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(συνέχεια στη σελ. 6)

ΕΤΗΣΙΑ

Ο δημοσιογράφος
της ΕΡΤ,
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ
μιλά στη
«φωνή των
ανωγειων»
και στο Μανώλη
Σκανδάλη,
σε μια συνέντευξη
– εξομολόγηση.

Πρωτάθλημα
ΑΝωγΕΙωΝ
(νικητής ο μανόλης νταγιαντάς, 2ος ο γιάννης
μέμος, 3ος ο γιώργος Χαιρέτης)
Σε νέο χώρο, με πολλές νέες συμμετοχές και
έντονες συγκινήσεις, ολοκληρώθηκε το 5ο Σκακιστικό Πρωτάθλημα Ανωγείων, αφιερωμένο στη
(συνέχεια στη σελ. 13)
μνήμη του Νίκου Κονιού.

Κάλεσμα – πρόσκληση της «Ομάδας Πρωτοβουλίας»
προς όλους τους απόφοιτους του ΣτΑΥρΑΚΕΙΟΥ γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων,
σ’ ένα «ραντεβού» που θα γράψει ιστορία...
15 ΑΥγΟΥΣτΟΥ 2018, ΑΝωγΕΙΑ

ΑΝωγΕΙΑ, 1 ΟΚτωΒρΗ 2017

Αποκαλυπτήρια
του αγάλματος
του ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΑγωΝΙΣτΗ
της Εθνικής Αντίστασης
και ΜΑΧΗτΗ του ΔΣΕ

ΜΠΑΜΠΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
ςελ. 8

∆ΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

ΣΚΕΨΕΙΣ

(
στ συν
η έχ
σε ει
λ. α
14
)

Μια αξιόλογη προσπάθεια, με αφετηρία τον 15Αυγουστο του 2018, είναι στα σκαριά, με σκοπό την
σύγκληση και επανένωση των απανταχού αποφοίτων του Σταυράκειου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων.

› ΣΕΜΙΝΑρΙΟ ΧΟρΟΥ
ΑΠΟ τΟΝ ΧΟρΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟ
ΚΑΙ τΗ ΧΟρΕΥτΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
τΟΥ ΣΥΛΛΟγΟΥ
ΑΝωγΕΙΑΝωΝ τΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ «ΤΟ Ι∆ΑΙΟΝ
ΑΝΤΡΟΝ» ΣτΗΝ ΠΛΑτΕΙΑ
ΠΑΝΟρΜΟΥ. (συνέχεια στη σελ. 17)

(συνέχεια στη σελ. 4)

27.01.2018

›Καλώς να σμίξουμε και φέτος
στην ετήσια χοροεσπερίδα του
Συλλόγου μας, το Σάββατο, 27
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 21:30
στ' ΑΟΡΗ των Μερτζάνηδων!
Θα μας διασκεδάσουν οι Μιχάλης και Δημήτρης Κουνάλης με
το συγκρότημά τους.

5o Σκακιστικό

›Εκδήλωση μνήμης για τη
μάχη στη θέση «Ξύπετρα»
Μαλεβυζίου, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών
και πολιτικών αρχών.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ

✓

› Διήμερο εγκαινίων για
τ’ ανωγειανό... «ΑΟρΗ»
των Μερτζάνηδων,
29 και 30 Σεπτέμβρη 2017,
στην Αθήνα.
Σ’ ένα νέο, υπέροχο χώρο, χωρητικότητας 500 ατόμων, στη Λεωφ.
Κηφισού αρ. 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ
Κηφισού, υποδέχθηκαν οι Μερτζάνηδες συγχωριανούς και φιλούς, με αφορμή τα εγκαίνια στ’
ΑΟΡΗ.

(συνέχεια στη σελ. 16)

(συνέχεια στη σελ. 16)

Εκδήλωση προς τιμήν του λαϊκού ποιητή
ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ (Νιδιώτη),
με πρωτοβουλία της ΤΕ Ρεθύμνου
του ΚΚΕ, παρουσία του Γ.Γ. του κόμματος
Δημήτρη Κουτσούμπα
(ανωγεια, 03 ΔεκεμΒριΟυ 2017). . . . . . . . . . ςελ. 10

σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

› O ΣΥΛΛΟγΟΣ ΑΝωγΕΙΑΝωΝ
τΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΤΟ Ι∆ΑΙΟΝ
ΑΝΤΡΟΝ» ΣτΑ 4Α γΕΝΕΘΛΙΑ
τΟΥ «MYRTILLO CAFÉ».
Μια ξεχωριστή προσπάθεια ανθρώπων
με ειδικές ικανότητες, που συμπλήρωσε
φέτος 4 χρόνια ζωής, είχε τη χαρά και
την τιμή να πλαισιώσει ο Σύλλογος
Ανωγειανών της Αθήνας, την Κυριακή,
5 Νοέμβρη 2017.

ΑΝωγΕΙΑΝΕΣ ΑΘΙΒΟΛΕΣ, σελ. 12

Κοπή
Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας

ΣτΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ τΟΥ ΣΥΛΛΟγΟΥ ΜΑΣ.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 20:00
Σας περιμένουμε και φέτος για να ξεκινήσουμε
κι αυτή τη νέα πολιτιστική χρονιά παρέα!
το μουσικό «καλωσόρισμα» του νέου χρόνου
θ' αναλάβει ο ΑρΗΣ ΠρΕΒΕΖΑΝΟΣ
με το συγκρότημά του.

ΙΣτΟρΙΕΣ τΟΥ ωΚΕΑΝΟΥ
σελ. 11, της Μαρίας Χρονιάρη

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

σκέψεις...

2

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.
ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ...!

Ακόμα μια χρονιά, σε λίγες μέρες μας αποχαιρετά κι εμείς καλούμαστε (όσοι
θέλουμε βεβαίως), να κάνουμε τον απολογισμό μας. Κι όσο σκέφτομαι, ότι
αυτή η λέξη δεν μου άρεσε ποτέ. ..Έχει βλέπετε, κάτι το «οικονομικό» μέσα
της…Μια τάξη, που με αγχώνει και με περιορίζει.
Όμως τον απολογισμό μου δεν τον αφήνω …Με ανακουφίζει και με λυτρώνει. Έχει για μένα, ζωοδότρα δύναμη, ικανή κάθε χρόνο να με φέρνει -Θεού θέλοντος και επιτρέποντος-, στην ίδια κατάσταση «εσωτερικής αναζήτησης και αναλογισμού», όπως αυτή που κατά διαστήματα, βιώνω αυτές
τις μέρες.
Φέτος αποφάσισα να το γενικεύσω το θέμα… Και να το δω συγκριτικά
αισιόδοξα. Ελπίζοντας, ότι στο τέλος της ανάγνωσης αυτών των λίγων
γραμμών, θα με κατανοήσετε και ότι δεν θα με θεωρήσετε ρηχό και επιφανειακό.
Νοιώθω, όμως ότι εν αρχή, πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους μας, μια γενικότερη και ισχύουσα παραδοχή: ότι η παγκόσμια ιστορία δεν ακολουθεί γραμμική πορεία. Μάλλον κάνει κύκλους, ακμής -παρακμής, ευημερίας - πενίας,
φωτός - σκότους. Οι κίνδυνοι είναι αμέτρητοι. Με μεγαλύτερο, αυτήν που
πηγάζει από την εκ των ένδον αποσύνθεση, σήψη και κατάρρευση.
Παραθέτω κάποιες, «ευτυχισμένες» ιστορικές στιγμές για κάποιους:
«Αν ήσουν αρχαίος Αθηναίος θα αναπολούσες τον χρυσό αιώνα. Αν ήσουν
Ρωμαίος θα αναπολούσες την εποχή του Αυγούστου. Αν ήσουν Ισπανός ή
Πορτογάλος τον 17ο αιώνα.
Αν ήσουν Άγγλος τα τέλη του 19ου αιώνα. Αμερικανός τη μετά τον πόλεμο
εποχή..,» κ.ο.κ.
Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο: αν αναλογιστείτε πώς ήταν η Ευρώπη
τους τελευταίους δέκα αιώνες και πώς εξελίσσεται τα τελευταία εβδομήντα
χρόνια, τότε πρέπει να είμαστε, τουλάχιστον, ικανοποιημένοι. Θα μου πείτε βέβαια: «Μα τι μας γράφεις …, αυτά θα λέμε τώρα» .
Σας καλώ, μέρες που είναι και έρχονται, να δούμε τα πράγματα, λίγο πιο
αισιόδοξα και μακρόπνοα, ή αν θέλετε σφαιρικά… Με άλλα λόγια, ας δούμε την κατάσταση, όπως πιθανόν, ένας ιστορικός (άλλωστε, τα ταξίδια με
το νου, δεν απαγορεύονται!) Ας πάψουμε, ως απλοί άνθρωποι να σκεφτόμαστε, έστω για λίγο (καλό θα μας κάνει…), τις πολιτικές δημοσιονομικής
πειθαρχίας που επιβάλλει η Γερμανία. Δεν λέω. Δίκιο έχετε για την πειθαναγκαστική πια, αυτή σκέψη, που μας καταδυναστεύει. Αν το εξετάσετε,
όμως, από τη σκοπιά του ιστορικού, καταλαβαίνετε ότι η δυνατότητα και
μόνον για τη σκέψη αυτή που κάνετε, αυτή καθ’εαυτή, είναι προϊόν τεράστιας προόδου…
Και πάω σε λίγα παραδείγματα, που ως τέτοια, σαφώς ενέχουν τον κίνδυνο της αστοχίας.
Συχνά-πυκνά, λοιπόν (ιδίως της τελευταίες ημέρες) βλέπω στο διαδίκτυο,
εκείνη τη φωτογραφία της χριστουγεννιάτικης Αθήνας του 1960. Στη συμβολή της Πανεπιστημίου με την Πατησίων. Κοντά στην Πλατεία Ομονοίας.
Με τους ανθρώπους να έχουν ξεχυθεί στη χριστουγεννιάτικη αγορά και την
κίνηση στο δρόμο πυκνή! Και τη φωτογραφία, ακολουθεί, «ποτάμι» χαριτωμένων, νοσταλγικών σχολίων για την Αθήνα που χάσαμε. Αν τώρα μας
έστελναν εκεί πίσω το σοκ της φτώχειας και του χαμηλού βιοτικού επιπέδου,
ίσως να εξωραΐζαμε λίγο, την κατάσταση στη χώρα μας, την τελευταία 8 ετία.
Πολύ συχνά επίσης, βλέπω φωτογραφίες (και είναι πολλές...) του παρελθόντος, που αποτυπώνουν ανέμελες στιγμές ευδαιμονίας ανθρώπων όπου
γης, που χαίρονται, ποζάρουν και τρέχουν σε λιβάδια…, σε ασπρόμαυρο
λαμπερό φόντο, και άλλα τέτοια... Κι αναρωτιέμαι, αν οι άνθρωποι εκείνοι,
που μάλλον πριν λίγο καιρό είχαν ξεμυτίσει (όσοι πρόλαβαν) από τα χαρακώματα των δύο παγκοσμίων πολέμων, θα ένοιωθαν ανθρωπιστική την
κρίση, που οι λαοί στον πλανήτη μας βιώνουν, σήμερα. Και για ελάτε πάλι
στο παρόν. Τα τελευταία χρόνια, στη χώρα μας, βιώνουμε ανθρωπιστική
κρίση. Όμως την ίδια στιγμή, ακόμα και σ’αυτή τη ζοφερή περίοδο, ο μέσος
Έλληνας άνηκε στο 10% των προνομιούχων αυτού του κόσμου. Σκληρή,
άβολη παραδοχή για πολλούς από εμάς. Τους ζητώ συγγνώμη. Όμως δεν
μπορώ να παραβλέψω, ότι πολλά είναι τα παραδείγματα, που μπορούν
εύκολα να επιβεβαιώσουν έναν απλό κανόνα: μακροπρόθεσμα τα πράγματα πάντα εξελίσσονται καλύτερα.
Κάποιες τέτοιες παραδοχές, υιοθετεί και ο Matt Ridley, ένας βρετανός
δημοσιογράφος με επιχειρηματική δράση (ναι τα έχουν κι εκεί στην Γηραιά
Αλβιώνα τα σχήματα αυτά!) στο βιβλίο του, που κυκλοφορεί από τις «Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης»: «Ορθολογική αισιοδοξία. Πώς αναδύεται
εξελικτικά η ευημερία».
Και πάμε να αισιοδοξήσουμε. Και να παραμυθιαστούμε…, αν αυτό σας επιτρέπει να διαβάσετε με λιγότερη καχυποψία το κείμενό μου αυτό. Που λέτε
αν, πηγαίνοντας στη δεκαετία του ’60, παίρνατε έναν άνθρωπο της μεσαίας
τάξης, από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και τον φέρνατε στις μέρες μας,
τότε αυτομάτως θα έπρεπε να τον κατατάξετε κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Το είπε και ο Ομπάμα, άλλωστε: «Αν ένας άνθρωπος μπορούσε να διαλέξει
την καλύτερη στιγμή για να γεννηθεί μέσα σε όλη την ιστορία του είδους μας,
τότε αυτή η στιγμή είναι σήμερα»!. Κι όμως, στον μάταιο τούτο κόσμο, με τη
ζωή τη λίγη που λήγει …γεμίσαμε από απαισιόδοξους… Γιατί; Μα γιατί ο
πεσιμισμός, πουλάει… Χωρίς πεσιμισμό και κακές ειδήσεις δεν υπάρχει δημοσιογραφία, φιλανθρωπία, ακτιβισμός. Δεν υπάρχει πολιτική. Το κυριότερο:
δεν υπάρχει λαϊκισμός, το υβρίδιο του φασισμού.
Εντάξει! Δεν τρελάθηκα ακόμα. Ούτε τυφλώθηκα. Ασφαλώς και οι άνθρωποι έχουν κάθε λόγο να δυσφορούν για τη ζωή τους – αυτό είναι συστατικό
εξέλιξης και προόδου. Ωστόσο, μέρες που είναι, ας αναζητήσουμε, τις βαθύτερες αιτίες, και ας ερευνήσουμε, αν η έκφραση αυτή δυσφορίας –με την
ταυτόχρονη, σχεδόν, εξιδανίκευση του παρελθόντος – γίνεται για λόγους
μόνο ψυχολογικούς, και βεβαίως όχι πραγματικούς. Διαβάζω, βέβαια, , ότι
ο βαθμός αισιοδοξίας ορίζεται από τα γονίδια του ανθρώπου. Και όσο
γερνάει μία κοινωνία γίνεται όλο και πιο απαισιόδοξη. Δείτε όμως και τη
θετική πλευρά. Όσο προλαβαίνουμε…. και αντέχουμε. Και μη σταματάτε
να ονειρεύεστε. Χρόνια καλά. Υγειά στα σπίτια σας!
Γιάννης Βασ. Μανουράς
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Ανωγειανές... εκδόσεις

ή φωνή των ανωγειων
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
των Ανωγειανών της Αθήνας
«ΤO ΙΔΑΙOΝ ΑΝΤΡOΝ»
γρΑΦΕΙΑ

«Το

μονοπάτι
του σεβντά»

ΑρΙΣτΕΙΔΗΣ ΧΑΙρΕτΗΣ (γΙΑΛΑΥτΗΣ)

ΤΥΠΟΚΡΑΤΕΙΑ Γ. Καζανάκης ΑΒΕ , Ηράκλειο 2017

Μας «συστήθηκε»...εκδοτικά το 1996 με την 1η
του συλλογή μαντινάδων με τίτλο «Τι μαντινάδα να σου
πω». Δέκα χρόνια αργότερα, το 2006, επανήλθε με το «Λιγότερο από μια στιγμή», αποδεικνύοντας την αστείρευτη
και πηγαία έμπνευσή του. Σήμερα, ο Αριστείδης Χαιρέτης
(Γιαλαύτης) μας οδηγεί «(Σ)το μονοπάτι του σεβντά», προσθέτωντας ακόμα ένα έργο – προσφορά στην λαϊκή ποιητική έκφραση της κρητικής παράδοσης, που δεν είναι άλλη
από τη μαντινάδα
Το νέο βιβλίο «Το μονοπάτι του σεβντά» περιλαμβάνει 300 ξεχωριστές εμπνεύσεις
του δημιουργού από όλη τη διάρκεια της ζωής του. 300... «πεταλούδες», όπως ο ίδιος
τις ονομάζει, «που έχουν σχηματίσει μια ομπρέλα, που τον ακολουθεί όπου κι αν
πάει. Τον χειμώνα δε βρέχεται, το καλοκαίρι δε λιάζεται».
Στην τρίτη αυτή εκδοτική προσπαθεια του Αριστείδη Χαιρέτη, ο Μανώλης Ταξειδαράκης ανέλαβε την επιλογή των μαντινάδων και την επιμέλεια της έκδοσης, η Ελευθερία Μαυρογιάννη τη σελιδοποίηση, ενώ η εκτύπωση έγινε στην «ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ
Γ.Καζανάκης ΑΒΕ». Ο πίνακας που κοσμεί το εξώφυλλο είναι μια δημιουργία του
Theodore Rousseau.
Άλλο ένα λιθαράκι του ξεχωριστού, πηγαίου και αυθεντικού ανωγειανού μαντιναδολόγου Αριστείδη Χαιρέτη (Γιαλαύτη) προστέθηκε με «Το μονοπάτι του σεβντά», στο
οικοδόμημα της ανωγειανής λαογραφικής παράδοσης, μια ακόμα απρόσβλητη ασπίδα
απένταντι σε όσα, στις μέρες μας, την ταλανίζουν και τη θέτουν υπό αμφισβήτηση.
Μιας παράδοσης που με αγάπη, απλότητα και καθαρότητα ψυχής έχει τεθεί ο ίδιος
ακούραστος στυλοβάτης.
Και μπορεί ο Αριστείδης Χαιρέτης (Γιαλαύτης) να λέει:
«Όλοι περαστικοί ‘μαστε ‘πο τούτουσες τσι τόπους…
τι πιο ωραίο να’σαι απλός και ν’αγαπάς τσ’ ανθρώπους...»
τα έργα του όμως κάθε άλλο παρά περνούν και χάνονται. Θ’ αφήσουν για πάντα την
ανεξίτηλη σφραγίδα τους στην παράδοσή μας.

« Aγέννητη
ΜΑρΙΑ ΧρΟΝΙΑρΗ

Γη»

Εκδόσεις ΣΟΚΟΛΗ , Νοέμβριος 2017
εκδοτική προσπάθεια για τη Μαρία Χρονιά›› Πέμπτη
ρη αποτελεί η ποιητική συλλογή «Αγέννητη Γη».
Η Μαρία έχει ήδη στο ενεργητικό της τρεις (3) ακόμα
προσωπικές ποιητικές – συγγραφικές εκδόσεις, με 1η την
ποιητική συλλογή με τίτλο «Εκεί που αλλάζω ζωές»
(Εκδόσεις «Απόπειρα» 2010, 2η έκδοση 2014), ακολουθεί η
μοναδική, μέχρι στιγμής, συλλογή πεζών κειμένων με τίτλο
«Επειδή Μαζί», (Εκδόσεις «Απόπειρα» 2012, 2η έκδοση
2014) και η 2η ποιητική συλλογή με τίτλο «Η σκιά μου κι
εγώ» (Εκδόσεις «Απόπειρα» 2014).
Η νέα, 3η κατά σειρά, ποιητική συλλογή υπό τον τίτλο
«Αγέννητη Γη», περιλαμβάνει 58 ποιήματα, 58 «πράξεις
πληγής στα περιθώρια του χρόνου».
Μια «Αγέννητη γη» έτοιμη να υποδεχτεί το μέλλον, που έρχεται επιβεβαιωμένο και σίγουρο. Ποιήματα που αιμορραγούν, σχηματίζοντας έναν νέο ορίζοντα.
Σηματοδοτώντας εκείνη την αρχή, που περίμενε να ανθήσει ως γενέθλιος τόπος.
Η ζωή που αναγεννιέται, η ζωή που κερδίζεται· η ζωή που είναι παρούσα για να θυμίζει πως κάθε φορά που η αλήθεια αποσιωπάται, οι λέξεις – κοφτερές σαν νυστέρι – θα
δείχνουν πάντα τον δρόμο.
Τη φιλολογική επιμέλεια της εκδόσης ανέλαβε η Νάνσυ Θεοδωρέλλου, την τυπογραφική επιμέλεια η Αθηνα Σοκόλη, ενώ η φωτογραφία που κοσμεί το εξώφυλλο είναι του
Χάρη Τσιλόπουλου.
Η Μαρία Χρονιάρη γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι άλλη μια ξεχωριστή και εμπνευσμένη παρουσία, βγαλμένη από την μοναδική πολιτιστική κοιτίδα των Ανωγείων.
Σπούδασε τηλεόραση, έκανε σεμινάρια σκηνοθεσίας και εργάστηκε ως οπερατέρ, ενώ
τα τελευταία χρόνια διατηρεί μόνιμη στήλη, με τον τίτλο «Ιστορίες του ωκεανού», στην
«Φωνή των Ανωγείων».

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

Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη
κιν. τηλ.: 6932-120494
e-mail: zachandr@gmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝτΕΣ ΣΥΝτΑΞΗΣ-ΑρΧΙΣΥΝτΑΞΙΑ

Μανώλης Θεοχ. 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

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας-Πολιτισμού (Κοινωνική Υπηρεσία) του Δήμου Ανωγείων, αισθάνεται
την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά:
◗Τον Γεώργιο Σαλούστρο για τη δωρεά
ύψους 1000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα
χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της
ποιότητας ζωής και την κάλυψη άμεσων
βοιωτικών αναγκών των κοινωνικοοικονομικά ευάλωτων κατοίκων της περιοχής μας.
◗Τον Αεράκη Χαράλαμπο (Νταροχαραλάμπη) για τη δωρεά ύψους 50 ευρώ εις
μνήμη του αδελφού του Γιώργη Αεράκη
(Νταρογιώργη).
◗Την Χαρά Ιωάννη Καλομοίρη για τη
δωρεά ύψους 50 ευρώ εις μνήμη του θείου της Γιώργη Αεράκη (Νταρογιώργη)
◗Tα τέκνα της Ζαφειρένιας Φασουλά
(Στιβαχτομανώλενας) για τη δωρεά 200
ευρώ στη μνήμη της, με τη συμπλήρωση
1 χρόνου απο το θάνατο της.
◗Τη Σύζυγο και τα τέκνα του Βασιλείου
Κεφαλογιάννη (Βαρδαβά), για τη δωρεά
ύψους 100 ευρώ εις μνήμη του Βασιλείου
Κεφαλογιάννη. Τα χρήματα αυτά θα
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη άμεσων βοιωτικών αναγκών των κοινωνικοοικονομικά ευάλωτων κατοίκων της
περιοχής μας.
◗Tα τέκνα του Βασιλείου Σκανδάλη για

Ευχαριστήρια
τη δωρεά εις μνήμη του γεύματος στο
ενιαίο μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων.
◗Τον Πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη
για τη δωρεά ωμού κρέατος (4 αρνιά),
στο ενιαίο μαγειρείο του Δήμου Ανωγείων.
◗Την Ειρήνη Σκουλά (Παπακώστενα)
για τη δωρεά γλυκού ψωμιού και ξεροτήγανων που προσφέρθηκαν στα άτομα
στα οποία διανέμεται φαγητό κατ οίκον.
◗Την οικογένεια του κ. Σταυρακάκη
Λεωνίδα για την δωρεά 100 ευρώ στη
μνήμη της Δέσποινας Σαλούστρου (Βασιλέενας)
◗Το Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας «το ιΔαίον αντρον» για την δωρεά
100 ευρώ για την προμήθεια ειδών διαβίωσης σε οικογένεια που βρίσκεται σε
κατάσταση ανάγκης
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων και η προϊσταμένη του Τμήματος,
Ειρήνη Σουλτάτου, ευχαριστούν όλους
τους παραπάνω για τις ευγενικές τους
δωρεές, καθώς συμβάλλουν πραγματικά
στο έργο μας και στην ανακούφιση ευάλωτων δημοτών μας που έχουν ανάγκη.

ΣΥΝτΑΚτΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
alskreta@gmail.com

Ιωάννης Μανουράς
gmanouras1@gmail.com
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕργΑτΗΣ

Άλκης Σκουλάς
ΣΥΝΕργΑτΕΣ - ΣΥΝτΑΚτΕΣ

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

Μανώλης Σκανδάλης
www.mSkandalis.gr, κιν. τηλ.: 6977-891415
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
& ΔΗΜΟΣΙωΝ ΣΧΕΣΕωΝ

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, κιν.: 6932-120494
Ιωάννης Σπιθούρης, κιν.: 6937-325124
ΕΚτΥΠωΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΔΕΛτΙΟ τΥΠΟΥ
-Πρωτοβουλία για την επανένωση όλων των γενεών αποφοίτων
του «Σταυράκειου ΓυμνάσιουΛύκειου» Ανωγείων, στις 15
Αυγούστου 2018, στ’ΑνώγειαΜια αυγουστιάτικη έμπνευση το
2016, στ’Ανώγεια, μεταβλήθηκε
σε κοινή προσδοκία περισσότερων, και σύντομα ένωσε καλούς
και πρόθυμους συγχωριανούς
μας και τους ώθησε να συντονιστούν και συστήσουν μια άτυπη,
αλλά χρήσιμη «Ομάδα Πρωτοβουλίας», ώστε όλες οι κλάσεις
αποφοίτων από το έτος 1961 έως
σήμερα, που έλαβαν το απολυτήριο από το «Σταυράκειο Γυμνάσιο-Λύκειο Ανωγείων», να γίνει
δυνατόν, να ξανασμίξουν στ’Ανώγεια στις 15 Αυγούστου 2018.
Οι 1767 απόφοιτοι από 87 πόλεις
και χωριά που διάβηκαν όλα αυτά τα χρόνια την πόρτα του σχολείου, περπάτησαν στους διαδρόμους και κάθισαν στα θρανία του, είναι καιρός πια να
επιστρέψουν… στα θρανία. Όχι
για λόγους εθιμοτυπικούς, αλλά
για ουσιαστικούς, όπως ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί
υπήρξαν και οι ευεργέτες του
χωριού μας και δωρητές του
σχολείου, ο Μιχαήλ και η Λετίσια Σταυρακάκη.
Στη σκέψη της 15 μελούς «Ομάδας Πρωτοβουλίας», η οποία
βέβαια μπορεί και πρέπει να διευρύνεται, ζητούμενο είναι, ώστε

στην προγραμματιζόμενη αυτή
συνάντηση, να τεθούν οι βάσεις
για την σταδιακή, αλλά γοργή
αναβάθμιση του ρόλου του ιστορικού μας σχολείου και για την
κεφαλαιοποίηση της μέχρι τώρα,
διδακτικής του συγκομιδής, για
λογαριασμό του τόπου και της
ιστορίας του, αλλά και της προοπτικής του ίδιου του σχολειού.
Το παρόν δελτίο τύπου αποτελεί
ένα πρώτο σινιάλο, ένα αρχικό
κάλεσμα, για το μόνιασμα όλων
εμάς των αποφοίτων, ώστε, όχι
μόνο να κυνηγήσουμε την ευκαιρία για την πρέπουσα απότιση φόρου τιμής στους δωρητές και ευεργέτες του ανωγειανού γυμνασίου, αλλά και για να
γίνει εφικτή, η ζωτικής σημασίας καταμέτρηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου, επιστημονικού και πνευματικού δυναμικού των Ανωγείων, που μετά τον
πόλεμο και παρά τα πενιχρά
μέσα, που προσφέρει ο τόπος,
στηριζόμενο στη βαθειά παράδοση και στις αρετές, που γεννά
η αναμέτρηση με τη δυσκολία,
πασχίζει στον καταφανώς αλλοπρόσαλλο κόσμο να βρει το βηματισμό του.
Το παρόν δελτίο τύπου είναι
απλώς μια αρχή. Σύντομα και
με κάθε πρόσφορο μέσο, θα λάβετε, όλοι όσοι επιθυμείτε και
ενδιαφέρεστε, γνώση, για τα
μέλη της «Ομάδας Πρωτοβουλίας» και κυρίως για τον τρόπο με
τον οποίο θα οργανώσουμε την

ενημέρωση, την καταγραφή και
την προσέλευση όλων εσάς, που
κάποτε… ακούσατε το «μπράβο» κρατώντας ανά χείρας το
απολυτήριο και διαβαίνοντας
για «τελευταία» τότε φορά (μέχρι την προσεχή που προγραμματίζουμε, βεβαίως!) την πόρτα
του «Σταυράκειου ΓυμνασίουΛυκείου Ανωγείων».
Η επιτυχία της όλης προσπάθειας, έχει προϋπόθεση τη συμμετοχή όλων μας. Εμείς στην πρώτη αυτή επικοινωνία μαζί σας,
δηλώνουμε παρόντες και αισιόδοξοι, χωρίς να παραγνωρίζουμε πως ό,τι είναι να γίνει, θα
εξαρτηθεί από όλους μας.
Όσοι πιστοί, λοιπόν, αποφασίσουν να «μπουν στο χορό», αλλά
και να βρεθούν στ’Ανώγεια τον
15 Αύγουστο του 2018, μπορούν
να απευθυνθούν για τις πρώτες
πληροφορίες και να δηλώσουν
συμμετοχή στην «Γραμματεία»
της Ομάδας Πρωτοβουλίας και
συγκεκριμένα στη Χαιρέτη Μελπομένη Μίρκα heretim@hotmail.com, κιν. 6972683257, στον
Μήτσο Σταυρακάκη mitsovigli@
gmail.com και κιν. 6977395245,
τον Γιαννάκο Ξυλούρη yiannakos
@ergonkek.gr και κιν. 6977503
690, ή στη Μαίρη Μπαγκέρη
Mairi1962@gmail.com και κιν.
6979083196.
Ανώγεια, 30/11/2017

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

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
«ΞΥΠΕΤΡΑ» ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
Ξύπετρα Μαλεβυζίου, Σεπτέμβριος 2017

στη θέση «Ξύπετρα» Μαλεβιζίου, με επιμνημόσυνη δέηση, που έγινε την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, παρουσία του εκπροσώπου του Αρχιεπισκόπου Κρήτης
κ. κ. Ειρηναίου, Πρωτοπρεσβύτερου π. Γεωργίου Μαλλιωτάκη, στον χώρο του μνημείου, που κείται στη μνήμη των Εμμανουήλ Κουνάλη και Ανδρέα Νάθενα, που
έχασαν τη ζωή τους στη μάχη από τους Ναζί στις 14
Σεπτεμβρίου 1944.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου κ. Κώστας Μαμουλάκης και πολλά στελέχη της
Δημοτικής Αρχής Μαλεβιζίου, ο εκπρόσωπος του Βουλευτή Ηρακλείου και Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. Λ. Αυγενάκη, Δ. Κουτεντάκης, οι
Πρόεδροι των Τ.Κ. Γαζίου, Γωνιών, Κεραμουτσίου και
Κορφών, ο Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Υποδιοικητής της 7ης
Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος Κρήτης
Σπ. Αγγελάκης, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας, συγγενείς και συγχωριανοί των Ηρώων, καθώς και πλήθος κόσμου.
Ομιλήτρια της εκδήλωσης, με κεντρικό θέμα το ιστορικό της μοιραίας μάχης και τη γενναιότητα που επέδειξαν
οι πεσόντες, ήταν η Ιωάννα Κουνάλη, αριστούχος απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και
Αν. Γενική γραμματέας του Συλλόγου Ανωγειανών της
Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», ενώ σύντομο χαιρετισμό
απήυθυνε και ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, κος Κώστας
Μαμουλάκης.
Η ομιλία της Αν. Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» για τη μάχη στη
θέση «Ξύπετρα» Μαλεβυζίου, έχει ως εξής:
«Εκλεκτοί παρευρισκόμενοι,
Κυρίες και κύριοι,
«Πολλά γεννούν το δέος, το μέγα δέος ο άνθρωπος
γεννά»
Έγραψε ο τραγικός ποιητής Σοφοκλής, σε μία ύψιστη
λογοτεχνική στιγμή, για να περιγράψει την αέναη προσπάθεια του ανθρώπου να περιστείλει τη φύση και τα
πάθη του. Η τέχνη του πολέμου – μέρος της πολιτικής
αρετής – επινοήθηκε προκειμένου το άτομο να δαμάσει
τη φύση και να πετύχει το συλλογικό ευ ζην των κοινωνιών, ωστόσο συχνά, η ανθρώπινη πλεονεξία διαστρέβλωσε την έννοια του πολέμου, κάνοντας την συνώνυμη της μισαλλοδοξίας και του ιμπεριαλισμού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σκληρή περίοδος του Γ΄Ράιχ.
Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ιστορίας, το ζοφερό αυτό
διάστημα αποτελεί σημείο καμπής για την πορεία της
Ευρώπης, αλλά και της Ελλάδας.
Ήδη από τις αρχές του ’44 διαφαίνεται η σταδιακή αποδυνάμωση των κατοχικών στρατευμάτων έπειτα από
τις επιτυχείς επεμβάσεις των συμμαχικών δυνάμεων σε
ολόκληρη τη Γηραιά ήπειρο. Για τις επιτυχίες αυτές
καταλυτικό ρόλο έπαιξε η δράση απλών, καθημερινών
ανθρώπων με έντονο το αίσθημα του καθήκοντος προς
την πατρίδα, όπως οι Εμμανουήλ Ι. Κουνάλης (ή Μάστορας) και Ανδρέας Γ. Νάθενας (ή Συγγρός), οι οποίοι έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι στην μάχη στη θέση «Ξύπετρα», στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στις αρχές του Φθινοπώρου του ‘44, λίγο μετά την ισοπέδωση των Ανωγείων,
η οποία συνέβαλε στη διασπορά των αντιστασιακών
ενόπλων δυνάμεων της περιοχής σε όλο το νησί.
Εκείνη την περίοδο, έπειτα από επίσημη εντολή της
εξόριστης Ελληνικής Κυβέρνησης και του Συμμαχικού
Στρατηγείου του Καΐρου επιστρέφει από τη Μέση Ανατολή στην Κρήτη, για να αναλάβει τη στρατιωτική διοίκηση, ο Γωνιανός Συνταγματάρχης Ανδρέας Εμμ.
Νάθενας. Βρίσκεται ήδη μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, έχοντας αποκαταστήσει την επαφή με τα Αντάρτικα Σώματα. Στην περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται
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Τιμήθηκε και φέτος η μνήμη των πεσόντων στη μάχη

επίσης μια ομάδα Άγγλων Αξιωματικών – Συνδέσμων,
υπό τον Αντισυνταγματάρχη Τόμ και τον Ταγματάρχη
Ρένδελ [Αλέξη].
Οι Άγγλοι σύμμαχοι, εκτίμησαν λανθασμένα ότι οι Γερμανοί υποχωρούσαν και για το λόγο αυτό ζήτησαν από
τα Αντάρτικα Σώματα να πλησιάσουν στην πόλη, χωρίς
να ενημερώσουν τον Έλληνα Στρατιωτικό Διοικητή που
είχε δώσει ήδη διαφορετικές διαταγές.
Ο Συνταγματάρχης Νάθενας , έπειτα από έντονο διαπληκτισμό με τους Εγγλέζους, ακυρώνει το σχέδιό τους
για την είσοδο κρυφά 50 οπλοφόρων στο Ηράκλειο,
που θα δραστηριοποιούνταν στην περίπτωση που οι
Γερμανοί προσπαθούσαν να ανατινάξουν το λιμάνι ή
άλλες ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις καθώς κρίθηκε επιπόλαιο και ριψοκίνδυνο.
Δεν κατάφερε όμως να προλάβει τη μετακίνηση των
ένοπλων αντάρτικων ομάδων οι οποίες είχαν ήδη μεταβεί στις παρυφές της πόλεως.
Πάνοπλοι Γερμανοί με βαρύ οπλισμό, τανκς, κανόνια,
όλμους και πολυβόλα, αναπτύσσονται στη Σταυρακιανή Καμάρα και στα Γιοφυράκια και εξαναγκάζουν,
κάτω από καταιγιστικά πυρά, τους αντάρτες να υποχωρήσουν από το Μετόχι Λιναρδάκη, προς τα ριζοβούνια του μοναστηριού Γοργολαΐνη.
Η ενοποιημένη ομάδα των Ανωγείων, υπό το Χριστομιχάλη Ξυλούρη και των Γωνιών – Κορφών, υπό τον
Ανδρέα Γ. Νάθενα [Συγγρό], υποχωρεί στη θέση «Ξύπετρα» Καβροχωρίου, όπου εντοπίζει και καταστρέφει
ένα έρπον τηλεφωνικό καλώδιο των Γερμανών, αποκόπτοντας την επικοινωνία του Γερμανικού Τάγματος της
Τυλίσου με το Ηράκλειο. Οι αρχηγοί των δύο ομάδων
διαφώνησαν για τη στρατοπέδευση στο συγκεκριμένο
σημείο με αποτέλεσμα την αποχώρηση μέρους της ομάδας του Νάθενα.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Καλομοίρης Γεώργιος ή Ντουλγκέρης, επιζών της μάχης, οι φρουροί που
τοποθετήθηκαν για την προστασία της ομάδας εξαιτίας
της πείνας που επικρατούσε άφησαν το πόστο τους και
μπήκαν σε ένα αμπέλι για να βρουν φαγητό. Μια Διμοιρία 14 Γερμανών ακολουθώντας το τηλεφωνικό
καλώδιο πλησίασαν προσεκτικά από τη μεριά της Τυλίσου την περιοχή αιφνιδιάζοντας την ομάδα που κατέφυγε σε χαμηλότερες ασφαλείς θέσεις.
Στην συμπλοκή που ακολούθησε σκοτώνεται ο Ανωγειανός Εμμανουήλ Ι. Κουνάλης ή Μάστορας, μαχόμενος όρθιος, χωρίς καμιά προφύλαξη. Σκοτώνεται επίσης ο αρχηγός της ομάδας Γωνιών – Κορφών, Ανδρέας
Γ. Νάθενας, ο επονομαζόμενος «Συγγρός».
Διαβλέποντας τον κίνδυνο αποδεκατισμού ολόκληρης
της ομάδας από το γερμανικό πολυβόλο, ο Χριστομιχάλης Ξυλούρης και ο ανιψιός του Συγγρού, Χαρίλαος
Νάθενας, σκοτώνουν το Γερμανό πολυβολητή. Από κει
και πέρα οι αντάρτες αντεπιτέθηκαν με περισσή ανδρεία, και χωρίς άλλη απώλεια εξολόθρευσαν το γερμανικό απόσπασμα. Από τους 14 Γερμανούς, σκοτώθηκαν επιτόπου οι 13. Μόνο ένας κατάφερε να διαφύγει προς την Τύλισο, επειδή είχε παραμείνει πιο πίσω.
Στη μάχη στα Ξύπετρα πολέμησαν, μεταξύ των άλλων,
ο ανιψιός του ήρωα Νάθενα, Χαρίλαος καθώς επίσης
και ο αδερφός του ήρωα Κουνάλη, Κωνσταντίνος.
Με την ευκαιρία που μας δίνει η σημερινή αναφορά
μνήμης, ας μου επιτρέψετε να προσθέσω λίγα ακόμη

προσωπικά στοιχεία για τους τιμώμενους ήρωες και τις
οικογένειές τους.
Ο Γωνιανός Ανδρέας Γ. Νάθενας ή Συγγρός, παντρεύτηκε στις Κορφές, όπου και κατοίκησε με τη Μαρία
Αλατζά και απέκτησαν 4 παιδιά, 2 γιούς και 2 κόρες.
Ήταν πολύ φιλότιμος και όπως άλλωστε προδίδει και
το ψευδώνυμο του ευεργετούσε όποιους και όποτε μπορούσε.
Κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, το Μάη του
1941, ο Συγγρός πήγε στον Κρουσώνα, χειροδίκησε
κατά του φρουρού – χωροφύλακα και, μαζί με άλλους
Κρουσανιώτες και Κορφιανούς, έσπασαν την αποθήκη
όπου φυλάσσονταν 500 τουφέκια για τις ανάγκες του
στρατού και πήραν οπλισμό, με τον οποίο πολέμησαν
επί πολλές ημέρες τους Γερμανούς.
Ο Διοικητής του Σταθμού Κρουσώνα [Μαράκης]
υπήρξε από τους πρώτους πατριώτες – Μάρτυρες της
Κρήτης, καθώς δεν κατέδωσε στους Γερμανούς τους
πρωταίτιους της αρπαγής του οπλισμού και μαρτύρησε ο ίδιος στις φυλακές της Αγυιάς, όπου μεταφέρθηκε.
Ο Συγγρός από την άλλη στα τέλη του 1943, βοηθούμενος από την Εθνική Αντίσταση και τους συνδέσμους των
συμμάχων, φυγαδεύτηκε στη Μέση Ανατολή, καθώς ο
κλοιός των Γερμανών γύρω του έσφιγγε ολοένα και περισσότερο. Η οικογένειά του, μη γνωρίζοντας το παραμικρό για την φυγάδευση του, τον θεωρούσε χαμένο.
Επέστρεψε στην Κρήτη μαζί με τον ξάδερφό του Συνταγματάρχη Ανδρέα Εμμ. Νάθενα, εντεταλμένο Στρατιωτικό Διοικητή Ηρακλείου, τη βραδιά που οι Γερμανοί καίγανε τ' Ανώγεια.
Επέστρεψε λοιπόν στην Κρήτη για να ‘πέσει’ ηρωικά
μαχόμενος στη θεση Ξύπετρα …
Ο Εμμανουήλ Ι. Κουνάλης ή Μάστορας, γεννήθηκε
στ Ανώγεια και ήταν φιλοπρόοδο και ανήσυχο πνεύμα.
Είχε εγκαταστήσει έναν μηχανικό κυλινδρόμυλο στ
Ανώγεια για να αλέθει το λιγοστό κριθάρι της περιοχής.
Η γυναίκα του Δήμητρα, η οποία ήταν μοδίστρα, έραβε και επιδιόρθωνε αφιλοκερδώς τα φτωχικά ενδύματα των Ανωγειανών της εποχής. Απέκτησαν έναν γιο.
Ο Εμμανουήλ Ι. Κουνάλης έλαβε μέρος στη μάχη της
Κρήτης ως επικεφαλής ομάδας 20 Ανωγειανών, και
συγκεκριμένα στις μάχες που έγιναν στην περιοχή Τσαλικάκι μετόχι και μετόχι Κεφαλογιάννη.
Μετά την κατάληψη της Κρήτης και κατά την πρώτη
επίσκεψη των γερμανών στα Ανώγεια στις 24-25 Ιανουαρίου του 1942 συνελήφθη με άλλους Ανωγειανούς στην
πλατεία «Αρμί», όπου είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι κάτοικοι, με τις κατηγορίες
ότι έλαβε μέρος στην μάχη της Κρήτης,
ότι κατείχε παρανόμως όπλα και πυρομαχικά και
ότι περιέθαλπε Άγγλους κομάντο.
Φυλακίστηκε από την Γκεστάπο στις λεγόμενες ’’Κάτω
φυλακές’’, στο σημερινό πάρκο του Θεοτοκόπουλου,
και μετά από πολλές κακουχίες ελευθερώθηκε τελικά
στις 4/3/1942.
Για να ‘πέσει’ τελικά ηρωικά μαχόμενος στη μάχη στα
Ξύπετρα.
Κατά την περίοδο της Γερμανικής κατοχής οι οικογένειες Κουνάλη και Νάθενα πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος θρηνώντας για τον θάνατο και άλλων μελών των
οικογενειών τους.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Πιο συγκεκριμένα, τα αδέρφια Βασίλη και Μιχάλη
Κουνάλη του Εμμανουήλ, που πιάστηκαν μαζί με άλλους Ανωγειανούς στο οροπέδιο της Νίδας, αιχμάλωτοι
και τα κοπάδια λεηλατηθήκαν από τους Γερμανούς.
Οδηγήθηκαν όμηροι στα Χανιά, στις φύλακες της
Αγιάς, μαζί με άλλους Ανωγειανούς και από κει επιβιβάστηκαν σε πλοίο με προορισμό τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το πλοίο βυθίστηκε από αγγλικά αεροπλάνα έξω από τη Σούδα και όσοι βρισκόταν
σ’ αυτό σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν, πλην ολίγων Ιταλών
που γνώριζαν κολύμπι και διασώθηκαν.
Σκοτώθηκαν επίσης ο Αριστομένης Κουνάλης, γιος
του προαναφερόμενου Βασίλη, μαζί με τον Ευάγγελο
Κουνάλη του Θεοδώρου, που συνελήφθησαν από τους
Γερμανούς στο Λαράνι να φέρουν πάνω τους από ένα
γερμανικό πιστόλι ο καθένας και εκτελέσθηκαν επί
τόπου. Αυτόπτης μάρτυρας της εκτελέσεως, ο Γεώργιος Μανουσάκης, διηγήθηκε ότι, κατά την προσπάθεια
των εκτελεστών να δέσουν τα μάτια των μελλοθάνατων,
ο Αριστομένης Βασιλείου Κουνάλης αρνήθηκε να του
δέσουν τα μάτια και κλώτσησε τον εκτελεστή με τα
πόδια του.
Αλλά και οι αγώνες των Ναθένα κατά του κατακτητή,
άνοιξαν μεγάλη βεντέτα με τους Γερμανούς.
Στις 2 με 3 Σεπτεμβρίου 1942, σκοτώσανε το Στελιανό
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Το ποινικό
δικαίωμα στο φως
Από τον Καθηγητή

Δημήτριο Σαλούστρο ή Ζαΐμη
Ο λόγος που εκφωνήθηκε ενόψει της 73ης επετείου του ολοκαυτώματος των Ανωγείων.
Ανώγεια, Πλατεία Αρμί,
13 Αυγούστου 2017
Αγαπητοί φίλοι,
Μνημονεύουμε μια από τις τραγικότερες
σελίδες της τοπικής μας ιστορίας, η στιγμή ιερή, ο τόπος μικρός κι είναι συνήθεια
κακή των πανηγυρικών τα φιμωμένα λόγια: Ασφαλώς οι θυσίες της αντίστασης
έπιασαν τόπο, οι Γερμανοί ηττήθηκαν
κατά κράτος, αλλά εμείς δε χαρήκαμε τη
νίκη μας. Αφού χωρίσαμε αγωνιστές, που
αντιστάθηκαν σε κοινό εχθρό με την ίδια
αυτοθυσία, σε καλούς και κακούς, εκτρέψαμε ένα μεγάλο μέρος του αγώνα για
απελευθέρωση σε λάθος εχθρούς, κι οι
μνήμες επίμονες, καθώς που απ’ τον εμφύλιο χειρότερο δεν έχει!
Μιλώ για το συνολικό αποτέλεσμα της
εθνικής μας αντίστασης ηρωικής και λυτρωτικής από τη μια, θλιβερής απαρχής
για αλληλοσπαραγμό και διχοτόμηση
από την άλλη, σαν οι μισοί, που γιόρταζαν στο Γοργοπόταμο, να υπερασπίζονταν μιαν άλλη πατρίδα από εκείνους,
που γιόρταζαν ως χθες στου Μακρυγιάννη και καν δεν πέρασε από κανενός
το νου πως, αλίμονο, μπορεί να τους
πιστέψουμε και τους δύο και πως αμείλικτη ετυμηγορία ο στίχος του ποιητή:
«Διαιρεμένου η προσευχή δεν εισακούεται…»
Είναι εδώ, που, όσο γίνεται, πρέπει, θαρρώ, για τις επόμενες γενιές να διορθώσουμε τις μνήμες…!
Προς τούτο και όχι μόνο σας καλώ να
αναλογιστούμε τί είναι αυτό, που σ’ αυτήν την πικρή πατρίδα μας κόβει στα δυο,
να μας πονά το άδικο, να μας πονά και
το δίκιο, τι είναι αυτό, που απαιτεί δυο
γλώσσες, για να μιλήσουμε Ελληνικά, τι
είναι αυτό, που δεν αφήνει μεσαίο τόπο
κι όποιος κι αν είσαι κι όπου να σταθείς

Νάθενα, γιο του Λουκά Νάθενα, ανιψιό του Συγγρού
και βαφτισιμιό του Χριστομιχάλη Ξυλούρη, σε ηλικία
μόλις 23 χρόνων, πάνω από το χωριό Πυργού.
Στην πλατεία των Κορφών στις 13 Δεκεμβρίου 1943, οι
Γερμανοί σκότωσαν και τον Νικόλαο Νάθενα, γιο επίσης του Λουκά, σε ηλικία 32 χρόνων.
Ο Λουκάς Νάθενας φυγοδικούσε στην περιοχή της «Συκιάς», στο Γωνιανό Αόρι. Εκεί αρρώστησε από άνθρακα. Δεν μπορούσε όμως να πάει στο νοσοκομείο στο
Ηράκλειο, γιατί είχε προγραφεί από τους Γερμανούς
κι η κατάσταση του επιδεινώθηκε. Στα τελευταία του,
κατάφερε να καταφύγει στην Κλινική του Γιαμαλάκη,
όπου, παρά την συνεχή παρακολούθηση άφησε την τελευταία του πνοή. Για να κορέσουν την άσβηστη δίψα
τους για αίμα οι Γερμανοί, σκότωσαν ένα βοσκό του
Ναθενα (Συγγρού) στην περιοχή των Κορφών ονόματι
Νύχταρη.
Ένας ακόμη νεκρός από την ηρωική οικογένεια των
Ναθένα ήταν ο Γιάννης Νάθενας, ή Γιαγκός, αδερφός
του Λουκά, του Συγγρού και του Θωμά Νάθενα. Πολέμησε με απαράμιλλο θάρρος κατά την πτώση των
Γερμανών αλεξιπτωτιστών και τραυματίστηκε βαριά
στη διασταύρωση της Ροδιάς. Μια ριπή πολυβόλου του
αχρήστευσε και τα δυο του πόδια κι έκτοτε κυκλοφορούσε με πατερίτσες. Τελικά σκοτώθηκε από τους Γερ-

την κρίσιμη ώρα, οι άλλοι να σε λένε προδότη και να σε βάνουν στο σημάδι.
Δεν ξέρω τις απαντήσεις κι όσοι αμετακίνητοι σας πουν πως τις βρήκαν και πως για όλα
φταίξαν οι άλλοι, ρίχνουν νερό στο ρήγμα
του επόμενου διχασμού, ξέρω μόνο εκείνο,
που μας έμαθε ο Μπάρμπα-Γιάννης, πως
«τούτη την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί»
και πως είμαστε στο «εμείς»!
Κι ακόμη ξέρω πως η δράση των κύριων
εκφραστών της Ανωγειανής αντίστασης,
από όλο το πολιτικό φάσμα, ήταν εφαρμογή
στην πράξη της εθνικής αυτής εντολής, που
σημαίνει πως το Ανωγειανό Αντάρτικο συνιστούσε και μιαν αντίσταση ηθική απέναντι
στο μονιμότερο και δολερό εχθρό μας, κι
είναι αυτό, θαρρώ, το βαθύτερο και διαρκέστερο μήνυμα ημερών σαν τη σημερινή.
Σας καλώ ακόμη να αναλογιστούμε, για τα
πιο πρόσφατα, τι είναι εκείνο που έναν λαό
φιλόπατρι μέχρις αυτοθυσίας τον έχει φέρει
σε κατάσταση ολικής θλίψης να τεθεί κάτω
από ξένη οικονομική κηδεμονία.
Σαν εμείς, που διδάξαμε στους άλλους ότι
«εύδαιμον το ελεύθερον», να μην είμαστε
σε θέση να κατανοήσουμε με όρους πολιτικής πρακτικής, το εντελώς αυτόδηλο: ότι η
διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας προϋποθέτει την πολιτική μας ωριμότητα και
την πολιτική μας ελευθερία και αυτή με τη
σειρά της την οικονομική μας αυτοτέλεια,
ότι, όταν το ένα μας χέρι είναι απλωμένο για
οικονομική βοήθεια, το άλλο δεν μπορεί να
είναι υψωμένο γροθιά, κι ότι, όσο παραμένουμε οικονομικά υποτελείς, δεν μπορούμε
να είμαστε εθνικά ελεύθεροι! Κι η άκαμπτη
αυτή αλήθεια δεν αφήνει πλέον περιθώρια
παρερμηνείας,
Με τις σκέψεις αυτές και τη μνήμη ευλαβικά
προσηλωμένη στην ιερή θυσία στρέφουμε
το βλέμμα στο αύριο, το αύριο, που είναι
κιόλας εδώ, όπου οι αναμετρήσεις τύπου
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανήκουν
οριστικά στην ιστορία και εκπλήξεις αδιανόητες μέχρι χθες ακυρώνουν τις εμπειρίες
του παρελθόντος!
Ήδη στο αλλοπρόσαλλο τοπίο της νέας παγκόσμιας τάξης τα περιγράμματα έχουν θολώσει, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα
στους πολεμικούς και τους ειρηνικούς καιρούς δεν είναι πλέον ευδιάκριτη, οι άλλοτε
κρατικές και εθνικές υποστάσεις υποχωρούν
και στη θέση τους αναδύονται αυτοκρατορίες, που αξιοποιώντας συστημικές αδυναμίες και την ψυχολογία της μάζας, διεξάγουν
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μανούς σε ηλικία 37 – 38 χρονών, το καλοκαίρι του
1943, ενώ προσπαθούσε να κατέβει από την εξωτερική
πετρόσκαλα του σπιτιού του στις Γωνιές. Ο Γερμανός
φονιάς του τον πυροβόλησε από τη θέση «Αλωνάκι»,
στον αμαξιτό δρόμο κάτω από το χωριό και από απόσταση πάνω από 300 μέτρα.
Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε πλέον 73 χρόνια μετά
από την ηρωική αυτή θυσία, καλούμενοι να πάρουμε
θέση στο σημερινό γίγνεσθαι. Το παράδειγμα και η
θυσία ηρώων, όπως οι Κουνάλης και Νάθενας, πρέπει
να αποτελέσουν οδηγό για όλους εμάς. Η αυταπάρνηση,
η αγάπη τους για την πατρίδα σε καιρό πολέμου, αλλά
και η ανιδιοτέλεια τους σε περίοδο ειρήνης, είναι αξίες
διαχρονικές και επίκαιρες, που αναζητούν συνεχιστές.
Ως απόγονοι γενεών ηρώων, η θέση του παρατηρητή
δεν μας αρμόζει. Καθήκον μας δεν είναι απλά η ανασκόπηση των γεγονότων, αλλά η ανάληψη δράσης που
θα συμβάλει στην ηθική και εθνική μας ανάταση, προκειμένου η χώρα μας να αποκτήσει ξανά την θέση που
της αρμόζει στο παγκόσμιο περιβάλλον.
Αιωνία ας είναι η μνήμη τους!»

ανελέητους οικονομικούς και θρησκευτικούς
ολοκληρωτικούς πολέμους, αλώνοντας εκ
των έσω εθνότητες και πατρίδες!
Στο νέο αυτό μέτωπο η κοινωνική ειρήνη,
με την κυριαρχία των αγορών, την υπαγόρευση της πολιτικής από αλληλοσυγκρουόμενα οικονομικά διευθυντήρια και την κατ’
επέκταση αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, γίνεται όλο και πιο εύθραυστη, ο τέταρτος κόσμος, οι νεόπτωχοι, και σαν όρος
έπαψε πια να μας ξενίζει .
Και σαν να μην έφταναν αυτά η κοινωνική
ειρήνη γνωρίζει εδώ και καιρό μια πρωτόγνωρη, εφιαλτική εμπειρία: Οι αυλές της
Ευρώπης και όχι μόνο γέμισαν από περιφερόμενους, που, άγνωστο πως ξεπέρασαν το
φόβο του θανάτου και σκορπούν τον τρόμο,
για να γίνουν, λέει, μάρτυρες ενός κακοποιημένου θεού, διψασμένου για αίμα απίστων
αδιακρίτως! Οι οχυρώσεις του χθες αχρηστεύονται, και πλέον ο νέος εχθρός, ο παγκόσμιος ολοκληρωτισμός δεν αντιμετωπίζεται στα γνωστά από τη συμβατική πολεμική χαρακώματα!
Απέναντι στις νέες καταδυναστεύσεις απαιτούνται νέα πρότυπα εθνικής δράσης, το
«Αν θες ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο!»
κατέρρευσε από την ανεξέλεγκτη παραφροσύνη του τελευταίου πολέμου, πλέον, αν
θέλουμε ειρήνη, πρέπει να ετοιμαστούμε
για ειρήνη, είναι το νέο ρίσκο, που πρέπει
να αναλάβουμε, δεν είναι ακίνδυνο και το
ξέρουμε, μα είναι το μόνο που δεν έχουμε
δοκιμάσει, είναι το σύγχρονο πεδίο εθνικού
ηρωισμού, κάποια στοιχεία του οποίου ευτυχώς διαθέτουμε.
Είναι παρήγορο και ελπιδοφόρο πως παρά
την παρατεταμένη ομίχλη στο οικονομικό και
πολιτικό πεδίο και σε αντίθεση με τους φοβικούς που υψώνουν τείχη, εμείς είχαμε τη διορατικότητα και τη μεγαλοσύνη να έχουμε

�
(Επιμέλεια θέματος:
Ιωάννα Γ. Κουνάλη)

μια Μεσογειακή αγκαλιά ανοιχτή για
κάθε πεινασμένο, για κάθε διωκόμενο,
για κάθε ξεριζωμένο, για κάθε ικέτη, που
η αναλγησία των ισχυρών ξεβράζει στις
ακτές μας! Είναι παρήγορο και ελπιδοφόρο πως, όπου η πολιτεία υπολείπεται,
ενεργοποιούνται τα κοινωνικά αντανακλαστικά και η κοινωνία των πολιτών και
η εκκλησία παραστέκουν τους χειμαζόμενους συνανθρώπους μας. Δεν είναι
αρκετά αυτά, αλλά δείχνουν το δρόμο.
Ένα δρόμο, που, όπως λέει ο Καζαντζάκης, τον ανοίγει η ψυχή μέσα από
τα χαλάσματα, είναι ο δρόμος που βαδίζουν όλοι οι Ανωγειανοί από καταβολής, συνίσταται στην εκχυλίζουσα φιλοτιμία, την ιδιάζουσα εκείνη περηφάνια, που ώρες μπορεί να παίρνει το
στραβό δρόμο και να μας καταβυθίζει
στο πένθος, αλλά είναι η ίδια Αρετή,
που κυρίως στα δύσκολα συνεγείρει το
νου και τις αισθήσεις μας και μας κάνει
ικανούς για το ακατόρθωτο, ψυχωμένους και ακατάβλητους.
Τούτων ούτως εχόντων, πως συνόψιζαν
οι παλιοί δάσκαλοι, δεν έχουμε πλέον την
πολυτέλεια του διλήμματος, μόνο με ενότητα στερεωμένη στις εθνικές μας αρετές,
μόνο με ανοιχτή καρδιά και νου που προλαβαίνει, στο πνεύμα, αν μπορώ να το πω
έτσι, ενός Ναι, που αντιστέκεται, μπορούμε βάσιμα να ελπίζουμε πως στη νέα οικουμενική πραγματικότητα θα εκταμιευθούν οι ιστορικές μας παρακαταθήκες,
και θα δικαιωθούν οι θυσίες των γονέων
και των παππούδων μας, που αναμετρήθηκαν με το τέρας του πιο ακραίου πολιτικού σκοταδισμού και πλήρωσαν με την
ερήμωση της ζωής τους και με το αίμα
τους το ποινικό δικαίωμα στο φως!
Σας ευχαριστώ
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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τί λέει:
› για το ξεκίνημά του και την πορεία του στη δημοσιογραφία…
› για το «μαύρο» στην ερτ και τη σημερινή ερτ...
› για την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του…
› για το επίπεδο της δημοσιογραφίας στην ελλάδα…
› για τους «τηλε-εισαγγελείς», «τηλε-δικαστές» και τα τηλε-παράθυρα…
› τους τροϊκανούς, το τέλος των μνημονίων, και την επιτροπεία…
› για τους νέους δημοσιογράφους που τώρα μπαίνουν στο χώρο…
› τη συμβουλή του πατέρα του που την ακολουθεί μέχρι σήμερα…
› για το καλύτερο «διαβατήριό» του…
Tα ανώγεια, τα ήθη τα έθιμα και τον πολιτισμό…

Ο δηµοσιογράφος της ΕΡΤ,

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ ΦΑΣΟΥΛΑΣ

µιλάει στη «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Το

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤO

Μανώλη
Σκανδάλη

προγραμματισμένο ραντεβού μας με τον γιάννη φασουλά, ήταν ένα Σαββατιάτικο απόγευμα του Δεκέμβρη στο
ραδιομέγαρο της ερτ στην Αγία Παρασκευή.
Λίγο πριν να ανέβω τα λιγοστά σκαλιά του πρώτου ορόφου για
να τον συναντήσω, στο μυαλό μου κυριαρχούσε η εικόνα του
τηλεοπτικού παραθύρου όπου από εκεί έβγαινε η καθάρια,
κοφτή φωνή του και η αυτοπεποίθηση του λόγου του.
Όλα αυτά ήταν αρκετά για να αισθανθώ τη θετική προδιάθεση

› Γιάννη, καλώς σε βρίσκω εδώ στο Ραδιομέγαρο της
ΕΡΤ και σε ευχαριστώ πολύ, που δέχθηκες να μιλήσεις
στην «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»!
ΓΦ› Εγώ ευχαριστώ, Μανώλη, που συναντώ τη «ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», τη «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», που χρόνια τώρα στέλνει τα δικά της
μηνύματα στην τοπική κοινωνία και την στηρίζει με το
δικό της τρόπο!
› Στην Αθήνα ήρθες για άλλο σκοπό κι αλλού κατέληξες
τελικά. Πώς και πότε σου κόλλησε το μικρόβιο της δημοσιογραφίας;
ΓΦ› Κοίταξε να δεις… Με άλλο σκοπό, ακριβώς, δεν ήρθα… Το λέω αυτό γιατί, πριν ξεκινήσω το 1985 να έρθω
στην Αθήνα και να σπουδάσω στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,
είχα μια ενασχόληση σε ερασιτεχνικό επίπεδο με τη δημοσιογραφία, αλλά μέσα από το πανεπιστήμιο ο στόχος μου
ήταν καθαρά αυτός. Το 1989 πήρα το πτυχίο κι αμέσως
μπήκα στα βαθιά. Και όταν λέω στα βαθιά, θα σου πω, ότι
ξεκίνησα το 1989 να κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο του
ΣΚΑΪ με το συγχωρεμένο το Νίκο Κακαουνάκη. Μια εκπομπή που είχε την υψηλότερη ακροαματικότητα την εποχή εκείνη στο ραδιόφωνο, σύμφωνα με τις μετρήσεις. Ξαναλέω, μπήκα στα βαθιά γιατί ήμουν όλη μέρα στους δρόμους καλύπτοντας τα πάντα… Ακόμα και ελεύθερο
πολιτικό ρεπορτάζ έκανα σε μια χρονιά που είχε χαρακτηριστεί «βρώμικο 89», λόγω του ότι ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη με τα ειδικά δικαστήρια για πολιτικά πρόσωπα. Στη
συνέχεια, μετά την εκπομπή με τον Κακαουνάκη, μένοντας
στο ΣΚΑΪ, συνεργάστηκα με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο
στο «κεντρικό μαγκαζίνο» του σταθμού. Όταν αποχώρησα από το ΣΚΑΪ, δούλεψα στο περιοδικό «ΤΗΛΕΡΑΜΑ»,
με εβδομαδιαία κυκλοφορία που ξεπερνούσε τα 100 χιλ.
τεύχη. Ακολούθησε η συνεργασία μου με 30 περιφερειακές
εφημερίδες όπου έγραφα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα
στον πρώτο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Περιφερειακών
Εφημερίδων (ΔΟΠΕ), που είχε συσταθεί στην Ελλάδα.
Μετά το στρατό, υπηρέτησα στην Αεροπορία, εργάστηκα
στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ», διετέλεσα διευθυντής επικοινωνίας στην ΕΤΕΠ, μια εταιρεία που είχε την ευθύνη παραγωγής προγραμμάτων για περίπου 100 ραδιοφωνικούς
σταθμούς. Συνεργάστηκα επίσης με την εφημερίδα της
Θεσσαλονίκης, «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) εδώ στην Αθήνα και την μεγάλη ελληνοαμερικανική εφημερίδα την «Πρωινή» της Νέας
Υόρκης για έξι περίπου χρόνια, δίνοντας ανταποκρίσεις.
Παράλληλα, είχα συνεργασία με Κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης, καθώς και Μέσα Ενημέρωσης της Αυστραλίας.
Και φτάνουμε στο 2000, όπου μετά από μια δεκάχρονη
περίπου πορεία στον ιδιωτικό χώρο, βρίσκομαι να δουλεύω
στην ΕΡΤ, καλύπτοντας το πολιτικό ρεπορτάζ στα λεγόμενα μικρά κόμματα τότε, που τώρα είναι στην κυβέρνηση!

που μου ήταν απαραίτητη στην συζήτηση που θα ακολουθούσε…
Χωρίς να έχω την πολυτέλεια του χρόνου για άλλες σκέψεις, ο
γιάννης, ήταν σε πολύ λίγα λεπτά απέναντί μου…
Πάντα πρόσχαρος, χαμογελαστός, ενθουσιώδης και φιλόξενος κινήθηκε μέσα πλαίσιο αυστηρά Ανωγειανό, Κρητικό, Ανθρώπινο…
Ο γιάννης φασουλάς μέσα από τις σελίδες της «φωνής των
ανωγειων» επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τα λεγόμενά μας…
καλή σας ανάγνωση!

μια και ειπες ερτ. εΖήςες τΟ κλειςιμΟ τής
ερτ. ήταν ή ςυγκλΟνιςτικΟτερή ςτιγμή
τής επαγγελματικής ςΟυ ςταΔιΟΔρΟμιας;

› Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου!
Διότι εκείνη τη στιγμή, ξαφνικά έχανες τη δουλειά
σου, έμενες άνεργος με τρία πολύ μικρά παιδιά, η
γυναίκα μου δεν δούλευε και τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα! Το μαύρο, μαύρισε τη ψυχή μας!
Δυστυχώς ήρθε μια ελληνική κυβέρνηση να κλείσει
την ΕΡΤ, κάτι το οποίο δεν έπραξαν ούτε οι Γερμανοί την Κατοχή όταν μπήκαν στην Αθήνα! Για να
ξέρεις ιστορικά, οι Γερμανοί δεν έκλεισαν το τότε
δημόσιο ραδιόφωνο, όταν κατέλαβαν την πρωτεύουσα τον Απρίλιο του 1941.
› Ήταν ελεγχόμενο, όμως, ο ραδιόφωνο από τους Γερμανούς γιατί προφανώς το ήθελαν για να περνάνε την
δική τους προπαγάνδα, έτσι δεν είναι;
ΓΦ› Ελεγχόμενο μεν, δεν το έκλεισαν δε. Δεν του έριξαν
μαύρο! Όλοι θέλουν την προπαγάνδα, κανένας δεν το
αμφισβητεί αυτό. Όλοι επιζητούν και επιδιώκουν την προπαγάνδα με τον τρόπο του ο καθένας, αυτό είναι σίγουρο. Όμως, δεν την έκλεισαν οι Γερμανοί, δεν έριξαν μαύρο όπως η τότε κυβέρνηση. Αυτό το μαύρο, ξέρεις, Μανώλη, έχει αφήσει σημάδια σε όλους εδώ μέσα στους
εργαζόμενους!!
› Πώς είναι, γενικά, σήμερα τα πράγματα στην ΕΡΤ;
ΓΦ› Σήμερα η ΕΡΤ καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια
προκειμένου να ξανασταθεί στα πόδια της, θέλει πολλή
δουλειά προκειμένου να «μπει το νερό στο αυλάκι», τα
πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Λένε πολλοί, «μα είσαστε όλοι οι ίδιοι άνθρωποι». Οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί
να είμαστε, αλλά δεν είναι ίδια τα δεδομένα. Θέλει πολύ

κόπο χρόνο και δουλειά για να ξαναφτάσει η ΕΡΤ εκεί
που ήταν! Με την ευκαιρία να σου πω ότι τα ιδιωτικά
κανάλια που πολλές φορές μας ασκούν κριτική και πετάνε λάσπη, το μεγαλύτερο μέρος του τηλεοπτικού υλικού, ειδικά σε πολιτικά θέματα το παίρνουν δωρεάν από
την ΕΡΤ, ενώ θα έπρεπε να το πληρώνουν, εξοικονομώντας τεράστια ποσά για τα ταμεία τους.
› Πώς κρίνεις το είδος της δημοσιογραφίας, όπου δημοσιογράφοι κάνουν… «άριστα» τους «εισαγγελείς» ή τους
«συνηγόρους» ή τους «κατήγορους» διαφόρων κομμάτων
αποκαλύπτοντας έτσι και την ιδεολογική τους ταυτότητα. Θεωρείς ότι ο κάθε δημοσιογράφος, όπου κι αν ανήκει πολιτικά, πρέπει να αποκαλύπτεται κομματικά με
τον τρόπο που ασκεί τη δημοσιογραφία του;
ΓΦ› Μανώλη, θα σου πω μια κουβέντα… Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτή τη δουλειά, όποιες κομματικές ταυτότητες κουβαλάς πάνω σου θα πρέπει να τις αφήνεις
έξω από την πόρτα. Αφήνεις, λοιπόν, αυτές τις ταυτότητες έξω από την πόρτα μπαίνεις στη μάχη, με ένα και
μόνο στόχο να υπηρετήσεις με αξιοπρέπεια το χώρο,
μακριά από υπερβολές, φωνές και εντυπωσιασμούς. Ο
στόχος είναι να πεις την αλήθεια, όσο κουρασμένη κι αν
ακούγεται αυτή η λέξη. Εάν κάποιοι άλλοι θέλουν… να
υπηρετήσεις κάποιους άλλους σκοπούς, πρέπει να πάρεις
το «καπελάκι» σου και να φύγεις! Όσον αφορά τώρα
αυτούς που κάνουν τους τηλε- εισαγγελείς ή τους τηλεδικαστές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να κάνουν,
χρησιμοποιώντας τα τηλε-παράθυρα, δεν θα τους κρίνω
εγώ, τους κρίνει κάθε μέρα ο τηλεθεατής, τους κρίνει ο
κόσμος, τους κρίνει η κοινωνία…
› Το θέμα όμως είναι ότι όσο…πιο «κακοί» γίνονται,
τόσο πιο υψηλή ακροαματικότητα έχουν! Το μη αυτονόητο «τραβάει» και παρασύρει, συνήθως πολύ κόσμο!
ΓΦ› Αυτό είναι δικό τους θέμα το πώς θα επιλέξουν να
έχουν αυτοί τηλεθέαση ή ακροαματικότητα… Από κει
και πέρα να ξέρεις ένα πράγμα Μανώλη, όλοι και όλα
κρίνονται και το «ταμείο» θα γίνει στο τέλος.
› Ποιο είναι το επίπεδο της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα και πόσο έγκυρη και έγκαιρη είναι η ενημέρωση;
ΓΦ› Θα σου πω ένα πράγμα, δεν είναι χαμηλό το επίπεδο
των νέων δημοσιογράφων, και μιλώ για τους νέους συναδέλφους που έχουν πολύ περισσότερα αντικειμενικά
προσόντα από την προηγούμενη γενιά. Το επίπεδο πέφτει, ο πήχης χαμηλώνει με αποτέλεσμα να βλέπουμε
πολλά τηλε-σκουπίδια, γιατί μπαίνει στη μέση ο ανταγωνισμός, η διεκδίκηση με χίλιους δυο τρόπους, μέρους της
διαφημιστικής πίτας, αλλά και η εξυπηρέτηση των συμφερόντων, κυρίως από τα ιδιωτικά Μέσα Ενημέρωσης.
› Πώς κρίνεις ορισμένους συναδέλφους δημοσιογράφους που δεν κρατούν ούτε τα τυπικά προσχήματα, μη
σεβόμενοι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πολιτών,

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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με στόχο καθαρά μόνο την τηλεθέαση ή την ακροαματικότητα;
ΓΦ› Κοίτα, Μανώλη, όποιος δεν σέβεται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, υπάρχουν αρμόδια δημοσιογραφικά όργανα στα
οποία πρέπει να πάει να απολογηθεί. Υπάρχει η ΕΣΗΕΑ και
άλλες ενώσεις δημοσιογραφικές, που μπορούν να τον φωνάξουν
και να τον καθίσουν στο σκαμνί και στα πειθαρχικά. Από κει
και πέρα υπάρχουν και οι εισαγγελείς για όσους ξεπερνούν τα
όρια και πετάνε λάσπη στους ανεμιστήρες…
› Πιστεύεις ότι ο πολίτης έχει σφαιρική ενημέρωση ή περισσότερο μπερδεμένος βγαίνει ακούγοντας διάφορα κανάλια, το
ένα να του λέει ότι βουλιάζουμε σαν χώρα και το άλλο ότι
πάμε πολύ καλά; Το ένα ότι… «θα γίνει πόλεμος» και το άλλο
ότι… «η ειρήνη είναι δεδομένη και εδραιωμένη»;
ΓΦ› Ποτέ άλλοτε ο πολίτης δεν είχε τόσες πηγές ενημέρωσης.
Οι πληροφορίες σήμερα είναι χιλιάδες μέσα από το διαδίκτυο
κυρίως, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ταυτόχρονα όμως,
υπάρχουν και πολλές παγίδες, πολλά fakenews (ψεύτικες ειδήσεις) και ο καθένας, μπορεί να κρίνει με την δική του ματιά πιο
είναι σωστό και πιο όχι και καλό θα ήταν να διατηρεί πάντα τις
επιφυλάξεις του, αναζητώντας ακόμα περισσότερες πηγές για
να διασταυρώσει αυτό που ζητάει και αναζητάει.
› Ο δημοσιογράφος μπορεί να εκφράσει 100% ελεύθερα την
άποψή του ή δεσμεύεται από το κανάλι που δουλεύει και την
ιδεολογική γραμμή στην οποία ακολουθεί ο εργοδότης του;
ΓΦ› Πάντα υπάρχει τρόπος ο δημοσιογράφος να καταθέσει τη
θέση του και την άποψη του. Πάντα υπάρχει τρόπος να δώσει
τη σωστή πληροφόρηση στο κοινό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
δεν θα υπάρξουν… «παρεμβολές» στο έργο του, ειδικά όταν
πρόκειται για ιδιωτικά μέσα που θα θελήσουν να εξυπηρετήσουν
τα συμφέροντα του αφεντικού. Από κει και πέρα θέλω να σου
πω το εξής: Από το 2000 που είμαι στη Δημόσια Τηλεόραση
μέχρι σήμερα, και μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν έχω δεχτεί την
παραμικρή παρέμβαση από κανέναν για να μου υποδείξει τι
πρέπει να κάνω και πως θα το πω…
› Ο κόσμος, όμως, είναι πεπεισμένος ότι η ΕΡΤ εξυπηρετεί
και… «υπηρετεί» την εκάστοτε κυβέρνηση που είναι επάνω.
Έτσι δεν είναι;
ΓΦ› Έχει ένα προβάδισμα η προβολή του κυβερνητικού έργου
με κάθε κυβέρνηση, αλλά, ως Δημόσια Τηλεόραση, προβάλει,
επίσης και σε μεγάλο βαθμό τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία
έχουν κι αυτά το δικό τους χρόνο. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει
ότι αν ένα κόμμα, μικρό ή μεγάλο, θέλει να οργανώσει μια ομιλία
ή μια εκδήλωση, στην Δημόσια Τηλεόραση θα απευθυνθεί, δεν
θα πάνε στα ιδιωτικά κανάλια, αλλά στην ΕΡΤ.
› Σου έκανα τη ερώτηση αυτή διότι, όπως θα γνωρίζεις, ο
κόσμος ήταν και είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και πολλές φορές
καχύποπτος με την κρατική τηλεόραση. Μη ξεχνάμε ότι πληρώνει τα κρατικά κανάλια εδώ και δεκαετίες μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ…
ΓΦ› Ο πολίτης πρέπει να είναι πάντα απαιτητικός, όχι μόνο για
τη δημόσια τηλεόραση, γιατί φόρους και μάλιστα μεγαλύτερους
και περισσότερους πληρώνει και για άλλους τομείς του δημοσίου, όπως για υγεία, παιδεία, δημόσια έργα κλπ.
› Όταν μπήκες στην δημοσιογραφία σε ποιο ύψος έβαλες τον
«πήχη» και ποιες ήταν οι φιλοδοξίες σου;
ΓΦ› Δεν θέλω να μιλήσω για φιλοδοξίες… Βάζω κάθε μέρα, πιο
ψηλά τον πήχη της αξιοπρέπειας και του σεβασμού, για τον
κόσμο που με κρίνει και μας κρίνει κάθε ώρα!

μου και η οικογένειά μου, αλλά το μυαλό μου, η ψυχή μου και η
σκέψη μου είναι στα Ανώγεια διαρκώς! Δεν έχω φύγει ποτέ από
τα Ανώγεια… Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό.
› Ποια είναι -γενικά- η μεγαλύτερη θετική διαφορά που βλέπεις
σήμερα στα Ανώγεια σε σχέση με την εποχή την οποία εσύ
άφησες το χωριό για να ανέβεις στην Αθήνα να σπουδάσεις;
ΓΦ› Θα σου πω το εξής. Δεν βλέπω ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές
γιατί τα Ανώγεια αντέχουν στο χρόνο. Κάποια πράγματα έχουν
αλλάξει όσον αφορά τα ήθη και τα έθιμα αλλά βλέπω επιστρέφουμε από εκεί που ξεκινήσαμε κι αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα!
› Δεν ξεχωρίζεις το γεγονός ότι όλο και περισσότερα νέα παιδιά ασχολούνται με τα ήθη και τα έθιμα, μέσω της μουσικής,
του χορού, των μαντινάδων, των τραγουδιών, διατηρώντας σε
πολύ καλό επίπεδο την τοπική παράδοση, με τα Ανώγεια να
έχουν γίνει ένας μεγάλος πυρήνας πολιτισμού, όλο το χρόνο
και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες;
ΓΦ› Βεβαίως, συμφωνώ!! Με έχει εντυπωσιάσει θετικά το γεγονός ότι στα Ανώγεια υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που
επιλέγουν να μείνουν και να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία
κυρίως, και την γεωργία και με διάφορα άλλα ελεύθερα επαγγέλματα. Από κει και πέρα παραμένουν όχι μόνο πιστοί της
παράδοσης, αλλά την υποστηρίζουν με κάθε τρόπο. Αυτό που
είπες κι εσύ, δεν είναι λίγοι οι νέοι που παίζουν λύρα, μαντολίνο,
που γράφουν βιβλία με μαντινάδες κλπ. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά πάνω σε αυτό που λέγεται παράδοση και πολιτισμός.
› Θέλω μια ευχή και μια προσδοκία για την χώρα μας, αλλά
και για τον κόσμο, γενικά, τις άγιες αυτές μέρες που έρχονται!
ΓΦ› Για μένα μία είναι η ευχή. Να βγει η «θηλιά» από το λαιμό
μας το 2018.
› Πιστεύεις ότι μπορεί να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια και
ότι μπορεί να σταθεί μόνη της στα δικά της πόδια;
ΓΦ› Ναι, το πιστεύω ότι μέσα στο 2018 θα τελειώσουμε με τα
μνημόνια με την έννοια ότι θα πάψουμε να βλέπουμε αυτό το
πάρε – δώσε με τους ανθρώπους της τρόικας , κάθε 2-3 μήνες,
επιβάλλοντας μας μέτρα επί μέτρων…. Αυτά πιστεύω ότι θα
τελειώσουν. Από τις εποπτείες και τις επιτροπείες βέβαια δεν
πρόκειται να τελειώσουμε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάς ότι είμαστε μέλος της Ε.Ε. και είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε
συγκεκριμένους κανόνες. Από τα μνημόνια όπως τα ζήσαμε όλα
αυτά τα χρόνια, βλέπω να βγαίνουμε. Είναι δεδομένο ότι θα
μπούμε σε άλλη εποχή. Επειδή ταξιδεύω πολύ συχνά στις Βρυξέλλες, το μήνυμα που εισπράττω από κει είναι ότι το ελληνικό
ζήτημα έχει τελειώσει και ότι τον Αύγουστο του 2018 η Ελλάδα
θα βγει από τα μνημόνια.

ΠΟτΕ ΘΑ ΚΑΜΕΙ
ΠΑΛΙ

εβγιά...

Σταύρος Βιτώρος
(αγκΟυτςακας)
ανώγεια, νοέμβριος 2017
Να πάρω θέλει τα βουνά
να μένω σε μητάτα
να ζώ φυσιολογικά τη ζήση μου,
σπαθάτα
Ουτε Χυτά ούτε Βογκτά
ούτε ΔΕΗ ούτε τέλη
τσι αγκαβάνους να κεντρώ
να κάνω τσι αμπέλι
Σε φράουλες τσι αλουτσιές
τσι τρικοκές ρομάνες
να κλέβω αίγες μάροπες
και να τσι κάνω μάνες
Γάλα να πίνω άβραστο,
άψητο κριάς να τρώω
με πέτρες να φιλοτεχνώ
και το δικό μου ηρώο
Καπνό ασφενταμόφυλλα
στους σπήλιους να ξεραίνω
τσιμπούκι κόκαλο οζού
να κάνω να φουμέρνω
Απου ‘χει πίστη, υπομονή,
θάρρος τα κάνει όλα
χωρίς σκοτούρες περιττές
τη ζωή τη ζήσε ή σκόλα
Έρωντα καλοκοιμηθιά να χω,
και μαλοτήρα
κι είχα υπόψη μου πρασσές
σε ρέχτρες μα τσι πήρα
Σε τόπους που αντιλαλούν
θα πηαίνω να σφυρίζω
τσι σκέψεις μου τσι βόσκουσες
πίσω να τσι γυρίζω
Να στένω τέλια για λαγούς
αντικριστούς να ψήνω
σα για στιφάδο εκεδα
κρεμύδια δε θα βρίνω
Πανίδα θα χω στρώμα μου,
πέτρα προσκεφαλάδι
και στο κουνέτο το παλιό
η του βραστού το λάδι
Κι αν έχει μύγες κι εκεδά
θα πιάνω το ταράχτη
κι έχω και δαύτον αρκετό
στο γράσο βάλει άχτι
Ξύγγι για τα στιβάνια μου
να κρύβω σε μια τρύπα
να ξω, να κάνω αραγό
για συροτό ή για τσίπα
Από τη στέρνα το νερό
να σύρνω να το πίνω,
από τσι πάντες του γουβά
κι απάνω μου να χύνω
Να βγαίνω όξω αντιλιά
να κάνω αποπέρα,
να δω για ήλιο ή για βροχή,
ήντα θα ν’ εναι η μέρα

θυμαςαι καμια φραςή πΟυ ςΟυ εΧει μεινει απΟ
τΟυς γΟνεις ςΟυ, κατι ςαν νΟυθεςια και «παραγγελια», Οταν εμαθαν Οτι θα αςΧΟλήθεις
με τήν ΔήμΟςιΟγραφια;
› Το 1985 που έφυγα από τα Ανώγεια για να έρθω στην
Αθήνα να σπουδάσω στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο μακαρίτης ο πατέρας μου, με το δικό του ξεχωριστό χιούμορ, μου
είπε το εξής: «Εγώ μια συμβουλή έχω να σου δώσω, όπου
πηγαίνεις, φρόντισε όταν φεύγεις να μη βλαστημούνε εμένα!» (γέλια…) Νομίζω ότι μέχρι στιγμής το έχω τηρήσει…
› Τί έχεις να πεις στους νέους δημοσιογράφους, που τώρα
ξεκινάνε και μπαίνουν στο χώρο;
ΓΦ› Να μην φοβούνται, να λένε την αλήθεια. Να είναι αυθεντικοί, καλά διαβασμένοι, να σέβονται τον κόσμο και να εξασκούν
το επάγγελμα χωρίς φανφάρες και υπερβολές!
› Σε βλέπουμε τακτικά στα Ανώγεια και κυρίως τα καλοκαίρια.
Τί είναι το πρώτο πράγμα που σου λέει ο απλός κόσμος στον
γενέθλιο τόπο μας όταν σε συναντά;
ΓΦ› Με ρωτάνε κατ’ αρχήν αν μεταφέρω ευχάριστα νέα.. Τα
Ανώγεια ξέρεις είναι ένα χωριό έντονα πολιτικοποιημένο, κι
όλοι ζητούν να αναλύσουμε -λόγω δουλειάς βλέπεις- τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Κι η αλήθεια είναι ότι δεν τους χαλώ χατίρι, γιατί τους αγαπώ! Με βλέπεις μόνο τα καλοκαίρια στα
Ανώγεια, αλλά τα Ανώγεια τα κουβαλάω μέσα μου όλο το χρόνο. Μπορεί να είμαι εδώ στην Αθήνα, γιατί εδώ είναι η δουλειά
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Μα πούν’ τα τα μυαλά τανά,
τα νιάτα μου μπιτίσα
τα γηρατειά στο τσουρολιό
με πάνε ίσα ίσα

τι ειναι για ςενα τα ανωγεια;

› Τα Ανώγεια είναι για μένα τα πάντα! Έχω γυρίσει, σχεδόν,
όλο τον κόσμο. Το καλύτερο «διαβατήριο» για να περάσω
όπου ήθελα ήταν το όνομα «Ανώγεια»!

Και βγαίνω κειά ξυπόλητος
το χρόνο να ξεχάσω
που με βαλε παλιό τσιφτέ
στο γηρατειώ το γράσο

› Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ!
ΓΦ› Εγώ σε ευχαριστώ, Μανώλη!
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8 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Αποκαλυπτήρια του αγάλματος του σπουδαίου αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης
και μαχητή του ΔΣΕ

ΜΠΑΜΠΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

ΑΝΩΓΕΙΑ,
1 ΟΚΤΩΒΡΗ 2017

ΦΩΤΟΓΑΡΦΙΕΣ © Αγγέλα Σκουλά
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«

δώ σταματάνε τα λόγια της βροχής…
Εδώ σταματάει ο λεπτεπίλεπτος δισταγμός…
Εδώ οι λέξεις χάνουν τον αμφίβολο ήχο
τους», λέει ο ποιητής, γιατί, όπως ο ίδιος εξηγεί: «Το νόημα είναι κάθετο,-μια γραμμή
στεριωμένη στο χώμα/ανηφορίζοντας στον
ουρανό, όπως ένα μαχαίρι/στεριωμένο στο
ψωμί. όπως η απόφαση της δικαιοσύνης/στεριωμένη στην καρδιά του αδικημένου. όπως/η
πίστη του κομμουνισμού στεριωμένη στο αίμα των ηρώων και των/μαρτύρων.».
Λόγια απλά, σταράτα, σίγουρα, ακονισμένα
στα πέτρινα χρόνια της ματωμένης αντίστασης απέναντι στους ντόπιους και ξένους
δυνάστες που τους αντιπάλεψαν «πρόσωπα
ευτυχισμένα και βαριά/σαν ώριμοι καρποί
στο δέντρο της ελευθερίας». Πρόσωπα θρύλοι, που κλείστηκαν «στη σιωπή με τα σφιγμένα δόντια», στο βουβό πόνο των γονιών,
των αδελφών, των συγγενών, των συντρόφων, των φίλων και των συγχωριανών. Πρόσωπα που κέρδισαν δικαίως την περήφανη
αναφορά της συλλογικής μνήμης για εβδομήντα συναπτά χρόνια από τον άδικο και
πρόωρο χαμό τους στη δίνη του εμφυλίου,
και που ζητούν το αυτονόητο, δηλαδή να
«σηκώσει απλά η ιστορία το πουκάμισό της/
και να δείξει την πληγή και τη δόξα της». Να
δώσει διέξοδο στον άρρητο και παραγκωνισμένο-μέσα στην ομίχλη της ιστορικής συσκότισης- πόνο για το χαμό του ατρόμητου
κομμουνιστή και θαρραλέου λαϊκού αγωνιστή Μπάμπη Καλομοίρη και του αμούστακου αδελφού του Αποστόλη. Για τον άδικο
χαμό των φτωχών και ψυχωμένων παλικαριών που αψήφησαν το θάνατο, γιατί αγάπησαν με πάθος τη ζωή και τη λευτεριά.
Γιατί πίστεψαν και πάλεψαν, με ανιδιοτέλεια
και θάρρος, για την απαλλαγή της ανθρωπότητας από τη θηριωδία του ναζισμού και
από τη σκλαβιά των κατακτητών. Γιατί

Ίντα ‘ναι τελικά ζωή στο χρόνο που διαβαίνει;
Μια ιδέα υπερήφανη που ζει και δε ποθαίνει..
(Αριστείδης Χαιρέτης ή Γιαλαύτης
κατά τα αποκαλυπτήρια της προτομής)
Με σεμνότητα και αισθήματα μεγάλης συγκίνησης και σεβασμού,
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 1 Οκτωβρίου στα Ανώγεια, τα
αποκαλυπτήρια της προτομής του Μπάμπη Καλομοίρη, του μαχητή
του Δημοκρατικού στρατού Ελλάδας, του αγωνιστή της Εθνικής
Αντίστασης, του 28χρόνου νέου που σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος
τα ιδανικά και τις αξίες του στις 29 Ιουνίου του 1947, στην Μάχη
της Λοχριάς, στη διάρκεια του Εμφύλιου σπαραγμού. Στο πρόσωπο του Μπάμπη Καλομοίρη τιμήθηκε όχι μόνο ο ίδιος, και ο 17
χρόνος αδερφός του Αποστόλης που “έπεσε” στην ίδια Μάχη την
ίδια ημέρα, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι χιλιάδες επώνυμοι και ανώνυμοι Έλληνες, που έπεσαν στην Κατοχή αγωνιζόμενοι κατά του
Ναζισμού και του Φασισμού.
Παρά το κρύο και το ψιλόβροχο που επικρατούσε, ένα μεγάλο
πλήθος Ανωγειανών κατέκλυσε τον χώρο στην περιοχή “Καλομοιριανά” στο Περαχώρι και χειροκρότησε θερμά όταν νεαρά μέλη
της οικογένειας Καλομοίρη, αφαίρεσαν την Ελληνική σημαία που
κάλυπτε το άγαλμα και έφεραν στο φως την προτομή του Μπάμπη
Καλομοίρη, του “καπετάν Ψηλορείτη”, όπως τον προσφωνούσαν
οι σύντροφοι του. Με τη λέξη “Αθάνατος” όλοι στα χείλη, απέτισαν
σεβασμό και φόρο τιμής, όταν χαιρέτισαν στο τέλος τον αδερφό
του Γιάννη Καλομοίρη ή Τσίκη και την κόρη του Χαρά, τιμώντας
στο πρόσωπο των συγγενών του όλους εκείνους που θυσιάστηκαν
για Ελευθερία και Ανεξαρτησία.
Το παρόν μεταξύ άλλων στην εκδήλωση έδωσαν οι: Δήμαρχος Ανωγείων Μανόλης Καλλέργης και σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο,
ο πρώην δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και π. δήμαρχος Ανωγείων Νίκος
Ξυλούρης, ο πρώην πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών
Γιώργος Αεράκης, η Τοπική Οργάνωση του Κ.Κ.Ε Ανωγείων, ο
γλύπτης από το Αμάρι Μπάμπης Νεονάκης που φιλοτέχνησε το
άγαλμα, ο Νίκος Κοντόκαλος που έχτισε το άγαλμα αφιλοκερδώς,
καθώς και πλήθος Ανωγειανών όλων των ηλικιών και ολόκληρου

στρατεύτηκαν ως συνεπείς κομμουνιστές
στον πατριωτικό και κοινωνικό αγώνα για
το δίκιο και το ψωμί του λαού, για τη λευτεριά και την ειρήνη. Για την εθνική ανεξαρτησία και το σοσιαλισμό, για «να χωράει το
σπίτι μας την καρδιά των ανθρώπων /κι από
τη μέσα κάμαρα», όπως συμβουλεύει ο αγωνιστής ποιητής.
Τιμάμε σήμερα, δυο ξεχωριστά παλικάρια,
δυο σεμνούς λαϊκούς αγωνιστές, δυο παιδιά
μιας πολυμελούς και φτωχής οικογένειας,
τον πρωτότοκο Χαράλαμπο, το γνωστό πια
σε όλους Μπάμπη Καλομοίρη, και τον κατά πολύ μικρότερό του στην ηλικία, αλλά
ισάξιό του στην παλικαριά και το αγωνιστικό φρόνημα Αποστόλη, που έπεσαν νεκροί
την ίδια μαύρη ημέρα του Ιούλη 1947 στη
βουνοκορφή του Ψηλορείτη, στην ιστορική
μάχη της Λοχριάς, στο μετερίζι, δηλαδή
ενός άνισου ταξικού αγώνα για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων από τις αλυσίδες ενός καταπιεστικού κοινωνικού συστήματος που απαιτούσε την υποταγή του λαού, στις επιταγές των
ιμπεριαλιστών επικυρίαρχων και στις ληστρικές απαιτήσεις της εγχώριας ολιγαρχίας,
δοκιμάζοντας με τον πιο στυγνό και απάνθρωπο τρόπο την αλύγιστη αντοχή, επιμονή και πίστη των κομμουνιστών, αριστερών
και δημοκρατών πολιτικών στα ξερονήσια,
στις φυλακές και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Οι δυο νεκροί που τιμάμε σήμερα, που
έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στον
τραγικό χορό των θυμάτων του εμφυλίου
πολέμου του χωριού μας – μεγάλωσαν στις
μέρες που «ήταν λίγο το ψωμί και λίγος ο
ύπνος» και ανδρώθηκαν την περίοδο του
μεσοπολέμου, όταν «οι άλλοι ήδη είχαν κινήσει» για τις καλύτερες μέρες της «δίκαιης γαλήνης» του σοσιαλισμού και «η πλάση

του ευρύτερου ιδεολογικού φάσματος και όλων των πολιτικών παρατάξεων του τόπου.
Οι ιερωμένοι του χωριού πραγματοποίησαν αρχικά επιμνημόσυνη
δέηση στον χώρο της εκδήλωσης. Στεφάνια κατέθεσαν εκ μέρους
του δήμου Ανωγείων, ο Μανόλης Καλλέργης, εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης ο Νίκος Ξυλούρης, και τέλος εκ μέρους της οικογένειας των Καλομοίρηδων ο Γιάννης Καλομοίρης του Ντουλγκέρη.
Μετά την εκδήλωση η οικογένεια Καλομοίρη προσέφερε κέρασμα
στην παραδοσιακή ταβέρνα “Γκαγκάρης”, με κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα που προσέφερε κάθε σπίτι της οικογένειας στο
χωριό. Εκ μέρους της οικογένειας στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε η Ελευθερία Καλομοίρη, η οποία μετά το καλωσόρισμα σε όλο
τον κόσμο που τίμησε την οικογένεια με την παρουσία της ανέφερε
τα εξής:

«Και ίντα πως περάσανε και φύγαν τόσοι χρόνοι..
αυτός ο τόπος ευτυχώς ξέρει να δικαιώνει.
Η ιστορία όπως όλοι γνωρίζουμε γράφετε από τους νικητές. Υπάρχουν σε αυτήν όμως και αφανείς ήρωες που η αντρειοσύνη τους και
τα κατορθώματα τους θάφτηκαν στο μαύρο πέπλο των ηττημένωννικητών και πέρασαν χρόνοι πολλοί και δίσεκτοι, μέχρι να μπορέσουμε να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτούς. Για αυτούς τους κυνηγημένους ήρωες και να πούμε δυνατά πως υπήρξαν μεγάλοι πατριώτες.
Σήμερα τιμάμε ένα ξεχωριστό άντρα που πολέμησε παλικαρίσια
για να παταχθεί το μαύρο φίδι του Φασισμού και το κάνουμε την
ώρα ακριβώς που βλέπουμε να εκκολάπτονται συνεχώς τα αυγά
του, καθώς για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια στο Γερμανικό
Κοινοβούλιο από την προηγούμενη Κυριακή κάνουν την εμφάνιση
τους Φασίστες. Λες και η μέρα αυτή γίνεται για να μας θυμίσει
μέσα από τους αγώνες του ο Μπάμπης Καλομοίρης, την επαγρύπνηση και τη στάση που οφείλουμε όλοι μας να έχουμε για να μην
επικρατήσει ποτέ πια Φασισμός και να βρεθεί τρόπος ώστε να πάψει το μαύρο φίδι να γεννά».
Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης
ήταν η φιλόλογος Αρετή Λ. Σπαχή,
Ολόκληρη η ομιλία της κ. Σπαχή έχει ως εξής:

(Το κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση από το διαδικτυακό μέσο «Η άποψη του Νότου»)

είχε αρχίσει να κοκκινίζει» από την αφύπνιση του παγκόσμιου προλεταριάτου, κάτω
από τη σωστή καθοδήγηση του Κ.Κ.Σ.Ε.
και της Γ’ Διεθνούς, κάτω από τη φωτοβόλα
δράση και επίδραση της νικηφόρας Οκτωβριανής Επανάστασης, της οποίας τα 100
χρόνια τιμά, δοξάζει και σέβεται όλη η πολιτισμένη ανθρωπότητα, αναγνωρίζοντας τη
βαθιά τομή της στον αγώνα της απελευθέρωσης του ανθρώπου από τις αλυσίδες της
καπιταλιστικής σκλαβιάς.
Βιοπαλαιστής ο πατέρας Σπύρος ή πιο σωστά «Σπυριδάκης», δεξιοτέχνης κουρέας
σε ένα φτωχό χωριό προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ανέχεια, στήνοντας μια πρόχειρη καντίνα για τους περαστικούς, που
πάνε στη «χώρα», στο δρόμο ΑνωγείωνΗρακλείου, αλλά το ψωμί δε φτάνει για τα
εφτά στόματα των παιδιών, όσο κι αν συμπαραστέκεται η χαροκαμένη μάνα Μαρία
με το «ανυφαντικό» και το φτωχό περιβολάκι της βουνοκορφής, έχοντας ταυτόχρονα
στην εποπτεία και τη φροντίδα της – εκτός
από τους δυο αδικοχαμένους γιους – τα τρία
κορίτσια, τη Σοφία, την Άννα και τη Ρηνιώ,
αλλά και τα δυο μικρότερα αγόρια, το Μανώλη και το Γιάννη.
Ο κλήρος έπεσε στον πρωτότοκο γιο τον
Μπάμπη να ακολουθήσει το δρόμο του ξενιτεμού, για να αυγατίσει το ψωμί και να
υποστηριχτεί η οικογένεια σε μια εποχή
που το μοναρχοφασιστικό καθεστώς της
ντόπιας αντίδρασης – που είχε πολύχρωμη
αστική έκφραση, κεντρώα και δεξιά - έθετε
ως στόχο του την εξαθλίωση του λαού, θέσπιζε ως ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα την
πίστη στην κομμουνιστική ιδεολογία και
δίωκε τη δράση των κομμουνιστών ως ποινικό αδίκημα, δηλ ως εγκληματική πράξη,
στρώνοντας το δρόμο για την επιβολή της
φασιστικής δικτατορίας του Μεταξά. Σε

αυτές τις καταπιεστικές για το λαό συνθήκες,
που η ντόπια ολιγαρχία εξαπολύει την επίθεσή της στον μπροστάρη των εργατο-λαϊκών αγώνων, στο Επαναστατικό ΚΚ.Ε.,
συνθλίβοντας τα δικαιώματα και καταστέλλοντας τους αγώνες των εργατών, ο Μπάμπης Καλομοίρης βγαίνει στον αγώνα του
μεροκάματου. Ξενιτεύεται στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο θείο του Γιώργη Φασουλά που
διέθετε οινοποιείο, όπου η ανήσυχη ψυχή
του, με τις ευαίσθητες κεραίες της, προσλαμβάνει εύκολα τα μηνύματα της ταξικής πάλης. Ετσι, «ανοίγει ο νους του» νέα
μονοπάτια διαλεκτικής σκέψης, με τη συμμετοχή του στους εργατικούς αγώνες και
την ένταξή του στο ΚΚΕ, στις γραμμές του
οποίου υπηρέτησε, με απόλυτη συνέπεια,
ανιδιοτέλεια και απαράμιλλο θάρρος ως τον
πρόωρο θάνατό στην ηλικία των 28 χρόνων.
Ο Μπάμπης, έχοντας το χάρισμα της άριστης φυσικής υγείας και της αθλητικής σωματικής διάπλασης, κατατάσσεται στην
αεροπορία, από όπου απολύεται το 1940, με
την κήρυξη του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Η
τριπλή κατοχή, της Ναζιστικής Γερμανίας,
της Φασιστικής Ιταλίας και της Βουλγαρίας,
βρίσκει το φλογερό αγωνιστή Μπάμπη στην
πρώτη γραμμή του πατριωτικού, αντιφασιστικού αγώνα να καταθέτει αφειδώλευτα
τις ψυχικές και θαυμαστές σωματικές του
δυνάμεις στον αγώνα για την απελευθέρωση από τη διπλή σκλαβιά της ξένης κατοχής
και της ντόπιας αντίδρασης, μέσα από τις
γραμμές του Ε.Α.Μ, του ΕΛ.ΑΣ και της
Ο.Π.Λ.Α. Ακατάβλητος μαχητής και παροιμιώδους τόλμης, ο Μπάμπης θα αξιοποιήσει
την εργασιακή του εμπειρία, ως τραυματιοφορέας στο ΝΙΜΙΤΣ, και θα καταφέρει να
απελευθερώσει τραυματίες αριστερούς και
πατριώτες που νοσηλεύονταν ως κρατούμενοι, ενώ αλησμόνητη έμεινε επίσης η πα-
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λικαριά και η ψυχραιμία του στο αντικατοχικό συλλαλητήριο που διοργάνωσε το
Ε.Α.Μ, με την καθοδήγηση του Κ.Κ.Ε., το
Μάρτη 1943. Μπροστά στη θέα της κοπέλας-αγωνίστριας που ισοπεδώθηκε από τις
ερπύστριες του γερμανικού τανκ, ο ατρόμητος Μπάμπης χάνει κάθε αίσθηση του φόβου
και γίνεται η φωνή της αντίστασης του συλλαλητηρίου που άρχισε να υποχωρεί, ανοίγοντας με ψυχραιμία την πόρτα του τανκ
και ρίχνοντας μέσα τη χειροβομβίδα που
κρατούσε στο χέρι. Πλήρωσε όμως με βαρύ
τίμημα τη γενναιοψυχία του. Γιατί, αμέσως
μετά το συλλαλητήριο, συλλαμβάνεται από
τους φασίστες κατακτητές και βασανίζεται
με θηριωδία, χωρίς ποτέ να ανοίξει το στόμα του, δείχνοντας παλικαρίσια αντοχή.
Από τις φυλακές της Αθήνας μεταφέρεται
στη Λάρισα, από όπου, με τη βοήθεια των
συντρόφων του, απέδρασε, για να συνεχίσει
την αγωνιστική και πατριωτική δράση του
ως εφεδρικός του ΕΛΑΣ στην Αθήνα, με
κέντρο τους Αμπελόκηπους και την Καισαριανή και συνεργαζόμενος σταθερά με τους
συντρόφους του Ανωγειανούς, τον Αριστομένη Μανουρά, το Μανόλη Βρέντζο ή Γιαγκομανόλη, το Μανώλη Μανουρά ή Ζωνομανώλη και το Μιχάλη Κουτεντάκη.
Σε όλη τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής ο Μπάμπης Καλομοίρης αντιπάλεψε
με παλικαριά, θάρρος, πείσμα, ανιδιοτέλεια
και περηφάνεια τους καταχτητές. Προστάτεψε, με την ατρόμητη ψυχή και μαχητική
δράση του, πολλούς δημοκράτες, αγωνιστές
και πατριώτες, λειτουργώντας ως ασπίδα
προστασίας τους απέναντι στην αιμοβόρα
μηχανή των ναζιστών και ντόπιων φασιστών συνεργατών τους. Αντιπάλεψε, με γνήσιο πατριωτικό και λαϊκό αίσθημα, τους
δοσίλογους σαν γνήσιο παιδί του λαού και
διαλεχτό δείγμα της προλεταριακής ηθικής.
Η απελευθέρωση το 1944 βρήκε τον Μπάμπη στην Αθήνα, όπου αγωνίστηκε ανυποχώρητα και ψυχωμένα , αλλά δε θα μπορέσει
να νιώσει τη δικαίωση του αγώνα του, όπως
και όλοι οι τίμιοι αγωνιστές, συνεπείς κομμουνιστές, ΕΑΜο-ΕΛΑΣιτες και γνήσιοι
πατριώτες που ράντισαν, με το δάκρυ της
ψυχής τους και την ανειρήνευτη πάλη τους,
το μυριόστομο ΟΧΙ στο φασισμό και το ναζισμό και πότισαν με το αίμα τους, είτε νεκροί
είτε ζωντανοί, τον αγώνα για τη λύτρωση
από τη διπλή σκλαβιά του ξένου καταχτητή
και της ντόπιας μοναρχοφασιστικής αντίδρασης. Δεν ημέρεψε η ψυχή του Μπάμπη, όπως
και κάθε τίμιου αγωνιστή που υπηρέτησε στις
γραμμές του επαναστατικού Κ.ΚΕ. Γιατί την
κρίσιμη στιγμή - που ο λαϊκός αγώνας θα
μπορούσε να μπει στο δρόμο της δικαίωσής
του, «να σηκώσει ψηλά τον ήλιο» και το «αίμα των αγωνιστών να γίνει το πρώτο αυθεντικό ποίημα» για τη σοσιαλιστική αναγέννηση της καθημαγμένης χώρας - η ηγεσία του
Κ.ΚΕ εκείνης της περιόδου διάλεξε τον απαράδεχτο από κάθε άποψη δρόμο της Ταξικής Συνθηκολόγησης, υπογράφοντας τις
ταπεινωτικές για το επαναστατικό κίνημα
Συνθήκες του Λιβάνου (το Μάη του 1944)
και της Καζέρτας το Σεπτέμβρη του ίδιου
χρόνου. Συνθήκες που όχι μόνο καθυπότασσαν το ανυπόταχτο λαϊκό, αντιφασιστικό,
αντικατοχικό και αντιϊμπεριαλιστικό φρόνημα, αλλά επιπλέον μετέτρεπαν το υπερήφανο ΟΧΙ των κομμουνιστών και αριστερών
πατριωτών στη διπλή υποδούλωση σε ΥΠΟΤΑΓΗ στο Βρετανικό ιμπεριαλισμό και
στην ντόπια πλουτοκρατία, με όποιο πολιτικό πρόσωπο κι αν εμφανιζόταν αυτή. Αυτές οι απαράδεχτες και ακυρωτικές της επαναστατικής ιδεολογίας και δράσης του Κ.ΚΕ
συνθήκες υπογράφτηκαν κάτω από την επίνευση των Βρετανών επικυρίαρχων και υλοποιούσαν τη στρατηγική πολιτική στόχευση
της ντόπιας αντίδρασης για εκμηδένιση της
ΕΑΜΟ-ΕΛΑΣιτικης αντίστασης και για
πολιτική εξόντωση του Κ.ΚΕ. Αυτόν ακριβώς το στόχο καταφανώς έδειξαν οι 33 ημέρες του αιματοβαμμένου Δεκέμβρη, κατά
τις οποίες ανηλεώς τα τανκς του Βρετανού
στρατηγού Σκόμπυ – με τη στήριξη και τη
συναίνεση της κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου – θερίζουν τους αγωνιστές της λευτεριάς,

επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι, με τη λήξη της Γερμανο-Ιταλικής Κατοχής, επιβάλλεται ένα ακόμη πιο αντιδραστικό καθεστώς ιμπεριαλιστικής υποδούλωσης της
χώρας και κατασταλτικής επέλασης της
εγχώριας πλουτοκρατίας ενάντια στο μοναδικό της εχθρό, τον αντιστεκόμενο λαό,
αλλά –κυρίως-ενάντια στον μπροστάρη των
αγώνων του, το επαναστατικό Κ.ΚΕ.
Ωστόσο, ενώ το θερμόμετρο της ταξικής σύγκρουσης ανεβαίνει και ο παλμός της ταξικής
πάλης δονεί τη λαϊκή ψυχή, η ηγεσία που έχει
στα χέρια της το τιμόνι του Κ.ΚΕ αυτά τα
δύσκολα χρόνια και το εκπροσωπεί στη διαδικασία της υπογραφής των συνθηκών – ενώ
έχει απαράβατο καθήκον να περιφρουρεί
και να κατοχυρώνει στο πολιτικό επίπεδο
τους ταξικούς αγώνες του λαού - αυτή επιλέγει τον αντίθετο δρόμο. Στηρίζει το στρατόπεδο του ταξικού εχθρού και υπογράφει
την κατάπτυστη συμφωνία της Βάρκιζας (το
Φλεβάρη του 1945), συμφωνία που πρόδωσε
τους στόχους της πάλης του προλεταριάτου
και, στην ουσία, νομιμοποιούσε τη λυσσαλέα επίθεση των μοναρχοφασιστών στο
αναπτυσσόμενο κομμουνιστικό, αριστερό
και λαϊκό κίνημα, ενώ έδιδε επιπλέον το...
νομικό έρεισμα στο Βρετανικό και τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό να αλώσει τη χώρα
και να ληστέψει το λαό της. Αυτό ακριβώς
θα αποτυπώσει η θηριωδία της ιμπεριαλιστικής βίας που θα εξαπολυθεί εναντίον των
κομμουνιστών και αριστερών, θηριωδία που
φτάνει ακόμη και στη χρήση της βόμβας
ναπάλμ εναντίον των μαχητών του Δ.Σ.Ε
στο Γράμμο και το Βίντσι. Στην ουσία, με τη
συμφωνία αυτή, οι ιμπεριαλιστές επικυρίαρχοι και εγχώριοι πολιτικοί στυλοβάτες τους,
δεξιοί και κεντρώοι, δε δήλωναν μόνο στο
χαρτί τις απαιτήσεις τους για πλαγιοκόπημα
του επαναστατικού Κ.ΚΕ. Στην πράξη απαιτούσαν την επίσημη ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ως
επαναστατικού, προλεταριακού κόμματος,
δηλαδή κήρυσσαν και επέβαλλαν τον εμφύλιο πόλεμο, ικανοποιώντας από τη μια τα
στρατηγικά γεωπολιτικά τους συμφέροντα
στην ευαίσθητη για αυτούς περιοχή των
Βαλκανίων και της Μεσογείου και από την
άλλη υποστηρίζοντας, με μανία και επιμονή, την απαίτηση της εγχώριας πλουτοκρατικής ολιγαρχίας για «εξάλειψη του κομμουνιστικού κινδύνου», σε συνθήκες μάλιστα παγκόσμιας αποδοχής της πρωτοπόρας
δράσης της Σοβιετικής Ένωσης, αποτυχίας
του στόχου των δυτικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για τη διάλυσή της και παράλληλα σε
καιρούς εδραίωσης των λαϊκών δημοκρατιών
σε πολλές χώρες, ιδιαιτέρα της Βαλκανικής.
Αυτή την κοινή επιδίωξη του ξένου ιμπεριαλισμού και της ντόπιας μεγαλοαστικής
τάξης για εξόντωση του Κ.ΚΕ και αποτροπή της οικοδόμησης ενός σοσιαλιστικού
εργατικού κράτους στην Ελλάδα επιβεβαιώνει, πολύ παραστατικά, η ένταση της καταστολής, αμέσως μετά την υπογραφή της
συμφωνίας της Βάρκιζας, αφού μέχρι τον
επόμενο χρόνο (1946) – που κηρύσσεται
επίσημα ο εμφύλιος πόλεμος- πάνω από
80.000 κομουνιστές και δημοκράτες αγωνιστές δοκιμάζονται στα κολαστήρια, διώκονται, φυλακίζονται, εξοντώνονται.
Ολη αυτήν την πολιτική θύελλα ζει ο Μπάμπης ως συνεπής κομμουνιστής, με ακλόνητη πίστη στον αγώνα για την λαϊκή απελευθέρωση από το διπλό ζυγό της ξενοκρατίας
και της ντόπιας αντίδρασης, ολόψυχα δοσμένος στην πάλη για τη λαοκρατία, την πολιτική
ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία.
Με την επίσημη πια θέσπιση της παράνομης δράσης του Κ.ΚΕ το 1946, ο άδολος
αγωνιστής φτάνει στη γενέθλια γη, για να
προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ταξικό
αγώνα του προλεταριάτου, από τις γραμμές
τώρα του Δ.Σ.Ε, του στρατού που συγκρότησε το Κ.ΚΕ για την υπεράσπιση της ιδεολογίας της εργατικής τάξης. Της τάξης που
είναι ιστορικά ταγμένη να σηκώσει στις πλάτες της τον ωραίο και δύσκολο αγώνα της
απελευθέρωσης της ανθρωπότητας από την
καπιταλιστική θηριωδία και την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα και να οικοδομήσει το
ανθρώπινο μέλλον στις βάσεις της κοινωνι-

κής ισότητας, της παγκόσμιας ειρήνης και
της διεθνιστικής αλληλεγγύης.
Βαριά και ωραία τα ιδανικά της σημαίας
του Δ.Σ.Ε απαιτούσαν χέρια στιβαρά, ψυχή
βαθιά, πίστη στερεή και ταξική συνείδηση
αταλάντευτη. Τα χαρακτηριστικά αυτά διέθετε ο αγωνιστής Μπάμπης Καλομοίρης
και ο αδελφός του Αποστόλης, παρά το νεαρό της ηλικίας του, όπως και όλοι οι άλλοι
ήρωες – μάρτυρες του αδυσώπητου αυτού
ταξικού πολέμου, οι οποίοι κοσμούν την
ιστορία του λαϊκού κινήματος, αλλά και ειδικότερα του χωριού μας, όπως είναι οι θρυλικοί αγωνιστές κομμουνιστές, τα θύματα
του εμφυλίου πολέμου: ο Αριστομένης Μανουράς, ο Σμπωκογιώργης, ο Νίκος Καφατσής, ο Δημήτρης Ηλιάκης και η μυθικής
αντοχής και αξιοθαύμαστης υπερηφάνειας
Βαγγελιώ Κλάδου. Και είναι φανερό ότι μένουμε μόνο στον τραγικό χορό των νεκρών
του εμφυλίου, αφού η οικονομία αυτής της
τοποθέτησης δε μας επιτρέπει την αναγκαία τιμητική αναφορά στην ευρεία αλυσίδα των αγωνιστών που – ακολουθώντας
το παράδειγμα του μυθικού Προμηθέα –
άντεξαν στα κολαστήρια και στα ξερονήσια,
στις εξορίες και τα βασανιστήρια ή επέλεξαν να ζουν σαν ελεύθεροι – πολιορκημένοι
στις τρύπες και τα σπηλιάρια για 28 ολόκληρα χρόνια, όπως ο Κώστας Σμπώκος ή
Μπαφουλής και ο Κώστας Πατραμάνης.
Σε αυτόν τον τιμημένο Δημοκρατικό Στρατό της απελευθέρωσης του λαού από την
πείνα, το σκοταδισμό, την καταστολή, την
ιμπεριαλιστική υποδούλωση ο Μπάμπης
και ο Αποστόλης Καλομοίρης έδωσαν όρκο
πίστης, κάτω από την καθοδήγηση του λαοπρόβλητου ηγέτη και βασικού οικοδόμου
της Εθνικής Αντίστασης στην Κρήτη, του
λαμπρού στελέχους του Κ.ΚΕ , του Καπετάν Γιάννη Ποδιά, που είχε οριστεί Γενικός
Πολιτικός Υπεύθυνος της Ανατολικής Κρήτης.
Στις δύσκολες μέρες του καλοκαιριού του
1947, στο δοσμένο τοπίο της άνισης μάχης,
το ανυποχώρητο φρόνημα των κομμουνιστών αναμετριέται με τις πολυάριθμες δυνάμεις της κρατικής καταστολής και του
παρακρατικού μηχανισμού των ΜΑΥδων,
τους οποίους αγκάλιασαν με τις μαύρες φτερούγες τους τα κόμματα της αντίδρασης. Η
λογική των αριθμών κόντρα στην πανίσχυρη λογική της Αντίστασης υποχωρεί και το
αδύνατο…γίνεται κατορθωτό: Να σηκωθεί
η σημαία του αγώνα για τη δημοκρατία, το
ψωμί, τη δουλειά, την ελευθερία, την εθνική
ανεξαρτησία και το σοσιαλισμό.
Στο οροπέδιο της Νίδας, οι μαχητές του
Δ.Σ.Ε, με όπλο την παλικαριά και την αταλάντευτη πίστη του συνεπούς κομμουνιστή,
δίδουν την τίμια μάχη της υπεράσπισης των
δίκιου του λαού και αφήνουν περήφανα την
τελευταία τους πνοή, ποτίζοντας με το αίμα
τους το δέντρο της λευτεριάς και δηλώνοντας έμπρακτα πως «το να είσαι κομμουνιστής/ αυτό σημαίνει/να προχωράς/κι εσύ
καθώς προβαίνει/εμπρός η ιστορία/αυτό σημαίνει να είσαι εχθρός του ιμπεριαλισμού/
και να τσακίζεις/τα καθεστώτα/που πια σαπίσανε και παν/μες στα σκοτάδια/και μες στο
φως να ψάχνεις μονοπάτια».
Η στρατιωτική λογική της ψύχραιμης εκτίμησης από τον Καπετάνιο Ποδιά επιτάσσει
στη μάχη της Λοχριάς τη μεθοδική υποχώρηση, με το χωρισμό των 48 αγωνιστών που
απόμειναν σε τρεις ομάδες, ανάμεσα στους
οποίους ήσαν οι συγχωριανοί μας: Μπάμπης Καλομοίρης, Γιώργης και Κώστας
Σμπώκος, Κώστας Πατραμάνης και Γιάννης Δακανάλης. Η ώρα της αναμέτρησης
έφτασε και οι αλύγιστοι κομμουνιστές προχωρούν «με ένα κομμάτι θάνατο στην τσέπη
τους», ατρόμητοι, θαρραλέοι. Στην τελευταία ομάδα ο μεγαλόψυχος καπετάνιος
Ποδιάς παρατηρεί το θαρρετό βηματισμό
των εγκλωβισμένων από την πλειάδα των
παρακρατικών συντρόφων του, κρατώντας
στιβαρά το τιμόνι του αγώνα. Επικεφαλής
της δικής του ομάδας ο Μπάμπης προχωρεί
θαρραλέα και απαντά παραπλανητικά στην
αναγνωριστική ερώτηση του αντιπάλου,
αλλά το ασκημένο μάτι του ταξικού εχθρού
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τον εντοπίζει και το βόλι του μίσους τον
βρίσκει κατάστηθα, όπως βρίσκει λίγο αργότερα και τον καπετάνιο Ποδιά και τους
άλλους αγωνιστές, τον Παπά, τον Τρουλλινό…
Ο Μπάμπης έπεσε, αφού πρώτα πάλεψε
λιονταρίσια, για να προστατεύσει την ομάδα του, δίδοντάς σε πολλούς συντρόφους
του την ευκαιρία να ξεφύγουν από τον
κλοιό.
Όμως το περήφανο πέταγμα της ατρόμητης ψυχής του Μπάμπη ακούμπησε ξαφνικά το αθώο πρόσωπο του μικρού αδελφού
Αποστόλη – που βρισκόταν κάποια χιλιόμετρα μακριά – σαν να ήθελε να του δώσει
το φιλί του αποχαιρετισμού, κάνοντας την
καρδιά του να σπαράζει από τον πόνο του
τραγικού αποχωρισμού.
Γι’ αυτό, χωρίς δεύτερη σκέψη αυτοπροστασίας, τρέχει με ανείπωτη αγωνία να..προφτάσει, να προλάβει, έστω, να δει το άψυχο
σώμα του πολυαγαπημένου αδελφού. Όμως
το δολοφονικό χέρι που παραμονεύει είναι
άτεγκτο και βαθιά ποτισμένο από δηλητήριο του μίσους. Γι΄αυτό δε διστάζει να χτυπήσει πισώπλατα, στέλνοντας στη χαροκαμένη μάνα δυο νεκρά παλικάρια, την ίδια
μέρα.
Σκοτείνιασε η λίθινη πλαγιά του Γερο-Ψηλορείτη. Θύμωσε ο Δίας. Δάκρυσε η μαύρη
κορφή. Εκλεισε η χαροκαμένη μάνα την
ψυχή της. Δάγκωσαν τα χείλη οι πικραμένες αδελφές κι ανασκουμπώθηκαν να στηρίξουν το σπίτι, αναζητώντας το μεροκάματο στην πόλη. Πήρε το δρόμο της μετανάστευσης ο Μανώλης και έβαλε τα
στιβανάκια του μαντρατζή ο μικρότερος
γιος Γιάννης και μοναδικός πλέον επιζών
και κληρονόμος – μαζί με τη Ρηνιώ – αυτής
της βαριάς και περήφανης κληρονομιάς. Ο
Γιάννης, που μας ακούει σίγουρα με βαριά
καρδιά, αλλά με άκλαυτα μάτια. Γιατί «δε
χύνουν δάκρυ/ τα μάτια που συνήθισαν να
βλέπουνε φωτιές/δε σκύβουν το κεφάλι οι
μαχητές». Κι ο τραγικός πατέρας, αποκαρδιωμένος, έκρυψε στα σφιγμένα χείλη τον
ανείπωτο πόνο, έχοντας επιπλέον την αγωνία μήπως το ανεξέλεγκτο μίσος στραφεί
ακόμη και εναντίον των υπόλοιπων παιδιών, όπως έδειξε η απόπειρα πυρπόλησης
του σπιτιού του...
Στιγμές τρόμου, στιγμές αγωνίας. Μια ζωή
κλεισμένη μέσα στις σιωπή του πόνου, του
θυμού, της πίκρας, της ανησυχίας, της αδικίας.
Λιγοστές οι χαρές ανοίγουν την πόρτα του
χαροκαμένου σπιτιού: ο γάμος πρώτα του
Γιάννη και η γέννηση της κόρης του Χαράς
–που στάθηκε πράγματι ένα παράθυρο χαράς στο πικραμένο σπίτι, φέροντας επάξια
και με σεβασμό το όνομα και την ηρωϊκή
κληρονομιά του αδικοχαμένου θείου –, αλλά και στη συνέχεια, ο γάμος και τα παιδιά
της Ρηνιώς, γεγονότα που δημιούργησαν
ένα ισχυρό αντίβαρο στην πικρή μνήμη,
«γιατί είναι αθάνατοι οι νόμοι της ζωής/της
αλλαγής.».
Γιατί οι νεκροί αγωνιστές που τιμάμε σήμερα και οι χιλιάδες άλλοι, που δεν είναι
δυνατόν να αναφερθούν ονομαστικά, «σκαρφάλωσαν στη ράχη του χάρου/κουρντίζοντας
με γρήγορο χέρι το ρολόι του ήλιου», για «να
φύγει το μαύρο από τα μάτια μας./Να φύγει
τ’ άδικο από τον κόσμο».
Σ΄ αυτήν την πάλη απέναντι στο άδικο, απέναντι στην πολιτική της φτώχειας και της
λαϊκής εξαθλίωσης που επιβάλλουν οι σύγχρονες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, συνεχίζοντας το ιστορικό νήμα της αντιλαϊκής επίθεσης των αντιδραστικών κατοχικών και πολύχρωμων μετακατοχικών κυβερνήσεων και
έχοντας την υποστήριξη ξανά των σύγχρονων ιμπεριαλιστών κηδεμόνων τους - καλούν
οι τιμώμενοι σήμερα αγωνιστές και όλοι οι
μάρτυρες/ήρωες. Γιατί μόνο, μέσα από αυτή την ανυποχώρητη, ενωτική, λαϊκή πάλη
μπορούν να βρουν δικαίωση οι αιματηρές
θυσίες τους, μπορεί «ν’ ανατείλει ο σταρένιος ήλιος του ψωμιού/σε κάθε τραπέζι, ν’
ανατείλει το τραγούδι/μες στ’ ανθισμένα χείλη των ανθρώπων».
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ε Κ Δ Η Λ ω Σ Η
προς τιμήν
του λαϊκού ποιητή

Μιχάλη Σταυρακάκη
(Νιδιώτη),
με πρωτοβουλία της
τΕ ρεθύμνου του ΚΚΕ,
παρουσία του γ.γ. του κόμματος

Δημήτρη Κουτσούμπα
Ανώγεια, 03 ∆εκεµβρίου 2017

Με πρωτοβουλία της ΤΕ Ρεθύμνου του
ΚΚΕ, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή,
03 Δεκεμβρίου 2017, στην Ταβέρνα
«ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ» στ’ Ανώγεια, εκδήλωση προς τιμή του λαϊκού ποιητή Μιχάλη
Σταυρακάκη (Νιδιώτη).
Παρών στην εκδήλωση και ο Γενικός
Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος παρευρέθηκε στο
περιθώριο της επίσκεψης, που πραγματοποίησε στην Κρήτη, αποτίωντας και
ο ίδιος, στον χαιρετισμό που απεύθυνε,
φόρο τιμής στον τιμώμενο.
Ο Αντώνης Ρούλιος, γραμματέας της
ΚΟΒ Ανωγείων, απέδωσε, μέσα από
στίχους και μαντινάδες του ίδιου του
Νιδιώτη, τους βασικούς σταθμούς της
ζωής του, από τα παιδικά του χρόνια στ’
Ανώγεια και την ζωή του ως βοσκού, ώς
την ένταξή του στις τάξεις του ΚΚΕ και
τις διώξεις, που αντιμετώπισε εξαιτίας
των πολιτικών του πεποιθήσεων.
Η ομιλία του Αντώνη Ρούλιου παρατίθεται αυτούσια:
«Φτωχού βοσκού
Πατέρα γιος
Με την ευχή ντου
Έγινα βοσκός
Στ΄ αφεντικό
Εμπήκα φαμεγάκι
Δώδεκα χρονώ
Βοσκάκι.
Τ΄αφεντικού να δουλεύω
Μια χρονιά
Με συμφωνία πληρωμής
Δώδεκα αρνιά.
Το όνομα
Μου το ‘δωσαν άλλοι
Ο νονός μου
Μ’ έβγαλε Μιχάλη».

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ο Μιχάλης Σταυρακάκης, ο δικός μας
Μίχαλος γεννήθηκε το 1928 στα Ανώγεια. Όπως αναφέρει και ο ίδιος, από
μικρός μπήκε στη βιοπάλη, ακολουθώντας το επάγγελμα του πατέρα του και
πολλών χωριανών του.
Στο σχολείο φοίτησε στις πρώτες τάξεις
του Δημοτικού.
Σχολείο γι αυτόν υπήρξαν οι κακουχίες
και τα βάσανα της επιβίωσης κάθε αγροτοκτηνοτροφικής οικογένειας, που σε
συνδυασμό με την γερμανική κατοχή τον
οδήγησαν σε ηλικία 15 χρόνων να οργανωθεί στην ΕΠΟΝ Ανωγείων.
Ένα χρόνο αργότερα, το χωρίο γίνεται
ολοκαύτωμα και ισοπεδώνεται από τους
Γερμανούς, γεγονός που τον σημαδεύει
και γι’ αυτό αφιερώνει το ποιήμά του
«Κατάρα στον Πόλεμο». Τα επόμενα
χρόνια παρακολουθεί τη δράση του
ΕΑΜ και του Δημοκρατικού Στρατού.
Περιέθαλπε αντάρτες στις κορφές του
Ψηλορείτη και έπαιζε το ρόλο του συνδέσμου.
«Από τη Νίδα
Περνούσανε διαβάτες,
Ήρθαν στο μιτάτο μου
Ένα βράδυ, αντάρτες
Θυελλώδικες εποχές,
κατατρεγμοί
Πεινούσανε
Και τους έδωκα ψωμί.
Με χειροπέδες
Με δέσανε σφιχτά
Βασανιστήρια
Στην ασφάλεια, φριχτά».
Γι αυτή του τη δράση πιάστηκε, φυλακίστηκε και εξορίστηκε για δυο χρόνια στο
Γύθειο το 1954. Αργότερα, στο ποίημά
του «Το γράμμα του δεσμώτη» θα πει :
«Με πιάσανε μάνα γιατί
Αγάπησα το μέλλον του κόσμου»
Στο Γύθειο δέχθηκε μεγάλη πίεση για
να σπάσει και να προδώσει τους συντρόφους του. Βασανιστήρια, ψυχολογικός πόλεμος, άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Όμως δεν λύγισε.
«Από εξορίες
Φυλακές, σε διωγμούς
Πήγαινα κόντρα
Στους καιρούς»
Επιστρέφοντας στα Ανώγεια, δεν παραιτείται, ώντας εκλεγμένος στον Κτηνοτροφικό σύλλογο Ανωγείων, εντάσσεται στην ΕΔΑ και σε μικρό χρονικό
διάστημα εκλέγεται αναπληρωματικό
μέλος της ΝΕ Ηρακλείου της ΕΔΑ.

Το 1959 συλλαμβάνεται από τη χωροφυλακή Πύργου Μονοφατσίου, επειδή
μάζευε υπογραφές, ύστερα από εντολή
της ΕΔΑ, για τη χορήγηση αγροτικής
σύνταξης στους κατοίκους του Μεσοχωριού Μονοφατσίου, όμως αθωώθηκε.
Τα δύσκολα χρόνια της Χούντας, όταν
το Κόμμα πήρε την απόφαση να επανασυστήσει τις παράνομες κομματικές οργανώσεις του, ο Μίχαλος γίνεται μέλος
του ΚΚΕ, ιδρύει την πρώτη Κομματική
Οργάνωση Μονοφατσίου και εκλέγεται
γραμματέας.
Στη συνέχεια αναλαμβάνει καθήκοντα
στο Γραφείο Υπαίθρου του ΚΚΕ στο
Νομό Ηρακλείου. Αργότερα, εκλέγεται
μέλος στη Νομαρχιακή επιτροπή του
Κόμματος στον Νομό Ηρακλείου.
Το 1977 και το 1981 είναι υποψήφιος
βουλευτής στο Νομό Ηρακλείου.
Ως κομμουνιστής πρωτοστατεί στους
αγώνες των αγροτοκτηνοτρόφων, εκλέγεται στο οργανωτικό τομέα της ΟΑΣΝΗ,
με αρμοδιότητα την οργάνωση και διεύρυνση των αγροτικών συλλόγων, δραστηριότητα για την οποία βραβεύθηκε.
Με κάθε τρόπο αποκαλύπτει το ρόλο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνέπειες της συνθήκης του Μαάστριχτ.
Σκοπός του ήταν να καταλάβουν οι
αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του τόπου
του, ότι οι επιδοτήσεις που δίνονταν την
δεκαετία του ‘90, ήταν το «καρότο» για
να γίνει συνένοχη η αγροτιά στο ξεκλήρισμά της.
Βροντοφώναζε, ότι με αυτό τον τρόπο
διαφθείρονται οι συνειδήσεις των ανθρώπων της υπαίθρου. Θεωρούσε χρέος
του να εμποδίσει κάτι τέτοιο.
Καλούσε τους συγχωριανούς του να
αντισταθούν, γιατί μόνο μέσα από τη
συλλογική δράση ο άνθρωπος αποκτά
τα χαρακτηριστικά της τιμιότητας και
της ηθικής. Είναι χαρακτηριστική η
μαντινάδα του:
«Χέρια που δεν αρπάξανε
Ξένο ψωμί να φάνε
Αυτά κρατούνε την τιμή
Όσο βαριά και να’ ναι»
Ακόμη, αναδείκνυε την ανάγκη για ανατροπή αυτής της σάπιας κοινωνίας. Σε
μια συνέντευξή του σημειώνει:
«Δεν είναι σπουδαίο να είσαι έντιμος σε
μια έντιμη κοινωνία. το σπουδαίο και το
μεγαλείο είναι να είσαι έντιμος, σε μια
ανέντιμη κοινωνία και να την αντιπαλεύεις για να την κάνεις έντιμη».
Άλλος ένας τομέας της δράσης του,
αφορά στο αντιιμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα.
Το 1983 αναλαμβάνει την σύσταση επιτροπής ειρήνης στο Μονοφάτσι κι εκλέγεται μέλος της επιτροπής κίνησης για
την ειρήνη.
Όλη του η δράση κι η πείρα της ζωής
του, αποτυπώνεται στο ποιητικό του έργο με τις συλλογές Ποιήματα (1978),
Αιχμές (1989), Ντούκου-Ντούκου το
σοφαδάκι(1994). Την ίδια περίοδο αρθρογραφεί συστηματικά σε εφημερίδες

(Φωνη των Ανωγείων κ.α), εκφράζοντας τις θέσεις του Κόμματος, με το δικό
του μοναδικό καλλιτεχνικό αισθητήριο.
Το ποιητικό του έργο έτυχε διεθνούς
απήχησης, καθώς ποιήματα του έχουν
μεταφραστεί στα Γερμανικά και στα
Αγγλικά.
Η δράση του αλλά και το ποιητικό του
έργο, τον ανέδειξαν σε άνθρωπο που
αγαπήθηκε όσο αγάπησε, που τιμήθηκε
από τον κόσμο και τους καλλιτέχνες,
όσο τίμησε τους ανθρώπους και την τέχνη, τον ανέδειξε σ’ εκείνον που έζησε
κι εξέφρασε τα πάθη του λαού.
Κλείνοντας το κομμάτι της βιογραφίας
του, ας τον αφήσουμε με τα δικά του
λόγια να μας πει γιατί πάλεψε και αυτός
μαζί με χιλιάδες αγωνιστές, στις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, γιατί συμπληρώνοντας 100 χρόνια συνεχίζουμε ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ!!
«Οι κόποι των αγωνιστών, δεν πήγανε
χαμένοι…
για να μπορούν οι άνθρωποι να ζούνε,
χωρίς το φόβο του σήμερα και του αύριο…
για να μπορούν οι αγέννητοι, να γεννιούνται με το χαμόγελο της ελπίδας…»

Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ
■ Ο Χρόνης Πλουσής εισέφερε για
ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό
των 60 ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Νταγιαντάς του Δημητρίου εισέφερε για ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ.
■ Ο Θεόδωρος Χρονόπουλος του
Γεωργίου εισέφερε ως δωρεά στη
Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του αδελφού του Γεωργίου Αεράκη (Νταρογιώργη) ο
Χαράλαμπος Αεράκης (Νταροχαραλάμπης) εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Μαυρόκωστας εισέφερε για ετήσια συνδρομή στη Φ.Α.
το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Γεωργίου Μαυρόκωστα και Στέλιου Θαλασσινού η οικογένεια Εμμανουήλ Μαυρόκωστα
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ.
■ Στη μνήμη του συζύγου της Νεοκλή Σαλούστρου, η σύζυγός του
Ευαγγελία Σαλούστρου εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαριόρας Ξυλούρη οι Αλέξανδρος Διαμαντής και
Άννα Σκουλά εισέφεραν στη Φ.Α.
το ποσό των 200 ευρώ.
■ Ο Κωνσταντίντος Μανουσάκης
του Ιωάννη εισέφερε για ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Νικηφόρος Πλεύρης εισέφερε
για ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Ιωάννης Χρονιάρης εισέφερε
για ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Η Μαρία Ξημέρη - Νικολακάκη
εισέφερε για ετήσια συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Άγνωστος καταθέτης εισέφερε
στη Φ.Α. ως δωρεά το ποσό των 50
ευρώ.
■ Οικογένεια Κίμωνα Χαιρέτη 50
ευρώ (Εις μνήμη Γεωργίου Αεράκη
(Νταρογιώργη).
■ Οικογένεια Μανώλη Ελ. Αεράκη
(Ντάρος) 50 ευρώ(Εις μνήμη Γεωργίου Αεράκη (Νταρογιώργη).

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Μοιάζουν με ωκεανό οι μνήμες που πλημμυρίζουν τη σκέψη μου όποτε αναφέρομαι
στο αγαπημένο μου νησί, την Κρήτη.
Έτσι θυμήθηκα ένα καλοκαίρι που φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας στ’ Ανώγεια, τον
φίλο μας Ρίτσαρντ Ουίτ. Άγγλος Πανεπιστημιακός καθηγητής, ελληνιστής, που από
καιρό είχε εκδηλώσει την επιθυμία του να επισκεφτεί την Κρήτη.
Ήταν ένας άνδρας ψηλός, ευγενικός και πρόσχαρος, με μάτια γεμάτα καλοσύνη.
Από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο σπίτι μας στ’ Ανώγεια, ενθουσιάστηκε από
την υποδοχή που του επιφυλάξαμε, η οικογένειά μου κι εγώ.
Από την επόμενη μέρα άρχισα την ξενάγησή του από την πλατεία στο Περαχώρι.
Εκεί, οι συγχωριανοί μου, στη σκιά του μεγάλου παλατάνου, πίνανε τον καφέ τους
κι άλλοι τις τσικουδιές τους.
Καθίσαμε κι εμείς εκεί και παραγγείλαμε τσικουδιά, παξιμάδια και τυρί γραβιέρα.
Όλα άρεσαν στον Ρίτσαρντ. Το περιβάλλον, η τσικουδιά, οι μεζέδες, οι ομιλίες των
θαμώνων.
Μετά ανεβήκαμε στο πάνω χωριό όπου συναντήσαμε το άγαλμα του Πυρπολητή
του Αρκαδίου και του διηγήθηκα την ιστορία του. Με άκουγε με μεγάλο ενδιαφέρον
και κρατούσε σημειώσεις.
― Ο πατέρας μου έχει γράψει την ιστορία των Ανωγείων και της οικογένειάς του,
των Σκουλάδων, του είπα.
― Αυτό δείχνει πως αγαπάει την πατρίδα του, μου είπε και συνέχισε:
― Ο δικός μου πατέρας αγαπούσε πολύ την Ελλάδα και τους Έλληνες. Είχε διαβάσει την ιστορία της χώρας σας και όσα έγραψαν οι αρχαίοι συγγραφείς και φιλόσοφοί σας. Ήταν και εκείνος καθηγητής Πανεπιστημίου. Το ενδιαφέρον μας για
την Ελλάδα ήταν και είναι πολύ μεγάλο. Τη θεωρούμε κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού και έναν από τους πιο φιλόξενους τόπους στον κόσμο.
― Πού βρίσκεται τώρα ο πατέρας σου; τον ρώτησα.
― Πέθανε δυστυχώς, είπε με θλίψη. Η τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί στην
Ελλάδα και με είχε βάλει να του το υποσχεθώ. Κι εγώ πραγματοποίησα αυτή την
επιθυμία του.
Ομολογώ πως συγκινήθηκα με την επιθυμία του πατέρα, αλλά και με την πράξη
του φίλου μου.
Την επόμενη μέρα, μαζί με τον Ρίτσαρντ και τρία ξαδέλφια μου, ανεβήκαμε με αυτοκίνητο στη Νίδα. Είχα αρχίσει να μιλάω για το Ιδαίο Άντρο όταν εκείνος με διέκοψε.
― Θα σας διηγηθώ εγώ αυτή την ιστορία, είπε. Ο θεός Δίας, βρέθηκε εδώ μωρό και
η κατσίκα Αμάλθεια τον έτρεφε με το γάλα της. Κάθε φορά που έκλαιγε ή φώναζε
ο Δίας, σαν μωρό που ήταν, οι Κουρήτες που τον προστάτευαν χτυπούσαν δυνατά
τις ασπίδες τους με τα σπαθιά τους για να σκεπάσουν το κλάμα και τις φωνές του
παιδιού, να μην τις ακούσει ο πατέρας του ο Κρόνος, που τον καταδίωκε να τον
εξοντώσει από φόβο μήπως του πάρει την εξουσία.
Η συντροφιά μου και οι βοσκοί που ήταν εκεί, έμειναν άναυδοι με τα όσα έλεγε ο
άγγλος φίλος μου.
― Εγώ, είπε ένας βοσκός, νόμιζα πως μόνο εμείς κατέχομε την ιστορία του αρχαίου θεού μας.
Ύστερα επισκεφτήκαμε το Ιδαίο Άντρο όπου ο Ρίτσαρντ τράβηξε φωτογραφίες.
Λίγο πιο πάνω, στο βουνό, πήγαμε σ’ ένα μιτάτο, σπίτι βοσκού. Μπήκαμε μέσα να
δούμε το εσωτερικό του και κατόπιν θαυμάσαμε την πανοραμική θέα του νησιού
από ψηλά.
Την ίδια ώρα, ένα βοσκός έσφαξε ένα αρνί, άναψε φωτιά κι άρχισε να το ψήνει για
να μας φιλέψει. Ένας άλλος κουβαλούσε μεγάλες πέτρες και τις τοποθετούσε γύρω
από τη φωτιά, για να τις χρησιμοποιήσουμε για καθίσματα. Εκεί καθίσαμε και
μόλις ψήθηκε το αρνί, αρχίσαμε να τρώμε με τα χέρια τα κομμάτια που μας έκοβαν
με τα μαχαίρια τους οι βοσκοί. Ήταν νοστιμότατο και το συνοδεύσαμε με παξιμάδια και τυρί.
― Εδώ, είπα στον φίλο μου, φυτρώνει ο «έρωντας», ένα φυτό που όταν το βρίσκουν
στα βράχια τα κατσίκια το τρώνε και γελάνε. Όπως έχει παρατηρηθεί, όταν τον βράσεις τον «έρωντα» και τον πιεις, κάνει καλό στον ανθρώπινο οργανισμό.
Μετά το φαγητό, τα ξαδέλφια μου τραγούδησαν μαντινάδες που, μέσα σ’ εκείνο
το περιβάλλον, μας γέμισαν αισιοδοξία.
Την άλλη μέρα άρχιζε η προετοιμασία του γάμου ενός ξαδέλφου μου.
Ο Ρίτσαρντ δεν ήθελε να χάσει ούτε μια εικόνα από τα έθιμά μας. Ως και στα κουλούρια του γάμου, που ετοίμαζαν οι γυναίκες, ήθελε να πάει να δει και να μάθει
πώς γίνονται τα ξόμπλια και φωτογράφιζε τα έτοιμα κουλούρια.
― Σε παρακαλώ, μου είπε κάποια στιγμή, φτιάξε με τα χέρια σου ένα λουλούδι
να το δω.
Έφτιαξα ένα λουλούδι.
― Τώρα, δώσε μου λίγη ζύμη να προσπαθήσω να ετοιμάσω ένα.
Θυμάμαι πως χαιρόταν σαν μικρό παιδί όταν το έφτιαξε.
Ανήμερα του γάμου, ο αδελφός του γαμπρού, του φόρεσε ένα άσπρο μαντίλι με
κρόσια στο κεφάλι κι εκείνος πλησίασε έναν καθρέφτη για να δει πώς είναι και
καμάρωνε.
Κάποια στιγμή σηκώθηκε από το κάθισμά του, στο σπίτι του γαμπρού.
― Πού πας; τον ρώτησε ένας νέος.
― Πάω να πιω νερό.
― Θα αστειεύεσαι! Εμείς θα σου φέρουμε ό,τι θέλεις. Είσαι ο επίσημος φιλοξενούμενός μας.
Το ίδιο απόγευμα πήγαμε στην εκκλησία που θα γινόταν ο γάμος για να δει ο Ρίτσαρντ τα έθιμα του τόπου μας, τις χρυσές λίρες που κρεμούσαν στον λαιμό της
νύφης οι συγγενείς και το καλάθι που μέσα ρίχνανε χρήματα οι φίλοι.
Σε λίγο ένιωσα αδιαθεσία από την πολλή ζέστη.
― Ρίτσαρντ, πάμε να φύγουμε, του είπα.

Με ακολούθησε έξω από την εκκλησία.
― Τώρα θα πάμε στην πλατεία. Εκεί που θα γίνει το γλέντι του γάμου, του είπα.
― Πάμε, συμφώνησε.
Εκεί, οι συγγενείς του γαμπρού ανοίγανε πάγκους όπου θα κάθονταν οι καλεσμένοι. Ο
Ρίτσαρντ κοίταζε.
― Έλα παιδί μου να βοηθήσεις κι εσύ, του είπε μια θεία του γαμπρού.
― Τι να κάνω;
― Ό,τι κάνουν και οι άλλοι.
Ο Ρίτσαρντ ένιωσε μεγάλη χαρά γιατί τον θεώρησαν δικό τους άνθρωπο. Αμέσως έτρεξε
να βοηθήσει μέχρι που τελείωσαν την τακτοποίηση των πάγκων. Λίγη ώρα αργότερα ήλθαν
οι καλεσμένοι, οι λυράρηδες και το ζευγάρι.
Ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί και ο Ρίτσαρντ ανησύχησε.
― Μη φοβάσαι, μέσα στα έθιμα είναι και οι μπαλωθιές χαράς, τον ενημέρωσα.
Την άλλη μέρα επισκεφτήκαμε το Μουσείο του Γρυλιού (Αλκιβιάδη Σκουλά).
Ο Ρίτσαρντ θαύμασε τις καλλιτεχνικές δημιουργίες τού αυτοδίδακτου καλλιτέχνη και
αγόρασε δυο πίνακες ζωγραφικής.
Την ίδια μέρα, πήγαμε στο λιβάδι, όπου ήταν τα τουριστικά μαγαζιά με υφαντά, μαντίλια,
ρούχα κεντημένα και άλλα είδη χειροτεχνίας.
Μπήκαμε σ’ ένα μαγαζί όπου μια νέα γυναίκα και μια ηλικιωμένη, με μαύρα και τσεμπέρι
στο κεφάλι, μας υποδέχτηκαν. Η ηλικιωμένη ρώτησε τον Ρίτσαρντ:
― Από πού είσαι, παιδί μου;
― Από την Αγγλία.
― Είσαι απ’ αυτούς που ήλθαν στον πόλεμο για να μας βοηθήσουν να σωθούμε από τους
Γερμανούς;
― Όχι, κυρία, εγώ γεννήθηκα μετά τον πόλεμο. Διάβασα όμως την ιστορία του νησιού σας.
Ο Ρίτσαρντ αγόρασε υφαντά και κεντήματα για ενθύμια.
Μερικά βράδια που καθόμασταν όλοι μαζί στην αυλή του σπιτιού μας, ο φιλοξενούμενός
μας θαύμαζε τον αστροντυμένο ουρανό κι έψαχνε να βρει τη Μικρή Άρκτο και τον Πολικό Αστέρα, καθώς γνώριζε την ιστορία τους.
Μας μιλούσε για το συννεφιασμένο Λονδίνο και την εργασία του.
― Το όνειρό μου είναι να έλθω να ζήσω για πάντα στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι η
ωραιότερη χώρα του κόσμου. Θέλω να βρίσκομαι κάτω από τον ήλιο της, που λαμποκοπάει και σκορπάει ψυχική ανάταση, είπε.
― Σου το ευχόμαστε όλοι, του είπαμε.
― Όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου με έπαιρνε στα γόνατά του και μου μιλούσε για την
Ελλάδα και, σε μορφή παραμυθιού, μου διηγόταν τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του
Αριστοτέλη και άλλων Ελλήνων σοφών που λάμπρυναν με το πνεύμα τους την οικουμένη.
Έτσι, όταν πήγα στο σχολείο, είχα αποκτήσει γνώσεις για τους Έλληνες και τον πολιτισμό
τους.
Φεύγοντας από τ’ Ανώγεια, ο Ρίτσαρντ είχε κλείσει στην καρδιά του το χωριό και τους
φίλους που απέκτησε εκεί.
Ο πατέρας μου, αποχαιρετώντας τον, του ευχήθηκε να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο την
προβολή και την καλύτερη γνωριμία της ελληνικής ζωής στο εξωτερικό.

Ιστορίες του ωκεανού
ΠΛΑΙ(γ)ΜΑ

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

Τις νύχτες προσπαθώ να χαθώ απ’
τον εαυτό μου. Χύνω όλες μου τις
ζωές σε μια σύριγγα, όμως πάντα
ξεχνάω τη βελόνα. Ό,τι μπορεί να
με κάνει εγώ, το κρύβω επιμελώς.
Αν το αναζητήσω να μην μπορώ
να το βρω. Καμμιά φορά, αυτό που
με ενώνει μ’ εμένα, είναι μια σιδερένια σκαλωσιά οικοδομής.
Πάω να την ανέβω, παφ, χάθηκε.
Κι έτσι την αφήνω εκεί, ακούνητη.
Να περιμένει. Φοβάμαι τόσο πολύ,
που πια θα πιάσω μια γωνιά και
θα ζω στο ταβάνι. Από εκεί θα αλλάζω θέσεις στα πράγματα, μόνο
με το ανοιγόκλειμα του ματιού.
Έχω χωροταξικό πρόβλημα. Δεν
υπάρχει πουθενά το εκεί να χωράω. Κι έτσι, το ταβάνι, αποτελεί
μια κάποια λύση.

Απ’ την άλλη είναι κι ο χρόνος.
Αιώνιος, ανίκητος εχθρός. Πάει
αλλά ποτέ δεν έρχεται. Ό,τι
υπάρχει ανάμεσα στον χώρο και
το χρόνο, είναι εγώ. Έχω κολλήσει στη μεταξύ τους απόσταση.
Κι όλο φαντάζομαι παράθυρα. Κι
όλο τρέχω να τα πιάσω. Κι όλο ο
χώρος στενεύει, κι όλο ο χρόνος
χτυπάει στις φλέβες μου νερό.
Μια μέρα, να το δεις, θα πνιγώ
απ’ το αίμα μου.

μαρία ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com
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5 ο Σκακιστικό Πρωτάθλημα Ανωγείων

Ανωγειανές
Αθιβολές

Βράβευση ΜΗΝΑ ΑΝΔρΙΑΔΑΚΗ
από το Σύνδεσμο τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Κρήτης
Αρχάνες, 24 Οκτωβρίου 2017
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2017, στο κέντρο διασκέδασης «Αναδρομές», στις Αρχάνες, η ετήσια
εκδήλωση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, με τα μέλη και
τους συνεργάτες του Συνδέσμου να συναντιούνται, να βραβεύουν μέλη που συνταξιοδοτήθηκαν, αλλά και εργαζόμενους που επέδειξαν σημαντική απόδοση και ζήλο τη χρονιά που έφυγε.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκε και ο
Ανωγειανός Μηνάς Ανδριαδάκης για την πολυετή και εξέχουσα προσφορά του στο χώρο των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, στην περιοχή του
Λασιθίου.
Ο Μηνάς Ανδριαδάκης γεννήθηκε το 1939 στ’
Ανώγεια. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, κατά τη διάρκεια της οποίας
διετέλεσε Έφεδρος Αξιωματικός της αεροπορίας, τοποθετήθηκε διευθυντής ασφαλείας στη
ΔΕΗ, θέση από την οποία φρόντισε για την
επαγγελματική αποκατάσταση πολλών Ανωγειανών. Υπό την ιδιότητά του αυτή, μετατέθηκε
υπηρεσιακώς στην Σητεία, όπου γνώρισε τη μετέπειτα και έως σήμερα σύζυγό του Μαρία, με
την οποία απέκτησαν 4 γιούς.
Την επαγγελματική του σταδιοδρομία συνέχισε
ως Γενικός Διευθυντής Κρήτης της ασφαλιστικής
εταιρίας «INTERAMERICAN», διατελ συνέταιρος και στενός συνεργάτης του Δημήτρη Κοντομηνά, ώσπου το 1979 εισέρχεται στο χώρο της
μαζικής εστίασης, αποκτώντας το πρώτο του
ξενοδοχείο στην Ελούντα, το οποίο πήρε το όνομά του από τα αρχικά του ονόματος του ιδίου και
της συζύγου του, Μαρίας: «ΜΑΡΜΗΝ». Έκτοτε και ως σήμερα έχει διαγράψει μια άκρως επιτυχημένη πορεία στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, πορεία που συνεχίζουν το ίδιο επιτυχημένα οι απόγονοί του.
Κατά τη βράβευσή του από το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ο Μηνάς
Ανδριαδάκης, συγκινημένος, απήυθυνε της παρακάτω μαντινάδες:

«Το να τιμάσαι ζωντανός
είναι τιμή μεγάλη
κι ωσάν την τωρινή χαρά
δεν έχω ζήσει άλλη.
Τιμή μεγάλη κάνετε,
το βάρος δε σηκώνω
γι’ αυτό μεγάλο ευχαριστώ
σας απευθύνω μόνο.
Ο άνθρωπος με τις πράξεις του
στο κόσμο αυτό τιμάται
κι όταν τιμάται ζωντανός,
διπλή χαρά λογάται.
Ευχαριστώ τον πρόεδρο
και το συμβούλιό σας
για την αποψινή βραδιά,
ο έπαινος δικός σας.
Εύχομαι στα εγγόνια μου
και στα παιδιά μου τώρα
να τα τιμήσουνε κι αυτά,
όταν θα έρθει η ώρα.
Στην πίστη μου εις το Θεό
και εις τη σύζυγό μου
και εις τους συνεργάτες μου,
ανήκει η άνοδός μου.

Μπέρδεψε την πατρίδα με...την εφημερίδα

Στη γέφυρα των δοντιών... «κάγκελα»!!

Από τον οδοντίατρο είχε γυρίσει ο αδελφός του Μπουργονίκο,
Δημήτρης. Μόλις γύρισε στο σπίτι, τον ρώτησε ο αδελφός του ο
Νίκος (Μπουργονίκος):
– Ήντα μπρε σου κάνε ο γιατρός;
- Μια γέφυρα μου διόρθωσε!
- Και ήντα πράμα διόρθωσε στη γέφυρα, κάγκελα τση βάλε; (!!!)
(Μάλλον, «κάγκελο» από την απάντηση του Νίκου, έμεινε ο αδελφός του)
Από ποιότητα... ΑΡΝΑΚΙ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ-ΜΠΕΕ...

Τιμή για τ’ Ανώγεια να «γεννούν» τόσο άξια
τέκνα, των οποίων η προσφορά να αναγνωρίζεται ευρέως.
Θερμά συγχαρητήρια στον Μηνά Ανδριαδάκη
κι είθε οι απόγονοί του ν’ ακολουθήσουν τα χνάρια του και να ξεπεράσουν την δική του μεγάλη
επιτυχία!

Την εποχή που τα Ανώγεια είχαν πληθώρα από ξένους τουρίστες,
κάποιοι Γερμανοί είχαν μπει στο μαγαζάκι με τα τουριστικά χαλιά, που διατηρούσε η Καλλέντοελένη στο «Μεϊντάνι». Ο μεγάλος ενδοιασμός που είχαν οι ξένοι ήταν αν το συγκεκριμένο χαλί που κρατούσαν στα χέρια τους, ήταν μάλλινο. Κάποια στιγμή,
με σπαστά ελληνικά ρώτησαν την Ελένη γι’ αυτό το θέμα για να
πάρουν την κοφτή απάντηση:
- Που να σας ρθει τρομάρα…Γούλ-γούλ (wolle-wolle) αρνάκι,
Ψηλορείτη, μπεεε….

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΕΝ... ∆ΡΑΣΕΙ
Ανώγεια, Φθινόπωρο 2017

Το περασμένο τρίμηνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων, στο πλαίσιο του τρίπτυχου
Πολιτισμός – Ανθρωπιά – Αλληλεγγύη, προέβη σε σειρά
δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ανακούφιση και ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, στις 18 Οκτωβρίου, συγκεντρώθηκαν απο τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Ανωγείων, με την άμεση στήριξη κι ανταπόκριση των συγχωριανών
μας, μεγάλες ποσότητες ρούχων, κλινοσκεπασμάτων και τροφίμων μακράς
διαρκείας, που διατέθηκαν σε Κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου, ώστε
να φθάσουν στα χέρια ανθρώπων, που τα έχουν άμεση ανάγκη.
Τη βοήθειά του προσέφερε απλόχερα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων
και στους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής, με τη συγκέντρωση ρούχων,
υποδημάτων και κλινοσκεπασμάτων, στοχεύοντας στην κάλυψη των βασικών αναγκών των συμπολιτών μας, που επλήγησαν από ακραία καιρικά
φαινόμενα.
Τέλος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων, σε συνεργασία με Εθελοντικό
Κλιμάκιο Ιατρών του Ερυθρού Σταυρού, διαφόρων ειδικοτήτων, οργάνωσε
για 6η συνεχόμενη χρονιά, στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017, το 6ο Κοινωνικό
Ιατρείο στα Ανώγεια, παρέχοντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους
κατοίκους όλων των ηλικιών της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των συνανθρώπων μας.
Η συντακτική ομάδα της «Φωνής των Ανωγείων» χαιρετίζει τις δράσεις του
Πολιστικού Συλλόγου Ανωγείων, που στοχεύουν στην έμπρακτη και ανιδιοτελή ενίσχυση κοινωνικών ομάδων, που χρήζουν βοήθειας και τάσσεται αρωγός, στις προσπάθειες και τις επιδιώξεις του.

μαν. ςκαν.
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Νικητής ο Μανόλης Νταγιαντάς, 2ος ο Γιάννης Μέμος, 3ος ο Γιώργος Χαιρέτης

Ο... ατάλαντος «τραγουδιστής»
Παλιά, ο Μιλτιάδης Ξυλούρης (Ξυδάκης) είχε γλιστρήσει και
έπεσε πάνω σε ένα βράχο στο αόρι με αποτέλεσμα το βράδυ στο
καφενείο του Γκόγκο, στο περαχώρι, να παραπονιέται και να
γκρινιάζει από τον πόνο. Ανάμεσα στους θαμώνες του καφενείου,
και ο Χαραλάμπης του Ανάστο, που προσπαθούσε να τον πείσει
να πάει στο Ηράκλειο για να βγάλει μια ακτινογραφία, με τον
Μανώλη Ξυλούρη «Ντομπλούκο» να σχολιάζει την πρόταση του
Χαραλάμπη του Ανάστο.
Οι διάλογοι που ακολούθησαν ήταν οι εξής:
-Ω, αναθεμάτονε για πόνο πως με έχει τρεζάνει (τρελάνει)
-Πήγαινε μπρε Μιλτιάδη αύριο να πας να βγάλεις μια πλάκα
(ακτινογραφία)
-Ναι….Ο τραγουδιστής δεν έχει ήντα να γενεί!!!

Όταν υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία ο Βασίλης Ανδρεαδάκης (Γεγές) ρωτήθηκε από τον διοικητή του τάγματος να του
πει τί είναι γι’ αυτόν η πατρίδα και πώς καταλαβαίνει το νόημα
της. Ο πάντα αυθόρμητος Βασίλης, χωρίς να χάσει καιρό, απάντησε με σιγουριά στον διοικητή: «ή πατρίδα κ. διοικητά είναι
εφημερίδα» !!! (σ.σ. Προφανώς, ο Βασίλης είχε στο νου του την
τοπική εφημερίδα «πατρίς» που εκδίδεται στο Ρέθυμνο).

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ολοκληρώθηκε το 5ο Σκακιστικό Πρωτάθλημα Ανωγείων, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην μνήμη του Νίκου
Κονιού και ήταν διεθνώς αξιολογημένο.
Στο πρωτάθλημα έλαβαν μέρος 30 σκακίστριες και
σκακιστές από τα δύο σωματεία των Ανωγείων, 12 από
τον Σκακιστικό Όμιλο Ανωγείων και 18 από τον Αθλητικό-Πολιτιστικό Σύλλογο «ΙΔΑΙΟΙ Ανωγείων».
Το τουρνουά κατέκτησε ο Μανόλης Νταγιαντάς με
6,5/7, ενώ στην 2η θέση τερμάτισε ο Γιάννης Μέμος με
6/7. Και οι δύο σκακιστές παρέμειναν αήττητοι. Την 3η
θέση κατέκτησε ο Γιώργος Χαιρέτης με 5,5/7.
Στα αγόρια κάτω των 18 ετών, 1ος ήρθε ο Δημήτρης
Νταγιαντάς με 5/7, ενώ την 2η θέση πήρε ο Χάρης Κονιός με 4/7 και την 3η ο Κώστας Σαλούστρος με το ίδιο
σκορ (το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο κρίθηκαν
στα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας).
Στα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας κρίθηκαν και τα 3 μετάλλια στα κορίτσια κάτω των 18 ετών με την Δέσποινα Σαλούστρου να παίρνει την 1η θέση με 4/7, ενώ με
το ίδιο σκορ 2η ήρθε η Ολυμπία Σφυρή και 3η η Μαρία
Μανουρά. Το ίδιο σκορ είχε και η 4η Βαγγελιώ Μέμου.
Πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αγωνίστηκαν
πολλά νέα παιδιά των δύο συλλόγων για πρώτη φορά
σε επίσημες παρτίδες, ενώ πάρα πολλά ακόμα ετοιμάζονται να πάρουν τη σειρά τους.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, παρά το γεγονός ότι για διάφορους λόγους απουσίαζαν από το πρωτάθλημα οι 3
πρώτοι σε αξιολόγηση σκακιστές του Σ.Ο. Ανωγείων,
το πρωτάθλημα ήταν αρκετά ανταγωνιστικό, με πολλές
μαχητικές παρτίδες και πολλά μετάλλια να κρίνονται
στα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας, ενώ μέχρι τον τελευταίο γύρο, είχαμε ισοβαθμία και στην 1η θέση.
Οι παρτίδες του 7ου και τελευταίου γύρου ξεκαθάρισαν
την κατάσταση στην 1η θέση, με τον Μανόλη Νταγιαντά να κερδίζει και να φτάνει στους 6,5 πόντους με 6
νίκες και μια ισοπαλία, ενώ ο Γιάννης Μέμος ήθελε
μόνο νίκη απέναντι στον Γιώργο Χαιρέτη, ώστε να
ισοβαθμήσει στην 1η θέση. Μετά από μια μεγάλη μάχη
στην Επίθεση Ταϊμάνοβ εναντίον του Μοντέρνου Μπενόνι (βαριάντα που παίχθηκε και στην παρτίδα Νταγιαντάς Μανόλης – Χαιρέτης Γιώργος), τα λευκά έβγαλαν
σοβαρή υπεροχή και τα μαύρα μπήκαν σε πίεση χρόνου.
Με ευρηματική άμυνα, τα μαύρα κατόρθωσαν τελικώς
να κρατήσουν τη θέση και η παρτίδα έληξε ισόπαλη,
κρίνοντας τις θέσεις 1,2 και 3 της γενικής κατάταξης.
Η συγκεκριμένη παρτίδα κέρδισε και το βραβείο καλύτερης παρτίδας στο πρωτάθλημα.
Στην επιτυχία του πρωταθλήματος συνέβαλε αποφασιστικά και ο νέος χώρος που στεγάζει τους δύο συλλόγους, ο οποίος έχει δώσει άλλον αέρα στην προσπάθεια μας. Για τούτο θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδι-

αίτερα τον κ. Γεώργιο Σαλούστρο του Σταύρου, ο
οποίος παραχώρησε τον υπέροχο αυτό χώρο, αλλά και
για την γενικότερη πολύπλευρη στήριξη του προς τα
δύο σωματεία και κατ’ επέκταση προς τα νέα παιδιά
των Ανωγείων. Ο χώρος αυτός έχει γίνει ένα φωτεινό
παράθυρο για τα νέα παιδιά των Ανωγείων και τα οδηγεί σε μια διαδικασία σκέψης, δημιουργικότητας, υγιούς
προσπάθειας και κοινωνικής συνδιαλλαγής.
Για όλους αυτούς τους λόγους η προσφορά εκ μέρους
του κ. Γεωργίου Σαλούστρου του Σταύρου του χώρου
αυτού αλλά και η γενικότερη στήριξη του στην προσπάθεια μας, είναι ανεκτίμητη για την Ανωγειανή νεολαία, μια πράξη καθαρής ανιδιοτελούς προσφοράς η
οποία μας παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να
συνεχίσουμε.
Ένα θερμό ευχαριστώ εκ μέρους των ΔΣ των δύο συλλόγων και των παιδιών που τους απαρτίζουν είναι το
ελάχιστο δυνατό που μπορούμε να εκφράσουμε προς
τον κ. Γεώργιο Σαλούστρο.
Ευχαριστούμε επίσης τον Δήμο Ανωγείων γιατί είναι
πάντα δίπλα στις προσπάθειες μας, δείχνοντας την ευαισθησία του προς τα νέα παιδιά του τόπου μας, αλλά
και την έμπρακτη αγωνία να διατηρήσουμε ζωντανό
κάθε ζωντανό μας κύτταρο.
Τα ΔΣ των δύο σωματείων θέλουν επίσης να ευχαριστήσουν τους χορηγούς της διοργάνωσης, ντόπιους
κυρίως επιχειρηματίες οι οποίο ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα των συλλόγων, κάτι που κάναμε για πρώτη
φορά στα 5 χρόνια αυτής της προσπάθειας. Μαζί με ένα
μεγάλο ευχαριστώ αξίζει μια αναφορά στα ονόματα τους:
Φίλτρα νερού Veluda, ταβέρνα «Αροδαμός», «Υγρα
Καύσιμα Νταγιαντάς», «Super Market Νταγιαντάς»,
καφενείο «Τζιριντάνης», «κρέατα-τυροκομικά Μανουράς», ταβέρνα «Γκαγκάρης», Super Market «Δραμουντάνης», ψησταριά «Χωριό…γυροι», αλουμινο-σιδηροκατασκευές «Alkon Υιοι Εμμ. Κοντογιάννη», «Café
Τράπεζα», Κοντόκαλος Αντώνης, «μέλι Ανωγείων»
Καλλέργης Οδυσσέας, «τα πάντα για το σπίτι» Σπαχής,
καφενείο «Το Αρμί Μητσοφλάς», mini Market Φασουλάς Μανόλης και «φανοποιεία – καλίμπρα αυτοκινήτων
Δελησάββας Γιώργος».
Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δήμαρχο Ανωγείων κ. Μανόλη Καλλέργη για την παρουσία
του και τα καλά του λόγια στην τελετή λήξης, καθώς
και τους γονείς των παιδιών που μας τίμησαν με την
παρουσία τους. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην Έλενα Μιρζάκ και τον Γιώργο Σαλούστρο για το κέρασμα που πρόσφεραν στην τελετή λήξης.
Φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Έπεται
Προπονητικό Τουρνουά 5 γύρων
πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων
(9, 10, 16, 17 και 21 Δεκέμβρη) για
τα παιδιά του προαγωνιστικού τμήματος και του Γ’ Αγωνιστικού, η
συμμετοχή και των 2 ομάδων στο
Διασυλλογικό πρωτάθλημα και τα
διεθνή τουρνουά του καλοκαιριού,
με το 7ο Διεθνές Όπεν των Ανωγείων να μετατοπίζεται φέτος στον Αύγουστο (17 – 25 Αυγούστου 2018) και
τα δύο Διεθνή Κλειστά τουρνουά να
ακολουθούν από τις 10 έως τις 18
Σεπτεμβρίου.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ:

2017: Μανόλης Νταγιαντάς
2016: Γιάννης Μαρής
2015: Γιάννης Χαιρέτης
2014: Γιάννης Μαρής
2013: Μανόλης Νταγιαντάς
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Νταγιαντάς Μανόλης
Μέμος Γιάννης
Χαιρέτης Γιώργος
Νταγιαντάς Δημήτρης
Νταγιαντάς Γιώργης
Κακαζιάνη Τζούλια
Φασουλάς Μανόλης
Σαλούστρου Δέσποινα
Σφυρή Ολυμπία
Καλλέργης Γιώργης
Κονιός Χάρης
Μανουρά Μαρία
Μέμου Βαγγελιώ
Σαλούστρος Κώστας
Κοντόκαλος Αντώνης
Κονιός Γιώργος
Μιρζάκ Βαλέρια
Νταγιαντά Μαρία
Φασουλάς Γιώργος
Φασουλάς Γιάννης
Δραμουντάνη Αργυρώ
Τζαγκαράκης Κριτόλαος
Φαρατζή Ιωάννα
Φλουρής Μιχάλης
Ξυλούρη Στεφανία
Κεφαλογιάννης Νεκτάριος
Σκουλά Μαρίνα
Πολύζου Δανάη
Ξυλούρη Μαρία
Δραμουντάνη Λευκή

6,5
6
5,5
5 (1ος κάτω των 18)
4,5
4,5
4
4 (1η κάτω των 18)
4 (2η κάτω των 18)
4
4 (2ος κάτω των 18)
4 (3η κάτω των 18)
4
4 (3ος κάτω των 18)
4
3,5
3,5
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2
1
0

Συγχαρητήρια σε όλους!
Και του χρόνου!
➜ Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Σκακιστι-

κού Ομίλου Ανωγείων: www.anogiachess.com
Για τη Συνταξη,
ςκακιστικός Όμιλος ανωγείων
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15 Αυγούστου 2018, Ανώγεια
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Εμπνευστής και υποκινητής της προσπάθειας αυτής, μια ομάδα ανθρώπων
που επέλεξε να αποκληθεί «ΟΜΑΔΑ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ», ομάδα ψυχής,
τιμής και αγάπης για το γενέθλιο τόπο
και τα πρώτα «φώτα» της μάθησης, θα
την λέγαμε εμείς...
Τα μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας,
όπως πρωτοκάθισαν στο τραπέζι είναι
οι: Μήτσος Σταυρακάκης, Γιαννάκος
Ξυλούρης, πατήρ Κεφαλογιάννης Ανδρέας, Αρετή Σπαχή, Αγάπη Καλομοίρη, Χαράλαμπος Τσαγκαράκης, Αλέξανδρος Διαμαντής, Βασίλης Βουιδάσκης, Μαίρη Μπαγκέρη, Εμμανουήλ
Καλλέργης (Δήμαρχος), Εμμανουήλ
Δακανάλης, Δημήτρης Σαλούστρος
(του Ζαϊμη) και η σύζυγός Ελένη Τα-
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Κάλεσμα – πρόσκληση της
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ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟΥ Γυμνασίου-Λυκείου Ανωγείων,
σ’ ένα «ραντεβού» που θα γράψει ιστορία...
μπουρατζή. Ο Γιάννης Μανουράς και
η Μελπομένη – Μίρκα Χαιρέτη απουσίαζαν, άλλα θεωρούνται de facto μέλη
της Ομάδας Πρωτοβουλίας.
Η όλη προσπάθεια τελεί υπό την αιγίδα
του Δήμου Ανωγείων και χορηγοί επικοινωνίας θα είναι η διαδικτυακή εφημερίδα «ΑΝΩΓΉ» (εφημερίδα των

όπου γης Ανωγειανών) και η «δική
μας» εφημερίδα, του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»,
«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», με τον
απελθόντα πρόεδρο του συλλόγου και
αρχισυντάκτη της εφημερίδας Γιάννη
Μανουρά, να είναι, ένας από αυτούς

που από νωρίς στήριξε και ανέδειξε το
θέμα.
Τις σκέψεις, τις ζυμώσεις και τις διαθέσεις, που γέννησαν αυτό το αξιόλογο
εγχείρημα, αλλά και τους απώτερους,
ουσιαστικούς σκοπούς της ξεχωριστής
αυτής «Ομάδας», αποτυπώνει μοναδικά ο Δημήτρης Σαλούστρος (του Ζαΐμη) στο άρθρο του που ακολουθεί.
Και είναι εξαιρετική τιμή και ιδιαίτερη
χαρά για όλη την παρούσα και την
απερχόμενη συντακτική ομάδα της
«Φωνής των Ανωγείων» να στηρίζει
και να συνεπικουρεί το εγχείρημα της
«Ομάδας Πρωτοβουλίας».
Ας είμαστε όλοι εκεί, οι απόφοιτοι του
Σταυράκειου Γυμνασίου – Λυκείου
Ανωγείων, στις 15 Αυγούστου 2018, σ’
ένα «ραντεβού» που σίγουρα θα γράψει ιστορία...
Η Συντακτική Ομάδα
της «Φωνής των Ανωγείων»

Δυο λόγια για Ένα παλιό Χρέος και Μια Πρόταση
Είναι φορές, που λες δεν έχει άκρη το κουβάρι, το πράγμα έχει τη βαθειάν αιτία του κι η κρίση ένα παραπάνω
κι ό,τι να πεις κι ό,τι να κάμεις μάταιο.
Εδώ σου λένε είναι Ανώγεια κι Ανώγεια θα πει τόπος
δύσκολος, με την καλή έννοια και με την άλλη, την ανάποδη και σκέφτεσαι πόσο εύθραυστη έχει κάμει η φύση
την κατά τα άλλα σοφή ισορροπία των αντιθέτων και
πέφτεις σε χειμερία περίσκεψη.
Ύστερα πέφτει το μάτι σου σε ένα προαύλιο σχολείου,
όπου τα παιδιά παίζουν ανέμελα, γιατί αυτό, λέει, θα
πει να είσαι παιδί, να χαίρεσαι χωρίς κανένα άλλο λόγο, και απορείς, που με το παραμικρό γελούν με όλα
τους τα δόντια σα να σε περιπαίζουν, που σκοτίζεσαι.
Και για να μικρύνεις την απόσταση, κάπως να αποφύγεις την αμηχανία, ανασύρεις από τη μνήμη εικόνες από
το δικό σου σχολικό προαύλιο, με τα πρόσωπα των
συμμαθητών σου πάλι γελαστά και σχεδόν ξέγνοιαστα
κι ας είχαν ένα παντελόνι για τις τέσσερεις εποχές κι
ας είχαν ξενυχτίσει στο φως της λάμπας για να διαβάσουν από βιβλίο δανεικό.
Γιατί αυτά, εκτός που ήταν παιδιά, είχαν και την καλή
τύχη από τη γενναιοδωρία ενός Ανθρώπου να είναι
Γυμνασιόπαιδα και το να είσαι Γυμνασιόπαιδο στα
Ανώγεια τέλει δεκαετίας του ’60 δεν ήταν μικρό πράγμα.
Και ναι αυτό, το θαρρείς πεταμένο στο γκρεμό κτήριο,
δωρεά στα Ανωγειανόπουλα, αλλά εν τέλει και σε παιδιά άλλων 86 χωριών από τα πέριξ, του αείμνηστου
Μιχαήλ Σταυρακάκη και της συζύγου του Λετίτσιας,
στάθηκε ως τα σήμερα μια από τις πιο γενναιόδωρες
πράξεις Ανωγειανού προς τον τόπο του και οπωσδήποτε η πιο αποδοτική επένδυση για την ανάπτυξη και
τη συνολική προκοπή του.
Από όσους περάσαμε από αυτό το σχολειό (1767 είναι
μόνο οι απόφοιτοι ως την ώρα που μιλούμε) και με το
εφόδιο της γνώσης αναζητήσαμε μιαν άλλη, ας την πούμε ακαδημαϊκή, πατρίδα, λίγοι γύρισαν στα χωριά τους,
κάποιοι και στα Ανώγεια, οι περισσότεροι σκορπίσαμε
κουβαλώντας στις αποσκευές μας τη μελαγχολία του
νόστου και το ανεξόφλητο μιας οφειλής στον τόπο των
παιδικών μας χρόνων και στον Άνθρωπο, που μας άνοιξε δρόμο για την επιστήμη και τη ζωή.
Ένα μέρος από την οφειλόμενη ευγνωμοσύνη στο ευεργέτη Μιχάλη Σταυρακάκη και τη σύζυγό του πέρα
από την προτομή τους, που σήμερα κοσμεί το ανάμεσα
των δυο σχολείων, έχει αποδοθεί κατά καιρούς έκτοτε
με πρωτοβουλία του Δήμου ή άλλων φορέων.
Πέρυσι το καλοκαίρι υπό την οργανωτική και καλλιτεχνική φροντίδα της οικογένειας των Σταυρακάκηδων
κάποιοι απόφοιτοι επιχειρήσαμε κάπως πιο εμφατικά
να υπογραμμίσουμε το μέγεθος της γενναιοδωρίας του
ξυπόλυτου μετανάστη στη υπεραντλαντική πατρίδα με
το Ανωγειανό φιλότιμο και τη διορατική ματιά και τιμώντας τον να τον προβάλουμε ως πρότυπο έμπρακτης
αγάπης προς το γενέθλιο τόπο και γενικά να μην αφήσουμε τη σκόνη από την αντάρα της καθημερινότητας
να κατακάτσει πάνω σε μια τόσο ευεργετική χειρονομία,

που ο συμβολισμός της εκτείνεται πέρα από τη ανάγκη
της στιγμής και ζητά διάρκεια και μιμητές.
Δουλεύοντας πάνω σε αυτήν τη σκέψη οι τρεις – τέσσερεις, που στο μεταξύ γίναμε έντεκα και συγκροτήσαμε μια άτυπη ομάδα, με προοπτική στο άμεσο μέλλον
να πάρει και νομική υπόσταση, είπαμε πως είναι καιρός
όλοι, όσοι περάσαμε από αυτό το σχολειό, να βρεθούμε
κάποια στιγμή στα Ανώγεια – η πρώτη σκέψη είναι το
επόμενο καλοκαίρι (Αύγουστος του 2018) πρώτη φορά
όλοι μαζί και με την παρουσία μας πρώτα να δηλώσουμε πως δεν ξεχάσαμε από πού ξεκινήσαμε και πώς και
ύστερα, αφού συστηθούμε ξανά με τις νέες μας ιδιότητες και ανασυντάξουμε τις κοινές μνήμες, να αναζητήσουμε τρόπους «επιστροφής» στον τόπο μας, που σε
δύσκολους καιρούς επένδυσε τις καλύτερες από τις
ελπίδες τους στη σπουδή και το μέλλον μας.
Λόγοι, νομίζουμε νοσταλγίας και χρέους, πρέπει σε
μονιμότερη βάση να οδηγούν τα βήματα και τη σκέψη
μας πίσω στο σχολειό και τον τόπο μας, ένα τόπο, που
όχι χωρίς δική του ευθύνη, χρεώθηκε από τη φύση και
την ιστορία του να κουβαλεί μιαν αξίωση, που υπερβαίνει το μέτρο, έτσι, γιατί δε μας αρκεί να είμαστε αλλιώτικοι, θέλουμε να είμαστε διαφορετικοί, με την αρχική
σημασία του «διαφέρω» που σήμαινε «ξεχωρίζω», τη
σεμνή, πάει να πει υποδήλωση του υπερέχω.
Μαζί με όσους κατάφεραν να παραμένουν στα Ανώγεια, είμαστε το έμψυχο δυναμικό του τόπου, και οι
καιροί δύσκολοι και ο τόπος, μας έχει ανάγκη.
Πρόθεσή μας είναι, αξιοποιώντας, τα σύγχρονα μέσα
μεταφοράς, αλλά και τα κατά τα άλλα «δαιμονικά»
μέσα της λεγόμενης κοινωνικής δικτύωσης, που όσο να
πεις αψηφούν τις αποστάσεις, σε πρώτη φάση να βρεθούμε στην αφετηρία μας και ύστερα ενωμένοι να αναζητήσουμε μέσα, ιδέες και τρόπους να στηρίξουμε και
να δυναμώσουμε τη λειτουργία του Γυμνασίου Ανωγείων, εμπλέκοντες μαθητές, μαθητεύσαντες και αποφοίτους και στη συνέχεια ένας – ένας, κατά ομάδες ή και
όλοι μαζί να θέσουμε εαυτούς στη διάθεση της τοπικής
κοινωνίας, που αντιμέτωπη με την πολυποίκιλη κρίση,
δεν έχει που αλλού να ακουμπήσει παρά στο ανθρώπινο πρώτα κι ύστερα στο επιστημονικό και πνευματικό
δυναμικό της.
Κοντολογίς οι όπου γης Ανωγειανοί, που περάσαμε
από το Σταυράκειο Γυμνάσιο-Λύκειο Ανωγείων και
νιώθουμε τυχεροί, γιαυτό και χρεωμένοι, του χρόνου
τον Αύγουστο ας προγραμματίσουμε από τώρα οι διακοπές μας να σταματούν και στα Ανώγεια.
Ας διψάσουμε λίγο παραπάνω για δροσερές μνήμες κι
ας κάνουμε να έχει γραφεί και για μας εκείνο το απολογητικό αλλά παρήγορο, πως «όποιοι γύρισαν, δεν
έφυγαν ποτέ».
Βέβαια οφείλουμε εξ αρχής μιαν εξήγηση: Ποιοι είμαστε
εμείς, που στην αρχική φάση ας αποκαλούμαστε «ομάδα πρωτοβουλίας» και πως προκύψαμε;
Και την οφείλουμε αυτήν την εξήγηση και σε εκείνους
που εύλογα, όλως καλοπροαίρετα, θα αναρωτηθούν
και στους άλλους, ελπίζουμε ελάχιστους, αλλά που δεν

απολείπουν, εννοούμε αυτούς, που ακόμη και όταν τους
δίνεις το χέρι και τους χαμογελάς, εκείνοι σου δείχνουν
τα δόντια τους.
Όλα ξεκίνησαν από την κίνηση του Μήτσου και στη
συνέχεια όλων των Σταυρακάκηδων να οργανωθεί η
περυσινή τιμητική ημερίδα για το Μιχάλη και τη Λετίτσια και στην απήχηση που βρήκαν κάποιες σκέψεις,
που ακούστηκαν, πως η ευγνωμοσύνη δεν εξαντλείται
σε ένα ευχαριστώ και πως τιμή ευεργέτη θα πει μίμηση
ευεργέτη και πως οι μαθητές αυτού του Σχολιού και
κατ’ επέκταση η Ανωγειανή κοινωνία πρέπει να γαλουχηθεί πάνω σ’ αυτήν την παιδαγωγική βάση.
Λόγοι προγραμματισμού και χρονοδιαγράμματος δεν
επέτρεψαν να γίνει τότε η αναγκαία ζύμωση και να
προκύψει κάτι πέρα από τα λόγια, ήταν βλέπετε και το
τραπέζι, που περίμενε, κι όπου αναμετρώνται πνευματικό έδεσμα με τα Ανωγειανά μακαρόνια, αυτά με τον
αθότυρο, είναι γνωστό, νικούν τα μακαρόνια, το πράγμα λοιπόν έμεινε εκεί, ωστόσο είχε πέσει ο σπόρος.
Τα υπόλοιπα δεν είναι παρά η διήγηση μιας αγωνίας.
Πρώτη συζήτηση Αύγουστος 2016 στο περαχώρι: η
Μαίρη, ο Μήτσος, η Μίρκα και ο Γιαννάκος: οι κουβέντες απλές, το πράγμα πρέπει να έχει συνέχεια, οι
συναντήσεις των αποφοίτων πρέπει να γίνουν θεσμός,
το μότο πάντα το ίδιο, εκείνο της ημερίδας: - Αν ένα
παιδί, ξυπόλητο, πεινασμένο και αγράμματο, που έφυγε από τα Ανώγεια 8 χρονώ, όχι μόνο δεν ξέχασε το
χωριό του, αλλά δώρισε ένα τεράστιο ποσό για τα δεδομένα της εποχής για να στήσει ένα Σχολειό και
λοιπά …και λοιπά …. Με 1767 απόφοιτους (10 χρονιές
αποφοίτων είναι τώρα συνταξιούχοι) από 87 πόλεις
και χωριά, εμείς οι ωφελημένοι από αυτή τη δωρεά
σήμερα, που ο μαθητικός πληθυσμός φθίνει, σήμερα,
που η Ανωγειανή κοινωνία εν μέσω κρίσης πέρα από
την καθημερινή μέριμνα πατώντας στην παράδοση
και την ιστορία της από τη μια και την ανάγκη εκσυγχρονισμού από την άλλη πασχίζει να αυτοπροσδιοριστεί, εμείς, που σπουδάσαμε και τα λόγια τα έχουμε
εύκολα, τι κάνουμε;
Δεύτερη συνάντηση καλοκαίρι του 2017…. Δεκαπενταύγουστος Εκδηλώσεις…Γιορτές, γάμοι και Υψηλότατοι προσκεκλημένοι...Μετά που έπεσε η σκόνη στις
17 Αυγούστου…Ξανά συζήτηση η Μαίρη, ο Μήτσος, ο
Γιαννάκος…Να τα ξανά πούμε από κοντά…Είπανε και
να καλέσει και ο «καθα είς» όποιο βρει και θέλει να’
ρθει, η Μαίρη το’ πε στην Αγάπη και στο Βασίλη, ο
Γιαννάκος στον Αλέκο, τον Μπάμπη και στον Μανώλη, ο Δήμαρχος και ο πατήρ Ανδρέας έδειξαν κατενθουσιασμένοι με την ιδέα κι ο Δημήτρης του Ζαΐμη με
την Ελένη παρόντες, η Αρετή ήταν έτοιμη από το τέλος
της Ημερίδας. Πολλοί άλλοι δεν τους βόλευε η ώρα….
ήσαν και γάμοι.. που έπρεπε να πάνε λέει…
Συμφώνησαν όλοι να τα πούμε από νωρίς στην Ντελίνα,
το απόγευμα, γιατί ύστερα έχουμε και το γάμο...
και ούτω πως εγένετω
Ομάδα Πρωτοβουλίας…
Δε θέλει πολύ το πράμα λίγο φιλότιμο, πηγαίο ενθου-
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σιασμό και μπόλικη αποκοτιά, και στο ύστερο επαφή με την πραγματικότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά διάολε και λιγότερο συγκρατημένη αισιοδοξία. Τα είχαμε όλα.
Εκεί προχωρήσαμε σε αυτοανίχνευση, λέχτηκαν πολλά αλλά όχι διάφορα, όλα ευθυγραμμισμένα στους άξονες, που είχαν ήδη καθοριστεί:
Το χρέος, το Σχολειό, ο τόπος, οι απόφοιτοι, τα αδιέξοδα και η δυναμική.
Ένας είπε πως αργήσαμε πολύ, άλλος πως μπορεί να παρεξηγηθούμε
ως αυτόκλητοι σωτήρες, μιλήσαμε πως οφείλουμε και πως, αν ενωθούμε μπορούμε, μιλήσαμε για το βαρύ όνομα των Ανωγείων και την πολιτιστική ευθύνη να το κρατάμε μακριά από τη μετριότητα, το μεγαλείο
της Ανωγειανής ψυχής, την ευαισθησία και την τραχύτητά της, πόση
ιδιάζουσα ομορφιά και πόση παράξενη αλήθεια έχει αυτός ο τόπος,
που μπορεί ακόμη περισσότερο να αναδειχθεί συνδράμοντας όσους
μέχρι σήμερα έχουν ατομικά ή συλλογικά επωμιστεί αυτό το βαρύ έργο και βέβαια για τις δυσκολίες των ανθρώπων και την αξιοπρέπεια,
με την οποία τις παλεύουν, για την εγγενή παθολογία του τόπου την
αυτοδικία, την κλεψιά, την κοινωνικά νομιμοποιημένη παραβατικότητα,
την ταύτιση της αυθαιρεσίας με την ελευθερία, την κτηνοτροφική καθίζηση ενός τόπου, που διαθέτει μέσα και τρόπους και πείρα, αλλά για
λόγους επαρκώς ανεξήγητους παραμένει στην υπανάπτυξη, μιλήσαμε
για τις παραδόσεις, τις καλές και τις άλλες τις παρωχημένες ή και
ανάλγητες, κείνες που έκαναν τον Καζαντζάκη κάποτε να πει πως
αυτή η Κρήτη, φορές έχει κάτι απάνθρωπο.
Μιλήσαμε και για άλλα.
Βεβαίως συζητήσαμε και τα θέματα εκπροσώπησης και λήψης αποφάσεων και συμφωνήσαμε ομόφωνα να τηρήσουμε διαδικασίες δημοκρατικές και ως προς το πρώτο και ως προς το δεύτερο προκειμένου να
πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και συλλογικότητα.
Μέχρι την εκλογή και νομικά κυρωμένης εκπροσώπησης συμφωνήσαμε χρέη προσωρινού προέδρου να εκτελεί ο Γιαννάκος Ξυλούρης και
χρέη «συντονιστικής επιτροπής να ασκούν ο Μήτσος, η Μαίρη και ο
Γιαννάκος.
Και βέβαια συμφωνήσαμε όλοι ανεξαιρέτως πως όλα αυτά θα πρέπει
να κρατηθούν μακριά από ταξικούς, ακαδημαϊκούς, ιδεολογικούς ή
παραταξιακούς, ή άλλους διαχωρισμούς
Είπαμε ακόμη πως με την επωνυμία «ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ» δεν εννοούμε
μόνο όσους πήραν απολυτήριο, αλλά και όσους έχουν βγάλει έστω
και μια τάξη του γυμνασίου ή Λυκείου Ανωγείων, ή απλά είναι Ανωγειανοί, βρίσκουν αναγκαία και χρήσιμη την πρωτοβουλία και θέλουν
να βοηθήσουν.
Τί ζητάμε από εκείνους, που ενστερνίζονται αυτές τις σκέψεις και
θέλουν να συνδράμουν;
Ζητάμε κατά βάση ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, συμμετοχή σε ό,τι αφορά στο όλο
εγχείρημα (αρχαιρεσίες, εκδηλώσεις, δράσεις κ.τ.ο) ειδικότερα ζητάμε:
Οι πρώτοι που θα έρθουν σε επαφή μαζί μας να αναλάβουν να ειδοποιήσουν τους συμμαθητές της χρονιάς αποφοίτησής τους και, όσοι
ενημερώνονται, να ενημερώνουν άλλους για τη μεγάλη συνάντηση στα
Ανώγεια τον 15Αύγουστο του 2018.

Ζητάμε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
με την παρουσία τους στα Ανώγεια, τον 15Αύγουστο του 2018, στη
συνάντηση όλων των αποφοίτων, από την πρώτη χρονιά αποφοίτησης
το 1961 μέχρι την τελευταία το 2016.
Η Αριθμητική κατάσταση όλων των αποφοίτων, αλλά και η κατάσταση κατά χρονιά αποφοίτησης μαζί με πλούσιο αρχειακό υλικό σχετικά
με τους δωρητές και την δωρεάν βρίσκονται στον ιστότοπο:
https://apofoitoistavrakei.wixsite.com/apofoitoistaurakeiou/
epikoinwnia
Όσοι πιστοί, λοιπόν, αποφασίσουν να μπουν στο χορό μπορούν να
απευθυνθούν και να δηλώσουν συμμετοχή Γραμματεία της Ομάδας
Πρωτοβουλίας: Χαιρέτη Μελπομένη Μίρκα heretim@hotmail,
com,και κιν, 6972683257 …ή στους:
Μήτσο Σταυρακάκη mitsovigli@gmail.com και κιν.6977395245.
Γιαννάκο Ξυλούρη yiannakos@ergonkek.gr και κιν. 6977503 690,
Στη Μαίρη Μπαγκέρη Mairi1962@gmail.com και κιν. 6979083196.
Ακόμη θεωρούμε αναγκαίο:
›Να διαβάζουν το σχετικό site και να γνωρίζουν ό,τι αφορά στο εγχείρημα.
›Να θεωρήσουν σχεδόν απαραίτητη την παρουσία τους στα Ανώγεια
τον Αύγουστο του 2018.
›Να προβάλουν και να διαδίδουν την ιδέα θεωρώντας τον εαυτό τους
εθελοντή σε μια κίνηση, που τους αφορά, όσο και όλους τους άλλους
και να μη διστάζουν να προτείνουν όποια σκέψη ή πρωτοβουλία θα
μπορούσε να βοηθήσει την κοινή αυτή προσπάθεια.
Αυτά για τώρα και καλή αρχή.
Για την ομάδα πρωτοβουλίας
ο 128ος Απόφοιτος Γυμνασίου Ανωγείων
Δημήτριος Σαλούστρος (του Ζαΐμη)

σπανιεσ φωτογραφιεσ
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από το αρχείο του

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

του Μενέλαου

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
Μ ε συγκίνηση και αίσθημα ευγνωμοσύνης παραλάβαμε πριν λίγο καιρό, στο Σύλλογο

των Ανωγειανών της Αθήνας, το πολύ ενδιαφέρον φωτογραφικό υλικό, που φιλοξενούμε
στο φύλλο αυτό της εφημερίδας μας. Ο καλός ανωγειανός Γεώργιος Δραμουντάνης του
Μενέλαου, φρόντισε να μας αποστείλει, δωρίζοντας, τις παρακάτω φωτογραφίες (που
αποτυπώνουν την ιστορία του χωριού μας σε διάφορες χρονικές περιόδους, δηλ. κατά το
έτος 1888, αλλά και αργότερα το 1944), αλλά και άλλες εξίσου ενδιαφέρουσες φωτογραφίες, και μάλιστα συνιστώντας αυτές καλαίσθητες συνθέσεις (κολάζ), μεγάλων διαστάσεων, ώστε στο εξής να κοσμείται με την ανάρτησή τους, η αίθουσα του ιστορικού Συλλόγου των Ανωγείων, στην Αθήνα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, και η συντακτική ομάδα της εφημερίδας μας,
ευχαριστεί θερμά τον Γιώργο Δραμουντάνη, ο οποίος θέλησε να ενεργήσει με τον τρόπο
αυτό και να μοιραστεί (με δική του δαπάνη) μαζί μας, αλλά και με όλους τους αναγνώστες
τις εφημερίδας μας, κομμάτι του έργου του και μέρος του αρχείου του και της πλούσιας
δραστηριότητάς του. Η συνεργασία μας αυτή, με τον κ. Γ. Δραμουντάνη, ελπίζουμε και
προσδοκούμε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Του είμαστε ευγνώμονες.
Η συντακτική ομάδα της Φ.Α.
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

δράσεις αποδράσεις

δράσεις αποδράσεις ΚΟΙΝωΝΙΚΑ
ΣΕΜΙΝΑρΙΟ ΧΟρΟΥ ΑΠΟ τΟΝ ΧΟρΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΚΑΙ τΗ ΧΟρΕΥτΙΚΗ ΟΜΑΔΑ τΟΥ
ΣΥΛΛΟγΟΥ ΑΝωγΕΙΑΝωΝ τΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «τΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝτρΟΝ» ΣτΗΝ ΠΛΑτΕΙΑ ΠΑΝΟρΜΟΥ

∆ιήµερο εγκαινίων για τ' ανωγειανό...

«ΑΟΡΗ» των Μερτζάνηδων
29 & 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2017, στην ΑΘΗΝΑ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Μετά το «Κονάκι» της καρδιάς μας, ανοίγοντας μια
νέα, πολλά υποσχόμενη σελίδα στην κρητική διασκέδαση της πρωτεύουσας, οι Δημήτρης και Γιάννης
Σταυρακάκης (Μερτζάνηδες) και η νέα γενιά Μερτζάνηδων, ο Μανώλης, ο Μανώλης και η Μυρσίνη,
υποδέχθηκαν τους φίλους που έσπευσαν να ευχηθούν
«καλορίζικο» τ’ ΑΟΡΗ, χαρίζοντας απλόχερα χαμόγελα και τη μοναδική φιλοξενία, που τόσα χρόνια μας
έχουν συνηθίσει.
Την διασκέδαση, όσων παρευρέθηκαν, ανέλαβαν ο
Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλλέργης με το
συγκρότημά τους, κρατώντας αμείωτο το κέφι μέχρι
τις πρώτες πρωϊνές ώρες, και τις 2 μέρες των εγκαινίων.
Από τα εγκαίνια δε θα μπορούσε να λείπει ο Σύλλογος
Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», εκπροσωπηθείς από την πρόεδρό του κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, τον Γεν. Γραμματέα Ιωάννη Σπιθούρη, την
Αν. Γραμματέα Ιωάννα Κουνάλη και τον κοσμήτορα

Η «Φωνή των Ανωγείων» ευχαριστεί θερμά τον φωτογράφο Παναγιώτη Μαργαρώνη για την παραχώρηση
των φωτογραφιών από τις βραδιές των εγκαινίων στ’
ΑΟΡΗ.

αθήνα, 05 νοεμβρίου 2017

Αθήνα, 30.09.2017

✆

ΧρΗΣΙΜΑ
τΗΛΕΦωΝΑ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Μια ξεχωριστή προσπάθεια ανθρώπων με
ειδικές ικανότητες, που συμπλήρωσε φέτος
4 χρόνια ζωής, είχε τη χαρά και την τιμή να
πλαισιώσει ο Σύλλογος Ανωγειανών της
Αθήνας, την Κυριακή, 5 Νοέμβρη 2017.
Ο λόγος για το «Myrtillo café», το «Καφέ
των εκλεκτών ψυχών», που βρίσκεται στο
πάρκο ΚΑΠΑΨ, στους Αμπελόκηπους.
Πρόκειται για μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης, που λειτουργεί
από το 2013 με σκοπό την κοινωνική και
εργασιακή ένταξη ατόμων, που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες (άτομα με σωματικές και
νοητικές αναπηρίες, αναπτυξιακά προβλήματα, αυτισμό κλπ), απασχολώντας αυτή τη στιγμή 12 έμμισθους εργαζομένους, το 90%
των οποίων ανήκει στις ομάδες αυτές.
Ο Σύλλογός μας, βρέθηκε, με σύσσωμα το Δ.Σ. και τη χορευτική του ομάδα, μετά από
πρόσκληση της διευθύνουσας κας Γεωργίας Βαμβουνάκη, στο «Myrtillo café», την ημέρα
του εορτασμού των 4ων γενεθλίων του, προσφέροντας ως δώρο βιβλιά για τον πολιτισμό και
την ιστορία των Ανωγείων.
Οι ταλαντούχοι και πάντα κοντά στο Σύλλογό μας φίλοι μουσικοί Ευθύμης και Μιχάλης
Κοζωνάκης, στη λύρα και το λαούτο αντίστοιχα, παρέα με τους Βαγγέλη Μαμαλάκη (λαούτο) και Λυκούργο Τζαρδή (κρουστά), «απογείωσαν» το κέφι των παρευρισκομένων και
πλαισίωσαν με τον καλύτερο τρόπο τη χορευτική ομάδα του Συλλόγου, που παρουσίασε ένα
δυναμικό πρόγραμμα, με την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου μας Διονύση Νεόφυτου.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» ευχαριστεί θερμά
την Γεωργία Βαμβουνάκη και τους εργαζομένους του «Myrtillo café» για την ευκαιρία
που μας έδωσαν, να συνδράμουμε, μέσα από τη μουσικοχορευτική παράδοση της Κρήτης,
στο σημαντικό σκοπό τους,

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας (αρ. φυλ. 310) από παραδρομή δεν αναφέρθηκαν τα ονόματα των Βασίλη και Στέφανου Χαιρέτη του Αριστείδη (Γιαλάφτη), που
συμμετείχαν με το λαούτο και τη λύρα τους – αντίστοιχα-, μαζί με άλλους μουσικούς, στην
εκδήλωση «μύθοι ανωγείων», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 13ης Αυγούστου στο
υπαίθριο θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» στα Ανώγεια, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ανωγεια
πΟλιτιςμΟς 2017- «μή Χαμήλωνεις τα φτερα». Το ελάχιστο που μπορούμε
να πούμε είναι μια τεράστια συγνώμη, γιατί σίγουρα αποτελεί τον ορισμό της αδικίας
στα πρόσωπα τους, ασχέτως αν δεν υπήρχε ίχνος πρόθεσης και δόλος από τον γράφοντα,
που επιμελήθηκε το συγκεκριμένο θέμα.
Για μια ακόμα φορά λυπούμαστε γι’ αυτήν την
παράλειψη γιατί τα εν λόγω άτομα - Στέφανος
και Βασίλης - εκτός από σπουδαίοι μουσικοί,
είναι εξαίρετα παιδιά που κοσμούν με το ήθος,
την ευγένεια και την προσφορά τους την Ανωγειανή κοινωνία και κατ’ επέκταση τον Κρητικό
πολιτισμό και την παράδοση του νησιού μας!
μαν. ςκαν.

> Δήμος Ανωγείων: 28340 32500/
ΦΑΞ: 28340 31380

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

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

> Νηπιαγωγείο Ανωγείων:
28340 31184

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

> Αγροτική τράπεζα: 28340 31198
> Αγροτικός-γεωργικός
Συνεταιρισμός: 28340 31312
> γαλακτοκομικός-Κτηνοτροφικός
Συνεταιρισμός: 28340 31266
τους φίλους μουσικούς Ευθύμη και Μιχάλη Κοζωνάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Λυκούργο Τζαρδή,
που πάντα βρίσκονται στο πλευρό του Συλλόγου, σε
κάθε πρόσκλησή μας,
τον ανεκτίμητο συνεργάτη – γραφίστα Κωστή Μακρή για την αφιλοκερδή δημιουργία της αφίσας της
εκδήλωσης,
το διαδικτυακό περιοδικό i-porta, που προσφέρθηκε
αυτοβούλως να τεθεί χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης,
τους Ανωγειανούς και φίλους του Συλλόγου, που παρευρέθηκαν και στήριξαν την τόσο μοναδική και ουσιαστική προσπάθεια, που πραγματοποιεί το «Καφέ
των εκλεκτων ψυχών» για την κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ικανότητες.
Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για τους σκοπούς του «Myrtillo café» καθώς και στην Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων.
Η Συντακτική Ομάδα της «Φωνής των Ανωγείων»
εύχεται καλή δύναμη και καλή συνέχεια στους διευθύντοντες και τους εργαζομένους του «Myrtillo café», για να συνεχίζουν χρόνια πολλά ακόμα το ξεχωριστό έργο τους.
Και στα 100!

Στη μνήμη
ΜΑΡΙΟΡΑΣ
ΞΥΛΟΥΡΗ
(ΚΑΡΑΒΑΝΑ)
✞ Απεβίωσε στις
13 Ιουλίου 2017

Παναγιώτη Σκουλά, που έσπευσαν να ευχηθούν τα
«καλορίζικα» στην έφορο του Συλλόγου κα Μυρσίνη
Σταυρακάκη (Μερτζάνη) και την οικογένειά της.
Η Συντακτική Ομάδα της «Φωνής των Ανωγείων» εύχεται, με τη σειρά της, στην οικογένεια των Μερτζάνηδων καλορίζικο το νέο μαγαζί, που, χωρίς αμφιβολία, αξίζει να είναι στη θέση που έχει και τ’ όνομά του:
«Αόρη»...Κορφή της διασκέδασης!

O Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» στα 4α γενέθλια
του «Myrtillo café»
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Μια ιδιαίτερη και «τολμηρή» ιδέα, με τη στήριξη ταλαντούχων
μουσικών και φίλων, υλοποίησε ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» στην Πλατεία Πανόρμου, το Σάββατο, 30 Σεπτέμβρη 2017, με σκοπό την ευρύτερη παρουσίαση
και διάδοση της μουσικοχορευτικής παράδοσης της Κρήτης.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι βασικοί κρητικοί παραδοσιακοί χοροί, συρτός, μαλεβυζιώτης, σιγανός
– πεντοζάλης, σούστα, λαζώτης και ανωγειανός πηδηχτός.
Λαογραφικά στοιχεία του κάθε χορού διάβασε στους παρευρισκόμενους η πρόεδρος του Συλλόγου Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, τα βασικά βήματα των χορών «έδειξε» ο χοροδιδάσκαλος του Σύλλογου κος Διονύσης Νεόφυτος, ενώ η
χορευτική μας ομάδα, ακολουθούσε δείχνωντας στην «πρά-

ξη» τους τους χορούς.
Την προσπάθεια πλαισίωσαν μουσικά, οι ταλαντούχοι μουσικοί και φίλοι του Συλλόγου μας, Μάρκος και Γιώργος
Κωνσταντακής, στη λύρα και το λαούτο αντίστοιχα, και ο
Κώστας Ανετάκης στην κιθάρα, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την αφιλοκερδή στήριξή τους.
Θερμά ευχαριστούμε επίσης, το χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου μας κο Διονύση Νεόφυτο, που στηρίζει κάθε μας εγχείρημα, τους Ευθύμη και Μιχάλη Κοζωνάκη για την δωρεάν
ηχητική κάλυψη του σεμιναρίου και όλους εκείνους που παρευρέθηκαν και στήριξαν την προσπάθεια αυτή.
Ο χορός είναι η κρυμμένη γλώσσα της ψυχής και η παράδοση εθνικό θεμέλιο. Εκεί που σμίγουν γράφεται ιστορία...

Χριστουγεννιάτικη

παιδική γιορτή

στο Σύλλογο Ανωγειανών Αθήνας
αθήνα, 1Ο Δεκέμβρη 2017
Με παιδικά χαμόγελα γέμισε για 2η συνεχόμενη χρονιά η αίθουσα του Συλλόγου μας,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του παιδιού, που εορτάζεται στις
11 Δεκέμβρη.
Οι παιδαγωγοί μας Ειρήνη – Αμαλία Ανδρεαδάκη και Μυρσίνη Σταυρακάκη, μαζί με την
ψυχολόγο Εβελίνα Μουστάκα, επιμελήθηκαν την κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών με τα παιδιά, με τα οποία στη συνέχεια στολίστηκε το δέντρο του Συλλόγου μας.
Η ποιήτρια – συγγραφέας Μαρία Χρονιάρη, διάβασε χριστουγεννιάτικα παραμύθια
στα παιδιά, και στη συνέχεια κάθε παιδάκι έφτιαξε τη δική του κάρτα – γράμμα στον
Άγιο Βασίλη, υπό την επίβλεψη των παιδαγωγών μας.
Δώρα μοιράστηκαν σε όλα τα παιδιά, ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης συλλέχθηκαν
τρόφιμα μακράς διαρκείας, καινούρια παιχνίδια και βιβλία, τα οποία θα διατεθούν στο
«Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «ΦΛΟΓΑ».
Με τον καλύτερο τρόπο υποδεχθήκαμε, λοιπόν, και φέτος τα Χριστούγεννα στο
«σπίτι» μας!
καλές γιορτές σε όλους!

> Μαθητική Εστία Ανωγείων:

Η Μαριόρα Ξυλούρη γεννήθηκε στα
Ανώγεια σε δύσκολους χρόνους. Είχε
την ατυχία σε μικρή ηλικία να ζήσει την
κατοχή και την προσφυγιά με την καταστροφή του χωριού
απο τους Γερμανούς και κατέφυγε με
την οικογένεια της στο Ηράκλειο μέχρι
το τέλος του πολέμου. Η ζωή της επιφύλαξε να περάσει τα σοκάκια της φτώχειας, της ανέχειας και του πόνου. Στάθηκε με αξιοπρέπεια, με καρτερικότητα
και υπομονή, δεν επέτρεψε στον εαυτό
της τίποτε άλλο, μόνο αγώνα για την
επιβίωση. Έμαθε απο μικρή απο την απο
την οικογενειά της να υπηρετεί τις αξίες
εκείνες που δίνουν νόημα στην ζωή.
Δεν της χαρίστηκε τίποτε στην ζωή, ό,τι
κατάφερε το κατάφερε με πολύ κόπο,
βοήθησε τα αδέλφια της και τους συγγενείς της. Δοτική, καλοσυνάτη, πάντα
με το χαμόγελο είχε το σπίτι της πάντα
ανοιχτό για έναν καφέ, μια ορμίνια,
έναν καλό λόγο, μια φιλοξενεία για
όλους τους ανθρώπους. Αφοσιωμένη
στην πίστη του Χριστού ταξίδεψε στους
Αγίους Τόπους, βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό και έκανε αληθινό το ονειρό της. Το περασμά της απο την ζωή
αφήνει το αποτύπωμα που ταιριάζει
στους ενάρετους και δίκαιους ανθρώπους. Τα αδέλφια της, τα ανίψια της, οι
συγγενείς και όσοι την γνώρισαν θα την
θυμούνται πάντα με τα πιο γλυκά συναισθήματα.
Η αδελφή της και τα ανίψια της ευχαριστούν θερμά όλους που με τον έναν ή
τον άλλον τρόπο συμπαραστάθηκαν
στο πένθος και παρεβρέθηκαν στην νεκρώσιμο ακολουθία.
Ο Θεός να αναπάυσει την ψυχή της
Αιωνία της η μνήμη
Στην μνήμη της η αδελφή της, Άννα
Σκουλά, προσέφερε 400 ευρώ στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων
Με τις ευχαριστίες απο καρδίας σε όλο
το προσωπικό για την συμπαράσταση
και την βοηθειά τους.
Στον παιδικό σταθμό Ανωγείων 200 ευρώ.
Στην εφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» 100 ευρώ.
Η Οικογένεια Αλέκου Διαμαντή προσέφερε στην εφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ» 100 ευρώ.

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

EΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ (ΠΕΤΑΛΑΚΗ)
Όψη άλλαξε η αίθουσα του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»
με την τοποθέτηση καθρεπτών για τη διευκόλυνση των μαθημάτων χορού, χάρη στην
δωρεά του συγχωριανού μας Νικόλαου Νταγιαντά (Πεταλάκη).
Ο Σύλλογος μας ευχαριστεί θερμά των Νικόλαο Νταγιαντά για την ευγενική και αφιλοκερδή προσφορά του και εύχεται κάθε
καλό στον ίδιο και την οικογένειά του.
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 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΦΩΤ

ΚΟΙΝωΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ

Στη μνήμη
ΝΕΟΚΛΗ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ

✞ Απεβίωσαν στις 11/11/2017

✞ 9 έτη από το θάνατό του
Με τη συμπλήρωση 9 ετών απο το θάνατο
του Νεοκλή Σαλούστρου, η σύζυγός του,
προσέφερε στη «Φωνή των Ανωγείων» το
ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη του.

Στη μνήμη
ΚΩΣΤΗ
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ
Ποιά μοίρα εφύσηξε Αητοί
κόντρα στο πέταγμά σας
και ήτονε τόσο δυνατή
που σπασε τα φτερά σας
Κάθε ταξίδι του μυαλού
του καθενός διαφέρει
γιατί γατέχει αμοναχός
το πόσο υποφέρει.
Μυαλό μου στο ταξίδι σου
άμε να βρείς τη σκέψη
κ’ πές τους οσα δε μπορεί
μια λέξη να τους πέψει.
Μοίρα γι’ ακόμη μια φορά
έκαμες το δικό σου
ύπουλα και δε γνώρισε
κιανείς το πρόσωπό σου.
Ποιός έναι απού δε ζήλευγε
Αητοί μου τα φτερά σας
απού ‘χε πάντα διαφορά
το κάθε πέταγμά σας.
Μοίρα και δεν εζήτηξα
χατήρι εγώ ποτέ μου
μα τσι βλαστούς που έκοψες
Πώς κακοφαίνεταί μου
Άνθρωπος δεν εβρέθηκε
δάκρυ καημού μη βγάλει
και μεσ’ το κλάημα ντου να πεί
γιάιντα Θεέ μου πάλι.
Ήθελα και να γάτεχα
μοίρα την αφορμή σου
που δυο σγουρούς βασιλικούς
επήρες στην αυλή σου.
Σύνομε..... έχω Δυο φτερά
και δίδω σου το ένα
νά ‘ χομαι σκιάς εγώ και σύ
Δύο φτερά σπασμένα.

Ξάδερφε.....
Πολλά κοινά εγώ και σύ
μα εδά βαδίζω μόνος
και ώστε να ζώ θα κουβαλώ
δυο ονόματα συγχρόνως.

✞ Απεβίωσε στις 11/10/2017

Στον ξαδερφό μου
Μαυρόκωστα Γιώργο
και συμπέθερο Στέλιο Θαλασσινό.
Μαυρόκωστας Γιώργος
Πρόωρο αντίο

Στη μνήμη των εκλιπόντων η οικογένεια του Γιώργου Μαυρόκωστα εισέφερε το ποσό των 50 ευρώ στη «Φωνή
των Ανωγείων».
Για τον Γιώργο και τον Στέλιο...
Άγιε Μηνά μου Άγιε
του κάστρου καπετάνιε
άχι και ψώμα να ‘τανε
άχι και ψώμα να’ ναι...
Η το Νοέμβρη τσι έντεκα
που ‘ναι γιορτή μεγάλη
δυο παλικάρια να χαθούν
ειν’ αδικιά μεγάλη.
Και δεν εβγήκες στ’ άτι σου
το χάρο να ζυγώξεις
πίσω στο μαύρο, σκοτεινό
Άδη να τονε μπόξεις
Μη φέρει έτσα ταραχή
κι έτσα κακό μεγάλο
και στέρεξαν τα δάκρυα
δεν έχω μπλιο να βγάλω.
Θέ μου και πως το δέχεσαι
δυο μάνες να πενθούνε
και μιαν ολόκληρη ζωή
τα μαύρα να φορούνε.
Καλοστραθιά δε λέω σας,
δε θέλω έτσα στράτα
μ’ άνε μπορείτε αλλάξετε
να ζήσετε τα νιάτα.
Γιάννης Σπιθούρης (Γιάγκος)
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Ο Κωστής Tσαφαντάκης γεννήθηκε και έζησε
στο Δούλι Μονοφατσίου.
Εγγονός του Ζαφειρογιάννη είχε Ανωγειανή
ρίζα από την πλευρά της μάνας του. 11 Οκτώβρη, στα 62 του χρόνια έφυγε αναπάντεχα, ο
ξάδελφός του Δημήτρης Σαλούστρος μας
έστειλε δυο λόγια αποχαιρετισμού.
Δε βρίσκω λόγια, ξάδελφε, να σ’ αποχαιρετήσω.
Ήταν ώρες χαράς ανάμεσα στους γάμους,
ύστερα από τόσων χρόνων αγώνα και δουλειά
χωρίς άκρη, να καμαρώσεις, να χαρείς σαν
κάθε υπεύθυνος γονιός, που αναλώθηκε για
το σπίτι, τη γυναίκα και τα παιδιά του.
Δεν έχω εύκολο δάκρυ αποχαιρετισμού, τώρα
που είχε έρθει η στιγμή να θερίσεις καρπούς,
τώρα που ως και τα λάθη βρίσκαν δικαίωση.
Κι αλήθεια, όποια στιγμή κι αν έρχεται η ώρα
του αποχωρισμού για πρόσωπο αγαπημένο
και απαραίτητο, είναι ώρα άκαιρη κι ανέτοιμους μας βρίσκει, μα ετούτο το δικό σου, πώς
να παρηγορηθεί, μες τη ζωντάνια ακαταπόνητος να σβήσεις.
Άτυχη μοίρα να είσαι δυνατός, να μη γνωρίζεις
τα σημάδια της φθοράς, άτυχη μοίρα. Πιο κι
απ’ τη θλίψη ο θυμός μας έχει καταβάλει, αψήφιστα, που είχες πάρει τη ζωή και σε γέλασε.
Κι ας μη μας έλειψαν, δεν είμαστε έτοιμοι για
άλλους αδόκητους θανάτους:
Στα 29 της πρόπερσι αποχαιρετήσαμε την Εμμανουέλα, λίγο μετά από το Γιώργο τελείως
απροειδοποίητα κι εκείνον, κι ακόμη δεν έχει
κλείσει χρόνος από την αδελφή της Ελένης.
Πριν χρόνια, όταν μετά το Γιώργη και την
Ηλέκτρα, που έφυγαν απ’ τη γνωστή και θλιβερότατην αιτίαν, ξενυχτούσαμε το θείο Μανώλη, η θεία η Αφροδίτη μου είχε πει: «εξεβαρέθηκα, μωρέ παιδί μου, να μου λέν’ οι αθρώποι συλλυπητήρια».
Δεν είμαστε έτοιμοι για άλλους αδόκητους
θανάτους, τώρα με το δικό σου, ξάδελφε, τι
άλλο να προσθέσω;
Όμως έρχεται ώρα, που πρέπει ξανά και πάλι
να σταθούμε όρθιοι απέναντι σε μια πραγματικότητα, που δεν την αξίζουμε.
Και τώρα πάλι να γυρεύω τις λέξεις να σου
πω πόσο υπήρξες πολύτιμος πατέρας και σύζυγος κι αδελφός και παππούς και θείος και
ξάδελφος και χωριανός και φίλος και πόσο
δύσκολο το κενό που αφήνεις.
Σε δύσκολο τόπο, σε άνοστους καιρούς ήταν
η μοίρα σου.

Ανυποψίαστος σχεδόν πάλεψες με όλες τις
κακουχίες, που σου βρέθηκαν κι πέρα από την
εικόνα ενός ανθρώπου αφιερωμένου στις ζωές των άλλων, άφησες βαριά κληρονομιά για
τα παιδιά σου ένα όνομα τίμιο και καθαρό,
βέβαιος πως έτσι καθαρό θα το βαστούν με
κάθε κόστος.
Να ξέρεις πως κρατάμε από σένα την αλήθεια
σου, πως κρατάμε την ανοιχτή καρδιά, το ανοιχτό σπίτι, την παρουσία σου, όπου έπρεπε να
μοιραστεί δάκρυ χαράς ή πόνου, τη στιβαρή κι
εγκάρδια χειραψία και ναι τα φωτεινά σου
μάτια, που όποιος μ΄ αυτά ξέρει να συναλλάσσεται δεν έχει ανάγκη από άλλα επιχειρήματα
Κρατάμε ακόμη τη ζεστή υποδοχή μεγεθυμένη
από του τρόπου την απλότητα, μα πιο πολύ
την περηφάνια να κρατείς τα δύσκολα για τον
εαυτό σου, τους άλλους καθησυχάζοντας με
εκείνη την κληρονομιά από τη μάνα σου, το
μόνιμο χαμόγελο στα χείλη.
Κάποια από τα χαρίσματά σου υπερφυσικά,
ίσως γιατί είχες στήριγμα έναν αληθινό αδελφό, που άλλοι δεν έχουν, όμως ξάδελφε δεν
μπορώ να πω πως σε καταλάβαινα απόλυτα
και θα θυμάμαι πάντα την κουβέντα που κάναμε απέναντι στο λόφο, όταν εγώ ο γραμματισμένος ήρθα να σου πω πως άνθρωποι με
τόσο καθαρή ψυχή και τόσο αγαθή προαίρεση
δεν πρέπει να ενδίδουν, να στερεώνουν τη ζωή
τους στο φόβο, επέμεινα πως ο σεβασμός κερδίζεται με την εκτίμηση, επέμεινες πως εδώ για
να σε σέβονται πρέπει να σε φοβούνται.
Στο μεταξύ μεγάλωσα κι εγώ, δοκίμασα τη
συνταγή της Αγάπης και δε σου κρύβω πως
σχεδόν ήρθα στα λόγια σου.
Όμως καλέ μου ξάδελφε οι προσωπικές μας
εμπειρίες δε αρκούν για να καταργήσουν την
ακατάλυτη δύναμη των τίμιων πραγμάτων, την
αφοπλιστική αλήθεια της Αγάπης και θέλω
αυτήν την ιερή στιγμή να πιστεύω πως η παρακαταθήκη, που αφήνεις στα παιδιά σου είναι η τιμιότητα, η ανθρωπιά στην έκδοση που
όλη η οικογένειά σου μας τη γνώρισε.
Ο σεβασμός από φόβο, ως εξαναγκασμός της
ψυχής, είναι πρόσκαιρος και των αληθινών
ανθρώπων η συνείδηση δεν ηρεμεί φοβερίζοντας.
Μην το παίρνεις προσωπικά, δάσκαλος είμαι
δασκαλίστικα μιλώ και η εκτίμηση αμοιβαία
και δε μας πρέπουν οι κολακείες.
Θέλω ακόμη να πω πως μέσα στ’ απαρηγόρητα κατοικεί πάντα μια απαντοχή κι ο χρόνος
θα δείξει κι όσοι πιστεύουμε σε Θεό ξέρουμε
πως μόνο όσα αντέχουμε μας στέλνει και η
δυστυχία με την ακατάληπτη δικαιοσύνη του
μοιρασμένη.
Θέλω να πω πως τα παιδιά σου είχαν την κακή τύχη πρόωρα να σε στερηθούν κι αναίτια,
αλλά παράλληλα έχουν τη μοναδική τύχη να
μη μένουν ορφανά.
Όλοι ξέρουμε κι αναγνωρίζουμε πως αυτά τα
παιδιά θαρρείς από πρόνοια θεϊκή είχαν δυο
μάνες και δυο πατεράδες κι αυτό δεν είναι
απλή παρηγοριά και σχήμα λόγου είναι αναπλήρωση ικανή να σε καθησυχάζει και ακριβώς γιατί είναι τόσο σπάνιο είναι ανεκτίμητο
και ετούτη τη δύσκολη στιγμή είναι ό,τι μας
έμεινε, να απαλύνει τον πόνο του κενού, που
αφήνει η απουσία σου.
Καλό ταξίδι Κωστή
Ο Δημήτρης είμαι του Ζαϊμη
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Aπό το διήμερο εγκαινίων στ’ «ΑΟρΗ» των Μερτζάνηδων (ΦΩΤΟΣ Παναγιώτης Μαργαρώνης).
1 Μανώλης ∆. Σταυρακάκης και Μανώλης Ι. Σταυρακάκης
2 (από αριστερά) Γιάννης Σταυρακάκης (Μερτζάνης), Κώστας Καλλέργης, Γιώργης Φασουλάς, ∆ηµήτρης
Σταυρακάκης (Μερτζάνης).
3 Οι Γιώργης Φασουλάς και Κώστας Καλλέργης µε το συγκρότηµά τους επί τω έργω.
4, 5 Μέλη του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας έδωσαν το παρόν στα εγκαίνια: Γιάννης Σπιθούρης
(Γεν. Γραµµατέας), Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη (Πρόεδρος), Ιωάννα Κουνάλη (Αν. Γεν. Γραµµατέας),
Παναγιώτης Σκουλάς (Κοσµήτορας).
6 Η Μυρσίνη Σταυρακάκη (Μερτζάνη), έφορος του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, µε την παρέα της στην πίστα.
7 Στιγµιότυπο από το γλέντι των εγκαινίων στ’ ΑΟΡΗ.

Στιγμιότυπα από το Σεμινάριο χορού, που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Ανωγειανών
Αθήνας στην πλατεία Πανόρμου, το Σάββατο, 30 Σεπτέμβρη 2017.
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8-13 ∆ιακρίνονται ο χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου, κος ∆ιονύσης Νεόφυτος και µέλη της χορευτικής οµάδας.

Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας στα 4α γενέθλια του «Myrtillo café».
14 Ο χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου κος ∆ιονύσης Νεόφυτος και η πρόεδρος του Συλλόγου κα Ζαχαρένια
Ανδρεαδάκη (στο κέντρο) µε µέλη της χορευτικής οµάδας του Συλλόγου.
15 Οι µουσικοί, που συνόδευσαν το Σύλλογο και τη χορευτική του οµάδα, (από αριστερά) Βαγγέλης Μαµαλάκης
(λαούτο), Ευθύµης Κοζωνάκης (λύρα), Μιχάλης Κοζωνάκης (λαούτο), Λυκούργος Τζαρδής (κρουστά)
16 Η χορευτική οµάδα του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας «ξεσηκώνοντας» τους παρευρισκόµενους
17 Οι εργαζόµενοι του «Myrtillo café» σβήνουν τα κεράκια της τούρτας των 4ων γενεθλίων του.
18 Πολλοί ανωγειανοί και φίλοι του Συλλόγου τίµησαν µε την παρουσία τους την εκδήλωση.

Στιγμιότυπα από την παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας:
19-23 (ΦΩΤOΣ 8-23: ΖΑΧΑρΕΝΙΑ ΑΝΔρΕΑΔΑΚΗ, ΠΑΝΑγΙωτΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ)
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O Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας

&

«τΟ ιΔαιΟν αντρΟν»
«ή φωνή των ανωγείων»

Σας εύχονται

Χρόνια Πολλά

& καλή ΧρΟνια με υγεια!

