιοζ Νάμε και οι πέντε γάτες», με την ευρηματική και εμπνευσμένη γραφή και
ευφάνταστη «παραγωγή» ονομάτων, επιχειρεί για ακόμα μία φορά, να συναρπάσει τους
μικρούς και …μεγαλύτερης ηλικίας, αναγνώστες του. Η παρακάτω προσέγγιση είναι από
την εξαίρετη ελληνίδα λογοτέχνιδα, την κ. Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Διαδρομές» (τεύχος 119, Φθινόπωρο 2015).
«Ιστορία πραγματικής φαντασίας ή φανταστικής πραγματικότητας» χαρακτηρίζει με το ιδιότυπο χιούμορ του ο ίδιος ο συγγραφέας (αλλά και εικονογράφος) το δεύτερο αυτό έργο του που
απευθύνεται, αυτή τη φορά, κυρίως σε παιδιά μέσης σχολικής ηλικίας.
Τα στοιχεία ωστόσο που το καθορίζουν και το ξεχωρίζουν δεν είναι απλά η πλούσια φαντασία
ή το χιούμορ ― χαρακτηριστικά που δεν λείπουν από πολλά βιβλία για παιδιά. Είναι πρώτα
πρώτα η ευρηματικότατη και εξαιρετικά πρωτότυπη «ονοματοποιία», που διέκρινε και το πρώτο του έργο «Ο Πιοζ Νάμε και οι πέντε γάτες», με το οποίο έκανε την εντυπωσιακή πρώτη του
εμφάνιση στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας.
Το στοιχείο αυτό μελετήθηκε και αναλύθηκε διεξοδικά στο άρθρο του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Αλέξανδρου Ν. Ακριτόπουλου, με τίτλο «Ονοματοποιία και
ποιητική: Ονόματα χαρακτήρων σε ένα σύγχρονο παιδικό-εφηβικό μυθιστόρημα» (Διαδρομές,
τ. 106, Καλοκαίρι 2012, σελ. 24-32).
Με την Εβίτα που νίκησε τα Αποθαρρύνια, επιβεβαιώνεται περίτρανα η ιδιαίτερη αυτή ικανότητα του Κωστή Μακρή και γίνεται δικό του αποτύπωμα, κάνοντας τα γραπτά του να ξεχωρίζουν
αμέσως. Άλλο στοιχείο που διακρίνει το βιβλίο αυτό είναι η γνήσια τρυφερότητα που καταγράφεται στη σχέση της μικρής ηρωίδας με τον παππού και τη γιαγιά, μακριά από εύκολες γλυκερότητες και επιφανειακούς συναισθηματισμούς.
Μεταξύ πολλών ακόμα «προσόντων» του βιβλίου, ας υπογραμμίσουμε τον ευφυή και διασκεδαστικό έμμεσο τρόπο με τον οποίο παρακινεί, χωρίς ίχνος διδακτισμού, τους μικρούς αναγνώστες να μην αποθαρρύνονται με τις όποιες δυσκολίες συναντούν στη ζωή ― κάτι που το έχουν
ανάγκη οι αναγνώστες κάθε ηλικίας».
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PHOTO CREDIT: Δήμητρα Παναγοπούλου
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΥΛΑ

ΤΩΝ «G ROUP PARΩDY»
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Φ.Α. Φαντάζομαι ότι η πρώτη επαφή με τη μουσική ήταν μέσω του πατέρα σου, Δημήτρη Σκουλά.
Π.Σ. Ναι, η πρώτη επαφή ήταν σίγουρα τα κρητικά ακούσματα, τα παραδοσιακά ακούσματα και ό,τι άλλο βέβαια ακουγόταν στο σπίτι,
γιατί είμαι μεγαλωμένος στην Αθήνα, οπότε και τα ακούσματα δεν περιορίζονταν μόνο στην κρητική μουσική. Είχα τη χαρά και την
ευτυχία να μεγαλώσω σε ένα σπίτι, που ακουγόταν ποιοτική μουσική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, απ’ όλους τους χώρους, με όλα τα
ακούσματα, αλλά σίγουρα με μεγαλύτερη έμφαση στην κρητική παραδοσιακή μουσική.

Φ.Α. Η κλίση προς την έντεχνη – ροκ μουσική,
που θα μπορούσαμε να πούμε πως εκπροσωπείς αυτή τη στιγμή, πως και πότε προέκυψε;
Π.Σ. Ξεκίνησα αρχικά με κλασικές σπουδές
στη μουσική, τις οποίες μετέπειτα εγκατέλειψα
και αργότερα, στην εφηβεία, οπότε και ξανασυνδέθηκα με το χώρο της παράδοσης, από
την κιθάρα, που αρχικά «γρατσουνούσα»,
ξεκίνησα σιγά σιγά να ασχολούμαι με το λαούτο, που έγινε τελικά και το όργανο, που
επέλεξα να παίζω.
Φ.Α. Ο ήχος του λαούτου, τουλάχιστον για
μένα, είναι ιδιαίτερα αγαπημένος. Και μου
άρεσε εξίσου, αν όχι περισσότερο, ενταγμένος
σε ένα άλλο είδος μουσικής, που ξεφεύγει από
την παραδοσιακή. Αυτή η σκέψη πως γεννήθηκε;
Π.Σ.: Αυτή η σκέψη γεννήθηκε από τότε που
ήμασταν φοιτητές στη Μυτιλήνη, στο τμήμα της
Κοινωνιολογίας, με τον Αντώνη Αυγούλλα,
που παίζει ηλεκτρική κιθάρα στους Group
ParΩdy, όπου είχαμε δημιουργήσει μία μπάντα
διασκευών, που λεγόταν Group Therapy – περάσαμε από τη θεραπεία στην παρωδία στη
συνέχεια –, και επιδιώκαμε να εντάξουμε ηλεκτρικά στοιχεία σ’ έναν ήχο παραδοσιακού
περιβάλλοντος. Ήταν και το κλίμα της εποχής
που μας επηρέασε, με επιρροές από τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τον Σωκράτη Μάλαμα,
τους Χαϊνηδες, και όλο αυτό το ρεύμα που
υπήρχε, που μας οδήγησε να δημιουργήσουμε
μιά μπάντα, να περνάμε πρώτα εμείς καλά, αλλά και να «παντρεύουμε» τον παραδοσιακό με
τον ηλεκτρικό ήχο. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν να δημιουργηθούν οι Group
Therapy, μία μπάντα που είχε πολύ μεγάλη
απήχηση στη Μυτιλήνη και από 2007 έως το
2011, που φύγαμε πια από εκεί, προσπάθησε
να δημιουργήσει έναν ήχο δικό της, πάνω στο
κομμάτι των διασκευών, που έπαιζε. Όταν πια
αρχίσαμε να πειραματιζόμαστε σε δικά μας
κομμάτια, τελείωσαν οι σπουδές στη Μυτιλήνη
και έπρεπε ο καθένας μας να επιστρέψει, οπότε και ολοκληρώθηκε η πορεία των Group
Therapy. Μετέπειτα, ερχόμενος ο Αντώνης
Αυγουλλάς στην Αθήνα για να σπουδάσει στο
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ξαναβρεθήκαμε οι 2 μας,
και προσπαθήσαμε ουσιαστικά να επικοινωνή-

σουμε τη μουσική, που παίζαμε στη Μυτιλήνη
και εδώ στην Αθήνα. Ξεκινήσαμε αρχικά σε
μικρούς χώρους, οι 2 μας, δηλαδή λαούτο και
ακουστική κιθάρα. Στη συνέχεια προστέθηκε
ο Γιάννης Κονταράτος, που είναι το βιολί της
μπάντας των Group ParΩdy και τον γνωρίσαμε σ’ ένα ταξίδι μας στην Πάρο, όπου πήγαμε
να παίξουμε. Έτσι σιγά σιγά, μετά την ένταξη
και του Γιάννη, έγινε πιο έντονη η ιδέα να δημιουργήσουμε μια μπάντα για να φτιάξουμε
δειλά-δειλά το δικό μας υλικό.
Φ.Α. Πως ολοκληρώθηκε λοιπόν η ιδέα της
δημιουργίας των Group ParΩdy;
Π.Σ. Μετά από ένα καλοκαίρι στη Νάουσα
της Πάρου, όπου παίζαμε οι τρεις μας, εγώ, ο
Αντώνης Αυγουλλάς και ο Γιάννης Κονταράτος, στο μαγαζί ενός πολύ καλού φίλου, κι είχαμε ήδη κάνει ένα ντέμο, είχαμε ετοιμάσει
δηλαδή κάποια κομμάτια, προσεγγίσαμε επιστρέφοντας το φθινόπωρο του 2013 το Γιάννη
Σιφναίο, που είναι η ακουστική κιθάρα της
μπάντας, ο οποίος στη συνέχεια μας έφερε σε
επαφή με τους άλλους 2 μουσικούς, που πλαισιώσαν τελικά τους Group ParΩdy, τον Αντώνη Τάτση, στα τύμπανα και τον Σταύρο Ράπτη
στο κόντρα – μπάσο.
Φ.Α. Μια ομάδα...παρωδία, που όμως γέννησε
έναν υπέροχο νέο δίσκο. Διάβασα στο Δελτίο
Τύπου, που κυκλοφορεί στα μέσα, ότι είναι
ένας δίσκος «χειροποίητος» και μου άρεσε
πολύ αυτή η έκφραση. Θέλεις να μου πεις επί
της ουσίας τι σημαίνει «χειροποίητος» δίσκος;
Π.Σ.: Είναι μια έκφραση, την οποία μου αρέσει
πολύ να χρησιμοποιώ ο ίδιος κι έχει να κάνει
στην συγκεκριμένη περίπτωση με την έλλειψη
εμπειρίας όλων μας με την επαγγελματική δισκογραφία, με συνέπεια η δημιουργία του δίσκου αυτού να βασιστεί αποκλειστικά σε δικές
μας ιδέες. Ήταν ουσιαστικά η προσπάθεια 6
διαφορετικών ανθρώπων, με διαφορετικές
προσλαμβάνουσες, ακούσματα και μουσικές
αφετηρίες, να συνδέσουμε όλα μας τα καλά
στοιχεία, για να δημιουργήσουμε αυτό το δίσκο. Χειροποίητος λοιπόν ο δίσκος αυτός
γιατί «φτιάχτηκε» αποκλειστικά από εμάς,
χωρίς κάποιο ξένο στοιχείο, με μόνη σημαντική και καθοριστική προσθήκη αυτή του Δημήτρη Μητσοτάκη στην επιμέλεια παραγωγής,
που με την πολυετή εμπειρία του στο χώρο της

δισκογραφίας μπόρεσε να μας βγάλει τα καλύτερα στοιχεία, που έχει ο καθένας, και να
μας δώσει τη φιλοσοφία, που πρέπει να έχει
μία μπάντα και το πως θα είναι κατανεμειμένοι
οι ρόλοι μέσα σ’ αυτή.
Φ.Α. Πως προέκυψε αλήθεια η συμμετοχή του
Δημήτρη Μητσοτάκη στην πρώτη αυτή δισκογραφική σας προσπάθεια;
Π.Σ.: Με τον Δημήτρη μας συνδέει μια προσωπική φιλία πολλών ετών και όταν κάποια
στιγμή θελήσαμε με τους Group ParΩdy έναν
έμπειρο στο χώρο της δισκογραφίας άνθρωπο,
για να οριοθετήσει ουσιαστικά την πρωτη μας
δισκογραφική προσπάθεια, απευθύνθηκα στο
Δημήτρη, από τον οποίο ζήτησα ν’ ακούσει τη
δουλειά μας και αν του αρέσει, να αναλάβει
την επιμέλεια παραγωγής. Κι έτσι τελικά έγινε. Ο Δημήτρης άκουσε την δουλειά μας, έκανε πολύ εύστοχες παρατηρήσεις και θέλησε να
την αναλάβει.
Φ.Α. Έφτασαν δηλαδή τα κομμάτια του νέου
δίσκου έτοιμα στον Δημήτρη Μητσοτάκη ή
έγιναν κάποιες προσθήκες ή διορθώσεις από
τον ίδιο;
Π.Σ.: Ο Δημήτρης άκουσε τα κομμάτια σ’ ένα
πολύ πρώιμο στάδιο. Ναι μεν ήταν όπως τα
παίζαμε στα live, ωστόσο ο Δημήτρης με την
εμπειρία του στο χώρο τις δισκογραφίας επέφερε αρκετές άλλαγές, ιδίως στο κομμάτι της
ενορχήστρωσης, αλλά και κάποιες στιχουργικές διόρθωσεις.
Φ.Α. Να μιλήσουμε λίγο για το ύφος και το
περιεχόμενο της νέας δισκογραφικής δουλειάς των Group ParΩdy.
Π.Σ.: Πρόκειται για 11 πρωτότυπα τραγούδια,
στα οποία μουσική έχω γράψει εγώ και ο
Αντώνης Αυγουλλάς και στίχους εγώ και ο
Πέτρος Βεντουρής, ενώ στο τραγούδι «Αναμάρτητοι», μουσική και στίχους έχει γράψει ο
Δημήτρης Μητσοτάκης, όπως και τους στίχους
στο ομώνυμο τραγούδι του δίσκου, το «Παράξενοι Καιροί». Εμείς λέμε για τη δουλειά μας
πως είναι folk-rock, δηλαδή έχει έντονα παραδοσιακά στοιχεία, λόγω και των οργάνων (λαούτο – βιολί), τα οποία εντάσσονται στα ηλεκτρικά στοιχεία, συνυπάρχοντας με την ηλεκτρική κιθάρα. Είναι μία πολυποίκιλη δουλειά,
με διαφορετικούς μουσικούς δρόμους και αποτυπώσεις, με κυριότερο σκοπό να έχει την αυ-

τόνομη ταυτότητα της μπάντας. Ακούγοντας
και ξανακούγοντάς τη έχω την αίσθηση ότι
αυτή η ταυτότητα υπάρχει. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι η νέα δισκογραφική δουλειά κυκλοφορεί από την εταιρία «ΑΕΡΑΚΗΣ, Κρητικό Εργαστήριο Σείστρο», μια περιφερειακή
εταιρία, που μετά από πολύ αναζήτηση καταλήξαμε να συνεργαστούμε μαζί της, καθώς
θεωρήσαμε ότι ήταν η πιο έντιμη πρόταση, που
μας προέκυψε, μέσα από την αναζήτηση αυτή.
Φ.Α. Συνέβαλε λοιπόν και η εταιρία αυτή στο
«οικογενειακό» κλίμα της «χειροποίητης»
πρώτης δισκογραφικής δουλειάς;
Π.Σ.: Σαφέστατα ναι, καθώς και ο Μιχάλης
και ο Ανδρέας Αεράκης μας προσέγγισαν πολύ όμορφα και αφού είχαν ακούσει τη δουλειά
μας και είχαν να μας πουν πράγματα γι’ αυτή.
Όλο το artwork το κάναμε μαζί και, τουλάχιστον εμάς, είναι μια δουλειά που μας αρέσει.
Φ.Α. Ποιο όμως ήταν τελικά το κριτήριο, που
σας οδήγησε να επιλέξετε μια τοπικής εμβέλειας, περιφερειακή εταιρία, από μια μεγαλύτερη και περισσότερο γνωστή στο ευρύ κοινό;
Π.Σ.: Κατ’ αρχάς η εταιρία των Μιχάλη και
Ανδρέα Αεράκη έχει βγάλει πάρα πολύ καλές
και ποιοτικές δουλειές, που σε συνδυασμό με
την ανθρώπινη επαφή και τον τρόπο προσέγγισης, οδήγησαν στο να είναι αυτή η εταιρία η
τελική μας επιλογή. Και θα ήθελα στο σημείο
αυτό να πω ότι όλη αυτή η συνεργασία και με
την εταιρία των αδελφών Αεράκη, ξεκίνησε
από μια ζωντανή εμφάνιση στ’ Ανώγεια, στο
Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης», το καλοκαίρι που
μας πέρασε, μετά από πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων, δημιουργώντας
μια σχέση ιδιαίτερη με το χωριό και την Κρήτη
γενικότερα. Γι’ αυτό και θέλω να πω ένα πολύ
μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του Πολιστικού Συλλόγου Ανωγείων, Νίκο Βρέντζο, ο
οποίος ανιδιοτελώς και με πολύ μεράκι και
αγάπη «τρέχει» την προσπάθειά μας, επιδιώκοντας, με τον τρόπο του, να μας διασυνδέσει
με ανθρώπους και να μας γνωρίσει με το κρητικό στοιχείο ακόμα πιο πολύ.
Φ.Α. «Παράξενοι Καιροί» ο τίτλος της πρώτης
δισκογραφικής δουλειάς κι έναι ένας τίτλος,
που απηχεί πολύ τη σημερινή πραγματικότητα, σε πολλά επίπεδα. Υπήρξε επιλογή, που
την προκάλεσαν οι...καιροί, ή προϋπήρχε κι

Φ.Α. G
 roup ParΩdy. Είναι ένας τίτλος πολύ επίκαιρος, δεν ξέρω όμως αν επηρεάστηκε από την επικαιρότητα ή ήταν ανεξάρτητη,
δική σας επιλογή.
Π.Σ. Οι λόγοι της επιλογής μας αυτής είναι ουσιαστικά δύο. Όπως είπα και προηγουμένως από τους Group Therapy περάσαμε στους
Group ParΩdy, δηλαδή από τη θεραπεία στην παρωδία, και από την άλλη αυτός ο χώρος, που έχουμε επιλέξει, του λεγόμενου
«έντεχνου», έχει μια σοβαροφάνεια, που εμείς θέλαμε να τη σαρκάσουμε. Και σίγουρα παρωδία πλέον και η κατάσταση που επικρατεί
στον τόπο μας. Οπότε ναι είμαστε σαν μια ομάδα – παρωδία.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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απλά ταίριαξε στους...καιρούς;
Π.Σ.: Κάποια πράγματα νομίζω ότι έρχονται και
σε βρίσκουν. Ο στίχος αυτός γράφτηκε κατά τη
διάρκεια των ηχογραφήσεων του δίσκου κι ενώ ήδη
υπήρχε η ιδέα. Το ίδιο άλλωστε συμβαίνει και με το
τραγούδι με τίτλο «Πατρίδα», που περιέχεται στο
δίσκο, και το οποίο όλοι μας λένε ότι είναι πολύ
επίκαιρο, αλλά είναι ένα τραγούδι γραμμένο από
εμένα το 2009. Δεν ξέρω τελικά αν γινόμαστε προφήτες και κάποια πράγματα μέσα από τη μουσική
και τους στίχους, φτάνουν σήμερα να επιβεβαιώνονται, σίγουρα όμως δεν μπορείς να μείνεις ανεπηρέαστος κι από την τρέχουσα συνθήκη.
Φ.Α. Δεδομένου του ότι στην εποχή μας η βιωσιμότητα μιας μπάντας είναι αμφιλεγόμενη και ο ίδιος
σαν frontman θα μπορούσες να κάνεις σόλο καριέρα, εν προκειμένω η επιλογή του γκρουπ ήταν συνειδητή ή προέκυψε μέσα από την παρέα;
Π.Σ.: Με το πέρασμα του χρόνου σίγουρα θα μπορούσα να σου απαντήσω με μεγαλύτερη ασφάλεια,
αλλά με δεδομένο ότι ο κορμός ήμασταν ήδη εγώ και
ο Αντώνης Αυγουλλάς, η επιλογή ήταν συνειδητή,
γιατί θέλαμε να κάνουμε κάτι συλλογικό. Θέλαμε
να υπάρχει έναν πιο συλλογικό κλίμα, συναπόφασης,
με ανθρώπους που θα έχουν λόγο, ίδια δικαιώματα
και αντίστοιχες υποχρεώσεις. Οι μπάντες βέβαια
στην Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία,
δεν ξέρω πολλές που να άντεξαν για πολλά χρόνια.
Δεν ξέρω αν θ’ αποτελέσουμε την εξαίρεση, αυτό
που σίγουρα μπορώ να σου πω, είναι πως προσωπικά ήταν ανάγκη μου να συμμετέχω σε μια μπάντα,
απ’ το να συνεργάζομαι με 4-5 session μουσικούς,
που απλά θα παίζουν στις ζωντανές εμφανίσεις.
Φ.Α. Η παρεΐστικη διάθεση, που αποπνέει η μπάντα στις ζωντανές εμφανίσεις και επικοινωνείται
τόσο και στο κοινό, κάνοντάς το να συμμετέχει με
ένταση και να έρχεται ξανά και ξανά να σας ακούσει, πηγάζει όντως από το ανεπτυγμένο μεταξύ σας
κλίμα ομαδικότητας ή είναι κάτι που αποπνέεται
μόνο για τις ανάγκες ενός live;
Π.Σ.: Κάθενας που έρχεται σε μια ζωντανή μας εμφάνιση, δεν μπορεί να γνωρίζει τι έχει παρέλθει πίσω
απ’ αυτή, εννοώντας τις πολύωρες πρόβες, τις διενέξεις, τις συγκρούσεις, με σκοπό όμως πάντα να βγει
ένα αποτέλεσμα, που θα μας εκφράζει όλους. Άρα,
πιστεύω, ότι μετά την τριβή, που υπάρχει μεταξύ μας,
όσο καιρό είμαστε μπάντα, το όποιο αποτέλεσμα
λαμβάνει ο θεατής προκύπτει φυσικά και είναι απότοκο της προσπάθειάς μας να επικοινωνήσουμε τη
δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Φ.Α. Παρά τη σαφή έντεχνη και ροκ κατεύθυνση
της μπάντας, δε λείπουν από το ρεπερτόριό σας και
τα αμιγώς παραδοσιακά κομμάτια, όπως είναι για
παράδειγμα το «Πάντα θλιμμένη χαραυγή», με το
οποίο κλείνετε και τις ζωντανές εμφανίσεις σας.
Είναι εσωτερική ανάγκη;
Π.Σ.: Έχουμε την αίσθηση ότι ορισμένα κομμάτια
δεν πρέπει να «πειράζονται» πολύ, έχουν από μόνα
τους μια ιστορία και μια ξεχωριστή αισθητική. Ως
νέοι καλλιτέχνες, με τα όργανα που έχουμε στην
μπάντα, προσπαθούμε να τα προσαρμόσουμε όσο
το δυνατόν στον ήχο του σήμερα, ώστε να γίνονται
λίγο πιο «εύπεπτα» και να μπορούν να γίνουν αποδεκτά και από ένα κοινό, που δεν είναι αμιγώς κρητικό, χωρίς όμως να χάσουν τον κεντρικό τους πυρήνα.
Φ.Α. Να πούμε δυο λόγια και για την προώθηση της
νέας δισκογραφικής δουλειάς. Αν δεν κάνω λάθος
έχετε ήδη πραγματοποιήσει σειρά ζωντανών εμφανίσεων, με πρώτη αυτή στην «Μεθωδία».
Π.Σ.: Πράγματι, το πρώτο live ήταν αυτό που έγινε

στη «Μεθωδία». Μετέπειτα, ακολούθησαν ζωντανές εμφανίσεις στις «1000+2 νύχτες», στο «Ρυθμός
Stage», που ήταν θαρρώ κι ένα από τα καλύτερα
live που έχει κάνει η μπάντα, έχουμε στη συνέχεια
μία εμφάνιση στο «Γυάλινο Μουσικό Θέατρο» στις
10 Μάρτη, στο «Ίλιον» στις 10 Απριλίου, ένα ακόμα live στο «Ρυθμός Stage» στις 06 Μαΐου κι άλλες
ακόμα ζωντανές εμφανίσεις, που παράλληλα κανονίζονται. Έχουμε κι ένα ευέλικτο μικρότερο σχήμα
τεσσάρων ατόμων από την μπάντα, με το οποίο
παίζουμε και στην επαρχία, στην προσπάθειά μας
να επικοινωνήσουμε αυτή τη δουλειά με όλους τους
δυνατούς τρόπους. Κι επειδή οι καιροί είναι παράξενοι και δύσκολοι, η μετακίνηση 6 ατόμων στην
επαρχία είναι μία δύσκολη διαδικασία, οπότε επιλέξαμε να έχουμε ένα πιο ευέλικτο σχήμα, για να
μπορούμε να ταξιδεύουμε τη δουλειά μας.
Φ.Α. Να μπούμε λίγο και στο ανωγειανό κομμάτι
σου. Το όνομα «ΣΚΟΥΛΑΣ», αντιπροσωπεύει, πέρα από την σημαντική πορεία του πατέρα σου, και
μια ευρύτερη ιστορία στο χώρο της κρητικής παραδοσιακής μουσικής. Αποτέλεσε αυτό για σένα
ποτέ τροχοπέδη ή αντίστοιχα έναυσμα για την
ενασχόλησή σου με τη μουσική;
Π.Σ.: Τροχοπέδη σίγουρα δεν έχει αποτελέσει, αλλά δεν παύει να είναι πολύ μεγάλη ευθύνη για την
όλη μου προσπάθεια. Και νομίζω πως το επώνυμο
«ΣΚΟΥΛΑΣ» πρέπει να το σέβεσαι, με την έννοια
ότι αν προσπαθήσεις να πατήσεις μόνο πάνω σ’
αυτό για να κάνεις κάτι είναι πρόβλημα και αν από
την άλλη δεν είσαι άξιος συνεχιστής του, καλό θα
είναι να μην ασχοληθείς καν με τη μουσική.
Φ.Α. Η σχέση σου με το χωριό μας και την παράδοσή του, ποια είναι σήμερα;
Π.Σ.: Τ’ Ανώγεια από μόνα τους είναι ένα σημείο
αναφοράς. Σημείο αναφοράς για πάρα πολλούς μη
Ανωγειανούς, πόσο μάλλον για εμάς, που κρατάμε
απ’ το χωριό. Νομίζω ότι περνώντας τα χρόνια και
μεγαλώνοντας κι εγώ, παρ’ ότι δεν έχω γεννηθεί στο
χωριό, η σχέση μου με αυτό γίνεται όλο και πιο έντονη για τον πολύ απλό λόγο ότι ανακαλύπτω κι εγώ
με τα χρόνια τη δυναμική, που έχει αυτός ο τόπος,
με όλη την τρέλα που κουβαλάει, με τα θετικά και
τ’ αρνητικά του. Είναι ένας τόπος – σημείο αναφοράς. Είναι μεγάλη μου τιμή να κατάγομαι από τ’
Ανώγεια και θαρρώ ότι όλοι οι ανωγειανοί, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται, γνωρίζουν πολύ καλά ότι
μέσα τους κουβαλούν και το κομμάτι αυτό του τόπου τους και της καταγωγής τους. Κι εγώ, με τις
όποιες μικρές μου δυνάμεις, θέλω να φανώ αντάξιος, της ιστορίας που έχει αυτός ο τόπος.
Φ.Α. Παρ’ ότι είναι παρακινδυνευμένο και πρόωρο,
θα ήθελα, κλείνοντας, να μου πεις τι είναι αυτό,
που σαν μουσικός, θα επιθυμούσες να έχεις εξελίξει και να κατέχεις σε βάθος χρόνου.
Π.Σ.: Σε βάθος χρόνου θα ήθελα, πέρα από τη δυνατότητα να επικοινωνώ στον κόσμο τη μουσική μου,
να μπορώ να παίζω μουσική με ανθρώπους που μπορώ να επικοινωνήσω. Μακάρι δηλαδή να υπάρχει
και σε μια 10ετία μια αντίστοιχη κατάσταση, μακάρι να είναι οι Group ParΩdy, με όμοια διάθεση για
μπορεί να επικοινωνηθεί, όλο αυτό που υπάρχει
αυτή τη στιγμή μεταξύ μας. Είναι μία γλώσσα η μουσική πολύ περίεργη, που αν βρεις τους ανθρώπους
με τους οποίους μπορείς να τη «μιλήσεις», νομίζω
ότι από μόνο του αυτό σε καλύπτει σε πάρα πολλά
επίπεδα. Επομένως σε βάθος χρόνου θα ήθελα να
έχω καλές συνεργασίες κι είναι βέβαιο ότι από τις
καλές σχέσεις, βγαίνουν κι οι καλές συνεργασίες.
Επιμέλεια θέματος - συνέντεξη:

Ζαχαρένια Ν. Ανδρεαδάκη

Τους Group ParΩdy αποτελούν οι Παναγιώτης Σκουλάς (λαούτο/φωνή) Αντώνης Αυγουλλάς
(ηλεκτρική κιθάρα), Γιάννης Κονταράτος (βιολί), Γιάννης Σιφναίος (ακουστική κιθάρα),
Αντώνης Τσάτσης (ντραμς) και Σταύρος Ράπτης (μπάσο).

Π α ν α γ ι ω τ η σ

σ κ ο υ λ α σ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981, με καταγωγή από τα Ανώγεια της Κρήτης και οικογενειακές ρίζες στο
παραδοσιακό τραγούδι. Από το 2000 ξεκίνησε το λαούτο, αυτοδίδακτος, όπως και στο τραγούδι. Το
2004 συμμετέχει στην παραγωγή ενός μικρού δίσκου από το Δημήτρη Μητσοτάκη («Ενδελέχεια»,
«Ευδαίμονες»).
Το 2005 βρέθηκε στη Μυτιλήνη για σπουδές στην Κοινωνιολογία και αποτέλεσε ένα εκ των ιδρυτικών
μελών της μπάντας διασκευών «Group Therapy». Μπάντα που γνώρισε μεγάλης αναγνώρισης και
αποδοχής στο νησί της Λέσβου.
Το 2011 επιστρέφοντας στην Αθήνα και αφού είχε ολοκληρώσει και το μεταπτυχιακό του στην Κοινωνική
Έρευνα, συνεργάστηκε με το Βασίλη Βασιλάτο και τις «Ιστορίες για κρουστά» ως τραγουδιστής,
συμμετέχοντας σε μουσικά φεστιβάλ ανά την Ελλάδα αλλά και σε μουσικές σκηνές της Αθήνας.
Το 2012 «επανασυνδέεται» μουσικά με τον Αντώνη Αυγουλλά και δημιουργούν ένα ακουστικό σχήμα
κάνοντας εμφανίσεις σε Αθήνα και επαρχία. Κάπου εκεί γεννιέται και η ιδέα της δημιουργίας μιας
μπάντας με το δικό της υλικό. Έπειτα από αρκετές παλινδρομήσεις δημιουργούνται οι Group PάrΩdy.
Την περίοδο Δεκέμβριου 2014-Φεβρούαριο 2015 συμμετέχει με μουσική και στίχους αλλά και ως
τραγουδιστής στην πρώτη δισκογραφική δουλειά των Group PάrΩdy σε παραγωγή του Δημήτρη Μητσοτάκη.
Από το 2013 εργάζεται ως κοινωνιοθεραπευτής στο ΚΕΘΕΑ-ΕΞΕΛΙΞΙΣ.
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ΠΑΡΕΞ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
& ΓΛΩΣΣΑ
(εκτός από την ελευθερία υπάρχει και η γλώσσα)
(σ.σ. Β΄ μέρος, συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Magna Graecia

Ελληνίδες πόλεις στο Σαλέντο
και την Απουλία
Επόμενο ελληνικό συγκινησιακό κύμα σειρά ελληνικών αποικιών που διατηρούν ψίγματα ελληνισμού μέσω της γλώσσας:
Η μικρή πόλη του Οτράντο είναι η αρχαία Υδρούσα, που κτίστηκε στις εκβολές του
ποταμού υδρία. Μετονομάστηκε hidruntum και κατέληξε Οτράντο. Πύλη-πόλη η ανατολικώτερη της Ιταλίας και του σημαντικότερου λιμανιού του Σαλέντο. Υπήρξε το μήλο
της έριδος πολλών κατακτητών αλλά οι Νορμανδοί και οι Αραγωνέζοι άφησαν τα
έντονα ίχνη τους. Καστροπολιτεία, το φρούριο των Αραγωνέζων του 15ου αιώνα τεραστίων διαστάσεων κυριαρχεί στο λιμάνι. Στο κέντρο του κάστρου κρύβεται η βυζαντινή
εκκλησιά του Αγίου Πέτρου. Ο ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου κτίσμα του 11ου
αιώνα εντυπωσιακή τρίκλιτη βασιλική. Το δάπεδο του ναού μωσαικό με παραστάσεις
από τον Ζωδιακό κύκλο και την Παλαιά Διαθήκη. Έκπληξη προκαλούν οι νεκροκεφαλές που εκτίθενται σε κατακόρυφες προθήκες κάτω από φατνώματα.
Το καλοκαίρι του 1480 μετά την άλωση της Πόλης ο στόλος των τουρκικών πλοίων με
χιλιάδες στρατού υπό την διοίκηση του Αχμετ Πασά επιχείρησε να εισβάλει στη πόλη.
Η επιχείρηση αυτή κατέληξε σε σφαγή μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Ένα μέρος
των κατοίκων του Οτράντο απομονώθηκε και του προτάθηκε να εξισλαμισθεί. Ουδείς
από τους 800 μάρτυρες δεν κάμφθηκε με αποτέλεσμα να αποκεφαλιστούν όλοι στο
λόφο της Μινέρβα δηλ της Αοηνάς. Μετά το μακελειό συγκεντρώθηκαν τα οστά των
μαρτύρων και εκτέθηκαν στις προθήκες του ναού. Σε ανάμνηση αυτής της θυσίας
πολλοί κάτοικοι του Οτράντο βαφτίζονταν με το όνομα «Μάρτυρας».
Ο Τάρας που προκαλεί ταραχή, αποικία των Λακώνων, πήρε το όνομά της από τον
γυιό του Ποσειδώνα και μιάς θαλάσσιας νύμφης. Μια εκδοχή είναι ότι πρώτος οικιστής
της είναι ο Τάρας ο εγγονός του Μίνωος από την Κρήτη. Άλλη εκδοχή είναι ότι την
αποίκησε ο ηρακλείδης ο Φάλανθος που μετά από χρησμό του Μαντείου των Δελφών
μετέφερε εκεί τους Παρθενίες δηλ τα εξώγαμα τέκνα των Σπαρτιατισών που είχαν
αποκτήσει με τους είλωτες. Πατρίδα του πυθαγορείου Αρχύτα. Πολύφερνη πόλη της
Ν. Ιταλίας, θαλασσινή καστροπολιτεία. Την διεκδίκησαν πολλοί νυμφίοι-κατακτητές.
Η Καλλίπολη όνομα και πόλη ελληνίς.. Κατά τον μύθο κάποιος Σπαρτιάτης με εντολή
του Μαντείου βγήκε στην παραλία της σε μια γλώσσα γής που γλείφει το θαλασσινό
νερό, και ζήτησε από τους Ταραντίνους που κατείχαν την περιοχή να μείνει για ένα
μερόνυχτο. Του έδωσαν την άδεια , εν τω μεταξύ ήρθαν κι άλλοι Έλληνες και ίδρυσαν
την πόλη, που προήλθε μάλλον από αποικισμό των Ταραντίνων. Φυσικό οχύρωμα στο
Ιόνιο που ενισχύθηκε τεχνικά με φρούριο. Παρ όλα αυτά την κατέλαβαν οι Νορμανδοί
και οι Τούρκοι και τελικά την πήραν οι Βενετοί. Την μεγαλύτερη αίγλη είχε κατά την
εποχή των Βουρβώνων.
Το όνομά της αξιοποιεί η Ελληνική Βρύση που θεωρείται η πιο παλιά βρύση της Ιταλίας. Corrado Ricci,Le fontane d Italia.
Διακοσμείται με τρία ανάγλυφα της κλασικής εποχής σε μαλακό ασβεστόλιθο με σκηνές
από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου που χωρίζονται με τέσσερεις καρυάτιδες και περιβάλλονται από ένα μπαρόκ πλαίσιο ελληνορωμαικής εποχής με εικόνες που είναι σκαλισμένες πάνω σε μεγάλους ογκόλιθους. Όσο κι αν η αλμύρα της θάλασσας επιμένει η
τέχνη ανθίσταται.
Τα ελληνόφωνα χωριά και κωμοπόλεις της Ιταλικής
μπότας, Καλημέρα Κορνιλιάνο Μαρτάνο Στερνατία
διάσπαρτα σ αυτήν την στενή χερσόννησο ξυπνούν
μνήμες όταν σε υποδέχονται με λατινικούς χαρακτήρες στην ελληνίδα γλώσσα KALOS IRTATE .Συγκινητική η στιγμή που ο Έλληνας συναντιέται με
Έλληνες και προσκαλείται στην αυλή του σπιτιού
για το κέρασμα ακούοντας ιστορίες από πάππου
προς πάππου αλλά και γκρεκάνικα τραγούδια για
την αγάπη, την ξενητειά, την Παναγία.
Όμως το ισχυρότερο κύμα συγκίνησης ήταν όταν μπαίνοντας στην αίθουσα του Συλλόγου των ΕΛληνφώνων στη Στερνατία αντίκρυσα την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα συμπυκνώθηκε σε δυό φράσεις που δέσποζαν στην αίθουσα «ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑΜΑΣ» και την άλλη τη μεγάλη και δυνατή: «Μήγαρις έχω άλλο στο νού μου Πάρεξ
ελευθερία και γλώσσα». Η υποδοχή των συνελλήνων θερμότατη. Έφεραν δάκρυα τα
λόγια του Προέδρου του Συλλόγου του Γιώργου… η απαγγελία και η ερμηνεία της
Ιθάκης του Καβάφη από τον Απρίλε δηλ Αυρήλιο και τα Γκρεκάνικα ποιήματα.
Έμεινα καρφωμένη στη φράση του Σολωμού προς τον Καλόγερο: «Μήγαρις έχω
άλλο στο νού μου Πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». Που σημαίνει: Διότι δεν εχω άλλο
στο νού μου μόνον την ελευθερία και τη γλώσσα Το τελευταίο μέρος της «Πάρεξ
ελευθερία και γλώσσα» το χρησιμοποιώ εδώ και χρόνια μόνιμο τίτλο στη εφημερίδα
μας εισφέροντας όσο δύναμαι στην σωτηρία της γλώσσας μας. Αυτή είναι η καθαρή
έννοια της φράσεως «Πάρεξ Ελευθερία και γλώσσα».
Αλλά κι η έκφραση «ΧΩΡΑΜΑΣ» με συγκίνησε εξ ίσου. Πϊσω από τη συνεχόμενη αυτή
έκφραση ο νόστος πυκνώνει τη μνήμη των Ελλήνοφώνων για την Χώρα μας την Ελλάδα.
Ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης, προφήτης, στο έργο του «ΑΞΙΟΝ Εστί» παρακαλεί τον
νοητό ήλιο της Δικαιοσύνης δηλ τη θεία Δίκη και την Μυρσίνη τη δοξαστική, τη μυρσίνη που στεφανώνει και δοξάζει τις ηρωικές πράξεις να μη λησμονούν την Ελλάδα1.
Η λέξη ΧΩΡΑΜΑΣ επιβεβαιώνει τη σοφία των συμπατριωτών μας που έχουν ονομάσει
και το μουσικό τους συγκρότημα με την ίδια φράση ΧΩΡΑΜΑ. Έλληνες μέχρι το
κόκκαλο δεν λησμονούν την Ελλάδα. Εμείς γιατί τους λησμονούμε;
ΑΛΣ, 3-12-2015
1 Της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ
Και μυρσίνη συ δοξαστική
Με παρακαλώ σας μη
Λησμονάτε τη χώρα μου.
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΑΝΩΓΕΙΑ ιστορία. .
Μια

μια

ΑΝΑ Κ O Ι ΝΩΣΗ

μαντινάδα..

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

✒ Σε λίγες ημέρες από σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές συμπληρώνεται ένας
χρόνος, από το θάνατο του αγαπημένου μου
ξαδέλφου Πέτρου Καλομοίρη. Αισθητή από
κάθε άποψη αυτή η απουσία. Όπως «εξεσκάλιζα» το κινητό μου τηλέφωνο, βρήκα ένα
μήνυμα (το τελευταίο του) που μου είχε στείλει.
Μου έγραφε τις παρακάτω δυο μαντινάδες
του:
Μόνο με δανεικές χαρές
πέρασα τη ζωή μου
σαν μετανάστης προσπαθώ
να κλείσω την πληγή μου!
Για μια στιγμή εσκέφτηκα ζωή χωρίς εσένα
γι’ αυτό θλιμμένο έμεινε παντοτινά το βλέμμα!

✒

Η δυναμική που κρύβει η μαντινάδα για
κάθε Ανωγειανό, που έζησε έστω και λίγα
χρόνια στο χωριό, όπως γράφεται και στην
προμετωπίδα της στήλης μας, φαίνεται και
στον τρόπο με τον οποίο έκλεισε την αυτοβιογραφία του ο μεγάλος Ανωγειανός ευεργέτης
Μιχαήλ Σταυρα(κά)κης, παρόλο που στο χωριό έζησε μόνο τα πρώτα έντεκα χρόνια της
ζωής του και στη συνέχεια έγινε μετανάστης.
Γράφει λοιπόν:
Τα πάντα είναι μάταια και μην στενοχωρείστε
μόνο διασκεδάζετε τα νειάτα σας χαρείτε!
Γιατί όταν γεράσωμε τίποτας δεν φελούνε
μήτε γιατροί γιατρεύουνε,
μήτ 'αγιοι βοηθούνε!

✒ Το Μίχαλο Δραμουντάνη (του Νικολαριά)
συνέδεε στενή φιλία με τον ξεχωριστό Ανωγειανό γλεντιστή και χορευτή Μιχάλη Πέτρου Κεφαλογιάννη, ο οποίος πέθανε σε πολύ νεαρή
ηλικία και ο θάνατός του συγκλόνισε την ανωγειανή κοινωνία. Πέρασαν αρκετά χρόνια και
ο Μίχαλος πέρασε με παρέα κοντά στο σπίτι
του φίλου του και στη μνήμη του σταμάτησε και
τραγούδησε την παρακάτω μαντινάδα:
Τούτη η ζωή προσωρινή πως είναι το κατέχω
γι’ αυτό και δεν αλλάζω μπλιο
το δρόμο που ξετρέχω!
(από το βιβλίο του Γ. Σμπώκου:
«Μια φορά ένας ανωγειανός»)

Ανωγειανές
Αθιβολές

ΠΑΡΑΚΑΛOΥΝΤΑΙ
ΘΕΡΜΑ OΛOΙ OΙ
ΣΥΝΔΡOΜΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗ
ΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ
ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΤOΥΣ. ΠΑΡΑΚΑΛOΥ
ΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ, OΛOΙ
OΣOΙ ΕΠΙΘΥΜOΥΝ
ΝΑ ΣΤΕΙΛOΥΝ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤO
ΕΠOΜΕΝO ΦΥΛΛO
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
(Νο 305) ΝΑ ΤO
ΠΡΑΞOΥΝ ΤO
ΑΡΓOΤΕΡO ΜΕΧΡΙ
ΤΙΣ 20 Μαϊου 2016

Όταν το ελαιοτριβείο στηρίζει το σινεμά
Είναι γνωστό ότι η τέχνη του κινηματογράφου στηρίζεται στο μεταίσθημα ή στο μετείκασμα. Αυτό περίμενε να ακούσει ο αείμνηστος δάσκαλος
Γιάννης Ψαρολογάκης όταν ρώτησε ένα μικρό μαθητή του Δημοτικού
σχολείου στα Ανώγεια, κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αλλά
αυτό που άκουσε ήταν η κλασσική Ανωγειανή σκωπτική απάντηση:
-Πού στηρίζεται, παιδί μου, η λειτουργία του κινηματογράφου;
-Στο ελαιοτριβείο του Ζαφειρογιώργη, κύριε!!!
(Δεν είχε, όμως, και...άδικο ο μικρός μαθητής μιας και κάτω από τον κινηματογράφο στα Ανώγεια, διατηρούσε ελαιοτριβείο ο Γιώργης Κοντογιάννης -«Ζαφειρογιώργης»).
Ποιητικός Πόνος
Πριν αρκετές δεκαετίες , από το ιατρικό απόρρητο του νοσοκομείου Ανωγείων πήραμε την εκπληκτική ποιητική «κατάθεση πόνου» μιας απλής
γυναίκας που πήγε για εξέταση.
Ο γιατρός σημείωνε προσεχτικά την... ποιητική κατάθεση της γυναίκας
πριν βγάλει την ενδιαφέρουσα διάγνωση!
Σας το παραθέτουμε όπως ακριβώς εκφράστηκε η εξεταζόμενη:
«Από τον καφά (σβέρκο) ντακέρνει (αρχίζει) ο πόνος, γιατρέ...
Και σκαρφαλώνει στην κεφαλή και σβήνει αγάλι-αγάλι, ωσάν το κύμα του
γιαλού που το λαλεί (σπρώχνει) ο βοριάς και σπα (σπάει) εις στο ακρογιάλι...»
(Ενδιαφέρον, ίσως, μετά απ’όλα αυτά θα είχε, να γνωρίζαμε και τη διάγνωση του…)
(επιμέλεια: Μαν. Σκαν.)

ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ …ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΦΑΣΜΑΝ

Πάνε 60 χρόνια από τότε που άρχισε να λειτουργεί το Γυμνάσιο Ανωγείων, ευγενής -γενναία δωρεά του Μιχαήλ Σταυρακάκη και της
συζύγου του Λετίσιας. Ένα έργο που έπαιξε
καθοριστικό ρόλο,για τη ζωή χιλιάδων νέων
της ευρύτερης και όχι μόνο περιοχής ,που έτυχε να ωφεληθούν από αυτό το ευεργέτημα. Η
στήλη ως ελάχιστο δείγμα τιμής προς τους ευεργέτες, θα αφιερώσει το χώρο της ,παραθέτοντας αποσπάσματα ,από την αυτοβιογραφία
του μεγάλου ευεργέτη, μέσα από τα οποία
αναδεικνύεται κάτω από πόσο δύσκολες συνθήκες, κατόρθωσε να δώσει αυτό το μεγάλο
ευεργέτημα, παρόλο που σε κανένα σημείο της
αυτοβιογραφίας δεν αναφέρει κάτι γι΄αυτό.
Έντεκα χρονών ξεκινά η περιπέτεια του μικρού Μιχαλιό, που τον πήρε ο πατέρας του με
τη «μερσεντές της εποχής» ,το γαιδουράκι
τους, και τον κατέβασε στο Ηράκλειο για να
συναντηθεί με ένα ξάδελφό του, που θα τον
έπαιρνε στην Σμύρνη. Γράφει λοιπόν, σχετικά
ο αείμνηστος Σταυράκης:
.....Αύριο είναι Κυριακή, βάζω τ΄ασπρο μου
βρακί. Πάω στην Αμερική. Βρίσκω κάστανα
ψημένα....Αυτό το τραγουδάκι μου έλεγε ο πατέρας μου ,όταν ήμουν 5-6 χρονών και με κάθιζε στα γόνατά του......
......Μόλις φτάσαμε στην άκρη του Σωρού και
αντικρύσαμε τη θάλασσα και τον κάμπο του
Ηρακλείου, νόμιζα πως ονειρευόμουνα και
έμεινα βουβός, γιατί δεν είχα ξαναδεί στη ζωή
μου τέτοιο ωραίο θέαμα......
.......Το πλοίο ξεκίνησε κατά τις 10 -11 τη νύχτα. Την άλλη μέρα το πρωί εσηκώθηκα και
δεν έβλεπα τίποτα άλλο ,παρά ουρανό και θάλασσα. Το άγνωστο προς το οποίο επήγαινα
μου γέμισε δάκρυα τα μάτια.....
......Έτσι φτάσαμε στο φούρνο του συγχωριανού μας.ένας φούρνος γεμάτος κουλουράκια,
ψωμιά, φρατζόλες, που τα κύτταζα και τρέχανε τα σάλια μου, αλλά δυστυχώς οι άθλιοι δεν
μου έδωσαν ούτε ένα κουλουράκι......
......Έτσι εργαζόμουν εκεί ενάμισυ έτος δίχως
να πάρω μια πεντάρα......

......Αλήθεια πόσο κουραζόμουν ο κακομοίρης
δεκατεσσάρων χρονών παιδί. Εγώ εξακολουθούσα να εργάζομαι ,αλλά ποτέ δεν ρώτησα
τι μισθό παίρνω, γιατί εμείς οι μικροί και νέοι
υπάλληλοι είμεθα ευχαριστημένοι ,για όσα και
αν μας έδιναν. Η δουλειά μου ήταν να πλένω
πιάτα και να σφουγγαρίζω το πάτωμα.....
.......Ήμουν στο κρεββάτι όλη μέρα και δεν ήρθε κανείς να με δεί. Εσηκώθηκα και με πήραν
τα κλάματα ,για τα βάσανα μου. Άρρωστος
χωρίς δουλειά, απελπίστηκα πολύ και πήρα
την απόφαση να πάω κατ ευθείαν να πέσω στο
ποτάμι. ήμουνα τόσο δυστυχής. Στην Νέα Υόρκη βασανίστηκα πολύ......
.......Μια μέρα εκαθόμουνα στο κήπο και σαν
να εκοιμήθηκα πέντε λεπτά. Μου φάνηκε ΄πως
είδα στ΄ονειρό μου μπροστά μου κάποιον και
μούλεγε: Μην απελπίζεσαι, αλλά στριφαναμπουκόσου και λησμόνησε τα περασμένα. Κάνε ότι μπορείς. Άνοιξα τα μάτια μου, αλλά δεν
είδα τίποτα μπροστά μου. Από τότε εκείνη η
στιγμή μένει πάντα στο νού μου......
........Ύστερα από 5 συνεταιρισμούς που έκαμα
και έμαθα καλά μαθήματα. Δεν ήθελα πλέον
συνεταίρους, διότι αισθανόμουν ότι μόνος μου
θα ήμουν ελεύθερος να κάμω όπως θέλω. Οι
εργασίες μου πήγαιναν πολύ καλά.. Εις όλας
μας τας σοβαράς πράξεις στη ζωή η θεία φύσις
μας προειδοποιεί. Καθώς λέγει και ο μέγας
φιλόσοφος Σωκράτης, γνώθει εαυτόν........
.......Παντρεύτηκα λοιπόν τη Λετίσια και είμαι
ευτυχής, διότι σπανίως βρίσκει κανείς τέτοια
γυναίκα σε τόσο μεγάλη χώρα. Πάντα μέναμε
ευχαριστημένοι με το λίγο και με το πολύ. Δεν
εδίναμε σημασία τι έχει ο γείτονάς μας και
τι κάνει και γιατί εμείς δεν έχουμε. Οχι! Είμεθα ευχαριστημένοι με ότι είχαμε έως τώρα
43 χρόνια που είμεθα παντρεμένοι.....
.......Την άλλη μέρα αναχώρησα για την Ελλάδα με το ελληνικό πλοίο Θεμιστοκλής. Το πλοίο
ήτο παλαιόν και σε 16 ημέρες φθάσαμε στον
Πειραιά. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα ιδεί τέτοια
κατάσταση. Χάσαμε την όρεξη μας. Τόσα φτωχά παιδιά, μικρά-μικρά να γυρίζουν τα καφε-

Η

Σ Τ ΗΛΗ

Τ O Υ

■ Στη μνήμη Νικήτα Κεφαλογιάννη, οι

νεία και να ζητούν μια πεντάρα, για να αγοράσουν ψωμί. Δεν εκοιμηθήκαμε σχεδόν όλη τη
νύχτα με το θέαμα που είδαμε, τόσοι πρόσφυγες
στο δρόμο. Γέροι γριές, κουτσοί, στραβοί περίμεναν να αποφάγουν οι στρατιώτες και αν
τους μείνει ψωμί να τους δώσουν. Φρίκη......
.....Κάθισα στα Ανώγεια 3 μήνες. Πήγα στη
Νίδα και εστάθηκα 7 ημέρες. Μπήκα στη μάντρα και έσπρωχνα τα πρόβατα για να τα αρμέξουν, όπως έκανα όταν ήμουν κοπέλι. Αυτός
ήτανε ο πόθος μου, να αισθανθώ την μυρωδιά
των προβάτων και της βερβελίδας, γιατί αυτό
είναι φυσική ζωή......
Η στήλη πέρα από ένα ταπεινό ευχαριστώ στους
ευεργέτες κλείνει αυτή την αναφορά στο όνομα
τους, με τρεις μαντινάδες δυο ξεχωριστών ανωγειανών μαντιναδολόγων σχετικές με το θέμα:
Γράμματα οι ανωγειανοί
απο 'να ξερό χαράκι
μάθαν σα τόκαμες σκολειό,
φιλάνθρωπε Σταυράκη!
Λευτέρης Μπέρκης
Ενα δεντρό εφύτεψες στ΄ άνωγειανό περβόλι
και κάθομαστε σήμερο στον ασκιανό ντου όλοι!
Γυαλάφτης
Με λόγια δε μπορεί κιανείς,
όπως κι αν τα συντάξει
να πει πως την εκάλυψε
έτσα μεγάλη πράξη!
Γυαλάφτης
ΦΑΣΜΑΝ (fasman1956@gmail.com)
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αδελφές του Ευσεβία και Ελένη εισέφεραν
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Η οικογένεια της Μαρίας Μανουρά
(Σωμαρολευταίρενας) εισέφερε στη Φ.Α
το ποσό των 150 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Ζαφειρένιας Βρέντζου,
αδερφός της Μανώλης Κουνάλης, εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 100 ευρώ. Επίσης
η οικογένεια της εκλιπούσας εισέφερε στη
μνήμη της και στη Φ.Α το ποσό των 100
ευρώ.
■ Στη μνήμη Ζαφειρένιας Βρέντζου, ο
Βασίλης Σαλούστρος εισέφερε στη Φ.Α το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Τηλέμαχου Σταυρακάκη, η
οικογένειά του, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ.
■ Η Ειρήνη Πλεύρη εισέφερε στη μνήμη
των αδελφών της το ποσό των 30 ευρώ.
■ Ο Μιχάλης Ρούλιος εισέφερε το ποσό
των 50 ευρώ στη Φ.Α. για τα δέκα χρόνια
από το θάνατο του πατέρα του Χαρά
λαμπου Ρούλιου.
■ Στη μνήμη Αριστείδη Κουτάντου, η
οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 150 ευρώ.
■ Στη μνήμη Κλέαρχου Κεφαλογιάννη, η
οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ.
■ Η οικογένεια της Ελένης Δακανάλη, εισέφερε στη μνήμη της και στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Η Μαρία Καρβουντζή, εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Δημητρίου Χαιρέτη, η
οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Ειρήνης Ανδρεαδάκη, τα
ανίψια της, Αιμίλιος και Έφη Ανδριαδάκη,
κατέθεσαν στη Φ. Α το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στην μνήμη της Αλκυώνης Φασουλάς
(Πασχάλενας) ο σύζυγός της Χαράλαμπος
Φασουλάς κατέθεσε στη Φ.Α., το ποσό
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των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Αλκυώνης Φασουλά, η
οικογένεια Αριστείδη και Λουκίας Φασου
λά, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ.
■ Στη μνήμη Νίτσας Σπαχή η οικογένειά
της εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Εμμανουήλ Ξυλούρης εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Η Ουρανία Αργύρη, εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Στυλιανός Πασπαράκης, εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Η Ελένη Σπιθούρη του Νικολάου, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Σκουλάς εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 20 ευρώ.
■ Η εταιρία «Κουρήτες ΑΕ» εισέφερα ν
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Ο Αχιλλέας Πασπαράκης εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Κίμων Δακανάλης εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 20 ευρώ.
■ Η Ειρήνη Βρέντζου εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Χρήστος-Αναστάσιος Δακανάλης του
Γεωργίου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
20 ευρώ.
■ Ο Βασίλειος Σκουλάς εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 100 ευρώ.
■ Η Ευαγγελία Παναγιωτάκη εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Λεωνίδας Αεράκης εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.
■ Η οικογένεια Κωνσταντίνου Περιστερίδη
και Πάτρας Σκανδάλη εισέφερε στη Φ.Α.
στη μνήμη Αχιλλέα Κεφαλογιάννη (αντί
στεφάνου) το ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Κλεμανσώ Πλουσής εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Αλκιβιάδης Σκουλάς εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Κεφαλογιάννης (Βαρδαβάς)
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
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Ιστορίες του ωκεανού
O άνθρωπος δεν είναι
παρά ένας ανεξάντλητος ωκεανός, γεμάτος
ΝΑ ΟΥΡΛΙΑΖΕΙΣ
από ανεξάντλητες νησίδες φωτός,
που οδηγούν πάντα στο ίδιο σημείο:
Το εντός του βάθος.
Σε κρατούν στα χέρια τους. Σε
κοιτούν και σε φτιάχνουν. Σου
δίνουν σχήμα και χρώμα. Για να
τους μοιάζεις. Να είσαι ίδιος με
το ντεκόρ. Σε ονοματίζουν. Ό,τι
επιθυμούν, ό,τι χρειάζονται, ό,τι
βολεύει, ό,τι τους λείπει, ό,τι
εξυπηρετεί, ό,τι δεν έχουν, ό,τι
δεν θέλησαν, ό,τι ήρθε – έφυγε ρακολουθούν. Από μακριά για
και κάθε ενδιάμεσο.
να μη σε τρομάξουν, από κοντά
Σε φωνάζουν φόβο, ντροπή, κα- για να μην τους ξεφύγεις. Μην
κία, θάνατο. Σε λένε αγάπη όταν αυτονομηθείς κι οι ισορροπίες
όλα τα υπόλοιπα τους έχουν τε- χαλάσουν.
λειώσει. Δε σε ρωτούν. Εκείνοι Σου δίνουν σπίτι, δουλειά, μια
ξέρουν. Και πάντα έχουν δίκιο. ωραία οικογένεια. Και τα χρόνια
Τροφοδοτούν τις ανάγκες σου περνούν και κοιτάς στον καθρέγια να εξαρτάσαι. Να υπάρχει φτη. Δεν ξέρεις ποιος είσαι εσύ,
πάντα αυτό το σκοινί που αν το ποιοι είναι οι άλλοι. Αποφασίζεις
κόψεις, πάει, τέλειωσες.
πως δεν θες να ‘σαι ούτε η σκαΚαι μαθαίνεις. Να είσαι πιστός, κιέρα ούτε το πιόνι. Γιατί ό,τι κι
νομοταγής, ήσυχος· να μην ενα- αν έκαναν, εσύ δεν τους μοιάζεις.
ντιώνεσαι και να κοιτάς χαμηλά. Κοιτάς πίσω και βλέπεις σιωπή.
Να μιλάς σιγά για να μην ενο- Γυρνάς μπροστά κι αναπνέει
χλούνται. Να μιλάς καλά για να ορίζοντας. Κανένα δίλημμα πια
νιώθουν περήφανοι. Σε διδά- δεν υπάρχει. Εσύ η εξουσία σου,
σκουν αρχές· αυτές προ πάντων. εσύ τα δεσμά σου. Στέκεσαι στο
Έσω ηθικός, νομοταγής, τίμιος. πλατύσκαλο αδιαπραγμάτευτα
Να θυμάσαι από που ξεκίνησες μόνος. Ο δρόμος απλώνεται με
και σε ποιους οφείλεις.
ακρίβεια βέβαιη. Όλα απέχουν
Γιατί πάντα οφείλεις να οφείλεις. μόνο μια δρασκελιά.
Χωρίς γιατί, επειδή, αμφισβήτη- Η ώρα άργησε, αλλά ήρθε. Κόση. Οφείλεις. Έτσι είπαν. Σε το- βεις τις άγκυρες και ουρλιάζεις
ποθετούν στη ζωή και σου δίνουν φυγή.
το ρόλο. Σε εκπαιδεύουν για να
Μαρία Ι. Χρονιάρη
είναι σίγουροι πως θα παίξεις
σωστά. Άλλωστε πάντα σε παcretascorpion@gmail.com

ΦΥΓΗ

[σάτιρΑ]
ΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΣΟΥ ΛΕΒΕΝΤΙΑ
(από μένα για μένα)

Το χάροντα συνάντησα στου ονείρου τη βεγγέρα
και μου πε μαύρε κι άχαρε ήντα γυρες δω πέρα
Μη πεις το δρόμο έχασα γιατί μου το πα κι άλλοι
κι έλεγα που θα βρω ψυχές να βάλω στο τσουβάλι
Θα’ παιρνα και του λόγου σου την άχαρη ψυχή σου
μα είναι σε ψευδαίσθηση ονείρου η ζωή σου
Μα άηντε φεύγα από πά σε πειρασμό και μπαίνω
με μια σπαθιά την άγευστη η τη ζωή σου παίρνω
Πίνε νερά πριν κοιμηθείς και λίγανε τ’αλάτσι
και φτάνου σου στη γειτονιά που σε χουνε οι χάτσοι
Που το σπαθί μου δε θα πάς θα πάς που τα κουνούπια
κι έχεις και άλογα κουτσά των γηρατιώ αποκούμπια
Γύρισα κι ήπια και νερό κι βρύση χαλασμένη
πράμα στο οίκο των τιμών όρθιο πια δε μένει
Δώσε μου χάρε το σπαθί και βάλε μου και πλάτη
να πάψω τον ανίκανο να κάνω τον μπερμπάτη
Μασκάρες που ναι να ντυθώ εγώ μασκάρα χάρος
κι ο πίσω από τη μάσκα του λένε πως έχει θάρρος
Θωρώ το πώς αγανακτείς γι αυτά που σου συμβαίνουν
μ’ αστούς εσύ και μόνοι τους τα βάσανα τους φένου
Σφύρα μου να σε πάρω εγώ και πρόσεχε καημένε
και πίσω που τη πλάτη σου πολυλογά σε λένε
Απου σε κρίνουνε στραβά σου δίδουνε αξία
και κάνε τον καρνάβαλο με τόνο και οξεία
Ξύπνησα κ ήπια και νερό, θολό από τη βρύση
‘που χάλασε και τούτηνα που τη κακή τη χρήση
Ο χάρος μού δωκε ζωή προς το παρόν για λίγο
δε με κρατεί πράμα παέ να χάσω ανε φύγω
Έγινα βάρος των τρελών και των ανεπροκόπων
κι ότι κι αν κάνω κι ότι πώ πέφτω μικρών ανθρώπων
Κλείστηκα στο καβούκι μου, ούτε δεξά η ζερβά μου
κι ανάδοση τα θέλω μου δε ‘νάβου στο τζιβά μου
«Την εδική μου τη ζωή όποιος τη πιθυμήσει
Θα ναι τρελός η δε μπορεί στο κόσμο αυτό να ζήσει»
..έλεγε ο μακαρίτης ο μπάρμπας μου ο Βιτωρογιάννης
Σταύρος Βιτώρος (Αγκούτσακας)

Ε υ χ α ρ ι σ τ ί ε ς α πό

καρδιάς...
Ευχαριστώ θερμά τον Βασίλη Σπαχή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε παραδίδοντάς μου, μέρος από τον
βίο του, αυτόν που έζησε κοντά στον Γεώργιο Πετρακογιώργη, κατά τη διάρκεια
της Γερμανικής κατοχής
στην Κρήτη. Οι αναμνήσεις
του δίπλα στον Αρχηγό της
Εθνικής Αντίστασης της
Κρήτης, υπήρξαν ένα από
τα εναύσματα για να ασχοληθώ με τον βίο και την πολιτεία του Γεωργίου Πετρακογιώργη.
Ζωντάνεψε ο Γεώργιος Πετρακογιώργης, ο Παππούς
του Μύθου. Μα προπαντός
ζωντάνεψαν οι αρχές και οι
αξίες του στο βιβλίο που
έγραψα και θα κυκλοφορήσει σύντομα με τον τίτλο
«Γεώργιος Πετρακογιώργης
ο Παππούς του Μύθου».

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
(ΑΛΣ)
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δράσεις αποδράσεις
ΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας
«Το Ιδαίον Άντρον»
(Αθήνα, 30/1/2016)

2016

Στο κατεξοχήν ανωγειανό στέκι της Αθήνας, το ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ, οι Μερτζάνηδες και όλο το προσωπικό,
μας φιλοξένησαν, όπως κάθε χρόνο, με τον μοναδικό,
ανωγειανό τρόπο που εκείνοι ξέρουν, ενώ ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλλέργης με το συγκρότημά τους,
απογείωσαν το κέφι και μας χάρισαν για ακόμη μία φορά
ένα αξέχαστο ανωγειανό γλέντι.
Πλέον κορυφαία στιγμή της βραδιάς η βράβευση των ιδρυτών του πρώτου Ανωγειανού Χορευτικού Συγκροτήματος, Δημήτρη Μαυρόκωστα, Γιάννη και Δημήτρη Σταυρακάκη (Μερτζάνη) και Μηνά Πασπαράκη, που καθήλωσαν και συγκίνησαν τους πάντες στον συρτό, που
χόρεψαν οι τέσσερις, αναβιώνοντας, μπροστά μας στα
μάτια μας, ύστερα από 40 σχεδόν χρόνια από την ίδρυσή
του, στιγμές και συναισθήματα, που το Ανωγειανό Χορευτικό Συγκρότημα συνήθιζε να γεννά: θαυμασμό, τιμή
και υπερηφάνια!
Την συνέχιση και την εξέλιξη της ανωγειανής χορευτικής
παράδοσης, που πρώτο το Ανωγειανό Χορευτικό Συγκρότημα θεμελίωσε, επισφράγισαν το βράδυ του περασμένου
Σαββάτου οι πρωτοχορευτές του Παραδοσιακού Συγκροτήματος Μαυρόκωστα, Θανάσης Μαυρόκωστας, Μανώλης Μαρής, Δημήτρης Σαμαρείτης, Λευτέρης Χαιρέτης,
Χαράλαμπος Κακεπάκης και Αντώνης Νικηφόρος, οι
οποίοι χόρεψαν προς τιμήν των ιδρυτών του Ανωγειανού
Χορευτικού Συγκροτήματος, ξεσηκώνοντας με την χορευτική τους δεινότητα τους παρευρισκόμενους.
Πρώτη επίσημη εμφάνιση έκανε και η χορευτική ομάδα
του Συλλόγου μας, υπό την επιμέλεια και καθοδήγηση του
ανωγειανού χοροδιδάσκαλου και πρώην μέλους του Δ.Σ.
μας Κώστα Μέμου, εισπράττοντας δυνατό χειροκρότημα.
Περά από τους συγχωριανούς και φίλους του Συλλόγου
μας, που κάθε χρόνο είναι παρόντες και στηρίζουν, με την
παρουσία και το κέφι τους την χοροεσπερίδα μας, φέτος
μας τίμησαν με την παρουσία τους και
ο κος Μιχάλης Χρηστάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», γενικός γραμματέας Δήμου Διονύσου
και υποψήφιος βουλευτής της περιφέρειας της Β’ Αθηνών
με το Ποτάμι, ο οποίος παρευρέθηκε και ως εκπρόσωπος
του προέδρου του κόμματος, κου Σταύρου Θεοδωράκη,
που λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, δεν μπόρεσε να
είναι παρόν,
ο κος Γιώργος Μαριδάκης, Πρόεδρος της Παγκρητίου
Ενώσεως, ο κος Γιώργος Πετράκης, μέλος της Παγκρητίου Ενώσεως και επικεφαλής του Λαογραφικού Ομίλου

Κρήτες, ο κος Στέλιος Βανταράκης, μέλος της Παγκρητίου Ενώσεως, πρόεδρος του Σωματείου «Κρητική Μούσα» και εκδότης της εφημερίδας «Παγκρήτια Νέα», η κα
Άννα Μακρή, μέλος της Παγκρητίου Ενώσεως, ο κος
Χαράλαμπος Σαλβαράκης, πρόεδρος της Κρητικής Εστίας και διευθύνων σύμβουλος της «ANEK LINES Α.Ε.»,ο
πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου «Ο Κρηταγενής Ζευς», κος Κωστής Σηφάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών και Φίλων Νέας Πεντέλης «Η ΑΡΕΤΟΥΣΑ», κος Δημήτρης Τζαγκαράκης ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ΑκουμιανοΒρυσανών «Ο
ΣΙΔΕΡΩΤΑΣ», κος Μανώλης Αγγουριδάκης, η κοσμήτορας της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών, κα Ειρήνη
Κορνιζάκη, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου μας κος
Ιωάννης Ανδρεαδάκης και το πρώην μέλος του Δ.Σ. μας
και καταξιωμένος ανωγειανός καλλιτέχνης κος Δημήτρης
Σκουλάς.
Πολλές και σημαντικές οι παρουσίες της βραδιάς εκείνης
και ζητούμε συγγνώμη, αν κάποιον, άθελά μας, ξεχνάμε.
Οφείλουμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε θερμά
τους Γιάννη και Δημήτρη Σταυρακάκη (Μερτζάνη) και
όλο το προσωπικό στο ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ για την
άψογη φιλοξενία και τη συνεργασία τους,
Τους Γιώργη Φασουλά (λύρα), Κώστα Καλλέργη (λαούτο), Κώστα Μαρκάκη (κιθάρα) και τον Αλέξη Κριτσωτάκη (κρουστά) για το μοναδικό γλέντι, που μας χάρισαν,
Το Παραδοσιακό Συγκρότημα Μαυρόκωστα, το οποίο,
πέρα από τους πρωτοχορευτές του, που χόρεψαν εκείνη
τη βραδιά, παρευρέθηκε με συνολικά 14μελή αποστολή,

για να τιμήσει με την παρουσία και τη συμμετοχή του την
χοροεσπερίδα μας,
Τον Θανάση Μαυρόκωστα για την σημαντική συμβολή και
συνδρομή του στην οργάνωση και υλοποίηση της βραδιάς,
Τον Χρήστο Τσάμη και την Άννα Αβανίδου, που φρόντισαν για την προβολή των βίντεο και των φωτογραφιών,
που ο Σύλλογός μας παρουσίασε τη βραδιά εκείνη,
Τον Κώστα Μέμο και τον συνεργάτη του, χοροδιδάσκαλο, Διονύση Νεόφυτο, που επιμελήθηκαν την παρουσία
της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου μας,
Την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και τον πρόεδρό της
Μιχάλη Χρηστάκη, που κάλυψαν εξ ολοκλήρου τα έξοδα
των ιδιωτικών λεωφορείων για τις μετακινήσεις του Παραδοσιακού Συγκροτήματος Μαυρόκωστα κατά την διαμονή του στην Αθήνα, ενώ προσφέρθηκαν ευγενικά να
καλύψουν και τα έξοδα εστίασης του Συγκροτήματος,
Τον συγχωριανό μας Φώτη Φωτόπουλο (εγγονό του Φρυσαλομήτσου) και το μεζεδοπωλείο του «Το Περαχώρι»,
για την μοναδική του φιλοξενία το μεσημέρι της Κυριακής
31.01.2016, οπότε και ο Σύλλογός μας παρέθεσε γεύμα
προς τιμήν του Παραδοσιακού Συγκροτήματος Μαυρόκωστα, των ιδρυτών του Ανωγειανού Χορευτικού Συγκροτήματος και του κου Μιχάλη Χρηστάκη,
Τους δωρητές των δώρων της λαχειοφόρου αγοράς, που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της χοροεσπερίδας μας,
αναλυτικό κατάλογο των οποίων παραθέτουμε,
Την μοναδική Αγγέλα Σκουλά, για την παρουσία της,
αλλά και την, όπως πάντα, υπέροχη βιντεοσκόπηση της
βραδιάς,
Τον Γιώργο Σταυρίδη, για τις όμορφες φωτογραφίες και
τα βίντεο,
Τα παιδιά της χορευτικής μας ομάδας Χαρίδημο Φασουλά, Γιάννη Σπιθούρη, Φίλιππο Μαυρόκωστα, Αλέξη
Ζερβάκη, Νίκη Σφακιανάκη, Μυρσίνη Σταυρακάκη,
Ιωάννα Κουνάλη, Εμμανουέλα Ανδρεαδάκη και Εβελίνα Μουστάκα, για την πραγματικά ανεκτίμητη βοήθειά
τους στην οργάνωση της βραδιάς και την παρουσία τους,
που έδωσε νέα πνοή, δυναμική και διάθεση τόσο στη χοροεσπερίδα μας όσο και στο Σύλλογό μας γενικά.
Τους συγχωριανούς και φίλους, που μας τίμησαν με την
παρουσία τους και συμμετείχαν μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες στο γλέντι, που στήθηκε.
Να είμαστε όλοι καλά και πάντα με καλό να σμίγομε!
Και του χρόνου!
Φ.Α.

κοπη ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑτικησ πιτασ

στο «συλλογο ανωγειανων αθηνασ»

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η βραδιά κύλησε μοναδικά, με τα παιδιά της χορευτικής μας ομάδας να
κρατάνε ψηλά το κέφι και την όρεξη
της παρέας, με την πολύτιμη συνδρομή
του Μανώλη Σταυρακάκη (Μερτζάνη),
στη λύρα και του Νίκου Ξεζωνάκη, στο
λαούτο.
Το φλουρί της βασιλόπιτας κέρδισε η
φίλη του Συλλόγου Κωνσταντίνα Λιανοπούλου, παραλαμβάνοντας και το
δώρο, έναν πίνακα του Μωϋσή Κρήτης
(Πολύδωρου Αεράκη) με τίτλο «Σπονδή
στο Δία».
Στο πλαίσιο της βραδιάς ο Σύλλογός μας
είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει και

το πρώτο στην ιστορία του ημερολόγιο,
που εξέδωσε με την βοήθεια αγαπημένων
συγχωριανών, που μας παραχώρησαν
φωτογραφίες των Ανωγείων και του περιβάλλοντος ορεινού χώρου (Γιάγκος
Χαιρέτης, Χαράλαμπος Φασουλάς, Ρένα Φασουλά – Μπαγκέρη, Γιάννης Πασπαράκης, Μάνος Ξυλούρης), και κορυφαίων ανωγειανών μαντιναδολόγων
(Αριστείδη Χαιρέτη (Γιαλαύτη), Γιάννη Αεράκη (Πολογιάννη), Λευτέρη Καλομοίρη (Ντεμέλου), Γιώργη Μπέρκη
(Κατσούγκρη), που συνόδευσαν τις φωτογραφίες αυτές, με μια μαντινάδα τους,
που να ταιριάζει αποκλειστικά σε καθεμιά τους. Οφείλουμε σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή τους πρόθεση και διάθεση και κυρίως την βοήθειά
τους στην υλοποίηση της πρώτης μας
αυτής προσπάθειας για την έκδοση ημερολογίου.
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ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί
ακόμα θερμά
Τον συγχωριανό μας ιερά, πατέρα Βασίλειο Βουϊδάσκη, που ευλόγησε τη βασιλόπιτά μας και μας συγκίνησε όλους
με τα όμορφα λόγια και τις ευχές του
προς το Δ.Σ. του συλλόγου μας και τους
λοιπούς παρευρισκόμενους,
Τον γραφίστα Κωστή Μακρή για την
άψογη συνεργασία και την υπέροχη,
καλλιτεχνική δουλειά, που έκανε στο
ημερολόγιό μας, καθώς και τον Κώστα
Κεβορκιάν, για την πραγματικά εξαιρετική ποιότητα της έκδοσης,
Τον πρόεδρο της Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου κο Κωστή Σηφάκη και την ταμία Μαρία Πεπονάκη, την πρόεδρο του
Συλλόγου Ρουστικιανών Αττικής κα
Άννα Βερνάδου, την κοσμήτορα του
Συλλόγου Απανταχού Σφακιανών κα
Ειρήνη Κορνιζάκη και τον πρώην πρό-

αθηνα, 16-1-2016
εδρο του Συλλόγου μας κο Ιωάννη Ανδρεαδάκη, που μας τίμησαν με την παρουσία τους,
Τους αγαπημένους μας Μανώλη Σταυρακάκη (Μερτζάνη) (λύρα) και Νίκο
Ξεζωνάκη (λαούτο), που ανταποκρίνονται πάντα πρόθυμα στις προσκλήσεις
μας και κρατούν την καλύτερη μουσική
συντροφιά στην παρέα μας,
Την φίλη του Συλλόγου μας Βασιλική
Σπύρου, εικαστικό, για τις υπέροχες
φωτογραφίες και τα βίντεο της βραδιάς,
και τέλος όλους τους συγχωριανούς και
φίλους του Συλλόγου μας, που ήρθαν τη
βραδιά εκείνη για να ξεκινήσουμε παρέα και επίσημα τη νέα χρονιά στο Σύλλογό μας.
Ευχόμαστε και πάλι από καρδιάς σε
όλους καλή χρονιά με υγεία!
Και του χρόνου!
Φ.Α.

Ξυλούρης...

Πέρασαν 36 χρόνια

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Φέτος, η μοίρα με το τραγικό παιχνίδι που
έπαιξε, έστειλε το γιό του Νίκου Ξυλούρη,
το Γιώργη, να του κάνει την καλύτερη παρέα... Άλλη μια αιφνίδια και τραγική, όσο
και πρόωρη απώλεια, για το χαροκαμένο,
αλλά και τιμημένο σπίτι του Ψαρονίκου.
Ο πόνος βαρύς κι ασήκωτος. Ο κόσμος όμως
δεν ξεχνά και ξέρει να τιμά.
Παρά την τραγική αυτή εξέλιξη, δεν έλειψαν και φέτος πλήθος τιμητικών αφιερωμάτων, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, για το
έργο και την ενάρετη βιωτή του αξέχαστου
Νίκου Ξυλούρη, καταδεικνύοντας για ακόμα μία φορά, την εμβληματική φυσιογνωμία του.
Η φωνή και η μουσική του, θα συνεχίζει με
άσβεστη ορμή και ασίγαστη δύναμη, να
μας οδηγεί στην ψυχική και πνευματική
μας ανάταση, που τόσο ανάγκη έχουμε,
στις ομιχλώδεις και γκρίζες μέρες που βιώνουμε.
Η μνήμη του Νίκου Ξυλούρη δεν πρέπει και
δεν μπορεί να σβήσει. Το φως της λάμψης
του θα φωτίζει τη στράτα όλων μας και θα
εμπνέει τα οράματα και τις προσδοκίες
μας για το καλύτερο και το πιο όμορφο.
Γιάννης Μανουράς

ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ
(σ.σ. Στα συναπαντήματα των 36 χρόνων από την
απώλεια του μεγάλου ανωγειανού άνδρα, Νίκου
Ξυλούρη, ο Μανώλης Σκανδάλης, μας αποκαλύπτει ένα περιστατικό από τις θλιβερές εκείνες
μέρες του Φλεβάρη του 80’)

Να γυρίσουμε την μνήμη μας 36 χρόνια πίσω
να θυμηθούμε ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο από το πρώτο (40 ήμερο) μνημόσυνο του
Νίκου Ξυλούρη στην Αθήνα.
Η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς... Γύρω
στα 500 άτομα είχαν συγκεντρωθεί πάνω
από τον τάφο του Ψαρονίκου όπου ξαφνικά
από το βάθος του Α’ νεκροταφείου, εμφανίζεται η αδελφή του Νίκου Ξυλούρη, η Ευρυδίκη. Κρατούσε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο
και μοιρολογούταν. Ανέβαινε με αργό και
σταθερό βηματισμό και παρά την πολύ δυνατή βροχή δεν κρατούσε ομπρέλα... Όταν
έφτασε πάνω από τον τάφο του αδελφού της,
ο κόσμος της άνοιξε χώρο και εκείνη άφησε
την καρδιά και την ψυχή της να μιλήσει:
Σου φέρνω τριαντάφυλλο αδελφέ μου,
κομμένο από τα Ανώγεια ακριβέ μου.
Σου φέρνω χαιρετίσματα χαρά μου,
απ’ όλους τους γειτόνους έρωντά μου.
Πού’ ναι, μωρέ, οι φοιτητές καλέ μου,
οι του Πολυτεχνείου καντιφέ μου.
Νίκο, να σε σηκώσουνε παιδί μου,
στα χέρια τους απάνω γιασεμί μου.
Νίκο, να πεις την «Ξαστεριά», αδελφέ μου,
να ξαστερώσει ο κόσμος ακριβέ μου.
Γιάντα, μωρέ, χρυσέ μου αετέ
έκλεισες τα φτερά σου,
και δεν τ’ ανοίγεις να πετάς
όπως πετούσες πρώτα στα ψηλά σου.
επιμέλεια: Μανώλης Σκανδάλης

Σημαντικό ΤΑΔΙΞΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

του Δημάρχου κ. Μανώλη Καλλέργη στην Αθήνα
για τα προβλήματα του Δήμου
και την προώθηση έργων και δράσεων
(Ιανουάριος 2016)
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος συνάντησε στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως και του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ειδικότερα, ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ.
Αποστόλου με τον οποίο, παρισταμένων και
αρκετών στελεχών του Υπουργείου, συζήτησε θέματα που απασχολούν πολύ τους
αγρότες και τους κτηνοτρόφους του Δήμου
μας. Ο Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος, συνοδευόμενος από τον κ. Δημήτρη Κονιό, πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και συνεπικουρούμενος από τον πρόεδρο της «Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης»
κ. Χαροκόπο επισκέπτηκαν τα γραφεία του
Ο.ΠΕ.ΚΕΠ.Ε.. Εκεί είχαν την ευκαιρία να
συναντηθούν με τον α’ αντιπρόεδρο του
ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γεώργιο Αποστολάκη, στον
οποίο μετέφεραν τα προβλήματα που αφορούν την Ενιαία Ενίσχυση 2013, όπως και
την εξισωτική αποζημίωση του 2014 και
2015 των αγροτοκτηνοτρόφων, σύμφωνα
με τις πληροφορίες που μεταξύ άλλων συνέλεξαν και από τον «Αγροτοκτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ανωγείων».
Πολύ σημαντικές επαφές είχε ο κ. Καλλέργης και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου
με στελέχη του Υπουργείου, συζήτησε το
θέμα του περιπτέρου της Νίδας και την
εξασφάλιση του υπολειπόμενου ποσού της
πίστωσης, ώστε να υπογραφεί η σύμβαση
με τον ανάδοχο του έργου , για να προχωρήσει την ολοκλήρωσή του. Υπήρξε διαβεβαίωση ότι το υπολειπόμενο ποσό της πίστωσης θα καλυφθεί από το Υπουργείο.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος συναντήθηκε με

τον κ Μπάρκα, σύμβουλο της Υπουργού
Εργασίας κ. Αντωνοπούλου, υπεύθυνο για
την κοινωνική οικονομία και του ανέπτυξε
τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής για την
αξιοποίηση των υποδομών του Δήμου στα
πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας. Ο κ
Μπάρκας επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για
το εγχείρημα αυτό, ενώ υποσχέθηκε την
προσφορά τεχνικού τύπου βοήθειας, με
σκοπό κατά τρόπο πιλοτικό να ξεκινήσει
από τ’Ανώγεια η εκμετάλλευση των υπαρχουσών υποδομών και μέσων, στα πλαίσια
βελτίωσης της κοινωνικής οικονομίας. Την
ίδια μέρα, ο Δήμαρχος Ανωγείων δεν παρέλειψε να εκφράσει στον σύμβουλο της κ.
Υπουργού, την έντονη διαμαρτυρία του,
για τη μεταφορά των τελών βοσκής από
τους Δήμους στις Περιφέρειες και αποχώρησε λαμβάνοντας σχετικές διαβεβαιώσεις,
ότι το θέμα πρέπει και θα εξεταστεί με σκοπό την εξάλειψη των όποιων αδικιών, που
προκαλεί το μέτρο.
ΟΙ συναντήσεις του Δημάρχου Ανωγείων
συνεχίστηκαν, με την πρόεδρο του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας κ. Ζαχαρένιας Ανδρεαδάκη. Είχαν την ευκαιρία να
κουβεντιάσουν για τα θέματα που άπτονται
της καλύτερης διαχείρισης της περιουσίας
του Δήμου Ανωγείων στην Αθήνα, ενώ έγινε προσπάθεια να οριοθετηθεί η συνεισφορά του Συλλόγου των Ανωγειανών, στην
κατεύθυνση αυτή.
Τέλος, ο Δήμαρχος, κ Καλλέργης είχε την
ευκαιρία στις 19 Ιανουαρίου, να συμμετάσχει στην ειδική κοινή συνεδρίαση της
Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για
τις γερμανικές οφειλές, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της γερουσίας της
Βουλής. Η συμμετοχή αυτή, έγινε με την

Φιλανθρωπική δράση του «Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας»
Προσφορά τροφίμων και ρούχων
Η παράσταση που έλαβε χώρα τον προηγούμενο Οκτώβριο, στόχευσε στην συλλογή πραγμάτων για να διατεθούν προς
ενίσχυση εκείνων των κοινωνικών ομάδων που χρήζουν, στις μέρες μας, υλικής
και ηθικής υποστήριξης.
Δύο και πλέον τόνοι τροφίμων μακράς
διαρκείας, ειδών προσωπικής υγιεινής,
ρούχων, κλινοσκεπασμάτων και παιχνιδιών, καθώς και φάρμακα, αποδόθηκαν,
λοιπόν, εκείνη τη μέρα στο Κέντρο Υποδοχής Συρίων Προσφύγων του Ελαιώνα,
που φιλοξενεί 600 Σύριους πρόσφυγες,
και στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, με
την βοήθεια του φίλου του Συλλόγου κου
Οδυσσέα Μενέγου (Μεταχειρισμένα
Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων «Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ», Στρ. Καλλάρη 60, Αθήνα, τηλ.
210-8318235), ο οποίος μας παραχώρησε
το μέσο (επαγγελματικό φορτηγάκι κλειστού τύπου) για τη μεταφορά τους.
Την ίδια ημέρα, μέρος των πραγμάτων
αυτών, ταξίδεψε και στον τόπο καταγωγής μας, τ’ Ανώγεια, όπου με την πολύτιμη βοήθεια του μέλους της χορευτικής
μας ομάδας κας Νίκης Σφακιανάκη, η
οποία τα παρέλαβε, παραδόθηκαν στην
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων και την κα Ρίτα Σουλτάτου, για να

Η πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Ζαχ. Ανδρεαδάκη, έτοιμη
για την δωρεά των τροφίμων, των ρούχων στην Υπηρεσία
του Δήμου Αθηναίων

αποδοθούν, στη συνέχεια, σε οικογένειες
και κοινωνικές υπηρεσίες των Ανωγείων,
που τα είχαν ανάγκη.
Αξίζει στο σημείο τούτο να σημειωθεί ότι,
στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Αστέγων
του Δήμου Αθηναίων, η πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη και
ο κοσμήτορας Ιωάννης Μανουράς, ξεναγήθηκαν από την υπεύθυνη του Κέντρου,
κα Ανδρομίδα, στις εκεί εγκαταστάσεις,
έχοντας έτσι την ευκαιρία να διαπιστώσουν, ιδίοις όμμασι, την σπουδαία δουλειά,
που λαμβάνει χώρα από τους εργαζόμενους
σε αυτό, αλλά και τους πολυάριθμους εθελοντές, οι οποίοι αφιερώνουν μεγάλο μέρος
της καθημερινότητάς τους στην επίτευξη
των σκοπών του Κέντρου.
Σε συζήτηση με την πρόεδρο του Κέντρου
Αλληλοβοήθειας και δημοτική σύμβουλο

ιδιότητα του Δημάρχου Ανωγείων ως μέλος του Δ.Σ και δη αντιπρόεδρος του «Δικτύου των Μαρτυρικών πόλεων και χωριών» της περιόδου 1940-45 και έγινε ενημέρωση των μελών της Επιτροπής αλλά και
του Δ.Σ του Δικτύου για την μέχρι τώρα
πορεία του θέματος.
Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής, πέραν του
πρόεδρου του Διακομματικής Επιτροπής κ.
Μυταφίδη και του προέδρου του Δικτύου
κ. Λαζουρά, το λόγο πήρε και ο Δήμαρχος
Ανωγείων, ο οποίος αφού έκανε αναδρομή
στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιούνται τα τελευταία 40 χρόνια, στ’Ανώγεια,
σημείωσε ότι ο Δήμος Ανωγείων από τη
δεκαετία του 90 συμμετέχει στο Πανελλήνιο
κίνημα που αναπτύχθηκε για τη διεκδίκηση
των γερμανικών οφειλών θεωρώντας ηθική
και υλική υποχρέωση της Γερμανίας την
απόδοση των οφειλών αυτών, τονίζοντας
μάλιστα ότι ο Δήμος Ανωγείων είναι απ’τα
ιδρυτικά μέλη του Δικτύου.
Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στις 730 αγωγές των
Ανωγειανών αλλά και στις 950 αγωγές του
Νομού Ρεθύμνης, που μόλις το 2015 πληροφορήθηκε ο Δήμος Ανωγείων έχουν εκδικαστεί, τελεσιδικήσει και καταστεί αμετάκλητες. Αναμένει δε ότι όλοι προσδοκούν
το επίσημο κράτος να αναλάβει το βάρος
του ζητήματος και να χαράξει μια αποτελεσματική και σταθερή, κοινή πολιτική
Η Διακομματική Επιτροπή αποφάσισε και
συμφώνησε στην επόμενη συνεδρίαση με τη
συμμετοχή αυτή τη φορά και του ΕΣΔΟΓΕ,
κάθε χρόνο να τιμάται ως ημέρα των θυμάτων της Ναζιστικής θηριωδίας η 27η του
Γενάρη και ζήτησε από τους Δήμους να ενισχύσουν το έργο της καθοιονδήποτε τρόπο.
Φ.Α.
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Αθηναίων κα Κατσούλη, τα μέλη του
δ.σ. μας ενημερώθηκαν για τις δράσεις
του Κέντρου, που εξυπηρετεί μηνιαίως
τις ανάγκες σίτισης, ένδυσης και φαρμακευτικής περίθαλψης περισσοτέρων
από 7.900 οικογενειών και συνολικά
25.000 ατόμων στην Αθήνα, χωρίς καμιά
απολύτως κρατική επιχορήγηση, παρά
μόνον με την ευγενική στήριξη επιχειρήσεων και φορέων.
Έχοντας περάσει ίσως την πιο εποικοδομητική παραμονή πρωτοχρονιάς, ολοκληρώνοντας το σκοπό της παρελθούσης
εκδήλωσης τους του Οκτωβρίου 2015, η
πρόεδρος και τα μέλη του Συλλόγου των
Ανωγειανών της Αθήνας, αισθάνονται
την ανάγκη να ευχαριστήσουν για ακόμη
μία φορά όλους εκείνους (φορείς και φυσικά πρόσωπα), που τόσο ένθερμα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα τους τον περασμένο Οκτώβριο για την στήριξη και την
ανακούφιση των βαλλόμενων από την
επικρατούσα κοινωνικοοικονομική κρίση κοινωνικών ομάδων, στις οποίες κατηύθυναν την εκδήλωσή τους αυτή και
φιλοδοξούν, με την έμπρακτη αρωγή και
υποστήριξη όλων σας, να εντείνει ακόμη
περισσότερο τις δράσεις του με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του,
με κεντρικό πιστεύω του – σύνθημα:
«Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα!».
Φ.Α.
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δράσεις αποδράσεις
Επίσκεψη στο Σύλλογο

« Ηλιαχτ ί δα»

(Δράση φιλανθρωπίας)

Μια ακόμα φιλανθρωπική δράση ανέλαβε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων, με γνώμονα και επίκεντρο τον Πολιτισμό την Ανθρωπιά και την Αλληλεγγύη, ως στοιχεία που επιδιώκει να διέπουν κάθε του ενέργεια και πρωτοβουλία.
Μέλη λοιπόν του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων επισκέφθηκαν στις 19 Φεβρουαρίου, τις εγκαταστάσεις του «Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών Με Νεοπλασία» την «Ηλιαχτίδα», η οποία στεγάζει τις δράσεις της στους χώρους
του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. Τα μέλη του δραστήριου Συλλόγου των Ανωγείων, έτυχαν της καλύτερης υποδοχής από την Πρόεδρο της
«Ηλιαχτίδας» κ Μαρία Ευστρατίου. Αναπτύχθηκε αναλυτική συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν την «Ηλιαχτίδα»,
όπως και για τις στοχεύσεις και τα μελλοντικά σχέδιά της, με αναφορά στη δράση και τον τρόπο συμβολής των εθελοντών.
Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων με τον πρόεδρό του κ. Νίκο Βρέντζο, ξεναγήθηκε στις
εγκαταστάσεις του κτιρίου του Συλλόγου, και τούτο με τη συνδρομή ενός συγχωριανού μας, του Στέφανου Δραμουντάνη, ο
οποίος σε επίπεδο εθελοντικό εδώ και ένα χρόνο συμβάλει όπως μπορεί στον ιερό σκοπό της «Ηλιαχτίδας» και στην επούλωση των πληγών των παιδιών και των γονέων τους.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων, αναγνωρίζοντας το πολύ σημαντικό έργο της «Ηλιαχτίδας», προέβη σε μια πολύ σημαντική οικονομική βοήθεια ύψους 1000 ευρώ, ποσό το οποίο, είχε συγκεντρωθεί από προηγούμενες δράσεις του Συλλόγου και
δη από την λαχειοφόρο αγορά που διενεργήθηκε στα πλαίσια της 3ης Παγκρήτιας Καντάδας και το Φεστιβάλ Χορού, που
πέρυσι το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο.
Ας ευχηθούμε κι ας επιδιώκουμε όλοι μας, η προσπάθεια αυτή να βρίσκει διαρκώς νέους και πολλούς μιμητές.
Φ.Α.

συγχρονο ψηφιακο μουσειο

Με τις πιο σύγχρονες οπτικοακουστικές και διαδρατικές τεχνολογίες σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εργολήπτρια εταιρία «Space Hellas», ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση
και μετατροπή του Κέντρου Αρχαιολογικής Πληροφορικής
«Γιάννης Σακελλαράκης και Έφη Σαπουνά Σακελλαράκη» σε
ένα σύγχρονο Ψηφιακό Μουσείο. Πρόκειται για έργο μεγάλης
σημασίας για το Δήμο, τους Δημότες και τους επισκέπτες του
Μουσείου, οι οποίοι θα έχουν την μοναδική εμπειρία της «ζωντανής» περιήγησης στο χώρο του Ψηφιακού Μουσείου.
Προς τούτο άλλωστε, και στα πλαίσια της περαίωσης του έργου,
εγκαταστάθηκαν στο χώρο του λειτουργούντος πλέον Ψηφιακού
Μουσείου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της «Space Hellas», τρεις
LCD οθόνες που προβάλουν ντοκιμαντέρ με υλικό οπό τις ανασκαφές του Ιδαίου Άντρου και της Ζωμίνθου, δύο εκθετήρια
ολογραμμάτων που αναπαράγουν ψηφιακά αντίγραφα ανασκαφικών ευρημάτων, ένα διαδραστικό τραπέζι που περιέχει ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικά παιχνίδια και μία διαδραστική προβολή αφιερωμένη στα ευρήματα των ανασκαφών. Εξαιτερικών προδιαγραφών και αισθητικού αποτελέσματος είναι η
κεντρική τρισδιάστατη (3D) προβολή κινηματογραφικών προδιαγραφών, η οποία προβάλει στερεοσκοπικό ντοκιμαντέρ, που
ακολουθεί τη διαδρομή από τα Ανώγεια μέχρι το Ιδαίο Άντρο.
Στο Δήμο Ανωγείων, εκτιμούν ότι το Ψηφιακό Μουσείο, που
ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΣΠΑ) «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» με παράλληλη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και έλξης νέων επισκεπτών, ενώ, οι δημότες θα έχουν τη
δυνατότητα, πλέον να ταξιδέψουν… στο παρελθόν, γνωρίζοντας
καλύτερα τις …ρίζες τους.
Φ.Α.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Αγώνες
Φιλανθρωπίας
Ποδοσφαιρικό
Τουρνουά
23/12/2015
Ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων»
για μια ακόμα φορά στην πολύχρονη
διαδρομή του, απέδειξε ότι στις δράσεις
του, οι εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, έχουν πρωτεύοντα ρόλο.
Έτσι, στις 23 Δεκεμβρίου, λίγο πριν
αποχαιρετίσουμε όλοι μας, μια δύσκολη
από κάθε σχεδόν άποψη, χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων υπό την
αιγίδα του Δήμου Ανωγείων, διοργάνωσε τουρνουά ποδοσφαίρου με τίτλο
«Ημέρες Αθλητισμού και Πολιτισμού»,
που έλαβε χώρα στο Δημοτικό στάδιο
Ανωγείων.
Εκτός της ομάδας των Ανωγείων, του
ιστορικού «Αετού», έλαβαν μέρος η
ομάδα του Ο.Φ.Η 94, η μικτή ομάδα του
Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και η
ομάδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Ηρακλείου. Όλες οι αποστολές φιλοξενήθηκαν στην Εστία Ανωγείων. Κατά
τη διάρκεια του τουρνουά, αλλά και όλο
το διάστημα των εορτών, τα μέλη του
Πολιτιστικού Συλλόγου επιδόθηκαν σε
μια σημαντική προσπάθεια και πέτυχαν
να συγκεντρώσουν (χόρος συγκέντρωσης ορίσθηκε η ταβέρνα «Αροδαμός»)
σημαντικό αριθμό ρούχων, κλινοσκεπασμάτων και ικανές ποσότητες τροφίμων
μακράς διαρκείας, τα οποία κατά την
πάγια τακτική τους, διένειμαν σε συνδημότες και ανθρώπους που τα είχαν
ανάγκη.
Συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθειά αυτή που επιβάλλεται να βρίσκει
παντού και πάντα άξιους μιμητές.
Φ.Α.

OΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ
ΜΕΤΟΧΙ - ΑΧΛΑΔΑΚΙ
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου
«Βελτίωση Περιφερειακής Δημοτικής
Οδού Ανωγείων», προϋπολογισμού
1.693.044,02 ευρώ, από την ανάδοχο εταιρεία «Κ/Ξ Φυνδριλής Ιωάννης και Μπενάκης Α - Κουτράκης Δ & Σία Ε.Ε.»
Ο Δήμος Ανωγείων, εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τις
θερμές του ευχαριστίες εκ μέρους όλων
των δημοτών προς όλους όσοι βοήθησαν
στην ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού
έργου για την ανάπτυξη και αισθητική
αναβάθμιση των Ανωγείων. Ειδικότερα ο
Δήμος Ανωγείων με την ανακοίνωση που
εξέδωσε ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Καλλέργης ευχαριστεί:
› τους μηχανικούς, εργολάβους και εργατικό προσωπικό της ανάδοχου εταιρείας.
› τους επιβλέποντες το έργο, μηχανικούς
του Δήμου Ρεθύμνης.
› το τεχνικο και υπαλληλικό προσωπικό
του Δήμου Ανωγείων.
› την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης).
› τους Δημότες κάτοικους για τη συνεργασία και την κατανόηση τους καθ’ όλη
τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
Και ιδιαίτερα, ευχαριστεί τους ακόλουθους ανωγειανούς, που με την ευγενή προσφορά τους παραχώρησαν ΔΩΡΕΑΝ,
μέρος ιδιοκτησίας οικοπέδου των, γεγονός που συνετέλεσε στην γρήγορη και
ομαλή πορεία κατασκευής του έργου της
ανάπλασης του Περιφερειακού Δρόμου:
› Κληρονόμους Πατέρα Τιμόθεου Δακανάλη – Ηγούμενος Μονής Χαλέπας
› Απόγονους - Κληρονόμους Δακανάλη
Ιωάννη (Νουρογιάννη)
› Απόγονους - Κληρονόμους Μαυρόκωστα Θανάση (Αλμπατοθανάση)
› Απόγονους - Κληρονόμους Μέμμου Εμμανουήλ (Μεμμομανώλη)
› Απόγονους - Κληρονόμους Μπέρκη
Βασιλείου (Μπερκοβασίλη)
› Απόγονους - Κληρονόμους Μπέρκη
Ζαχαρία ( Μπερκοζαχάρη)
› Απόγονους - Κληρονόμους Πασπαράκη
Εμμανουήλ (Μούγερη)
› Κουνάλη Βασίλειο του Γεωργίου (Βασιλικός)
› Μανιώρο Γεωργίο του Βασιλείου
› Μανιώρο Ιωάννη του Μανούσο
› Μανιώρο Παντελή του Μανούσο
› Μέμμο Ευάγγελο του Νικολάου
› Μέμμο Κωνσταντίνο του Γεωργίου
› Μπέρκη Ιωάννη του Επαμεινώνδα
› Μπέρκη Πολύδωρο του Επαμεινώνδα
› Πλουσή Μιχαήλ του Σοφοκλή
› Πλουσή Σπύρο του Σοφοκλή
› Πλουσή Χρόνη του Μιχαήλ
› Σαλούστρου Αθηνά του Εμμανουήλ
(Γρυλοστυλιανού)
› Σαλούστρου – Στρατάκη Ειρήνη του
Δημητρίου
› Σαλούστρο Εμμανουήλ του Γεωργίου
(Φιλιομανώλης)
› Σαλούστρο Μιχαήλ του Λεάνδρου
O Δήμαρχος Ανωγείων
Μανόλης Καλλέργης

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Αλληλεγγύη στις αγροτικές κινητοποιήσεις
η πρόταση υποβλήθηκε από τον κ. Αντώνη Ρούλιο, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
Οι πρόσφατες αγροτικές (που σε πολλές περιπτώσεις εκφράστηκε ακόμα και με το κλείσιμο οδικών αρτηριών στο σύνολο σχεδόν της
ελληνικής επικράτειας) είχαν και στ’Ανώγεια
τον αντίκτυπό τους, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, στις 30-12016, εξέδωσε κατά πλειοψηφία ψήφισμα,
κατόπιν πρότασης του επικεφαλής της παράταξης της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Αντώνη
Ρούλιου, με το οποίο εξέφρασε την συμπαράσταση και αλληλεγγύη του στις κινητοποιήσεις των αγροτών, απευθύνοντας συνάμα
κάλεσμα για γενική συμμετοχή στην μεγάλη
συγκέντρωση που έλαβε χώρα στις 4 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνου.
Το ψήφισμα αναλυτικά:
«Το Δ.Σ του ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ εκφράζει
την αγωνιστική αλληλεγγύη και συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις των μικρομεσαίων
αγροτών στον Νομό μας και σε άλλες περιοχές
της χώρας, που έχουν στο στόχαστρό τους την
ταξική αντιλαϊκή πολιτική της συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, την αντιαγροτική ΚΑΠ της
Ε.Ε, με τις οποίες οδηγούνται σε φτωχοποίηση
και στην ανεργία πολλές δεκάδες ακόμα χιλιάδες μικροί αγρότες.
Όπως χτυπιούνται οι εργαζόμενοι από την
καπιταλιστική κρίση και τα βάρβαρα ταξικά

✆

μέτρα , που υλοποιεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ εφαρμόζοντας το 3ο μνημόνιο ,που ψήφισαν από κοινού με τη Ν.Δ, το ΠΑΣΟΚ και
το Ποτάμι, με την τεράστια ανεργία, την απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία, τις δραστικές
μειώσεις μισθών και συντάξεων, τις ανατροπές
των ΣΣΕ και των εργασιακών δικαιωμάτων,
τα βάρβαρα αντιασφαλιστικά μέτρα που τσακίζουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης, τις ασφαλιστικές εισφορές, μειώνουν τις παροχές υγείας
και διαλύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της
ασφάλισης, έτσι χτυπιέται και η φτωχή αγροτιά, οι αυτοαπασχολούμενοι της πόλης.
Με το αντιασφαλιστικό Ν/Σ που ετοιμάζει η
κυβέρνηση, τους δυσβάσταχτους φόρους σε
εισόδημα και χωράφια, την μείωση επιστροφής του ΦΠΑ, του φόρου κατανάλωσης στο
πετρέλαιο, τις μεγάλες αυξήσεις των εισφορών
στον ΟΓΑ, της ΔΕΗ και τον ΕΛΓΑ, την εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας,
θα μειωθεί εκ’ νέου δραστικά το εισόδημα των
μικρομεσαίων αγροτών και θα οδηγήσει σημαντικό τμήμα τους στην εξαθλίωση και στο
ξεκλήρισμα.
Χιλιάδες αγρότες παραμένουν ανασφάλιστοι,
χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη, αφού δεν
έχουν να πληρώσουν εισφορές στον ΟΓΑ. Οδη-

γούν την φτωχή αγροτιά στην ανεργία και
παραδίνουν τη γη στο μεγάλο κεφάλαιο.
Η νέα ΚΑΠ 2014-2020 περικόπτει επιδοτήσεις,
επιβάλει νέους περιορισμούς στην καλλιέργεια,
θα ξεκληρίσει με γρηγορότερους ρυθμούς μικρομεσαίους αγρότες συγκεντρώνοντας γη και
παραγωγή στα χέρια μεγαλοαγροτών, ενώ η
κτηνοτροφία οδεύει στον αφανισμό εντείνοντας
την διατροφική εξάρτηση του λαού μας.
Ταυτόχρονα οι μικροί αγρότες-κτηνοτρόφοι
βλέπουν το κόστος παραγωγής να αυξάνει και
να πουλάνε την παραγωγή τους μισοτιμής για
να αυξάνουν τα κέρδη τους έμποροι, βιομήχανοι και εισαγωγείς τόσο σε βάρος των αγροτώνκτηνοτρόφων όσο και της λαϊκής κατανάλωσης, αφού οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι αγοράζουμε ακριβά τα προϊόντα.
Αυτή είναι η ελεύθερη αγορά του μεγάλου κεφαλαίου, η κυριαρχία των μονοπωλίων για να
μας ξεζουμίζουν και να αποκομίζουν όλο και
περισσότερα κέρδη. Ληστεύουν την εργατική
τάξη και τη φτωχή αγροτιά, για να αυξάνουν
τα κέρδη τους οι καπιταλιστές.
Επομένως ο αγώνας των φτωχών αγροτών
είναι και αγώνας της εργατικής τάξης, ενάντια
στην βάρβαρη ταξική πολιτική με αντιμονοπωλιακούς-αντικαπιταλιστικούς στόχους πάλης και αιτήματα, με αλληλεγγύη.

Ώρες λειτουργίας
του Συλλόγου μας
κατά τη φετινή περίοδο

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

O Σύλλογός μας θα παραμένει για τη φετινή
περίοδο ανοικτός, τις Κυριακές & από ώρα:

>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

Η αιτία των προβλημάτων είναι κοινή και επομένως οι αγώνες μας πρέπει να έχουν την υποστήριξη του ενός με του άλλου. Το “όλοι για
έναν και ένας για όλους” ισχύει για το εργατικό και για το αγροτικό κίνημα. Μπορούμε με
την συμμαχία μας και τον αγώνα μας, να βάλουμε φρένο στην ολομέτωπη επίθεση κυβέρνησης, Ε.Ε, μεγάλου κεφαλαίου, αλλά και να
περάσουμε στην αντεπίθεση να τους ανατρέψουμε, διεκδικώντας εμείς να κάνουμε κουμάντο σ’ αυτόν τον τόπο και να οργανώσουμε
την οικονομία με στόχο την ικανοποίηση όλων
των αναγκών της εργατικής τάξης, της φτωχής
αγροτιάς και των μικρών ΕΒΕ και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών.
Εκφράζουμε την αγωνιστική αλληλεγγύη και
συμπαράταξη στις κινητοποιήσεις σας ενάντια
στο αντιασφαλιστικό Ν/Σ και στην γενικότερη
αντιλαϊκή επίθεση κυβέρνησης, ΕΕ, κεφαλαίου και καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε
μαζική συμμετοχή στα μπλόκα των αγροτών,
αλλά και στην γενική απεργία στις 4 Φεβρουαρίου ώστε να θέσουμε φραγμό στα σχέδια
που εξυφαίνονται σε βάρος του λαού μας .
ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στα μπλόκα των αγροτών
ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στην απεργιακή συγκέντρωση στις 4 Φλεβάρη στο Δημαρχείο Ρέθυμνου
1Ο π.μ.»
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ, 2/3/2016
Στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου μας
«Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα...» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, το απόγευμα της Τετάρτης,
2 Μαρτίου 2016, στα γραφεία του Συλλόγου μας
στους Αμπελόκηπους εθελοντική αιμοδοσία, για
την ενίσχυση της τράπεζας αίματος, που διατηρούμε στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, σε συνεργασία με το κέντρο αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ».
Η προσέλευση του κόσμου ήταν ικανοποιητική
καθ’ όλη την προκαθορισμένη διάρκεια της αιμοδοσίας.
Ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία τους
τον ιατρό – μικροβιολόγο κο Χρήστο Καπότη,
τον νοσηλευτή κο Άρη Κωστορίζο και τον τραυματιοφορέα κο Κώστα Χαρμάνη, που ήταν διαρκώς παρόντες και διευκόλυναν την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της αιμοδοσίας.
Η διενέργεια της συγκεκριμένης δράσης και η
επιτυχή της έκβαση, ήταν ιδιαιτέρως σημαντικές
για το Σύλλογό μας, καθώς με την ενίσχυση της

τράπεζας αίματος, που διατηρούμε από δεκαετία
και πλέον είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε
στις ανάγκες για αίμα συγχωριανών και φίλων
τους Συλλόγου μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη
μέσα στο μήνα Φεβρούαριο του 2016, ο Σύλλογός
μας παραχώρησε 4 συνολικά φιάλες αίμα σε
συγχωριανούς μας στ’ Ανώγεια, που βρέθηκαν
σε ανάγκη.
Ευχαριστούμε θερμά ακόμη μία φορά το ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ» για την πολύτιμη βοήθειά τους, αλλά και
τους αιμοδότες, που προσήλθαν και συνέβαλαν
ενεργά στην επίτευξη του σκοπού μας, στέφοντας
με επιτυχία αλλή μια δράση μας «Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα...»!
Ελπίζουμε και προσβλέπουμε, με την ενίσχυση
και συμμετοχή όλων σας, στο μέλλον να εντείνουμε τις δράσεις μας αυτές, που μοναδικό στόχο
έχουν την ανακούφιση και υλική και ηθική υποστήριξη ατόμων και κοινωνικών ομάδων, που
χρήζουν βοηθείας.

έως

20:30

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

Π Α Ρ Α Κ ΛΗΣΗ

Oι φίλοι αναγνώστες της
εφημερίδας μας, καλούνται
να μας γνωστοποιούν
την τυχόν αλλαγή
διεύθυνσής τους,
με αποστολή αυτής στο
Φαξ: 2105241344

>Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλλικιωμένων (ΚΗΦΗ):
28340 31003

>ΚΕΠ Ανωγείων: 28340 20320

Μουσική ταβέρνα

>Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης
Νικόλαος: 28340 31223

«O ΒOΥΡΓΙΑΣ»

>Αιδεσιμότατος Ανδρεαδάκης
Γεώργιος: 28340 31073

Χαράλαμπος

>Αιδεσιμότατος Δραμουντάνης
Ανδρέας: 28340 31284
>Αιδεσιμότατος Κεφαλογιάννης
Ανδρέας: 28340 31293
>Αιδεσιμότατος Σκουλάς Κώστας:
28340 31281

Χαιρέτης

Φορμίωνος 236 & Ερμού 39
Βύρωνας
τηλ.: 210-7643414
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

δράσεις αποδράσεις
ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΩΡΕΑ
από την οικογένεια

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
(Κουντοβαγγέλη)
στο ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Ο θάνατος ενός εκ σπουδαίων ανωγειανών του Ευάγγελου Κεφαλογιάννη, την
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016, σκόρπισε θλίψη στην ανωγειανή οικογένεια,
αλλά και στους πολυάριθμους φίλους του εκλιπόντος στην Κρήτη και στην Ελλάδα.
Ο άνθρωπος που με την δράση και τις ενέργειές του για το κοινωνικό σύνολο και
τον συνάνθρωπο, δεν παρέλειπε ποτέ να τιμά τ’Ανώγεια, ο γνωστός σε όλους μας
«Κουντοβαγγέλης», άφησε σημαντική παρακαταθήκη σε όλους εμάς, που επιθυμούμε η ζωή μας να γίνει προσφορά σε όσους έχουν ανάγκη.
Η οικογένειά του, με επιστολή (βλ παρακάτω), που απηύθυνε στο Δήμο Ανωγείων,
αποφάσισε την σημαντική οικονομική ενίσχυση του Δήμου Ανωγείων με σκοπό
την ενίσχυση της δημιουργίας της Βιβλιοθήκης των Ανωγείων, αλλά και με στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό της αίθουσας πληροφορικής του Γυμνασίου Ανωγείων. Η σπουδαία αυτή προσφορά για τους δημότες αλλά και βεβαίως του μαθητές του Γυμνασίου Ανωγείων, δεν μπορεί παρά να τύχει του απόλυτου σεβασμού
και της εκτίμησής μας, με την ευχή να βρει κι άλλους μιμητές ανάμεσά μας.
Η εφημερίδα μας, επαινώντας τη δράση αυτή, δημοσιεύει αφενός την επιστολή
που απηύθυνε η οικογένεια του αείμνηστου Κουντοβαγγέλη στο Δήμο Ανωγείων,
με τη οποία εκδήλωσε την πρόθεσή της, όπως επίσης δημοσιεύεται και η ευχαριστήρια επιστολή του Δήμου Ανωγείων δια χειρός κ Μανώλη Καλλέργη προς την
δωρήτρια οικογένεια.
Ακολουθεί η επιστολή της οικογένειας Ευάγγελου Βας. Κεφαλογιάννη:
«Θέμα: Δωρεές εις μνήμην Ευαγγέλου Βασιλείου Κεφαλογιάννη (Κουντοβαγγέλη).
κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα έφυγε από κοντά μας, ο αγαπημένος μας σύζυγος
και πατέρας, Ευάγγελος Βασιλείου Κεφαλογιάννης, γνωστός στην ανωγειανή
κοινωνία ως Κουντοβαγγέλης. Η αγάπη του για τα Ανώγεια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε αλλά και η ευαισθησία του σε θέματα μόρφωσης και εκπαίδευσης, μας ώθησε να αναζητήσουμε τις ανάγκες που έχει το χωριό στον
τομέα αυτό και τιμώντας την μνήμη του να συνδράμουμε όσο μπορούμε στην
κάλυψή τους.
Σε μια πρώτη συζήτηση που είχαμε με τον κ. Δήμαρχο, ενημερωθήκαμε για την
έλλειψη της υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται για την λειτουργία της «Βιβλιοθήκης των Ανωγείων», αλλά και για την επιτακτική ανάγκη πλήρη εκσυγχρονισμού της αίθουσας πληροφορικής του Γυμνασίου του Δήμου.
Με την παρούσα επιστολή μας, θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι επιθυμούμε, εις
μνήμην του αγαπημένου μας Ευαγγέλου Βασιλείου Κεφαλογιάννη (Κουντοβαγγέλη):
(α) Να καταθέσουμε το ποσό των χρηματικών δωρεών που έχει συγκεντρωθεί
από συγγενείς και φίλους μαζί με χρηματική δωρεά της οικογενείας μας, σε
λογαριασμό του Δήμου Ανωγείων που θα μας υποδείξετε και για τον σκοπό της
λειτουργίας της «Βιβλιοθήκης των Ανωγείων». Πρόθεση και επιθυμία της οικογένειάς μας είναι να παραμείνουμε και στο μέλλον αρωγοί και να συνδράμουμε
ενεργά το Δήμο Ανωγείων στο έργο αυτό, εις μνήμην του αγαπημένου μας και
με σκοπό να γίνει η «Βιβλιοθήκη των Ανωγείων» τόσο μεγάλη όσο αξίζει στην
ιστορία του χωριού μας.
(β) Μέσω δωρεάς της οικογένειάς μας, να καλύψουμε άμεσα το απαιτούμενο
κόστος για τον πλήρη εκσυγχρονισμό της αίθουσας πληροφορικής του Γυμνασίου Ανωγείων.
Με την επιθυμία και την ελπίδα όπως διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του αγαπημένου μας, Ευαγγέλου Βασιλείου Κεφαλογιάννη (Κουντοβαγγέλη), στο χωριό
του, τα Ανώγεια, που τόσο πολύ αγαπούσε.
Με εκτίμηση,
Οικογένεια Ευαγγέλου Β. Κεφαλογιάννη»
Η απάντηση του Δημάρχου Ανωγείων κ.Καλλέργη έχει ως ακολούθως:
«Ο Δήμος Ανωγείων ευχαριστεί θερμά την οικογένεια του εκλιπόντος Ευαγγέλου
Βασιλείου Κεφαλογιάννη για την σημαντική δωρεά στον Δήμο μας, η οποία θα
συντελέσει στην επαναλειτουργία της Δημοτικής βιβλιοθήκης μετά από χρόνια
καθώς και στον εμπλουτισμό της.
Στόχος μας είναι η βιβλιοθήκη αυτή να λειτουργήσει στο ισόγειο του Δημοτικού
μεγάρου μέσα στο καλοκαίρι. Παράλληλα η δωρεά αυτή θα συντελέσει στον
εκσυγχρονισμό του εργαστηρίου Πληροφορικής του Γυμνασίου Ανωγείων. Έργο
σημαντικό για το Δήμο μας, γιατί το εργαστήριο αυτό χρησιμοποιείται όχι μόνο
από το Σχολείο αλλά και από Ανωγειανούς -ες μεγαλύτερης ηλικίας στα πλαίσια
των προγραμμάτων της Δια βίου μάθησης.
Για την ευγενική χειρονομία τους και την υπόσχεση της συνεχούς βοήθειας, τους
ευχαριστούμε.
Με την ενέργειά τους αυτή τιμούν την μνήμη του Βαγγέλη Κεφαλογιάννη που
τόσο αγαπούσε τον τόπο αυτό.
Ο Δήμαρχος Ανωγείων
Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης»

Για τους εκλιπόντες συγχωριανούς μας…

από το Σταύρο Βιτώρο (Αγκούτσακα)
(σημ.: Ο συγχωριανός μας Σταύρος Βιτώρος (Αγκούτσακας), αποχαιρετά από τη στήλη αυτή, με τον
γεμάτο εικόνες ποιητικό του λόγο, να τιμήσει με ιδιαίτερο τρόπο, πολλούς από τους ανωγειανούς
που έφυγαν πρόσφατα από κοντά μας... Λόγω σημαντικής έλλειψης χώρου, όπως θα διαπιστώσετε,
τηρήσαμε με ιδιαίτερη σήμανση την ακολουθία μεταξύ των στοίχων)

για τον ΚΛΕΑΡΧΟ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Είχε λεβέντικη θωριά στα χρόνια τα εβδομήντα
Ίσως κι αυτό η αφορμή που έφυγε να ήτα// Ο
χάρος άντρες δυνατούς να παίρνει επιλέγει
Και δε χτυπά στα κουτουρού μονο τσι ξεδιαλέγει//Η τσι εβδομηντάρηδες έχει εδά στο μάτι Και εξηνταπεντάρηδες μια δεκαριά νομάτοι
//Κιας ζούσε στο Ηράκλειο η του χωριού τη
στράτα Να ανεβαίνει ταχτικά ορθάνοιχτη τη
κράτα// Ήτα του Χρονοπέτρο γιός μικρό φυγε και εκείνος Οσαν το γιό ντου δυνατός περήφανος και πρίνος// Ανθρωπος με καλή καρδιά πλούσιος χαραχτήρας Και χουβαρντάς,
χαρίσματα ζηλόφθονα τσι μοίρας //Είχε και
ένα αδερφό Μιχάλη το όνομα του Που πέθανε
ντελικανής στα χρόνια τα καλά του// Με τα
ζαμάνια και καιρούς θα στε ομάδι πάλι Πέτρο
πατέρα, και υιοί Κλέαρχε και Μιχάλη.

για τη Νίτσα Σπαχή
Κόρη του Σταυρακόκωστα που στα ενενηνταοκτώ του Έφυγε χρόνους κι αφηκε η τω τριώ
κορώ του// Είχε και τη γυναίκα του πίσω την
Αλεξάνδρα Που μίσεψε στα χρόνια του να πά
να βρει τον άντρα// Ήταν υπέργηρη κι αυτή
έφυγε στο καιρό της Αφήνωντας πόνο διπλό
οπίσω τω παιδιώ της// Είσαν κι δυό τους τυχεροί που φύγα δίχως άχι Κι από τα τρία χάσανε
πρόωρα ένα στάχυ// Χάσα τη θυγατέρα τους
η τη Σπαχή τη Νίτσα Γυναίκα μια καλόκαρδη
φύση γλυκιά και οίκια// Πρόσεχε τσι γονέους
της και τα πεθερικά της Να ζήσουνε τα χρόνια
τους κι έχασε τα δικά της// Τη ναι θυμούμαι
κοπελιά και η στα εβδομήντα Στην αποπάνω
γειτονιάς το σπίτι ντονε ήτα// Άφηκε πίσω της
παιδιά και άντρα συντριμμένο Γιατί τανε ανδρόγυνο πολύ αγαπημένο //Να χε μπροστά
τόση ζωή, ως στα εκατό τσι χρόνια Παιδιά εγγόνια να χαρεί και δι [και] τρισεγγόνια// Καλό
ταξίδι τω γονιώ και η στη θυγατέρα Κουράγιο
και υπομονή στους οίκιους τους δω πέρα.

για τον ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
Με μια ασπροκόκκινη εμίσεψε σημαία Κι αφηκε πίσω του πρασά κληρονομιά σπουδαία//
Τέσσερεις γιούς και τέσσερεις κόρες οκτώ
παιδιά χει Πολύ καρό τη μνήμη του φρεσκολουλούδι να χει// Τίμησε στο ακέραιο ποπά τη
περασά του Σύσσωμη κι αδιαίρετη την οικο-

Στη μνήμη
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΙΡΕΤΗ
του Χαραλάμπου
και της Ευαγγελίας
(το γένος Ντερτζή)
✞ Αποβίωσε στις 26/01/2016,
ετών 86

γένεια του// Όλα στη μέσα τα φηκε έφυγε
αποτόμως Και θα του φένεται στενός του κάτου κόσμου ο δρόμος// Άνθρωπος τίμιος,
απλός εργατικός όσο μπόριε Και το γαμπά τσι
λεβεντιάς απάνω του εφόριε// Η το λιβάδι και
το Αρμί τα έχει σκοτινιάσει Κεια που κάθότανε συχνά λίγο να ξαποστάσει// Γεμάτος περηφάνια απέναντι πηγαίνει Τον άτυχο του το
γαμπρό να βρεί το Διογένη //Ανθρωπος με
χρυσή καρδιά θα αγαπηθεί ντελόγο Και τσι
τιμής του θα τιμά και έκεδα το λόγο.

για το ΜΕΝΕΛΑΟ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Ο Μενέλαος Κοντογιάννης ήτανε ένας από τσι
τελευταίους παλιούς καλούς Μαστόρους των
Ανωγείων και φορές τα χαλίκωσε και εκείνος
μετα το ολοκαύτωμα τους Ενενηντάρης πια
πήρε τη σακαδέλα του με το μυστρί του το σκεπάρνι τη μιχίνα το μέτρο Το ζύγι τη ποδιά του
και έγυρε στο ανατολικό σταθμό του χωριού
για να κάμει το στερνό ταξίδι του Στον άλλο
κόσμο, όπου θα συνεχίσει να χαλικώνει και
έκεια σπίθια μαζί με τον συνέταιρο του το Γιώργη Σπυριδάκη ήΑσιθιανό. Δουλέψαμε μαζί έναδυο χρόνους στα μικρά μου χρόνια και μαζί με
τους Ασυθιανόκωστα και Σπαχαντώνη χτίσαμε
και τα μισά Λιβάδια. Είχε πολύ καλαμπούρι ο
μακαρίτης καλός άνθρωπος και τη μέρα που
πέθανε, Δεν έκλεισε ακόμη χρόνος, βρισκόμουνα στης ανασκαφές στη Ζώμυθο και στενοχωρήθηκα που δε είμου στο χωριό, μα του’ πεψα
με το Δήμαρχο Μανόλη Καλλέργη, το χαιρετισμό μου. Αξιόλογα παιδιά και εγγόνια άφησε
πίσω του Και ο τίμιος άνθρωπος αφήνει καλά
έργα πίσω του. Ας ει το χώμα του ελαφρύ.

για τον ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΩΣΤ.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Εμίσεψε που τη ζωή του βουλευτή ο πατέρας
Ο ύστερος των Τσούριδων που λένε ο Αχιλλέας// Από το παρασκήνιο καμάρωνε το γιό
του Προσκήνιο που πια γεμά και για τον αδερφό του //Πενήντα χρόνους αφανής ήταν για τη
φαμίλια Και εβαζε μπέτη αφανή που λένε ως
τα χείλια// Που τσι Κεφαλογιάννηδες των
Τσούριδων πηγάζει Που στη βουλή το βουλευτή πενήντα χρόνια βάζει// Πάει να βρεί τον
αδερφό μαζί που τόσα ζήσα Να ναι το χώμα
ελαφρύ κι αυτοί που το τιμήσα

Ήσουν το πέμπτο παιδί από μια πολυμελής οικογένεια που αριθμούσε επτα παιδιά. Μεγάλωσες
και ανδρώθηκες σε δύσκολες συνθήκες και εποχές. Συνθήκες όμως που σας ένωσαν σαν οικογένεια και σας έκαναν αγαπημένους και δεμένους. Είχες μεγάλη αγάπη για τα αδέρφια σου,
πάντα τα προσφώνησες με την λέξη «μας», ο
Αντρέας μας, η Καλλιόπη μας. Ένας μεγάλος
καημός σου ήταν ο χαμός του αδερφού σου Λευτέρη όταν ήταν φαντάρος στην Ξάνθη. Συχνά
μου έλεγες ότι δεν τον θυμόσουν μια και όταν
έφυγε εσύ ήσουν μικρός. Όμως θέλησες να τον
τιμήσεις με τον τρόπο σου και έδωσες στον Αγαπημένος μας αδερφό Λευτέρη το όνομα του.
Τα παιδικά σου χρόνια ήταν δύσκολα, Βιοπάλη,
φτώχια και αντιξοότητες. Έζησες και βίωσες τον
πόλεμο του ’44, ήσουν τότε 14 χρόνων. Συχνά
στις αφηγήσεις σου έλεγες για την εποχή εκείνη:
« Μας πήραν με τα πόδια και μας πήγαν στο Μελιδόνι, εκεί τα πράγματα ήταν δύσκολα, πείνα
φτώχια και ψείρες».
Τελειώνοντας ο πόλεμος θα γυρίσεις πίσω στα
Ανώγεια όπου και θα ακολουθήσεις το επάγγελμα
του Κτηνοτρόφου, πατώντας στα χνάρια του αγαπημένου σου πατέρα . Σε αυτή σου την πορεία θα
είσαι συνοδοιπόρος με τον αδερφό σου Γιάννη.
Μαζί θα πορευτείτε για 30 χρόνια χωρίς προβλήματα μεταξύ σας , μαζί στα δύσκολα και τα εύκολα , στα καλά και στα κακά.
Το 1964 θα παντρευτείς την σύζυγό σου Χρυσούλα Σκουλά με καταγωγή από τις Στέρνες. Θα
αποκτήσετε μια όμορφη, πενταμελή οικογένεια.
Θα καταφέρετε με πολύ κόπο και μόχθο να μας

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
μεγαλώσετε. Τα χρόνια δύσκολα μπαμπά όμως
με όπλο την επιμονή σου και την περηφάνια σου
τα πήγες πέρα. Κατάφερες να μας δεις να αποκτούμε και εμεις με την σειρά μας οικογένεια
ήσουν χαρούμενος και περήφανος για αυτό. Όλα
θα αλλάξουν όμως με τον ξαφνικό χαμό του γιού
σου Λευτέρη. Δεν ήταν πια μπάμπα τα πράγματα
όπως πριν. Η απώλεια μεγάλη και ο πόνος πολύς.
Είχες όμως το σθένος και την δύναμη να το παλέψεις και αυτό. Από τότε έλεγες « Δεν είναι όλοι
οι θάνατοι το ίδιο. Αυτός είναι μεγάλος πόνος.
Να μην τον δίνεις Χριστέ μου σε κανένα γονέα.
Με δίκασες παιδί μου σε ισόβιο θάνατο και εμένα
και την μάνα σου».
Την ίδια χρονιά θα χάσεις και το φως σου. Τα
προβλήματα από τα πνευμόνια σου που υπήρχαν
πάνω από είκοσι χρόνια θα οξυνθούν. Όμως η
αγάπη σου για την ζωή θα σε κάνει να παλέψεις
και πάλι με ασπίδα την αξιοπρέπεια και την περηφάνια. Η ανάγκη σου να ανταποδώσεις την καλοσύνη και την βοήθεια των γιατρών απέναντι στο
πρόβλημα σου αλλά και σε όλους όσους σε επισκέπτονταν εγγόνια, ανίψια και ξαδέρφια έδινες
την ευχή σου. Συχνά έλεγες « την ευχή μου παιδί
μου να έχεις, δεν έχω πράμα άλλο να σου δώσω».
Όμως και η επίγνωση σου για την στάση της μάνας
μας ήταν μοναδική. Συχνά αναφερόσουν στην «πονεμένη» μάνα μας πόσο σου στάθηκε μέχρι την
τελευταία στιγμή, υπόδειγμα μάνας και συζύγου.
Αναγνώριζες πάντα πόσο άξια και εργατική ήταν.
Όταν σας χτύπησε η μοίρα με το γιό σας της έλεγες
«Μπάνταρε πως εδούλεψες σε μια σκλαβιά μεγάλη, και πήγανε οι κόποι μας η στην ανεμοζάλη».
Παρά όλες τις άσχημες συνθήκες και δυσκολίες
μας στάθηκες άξιος και καλός πατέρας. Μας
κληροδότησες αξίες και αρχές που είναι βαριές
στις πλάτες μας. Είχες ένα χαρακτήρα μοναδικό.
Πράος και καλοσυνάτος με περηφάνια και αγάπη
για την ζωή. Συχνά ακούω να μου λένε ότι ξεκουραστικές όμως εγω ξερω ότι εσύ ήσουν ενας μαχητής της ζωής γιατι την αγαπούσες παρόλα τα
προβλήματα σου. Μόνο καλές αναμνήσεις θα
έχουμε μπαμπά και με την ευχή σου για οδηγό θα
προχωράμε μπροστά.
Καλό ταξίδι μπαμπά, στα άγια των αγίων να πάει
η ψυχή σου. Δώσε πολλούς χαιρετισμούς στο Λευτέρη μας και δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Η κόρη σου,
Ευαγγελία Χαιρέτη
�
Ένα γιατί που έτρωγε χρόνια τον εαυτό σου,
Ίσως να βρεί τη λύση ντου εδά στο θάνατο σου.
Ο γαμπρός σου Γιάννης Ξυλούρης
(Κιτρογιάννης)
�
Παππού να πας η στο καλό
μα θα ΄σαι ευτυχισμένος,
Αφού με το Λευτέρη μας
θα ν ΄ είσαι μονιασμένος.
Παππού μου το Λευτέρη μας
να χαιρετάς από ΄μένα,
Και πές του όσα μου ΄καμε
δεν τα ΄χω ξεχασμένα.
Εδά Παππού που έφυγες
να πας να βρεις το γιό σου,
Και να του πεις ποιο ήτανε
η το παράπονο σου.
Λευτέρη το πατέρα σου
να υποδεχθείς στον Άδη,
Και εδά παρέα θα κάνετε
και θα γλεντάτε ομάδι.
Πο ΄δα και μπρός γέλια χαρές
θα ν΄έχετε στον άδη,
Γιατί εξανασμίξετε
πατέρας γιός ομάδι.
Παππού δε σε ξεχνώ ποτέ
μα αφού ΄χω την ευχή σου,
Θα μου κλουθά ΄σαμε να ζώ ΄πο
πίσω η ψυχή σου.
Μα ‘γω κατέχω από ψηλά
το νου σου θα τον έχεις,
Και ότι καλό κι ότι κακό
κι αν τύχει θα με βλέπεις.
Η εγγονή σου Νίκη Ξυλούρη
�

Απόψε θα γλεντά ο Μανιός
τον άδη θα αναλώσει,
Γιατί με τον πατέρα ντου
και πάλι θα ανταμώσει.
Ο εγγονός σου Γιώργης Ξυλούρης
�

Σήμερο χάνεις τη ζωή
γιατί ‘ρθενε ο καιρός σου,
Μα ο θάνατος σου ήρθενε
όντε ν΄ έχασες το γιό σου.
Χαιρέτης Αριστείδης ( Γυαλάφτης).

Μισεύγεις μπάρμπα ευτυχής
γιατί ΄χεις γιο στον άδη,
Μα κλαίνε πίσω οι ζωντανοί
Μανιό, Μπιντόφι όμάδι.
Λευτέρης Μπέρκης

Στη μνήμη
Μαρίας Μανουρά
(Σωμαρολευτέραινα)

Το πιο καλό ταξίδι σου
που ΄καμες στον καιρό σου,
Είναι το τελευταίο σου
να πας να βρεις το γιό σου.
Γιωργης Μπέρκης (Κατσούγκρης)

✞ 3 μήνες από το θάνατο της,
στις30/11/2015

�

�

Από ντε του φυγε ο γιός
ο Λευτέρης ο Μανιός του
Ήτονε ζωντανός νεκρός
του λειπ΄ο θάνατος του
Μεγάλο σοκ για το χωριό
πόσο μάλλον του πατέρα
Χρόνοι δυοτρείς ποτότεσας
δεν είδε άσπρη μέρα
Έφυγε χτες να πα να βρει
το γιο του το φευγάτο
Που δεν τον εξεπέρασε
και έβαλε ντο κάτω.
Άνθρωπος βιοπαλαιστής
πάλευε όπως όπως
Μη βγάλει φύλλα και κλαδιά
και ο δικός του κόπος.
Εμεγαλώσα τα παιδιά
τα πια τους παντρευτήκα
Και στους γονιούς την ξεγνοιάσια
να ζήσουνε αφήκα.
Δε πολυβάσταξε η χαρά
κι ξέγνοια παιδωμή τους,
Και ρίμαξε τη ο θάνατος
του γιούς τους η ζωή τους.
Πόσα τραβήξανε κι αυτοί
για να τα μεγαλώσου,
Στο χώμα πριν την ώρα τους
πρόωρα να τα δώσου.
Σταύρος Βιτώρος (Αγκούτσακας)
Στη μνήμη του Δημητρίου Χαιρέτη, η οικογένειά
του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
Η οικογένεια του εκλιπόντος ευχαριστεί όλους
όσοι συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος της,
καθώς επίσης και όσους πρόσφεραν στέφανα στη
μνήμη του Δημητρίου Χαιρέτη.

Στη μνήμη
Νίτσας Σπαχή
✞ Αποβίωσε την 4/12/2015,
ετών 70

Αντίο με γράμμα στη μάνα μου
Τη Μαιρούλα μου, τη Μαιρούλα μας,
Θέλω να κρατήσω μέσα μου, αλλά και θέλω να
φωνάξω τα καλά της, γιατί μόνο καλά είχε,που
πολλές φορές, για αυτά τα καλά της την στεναχωρούσαν οι άλλοι.
Υπομονή πολλή υπομονή
Αγάπη πολλή αγάπη, που δεν εκδήλωνε με λόγια,
αλλά με έντονα βλέματα και αναστεναγμούς.
Αναστεναγμούς αγάπης για μένα, για όλους εμάς
αλλά και πικρία για τα παλιά, για τα πολύ παλιά
της οικογενειάς της και των καταπιεσμένων δικών της.
Κοινωνική με πολλούς φίλους από μικρά παιδιά
μέχρι πολύ μεγάλους.
Χουβαρντού ναι μεχρι τέλους ναι...
Δε γράφω άλλα, όχι γιατι δεν έχω, αλλά μη φανούν υπερβολές και ήταν η μάνα μου πολύ του
μέτρου. Δε θα της το χαλάσω τώρα
Σε αφήνω έτσι γράφοντας τα τελευταία καθαρά
λόγια σου απ’ το τηλέφωνο.
Λουίζα γαπώσε ... και γω βρε μάνα.
Ευχαριστούμε όλους τους συγγενείς και φίλους
για την αγάπη στη μάνα μας.
Όλα τα παιδιά της
Αριστομένης, Ευαγγελία, Λευκή, Γεωργία, Ελένη, Νίκος και γω η Λουίζα που της έγραψα δυο
λόγια.
Ευχαριστώ
Τα παιδιά της εισέφεραν 150 ευρώ στην Φωνή
των Ανωγείων.

Στη μνήμη
ΕΙΡΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
(ή Σαουνατσορηνιώ)
✞ Αποβίωσε στις 6/02/2016,
ετών 96
Σαν σύζυγος ήσουν άψογη
ανεκτίμητη μητέρα
πηγή αγάπης αστείρευτη
στ’εγγόνια σου νύχτα- μέρα
Όταν σκεφτώ πως έφυγες
και δε σε ξαναβλέπω
μου φαίνεται σαλεύγει ο νους
κι ηντάμε δε κατέχω
Πώς να παλέψω αγάπη μου
του χωρισμού τη μπόρα
που ήξερες πως δίχως σου
δεν έκανα ούτε ώρα.
Με αυτά τα λίγα λόγια σε αποχαιρετώ αγάπη μου
που έφυγες από κοντά μας στις 4 Δεκεμβρίου
2015 το βράδυ, μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο που σε ταλαιπωρούσε τα τελευταία 3 χρόνια.
Θα είσαι πάντα στην καρδία μου σαν να μην
έφυγες ποτέ.
Ο σύζυγος σου,
Γεώργιος Σπαχής (παιδί)
Η οικογένεια της εκλιπούσας εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.

Αγαπημένη μας θεία Ρηνιώ,
το πλήρωμα του χρόνου ήρθε στις 6 του Φλεβάρη
και έφυγες ξαφνικά από κοντά μας, χωρίς να
προλάβουμε να πούμε το τελευταίο αντίο. Η απώλεια σου γέμισε με θλίψη την καρδιά μας, γιατί
μας αγαπούσες και σε αγαπούσαμε αληθινά. Δεν

ήσουν απλά μια θεία, αλλά για τα ανήψια σου
ήσουν μια στοργική μητέρα, που έτρεχε κοντά
τους σε λύπη και χαρά. Ακόμα και στο κρεβάτι
του πόνου, που έμεινες καθηλωμένη για τέσσερα
χρόνια, φώναζες κάθε μέρα τα ονόματά μας και
μας καλούσες κοντά σου.
Έζησες δύσκολα χρόνια. Στην κατοχή ήσουν
μόλις είκοσι χρονών. Με το δικό σου αγωνιστικό
πνεύμα, αντιστάθηκες στον κατακτητή. Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν δύσκολα, όμως εργάστηκες σκληρά για να ξεφύγεις από τη φτώχεια
και τα κατάφερες. Έφτιαξες ένα νοικοκυρεμένο
και ζεστό σπιτικό και έζησες ήρεμα εκεί με την
αγαπημένη σου αδελφή, Ασημένια. Εκεί κάθε
απόγευμα μαζευόμασταν τα ανήψια σου και μοιραζόμασταν χαρές και λύπες. Τώρα το σπίτι
έκλεισε και το φως δεν ανάβει πια. Δεν το πιστεύουμε ότι έφυγε και ο τελευταίος κρίκος που μας
συνέδεε με την προηγούμενη γενιά. Νιώθουμε
στ΄ αλήθεια ορφανά τα ανήψια σου!!! Ελπίζουμε
να βρει γαλήνη η ψυχή σου και να κάνεις πολλή
παρέα με την αγαπημένη μας, θεία Ασημένια.
Θα σε θυμούμαστε και θα σε αγαπάμε για πάντα!!
Στη μνήμη της, τα ανίψια της Αιμίλιος και Έφη
Ανδριαδάκη, κατέθεσαν στη Φ. Α. το ποσό των
100 ευρώ.
Στην οικογένεια, συνεισέφεραν και τους ευχαριστούμε θερμά:
-Η οικογένεια Αντωνίου και Ζαχαρένιας Ανδρεαδάκη- Θεοδωράκη, το ποσό των 50 ευρώ.
-Η οικογένεια Παπα-Νικόλα Ανδρεαδάκη, το
ποσό των 50 ευρώ και
-Η οικογένεια Μάνου και Νίτσας Ανδρεαδάκη
-Αργύρη, το ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη
ΚΛΕΑΡΧΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
του Πέτρου
✞ Αποβίωσε την 18-12-2015,
ετών 70

Με βαθειά θλίψη αφιερώνουμε τις λίγες αυτές
γραμμές στον αγαπημένο μας πατέρα Κλέαρχο
Πέτρου Κεφαλογιάννη, που γεννήθηκε στ’Ανώγεια στις 21/12/2015 και άφησε τον μάταιο τούτο
κόσμο στις 18/12/2015. Άντρας ανωγειανός, αψεγάδιαστος, αισθηματίας. Άντρας γέννημα μιας
δύσκολης εποχής. Έγινε βοσκός. Μόλις μεγάλωσε και ωρίμασε έφυγε για τον Καναδά. Δούλεψε,
βοήθησε δικούς του και ξένους. Η μοίρα του δεν
τον άφησε να συνεχίσει στην ξενιτιά, εξαιτίας του
θανάτου του αδερφού του, Μιχάλη και τότε αποφάσισε να δέσει τη ζωή του με τ’Ανώγεια. Έτρεχε σ’όλα τα κοινωνικά και στις ανάγκες των
συνανθρώπων του. Απόκτησε με τη σύζυγό του
Τίτσα, δύο παιδιά, τον Πέτρο και την Ελένη.
Ευχόμεθα όπως ο κύριος κατατάξει την ψυχή του
μετά των δικαίων εις τους κόλπους του Αβραάμ.
Άντρας που δε φοβήθηκε
ανθρώπους ούτε νόμους,
και δεν επαραστράτησε
από τσι τιμής του δρόμου
Κατσούγκρης
Ευχαριστούμε συγγενείς και φίλους και όσους με
οποιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν στο πένθος μας.
Στη μνήμη του εκλιπόντος, η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ
Η σύζυγός του, Ευστρατία
Τα παιδιά του, Πέτρος και Ελένη
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΑΛΚΥΩΝΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΑ
(Πασχάλενα)
✞ Aποβίωσε την 29/1/2016,
ετών 81

των 50 ευρώ
Οικ. Ευριπίδη και Ελένης Φθενού το ποσό των
50 ευρώ.
Για τον Παιδικό Σταθμό Ανωγείων:
Οικ. Στέφανου και Λίτσας Δραμουντάνη το ποσό των 50 ευρώ
Οικ. Νικολάου και Ακλυώνης Καστελάκη το ποσό των 50 ευρώ.
Αλλά και σε άλλους φορείς τους:
Πασπαράκη Νίκη το ποσό των 50 ευρώ.
Πλάτωνα Βερτούδο το ποσό των 50 ευρώ και
Αδαμάκη Ιωάννη το ποσό των 50 ευρώ.
Στην μνήμη της Αλκυώνης Φασουλάς (Πασχάλενας) ο σύζυγός της Χαράλαμπος Φασουλάς
κατέθεσε στην «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» το
ποσό των 100 ευρώ.
Στη μνήμη της εκλιπούσας η οικογένεια Αριστείδη και Λουκίας Φασουλά, εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.

Σήμερα αποχαιρετούμε την αγαπημένη μας γιαγιά.
Μια γυναίκα πρότυπο κι επιτυχημένη σε όλους
τους ρόλους που την ευλόγηση ο θεός: Σύζυγο,
Μάνα, Γιαγιά, Προγιαγιά.
Από σένα έχουμε να θυμόμαστε τόσα πολλά. Μα
κυρίως πως αντιμετώπιζες όλους τους ανθρώπους
με την ίδια καλοσύνη κι αξιοπρέπεια.
Στο σύντροφό σου στάθηκες βράχος ακλόνητος.
Τον στήριξες με την αγάπη σου και ως το τέλος
παραμείνατε αχώριστοι κι αγαπημένοι….ως το
θάνατο.
Ως το τέλος υπόδειγμα και παράδειγμα στα μάτια
όλων μας ενός τρυφερού κι αγαπημένου ζευγαριού σε χαρές και λύπες.
Τη γνώμη σου την έλεγες και με το παραπάνω,
δυναμική, κινητήρια δύναμη.
Για όλους καταφύγιο.
Η αγκαλιά σου και τι σπίτι σου πάντα ανοικτά για
όλους μας και η παρουσία σου πάντα αισθητή.
Κοντά μας πάντοτε σε λύπες και χαρές, σε κάθε
βήμα της ζωής μας συνόδευαν οι συμβουλές σου
και η παρουσία Σου….Πάντα εκεί….Το ξέραμε….
Το περιμέναμε….
Σ’ ευχαριστούμε για όλα όσα μας χάρισες τις
όμορφες αναμνήσεις τα γέλια, τις μυρωδιές, τα
τραγούδια τις ιστορίες.
Αντίο Γιαγιά
Φεύγει το σώμα μάνα μου
μα η ψυχή δε φεύγει.
Δίπλα μας θάναι σα σκιά
να μασε συντροφεύγει
Φεύγεις και φήνεις πίσω σου
όσα φτιαξες με χρόνια
Καλοστραθία σου εύχονται
Άντρας παιδιά και γκόνια.
Αντίο μάνα
Η οικογένεια ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο βαθύ της πένθος.
Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελε να κάνει για τους: Ιατρό
Μανουρά Ανδρέα Χειρουργό καθώς και τους
ιατρούς και το προσωπικού του «Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου» Αθήνας, του «Βενιζέλειου Πανάνειου» Γ.Ν. Ηρακλείου και του Κ.Υ Ανωγείων.
Και του παρακάτω για τα ποσά που διέθεσαν
στην μνήμη της:
Για το Κ.Υ Ανωγείων
Οικ. Γιάγκου και Ειρήνης Δραμουντάνη το ποσό
των 100 ευρώ
Οικ. Νικολάου Ξυλούρη του Ανάστο το ποσό
των 100 ευρώ
Οικ. Αδαμάκη Κων/νου του Ιωάννη το ποσό των
100 ευρώ
Οικ. Εμμανουήλ και Μαρίκας Καραλάκη το ποσό των 50 ευρώ
Οικ. Εμμανουήλ Σκανδάλης του Δημητρίου το
ποσό των 50 ευρώ και
Οικ. Δασκαλάκη Γεωργίου (ιατρό) του ποσού
των 20 ευρώ.
Για το Γυμνάσιο Ανωγείων:
Την Ασημένια Δραμουντάνη τουΓιάγκο το ποσό
των 50 ευρώ
Οικ. Αριστείδη και Αλκυώνης Μανουρά το ποσό

της. Με τους Αγίους λοιπόν, που τόσο αγάπησες
θα συναντιέσαι. Με την Παναγία και τον Χριστό,
που τόσο λάτρεψες καμία απόσταση δεν θα σας
χωρίζει. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι. Θα σ’αγαπάμε πάντα και θα ζεις μέσα στις καρδιές μας
και στη μνήμη μας.
Στην αγαπημένη μας, γιαγιά
Τα εγγόνια σου
Η οικογένεια της Ζαφειρένιας Βρέντζου, εκφράζει τις ευχαριστίες στο προσωπικό του Κέντρου
Υγείας Ανωγείων για τη συνεχή παρακολούθηση
και φροντίδα της μητέρας τους.
Στη μνήμη της εκλιπούσας, ο αδερφός της Μανώλης Κουνάλης, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ, όπως και το ποσό των 100 ευρώ εισέφερε στο Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων.
Η οικογένεια της εκλιπούσας εισέφερε στη μνήμη της και στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
Στη μνήμη της εκλιπούσας, ο Βασίλης Σαλούστρος εισέφερε το ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη
ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑΣ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
(Προσκυνήτρια)

Στη μνήμη
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ
-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

✞ Αποβίωσε την 25-1-2016,
ετών 82

✞ Αποβίωσε την 1/12/2015,
ετών 84

Στις 2/12/15 ήλθαμε στα Χανιά, για να αποχαιρετίσουμε την αδελφή μας Βαγγελιώ ΠασπαράκηΠαναγιωτάκη.
Η Βαγγελιώ μας, γεννήθηκε στα Ανώγεια Μυλοποτάμου, τα μεγάλα Ανώγεια της Κρήτης το έτος 1931.
Μέλος πολυμελούς οικογένειας, του ακούραστου
πολυτεχνίτη, πανέξυπνου και υποδειγματικού οικογενειάρχη Μύρωνα Πασπαράκη ή Αλμπατομύρο
και της προσωποποίησης της καλοσύνης Ανεζίνας
Πασπαράκη, το τέταρτο κατά χρονολογική σειρά,
από τα οχτώ παιδιά που απέκτησαν, πέντε αγόρια
και τρία κορίτσια. Τα δυό αγόρια έφυγαν νωρίς. Ο
Γιώργης πέθανε νεογέννητο. Ο Χριστόδουλος στα
δεκαοκτώ του από τροχαίο στην Αθήνα, όπου τον
πήρε ο πολύ αγαπητός μας θείος Γιώργος, ο Αλμπατογιώργης.
Τα μαθητικά χρόνια του δημοτικού τα έζησε στα
Ανώγεια και στη συνέχεια μαθήτευσε στο Γυμνάσιο
Θηλαίων Ηρακλείου,από όπου και πήρε απολυτήριο.
Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Γιάννη Παναγιωτάκη, με τον οποίο έζησαν στο Ηράκλειο, στη συνέχεια στην Αθήνα και τελευταία στα Χανιά, όπου ζει
και η μοναχοκόρη των Άννα με την οικογένειά της.
Η Βαγγελιώ, ήταν πρότυπο απαράμιλλου θάρρους
και ψυχραιμίας, που η περιπέτεια της υγείας της,
μπορεί να δώσει κουράγιο, σε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.
Μικρό κοριτσάκι προσβλήθηκε από πολυομιελίτιδα, που της αχρήστευσε το δεξί χέρι. Το 1964 διαγνώσθηκε η νόσος του αιώνα. Έκαμε εγχείριση
βρογχοκήλης, και ξεπέρασε το πρόβλημα σε σημείο
τέτοιο, που αναρωτιόμαστε ακόμη και σήμερα αν
είχε γίνει σωστή διάγνωση. Επανήλθε όμως η νόσος
περί το 1990, όπου και επακολούθησαν σοβαρές
εγχειρήσεις. Στην πρώτη, της αφαιρέθηκε ο ένας
λοβός από τον πνεύμονα και στη δεύτερη περί το
1996, ο μισός του μισού που είχε απομείνει. Από το
2000 και μετά δεν είχε καμία ενόχληση από τη νόσο,
δεν έπαιρνε κανένα φάρμακο σχετικό και δεν θα
ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι είχε νικήσει την αρρώστια.
Το σπουδαίο είναι, ότι αντιμετώπιζε όλες αυτές τις
περιπέτειες με θάρρος απαράμιλλο, σπάνιο σε άνθρωπο. Θυμάμαι το 1990, τότε που την οδηγούσαν
στην αίθουσα του χειρουργείου, για να της αφαι-
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ρέσουν τον ένα λοβό από τους πνεύμονες και το
γνώριζε αυτό, το εξής: μας έβλεπε σκεπτικούς και
αμίλητους, όπως την συνοδεύαμε στο φορείο για το
χειρουργείο και αντί να της δίνουμε εμείς κουράγιο,
στην πόρτα του χειρουργείου μας είπε με φωνή σταθερή και καλά ακουόμενη το εκπληκτικό, «μη φοβάστε ρε».
Τα προβλήματα υγείας και λόγω της ηλικίας, την
ακολουθούσαν συνέχεια μέχρι σήμερα, και αναρωτιόμουν πώς μπορεί να μιλάει πάντα με τόση αισιοδοξία, και πρόσχαρα και να μη παραπονιέται, λες
και δεν συνέβαινε τίποτα.
Σήμερα, αδελφή μας φεύγεις, όμως θα σε θυμόμαστε
με αγάπη και μες στη σκέψη μας θα ζεις και θα
ακούμε τη φωνή σου, σα μουσική, τη νύχτα, μακρινή, που σβήνει, όπως έγραψε στο σχετικό ποίημά
του ο Καβάφης.
Σήμερα αφήνεις πίσω σου τις ταλαιπωρίες από τις
περιπέτειες της υγείας σου, αλλά και από τις ιδιαιτερότητες που αντιμετώπιζες, για ένα άλλο κόσμο
δίκαιο, που πιστεύουμε πως υπάρχει.
Φεύγεις όμως και ευχαριστημένη, γιατί είχες ανθρώπους που σε αγαπούσαν και εγγόνια που αριστεύουν στις σπουδές των.
Πρέπει να είσαι και ευχαριστημένη γιατί φεύγεις
όρθια, ούτε μια μέρα δεν κατέπεσες στο κρεββάτι,
από την κουζίνα κατ ευθείαν στην εντατική και σε
κώμα.
Πάντα θα είσαι μια γλυκιά ανάμνηση για όσους σε
γνώρισαν και σε αγάπησαν.
Καλό σου ταξίδι αδελφή μας.

Στη μνήμη
ΣΑΒΒΑ
ΤΡΟΥΛΗ
✞ 6 χρόνια από το θάνατό του,
στις 20/2/2010

Ήσουν μια γυναίκα καλοσυνάτη και χαμηλών
τόνων. Ευτύχησες να αποκτήσεις 5 παιδιά και 16
εγγόνια, αλλά κι ένα δισέγγονο. Αγαπούσες όλο
τον κόσμο, αλλά και η ίδια ήσουν πολύ αγαπητή
και βαθιά θρησκευόμενη χριστιανή.
Ζαφειρένια, ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε
σκέπασε.
Ο αδερφός σου,
Μανώλης Κουνάλης
�
Η γιαγιά μας στις 25 Ιανουαρίου 2016 έκανε το
τελευταίο και μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής της.
Γιατί απ’αυτήν την ημέρα θα ζει στα παλάτια
τ’ουρανού, κάτι που θα την κάνει πιο ευτυχισμένη απ’ό,τι υπήρξε ποτέ γιατί θα είναι δίπλα σε
αγαπημένα της πρόσωπα.
Η Ζαφειρένια ήταν μια γυναίκα χωρίς μόρφωση,
η οποία κατάφερε να μεγαλώσει τα παιδιά της,
αλλά και τα εγγόνια της που τ’αγκάλιασε σαν
δεύτερη μάνα, τα στήριξε και τα αγάπησε τόσο
πολύ, έτσι πήρε τον τίτλο γι’αυτά, «Γιαγιά η ΜΑΝΑ». Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη
κι ευγένεια που πρόσφερε ανιδιοτελώς την αγάπη
της όχι μόνο στους δικούς της, αλλά σε όποιον
είχε ανάγκη χωρίς να ζητάει ανταλλάγματα και
να παινεύεται γι’αυτό. Ήταν ταπεινή ως το τέλος.
Ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωής της αποτελούσε
η θρησκεία και η πίστη της στο Θεό, γι’αυτό και
ήταν όνειρο ζωής για τη Ζαφειρένια να ταξιδέψει
στα Ιεροσόλυμα κάτι που κατάφερε να το κάνει
δύο φορές, καθώς ήθελε να γνωρίσει τα μέρη και
τους τόπους που έζησε ο Χριστός. Λόγω μάλιστα
της υπέρμετρης αγάπης της για τα Θεία, βαφτίστηκε στα νερά του Ιορδάνη ποταμού και πήρε
το όνομα Μαγδαληνή, εξ’ού και η προσφώνηση
«Ζαφειρένια η Προσκυνήτρια». Πέρασαν όμως
τα χρόνια και χάνοντας τον σύζυγό της, Σωκράτη, ήταν σαν να άρχισε το ρολόι να μετράει αντίστροφα για τη Ζαφειρένια. Έτσι έφτασε η ώρα,
που ο Θεός έστειλε τους αγγέλους του να πάρουν
την ψυχή της και να τη μεταφέρουν ψηλά, μπροστά στο θρόνο του, να τον προσκυνήσει κι εκείνος να ορίσει τον τόπο για την αιώνια κατοικία

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Ο πιο υπέροχος... «Έφυγες» σαν σήμερα το 2010.
Αλλά στην ουσία, δεν έφυγες ποτέ, για εμάς.
Μπαμπά μας, τα λόγια είναι φτωχά και λίγα για
να εκφράσουμε όλα όσα σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε για σένα, που για εμάς ήσουν ο καλύτερος μπαμπάς και ο καλύτερος σύζυγος για τη
μαμά μας. Ακόμα και τώρα που δεν είσαι κοντά
μας και δεν μπορούμε να σ’ αγκαλιάσουμε, θέλουμε να σου πούμε πόσο πολύ σε αγαπάμε και
να σ’ ευχαριστήσουμε για όσα μας προσέφερες.
Σ’ ευχαριστούμε μπαμπά μας γι’ αυτό που είμαστε
σήμερα, για τις πολύτιμες συμβουλές σου, για την
πολύτιμη βοήθειά σου, για τις καλές αναμνήσεις
που μας άφησες.
Σ’ ευχαριστούμε που μας δίδαξες αρχές και ιδανικά, που κουράστηκες τόσο πολύ για να κάνεις
εύκολη την δική μας ζωή.
Σ’ ευχαριστούμε που ήσουν και είσαι ο μπαμπάς
μας και να ξέρεις πως αν ξαναγεννιόμασταν, πάλι εσένα θα θέλαμε για μπαμπά μας.
Μπαμπά μας, έφυγες και χάσαμε έναν άνθρωπο
καλό, έναν σύζυγο ιδανικό, έναν πατέρα στοργικό και έναν παππού μοναδικό. Έφυγες δίχως
να υπάρχει τίποτα και κανένας που να μπορεί να
σε αντικαταστήσει.
Θέλουμε να σε θυμόμαστε με χαρά αλλά δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τα δάκρυά μας, όταν
σε σκεφτόμαστε. Μπαμπά μας, κι αν έφυγες, για
εμάς δεν έφυγες, γιατί είσαι μες στην σκέψη μας,
στην μνήμη μας και μέσα στην καρδιά μας.
Τώρα είσαι με τον αδελφό μας αγκαλιά όπως σας
βλέπει η μαμά τα βράδια στα όνειρά της.
Να συνεχίσεις να έρχεσαι στα όνειρά μας, γιατί
τα όνειρα πολλές φορές μοιάζουν αληθινά.
Όλα γύρω μας θυμίζουν εσένα μπαμπά.

Στη μνήμη
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Εμμ.
ΑΕΡΑΚΗ (Υππάκος)

Στη μνήμη
ΕΛΕΝΗΣ ΔΑΚΑΝΑΛΗ
(Μιχαλολένη)

✞ Aποβίωσε ετών 66, Ανώγεια
1950 - Νέα Ζηλανδία 26-2-2016

✞ Aποβίωσε στις 16-7-2015,
ετών 96

Καλή μας γιαγιά, έφυγες στις 16 Ιουλίου 2015
πλήρεις ημερών για το ταξίδι χωρίς γυρισμό. Έζησες μια ζωή δύσκολη με πολλές στεναχώριες
χαρές και πίκρες που σε σημάδεψαν. Έχασες δύο
αδερφούς σε νεαρή ηλικία στον πόλεμο, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, τον πατέρα σου όταν
ήσουν ακόμα σε παιδική ηλικία και 4 από τα ανίψια σου. Δεν παντρεύτηκες και αφοσίωσες όλη
τη ζωή σου για τα αδέρφια και τα ανίψια σου, μα
πιο πολύ για τον πατέρα μας. Ο Θεός σου έδωσε
χρόνους και στάθηκες δίπλα μας, μέχρι την τελευταία σου στιγμή. Έδινες και τη ζωή σου για
μας και μας πρόσφερες ό,τι καλύτερο μπορούσες.
Μας ανάθρεψες και αυτό δεν θα στο ξεχάσουμε
ποτέ. Σ’ευχαριστούμε πολύ για όλα και πιο πολύ
σ’ευχαριστεί ο Γιώργης και η Γιωργία σου, γιατί
στάθηκες στο πλευρό τους, 29 ολόκληρα χρόνια
και τους στήριξες περισσότερο από μάνα. Καλό
Παράδεισο, καλή μας γιαγιά.
Τα εγγόνια σου
Η οικογένειά της ευχαριστεί όλο τον κόσμο που
συμπαραστάθηκε στο πένθος μας.
Η οικογένεια της εκλιπούσης εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.

Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ.
Είναι δύσκολο το καθήκον της οικογένειας να απευθύνει ύστατο χαιρετισμό στον πολυαγαπημένο μας
αδελφό και θείο καλό πατέρα Γιώργο Αεράκη. «Υππάκος» ήταν το παρατσούκλι του, που του φώναζαν
οι φίλοι και οι συγγενείς στα παιδικά του χρόνια
στα Ανώγεια της Κρήτης όπου γεννήθηκε το 1950
και έζησε μέχρι τα 15 του χρόνια. Έκανε το καθήκον του προς την Πατρίδα και μετά έγινε ναυτικός.
Σ’ ένα από τα ταξίδια του αγάπησε την Ν. Ζηλανδία
όπου γνώρισε την γυναίκα Jully του και έκανε 2
παιδιά, τον Μανώλη και τον Αλέξανδρο. Ο “Υππάκος” είχε μεγάλη καρδιά, γεμάτη αγάπη και καλοσύνη που τους χώραγε όλους και τα παιδιά του
και τα 3 εγγόνια του. Ήταν ένας ζωντανός, αισιόδοξος και ακούραστος άνθρωπος που ασχολιόταν
με τα ψαροκάικα. Δυστυχώς, όμως, η επάρατη νόσος
τον χτύπησε στα 66 χρόνια όπου υπέκυψε. Πώς να
σου πούμε αντίο; Πώς να αποχαιρετίσουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας; Πώς αδελφέ μας; Δεν μπορούμε παρά να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που
μας έμαθες τί σημαίνει αληθινή γενναιότητα, καλοσύνη, ήθος και αρχές. Εκ μέρους όλης της οικογένειας θέλουμε να σου αποδώσουμε τον τελευταίο
ασπασμό. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ αδελφέ μας.
Έμαθα πως σε κάψανε
στα ξένα αδελφέ μου,
και πιθανόν την στάχτη σου
να μην την βρω ποτέ μου.
Μια χούφτα στάχτη εγίνηκες
στην άκρη του πλανήτη,
μακριά από το σπίτι σου
κι από τη μάνα Κρήτη.
Καλιά ‘ χω που δεν μπόρεσα
να ‘ ρθω στο θάνατό σου,
να μη σε δω να καίγεσαι
και συ και τ’ όνειρό σου.
Ευλογημένη η μνήμη σου
κι στάχτη η δική σου,
αξέχαστέ μας αδελφέ
που κάμε το κορμί σου.
Έφυγες που χα να σε δω
σκιάς δεκαπέντε χρόνους,
και κάθε ανάμνηση κλουθά
φέρνοντας χίλιους πόνους
Μία στιγμή να θώρουνα
την όψη ντου ομπρός μου,
κι ύστερα όσους στεναγμούς
Θεέ μου αν θέλεις δως μου.
Λογάται κύκλος όλη η γη
μα πήγες σε μιαν άκρη,
μα και να θέλω δεν μπορώ
να πέψω ένα δάκρυ.
Τα ήθη και τσ’ αξίες σου
για πάντα θα κλουθούνε,
γυναίκα, εγγόνια και δυο γιοί
που τόσο σ’ αγαπούνε.
Να χε γατέχω πως μπορώ
να σμίξω τη μορφή σου,
τ’ αλάργο θα ‘ φέρνα κοντά
για μια στιγμή κοντά σου.
Αλαργοπά και πια κοντά
δεν έχει σημασία,
πόνους που φέρνει ο θάνατος
έχουν την ίδια αξία.
Θεέ μου, πόσους στεναγμούς
να πέψω να τον βρούνε,
απού ‘ ναι αλάργο και μπορεί
στο δρόμο να χαθούνε.

Στη μνήμη
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
✞ Aποβίωσε την 25/1/2016,
ετών 85

Γεννήθηκε στ’Ανώγεια, στις 31 Οκτωβρίου 1931
και αποβίωσες στις 25 Ιανουαρίου 2016 σε ηλικία
85 ετών. Από είκοσι χρονών, έμεινες ορφανός και
από τους δύο γονείς σου και είχες την ευθύνη των
δύο μικρότερων αδελφών σου, του Μάρκου και του
Λευτέρη. Παντρεύτηκες τη Δήμητρα Σπιθούρη και
απέκτησες οκτώ παιδιά, τέσσερα αγόρια και τέσσερα κορίτσια. Ήθελες πολλά παιδιά και ειδικά
πολλά κορίτσια γιατί δεν είχες αδελφή να σας φροντίζει όταν μείνατε ορφανοί από τους γονείς σας.
Από μικρός εντάχθηκες στο ΚΚΕ για να αγωνισθείς για το δίκαιο της εργατικής τάξης για μια
καλύτερη ζωή. Πάντα ήσουν μ’ένα βιβλίο στα χέρια. Μου έλεγες «άσε με σ’ένα δωμάτιο γεμάτο
βιβλία και να μη μ’ενοχλεί κανείς». Γνώριζες πολλές
ιστορίες του χωριού, πολλά για την πολιτική. Όσοι
σε άκουγαν να μιλείς σε θαύμαζαν γιατί ήσουν
πολύ διαβασμένος και τους έκανες εντύπωση που
ήξερες τόσα. Έμεινες ένας άνθρωπος απλός, λαϊκός, σοβαρός. Έφυγες όρθιος μέχρι την τελευταία
στιγμή της ζωής σου. Έλεγες πάντα ένα στοίχο:
«Μεγάλο πράγμα τση ζωής να βγάλεις το σχολείο
και να το κλίνεις καθαρό στο τέλος το βιβλίο».
Όρθιος περήφανος
Απ’τη ζωή μισεύγεις
Πολέμησες το σύστημα
Ισότητα να φέρεις

Την αδικία δεν ήθελες
και πόναγε η ψυχή σου
γι’αυτό αγωνιζόσουνα
σε όλη τη ζωή σου

Ευχαριστούμε τον κόσμο για την συμπαράστασή
του, στο πένθος μας
Σ’ευχαριστούμε για ό, τι μπόρεσες να κάμεις για
τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου
Η σύζυγος και τα παιδιά σου

�
Ακολουθούν εκτεταμένα (λόγω σημαντικής ένδειας χώρου στο παρόν φύλλο) αποσπάσματα από
την αποχαιρετιστήριο λόγο που απηύθυνε στον
εκλιπόντα την ημέρα της κηδείας του, ο γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ρεθύμνου του

ΚΚΕ, Κώστας Σταυρουλάκη. Σημειώνεται ότι
ο λόγος αυτός αναδημοσιεύεται από τον ιστιοσελίδα www. 902.gr, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται
η επί μισό και πλέον αιώνα ακούραστη και διαρκή
υπηρεσία και ταύτιση του εκλιπόντος με το ΚΚΕ.
«Με σεβασμό και αστείρευτη εκτίμηση αποχαιρετούμε σήμερα το σύντροφο Τηλέμαχο για το στερνό του ταξίδι. Αποχαιρετούμε ένα σύντροφο που
έθεσε, από το δικό του μετερίζι, τη δράση του στη
μεγάλη υπόθεση της απελευθέρωσης της εργατικής
τάξης από τα δεσμά που της επιβάλλουν οι καταπιεστές της. Το παράδειγμα της επιλογής του συντρόφου Τηλέμαχου είναι σημαντικό και διδακτικό,……….. είχε τη δυνατότητα εύκολα να διαλέξει
μια ζωή ατομικού βολέματος, μία εντός εισαγωγικών φιλήσυχη ζωή, που θα την επέβαλε ο φόβος,
που θα την ήλεγχε και θα την καθοδηγούσε. Μα
πως άραγε να έμενε στο περιθώριο; Πώς να δεχόταν σιωπηλά τα έγκλημα που γίνονταν δίπλα του;
Δεν το έκανε. Επέλεξε να συνταχθεί με την επαναστατική πρωτοπορία της εργατικής τάξης και
δεν οπισθοχώρησε μπροστά στις μεγάλες δυσκολίες….Δεν έκανε πίσω όταν μικρό παιδί μέσα στον
πόλεμο, μέσα στην κατοχή, έφερνε σε πέρας με
περίσσιο θάρρος μικρές και μεγάλες παραγγελίες,
που του ορμήνευαν οι μεγαλύτεροι συναγωνιστές
του. Δεν έκανε πίσω τα πέτρινα χρόνια των δεκαετιών του ’50 - ’60, ούτε στα χρόνια της αμερικανόκινούμενης Χούντας.
Από το ’74 και μετά υπήρξε πρωτοπόρο στέλεχος
του ΚΚΕ, αλύγιστος και ακούραστος. Πάντα παρών στα κελεύσματα της εποχής, στον αγώνα για
το δίκαιο της εργατικής τάξης και των αγροτών,
στην πάλη για την κατάργηση της εκμετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο, που γεννά το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, στον αγώνα για την εγκαθίδρυση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού και την
κοινωνική απελευθέρωση.
Ο Τηλέμαχος Σταυρακάκης είναι γέννημα του
ΚΚΕ. Το ΚΚΕ και οι αγώνες του τον ανέδειξαν
σε πρωτοπόρο στέλεχος, το οποίο αναγνωρίζουν
και εκτιμούν όλα τα Ανώγεια….. Ο Τηλέμαχος
πολέμησε την αστική πολιτική, όπως και αν εκφραζόταν. Άντεξε, δε λύγισε, με πολλές θυσίες σε
αυτή τη μεγάλη πορεία. Άνθρωπος βαθιά λαϊκός,
έμεινε προσηλωμένος στο δίκιο του λαού και πάλεψε για αυτό με κάθε μέσο στις δοσμένες συνθήκες. …Η ζωή του Τηλέμαχου συμπνέει και αναδεικνύει την αστείρευτη λαϊκή δύναμη και πρωτοβουλία, όταν ο λαός αποφασίσει να πάρει την
κατάσταση στα χέρια του….. Η ταξική πάλη δε
σταματά. Στα σκαμπανεβάσματα αυτά της πάλης
ο σύντροφος Τηλέμαχος αποτελούσε σταθερή πηγή αντίστασης του Κόμματος στα Ανώγεια. Σύμβολο αγωνιστικής δράσης και ανιδιοτέλειας.
Είναι γνωστή η αποφασιστική συμβολή του συντρόφου Τηλέμαχου στην υπεράσπιση του Κόμματος, στην υπεράσπιση του σοσιαλισμού, στα
δύσκολα χρόνια των αντεπαναστατικών ανατροπών ’90-’91. …..Σύντροφε Τηλέμαχε, «οι ζευγάδες
φεύγουν, η σπορά μένει», όπως έλεγε και ο σύντροφος Χαρίλαος….Στην οικογένειά σου, που
χάνει έναν καλό σύζυγο και πατέρα, εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια. Είμαστε βέβαιοι ότι
τα παιδιά και τα εγγόνια σου θα τιμήσουν με τη
στάση τους τις παρακαταθήκες σου…
Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Τηλέμαχε»
Στη μνήμη του εκλιπόντος, η οικογένειά του, εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ

Στη μνήμη ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ
του Γεωργίου
✞ Aποβίωσε την 3/2/2016, ετών 76

Άνθρωπος δεν επάλεψε ωσάν κι εσέ Πατέρα,
μα ήρθε τ’ αποχωρισμού η μαυρισμένη μέρα..
Τώρα στα ξεχωρίσματα τι άλλο να σου πούμε,
πάντα θα σε θυμόμαστε και θα σε ευγνωμονούμε.
Ήσουνε πάντα τίμιος, με τον σταυρό στη χέρα,
να ‘ναι το χώμα ελαφρύ, καλοστραθιά Πατέρα.
Τσι ορμηνειές, τσι συμβουλές,
τα λόγια του κυρού μου,
θα ν’ έχω σύμβολο πιστό στο διάβα του καιρού μου.
Άνθρωπος δεν εβρέθηκε να σε κατηγορήσει,
περήφανος κι αντρόπιαστος έφυγες απ’ τη ζήση.
Άμε Πατέρα στο καλό, μια χάρη σου ζητούμε.
στα όνειρα μας να ‘ρχέσαι να μη σ’ αναζητούμε.
Η οικογένειά σου
Μερικές φορές ενώ θέλεις να πεις τόσα πολλά, δεν
μπορείς να αρθρώσεις λέξη. Γιατί Πατέρα είναι
πάρα πολλά αυτά που θέλουμε να σου πούμε και
να σε ευχαριστήσουμε.
Ήσουν Πατέρα καλός, εργατικός, τίμιος και δοτικός. Δεν ήθελες τίποτα να μας λείψει και πάλευες
με πενιχρά μέσα αλλά και με όλη τη δύναμη της
ψυχής σου να το πετύχεις. Ποτέ δεν μας πρόσβαλες
και δεν έδωσες δικαίωμα να πουν κάτι κακό για
σένα . Μας έκανες περήφανους! Με άξιο στήριγμα
την Μάνα, μας μεγαλώσατε, μας σπουδάσατε,
φτιάξαμε οικογένειες και μας παραδώσατε σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία!
Τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου! Πάλεψες με
την επάρατη νόσο πολλά χρόνια. Δεν είναι λίγα
δώδεκα χρόνια. Έλεγες ότι εγώ δεν θα φύγω αν δεν
σας δω όλους αποκαταστεμένους και τα κατάφερες.
Πατέρα έκανες το χρέος σου και σαν άνθρωπος
αλλά κυρίως σαν γονιός. Μας έδωσες εφόδια να
πορευτούμε στη ζωή και για αυτό θα σ’ αγαπάμε
και θα σε ευγνωμονούμε για πάντα. Είμαστε περήφανοι που ήσουν ο Πατέρας μας! Τώρα φεύγεις με
καθαρή συνείδηση, απαλλαγμένος από έννοιες και
χρέος. Σε περιμένουν δικοί σου άνθρωποι, οι γονείς
σου, ο παππούς και η γιαγιά αλλά και η μεγάλη σου
αδερφή, η Καλιώ. Μα κυρίως σε περιμένει η μικρή
η Ελένη που σου είχε τόση αδυναμία και έχει 25
χρόνια να σε δει. Καλό ταξίδι Πατέρα και καλό
παράδεισο!!»
Ο γιός σου, Γιώργος
Ο αείμνηστος συγχωριανός μας, κηδεύτηκε στ’Ανώγεια, στις 4 Φεβρουαρίου 2016. Η πολυετή μάχη
του με την επάρατη νόσο, αντιμετωπίστηκε από τον
ίδιο με άκαμπτο σθένος και γεναιότητα. Η κηδεία
του τελέστηκε, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου,
στο Μετόχι, στ’Ανώγεια. Η καλή και άξια οικογένεια που δημιούργησε, με τους τέσσερις γιούς,
είναι η πλούσια παρακαταθήκη του, που άφησε
στην ανωγειανή κοινωνία, η οποία και συνέρευσε
την ημέρα της κηδείας του για να τον αποχαιρετήσει.
Στη μνήμη του εκλιπόντος, η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 150 ευρώ.
Στη μνήμη του εκλιπόντος, εισέφεραν καθένας από
τους ακόλουθους το ποσό των 50 ευρώ, και ειδικότερα:
Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου: Οικ.Μαυρόκωστα Αντωνίου, Οικ. Ζερβού Γεωργίου, Οικ.
Κουτάντου Σωκράτη, Οικ. Νικολαίδη Δημήτρη,
Οικ. Κούτλη Παναγιώτη, Οικ. Κουτάντου Γεωργία, Οικ. Κοκοσάλη Νικολάου, Οικ. Ζαχαριουδάκη Μιχαήλ
Στην Ανωγή: Οικ. Κουτάντου Ελευθερίου, Οικ.
Βασίλη Σμπώκου (Ατζαρομάνωλα)
Στο ΚΑΠΗ Ανωγείων: Οικ. Πανταλού Γεωργία Τ.
Χρήστου
Στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων: Κουτάντου Ελευθερία, Οικ. Θεριάκη Γεωργίου, Οικ. Θεριάκη Ελένης, Οικ. Κουτάντου Ζαφειρένια Μουγγοβασίλενα
Στο Δημοτικό σχολείο Ανωγείων: Οικ. Καλλέργη
Θωμά
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Αθήνα, 30/1/2016,
Ετήσια χοροεσπερίδα Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας
Κέντρο Κρητικό Κονάκι
1, 2, 5 Τα παιδιά του χορευτικού σχήματος του Συλλόγου μας Χαρίδημος Φασουλάς, Γιάννης
Σπιθούρης, Φίλιππος Μαυρόκωστας, Αλέξης Ζερβάκης, Νίκη Σφακιανάκη, Μυρσίνη Σταυρακάκη,
Ιωάννα Κουνάλη, Εμμανουέλα Ανδρεαδάκη και Εβελίνα Μουστάκα, έδωσαν δυναμικά το παρόν.
3, 4, 8 Στιγμιότυπα από τη βράβευση του πρώτου Ανωγειανού Χορευτικού Συγκροτήματος με τους
Δημήτρη Μαυρόκωστα, Δημήτρη Σταυρακάκη (Μερτζάνη), Μηνά Πασπαράκη και Γιάννη Σταυρακάκη
(Μερτζάνη), μαζί με τη πρόεδρο του Συλλόγου μας, κ. Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
6 Οι πρωτοχορευτές του «Παραδοσιακού Συγκροτήματος Μαυρόκωστα», Θανάσης Μαυρόκωστας,
Μανώλης Μαρής, Δημήτρης Σαμαρείτης, Λευτέρης Χαιρέτης, Χαράλαμπος Κακεπάκης και
Αντώνης Νικηφόρος, σε δράση
7 «Στιγμιότυπο απο το χορό των μελών του Δ.Σ. μας κατά τη διάρκεια της χοροεσπερίδας μας».
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Αθήνα, 16/1/2016
Αίθουσα Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
9, 10, 11, 12 Παρουσία πλήθους κόσμου (12), όπως και των μελών του Δ.Σ (9) του Συλλόγου μας,
ο πατήρ Βασίλειος Βουϊδάσκης (10) ευλόγησε τη βασιλόπιτα μας και τέλεσε τον αγιασμό,
ενώ τα παιδιά του χορευτικού σχήματος του Συλλόγου μας (11), τραγούδησαν τα κάλαντα
υπό τους ήχους της μουσικής του Μανώλη Σταυρακάκη (Μερτζάνη) και του Νίκου Ξεζωνάκη
Αθήνα, 31/12/2015
Φιλανθρωπική δράση του Συλλόγου μας
13, 14 Η πρόεδρος κ. Ανδρεαδάκη παραδίδει εκ μέρους του Συλλόγου μας και όλων των Ανωγειανών
της Αθήνας, τρόφιμα και είδη ρουχισμού στο Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων
11

Αθήνα, 13-3-2016
Κρητικό Κέντρο «Ζορμπάς»
Γιορτή Γυναίκας
15, 16 Βράβευση της προέδρου μας κ. Ανδρεαδάκη (15), παρουσία και της χορευτικής ομάδας
του Συλλόγου μας (16)
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Αθήνα,2/3/2016
Αίθουσα του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας
Διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίας
17, 18 Στιγμιότυπα από τη διενέργεια της εθελοντικής αιμοδοσίας που πραγματοποιήθηκε
για τον εμπλουτισμό της τράπεζας αίματος του Συλλόγου μας, με τη βοήθεια του προσωπικού
του Γ.Νοσοκομείου «Σωτηρία».
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Το πρώτο ημερολόγιο του
Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας
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Το πρώτο και καλαίσθητο ημερολόγιο
του Συλλόγου μας, κυκλοφόρησε
για να προϋπαντήσει τη νέα χρονιά.
Αναζητήστε το, στ’Ανώγεια και
στο Σύλλογό μας. Εκδόθηκε με
την βοήθεια αγαπημένων συγχωριανών,
που μας παραχώρησαν φωτογραφίες
των Ανωγείων και του περιβάλλοντος
ορεινού χώρου (Γιάγκος Χαιρέτης,
Χαράλαμπος Φασουλάς, Ρένα Φασουλά
– Μπαγκέρη, Γιάννης Πασπαράκης,
Μάνος Ξυλούρης), και κορυφαίων
ανωγειανών μαντιναδολόγων
(Αριστείδη Χαιρέτη (Γιαλαύτη),
Γιάννη Αεράκη (Πολογιάννη),
Λευτέρη Καλομοίρη (Ντεμέλου),
Γιώργη Μπέρκη (Κατσούγκρη),
που συνόδευσαν τις φωτογραφίες
αυτές, με μια μαντινάδα τους,
που να ταιριάζει αποκλειστικά σε
καθεμιά τους.

