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Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΑ ΣΤΗ
«ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ

(συνέχεια στις σελ. 4-5)

Ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας, καλεί όλους εσάς,
του φίλους και τα μέλη του, να συμμετέχετε στην ετήσια
χοροεσπερίδα του Συλλόγου μας, το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017,
(ώρα προσέλευσης 21:30) στο «Κονάκι» των Μερτζάνηδων. Θα μας
συντροφεύσει με την λύρα και το τραγούδι του ο Βασίλης Σκουλάς.

Τί λέει:
•Για τον ζωηρό χαρακτήρα του και τα εφηβικά του χρόνια...
•Γιατί διάλεξε την ιατρική και την χειρουργική...
•Τα συναισθήματα, τις αγωνίες κατά στις πρώτες του
εξετάσεις... •Για την παλιά και την σημερινή εποχή....
•Για τα πρώτα του χρόνια στο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»... •Για το

επίπεδο της ιατρικής στην Ελλάδα, την πρόληψη, το πρόβλημα
των περιφερειακών νοσοκομείων... •Το σταθερό τόπο
προορισμού του και την χαλάρωση του τα καλοκαίρια κ.α...

ΜΝΗΜΗ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΝΟΥΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

4 Δεκεμβρίου,
Αίθουσα
«Συλλόγου
Ανωγειανών
Αθήνας»

Με τη συμπλήρωση 30 χρόνων απο το θάνατο του καθηγητή Μανούσου Μανουρά, του εμπνευσμένου καθηγητή και ακούραστου αγωνιστή της ζωής και του ελεύθερου πνεύματος, η εφημεριδα μας, στο
παρόν φύλλο της, φιλοξενεί ένα μοναδικό αφιέρωμα για τη ζωή και
το έργο του, συνοδευόμενο από πολύ ενδιαφέρον φωτογραφικό υλικό.
(συνέχεια στις σελ. 14, 15, 16)

ΟΜΙΛΙΑ του Δημάρχου Ανωγείων κ. Μανώλη
Καλλέργη, στην Αθήνα

Εκδήλωση τιμής στην αείμνηστη ΧΑΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ

Στα γραφεία του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας «ΤΟ
ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ» στους Αμπελόκηπους, είχε την ευκαιρία να
βρεθεί την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος Ανωγείων κ.
Μανώλης Καλλέργης.
(συνέχεια στη σελ. 12)

(26 Νοεμβρίου, Αίθουσα «Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας»)

1ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ

(συνέχεια στη σελ. 16)

Στην κατάμεστη από Ανωγειανούς αίθουσα του Συλλόγου μας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016, η προγραμματισμένη εκδήλωση μνήμης προς
τιμήν της εξέχουσας Ανωγειανής, μεγάλης ευεργέτιδας των εν Αθήναις Ανωγειανών και πρωτοπόρου για την εποχή της μαίας, Χαράς Βογιατζάκη.

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΙΖΟΝ

4o ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

(15 Οκτωβρίου, στην αίθουσα
του «Συλλόγου Ανωγειανών
Αθήνας»

(Πρωταθλητής ο Γιάννης Μαρής, 2ος ο Γιάννης
Μέμος, 3ος ο Μανώλης Νταγιαντάς)
Ολοκληρώθηκε με τον 7ο γύρο το 4ο Σκακιστικό Πρωτάθλημα
Ανωγείων του 2016. Ήταν ένα γεμάτο πρωτάθλημα, με εντάσεις,
συγκινήσεις, ανατροπές και κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία
κίνηση της τελευταίας παρτίδας!

Με επιτυχία στέφθηκε το 1 αντάμωμα στον Σύλλογο Ανωγειανών
της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία μας, το Σάββατο, 15/10/2015, ενόψει της έναρξης
της νέας πολιτιστικής σαιζόν.
ο

(συνέχεια στη σελ. 10)

ΚΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΤΑΣ

(συνέχεια στη σελ. 11)

Συνέντευξη Κωστή
Μακρή στη Ζαχαρένια
Ανδρεαδάκη
Πολυπράγμων καλλιτέχνης: ζωγράφος, ερασιτέχνης ξυλουργός, συγγραφέας, κειμενογράφος, γραφίστας. Πολύτιμος συνεργάτης του
Συλλόγου, ο Κωστής Μακρής μιλά στη Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη.
Σελ. 8-9

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

ΣΚΕΨΕΙΣ, σελ. 2
του Γιάννη Μανουρά

➔ Ενημέρωση
από το Δήμαρχο κ. Εμμ.
Καλλέργη, για την εξέλιξη
των χρηματοδοτούμενων
έργων στ’Ανώγεια

Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας,
14/1/2017

› Ο «Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας»,

στο ξεκίνημα της χρονιάς, διοργανώνει το Σάββατο,
14 Ιανουαρίου (ώρα 20:00) εκδήλωση στην αίθουσά του,
στην Αθήνα, για το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Όλοι όσοι παρευρεθούν θα διασκεδάσουν
(ΕΣΠΑ 2011-2014)
με τη μουσική του Μάρκου και του Γιώργη
Κωνσταντάκη (σε λύρα & λαούτο, αντίστοιχα),
➔ Επιστολή απηύθυνε στη Δημοαλλά και & Κώστα Ανετάκη (κιθάρα).

τική Αρχή, ο κ. Σωκ. Κεφαλογιάννης
σελ 12-13

παρεξ ελευθερια ...και
γλωσσα, σελ. 6

Σας περιμένουμε.

Ιστοριεσ του ωκεανου, σελ. 9
της Μαρίας Χρονιάρη

ανωγειανεσ
αθιβολεσ, σελ. 7

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

σκέψεις...
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μια συναντηση...

Οι προσεχείς εκδηλώσεις

και μια ιδεα για το γυμνασιο ανωγειων

του Συλλόγου

Η σκέψη των περισσότερων, λίγο πριν το «γύρισμα» του χρόνου, αναζητά κάτι να κρατήσει
από τη χρονιά που φεύγει. Ακόμα κι εκείνων, που δεν έχουν, ίσως τίποτα ιδιαίτερο να θυμούνται.
Ασφαλώς και το παρελθόν, «τρέφει… το μέλλον μας». Στιγμές που νοσταλγούμε σηματοδοτούν
και συχνά διαμορφώνουν, τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα επόμενα…
Τέτοιες μέρες κάθε χρόνο, προσπαθώ να θυμηθώ, τα μέρη που βρέθηκα και τους ανθρώπους
που συναναστράφηκα, καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς που κάθε φορά αφήνω πίσω μου.
Προσπαθώ, να φέρω στο νου μου εικόνες όμορφες και στιγμές ψυχικής ανάτασης, αλλά και τις
καταστάσεις εκείνες, που με τρόπο αρνητικό άφησαν τα σημάδια τους στη ζωή μου. Δεν πρωτοτυπώ νομίζω…. Νίκες- ήττες, απώλειες-κέρδη… «Εφήμερα» όλα, αλλά έχουν δύναμη ζωοδότρα. Δεν τα περιφρονώ.
Αρχές του περασμένου Οκτώβρη, ώρα βραδινή, ενώ ήμουν στο γραφείο μου, δέχθηκα το ξαφνικό τηλεφώνημα ενός ανωγειανού, τον οποίο από τον πρώτο καιρό της γνωριμίας μας, τιμώ κι
σέβομαι για την προσφορά και την παρουσία του στα κοινά, ιδιαίτερα αγαπητού μάλιστα, στην
ανωγειανή κοινωνία. Μορφή σεβάσμια και μειλίχια, μορφωμένος, με επιβλητική προσωπικότητα,
προσηνής και λάτρης των Ανωγείων, ένας ακόμα «απόδημος εν Αθήναις» ανωγειανός… Τον
άκουσα με ενδιαφέρον, και η σύντομη κουβέντα μας, συνεχίσθηκε λίγες μέρες μετά, στο φιλόξενο και άνετο σπίτι του, σε μια ήσυχη γειτονιά της Αθήνας, αποδεχόμενος με τον τρόπο αυτό,
την πρόσκληση που μου απηύθυνε εκείνο το βράδυ, για συζήτηση εκ του σύνεγγυς. Η κουβέντα
μας σύντομα, κατευθύνθηκε στο φλέγον ζήτημα της παιδείας... «Πολυτέλεια», θα πουν κάποιοι
…στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Αλλά ναι…, ακόμα και σήμερα, μπορούμε και πρέπει να
μιλάμε για παιδεία. Και για το πώς θα την ενισχύουμε και θα τη βελτιώνουμε. Ο εγκάρδιος αυτός
και φιλόξενος συνομιλητής μου, δεν άργησε να με ρωτήσει, αν βρέθηκα το καλοκαίρι στ’Ανώγεια.
«Τρεις μέρες όλες κι όλες. Δυστυχώς…» του αποκρίθηκα. Ειδίκευσε τη συζήτησή του, δίχως χρονοτριβή, λέγοντάς μου: «Εσείς στην εφημερίδα…κάτι πρέπει να κάνετε…να συνδράμετε». Χωρίς
περιστροφές αναρωτήθηκε, αν παρευρέθηκα στην πολύ σημαντική ημερίδα-εκδήλωση μνήμης,
που διοργάνωσε στις 19 Ιουνίου, το καλοκαίρι, ο Δήμος Ανωγείων, προς τιμήν των ευεργετών
του Δήμου Ανωγείων, του Μιχαήλ Ιωάννου Σταυρακάκη και της συζύγου του, Λετίτσιας.
«Δεν μπόρεσα να πάω…», του ανάφερα, προσθέτοντας εν είδη ομολογίας, ότι «…δυστυχώς, η
εκδήλωση αυτή, δεν έτυχε εκτενούς κάλυψης από την εφημερίδα μας». Αμέσως, ο συνομιλητής
μου, εμφάνισε μπροστά μου, το επανεκδοθέν τον Απρίλιο του 2016, σε 1000 αντίτυπα του (σε
πρώτη έκδοση το 1954), βιβλίο με τίτλο «Αυτοβιογραφία», του σπουδαίου ανωγειανού άνδρα
και ευεργέτη των Ανωγείων Μιχαήλ Ιωαν. Σταυρακάκη. Μου το πρόσφερε, όπως επίσης μου
έδωσε το κείμενο της ομιλίας, την οποία εκφώνησε την ημέρα εκείνη της 19η Ιουνίου (στην
ημερίδα που οργάνωσε ο Δήμος Ανωγειων), ένας άλλος απόδημος ανωγειανός, εν Λιβαδειά
Βοιωτίας αυτός, ο ευρυμαθείς φιλόλογος Δημήτριος Σαλούστρος.
«Γιάννη, η προσφορά αυτού του ανθρώπου και τα χρήματα που πρόσφερε για να κτιστεί το
σχολείο στ’Ανώγεια, σε εποχές δύσκολες, είναι ανεκτίμητη. Ήταν καιρός να τον τιμήσουμε...
Το οφείλαμε» Άκουγα το συνομιλητή μου με προσοχή, να αναπτύσσει τη σκέψη του, αναφέροντάς μου, εν πολλοίς, ότι η φετινή εκδήλωση του καλοκαιριού, μπορεί και πρέπει να γίνει η
αφορμή, όλοι όσοι αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο του χωριού μας (σ.σ. περισσότερο από 1700
άτομα, όλα τα χρόνια λειτουργίας του!), να ενωθούν και να συνδράμουν, μέσα από την επιστημοσύνη τους και την εργασία τους, από το μετερίζι του, τέλοσπάντων ο καθένα, ώστε οι
νέοι μαθητές, τα ανωγειανάκια του χωριού, να αγαπήσουν τη μάθηση, να διεκδικήσουν τη
θέση που επιθυμούν στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες και να ενισχυθούν οικονομικά,
όπου δει, για να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους. Συμφώνησα με το συνομιλητή
μου, ο οποίος συνέχισε να μου μιλά με την ίδια επιμονή στην έκφραση του λόγου του, αλλά και
με έναν προβληματισμό για το αν τα όσα μοιραζόταν μαζί μου εκείνο το βράδυ, θα μπορούσαν
να γίνουν πράξη.
Φτάσαμε στο συμπέρασμα, ότι δεν μπορεί παρά να είναι ύψιστης χρησιμότητας για την παιδεία
των Ανωγείων και των ανθρώπων του, μια ετήσια συνάντηση, στον κοινό τόπο αναφοράς μας,
στο χωριό μας. Μια ημερίδα, την οποία θα συντονίζει και θα οργανώνει μια ολιγομελής ομάδα
συγχωριανών μας, που πρέπει και μπορεί να συσταθεί για το λόγο αυτό, και στην οποία θα έχουν
λόγο και θα μπορούν να τοποθετούνται όλοι, όσοι έχουν αποφοιτήσει από το ιστορικό αυτό
σχολείο του χωριού μας, όλα τα 60 χρόνια λειτουργίας του. Κίνητρο ισχυρό θα ήταν και η ίδια η
επανένωση των συμμαθητών, που έτυχε να αποφοιτήσουν την ίδια χρονιά, ή την ίδια…εν πάσει
περιπτώσει χρονική περίοδο και τους οποίους η ζωή τους χώρισε…, φέρνοντάς τους μακριά.
Ειπώθηκε στην κουβέντα μας, με το συνομιλητή μου, ότι η συνάντησή αυτή, θεσμοθετούμενη με
το πέρασμα του χρόνου, πρέπει να περιλαμβάνει την επιβράβευση των καλών μαθητών, με
έπαινο και με οικονομική βοήθεια, που θα διευκολύνει τους μαθητές που θα επιτυγχάνουν την
είσοδό τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να έχουν καλή και εποικοδομητική
φοιτητική ζωή και κατοπινή σταδιοδρομία. Αλλά και η ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων και
θέσεων για την οργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού με την παρουσία ανθρώπων του πνεύματος,
όπως και η εξάπλωση, έτι περισσότερο, της καλής φήμης των Ανωγείων, ως τόπος πολιτισμικών
διεργασιών και παραγωγής πολιτισμού αλλά και πολιτιστικών δράσεων, θα μπορούσε να αποτελέσει τη θεματολογία μιας τέτοιας ημερίδας.
Όμως, στόχο αυτής της ετήσιας αυτής συνάντησης, θα μπορούσε εκτός των άλλων, να αποτελέσει και η παροχή κινήτρων για την αποτροπή της εγκατάλειψης του σχολείου από τους μαθητές του χωριού μας, ενθαρρύνοντάς τους στην προσπάθεια για την ολοκλήρωση της μαθητείας
τους. Η γνώση είναι δύναμη. Η παιδεία αποτελεί βασικότατο πυλώνα πολιτισμού. Όλοι όσοι
αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο Ανωγείων, μπορούν και πρέπει να διατηρήσουν τη φλόγα άσβεστη, όπως τη άναψε ο αείμνηστος Μιχαήλ Σταυρακάκης, ο μεγάλος ανωγειανός ευεργέτης,
δωρίζοντας σημαντικό μέρος της περιουσίας του για να κτιστεί το σχολείο αυτό. Όλοι όσοι
νιώθουν ότι κομμάτι της ζωής τους ανήκει στην αυλή και στις αίθουσες αυτού του σχολείου,
οφείλουν να συνδράμουν, ώστε αυτό να μετατραπεί σε ετήσιο τόπο συνάντησής και επανένωσής
τους. Με γνώμονα και κίνητρο την παραγωγή γνώσης και την υποστήριξη των νέων μαθητών.
Με κοινή συνιστώσα την προσπάθεια για πνευματική ευημερία και ψυχική ανάταση των νέων
αλλά και των μεγαλύτερων του τιμημένου τόπου μας, των Ανωγείων
Αυτό ήταν άλλωστε και το συμπέρασμα που αποκόμισα από την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που είχα με τον αγαπητό ανωγειανό το βράδυ εκείνο του περασμένου Οκτώβρη, της χρονιάς
που σε λίγες μέρες, θα αφήσουμε πίσω μας. Ελπίζω και θα συνδράμω, όσο μπορώ, αυτή η ιδέα
του αγαπητού ανωγειανού, όπως τη μοιράστηκε μαζί μου, να γίνει πράξη. Μπορούμε όλοι να
συνδράμουμε.
Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους σας. Να έχετε υγεία.
Ο αρχισυντάκτης
Γιάννης Μανουράς

ΑνωγείΑΝων της Αθήνας

➜Στο επόμενο τρίμηνο, ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας, έχει προγραμματίσει, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες
εκδηλώσεις, στις οποίες καλεί όλους εσάς, τους φίλους και τα
μέλη του Συλλόγου μας, να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
Η καινούργια χρονιά, ας φέρει την υγεία και τη χαρά σε όλους
σας.
Εμείς θα συνεχίσουμε, δυναμικά, να προσφέρουμε την ευκαιρία
να σμίγουμε, να δημιουργούμε και να στηρίζουμε το συνάνθρωπό μας.
ΤΟ Δ.Σ του Συλλόγου

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

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

11-12
Μαρτίου
2017

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 Κρυσταλλίας Πασπαράκη (συζύγου Νικολάου Πασπαράκη του Αλμπατομύρου),
κατατέθηκαν στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ανωγείων τα παρακάτω ποσά από:
-Νικόλαο Πασπαράκη, σύζυγο της εκλιπούσης το ποσό των 200 ευρώ
-Κονιού Αριστέα (Ταγεροβασίλη), το ποσόν των 50 ευρώ
-Αχιλλέα Πασπαράκη το ποσόν των 100
ευρώ
-Άριστο Πασπαράκη το ποσόν των 100
ευρώ
-Αντωνοπούλου Καίτη (Αθήνα) το ποσόν
των 50 ευρώ
-Λούτσα Χρονιάρη, το ποσόν των 30 ευρώ
-Ιφιγένεια Λαρετζάκη- Χρονιάρη, το ποσόν των 50 ευρώ και
-Νίκη Μικελάκη- Χρονιάρη το ποσόν των
50 ευρώ.
Η Σχολική Επιτροπή, οι Δάσκαλοι του Σχολείου και οι Νηπιαγωγοί, εκφράζουν βαθύτατες ευχαριστίες.
Στη μνήμη Χαρίκλειας Μαυρόκωστα, η
οικογένεια Εμμανουήλ Μαυρόκωστα, κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό των 50 ευρώ. Η Σχολική
Επιτροπή ευχαριστεί θερμά.
Στη μνήμη Αντρονίκης Μανουρά, η οικογένεια Μηνά -Βίκυς Ευτυχίδη κατέθεσε
στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων
το ποσόν των 50 ευρώ.Η Σχολική Επιτροπή
ευχαριστεί θερμά.
Στη μνήμη Θηρεσίας Νταγιαντά, ο κ. Μανώλης Φασουλάς (Μαθηματικός), κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, το ποσόν των 50 ευρώ. Η Σχολική
Επιτροπή ευχαριστεί θερμά.
Στη μνήμη Ιωάννας Παπαδήμα, ο κ. Άρης
Μανουράς, κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσόν των 50 ευρώ. Η Σχολική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά.
Στη μνήμη Θηρεσίας Νταγιαντά, τα παιδιά της κατέθεσαν στο ταμείο της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ανωγείων, το ποσόν των 200 ευρώ.
Η Σχολική Επιτροπή, οι Δάσκαλοι και οι
Νηπιαγωγοί, ευχαριστούν θερμά.
Στη μνήμη Θηρεσίας Νταγιαντά,η κ. Γιαννούλα Σφακιανάκη- Κοκολογιάννη, κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσόν των 50 ευρώ. Η Σχολική
Επιτροπή ευχαριστεί θερμά.
Στη μνήμη Ξυλούρη Ελένης (Ζωνονίκενας), ο κ. Κώστας Σαλούστρος (Χαρκιαδόκωστας), κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίσδευσης
Δήμου Ανωγείων το ποσόν των 50 ευρώ. Η
Σχολική Επιτροπή τον ευχαριστεί θερμά.
Η Διευθύντρια του Σχολείου
Τριανταφυλλιά Χατζάκη
Ο Δ/ντης του Κ.Υ Ανωγείων ευχαριστεί
θερμά τις παρακάτω οικογένειες που διέθεσαν για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού, αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και
λοιπού υλικού για τις ανάγκες του Κ.Υ
Ανωγείων ,ποσά που κατατέθηκαν στην
μνήμην των δικών τους και ευχόμαστε η
μνήμη τους να είναι αιωνία:
Α) Την κα Μαίρη και κα Σμαράγδη Λόλα,
(Αθήνα) για την προσφορά του ποσού των
200 ευρώ στην μνήμη της Μανουρά Ανδρονίκης και Μανουρά Ειρήνης (Ζωνογιάννενας).
Β) Τα παιδιά της Σπιθούρη Μαργαρής
(Κλουτονίκαινας ), Ανδρέα, Λευτέρη Ελένη Λουκία και Αικατερίνη για την προσφορά στην μνήμη της αγαπημένης τους μητέρας, του ποσού των 300 ευρώ.
Γ) Την οικογένεια της Νταγιαντά Θηρεσίας (Λαμπρινογιώργαινας), για την προσφορά στην μνήμη της αγαπημένης τους
μητέρας, του ποσού των 300 ευρώ καθώς
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Ευχαριστήρια
και τις οικογένειες των, Σμπώκου Γεωργίου (Διδ/λου), Εμμ. και Νίτσας Αργύρη,
Ευαγγελίας Γ. Νταγιαντά (Λαμπρινογιώργαινας) και Αντωνίου και Αθηνάς Σπαχή
του ποσού των 50 ευρώ έκαστος στην μνήμη της.
Ευχαριστούμε επίσης:
Α) Το 5/μελές Δ.Σ του Ιερατικού Συνδέσμου Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και
Αυλοποτάμου που στις δύσκολες εποχές
οικονομικής κρίσης που ζούμε, προσέφεραν πάγιο εξοπλισμό αξίας 500 ευρώ, απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του
Κ.Υ Ανωγείων.
Β) Τον κο Σαλούστρο Γεώργιο (Κούβο),
ευχαριστούμε θερμά που για μία ακόμα
φορά προσέφερε το ποσό των 500 ευρώ για
να καλυφθούν μεγάλες ανάγκες - βλάβες
που προκλήθηκαν μετά από θεομηνία στο
Κ.Υ Ανωγείων. Του είμαστε ευγνώμονες
για ότι μας έχετε προσφέρει και συνεχίζει
ως και σήμερα.
Γ) Την ΑNEK LINES & BLUE STAR FERRIES, ευχαριστούμε θερμά που για πέμπτη
συνεχόμενη χρονιά μας στήριζει, με την χορηγία δωρεάν ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
στον Δ/ντή Α΄ καρδιολογικού τμήματος
Γ.Ν. Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
τον κ. Μερκούρη Κων/νο και ενός ακόμα
επιβάτη (γραμματειακή υποστήριξη) με Ι.Χ.
που ταξιδεύουν στη γραμμή Πειραιά-Ηρακλείου –Πειραιάς μία (1) φορά τον μήνα.
Δ) Τον κ. Μερκούρη Κων/νο Δ/ντή Α΄
Καρδιολογικού τμήματος Γ.Ν Μελισσίων
«ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», αισθανόμαστε
την ανάγκη να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε θερμά για την εθελοντική του
προσφορά και την ιδιαίτερη ευαισθησία
που εκφράζει για τον τόπο μας.
Ο κ. Μερκούρης λόγω της ιδιότητάς του
και της Ανωγειανής καταγωγής του, προσφέρει για Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ,εθελοντικά τις υπηρεσίες του για μια φορά το
μήνα ώστε να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι
της περιοχής παρέμβασής του Κ.Υ Ανωγείων και να εξασφαλίσει την περαιτέρω μελλοντική φροντίδα του πληθυσμού .
Για το χρονικό διάστημα από 1/9/12 έως
και 31/8/2016 έγινε καρδιολογικός έλεγχοςυπέρηχος σε 4.714 άτομα. Τα ραντεβού
έχουν αναμονή περίπου τρείς (3) μήνες.
Στους ιδιαίτερα δύσκολους οικονομικά και
κοινωνικά καιρούς για την πατρίδα και
τους πολίτες της, το ανιδιοτελές και έμπρακτο ενδιαφέρον του ευχόμαστε να γίνει
παράδειγμά προς μίμηση.
Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της Ενορίας
Αγίου Δημητρίου Ανωγείων ευχαριστεί:
Την οικογένεια του Ιωάννου Εμμ. Πασπαράκη για την προσφορά της στην εκκλησία
μας, ποσού 50 ευρώ εις μνήμη Ανδρονίκης
Μανουρά και ευχόμαστε αιωνία η μνήμη της
Την οικογένεια του Χαραλάμπους Μανουρά, για την προσφορά της στην εκκλησία
μας, ποσού 50 ευρώ εις μνήμη Ανδρονίκης
Μανουρά και ευχόμαστε αιωνία η μνήμη της
Την οικογένεια του Ανδριανού Φιλίνη, για
την προσφορά της στην εκκλησία μας, ποσού 100 ευρώ εις μνήμη Ανδρονίκης Μανουρά και ευχόμαστε αιωνία η μνήμη της
Την οικογένεια της Ελένης Βαρδινογιάννη-Κεφαλογιάννη, για την προσφορά της
στην εκκλησία μας, ποσού 50 ευρώ εις μνήμη Ανδρονίκης Μανουρά και ευχόμαστε
αιωνία η μνήμη της
Την οικογένεια του Νικολάου Ανδρέα Κοκοσάλη, για την προσφορά της στην εκκλησία μας, ποσού 300 ευρώ εις μνήμη Νικολάου Κοκοσάλη και ευχόμαστε αιωνία η
μνήμη του
Την επιχείρηση Κρεοπωλείου των Αδερφών Μανουρά, για την προσφορά της στην
εκκλησία μας, ποσού 50 ευρώ εις μνήμη
Νικολάου Κοκοσάλη και ευχόμαστε αιωνία
η μνήμη του

περιεχόμενα
〉Ο Καθηγητής Ιατρικής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ
μιλά στην Φ.Α. ............. 4-5
〉50 χρόνια απο το ναυάγιο του
πλοίου «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ» .... 6
〉ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
& ΓΛΩΣΣΑ .................... 7
〉ΑΝΩΓΕΙΑΝΕΣ αθιβολές ... 8
〉Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση για τα παιδιά
στο «Σύλλογο Ανωγειανών
της Αθήνας» .................. 8
〉Η στήλη του ΤΑΜΙΑ .. 8
〉ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
συνέντευξη στη Ζαχαρένια
Ανδρεαδάκη ................ 8-9
〉Ιστορίες του Ωκεανού της
Μαρίας Ι. ΧρOνιάρη .... 9
〉Δρασεις
Αποδράσεις

. . . . . . . . . . . . 10-13

〉Μνήμη ΜΑΝΟΥΣΟΥ
ΜΑΝΟΥΡΑ. Τριάντα χρόνια
μετά.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16
〉Εκδήλωση τιμής στην
ΧΑΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
〉ΚOΙΝΩΝΙΚΑ

... 16

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

Ο πρόεδρος του εκκλησιαστικου συμβουλίου
Ανδρέας Δραμουντάνης, ιερεύς
Ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές
του Γυμνασίου Ανωγείων ευχαριστούν
θερμά την οικογένεια του Ευάγγελου Βασιλείου Κεφαλογιάννη (Κουντοβαγγέλη)
για τη χρηματική δωρεά στη μνήμη του εκλιπόντος συζύγου και πατέρα τους. Χάρη στη
γενναιόδωρη προσφορά τους εκσυγχρονίστηκε εξ΄ ολοκλήρου το εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας, με την αγορά έντεκα νέων υπολογιστών, βιντεοπροβολέα, έγχρωμου εκτυπωτή, λάπτοπ και
περιφερειακών συσκευών. Με την ενέργειά τους οι μαθητές θα απολαμβάνουν τα
οφέλη ενός πλήρους και σύγχρονου εργαστηρίου, το οποίο θα καλύπτει τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Ανωγείων, εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες και
την ευγνωμοσύνη τους στους κάτωθι συμπολίτες μας για τις ευγενικές τους δωρεές:
1. Οικογένεια Κοντογιάννη Ρένα του Μενέλαου για δωρεά ποσού 50 ευρώ στην
μνήμη της Νταγιαντά Θηρεσίας (Λαμπρινογιώργαινας).
2. Οικογένεια Κοντογιάννης Γεώργιος
(Ζαφειρογιώργης) για την Δωρεά του Ποσού των Πενήντα ευρώ 50 ευρώ στην μνήμη της Νταγιαντά Θηρεσίας (Λαμπρινογιώργαινας).
3. Προς τα παιδιά της Νταγιαντά Θηρεσίας (Λαμπρινογιώργαινα) για την δωρεά
του ποσού των 100 ευρώ στην μνήμη της
μητέρας τους.
Τα παραπάνω ποσά θα διατεθούν για να
καλύψουν ανάγκες των Κοινωνικών Προγραμμάτων που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση μας, στον Δήμο Ανωγείων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ
ΣΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΝΟΥΡΑΣ
ΑΝOΙΓΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤOY...
ΚΑΙ ΜΙΛΑ ΣΤΗ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ

ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Τί λέει:
›Γ
 ια τον ζωηρό χαρακτήρα του
και τα εφηβικά του χρόνια...
›Γ
 ιατί διάλεξε την ιατρική και
την χειρουργική...
›Τ
 α συναισθήματα, τις αγωνίες κατά
τις πρώτες του εξετάσεις...
› Για την παλιά και την σημερινή εποχή...
›Γ
 ια τα πρώτα του χρόνια
στο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»...
›Γ
 ια το επίπεδο της ιατρικής στην Ελλάδα,
την πρόληψη, το πρόβλημα
των περιφερειακών νοσοκομείων...
›Τ
 ο σταθερό τόπο προορισμού του και την
χαλάρωση του τα καλοκαίρια κ.α. ...

Εδώ και σαράντα - περίπου - χρόνια, ο Ανδρέας Μανουράς μέσω του ιατρικού λειτουργή
ματός του, γνωματεύει, προτείνει, χειρουργεί και οδηγεί τους ασθενείς του στο δρόμο της
ίασης...! Αυτή τη φορά, οι αναγνώστες μας θα βγάλουν τη δική τους, ξεχωριστή διάγνωση
από τις απαντήσεις που θα μας δώσει ο γιατρός. Με το νοερό, χειρουργικό νυστέρι
θα «μοιράσουμε» το χρόνο στα δύο. Του «παλαιού καιρού» και του σήμερα. Θα διαβάσουμε
άγνωστες πτυχές από τη ζωή του γιατρού! Χωρίς την ιατρική ρόμπα, τα χειρουργικά
εργαλεία, τις γάζες και μακριά από αναισθητικό και θαλάμους χειρουργείων,
θα μας «ανοίξει» την καρδιά του σε μια ανθρώπινη συζήτηση. Καλή σας ανάγνωση!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤO

Μανώλη
Σκανδάλη
› Γιατρέ, επιτέλους!! Χρόνια την ήθελα αυτή τη συνέ
ντευξη...!!

Α.Μ. Μανώλη, για όλα τα πράγματα έρχεται η ώρα τους!
Ποτέ δεν ήμουνα άτομο που του άρεσε η προβολή! Τώρα
αν το κάνω είναι για την «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» αλλά
και για σένα!
› Να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να θυμηθούμε τα
εφηβικά σου χρόνια... Τι παιδί ήσουνα και πότε σου μπήκε
η ιδέα να σπουδάσεις στην Ιατρική Σχολή;

Α.Μ. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Η ιδέα για να περάσει πρώτα
από το μυαλό μου ξεκίνησε από τις πρώτες τάξεις του Γυμνα
σίου. Ήταν το επάγγελμα του πατέρα μου -που ως γνωστό
είχε κρεοπωλείο - και πολλές φορές με έπαιρνε μαζί του κι
εγώ περιεργαζόμουνα τα σφάγια! Αυτός έκανε αυτό που
έκανε για τη δουλειά του και εμένα το μυαλό συνδυαζόταν
με ανατομία πάνω στα σφάγια! Βέβαια, στον άνθρωπο είναι
διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εδώ πρέπει να κάνεις τα
πάντα για να αποκαταστήσεις τις διάφορες βλάβες και συνεπώς την υγεία και τη ζωή ενός ανθρώπου! Αλλά από εκεί
μου μπήκε στο μυαλό! Μου μπήκε, λοιπόν, η ιδέα από τότε
να πάω Ιατρική και μάλιστα ευθύς εξαρχής πάνω στη χειρουργική! Όσον αφορά το άλλο σκέλος της ερώτησής σου,
για το τι παιδί ήμουνα στην εφηβική μου ζωή, θα σου πω ότι
ήμουν ένα εξαιρετικά ζωηρό παιδί με ενέργεια αλλά όχι
εριστικό με κακά συμπλέγματα.
› Δημιούργησε ποτέ πρόβλημα αυτή η ζωηράδα στην
παρέα και τους φίλους σου;

Α.Μ. Όχι... όχι... Ίσα-ίσα... Με δέχονταν όπως ακριβώς
ήμουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Ποτέ δεν χάλασα τις παιδικές φιλίες και τις παρέες μου από τότε. Κρατάνε αναλλοίωτες. Δεν υπάρχει κανένας από την παρέα μου που θα πει
ότι κάποια στιγμή τα χαλάσαμε και δεν τα ξαναβρήκαμε.
Μπορεί με αρκετούς να ζούμε σε διαφορετικά μέρη λόγω
δουλειάς, αλλά αυτό δεν εμποδίζει να τα λέμε και να βρισκόμαστε, όταν μπορούμε. Όλους τους φίλους μου τους
σκέφτομαι πάντα με αγάπη.
› Μπορείς να θυμηθείς τα συναισθήματα και τις αγωνίες
σου όταν ήρθες στην Αθήνα να δώσεις εξετάσεις στην
Ιατρική;

Α.Μ. Βέβαια! Έφυγα από τα Ανώγεια χωρίς μία ώρα φροντι
στήριο γιατί δεν υπήρχαν οι διάφορες δυνατότητες να είχαμε
το βοήθημα του φροντιστηρίου. Όπως περιμέναμε να δώσουμε τις εξετάσεις στο κτήριο της Μαρασλείoυ Ακαδημίας μα-

› Θυμάσαι κάποια συμβουλή, κάποια παραγγελιά από
τους γονείς σου, από τη μάνα σου όταν έφευγες από τα
Ανώγεια για να σπουδάσεις ή ξεκίναγες την άσκηση του
ιατρικού επαγγέλματος;

Α.Μ. Για τον πατέρα μου και τη μάνα μου έχω να λέω πολλά
και τους χρωστάω περισσότερα! Τους ευχαριστώ για όλα!
› Πώς ήταν τα πρώτα χρόνια σου εδώ στο Ιπποκράτειο
από πλευράς συνθηκών εργασίας;

Α.Μ. Καλά το αναφέρεις γιατί εδώ πέρασα σχεδόν όλα τα
χρόνια μου, εκτός Ιπποκράτειου ο χρόνος υπηρεσίας μου
ήταν απειροελάχιστος. Αν εξαιρέσουμε το μικρό διάστημα
που ήμουνα στο «Βενιζέλειο» νοσοκομείο Ηρακλείου και το
αγροτικό μου στο Ρέθυμνο, όλα τα χρόνια μου ήταν εδώ.
Ήρθα στο Ιπποκράτειο για να κάνω το χρόνο εξειδίκευσης
μου, χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω σε καμία περίπτωση
το χρόνο που θα έμενα εδώ και έμεινα μια ζωή! Τα πρώτα
χρόνια μου εδώ ήταν δύσκολα σε διάφορα θέματα. Για καλή
μου τύχη, λίγο αργότερα, είχα δίπλα μου πολύ καλούς συνα-

› Γενικά, ποια είναι τα ηθικά κέρδη
που έχεις αποκομίσει όλα αυτά
τα χρόνια που είσαι γιατρός
και ειδικά χειρουργός;

A.M. Εδώ είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα
της Ιατρικής και ειδικότερα της χειρουρ
γικής με τους άλλους κλάδους. Βλέπεις
το αποτέλεσμά σου αμέσως και βεβαίως
λυπάσαι ή χαίρεσαι! Η ικανοποίηση που
παίρνεις από αυτό που θα κάνεις έχει τις
βάσεις του στις ιδιαιτερότητες που είναι
πάρα πολύ μεγάλες. Όλα τα παράξενα
συναισθήματα σβήνουν με μιας όταν το
αποτέλεσμα είναι θετικό και η συνείδησή
σου ηρεμεί όταν κάνεις τα πάντα γι αυτό
που έμαθες και ξέρεις να κάνεις καλά.

Σχεδόν αχώριστος με την χειρουργική περιβολή!

Ο Ανδρέας Μανουράς με τον συντάκτη μας Μανώλη Σκανδάλη την ώρα της συνέντευξης στο γραφείο του στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Ο καθηγητής χειρουργικής Ανδρέας Μανουράς διαβάζει με προσοχή την «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ›

ζί με άλλους υποψήφιους που τους γνώρισα εκεί έξω, άκουγα
τους άλλους συνυποψήφιους μου στα διάφορα “πηγαδάκια”,
ότι αυτοί είχαν κάνει έξι χρόνια φροντιστήριο, ο άλλος πέντε
ο άλλος εφτά και είπα μέσα μου, «Εγώ ήντα γυρεύω εδώ
πέρα!» Όταν όμως έδωσα το πρώτο μου μάθημα, είπα μέσα
μου «Αυτές είναι οι εξετάσεις; Αν δεν περάσω φέτος, θα
περάσω σίγουρα του χρόνου!» Είχα μια μεγάλη βεβαιότητα
για τον εαυτό μου, γιατί έβλεπα ότι δεν ζοριζόμουνα με το
πεδίο της μάθησης και δεν κατέβαλα ιδιαίτερη προσπάθεια
να μάθω βασικά πράγματα που οι άλλοι τα μάθαιναν με πολύ κόπο. Αυτό το πράγμα έβλεπα ότι θα με βοηθούσε για τη
συνέχεια. Αλλά παρόλα αυτά ο κώλος μου ψήθηκε στην καρέκλα της μάθησης, ενώ όπως σου είπα δεν είχα πρόβλημα.

›

O ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

δέλφους- δασκάλους που με τη στάση και τη βοήθειά τους,
μου έκαναν τη ζωή πιο εύκολη και πιο ευχάριστη! Έτσι,
παρά τη σκληρή δουλειά που κατέβαλα, ήταν και είναι ένας
χώρος που τον αγάπησα και τον αγαπώ πολύ! Είναι γεγονός
ότι υπήρξαν πολλές ευνοϊκές συγκυρίες για μένα αλλά από
μόνες τους δεν λένε τίποτα αν κι εσύ δεν προσπαθήσεις για
τα μέγιστα!
› Αν σε βάλω να συγκρίνεις εκείνη την εποχή με τη
σημερινή, τι θετικά και τι αρνητικά βρίσκεις στο χθες και
το σήμερα;

Α.Μ. Κοίταξε να δεις... Τίποτα δεν μένει στατικό κι αυτό
περισσότερο στην Ιατρική. Η Ιατρική είναι ένας κλάδος που
αν τον αφήσεις μία μέρα, σε αφήνει δυο χρόνια. Συνεχώς
εξελίσσεται και είσαι υποχρεωμένος να την παρακολουθείς
για να μην σου ξεφύγει, γιατί τότε... θα κυνηγάς το «τρένο».
Πρέπει να είσαι σε διαρκή ενημέρωση για το τι συμβαίνει
παγκοσμίως στην Ιατρική. Σήμερα τα πράγματα σε σχέση
με παλιά είναι πολύ πιο απλά αφού πατάς ένα κουμπί και
έρχονται χιλιάδες πληροφορίες μπροστά στα μάτια σου, στην
κυριολεξία! Αυτό το πράγμα, πριν μερικές δεκαετίες δεν
υπήρχε. Αν θέλαμε να βρούμε μια πληροφορία για να γράψουμε ένα δοκίμιο θα έπρεπε να πάμε σε διάφορες βιβλιοθήκες
και να ψάχνουμε με τις ώρες ή να παραγγέλνουμε σε διάφορα κέντρα ανά τον κόσμο. Άρα, κατασπατάληση πολύτιμου
χρόνου, δαπανών για μια πληροφορία που σε λίγες ώρες θα
ήταν παλιά, αφού θα μπορούσε να έβγαινε μια νέα χωρίς
τόσες μέρες να περιμένουμε για να την έχουμε στα χέρια μας.
› Ένας γιατρός-γενικά- βλέπει την Ιατρική σαν μέγιστη
προσφορά στον άνθρωπο ή είναι το γόητρο που τον
μαγνητίζει και ακολουθεί αυτό το επάγγελμα - λει
τούργημα;

Α.Μ. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες που είπες, υπεισέρχονται στην διαδικασία αυτή. Αλλά είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι είναι μεγίστη η προσφορά, όπως και να το
κάνουμε! Ο καθένας ξεκινά και κάνει την επιλογή του, γιατί έχει στο μυαλό του ότι κάτι πρέπει να κάνει στη ζωή του
για να βιοποριστεί, για να επιβιώσει. Βεβαίως σκέπτεται και
την προβολή του. Όταν εγώ ξεκινούσα για να μπω στην
Ιατρική, όλα αυτά εξασφαλίζονταν και ήταν όλα σχεδόν
δεδομένα. Πράγμα που σήμερα δεν ισχύει στο ίδιο βαθμό,
τουλάχιστον. Σήμερα τα παιδιά που επιλέγουν να ακολουθήσουν τον κλάδο της Ιατρικής, να ξέρεις ότι είναι τα πιο
επιμελή! Σίγουρα είναι και έξυπνα αλλά είναι τα πιο επιμελή απ’ όλα τα άλλα παιδιά των άλλων σχολών. Ως δάσκαλος
στο πανεπιστήμιο, σου λέω ότι το επίπεδο των φοιτητών της
Ιατρικής σε σχέση με τους άλλους φοιτητές των διαφόρων
σχολών είναι πολύ ανώτερο. Αν όχι πιο έξυπνοι, σίγουρα
πιο επιμελείς! Και αυτό οφείλεται στον κόπο που χρειάζεται
για να περάσουν στην Ιατρική Σχολή...
› Για να γίνει όμως κάποιος καλός γιατρός χρειάζεται και
την αντίστοιχη υψηλή υποδομή. Η Ελλάδα έχει αυτή την
υποδομή για να βγει ένας γιατρός πλήρως επαρκής και
άρτια καταρτισμένος;

Α.Μ. Η ιατρική υποδομή στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου
χαμηλή! Ίσα- ίσα οι έλληνες γιατροί είναι περιζήτητοι σε
όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Αυτό φαίνεται από την ευκολία που βρίσκουν δουλειά στο εξωτερικό, σε πολλά από
τα προηγμένα κράτη.

βάθμια φροντίδα υγείας, αρκεί να λειτουργούν όλα τα τμήματα και να μην χρειάζεται να πας κατευθείαν σε τριτοβάθμια βαθμίδα. Άρα λιγότερα νοσοκομεία αλλά με περισσότερες δυνατότητες και υπηρεσίες. Νοσοκομεία, λοιπόν, που
να παρέχουν όλες τις δυνατότητες. Εκεί είναι το πρόβλημα.

› Πόσο απέχουμε στις υπηρεσίες και το επίπεδο περί
θαλψης από προηγμένες χώρες στην Ιατρική, όπως η
Αμερική, η Αγγλία, ο Καναδάς, η Σουηδία;

› Γιατί έχουμε πολλά και σοβαρά περιστατικά; Κάτι δεν
κάνουμε καλά ή είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων
και ορισμένα είναι πάνω από εμάς;

Α.Μ. Δεν απέχουμε καθόλου αν λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. Για να προχωρήσει
κάτι, σίγουρα, χρειάζονται τα χρήματα για την έρευνα. Αν
λάβουμε αυτά τα δεδομένα, είμαστε σε σχετικά πολύ υψηλό
επίπεδο. Το κράτος μπορεί να αδυνατεί να δώσει στο γιατρό
ότι χρειάζεται αλλά ο έλληνας γιατρός βρίσκει τρόπους να
ανταπεξέρχεται....

Α.Μ. Τα ίδια περιστατικά υπάρχουν σε όλο το κόσμο. Το
περιστατικό γίνεται σοβαρό και σοβαρότερο όταν δεν έχεις
τη δυνατότητα να κάνεις όλο αυτό που πρέπει...

› Δεν χρειάζεται, όμως, και τα απαραίτητα χρηματικά
κονδύλια για την έρευνα και την καινοτομία;

Α.Μ. Μα αυτό ακριβώς λέω! Μπορεί να μην έχει τους πόρους αλλά όπως λένε «η πενία τέχνας κατεργάζεται». Έτσι
κάνει και ο έλληνας γιατρός. Οι έλληνες γιατροί έχουν πολύ καλές σπουδές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με
τα μεταπτυχιακά τους και με τις διατριβές και έχουν πάραπάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό το τονίζω μετά παρρησίας!
› Σου έχει τύχει να χειρουργήσεις κάποιον ξέροντας από
την αρχή ότι έχει λίγες πιθανότητες να επανακάμψει
και με τη βοήθεια -φυσικά της ιατρικής- αλλά και της
δικής σου ψυχικής δύναμης και τόλμης, να φέρεις τα
επιθυμητά αποτελέσματα;

Α.Μ. Μόνο μια φορά; Πάρα πολλές φορές!!! Μα η πεμπτουσία της χειρουργικής είναι εδώ! Παλεύεις από την αρχή με
ένα αόρατο αντίπαλο την αβεβαιότητα. Όταν όμως στο τέλος βλέπεις το επιθυμητό αποτέλεσμα που πολλές φορές
είναι το απίστευτο, τότε η χαρά και η ικανοποίησή σου δεν
περιγράφονται!
› Ποιά είναι τα βασικά πράγματα πέρα του τομέα της
Ιατρικής που λες στους νέους φοιτητές που έρχονται
στο Ιπποκράτειο για την πρακτική τους;

Α.Μ. Τους λέω ωμά την αλήθεια. Ότι, δηλαδή, για να επιλέξετε τη χειρουργική πρέπει να καταβάλετε πολύ σκληρή
δουλειά. Δεν χρειάζεται σοφία και να είστε πάντα πολύ
κοντά στον ασθενή. Να ξεχάσετε ότι θα έχετε μέρες να
κάνετε τις εκδρομές σας και τις γιορτές σας. Αυτά, αν θέλετε να προσφέρετε τα μέγιστα στον άνθρωπο, πρέπει να
τα ξεχάσετε.
› Πιστεύεις ότι ο Έλληνας νοσοκομειακός γιατρός αντα
μείβεται σε σχέση με το διάβασμά του, τις ώρες δουλειάς,
τα ξενύχτια και την προσφορά του;

Α.Μ. Στην αρχή όχι τόσο αλλά στο τέλος αυτό που θα επιζη
τήσει πιστεύω ότι θα το βρει αν δουλέψει σκληρά και έχει
άριστη προσφορά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι εντυπωσιακά καλοί γιατροί με πανεπιστημιακή καριέρα αλλά
κινδυνεύουν σε κάποια φάση να χάσουν το «τρένο» από
διάφορες ατυχείς συγκυρίες. Εν κατακλείδι αν ένας γιατρός
είναι πολύ καλός και το κυνηγήσει πολύ, θα ανταμειφθεί.
› Στη χώρα μας έχουμε λίγα νοσοκομεία ή τα περιστατικά
είναι πάρα πολλά που κάνουν τα νοσοκομεία να
φαίνονται λίγα;

Α.Μ. Το θέμα δεν είναι τα νοσοκομεία, αφού θα μπορούσαμε να έχουμε αντιμετωπίσει βασικά προβλήματα με πιο λίγα
νοσοκομεία, αρκεί να μπορούν να λύνουν ζητήματα που έχει
ανάγκη ο πολίτης. Πχ η Σητεία έχει τρία νοσοκομεία που
θα μπορούσε να έχει ένα λιγότερο και αυτό να ήταν στον
Άγιο Νικόλαο που είναι πιο κεντρικά, στο νομό Λασιθίου
και με πολύ κόσμο και τουρισμό όλο το χρόνο. Στα Ανώγεια,
το Κέντρο Υγείας μπορεί να κάνει τη δουλειά στην πρωτο-

› Την πρόληψη, εννοείς;

Α.Μ. Βεβαίως! Την πρόληψη! Η πρόληψη έχει το μεγαλύτερο ποσοστό για την αντιμετώπιση σοβαρών νοσημάτων.
› Ως γνωστό, στον κανόνα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις,
αλλά αυτό που θα σου πω δεν έχει εξαίρεση. Τα Ανώγεια...
Και για να το προσωποποιήσω... Οι Ανωγειανοί σε έχουν
πολύ ψηλά στη συνείδηση και στην εκτίμησή τους σαν
γιατρό αλλά και σαν άνθρωπο! Ποιά είναι τα συναισθή
ματά σου, όταν μια κλειστή και δύσκολη κοινωνία, όπως
η δικιά μας, σε επιβραβεύει καθολικά με αυτού του
είδους την ηθική;

Α.Μ. Δεν θα ήμουν ειλικρινής αν σου έλεγα ότι αυτό το πράγμα με αφήνει αδιάφορο! Σίγουρα με ικανοποιεί και μάλιστα
σε μεγάλο βαθμό! Αυτό το πράγμα είναι η καλύτερη ανταμοιβή για ότι με χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο! Εξ’ άλλου η
σχέση μου με τους συγχωριανούς μου είναι αμφίδρομη και
πραγματική. Τους είχα πάντα σε προτεραιότητα για ότι ήθελαν από μένα και περνούσε από το χέρι μου!
› Τα Ανώγεια είναι ο τόπος που τον Αύγουστο περνάς
αρκετές μέρες! Είναι το ιδανικός μέρος για σένα, για
εκτόνωση από τους έντονους ρυθμούς των χειρουργείων
και του νοσοκομείου;

Α.Μ. Αν και εκεί ποτέ δεν έχω μείνει ήσυχος, δεν μπορώ να
διανοηθώ αλλού διακοπές πέρα από τα Ανώγεια! Όλα μου
τα χρόνια και όλες μου οι διακοπές είναι εκεί. Τα Ανώγεια
με ότι στραβά κι αν έχουν, τα παραβλέπω, γιατί τους έχω
μεγάλη αγάπη! Πάντα μέχρι να είμαι γερός και υγιής θα κατε
βαίνω να βλέπω τους φίλους μου και τους συγχωριανούς μου!
› Έχεις σκεφτεί τον εαυτό σου χωρίς το νοσοκομείο, το
χειρουργείο, το νυστέρι, τις επισκέψεις σου στους ασθε
νείς, τις χαρές και τις αγωνίες που είχες επί δεκαετίες;
...Και μετά από όλα αυτά, τι;

Α.Μ. Ακόμα δεν το έχω σκεφτεί αλλά πιστεύω ότι η οριστική απομάκρυνσή μου από όλα αυτά που είπες θα έχει ψυχολογικό κόστος! Προς το παρόν νιώθω τον εαυτό μου με
την ίδια ευεξία και δυνατότητα να προσφέρω το ίδιο όπως
και πριν από είκοσι, τριάντα χρόνια.
› Αφήνεις πίσω σου ένα τεράστιο έργο πάνω στην Ιατρική.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψυχικό όφελος που εσύ κρατάς
από όλη αυτή την προσφορά σου;

Α.Μ. Κοίταξε να δεις... Καταρχήν δεν μετανιώνω για τίποτα!
Ίσα- ίσα έχω νιώσει τόσα καλά πράγματα στη ζωή μου που
νομίζω ότι είμαι πλήρης! Είτε με τη δουλειά μου, είτε με την
τύχη μου, είτε με διάφορα, κατόρθωσα να έχω όλα αυτά που
θα ήθελε κάθε λογικός άνθρωπος για τον εαυτό του. Και
δεν αναφέρομαι στα προσωπικά αλλά για την Ιατρική και
τα Πανεπιστήμια.
› Ποιο είναι το τρίπτυχο για έναν επιτυχημένο γιατρό;

Α.Μ. Πρέπει πάνω απ’ όλα να έχει μέσα στην καρδιά του
και στη συνείδησή του ότι έκανε στο μέγιστο αυτό που έπρεπε. Να μη νιώθει ενοχές, που κι αυτό ανθρώπινο είναι, αν
έκανε αυτό που ορίζει η ιατρική του κατάρτιση.
› Γιατρέ σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να τα πούμε!

Α.Μ. Να σαι καλά, Μανώλη!

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ

ΑΝ Δ ΡΕΑ Μ ΑΝΟΥΡΑ
Ο καθηγητής Ανδρέας Μανουράς γεννήθηκε στα
Ανώγεια Μυλοποτάμου όπου και παρέμεινε μέχρι το
τέλος των γυμνασιακών του σπουδών. Εισήχθη με
εισαγωγικές εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Αριστο
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά τη λήψη
του πτυχίου της ιατρικής εκπλήρωσε τη στρατιωτική
του θητεία και την υπηρεσία υπαίθρου ως αγροτικός
ιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και στο
Βενιζέλειο Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Στη συνέχεια υπηρέτησε ως ειδικευόμενος ιατρός χει
ρουργικής στην Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη
νών στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών στο
οποίο και παραμένει ως σήμερα. Εν συνεχεία, υπηρέ
τησε στο ίδιο νοσοκομείο ως εσωτερικός βοηθός, επι
μελητής Β΄ και επιμελητής Α΄ του ΕΣΥ και μετά εκλέ
χτηκε λέκτορας χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μετεκπαιδεύτηκε στη Χειρουργική Κλινική του Πανεπι
στημίου του Newcastle, στο Νοσοκομείο «The Royal
Victoria Infirmary of Newcastle» της Μεγάλης Βρεττα
νίας, με γνωστικό αντικείμενο τη χειρουργική των
ενδοκρινών αδένων. Διήλθε όλες τις ακαδημαϊκές
βαθμίδες από λέκτορας, επίκουρος, αναπληρωτής και
ως τακτικός καθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστη
μίου Αθηνών, θέση την οποία κατέχει σήμερα. Σε όλες
αυτές τις κρίσεις εκλέχτηκε παμψηφεί.
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του καριέρας έχει
προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει πολύτιμο κλι
νικό έργο αντιμετωπίζοντας και θεραπεύοντας μεγάλο
αριθμό ασθενών. Παράλληλα έχει επιτελέσει και συνε
χίζει να επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ακαδημαϊκό έργο.
Καθ’όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχει ενεργά στην
εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, των ειδικευομένων ιατρών χειρουργικής της
Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπι
στημίου Αθηνών και μεταπτυχιακών ιατρών. Έχει
πραγματοποιήσει και συνεχίζει να διενεργεί πλήθος
κλινικών και ερευνητικών μελετών και πρωτοκόλλων.
Έχει επιβλέψει πάνω από 50 διδακτορικές διατριβές
και έχει γράψει ή συμμετάσχει στη συγγραφή 11
βιβλίων (μεταξύ των οποίων και δύο μονογραφίες) και
20 κεφαλαίων σε βιβλία. Έχει δημοσιεύσει πάνω από
150 άρθρα και μελέτες σε διεθνούς κύρους ξενόγλωσ
σα περιοδικά και 70 σε ελληνικά περιοδικά. Μερικές
από τις μελέτες του έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης
για άλλες εργασίες ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί ως
βιβλιογραφικές αναφορές σε άλλα άρθρα περισσότερες
από 1000 φορές. Επίσης, έχει ανακοινώσει πάνω από
190 εργασίες σε διεθνή και από 350 σε ελληνικά
συνέδρια, μερικές από τις οποίες έχουν διακριθεί με
βραβεία ή τιμητικούς επαίνους. Έχει συμμετάσχει
ενεργά σε πολύ μεγάλο αριθμό ελληνικών και διεθνών
συνεδρίων. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής
τριών ξενόγλωσσων ιατρικών περιοδικών και κριτής
εργασιών σε 20 διεθνή περιοδικά. Είναι δε μέλος
μεγάλου αριθμού ελληνικών και διεθνών ιατρικών
εταιριών και συλλόγων.
Η αγάπη του και η αφοσίωσή του στους ασθενείς
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Η μεγάλη του αγάπη
δε καθ’όλη τη διάρκεια της καριέρας του είναι οι φοι
τητές ιατρικής και οι ειδικευόμενοι ιατροί χειρουργικής
οι οποίοι και τον λατρεύουν.
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ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
& ΓΛΩΣΣΑ
«Τα εξ αμάξης»
ή Οι Γεφυρισμοί

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

« Η ΡΑΚΛΕΙΟΝ » (…Το μοιρολόι της Καραμπίνενας)
Μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στις ελληνικές θάλασσες. Συνέβη
τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμβρίου 1966, κοντά στην βραχονησίδα
Φαλκονέρα βορειοδυτικά της νήσου Μήλου, όταν το επιβατηγό - οχηματαγωγό
πλοίο «Ηράκλειον» των αδελφών Τυπάλδου, που εκτελούσε το δρομολόγιο
Χανιά - Πειραιάς, βυθίστηκε, λόγω μετατόπισης φορτίου, με αποτέλεσμα να
βρουν το θάνατο 224 άνθρωποι.
Ο καιρός ήταν βροχερός και στο Αιγαίο έπνεαν άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ, σύμφωνα με το σήμα που έφθασε στο Λιμεναρχείο Χανίων στις 8 το βράδυ. Το πλοίο
συνέχισε το ταξίδι του κάτω από δύσκολες συνθήκες, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα
της 8ης Δεκεμβρίου. Την ώρα αυτή βρισκόταν κοντά στη βραχονησίδα Φαλκονέρα, στα όρια του Κρητικού με το Μυρτώο Πέλαγος.
Το βαρύ φορτηγό - ψυγείο, που ήταν λυμένο, παλινδρομεί και συγκρούεται με
δύναμη με τα πλευρικά τοιχώματα και την πόρτα εισόδου, μέχρι που με ένα δυνατό χτύπημα σπάει τη μία από τις δύο μπουκαπόρτες, δημιουργώντας ρήγμα.
Τα νερά εισβάλουν ορμητικά και ο ασυρματιστής μόλις που προλαβαίνει να
εκπέμψει σήμα κινδύνου στις 2:00 π.μ.:
Γύρω στις 12 το μεσημέρι, όλη η Ελλάδα γνωρίζει για το τραγικό συμβάν και
δεκάδες άνθρωποι συρρέουν στα γραφεία της εταιρείας Τυπάλδου σε Χανιά και
Πειραιά για να μάθουν για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. Η κυβέρνηση κηρύσσει εθνικό πένθος για μία εβδομάδα.
Ανάμεσα στους επιβαίνοντες και οι συγχωριανοί μας Βασίλης Ηλιάκης, τελωνιακός υπάλληλος από τα Σίσαρχα και ο Μανώλης Καραμπίνης 17 ετών, τότε,
μέλος του πληρώματος. Η μάνα του άτυχου Μανώλη Καραμπίνη στέκεται με
περισσή αξιοπρέπεια πάνω από το φέρετρο του γιου καταθέτοντας την ψυχή
της και του λέει:
«Παιδί μου που σ’ ανάθρεψα υγιέ μου με βάσανα και κόπους ακριβέ μου
και μιας βραδιάς φουρτούνα κανακάρη μου σε σκέπασε το κύμα κοπελιάρη μου
και ο αφρός τση θάλασσας υγιέ μου έγινε σάβανό σου ακριβέ μου,
πώς να αγκαλιάσω κρίνε μου κι ανθέ μου το μαρμαρένιο σώμα σου υγιέ μου,
στη μητρική σου αγκαλιά παιδί μου ζωή για να σου δώσω γιασεμί μου,
πόσες φορές θα φώναξες υγιέ μου, μάνα βοήθησέ με ακριβέ μου
πόσες φορές θα φώναξες παιδί μου μάνα βοήθησέ με γιασεμί μου.
Μάνα βοήθησέ με γιασεμί μου...»
(Επιμέλεια
Μαν. Σκαν.)

Το τραγικό συμβάν
κυριάρχησε
στα πρωτοσέλιδα
των εφημερίδων
της εποχής
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Το κείμενο που ακολουθεί συντάχθηκε εξ
αιτίας της ευχάριστης ειδήσεως ότι η πόλις
της Ελευσίνας κηρύχθηκε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021, με την
ευχή μέχρι τότε να εξακολουθή να υπάρχη
Ευρώπη με ανθρώπινο πρόσωπο, και η πατρίδα μας να έχη ξεπεράσει την κρίση των
αξιών που μας μαστίζει.
Οι περισσότεροι από τους αναγνώστες της
εφημερίδας μας θα έχουν ακούσει ή και θα
έχουν χρησιμοποιήσει την έκφραση «τα εξ
αμάξης». Έκφραση εύηχη με την συνήχηση
του διπλού συμφώνου ξί {κσί} που εγκαθίσταται εύκολα στη μνήμη.. Η προέλευσή της
έχει μακρά πορεία. Χάνεται όμως, όπως χάνεται και η γλώσσα μας και πληθώρα ιερών
και οσίων αξιών.
Κατ αρχήν η λέξη άμαξα που διατηρείται μέχρι σήμερα στην καθομιλουμένη προκύπτει
από δυο επιμέρους ελληνικές λέξεις. Πρώτη
λέξη είναι το επίρρημα άμα με δασεία που
μεταξύ άλλων εννοιών, σημαίνει συγχρόνως
και κατ επέκτασιν μαζί. Η δεύτερη λέξις προέρχεται από το ρήμα- άγω και συγκεκριμένα
από τον μέλλοντα του ρήματος, άξω- που
χρησιμοποιείται μόνον για τα έμψυχα και σημαίνει οδηγώ έμψυχα πάντα ζώα ή ανθρώπους, ποτέ πράγματα. Για τα πράγματα χρησιμοποιείται το ρήμα φέρω.
Οι λέξεις λοιπόν άμα και άξω ενούμενες γεννούν την λέξη άμαξα, δηλ. τροχοφόρον όχημα
συρόμενον από ίππον ή ίππους ή άλλα υποζύγια που χρησιμεύει για την μεταφορά ανθρώπων ή πραγμάτων. Σήμερα στην γλώσσα μας
διατηρούνται οι λέξεις, αμάξι, που έχει επίσης
διατηρήσει τους ίππους ως μονάδα μετρήσεως
της δυνάμεώς του, αμαξοστοιχία, τα στοιχιμένα κατά σειρά βαγόνια του σιδηροδρόμου,
αμαξιτός ή αμαξωτός (δρόμος), ενώ στο λεξικό του Δημητράκου καταμετρούνται 70
λέξεις που προέρχονται από την σύζευξη του
επιρρήματος άμα και του ρήματος άγω.
Η έκφραση «του έσουρε τα εξ αμάξης» μας
παραπέμπει στο συρμό, στην κίνηση της άμα
ξας. Έκφραση που προέκυψε από μια αρχαία
συνήθεια ή μάλλον έθιμο. Και σημαίνει την
εκτόξευση πολλών και ομαδικών ύβρεων, που
προκαλούν τον γέλωτα.
Ο Σαράντος Καργάκος ισχυρίζεται1 ότι το
έθιμο αυτό προέκυψε από τον μύθο της Θεάς
Δήμητρας, που έλαβε χώρα στην Ελευσίνα. Η
θεά θλιμμένη από την αναζήτησι της Κόρης
της Περσεφόνης, κάθεται αμίλητη σ΄ ένα σκα
μνί μέσα στο ανάκτορο, με καλυμμένο το πρόσωπό της, μέχρι που εμφανίζεται η Ιάμβη,
έμπειρη και εφευρετική, που με τα αστεία της
σπάει τη θλίψι της θεάς και την κάνει να γελά
ση. Τα χωρατά της Ιάμβης είναι η μυθολογική
αιτία για τους γεφυρισμούς τα σκώμματα και
τα περιπαίγματα που λέγονταν εις βάρος των
προσκυνητών στην γέφυρα του Κηφισού που
επέβαιναν σε άμαξες ήγουν τα εξ αμάξης.
Επίσης αυτό το έθιμον αναφέρεται από τον
Αριστοφάνη στην κωμωδία του «Οι Βάτρα
χοι». Οι Αθηναίοι εξέρχονταν από την πόλι
προκειμένου να προϋπαντήσουν τους μυημέ
νους που επέστρεφαν από τα Ελευσίνια μυ
στήρια. Οι μυημένοι επέστρεφαν με το
άγαλμα δηλ. το ξόανον του Ιάκχου του γυιού
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της Δήμητρος ή της Περσεφόνης, και του
χθονίου Διός, κατ άλλους συζύγου της Περσε
φόνης, για να το τοποθετήσουν στο Ιακχείον,
ναόν που ευρίσκετο στην οδό που συνέδεε το
Δίπυλον με την αγορά των Αθηναίων. Ο
Ίακχος εθεωρείτο η άρρην αρχή της φύσεως,
μια μυστική θεότητα του κύκλου των Ελευ
σινίων Ιερών. 2
Η συνάντησις των Αθηναίων πολιτών και των
μυημένων γινόταν στη γέφυρα του Κηφισού
όπου αντηλλάσσοντο πάσης φύσεως υβριστι
κές ή περιπαικτικές φράσεις και βωμολοχίες
συνοδευόμενες και με άσεμνες χειρονομίες, οι
οποίες προκαλούσαν το γέλιο και κατά το
έθιμον δεν είχαν περαιτέρω συνέπειες. Υπό
την επήρειαν του Ιάκχου δηλ. του οίνου και
της χαράς αντηλλάσσοντο ύβρεις και βωμο
λοχίες χωρίς παρεξηγήσεις και κριτική. Η
λατρεία του Ιάκχου ίσχυσε μετά την επικρά
τησι των Ορφικών δογμάτων που θεωρούσαν
μέγιστο θεό τον Διόνυσο Ζαγρέα ή Βάχκο.
Κάτω απ αυτές τις συνθήκες, τόσον οι επι
στρέφοντες από τα μυστήρια όσον και οι πο
λίτες που εξήρχοντο από την Αθήνα για να
προυπαντήσουν τους εορτάσαντες, επέβαιναν
σε άμαξες και για τον λόγον αυτόν επικράτη
σαν οι φράσεις, τα εξ αμάξης ή τα εξ αμαξών3
η όλην την άμαξαν επεσπάσω.4
Αλλά οι ύβρεις και τα λοιπά συμπαρομαρ
τούντα ελέγοντο και γεφυρισμοί εξ αιτίας του
γεγονότος ότι οι συναντήσεις γίνονταν στη
γέφυρα του Κηφισού ή γύρω απ αυτή.
Παρόμοια γεγονότα συνέβαιναν και στα μι
κρά Διονύσια και στα ανθεστήρια κατά την
διάρκεια των οποίων οι εορτάζοντες περι
έτρεχαν τους αγρούς πάνω σε άμαξες, αλλη
λοσκωπτόμενοι.
Κατά την άποψή μου οι γεφυρισμοί ή τα εξ
αμάξης ήταν ένας τρόπος εκτόνωσεως της
ψυχής από τα πάθη και τα απωθημένα της
που σήμερα έχει υποκατασταθή από την
ψυχανάλησι.
Παροιμοιώδης είναι και η φράση του ρήτορα
Δημοσθένη που είπε στο Δικαστήριο στο λόγο
του περί Στεφάνου268,13:
«καὶ βοᾷς ῥητὰ καὶ ἄρρητ᾽ ὀνομάζων,
ὥσπερ ἐξ ἁμάξης, ἃ σοὶ καὶ τῷ σῷ γένει
πρόσεστιν, οὐκ ἐμοί» δηλ .κραυγάζεις και
λές και αυτά που λέγονται και αυτά που δεν
λέγονται κατά το έθιμο των εξ αμάξης, όπως
ταιριάζει σε σένα και το σόι σου, και όχι σε
μένα.
Σας παραπέμπει αυτός ο χαρακτηρισμός του
Δημοσθένη σε δηλώσεις πολιτικού προσώπου
και δη δυστυχώς συμπατριώτου μας;
Η ιστορία όταν αγνοείται και επαναλαμβάνεται, δυστυχώς επαναλαμβάνεται ως τραγωδία
και όχι ως φάρσα.
Αλς
1 Σαράντος Καργάκος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Τόμος Α΄σελ. 67 Εκδόσεις Gutenberg
2 Ο Ϊακχος ήταν προφανώς αρχικά η προσωποποίησις
των ιαχών που ανέπεμπαν οι μύστες κατά την διάρκειαν
της πορείας προς την Ελευσίνα. Καλ.Παπαγγελής και
Σαράντος Καργάκος σημ. 34 ως άνω
3 Κατά τον Δημητράκο Τ. Α΄σελ.309 «Εν ταις πομπαίς
προσωπεία τινές φορούντες απέσκωπτον τους άλλους
ως εν εορτή παίζοντες επί αμαξών φερόμενοι».
4 ¨Όλην την σωρείαν των υβρεων Το ρήμα επισπώ σημαίνει
τραβώ, σύρω το κατόπιν μου, έλκω.
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Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ

Ανωγειανές
Αθιβολές
Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση για τα παιδιά
Πάρε μπρε κουμπάρε
ένα καλιτσούνι και σώπα
Πριν από μερικά χρόνια κατεβαίνοντας στο χωριό
κοντά μεγαλοβδομάδα, τον πρώτο Ανωγειανό
που συνάντησα στο Μετόχι ήταν ο Γιώργης Μανουράς (Μουρτάτης). Με τον αυθορμητισμό που
διακρίνει το Γιώργη, μου είπε: Μπρε Σκαντάλη
(Σκανδάλη) σίμωσε* μουρέ* έπαε να σου πω ήντα
μου συνέβηκε με τα ΕΚΑΜ να το γράψεις στην
Ανωγειανή εφημερίδα. «Ερχόμουνα - που λες
Σκαντάλη- πριν από μερικές μέρες από τη Χώρα*
και κατά τα ξημερώματα στα Δανούζα* με σταματούνε έξι ΕΚΑΜ μίτες. Εσιμώσανε μπροστά
μου με τση κουκούλες και μου λένε να τονε δώσωλέει- τα χαρθιά* μου (άδεια- δίπλωμα- ασφάλεια).
Και κια που πάω να ανοίξω το ντουλαπάκι που
τα χω εκιά* όλα μαζωμένα, θωρώ, που λες, ένα
μπολ γεμάτο με καλιτσούνια! Αντίς να τους δώσω τα χαρτιά λέω σε ένα ΕΚΑΜ μίτη που ήταν
από πάνω από την κεφαλή μου και έτρεμε από την
κρυγιώτη* και τον λυπήθηκα: “Φάε μπρε κουμπάρε ένα καλιτσούνι να ζεσταθείς και άσε τα χαρτιά, τέτοια ώρα!!!” Ο άνθρωπος ετρεζάθηκε από
τη νοστιμιά που εφώνιαξε και τσ' άλλους και τους
έδωκα όπως ήτανε το μπολ. Μετά μου λένε φύγε
και ούτε χαρθιά ούτε πράμα εξανοίξανε, παρ' οτι
τα είχα όλα νόμιμα!!!» (Παγκοσμίως, μόνο στα
Ανώγεια μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα με απλό
κάτοικο!!!)

στο «Σύλλογο Ανωγειανών της Αθήνας»
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού,
ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας, διοργάνωσε με επιτυχία,
και με τη φροντίδα της προέδρου του, κ. Ζαχαρένιας Ανδρεαδάκη δημιουργώντας χαρούμενη και γιορτινή ατμόσφαιρα, στο πνεύμα πάντοτε, των ημερών, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα
παιδιά με θέμα «Η Εβίτα που νίκησε τα Αποθαρρύνια», βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του καλού συνεργάτη και φίλου του Συλλόγου μας κ. Κώστα Α. Μακρή.
Η εκδήλωση, την οποία επιμελήθηκε με την ιδιότητά του ως γραφίστας και συγγραφέας ο κ. Κωστής Μακρής , όπως και η Μουσειοπαιδαγωγός κ. Τίνα Χαραλάμπους Περδίκη, περιελάμβανε
αφήγηση από το αναφερόμενο βιβλίο για παιδιά του Κώστα Μακρή, καθώς επίσης και ζωγραφική, όπως και κατασκευή Χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μοιράστηκαν δώρα στους μικρούς φίλους του Συλλόγου μας, ενώ σε μια σημαντική πρωτοβουλία που έλαβε ο Σύλλογός των Ανωγειανών της Αθήνας, στο ίδιο
το πλαίσιο της εκδήλωσης, συλλέχθηκαν τρόφιμα μακράς διαρκείας και καινούργια παιχνίδια, με σκοπό να διατεθούν στον
ξενώνα του «Συλλόγου γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια - Η Φλόγα»
Και του χρόνου με υγεία και δημιουργικά!
Φ.Α.

Η ποιητική ευχή του Βιτωρόκωστα
Καλεσμένος στο Μονοφάτσι σε συγγενικό του
πρόσωπο είχε βρεθεί την δεκαετία του 1970 ο Βιτωρόκωστας. Όταν έφτασε η ώρα των ευχών, όλοι
οι καλεσμένοι έδιναν τις συνήθεις ευχές προς το
ζευγάρι. Ο Βιτωρόκωστας, περνόντας δίπλα από
τους νεόνυμφους έσφιξε το χέρι του γαμπρού, τον
κοίταξε στα μάτια και του λέει: «Αφού βάσανα
αποφάσισες να βάλεις στο κορμί σου συγχαρητήρια λοιπόν για την απόφασή σου!!!» (Αφήνοντας
άφωνους τους παρεβρισκόμενους!).
Και δεύτερη γέφυρα Στεναγμών
Στο κέντρο διασκέδασης «ΜΑΛΑΔΕΣ», του
Γιώργη Βιτώρου εμφανιζόταν παλιότερα ο μαντιναδολόγος Αριστείδης Χαιρέτης - «Γιαλάφτης». Ένα Σάββατο βράδυ, λίγο πριν αρχίσει
το πρόγραμμα, ο Αριστείδης βλέποντας μια νέα
γυναίκα να φορά ένα μαύρο τσεμπέρι και η σκέψη της να ήταν χαμένη στο απέραντο, την πλησιάζει και της λέει: «Ήντα γυρεύεις στση χαρές,
αφού το πρόσωπό σου, σ' αυτούς που δεν σε
ξέρουνε προδίδει τον καημό σου!» Και αμέσως
μετά: «Τη γέφυρα των στεναγμών την έχεις περασμένη, μα τί μ' αυτό που έχουνε και δεύτερη
χτισμένη!» (Περιττό να πούμε ότι η γυναίκα μέσα από τον καημό της έννιωσε σαφώς καλύτερα
από τον ποιητικό οίστρο του Αριστείδη!!!)
(Μαν. Σκαν.)
*Σίμωσε= πλησίασε. *Μουρέ=ρε. *Χώρα = Ηράκλειο.
* Δανούζα= τοποθεσία λίγο πριν την είσοδο στα Ανώγεια.
*Χαρθιά= νόμιμα έγγραφα αυτοκινήτου.
*Κρυγιώτη= τσουχτερό κρύο. * Εκιά = εκεί.

Ώρες λειτουργίας του Συλλόγου μας
κατά τη φετινή περίοδο
O Σύλλογός μας θα παραμένει για τη φετινή περίοδο ανοικτός,
τα Σάββατα & από ώρα:

16:00

έως

19:00

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.

Με

Ποιητική Ματιά

Γκρεμίσανέτον τον ιστό τσ’αγάπης που ενώνει
και διαιρέσαν το λαό, κλαίει και δε μερώνει
Μόνο μ’αγώνες ταξικούς και καθαρή τη σκέψη
Παλιό και νέο σύστημα μπορείς να ανατρέψεις
Άνθρωπε σε παρακαλώ έλα στα λογικά σου
και μη τα θες η στη ζωή, μονά-ζυγά δικά σου
Αφήσετε τα ψέματα κι ελάτε να ενωθούμε
τη λύση του προβλήματος αν θέλετε να βρούμε
Άνθρωπε πρέπει στη ζωή, σωστά να καταλάβεις
κλίνει ο κύκλος της ζωής και το μηδέν θα πάρεις
Άνθρωπε πρέπει να το δείς τη φύση μη ρυπαίνεις,
κράτα τον τόπο καθαρό στον τόπο απού μένεις
Άνθρωπε πρέπει να το δεις τη φύση μη ρυπαίνεις,
κάνει τσουνάμια δυνατά μια μέρα και σε παίρνει
Ο άνθρωπος ο σημερνός, ήντα θαρρείς πως κάνει
Βλέπει τα λάθη τ’αλλουνού και κριτική του κάνει
Ο άνθρωπος τα λάθη του ποτέ δε διορθώνει,
μετατοπίζεται συχνά και σ’άλλο τα φορτώνει
Κόντρα πηγαίνω στσι εποχές μ’ένα δικό μου τρόπο
και κάνω πάντα κριτική στα λάθη των αθρώπο
Ιωάννης Σκουλάς (Μανάβης)
(σ.σ. λόγω μεγάλης ένδειας χώρου, η συνέχεια της ενότητας
των δίστιχων που μας αποστάλθηκαν από τον αγαπητό Ιωάννη
Σκουλά, θα φιλοξενηθεί στο επόμενο φύλλο)

■ Στη μνήμη Μανούσου Μανουρά η ΧΑ Λευκοθέα Μανουρά και τα τέκνα του Κώστας,
Κατερίνα, Αριστομένης και Ντιάνα Μανουρά
εισέφεραν στην Φ. Α. το ποσό των 200 ευρώ
■ Στη μνήμη Μάργαρης Νικολάου Σπιθούρη
(Κλουτονίκενα), τα τέκνα της, Ελένη, Ανδρέας,
Λευτέρης, Λουκία και Κατερίνα εισέφεραν στη
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ
■ Στη μνήμη Ζαφειρένιας Ιωάννη Βρέντζου, οι
οικείοι της κατέθεσαν στη Φ.Α. το ποσό των
50 ευρώ
■ Ο Αντώνιος Νταγιαντάς εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ
■ Η Ζουμπουλιά Μαυρόκωστα-Φιλίνη, εισέφερε στη Φ.Α. στη μνήμη Ανδρονίκης Μανουρά
το ποσό των 100 ευρώ
■ Επίσης, η Ζουμπουλιά Μαυρόκωστα-Φιλίνη
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ
■ Η Πολυξένη Τζανουδάκη εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ
■ Ο Μιχάλης Αεράκης εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ
■ Στη μνήμη της Ελένης Ξυλούρη, τα τέκνα της
εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ
■ Στη μνήμη Νικήτα Σκουλά, η οικογένεια του
προσέφερε στη Φωνή των Ανωγείων το ποσό
των 50 ευρώ
■ Στη μνήμη Νικολάου Κοκοσάλη του Ανδρέα
εισέφεραν στη Φ.Α.: η οικογένεια του το ποσό
των 100 ευρώ, η κουνιάδα του, Κουτάντου Γεωρ
γία 50 και ο Δραμουντάνης Χαράλαμπος 50 ευρώ
■ Στη μνήμη Θηρεσίας Νταγιαντά, τα παιδιά
της εισέφεραν στη μνήμη της και στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ
■ Στη μνήμη Γεωργίου Κεφαλογιάννη (Χρονογιώργη) η οικογένεια του εισέφερε εις μνήμην
του, στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ
■ Στη μνήμη του Βασίλη Ν. Καλλέργη ο ανιψιός του Γιάννης Ξένος κατέθεσε στην εφημε
ρίδα μας το ποσό των 50 ευρώ. Επίσης τα αδέρ
φια του εκλιπόντος κατέθεσαν στην Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ
■ Στη μνήμη Ειρήνης Σαλούστρου (Χαρκιαδογιάννενα) η οικογένεια Γεωργίου Σαλούστρου
(ή Χαρκιαδογιώργη) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ και η οικογένεια Κωνσταντίνου
Σαλούστρου (Χαρκιαδόκωστα) το ποσό των
50 ευρώ
■ Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του Κλέαρχου Κεφαλογιάννη, η οικογένειά
του εισέφερε στη μνήμη του και στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ
■ Στη μνήμη Κρυσταλλία Πασπαράκη ο Γιάννης Χρονιάρης εισέφετε στη Φ.Α. και το Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας το ποσό των
50 ευρώ
■ Στη μνήμη Περσεφόνη Αεράκη, η Αγάπη
Μανουρά (Ζουρίδη) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 50 ευρώ.
■ Η Αικατερίνη Χαιρέτη του Νικολάου εισέφερε στη Φ.Α το ποσό των 20 ευρώ
■ Η Πελαγία Μανουρά και η Πολυξένη Μανουρά εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 30 ευρώ
■ Ο Διογένης Φασουλάς εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 20 ευρώ
■ Ο Εμμανουήλ Μαυρόκωστας εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ

διορθωσεισ
■ Στο προηγούμενο φύλλο, ακουσίως παραλήφθηκε η αναγραφή της προσφοράς των 100 ευρώ,
στην οποία προέβη προς τον Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου Ανωγείων, η οικογένεια Αριστείδη
Χαιρέτη-Μαρίας Πασπαράκη, στη μνήμη Νίκης
χα Βασιλείου Μανουρά (Κούντενα)
■ Από εσφαλμένη αναγραφή στο προηγούμενο
φύλλο, δεν τέθηκε η προσφορά των 50 ευρώ,
στην οποία προέβη η Αλίκη Μανίκα στη Φ.Α.
και στη μνήμη της αείμνηστης Ελευθερία Μπαράκου
■ Από εσφαλμένη αναγραφή τέθηκε, ότι ο Καλομοίρης Βασίλειος (Σμπρούλος) εισέφερε 20
ευρώ, αντί του ορθού 50 ευρώ στη Φ.Α.
Ζητούμε ταπεινά συγγνώμη, από τους θιγόμενους, για τα ακούσια, αυτά λάθη μας.

�

Ευχαριστίες
Η συντακτική ομάδα της «Φωνής
των Ανωγείων» και ο Σύλλογος
Ανωγειανών Αθήνας, εκφράζουμε σε
όλους τους εισφέροντες τα παραπάνω
χρηματικά ποσά, τις θερμότατες
ευχαριστίες μας. Συλλυπούμαστε όλους
στην απώλεια των αγαπημένων
προσώπων σας και συγχωριανών μας
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Συνέντευξη στη Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
Δε θα την έλεγα συνέντευξη, ούτε καν φιλική κουβέντα... Περισσότερο ένα απόγευμα
Παρασκευής, φιλοξενούμενη δύο εξαίρετων ανθρώπων, που έχω την τιμή και την χαρά
να μπορώ να τους αποκαλώ φίλους, στη διάρκεια του οποίου έλυσα απορίες, απέκτησα
γνώσεις, κυρίως όμως διδάχθηκα ήθος, ειλικρίνεια, χιούμορ και αλήθεια από έναν
κατεξοχήν...παραμυθά.
Κωστής Μακρής και Εβίτα Περιφεράκη. Η κρίση επί του αποτελέσματος δική σας...
Προσωπικά; Το απόλαυσα!

Kωστής

ΜακρήΣ
Φ.Α.› Είσαι πολυπράγμων καλλιτέχνης, ζωγράφος, ερασιτέχνης ξυλουργός, συγγραφέας, κειμενογράφος, γραφίστας. Θέλω λοιπόν
να ρωτήσω κάτι μη τετριμμένο, που το έχω
στο μυαλό μου πάντα για πολυπράγμονες
ανθρώπους, πολλώ μάλλον καλλιτέχνες: Ποιο
ήταν εκείνο το έναυσμα, πέρα από τη φυσική
κλίση, που σε οδήγησε προς την τέχνη;
Κ.Μ.› Πιθανόν κάποια προδιάθεση που είχα
σε συνδυασμό με τη δουλειά τού πατέρα μου,
που ήταν κι εκείνος γραφίστας. Είχε κάνει 3
χρόνια στη Σχολή Καλών Τεχνών, την οποία
ωστόσο δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει διότι
μεσολάβησε ο πόλεμος. Όμως ζωγράφιζε,
σχεδίαζε, σκιτσάριζε και τον παρακολουθούσα που έκανε μακέτες για διάφορα έντυπα,
συσκευασίες και άλλα. Αν έχει βέβαια κάποιος μία έφεση σε κάτι, αυτό σίγουρα βοηθά. Εγώ από μικρός ασχολιόμουν με πλαστελίνες, ξύλα, γι’ αυτό δηλώνω κι ερασιτέχνης
ξυλουργός. Μ’ αρέσει να μαστορεύω, να
φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου, και μετά
όλο αυτό έγινε σιγά σιγά ένα. Ζωγραφική,
μουσική (έκανα 3 χρόνια τρομπέτα), όλ’ αυτά με ενδιαφέρουν, με τη συγγραφή να είναι
υπόθεση της τελευταίας δεκαετίας.
Φ.Α.› Τα παιδιά κατευθύνονται από τους
γονείς και τον κοινωνικό περίγυρο προς τις
επιστήμες και τα γράμματα και λιγότερο
προς την τέχνη, έτσι ώστε να κερδίζουν ευκολότερα θεωρητικά τα προς το ζην. Εσύ
τελικά τα χεις μπερδέψει λίγο... Έκανες την
τέχνη επάγγελμα ή το αντίθετο;
Κ.Μ.› Έκανα την τέχνη επάγγελμα. Οι γραφικές τέχνες είναι δουλειά, εφαρμοσμένη
τέχνη.
Φ.Α.› Για να τα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά, πέρα απ’ ότι δηλώνεις στην εφορία ως
επίσημο επάγγελμα, εσύ, μέσα σου, απ’ όλες
αυτές τις τέχνες που έχεις καταπιαστεί κατά
καιρούς, ζωγραφική, μουσική, ξυλουργική,
λογοτεχνία...
Κ.Μ.› Και λίγη μαγειρική...
Φ.Α.› Αυτή είναι η καλύτερη (Γέλια). Λοιπόν
ωραία, απ’ ολες αυτές τις τέχνες έχεις μέσα
σου κατασταλάξει αν υπάρχει σε κάποια μεγαλύτερη κλίση;
Κ.Μ.› Νομίζω στον λόγο, στη γραφή. Εκεί
είναι. Κι όλα τ’ άλλα ήταν γύρω απ’ αυτό.
Και τώρα που το σκέφτομαι ακόμα και η
ζωγραφική ήταν η εικονογράφηση κάποιου
σεναρίου. Δεν έχει σημασία αν τελικά ήταν
μια εικόνα. Στην πραγματικότητα ήταν η
συμπύκνωση μιας ιστορίας. Η ιστορία αυτή
μπορεί να ήταν ο,τιδήποτε: ένα παιδί κι ένα
άλογο, δυο άνθρωποι, πάντα επομένως
υπήρχε μια ιστορία πίσω από κάθε εικόνα.
Κι αυτό δεν είναι ζωγραφική ιδιότητα. Κι
αυτός είναι και ο λόγος που σταμάτησα να
ζωγραφίζω.

Φ.Α.› Σταμάτησες εντελώς να ζωγραφίζεις;
Κ.Μ.› Σχεδόν. Κάνω ακόμα κάποια σκίτσα,
σχέδια, αλλά δεν ορίζω τον εαυτό μου σαν
ζωγράφο πια. Με εκφράζει λίγο.
Φ.Α.› Από το 1983 που έκανες την 1η προσωπική έκθεση ζωγραφικής, μέχρι τις αρχές
του 2000, που καταστάλαξες στη συγγραφή,
ποιες ήταν εκείνες οι εμπειρίες που σε οδήγησαν σ’ αυτή την τελική επιλογή;
Κ.Μ.› Δεν καταστάλαξα ακριβώς. Άρχισα
να γράφω γύρω στο 2006-2007 διότι δεν είχα
δουλειά. Η ανεργία ήταν λοιπόν ένα καλό
κίνητρο. Είχα χρόνο, είχα προβλήματα και
μέσα απ’ το γράψιμο άρχισα να αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα ή να... παραμυθιάζομαι, να ανακουφίζομαι κατά κάποιο τρόπο.
Φ.Α.› Ποια μορφή γραφής ήταν εκείνη που
1η σου προέκυψε;
Κ.Μ.› Ξεκίνησα με παραμύθια. Και θεωρώ
το παραμύθι ένα πολύ απαιτητικό είδος. Ξεκίνησα να γράφω λοιπόν παραμύθια, έχοντας
διαβάσει πολλά και κάποια από τα πράγματα
που μ’ άρεσαν πάρα πολύ ήταν παραμύθια,
είτε λαϊκά είτε πιο δουλεμένα. Παραμύθια
του Όσκαρ Ουάϊλντ, του Άντερσεν, των
αδελφών Γκριμ, οι 1000+1 νύκτες, όλο αυτό
το παραμυθένιο δημιούργημα, που έχει πολλά πρόσωπα. Υπάρχει η λογοτεχνία, αλλά
υπάρχει και η διαπαιδαγώγηση, υπάρχει και
η παιδεία, υπάρχει και η λαογραφία, πάρα
πολλά πράγματα μαζί. Φυσικά μου αρέσει
και η λογοτεχνία, όλα τα καλά βιβλία, αλλά
ξεκίνησα να γράφω τέτοιου είδους, φανταστικά πράγματα. Έχω γράψει και τυπικό
μυθιστόρημα ή διήγημα, που δεν είναι και
τόσο φανταστικό. Αν και πάντα υπάρχει η
φυγή στο ονειρικό, στο μαγικό κατά κάποιο
τρόπο, που άλλωστε υπάρχει και στη ζωή μας.
Φ.Α.› Η καθημερινότητα συναντάται μέσα
στο παραμύθι; Κουβέντες, εικόνες, συζητήσεις
αναπαράγονται μέσα στα παραμύθια σου;
Κ.Μ.› Φυσικά. Εκ του μηδενός δεν παράγεται τίποτα. Δηλαδή αναγκαστικά φτιάχνεις
πράγματα με τα υλικά που έχεις. Και η πρώτη ύλη οποιουδήποτε γράφει, είτε ποιητής
είναι, είτε παραμυθάς, είτε μυθιστοριογράφος, είναι ο κόσμος στον οποίο έχει ζήσει
από παιδί, σαν ενήλικος, κ.λπ.
Φ.Α.› Προσωπικά, μην έχοντας σχέση με τη
δημιουργική γραφή, με τη μορφή που τη συζητάμε μαζί, πάντα μου φάνταζε δύσκολο να
εκφράσει κάποιος γραπτώς μια σκέψη, φανταστική ή πραγματική, που να «αγγίζει»
την παιδική ψυχή. Εσύ πως το χεις καταφέρει αυτό; Ήταν για σένα πρόκληση;
Κ.Μ.› Ναι ήταν για μένα πρόκληση, δεν ξέρω βέβαια αν το ’χω καταφέρει, θα το δείξει
ο χρόνος...
Φ.Α.› Μα πώς δεν το χεις καταφέρει, έχεις
ήδη στο ενεργητικό σου βραβευμένες δουλειές.

Κ.Μ.› Τέλος πάντων, θυμάμαι τι μου άρεσε.
Θυμάμαι ποια βιβλία, ποια γλώσσα, ποιες
ιστορίες μου άρεσαν ως παιδί. Και θυμάμαι
ότι μου άρεσαν πράγματα που είχαν αλήθεια.
Που δεν ήταν γλυκανάλατα, με σέβονταν σαν
άνθρωπο, σαν αναγνώστη, δεν μου παρουσίαζαν μια πραγματικότητα άλλη απ’ αυτή
που βίωνα, είχαν δηλαδή αλήθεια. Αυτό άλλωστε ισχύει ακόμα και τώρα: μου αρέσουν
τα βιβλία που έχουν αλήθεια. Κι όταν λέω
αλήθεια δεν αναφέρομαι σε μια πραγματικότητα μετρήσιμη με επιστημονικό τρόπο, αναφέρομαι στην προτίμηση που έχω σ’ ένα βιβλίο που αναφέρεται στις σκανδαλιές που
κάνει ένα παιδάκι, παρά να μου λένε ότι τα
παιδάκια είναι αγγελούδια. Γιατί δεν είναι.
Φ.Α.› Νομίζω ωστόσο ότι μέσα από τα βιβλία
σου δεν βρίσκεις μόνο τρόπους να παρουσιάζεις τα παιδιά στην πραγματική, την καθημερινή τους διάσταση, αλλά και τρόπους
«διαχείρισης» των όποιων παιδικών φόβων,
ερωτήσεων, αγωνιών. Ρωτάς σαν παιδί, και
απαντάς ο ίδιος. Ο συνδυασμός αυτός πως
προκύπτει; Οι εγγονές σου είναι πηγή
έμπνευσης και δημιουργίας;
Κ.Μ.› Πηγή έμπνευσης είναι όλα τα παιδιά.
Οι εγγονές είναι απλώς πιο κοντά μου και
είναι λογικό από τις καθημερινές μας κουβέντες να παίρνω πράγματα. Και να δίνω…
Υπάρχει διαρκής αλληλεπίδραση. Η επαφή
με τα παιδιά είναι πηγή αστείρευτη.
Φ.Α.› Το 1ο σου ολοκληρωμένο βιβλίο είναι
ο Πιοζ Νάμε και οι 5 γάτες;
Κ.Μ.› Ναι.
Φ.Α.› Εκεί λοιπόν πρωτοεμφανίζεται κι αυτή η υπέροχα ευρηματική ονοματολογία /
λεξιπλασία. Αυτή πως έχει προκύψει;

Κ.Μ.› Μπα... είναι δευτερογενής, ένα περίεργο ταξίδι των λέξεων, που καταλήγει κάποια στιγμή στο αποτέλεσμα, που βλέπουν
οι αναγνώστες.
Φ.Α.› Πρέπει όμως να ξέρεις να διαχειρίζεσαι σωστά τη γλώσσα και να γνωρίζεις την
ετυμολογία των λέξεων για να τη χρησιμοποιείς και να την πλάθεις τόσο σωστα.
Κ.Μ.› Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται μια
έρευνα.
Φ.Α.› Πρώτα ήρθε λοιπόν η ιδέα της λογοπλασίας και ύστερα η έρευνα ή το αντίθετο;
Κ.Μ.› Δεν έχει μεγάλη διαφορά η κατασκευή
του ονόματος (π.χ) «Τηλέμαχος» από το όνομα «Πεσκιάλα». Είναι ιδιότητες και τα δύο.
Η Πεσκιάλα έχει την ιδιότητα, να θέλει ο
Πιοζ Νάμε «να του πει κι άλλα», καθώς είναι
η συμμαθήτριά του που συμπαθεί περισσότερο ή ―μάλλον― είναι ερωτευμένος μαζί
της. Οι 5 γάτες στον Πιοζ Νάμε (η Τρεχατόρα, η Μπεζμέσα, ο Κινατόβρης, η Αλουκίτα
και η Σοπακιάκου) έχουν κάποιες ιδιότητες,
είναι κατά κάποιον τρόπο οι 5 αισθήσεις μας,
έχουν να κάνουν με τον τρόπο που προσλαμβάνουμε τον κόσμο με τις αισθήσεις μας.
Επομένως, οι 5 γάτες με τις ξεχωριστές τους
ικανότητες είναι οι σύμμαχοι του Πιοζ Νάμε
που τον βοηθούν να νικήσει τα εμπόδια και
τους φόβους του, να λύσει τα προβλήματά
του και να φτάσει στον προορισμό του.
Φ.Α.› Και πώς γίνεται να επέρχονται τόσο
«εύκολα» οι λύσεις των προβλημάτων του
Πιοζ Νάμε;
Κ.Μ.› Έχει κάποιες αρετές ως χαρακτήρας
και παρόλο που συχνά φοβάται, μαθαίνει να
νικάει τους φόβους του και έχει και κάποιες
μαγικές βοήθειες, που είναι στην ουσία οι

Φ.Α.:› Νομίζω ωστόσο ότι η προσπάθειά σου να
προτείνεις στα παιδιά τρόπους διαφυγής, αλλά και
υπέρβασης του φόβου, διατυπώνεται σαφέστερα στο πιο
πρόσφατο έργο σου «Η Εβίτα που νίκησε τ’ Αποθαρρύνια».
Αυτό έχει να κάνει και με τη δική σου παιδική εμπειρία;
Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή αναζητούσες κι εσύ
τις διεξόδους σου;

Κ.Μ.: Περισσότερο με τη σκέψη που οδηγεί τα πράγματα στις ακραίες τους
συνέπειες. Κι η πιο ακραία συνέπεια είναι ο θάνατος. Εάν απελευθερωθείς
από τον τρόμο του θανάτου κατά κάποιο τρόπο αρχίζεις να διαχειρίζεσαι όλα
τα προηγούμενα. Εάν με άλλα λόγια έχεις στον νου σου ότι οι απαντήσεις
σε όλα είναι στην ουσία το «ναι» και το «όχι» δεν έχεις λόγο να είσαι
τρομαγμένος, γιατί ξέρεις τις πιθανότητες με τις οποίες έρχεσαι
αντιμέτωπος. Δεν πιστεύω και τόσο στο «ότι δεν με σκοτώνει μας κάνει
πιο δυνατό» αλλά νομίζω ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε και οι διαδικασίες
που ακολουθούμε για να ξεπερνάμε κάτι που θα μπορούσε να μας σκοτώσει,
μας κάνει πιο δυνατούς. Αυτό είναι και μια πολιτική θέση για τον καθένα,
το αντίθετο της υποταγής και της παραίτησης.

Κ.Μ.› Δεν είναι τωρινή υπόθεση, είναι πολύ
παλιά. Μου άρεσε πάντα να δίνω δικά μου
ονόματα σε κάποια πράγματα στην καθημερινότητα. Το 1ο μας αυτοκίνητο, για παράδειγμα, που ήταν σκαραβαίος (ΦολκςΒάγκεν), τον λέγαμε σφουρδούμπουλα, που
είναι παραφθορά του σπέρδουκλα, λόγω
σχήματος. Υπάρχουν, με άλλα λόγια, κάποιες λέξεις, που σου δίνουν μια εικόνα.
Φ.Α.› Πρωτογενής λογοπλασία ωστόσο...

βοήθειες που μπορούμε να έχουμε όλοι μας,
κι ας μην είναι και τόσο μαγικές. Είναι αυτό
που αν το αναζητήσουμε με θέληση κι αποφασιστικότητα, πολλές φορές θα το βρούμε.
Είτε είναι φίλοι, είτε είναι το οικογενειακό
μας περιβάλλον ή μια δουλειά που μπορούμε
να κάνουμε, κάποιες δυνατότητες που πρέπει να τις ενεργοποιήσουμε, να τις οξύνουμε
και από κει και πέρα τα αποτελέσματα μπορούν να είναι καλά.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Ιστορίες του ωκεανού

Φ.Α.:› Χωρίς ωστόσο να θέλω να περιαυτολογήσω – που δεν το συνηθίζω και καθόλου σε ό,τι
αφορά τ’ Ανώγεια – δεν νομίζεις πως η αγάπη για τ’ Ανώγεια είναι αναπόφευκτη και προκύπτει
σε όλους όσους τα γνωρίζουν; (Γέλια)

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ

Κ.Μ.: Φυσικά, διότι ως γνωστόν σοβινιστής είναι αυτός που νομίζει ότι ο τόπος του είναι
καλύτερος από τ’ Ανώγεια (Γέλια). Τ’ Ανώγεια είναι ένας πραγματικά παράξενος τόπος,
όπου η ανεκτικότητα συμπορεύεται με τη σοφία και ο αυτοθαυμασμός με τον αυτοσαρκασμό.
Είναι μια κοινότητα όπου τα εν οίκω μένουν πάντα εν οίκω και τα εν δήμω είναι μονίμως πολύ
καλά «ντυμένα». Είτε αυτό έχει να κάνει με φορεσιά, είτε με λόγο, με χορό, με διασκέδαση.
Υπάρχει μια αριστοκρατικότητα στον τρόπο που σε δέχονται τ’ Ανώγεια. Οι Ανωγειανοί είναι
τόσο καλά γαλουχημένοι με τις αρετές του τόπου τους, με τα καλά του στοιχεία, που την έχουν
«ψωνίσει» τόσο καλά, που μακάρι να ήμασταν όλοι τόσο καλά «ψωνισμένοι». Κι αυτό είναι κάτι
που περνά από γενιά σε γενιά. Κι είν’ αυτό το «μαζί» των γενεών, που οπλίζει τους νεότερους
με τεράστια δύναμη, μια δύναμη που ήθελα να περάσει μέσα από την «Εβίτα που νίκησε
τ’ Αποθαρρύνια». Γιατί έχω δει πώς τα Ανωγειανόπουλα μαθαίνουν από πολύ μικρά να νικούν
τα δικά τους Αποθαρρύνια.

Φ.Α.› Θα ήθελα να μου πεις αν και τι ήταν αυτό
που εξελίχθηκε μέσα σου ανάμεσα στα δύο έργα που
έχει εκδώσει. Το «Ο Πιοζ Νάμε και οι 5 γάτες» και
το «Η Εβίτα που νίκησε τ’ αποθαρρύνια»; Και μάλιστα ν’ απευθυνθείς με το νεότερο σε παιδιά μικρότερης ηλικίας.
Κ.Μ.› Κάθε μέρα περισσότερα πράγματα εξελίσσονται και σίγουρα μ’ επηρέασε πλέον και η επαφή με τις εγγονές μας, που άρχισαν να μεγαλώνουν
και να μπαίνουμε ο ένας στη ζωή του άλλου. Όταν
έγραφα τον Πιοζ Νάμε δεν είχα καν εγγονές.
Ήταν καίριος ο ερχομός τους, αλλά ταυτόχρονα
και ένας τρόπος να τις προσεγγίσω κι εγώ μέσα
από τη γραφή.
Φ.Α.› Η επιρροή των εγγονών συνέβαλε τόσο ώστε
να δημιουργηθεί τελικά και ο τίτλος του έργου;
Κ.Μ.› Ο τίτλος είναι και μια ευχή: Η Εβίτα που θέλω να νικάει τ’ αποθαρρύνια. Κι όχι μόνο η εγγονή
μας Εβίτα, αλλά και κάθε παιδί στη θέση της.
Φ.Α.› Εκτός από τα παραμύθια που έχεις ήδη εκδώσει, γράφεις και στο www.iporta.gr άρθρα για την
επικαιρότητα. Συνδυάζονται αυτά τα δύο: ο κόσμος
της φαντασίας και η πεζή καθημερινότητα;
Κ.Μ.› Ναι, είναι όλα γράψιμο. Όλα είναι ψάξιμο της
λέξης, των εννοιών. Άλλωστε και όταν δεν δουλεύω
πάνω σε κάτι συγκεκριμένο, μπορεί να κάνω ασκήσεις. Να περιγράψω π.χ. κάτι που βλέπω με όσο
μεγαλύτερη ακρίβεια μπορώ αναγνωρίζοντας ότι δεν
υπάρχουν αυτονόητα. Αυτό είναι μια καλή άσκηση
για τη γραφή. Πως να περιγράψεις, ας πούμε, ένα
σώμα καλοριφέρ σ’ έναν εξωγήινο.
Φ.Α.› Αυτό είναι πράγματι κάτι που μπορεί κάλλιστα
να συμβεί σε ένα μέσο άνθρωπο... (γέλια)
Κ.Μ.› Είναι όμως μια καλή άσκηση για να δούμε τη
σύμβαση του λόγου. Για να περιγράψεις με νέο τρόπο κάτι που στην κοινή λογική είναι σχετικά αυτονόητο.
Φ.Α.› Στη δική σου οπτική ως συγγραφέα, που
προς το παρόν, παρ’ ότι γράφεις έργα και για ενήλικες, έχεις εκδώσει μόνο εκείνα που απευθύνονται
σε παιδιά, θεωρείς ότι υπάρχουν όρια ανάμεσα στην
φαντασία και την πραγματικότητα ή είναι όλα
ρευστά;
Κ.Μ.› Είναι ρευστά. Ακόμα και μια καθημερινή
φράση όπως «Βοήθα Παναγιά μου» ή «Σε καλό να
μας βγει» δεν είναι μετρήσιμη, είναι στο χώρο της
φαντασίας, της πίστης, του ονείρου. Είναι πολύ
δύσκολο να ξεκαθαρίσουμε τι είναι πραγματικό
και τι όχι.
Φ.Α.› Κι ο λόγος που σε ώθησε να γράψεις έργα και
για ενήλικες ποιος ήταν;
Κ.Μ.› Μάλλον η διαχείριση του θέματος. Κάποιο
θέμα που δεν μπορούσε να γίνει παραμύθι, αλλά
παρ’ όλ’ αυτά ήθελα να το διαχειριστώ. Η συγγραφή
δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Ακολουθεί την πορεία
του κεραυνού, που διαχέεται η ενέργειά του προς
διάφορες κατευθύνσεις, φτάνει όμως με τον πιο σύντομο τρόπο στο τέρμα, στοαποτέλεσμα.
Φ.Α.› Ο συγγραφέας εκτίθεται μεσ’ από το έργο του;
Κ.Μ.› Πάντα. Κι αυτό ισχύει για όλους όσοι ασχολούνται με τις τέχνες. Για μένα η διαφορά ανάμεσα
στον «ερασιτέχνη» και τον επαγγελματία είναι ακριβώς αυτή η έκθεση. Αυτό το θάρρος που χρειάζεται
για να θέσεις το έργο σου στην κρίση του άλλου.
Φ.Α.› Και πόση σημασία έχει αλήθεια η κρίση ή η
επίκριση του άλλου;
Κ.Μ.› Κάθε εκδοτική απόρριψη είναι για μένα μία
πρόκληση να κάνω καλύτερο αυτό που έχω δημιουργήσει. Μ’ αυτή την έννοια μπορεί να με στενοχωρεί προσωρινά η απόρριψη, αλλά δεν το βάζω

ΠΑΤΕΡΑ

κάτω. Η εκμάθηση της γραφής είναι τελικά κι ένας
τρόπος εκμάθησης της απόρριψης, του τι δε χρειάζεσαι, ώστε να έχεις ένα αποτέλεσμα που θα είναι
πυκνό, σαφές, ελκυστικό και φυσικά να λέει κάτι,
να έχει λόγο ύπαρξης.
Φ.Α.› Μιας όμως κι η κουβέντα μας αυτή φιλοξενείται στη «Φωνή των Ανωγείων» θέλω να μου μιλήσεις
λίγο για την επαφή σου με το ανωγειανό στοιχείο.
Κ.Μ.› Τρομακτική, καταπληκτική, απίθανη, όλ’ αυτά…
Φ.Α.› Τρομακτική;! (Γέλια) Θέλω να μου τα αιτιολογήσεις όλα γιατί να ξέρεις θα καταγραφούν...
Κ.Μ.› Μα γι’ αυτό τα λέω για να καταγραφούν. Και
θα σ’τα αιτιολογήσω όλα. Κατ’ αρχάς είναι τρομακτική γιατί με «υποχρεώνουν» να τρώω πάρα πολύ,
όχι ότι το ’χω ζόρι, αλλά τέλος πάντων (γέλια). Με
«υποχρεώνουν» να πίνω. Σε κάθε περίπτωση όμως
δεν γίνεται να βγουν ποτέ απ’ την καρδιά μου.
Φ.Α.› Πως μπήκαν στην καρδιά θα μας πεις;
Κ.Μ.› Με παπά και με κουμπάρο (Γέλια) ως σύζυγος της Εβίτας Περιφεράκη. Εξ ου και το «Εβίτος»
με το οποίο με προσφωνούν συχνά κάποιοι στ’ Ανώγεια (Γέλια).
Φ.Α.› Μπορούμε δηλαδή να βαυκαλιζόμαστε οι
Ανωγειανοί και για τον επιπλέον λόγο ότι συμβάλλαμε στη δημιουργικότητα ενός ταλαντούχου συγγραφέα όπως εσύ;
Κ.Μ.› Σαφώς τ’ Ανώγεια υπάρχουν κι έχουν επηρεάσει πολλά έργα μου. Η σοφία, η ανεκτικότητα,
το αστραφτερό μυαλό, η γρήγορη σκέψη, η συνύπαρξη γενεών, κ.λπ. Και θα ήθελα, κλείνοντας να
ευχηθώ «Η Φωνή των Ανωγείων» να γίνει ακόμα
πιο βροντερή φωνή ενθάρρυνσης και μέσα από
αυτήν να προσφέρονται πάντα τα αστείρευτα «καλούδια» που έχουν να προσφέρουν τ’ Ανώγεια σε
όλους τους τομείς. Γιατί ο «λύχνος» τους είναι
άσβεστος...

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

Ξέρεις πατέρα, είναι πολλά
αυτά τα «λίγα» που μας κρατούν εδώ. Καρφωμένους στη
γη. Γι' αυτό το κάτι, που
ποιος ξέρει αν θα 'ρθει. Μόλις χθες πατέρα κατάλαβα, τι
είναι αλήθεια η μικρή μας
στιγμή. Κι όλο ξεφεύγει πατέρα. Ένα πραφ κι έφυγε. Δεν προλαβαίνω ούτε καν να
την χωρέσω.
Θυμάσαι πατέρα, όταν ήμουν μικρή; Στα μάτια σου έμαθα την αλήθεια του κόσμου. Να μη μισώ, να αγαπάω, να
μοιράζομαι. Είναι αργά για μας πατέρα στον κόσμο ετούτο; Είναι σκληρή η ζωή για μας τους απ’ αλλού φερμένους.
Όμως εμείς, εκεί πατέρα. Κάθε μέρα σε πείσμα των καιρών, να σκαλίζουμε τη ζωή με τα νύχια μας. Για το αύριο
πατέρα. Για να λέμε πως κάτι θα μείνει εδώ από μας.
Δεν φοβάμαι πατέρα, όχι πια. Μόνο να, που και που, μια
θλίψη ανεβαίνει και με πνίγει. Για εκείνα που γλίστρησαν
και δεν τα πρόλαβα, επειδή πίστευα πως έχω καιρό. Έκανα λάθος πατέρα. Μα θα μου πεις, πως ακόμα μπορώ.
Μόνο αυτό να μου πεις. Προλαβαίνω. Και αν όχι πατέρα,
να’ σαι εδώ, να κρατηθώ, να μην φύγω στο κύμα. Δεν στο
λέω, μα πολλές φορές λυπάμαι για ό, τι δεν κατάφερα.
Για τις ελπίδες που διέψευσα, για όσα έφυγαν πριν έρθουν.
Γι’ αυτά που δε γίνανε και που πονούσαν σαν αίμα. Θα
προσπαθήσω πατέρα, θα δεις. Και τότε θα λάμπω. Σαν
Κρήτη θα φαίνομαι στη Μεσόγειο. Βουνοκορφή στ’ Ανωγειανά τα όρη.
Κάπου εδώ θα κλείσω πατέρα. Μα πριν τελειώσω, θέλω
να σου πω ευχαριστώ. Γιατί συνεχίζεις και είσαι ένας
φάρος αναμμένος, για να μην σκοντάφτει το σκαρί μου.
Που ενώ δεν μπορείς, όλα τα μπορείς για να μπορώ. Που
ακόμη και τώρα που μεγάλωσα, εξακολουθείς να μου
δίνεις μαθήματα ζωής. Που κάθε που κλαίω χωρίς να
ρωτάς, χωρίς να μιλήσεις, ανοίγεις τα χέρια σου για να
κλάψω μέσα.
Πατέρα σε ευχαριστώ, γιατί αν δεν ήσουν αυτό που είσαι,
δεν θα ήμουν αυτό που είμαι. Και κυρίως γιατί εξακολουθείς να μου θυμίζεις, πως θέλει κότσια να παραμείνεις
άνθρωπος. Για όλα αυτά πατέρα. Και για τα άλλα.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

(

)
ΧΑΡΗ
ΦΑΣΟΥΛΑ

Νέο τραγούδι από τον

Ένα νέο τραγούδι, με τίτλο «Η πλάση που
ονειρεύτηκα» αποτελεί τη νέα δημιουργία του
ανωγειανού μουσικού Χάρη Φασουλά. Εμπνευσμένος από τα βιώματά του, κατά τη οκτάμηνη
παραμονή του, ως εκπαιδευτικός, στη νήσο Κάλυμνο, ο Χάρης Φασουλάς, μας γοητεύει με τη
νέα του δημιουργία, τους στίχους της οποίας
έγραψε ο ίδιος, ενώ στη μουσική συνεργάστηκε
με το Γιάννη Λισγάρη, ο οποίος επιμελήθηκε
την ενορχήστρωση, την μίξη και τον ήχο.
Για τη μουσική απόδοση του νέου τραγουδιού
του Χάρη Φασουλά, έπαιξαν ο ίδιος (μαντολίνο)
και οι Γιάννης Λισγάρης (ούτι, κιθάρα) Γιώργος
Καραφύλλης (πολίτικη λύρα) Μιχαήλ Καραφύλλης (κανονάκι) Κλεάνθης Αλαχιώτης (νταούλι,ντέφι) Λευτέρης Σωτηριάδης (μπεντίρ).
Ο ίδιος, ο Χάρης Φασουλάς, παρουσιάζοντας
τη νέα του δουλειά σημειώνει:
«Περπατώντας εκείνο το απροσδιόριστο μονοπάτι που λέγεται… «Ζωή», τυγχάνει να βρεθείς σε καινούριους τόπους, σε νέα ακρογιάλια.
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«Η Πλάσ
η
πο
Ονειρεύυτ
ηκα»

Συναντάς εικόνες, βλέμματα, ήχους, μυρωδιές, χαμόγελα, αγωνίες,
δάκρυα. Συναντάς ανθρώπους. Το μονοπάτι εκείνο με οδήγησε στην
Κάλυμνο (Νοέμβριος 2015 – Ιούλιος 2016).Έπειτα…… Η έμπνευση
ήταν «Η πλάση που ονειρεύτηκα».
Ανώγεια – Κάλυμνος, Βιώματα – Αναμνήσεις .
Και όπως λέει και ο Νίκος Καζαντζάκης: «Μια αστραπή η ζωή μας
…… μα προλαβαίνουμε».
Ευχαριστώ όλους τους μουσικούς και τους συντελεστές που συμμετείχαν στην «πλάση που ονειρεύτηκα».
Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην Αναστασία
Οκτώβρης 2016
Χάρης Φασουλάς
Οι στίχοι του τραγουδιού:
«Η πλάση που ονειρεύτηκα»

Του πόνου μου τη δύναμη, πως θα τηνε μερώσω
αφού και στο χαμόγελο, δάκρυ θα φανερώσω.
Ο ήλιος χάθη στα βουνά κι η ελπίδα λιγοστεύει
μα η δίψα για τη λευθεριά, μονίμως και θεριεύει.
Η πλάση που ονειρεύτηκα, μες στην καρδιά αγναντεύει
κι η ανάσταση που πρόσμενα, μες στην ψυχή φωλεύει.
Ω Θε μου βάσταξε γερά, και στην οργή δωσ’ τόπο
κι άφεση δώσε αμαρτιών, στα λάθη των ανθρώπω.
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ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
(Πρωταθλητής ο Γιάννης Μαρής,
2ος ο Γιάννης Μέμος,
3ος ο Μανώλης Νταγιαντάς)
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Πέραν των αποτελεσμάτων που θα δούμε αναλυτικά
παρακάτω, πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα από το
πρωτάθλημα κατάφεραν να αποκτήσουν Διεθνή αξιολόγηση άλλα δύο παιδιά, Δέσποινα Σαλούστρου και
οι Μαρία Μανουρά, ανεβάζοντας τον αριθμό των
Διεθνώς αξιολογημένων σκακιστών του σωματείου
των Ανωγείων στους 19!
Νικητής του τουρνουά και πρωταθλητής Ανωγείων
2016 αναδείχθηκε ο FM Γιάννης Μαρής, αήττητος με
6/7 (5 νίκες, 2 ισοπαλίες). Την 2η θέση κατέκτησε ο
Γιάννης Μέμος μετά από μια άγρια μάχη με τον Γιάννη Χαιρέτη (ο οποίος κυνήγησε την νίκη από την αρχή, καθώς με αυτήν θα ήταν πρώτος στο τουρνουά)
την οποία κέρδισε στο τέλος. Έτσι προέκυψε τριπλή
ισοβαθμία στην 2η θέση μεταξύ των Γιάννη Μέμου,
Μανώλη Νταγιαντά και Γιάννη Χαιρέτη, με τον Γιάννη Μέμο να κατακτά την 2η θέση καθώς στο μεταξύ
των τριών μίνι πρωτάθλημα είχε 1,5/2, τον Μανώλη
Νταγιαντά να κατακτά την 3η θέση και το χάλκινο
μετάλλιο (1/2 στις μεταξύ των τριών αναμετρήσεις)
αήττητος με 3 νίκες και 4 ισοπαλίες, και τον Γιάννη
Χαιρέτη να μένει 4οςγενικής κατάταξης (0,5/2 στις
μεταξύ των τριών ισοβαθμούντων αναμετρήσεις) και
1ος κάτω των 18. Στην 2ηθέση κάτω των 18 στα αγόρια
τερμάτισε ο Δημήτρης Νταγιαντάς (5ος γενικής κατάταξης) μετά από ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά που
έκανε στο οποίο πέτυχε και την μεγαλύτερη συγκομιδή έλο από οποιονδήποτε άλλο, καθώς κέρδισε 68
μονάδες! Την 3η θέση στα αγόρια κάτω των 18 κατέκτησε ο Γιώργος Χαιρέτης, ο οποίος έκανε επίσης ένα
πολύ μεστό τουρνουά. Στα κορίτσια, τα οποία έδειξαν
εντυπωσιακή αγωνιστική άνοδο, την 1η θέση κάτω των
18 κατέκτησε η Δέσποινα Σαλούστρου, η οποία τερμάτισε στην 6η θέση της γενικής κατάταξης κάνοντας
ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά και πετυχαίνοντας
Διεθνή αξιολόγηση. Στην 2η θέση η Μαρία Μανούρά,
μετά από ένα εξίσου πολύ καλό πρωτάθλημα, στο
οποίο  κατάφερε να αποκτήσει Διεθνή αξιολόγηση.
Έτσι τα δύο κορίτσια έγιναν η 3η και 4η χρονικά Ανωγειανή σκακίστρια που το πετυχαίνει (μετά από τις
Βαγγελιώ Μέμου και Βαλέρια Μιρζάκ, οι οποίες το
πέτυχαν τον Ιούλιο στο 5ο Διεθνές τουρνουά των
Ανωγείων) και το 18ο και 19ο μέλος του σωματείου με
διεθνές έλο! Στην 3η θέση των κοριτσιών κάτω των
18 βρίσκουμε την Βαλέρια Μιρζάκ η οποία επίσης
έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα.

Κατακτήσεις του Πρωταθλήματος Ανωγείων:

2013: Μανόλης Νταγιαντάς
2014: Γιάννης Μαρής
2015: Γιάννης Χαιρέτης
2016: Γιάννης Μαρής
Το ΔΣ του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων επιθυμεί να
ευχαριστήσει τον Δήμαρχο Ανωγείων κ. Μανόλη Καλλέργη, τον Αντιδήμαρχο Ανωγείων κ. Ζαχαρία Σουλτάτο, τον Τεχνικό Διευθυντή του σκακιστικού τμήματος του
Ομίλου Αθλοπαιδιών και Αντισφαίρισης «Ηράκλειο» και
όλους τους παρευρισκόμενους που τίμησαν με την παρουσία τους την τελετή λήξης του πρωταθλήματος και έκαναν
τις απονομές.
Επίσης ευχαριστούμε πολύ το εστιατόριο «Λίγο κρασί…
λίγο θάλασσα…» για την συμβολή του στην πραγματοποίηση του 4ου Σκακιστικού Πρωταθλήματος Ανωγείων.
Το σωματείο γιορτάζει τα 5 χρόνια από την αρχή της
λειτουργίας του, τα οποία υπήρξαν γεμάτα, επιτυχή και
συναρπαστικά και προμηνύουν μια ακόμη καλύτερη συνέχεια.
Συγχαρητήρια σε όλους!
Και του χρόνου!
Για τη σύνταξη
Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων
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15 Οκτωβρίου,

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η τελική βαθμολογία έχει ως εξής:

-. Χαιρέτης Γιάννης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
5. Νταγιαντάς Δημήτρης. . . . . . . . . . . . . . . . .  4,5
6. Σαλούστρου Δέσποινα. . . . . . . . . . . . . . . .  4
-. Καλλέργης Γιώργη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
8. Χαιρέτης Γιώργος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5
-. Φασουλάς Μανώλης . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5
-. Νταγιαντάς Γιώργης . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5
-. Κονιός Χάρης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5
-.Μανουρά Μαρία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5
-.Μιρζάκ Βαλέρια. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5
14.Μέμου Βαγγελιώ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
15. Σαλούστρος Κώστας. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
16. Κακαζιάνη Τζούλια. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
17. Σφυρή Ολυμπία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
-. Κονιός Γιώργος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
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Ε Π ΙΣΤΟΛ Η
Με αφορμή τη συνταξιοδότηση
του Διευθυντή του Δήμου Ανωγείων
Γεωργίου Μ. Ρούλιου.
του Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη,
τέως Δημάρχου Ανωγείων

Με απόλυτη επιτυχία
ολοκληρώθηκε το
5ο Παγκρήτιο Ατομικό
Πρωτάθλημα Ράπιντ στα Ανώγεια!
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Παγκρήτιο
Ατομικό Πρωτάθλημα Γρήγορου Σκακιού (rapid
chess) που διοργανώθηκε στα Ανώγεια. Για άλλη μια
φορά πάρα πολλοί σκακιστές και σκακίστριες (56
έφτασαν φέτος οι συμμετοχές!) τίμησαν την διοργάνωση, όπως και πάρα πολύ συνοδοί – θεατές που συνδύασαν με σκάκι την βόλτα τους στα Ανώγεια.
Το τουρνουά ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον, με μεγάλες
μάχες, ειδικά στα πρώτα τραπέζια και με αρκετούς
σκακιστές να διεκδικούν την πρώτη θέση μέχρι τον
τελευταίο γύρο. Νικητής τελικά – όπως και πέρσι – ο
Γιώργος Μυλωνάκης με 6,5/7, ισόβαθμος με τον 2ο
Γιώργο Καδιάνη (τα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας έκριναν την πρώτη θέση). Στην 3η θέση με 6/7 ο Νίκος
Σερπετσιδάκης.
Στις γυναίκες, 1η η Στέλλα Φοινικιανάκη, 2η η Νεφέλη
Ματθαιάκη και 3η η Αριάδνη Κουτσουράκη.
Στα αγόρια κάτω των 12 είχαμε: 1ος Γιάννος Κουτσουράκης, 2ος Ανδρέας Σηφογιαννάκης και 3ος Γιάννης
Βουλγαράκης.
Στα κορίτσια κάτω των 12, 1η η Ειρήνη Εργαζάκη, 2η
η Λυδία Διαμαντή και 3η η Βαγγελιώ Μέμου.
Πολύ καλή εμφάνιση στο τουρνουά έκαναν οι σκακιστές και οι σκακίστριες του ΣΟ Ανωγείων, με την
Βαγγελιώ Μέμου να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα
κορίτσια κάτω των 12, ενώ Γιάννης Χαιρέτης και Γιάννης Μαρής ισοβάθμησαν στις θέσεις 5-8 (μαζί με τους
Σταύρο Λυράκη και Σταύρο Κωνσταντινομανωλάκη).
12ος στην γενική κατάταξη ο Γιάννης Μέμος, ενώ και
οι υπόλοιποι σκακιστές και σκακίστριες του σωματείου που αγωνίστικαν (Νταγιαντάς Γιώργης, Χαιρέτης
Γιώργος, Νταγιαντάς Δημήτρης, Μιρζάκ Βαλέρια,
Σαλούστρου Δέσποινα, Κονιός Γιώργος, Σφυρή Ολυμπία) έδωσαν την δική τους ωραία μάχη.
Ο Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων θέλει να ευχαριστήσει τις σκακίστριες, τους σκακιστές και τους συνοδούςεκδρομείς που τίμησαν την διοργάνωση με την παρουσία τους. Επίσης τον Δήμο Ανωγείων και τον Αντιδήμαρχο κ. Σουλτάτο Ζαχαρία ο οποίος τίμησε με την
παρουσία τους την τελετή λήξης και έκανε τις απονομές στους τρεις πρώτους της γενικής κατάταξης. Η
συμβολή του Κώστα Κλώκα ήταν – όπως και σε όλες
τις διοργανώσεις μας – καθοριστική για την επιτυχία
του πρωταθλήματος, όπως και η συμβολή όλων των
μελών του σωματείου που πρόσφεραν ότι μπορούσε ο
καθένας ώστε να έχουμε μια ακόμα άρτια διοργάνωση.
Για τη σύνταξη
Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων

Ύστερα από τριάντα και πλέον χρόνια ευδόκιμης και δημιουργικής υπηρεσίας αποχώρησε
από τον Δήμο Ανωγείων λόγω συνταξιοδότησης ο προϊστάμενος των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, Γεώργιος Μιχαήλ Ρούλιος.
Ο Γιώργος ο Ρούλιος είναι ένας ευσυνείδητος,
ενεργός πολίτης που τον χαρακτηρίζει το παραδοσιακό ανωγειανό ήθος, οι χαμηλοί τόνοι,
η μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα στην
καθημερινή δράση, ο επαγγελματισμός και η
μεγάλη, ουσιαστική αγωνία του για τα Ανώγεια.
Υπηρέτησε τον Δήμο Ανωγείων, με σεμνότητα,
σοβαρότητα, και ανιδιοτέλεια και κυρίως με
πίστη στο ωφέλιμο του καθήκοντος του για
τους δημότες, με δυο λόγια με επάρκεια.
Όλα αυτά τα προσόντα του Γιώργη είναι πλέον γνωστά και είναι αυτά που του προσέδωσαν
στο όνομα του κύρος ανάμεσα στους χωριανούς, στους συναδέλφους του αλλά και στον
ευρύτερο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σε δύσκολες συνθήκες για το Δήμο, ο Γιώργος
υπήρξε το σημείο αναφοράς για τους δημότες
και κράτησε το Δήμο Ανωγείων όρθιο μέσα
στις μπόρες.
Ως Δήμαρχος Ανωγείων, επί οκτώ χρόνια είχα
την τύχη και τη χαρά να συνεργαστώ με ένα
φιλότιμο και εργατικό υπαλληλικό προσωπικό.
Πολλές φορές που έρχονταν στο νου μου η
ποιότητα αυτών των ανθρώπων. Πίστευα ότι η
αγάπη τους για τα Ανώγεια ήταν αυτό που τους
έκανε να δουλεύουν για το Δήμο, αλλά σήμερα
πιστεύω ότι ήταν και η παρουσία στην Διεύθυνση του Δήμου του Γιώργου, που με το προσωπικό του παράδειγμα έδινε τον τόνο και δημιουργούσε μία δημιουργική ηθική ατμόσφαιρα.
Ασφαλώς κάθε δήμαρχος που υπερασπίζεται
και υλοποιεί ένα αναπτυξιακό όραμα για τον
δήμο του, φιλοδοξεί να το προχωρήσει με τους
πλέον ταχείς ρυθμούς όσον αφορά διεκδικήσεις, σχεδιασμούς και προγραμματισμούς που
καμιά φορά υπερβαίνουν το όριο. Ο Γιώργος
με εξαιρετική αίσθηση του μέτρου με προσγείωνε με έναν ιδιαίτερο τρόπο όμως που δεν με
αποθάρρυνε ποτέ για κάτι.
Με τη μεγάλη διοικητική γνώση και εμπειρία
του και με τον μοναδικό τρόπο του με βοηθούσε να αντιληφθώ τα όρια της αποτελεσματικότητας των κρατικών δομών και να ορίζω έτσι
καλύτερα τις προτεραιότητές μου για το Δήμο.
Για όποια προσωπικά στηρίγματα βρήκα από
τον Γιώργο αλλά και για τη μεγάλη προσφορά
του στην ανωγειανή κοινωνία ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ είναι λίγο.
Εύχομαι στον Γιώργο να περνά καλές μέρες
μέσα στην υπέροχη οικογένεια που δημιούργησε και να χαίρεται πιο πολύ τη γυναίκα του
και τους δυο γιούς του πάντα υγιής και όρθιος.
Κι επειδή συνήθως λένε για πρόσωπα με υψηλές
αποδόσεις όταν αποχωρούν «ουδείς αναντικατάστατος» πιστεύω ότι ο Γιώργος έχει φροντίσει και μεταφέρει ένα μεγάλο μέρος της πολύχρονης και πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας
στους συναδέλφους του οι οποίοι συνεχίζουν.
Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε πως σε κάθε θέμα
που ο Δήμαρχος και οι συνάδελφοι του χρειάζονται την γνώμη του ο Γιώργος θα είναι παρόν
και θα βοηθά με προθυμία και ευχαρίστηση
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλο το προσωπικό που πέρασε μόνιμο και ορισμένου χρόνου από το Δήμο, για τις βοήθειες
που έδωσαν πρώτα στο Δήμο και στους Ανωγειανούς και έπειτα σε εμένα. Και να ευχηθώ
καλή συντάξιμη ζωή σε όσους έφυγαν (πρόσφατα η κ. Κούλα Συκιώτη και η κ. Μαρίκα Σφακιανάκη) και καλή εργασία σε αυτούς που συνεχίζουν είτε στο Δήμο μας είτε σε άλλο Δήμο.
Σωκράτης Κεφαλογιάννης
skefalogiannis@gmail.com
6977047511

1 Αντά
ο

Σ

στην αίθουσα του «Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας»

υγχωριανοί και φίλοι ξανανταμώσαμε, ανταλλάξαμε επικοδομητικές απόψεις, ενώ επακολούθησε χορός και γλέντι μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.
Παρόν και το Mίνωας TV με την εκπομπή «Πολιτιστικά Δρώμενα» και τον Σάββα Σελληθωμά, για να καταγράψει στιγμιότυπα απ’ τη βραδιά, αλλά και για μια σύντομη αναδρομή στην
ιστορία και την προσφορά του ιστορικού μας Συλλόγου στην
προαγωγή και την εξέλιξη της παράδοσης του τόπου καταγωγής μας, των Ανωγείων.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά
›Τους μουσικούς Μανώλη Μπουνταλάκη (λύρα), Νίκο Ξεζωνά
κη (λαούτο), Γιώργο Καλλέργη (λαούτο) και Παναγιώτη Κουλούρη (κιθάρα), που ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους και κράτησαν αμείωτο
το κέφι καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Ξεχωριστή νότα και η παρουσία των
επίσης μουσικών Ευθύμη Κοζωνάκη και Μιχάλη Κοζωνάκη, που παρευρέθηκαν
ως καλοί φίλοι του Συλλόγου και έπιασαν κι εκείνοι, κάποια στιγμή, τη λύρα και
το λαούτο αντίστοιχα, συνεισφέροντας με τη σειρά τους στο κέφι της βραδιάς.
›Τα παιδιά της χορευτικής μας ομάδας Χαρίδημο Φασουλά, Μανώλη Σταυρακάκη (Μερτζάνη), Φίλιππο Μαυρόκωστα, Γιάννη Σπιθούρη (Γιάγκο), Μυρσίνη
Σταυρακάκη, Ιωάννα Κουνάλη, Εμμανουέλα Ανδρεαδάκη και Εβελίνα Μουστάκα, όχι μόνο για την ενεργό συμμετοχή τους στο γλέντι, αλλά και για την
στήριξη και την εν γένει προσφορά τους στο έργο του Συλλόγου μας,
›Το Μίνωας ΤV και τον Σάββα Σεληθωμά για την παρουσία, τον κόπο και την
συνεισφορά τους στην αποτύπωση στιγμιοτύπων της βραδιάς, αλλά και την
ευρύτερη προβολή του έργου του Συλλόγου μας, μέσω της εκπομπής «Πολιτιστικά Δρώμενα».
›Τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
μας και πέρασαν τη βραδιά τους παρέα μας ως τις πρώτες πρωινές ώρες της
Κυριακής, 16.10.2016.
Σκοπός κι ευχή μας, με τη συμμετοχή και τη στήριξη όλων σας, το αντάμωμα
αυτό να γίνει θεσμός και αφορμή για να βρισκόμαστε συχνότερα και να επικοινωνούμε τις σκέψεις και τις απόψεις μας για τον πολιτισμό και την παράδοση
του τόπου μας.
Και εις άλλα με υγεία σύντομα! Πάντα με καλό να σμίγουμε!
Ζ. Ν. Α.

✆

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

>Δήμος Ανωγείων: 28340 32500/
φαξ: 28340 31380

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

Απ ο κ α λ υ π τ ή ρ ι α π ρ ο τ ο μής
του αγωνιστή εφεδρ. Ανθυπολοχαγού

>Λύκειο Ανωγείων: 28340 31205

Παναγιώτη Εμμ. Μπέρκη

>Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων:

(Μεταξοχώρι, 29/10/2016)

>Γυμνάσιο Ανωγείων: 28340 31331
28340 31213

>Νηπιαγωγείο Ανωγείων:
28340 31184

Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού στην μνήμη των ηρώων της Εθνικής Αντίστασης
έγιναν στο Μεταξοχώρι, το
Σάββατο 29/10/2016 (ώρα
10:00 πμ.) από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο
Αρναουτάκη παρουσία Κλήρου, βουλευτών, φορέων και
πλήθους κόσμου τα αποκαλυπτήρια της προτομής του
Αγωνιστή-Ήρωα, εφέδρου
ανθυπολοχαγού Παναγιώτη
Εμμανουήλ Μπέρκη. Ο Περιφερειάρχης
Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης στην διάρκεια της εκδήλωσης των
αποκαλυπτηρίων της προτομής στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, αναφέρθηκαν στη ζωή και στην
δράση του μεγάλου Αγωνιστή-Πατριώτη
που εκτελέστηκε από τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ο Παναγιώτης
Μπέρκης, όπως αναφέρθηκε, έζησε και
μεγάλωσε στο Μεταξοχώρι, διετέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας και συνέβαλε ενεργά
στον αγώνα της Εθνικής Αντίστασης. Από
το πατρικό του σπίτι συνελήφθη από τους
Γερμανούς και μεταφέρθηκε στις φυλακές
Αγιάς όπου καταδικάστηκε εις θάνατον
μαζί με άλλους 4 αξιωματικούς και μετά από
φρικτά βασανιστήρια εκτελέστηκε στις 27
Οκτωβρίου 1943.

«Η ιστορία του τόπου μας είναι η μεγάλη μας κληρονομιά
που μας στηρίζει να δίνουμε
καθημερινές μάχες για τη δημοκρατία και την πρόοδο»
τόνισε στην ομιλία του Σταύρος Αρναουτάκης, προσθέτοντας: «Σήμερα μπροστά στην
προτομή του ήρωα Παναγιώτη Εμμανουήλ Μπέρκη οφείλουμε να αναδείξουμε την
κοινή εθνική και πατριωτική
παράδοση, που είναι η μνήμη
της Ελληνικής Εθνικής Αντίστασης και των
αγωνιστών ενάντια στη γερμανική κατοχή.
Η Κρήτη ολόκληρη είναι ποτισμένη γη με
αίμα ηρώων. Είναι ο τόπος που δίδαξε στην
Ευρώπη και τον κόσμο ότι το δίκιο, η ελευθε
ρία και η αξιοπρέπεια αξίζουν περισσότερο
και από την ίδια τη ζωή. Αυτή την ιστορική
μας πραγματικότητα έχουμε χρέος να τη διαφυλάξουμε και θα το πράξουμε με ευθύνη
και συνέπεια, γιατί το οφείλουμε στους δικούς μας νεκρούς, στο δικό μας τόπο».
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αρχανών
Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης είπε ότι
το Μεταξοχώρι και η Κρήτη αποτείουν φόρο τιμής στον Ήρωα που πολέμησε και
θυσιάστηκε για την ελευθερία και ότι μελλοντικός στόχος της δημοτικής αρχής είναι
να αποδώσει φόρο τιμής και σε άλλους
Ήρωες της Εθνικής Αντίστασης.
(αναδημ.: Cretapost)

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

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

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

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

δράσεις αποδράσεις

eρωτημα στη δημοτικη αρχη,

η απαντητικη-ενημερωτικη επιστολη ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ-ΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»

κ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤ' ΑΝΩΓΕΙΑ

(σχετικά με την εξέλιξη των ενταγμένων
σε χρηματοδοτικά προγράμματα, έργων 2011-2014)
με την οποία επιδιώκαμε να επιτύχουμε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην περιοχή βασιζόμενη
σε τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης των Ανωγείων. Το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και τον
Τουρισμό. Η πρόταση περιλαμβάνει ένα πλέγμα
παρεμβάσεων και έργων που θα οδηγούσε στην
αποσαφήνιση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μέσα από
την υλοποίηση ενός στρατηγικού οράματος.

Ανώγεια Σεπτέμβριος 2016
Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης και τυπικά της
Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007 – 2014
η δημοτική παράταξη «Ενωτική Δημοτική
Κίνηση «τ’ Ανώγεια του Μέλλοντος»» ζητάει
με σχετικό ερώτημα της από την Δημοτική
Αρχή να ενημερωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο,
για την εξέλιξη των έργων που είχαν εκπονηθεί
και είχαν ενταχθεί κατά την προηγούμενη Δημοτική περίοδο, 2011-2014, σε χρηματοδοτικά
προγράμματα.
Υπενθυμίζοντας ότι άλλα από αυτά είχαν ήδη
ξεκινήσει και άλλα ήταν στο στάδιο της δημοπράτησης. Το σύνολο των έργων για τα οποία
είχε εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση κατά την
προηγούμενη δημοτική περίοδο ήταν προϋπολογισμού πάνω από 9.000.000 ευρώ και αφορούσαν όλη την χωρική έκταση του Δήμου.
Το ερώτημα της Δημοτικής Παράταξης «Τ’Ανώγεια του Μέλλοντος», τέθηκε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων, ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
για την ολοκλήρωση της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2014 αναφορικά με τα
έργα του Δήμου Ανωγείων».
Τα προηγούμενα χρόνια επιχειρήσαμε και
αναπτύξαμε ένα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για τον Δήμο μας με τίτλο «ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΟΡ.Α.Μ.@.» ΟΡ.ΕΙΝΗ
Α.ΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ε @.ΡΧΕΣ - «ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΜΥΘΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»
Έτσι σχεδιάσαμε μελετήσαμε, ωριμάσαμε και
εντάξαμε σε χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ,
ΟΠΑΑΧ, Κρήτη Πράσινη ανάπτυξη, ΕΠΕΡΡΑΑ, κ.α.), μια πρόταση χωρικού χαρακτήρα

Κεντρικός Στρατηγικός μας Στόχος η: «... ενεργοποίηση - αυτοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την αύξηση του τοπικού εισοδήματος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, σε
όρους βιώσιμης - ήπιας ανάπτυξης...»
Δηλαδή όραμα μας για τα Ανώγεια ήταν η ήπια
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μέσα από
την ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς και με τη χρήση της
ψηφιακής τεχνολογίας, τη δημιουργία ενός ελκυστικού τουριστικού προϊόντος και τη συνέργεια με υφιστάμενες παρεμβάσεις, ώστε να
δημιουργηθεί υψηλή προστιθέμενη αξία και να
μετατραπεί η περιοχή των Ανωγείων σε Κύριο
Τουριστικό Προορισμό.
Οι επιμέρους στόχοι ήταν:
› Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και
διαφοροποίηση της οικονομίας της υπαίθρου,
με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συμπληρωματικών του γεωργικού τομέα
› Δημιουργία θέσεων εργασίας και συγκράτηση κυρίως των νέων στην περιοχή
› Ορθολογική και ήπια αξιοποίηση των φυσικών πόρων και διατήρηση και ανάδειξη των
ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων και της
ιδιαίτερης τοπικής ταυτότητας
› Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου
υποδομών εναλλακτικού τουρισμού
Σήμερα και στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της
Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007 – 2014
θα θέλαμε να πληροφορηθούμε για την πορεία
ολοκλήρωσης των έργων τα οποία και είχαμε
εντάξει σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
Όπως γνωρίζουμε άλλα από αυτά είχαν ξεκινήσει κατά την τοποθέτηση της Δημοτικής
Αρχής τον Σεπτέμβριο του 2014, όπως ο περιφερειακός Δρόμος , οι αγροτοκτηνοτροφικές
οδοποιίες, ο τόπος του βοσκού κ.α. και άλλα
ήταν για δημοπράτηση όπως τα Σίσαρχα κ.α.
Επίσης θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι προβλέπεται να γίνει με τα έργα τα οποία δεν έχουν
ολοκληρωθεί, όπως για παράδειγμα ο τόπος
του Βοσκού αλλά και αυτά για τα οποία δεν
είχαν δημοπράτηση ή υπογραφή σύμβασης,
όπως ο βιολογικός στα Σίσαρχα, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015.

Υπενθυμίζουμε ότι τα έργα τα οποία δεν έχουν
ολοκληρωθεί ως σήμερα ή έχουν εκκρεμότητες
κατά την ολοκλήρωση τους, αν και ενταγμένα
σε πηγές χρηματοδότησης είναι τα εξής:

ΛΙΣΤΑ χρηματοδοτημένων ΈΡΓΩΝ:
› Δίκτυο Αποχέτευσης Β&Γ Φάση
(ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου).
1.107.000,00 ευρώ
› Βελτίωση Περιφερειακής Οδού Ανωγείων
(ολική παρέμβαση με φώτα, πεζοδρόμια, βελτίωση οδοστρώματος, παγκάκια κ.α.).
1.782.152,00 ευρώ
› Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου στον Συνοικισμό (ολική παρέμβαση με φώτα, πεζοδρόμια,
βελτίωση οδοστρώματος, παγκάκια κ.α.) και
δημιουργία Παιδικής Χαράς. 531.813,57 ευρώ
› Ανάπλαση παραδοσιακού συνεκτικού τμήματος οικισμού Ανωγείων (ολική παρέμβαση
με φώτα, πλακοστρώσεις, βελτίωση οδοστρώματος, κ.α.) κεντρικά στενά Ανωγείων από
Δημαρχείο, Λαγγό έως Άγιο Γεώργιο,
387.181,00 ευρώ
› Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας, τσιμεντοστρώσεις 275.000,00 ευρώ
› Βελτίωση Κτηνοτροφικής Οδοποιίας, τσιμεντοστρώσεις 400.000,00 ευρώ
› Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου & Δημιουργία Συμπληρωματικών Υποδομών -στο Κέντρο ενημέρωσης του φυσικού πάρκου «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» ΑΚΟΜΜ αυλή. 200.000,00 ευρώ
› Ανάπλαση Κεντρικών Πλατειών Αγίου Ιωάννη και Αγίου Γεωργίου και στενά πέριξ των
πλατειών, 195.000,00 ευρώ
› Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου
στο Κέντρο Αρχαιολογικής Πληροφόρησης
Γιάννης και Έφη Σακελλαράκη στο Δήμο Ανωγείων. 262.590,00 ευρώ
› Αποκατάσταση & Εξοπλισμός Τουριστικού
Περιπτέρου Ιδαίου Άντρου & Διαμόρφωση του
ως Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών (κατεδάφιση μέρος αυτού και πλήρη ανακαίνιση υπολοίπου με πλήρη εξοπλισμό). 1.170.000,00 ευρώ
› «Τόπος του Βοσκού» Ανάπτυξη βιωματικού
πάρκου για την Κτηνοτοφία στην θέση της παλιάς Ανεμογεννήτριας και προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τα Μιτάτα, το εκθετήριο – πωλητήριο 952.707,33 ευρώ
› Παρεμβάσεις Αισθητικής και Λειτουργικής
Αναβάθμισης Σισάρχων (αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης τοποθέτηση
φωτιστικών και σταμπωτής ασφάλτου, νέα
δεξαμενή νερού και βιολογικός καθαρισμό).
634.529,75 ευρώ
› Μετατροπή Πολύκεντρου σε Χώρο Μουσικής Μελέτης (ανακαίνιση του χώρου, διαμόρφωση αιθουσών για studio και εξοπλισμός).
300.326,00 ευρώ

› Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου
Ψηλορείτη στο κτίριο του ΑΚΟΜΜ. 340.554,00
ευρώ
› Εξοπλισμός Υπαίθριου Θεάτρου «Νίκος Ξυλούρης» (φωτιστικά, ηχητικά, προτζέκτορα,
πίστα κ.α.) 212.437,38 ευρώ
› Προβολή-Σήμανση Ανωγείων. (τοποθέτηση
πινακίδων πληροφόρησης και κυκλοφορίας σε
όλη την έκταση του Δήμου μας και η παραγωγή
εκδόσεων – βιβλίων προβολής του) 175.000,00
ευρώ
› Βελτίωση οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης
Αγροτική οδοποιία 15.000 ευρώ
› Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Ανωγείων (Πολυτελής
έκδοση για το ιδαίον Άντρον, το Ανωγειανό
Αόρι και τα Μιτάτα των Ανωγείων του Γ. Σμπώκου), δημιουργία ιστοσελίδας. 30.750,00 ευρώ
› Αποκατάσταση παλιάς βρύσης Αρκαλιάς.
20.000 ευρώ
› Δημιουργία Γυμναστηρίου για όλες τις κοινωνικές ομάδες. 70.000 ευρώ
› Μόνωση Δώματος και Επικάλυψη Στεγών
Δημοτικού Κτίσματος στο ΑΚΟΜΜ για την
ολοκλήρωση του 71.340 ευρώ
› Προμήθεια δύο Θαλάμων Τηλεφωνίας & Διαδραστικής Ενημέρωσης. 24.600 ευρώ
› Υπαίθριος Χώρος Αθλητικών, Εκπαιδευτικών
και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων στον
κήπο του Δημοτικού Σχολείου. 70.110 ευρώ
› Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και
αστικού εξοπλισμού Παιδικής Χαράς στον παιδικό σταθμό Δήμου Ανωγείων. 80.000 ευρώ
› Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη του
Δήμου Ανωγείων με την τοποθέτηση φωτεινών
ψηφιακών πινακίδων ενημέρωσης κοινού και
πολιτών. 61.500 ευρώ
Στον παραπάνω πίνακα απουσιάζουν τα έργα
α) Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε
υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο
Δήμο Ανωγείων (Γυμνάσιο -Λύκειο) 200.000
ευρώ και β) Αναβάθμιση και εξοπλισμός χιονοδρομικού και μετατροπή του σε ορεινό καταφύγιο 738.481 ευρώ.
Για το μεν πρώτο είχε γίνει απένταξη του έργου
από την άνοιξη του 2014 από το ΥΠΕΚΑ λόγω
υπερδέσμευσης κονδυλίων με ταυτόχρονη υπόσχεση χρηματοδότησης στο νέο ΣΕΣ 2015-2020,
χωρίς να έχουμε ενημερωθεί σχετικά από το
Δήμο Ρεθύμνου, ενώ για το δεύτερο αναίτια κατά την γνώμη μας, απεντάχθηκε από την υπηρεσία διαχείρισης Κρήτης λίγες μέρες αφού ανέλαβε η νέα δημοτική αρχή, με το αιτιολογικό ότι
δεν θα προλάβαιναν να γίνουν οι εργασίες όταν
τα Σίσαρχα δημοπρατήθηκαν 4 μήνες αργότερα.
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
Επικεφαλής Ενωτικής Δημοτικής Κίνησης
«Τ’ Ανώγεια του Μέλλοντος»

επίσκεψη του Δημάρχου Ανωγείων, κ Μανώλη Καλλέργη στα γραφεία του Συλλόγου μας
(4 Δεκεμβρίου, Αίθουσα «Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας»)

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η επίσκεψη αυτή του δημάρχου είχε σκοπό να ενημερώσει τους Ανωγειανούς του Λεκανοπεδίου, σε μια εφ’
όλης της ύλης συζήτηση, για τα τρέχοντα ζητήματα των Ανωγείων, τα επικείμενα θέματα του Δήμου και τις
προοπτικές ανάπτυξης. Τον κ. Μανώλη Καλλέργη καλωσόρισε εκ μέρους του ΔΣ ο αντιπρόεδρος κ. Ζαχαρίας Σαλούστρος- Λαγός. Η συζήτηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 5:30 μ.μ με την παρουσία αρκετών παρευρισκομένων και στο τέλος τέθηκαν στο δήμαρχο ερωτήσεις σχετικά με αυτά που ανέπτυξε στην ομιλία του.
Να τονίσουμε, ότι η επίσκεψή του Δημάρχου Ανωγείων συνοδεύτηκε με την εθιμοτυπική προσφορά δώρων,
τα οποία ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Καλλέργης, πρόσφερε, στο Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας, εκ
μέρους της Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν ένα λεύκωμα του Γιάννη και της Έφης
Σαπουνά – Σακελλαράκη με τίτλο «ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ ΚΑΙ Ο ΘHΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ» καθώς και δυο
τόμοι (Α’ και Β’) από το τριήμερο συμπόσιο, που πραγματοποιήθηκε στα Ανώγεια τον Ιούνιο του 2010 και
αφορούσε την προσωπικότητα και την προσφορά του Νίκου Ξυλούρη που κατέληξε στα αποκαλυπτήρια
του ανδριάντα του Ψαρονίκου έξω από το ομώνυμο θέατρο στα Ανώγεια.
Μανώλης Σκανδάλης

Ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Μανώλης Καλλέργης,
ανταποκρινόμενος στην επιστολή της Δημοτικής Παράταξης «Τ’Ανώγεια του Μέλλοντος» με επι κεφαλής
των πρώην Δήμαρχο κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη, η
οποία εστάλη στη Δημοτική Αρχή, (και συγκοινοποιήθηκε στην εφημερίδα μας «Η Φωνή των Ανωγείων»,
όπου και φιλοξενείται στο παρόν φύλλο), με θέμα την
εξέλιξη των έργων που είχαν εκπονηθεί και ενταχθεί
στην περίοδο 2011-14 «Προγραμματική Περίοδος
ΕΣΠΑ 2011-2014») απαντάει με τη σειρά του με την
ακόλουθη ενημερωτική επιστολή στα ερωτήματα που
του τέθηκαν για την πορεία των έργων:
«Κύριε Κεφαλογιάννη,
στις 29 Αυγούστου καταθέσατε έγγραφο – πρόταση
προς το Δήμαρχο με κοινοποίηση στον πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου ώστε σε επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο να συζητηθεί θέμα αναφορικά με τα έργα του Δήμου Ανωγείων επευκαιρία της συμπλήρωσης της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ
2007.2014......
......Στην επιστολή σας κάνετε ένα πρόλογο από το
πρόγραμμα της παράταξης σας που παρουσιάσατε
στις εκλογές που έγιναν το Μάρτιο του 2014 και μετά
ζητάτε να σας γνωρίσουμε την εξέλιξη των έργων που
βρίσκονται στις σελίδες 1 και 4,5 του «Πίνακα απολογισμού έργων – μελετών – προμηθειών τριετίας
2011 – 2014» που μοιράσατε τότε υπό μορφή εντύπου.
Πριν σας απαντήσω για την πορεία των έργων αυτών
αναλυτικά , που πιστεύω ότι είναι και το πιο ενδιαφέρον για τον κόσμο επιτρέψτε μου μερικές παρατηρήσεις που αφορούν το γενικότερο πλαίσιο.
α› Όλοι ξέρουμε ότι όταν μιλάμε για θεσμούς όπως
η Τοπική Αυτοδιοίκηση, για ζωντανά όργανα όπως
οι Δήμοι ότι υπάρχει συνέχεια. Η συνέχεια αυτή έγγειται στο γεγονός ότι κάθε μια αρχή παραλαμβάνει
από την προηγούμενη, ολοκληρώνει ότι γίνεται και
ότι έχει προγραμματίσει και μετά με τη σειρά της
και αυτή προγραμματίζει σύμφωνα με το πρόγραμμα της και με τις διακηρύξεις που υπάρχουν σε
χρηματοδοτούμενα προγράμματα αλλά και την οικονομική δυνατότητα που έχει και έπεται η άλλη
συνέχεια κ.λ.π.
Αυτό γινόταν πάντα και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει. Όλοι κάνουμε τον απολογισμό μας μετά και κρινόμαστε. Κανείς δεν οικειοποιείται τίποτα κανενός.
Απλά συμβάλλουμε όλοι, ανάλογα με τις δυνάμεις
και τις ικανότητες του καθενός μας στην πορεία
εξέλιξης και ανάπτυξης αυτού του τόπου.
Β› Το όραμα για την ολοκληρωμένη και ήπια ανάπτυξη των Ανωγείων με προσανατολισμό ιδιαίτερα
την τουριστική ανάπτυξη και την αξιοποίηση του
Φυσικού Χώρου μας, του Ψηλορείτη και την ενεργοποίηση του μεγάλου δυναμικού των Ανωγείων, των
ανθρώπων του τόπου μας και ιδιαίτερα των νέων
εγώ τουλάχιστον το έχω κοινωνήσει από πολύ παλιά
(Μελέτη Βασίλη Ξιδιά την δεκαετία του 80, δημιουργία ΑΚΟΜΜ ή ακόμα στα σπάργανα του στην εργασία του Ν.Πλάτωνα για το Ιδαίον Άντρον το 1962
αλλά και στις μετέπειτα μελέτες).
Σε αυτά νομίζω ότι στηρίχτηκαν και τα προγράμματα όλων των προηγούμενων Δημάρχων αλλά και
συνδυασμών που κατέβαιναν στις εκλογές τα τελευταία τριάντα χρόνια.
Γ› Η συνεργασία που υπάρχει με όλους και οι ενημερώσεις που έκανα στο Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα
και με το ίδιο θέμα της ενημέρωσης στις 15/09/2015
για την πορεία των έργων και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζαμε καθημερινά για ένα – ένα από αυτά
όταν τα παραλάβαμε τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι
που έκλεισε το αντικείμενο τους τον Ιούλιο του 2015
για τις προμήθειες και τον Νοέμβριο του 2015 για
την κατασκευή τους σε όσα δεν δόθηκε παράταση
(στα ΟΣΑΠΥ), με κάνει να πιστεύω ότι έκανα καλά
την δουλειά μου και ότι δεν υπάρχει στο Δημοτικό
Συμβούλιο και σε εσάς κενό πληροφόρησης.
Δ› Ένα άλλο ζήτημα για ενημέρωση ιδίως του κόσμου έχει να κάνει με τι παραπάνω κερδίσαμε αυτά
τα δύο χρόνια σε χρηματοδοτήσεις για έργα και για
το πώς προετοιμαζόμαστε για τη νέα περίοδο για το
ΕΣΠΑ 2014-2021 το οποίο θα αναπτύξουμε παρακάτω ευκαιρίας δοθείσας αν και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ενήμερο γιατί όλα πέρασαν
μέσα από τον προϋπολογισμό του Δήμου, τα τεχνικά
προγράμματα του Δήμου και έχει ενημερωθεί κατά
καιρούς.

Ας αναλύσουμε την πορεία των έργων:

Δίκτυο αποχέτευσης Β’ και Γ’ Φάση
Εμείς το παραλάβαμε σχεδόν ολοκληρωμένο με τον
επιβλέποντα μηχανικό και μηχανικό του Δήμου τότε παραδίδοντας το τον Ιούλιο του 2014 και δίδοντας
εντολή στη διάδοχο μηχανικό της Περιφέρειας να
κάνει τρείς μόνο παρεμβάσεις α) παρέμβαση Βιτωριανά, β) παρέμβαση στο στενό του Ξυλούρη Ανάστο, γ) παρέμβαση στο στενό του Αγίου Γεωργίου
και έτσι θα έκλεινε το ύψος της χρηματοδότησης

παρά την πίεση τότε του Μανόλη Κοντογιάννη για
παρέμβαση στις σκάλες κάτω στου Σπαχαντώνη. Το
έργο τελικά έκλεισε λόγω αυτού του κακού προγραμματισμού με υπόλοιπο 80.000 ευρώ.
Ο Δήμος τώρα προχωρεί σε συνεργασία με τον ΟΑΚ
σε εκπόνηση μιας νέας μελέτης για την ολοκλήρωση
και του ανωτέρου έργου.
Βελτίωση Περιφερειακής Οδού .
Έκλεισε όλο με μικρή υπέρβαση σε εργασίες και
οικονομικά της τάξης του 40.000 – 50.000 ευρώ (
έχουμε υπέρβαση ποσού στο έργο λόγω της αστοχίας της μελέτης κυρίως στον υπολογισμό των ασφαλτικών και λόγω της ανάγκης κατασκευής δικτύου
αποχέτευσης από την πλευρά του Κέντρου Υγείας
έως την καφετέρια «Υάκινθος» διότι με το παλαιό
έργο της αποχέτευσης του Δήμου Ανωγείων δεν δόθηκαν παροχές για ιδιωτικές συνδέσεις από εκεί)
την οποία χρηματοδότηση έχουμε εξασφαλίσει μέσω
του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το έργο αυτό είναι κόσμημα για το χωριό μας και θέλω πάλι να ευχαριστήσω και Δημόσια και τους χωριανούς μας εργολάβους που έδωσαν τον εαυτό τους σε αυτό αλλά
και τους ανθρώπους που έδωσαν τα χωράφια τους
και κάναμε την αλλαγή στην κατεύθυνση του πεζοδρομίου από το Γυμνάσιο στο Αχλαδάκι. Επίσης
σας αναφέρουμε ότι λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης
(παρατηρήθηκε ανάποδη κλίση στο τμήμα της Περιφερειακής πιο πάνω από το Κέντρο Υγείας στο
ύψος της οικίας κ. Κονιο) απαιτήθηκε η αντικατάσταση του με νέο δίκτυο , το οποίο και αντικαταστήσαμε με πίστωση που ζητήσαμε και μας χορήγησε η Περιφέρεια Κρήτης.

Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου
στους Πυρήνες Μετοχιού
Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με μικρές τροποποιήσεις στη μελέτη (κυρίως λόγω ιδιοκτησιακών
προβλημάτων). Επίσης σας αναφέρουμε ότι στην
μελέτη κατασκευής έχει προστεθεί και έχει αναλάβει ο ανάδοχος να κατασκευάσει το πεζόδρομο που
οδηγεί στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.
Aνάπλαση συνεκτικού τμήματος Ανωγείων.
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την μελέτη με μικρή
επέκταση προς το δρόμο του Λαγκού (σε κάποια
στενά) διότι η μελέτη προέβλεπε το κλείσιμο του
έργου λίγο πριν την σύνδεση τους με το δρόμο του
Λαγκού. Μια σοβαρή παράλειψη επίσης της μελέτης
του συνεκτικού τμήματος είναι η μη πρόβλεψη στο
προϋπολογισμό του έργου των δικτύων φωτισμού,
την οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και
να καλύψουμε την δαπάνη είτε από επιχορήγηση
είτε από τακτικά έσοδα του Δήμου.
Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας .
Όταν παραλάβαμε εμείς το έργο το είχατε ολοκληρώσει.
Βελτίωση Κτηνοτροφικής Οδοποιίας .
Το ανεκτέλεστο τμήμα του έργου, όταν αναλάβαμε
εμείς, αντιστοιχούσε στο ευρώ του συνολικού έργου
ήτοι στο ποσό των 100.000 ευρώ το οποίο ολοκληρώσαμε και σας έχουμε ενημερώσει με ακρίβεια σε
ποια σημεία έχουμε επέμβει.
Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στο Κέντρο Ενημέρωσης Ψηλορείτη. Το είχατε ολοκληρώσει εσείς,
έκλεισε το 2013.
Ανάπλαση Κεντρικών Πλατειών .
Έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις μελέτες.
Ψηφιακό Μουσείο .
Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την μελέτη.
Περίπτερο Ιδαίου Άντρου .
Το έργο υλοποιείται τώρα από το Υπουργείο Τουρισμού. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό πρόσφατα.
Τόπος Βοσκού.
Έχει χορηγηθεί παράταση έως 31.12.2016 και έχει
ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο τμήμα του έργου, χωρίς
προβλήματα σύμφωνα με την μελέτη.
Παρέμβαση αισθητικής αναβάθμισης Σεισάρχων.
Υλοποιήθηκαν τα υποέργα που αφορούν το δίκτυο
αποχέτευσης και την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου. Δεν δημοπρατήθηκε η προμήθεια της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων λόγω πολυπλοκότητας της διαδικασίας δημοπράτησης με αποτέλεσμα
να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Εξασφαλίσαμε όμως την πίστωση από την Περιφέρεια ύψους
135.000 ευρώ και αναμένουμε τη διαδικασία της
έγκρισης της διακήρυξης από την Περιφέρεια.

Μετατροπή Πολύκεντρου σε χώρο
Μουσικής Μελέτης
Το έργο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με ότι προέβλεπε
η μελέτη πέρα από μια προμήθεια ύψους 5.000 ευρώ
για έπιπλα που ακυρώθηκε λόγω ακύρωσης της
προσφοράς του αναδόχου. Την εν λόγω προμήθεια
θα αναλάβει ο Δήμος από τακτικά έσοδα.
Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη.
Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με ότι προέβλεπε η μελέτη.

Εξοπλισμός θεάτρου Ν. Ξυλούρη.
Το έργο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τη μελέτη. Από
τακτικά έσοδα του Δήμου προμηθευτήκαμε επιπλέον εξοπλισμό ώστε να καλύπτουμε τις διάφορες
εκδηλώσεις αποκλειστικά με δικά μας μηχανήματα.
Προβολή σήμανση.
Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με ό,τι προέβλεπε η μελέτη
Προμήθεια εξοπλισμού Υπαίθριου χώρου Παιδικού
Σταθμού.
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης είχε παγώσει. Τώρα
μας ενημέρωσαν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε
και είμαστε στη διαδικασία της προέγκρισης δημοπράτησης.
Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης Πολίτη.
Απεντάχθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων του
συνολικού προγράμματος της Ψηφιακής Σύγκλισης.
Όπως και το Χιονοδρομικό από το ΕΣΠΑ 20072013.. (180% υπέρβαση για χρηματοδότηση της
πράξης αυτής).
Έργα Leader: κανένα από αυτά δεν ήταν ώριμο, δεν
είχαν μελέτες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Παλιά Βρύση Αρκαδιά. Δεν μας παραδόθηκε μελέτη.
Ήταν ενταγμένο και μεταφερόμενο από το παλιό
Leader (2006).
Γυμναστήριο. Σταματήσαμε το Δεκέμβριο 2015 την
ενοικίαση αφού στην ουσία δεν μπορέσαμε να το
λειτουργήσουμε σε χώρο ενοικιαζόμενο (λόγω λειτουργικών εξόδων).
Μόνωση Δόματος Κτίσματος ΑΚΟΜΜ. Κάναμε την
μελέτη και παρεμβάσεις , θα το μεταφέρουμε στο
νέο Leader.
Θάλαμοι. Το μόνο που καταφέραμε να προχωρήσουμε από τα έργα αυτά και έχει πάρει παράταση
μέχρι 15 Δεκεμβρίου για την ολοκλήρωση του.
Υπαίθριοι Χώροι Σχολείου. Κάναμε μελέτη, δεν προλάβαμε να τουλοποιήσουμε. Θα μεταφερθεί στο νέο
πρόγραμμα.
Όλα αυτά βέβαια έχουν συζητηθεί στα Δημοτικά
Συμβούλια, είτε ως θέμα, είτε στην αρχή τους, όπου
πάντα σας ενημέρωνα.
Είναι όμως μια καλή ευκαιρία να τα μάθουν και οι
Δημότες μας – χρωστούμενη και καθυστερημένη η
ενημέρωση.
Στο σημείο αυτό όμως θέλω να ευχαριστήσω και να
επισημάνω το ρόλο που έπαιξαν ιδιαίτερα το διάστημα
από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Απρίλιο του
2016 που έκλεισαν τα περισσότερα από τα έργα αυτά, όλους τους συνεργάτες μου στο Τεχνικό Τμήμα
του Δήμου, από τους εργάτες, τον υδραυλικό μας και
τον ηλεκτρολόγο, την Πόπη Σφακιανάκη και ιδιαίτερα
την Ειρήνη Κονιού συνεργάτιδα του Δήμου και τον
Αντιδήμαρχο Σμπώκο Βασίλη γιατί ενώ ο Δήμος όλο
αυτό το διάστημα δεν είχε υπάλληλο Μηχανικό που
να έχει τη νόμιμη ευθύνη της καθημερινής επίβλεψης
της πορείας των έργων κατορθώσαμε χωρίς ουσιαστικές απώλειες να φέρουμε σε πέρας αυτό το έργο
πράγμα βέβαια που είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας.
Στο ζήτημα των έργων που έγιναν αυτήν τη περίοδο
από εμάς και που δεν ήταν ενταγμένα σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (τα οποία δεν έχουν ανοίξει ακόμα) και τα οποία έγιναν σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Κρήτης, με τεχνικά δελτία ( και για
το λόγο αυτό ευχαριστούμε την Αντιπεριφερειάρχη
Ρεθύμνης κα. Λιονή Μαρία και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη Σταύρο) αλλά και από
δικούς μας πόρους και σε συνεργασία με τους δυο
γειτονικούς μας Δήμους και σε αυτό το σημείο θέλω
να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου κ.
Δημήτρη Κόκκινο και τον Δήμαρχο Μαλεβυζίου κ.
Μαμουλάκη και επίσης όσους βοήθησαν στη συνεργασία αυτή η οποία και θα συνεχιστεί.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε
ότι έγιναν τα παρακάτω:

Τα κάγκελα που ολοκλήρωσαν την περίφραξη Γυμνασίου και Λυκείου και της πρόσοψης του Δημοτικού.
Τα κάγκελα για την Πλατεία Αγίου Γεωργίου και
τμημάτων δρόμων μέσα στο Δήμο όπου υπήρχε άμεση ανάγκη τοποθέτησης τους.
Η αποκατάσταση δικτύου άρδευσης στο τμήμα σύνδεσης του με την Λιμνοδεξαμενή.
Παρέμβαση στη Λιμνοδεξαμενή με την οποία μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε νερό και από
χαμηλά σημεία όπως έγινε αυτό το χρόνο.
Επένδυση κεντρικών δεξαμενών με πέτρα δίπλα στο
Τόπο του Βοσκού.
Τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών Κτισμάτων και
νομιμοποίησης τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Καθαρισμός ρεμάτων και πράνων δρόμου.
Σύνδεση του δικτύου της ΔΕΗ στο χώρο ανασκαφών
της Ζωμίνθου.
Συνεργασία με το Δήμο Μαλεβυζίου και παρέμβαση
στο δρόμο Λιβάδι – Ζώμινθος – Άγιος Υάκινθος.
Παρέμβαση στο Νεκροταφείο.

Παρέμβαση στους δρόμους.
Παρέμβαση στο κτήριο του ΚΗΦΗ, στα κτήρια
Γυμνασίου – Λυκείου και Δημοτικού.
Η χρηματοδότηση αυτών των έργων έγινε από την
Περιφέρεια, το Υπουργείο Εσωτερικών με έκτακτη χρηματοδότηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης και
ιδίους πόρους.
Εκκρεμεί η εκτέλεση και απορρόφηση και άλλων
έργων που έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση
(αλεξικέραυνα προστασίας στα Δημόσια Κτήρια,
επισκευή υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, μικρές αναπλάσεις στα Σείσαρχα κ.α.).
Αυτά βέβαια όλα έχουν περάσει από το τεχνικό
πρόγραμμα του Δήμου και τα δύο τελευταία χρόνια.
…Για την προετοιμασία μας τώρα για το νέο ΕΣΠΑ, πάλι να είστε σίγουροι ότι κάνουμε ότι είναι
δυνατόν για να κατορθώσουμε το βέλτιστο για το
Δήμο αποτέλεσμα.
Έχουμε ήδη υποβάλει δυο προτάσεις εκεί που
έχουν ανοίξει τα έργα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση για χρηματοδότηση, όπως το ΚΗΦΗ που σ’
αυτή την περίοδο περνάει στο ΕΣΠΑ μέσω της
Περιφέρειας.
Και στο ΕΠΕΡΑ, το κέντρο προβολής της κτηνοτροφικής της βιοποικιλότητας και του πολιτισμού
στο Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη, συνολικής
δημόσιας δαπάνης 1.040 ευρώ και για τα οποία
περιμένουμε θετικά αποτελέσματα.
Ασφαλώς θα αξιοποιήσουμε τις υπάρχουσες μελέτες( κτίριο Χιονοδρομικό, Ιδαίον Άντρον κ.α) και
ήδη εκπονούνται και άλλες ώστε να είμαστε έτοιμοι ( Ανάπλαση Μετόχι –Κέντρο Υγείας, Ανάπλαση Αχλαδάκι – Περαχώρι, υπόλοιπα στενά κ.α.).
Έχουμε υπογράψει προγραμματική σύμβαση για
την τεχνική στήριξη μας με την Περιφέρεια Κρήτης και θα υπογράψουμε και με τον ΟΑΚ για την
εκπόνηση κυρίως μελετών για την τελική ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης και για
τη δημιουργία ολοκληρωμένου φακέλου για το
Φράγμα Βαρσαμά σε συνεργασία με το Δήμο Μαλεβυζίου.
Επίσης είμαστε σε συνεννόηση και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις με τα Υπουργεία Εσωτερικών,
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Γεωργίας, την ΕΕΤΑΑ, την ΜΟΔ και το Τ.Π.κ.Δ. ιδιαίτερα για τα
νέα προγράμματα και εξαγγελίες που αφορούν
τους Ορεινούς Δήμους.
Εκτός βέβαια από τα έργα και τις υποδομές που
πρέπει να αναπτυχθούν στην πορεία για την ανάπτυξη της περιοχής υπάρχουν και ζητήματα που
μας απασχολούν καθημερινά για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας. Ζητήματα, όπως η
Διοικητική ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του
Δήμου που παρά την υποστελέχωση του, προσπαθεί και κάνει το καλύτερο για την εξυπηρέτηση
του πολίτη στις καθημερινές του ανάγκες. Οι κοινωνικές μας υπηρεσίες και το έργο τους, ο τομέας
πολιτισμού, της παιδείας και της υγείας που οι
παρεμβάσεις μας για την έγκαιρη και πλήρη στελέχωση τους είναι συνεχείς.
Προτεραιότητα μας βέβαια είναι ένα πιλοτικό σχέδιο ανάπτυξης για το Δήμο μας όπου θα μπορέσει
να συνδέσει όλες τις υποδομές που υπάρχουν και
που σχεδιάζονται ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά και χωρίς ελλείψεις ώστε να
φέρνουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα για να
γίνουν τα Ανώγεια και η περιοχή μας ένας πρότυπος προορισμός στο κέντρο της Κρήτης και θα
αξιοποιήσει το δικό μας δυναμικό και ιδιαίτερα
τη νεολαία μας.
Βασική μας προτεραιότητα και στόχος παραμένει
ο νέος δρόμος Ηράκλειο – Ανώγεια – Ανώγεια –
Πέραμα, ο οποίος είναι πάντα στην ατζέντα και
τις συζητήσεις με τον Περιφερειάρχη γιατί είναι
το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο για τα Ανώγεια
και για όλη την περιοχή του Πάνω Μυλοποτάμου.
Δήμαρχος Ανωγείων
Καλλέργης Μανόλης»
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ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΝΟΥΡΑ

Μνήμη

‹ Μανούσος

Μανουράς
1980
(Απαγγελία με
φόντο την
θάλασσα)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ...
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

προτροπές για αφιέρωμα στη σεπτή
μορφή σου από φίλους, συγγενείς και
μαθητές σου, σκόνταφταν πάντα στη
δική μου αμηχανία. Τι να πω για σένα;
Εγώ η ίδια, τόσα χρόνια μετά, ακόμα πασχίζω να
φωτίσω μέσα μου όλες τις όψεις του προσώπου
σου – κι αν επιχειρώ, σήμερα αυτή τη μικρή κατάθεση μνήμης είναι, όχι για σένα –
δική μας ανάγκη είναι, στους δύσκολους καιρούς
που ζούμε να βρούμε ξανά πυξίδα…
Κι εσύ, σίγουρα, είχες πυξίδα. Πώς αλλιώς δεν
έχασες τον δρόμο της ψυχής σου στους σκοτεινούς
εκείνους χρόνους; Δεν ήταν και λίγα: φτώχειες και
δυσχέρειες, αρρώστιες και θάνατοι, πόλεμοι εθνικοί και εμφύλιοι, δικτατορίες και διχασμοί, όλη η
ανθρώπινη σκληρότητα. Πώς εσένα δεν σκλήρυνε
η καρδιά σου για να βγει αλώβητη;
Κι όμως όλα αυτά τα έζησες, όχι ως θεατής. Από
πολύ νέος, μόλις φοιτητής, μετείχες στην Ιστορία.
Μαθητής ακόμα, φιλομαθές και φιλέρευνο πνεύμα, σού κίνησε την περιέργεια η προτροπή του
θεολόγου σας στο σχολείο «να μελετήσετε τον
κομμουνισμό για να τον αντικρούσετε μεθαύριο,
που θα γίνετε δάσκαλοι και επιστήμονες».
Τα άλλα παιδιά το άφησαν να περάσει έτσι. Αλλά
εσένα, αυτή η διδαχή σε έστειλε στις βιβλιοθήκες.
«Τι ήταν αυτό που θα έπρεπε να αντικρούσομε;
Είχα υποχρέωση να το ανακαλύψω.» Θα ήταν
περί το 1929 –αυτό που ανακάλυψες εκείνα τα
πρώιμα χρόνια, φώτισε για πάντα τον νου σου:
ένας καλύτερος κόσμος, πιο δίκαιος, πιο ανθρώπινος, μπορεί και πρέπει να υπάρξει! Αυτό έγινε
στο εξής, το νόημα και το χρέος της ύπαρξής σου.
Τα επόμενα περίπου σαράντα χρόνια – από τη
δικτατορία του Μεταξά ως τη δικτατορία των συνταγματαρχών – θα σε βρουν να μάχεσαι, να διεκδικείς εκείνον τον καλύτερο κόσμο. Μαζί, όπως
ήταν επόμενο, πλήρωνες, όπως και τόσοι άλλοι
αγωνιστές, το τίμημα: φυλακίσεις, βασανισμοί,
εξορίες πολυετείς…
Ποτέ δεν δυσανασχέτησες γι’ αυτό. Δεν θυμάμαι
ποτέ να μιλήσεις, έστω σε μια αποστροφή του λόγου σου, για χαμένα χρόνια ή για χαμένες ευκαιρίες επαγγελματικής επιτυχίας και ανέλιξης (!) – οι
φιλόλογοι τότε ήταν σπάνιο είδος, οπωσδήποτε,
θα είχες άλλη ζωή.
Ποτέ! Ούτε για κατορθώματα μάς έλεγες. Ούτε
για τη σκληρότητα των ανθρώπων εκείνων. Ίσως,
για να μη φωλιάσει στην παιδική ψυχή μας το μίσος…
Αλλά εσύ ήσουν πλασμένος από αγάπη. Μια θυσιαστική, δοτική αγάπη. Προς όποιον είχε ανάγκη.
Έδινες ό, τι είχες. Πολλές φορές έδινες και από
εκείνα που δεν είχες. Δεν ησύχαζες μέχρι να αδειάσουν τελείως οι τσέπες σου. «Τα λεφτά χαλάνε τον
άνθρωπο», έλεγες και άδειαζες τις τσέπες. Όσο
για μαθήματα, εκεί δεν υπήρχε χρόνος και κόπος.
Ούτε έκανες συμφωνίες, όποιος είχε, πλήρωνε.
Θυμάμαι πολλές φορές ερχόταν ο πατέρας ενός
μαθητή: - Μανούσο, θέλω να σου φέρω το παιδί
μου για μάθημα, μα δεν έχω να πληρώσω. - Αυτό
σκέφτεσαι;! Φέρε το παιδί να μάθει γράμματα κι
εγώ δεν θέλω λεφτά. Αυτό γινόταν πολύ συχνά.
Κάμποσες φορές τούς πλήρωνες και το εισιτήριο
για να φύγουν. Πρόσφατα συναντώντας γνωστό
μαθηματικό του Ηρακλείου, μου είπε τη δική του
ιστορία: «Ο πατέρας σου μού έκανε Έκθεση για
τις εισαγωγικές εξετάσεις μια χρονιά ολόκληρη.
Όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, πήγε ο πατέρας
μου να πληρώσει για όλη τη χρονιά. Τότε, ο Μανούσος τού είπε: - Κράτησέ τα, και δώσ’ τα του
παιδιού σου. Σ’ εκείνον θα χρειαστούν περισσότερο τώρα που έγινε φοιτητής στην Αθήνα.»
Αυτή η αγαπητική σου αρετή, απευθυνόταν προς
όλους. Προς τον άνθρωπο εν γένει, πόσο μάλλον
προς την οικογένεια! Όχι την πυρηνική, μαμά,
μπαμπάς και παιδάκια – όχι τέτοια. Την ευρύτερη

Οι

οικογένεια. Ποτέ δεν ξεχώρισες τα παιδιά σου από
τα ανίψια σου. Τα αδέλφια από τα ξαδέλφια. Ό,
τι είχες εσύ, ήθελες να το έχουν και οι άλλοι. Ακόμα κι εμένα, με μοίραζες μ’ εκείνη την παιγνιώδη
διάθεση του παραμυθιού! «Ήθελα, λέει, να είχαμε
δέκα Ντιάνες», μού έλεγες κανακεύοντάς με, «να
δώσουμε μια του Ζωνομανώλη, μια του Μπαχρομανώλη, μια του Σμαηλομανώλη…» Αλλά πάλι,
δεν έφταναν για όλα τα ξαδέλφια σου, και ξαναρχίζαμε το μέτρημα…
Θρησκευόμενος δεν ήσουν. Προσπαθούσες να
ερμηνεύεις τον κόσμο με την επιστήμη. Όμως,
ποιος περισσότερο από σένα είχε κάνει πράξη το
περίφημο «Αγαπάτε και τους εχθρούς υμών…».
Μια μέρα, αφηγείται η μαμά, περπατώντας μαζί
της στην Καλοκαιρινού συνάντησες έναν κύριο,
σταμάτησες, τον φίλησες σταυρωτά και του μίλησες με θέρμη. Όταν απομακρυνθήκατε, εκείνη σε
ρώτησε: «Μανούσο, ποιος ήταν αυτός;» Και η
απάντησή σου: «Λευκοθέα, δεν τον θυμάσαι; Αυτός δεν ήρθε στο σπίτι και με συνέλαβε την τελευταία φορά;» Ακόμα κι εκείνον, τον «άνθρωπο
δίχως πρόσωπο» τον έβλεπες με επιείκεια και
κατανόηση.
Πώς να βρέθηκε, άραγε, τόση αγάπη σε μια καρδιά; Να είναι οι οικογενειακές καταβολές σου και
η παράδοση του χωριού σου, που το κράτησες
πάντα ψηλά στην καρδιά σου; Να είναι το ουμανιστικό σου επάγγελμα, οι σοσιαλιστικές ιδέες, η
ανθρωπιστική σου παιδεία;
Αναπάντητα, μού μένουν τα ερωτήματα…Θυμάμαι, μικρή, πρωί-πρωί στον δρόμο για το Φροντιστήριο. Τι ευτυχία, να πηγαίνω μαζί σου! Με χώνεις κάτω από το παλτό σου όταν βρέχει ή κάνει
κρύο, και δεν φοβάμαι τίποτα. Κι εσύ, ένα φωτεινό χαμόγελο και μια ζεστή καλημέρα προς όλους.
-Καλημέρα σας! Καλημέρα σας! Ξανά και ξανά.
-Μπαμπά, όλους αυτούς τους ανθρώπους τους
γνωρίζετε και τους λέτε καλημέρα;
- Όχι, Άρτεμι, μόλις τώρα τους πρωτογνώρισα…
Εκείνα, τα σημεία επαφής με κάθε άνθρωπο, με
συνεπαίρνουν ακόμα… Με τους διανοούμενους
μιλούσες τα μεγάλα και θαυμαστά. Με τους απλούς
ανθρώπους τα πιο καθημερινά. Με τις γειτόνισσες:
-Τι θα ψήσομε σήμερο, κερα-Μαρίνα; Στα παιδάκια, κανακίσματα και τραγούδια με την υπέροχη
φωνή σου. Σε είχαν πάρει χαμπάρι και τα μωρά της
γειτονιάς και, μόλις σε έβλεπαν να προβάλλεις στο
στενό, άρχιζαν να λικνίζονται για να τα δεις και να
αρχίσεις το «Μαρέ γιε μου κανακάρη…»
Εσύ πλησίαζες τον άλλο. Εσύ κοίταζες μέσα του
κι εκείνος αποκάλυπτε το πρόσωπό του – «Πες
μου ένα σου παράπονο από τη ζωή», ρώτησες μια
φορά μια νοσοκόμα, που σε νοσήλευε στο νοσοκομείο. Φαίνεται, η καημένη, πως δεν είχε ξανακούσει τέτοια κουβέντα και πήρε να σου αφηγηθεί
τις πίκρες της ζωής της.

Πόσο σπάνιο και ακριβό αυτό! Να στρέφουμε
πρόσωπο προς τον άλλο άνθρωπο! Τι βαρύτητα
αποκτά η στάση αυτή σε μια εποχή ατομικισμού
και εγωισμού! Και τι δίδαγμα ιδιαίτερα προς τα
νέα παιδιά, που βιώνουν μια ιδιάζουσα κατάσταση
ναρκισσισμού και αυταρέσκειας με τη μανία της
αυτοφωτογράφισης και την αγωνία της αποδοχής!
Εσύ, την ύπαρξή σου τη συσχέτιζες πάντα με την
ύπαρξη των άλλων, την τοποθετούσες μέσα στον
ιστορικό χρόνο. Κι αυτό σε βοηθούσε να μη μεγεθύνεις υπερβολικά το εγώ σου, όπως κάνουμε εμείς.
«Τι σημασία έχει αν δεν προλάβουμε εμείς να δούμε έναν καλύτερο κόσμο, θα τον δουν οι άλλοι, οι
επόμενοι, το ίδιο κάνει». Πίστευα, πως αν αυτά τα
έλεγες για εμάς, για διδακτικούς λόγους, δεν γινόταν, κάποτε θα λύγιζες. Στο τέλος, εκεί αποκαλύπτεται η αλήθεια, έναντι του θανάτου. Ωστόσο, κι
εκεί τα ίδια. Ο ίδιος ήσουν στη θεωρία και στην
πράξη, ο ίδιος στη ζωή και στον θάνατο.
Δεν θα ξεχάσω – σαν τώρα – μπήκα στην εντατική του Ιπποκρατείου, με προτροπή του Ανδρέα,
χειρουργού, ανιψιού και μαθητή σου, μάλλον για
να σε αποχαιρετίσω: τελικά μας διέψευσες, δυο
χρόνια έζησες από τότε! Είχες ξυπνήσει από το
τρίτο στη σειρά χειρουργείο μέσα σε είκοσι μέρες.
– Μπαμπά, πώς είσαι; σε ρώτησα. – Άστα αυτά,
με αποστόμωσες, αυτά είναι μικρής αξίας. Μην
ασχολείσαι με ασήμαντα πράγματα. Πες μου τι
διάβασες χθες.
Αυτός, αυτός ο έρως της παιδείας! Δεν ξέρω, αν
ήταν κεραυνοβόλος. Σίγουρα ήταν παντοτινός.
Μικρό παιδί σε κυρίευσε, και δεν σε άφησε ποτέ.
Πάντα με ένα βιβλίο ή μια εφημερίδα στο χέρι συνήθως γαλλική ή ρούσικη, όπως έλεγες. Πάντα
και παντού. Στο σπίτι, στο δρόμο, στο καφενείο,
στο λεωφορείο.
Λίγες ιστορίες μάς είχες πει από τις εξορίες σου,
η παρακάτω, από τη Μακρόνησο, αξέχαστη:
Ήταν σ’ εκείνο το μαρτύριο, όπου φορτωνόσασταν
μια πέτρα και την ανεβάζατε στον λόφο («με τις
μεγάλες πέτρες στον ώμο, μητέρα, ανηφορίζοντας
στο θάνατο…», για να θυμηθούμε τον συνεξόριστό
σου ποιητή Γιάννη Ρίτσο). Καθώς, λοιπόν, ανέβαινες την ανηφόρα φορτωμένος με την πέτρα, προσπαθούσες να την κρατήσεις με το δεξί, γιατί στο
αριστερό είχες το βιβλίο σου και έπρεπε να μην
διακόψεις το διάβασμα. Και τότε ο φρουρός έδειξε
κατανόηση και σου είπε να μείνεις κάτω ένα γύρο
για να διαβάσεις. Αλλά, πού εσύ; Τέτοια άνιση μεταχείριση θα τη δεχόσουν; Πήρες, λοιπόν την πέτρα
και συνέχισες τον ανήφορό σου διαβάζοντας…
Το διάβασμα, εκεί αποκαλύπτονται τα μυστικά της
ζωής! Και, ως καλός παιδαγωγός, ήξερες ότι τα
παιδιά μαθαίνουν περισσότερο δια του παραδείγματος, παρά με διδαχές και νουθεσίες.
Αυτό μου το είχε πει ο αλησμόνητος θείος Σωμαροβασίλης, που έμενε μαζί μας σε όλα τα παιδικά
μας χρόνια: «Διάβαζε ο Μανούσος, τα πέντε παιδιά στο δωμάτιο, κι εγώ καθόμουν και καμάρωνα
την οικογένειά σας χωρίς να μιλώ. Και τότε μου
λέει: -Βασίλη, πάρε κι εσύ ένα βιβλίο και κάνε πως
διαβάζεις για να σε βλέπουνε τα παιδιά…»
Δεν θα ξεχάσω τα βράδια των παιδικών μας χρόνων. Να καθόμαστε κατάχαμα όλα, αδέλφια και
ξαδέλφια κι εσύ να μας απαγγέλλεις ποίηση με
αυτή τη μοναδική θεατρικότητά σου κι εκείνη τη
φωνή σου…την τόσο μαγευτική, που νόμιζα ότι το
ποίημα του Μαλακάση «Ο Μπαταριάς», που μας
διάβαζες τότε, ήταν γραμμένο για σένα…
Μα στο τραπέζι ως κάθονταν κι άνοιγεν η φωνή
σου,
μεγάλε Μπαταριά,
στο τρίτο κρασοπότηρο, πουλιά του παραδείσου
ξυπνούσανε κι αηδόνια στα κλαριά…
Ο τρόπος που μιλούσες, το λεξιλόγιο, που αντλούσες από όλο το εύρος και το βάθος της γλώσσας
μας- από την πιο λόγια ως την πιο παλιά κρητική
λέξη- ο χρωματισμός των φράσεων, οι αλησμόνη-

τες κινήσεις των χεριών, όλα αρμονικά και ωραία,
ήταν συνδεδεμένα με εκείνη την ομορφιά και την
αρμονία που ανάβλυζε από μέσα σου.
Ταξίδια δεν έκανες, δεν γινόταν. Όμως το εξωτερικό ερχόταν σ’ εμάς! Είχες κάνει «διεθνές», το
περιβάλλον του σπιτιού μας. Κάθε τόσο φώναζες
από μακριά: -Λευκοθέα, ετοίμαζε τραπέζι, σου
φέρνω δυο Γάλλους και έναν Άγγλο…
Πόσα τραπέζια, και μαζί συζητήσεις με ανθρώπους από ξένες χώρες. Είχες, φαίνεται ανάγκη
αυτή την επικοινωνία, τα διαφορετικά πράγματα
που μάθαινες από αυτούς. Ευτυχώς, που η καρτερική Λευκοθέα δεν δυσανασχέτησε ποτέ και πάντα έβρισκε τρόπους περιποίησης, ακόμα και στις
πιο απρόσμενες επισκέψεις.
Ακριβές φιλίες γεννήθηκαν από αυτή τη συνήθεια.
Θυμάμαι τη χαρά σου όταν λάμβανες ένα βιβλίο
ξένο, αμετάφραστο ακόμα στα ελληνικά, που σου
έστελνε κάποιος φίλος από το εξωτερικό. Δεν είχε
σημασία αν δεν ήταν γαλλικό που το διάβαζες με
άνεση – ήταν τόση η χαρά σου που ακόμα κι αν δεν
ήξερες καλά τη γλώσσα, το πάλευες και το κατάφερνες. Με λεξικά, με προσπάθεια, με αυτοπειθαρχία. Εμείς, κάνουμε χρόνια ξένες γλώσσες και ξένο
βιβλίο δεν αγγίζουμε! Εσύ μόνος σου. Αυτοδίδακτος.
Σου άρεσε η διδασκαλία. Γεννημένος δάσκαλος.
Όποιος έμπαινε στο σπίτι ήθελες να τον διδάξεις.
Θυμάμαι μια μικρή τσιγγάνα. Μπήκε μια φορά να
πουλήσει κάτι ασπρόρουχα. Έβαλες τον μπόγο
της στην άκρη και την προέτρεψες να τη μάθεις
γράμματα. Από κείνη τη μέρα ερχόταν για πολύν
καιρό για να τη διδάσκεις.
Δεν είχες όμως, εκείνο τον αντιπαθητικό και άγονο διδακτισμό. Ακόμα και στα πιο σίγουρα, όπως
στη γενική κατηγορηματική της ιδιότητας, δεν
έλεγες: αυτό είναι! Δεν χρησιμοποιούσες ποτέ
οριστικό ύφος. Πάντα, να ακούσεις τον άλλο. Μήπως είναι έτσι; Για να το δούμε και αυτό. Διαλεκτικά, μαιευτικά, σαν τον Σωκράτη δίδασκες.
Έτσι, και προς τα παιδιά σου. Σεβασμός στη γνώμη τους. – Άρη, τι λες εσύ για το φαινόμενο αυτό,
το κίνημα, το καλλιτεχνικό ρεύμα; Τα παρακολουθούσες, βλέπεις, όλα και ήθελες τη φρέσκια
ματιά. Όλα. Με την περιέργεια του ανθρώπου που
ανακαλύπτει τον κόσμο. Που γνωρίζει καλά το
παρελθόν, ζει ουσιαστικά και συμμετέχει ενεργά
στο παρόν αλλά στρέφεται και προς το μέλλον.
Γιατί, αφουγκραζόσουν το μέλλον. Πολλά από
όσα ζήσαμε νομίζω, τα περίμενες.
Σε πολλά ξέρω καλά τη γνώμη σου. Τα έχουμε πει…
Τελειωμό δεν έχουν… και πρέπει να σταματήσω.
Είμαι βέβαιη, πως όσοι είχαν τη χάρη της γνωριμιάς σου, θα βρουν λίγα τα λόγια, ισχνά κι ανήμπορα. Όσοι πάλι δεν σε γνώρισαν, θα τα πάρουν
για την εξιδανίκευση μιας στοργικής θυγατέρας…
Αυτή είναι η μοίρα του λόγου προς τους νεκρούς:
κινδυνεύει να μην γίνει πιστευτός στους ακροατές
του, κι έτσι να μειώσει ακούσια την αρετή των
νεκρών.
«Γιατί είναι δύσκολο να πει κανείς ό, τι πρέπει,
εκεί που και το να στερεωθεί στους άλλους η πίστη
στην αλήθεια, θέλει πολύ κόπο…» (Θουκυδίδη,
Περικλέους Επιτάφιος, Β, κεφ.35)
Ας αφήσουμε τα δικά μας για άλλη φορά…
Προσπάθησα, όσο μπορούσα, να μείνω σε όσα θα
είχαν κάποια σημασία και για τους άλλους. Εσύ,
που όλα τα μοιραζόσουνα, νομίζω πως καταλαβαίνεις γιατί θέλησα να μοιραστώ μαζί τους λίγο
από το φως που ήσουν. Και είσαι. Παντοτινά.
Όσο για μένα, να ξέρεις πως αρκεί μια στιγμή να
σε φέρω στη σκέψη μου για να αντέξω όποια δυσκολία έχει έρθει από τότε – και ήρθαν πολλές
– στη ζωή μου.
Άρτεμις-Ντιάνα
Μανούσου
Μανουρά
(Ηράκλειο, 20-11-2016)

1 Μανούσος Μανουράς, 1979 _ 2 Ο Μανούσος Μανουράς με την οικογένειά του, 1970 _ 3 Στην προκυμαία του Άη Στράτη, 1951 Όρθιοι από αριστερά: Μανούσος Μανουράς, Σμαηλομανώλης,
Σμπωκογιάννης, Δόξα Σμπώκου (επισκ.), Όλγα Σμπώκου (επισκ.), Μανώλης Πατραμάνης. Κάτω από αριστερά: Λευτέρης Κουβίδης, Γιώργος Κλάδος
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Αϊ- Στράτης 22-1-55
Αγαπημένη μου μητέρα,
Θα σου γράψω σήμερα μερικά πράματα και να
τα προσέξεις. Ήρθες δυο φορές στον Αϊ-Σράτη
και είδες τα χάλια μας. Από τότε τα πράματα δεν
άλλαξαν καθόλου. Εξακολουθούμε να ζούμε κάτω από τις κουρελιασμένες σκηνές που φέραμε
από τη Μακρόνησο. Οι βροχές, οι ανεμοθύελλες,
οι πλημμύρες μάς μουσκεύουν ως το κόκαλο. Οι
ελλείψεις μας είναι μεγάλες. Το φαϊ μας λιγοστό,
ρούχα, παπούτσια δεν έχουμε, φάρμακα δεν
έχουμε, νοσοκομείο δεν έχει για τους αρρώστους
μας. Κι αν ζούμε τόσα χρόνια είναι γιατί πιστεύουμε σ΄ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι που μας κάνει να στεκόμαστε γεροί στα πόδια μας. Σου λένε πως θέλω να
κάθομαι εδώ. Μα δε σου λένε την αλήθεια. Θέλω,
θέλουμε όλοι μας να ρθούμε κοντά σας. Όχι όμως
«μουτήδες», όπως λέγανε τον καιρό του Τούρκου.
Μητέρα, αυτή τη στιγμή που σου γράφω, η πλημμύρα έχει μεταβάλει τα πάντα σε μια λίμνη. Θα
πάθουμε πολλές ζημιές. Κίντυνοι αρρώστειας μάς
τριγυρίζουν πάλι, σαν να μην φτάνουν οι άλλες
που έχουμε. Τώρα τελευταία θα διαβάσατε στην
εφημερίδα για «λήθη» και δεν ξέρω τι άλλα πράματα. Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση; Γιατί πάει να ξεγελάσει το λαό, που ζητάει πραγματική
λήθη, και ειρωνεύεται τον τόπο. Τα ίδια έκαμε και
ο Πλαστήρας και ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου.
Για μέτρα ειρηνεύσεως μιλήσανε κι όμως ήταν μια
απάτη. Αφού λέει πως θέλει λήθη, τότες ν΄ανοίξει
τις φυλακές, να διαλύσει τα στρατόπεδα εξορίας.
Τι λήθη μπορεί να είναι αυτή που δεν φέρνει γαλήνη στις ψυχές των ανθρώπων, που δεν επιτρέπει
στα παιδιά να γυρίσουν στις μανάδες τους, στους
πατεράδες να σφίξουν στην αγκαλιά τους τα παιδάκια τους; Ψεύτικη λοιπόν είναι αυτή η λήθη. Ο
υπουργός κ. Καλαντζής είπε πως θέλουμε και καθόμαστε. Συκοφαντία. Είναι η μεγαλύτερη βρισιά
για μας. Θέλουμε να ’ρθούμε κοντά σας, μα όχι
ντροπιασμένοι. Τέτοια ατιμία δεν την κάνουμε.
Λοιπόν, μητέρα μου, αν θέλεις, αν θέλετε όλοι
σας να γυρίσουμε πίσω περήφανοι, αν μας θέλετε κοντά σας γερούς και καλούς,τότε πρέπει να

κινηθήτε. Σήμερα μάλιστα το κλίμα της χώρας
μας είναι πάρα πολύ ευνοϊκό γι΄αυτή τη δουλειά.
Έχουμε πολλές ελπίδες πως θα τους αναγκάσουμε να εφαρμόσουν τη λήθη έτσι όπως τη θέλει ο
λαός. Τι θα κάμεις λοιπόν; Θα μπεις στο Ηράκλειο, θα μαζευτείτε όλες οι μανάδες, οι αδελφές,
οι γυναίκες των φυλακισμένων, των εξορίστων
και των αδειούχων εξορίστων. Θα καλέσετε τους
φίλους μας, τους συγγενείς, τους γειτόνους, όλους
τους τίμιους πατριώτες, δεξιούς και αριστερούς,
που θέλουν ησυχία στον τόπο. Θα υπογράψετε
υπομνήματα προς την κυβέρνηση όπου θα ζητάτε λήθη και γενική αμνηστεία.
Θα πάτε στους βουλευτές, στον Νομάρχη, στον
Μητροπολίτη, στον Δήμαρχο Ηρακλείου, στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πάτε στα προξενεία της
Αμερικής, της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας
και θα φωνάξετε και θα πείτε: θέλουμε τα παιδιά
μας, θέλουμε τους άντρες μας. Όχι πια φυλακές,
όχι πια εξορίες. Θα πάτε πολλές φορές, θα το
πείτε πολλές φορές, ώσπου να δοθεί η γενική
αμνηστία και να ησυχάσει ο τόπος.
Να γνωριστείτε, μητέρα, αναμεταξύ σας, σαν
αδελφές του πόνου και της πίκρας. Να κάμετε
κάθε νόμιμη ενέργεια, με παρουσιάσεις στις Αρχές, με διαβήματα, και να ζητήσετε πραγματική
λήθη. Τώρα δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να μας
ειρωνεύονται εμάς και να παίζουν με τον πόνο
σας. Μητέρα, παρ΄όλο που είσαι σακατεμένη από
την αρρώστεια, όμως πρέπει να την κάμεις αυτή
τη δουλειά, κι εσύ και η Ζαφειρένια. Να είστε
περήφανες γι’ αυτή σας την ενέργεια. Μόνον έτσι
θα με ιδείτε κοντά σας.
Εξ’ άλλου τα πράγματα αλλάξανε σήμερα. Και
οι χθεσινοί μας ακόμη εχθροί, δεξιοί, απλοί άνθρωποι μάς βλέπουν τώρα με συμπάθεια, με αγάπη, και ζητάνε την απόλυσή μας, λήθη και γενική
αμνηστία.
Χαιρετισμούς στη Ζαφειρένια και στον εξάδελφο
τον Γιώργο τον Κάββο και σε όλους τους Αρκαδιανούς.
Σου φιλώ το χέρι,
ο γιος σου
Μανούσος Μανουράς
Μανούσος Μανουράς, ›
εργάτης στο Μικρογούλι
Βέροιας,
1942
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› Άη Στράτης, 22/1/1955.
Γράμμα του
Μανούσου Μανουρά
από τον τόπο εξορίας,
στη μητέρα του

Μανούσος Μανουράς,
ένας φωτισμένος
Δάσκαλος!
Του Γιώργη Αεράκη,
πρ. Αντιδημάρχου Ηρακλείου

› Ιδωτικό Γυμνάσιο

Αλικιανού Χανίων, 1946.
Ο Μανούσος Μανουράς
πίσω στο κέντρο.

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
➔ Ο Μανούσος Μανουράς γεννήθηκε το 1913 στα Ανώγεια Μυλο
ποτάμου. Ήταν το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά του Κωνσταντίνου
Μανουρά ή Ζωνόκωστα και της Αικατερίνης Σκουλά. Έζησε στο
χωριό έως ότου αποφοίτησε από το Δημοτικό Σχολείο. Δωδε
κάχρονο παιδί, εγκαταστάθηκε μόνος του στο Ηράκλειο για να
συνεχίσει τις σπουδές του στο Δημόσιο Γυμνάσιο Ηρακλείου.
Το 1931 εισάγεται με εξετάσεις στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και εγγράφεται στο τμήμα Φιλολογίας.
Προκειμένου να εξασφαλίσει τα έξοδα των σπουδών του εργάζεται
στα φοιτητικά του χρόνια ως τυπογράφος στο τυπογραφείο του
Ελευθερουδάκη.
Η κοινωνική του ευαισθησία και οι πολιτικές του ανησυχίες, που
έχουν ήδη αρχίσει από τα μαθητικά του χρόνια, τον οδηγούν στην
οργάνωση τυπογράφων του ΚΚΕ και σε συνδικαλιστική δράση, εξαι
τίας της οποίας απολύεται από τον Ελευθερουδάκη και εργάζεται
στη συνέχεια σε άλλα τυπογραφεία. Τα καλοκαίρια επιστρέφει στα
Ανώγεια, συνομιλεί με τους νέους του χωριού, μεταφέρει τις σο
σιαλιστικές του ιδέες και το όραμα για μια δικαιότερη κοινωνία και
δημιουργεί τον πρώτο πυρήνα «συμπαθούντων το ΚΚΕ» το 1933-34.
Ήδη από το 1933 έχουν αρχίσει οι συλλήψεις. Στη δικτατορία του
Μεταξά συλλαμβάνεται, φυλακίζεται και εξορίζεται στη Γαύδο.
Η κήρυξη του πολέμου τον βρήκε εκτοπισμένο από τη δικτατορία της
4ης Αυγούστου στη Γαύδο.
Ζήτησε τότε να καταταγεί στον στρατό και να πολεμήσει για την
πατρίδα. Δεν του το επέτρεψαν όμως, καθώς υπήρχε εντολή να μην
κατατάσσονται οι κομμουνιστές. Τότε δραπέτευσε, μαζί με άλλους
πολιτικούς κρατούμενους, από τη Γαύδο, έφυγε παράνομα για το
Ηράκλειο και από εκεί μετέβη στη Θεσσαλονίκη. Παρουσιάσθηκε ως
εθελοντής στη μονάδα εφοδιασμού μεταφορών του Κιλκίς. Στην
κατάρρευση του μετώπου το 1941 βρέθηκε στα οχυρά.
Μετά την υποχώρηση, παρέμεινε στη Βόρεια Ελλάδα, πήρε
μετεγγραφή στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου
απέκτησε και το πτυχίο του, ενώ συγχρόνως εργαζόταν σε ποικίλες

αγροτικές δουλειές. Εντάχθηκε στο ΕΑΜ, με την ίδρυσή του, και,
όταν ιδρύθηκε ο ΕΛΑΣ, κατατάχθηκε πρώτα στον ΕΛΑΣ του Κιλκίς
και ύστερα της Θεσσαλονίκης, υπό τον Μάρκο Βαφειάδη.
Το 1946 επιστρέφει στην Κρήτη πτυχιούχος της Φιλολογίας και
εργάζεται στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αλικιανού Χανίων. Παρέμεινε
όμως εκεί μόνο ένα χρόνο, διότι με το ξέσπασμα του δεύτερου
αντάρτικου άρχισε να δέχεται απειλές για τη ζωή του. Μεταβαίνει
στο Ηράκλειο και ανοίγει, μαζί με άλλους καθηγητές, το 1947-48,
ένα από τα πρώτα φροντιστήρια.
Τα έτη 1948-1950 εξορίζεται στη Μακρόνησο και από εκεί μεταφέ
ρεται στον Άη Στράτη, όπου παραμένει εξόριστος μέχρι το 1956. Τα
σκληρά χρόνια της εξορίας τα αξιοποιεί για την αυτομόρφωσή του
(μαθαίνει ρωσικά και τελειοποιεί τα γαλλικά και τα αγγλικά του) και
για τη μόρφωση των συνεξορίστων του, στους οποίους διδάσκει
φιλολογικά μαθήματα και γαλλική γλώσσα. Βαθιά φιλία απέκτησε
με συνεξόριστούς του, όπως με τον συγγραφέα Μενέλαο Λουντέμη
και τον ηθοποιό Μάνο Κατράκη. Το 1956 επέστρεψε στο Ηράκλειο
και το 1957 παντρεύτηκε τη Λευκοθέα Μανουρά, η οποία επίσης
είχε μόλις επιστρέψει από την εξορία, και έκαναν πέντε παιδιά.
Δεν διορίσθηκε ποτέ σε δημόσιο σχολείο, ασχολήθηκε με ιδιωτικά
μαθήματα σε φροντιστήριο, το οποίο ίδρυσε το 1957, χωρίς να λάβει
ποτέ άδεια λειτουργίας, εξαιτίας των πολιτικών του φρονημάτων. Το
φροντιστήριο αυτό, από τα πρώτα και τα λίγα της εποχής, συνέχισε
να λειτουργεί ως το 1980, με ορισμένα διαλείμματα εξορίας: το
1959-1960 στον Άη Στράτη και το 1967-1968 στη Γυάρο.
Κάνοντας πράξη τις ανθρωπιστικές του ιδέες, συνέχισε να
διδάσκει, ως τον θάνατό του το 1986, δωρεάν τους φτωχούς
μαθητές, ενώ επί μεγάλα διαστήματα φιλοξενούσε στο σπίτι του
μαθητές από χωριά, οι οποίοι χρειάζονταν ενίσχυση στα μαθήματα.
Άνθρωπος ευρυμαθής, με μεγάλη ανθρωπιστική παιδεία, δίδαξε
γράμματα και ήθος, με τον λόγο και κυρίως με το παράδειγμά του,
σε εκατοντάδες μαθητές, ενώ δεν εγκατέλειψε ποτέ τις ιδέες του
για μια κοινωνία δικαιότερη.

(πρώτη δημοσίευση:
εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» Ηρακλείου, 28-5-12)
Συμπληρώθηκαν ήδη 25 χρόνια από τον θάνατο του καθηγητή Μανούσου Μανουρά. Πριν
από πολλά χρόνια ήμουνα και εγώ ένας από
αυτούς που πέρασαν από τα φροντιστηριακά
θρανία του, στο μικρό, αδιέξοδο στενάκι, κοντά στη Χανιώπορτα και θα ήθελα να τον θυμίσω σε αυτούς που τον γνώρισαν αλλά και να
μάθουν οι νεότεροι λίγα πράγματα για τον
άνθρωπο αυτό που με είχε εντυπωσιάσει όντας
παιδί, όσο κανείς άλλος. Δεν θα με απασχολήσει στο κείμενο αυτό η αγωνιστική του δράση
την οποία άκουγα από άλλους. Θα επικεντρωθώ σε αυτά που έβλεπα να συμβαίνουν στον
χώρο του, όταν τον επισκεπτόμουν μαζί με
άλλα παιδιά λαϊκών κυρίως οικογενειών, για
να κάνουμε μάθημα.
Ο Μανούσος ήταν ένας άνδρας ψηλός, πολύ
ψηλός ή τουλάχιστον έτσι μου φαινόταν εμένα,
λεπτός σαν τη βίτσα με μεγάλα μακριά δάκτυλα
που μαρτυρούν όπως λένε, άνθρωπο του πνεύματος. Είχε μουστάκι το οποίο είχε πάρει να
κιτρινίζει στη μέση, γιατί ο Μανούσος είχε δύο
πάθη: το τσιγάρο και τον καφέ. Άναβε το τσιγάρο του πάντα σχεδόν από το προηγούμενο,
και η αδελφή του, η Ζαφειρένια αν θυμάμαι
καλά το όνομά της, μια γυναίκα που εντυπωσίαζε τα νεανικά μάτια μου με τα πολλά χρυσά
δόντια που είχε στο στόμα της, κουβαλούσε
συνέχεια καφέδες. Σίγουρα έπινε πάνω από
είκοσι την ημέρα!
Τα παιδιά του (είχε πέντε) ιδιαίτερα τα μικρότερα που ήταν δίδυμα, προσχολικής ηλικίας
τότε, ήταν στην αίθουσα και άκουγαν ήσυχα
τον πατέρα τους να διδάσκει, καθισμένα σαν
τα κατσούλια στα πόδια μας.
Ο Μανούσος είχε σπουδάσει, εν μέσω μεγάλων
περιπετειών, λόγω των πεποιθήσεών του, στη
Φιλοσοφική Σχολή. Δεν δίδασκε όμως αυτά μόνο που συνήθως διδάσκει ένας φιλόλογος, δηλ.
αρχαία ελληνική γραμματεία, λατινικά, έκθεση
κλπ. Ο Μανούσος δίδασκε τα πάντα! Κυριολε-
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Το έκανε μάλιστα με έναν κινηματο➝ κτικά!
γραφικό τρόπο. Για παράδειγμα. Έκανε σε
μια ομάδα υποψηφίων φοιτητών του Πολυτεχνείου μάθημα με πολυωνυμικές εξισώσεις. Τους έδινε μια άσκηση για λύση και
πεταγόταν στο διπλανό δωμάτιο-αίθουσα
όπου μαθητές Γυμνασίου προσπαθούσαν
να κάνουν χρονική αντικατάσταση ενός
ρήματος. Ή στην παραδιπλανή όπου προσπαθούσαμε να λύσουμε χημικές αντιδράσεις (ήτανε ο διάολός μου και τις θυμάμαι
ακόμα με τρόμο!)
Ο Μανούσος δίδασκε όχι μόνο τον αδύναμο μαθητή για να περάσει την τάξη αλλά
προετοίμαζε με μεγάλη επιτυχία τους μαθητές της τελευταίας τάξης του εξατάξιου
τότε Γυμνασίου, για την εισαγωγή τους στο
Πανεπιστήμιο. Δίδασκε με μεγάλη ευκολία
λατινικά, γαλλικά, αγγλικά, ρώσικα, χημεία, φυσική, τριγωνομετρία, άλγεβρα,
γεωμετρία, και τη μεγάλη του αγάπη, τους
τραγικούς μας ποιητές και γενικότερα τα
κείμενα των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων που διδάσκονταν στο Γυμνάσιο. Αξέχαστες θα μου μείνουν τα σχόλια και οι
παρατηρήσεις του στον «Υπέρ Αδυνάτου»
λόγο του Λυσία. Στα διαλείμματα θα μας
σχολιάζει κινηματογραφικές ταινίες ή κάποιο βιβλίο που είχε πρόσφατα διαβάσει.
Θα πρέπει όμως να πούμε και δυο λόγια για
τη σχέση του με το χρήμα. Ασφαλώς και
ζούσε από αυτήν τη δουλειά. Ο γονιός έφερνε τον μαθητή αλλά δεν γινόταν καμιά συμφωνία ή κανένα παζάρι. Ο καθένας του
έδινε ό, τι κι όποτε μπορούσε. Η συμπεριφορά του Μανούσου δεν άλλαζε και συνέχιζε να κάνει μάθημα κανονικά στο παιδί.
Θα καταθέσω μια μαρτυρία του πατέρα
μου. Μου διηγήθηκε λοιπόν κάποτε που
ήρθε η κουβέντα, το πώς η σκληρή και ανελέητη Δεξιά της εποχής, δημιουργώντας
δράματα μεταξύ των ανθρώπων, απαιτούσε
να γίνονται επώνυμες καταγγελίες εναντίον
των ιδεολογικών της εχθρών για να επιτύχει
την εξορία τους. Πίεζε λοιπόν ασφυκτικά
ορισμένους να καταγγείλουν ότι ο τάδε αριστερός με τις κουβέντες του και με τη συμπεριφορά του διέφθειρε δήθεν τα χρηστά
ήθη και οδηγούσε τη νεολαία στην κομμουνιστική ιδεολογία, όπου ο στόχος ήταν να
αναπτυχθεί εσωτερικό μέτωπο να καταλάβουν την εξουσία και να δώσουν τη Μακεδονία στους Βουλγάρους και άλλα τέτοια!
Την άλλη μέρα ο καταγγελλόμενος ήταν σε
ένα από τα ξερονήσια που έγιναν γνωστά
για τη… φιλοξενία που πρόσφεραν στους
τότε αριστερούς. Κάποια μέρα λοιπόν ερχόμενος ο πατέρας μου (που και αυτός υπέστη διώξεις από τους γνωστούς Ιαβέρηδες
της εποχής) στο φροντιστήριο να πληρώσει
τα δίδακτρα και να ρωτήσει για την πρόοδό
μου, είδε τον γιο του ανθρώπου που είχε
καταγγείλει τον Μανούσο και εξ αιτίας της
καταγγελίας αυτής είχε πάει εξορία κάμποσο καιρό. Του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι
και το είπε στον Μανούσο. Η απάντησή του
άφησε άναυδο τον πατέρα μου. Τι φταίει το
παιδί, βρε Νταρολευτέρη, τι φταίει το παιδί!
Διηγούνται ότι στη Μακρόνησο, όταν έβλεπε κάποιον συγκρατούμενό του μεγαλύτερο
σε διαστάσεις από τον ίδιο, αφαιρούσε δυο
τρεις κουταλιές από το λιγοστό φαγητό που
τους μοίραζαν και του το έβαζε στην καραβάνα λέγοντας ότι λόγω κατασκευής, αυτός
το είχε παραπάνω ανάγκη!
Αυτός ήταν ο Μανούσος Μανουράς και
το κείμενο αυτό ας είναι ένα μικρό μνημόσυνο στη μνήμη του.
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Εκδήλωση τιμής
στην αείμνηστη
ΧΑΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
(26 Νοεμβρίου, Αίθουσα
«Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας»)
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Οι ομιλητές κα Μαρία Μανουρά, διευθύντρια της
νοσηλευτικής υπηρεσίας του μαιευτηρίου «Έλενα»,
όπου εργάστηκε η εκλιπούσα ως διευθύνουσα για
34 χρόνια, αλλά και ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου μας και νυν κοσμήτορας κος Ιωάννης Μανουράς, απέδωσαν με σεβασμό και έντονη συγκίνηση
τα βιογραφικά στοιχεία, αλλά και στοιχεία για την
προσωπικότητα της τιμώμενης.
Ο Σύλλογος των Ανωγειανών της Αθήνας επιθυμεί
να ευχαριστήσει θερμά όλους εκείνους που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, αλλά και όσους συνέδραμαν στην οργάνωση και υλοποίησή της.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον στενό συνεργάτη του
Συλλόγου κο Κωστή Μακρή, γραφίστα και συγγραφέα, για την παραχώρηση μέρους των φωτογραφιών που εκτέθηκαν, στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αλλά
και τις πολύτιμες υποδείξεις του αναφορικά με τη
συλλογή των βιογραφικών στοιχείων της Χαράς
Βογιατζάκη, καθώς και στην Πελαγία Βοϊδάσκη
για την παραχώρηση φωτογραφιών από το οικογενειακό της αρχείο.
Η Χαρά Βογιατζάκη υπήρξε υπόδειγμα επαγγελματισμού και πειθαρχίας, ξεχώρισε για το ήθος,
την ταπεινοφροσύνη και την προσήνειά της, αφιέρωσε τη ζωή της στην ανιδιοτελή προσφορά σε
κάθε επίπεδο.
Στις δύσκολες εποχές αμφισβήτησης και επαναπροσδιορισμού των ηθικών αξιών, που διάγουμε,
ας γίνει η Χαρά Βογιατζάκη παράδειγμα προς
μίμηση για τους νεότερους, αλλά και αντικείμενο
περίσκεψης για τους παλαιότερους.
Αιωνία της η μνήμη.
Ζ. Ν. Α.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Για αυτούς που «έφυγαν…» το 2016
(από το Σταύρο Βιτώρο-Αγκούτσακα)

Σαράντα ψυχές απώλεσε ο χρόνος τούτος του
2016 και αχρόνιαστες 50
Η τη Ξυλούρη Ζουμπουλιά που φυγε το γενάρη
του ψαρονίκο ο υγιό ανιψιό τζι τη χε πάρει
Έφυγε ο Δημήτριος Μπιντόφ ο Χαιρέτης
πρίνο ο γιός τον έκοψε, που πέθανε ο Λευτέρης
Γιάννης Χαιρέτης Πλατσαράς εμίσεψε και εκείνος
του Δημητρίου αδερφός ενενηντάρης
Να απομνημονεύεται η του Χαιρέτη Γιάννη
αμα το κρέας το βγαρτό θα τρώτε στο ντουκιάνι
Εκείνος το ξεκίνησε η στου Μανιό το γάμο
που λόγο απώλειας βαριάς είπε γλέντι δε θα κάμω
Και η Βιτώρου εφυγε Αεράκη η Ρηνάκι
κοντά κοντά με τη Ζουμπουλιά Ξυλούρη
του Ψαράκι
Ούτε μεγάλη ούτε μικρή ογδονταδυό χρονών τα
λεβέντισσα παλικαρού για πόσα, αγωνιζόταν
Η Μανουσοδημήτρενα η Όλγα η Μανούσου
που διάβα στράτες τσουρολιό χωρίς να την ακούσου
Αντρα γονιούς και αδερφούς και ανηψιούς και κόρη
μια παραντάνα έχασε κι αυτή στο περαχώρι
Μαρία και Τηλέμαχο Βουιδάσκη Σταυρακάκη
με χρόνια ενεννηνταδυό εκείνη στο δισάκι
Εκείνος η του κουκουέ σύντροφος προκυμαία
που φυγε με τη κόκκινη στο φέρετρο σημαία
Με το Φλωράκη θα ναι πιά και δε θα ξεχωρίζουν
και είναι και ξεχωριστός κι ολοι θα τον γνωρίζουν
Γιάγκο Σκουλά η του Φρουδά που έπρεπε του μνεία
και αφανής εβίωσε αξίωση καμία
Σε κρητικά ζητήματα ήταν σημαιοφόρος
που πρεπε στο Ηράκλειο να ήταν λεωφόρος
Είχε το γιο το Κατσαμπρή κι ανήμενε στον Αδη
το κύρη το Γεώργιο το Βρέντζο το Κρυγιάρη
Τη Θερεσία Νταγιαντά Μαρία Δραμουντάνη
λιγότερα η γειτονιά χαμόγελα να κάνει
Μετόχι
Νίκη Σκουλά Νίκη Μανουρά ΚαβοΓιασκαφονίκη
εβδομηντάρισσες κι δυό, νερό γειτονιάς μιας, μπρίκι
Και η Χαρίκλεια νιούτσικη Μαυρόκωστα Συκιώτη
από την ίδια γειτονιά, στη δεύτερη της νιότη
Μερτζάνης Γιανακόκωστας Δανδούτης Κοκοσάλη
οι πρώτοι δυο μισέψανε που τη ζωή μεγάλοι
Πρώτος ο Γιαννακόκωστας Σουλτάτος Κωσταντίνος
ο πλέον γηραιότερος των Δαμανιών ο πρίνος
Στα ενεννήντα τρία του ορθός καλά στεκότα
με το μαυροπουκάμισσο στιβάνια μαντιλέ κιλότα
Ήτονε χάρμα οφθαλμού, παράδοση μα γέρος
κι επρεπε βάση του θεού να πάει στ άλλο μέρος
Ο Σταυρακάκης πέθανε στ Αρκάδι έκεια ζούσε
στα Ανώγεια που κηδεύτηκε γιατί τα αγαπούσε
Πέθανε προπαραμονή το γάμο τ ανηψιού του
και αδερφός του ήτονε του Μερτζάνη του παππού του
Στη δεύτερη τη νιότη του βίωνε κι ο Κουτάντος
ο Αριστείδης μα πληγές ήταν κι αυτός γεμάτος
Στη Γερμανία δούλεψε είρθε να ξαποστάσει
μα όποιος ξεκουράζετε, πρόωρα κάνει στάση
Ο Κοκοσάλης Νικολής που λέγανε Μουρέλο
η στσι ζωής το βορινό πολύ δεν είχε μέλλον
Στο καναβάτσο μια ζωή και πού θελα βαστάξει
κι άφησε τα κοπέλια του και μίσεψε σε τάξη
Δανδούτης
Πέντε πατέρας κοπελιών τέσσερεις θυγατέρες
στα χρόνια τα εβδομήντα του να μείνει από μέρες
Που θα μπορούσε σαν Αγάς να ζήσει τη ζωή του
και να προλάβει θυρεό τα αρσενικό παιδί του
Είχε τη και τη δύναμη πλάτες που τα παιδιά του
με τσι παχές μουστάκες του την όμορφη θωριά του
Πολύ τονε λυπήθηκα που έχασε το τρένο
το ζαριτζή τον ευγενή το ταλαιπωρημένο
Στα Ενεννηντατρία της την Βουιδασκομαρία
δημοτική υπάλληλος μεγάλη ιστορία
Γεροντοκόρη έμεινε κι κράση τσι μπεντένι
μα σα τα χρόνια τσι πολλά κι αδειο σακί δε στένει
Πήρε και τη Κουνιάδα της, Βουιδάσκη Αντιγόνη
και σακαδέλα για να βρεί και βρούβες να μαζώνει
Είχαν μπροστά την ανηψιά και νύφη τη Ροδάνθη
μόλις τριανταοκτώ χρονών λουλούδι μέσα στ ανθη
Τρία κοπέλια πίσω της άφηκε μαθητούδια
και ενός σπιθιού ασχήμιασε ο θάνατος την πούλια

Πράμα δεν είναι λογικό η ζωή αδέσποτη ναι
κι αδε μας κυβερνά θεός πίσω ήντ άλλο είναι
Κρίμα τη βιόλα να κοπεί να ξεραθεί να λιώσει
που είχε τόσα τσι ζωής ακόμη να αποδώσει
Εφυγε η Κλουτονίκενα η Μαργιορή Σπιθούρι
μα τσι χε ο χρόνος το πολύ ξοδιάσει το κουλούρι
Φαρσαλογιώργη και Σπαχή Νίτσα κοντογειτόνοι
Κεφαλογιάννη Γεώργιο και Φασουλά Αλκυόνη
στα εβδομήντα χρόνια τους, ο Γιώργης και η Νίτσα
κακά στα παιδογγόνια μας στα χρόνια τα κανίσκια
Λεβεντοθώρητοι κι δυό χρόνια ακόμη δέκα
είχαν του Πέτρο ο δεύτερος ο γιός
και του Παιδιού η γυναίκα
Πολύ μας στενοχώρησε ο θάνατος του Γιώργη
αναδρος, και δε του πεφτα να πάει τσα οι λόγοι
Αχρόνιαστο τον Κλέαρχο είχε τον αδερφό του
γονιός να ζεί απανωτά το χάημα τω παιδιώ του
Θρηνεί η μάνα πέντε γιούς μεσοκαιρίτες νέους
πως ξεπληρώνεται φορές του γονικού του χρέους
Να σας να σίδερο τουδά θηλιά για το φονιά σου
ποκείανα που μάτωνες να κόβεις τσι δουλειά σου
Κι Αλκυόνη Φασουλά ψηλή λεβεντοκόρη
του Στρατογιώργη κόρη μια από το Περαχώρι
Ανάσταινα και Μπάμπενα, Ουρανία και Ισμήνη
Ξυλούρη στα ενεννήντα τους τα χρόνια είχαν μείνει
Δυο δουλεμένες δυνατές μάνες αδερφές γιαγιάδες

Η Αλκυόνη και η Ρηνάκι Φασουλά Σαλούστρου
του Γιώργη Ξυλούρη θυγατέρες του
Στρατογιώργη
Κλέαρχος και Γεώργιος Κεφαλογιαννη
γιοί Χρονόπέτρο
Μανόλης Τρούλης,Τρουλομανόλης
Αντιγόνη Βουιδάσκη, Χριστοδούλου
Αντιόπη Γιώργη η Κριγιάρης Βρέντζο

Ήταν η εναλλακτική τσι παραντάνας λύση
σ όλα τα γειτονόσπιτα να μπεί να βοηθήσει
Ανάστενα Μανταλιώτενα Νίκη Ριρίκα Ελπίδα
Πανιάδενα Βασιλέενα τη συμπόνια της την είδα
Φορά δε πέρασα ποκειά να μη τη δώ στη στράτα
κάθε φορά και κάτιτίς στα χέρια της εκράτα
Ανε φαγητό ανε ρόφιμα, ανε χρηγιές της άλλες
και το κλειδί που των σπιθιών βίδωνε τσι μπουκάλες
Να τη χε με 108 τη γειτονιά χρεωμένη
και τόσο τσι απαρέτητη την είχε τη καημένη
Τ Αγιά Φανούρη αρχόντισσα επι πολλά ζαμάνια
μοναδική μαγείρισσα με πλούσια χαρμάνια
Δε θα υπερβάλω να σας πω η γειτονιά πως χάνει
το φώς και τον αέρα της σε ότι τόπο πιάνει
Θα αδικήσω αν δεν πώ και για την Ουρανία
λες και κάθισαν τσι ανθρωπιάς κι δυο στα ίδια θρανία
Είχενε η Ανάστενα κι αυτή καρδιά μεγάλη
και η Ελένη επήρε τζι κατόπιν τη σκυτάλη
Δοξαπατρίσαν την ζωή που διαδραματίσα
και στα παιδιά τους εύχωμε τα πρέπει τους να αφήσα

�

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Στσι φετινές απώλειες πέντε φορές πέντε σπίθια
η του θανάτου αδέρφια δυό, ανοιχτή τη πόρτα βρίσκα
Σε διαστημα δύο μηνών αχρόνιαστοι πέθαναν
τα αδέρφια
Δημήτριος και Γιάννης Χαιρέτη
του Αναστοχαραλάμπη γιοί

✞ Αποβίωσε στις 30/10/2016,
ετών 64

Αυτός ο άντρας χωριανοί, που σήμερο
κηδέμε ήτανε ο πρωτότοκος γιος του
Μερτζανογιάννη, Ανωγειανός παλιάς κο
πής, ντόμπρος και παλικάρι με ακριβά
αισθήματα κι αξίες προικισμένος Λεβέ
ντης, ανοιχτόκαρδος κι αγαπητός σε
όλους.
Ετρύγησε πολλές χαρές και πρίκες στη
ζωή ντου. Ηταν γλυκοκουβεδιαστής κι
είχε πολλά βαίζα. Και δεν το νε ποχόρ
ταινες σ ότι και να σου μίλιε. Σαν μελτε
μάκι εδρόσιζε το γέλιο ντου τα Αρκάδι.
Τα Ανώγεια που σε γέννησαν και τόσο
νοσταλγούσες, σήμερο θα σε ποδεχτούν,
να σε ξεπροβοδίσουν
Τ ’ Ανωγειανά τα χώματα,
θέλησες κοιμηθιά σου
Για νάχεις πλάι τσι γονείς
και τη δικολογιά σου.
Στον Αδη θάναι ολόχαροι
οι ποθαμένοι όλοι
Για θα χορές το πηδηχτό
μαζί με το Μανώλη,
Καλοστραθιά Μερτζάνη γιέ,
στσι δρόμους που βαδίζεις
Στη μνήμη μένεις ζωντανός
και γελοχαχαρίζεις…..!»

Στον εαυτό σου πίστευες
δεν έχασες το θάρρος
Μα άλλη γνώμη είχενε
ο άπληστος ο χάρος.
Ο Σπύρος εκανόνισε, είχες μεγάλη χάρη
και έκανε την εκδήλωση
ο χάρος πριν σε πάρει.

Ο ανηψιός σου,
Γιάννης Ξένος
Στη μνήμη του Βασίλη Ν. Καλλέργη ο ανιψιός του Γιάννης Ξένος κατέθεσε στην
εφημερίδα μας το ποσό των 50 ευρώ. Επίσης τα αδέρφια του εκλιπόντος κατέθεσαν
στην Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
Ευχαριστούμε όλους, όσοι συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για την απώλεια του
προσφιλούς μας συζύγου και πατέρα Γεωργίου Ανδρεαδάκη (Φασσαλογιώργη).
Η σύζυγος Ευανθία
Τα παιδιά
Μηνάς και Χριστίνα Ανδρεαδάκη.
Στη μνήμη του εκλιπόντος, η οικογένειά
του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100
ευρώ.

Η γυναίκα και τα παιδιά του αείμνηστου
Μερτζανογιώργη, ευχαριστούν όλους,
όσοι με κάθε τρόπο τους, συμπαραστάθηκαν στο πένθος τους και παραβρέθηκαν
στην κηδεία του.
Απόστειλαν δε προς δημοσίευση, τα όσα,
ανάφερε, κατά τον αποχαιρετισμό του
εκλιπόντος, στο Αρκάδι, ο Μήτσος Σταυρακάκης
«Ολα τ Ανωγειανά χωριά
στο Μονοφάτσι κλαίνε
και την καλή σου αθιβολή,
Μερτζανογιώργη λένε.

ταξίδι, χαιρετισμούς στον πεθερό μου, τον
Γαρτζολογιάννη.

Τώρα Βασίλη έφυγες
μαζί τα μυστικά σου
κουβέντα δεν μας έλεγες
τα ήθελες δικά σου.

✞ Αποβίωσε στις 13/8/2016,
ετών 86

Και η κουνιάδες Μαρία Όλγα Ανδρονίκη
οι Μανουρά ,δεν έμεινε ρίζας νερό στο μπρίκι
Ζωνογιάννενα Νταρογιώργενα
κι Ανδρονίκη ως είπα
αρρωσταριές έτσι κι αλλιώς που τα εγκόσμια

Θα κλείσω με τη Μούτσενα Σκουλά Ξυλούρη Ελένη
στα εβδομήντα που φυγε στον άδη και πηγαίνει

✞ Αποβίωσε στις 9/7/2016,
ετών 86

Στη μνήμη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ
του Νικολάου
(Γαρτζολοβασίλης)

Στη μνήμη
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ιωάννη
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
(Μερτζανογιώργης)

Του Αεροκωστη ο γιός Αντρέας Σαλιγκάκι
προτελευταίος των πολλών αδερφών οι Αεράκη

Αυτές είναι οι απώλειες η του χωριού ως τώρα
κι είναι κι ανθρώποι που παιρνούν δυστυχώς
μεγάλη μπόρα

Στη μνήμη
Γεωργίου
Ανδρεαδάκη
(Φασσαλογιώργη)

Σταύρος Βιτώρος (Αγκούτσακας)

Σπαχοβασίλη, δήμαρχος πρώην ογδονταενέα χρόνω
και τρείς του Μπριτζ στο Πέτρινο
παίχτες χου μείνει μόνο

Στο μεσοστράτι τσι ζωής μισάνοιχτη χε πόρτα
ζωής χε η μοίρα του η κακή τον Ματθαιάκη Κώστα
Οι Σταυρουλοκουνάλιδες τον είχανε βοσκό τους
χάσαν μαυροφορέθηκα κλάψα τον άνθρωπο τους
Από γονέους ορφανός δε γνώρισε κανένα
μα ουδέποτε δε τα νοιωσε ποτέ τα Ανώγεια ξένα
Αυτά τον γαλουχίσανε αυτά το ναι θρυνήσα
σαν άνθρωπο τους εδικό και τον καλοστρατήσα
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Και η Χαρκιαδογιάννενα στα ενενηνταοκτώ της
την αδερφή της που χασε μεγάλος ο καημός της

Κεφαλογιάννη Κατσαρού Νικήτας και Αθήνα
μένα αλλού μα στο χωριό είρθα για πάντα μείνα

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Στη μνήμη
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ
ΑΕΡΑΚΗ
(Νταρογιώργενα)
✞ Αποβίωσε στις 31/3/2016
ετών 87

Με βαθιά θλίψη αφιερώνουμε αυτές τις γραμμές στην αγαπημένη σύζυγο, μητέρα και γιαγιά, Περσεφόνη Αεράκη, που γεννήθηκε στ’Ανώγεια και αποβίωσε στις 31/3/2016.
Έφυγες και πήρες μαζί σου, ένα κομμάτι από
την καρδιά μας, την ψυχή, το μυαλό και τη ζωή
μας.
Τώρα ψηλά στον ουρανό, ήσυχα θα κοιμάσαι και αιώνια στην μνήμη μας και στην
καρδιά μας θα’σαι
Σ’ ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας δίδαξες
και μας χάρισες!
Η οικογένεια μας, ευχαριστεί όλους, όσοι συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας
Στη μνήμη της εκλιπούσας, προσφέραμε το
ποσό των 700 ευρώ στο Κέντρου Υγείας των
Ανωγείων.
Επίσης, ευχαριστούμε την κ Ελένη Λόλα-Μανουρά, που στη μνήμη της μητέρας μας, έδωσε
το ποσό των 100 ευρώ στη «Φωνή των Ανωγείων» και την κ. Αγάπη Μανουρά (Ζουρίδη),
που στη μνήμη της μητέρας μας, εισέφερε ομοίως, το ποσό των 50 ευρώ.

Κυριακή 30/10/2016 πένθιμη μέρα σήμερα
στο Τεφέλι, βαριά η ατμόσφαιρα είναι μεγάλη η συγκίνηση στην οικογένεια των
Καλλέργηδων από τις πρώτες πρωινές
ώρες, που σιώπησε η φωνή του Γαρτζολοβασίλη και δεν υπάρχει πια.
Έφυγε λαβωμένος ο αετός από το δασάκι.
Αυτή η αλύγιστη παρουσία, ο ακούραστος
και αδάμαστος αγωνιστής έπεσε, όμως
έπεσε σαν κάστρο πολιορκούμενο και όχι
αμαχητί. Έδωσε πολλές μάχες με τον καρκίνο αλλά τελικά υπέκυψε στο μοιραίο.
Έφυγε όρθιος, δεν κιότεψε, δεν δείλιασε
ο υπέρμαχος της ζωής, γιατί είχε μεγάλο
καημό και πόθο να προσφέρει ό,τι μπορούσε στους συνανθρώπους του. Ήταν
πάντα πρόθυμος, φιλότιμος και ακούραστος σε κάθε δουλειά, αφού ένα πράγμα
θεωρούσε ιερό και καθήκον τη συμμετοχή
σε καθετί, που υπήρχε ανάγκη σε κάθε
εκδήλωση χαράς ή λύπης, μοιράζοντας
παντού το κουράγιο και τη βοήθεια του.
Ήταν δημοκρατικός και πίστευε στις αρχές
του σοσιαλισμού. Πάλευε και αγωνιζόταν
για έναν καλύτερο κόσμο, που θα στηριζόταν στη δικαιοσύνη και στην ισότητα
των λαών. Είχε έρθει πολλές φορές στην
Αθήνα για τους αγώνες των αγροτών, ακολουθώντας τους δρόμους του αγώνα, που
διδάχθηκε από τον πατέρα του.
Όμως ως εδώ ήταν (άλλες οι βουλές ανθρώπων και άλλες οι βουλές της μοίρας)
από εδώ και πέρα θα λείπει:
-Θα λείψει πολύ από την οικογένεια των
Γαρτζόληδων, όπου κατείχε ξεχωριστή
θέση.
-Θα λείψει πολύ από την ευρύτερη οικογένεια των Καλλεργών, που θα χάσει το
σύνδεσμο της, τον άνθρωπο κλειδί σε πολλά θέματα.
-Θα λείψει πολύ από την οικογένεια του
Τεφελίου, που έχασε έναν αξιοπρεπή, τίμιο και ειλικρινή μέλος της.
Σε ότι αφορά εμένα προσωπικά, έχασα
έναν υπέροχο συγγενή, φίλο, αδερφό και
θείο, αυθόρμητο και αγαπητό. Την όλη
γνωριμία μας διακατείχε μια σχέση έντιμη,
ειλικρινή, αξιοπρεπή, σεβαστή, χαμογελαστή και καλοσυνάτη. Σε ευχαριστώ πολύ.
Βέβαια εδώ ακριβώς πρέπει να τονίσω για
να το ξέρει ότι στο πάνθεον των ωραίων
ανθρώπων του Τεφελίου, που έφυγαν και
αυτών, που εκτίμησα μέχρι σήμερα στη
ζωή μου θα έχεις θέση ξεχωριστή και ιδιάζουσα. Θα τον θυμάμαι πάντα. Καλό

Στη μνήμη
ΚΛΕΑΡΧΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
του Πέτρου
✞ 23/11/1945- 18/10/2015,
ένα έτος από το θάνατό του

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αείμνηστου Κλέαρχου Κεφαλογιάννη, η οικογένειά του απόστειλε προς
δημοσίευση εις μνήμην του, τις ακόλουθες
μαντινάδες:
Άμε πατέρα στο καλό
κι αν λίωσει και το σώμα
τσι ζωντανούς θα τσι τιμάς
και μέσα από το χώμα
Κι ανέ του κόψουν του αετού
ύπουλα τα φτερά ντου
Θα φαίνουνται στα σύννεφα
τα αποτυπώματά ντου
Ο Αετός κι να πληγωθεί
ποτέ του δεν λυγίζει
σ’άλλα λημέρια κι ουρανούς
πάντα θα φτερουγίζει
Βασίλης Σωπασής
Άντρας που δε φοβήθηκε,
ανθρώπους ούτε νομους,
και δεν επαραστράτησε
που τσι τιμής τσι δρόμους
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του Κλέαρχου Κεφαλογιάννη, η οικογένειά εις μνήμην του, εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΚΟΣΑΛΗ
του ΑΝΔΡΕΑ
✞ Αποβίωσε στις 18/10/2016,
ετών 79

Αγαπημένε μας πατέρα, γεννήθηκες το 1937
σε μια πολύ δύσκολη από κάθε άποψη εποχή,
όχι μόνο για τα Ανώγεια αλλά γι όλη τη χώρα.
Σε ηλικία 7 χρονών έμεινες Ορφανός αφού
οι Γερμανοί σκότωσαν τον πατέρα σου Ανδρέα, μετά τη σύλληψη και εκτέλεση του
Στεφανογιάννη. (Οι 11 εξαφανισθέντες που ακόμη δεν μάθαμε που τους σκότωσαν).
Αμέσως μετά ακολούθησε το κάψιμο του
χωριού 13/08/1944.
Η μητέρα σου η Μαρία έμεινε χήρα με τρία
μικρά αγόρια. Εσένα 7 ετών το Ζαχαρία 6
και το Μενέλαο ενός. Η μάνα σου ηρωίδα,
μετά την καταστροφή του χωριού δούλεψε
σκληρά για να σας μεγαλώσει, με βάσανα
και κακουχίες, εξόριστη από το χωριό, όπως
άλλωστε και όλοι οι Ανωγειανοί.
Μεγαλώνοντας ανάλαβες σαν μεγαλύτερος
την φροντίδα του σπιτιού μαζί με τη μάνα
σου. Και όμως σιγά-σιγά τα καταφέρατε.
Μεγαλώσατε με δυσκολίες και θυσίες. Παντρεύτηκες την αγαπημένη σου μάνα μας την
Όλγα, που στάθηκε άξια δίπλα σου και αγωνίστηκε όπως εσένα από την αρχή, μέχρι το
μισεμό σου.
Άνθρωπος της δουλειάς και του καθημερινού μόχθου, σωστός και έντιμος οικογενειάρχης, συνώνυμο της ανθρωπιάς και τιμιότητας.
Μας μεγάλωσες εμένα και την αδερφή μου,
σωστά με πολλή αγάπη και φρόντισες να μην
μας λείψει τίποτα. Μας μόρφωσες και μας
δίδαξες πως μόνο με την δουλειά έρχεται η
πρόοδος και η καταξίωση. Για αυτό αγαπημένε μου πατέρα, θα είσαι πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μας.
Η μάνα μας θα συνεχίσει τη ζωή χωρίς εσένα, αλλά μέσα στην ζεστή αγκαλιά των παιδιών και των εγγονιών της, για αυτό να μην
έχεις την έγνοια της.
«Να κοιμηθείς ήρεμος και ευτυχισμένος
στην αγκαλιά των αγγέλων, να ανταμώσεις
την Μάνα σου και τον Ξάδερφο σου τον
Λάκη και να τα πείτε, να αγκαλιάσεις και
τον πατέρα σου, που δε γνώρισες ποτέ σου,
λόγια, που είπε στον τάφο σου η 9χρονη εγγονή σου Όλγα»
Ευχαριστούμε από καρδιάς τον παπά Ανδρέα Δραμουντάνη για τον αποχαιρετισμό
του στην εκκλησία, αμέσως μετά ο Γιαλάφτης τον καλοστράτησε λέγοντας:
Όλη η ζωή σου εδιάβηκε μέσα στη βιοπάλη
κι άνοιξες δρόμο καθαρό,
για να κλουθούν κι γιάλλοι.
Ο Κατσούγκρης την άλλη μέρα έγραψε:
Εμίσεψε ο αληθινός άνδρας της βιοπάλης,
ένας γονέως στοργικός ο Νίκος Κοκοσάλης.
Γνήσιος αξιοπρεπής δούλος θεού κι αθρώπω,
με καθαρό το μέτωπο

κι ογδόντα χρόνων κόπο.
Κόπο να αφήσει καθαρή
τη στράτα τη δικιά του,
να περπατεί περήφανα η οικογένεια του.
Σκληρά εδούλεψε τη γη και τίμησε το χώμα,
εκείνο που του σκέπασε παντοτινά το σώμα.
Το χώμα που σε σκέπασε
να είναι ευλογημένο,
για δε αδίκησες ποτέ ούτε δικό ούτε ξένο.
Κληρονομιά μας άφησες
την περιφάνεια σου,
και καθαρό το δρόμο σου
μπαμπά καλοστραθιά σου.
Πάντοτε μες στη σκέψη μας
θα ζεις και στην καρδιά μας,
σαν να μην έφυγες ποτέ,
σα νάσε ανάμεσα μας.
Πατέρα καλοστραθιά σου
– παντα θα είσαι δίπλα μας
Τα παιδιά σου,
Μαρία και Ανδρέας
Στη μνήμη του κατέθεσαν:
Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου: Η οικογένεια του το ποσό των 300 ευρώ, η κουνιάδα του Κουτάντου Ελευθερία 50 ευρώ, η
οικογένεια Ελευθερίου Μανουρά 50 ευρώ.
Στη μνήμη του εκλιπόντος εισέφεραν στη
Φ.Α.: η οικογένεια του το ποσό των 100 ευρώ, η κουνιάδα του Κουτάντου Γεωργία 50
ευρώ και ο Δραμουντάνης Χαράλαμπος 50
ευρώ.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Στη μνήμη
ΝΙΚΗΤΑ
ΣΚΟΥΛΑ
✞ Αποβίωσε στις 3/6/2016

Στις 3 Ιουνίου του 2016, η ζωή όλων μας
άλλαξε με την απώλεια του πατέρα μου, του
Νικήτα Σκουλά. Οι λέξεις λίγες, για να περιγράψουν το κενό που άφησε και τα συναισθήματα που δημιούργησε ο θάνατος του.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι στην κηδεία του,
συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί και συνάδελφοι του, είχαν να πουν μια καλή κουβέντα
και να θυμηθούν ένα περιστατικό που τους
ένωνε μαζί του και ξεδίπλωνε και άλλη πτυχή του χαρακτήρα του. Κοινός παρονομαστής όλων: η καλοσύνη, η σοβαρότητα, η
ειλικρίνεια, η εντιμότητα και η γενναιοδωρία του προς όλους.
Λένε πως ο άνθρωπος πεθαίνει και χάνεται
όταν πάψεις να τον σκέφτεσαι. Και είναι
γεγονός πως μας λείπει πολύ η φυσική παρουσία του. Όμως, το πνεύμα, η θετική του
αύρα και οι μαντινάδες που συνήθιζε να
λέει, θα ηχούν πάντα στη ζωή μας ως το
αποτύπωμα ενός ανθρώπου, για τον οποίο
είμαι περήφανη που ήταν ο πατέρας μου.
Η κόρη του,
Μαρία Ν. Σκουλά
Στη μνήμη του η οικογένεια του προσέφερε
στη Φωνή των Ανωγείων το ποσό των 50
ευρώ.

Στη μνήμη
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
(Χρονογιώργης)
✞ Αποβίωσε στις 20/10/2016,
ετών 69

Ευχαριστούμε θερμά, όλους που με την
παρουσία τους μας συμπαραστάθηκαν
στο βαρύτατο πένθος για την απροσδόκητη απώλεια του αγαπημένου μας πατέρα
και συζύγου.
Η στήριξή σας, σ’αυτές τις δύσκολες στιγμές απαλύνει τον πόνο μας και αποτελεί
ένα μεγάλο δείγμα αγάπης για την οικογένειά του.
Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους, όσους
έδωσαν αίμα, έστειλαν στεφάνια, κατέθεσαν χρήματα, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έδειξαν την εκτίμηση και το σεβασμό
στην οικογένειά μας.
Ευχαριστούμε επίσης, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΠΕ.ΠΑ.ΓΝΗ.
για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που
κατέβαλαν για να κρατήσουν τον άνθρωπό μας, στη ζωή.
Η σύζυγος και τα παιδιά σου.
Η οικογένεια του εκλιπόντος εισέφερε εις
μνήμην του, στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.

Στη μνήμη
ΕΙΡΗΝΗΣ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
(Χαρκαδογιάννενα)

19

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
αναμνήσεις ενός αιώνα, γιατί αξιώθηκες
να ζήσεις μέχρι τα 98 σου χρόνια. Παντρεύτηκες σε μεγάλη ηλικία ένα υπέροχο
και αξιοπρεπέστατο άνθρωπο, το θείο το
Χαρκιαδογιάννη. Ήσασταν πολύ αγαπημένοι και ζήσατε μαζί 20 χρόνια. Τον αγάπησες και τον φρόντισες μέχρι τα τελευταία του. Το ίδιο φρόντισες και τα δυο
ανύπαντρα αδέρφια σου, τον Μιχάλη και
την Βαγγελιώ. Για χρόνια ήσουνα στο
πλευρό τους και στα σοβαρά προβλήματα
υγείας που αντιμετώπισαν.
Ήσουνα έξυπνη, δραστήρια, δοτική και
είχες ένα αστείρευτο και εύστοχο χιούμορ
που δεν σε εγκατέλειψε μέχρι τα τελευταία
σου. Δεν αξιώθηκες να κάνεις δικά σου
παιδιά, όμως τα παιδιά του Χαρκιαδογιάννη σου φέρθηκαν πιο καλά παρά να τα
είχες γεννήσει η ίδια.Το ίδιο καλά και οι
νύφες, τα εγγόνια και όλη η οικογένεια του
θείου, σε αγάπησε και σε φρόντισε μέχρι
τέλους. Να έχει ανάπαυση η ψυχή σου εκεί
που πήγες και καλή αντάμωση με τους δικούς σου και τη Μάνα μας την Αλκυόνη
που πρόσφατα έφυγε και αυτή.
Καλό Παράδεισο θεία Ρηνάκι.
Η ανιψιά σου,
Αγάπη Ξυλούρη
Η οικογένεια της Ειρήνης Σαλούστρου
(Χαρκιαδογιάννενας) ευχαριστεί θερμά,
όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος
τους. Για τη μνήμη της προσφέρουν στη
Φ.Α.: η οικογένεια Γεωργίου Σαλούστρου
(ή Χαρκιαδογιώργη) το ποσό των 50 ευρώ
και η οικογένεια Κωνσταντίνου Σαλού
στρου (Χαρκιαδόκωστα) το ποσό των 50
ευρώ.

Στη μνήμη
Ζαφειρένιας
Ιωάννου
Βρέντζου
✞ Αποβίωσε στις 1/10/2015,
ετών 83

✞ 1918-2016

Θεία Ρηνάκι-Χαρκιαδογιάνναινα θα ήθελα με δυο λόγια να σ’αποχαιρετήσω στο
μακρινό και αιώνιο ταξίδι που θα πας.
Γεννήθηκες μέσα σε μια πολυμελή οικογένεια κι ήσουνα το πρώτο παιδί του Στρατογιώργη. Έζησες τον πόλεμο, την Κατοχή, το Ολοκαύτωμα του χωριού όπως όλοι
οι συγχωριανοί σου και κουβαλούσες
πολλές δυσάρεστες μα και ευχάριστες
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Την Κυριακή 2/10/2016 τελέστηκε στον
ιερό Ναό της Παναγίας το ετήσιο μνημόσυνο της Ζαφειρένιας Ιωάννου Βρέντζου,
που έφυγε από τη ζωή στις 1 Οκτωβρίου
2015.
Τα αδέρφια και τα ανίψια της ευχαριστούν θερμά όλους τους συγγενείς, τους
φίλους και τους συγχωριανούς που συμπαραστάθηκαν στο πένθος τους και αυτή τη
δύσκολη χρονική στιγμή.
Αδερφή και Θεία Ζαφειρένια σε ευχαριστούμε και θα τιμούμε τη μνήμη σου.
Στη μνήμη της, οι οικείοι της, κατέθεσαν
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ

Στη μνήμη
ΕΛΕΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗ
του Νικολάου
(Ζωνονίκενα)
✞ Αποβίωσε στις 26/10/2016,
ετών 74

Στη Μάνα
Μάνα πονώ, μάνα ριγώ,
μάνα ανατριχιάζω,
στη σκέψη ότι σ’έχασα
βαριά αναστενάζω
Μάνα μου η αγάπη σου
πάντα θα μ’αγκαλιάζει
πάντοτε θα σε σκέφτομαι
ανε βρέχει κι ανέ λιάζει
Σεμνή, απλή και ταπεινή,
αθόρυβη, ΚΥΡΙΑ
με μία λέξη μάνα μου,
έμοιαζες Παναγία
Βαρύς χειμώνας έρχεται καλή μου,
χωρίς εσένα, μάνα ακριβή μου
Ακριβή μου μάνα, καλή μου μάνα, πάντα
ήμουν και θα είμαι περήφανη για σένα.
Πάντα σε θαύμαζα και σε καμάρωνα. Την
όμορφη κορμοστασιά σου, τα δίχρωμα
μάτια σου, την καλοσύνη της καρδιάς σου,
τη γαλήνη της ψυχής σου, την ηρεμία του
προσώπου σου.
Μάνα έφυγες νωρίς, ξαφνικά και απότομα. Από τη μια μέρα στην άλλη, η καμπάνα της Παναγίας χτυπούσε πένθιμα για
σένα. Η αρχόντισσα της παραντάνας
έφυγε. Απίστευτο μάνα!! Κι όμως αληθινό.
Μάνα μου, η ζωή σου ήταν δύσκολη. Ορφάνεψες από πατέρα 6 μηνών, έχασες τη
μάνα σου, τότε που την χρειαζόσουν, περισσότερο από ποτέ, έχασες τον άντρα
σου αφήνοντας 5 παιδιά και τέλος πρόλαβες να χάσεις τον ένα και μοναδικό αδερφό σου. Κι όμως μάνα, ποτέ δεν έκλαψες
μπροστά μας, ποτέ δεν ακούσαμε το μοιρολόι σου, παρόλο που βλέπαμε τη θλίψη
και τη μελαγχολία στο πρόσωπό σου. Δεν
ήθελες να στεναχωρηθούμε εξαιτίας σου.
Τέτοια μάνα ήσουν. Ποτέ δεν μας μάλωσες, ποτέ δεν μας έδειρες, μια γαλήνια
αύρα υπήρχε στο σπίτι μας, από την παρουσία σου και μόνο.
Δεν παραπονιόσουν ποτέ μάνα. Δεν ζητούσες ποτέ τίποτα από κανέναν. Εμείς
έπρεπε να ρωτήσουμε αν πονείς, αν πεινάς, αν χρειάζεσαι κάτι από εμάς. Μάνα
το ξέρω, είσαι ευτυχισμένη με τον μπαμπά
και τον θείο τον Αιμίλιο. Όμως μάνα, εμείς
πονάμε, υποφέρουμε χωρίς εσένα. Ήσουν
μάνα-καλή μάνα. ‘Ησυχη, σεμνή, ταπεινή,
αθόρυβη, καλοσυνάτη, λεπτοκαμωμένη,
πιτίδεια και όμορφη. Ήσουν πολύ όμορφη,
μάνα. Έμοιαζες Παναγία. Έδωσες πολύ
αγάπη στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου,
στους γαμπρούς σου και τις νύφες σου,
στη γειτονιά την παραντάνα και σε όλους

όσους σε πλησίαζαν. Να’σαι σίγουρη μάνα, ότι πήρες πίσω διπλάσια αγάπη απ’όλους, μικρούς και μεγάλους γιατί ήσουν
άνθρωπος με μεγάλα αισθήματα και μεγαλείο ψυχής. Είχες πολλά να ζήσεις ακόμα
μάνα μου. Όμως αυτή ήταν η μοίρα σου
και κανείς δεν την έχει αλλάξει ποτέ. Σ’ευχαριστώ πολύ μάνα, γι’αυτά που μου έδωσες, γι’αυτά που μου έμαθες, γι’αυτά που
με συμβούλεψες. Σ’ευχαριστώ πολύ που
μ΄έμαθες πως πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
Σ’ευχαριστώ που υπάρχω εξαιτίας σου.
Σ’ευχαριστώ για όλα μάνα. Αγαπημένη
μου-λατρεμένη μου μάνα, μου λείπεις πολύ, υποφέρω πολύ και το ξέρεις. Αισθάνομαι την απουσία σου, όλο και πιο έντονη κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Το μόνο
που με παρηγορεί μάνα, είναι ότι είσαι
κοντά σ’αυτούς που τόσο πολύ αγαπούσες και έλειπαν από τη ζωή σου.
Μάνα πιστεύω να’σαι ευτυχισμένη εκεί που
είσαι, να’σαι ζεστή (γιατί το κρύο δεν μπορούσες) και να’σαι σίγουρη μάνα ότι όλοι
εμείς παιδιά, εγγόνια θα συνεχίσουμε να
βαδίζουμε το δρόμο που ΕΣΥ μας έδειξες.
Αν ο Θεός ξανάπλαθε τον κόσμο θα΄παιρνε μαγιά από εσένα.
Μάνα σ’αγαπάμε
Τα παιδιά σου
Ήσουν γυναίκα ταπεινή
και σεμνοστολισμένη
μισεύγεις μα το νάμι σου
περήφανο πομένει
Μπορεί να εγορομίσεψες
στα πιο καλά σου χρόνια
μ’αφήνεις πίσω σου πολλά
κοπέλια και εγγόνια
Κράθιε του άντρα σου χαρές
κι ευχές του αδερφού σου
και πέτονε διηγήματα
όμορφα του σπιτιού σου
Μισεύγεις και περήφανο
πομένει τ’όνομά σου
αντρόπιαστο και άξιο
για πάντα στα παιδιά σου
Βέρα Ξυλούρη
Η την αγνή γειτόνισσα
η τη γιαγιά, τη μάνα
έχασε τα ωραία της,
Ελένη η παραντάνα
Αγκούτσακας
Στη μνήμη της Ελένης Ξυλούρη, τα τέκνα
της εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100
ευρώ.

Στη μνήμη
ΜΑΡΓΑΡΗΣ
Νικολάου
ΣΠΙΘΟΥΡΗ
(Κλουτονίκενα)

✞ Αποβίωσε στις 20/9/2016,
ετών 87

Στη μνήμη
ΘΗΡΕΣΙΑΣ
ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ
(Λαμπρινογιώργενα)

Στη μνήμη
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑΣ
Νικολάου
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ

✞ Αποβίωσε στις 3/10/2016, ετών 95

✞ Ένα έτος από το θάνατό της

Τη Δευτέρα, 3/10/2016 έφυγε από τη ζωή, η
Θηρεσία Νταγιαντά (Λαμπρινογιώργαινα)
σε ηλικία 95 ετών.
Μητέρα αγαπημένα, 7 παιδιών, πολλών εγγονών και δισέγγονων. Γυναίκα σεμνή, καλοσυνάτη, ευπρεπής, ευγενής, αξιοπρεπή,
διακριτική, καλοαναθρεμμένη. Γυναίκα της
συνεχούς προσφοράς στην οικογένειά της,
αλλά και στο συνάνθρωπο. Παιδιά κι εγγόνια, είμαστε όλοι ευγνώμονες για όλα όσα
μας δίδαξε και την ευχαριστούμε γι’αυτό. Θα
τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ευχαριστούμε όλους τους συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς που παρευρέθηκαν στη νεκρώσιμη
ακολουθία. Τα παιδιά της προσφέραν στη
μνήμη της: στη «Φωνή των Ανωγείων» το
ποσό των 100 ευρώ, στη Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 200 ευρώ, στο
Κέντρο Υγείας Ανωγείων 300 ευρώ, στην
«Ενορία Αγίου Γεωργίου» 200 ευρώ και στο
Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων 100 ευρώ.

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ
Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας μας, ζητά ειλικρινή συγγνώμη
από τα τέκνα της αείμνηστης,
Νίκης Μανουράς (Κούντενα),
καθώς από ακούσια παράλειψή μας,
δημοσιεύθηκε κατά τρόπο ελλειπή,
το κείμενο, το οποίο απόστειλαν
στην εφημερίδα μας, προς δημο
σίευση στη μνήμη της μητέρας τους.
Αποχαιρετήσαμε την αγαπημένη μας μάνα,
γιαγιά και πρόγιαγιά. Μια γυναίκα πρότυπο
και επιτυχημένη σ΄όλους του ρόλους που την
αξίωσε ο Θεός να ζήσει. Θυμόμαστε τόσα
πολλά. Την αξιοπρέπεια, την καλοσύνη
σου, την υπομονή σου, αλλά κυρίως την
αστείρευτη αγάπη σου σε όλους μας, παιδιά,
εγγόνια και δισέγγονα. Σ’ευχαριστούμε για
ό,τι μας πρόσφερες, για τις αξίες που μας
άφησες παρακαταθήκη και θα σε θυμόμαστε πάντα με πολλή αγάπη και σεβασμό.
Τα παιδιά σου
Στη μνήμη της Μαργαρής Νικολάου Σπιθούρη (Κλουτονίκενα), τα παιδιά της πρόσφεραν το ποσό των 300 ευρώ για τις ανάγκες του Κ.Υ. Ανωγείων.
Ευχαριστούμε θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κ.Υ.Α. για την αμέριστη συμπαράστασή τους, σε όλους τους
πάσχοντες και τους ευχόμαστε υγεία και
δύναμη, να συνεχίσουν τον καθημερινό τους
αγώνα.
Στη μνήμη της εκλιπούσας , τα τέκνα της,
Ελένη, Ανδρέας, Λευτέρης, Λουκία και
Κατερίνα εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ.

Πάει κοντά ένας χρόνος που έφυγε από
κοντά μας η Κρυσταλλία . Ένας χρόνος
δύσκολος, βασανιστικός. «Έφυγε», τρόπος του λέγειν, γιατί εμείς οι οικείοι της,
την αισθανόμαστε δίπλα μας, κάθε μέρα,
όλη μέρα. Έφυγες Κρυσταλλία και μας
λείπει η παρουσία σου, που γέμιζε την
ατμόσφαιρα με την πραότητα, την καλοσύνη και τη νοικοκυροσύνη σου.
Έφυγες και έχασε ο Διόνυσος μια αξιοπρεπή κυρία και εμείς, ένα αγαπημένο
πρόσωπο.
Η Κρυσταλλία γεννήθηκε στη Βόρεια
Εύβοια το 1948, όπου και έζησε τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια. Κορίτσι
πολυμελούς οικογένειας, μετέβη στην
Αθήνα όπου και εργάσθηκε μέχρι την
συνταξιοδότησή της, σε μεγάλη κλωστοβιομηχανία, όπου και διακρίθηκε για το
ήθος της, την επιμέλεια και την ποιοτική
της εργασία.
Στην Αθήνα γνώρισε και παντρεύτηκε
τον Νίκο Πασπαράκη και εγκαταστάθηκαν στον Διόνυσο.
Μόλις πήρε την σύνταξη αρρώστησε.
Δέκα χρόνια πάλευε το πρόβλημα της
υγείας της με θάρρος και γενναιότητα
απίστευτη. Τελικά και ενώ φαινόταν ότι
το είχε ξεπεράσει, δεδομένου ότι όλοι οι
δείκτες των εξετάσεων ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα, τη χτύπησε μηνιγγίτιδα,
και έφυγε ύστερα από σχετικό χειρουργείο τον περασμένο Φεβρουάριο.
Για τη μνήμη της, την ημέρα της επικήδειας τελετής, δόθηκαν για το δημοτικό
σχολείο Ανωγείων:
-Από το σύζυγο της εκλιπούσης Νικόλαο Πασπαράκη το ποσό των 200 ευρώ,
-Από τον Αιλλέα Πασπαράκη το ποσό
των 100 ευρώ,
-Από τον Άριστο Πασπαράκη το ποσό
των 100 ευρώ,
-Από την Αριστέα Κονιού (Ταγεροβασίλη) το ποσό των 50 ευρώ,
-Από την Καίτη Αντωνοπούλου το ποσό
των 50 ευρώ,
-Από την Αθηνά Λούτσα Χρονιάρη το
ποσό των 30 ευρώ,
-Από την Ιφιγένεια Λαρετζάκη Χρονιάρη το ποσό των 50 ευρώ,
-Από την Νίκη Μικελάκη Χρονιάρη το
ποσό των 50 ευρώ,
και από τον Γιάννη Χρονιάρη για το
Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας το
ποσό των 50 ευρώ.
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Ο Σ ύλλογος
Α νωγειανών
της Α θήνας
& «H Φ ωνή των Α νωγείων»
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Κ α λ ή Χρ ο
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Εύχονται σε όλους σας Χρόνια πολλά!

