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για τους Ανωγειανούς της Αθήνας

Αθήνα,
Μάρτιος 2018

Ο μουσικοσυνθέτης και άλλοτε συνεργάτης του Νίκου Ξυλούρη, Χρήστος
Λεοντής μιλάει αποκλειστικά στην
«ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και τον
Μανώλη Σκανδάλη, για την συνεργασία του
με τον Αρχάγγελο της Κρήτης, αλλά
και τα νέα του καθήκοντα ως προέδρου
της δημόσιας τηλεόρασης. (συνέχεια στη σελ. 4)

Στο νέο ανωγειανό
– και όχι μόνο –
στέκι της Αθήνας,
στ’ «ΑΟΡΗ Μερτζάνης», υποδέχτηκε
το Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018, ο Σύλλογος Ανωγειανών της
Αθήνας, συγχωριανούς και φίλους,
στο καθιερωμένο
αντάμωμα με
αφορμή την ετήσια
χοροεσπερίδα του.
(συνέχεια στη σελ. 14)

Για τον Ψαρονίκο 38 χρόνια μετά:

απο το Γιαννάκο
Ξυλούρη του Ανάστο

(
στ συν
η έχ
σε εια
λ.
6)

O τόπος του, Ένα από τα Ανείπωτα,
Δυο παραγγελιές του, κ’ Ένας χορός στον Ουρανό.

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα απο τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Πέτρα και φως ήταν ο τόπος του Ψαρονίκο. Κι ήσαν οι Πέτρες και το Φως τα προπληρωμένα
δώρα από τους θεούς, που ήξεραν πως θα΄ βρισκαν καταφύγι στ’ Ανωγειανό Αόρι, όταν είχαν
τα μεγάλα ζόρια.

Προπαραμονή των Χριστουγέννων, 23 Δεκέμβρη 2017, ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων «έκλεψε» την παράσταση
στο Προεδρικό Μέγαρο, ψάλλοντας ενώπιον της Ανώτατης
Αρχής της χώρας, του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.κ. Προκόπη Παυλόπουλου, τα παλιά Ανωγειανά κάλαντα. (σελ. 11)

(συνέχεια στη σελ. 13)

17-18 Μαρτιου 2018

Κοπή πρωτοχρονιάτικης
πίτας Συλλόγου
Ανωγειανών Αθήνας

› Παρουσίαση βιβλίων Αριστείδη
Χαιρέτη (Γιαλάφτη) από την
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών,
σε συνεργασία με την Παγκρήτια
Ένωση, την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων
και το Σύλλογο Ανωγειανών Αθήνας
«Το Ιδαίον Άντρον». (συνέχεια στη σελ. 12)

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018.
›Το «σπίτι» του «άνοιξε» το Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018, ο Σύλλογός
μας για να υποδεχτεί συγχωριανούς
και φίλους, με αφορμή την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης Πίτας του.
(συνέχεια στη σελ. 12)

«Έφυγε»

ο Γιώργος

Κλάδος
Σημαίνουσα και
εξέχουσα προσωπικότητα
της ανωγειανής κοινωνίας
Σελ. 9

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

ΣΚΕΨΕΙΣ

Αιμοδοσία
στο Σύλλογο Ανωγειανών της Αθήνας
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2018
Την 54η εθελοντική αιμοδοσία από την
ίδρυση της τράπεζας αίματος, που διατηρεί στο Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ», διοργάνωσε ο Σύλλογός μας, στα γραφεία του,
την Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018, σε συνεργασία με το κέντρο αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος
Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ».

✓

Νέα στήλη
εγκαινιάζεται στη Φ.Α.

Βιωματική

(συνέχεια στη σελ. 13)

Κυριακή,
22 Απριλίου 2018, 17:00

Δράση Δραματοθεραπείας

«Παλμογραφίες..!»
από τον Δημήτρη Σαλούστρο
(του Ζαΐμη) . . . . . . . . . . . . . . ΣΕΛ. 8

σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

Ετήσια, 2ήμερη
εκδρομή του
Συλλόγου Ανωγειανών
της Αθήνας,
•Μυστράς
•Σπάρτη
•Μονή Έλωνας
•Λεωνίδιο

ανωγειανεσ αθιβολεσ, σελ. 10

στα Γραφεία του Συλλόγου,
εμπνευσμένη απ’ τη φωνή
του Νίκου Ξυλούρη
(Σχεδιασμός – Συντονισμός:

Ακριβή Βρέντζου,
Ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια
– δραματοθεραπεύτρια)

Ιστοριεσ του ωκεανου
σελ. 7, της Μαρίας Χρονιάρη

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

σκέψεις...
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Ανωγειανές...

η τουρκια ειναι... τι δεν καταλαβαινεις;

Η επιθετικότητα της Τουρκίας -αδιακρίτως αν αυτή πριν το 1923,
λεγόταν « Οθωμανική Αυτοκρατορία» (κι έχει σημασία το «αυτοκρατορία» …), ή αν έκτοτε, αναφέρεται ως «Τουρκική Δημοκρατία»- είναι εγγενής. Οι ρίζες της Τουρκίας έχουν βαθιά εισχωρήσει
στην επιθετικότητα και σε κάθε είδους πρακτική έκφρασή της. Υπό
αυτή την προσέγγιση, η θέση που εύκολα ακούω και εκστομίζουν
διάφοροι, Έλληνες και μη, ότι για την σημερινή έξαρση και αλλοφροσύνη του Ερντογάν και των συν αυτώ, ευθύνεται ο ίδιος ο Ερντογάν και ο νεοοθωμανισμός που υπηρετεί και εκφράζει, είναι εν
μέρει σωστή, αλλά σαφώς επιφανειακή και παραγνωρίζει ή καλύτερα, παρακάμπτει την αλήθεια, ότι ο νέος «Σουλτάνος»», δεν κάνει τίποτα λιγότερο από το να προσπαθεί να υλοποιήσει τα διακηρυγμένα σχέδια της Τουρκίας για να γίνει αυτή «Μεγάλη» ξανά.
Η Τουρκία ποτέ δεν υπήρξε κράτος που υπάκουε στους κανόνες
του Διεθνούς δικαίου. Και ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η παραβατικότητά της, πέρασε φάσεις διακύμανσης ή ότι,
έστω, κάποτε ήταν πολύ πιο ήπια. Ως εκ τούτου, πλανώνται οικτρά,
όσοι εκτιμούν, ότι χωρίς τον Ερντογάν, η Τουρκία θα μπορούσε
να γίνει και πάλι ένας, έστω συνεννοήσιμος, γείτονας.
Αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε και ξεκαθαρίσουμε (προς απαλοιφή τυχόν αμφιβολίων), είναι ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας,
βρίσκεται σε έξαρση και άλλοτε σε ύφεση, ανάλογα και με την
εσωτερική κατάσταση της χώρας και τις διεθνείς συγκυρίες. Ένας
αντικειμενικός μελετητής της σύγχρονης ιστορίας της γείτονος χώρας, δεν θα μπορούσε παρά να συμπεράνει, ότι διαχρονικό γνώρισμα της Τουρκίας, από την εποχή των σουλτάνων έως την εποχή
του κεμαλισμού και τώρα του νεοοθωμανισμού υπήρξε πάντα η
καταπίεση των λαών στο εσωτερικό της χώρας. Αλλά και η τάση
για επεκτατικότητα έναντι των γειτόνων της.
Προς επίρρωση και βεβαίως απόδειξη αυτού του συμπεράσματος,
δεν έχουμε παρά να «αναγνώσουμε» την ιστορία της Τουρκίας,
τα τελευταία 100 χρόνια: Στο μεν εσωτερικό, έχουμε διωγμούς,
εκτοπισμούς και γενοκτονίες Ελλήνων, Αρμενίων, Αράβων, Κούρδων και Αλεβιτών, αλλά και οι δολοφονίες, όπως και οι φυλακίσεις
αντιφρονούντων σε λευκά κελιά. Και βεβαίως η φίμωση του Τύπου.
Από την άλλη πλευρά, στο εξωτερικό της, η Τουρκία έχει να επιδείξει παράνομες εισβολές, κατοχές και εποικισμούς. (Αλεξανδρέττα, Ιράκ, Συρία, Κύπρο, Κουρδιστάν). Αλλά και, όπως προείπαμε, μια διαρκή επιθετικότητα-παραβατικότητα σε Αιγαίο και
ανατολική Μεσόγειο. Ποιος θα μπορούσε να μην φτάσει στο συμπέρασμα, ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος τυραννικό, που καταδυναστεύει τους πολίτες του εσωτερικά και τρομοκρατεί τους γείτονές του, εκτός των συνόρων του. Ειδικά η εξωτερική επέκταση
είναι για το ίδιο το τουρκικό, αυταρχικό καθεστώς, όπως και για
κάθε όμοιό του, θεμελιώδες στοιχείο αναπαραγωγής και επιβεβαίωσης της ισχύος του.
Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, που λόγω ένδειας χώρου, δεν δύναμαι να αναπτύξω περισσότερο, θεωρώ, ότι όσοι, επιμένουν σήμερα, να αναζητούν ή να προσδοκούν ή έστω να εύχονται
την μεταμόρφωση της Τουρκίας, απατώνται.
Για κανένα λόγο, ούτε καν στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των διαδικασιών και κριτηρίων για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, ο
γείτονάς μας, δεν πρόκειται να ηρεμίσει και να φρονιμέψει. Πόσο
μάλλον να εκδημοκρατιστεί. Δεν αντέχεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο από την Τουρκία. Δεν το θέλει. Κανείς πλέον λογικός δεν
συζητά γι’αυτό.
Μα και ο ίδιος ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου,
πρόσφατα ανάφερε, και σαφώς ειλικρινώς, ότι εάν οι Τούρκοι εφαρμόσουν όλα τα κριτήρια της ένταξης στην ΕΕ, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς θεσμούς: «Στην ουσία
θα καταργήσουμε το κράτος μας…».
Είπαμε ξανά, ότι όσοι πιστεύουν, πως η Τουρκία γίνεται επιθετική,
λόγω της εκάστοτε ηγεσίας της, κάνουν λάθος. Τούτο αποδεικνύει η νεώτερη αλλά και σύγχρονη ιστορία της γείτονος χώρας. Κάποτε έλεγαν ότι έφταιγε το κεμαλικό-στρατιωτικό κατεστημένο,
όπως τώρα λένε ότι φταίνε οι νεοοθωμανοί. Πρόκειται για «παραμύθια» και για επικίνδυνη παραδοχή, που μας «νανουρίζει…» με
στην άποψη, ότι η εξ ανατολών, απειλή είναι πρόσκαιρη και θα
περάσει… Κινδυνεύω να παρεξηγηθώ. Όμως όντας άνθρωπος φιλειρηνικός από μια χώρα, που βαθιά πιστεύω ότι είναι φιλειρηνική,
δεν μπορώ, παρά εναγωνίως να αναζητώ τις αιτίες και το πραγματικό βάθος της τουρκικής απειλής. Η χώρα μας, πρέπει να γίνει
υποκείμενο των εξελίξεων και όχι αντικείμενο αυτών. Ας οργανώσουμε τον αποτρεπτικό σχεδιασμό μας, και ας ανατάξουμε το ανάστημά μας. Οι στιγμές που βιώνουμε, είναι ιστορικές και κρίσιμες.
Δεν μπορούμε να παρασυρθούμε και να παραμυθιαστούμε στον
«ωχαδερφσιμό μας» και στο «… δεν θα γίνει τίποτα». Για να μην
γίνει, πρέπει να αντιδράσουμε, να οργανωθούμε, και να συσπειρωθούμε. Όσο το δυνατόν ταχύτερα.
Γιάννης Β. Μανουράς

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

μουσικές κυκλοφορίες

«

Αμίλητο νερό»

Γραφεία

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

Νέο μουσική σύμπραξη του Χάρη Φασουλά
με το θρύλο της κρητικής μουσικής παράδοσης:
τον Ψαραντώνη
Φεβρουάριος 2018
«Θεριό η ψυχή του ανθρώπου…
Θεριό που δε μερώνει στιγμή…
Συνεχώς ξάγρυπνη, ανήσυχη, γυρεύει ν’ ακολουθήσει τα βήματα…
Τα βήματα που δείχνει ο δρόμος….
Τα βήματα που οδηγούν στο μονοπάτι…
Στο Σκοπό….
Προχώρα… μα ο δρόμος ανοίγει…».
«Θεριό» όμως και η μουσική, όπως λέει και ο μεγάλος Ψαραντώνης.
Ψυχή και μουσική, δυο “θεριά” που μάχονται μέσα σ’ ένα σώμα…
Η μουσική αυτή στιγμή είναι πολύ ιδιαίτερη για
μένα, αφού έχω τη τιμή να συνευρίσκομαι και να
μοιράζομαι αξέχαστες στιγμές μ’ ένα θρύλο της
μουσικής.
Η χαρά μου απερίγραπτα μεγάλη…
Το δέος ακόμα μεγαλύτερο…
Ψαραντώνη σ’ ευχαριστώ…
Ξανά παρών και ο Νίκος…
Ένας σημαντικός καλλιτέχνης, μια ιδιαίτερη μουσική μορφή, που η « δύναμη» του ταλέντου του δε
σταματά ποτέ να μας συναρπάζει…
Ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης… μα πάνω απ΄
όλα… Άνθρωπος!
Νίκο Στρατάκη σ’ ευχαριστώ για άλλη μια φορά
για τον «ήχο» σου…
‘Ένα μεγάλο ευχαριστώ, στο Κώστα Μαρκάκη
για την ηχογράφηση, τη μίξη και τη συμμετοχή
του στο τραγούδι μου.
Ακόμα, θερμές ευχαριστίες, στο Νεκτάριο Περογιαννάκη και την Αριστέα Καρατάσου για το
βιντεοκλίπ του τραγουδιού.
Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στη Μαρία-Ελένη...
Χάρης Φασουλάς,
Φεβρουάριος 2018

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

Αμίλητο νερό
(Στίχοι-Μουσική: Χάρης Φασουλάς)
(Ερμηνεία: Ψ
 αραντώνης
Χάρης Φασουλάς)
Ο νους δε ‘ ναμαζώνεται
δε λέει να μερώσει
κι έχουν χιλιάδες λογισμοί
τη σκέψη μου πλακώσει
Η σκέψη πάλι εμπέρδεσε
κι εκόλλησε στα ίδια
Θε μου και δως μου δύναμη
γιατί θα βγουν παιχνίδια
Βρυχάται μέσα το θεριό
κι ο πόνος ξεχειλίζει
μα ποιο λιοντάρι σε κλουβί
να φύγει δεν ελπίζει
Στση λευτεριάς τον ουρανό
ποθώ να ξαποστάσω
‘πο πάθη αλάργο και καημούς
ίσως εκεί ν’αγιάσω
Κι όμως τ’ αμίλητο νερό
πάλι εποτίσανε με
κι οι πεθυμιές μου ερίζωσαν
βαθιά κι εσκάσανε με
Λεξιλόγιο:

Δε’ναμαζώνεται = Δε συμμαζεύεται • Λογισμοί = Σκέψεις
Εμπέρδεσε = Μπέρδεψε • Αλάργο = Μακριά • Πεθυμιές = Επιθυμίες

Θ υ μ η θ ε ί τ ε
Από την «ομάδα
πρωτοβουλίας»
Αποφοίτων ΓυμνασίουΛυκείου Ανωγείων
›› Περνά ο καιρός, με σχέδιο ή από συνήθεια, ποιος ξέρει, ήρθε κιόλας ο Μάρτης,
από κοντά απερίσκεπτη η Άνοιξη, γεμάτη
όπως πάντα υποσχέσεις, όμως το θέμα μας
είναι άλλο, πιο πέρα, προγραμματισμένοθυμηθείτε- στην καρδιά του καλοκαιριού,
εκεί κατά το Δεκαπενταύγουστο.
Έχοντας στο μεταξύ προκύψει διάφορα
βαρβαρικά εξ Ανατολών και άλλα Υπερατλαντικά απόκρυφα, που εύλογα ξεστρατίζουν τη σκέψη μας θεωρούμε χρήσιμη αυτήν την υπόμνηση.
Μιλούμε πάλι για την ιδέα εκείνης της
«ομάδας πρωτοβουλίας», που σκέφτηκε
και προτείνει τη συνάντηση όλων των Αποφοίτων του Σταυρακείου Γυμνασίου-Λυκείου Ανωγείων τον ερχόμενο Αύγουστο
στα Ανώγεια στον τόπο που, μάθαμε τα
πρώτα γράμματα, «τα εγκύκλια», πως τα
λέμε, και στον οποίο τόπο, πέρα από την
ευγνωμοσύνη στους δωρητές Μιχάλη και
Λετίτσια Σταυρακάκη, χρωστάμε μια αναγνώριση και μια συνδρομή το κατά δύναμη.
Που θα πει θυμηθείτε να επισκεφτείτε
ξανά τις πρώτες σχετικές ανακοινώσεις
στις αναρτήσεις του Δεκεμβρίου 2017 της
Ανωγής και τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις

του τελευταίου τεύχους (αριθ.311) της
Φωνής των Ανωγείων, όπου θα βρείτε
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τα
καθέκαστον της κίνησης αυτής:
Ποιοι, πότε, πως και γιατί θεώρησαν χρήσιμη την διαμόρφωση μιας ενεργού συλλογικότητας ως εκπλήρωση χρέους και
ως δικαίωμα μιας πολιτιστικής παρουσίας
σε έναν τόπο, που σεμνύνεται για τους
ιστορικούς του αγώνες προς υπεράσπιση
των διακαίων του και τον διαρκή του αγώνα για την αξιοποίηση της πνευματικής
του περιουσίας.
Που θα πει θυμηθείτε να ανταποκριθείτε
ζυμώνοντας την πρώτη μαγιά και διαδίδοντας την ιδέα στους ανθρώπους του
κύκλου σας, που τους αφορά, κι εκείνοι
στους δικούς τους, έτσι που τον Αύγουστο τα Ανώγεια να πλημμυρίσουν από
γηγενείς και απόδημους, που μεταφυτεύτηκαν αλλού, αλλά δεν ξεριζώθηκαν, που
μάκρυναν, αλλά δεν ξέχασαν.
Που θα πει θυμηθείτε τον τρόπο που συστήνεστε, όταν σας ρωτούν από πού είστε
και η απάντηση δεν είναι «από ένα χωριό
της Κρήτης», αλλά «από τα Ανώγεια» και
εκείνο το οριστικό άρθρο «τα», που σημαίνει πως για κάποιους σοβαρούς λόγους
οι άλλοι οφείλουν να τα ανα-γνωρίζουν
χρειάζεται υπεράσπιση για να μην ξεπέσει
σε κάποιο αόριστο «ένα».
Και όλα αυτά θυμηθείτε δεν απαιτούν
τίποτα περισσότερο από αγνό, ανεπιτήδευτο ενθουσιασμό, τα άλλα θα έρθουν
μόνα τους.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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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

Α) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ανωγείων, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες και την
ευγνωμοσύνη της στην οικογένεια του Ιερέα Γεωργίου Ανδρεαδάκη για την ευγενική του δωρεά
ποσού 300 ευρώ εις μνήμη Παπά Νικόλα Ανδρεαδάκη.
Β) Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά
Μαζί με το Δήμο Ανωγείων, τον Ανωγειανό επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο χώρο του
τουρισμού κύριο Αθηναγόρα Ανδρεαδάκη του
Μηνά για την ευγενική του προσφορά στο 1ο και
2ο Νηπιαγωγείο Ανωγείων καθώς και στο Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων, ο οποίος χρηματοδότησε
την κατασκευή θερμοπρόσοψης εξωτερικά σε
όλο το κτήριο των δύο νηπιαγωγείων στην αρχή
της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και στην προμήθεια με 2 τόνους πετρέλαιο θέρμανσης.
Την οικογένεια του αιδεσιμότατου Νικολάου
Ανδρεαδάκη για την ευγενική της δωρεά ποσού
300 ευρώ εις μνήμη του.
Την οικογένεια Αιμίλιου και Έφης Ανδρεαδάκη
για την ευγενική της δωρεά ποσού 50 ευρώ εις
μνήμη του πρωτοπρεσβύτερου Νικολάου Ανδρεαδάκη.
Την οικογένεια Χαχλιούτη Ιωάννη και Βασιλείας για την ευγενική της δωρεά ποσού 50 ευρώ εις
μνήμη Παντελή Καλλέργη.
Την Αθηνά Σμπώκου του Χριστόδουλου για την
ευγενική της δωρεά ποσού 100 ευρώ εις μνήμη
Παντελή Καλλέργη.
Τον Βασίλειο Μανουρά (Στρατηγό) για την ευγενική του δωρεά ποσού 50 ευρώ εις μνήμη Μιχαήλ Μανουρά (Βαρδαβά) και ποσού ακόμα 50
ευρώ εις μνήμην Εμμανουήλ Μανουρά (Μανιάτη).
Την οικογένεια Στέφανου και Ελένης Χαιρέτη
(του Λυκούργο) για την ευγενική της δωρεά ποσού
50 ευρώ εις μνήμη Παντελή Καλλέργη.
Τον Εμμανουήλ Σμπώκο του Ανδρέα για την
ευγενική του δωρεά ποσού 50 ευρώ εις μνήμη Παντελή Καλλέργη.
Τα τέκνα Μαρίας Νικολάου Σταυρακάκη (αεροπόρενας)για την ευγενική τους δωρεά ποσού 200
ευρώ εις μνήμη της μητέρας τους.
Την οικογένεια Δημήτρη και Μαρίας Φρυσάλη
για την ευγενική της δωρεά ποσού 50 ευρώ εις
μνήμη Δόξας Σαμόλη.
Γ) Η Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά
την οικογένεια του Βασίλη Κεφαλογιάννη (Βαρδαβά) για την ευγενική της δωρεά ποσού 100 ευρώ
εις μνήμη του εκλιπόντος.
την Ελένη Σμπώκου του Σάββα για την ευγενική
της δωρεά ποσού 50 ευρώ εις μνήμη Παντελή
Καλλέργη.
την οικογένεια του πρωτοπρεσβύτερου Νικολάου
Γ. Ανδρεαδάκη για την ευγενική της δωρεά ποσού
300 ευρώ εις μνήμη του εκλιπόντος.
για τις ευγενικές τους δωρεές εις μνήμην Λουλουδιάς Δραμουντάνη τους Δραμουντάνη Γεώργιο
του Νικολάου, ο οποίος προσέφερε το ποσόν των
100 ευρώ, Δραμουντάνη Γεώργιο του Εμμμανουήλ, ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 50 ευρώ
και Δραμουντάνη Χαράλαμπο του Ανδρέα, ο
οποίος προσέφερε το ποσόν των 50 ευρώ.
Δ) Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας ΠαιδείαςΠολιτισμού (Κοινωνική Υπηρεσία) του Δήμου
Ανωγείων, αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά :
Τον Γεώργιο Σαλούστρο του Σταύρου για τη δωρεά ύψους 20.000 ευρώ για την αγορά αυτοκινήτου (mini bus), που θα διατεθεί για τις ανάγκες
της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Τον Αεράκη Χαράλαμπο (Νταροχαραλάμπη) για
τη δωρεά ύψους 50 ευρώ εις μνήμη του αδελφού
του Γιώργη Αεράκη (Νταρογιώργη).
Ε) Ο Δ/ντης του Κ.Υ Ανωγείων ευχαριστεί θερμά
Τον Σκουλά Μύρωνα του Τζαβολοβασίλη για την
ευγενική του δωρεά ποσού 50 ευρώ εις μνήμη Μιχαήλ Μανουρά και ποσού 50 ευρώ εις μνήμη Δέσποινας Σταυρακάκη.
Το «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ»
για την ευγενική του δωρεά ποσού 200 ευρώ εις
μνήμη Δέσποινας Σταυρακάκη.
Tην οικογένεια του Αεράκη Χαραλάμπου (Νταροχαραλάμπη) για την ευγενική τους δωρεά ποσού 50 ευρώ εις μνήμη Αεράκη Γεωργίου (Νταρογιώργη),
Την οικογένεια Γεωργίου Γωνιωτάκη και ΄Αννας
Παναγιωτάκη για την ευγενική τους δωρεά ποσού
50 ευρώ εις μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη.
Την οικογένεια Νικολάου και Γιάννας Μπιρλιράκη για την ευγενική τους δωρεά ποσού 50 ευρώ
εις μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη.
Τους δωρητές εις μνήμην αιδεσιμότατου Νικολάου Ανδρεαδάκη, οι οποίοι προσέφεραν
Το «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ»
ποσό 200 ευρώ,
Η οικογένεια του αιδεσιμότηταου Σκουλά Κων/
νου ποσό 100 ευρώ
και από τους παρακάτω από 50 ευρώ έκαστος
Σπαχής Γεώργιο (Παιδί)

Ευχαριστήρια
οικογένεια Αντώνη –Αθηνάς Σπαχή
Σμπώκος Γεώργιος
οικογένεια Γιάννη και Σούλας Σμπώκου
οικογένεια Μιχάλη και Ελένης Σμπώκου
οικογένεια Νικολάου και Γιάννας Μπιρλιράκη
οικογένεια Γεωργίου και Αργυρώς Ανδρεαδάκη
οικογένεια Αντωνίου και Βούλας Ανδρεαδάκη
Λευκοθέα Ανδρεαδάκη
οικογένεια Αγγελικής Ανδρεαδάκη χήρας Εμμανουήλ (Σαουνάτσο)
οικογένεια Εμμανουήλ και Χρυσούλας Κοντογιάννη
Άννα Ξυλούρη χήρα Βασιλείου Σκουλά
οικογένεια Σωκράτη-Χρυσούλας Βρέντζου
οικογένεια Εμμανουήλ και Μαρίας Καραλάκη.
Την οικογένεια Καίτης χήρας Χριστόδουλου
Σμπώκου για την ευγενική της δωρεά ποσού 100
ευρώ εις μνήμην Παντελή Καλλέργη.
Τους δωρητές εις μνήμην Χαρίτου Ρούλιου, οι
οποίοι προσέφεραν
Ο Αεράκης Στυλιανό του Νικολάου (Σοκαράς )
το ποσό των 100 ευρώ
Ο Σταματάκης Γιάννη το ποσό των 20 ευρώ
καθώς και οι παρακάτω συγγενείς και φίλοι το
ποσό των 50 ευρώ έκαστος:
οικογένεια Ρούλιου Γεωργίου του Αριστείδη
οικογένεια ΡούλιουΑντωνίου του Αριστείδη
οικογένεια Ρούλιου Στυλιανού του Χαραλάμπου
οικογένεια Ρούλιου Χρήστου του Χαραλάμπου
οικογένεια Ρούλιου Μιχαήλ του Χαραλάμπου
οικογένεια Ρούλιου Αριστείδη του Γεωργίου
οικογένεια Ρούλιου Γεωργίου του Μιχαήλ
οικογένεια Νταγιαντά Κων/νου (ηλεκτρολ.)
οικογένεια Νταγιαντά Μιχαήλ (Μίκιας)
η Βασιλάκη Βούλα (Στέρνες)
η Βασιλάκη Αντωνία (Στέρνες)
ο Βασιλάκης Βασίλειο ( Στέρνες)
η Τοπική Οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ
οικογένεια Κονιού Βασιλείου
οικογένεια Αεράκη Ανδρέα του Γεωργίου (Σοκαράς)
οικογένεια Χριστοφάκη Ιωάννη (Ασήμι)
οικογένεια Κυριακάκη Μανώλη και Λιλίκας Ρούλιου
οικογένεια Σαμόλη Μανώλη του Ιωάννη
οικογένεια Συκιώτη Χαραλάμπη του Βασιλείου
οικογένεια Καβρού Γεςωργίου (Χουμέρι)
οικογένεια άσιου Δημητρίου (Σοκαράς)
οικογένεια Κουμιανάκη Σπύρου (Λούρες)
οικογένεια Γιάννη Πασπαράκη (Λυραρογιάννη)
οικογένεια του Συμιτζή Βασιλείου (Ρέθυμνο)
Τα τέκνα της Μαρίας Σταυρακάκη (αεροπόρενας) για την ευγενική τους δωρεά ποσού 200 ευρώ
εις μνήμην της μητέρας τους.
Τους δωρητές εις μνήμην Δόξας Σαμόλη, οι οποίοι προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ έκαστος
οικογένεια Αιδεσιμόταταου Ανδρεδάκη Γεωργίου
Άννα Ξυλούρη χήρα Βασιλ. Σκουλά
οικογένεια Σπυρίδωνα και Αικατερίνης Φαρσαράκη
οικογένεια Νικολάου και Ειρήνης Καλλέργη
οικογένεια Μανώλη και Ειρήνης Κονιού ( Ταχυδρόμου)
οικογένεια Στεφάνου Σαμόλη του Γεωργίου
οικογένεια Γεωργίου και Αργυρώς Ανδρεαδάκη
(Μπρίκης).
Τον Στέφανο Σαμόλη για την ευγενική του δωρεά
ποσού 200 ευρώ εις μνήμην του εξαδέλφου του
Κονιού Νικολάου.
Τους δωρητές εις μνήμην Αριστείδη Σκουλά, οι
οποίοι προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ έκαστος
οικογένεια Μιχαήλ και Αργυρώς Σκουλά (Κάργα)
οικογένεια Δημήτρη και Μαρίας Μπέρκη
Τους δωρητές εις μνήμην Λουλουδιάς Δραμουντάνη, οι οποίοι προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ
έκαστος
Ολγα χήρα Κων/νου Καφατσή
Ξυλούρη Άννα χήρα Βασιλείου Σκλουλά
οικογένεια Σταύρου Σαλούστρου του Κων/νου
οικογένεια Δραμουντάνη Γεωργίου του Βασιλ.
(Σαββάκη)
οικογένεια Ορέστη Πασπαράκη Brooklyn N.Y.
U.S.A.
ΣΤ) To Eκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού
Αγίου Ιωάννη Ανωγείων ευχαριστεί θερμά τους
δωρητές εις μνήμην αιδεσιμότατου Νικολάου Ανδρεαδάκη οι οποίοι προσέφεραν για τις ανάγκες
του ναού τα κάτωθι ποσά:
Οικογένεια Νικολάου - Αργυρώς Γρύλλου το ποσό των 100 ευρώ.
Ποσό 50 ευρώ οι
Ιερατικό Σύνδεσμο Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης
και Αυλοποτάμου
οικογένεια Ελευθερίου και Αικατερίνης Γρύλλου
οικογένεια Γεωργίου και Μαρίας Γρύλλου
οικογένεια Χαριδήμου και Αδαμαντίας Σταυρακάκη
οικογένεια Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνας
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Κουτεντάκη
οικογένεια Χρήστου και Μάρως Τσακπίνη
οικογένεια Κωνσταντίνου και Παρασκευής Νταγιαντά
οικογένεια Κωνσταντίνου και Αργυρούς Σπαχή
Δώρα Αεράκη χήρα Βασιλείου
Οικογένεια Μύρωνα Ανδρεαδάκη (Ασήμι) το
ποσό των 20 ευρώ.
Ζ) To Eκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ανωγείων Μυλοποτάμου
ευχαριστεί θερμά τα τέκντα του αείμνηστου Νικολάου Σταυρακάκη (Αεροπόρου), για την δωρεά
ποσού 200 ευρώ εις μνήμην της μητέρας τους Μαρίας Σταυρακάκη Αεροπόρενας.
Η) To Eκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας του
Αγίου Δημητρίου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά τους
δωρητές εις μνήμην Λευκοθέας Μανιώρου, οι
οποίοι προσέφεραν τα κάτωθι ποσά:
50 ευρώ οικογένεια Ειρήνης Παντελή Μανιώρου
200 ευρώ οικογένειες των ανηψιών Ρεγγίνας,
Όλγας, Ουρανίας και Χαρούλας Μανιώρου.
Θ) Οι δάσκαλοι και οι μαθητές του δημοτικού
σχολείου Ανωγείων ευχαριστούν θερμά
Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων και τον ανώνυμο δωρητή για τον εφοδιασμό του σχολείου με
100 πακέτα κόλλες φωτοτυπικού.
Την οικογένεια Παπαδημητρόπουλου Δημητρίου
και Μαρίας Ξυλούρη (του Μιχαλιό), η οποία προσέφερε πετρέλαιο αξίας 500 ευρώ για τις ανάγκες
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων και επίσης
πετρέλαιο αξίας 500 ευρώ για τις ανάγκες του 1ου
και 2ου Νηπιαγωγείου Ανωγείων εις μνήμην Κωνσταντίνου Ξυλούρη (Κοζύρη).
Ι) Το ΔΣ του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά τον Γεώργιο Νταγιαντά του Αλεξάνδρου για την ευγενική του δωρεά ποσού 50
ευρώ εις μνήμη Δόξας Σαμόλη.
Η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια του Γεωργίου Μανουρά (Μηλιαρά) ευχαριστούν θερμά θερμά όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος
τους για την απώλεια του αγαπημένου τους συζύγου, πατέρα, παππού.
Ευχαριστούν ειδικώς:
τον Γεώργιο Μανουρά (Ζωνοβασίλη)
όσους προσέφεραν χρηματικά ποσά στη μνήμη
του, για το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ:
τον Γεώργιο Σμπώκο (100 ευρώ), το Μιχάλη και
τη Ρένα Δασκαλάκη (50 ευρώ), την Ελένη Λώλα
- Ζωνολένη (50 ευρώ), την οικογένεια του παπά
Νικόλα Ανδρεαδάκη (50 ευρώ), την Ευσεβία Ψαρουδάκη (20 ευρώ), την Κατίνα Μανουρά - Ζωνογιώργαινα (50 ευρώ) και την Ιφιγένεια Μανουρά - Μηλιαρά (80 ευρώ).
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Αθήνα
Μάρτιος
2018

Ο μουσικοσυνθέτης
και άλλοτε συνεργάτης
του Νίκου Ξυλούρη,

Χρήστος Λεοντής μιλάει αποκλειστικά
στην «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
και το Μανώλη Σκανδάλη,
για την συνεργασία του με τον Αρχάγγελο της Κρήτης,
αλλά και τα νέα του καθήκοντα ως προέδρου της δημόσιας τηλεόρασης
Τί λέει:
-Για την γνωριμία και την συνεργασία του με το Νίκο Ξυλούρη…
-Για τον άνθρωπο,
τον καλλιτέχνη και τα ιδιαίτερα
χαρίσματα του Ξυλούρη…
-Για την φυσιογνωμία του Νίκου,
που στο πρόσωπο και στη φωνή
του, έβλεπε ολόκληρη την Κρήτη…
-Για την τότε και την σημερινή
εποχή…
-Για την παγκοσμιοποίηση
και τις χαμένες αρετές και
αξίες από τους ανθρώπους…
-Για αυτά που θέλει να ακολουθήσει σαν πρόεδρος της ΕΡΤ…
› κ. Λεοντή, σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρότασή μας να μιλήσετε για τον
αείμνηστο Νίκο Ξυλούρη!
ΧΛ _ Κι εγώ ευχαριστώ, κύριε Σκανδάλη, γιατί ο Νίκος Ξυλούρης είναι ένα σημείο αναφοράς και δεν πρέπει ποτέ να τον ξεχνάμε. Πρέπει να βρίσκουμε τους τρόπους κάθε φορά να
υπενθυμίζουμε, κυρίως τους νεότερους ανθρώπους, ότι υπήρξαν άνθρωποι, που κάτι σημαντικό προσέφεραν σε αυτόν τον τόπο, είτε σε
εθνικό επίπεδο, είτε σε τοπικό. Είναι μια κληρονομιά που χωρίς αυτή, εμείς είμαστε μετέωροι στην κοινωνία. Η κληρονομιά είναι αυτή
που μας στηρίζει. Δεν μπορεί να κάνεις βήμα
προς τα μπρος αν δεν γυρίσεις να κοιτάξεις
πίσω.
›Θέλω να γυρίσουμε το κουβάρι του χρόνου
πίσω και να μας πείτε πώς έγινε η πρώτη
γνωριμία σας με τον Ξυλούρη και πως προέκυψε, μετέπειτα η συνεργασία σας;
ΧΛ _ Τον Ξυλούρη τον είχα ακουστά, όπως
όλοι μας, όπως κι αυτός εμένα, επειδή είμαστε
δημόσια πρόσωπα και γνωρίζει ο ένας τον
άλλον, είτε από το ραδιόφωνο είτε από
διάφορες συναυλίες. Όμως στην περίοδο της
δικτατορίας, ο Νίκος Ξυλούρης συνεργαζόταν
μαζί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο στην μπουάτ
«ΛΗΔΡΑ» στην Πλάκα. Εγώ εκείνη την
περίοδο, λίγο μετά τα γεγονότα της Νομικής
Σχολής και του Πολυτεχνείου το 1973, είχα
γράψει το «Καπνισμένο Τσουκάλι» και άνοιξα
για το λόγο αυτό μια μπουάτ, με σκοπό να
προβάλω το έργο μου αυτό (ενν. «Καπνισμένο
Τσουκάλι»). Την μπουάτ αυτή μου την έκλεισε
η αστυνομία μέσα σε είκοσι μέρες, μαζί με
άλλα «κακόφημα» κέντρα, όπως τα είχανε πει
τότε οι Συνταγματάρχες. Ακριβώς εκείνη την
περίοδο το… «Facebook» της εποχής ήταν η
μετάδοση από στόμα σε στόμα του τί γινότανε
παντού. Η μπουάτ χωρούσε γύρω στα 120

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤO

Μανώλη
Σκανδάλη
άτομα, με τους θαμώνες να είναι ηλικίας είκοσι
με εικοσιπέντε ετών ο μεγαλύτερος. Όταν
βλέπαμε κάπως πιο μεγάλους λέγαμε ότι θα
ήταν από την Ασφάλεια και ήρθαν για να
ακούσουν αν λέγαμε ενάντια της Χούντας. Η
φήμη της μπουάτ έφτασε και στα άλλα μαγαζιά
και σε αυτό που ήταν ο Γιάννης και ο Νίκος
(σ.σ. Μαρκόπουλος - Ξυλούρης), διότι δούλευε
πολύ καλά μέχρι να μας κλείσει το καθεστώς
εκείνο. Τώρα πώς έγινε η συνεργασία μας με
το Νίκο…. Ένα βράδυ ήρθε στο μαγαζί ο
Νίκος Ξυλούρης, όπου άκουσε όλο το
πρόγραμμα και παράλληλα το «Καπνισμένο
Τσουκάλι». Στο τέλος ήρθε και μου λέει: «Τα
τραγούδια αυτά θέλω να τα πω εγώ!». Του
απάντησα, «Να τα δοκιμάσουμε, πρώτα, κι αν
βγει το αποτέλεσμα που θέλω τότε πολύ
ευχαρίστως να τα πεις!». Στην ουσία έτσι
γνωριστήκαμε κι έτσι ξεκίνησε η γνωριμία μας
και η συνεργασία μας σε συναυλίες.
›Με τον Ξυλούρη κάνατε δυο δισκογραφικές
δουλειές, το «Καπνισμένο Τσουκάλι» και τις
«Παραστάσεις»…
ΧΛ _ Στην ουσία κάναμε το «Καπνισμένο
Τσουκάλι», διότι οι «Παραστάσεις» έγιναν με
συμμετοχή και άλλων τραγουδιστών.
›Με τα τραγούδια σας θέλατε να περάσετε
ορισμένα μηνύματα για εκείνη την αλλιώτικη
εποχή, σαν «εργαλείο» έκφρασης;
ΧΛ _ Ναι, προφανώς. Όλα μου τα τραγούδια,
και όχι μόνο το «Καπνισμένο Τσουκάλι», κάτι θέλανε να πούνε. Βασικά είχανε σαν στόχο
την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την αλληλεγγύη των ανθρώπων. Τις ανθρώπινες αξίες
στηρίζουν τα τραγούδια μου. Δεν είναι τραγούδια απλά για διασκέδαση.
›Σας απασχολούσε περισσότερο ο τραγουδιστής ή ουσία των τραγουδιών αυτών, τότε;
ΧΛ _ Ο τραγουδιστής ποτέ δεν με ενδιέφερε.
Εγώ γράφω τραγούδια κι ας τα πει όποιος να

ναι, που λέει ο λόγος.
›Πριν συναντηθείτε με τον Νίκο Ξυλούρη, είχατε ολοκληρωμένη εικόνα του τί εστί Νίκος
Ξυλούρης και ακόμα αν ταιριάζανε στο ηχόχρωμά της φωνής του τα τραγούδια σας;
ΧΛ _ Ναι, σίγουρα! Ήταν πριν από εμένα μαζί με τον Μαρκόπουλο και είχα ακούσει πολλά
τραγούδια τους. Την «ΞΑΣΤΕΡΙΑ» αλλά και
άλλα… Η φωνή του Νίκου, μου θύμισε όλη
την Κρήτη!! Τον Μουντάκη, αλλά και τους
παλιότερους, που είχανε την αύρα και την
ξεχωριστή αυτή έκφραση, που στον Ξυλούρη
ήτανε ιδιαίτερα ανεπτυγμένη.
›Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είχε ο Ξυλούρης που τον έκαναν ξεχωριστό σαν τραγουδιστή και καλλιτέχνη, αλλά και σαν άνθρωπο;
ΧΛ _ Είχε μια ελευθερία στην έκφρασή του!
Δεν έχει τόσο πολύ σημασία η χροιά της φωνής
και η καλλιέργεια όσο το πόσο ελεύθερα βγαίνει αυτό το «κάτι» από μέσα. Είναι όπως μιλάμε από καρδιάς και εκφράζομε τα συναισθήματά μας, γνήσια και αληθινά, το ίδιο ακριβώς
στοιχείο περνάει και στο τραγούδι.
›Μαζί κάνατε τα έργα «Παραστάσεις» και
«Καπνισμένο τσουκάλι». Βρήκατε στο πρόσωπό του και στην ερμηνεία του ό,τι ακριβώς
θέλατε και όπως ακριβώς τα περιμένατε σε
όλα τα επίπεδα;
ΧΛ _ Ναι… Η ερμηνεία είναι ακριβώς αυτό που
σου είπα πριν. Η ελευθερία εκφοράς του μουσικού λόγου, ας το πω έτσι, που στον Νίκο
ήτανε πολύ έντονο!
›Θυμάμαι, μου είχατε πει κάποτε στο ραδιόφωνο, ότι «ευτυχώς» που δεν ζει σήμερα γιατί αν ζούσε θα έβλεπε την κατάντια μας… Θέλατε να τονίσετε την μεγάλη ευαισθησία που
είχε σαν άνθρωπος;
ΧΛ _ Κοίταξε να δεις, όλοι μας έχουμε ευαισθησίες και προσπαθούμε με τον ένα ή τον

›Πιστεύεται ότι στάθηκε και τυχερός όσον
αφορά τις συγκυρίες και την εποχή που έζησε;
ΧΛ _ Κοίταξε να δεις…Όταν εκφράζεσαι αληθινά στην εποχή σου, είναι αυτό που μένει.
Σίγουρα η συγκυρία παίζει το ρόλο της για
όλους ανεξαιρέτως. Σήμερα δεν ξέρω αν θα
είχε την ίδια πέραση με αυτά τα τραγούδια που
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βιογραφικο ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΟΝΤΗ
Ο Χρήστος Λεοντής γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 11 Μαΐου 1940. Ενώ παρακολουθούσε τις πρώτες ακόμη τάξεις του
σχολείου, άρχισε να ψέλνει στην εκκλησία. Εκεί επηρεάστηκε άμεσα από τη βυζαντινή μουσική που, μαζί με το κρητικό τραγούδι,
άρχισαν να διαμορφώνουν τη μουσική του προσωπικότητα. Έμαθε μαντολίνο και πιο μετά βιολί. Οι πρώτες συνθετικές προσπάθειες
του Χρήστου Λεοντή έγιναν το 1952, πάνω σε κείμενα μεγάλων εορτών της Εκκλησίας. Αφού το 1957 τελείωσε το γυμνάσιο, ήρθε
στην Αθήνα για να φοιτήσει στο Ωδείο Αθηνών, στην τάξη των θεωρητικών μαθημάτων. Καθηγητές του ήταν ο Μενέλαος Παλλάντιος
και ο Γιάννης Α. Παπαϊωάννου. Τις σπουδές του συνέχισε αργότερα στο Conservatoire National de Musique στο Παρίσι όπου
διδάχθηκε Αρμονία, Αντίστιξη και Φούγκα με καθηγητή του τον Allen Weber. Ο ίδιος σε διάφορες συνεντεύξεις του έχει χαρακτηρίσει
τον εαυτό του ως αριστερό, ιδεολογικά αδογμάτιστο όμως, κριτικάροντας και την αριστερά και τη δεξιά όταν χρειάζεται.[1]
Η μουσική του δραστηριότητα καλύπτει πολλούς χώρους, όπως το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση.
Το 1962 ξεκίνησε και επίσημα η συνθετική δραστηριότητα του Χρήστου Λεοντή με μουσικές για τον «Ιππόλυτο» του Ευριπίδη και
τους «Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου.
Το 1963 κυκλοφόρησε, σε δισκάκια των 45 στροφών, η πρώτη δισκογραφική δουλειά του συνθέτη με τραγούδια σε στίχους του
ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου (Φέρτε τη θάλασσα), του Μάνου Ελευθερίου (Το σπίτι γέμισε με λύπη) κ.ά. Στις 20 Ιουνίου τις ίδιας
χρονιάς στο θέατρο «Παρκ» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Αθήνα, κάνει πρεμιέρα η «Μαγική πόλις». Ήταν η περίφημη
μουσικοθεατρική παράσταση του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη όπου ο Λεοντής με τον Μάνο Λοΐζο συμμετείχαν με
τα πρώτα τους τραγούδια διευθύνοντάς τα στο ιντερμέτζο, μεταξύ των δυο μερών της παράστασης.
Το 1964 ηχογραφήθηκε η Καταχνιά, ο πρώτος μεγάλος δίσκος του Λεοντή. Οι στίχοι ήταν του Κώστα Βίρβου και τα κείμενα του
Νικηφόρου Βρεττάκου. Τα τραγούδια ερμήνευσαν ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1965.
Από το 1973 μέχρι το 1982 συνεργάστηκε με τον Κάρολο Κουν. Μετά την αποδημία του Κουν, συνεχίστηκε η συνεργασία με τους
επιγόνους και μαθητές του, Γιώργο Λαζάνη, Μίμη Κουγιουμτζή και συνεχίζει μέχρι σήμερα –τέσσερις δεκαετίες- τη συνεργασία
με το Θέατρο Τέχνης. Από το 1972, η μουσική του Χρήστου Λεοντή ακούγεται σε όλα σχεδόν τα φεστιβάλ της Ελλάδας, με κυριότερα
το φεστιβάλ της Επιδαύρου και το φεστιβάλ των Αθηνών.
Όσον αφορά την συνεργασία του με τον Νίκο Ξυλούρη: «Παραστάσεις» (1975 Columbia). Στίχοι: Μ. Ευθυμιάδης, Ντάριο Φο
(μετάφραση Κ. Σκαλιώρα), Πάμπλο Νερούντα (μετάφραση Δ. Στρατηγοπούλου), Διονύσιος Σολωμός, Γιάννης Μακρυγιάννης (από
τα Απομνημονεύματα), Μάνος Ελευθερίου. Τραγούδι: Μανώλης Μητσιάς, Τάνια Τσανακλίδου, Νίκος Ξυλούρης, Γ. Μεράντζας)
«Καπνισμένο τσουκάλι» (1975 Columbia). Ποίηση Γιάννη Ρίτσου. Αφηγητής: Γιάννης Ρίτσος. Η ζωγραφιά του εξωφύλλου είναι
του Γιάννη Ρίτσου. Τραγούδι: Νίκος Ξυλούρης, Τάνια Τσανακλίδου, Β. Μπαρνής.
Του έχουν απονεμηθεί τέσσερα βραβεία. Το πρώτο για Τραγούδι (1963), το δεύτερο για Κινηματογράφο (1966)- Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης στην ταινία του Πάνου Γκυκοφρύδη «Με τη λάμψη στα μάτια»), το τρίτο για Θέατρο (2004)- βραβείο «Δημήτρης
Μητρόπουλος», για τη μουσική στη Λυσιστράτη (Εθνικό Θέατρο, καλοκαίρι 2004) και το τέταρτο για την εν γένει καλλιτεχνική
προσφορά του – Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης» (Μεγάλο Βραβείο του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης – 2009 «Κύκλος δημιουργικής
μουσικής»), καλύπτοντας έτσι όλους τους χώρους της μουσικής του δραστηριότητας. Σε πολλές δεκάδες ανέρχονται οι με κάθε
τρόπο βραβεύσεις του, σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από διάφορους φορείς, όπως Πανεπιστήμια, σχολεία, χορωδίες, θέατρα,
συλλόγους, δήμους κλπ.
Έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του Ευρωπαϊκού τύπου για τις εργασίες του στο αρχαίο
δράμα (Αχαρνής, Ειρήνη, Βάκχες) με το θέατρο Τέχνης.
Το καλοκαίρι του 2005, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών, διηύθυνε στο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού τη μουσικοχορευτική
παράστασή «Χελιδών ηδομένη...και τραγούδια ευφρόσυνα», βασισμένη στην ανασύνθεση της μουσικής του για πέντε κωμωδίες
τού Αριστοφάνη, σκηνοθετημένες από τον Κάρολο Κουν, το Εθνικό Θέατρο και το θεατρικό τμήμα τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μαζί με άλλους μουσικούς και καλλιτέχνες, (Παλλάντιος, Χατζιδάκις, Αντωνίου, Κουνάδης, Κουρουπός, Χριστοδουλίδης, Χουβαρδάς
Μιχαλακόπουλος κ.ά.). Ίδρυσε την εταιρεία «ΚΟΜΜΟΣ», με σκοπό την ανεύρεση, τη διάσωση, την έρευνα και την έκδοση της
μουσικής που γράφτηκε από όλους τους Έλληνες συνθέτες για το Αρχαίο Ελληνικό Δράμα.
Από το 2001, ύστερα από πρόσκληση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, δίδαξε σε σεμινάρια
μεταπτυχιακούς φοιτητές της θεατρολογίας, Ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, με αντικείμενο τη μουσική στο θέατρο και
ιδιαίτερα στο Αρχαίο Ελληνικό δράμα.
Από τις 16 Απριλίου 2007 και με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Μουσικοσυνθετών
- Στιχουργών Ελλάδος (ΕΜΣΕ).
Το 2008 ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης της πόλεως των Χανίων και το 2011 επίτιμος Δημότης της πόλεως της Κάτω Αχαΐας.
Από τον Αύγουστο του 2017 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2018 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ. Από τον Ιανουάριο
του 2018 είναι πρόεδρος της ΕΡΤ.

άλλον τρόπο να προστατεύσουμε από τον κόσμο την αξιοπρέπειά μας. Να σταθούμε κι
εμείς όρθιοι, γιατί οι συγκυρίες δεν βοηθούν
πάντα στο να κρατηθείς όρθιος. Άλλοτε χρειάζεται περισσότερος αγώνας κι άλλοτε λιγότερος. Το σίγουρο, όμως, είναι ότι ο αγώνας
δεν σταματάει ποτέ.
›Πώς κρίνετε το γεγονός ότι, ενώ έχουν
περάσει 38 χρόνια που έχει φύγει, πάρα
πολύς κόσμος, κυρίως νέοι, Κρητικοί και
μη, που δεν τον έχουν ζήσει, τον έχουν
καλλιτεχνικό πρότυπο;
ΧΛ _ Είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που
είπα νωρίτερα. Μπορεί ορισμένες αξίες
προς το παρόν να υποχωρούν από το προσκήνιο, αλλά οι αξίες είναι ανεκτίμητες.
Όποιος ενδιαφέρετε στη ζωή του για
κάποια πράγματα, βρίσκει τον τρόπο στα
πρότυπα. Ο Νίκος ήταν πρότυπο! Φυσικά, η αξία του κάθε τραγουδιστή φαίνεται και από το ρεπερτόριό του. Δηλαδή,
τί τραγουδάει. Αν δεν τραγούδαγε αυτά
τα τραγούδια ο Νίκος, δεν θα ήταν αυτός
που ήταν. Η προσφορά του Νίκου δεν
ήταν τόσο στα Κρητικά τραγούδια, αλλά
ήταν στα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Χριστόδουλου Χάλαρη, του Ηλία Ανδριόπουλου, του Λίνου Κόκοτου, των δικών μου
και όλων, με τους οποίους συνεργάστηκε.
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τραγούδησε τότε. Η ταύτιση με τα αιτήματα της τότε εποχής είτε καλλιτεχνικά είτε αισθητικά είτε κοινωνικά, ήταν
μια συγκυρία. Βρεθήκαμε όλοι μέσα σε μια ιδιαίτερη κατάσταση και έτσι «έδεσε» το έργο το δικό μας και του
Ρίτσου με τα κοινωνικά αιτήματα της εποχής.
›Πείτε μας τρία επίθετα που ταιριάζουν απόλυτα στο Νίκο Ξυλούρη.
ΧΛ _ Αληθινός, ευαίσθητος και επικοινωνιακός.
›Να αλλάξουμε θέμα και να κλείσουμε με αυτό. Επί τη
ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας στην προεδρία της ΕΡΤ, τί δεν έχει και δεν είχε ποτέ η ΕΡΤ και
θα θέλατε να το έχει και τί έχει που δεν πρέπει να έχει
και θα θέλατε να το αλλάξετε;
ΧΛ _ Πολλά πράγματα λείπουν και ο καθένας μας ξεχωριστά ανακαλύπτει ένα χώρο που πρέπει να έχει ένα Μέσο Ενημέρωσης. Η ουσία είναι το πόσο μπορεί αυτή η

κατεύθυνση να εκφράσει όλο και περισσότερους ανθρώπους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα κάνεις υποχωρήσεις
στην τρέχουσα νοοτροπία. Χρειάζεται πολύς αγώνας εκεί
πέρα, γιατί οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε παγκόσμια κλίμακα δεν βοηθούν τους ανθρώπους
να πατήσουνε πάνω σε αξίες, που τις χρειάζονται πολύ
περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Αυτή η καταστροφή
που έχει επέλθει από την λεγόμενη παγκοσμιοποίηση κάνει τους ανθρώπους να εφησυχάζουν μονάχα αν έχουν
μόνο το μεροκάματο τους και την επιβίωσή τους. Αυτό το
πράμα δεν αφήνει τους ανθρώπους να χαρούν τις υπόλοιπες αρετές της ζωής στερώντας τους πολλές άλλες χαρές.
Ο σκοπός της ΕΡΤ είναι να μπορέσουμε να δώσουμε, με
πνευματική τροφή, πολιτισμό στη χώρα, γιατί με αυτό
τον τρόπο βοηθούμε την κοινωνία να σταθεί όρθια. Επίσης, σκοπός της ΕΡΤ είναι μια σωστή και αντικειμενική
ενημέρωση γεγονός που μας κάνει να «χαλάμε την πιάτσα», που λέμε, όταν μας βλέπουν άλλοι να στηριζόμαστε
σε αυτές τις αξίες. Βλέπω και ακούω κάθε μέρα τί ψεύδη
γράφουν οι λεγόμενοι δημοσιογράφοι. Δεν μπορώ να φανταστώ τί συμφέροντα υποστηρίζει ο ένας και ο άλλος.
Είναι κάτι το πρωτοφανές που δεν μπορούσα να το φανταστώ πριν έρθω στην ΕΡΤ. Βλέπω μια ιδιοτέλεια από
δημοσιογράφους, κυρίως, αλλά και από άλλους και τα
βάζει κανείς με συμφέροντα.
›Θέλετε να πείτε ότι παίζουν το παιγνίδι των καναλαρχών ή παρασύρονται από τα έντονα ιδεολογικά τους «πιστεύω» και τους κάνει μεροληπτικούς;
ΧΛ _ Δεν υπάρχει ιδεολογία. Να σου πω κάτι, οικονομικά
συμφέροντα είναι. Κάνεις μια εκπομπή και σου λένε γιατί
έκανες αυτή και δεν έκανες την άλλη. Κάνεις μια άλλη και
σου λένε γιατί δεν κάνεις μια τρίτη. Πρόσφατα, βγαίνει
μια κυρία και μας λέει ότι κόψαμε κάτι, πράγμα το οποίο
δεν ισχύει ούτε στο ελάχιστο! Αν είναι δυνατό να πάω να
κάνω τον λογοκριτή! Προσπαθούμε να προσφέρουμε στην
κοινωνία καλύτερα πράγματα για τον άνθρωπο.
›Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε πάντα καλά, καλό και
παραγωγικό έργο στα νέα σας καθήκοντα σαν πρόεδρος
του κρατικού καναλιού!
ΧΛ _ Να είσαι καλά κ. Σκανδάλη!

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
Αθήνα, Φεβρουάριος 2018
Μια πολυσχιδής προσωπικότητα με τεράστιο έργο στην παιδεία, την
κοινωνία και στην αντίσταση, ο καθηγητής κοινωνιολογίας και πρώην πρύτανης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βασίλης Φίλιας, έφυγε,
πλήρης ημερών, στις 13 Φλεβάρη 2018.
Ο Βασίλης Φίλιας, μεταξύ των άλλων, ήταν γνωστός φιλοκρητικός
και φιλοανωγειανός! Θαύμαζε πολύ το νησί μας και την ξεχωριστή,
υπερήφανη Ανωγειανή ράτσα, όπως ο ίδιος έλεγε. Ουκ ολίγες και οι
διακριτικές επισκέψεις του στο νησί μας και στα Ανώγεια. Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο Βασίλης Φίλιας
ήταν από τους εξέχοντες ομιλητές στο πλαίσιο του θεσμού «Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο» που διεξαγόταν σχεδόν σε όλη την επαρχία της Ελλάδος και παράλληλα και στα Ανώγεια. Η θεματολογία
του «Ε.Α.Π». είχε να κάνει με φλέγοντα θέματα της κοινωνίας, της
πολιτικής και όχι μόνο.
Αλησμόνητες θα μείνουν οι διαλέξεις του Βασίλη Φίλια στην αίθουσα
του κινηματογράφου του δήμου Ανωγείων, με το κοινό να μένει στην
κυριολεξία καθηλωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του, παρακολουθώντας την ανάπτυξη των θεμάτων, την πλήρη κατάρτιση του
και την δομημένη σκέψη του ασχέτως αν συμφωνούσε ή διαφωνούσε
σε αρκετά!
Να αναφέρουμε, ακόμα μια λεπτομέρεια, ότι ο Βασίλης Φίλιας ήταν
δεινός αναγνώστης της εφημερίδας μας «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και για μια δεκαετία (2007-2017), μόνιμος σχολιαστής της ζωντανής δίωρης ραδιοφωνικής εκπομπής ποικίλης ύλης, «Η ΩΡΑ ΤΣΗ
ΚΡΗΤΗΣ» την οποία επιμελούνταν και παρουσίαζε, ο εκ των αρχισυντακτών της εφημερίδας μας, Μανώλης Σκανδάλης.
Ο Βασίλης Φίλιας γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Νομικά στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών (1946-1953). Τον Ιούνιο του 1953 αναχώρησε
για την Δυτ. Γερμανία, όπου συνέχισε τις σπουδές του στα Θεωρητικά Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (1953-1958) και στην
Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και του Αμβούργου
(1957 – 1961). Στη συνέχεια, έκανε μετεκπαίδευση στα Οικονομικά
της Ανάπτυξης στο London School of Economics (1963-1964) και
διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου (1961) με
θέμα «Η σχέση των κοινωνικά σημαντικών παραγόντων στην Κοινωνιολογία του Μαξ Βέμπερ».
Το 1975 αναγορεύθηκε Υφηγητής Κοινωνιολογίας στην Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) και, το 1977 έγινε Καθηγητής Κοινωνιολογίας. Κατά τα έτη 1981 και 1982, διετέλεσε Πρύτανης της ΠΑΣΠΕ και, αργότερα, κατά την περίοδο 1985-1989, υπήρξε Ιδρυτής και Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το οποίο, επί
της θητείας του, απέκτησε μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική
αναγνώριση. Γενικότερα, όμως, κατά την περίοδο 1975-1989 μαζί με
τον Σάκη Καράγιωργα και τους άλλους διωχθέντες από τη Χούντα
καθηγητές, ανύψωσαν το κύρος της Σχολής στο υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο που ήταν ποτέ, με πρωτεύουσα θέση στα ΑΕΙ της χώρας.
Ο καθηγητής Βασίλης Φίλιας πάντα ήταν, ένας υποδειγματικός πανεπιστημιακός δάσκαλος, από τους λίγους, που λειτούργησε, με ανώτατα, ποιοτικά κριτήρια ως προς την αξιολόγηση των διδασκόντων,
αλλά και των φοιτητών. Μάλιστα, ως προς την επιστημονική του
οντότητα, ήταν κοινώς παραδεκτό, ότι αποτελούσε τον «πατριάρχη
της Κοινωνιολογίας» στην Ελλάδα και αυτό επιβεβαιώνεται και από
το ογκωδέστατο έργο του, το οποίο καλύπτει κυρίως την περιοχή της
θεωρίας της Κοινωνιολογίας,
της Οικονομίας κ.λπ. Με όλες τις
σπουδές και τις άλλες γνώσεις
που απέκτησε, θεωρούταν ως
ένας από τους ελάχιστους πανεπιστημιακούς καθηγητές με ευρεία θεωρητική κατάρτιση και
γνώση, πέρα από την αποστεωμένη θεματικά επιστημονική εξειδίκευση, που έχει η συντριπτική
πλειοψηφία από αυτούς, επάνω
σε ένα και μόνον γνωστικό αντικείμενο.
Ήταν νυμφευμένος από το 1967
με τη νομικό Ελένη Παπακωνσταντίνου, με την οποία απέκτησε ένα γιο, τον Γιάννη.
Ο Βασίλης Φίλιας έφυγε από τη
ζωή στις 13 Φεβρουαρίου 2018,
σε ηλικία 91 ετών.
Μαν. Σκαν.
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Για τον Ψαρονίκο 38 χρόνια μετά
O τόπος του, Ένα από τα Ανείπωτα,
Δυο παραγγελιές του, κ’ Ένας χορός στον Ουρανό
Α θ ή να , Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιος 2 0 1 8

(Από το Γιαννάκο του Ανάστο)
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

υτά ήσαν τα δώρα του καπετάν Δία για την
προστασία που του πρόσφεραν οι Κουρήτες.
Κι’ ύστερα, την έκανε κι αυτός στα μουλωχτά
(αλήθεια που ήταν ο Καπεταν Δίας στο μεγάλο ζόρε το 1822, το 1867, και το 1944 που χαλούσανε και
καίγανε το χωριό…) και για να μην τον βλέπουνε στους
Ολύμπιους Ουρανούς, που βολεύτηκε, σκέπασε για αντίδωρο, τις Ανωγειανές αποστροφές με μπόλικο μπλέ και
επαρέτησε τσοι Κουρήτες-Ανωγειανούς στο έλεός του.
Μα αυτοί εδώκανε πάλι τόπο στην οργή και στην αδικιά,
δεν ήταν δα και η πρώτη φορά, και από πάνω τονέ κάμανε και γείτονα, γιατί όπως και να το κάνουμε:
«Ο Δίας ήτανε βοσκός στ’ Ανωγειανό Αόρι,
Κι ήτανε και το σπίτι του μέσα στο Περαχώρι.»
Και θα πρέπει να’ τανε καλός βοσκός, μα πιο πολύ, καλλίτερος αρωτηχτής, να τα λέμε κ΄ αυτά, γιατί στο Δισκούρι και στον Απανωσήφη έχουν ακόμη να το λένε όταν
παίρνουν όρκο για τη ζωοκλοπή:
«Νη Ζα, φάσκω σου και κάτεχέ το πώς δε σου φταίω
το πράμα σου έργο μου, γή βουλή μου».
Πέτρες και Φως και για πανωσκέπη, μπόλικο μπλέ, είναι
ο γενέθλιος τόπος του Ψαρονίκο... Και το χώμα λίγο για
να ριζώσεις… Και το νερό λιγότερο να ποτιστείς… Κι ο
μόνος τρόπος για να κρατηθείς.... είναι οι Ρίζες να τραβήξουν του βάθους… Κι όσο τραβούν οι Ρίζες του βάθους
και ριζώνεις, τόσο δένεσαι κι αδελφώνεσαι με τον Πέτρινο Τόπο… Κι όσο σφίγγει το δέσιμο άλλο τόσο το ’χεις
ανάγκη να αναπνεύσεις για να μην κρουφτείς…
Κι’ άλλος δρόμος πάλι δεν υπάρχει παρά να τραβήξεις τ’
Αψήλου….
Κι’ η Ανηφόρα ακόμη δυσκολότερη, τι, αψηλές, απόκρημνες κι απάτητες οι κορφές….
Κι όσο τραβάς τ’ Αψήλου, τόσο μετατοπίζεσαι από « βολικά, καμπίσια πατημένα, καλόβολα, δόγματα, σε αψηλές,
απόκρημνες, απότομες κι απάτητες θεωρίες….»
Κι’ άλλο τόσο ψηλώνει και μετατοπίζεται κι’ ο πήχης… Κι
ακόμα πιο πολύ βαραίνει το χρέος, τι, οι ρίζες πηγαίνουν
βαθειά, πολύ βαθειά, από τον Καζαντζάκη, τον Μπενιζέλο, το Αρκάδι, τον Κορνάρο, τον Γκρέκο, τον Μίνωα, τον
Τάλω και τους Κουρήτες με το «βοσκό», και τον μπεσαλή
«Αρωτηχτή», τον καπετάν Δία.
Πέτρα και φως ήταν ο τόπος και του λιπόσαρκου, κοκαλιάρικου κοπελιού, του Νίκο.
Πέτρα και φως και πάλι φως, Πέτρα και Πέτρα πάλι,
Πέτρινο φως εβύζαξε σ’ Ανωγειανή Αγκάλη.
«Πέτρα και φως» εβύζανε κι απάνω πού ήταν έτοιμος να
δοκιμάσει το μπλε του Ανωγειανού Ουρανού, ξανάρθαν
οι «Οχτροί» για να γκρεμίσουν και να κάψουν το χωριό
για τρίτη φορά.
Ξανακάψαν και ξαναγκρέμισαν το χωριό… Και στους
άντρες, (που όπως και τις δύο προηγούμενες φορές «σαλτάραν με τις τριχιές του λιβανιού»…. «απροσκύνητοι, χωρίς ψωμί, χωρίς φυσέκια») απόμεινε μόνο η Aρχοντική
Υπερηφάνεια, η Παληκαριά, το Mερακλίκι, η Aρχοντιά,
η Λεβεντιά και η Αντρειοσύνη, να κρέμονται μεταξοκεντημένα στα κρούσσα πού ’χανε τα μαύρα τους κεφαλομάντηλα.
Κάθ’ ένας με τα όπλα του μαθές, και τα΄ χουνε αυτά τα
όπλα ακόμη στα Ανώγεια και όχι μόνο τα συντηρούνε,
αλλά τα χρησιμοποιούνε κιόλας παρά τα απαγορευτικά
νέα μέτρα, κόντρα στις κυρίαρχες τάσεις συμπεριφοράς
και τα σύγχρονα αξιακά πρότυπα, που έχουν επιβληθεί με
την βοήθεια των μέσων επικοινωνίας και παρά το μεγάλο
κόστος συντήρησης, (γιατί πράγματι είναι σπάνιο είδος
όπλων αυτά ιδιαίτερα στα ανταλλακτικά), ιδιαίτερα τώρα
τελευταία στα χρόνια της κρίσης.
Κι οι Γυναίκες, που με τα χέρια σταυρωμένα στο ύψος του
στήθους, όρθιες στέκονται ανάμεσα στα καμένα κασελίκια
των σπιθιών, ξερακιανές από τις στερήσεις και τον κάματο και στεγνωμένες από τα δάκρυα, έμοιαζαν περισσότερο με εικονίσματα της Παναγίας, παρά με χήρες, που έχασαν άντρες, παιδιά, εδικολογιές και το βιός τους ολόκληρο.

Α

Και τα κοπέλια, όλα ελευθέρας βοσκής, που δεν είχαν
δοκιμάσει ποτέ ώριμο φρούτο, με τα μεγάλα ανήσυχα μάτια, τσιμπολογούσαν το απέραντο μπλε του Ανωγειανού
Ουρανού, για να θρέψουν τα όνειρά τους.
Και το φαγητό λίγο για να χορτάσουν την πείνα τους, τι,
η πείνα μεγάλη και γινόταν ακόμα λιγότερο, τι, τα στόματα πολλά και στο όλο ύστερο δεν έμενε τίποτα για τα κοπέλια, τι, και οι μουσαφίρηδες κι’ οι ξωμάχοι δεν έλειπαν
ποτέ…
Μέσα σ’ αυτό το «καπνισμένο τσουκάλι», που είχε προσάναμμα τα καψαλισμένα τους όνειρα, έπαιρναν την πρώτη τους βράση και σιγοψήνονταν τα Ανωγειανά κοπέλια
του Μεγάλου Πολέμου (και δεν ακούστηκε ποτέ το παράπονό τους, τι όλα ήξεραν πως ο φίλος τους ο γείτονας, ο
συμμαθητής τους και ο συγγενής με πολλά από αυτά, ο
οχτάχρονος Στεφανής του Μπαμπακιό, ήταν ο πρώτος,
που κάηκε στη φωτιά του πολέμου).
Πέρασε ο πόλεμος… Οι Ανωγειανοί άρχισαν να μαζεύουν
την κομματιασμένη τους ζωή, κι’ αυτός, δέκα χρονών στο
δημοτικό, που το μαράζι για τη Λύρα του ’χε φάει τη λίγη
σάρκα, που ήταν κολλημένη στα κόκαλά του... βρήκε δυο
Μουρνόβεργες, και στα διαλείμματα, στο σκολιό έπαιζε
τη Λύρα που δεν είχε.
Μα ο Γέρο Δάσκαλος ο Μενέλαος Δραμουντάνης, που
έβλεπε το λιπόσαρκο μαθητή του να σβήνει και να μαραζώνει κάθε μέρα, πήρε την απόφαση να μιλήσει στον Πατέρα του.
-«Πάρε μρε του Κοπελιού μια λύρα, γιατί θα ’ποθάνει από
το μαράζι !»
-«Μα ίντα μπρε μου λες για Λύρα, ντα δε θωρείς την κατάστασή μας ολωνώ που δεν έχουμε στο έλεός σου θέ μου
και για λύρες μου κουβεδιάζεις.»
-«Αυτός μπρε εγεννήθηκε να τραγουδεί, με τη Λύρα στα
χέρια ντου, δεν τονέ θωρείς πως παίζει με δυο μουρνόξυλα και χωρεύγουνε τα κοπέλια, αυτός μρε ΄νειρεύγεται να
γενεί Λυράρης- τραγουδιστής!».
-«Μα ίντα μρε μου λες για Όνειρα, που θέτω και δε με
πιάνει ύπνος από το ζόρε και συ μου λες για Όνειρα!».
Κι ο Γέρο Δάσκαλος που ήξερε, πως, σε τούτο τον τόπο:
-«όποιος δεν ’νειρεύγεται ξυπνητός, θα βλέπει στον ύπνο
του εφιάλτες» επέμενε.
Έδωκε η Χάρη του Απόλλωνα και επήρε ο Πατέρας του
κοπελιού τη λύρα, και μαζί με τη λύρα πήρε και το καινούριο καλλιτεχνικό του όνομα, «Κλωσού», τονέ λέγανε, γιατί, όταν έπαιζε τη λύρα του, κλουθούσανε όλα τα κοπέλια
του χωριού σαν τη κλώσα.
Με τις πρώτες κοντυλιές, παρά, και κόντρα στα αντίθετα
μουσικά ρεύματα, και την κυρίαρχη αντίληψη για την Κρητική μουσική, ένα μελτέμι άρχισε να δροσίζει στο Περαχώρι, πέρασε από το Λαγγό, ανέβηκε στο Πάνω Χωριό,
έπιασε τα ριζά, κι άρχισε να δροσίζει το Ανωγειανό Αόρι.
Κι από τ’ Αόρι γίνηκε ένας «Ανεμος, Ζεστός, Ογρός, Φουσκοδεντρίτης». Ανηφόρισε την Κορφή του Ψηλορείτη, τις
Χανιώτικες Μαδάρες και τα Λασηθιώτικα Βουνά, κατηφόρισε στους κάμπους του Μαλεβιζιού της Μεσσαράς, και
της Γεράπετρας, Καβαλίκεψε τα Κρητικά Μουράγια, Χάϊδεψε τσ’ Ακρογιαλιές στα Αιγαιοπελαγίτικα Νησιά και
τις αποστροφές του Ομήρου, σβάρνιζε, ξέθαβε και συνάμα μπόλιαζε, παρασέρνοντας στο πέρασμά του, όλα τα
θαμμένα, «συσσωρευμένα, ποιητικά και ακουστικά κοιτάσματα» της Αρχέγονης Μνήμης, που συνέθεταν τη ψυχή
της «Αρμυρής Πατρίδας» του.
Το ξέρω ότι ξέφυγα, γιατί είπα να μιλήσω για ένα δυο
ανείπωτα κι’ όλα αυτά είναι χιλιοειπωμένα από αξιότερους,
ικανότερους και πιο αρμόδιους από εμένα.
Αν συνεχίσω θα στεναχωρηθεί, γιατί ξέρω πως δεν το
χρειάζεται αυτό, ιδιαίτερα από εμένα. Στο όλο ύστερο μια
από τσοι μαντινάδες, ενός πρόγονού του που του άρεσε
πολύ, λέει:
«Δεν είναι πρέπο του αντρούς να λέει και να καυκάται,
Οι άλλοι να τον επαινούν κι εκείνος να τ’ αρνάται».
Ξεστράτισα όμως, και καλλιά να μείνω σ΄ αυτά που υποσχέθηκα:
Μάης ήταν το 1958, οι καιροί των Μεγάλων Ερώτων με
την Ουρανία… Κλεμμένοι έρχονται νύχτα στα Ανώγεια,
ο ξερός, άγονος, άγριος και τραχύς τόπος άρχισε να γλυκαίνει με το έμπα του Μάη. Κατηφορίζουνε από το Πάνω

Χωριό στο Περαχώρι.
-«Εδώ μ’ αρέσει», λέει η Ουρανία.
-«Επαέ είναι το σπίτι μου», αποκρίνεται ο Νίκος.
Ξύπνησαν βέβαια και τον Καδενιά1 καλού –κακού. Αυτός
έβηξε με τη μύτη, όπως το’ χε χουϊ.
-«Να αναμαζώνω μρε και τη βέργα μου;» ρώτησε.
«Όι μρε», του λένε «δεν χρειάζεται».
Παρέα είναι κι ο Ευδόκιμος, κι έχουν και τα ονόματα τη
δική τους σημασία, γιατί τους πήγε την πρώτη βραδιά στου
Πετυχεμένου. Την επόμενη ήσαν στ’ Ανάστο, το τραπέζι
στρωμένο «ρόδι» για τσοι «Κλεμμένους» και το σπίτι γεμάτο Ξυλούρηδες.
Ο Νοικοκύρης, τσιμογελώντας, λέει στην Ουρανία:
«Μη πάρεις άντρα πλούσιο γιατί θα σου γκρινιάζει
Να πάρεις ένα μερακλή να σε διασκεδάζει».
Πριν τελειώσει η μαντινάδα ακούγονται έξω στην αυλή του
σπιτιού οι φωνές των παιδιών που τσούρμο ακολουθούσαν,
και έχουν ήδη κυκλώσει, τον Πέτρο2. Ένα από τα παιδιά
έπαιζε με δυό μουρνόβεργες μια δήθεν Λύρα που συνοδευόταν με ένα μονότονο φωνητικό ντίρι-ντίρι, ένα είδος ρυθμού χορού και τα υπόλοιπα παιδιά παρακινούσαν τον
Πέτρο να χορέψει.
-Πέτρο χόρεψε.
-Παίξε και ένα καθιστό Πέτρο.
-Πέτρο, κάμε και μια τούμπα. Ο Πέτρος φυσικά εκτελούσε όλες τις εντολές των παιδιών.
Βγήκα έξω στην αυλή του σπιτιού, τα παιδιά που φωνάζοντας, ακολουθούσαν μπουλούκι τον Πέτρο, σταμάτησαν
απότομα να φωνάζουν, ο Πέτρος που με βλέπει περισσότερο σαν σωτήρα του που τον απάλλαξα από τα κοπέλια
με κοίταξε με ένα βλέμμα ευγνωμοσύνης και κινήθηκε προς
το σπίτι, σταματάει στη μέση της πόρτας και βλέπει έκπληκτος την μεγάλη παρέα στο σπίτι.
Άπλυτος, Ατημέλητος, Ξυπόλυτος Ξεκούμπωτος, με ένα
Πολυμπαλωμένο Παντελόνι, Σκισμένο Πουκάμισο, Αμήχανος και με ένα Πράο, Μισοφοβισμένο, Αθώο, Γαλήνιο,
Άκακο, αλλά και λίγο Ύποπτο Βλέμμα, σαν έτοιμος από
καιρό, (δίστασε όταν είδε την παρέα και το τραπέζι), περίμενε να δεχτεί τη συνηθισμένη Απαξιωτική Απόρριψη
και Αποπομπή.
-«Καλώς τον Πέτρο!», λέει ο νοικοκύρης του σπιτιού και
σηκώθηκε να του δώσει την καρέκλα που καθότανε για να
κάτσει.
-«Φέρε μπρέ ένα ποτήρι του Πέτρο, να κάτσει στην παρέα
μας, να ευχηθεί στσα αρραβωνιασμένους», λέει ο νοικοκύρης.
Έκατσε ο Πέτρος… Και η νοικοκυρά που έφερε το ποτήρι έφερε και το δίσκο με το χρωματιστό «γλυκέρι» και τα
κουφέτα, τον έδωσε στην Ουρανία να κεράσει τον Πέτρο,
τι, έτσι το’ θελε το έθιμο. Ο Πέτρος με το που θωρεί το
δίσκο με το χρωματιστό «γλυκέρι» και τα κουφέτα έχει
βάλει τη δεξά του χέρα στη τσέπη του και τη σφίγγει σαν
να κρατούσε την ζωή του ολόκληρη. Με την ζερβή πιάνει
το ποτήρι και ψέλλισε, μια ευχή για «καλά…» κάτι.., κι
άνοιξε τη δεξά ντου χέρα ανάποδα πάνω από το δίσκο.
Δεν ήπιε το «γλυκέρι» και άφησε το ποτήρι στο δίσκο.
Στα δευτερόλεπτα που πέρασαν τα μάτια όλης της παρέας
είχανε πέσει στο καύκαλο τση δεξάς χέρας του Πέτρου,
που όπως την άνοιξε, έπεσε καθυστερημένα στο δίσκο μια
δραχμή, που από το σφίξιμο ήταν κολλημένη στην παλάμη
του.
Σάστισαν όλοι! Μόλις συνήλθαν, δυο πηχτά δάκρυα πιο
μεγάλα κι από την δραχμή, κύλησαν στα μάγουλα του Ψαρονίκο, που τα ακολούθησε το πνιγμένο αναφιλητό της
Ουρανίας.
Φορτώθηκε η ατμόσφαιρα, ο Πέτρος αμήχανος δεν έκατσε
να πιει το καθιερωμένο ποτήρι το κρασί κι ούτε στράφηκε
να δει το φαγητό. Έφυγε σχεδόν τρεχάτος.
Στην αυλή τον σταμάτησα.
-«Πέτρο γιατί το έκανες αυτό;» και εννοούσα περισσότερο,
που δεν έκατσε να φάει και να πιεί την καθιερωμένη κούπα
το κρασί (3) παρά για τη δραχμή. Κάτι μου είπε, ήταν μια
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δισύλλαβη λέξη πού τελείωνε σε ..ιρες, ακόμα σήμερα,
60 χρόνια μετά δεν ξέρω αν ήταν Λύρες με υ, Λίρες
με ι, Μοίρες, με οι… ή κάτι άλλο σε ..ίρες
Είκοσι Χρόνια μετά, το 1978 στο Νιαγάρα του Καναδά, στη φούρια της μεγάλης του δόξας, αλλά και
των μεγάλων συμφερόντων που τον τριγύριζαν, και
τα μεγάλα κασέ με Ιμπρεσάριους, που άνοιγαν τις
μεγάλες αίθουσες και τα γήπεδα για συναυλίες, με τα
συμβόλαια, που δεν κρατήθηκαν ποτέ, και τα δισκογραφικά δικαιώματα, που δούλευαν πάντα μονομερώς, του το ξανάκανα κουβέντα.
-«Θυμάσαι μρε Νίκο τη «χάρη» που σας έκαμε ο Πέτρος!» Ξαναβούρκωσε!
-«Την έχω ακόμα», μου είπε, τη δραχμή, διπλοφυλαγμένη, η «Ουρανία την έχει… Αυτή η δραχμή είναι η
περιουσία μου. Και να σου πω μρε Γιαννάκο γιάντα,
παρόλο που το κατέχεις. Γιατί ο Πέτρος δεν μου ’δωσε μόνο ότι είχε, που ήταν η δραχμή, μου ’δωσε και
την ψυχή του».

Δύο χρόνια μετά έβαλε ο Θεός σημάδι
Κι’ ήτανε μια Παρασκευή, τέσσερις παρά πέντε το
πρωί!
Σε Ριζιμιό χαράκι κάθεται Αϊτός, βρεγμένος Χιονισμένος ο καημένος.. Τ’ Αγρίμι στέκει στο Τσουγκρί
κι’ οι Σκύλοι στς Αλυσίδες… Αγριεμένο το σκυλί γαυγίζει τη Φωνή του…
Κι’ ήτανε μια Παρασκευή, τέσσερις παρά πέντε το
πρωί!
Κι εκείνος Μπερδεύτηκε με τις χορδές τις Λύρας …
Δεμένος πισθάγκωνα στο μεσιανό Κατάρτι. Πώς να
σωπάσει μέσα του την ομορφιά του Κόσμου…
Κι’ ήτανε μια Παρασκευή, τέσσερις παρά πέντε το
πρωί! Καρφώσανε τον Γίγαντα στο Βράχο του Καυκάσου. Και τον Μαρμαρώσανε στην Ξερολιθιά.
Κι’ ήτανε μια Παρασκευή, τέσσερις παρά πέντε το
πρωί!
Κι’ αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους δεν ήταν
απ’ το λιόγερμα στον απέναντι τοίχο.
Όλα τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους δεν ήταν απ’
το Λιόγερμα στον απέναντι Τοίχο.
Κι’ ήτανε μια Παρασκευή, τέσσερις παρά πέντε το
πρωί!
Όλες οι μέρες έγιναν Παρασκευή, κι όλες στο τέσσερις παρά πέντε, το πρωί !
Ξημέρωνε ο θεός κι άλλαζ η μέρα,
Κι’ αυτός απ’ την κορφή του Ψηλορείτη
Ανοίγει τα φτερά στον μπλάβο αέρα
Διπλά αποχαιρετά την Πάνω Κρήτη,
Με μια δραχμή και δυο Μουρνόβεργες στη Χέρα.

Κι ο ουρανός δικός του
κι η θάλασσα στα μέτρα του...
Κι΄ από τον ουρανό πού’ ταν δικός του κι’ απ’ τη θάλασσα πούταν στα μέτρα του στέλνει παραγγελιά στη
Μάνα.
Σαν έρθουν μάνα οι φίλοι μου, σαν έρθουν οι εδικοί
μας,
Να μην τους πεις κι΄ απόθανα, έφυγα πες τους μόνο,
Κι’ αμέτε να μηνύσετε σ’ όλους τους μερακλήδες.
Καλή παρέα ν’ εύρηκα θε ντ’ ουρανού τα μέρη
Σαν’ έρθουν να γλεντήσουμε…
Μα μη θαρρούν πως ειν’ γιορτή από κείνες που πλερώνουν
Όπου καθίζουνε οι μισοί, κ’ οι άλλοι τραγουδούνε
Μπαξίσα μη γυρεύγουνε , μη περμαζώνουν Λι(υ)ρες
Εκείνες με τα Υψιλα και τσ’ άλλες με τα Γιώτα.
Οι Γιώτες δεν χρειάζονται μα όλα ’ναι πλερωμένα
Από του Πέτρου τη Δραχμή, και περισσέψαν κι’ όλας
Και οι Ύψιλες, αχρείαστες φαίνουνται για την ώρα
Γιατί ένας νιός ωραιόπλουμος, που τόνε λένε Ορφέα
Κρατούσε Λύρα ξομπλιαστή, αγκάθα κουρντισμένη
Και με το που επάτησα στων Ουρανών τα μέρη
Φέστα μεγάλη μού ’καμε, χαρά μεγάλη επήρε, και τέ
μου τηνέ χάρισε, να τηνέ παίζω λέει
Γιατί εμπαϊλντίσανε όλοι οι Μερακλήδες.
Και με την πρώτη κοντυλιά, αρχίζει το τραγούδι:
-Χίλια καλώς μας όρισες, Γιέ μου, κι Αρχάγγελέ μου..!
Δεν πρόλαβε ο Ορφέας να τελειώσει τη μαντινάδα,
και όλοι οι Μερακλήδες είχανε σηκωθεί και μπαίνανε
στη σειρά για Χορό.
Ένας καστανόξανθος Ντελικανής, πρώτο μπόϊ και
βάλε, με μαύρα γυαλισμένα, ζαρωμένα, στιβάνια, καλοσιδερωμένη, τσιτωμένη, με μικρά αυτάκια, σταχτιά
ριγωτή κιλότα, μέση δαχτυλίδι σαν του Μελίτακα με
μαύρο, ξυράφι στο σιδέρωμα, μεταξωτό πουκάμισο
με άσπρα φιλντισένια κουμπιά, στριμμένο αγκάθα το

μουστάκι του χωρίς γένια μα αξύριστος, καστανοξαθα μελένια μαλλιά, με γερακίσιο βλέμμα που άστραφτε
και δεν είχε πια στην όψη του τη θωριά της απόρριψης
με πυκνές, βαθιές σκάλες στα μαλλιά και με ένα μαύρο, μεταξωτό μαντιλέ δεμένο στο πίσω τση κεφαλής
του, που στα κρούσα ντου εκρέμουνταν όλη τη λεβεντιά, αρχοντιά η ευγένεια το μερακλίκι και το κιμπαριλίκι του πάνω κόσμου, είχε πιάσει πρώτος, έτοιμος
για χορό.
Η χέρα ντου τεντωμένη στο ύψος του ώμου του συγότρεμε, εστήριξε το σώμα του στην άκρη του ζερβού
του πόδα κι΄ανασήκωσε ένα αέρα το δεξό του ένα
είδος σινιάλου στον Λυράρη ότι θέλει να χωρέψει σε
μια πιθαμή τόπο τον αγαπημένο του μερακλίδικο, αργό, στεγνό, σιγανό Χανιώτη. Ο Αρχάγγελος, με το
που θωρεί και γνωρίζει τον πρωτοχορευτή, και που
ξέρει καλά τι θέλει να του παίξει, σηκώνεται περνά
και κρεμά το κομπολόγι στη ζερβή του χέρα, όπως το
συνήθιζε στα μεγάλα του κέφια, βάνει το ζερβό του
πόδα στη καθέκλα που καθότανε, έδωσε του μικρού
Στεφανή, του παιδικού του φίλου, να του κρατεί το
αναμμένο τσιγάρο, έσπρωξε το δοξάρι όλο στη ζερβή
μεριά το ακουμπάει πάνω στις κόρδες τις Λύρας…και
τραβόντας το αργά, σιργουλευτά δίδει σείσμα του
Ουρανού…
Τα Χερουβείμ έχουν κάνει κύκλο γύρω από τον πρωτοχορευτή και παίζουν παλαμάκια …
ο Γέρο Δερβίσης4 κερνούσε τ’ Ασίκικα5 παιδιά, κι ο
Γέρο δάσκαλός του, που καθόταν σε «στρωμνί μαλαματένιο» και λαμποκοπούσε το πρόσωπό του δεν
έβλεπε τις μουρνόβεργες, που έπαιζε όταν ήταν μαθητής του, ούτε την πρώτη Λύρα που του πήρε ο Πατέρας του, ούτε τη Λύρα που του χάρισε ο Ορφέας.
Ο Γέρο Δάσκαλος έβλεπε μια Ρομφαία στα χέρια του
Αρχάγγελου και τους Αγγέλους που χορεύανε στους
ουρανούς κι έτσι
«έπαιρναν τα όνειρα εκδίκηση»…
Ο Πρωτοχορευτής δεν χόρευε πια, είχε εκστασιαστεί
και με το χορό του ζωγράφιζε μέσα στους ουρανούς
όλες τις ομορφιές που είχε στερηθεί στον Πάνω κόσμο, και μέσα σ’ αυτή τη ζωγραφιά ακούστηκε η Δωρική Φωνή του Ψαρονίκου. «Γεια σου αδέρφι Πέτρο..!»
Κι΄ ύστερα σαν τέλειωσε ο χορός… μερακλωμένος,
όλο πάθος, με πολύ μεράκι, λίγο παράπονο και απέραντη καλοσύνη, αρχίζει ο Αρχάγγελος ένα ριζίτικο...
Σαν έρθουν μάνα οι Φίλοι μου σαν έρθουν οι εδικοί
μας
Πέψετε να μηνύσετε και σ’ άλλους Μερακλήδες.
Κι απού’ χει φίλους να το πει
Κι άμα κιανείς δεν έχει
Προπάντω αν είναι μοναχός,
Νάρθει κι αυτός μαζί μας,
Να κάτσει στην παρέα μας,
Να πιεί και να γλεντήσει
Να σύρει πρώτος το χορό,
Να παν οι πίκρες κάτω
Και τα’ ποξημερώματα,
Σαν λαγαρίσει ο νους του,
Να κάμει τόπο για φιλιές
Μ’ αυτό ΄πομένει μόνο.
Σ’ αυτό τον ψεύτη τον ντουνιά.
Άξιον Εστί! Το Ανωγειανό, Πέτρινο Φώς …
Άξιον Εστί! Οι Μουρνόβεργες στα χέρια του Λιπόσαρκου Κοπελιού.
Άξιον Εστί! η Δραχμή του Πέτρου, και η Νουθεσία
του Γέρο Δάσκαλου, που με κρατούν κι εμένα, στο
όλο ύστερο ζωντανό για να μπορώ ξύπνιος, ακόμα να
ονειρεύομαι.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Σημ: 1 Ο Καδενιάς κατά κόσμο, Εμμανουήλ Ξυλούρης, ήταν λίγο
οξύθυμος και δεν έλεγε και ….. όχι στον καυγά….
Σημ. 2. Ο Πέτρος-για τους νεότερους, οι πιο παλιοί το ξέρουν- ήταν μια
ιδιότυπη μορφή απόκληρου για τα Ανώγεια της εποχής:
Διακόνευγε, αλλά δε ζητιάνευε, ικέτευε θαρρείς με το παρουσιαστικό και
με τα μάτια, προστατεύοντας εκτός των άλλων και τις λέξεις από τη
μιζέρια.
Ταπεινός αλλά καθόλου κακομοίρης κέρδιζε ως τακτικός μουσαφίρης
μερίδιο φιλανθρωπιάς, από μια γενναιόδωρα- Ανωγειανά μοιρασμένη
φτώχεια.
Σημ.3 Ο Πέτρος όταν πήγαινε σ΄ αυτό το σπίτι ήξερε ότι έπρεπε να
κάτσει να φάει υποχρεωτικά ένα πιάτο φαγητό γιατί διαφορετικά δεν του
έδινε η νοικοκυρά την κούπα το κρασί που το έπινε μονορούφι, όπως το
είχε συνήθεια
- «Πρέπει να φάς ευλογημένε του έλεγε η νοικοκυρά για να μη σε κόψει
το κρασί μονορούφι»
Σημ. 4 Δερβίσης ήταν το δεύτερο παρατσούκλι του πατέρα του, του
Ψαρογιώργη ή Ψαράκη, γιατί γυρίζοντας από την Μικρά Ασία που
πολέμησε 10 χρόνια, έκανε με άλλους συγχωριανούς του ένα
Σύλλογο- Σωματείο που λεγόταν «Δερβίσηδες». Το Καφενείο που
λειτουργούσε -και λειτουργεί ακόμα ονομαζόταν «Οι Δερβίσηδες».
Σημ. 5 Ασίκικα παιδιά ήσαν οι φίλοι του Ψαρογιώργη και το Ασίκικα είναι
από ένα Τούρκικο τραγούδι που λέει:
«Κέρνα παπαδιά τα’ Ασίκικα παιδιά, δεν μας εκερνάς δεν καλοπερνάς»
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Ιστορίες του ωκεανού
ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΙΣ

ΓΡΙΛΙΕΣ

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

Να υπάρχεις ανάμεσα στις
γρίλιες τόσα χρόνια. Να
ζεις εκεί στα σκοτεινά, μαζί με τα φαντάσματα. Φαντάσματα που δεν σου
ανήκουν, που δεν σε μιλούν. Κι όμως, να οφείλεις να ζεις εκεί. Γιατί ήταν η
επιλογή σου. Η αρχική σου έγνοια: το μοίρασμα ζωής.
Και να περνούν τα χρόνια και να γίνεσαι μεγαλύτερη
σιωπή μέσα στη ζωή που επέλεξες να ζήσεις. Να μη
διεκδικείς για να μη λυπήσεις, να μη στεναχωρήσεις.
Να μη μιλάς, για να μην κάνεις μάτια να κλάψουν. Κι
έρχεται η ώρα που το μέσα σου, απλά καταργείται.
Από τα ουρλιαχτά των σκιών που σε ντύνουν.
Από τους άλλους, που θεωρούν πως έτσι πρέπει.
Επέλεξες, άρα μη μιλάς. Συντονίσου με τους άλλους.
Ζήσε για τους άλλους. Ξέχνα για τους άλλους. Όλα
για τους άλλους. Γιατί οι άλλοι, είναι εσύ. Γιατί όχι
εσύ. Γιατί μόνο οι άλλοι. Πάντα οι άλλοι. Τα φαντάσματα των άλλων. Οι ζωές των άλλων. Η βία της
αγάπης των άλλων. Κι έτσι χάνεις εσένα τόσο αυθόρμητα, που στο τέλος αναρωτιέσαι αν ποτέ υπήρξες στη δική σου ζωή κι όχι των άλλων. Κι απάντηση
ίσως να μην έρθει. Κι εσύ, να κοιτάς τον κόσμο ακόμη μέσα από τα μάτια των άλλων.
Γιατί οι άλλοι ξέρουν καλύτερα. Γιατί ποιός είσαι,
χωρίς οι άλλοι να σου πουν; Χωρίς τους άλλους, δεν
υπάρχεις. Ποιος θα σου επιβεβαιώσει ύπαρξη, αν όχι
οι άλλοι; Πώς θα γεμίσεις πληγές, αν όχι οι άλλοι;
Πώς θα τρυπήσει η ψυχή σου, αν όχι οι άλλοι; Τόσες
φορές, τόσες ζωές στη δική σου ζωή, μόνο οι άλλοι.
Κι αν κάποια μέρα θυμηθείς πως τα χρόνια πέρασαν
και θελήσεις να ζήσεις, πριν σε σκοτώσεις, σκέψου
τους άλλους. Πάντα το καλό σου ήθελαν.
Εσύ δεν ήξερες να το καταλάβεις.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

Α ΝΑ ΚO Ι Ν Ω Σ Η
ΠΑΡΑΚΑΛOΥΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑ OΛOΙ
OΙ ΣΥΝΔΡOΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΝΑ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΤOΥΣ. ΠΑΡΑΚΑΛOΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ,
OΛOΙ OΣOΙ ΕΠΙΘΥΜOΥΝ ΝΑ
ΣΤΕΙΛOΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤO ΕΠOΜΕΝO
ΦΥΛΛO ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (Νο 313)
ΝΑ ΤO ΠΡΑΞOΥΝ ΤO ΑΡΓOΤΕΡO
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2018.
ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΑ
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ e-mail
TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ
to.idaionantron@gmail.com
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Παλμογραφίες…!
toy
Δημήτρη Σαλούστρου (του Ζαϊμη)

* Φιλόλογου

�

Προγραμματικές προθέσεις
Αθήνα, Φεβρουάριος 2018
Είναι από τα δύσκολα να ονοματίσεις αυτό, που
αγέννητο ακόμη ζητά να συστηθεί, για να μην είναι
ανώνυμο, σαν όλα εκείνα, που από κάποιαν ενοχή ή
για να αποφύγουν την ευθύνη της επωνυμίας, κρύβουν το όνομά τους.
Θέλω να πω, όταν μου προτάθηκε από τη διεύθυνση
της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ να κρατήσω μια στήλη στις σελίδες της, μετά την εύλογη συγκίνηση από
την τιμή, να μου δίνεται βήμα σε μια εφημερίδα με το
ειδικό βάρος του Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας με ένα αναγνωστικό κοινό, που έχει την αρετή να
μη συγχωρεί τη μετριότητα, ήρθε η αμηχανία:
Ναι αλλά τι;
Τί να πει κανείς στον καιρό των κακών ειδήσεων, τι
να πει, που να μην είναι επανάληψη, που να μπορεί
να αντιστέκεται στην πλημμυρίδα της διαδικτυακής
φλυαρίας, που να μην είναι κατά πρόθεση ένοχο κι
αν δεν του αρκεί η αποφυγή του χειρότερου, τι να
πει, που ενώ ξεκινά από την ασημαντότητα μιας ατομικότητας, να μπορεί να ελπίζει πως ακουμπά τη
σκέψη, την ευαισθησία και τις ενδόμυχες προσδοκίες ενός παλλόμενου τόπου, όπως είναι τα Ανώγεια,
και μιας ατίθασης συλλογικής ψυχής, που αρέσκεται
να συνορεύει με την άβυσσο;
Και καθώς πρέπει να ξεκινήσει ανάποδα, προέχει ο
τίτλος.
Ας το πούμε λοιπόν αφηρημένα κάπως Παλμογραφίες…! Υπαινικτικό μιας συναισθηματικής κινητικότητας, έτσι που να ερεθίζει τη φαντασία του αναγνώστη και, που χωρίς να είναι τελείως ξέφραγο, να
αφήνει στον γράφοντα κάποια περιθώρια δημιουργικής αυθαιρεσίας.
Που σημαίνει πως στη στήλη αυτή μπορείτε να περιμένετε για ό,τι μας απειλεί ή μας δελεάζει από μιαν
απόσταση πέραν της γεωγραφικής και πενήντα χρόνων αποδημίας, μια τελείως προσωπική ματιά,
εμπλουτισμένη από την εμπειρία μιας εσωτερικής το
πιο πολύ περιπλάνησης κι από την ασίγαστη ανάγκη
ενός νόστου στοχαστικού και επίμονου μέχρις εμμονής κι από τις αθεράπευτες πληγές, που αφήνει απάνω στον καθένα μας η ομορφιά όλων εκείνων, που
περισσότερο από όσο άντεχαν, αγάπησε.
Πρώτη ύλη οι λέξεις κι αυτό όχι από φιλολογική συμπάθεια ενός δασκάλου, όσο από το καταγωγικό
πάθος να ονοματίσουμε τα πάντα με δικές μας λέξεις
για να μπορούν να κρατούν τα δικά μας νοήματα.
Είναι το πώς εδώ, που αναλαμβάνει να μιλήσει για
το τί, που έχει καταστεί προφανές, ή έχει φθαρεί από
την κακοποίηση της επανάληψης.
Το νόημα σ’ αυτήν την οπτική οφείλει να ακολουθεί
και κάποτε να παραμερίζει ολότελα μιας και όλα
έχουν ήδη λεχθεί κι εκείνο, που απομένει, είναι η
τρόπον τινά επανίδρυση του νέου νοήματος με σεβασμό στην αρχετυπική του αφετηρία και έμφαση
στην πέραν των νοημάτων αισθητική, που κάνει τις
λέξεις από απλά εργαλεία νοηματικής σηματοδότησης να γίνονται καθεαυτές, από τον τρόπο που αρμολογούνται, πηγές δροσερού συναισθήματος και
ψυχικής πλήρωσης.
Με την έννοια αυτή η γραφή γίνεται κατ’ ουσίαν
άσκοπη ή για να φυλαχθεί ο αναγκαίος πραγματισμός ως σκοπός ορίζεται η έκπληξη, η απαρχή «του
απορείν και του θαυμάζειν» των Αρχαίων, το φωτεινό εκείνο κτύπημα, που, όταν σε βρίσκει σε απαλλάσσει και εν τέλει σε προστατεύει από τις γυαλιστερές εντυπώσεις και τις αβασάνιστα υιοθετημένες
βεβαιότητες.
Έναν όλο κι όλο δογματισμό επιτρέπω στον εαυτό
μου: τρέφω ανυπόκριτο θαυμασμό για όλους εκείνους, που νοηματοδοτούν τη ζωή τους αναζητώντας
την αλήθεια, αλλά κρατώ πολλές επιφυλάξεις, για
όσους από αυτούς με βεβαιώνουν πως τη βρήκαν κι
αυτό ισχύει περισσότερο για την πέραν της επιστήμης
αλήθεια, που επιμένει να διακρίνει τα πράγματα σε
αμαρτωλά και αθώα και τους ανθρώπους σε καλούς
ή κακούς, παραγνωρίζοντας το τελείως αυτόδηλο
ότι τα κατά φύσιν πράγματα είναι ηθικώς ουδέτερα
και οι άνθρωποι, αν είναι αναγκαίο, μπορεί να χωρίζονται μόνο σε ενδιαφέροντες και πληκτικούς.
Η κάποια κλίση προς μια ρομαντική διάθεση, έναν
αμακιγιάριστο λυρισμό, αυτό που γενικότερα λέμε
ποιητικότητα, σε ένα αναγνωστικό περιβάλλον, όπου
η λαϊκή στιχουργία αναγνωρίζεται ως καθαρή ποίηση, υποθέτω δε ζητά παραπάνω εξηγήσεις.
Όταν πάντως συμβαίνει η γραφή να εκφράζεται με
μια ποιητικότερη φόρμα, ας είναι καθαρό από τώρα
πως αυτό γίνεται συνειδητά και εν γνώσει του ότι
διακυβεύεται η βασική αρχή, που ως «σκοπό της
ποίησης ορίζει την τελειοποίηση της σιωπής».
Για λόγους προσωπικής δυσανεξίας προς την επικαιρότητα οι σκέψεις και τα κείμενα, που θα φιλοξενούνται σ’ αυτήν τη στήλη, θα συγγενεύουν με τις
έγνοιες της καθημερινότητας μόνο στο βαθμό, που
τα καθημερινά θυμούνται τη συνέχεια της συλλογικής μνήμης και ανάγονται στο διαρκέστερο και στο
καθολικό, και που κινούν από κάποια πηγαία αρχή
και όχι από την τυχαία δυσκολία, που γεννά η εσκεμ-

μένη ή όχι κακοδιαχείριση.
Ακόμη να πω πως ο στοχασμός δεν έχει άλλη πατρίδα από τον κοινό νου και η συγκίνηση δηλώνεται
παντού με το δάκρυ, για να μη χάνεται στη μετάφραση το ρίγος από το τρεμάμενο μήνυμα.
Η όποια παραδοξότητα στις θέσεις μπορεί, πιστεύω,
να συγχωρεθεί, τουλάχιστον από όσους συμφωνούν
με τη διαπίστωση πως η πραγματικότητα κατέστη
πλέον τόσο αιρετική, που η καταφυγή στο αυτονόητο να συνιστά ηθελημένη αυταπάτη.
Ελπίζω όλες αυτές οι «προγραμματικές προθέσεις»
να τηρηθούν, καθώς δεν είμαι ανυποψίαστος για τους
κινδύνους, που παραμονεύουν, όσους σπεύδουν να
προεξοφλήσουν ζητήματα, που άπτονται στο προαπαιτούμενο της γραφής, που είναι η ανεξαρτησία της
έμπνευσης.
Λοιπόν, έχουν πει πως ό,τι κι αν γράψει κανείς είναι
ως ένα βαθμό κάποιας μορφής αυτοβιογραφία και
πως είναι αδύνατον αναγνώστης να κατανοήσει κείμενα κάποιου, που πρώτα δεν έχει γνωρίσει.
Αντί επομένως άλλων σχολίων παραθέτω ένα αυτοβιογραφικό, που ακροβατώντας μεταξύ πεζού και
ποιητικού λόγου επιχειρεί να προϊδεάσει για το περιεχόμενο αυτής της στήλης, και που, ας θεωρηθεί,
πως με αυτόν τον τρόπο εγκαινιάζεται:
Λέει:
Προέκυψα όπως όλοι από σύμπτωση
στα ύστερα του εμφύλιου γεννημένος
σίγουρα μήνα Αύγουστο.
Αν γίνω κάποτε διάσημος ή διαβόητος
-το διάφορον ουδέν ή και ολίγονδυο ζώδια θα ερίζουν μάταια για την ημέρα·
η Μάνα καθώς έφευγε ο πόλεμος
νόμισε θα ερχόταν η ειρήνη και
απ’ τη χαρά της δεν θυμόταν λεπτομέρειες.
Πέτρα και φως ο τόπος ο γενέθλιος:
Anogia τελεία com τελεία Gr και την
κρατάνε όλα αυτά τη σημασία τους,
παρόσον, όπως βλέπετε, οικτρά ηλεκτρονημένα.
Γυναίκα προτιμούσα να είχα γεννηθεί,
μια Τροία να λαμπάδιαζε στα πόδια μου,
του αρρενοπόθου να γινόμουν αίτιο τελικό
και καταφύγιο, μάγισσα, το τραγούδι να γυρνώ
σε δάκρυ αρσενικό με το αζημίωτο.
Μα τώρα, καθώς απεχθάνομαι
τα χειρουργεία και τα αφύσικα,
αρσενικός θα παραμείνω οριστικά
και συμπαθάτε με!
Στη χώρα των ονείρων, αν ήταν να διαλέξω,
αισθητικός της σκέψης επιθυμούσα να σπουδάσω.
Οι λέξεις με μαγεύουν οι διάφανες
με σχόλια που ντύνουν τις ιδέες και κομψά
και δίνουν στα νοήματα ονοματεπώνυμο
εκτός δε που αδυνατίζω με τα όνειρα,
την αίσθηση θα είχα κέρδος να υπηρετήσω
του κλειστού ματιού, που δε λαθεύει, σε σχέδια
του νου του προικισμένου και τ’ ατίθασου.
Πλην φευ, έκανα λάθος στο μηχανογραφικό
και σπούδασα στα Γιάννενα φιλολογία.
Δε μου έφταιξε σε τίποτα η επιστήμη, που είναι
σοβαρή και πεθαμένη, από τότε, και τη σέβομαι.
Πιστεύω μόνο πως δεν μου ταιριάζει,
καθώς συχνά μιλεί πολλά και λέει λίγα κι άΝοστα.
Ωστόσο ενδημικά φιλολογώ στης Λιβαδειάς
το πρώτο Λύκειο, παιδιόθεν.
Κάνω σταυρό, κανείς δε με υποπτεύτηκε,
ως τώρα, να με διώξει κι εγώ,
να φύγω δεν τολμάω από μόνος μου.
Ξένη άλλη γλώσσα από τα ελληνικά
δεν έμαθα κι αυτό, όσο να πεις,
με έχει δυσκολέψει, στην επιστήμη μου
και στη διδασκαλία των Ευρωελλήνων μαθητών
και έχω ατυχήσει, τι τα θέλεις, γενικώς
στις επαφές μου με όλο αυτό το πλήθος
των επισκεπτών των αλλωνφύλων, κάθε καλοκαίρι
Κι ουδόλως με παρηγορεί, πρέπει να πω,
σε ανεκτά Λατινικά την αγγλική
που ομιλώ την Εσπεράντο, καθόσον
δυσκολεύομαι πολύ να την ακούω.
Παντρεύτηκα από περιέργεια σφοδρή
κάποιαν Αλκυονίδα Ελένη, Λιβαδείτισσα
αφράτη επιθυμία, επαναφορτιζόμενη
και καμαρώνω, για πατέρα
που με δέχονται κανονικό
τρία καμάρια ως εκεί πάνω, που μου χάρισε,
παρότι σαν πολύτεκνος ξοδεύομαι,
καθώς τους μαθητές μου όλους, από
υιοθεσία έχω αναγνωρίσει για παιδιά μου.
Τις αυταπάτες μου δεν κρύβω και δεν ντρέπομαι,
γιαυτό και γράφω.
Χιμαιρικός από πεποίθηση κι από έρωτα
για εγκλείστους και ταξιδευτές φρέσκον αέρα
εμφιαλώνω αναψυχής και θησαυρίζω.
Ο κόσμος πιο όμορφος να γίνει με τις λέξεις,
λαχταρώ, κι από τις συγκινήσεις μη μας λείψει,
κατά δύναμη, εκείνη που μας κάνει συγγενείς
με τους Θεούς!

Η

Σ ΤΗ Λ Η

■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του Μηναδοβασίλη) ο Χρονιάρης Ιωάννης εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του Μηναδοβασίλη) η Μικελάκη Νίκη εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του Μηναδοβασίλη) η Χρονιάρη Αθηνά εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του Μηναδοβασίλη) η Αριστέα Κονιού (Ταγιαροβασίλη) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του Μηναδοβασίλη) ο Χαραλαμπόπουλος Γιώργος
και η Νταγιαντά Μαρία (του Νταγιαντονικόλα) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του Μηναδοβασίλη) ο Πασπαράκης Νικόλαος (του
Αλμπατομύρο) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του Μηναδοβασίλη) ο Πασπαράκης Αχιλλέας (του
Αλμπατομύρο) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του πατέρα του Παπα Νικόλα
Ανδρεαδάκη ο Ανδρεαδάκης Ιωάννης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 300 ευρώ.
■ Στη μνήμη του πατέρα του Παπα Νικόλα
Ανδρεαδάκη ο Παπα Γιώργης Ανδρεαδάκης
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη
η Στέλλα Νταγιαντά εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη
ο Διαμαντής Αλέκος εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη
ο Δραμουντάνης Εμμ. εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη
ο Κυριακάκης Κων/νος εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη
ο Μανιδάκης Νικ. εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη
ο Μανουράς Ανδρέας (Ζωνογιάννη) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη
ο Μανουράς Άρης (Ζωνογιάννη) εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη
ο Σκανδάλης Βασ. εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη
ο Σκανδάλης Γεώρ. εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη
ο Σκουλάς Αντώνης εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη ο
Τουπής Βασίλης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη
ο Χαιρέτης Βασίλης εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη
ο Κουνάλης Γιώργης εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη
ο Ανδρέας Γρύλλος εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Παπα Νικόλα Ανδρεαδάκη
η οικογένεια Νικήστρατου Ανδρεαδάκη (Γεγέ) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Αεράκη Γεώργιου (Νταρογιώργη) η Οικ. Κίμωνα Χαιρέτη εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Αεράκη Γεώργιου (Νταρογιώργη) η Οικ. Μανώλη Αεράκη (Ντάρος)
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη της αγαπημένης μας Μανιώρου
Λευκοθέας η Οικ. Μανιώρου Ιωάννου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μανιώρου Λευκοθέας ο
ανιψιός της Κουτάντος Αριστείδης εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Κουτάντου Αριστείδη ο γιός του Κουτάντος Αγησίλαος εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Γεωργίου Κλάδου ο Βασίλης
Διογένους Σκουλάς εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Μαυρόκωστα Ευάγγελου και
του Μαυρόκωστα Ελευθέριου οι Οικογένειες
τους εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Δέσποινας Β.Σταυρακάκης
η Χαιρέτη Ευμενία του Βασιλείου εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
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■ Στη μνήμη του Καλλέργη Παντελή η Οικ.
Ξανθού-Βρέντζου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Κοντόκαλου Ελευθέριου η
Οικ. Γεωργίου Μανουρά (Ψαρογιώργη) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη του Κων/νου Σουλτάτου (Γιαννακόκωστα) η Σουλτάτου Ελένη εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Ειρήνης Ψαροκόλυβου η οικ.
Νικήστρατου Ανδρεαδάκη (Γεγέ) εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρίας Νικολάου Σταυρακάκη Άγνωστος καταθέτης εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη της Μαρίας Νικολάου Σταυρακάκη Άγνωστος καταθέτης εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 100 ευρώ.
■ Ο Πασπαράκης Στυλιανός του Βασιλείου
εισέφερε για ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Πασπαράκης Αχιλλέας του Βασιλείου
εισέφερε για ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Μαρκάκης Γεώργιος εισέφερε για ετήσια
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Η Μαρκάκη Έλσα του Γεωργίου εισέφερε
για ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50
ευρώ.
■ Ο Δασκαλάκης Νικείας του Γεωργίου εισέφερε για ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το
ποσό των 20 ευρώ.
■ Η Μανουρά Πολυξένη και η Μανουρά
Πελαγία εισέφεραν για ετήσια συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 10 ευρώ.
■ Ο Άλκης Σκουλάς εισέφερε για ετήσια
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 10 ευρώ.
■ Ο Παπά Βασίλης Βουιδάσκης εισέφερε για
ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Η Άννα Σκανδάλη εισέφερε για ετήσια
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 15 ευρώ.
■ Ο Μανώλης Σταυρακάκης του Μερτζάνη
(Πατάρης) εισέφερε για ετήσια συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Η Ειρήνη Βρέντζου εισέφερε για ετήσια
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Η Περιφεράκη Μαρλένα εισέφερε για ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 40 ευρώ.
■ Η Περιφεράκη Ευανθία εισέφερε για ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 40 ευρώ.
■ Ο Δακανάλης Χρήστος Αναστάσιος του
Γεωργίου εισέφερε για ετήσια συνδρομή στη
Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Αεράκης Λεωνίδας εισέφερε για ετήσια
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Οι Γοργοράπτης Χαρίλαος, Σπυθούρης
Εμμ. και Νικολάου Τ. Ελένη εισέφεραν για
ετήσια συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20
ευρώ.
■ Ο Ξυλούρης Γιαννάκος εισέφερε για ετήσιες συνδρομες στη Φ.Α. το ποσό των 100 ευρώ.
■ Η Καρβουντζή Μαρία εισέφερε για ετήσια
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Δακανάλης Κίμωνας εισέφερε για ετήσιες συνδρομες στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Φασουλάς Ιωάννης εισέφερε για ετήσιες
συνδρομες στη Φ.Α. το ποσό των 20 ευρώ.
■ Ο Τερζάκης Κων/νος του Ιωάννη (Σωμαρας) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 60 ευρώ.
■ Η Δωρα Αεράκη εισέφερε στη Φ.Α. στη
μνήμη του συζύγου της Βασιλείου Αεράκη
(Πιτακοβασίλη) το ποσό των 100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του Μηναδοβασίλη) ο Χρονιάρης Ιωάννης εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του Μηναδοβασίλη) η Μικελάκη Νίκη εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του Μηναδοβασίλη) η Χρονιάρη Αθηνά εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του Μηναδοβασίλη) η Αριστέα Κονιού (Ταγιαροβασίλη) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του Μηναδοβασίλη) ο Χαραλαμπόπουλος Γιώργος και
η Νταγιαντά Μαρία (του Νταγιαντονικόλα)
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του Μηναδοβασίλη) ο Πασπαράκης Νικόλαος (του Αλμπατομύρο) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
100 ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του Μηναδοβασίλη) ο Πασπαράκης Αχιλλέας (του
Αλμπατομύρο) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 100 ευρώ.
■ Ο Θανάσης Σταυρακάκης (Μερτζάνης)
εισέφερε στην Φ.Α. το ποσό των 200 ευρώ.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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«Έφυγε...» ο Γεώργιος Κλάδος

Ο σπουδαίος και μεγάλος άντρας, μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητας της ιστορίας του χωριού
μας, ο επί χρόνια τελών, δήμαρχος Ανωγείων, Γεώργιος Κλάδος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, στις
21/12/2017 και κηδεύτηκε στον ιδιαίτερο τόπο του, τα
Σίσαρχα. Από τις κορυφαίες μορφές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, πρωτοπόρος σε ιδέες, οραματιστής και αντιστασιακός, άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη
του, προσφέροντας με την ισχυρή προσωπικότητά του,
τόσο στον τομέα του πολιτισμού, όσο και, βεβαίως, της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Γιώργης Κλάδος συμμετείχε,
πρωτοστατώντας σε όλους τους εθνικούς, κοινωνικούς

και πολιτικούς αγώνες του τόπου, τα τελευταία 65 χρόνια. Εξελέγη και υπηρέτησε δήμαρχος Ανωγείων για
5 θητείες, από το 1965 ως το 1990, με εξαίρεση τα
χρόνια της δικτατορίας, η οποία τον απέλυσε αμέσως,
το 1967, οπότε και οδηγήθηκε για 5 χρόνια στην παρανομία. Συμμετείχε και πρωταγωνίστησε στους αγώνες για αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη.
Στήριξε και πλούτισε με τις ιδέες και τη δράση του
κάθε προοδευτική προσπάθεια και κίνηση στον τόπο
μας και τη χώρα.
Νους φωτεινός και διαυγής, οραματιστής και ιδεαλιστής, ο Γεώργιος Κλάδος (γιός του Γιάννη Κλάδου
και της Ειρήνης Σκουλά), γεννημένος το 1923 στ’Ανώγεια, δεν έπαψε να μάχεται για το νέο και το διαφορετικό, και να εμπνέει διαχρονικά, όλους όσοι είχαν
την τύχη να συνεργαστούν ή να βρεθούν στο δρόμο
του. Αγωνίστηκε στη Μάχη της Κρήτης και συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση. Στο διάστημα της Αντίστασης, λειτούργησε παράνομο ραδιόφωνο, εκδίδοντας «δελτία ειδήσεων», προς ενίσχυση του πατριωτισμού των ελλήνων αγωνιστών. Την αντιστασιακή του
δράση ο Γιώργης Κλάδος προσφέρει αυθόρμητα,
ανέντακτος στην αρχή και αργότερα από τις τάξεις
του ΕΑΜ. Ανέπτυξε επίσης συνεχή αντιστασιακή δραστηριότητα κατά της χούντας.
Στη διάρκεια της εξέδιδε και κυκλοφορούσε την παράνομη εφημερίδα «ΞΑΣΤΕΡΙΑ» και είχε ξεκινήσει
την προσπάθεια λειτουργίας παράνομου τυπογραφείου στα Ανώγεια που για τεχνικούς λόγους δεν ολοκληρώθηκε. Παρέμεινε στη παρανομία 5 χρόνια επί χού-

ντας, ενώ για τις πολιτικές του ιδέες είχε εξοριστεί
συνολικά 7,5 χρόνια στην Ικαρία, στη Μακρόνησο και
στον Άη Στράτη. Σχεδόν αμέσως μετά την περίοδο της
μεταπολίτευσης ξεκίνησε η δεύτερη πολύ παραγωγική
περίοδος της δημαρχιακής του θητείας και δράσης, που
διήρκησε ως το 1990. Μερικές από τις πρωτοποριακές
πρωτοβουλίες και τις δράσεις ιδιαίτερης σημασίας του
Γιώργη Κλάδου. Ήταν τότε που καθιέρωσε τις πολιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ», με τη συνεργασία του μεγάλου έλληνα
Μάνου Χατζηδάκι.
Ο Γεώργιος Κλάδος, προσέφερε πολλά στον
«ΑΚΟΜΜ – Ψηλορείτης», στην αναπτυξιακή εταιρεία
η οποία ήταν από τις πρώτες που έγιναν στην χώρα
μας. Έδωσε έτσι στ’Ανώγεια, σημαντική, αναπτυξιακή
προοπτική, η οποία συνεπήρε και όλο Μυλοπόταμο,
εξασφαλίζοντας του αναγκαίας πόρους, για πολλά
έργα
Άντρας ακέραιος και ηθικός, τιμήθηκε πρόσφατα
από την ανωγειανή κοινωνία, σε μια συναισθηματικά
φορτισμένη εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας,
ονοματοδοτήθηκε μια αίθουσα εκδηλώσεων στο χώρο
του Κέντρου Ενημέρωσης του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη σε «ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΛΑΔΟΣ». Το
Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου των Ανωγειανών της Αθήνας» εκπροσωπώντας όλη την ανωγειανή
εν Αθήναις, παροικία, αλλά και η εφημερίδα μας «Η
Φωνή των Ανωγείων», εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γεωργίου Κλάδου.
Φ.Α.

O Ρίσκος • μαρλενα σκουλα-περιφερακη • 20 Μαρτίου 2018
Ε κείνο το πρωινό του Μαΐου, ο κήπος του σπιτιού
μου ήταν γεμάτος πολύχρωμα λουλούδια που οι
μυρωδιές τους αρωμάτιζαν το περιβάλλον.
Καθόμουν αναπαυτικά σε μια πολυθρόνα κάτω
από την κληματαριά και απολάμβανα την ομορφιά
και την αρμονία της φύσης.
Ξαφνικά ήρθε στα πόδια μου ένα μικρό κανελί
γατάκι που νιαούριζε.
Το σήκωσα και είδα πως είχε ένα γλυκό προσωπάκι και δυο πράσινα ματάκια που γυάλιζαν σαν
ήλιοι.
-Καλώς τον μουσαφίρη του κήπου, φώναξα και
συνέχισα: Τώρα θα σε πάω στο σπίτι και θα σου
βάλω να φας γαλατάκι με ψωμάκι γιατί θα πεινάς,
φουκαριάρικο, είπα αγκαλιάζοντάς το.
Το να έχεις κάποιον να μιλάς, είναι ευλογία Θεού,
είχα διαβάσει κάπου. Και μάλιστα στη μοναξιά που
επικρατούσε γύρω μου.
Η παρουσία του μικρού πλάσματος, μου κίνησε
το ενδιαφέρον. Από κείνη τη στιγμή άρχισα να
σκέπτομαι ποιο όνομα να του δώσω.
Κατάληξα στο όνομα Ρίσκο.
Από τότε ο γατούλης μου ήταν ο πιστός μου φίλος.
Το πρωί με ξυπνούσε με χτυπήματα στα παραθυρόφυλλα της κρεβατοκάμαράς μου και ύστερα
πήγαινε στην πόρτα της κουζίνας, προς τον κήπο,
και περίμενε με υπομονή να του ανοίξω για να του
πω «καλημέρα».
Τότε ετοίμαζα τα πρωινά μας και τρώγαμε παρέα.
Ύστερα άνοιγα το ραδιόφωνο που είχε μουσική που
χάιδευε τα αυτιά μας. Κάποιες φορές σήκωνα τα
δυο μπροστινά ποδαράκια του Ρίσκου και χόρευε…
Ο φίλος μου δεν διαμαρτυρόταν ό,τι κι αν του έκανα.
Θυμάμαι μια φορά που είχα βάλει μουσική στο
ραδιόφωνο το μεσημέρι και ο Ρίσκος μόνος του
σήκωσε τα δυο μπροστινά του πόδια και χόρευε.
Μια μέρα που καθόμουνα στο γραφείο μου και
έγραφα, η οικιακή βοηθός μου, που αγαπούσε τον
Ρίσκο, τον πήρε αγκαλιά.
-Πάμε, Ρίσκο, να ρωτήσουμε την κυρία Μαρλένα
τι κάνει, του είπε.
Ήλθαν στο δωμάτιο και η κοπέλα έπιασε το ένα
μπροστινό ποδαράκι του Ρίσκου και μου το έδωσε.
-Τι κάνετε, κυρία Μαρλένα; είπε γελώντας.
-Καλώς τον φίλο μου τον Ρίσκο, που μου κάνει
επίσκεψη, απάντησα και με το χέρι μου του έσφιξα μαλακά το πόδι του, για χαιρετισμό.
Από κείνη την ημέρα, πολλές φορές ανταλλάξαμε
χαιρετισμό με τον Ρίσκο, με διάμεσο τη βοηθό μου.
Κάποιες φορές είχα παρατηρήσει πως το μικρό
μου γατί, χωρίς να μιλάει, μου έλεγε κάποια πράγματα. Αν έλουζε το δεξί του αυτί, μαρτυρούσε πως
θα ερχόταν στο σπίτι μου ένας επισκέπτης από το
δεξιό μέρος της πόλης, σε σχέση με την εξώπορτα,
και αν έλουζε το αριστερό του αυτί αυτός που θα

ερχόταν, ήταν από το κάτω μέρος, αριστερά του
σπιτιού μου.
Όταν τον άκουγα να ροχαλίζει ήξερα πως θα βρέξει και όταν έβγαινα έπαιρνα ομπρέλα.
Μια μέρα τον είδα να τρέχει πολλή ώρα μέσα στον
κήπο και να νιαουρίζει ασυνήθιστα.
Το ίδιο έκαναν και άλλες γάτες, που είχαν έλθει
στον κήπο. Ανησύχησα μήπως είχε πάθει κάτι το
γατί μου. Λίγες ώρες αργότερα έγινε σεισμός.
Το ίδιο συνέβη δυο τρεις φορές και τότε κατάλαβα πως οι γάτες αντιλαμβάνονται τον σεισμό πριν
εκδηλωθεί.
Ύστερα από έναν χρόνο, ο μικρός μου φίλος έφερε στην αυλή του κήπου μια γατούλα.
-Αγοράκι μου, απέκτησες ταίρι; Μπράβο σου! του
είπα χαρούμενη.
Από κείνη την ημέρα, παρακολουθούσα τη συμπεριφορά τους, τα παιχνίδια και τα αγκαλιάσματά
τους.
Τους κοίταζα το καλοκαίρι που ξάπλωναν στη σκιά
των δέντρων και άλλοτε κυνηγούσαν πεταλούδες
που πετούσαν γύρω τους, χωρίς να μπορούν να τις
πιάσουν και πουλάκια που μόλις αισθανόντουσαν
τον κίνδυνο κρύβονταν στις φυλλωσιές των δέντρων.
Το πιάτο τους ήταν πάντα γεμάτο φαγητό, όμως
επιθυμούσαν και κάτι έξτρα, που ήλπιζαν πως
όταν μεγαλώσουν θα μπορούσαν να αποκτήσουν
το «έπαθλο».
Για τον χειμώνα, τους είχα φτιάξει ένα σπιτάκι
που κούρνιαζαν αγκαλιασμένα για να προφυλαχτούν από τη βροχή και το κρύο.
Τη φίλη του Ρίσκου την είχα βαφτίσει Μάσα και
ήταν μια ασπρόμαυρη γατούλα.
Και οι δυο άκουγαν τα ονόματά τους και όταν τους
φώναζα έτρεχαν κοντά μου.
Η Μάσα κάποτε βγήκε στον δρόμο. Ο περίπατος
και οι δημόσιες σχέσεις που δημιούργησε της άρεσαν και προσπάθησε να πείσει και τον Ρίσκο να
την ακολουθήσει. Έτσι μια μέρα τους συνάντησα
και τους δυο στον δρόμο. Θύμωσα πολύ.
-Τι γυρεύετε εσείς στον δρόμο; Να πάτε αμέσως
στο σπίτι σας, φώναξα.
-Σιγά μη σε ακούσουν, μου πέταξε ένας περαστικός άντρας.
Όταν γύρισα στο σπίτι και κοίταξα τον εαυτό μου
στον καθρέφτη, γέλασα.
-Είμαι ανόητη. Ζώα είναι, δεν καταλαβαίνουν τον
κίνδυνο που διατρέχουν στον δρόμο, σκέφτηκα.
Μέσα μου όμως ένιωσα ένα καμπανάκι να χτυπάει απειλητικά.
Πέρασε ένας χρόνος και η Μάσα γέννησε τρία
γατάκια.
Όταν συνάντησα τον Ρίσκο, τον πήρα στην αγκαλιά μου.
-Μπράβο, αγόρι μου, που έγινες μπαμπάς, του

είπα και του φίλησα τη μουσούδα.
Κάποια στιγμή χτύπησε το κουδούνι της εξώπορτας.
Έτρεξα να ανοίξω. Ήταν μια γειτόνισσα που κάτι ήθελε να με ρωτήσει.
Είδε τον Ρίσκο και εγώ, ενθουσιασμένη μαζί του,
της μίλησα για την καλή του συμπεριφορά και την
εξυπνάδα του.
-Μπράβο που έχεις έναν καλό γάτο, είπε χαμογελαστή.
Εγώ όμως διέκρινα μια ζήλεια στη φωνή της και
παράλληλα ένιωσα μια ανατριχίλα να διαπερνάει
το κορμί μου.
Τότε θυμήθηκα τη γιαγιά μου, που με συμβούλευε
να μην εκθειάζω κάποιον που αγαπώ, γιατί γεννάω
το ενδιαφέρον του συνομιλητή μου, να μου αρπάξει το πολύτιμο αγαθό μου. Όμως ήταν αργά να
διορθώσω το λάθος μου.
Η γειτόνισσα έφυγε και τότε με φώναξε από τον κήπο
η βοηθός μου.
-Κυρία, ελάτε στον κήπο να δείτε κάτι.
Άνοιξα την πόρτα και βγήκα.
-Κοιτάξτε τον Ρίσκο που κάθεται πάνω στο μικρό
τραπέζι και μοιάζει με άγαλμα…
Πραγματικά, αν είχα φωτογραφική μηχανή θα απαθανάτιζα εκείνη την ωραία στάση του. Κρίμα!
Λίγες μέρες αργότερα ο Ρίσκος δεν φάνηκε στον
κήπο, παρόλο που του φώναζα. Ανησύχησα. Ρώτησα τους γείτονες αν τον είδαν, όμως κανένας
δεν μου είπε κάτι ενθαρρυντικό.
Έναν μήνα αργότερα, είδα σ’ ένα μπαλκόνι στην

απέναντι πολυκατοικία τον Ρίσκο.
Ήταν το σπίτι μιας γυναίκας που είχε ένα παιδί
ανάπηρο.
-Ρίσκο, του φώναξα, τι κάνεις σ’ αυτό το σπίτι;
Με κοίταξε και κούνησε τα αυτιά του. Ύστερα
φώναξα τη μητέρα του ανάπηρου παιδιού, που
βγήκε στο μπαλκόνι.
-Κυρία μου, αυτός ο γάτος που έχετε είναι δικός
μου. Σας παρακαλώ να μου τον δώσετε πίσω, της
είπα.
Εκείνη γέλασε.
-Μόνο έναν κανελί γάτο έχει η Αθήνα; Κάνετε λάθος.
-Αυτός ακούει το όνομά του, είναι δικός μου, επέμεινα.
Άδικα περίμενα να τον αφήσει να φύγει η γειτόνισσα, γιατί σίγουρα τον είχε κλειδώσει μέσα στο
σπίτι της.
Μια εβδομάδα αργότερα πληροφορήθηκα πως η
γειτόνισσα μετακόμισε σε άλλη περιοχή κι έτσι
έχασα τα ίχνη της.
Στενοχωρήθηκα πολύ.
Ο κήπος μου φαινόταν άδειος χωρίς την παρουσία
του.
Με τον καιρό με παρηγόρησε η ιδέα πως εκεί που
πήγε ο Ρίσκος μου, θα τον φρόντιζαν για να κάνει
παρέα στο ανάπηρο παιδί τους, που ασφαλώς είχε ανάγκη από έναν καλό φίλο και η παρουσία του
γάτου θα ήταν λιακάδα στην ψυχή του.
Όσο για μένα, ζω με την ανάμνησή του και μια
μικρή ελπίδα μήπως κάποτε γυρίσει.

«ΤΟ ΕΠΟΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ»
Με την συμμετοχή της τηλεόρασης
COSMOTE στην παραγωγή, ο σκηνοθέτης
Λευτέρης Χαρωνίτης επιχειρεί για πρώτη
φορά την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης
ταινίας δημιουργικού ντοκυμανταίρ με θέμα «ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΛΒΑΝΙΑ».
Μέσα από μια πολύχρονη έρευνα, σε ελληνικά και διεθνή αρχεία, μουσεία, ταινιοθήκες, εφημερίδες κλπ, η ταινία στοχεύει να
αναδείξει την μεγαλειώδη αντίσταση και τις
νίκες των Ελλήνων κατά την εισβολή των
ιταλικών στρατευμάτων του φασιστικού
καθεστώτος του Μουσολίνι στην Ελλάδα.
Οι λόγοι της αναίτιας ιταλικής εισβολής
διερευνόνται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εξετάζονται
οι ελληνοιταλικές σχέσεις εκείνης της περιόδου καθώς και η ελληνική πολιτική της
ουδετερότητας απέναντι στον πόλεμο.
Η ταινία δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα
όπως, το μοναδικό φαινόμενο συσπείρωσης
του ελληνικού λαού , τι σήμαινε το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων που επιστρατεύονταν και ήξεραν ότι πάνε σε πόλεμο
και μπορεί να σκοτωθούν, ή γιατί ο ελληνικός στρατός ενώ πέτυχε δεκάδες νίκες
δεν μπόρεσε να κερδίσει τον πόλεμο κ.α.
Η ταινία δομείται πάνω σε δύο συμπληρωματικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ο ιστορικός λόγος με αφηγητή τον Γιώργο Μαργαρίτη, καθηγητή της σύγχρονης κοινωνικής
και πολιτικής ιστορίας στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος
συμπληρώνεται με αφηγήσεις του Ιταλού
πρεσβευτή στην Αθήνα Εμμανουέλλε

Γκράτσι και του Ιταλού στρατηγού Βισκόντι Πράσκα που ήταν επικεφαλής της Ιταλικής εισβολής.
Ο δεύτερος λόγος είναι ο ανθρώπινος λόγος των πρωταγωνιστών του πολέμου,
Ελλήνων και Ιταλών στρατιωτών, αιχμαλώτων, μέσα από την αλληλογραφία τους,
από εικόνες διαφόρων φάσεων του πολέμου όπως περιγράφονται από ποιητές,
συγγραφείς και καλλιτέχνες όπως τον
Γιώργο Σεφέρη, τον Γιάννη Ρίτσο, τον Άγγελο Τερζάκη, τον Οδυσσέα Ελύτη, τον
Γιάννη Τσαρούχη κ.α καθώς και από δημοσιογράφους Έλληνες και ξένους μέσα
από κείμενά τους και εικονογραφήσεις εικαστικών καλλιτεχνών, όπως του Αργυρού, του Αλεξανδράκη, του Τάσου, του
Δημητριάδη, του Νικόλτσου, του Μπέζου,
του Πολενάκη κ,α.
Επιδίωξη της ταινίας είναι να γνωρίσουν
οι νεώτερες κυρίως γενιές την αντίσταση
και τις μεγαλειώδεις νίκες των παππούδων
τους πάνω στα κακοτράχαλα βουνά της
Αλβανίας, μέσα σε χιονοθύελλες, βροχές
και κακουχίες που τους οδήγησαν, οχι μόνο να απωθήσουν τις υπέρτερες δυνάμεις
του εισβολέα αλλά και να καταλάβουν
ολόκληρη την νότια Αλβανία από την Χειμάρα μέχρι το Πόγραδρετς , να προκαλέσουν τον παγκόσμιο θαυμασμό και να
αναπτερώσουν διεθνώς την ελπίδα ότι ο
φασισμός δεν είναι ανίκητος.
Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγραψε ο
Άγγλος Ιστορικός Μακένζυ: «Όταν αυτός
ο πόλεμος θα γίνει ανάμνηση η Ελλάδα θα
είναι εκείνη που στις σελίδες της ιστορίας
της θα αποδίδεται η τιμή ότι είναι η πρώτη
χώρα που τσάκισε το αήτητο του άξονα»…
Οι βασικοί συντελεστές της ταινίας είναι:
Επιστημονικός σύμβουλος:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Αφηγητές: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ
Φωτογραφία: ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΗΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μουσική: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Μοντάζ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
Διεύθυνση παραγωγής: ΚΑΤΙΑ
ΚΑΠΠΑΤΟΥ
Σενάριο-σκηνοθεσία-παραγωγή:
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
Συμπαραγωγή: COSMOTE TV

Αθήνα

Ανωγειανές
Αθιβολές
Τσιφτές και πορτοφόλι μαζί...
Την παρακάτω Αθιβολή, μου την είπε από κοντά ο Δημήτρης Σκουλάς του Μεταξόκωστα,
ο οποίος -παρεμπίπτοντως- ξέρει πάρα πολλές παλιές Ανωγειανές εύθυμες και μη, ιστορίες και σκέφτομαι να…το εκμεταλλευτώ δεόντως για τη συνέχεια! (Ξάσου δα Δημήτρη…)
Είναι γνωστό το χόμπι που είχε παλιά ο Μανώλης Μανουράς (Κουρκουτάκης) στο κυνήγι. Ο Γιώργης Καλομοίρης (Γιωργαντός) είχε προσέξει μια λεπτομέρεια πάνω στον
Κουρκουτάκη που τον βασάνιζε για αρκετό καιρό. Κάποια στιγμή ο Γιωργαντός, και αφού
ποιητικός του οίστρος, του επέτρεψε, είπε με έμφαση στον Κουρκουτάκη:
Να σε ρωτήξω να μου πεις μπρε Κουρκοτομανώλη,
εις τους λαγούς γιάντα κρατάς τσιφτέ* με πορτοφόλι;
Ο Κουρκουτάκης, του απάντησε σχεδόν αμέσως αλλά με σαφήνεια:
Μα ‘ γω μπρε κι αν παίξω του λαγού κι ανέ τονέ σκοτώσω,
δεν τρώτε οι Καλομοίρηδες μόνο αν σας σε δώσω!!!
(*Τσιφτές = Κυνηγητικό δίκαννο)
Το δρομολόγιο του χοχλιού ήταν απο την Καμάρα!
Ο Καλλέντης Αλέξανδρος ήταν ένας από τους πιο αγνούς Ανωγειανούς. Πράος, φιλήσυχος, αλλά και αφελής πότε-πότε, και σχεδόν πάντα ευκολόπιστος! Ο Λεωχάρης (Σκανδάλης) θέλησε κάποτε να δοκιμάσει κατά πόσο μπορούσε να…αντέξει μια φανταστική
ιστορία με πρωταγωνιστή ένα χοχλιό!! Μεταφέρουμε την περιγραφή του Λεωχάρη με
πλήρη πιστότητα:
«Πάω, που λες Αλέξανδρε πέρυσι να μαζώξω χοχλιούς στον «Ανεμόμυλο» (αγροτική
περιοχή) και θωρώ ένα χοχλιό πολύ παράξενο! Θαρρώ πως ήτανε π... (ομοφυλόφιλος)
Λέω, «δεν τονέ παίρνω», και βγάνω από την ζέπη (τσέπη) μου το τσακί (μαχαιράκι) και
του χαράζω το γράμμα «Λ» στο καβούκι ντου και τον αφήνω χάμε (κάτω). Πριν από δυο
μέρες επήγα στον «έρωντα» (αγροτική περιοχή κοντά στα Σίσαρχα) και τονέ θωρώ
μπροστά μου και με ξάνοιγε καλά - καλά σαν να με θυμήθηκε. Κουρασμένος, γερασμένος,
ψαρός και με το γράμμα «Λ» να μην είχε σβήσει…
Ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε εύλογα να καταλάβει ένα πράγμα από την όλη ιστορία και
την εξέφρασε με πολύ μεγάλη απορία:
-Και πώς μπρε Λεωχάρη πέρασε τον ποταμό; (σ.σ. Ανάμεσα στον «Ανεμόμυλο» και στον
«Ερωντα» μεσολαβεί ένας μικρός χείμαρρος)
-Ήντα κατέχω να σου πω Αλέξανδρε, μάλλον θα πήγε από την καμάρα!!! (γεφυράκι).
Όλοι οι... «Αθηναίοι» στη μάντρα του Γιώργαρη
Κάποτε κατεβαίνοντας στ’ Ανώγεια, τέτοιες μέρες, τον πρώτο που συνάντησα στο Μετόχι ήταν ο Γιώργης του Ευριπίδη. Σκέφτηκα να μη χάσω την ευκαιρία που δινότανε για
μια ασύλληπτη ατάκα του.
-Γιώργη, οι «Αθηναίοι» (Ανωγειανοί της Αθήνας) θέλουν από εσένα μια ιστορία να την
βάλω στην εφημερίδα για να γελάσουν!
Και ο Γιώργης με το μοναδικό ύφος που τον κάνει ξεχωριστό:
-Ντα γιάντα (γιατί) κλαίτε έκεια (εκεί) απάνω; Να κατεβείτε όλοι οι «Αθηναίοι» να μου
βγάλετε τα ζα από τη μάντρα και τε θα σας σε πω!!!

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Λέγοντας μαντινάδες που εξήραν το ήθος και την
προσφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας στο
Ανώτατο Πολιτειακό Αξίωμα, στέλνοντας παράλληλα και τα δικά τους μηνύματα προς την
γείτονα Τουρκία και τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων ξεχώρισε με την παρουσία του στο Προεδρικό Μέγαρο, το Σάββατο, 23 Δεκέμβρη 2017.
Υπενθύμισαν δε την φράση του Έλληνα Προέδρου προς τον Τούρκο ομόλογό του, ότι «οι καλοί
λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους», ενώ
απευθυνόμενοι προς τον κ. Παυλόπουλο τόνισαν,
ότι ο λόγος του κατά την πρόσφατη επίσκεψη του
Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα, «τους έκανε
υπερήφανους».
Από τη μεριά του, ο κ. Παυλόπουλος, εμφανώς
συγκινημένος, αναφέρθηκε στην τελευταία του
επίσκεψη στα Ανώγεια, τονίζοντας την άριστη
Κρητική και Ανωγειανή φιλοξενία, τόσο από το
δήμο και τον πολιτιστικό σύλλογο, όσο και από
τους απλούς κάτοικους.
Να πούμε ότι, στο πλαίσιο της συνάντησης με τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο μουσικός Δημήτρης
Σκουλάς, δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον κ. Παυλόπουλο για την ιστορική αποκατάσταση της

πραγματικότητας, όπως επεσήμανε σχετικά ο
Δημήτρης Σκουλάς, αναφορικά με την τοποθέτηση του ανώτατου άρχοντα, στο πλαίσιο της
ομιλίας του στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στα Ανώγεια, στον πυρπολητή του Αρκαδίου Εμμανουήλ
Αναγνώστου Σκουλά.
Όσον αφορά το διαδικαστικό στο Προεδρικό
Μέγαρο, ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η καταπληκτική αφήγηση του Νίκου Βρέντζου (Μπουργονίκου), που με την τέλεια εκφορά του λόγου του,
διάβασε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας παλιά
κάλαντα. Αμέσως μετά ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων, κ. Νίκος Βρέντζος,
πρόσφερε στον κ. Παυλόπουλο αναμνηστικά
δώρα, μεταξύ άλλων, μια κατσούνα, μια βούργια με βότανα του Ψηλορείτη και ένα Κρητικό
μαχαίρι.
Επίσης μέλη της χορευτικής ομάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων «έσυραν» το χορό,
με τη συνοδεία του Μανώλη Σταυρακάκη (Μερτζάνη) στη λύρα και των Δημήτρη Σκουλά και
Νίκου Καραβυράκη, αντίστοιχα, στα λαούτα,
ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου, Νίκος Βρέντζος,
και ο αντιπρόεδρος Λευτέρης Μπέρκης, είπαν
τις ακόλουθες μαντινάδες στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας:

βρ

ί

Η στο χωριό που ήρθατε θα ΄χουν να το διηγούνται
Άρχοντες που το τίμησαν πάντα κι αυτοί τιμούνται
Τ’ Ανώγεια μας τα τίμησε πρόεδρ’ ο ερχομός σου
μα σε τιμούνε σήμερα κι αυτά στ΄ αρχοντικό σου
Ο Θιός να σ΄ έχει δυνατό φρουρό στην προεδρία
γιατί κατέχεις τι πει θα πει Ελλάς – Δημοκρατία
Πένα να γράψει δεν μπορεί, στόμα να ξεστομίσει
πως η Ελλάδα θα χαθεί ο ήλιος κι αν νε-σβήσει.
Δώρο μικρό στον πρόεδρο μα η τιμή μεγάλη
Τ΄ Ανώγεια σου το κάνουνε από καρδιάς χαλάλι
Με τσι ανωγειανές ευχές που θα γεννούνε πράξη
πρόεδρε, το δεκαοχτώ ο τόπος μας θ’ αλλάξει
Του γείτονα, του Ερντογάν, που κάνει το σπουδαίο,
τ’ Ανώγεια, Πρόεδρε, άμα θες του κλείνουν το Αιγαίο.

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚO ΒΡΕΝΤΖO
(ΜΠΟΥΡΓΟΝΙΚΟ)
Σαν άνθρωπος ελεύθερος, νομοταγής πολίτης,
θεοσεβής, φιλαληθής, απ΄ το νησί της Κρήτης,
με την αλήθεια του ΘΕΟΥ, το Πνεύμα της Γαλήνης,
τα μέτρα τα πολύ σωστά της ποθητής ΕΙΡΗΝΗΣ
Στην εκκλησία σου, ΧΡΙΣΤΕ, γονυκλινής θα πέσω,
για έθνη, κράτη και λαούς να σε παρακαλέσω.

να δώσεις φως αληθινό, να διαφωτιστούνε
υπεύθυνοι, ανεύθυνοι να σφιχταγκαλιαστούνε.
ΧΡΙΣΤΕ μου δώσε φώτιση, να ξεβρεθεί ο τρόπος,
μη ρθει, χειρότερος καιρός και πλιό βαθύ το σκότος.
Αναίμακτος, αθόρυβος, να δούμε πως θα γίνει
να δώσουν την υπογραφή στο επί γης ΕΙΡΗΝΗ.

Αμέσως μετά το Προεδρικό Μέγαρο η χορευτική
ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων και
τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, επισκέφθηκαν
το ίδρυμα «ΕΛΠΙΔΑ», με μεγάλους ευεργέτες
την οικογένεια Βαρδινογιάννη, όπου έψαλαν τα
κάλαντα στα παιδιά, που νοσηλεύονταν εκεί,
αλλά και στο νοσηλευτικό προσωπικό και τους
λοιπούς εργαζόμενους. Ανταλλάχτηκαν αναμνηστικά δώρα με τα στελέχη της διεύθυνσης του
ιδρύματος και μοιράστηκαν μικρά δωράκια στους
θαλάμους με τα παιδιά.
Στο κλείσιμο της γεμάτης αυτής ημέρας, τα μέλη
της αποστολής του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων κατέληξαν στο μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη, όπου «έσυραν» κι έναν Ανωγειανό
Πηδηχτό υπό τα έκπληκτα βλέμματα των παρευρισκόμενων, Ελλήνων και ξένων τουριστών!!
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» προσκεκλημένος
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Σιδεροκαστριτών Τριφυλίας

Καζάς ο Σταύρος (;)
Δεκαετία του 1970 κάποια φοιτήτρια της Ανωτάτης Εμπορικής κατεβαίνει στο Ηράκλειο
για διακοπές. Αποφάσισε να επισκεφτεί και τα Ανώγεια και λίγο πριν επιβιβαστεί στο
ταξί βλέπει στην πλαϊνή πόρτα να γράφει ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ. Λίγα λεπτά αφού ξεκίνησαν
λέει στον οδηγό, που ήταν αδελφός με το Σταύρο:
-Κάποιον Σταύρο Σαλούστρο φοιτητή της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, τί τον έχετε κύριε;
Γυρίζει το βλέμμα προς τα πίσω ο ταξιτζής και προβληματισμένος της λέει:
-Καζά, Δεσποινίς...Καζά…!!! (Καζάς = μπελάς)

Μαν. Σκαν.

εμ

Xριστουγεννιατικα
καλαντα απο τον
πολιτιστικο
συλλογο ανωγειων
στον προεδρο
τησ δημοκρατιασ

Από ζάλο... μπόλικο
Μικρός, ο Δημήτρης του Διομήδη γύρναγε και πούλαγε τις εφημερίδες σε όλο το χωριό.
Όταν έφτασε στο Περαχώρι, του φώναξε από μακριά ο Μίχαλος του Γρυλιό:
«Δημητράκη, έχεις «ΒΗΜΑ»;
Και ο πάντα αυθόρμητος Δημήτρης: «Όχι. μόνο ζάλο!!!».
(*Ζάλο = βηματισμός)

Που είναι -μωρέ- οι φοιτητές καλέ μου...
Στην ακριβώς αντίθετη πλευρά των συναισθημάτων…
Να γυρίσουμε τη μνήμη μας 38 χρόνια πίσω και να θυμηθούμε ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο από το πρώτο (σαρανταήμερο) μνημόσυνο του Νίκου Ξυλούρη στην Αθήνα. Ήταν
Κυριακή 16 Μαρτίου 1980, στις 10:00 το πρωί. Η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς. Ο κόσμος
που είχε συγκεντρωθεί για το μνημόσυνο είχε κλείσει ασφυκτικά τον τάφο του Ψαρονίκου
και δεκάδες μέτρα γύρω από αυτόν. Ξαφνικά, από το βάθος του Α΄ Νεκροταφείου, εμφανίζεται η αδελφή του, η Ευρυδίκη, χωρίς ομπρέλα και με σταθερό βήμα, ανηφόριζε με
ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο χέρι. Μόλις έφτασε πάνω από μνήμα ο κόσμος της άνοιξε το χώρο και κατέθεσε - εκτός από το τριαντάφυλλο - τα παρακάτω από ψυχής:
«Σου φέρνω τριαντάφυλλο, αδελφέ μου, κομμένο από τα Ανώγεια, ακριβέ μου…
Σου φέρνω χαιρετίσματα, χαρά μου, απ’ όλους τους γειτόνους, έρωντά μου…
Πού είναι, μωρέ, οι φοιτητές, καλέ μου, οι του Πολυτεχνείου ακριβέ μου…
Νίκο, να σε σηκώσουνε παιδί μου, στα χέρια των απάνω γιασεμί μου…
Νίκο, να πεις την ΞΑΣΤΕΡΙΑ, αδελφέ μου, να ξαστερώσει ο κόσμος ακριβέ μου…
Γιάντα μωρέ χρυσέ μου αετέ έκλεισες τα φτερά σου
και δεν τα ανοίγεις να πετάς ,όπως πετούσες πρώτα στα ψηλά σου…».
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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 Ανω
γείων», τακτοποιώντας τη συνδρομή τους ή εισφέροντας το οποιοδήποτε οικο
νομικό 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.

Αθήνα
21 Ιανουαρίου 2018

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Συνδέσμου των καταγόμενων από το χωριό
Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του 7ου δημοτικού
διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων, την
Κυριακή, 21 Ιανουρίου 2018, παρευρέθηκε
μετά από επίσημη πρόσκληση της προέδρου
κας Μαρίας Λιακάκη, ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας.
Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου, υπό τη
συνοδεία του Γιώργου Σταυρουλάκη στη λύρα και του Νίκου Κακουδάκη στο λαούτο,
σκόρπισε άρωμα Κρήτης, ξεσηκώνοντας
τους παρευρισκόμενους, ενώ η πρόεδρος του
Συλλόγου, κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό, μίλησε για την
ιστορία και την παράδοση των Ανωγείων,
δεχόμενη, από την πρόεδρο του Συνδέσμου
Σιδηροκαστριτών, κα Λιακάκη, ως δώρο για
την παρουσία του Συλλόγου στην εκδήλωση,
ένα βιβλία με θέμα τη Βυζαντινή Κρήτη.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας ευχαριστεί θερμά την πρόεδρο και τα μέλη του
Συνδέσμου Σιδεροκαστριτών Τριφυλλίας
για την τιμητική πρόσκληση και τη φιλοξενία, τους μουσικούς κ.κ. Γιώργο Σταυρουλάκη (λύρα) και Νίκο Κακουδάκη (λαούτο), που συνόδευσαν μοναδικά τη χορευτική
ομάδα του Συλλόγου, καθώς και τους χοροδιδασκάλους και τα μέλη της χορευτικής
του ομάδας, για την πάντα αξιόλογη και
αξιοπρεπή παρουσία της.
Και του χρόνου!
Φωτο Περικλής Λιακάκης
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Αιμοδοσία στο Σύλλογο Ανωγειανών της Αθήνας
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2018

από την Πανελλήνια Ένωση λογοτεχνών, σε συνεργασία
με την Παγκρήτια Ένωση, την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων
και το Σύλλογο Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2017

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας,
Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Λογοτεχνών, στο κέντρο της Αθήνας, η μεστή, αυθεντική και πηγαία έκφραση της ανωγειανής ψυχής μέσα
από τη μαντινάδα, τιμήθηκε στο πρόσωπο ενός εκ των
πλέον αναγνωρισμένων εκπροσώπων της, του Αριστείδη Χαιρέτη (Γιαλάφτη).
Το Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017, η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, σε συνεργασία με την Παγκρήτια
Ένωση, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών
Κρητικών Σωματείων και το Σύλλογο Ανωγειανών
Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» παρουσίασε τα βιβλία
του ανωγειανού μαντιναδολόγου Αριστείδη Χαιρέτη
(Γιαλάφτη) «Τι μαντινάδα να σου πω», «Λιγότερο από
μια στιγμή» και «Το μονοπάτι του σεβντά».
Κεντρική ομιλητές της βραδιάς, ο Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ο οποίος προσέγγισε γλωσσολογικά την έκφραση του Αριστείδη Χαιρέτη, μέσα από τις μαντινάδες του, ενώ ο Γεώργιος Φραγκάκης, MSc Λαογραφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επεσήμανε τη λιτή, αλλά και αυθεντική
λαογραφική απόδοση της παράδοσης, μέσα απ’ την
πηγαία έκφραση του τιμώμενου μαντιναδολόγου.
Χαιρετισμό απηύθηναν, οι κ.κ. Τ. Λέρτας, πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, Γ. Μαριδάκης, πρόεδρος της Παγκρητίου Ένωσεως,
εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων, καθώς και η πρόεδρος
Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»,
κα Ζ. Ανδρεαδάκη, ενώ τον συντονισμό των ομιλητών
και του προγράμματος της παρουσίασης ανέλαβε η Τ.
Καρβουνάκη, ICHRPI – National Convener for Greece, εκπρόσωπος του Διεθνούς Ποιητικού Διαγωνισμού
Nosside.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης, προβλήθηκαν αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τι μαντινάδα να
σου πω», για τη ζωή του Αριστείδη Χαιρέτη σε σκηνοθεσία Μ. Ταξειδαράκη, ενώ ο ηθοποιός, σκηνοθέτης
και δημοσιογράφος, Γ. Γιανναράκος διάβασε μαντινάδες του τιμώμενου και από τα 3 βιβλία του, που έχουν
μέχρι στιγμής εκδοθεί.
Κατά την απονομή της τιμητικής πλακέτας στον Αριστείδη Χαιρέτη από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας

Ένωσης Λογοτεχνών, κο Λέρτα, ο Γιαλάφτης, πάντα
αυθεντικός και ετοιμόλογος, ευχαρίστησε τους συντελεστές της βραδιάς με τον κατεξοχήν τρόπο έκφρασής
του, τη μαντινάδα:
Δεν έχει τέλος ουτ’ αρχή
απόψε η χαρά μου
που ‘ρθετε και τιμήσετε
την οικογένειά μου.

Ε Θε μου και να ξέρατε
την ευχαρίστησή μου
που ‘ρθετε και τιμήσετε
το έργο της ζωής μου.
Μουσιακά πλαισίωσαν την παρουσίαση, οι γιοι του
Αριστείδη Χαιρέτη, Στέφανος (λύρα) και Βασίλης
(λαούτο), με κομμάτια από την πρόσφατη δισκογραφική δουλειά του Στέφανου Χαιρέτη υπό τον τίτλο «Σε
μια ζωή που βιάζεται», ενώ ξεχώρισε η στιγμή που ο
Γιαλάφτης τραγούδησε μαντινάδες του, παρέα με τους
δυο γιους του.
Η βραδιά της παρουσίασης έκλεισε μ’ έναν ανωγειανό
πηδηχτό από τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον».
Τη βραδιά εκείνη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο
σύντομο χαιρετισμό που απεύθυνε η πρόεδρος του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, στο πρόσωπο του Αριστείδη Χαιρέτη, τιμήθηκαν
τ’ Ανώγεια. Γιατί ο Γιαλάφτης αποτελεί έναν γνήσιο
εκπρόσωπο της παραδοσιακής λαϊκής έκφρασης του
τόπου του, αφήνοντας, μέσα από τις χιλιοτραγουδισμένες μαντινάδες του, ένα έργο – παρακαταθήκη της
ποιητικής ανωγειανής έκφρασης, παραμένοντας ο ίδιος
πάντα αυθεντικός, πηγαίος και αληθινός, συνοψίζοντας
την ουσία των πραγμάτων στους στίχους του:
Όλοι περαστικ’ είμαστε
πο τουτοσες τσι τόπους
τι ποιο ωραίο να σαι απλός
και ν’ αγαπάς τσ’ αθρώπους.

Καλοτάξιδα!
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Παρουσίαση βιβλίων Αριστείδη Χαιρέτη (ΓιαλαΦτη)

Στην κατάμεστη αίθουσα της Πανελλήνιας Ένωσης
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Την πίτα του Συλλόγου μας ευλόγησε γι’ ακόμη μία φορά ο
πάτερ Βασίλειος Βουϊδάσκης, με θερμές ευχές για την νέα
χρόνια, με πολύτιμο «αρωγό» για 2η χρονιά σε ρόλο...ψάλτη
τον καταξιωμένο ανωγειανό λαουτιέρη και τραγουδιστή Δημήτρη Σκουλά.
Τα δύο φλουριά της βασιλόπιτας κέρδισαν η Νάνσυ Σταυρακά
κη και η Μαρία Σκουλά, οι οποίες παρέλαβαν και τα αντίστοιχα
δώρα, μια τούρτα, προσφορά του φούρνου «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ» και
ένα ασημένιο γούρι, προσφορά του Συλλόγου μας.
Τη βραδιά εκείνη ο Σύλλογός μας παρουσίασε και το 3ο κατά
σειρά ετήσιο ημερολόγιό του, που φέτος έγινε σε συνεργασία
με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
με θέμα τα φυτά και τα άνθη των Ανωγείων και του Ψηλορείτη.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στον συγχωριανό μας κο
Χαράλαμπο Φασουλά, καθηγητή γεωλογίας Πανεπιστημίου
Κρήτης, για την πολύτιμη βοήθειά του στην υλοποίηση του φετινού, ετήσιου ημερολογίου του Συλλόγου μας, ο οποίος απετέλεσε το συνδετικό κρίκο για τη συνεργασία μας με το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και τον
κύριο «τροφοδότη» του υλικού που περιλαμβάνεται στο ημερολόγιό μας, όπως και στους ανωγειανούς επιχειρηματίες, που
ανέλαβαν εξολοκλήρου το κόστος της έκδοσής του.
Η βραδιά συνεχίστηκε μ’ ένα ξεχωριστό γλέντι χάρη στον
Άρη Πρεβεζάνο (λύρα) και την παρέα του, αλλά και τους
Δημήτρη Σκουλά (λαούτο) και Μανώλη Σταυρακάκη (Μερτζάνη) (λύρα), που ανέλαβαν στη συνέχεια τη μουσική «σκυτάλη» και τη διασκέδαση των παρευρισκομένων μέχρι τις
πρώτες πρωϊνές ώρες.
Παρόντα και τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου
μας, που με επικεφαλής τους χοροδιδασκάλους Κώστα Μέμμο
και Διονύση Νεόφυτο, «άνοιξαν» το χορό και κράτησαν αμείωτο το κέφι της παρέας, καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά

τον συγχωριανό μας ιερά, πατέρα Βασίλειο Βουϊδάσκη, που
ευλόγησε τη βασιλόπιτά μας και μας συγκίνησε όλους με τα
όμορφα λόγια και τις ευχές του προς το Δ.Σ. του συλλόγου
μας και τους λοιπούς παρευρισκόμενους,
τον Δημήτρη Σκουλά, που με την παρουσία και την συμμετοχή του έκανε ακόμα πιο ξεχωριστή τη βραδιά εκείνη,
τους ταλαντούχους μουσικούς, που μας χάρισαν ένα ξεχωριστό γλέντι,
τους χοροδιδάσκαλους του Συλλόγου μας, Κώστα Μέμμο
και Διονύση Νεόφυτο, που συνόδευσαν μοναδικά τη χορευτική μας ομάδα εκείνο το βραδύ,
τον Θεόδωρο Σίντρο και το φούρνο «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ» για την
ευγενική προσφορά του δώρου της βασιλόπιτάς μας,
τον Χαράλαμπο Φασουλά για την πολύτιμη συνδρομή του στην
υλοποίηση του 3ου κατά σειρά ημερολογίου του Συλλόγου μας,
τον Φώτη Φωτίου, που επιμελήθηκε τις φωτογραφίες από τη
βραδιά,
και τέλος όλους τους συγχωριανούς και φίλους του Συλλόγου μας, που παρευρέθηκαν στην καθιερωμένη πλέον, κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας και έκαναν «ποδαρικό» για
τη νέα χρονιά στο Σύλλογό μας.
Ευχόμαστε και πάλι από καρδιάς σε όλους καλή χρονιά με υγεία!
Και του χρόνου!

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Την 54η εθελοντική αιμοδοσία από την ίδρυση της τράπεζας αίματος, που διατηρεί στο Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ», διοργάνωσε ο Σύλλογός μας, στα γραφεία του,
την Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018, σε συνεργασία με το
κέντρο αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ».
Συγχωριανοί και φίλοι του Συλλόγου μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και προσήλθαν, συμμετέχοντας
στη δράση μας αυτή, με σκοπό να ενισχύσουν τα αποθέματα της τράπεζας αίματος του Συλλόγου μας, που πλέον είχε... «στερέψει».
Φέτος, όσοι προσήλθαν στο Σύλλογο την ημέρα της αιμοδοσίας, προκειμένου να συμμετέχουν, άλλοι ενεργά,
ως αιμοδότες, κι άλλοι απλώς για να στηρίξουν με την
παρουσία τους τη δράση μας αυτή, είχαν την τύχη να
μάθουν ενδιαφέροντα πράγματα για την αιμοδοσία και
τα οφέλη της στον ανθρώπινο οργανισμό, χάρη στον
συγχωριανό μας, ιατρό – παθολόγο Βασίλη Βιτώρο, ο
οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και ήταν και
εκείνος παρών τη μέρα της αιμοδοσίας, διαφωτίζοντάς

μας συναφώς, λύνοντας κάθε απορία των παρευρισκομένων, «διαλύοντας» φόβους και ανησυχίες και καταρρίπτοντας «μύθους» γύρω από τους υποτιθέμενους κινδύνους της αιμοδοσίας, κυρίως όμως στηρίζοντας με την
παρουσία του την προσπάθειά μας.
Αξίζει, στο σημείο αυτό να σημειωθεί, ότι από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως και τον Μάρτιο του 2018, ο Σύλλογός μας παραχώρησε συνολικά 22 φιάλες αίμα σε
συγχωριανούς μας στ’ Ανώγεια και την Αθήνα, αλλά και
φίλους του συλλόγου, που βρέθηκαν σε ανάγκη, εκ των
οποίων, δυστυχώς, μόνον μία αναπληρώθηκε. Τούτο είχε ως συνέπεια η τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας να
καταστεί κενή αποθεμάτων, στερούμενη της δυνατότητας
να καλύψει τις τυχόν μελλοντικές ανάγκες μελών και
φίλων.
Παράλληλα, λόγω του ελέγχου πλέον των Τραπεζών
αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, τίθεται ένα
ελάχιστο όριο συμμετεχόντων αιμοδοτών, που δεν πρέπει
να είναι μικρότερο των 20, προκειμένου κάθε Σύλλογος,
που διατηρεί τράπεζα αίματος, να μπορεί να πραγματοποιεί αιμοδοσίες στο χώρο του.
Για τους λόγους αυτούς, κυρίως όμως για τα οφέλη, που
έχει η αιμοδοσία για τον οργανισμό, η συμμετοχή στη
δράση αιμοδοσίας του Συλλόγου μας, αλλά και η αναπλήρωση μέρους τουλάχιστον, αν όχι του συνόλου, των
μονάδων αίματος, που λαμβάνουν τα μέλη και οι φίλοι
μας, σε περίπτωση ανάγκης, είναι ζωτικής σημασίας. Για
να μπορούμε όλοι να επωφελούμαστε, πρέπει και να στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή... Γιατί τίποτα δεν είναι
δεδομένο και βέβαιο.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ» για την πολύτιμη
βοήθειά τους στην υλοποίηση ακόμη μιας δράσης εθελοντικής αιμοδοσίας του Συλλόγου μας, τον συγχωριανό
μας ιατρό – παθολόγο στο Θριάσειο Νοσοκομείο κο

Βασίλη Βιτώρο, για την παρουσία του και την πολύτιμη
ενημερώση, που μας παρείχε για την αιμοδοσία και τα
οφέλη της στον ανθρώπινο οργανισμό,
τους αιμοδότες, που προσήλθαν και συνέβαλαν ενεργά
στην επίτευξη του σκοπού μας, κρατώντας «ζωντανή»
την τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας.
Ενημερώνουμε ότι όποιος επιθυμεί να στηρίξει στην
προσπάθεια του Συλλόγου να διατηρεί, προς όφελος
όλων των Ανωγειανών και φίλων του, ικανά αποθέματα
στην τράπεζα αίματος, που διαθέτει, μπορεί, όποτε το
επιθυμεί, και εκτός πλαισίου συγκεκριμένης σχετικής
δράσης του Συλλόγου, να προσέρχεται σε οποιοδήποτε
νοσοκομείο της επιλογής του με κέντρο αιμοδοσίας, και
να προσφέρει υπέρ της τράπεζας αίματος του Συλλόγου
Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», που τηρείται στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ».
Ελπίζουμε και προσβλέπουμε, με την ενίσχυση και συμμετοχή όλων, να ενισχύεται διαρκώς η τράπεζα αίματος
του Συλλόγου μας, ώστε να είναι σε θέση πάντα ν’ ανταποκρινεται στις όποιες ανάγκες συγχωριανών και φίλων
για αίμα τυχόν παραστούν.

Ετήσια, 2ήμερη εκδρομή του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας

Μυστράς -Σπάρτη -Μονή Έλωνας - Λεωνίδιο
17-18 Μαρτιoυ 2018

Με την άρτια διοργάνωση του Xilouris Travel και τη
συμμετοχή Ανωγειανών και φίλων του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η διήμερη
εκδρομή του Συλλόγου μας, με προορισμό αυτή τη φορά τη Λακωνία.
Πρωί Σαββάτου, 17 Μαρτίου ξεκινήσαμε από τη «βάση» μας, τους Αμπελόκηπους, για να καταλήξουμε το
μεσημέρι, με μια ολιγόλεπτη, ενδιάμεση στάση στο Αρτεμίσιο, στην επιβλητική καστροπολιτεία του Μυστρά,
όπου στην κορυφή της Ακρόπολης, οι συμμετέχοντες
έζησαν μοναδικές στιγμές στο αυτοσχέδιο γλέντι που
στήθηκε με φόντο τον χιονισμένο Ταύγετο και την
σπαρτιάτικη κοιλάδα, προκαλώντας το ενδιαφέρον και
το... χειροκρότημα των λοιπών επισκεπτών.
Νωρίς το απόγευμα καταλύσαμε στο ξενοδοχείο Manesis, στη Σπάρτη, όπου το βράδυ, δώσαμε «στίγμα»
στην κεντρική πλατεία, παρεΐζοντας μέχρι τις πρώτες
πρωϊνές ώρες.
Την επομένη, ξεκινήσαμε τη μέρα μας με μια επίσκεψη
στην Μονή Έλωνας, με τη θαυματουργή εικόνα της
ομώνυμης Θεομήτωρος, για να καταλήξουμε, το μεσημέρι, στην «καρδιά» της Τσακωνιάς, το Λεωνίδιο, για
φαγητό, όπου νέο γλέντι στήθηκε με χορούς και τραγούδια πλάι στη κεντρική γέφυρα του χωριού.
Αργά το βράδυ της Κυριακής, μετά από ένα σύντομο
«πέρασμα» απ’ το Παράλιο Άστρος, επιστρέψαμε στην
Αθήνα.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον
Άντρον» ευχαριστεί θερμά
το Xilouris Travel, τον Γιάννη και την Ευαγγελία Ξυλούρη για την άψογη συνεργασία και την άρτια οργάνωση της εκδρομής,
τους φίλους του Συλλόγου μουσικούς Ευθύμη Κοζω-

νάκη (λύρα), Μιχάλη Κοζωνάκη (λαούτο), Βαγγέλη
Μαμαλάκη (λαούτο) και Κώστα Κονταξάκη (μαντολίνο), που για 3η χρονιά συμμετείχαν αφιλοκερδώς στην
εκδρομή μας και συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχή
της έκβαση,
τους ανωγειανούς και φίλους του Συλλόγου μας, που
συμμετείχαν στην εκδρομή και μοιράστηκαν μαζί μας
ξεχωριστές στιγμές.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ετήσια εκδρομή του Συλλόγου είναι μια αγαπημένη συνήθεια, που ξεκίνησε
ήδη από τα πρώτα χρόνια ιδρύσεώς του και εξακολουθεί, με μικρές ανάπαυλες, εώς σήμερα. Είναι μια
θαυμάσια ευκαίρια για τα μέλη και τους φίλους μας
να ξανανταμώνουν, να συνταξιδεύουν και να δίνουν
το ξεχωριστό, ανωγειανό στίγμα στον τόπο, που κάθε
φορά αποτελεί τον προορισμό. Όπως και κάθε αγαπημένη συνήθεια, όμως, για να συντηρηθεί προϋποθέτει την συμμετοχή και την στήριξη όλων μας. Μια
φορά το χρόνο ας δίνουμε γι’ αυτό ό λ ο ι το παρόν...
Για τ’ Ανώγεια και την δυναμίκη τους, που μόνο οι
ίδιοι μπορούμε και οφείλουμε να ενισχύουμε.
Και του χρόνου λοιπόν!
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δράσεις αποδράσεις
ΑΘΗΝΑ

για τουσ ανωγειανουσ τησ αθηνασ

27
ιανουα
ριου
2018

Στη μνήμη
ΠρωτοπρεσβύτεροΥ

ΝικόλαοΥ Γ.
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
✞ Απεβίωσε 5/1/2018

Στο κατάμεστο, καθ’ όλη τη διάρκεια της
βραδιάς «ΑΟΡΗ», οι Ανωγειανοί της Αθήνας και οι φίλοι του Συλλόγου διασκέδασαν μέχρι της πρώτες πρωϊνές ώρες με τους
Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη, με το συγκρότημά τους, να κρατούν αμείωτο το
κέφι, σ’ ένα πραγματικά μοναδικό γλέντι.
Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου μας, υπό
την επιμέλεια και καθοδήγηση του ανωγειανού χοροδιδάσκαλου και πρώην μέλους του
Δ.Σ. μας Κώστα Μέμμου και του συνεργάτη του Διονύση Νεόφυτου, συνέβαλε στην
επιτυχημένη έκβαση της βραδιάς, ενώ η
οικογένεια Μερτζάνη, με επικεφαλής τους
Δημήτρη και Γιάννη Σταυρακάκη και άξιους συνεχιστές τους Μανώληδες και τη
Μυρσίνη, καθώς και όλο το προσωπικό του
«ΑΟΡΙΟΥ», επιμελήθηκαν άρτια της φιλοξενίας των παρευρισκομένων.
Ξεχωριστή «νότα» της βραδιάς η, μετά από
χρόνια, πρώτη παρουσία παιδικής χορευτικής ομάδας του Συλλόγου μας.
Στο πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου
ανταμώματος μελών και φίλων, ο Σύλλογος
μας τίμησε δύο κορυφαίους ανωγειανούς
καλλιτέχνες, ακρογωνιαίους λίθους στο
ανωγειανό πολιτιστικό οικοδόμημα: τον
Μανώλη Μανουρά (Κουρκουτάκη) και τον
Γιώργη Καλομοίρη (Γιωργαντό) για την
πολυετή προσφορά τους στην ανωγειανή,
και εν γένει στην κρητική μουσική παράδοση. Και οι δυο τίμησαν με την παρουσία
τους την χοροεσπερίδα μας, χαρίζοντάς
μας ανεπανάληπτες στιγμές με τη λύρα και
το τραγούδι τους, συμμετέχοντας ενεργά
και οι ίδιοι στο γλέντι, που ακολούθησε της
βράβευσής τους.
Οφείλουμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε θερμά
τους Μανώλη Μανουρά (Κουρκουτάκη)
και Γιώργη Καλομοίρη (Γιωργαντό), που
δέχτηκαν την πρόσκληση του Συλλόγου

μας, κάνοντάς μας τη τιμή και δινοντάς μας
τη χαρά να τους απολαύσουμε ζωντανά, σε
μια από τις σπάνιες, πλέον, εμφανίσεις τους,
τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη και
το συγκρότημά τους, για το μοναδικό γλέντι, που μας χάρισαν,
τους Γιάννη και Δημήτρη Σταυρακάκη
(Μερτζάνηδες), το Μανώλη, το Μανώλη
και τη Μυρσίνη Σταυρακάκη, και όλο το
προσωπικό στο «ΑΟΡΗ Μερτζάνης» για
την άψογη φιλοξενία και τη συνεργασία
τους,
τους εκπροσώπους πολιτιστικών σωματείων και λαογραφικών, χορευτικών συλλόγων, που τίμησαν με την παρουσία τους τη
χοροεσπερίδα μας και συγκεκριμένα, τον
κοσμήτορα της Παγκρητίου Ενώσεως και
επικεφαλής του Λαογραφικού Ομίλου
«Κρήτες», χοροδιδάσκαλο, κο Γιώργο Πετράκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κρητών
Αμαρουσίου «Κρηταγενής Ζευς» κο Κωστή
Σηφάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Δηλεσίου κο Θέμη Μέμμο, την πρόεδρο
του Συλλόγου Ρουστικιανών Αττικής κα
Άννα Βερνάδου, τον πρόεδρο του Συλλόγου
Κρητών Αμπελοκήπων «Οι Ρίζες» κο Εμμανουήλ Μπρέσκα, τον χοροδιδάσκαλο και
επικεφαλής του Λαογραφικού Ομίλου
«Ερωτόκριτος» κο Κώστα Κυριακάκη, τον
χοροδιδάσκαλο και ιδρυτή των «Σχολών
Μαυρόκωστα» κο Δημήτρη Μαυρόκωστα,
τον πρώην πρόεδρο της Παγκρητίου Ενώσεως κο Κώστα Ξυλούρη (Καντρόκωστα),
τους χοροδιδάσκαλους της χορευτικής
μας ομάδας Κώστα Μέμμο και Διονύση
Νεόφυτο, που επιμελήθηκαν την παρουσία
της παιδικής και ενήλικης χορευτικής ομάδας του Συλλόγου μας, αλλά και του τμήματος των αρχαρίων, που έκανε κι αυτό
φέτος το επίσημο χορευτικό του ξεκίνημα,
τους μεγάλους χορηγούς της λαχειοφόρου
αγοράς «HELLENIC SEAWAYS» και την
Μαρία Ανδρεαδάκη και «ROYAL Mar-
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min Bay Hotel» και τον Αθηναγόρα Ανδριαδάκη, για τις προσφορές τους, αλλά
και όλους τους λοιπούς δωρητές της λαχειοφόρου, που στηρίζουν σταθερά το
Σύλλογό μας,
τους Φώτη Φωτίου και Μανώλη Σκανδάλη, για τις φωτογραφίες και τα βίντεο,
τα παιδιά της χορευτικής μας ομάδας για
την αξιόλογη προσπάθειά τους, για 3η συνεχόμενη χρονιά, αλλά κυρίως για την ανεκτίμητη συνδρομή τους στην οργάνωση της

βραδιάς και την παρουσία τους, που έδωσε
νέα πνοή, δυναμική και διάθεση τόσο στη
χοροεσπερίδα μας όσο και στο Σύλλογό
μας γενικά,
τους συγχωριανούς και φίλους, που μας
τίμησαν με την παρουσία τους και συμμετείχαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο
γλέντι, που στήθηκε.
Να είμαστε όλοι καλά
και πάντα με καλό να σμίγομε!
Και του χρόνου!

«Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς των δώρων της λαχειοφόρου
αγοράς της χοροεσπερίδας μας, μεταξύ των οποίων και οι: μεζεδοπωλείο «ΝΑΡΓΙΛΕΣ», «ΟΙΝΟΦΛΗΞ WINE & COCTAIL BAR» Σωτήριος Κακλέας, Ιωάννης Κλίνης, Γεωργίος Παττακός,
Παναγιώτης Κοκοσάλης – Μέμμος και Γεώργιος Σκουλάς.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην HELLENIC SEAWAYS και τη Μαρία Ανδρεαδάκη, που για 2η συνεχόμενη χρονιά στηρίζουν τη λαχειοφόρο μας με δώρα μεγάλης αξίας, αλλά και στον Αθηναγόρα
Ανδριαδάκη του Μηνά για την ιδιαίτερα γενναιόδωρη προσφορά του στο πλαίσιο της λαχειοφόρου
μας, για διαμονή στο ξενοδοχειακό συγκρότημά του στην Ελούντα «Royal Marmin Bay Hotel».
Ευχόμαστε καλές δουλειές σε όλους και κάθε καλό!»

Πλήρης ημερών, ετών 92, εκοιμήθη ο Παπά
Νικόλας, ο Σεμνός και Ταπεινός Ιεράρχη
ς, που επί σειράν 66 ετών, πιστά και αφοσιωμένα, υπηρέτησε την Εκκλησία και τον
Γενέθλιο τόπο του, τα Ανώγεια, που με
πάθος αγάπησε.
Αγαπήθηκε, όσο κανείς άλλος, για τον πράο,
έντιμο, ταπεινό και απλό χαρακτήρα του.
Ήταν πρωτοπόρος στην Ίδρυση των Πρώτων Φιλοπτώχων Ταμείων στην Αρχιερατική του Περιφέρεια, που επί τόσα έτη υπηρέτησε. Προστάτευε με σθένος τον φτωχό,
τον απλό άνθρωπο και άδολα βοηθούσε τον
οποιονδήποτε, που είχε ανάγκη, χωρίς καν
να περιμένει να του ζητηθεί βοήθεια.
Γόνος του αείμνηστου Παπά Γιώργη Ανδρεαδάκη ευτύχησε, και ο Θεός τον αξίωσε, να ζήσει και να χαρεί πλήθος απογόνων, τέκνων, εγγονών και δισεγγόνων.
Σημαδιακά απεβίωσε την ημέρα των Φώτων, και εν μέσω πλήθους πιστών, την ημέρα του Μεγάλου Αγιασμού, εκηδεύθη στ'
Ανώγεια, στον Άγιο Ιωάννη, όπου τόσα
χρόνια πιστά υπηρέτησε.
Της εξοδίου Ακολουθίας προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και
Αυλοποτάμου κκ. Ευγένιος, εν μέσω 25
Ιερέων, που με συγκίνηση και κατάνυξη
έψαλαν τους νεκρωσίμους ύμνους.
Για το ήθος και την προσφορά του εκλιπόντος ωμίλησε ο Ρεθύμνης Ευγένιος, εκπρόσωποι των 25 συλλειτουργησάντων Ιερέων, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιερού
Κλήρου, ο Πρωτοπρεσβύτερος Κων/νος
Σκουλάς και ο υιός του εκλιπόντος, δικηγόρος Ιωάννης Ανδρεαδάκης.
Η οικογένεια, μετά την ταφή, παρέθεσε
δείπνον μνήμης στην ταβέρνα «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» ενώ διέθεσε το ποσόν των 2.000
ευρώ σε Κοινωφελή Ιδρύματα των Ανωγείων.
Αιωνία η μνήμη του... !!!
Επικήδειος Λόγος
του Παπά Κωνσταντίνου ΣΚΟΥΛΑ
Αποχαιρετούμε σήμερα ένα εκλεκτό μέλος
της Κρητικής Εκκλησίας, και της κοινωνίας των Ανωγείων, τον πατέρα Νικόλαο
Ανδρεαδάκη.
Συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση
υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες την Εκκλησία και το χωριό.
Τα υπηρέτησε με ζήλο με αγάπη, με σωφροσύνη, και πάνω απ’ όλα κρατώντας στο
ένα χέρι τη σημαία της ορθοδοξίας, και στο
άλλο τη σημαία των Ανωγείων της παράδοσης και του πολιτισμού.
Ο πατέρας Νικόλαος συμβολίζει τη γενιά
της αντίστασης, αλλά και τη γενιά της δημιουργίας.

Έζησε και πάλεψε μέσα στην κατοχή, μέσα
σε δύσκολες συνθήκες δίνοντας τον δικό
του αγώνα γι’ αυτόν εδώ τον τόπο.
Στη συνέχεια, μέσα από τη θέση του, πρόσφερε και συνέβαλε στην ανοικοδόμηση
την ανάπτυξη και την ευημερία του χωριού.
Ως Ιερεύς ο λόγος του ήταν μεστός. Η στάση του Σεμνή. Με τον τρόπο του φρόντιζε
να βρίσκεται δίπλα στους αδύναμους, δίνοντας τόσο δύναμη για να μπορέσουν να
σταθούν όρθιοι, ο Αι Γιάννης ήταν το σπίτι του. Ο χώρος που αντλούσε δύναμη από
την δύναμη του Θεού για να μπορεί να
υπηρετεί το ποίμνιό του.
Οι ενορίτες του Αι Γιάννη ήταν γι’ αυτόν
η μεγάλη του οικογένεια. Το ενδιαφέρον
του για τους Αιγιαννιώτες και τους Ανωγειανούς ήταν έντονο και διαρκές, μέσα
από την παρουσία του, σε όλες τις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Ο παπά Νικόλας φρόντισε πέρα από την
Εκκλησία να κηρύττει τον λόγον του και
στα μικρά παιδιά, από το κατηχητικό σχολείο που είχε λειτουργήσει από τη δεκαετία
του 1970 στα Ανώγεια. Δεν θέλω να παραλείψω το γεγονός ότι τον παπά Νικόλα
διέκρινε το χιούμορ. Ήταν πάντα ετοιμόλογος, και πάντα έτοιμος, καλοπροαίρετα,
να σε πειράξει.
Η γενιά του μπορεί να φεύγει, όμως δεν
σβήνει και πίσω της αφήνει ένα σημαντικό
έργο, αυτό της μεγάλης προσπάθειας της
αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.
Το έργο του παπά Νικόλα δεν μένει στη
μέση, το συνεχίζει με τον ίδιο ζήλο στην
ίδια Εκκλησία ο παπά Γιώργης, ο γιός του
παπά Νικόλα. Σε ευχαριστούμε για όσα
έκανες για μας, για την ωραία και μεγάλη
οικογένεια που άφησες πίσω σου, και σε
ευχαριστούμε για όσα προσέφερες στο χωριό σου. Τα Ανώγεια θα σε θυμούνται και
θα σε τιμούν στους αιώνες των αιώνων.
Αιωνία σου η μνήμη.
Ας είναι ελαφρύ το Ανωγειανό χώμα που
θα σε σκεπάσει
Ιερεύς Σκουλάς Κωνσταντίνος
6 Ιανουαρίου 2018
Ένα μικρό Αφιέρωμα,
στο Μεγάλο Ποιμενάρχη και Άνθρωπο,
Παπά Νικόλα Ανδρεαδάκη που έφυγε ...
Γ. Μπέρκης ( ή Κατσούγκρης)
Ανώγεια 6-1-2018
Μισεύγει ο Δούλος του Θεού
Και Δούλος των Ανθρώπω
Με καθαρό το Μέτωπο
Κι ενούς Αιώνα κόπο.
Άνθρωπος και Φιλάνθρωπος
Με προσφορά Μεγάλη
Γι’ αυτό και δεν θα ξεχαστεί
Όπως ξεχνιούνται άλλοι.
Σαν την ψυχή σου Άγια
Του μισεμού σου η Μέρα
Καλό Ταξίδι Ευγενή
Και Στοργικέ Πατέρα.
Ήρεμο και Γαλήνιο
Το Άγιο Σκήνωμά σου
Μάρτυρας Αδιάψευστος
Της Αγιότητάς σου.
Το χώμα που σε σκέπασε
Να είναι ευλογημένο
Για δεν αδίκησες ποτέ
Ούτε δικό ούτε ξένο.
Κληρονομιά μας άφησες
Την περηφάνειά σου
Και καθαρό το δρόμο σου
Άγια τα λείψανά σου .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια του αειμνήστου παπά Νικόλα Ανδρεαδάκη ευχαριστεί θερμά όλους
εκείνους, που, με κάθε τρόπο, συμμετείχαν
στο βαρύ τους πένθους, και εύχεται σε
αυτούς και τις οικογένειές τους μακροημέρευση.
Ο Συγκλονιστικός, από καρδιάς,
επικήδειος Αποχαιρετισμός
του δικηγόρου
Γιάννη Ανδρεαδάκη
στον πατέρα του

Στη μνήμη
Μιχαήλ
Μανουράς
του Χαραλάμπους
(Βαρδαβάς)
✞ Απεβίωσε 13/11/2017
Ετών 67

Αγαπημένε μου Πατέρα,
Απέναντι στην Μεγαλωσύνη σου στέκομαι μικρός, ταπεινός και ανάξιος, ακόμη
και για να σου αποδώσω τον ύστατο φόρο
τιμής, τον τελευταίο αποχαιρετισμό σου.
Και θα ‘θελα να είμαι πιο δυνατός για να
μπορώ, έστω στο ελάχιστο, να αποδώσω
το Μεγαλείο της Ιερατικής σου Προσφοράς, το μέγεθος της Ιερατικής σου διακονίας. Να τονίσω το πάθος και την αυταπάρνηση που έδωκες τόσα χρόνια σ’ αυτόν τον τόπο, που πιστά και αφοσιωμένα
υπηρέτησες.
Να μιλήσω για το απόλυτο, ακέραιο και
το απέριττο του χαρακτήρα σου, μα και
για το ανυπέρβλητο αίσθημα της δικαιοσύνης και της ταπεινοφροσύνης που σε
διακατείχε.
Θα σου έλεγα για την αφοσιωμένη σου
σύντροφο, την αγαπημένη σου παπαδιά,
που τόσα πολλά χρόνια επάξια σε εστήριξε σε όλες τις εκφάνσεις της Οικογενειακής, Κοινωνικής και Ιερατικής σου ζωής.
Για την πολυαγαπημένη σου κόρη, την
μοναχοθυγατέρα, την Νίτσα σου, που τόσο ελάτρευες.
Μα και για τον πρωτότοκογιο σου, τον
Παπά Γιώργη, άξιο Γόνο και Συνεχιστή
της Λευιτικής σου Οικογένειάς.
Μα, είπαμε, αισθάνομαι και είμαι λίγος,
μικρός και αδύναμος.
Όμως, με ιδιαίτερη έμφαση θα ήθελα να
επιτονίσω ένα πράγμα: την εξαιρετική για
εμένα τύχη και τιμή που σε είχα ΠΑΤΕΡΑ!!!
Εύχομαι ολόψυχα ο Θεός, ο Μεγαλοδύναμος Θεός, να σε κατατ άξει εν κόλποις
Αβραάμ, και το χώμα της Γενέθλιας γης,
που σε λίγο θα σε υποδεχθεί, να αποδειχθεί για εσένα ιδιαίτερα ελαφρύ.
Καλό σου ταξίδι, πατέρα ...
ΔΩΡΕΕΣ
εις μνήμην Παπά Νικόλα Ανδρεαδάκη
Πέραν των μεμονωμένων ποσών, εις μνήμην, προς διάφορα Ιδρύματα στα Ανώγεια, η Οικογένεια του εκλιπόντα Παπά
Νικόλα Ανδρεαδάκη, και εις μνήμην του,
κατέθεσε τα εξής ποσά:
300 ευρώ στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.
300 ευρώ στην ΑΝΩΓΗ (Λογ.Ι.Ναός Αγίου Γεωργίου).
300 ευρώ στην ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
300 ευρώ στην ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
300 ευρώ στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩ
ΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
(«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»).
400 ευρώ στο ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (ΚΑΠΗ).

Καλέ μας μπαμπά, έφυγες στις 13 Νοεμβρίου 2017 για το ταξίδι χωρίς γυρισμό, αφήνοντας πίσω σου μεγάλο κενό.
Απο μικρός μπήκες στον αγώνα που
λέγεται ζωή, ώστε να βοηθήσεις την οικογένεια σου. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας, ασχολήθηκες με τα πρόβατα
μέχρι τη τελευταία σου στιγμή. Περήφανος βοσκός, περήφανος άνθρωπος, με
αξιοπρέπεια και τιμή. Βοήθησες τους
πάντες γύρω σου, με όποιο τρόπο μπορούσες, και αυτό σε έκανε ξεχωριστό
άνθρωπο. Πάντα έδινες, χωρίς ποτέ να
περιμένεις αντάλλαγμα.
Πέρασες πολλές δυσκολίες στη ζωή σου
όμως τις πήγες πέρα με ψηλά το κεφάλι.
Μας αφήνεις κληρονομιά την ανθρωπιά
και την αξιοπρέπεια σου, πράγμα σπουδαίο για την εποχή μας. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα.
Τα παιδιά και τα εγγόνια σου.
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΡΑ
ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΜΠΕΡΚΗ
(ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ)
Τη στράτα αφήνεις καθαρή
να πορπατούν’ οι άλλοι
τση αθρωπιάς και τση τιμής
καλοστραθιά Μιχάλη.
Εδώ κοιμάται ένας αητός
που ‘βανε τη τιμή του
και την αξιοπορέπεια
πιο πάνω απ’ τη ζωή του.
Ως κι αν διαβαίνουν οι καιροί
οι ζωντανοί θυμούνται
άντρες που ετιμήσανε
το χώμα που κοιμούνται.
Αν έχει ο Άδης ουρανό
αητός θα είσαι πάλι
περήφανος ως ήσουνε
και στη ζωή Μιχάλη.
Και αφού το ντι εν εη σου
κληρονομιά αφήνεις
απου του γιού σου τον υγιό
αθάνατος θα μείνεις.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ
(Τ.ΜΑΚΡΑΝΤΡΕΑ)
✞ Απεβίωσε 11/01/2018

Στον Παντελή...
Γεννήθηκες στις 25 Φλεβάρη του 1973. Κυριακή.
Είχε χιόνι στα Ανώγεια. Ακόμα, μετά από
τόσα χρόνια, θυμάμαι πολύ έντονα τη μέρα
αυτή!
Κόψαμε δρόμο παρά το χιόνι, με τη Ρένα,
και πήγαμε στο Περαχώρι, στη θεία την
Όλγα, να της πούμε το ευχάριστο γεγονός!
Η χαρά μας ήταν μεγάλη! Είχαμε αποκτήσει
το μικρό μας αδερφό!
Μεγάλωσες στη γειτονιά, με τη φροντίδα
μας και ήσουν το καμάρι όλων μας! Δεν
υπήρχε πιο όμορφο μωροπαίδι από σένα!
Θυμάμαι ακόμα πολύ έντονα τον μπαμπά
να σε χορεύει στα πόδια του και τη μάνα
μας να σου λέει κανάκια. Όλη η γειτονιά
καμάρωνε για σένα και σε φρόντιζε. Η Χατζίνα, ο Μπραγκαρομάρκος, όλοι!
Μεγαλώνοντας, παίρνοντας τις αξίες και
τα ιδανικά που ο μπαμπάς μας, Μακραντρέας, σου καλλιέργησε και η μάνα μας, η Φωφώ, που αγωνίστηκε να κρατήσει το σπίτι
του Μακρή στη θέση που του άρμοζε-αγαπώντας και ψηφώντας κάθε απόγονο του-,
έφτιαξες τη δική σου προσωπικότητα. Πληθωρική, ζεστή φιλότιμη, πάνω από μικρότητες και ποταπά συναισθήματα. Ήσουν αγέρωχος, πληθωρικός, με έντονη εξωστρέφεια
και κοινωνικότητα, χιούμορ και ετυμολογία,
εμφάνιση ξεχωριστή, χαρισματικός! Σου
άρεσε να διηγείσαι ιστορίες και να τις περιγράφεις με το δικό σου μοναδικό τρόπο.
Εγώ, ο Μανώλης και η Ρένα αγαπιόμασταν
πάντα πολύ μαζί και όλοι μαζί αγαπούσαμε
εσένα ξεχωριστά!
Ήσουν πολύ έξυπνος και δραστήριος. Καινοτόμος στις ιδέες και δεν έμενες ποτέ σε
αυτό που είχες! Δεν σε ικανοποιούσε! Ήθελες να προχωράς!
Καθοριστική στιγμή στη ζωή μας, ο θάνατος του μπαμπά,18 χρόνια πριν, στις 8 Γενάρη του 1999. Σου κόστισε. Ευχαρίστησες
με ιδιαίτερη συγκίνηση τον κόσμο που είχε
παρευρεθεί στην κηδεία του. Μαζί με το
Μανώλη και τη μάνα μας, κάνατε τα πάντα,
συνεχίζοντας την κοινή σας πορεία στη ζωή,να κρατήσετε το όνομά του ψηλά!
Παντρεύτηκες τη Ναυσικά αρκετά χρόνια
αργότερα. Ήσουν ερωτευμένος μαζί της
από μικρός! Δημιουργήσατε μαζί μια υπέροχη οικογένεια, αποκτώντας τέσσερα παιδιά. Τον Ανδρέα, τη Φωτεινή, το Βασίλη
και την Καλλιόπη.
Ήταν όνειρο του μπαμπά το μαγαζί. Σ’εκείνο το σημείο… Έκανες το όνειρό του πραγματικότητα και εκπλήρωσες την επιθυμία
του. Μαζί με το Μανώλη δημιουργήσατε τη
δική σας επιχείρηση και συνεχίσατε μαζί.
Δε χωρίσατε ποτέ!
Όταν όλα στη ζωή σου ήταν τέλεια, ήρθε η

αρρώστια σου, πριν από 7 χρόνια και άρχισε ο Γολγοθάς σου. Η Ναυσικά στάθηκε
δίπλα σου, όλα αυτά τα χρόνια με υπομονή
και καρτερικότητα, ελπίζοντας πάντα για
σένα το καλύτερο. Εσύ πάλεψες με όλες σου
τις δυνάμεις, δυνατός ζητώντας μέχρι την
τελευταία στιγμή αξιοπρέπεια. Δεν ήθελες
να πεθάνεις, αγαπούσες πολύ τη ζωή, ήθελες να ζήσεις, χωρίς όμως τα όρια που η
αρρώστια αυτή σου επέβαλλε. Σε πλήγωσαν
πολύ τα όρια αυτά.
Πάλεψες με όλες σου τις δυνάμεις και την
αξιοπρέπεια μέχρι την τελευταία στιγμή!
Δεν ταπεινώθηκες! Ο Θεός, η Μοίρα, είχαν
τα δικά τους σχέδια για σένα.
Για μένα ήσουν και θα είσαι μεγάλο κομμάτι από τη ζωή μου. Για όσο ζήσω, η ζωή μου
θα είναι αλλιώς. Όλα τα πράγματα και τα
γεγονότα γύρω τα βλέπω από διαφορετική
σκοπιά. Τίποτα δεν θα μπορεί να είναι όπως
πριν για κανέναν μας. Θα συνεχίσουμε τη
ζωή μας με την πληγή από τη δική σου απώλεια, χαραγμένη βαθιά μέσα μας. Δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ! Παρηγοριά για
όλους μας, για τη μάνα, για το Μανώλη,
εμένα και τη Ρένα, η Ναυσικά και τα τέσσερα υπέροχα παιδιά σου. Θα προχωρήσουμε μαζί. Με αγάπη. Όπως θα ήθελες…
Για μένα είσαι ο Παντελής! Ο μικρός μου
αδερφός.
Η αδελφή σου, Ελένη.
Η οικογένειά του ευχαριστεί θερμά όλους
όσους συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος
της και καταθέτει στη μνήμη του, το ποσό
των 100 ευρώ στη «Φωνή των Ανωγείων».
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΛΛΕΡΓΗ
Πέρασαν 40 ημέρες από την αποφράδα ήμερα της 11ης Ιανουαρίου 2018. Μια μέρα
βουβή και πένθιμη. Μια μέρα που έφυγε από
κοντά μας ένας πολύ νέος και αγαπητός
άνθρωπος. Ο Παντελής Καλλέργης, γιος
του Μακραντρέα και της Φωφώς. Μόνο
που βιάστηκε να φύγει τόσο νωρίς και τόσο
αναπάντεχα. Πάλεψε, αλλά έχασε τη μάχη,
ακλουθώντας την κοινή ανθρώπινη μοίρα,
τόσο πρόωρα όμως. Είναι από τις φορές που
ψηλώνει ο νους του ανθρώπου και διαπράττει ύβρη, θέτοντας στην υπέρτατη δύναμη
το αδυσώπητο ερώτημα …. γιατί;
Αγαπημένε μου ξάδελφε Παντελή. Στην
ολιγόχρονη συγγενική μας σχέση, ομολογουμένως ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό
μου η σκέψη, λόγω διαφοράς ηλικίας, ότι
θα σου έγραφα αποχαιρετιστήριο λόγο. Δεν
θέλω να το πιστέψω και να το δεχθώ. Και
όμως. Ο καθορισμός της μοίρας μας, και
κυρίως φυσικά ο θάνατος, είναι πάνω από
την ανθρώπινη δύναμη και έξω από την ανθρώπινη επιθυμία. Θα μπορούσε κανείς να
μιλάει ώρες για το μεγαλείο της ψυχής σου,
για την καλοσύνη σου και για τις αρετές
σου. Αλλά οι στιγμές είναι για όλους δύσκολες και εγώ που έχω την τιμή να συνδέομαι
μαζί σου με στενή συγγένεια, βρίσκομαι
απροετοίμαστος και σε δυσκολία να πω περισσότερα, γιατί φοβούμαι μήπως με τα
φτωχά μου λόγια δεν αποδώσω τα πρέποντα και μικρύνω το μεγαλείο σου. Για όλους
μας, ο χαμός σου είναι κάτι αβάστακτο.
Αλλά τι να πει κανείς και πως να παρηγορήσει τη γυναίκα σου, τη Ναυσικά, τα όμορφα παιδιά σου, την ηρωίδα μάνα σου, τα
αδέλφια σου και όλους τους συγγενείς σου.
Το μόνο που μπορούμε είναι να στραφούμε
προς τον κύριο και να τον παρακαλέσουμε
με αυτά τα λόγια: «δώσε κύριε δύναμη στη
γυναίκα του, στα παιδιά του, στη μάνα του
και στα αδέλφια του να συνεχίσουν τη ζωή
τους και στειλε σ’ αυτούς την εξ ύψους παρηγοριά».
Αγαπημένε μου Παντελή. Πέρασαν 40 ημέρες που σε συνοδεύσαμε στην τελευταία σου
κατοικία με άγχος, λύπη και στεναγμό, όπως
έπρεπε να συνοδεύσουμε ένα καλό σύζυγο,

πατέρα και φίλο. Σε κλαίνε οι συγγενείς
σου, σε κλαίνε οι φίλοι σου, σε κλαίνε τ’
Ανώγεια. Τα Ανώγεια που εκεί γεννήθηκες
πριν από 44 χρόνια. Η καταγωγή σου και η
ανατροφή σου μέσα σε μια οικογένεια με
σταθερές και ξεκάθαρες ελληνοχριστιανικές αρχές σ’ έκανε γνωστό σ’ όλους τους
Ανωγειανούς και πέραν και σου διέπλασε
και ένα χαρακτήρα έντιμο, ηθικό, γεμάτο
από φιλοξενία, αλτρουισμό, καλοσύνη και
ντομπροσύνη. Γιός του Μακραντρέα και
της Φωφώς Καλλεργη, ανθρώπων με ήθος
και φιλότιμο. Σε ανέθρεψαν τίμια και σπουδαία. Παντρεύτηκες την αγαπημένη σου
Ναυσικά και δημιούργησες μια τετραμελή
καλή και άξια οικογένεια, που δυστυχώς
στερείσαι για πάντα. Σου τη χάρισε ο θεός,
όπως το άξιζες. Η σύζυγος σου, πιστή και
ενάρετη, εργατική και ικανοτάτη θα συνεχίσει να τιμά το όνομά σου και τους δικούς
σου ανθρώπους.
Αγαπημένε μου ξάδελφε, έφυγες πάνω στην
πιο αποδοτική σου ώρα και ενώ μπορούσες
να προσφέρεις τόσα πολλά και στην οικογένεια σου και γενικά στην κοινωνία. Έφυγες νωρίς και άφησες στην οικογένεια σου,
αλλά και σε όλους, φίλους και γνωστούς ένα
δυσαναπλήρωτο κενό. Χάθηκες πρόωρα και
αναπάντεχα, όμως δεν θα ξεχαστείς. Δεν θα
ξεχαστείς γιατί το φως και η καλοσύνη που
σκόρπισες με το πέρασμα σου από τον προσωρινό αυτόν κόσμο δεν θα σβήσει με το
θάνατο σου. Το πέρασμα σου από τη ζωή
ήταν αέρας ποιοτικός. Όχι Παντελή δεν
έφυγες, απλά είσαι μακριά μας και θα βλέπομε μ’ ένα χαμόγελο στα χείλη να μας χαιρετάς κουνώντας το χέρι σου.
Η πονεμένη μάνα σου σε παρέδωσε στην
αγκαλιά μιας άλλης πονεμένης μάνας της
Μεγαλόχαρης. Έφυγες από τη ζωή νωρίς.
Άφησες όμως μια παρακαταθήκη. Μια
όμορφη οικογένεια ,η όποια θα στηρίζεται
σε πολύ αγαπημένους σου ανθρώπους. Από
τη μάνα σου, τον αγαπημένο σου αδελφό
Μανόλη, από τα αδέλφια σου και από τσοι
συγγενείς σου, δεν θα ξεχαστείς. Ελαφρύ
το χώμα που σε σκεπάζει. Αποχαιρετώ έναν
εξάδελφο που ήξερε να τιμά και να σέβεται
τις ανθρώπινες αξίες, ένα εξάδελφο με συνέπεια και σεμνότητα, ειλικρινή, ευαίσθητο,
ευγενικό και αισιόδοξο.
Αιωνία η μνήμη σου
ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Στη μνήμη
Χαρίτου Ρούλιου
του Αντωνίου
✞ Απεβίωσε 02/02/2018

φορά που σε είδα. Καθόσουν, όπως πάντα,
γελαστός και χαρούμενος περιτριγυρισμένος από όλους εμάς που σε αγαπούσαμε,
περιτριγυρισμένος από την τόσο όμορφη
οικογένειά σου, αυτή που μόχθησες και κόπιασες για να δημιουργήσεις.
Με ζάλο ταπεινό και καθάριο διάβηκες το
δύσκολο μονοπάτι της ζωής, αγωνιώντας
διαρκώς για το καλύτερο που ήθελες για
εσένα τον ίδιο και την οικογένειά σου.
Ήσουν υπόδειγμα οικογενειάρχη, εργατικού, σοφού, γεμάτος χιούμορ και αγάπη,
υπόδειγμα Ανθρώπου. Πόσα επιφανή πρόσωπα ζητούσαν πάντα την σοφία και την
γνώση σου για θέματα που μόνο εσύ ήξερες
τον τρόπο για την επίλυσή τους. Ενάρετος
και με αρχές, πάντα εκεί για όλους, πάντα
εκεί σαν «από μηχανής Θεός» για κάθε τι
που προέκυπτε. Μερακλής και άνθρωπος
της παρέας μας έκανες όλους να περνάμε
όμορφα και να γελάμε… Το μόνο που ζητούσες ήταν να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί,
και, απλά, ήσουν περήφανος για όλους εμάς.
Πέρασες πολλά, αλλά στο τέλος τα κατάφερες και, τώρα πια, μπορώ να πω ότι έφυγες γεμάτος στιγμές και εμπειρίες, απλά
ευτυχισμένος.
Ήσουν πάντα ο ήρωάς μου, εκείνος που με
άκουγε υπομονετικά, εκείνος που πάντα είχε ανοικτή την καρδιά του για εμένα. Θυμάμαι όλες εκείνες τις συζητήσεις μας για τον
κόσμο, τη ζωή και την αγάπη, εκείνες τις
όμορφες στιγμές που μου διηγούσουν ιστορίες για τα Ανώγεια, για την Κρήτη, για την
κατοχή, για διάσημους συγγραφείς και ποιητές. Μέσα από την ζωή και τα μάτια σου
γνώρισα όλο τον κόσμο, με τις εμπειρίες σου
ταξίδευα σε μέρη αλλιώτικα και μακρινά.
Όλα μοιάζουν διαφορετικά από την μέρα
που «έφυγες». Η καρέκλα σου έχει μείνει
άδεια και η φωνή σου λείπει από τα οικογενειακά μας τραπέζια. Το σπίτι έχει μείνει
αδειανό γιατί πάντα με τον τρόπο σου φρόντιζες να το «γεμίζεις» και η ανωγειανή
κοινότητα θα πενθεί για πάντα την απώλεια
του πιο αγαπητού της μέλους. Τίποτα πια
δεν θα είναι ίδιο χωρίς εσένα. Νομίζω δεν
θα καταφέρει κανείς να σε ξεχάσει ποτέ, τις
στιγμές μας μαζί σου θα τις επισκιάζουν
δάκρυα, δάκρυα χαράς όμως, και περηφάνειας γιατί ήμασταν τυχεροί που μεγαλώσαμε με ένα τέτοιο άνθρωπο με την μεγάλη
καρδιά και ψυχή.
Το μόνο που μένει να πω είναι ένα μεγάλο
ευχαριστώ για όλα εκείνα που με δίδαξες και
έμαθα κοντά σου, ευχαριστώ που ήσουν
πάντα εκεί για μένα για να με στηρίξεις και
να προσφέρεις κάθε τι για να με βλέπεις ευτυχισμένη. Μια αστραπή η ζωή σου…μα
πρόλαβες να τη ζήσεις στο έπακρο. Τώρα
πια οι στιγμές μας έγιναν πολύ όμορφες αναμνήσεις.
Καλό παράδεισο να έχεις αγαπημένε μου
παππού.
Καλό παράδεισο… καλέ μου Άνθρωπε».

Αριστείδης Χαιρέτης (Γυαλάφτης):

Για την μνήμη του παππού της η εγγονή
του Άννα Παρασύρη έγραψε:
«Σαράντα ημέρες πέρασαν από την μέρα
που έφυγες μακριά μας, έτσι σεμνά και αθόρυβα, όπως διάβαινες πάντα στην ζωή σου.
Σαράντα ολόκληρες ημέρες, αλλά νιώθω
ότι δεν πέρασε στιγμή από την τελευταία
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Στις 13.03.1018 συμπληρώθηκαν 40 ημέρες
από όταν «έφυγε» ο Χαρίτος Ρούλιος και
ακριβώς 20 χρόνια από όταν «έφυγε» η
αγαπημένη του κόρη Γιαννούλα Ρούλιου
(01.02.1998) .

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η τη Γιαννούλα σου να βρείς
Χαρίτο η στον Αδη
αυτή που σε τραυμάτισε
και σου’ φηκε σημάδι
Η τη Γιαννούλα σου να βρείς
Χαρίτο η στον άδη
να΄σαι στο φως γιατί επαέ
ησουνε στο σκοτάδι
Λευτέρης Μπέρκης:
Χαίρεται η γης που δέχεται
Χαρίτο το κορμί σου
γιατί μ’αξιοπρέπεια
έζησες τη ζωή σου.

Κεφαλογιάννης Νίκος (Γιοργαλής):
Φαίνεται επεθύμησες
θείε μου το παιδί σου
και φεύγεις αξιοπρεπώς
ως ήταν’ η ζωή σου
Η οικογένεια του εκλιπόντος Χαρίτου Ρούλιου ευχαριστεί θερμά τους γιατρούς, τους
νοσηλευτές και όλο το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Ανωγείων για την φροντίδα
που παρείχαν στον εκλιπόντα.
Ευχαριστούν επίσης όλους όσους, με οποιοδήποτε τρόπο, συμπαραστάθηκαν και συμμετείχαν στο πένθος της.
To χρηματικό ποσόν των 1720 ευρώ που συγκεντρώθηκε, αντί στεφάνων, προσφέρθηκε για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας
Ανωγείων και στην Άνω γη για τις ανάγκες
του Εργαστηρίου Γνώσης της ενορίας του
Αγίου Γεωργίου και τα δωρεάν φροντιστήρια σε ενήλικους, μαθητές και πρόσφυγες.
Στη μνήμη του εκλιπόντος, η οικογένειά του
εισέφερε στη Φωνή των Ανωγείων, το ποσό
των 50 ευρώ.

Στη μνήμη
Ευάγγελου και
Ελεύθεριου
Μαυρόκωστα

Στη μνήμη
Κωσταντίνου
Σουλτάτου
(Γιανακόκωστα)

✞ 14 και 10 έτη αντίστοιχα,
από το θάνατό τους

✞ Δύο έτη
από το θάνατό του
Με τη συμπλήρωση δύο χρόνων που
έφυγε από κοντά μας, η σύζυγος Ελένη
Σουλτάτου εισέφερε στη Φωνή των
Ανωγείων το ποσό των 50 ευρώ στη
μνήμη του.

Στη μνήμη
ΜΑΡΙΚΑΣ
ΜΗΝΑΔΑΚΗ
✞ Απεβίωσε 21/12/2017

Στη μνήμη
ΜΑΝΟΥΣΟΥ
ΑΕΡΑΚΗ
ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΑ

Ο αδερφός σου
Άρης Πασπαράκης (του Αλμπατομύρου)
(Επικήδειος, 22/12/2017)
Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (του
Μηναδοβασίλη) ο Πασπαράκης Άριστος
(του Αλμπατομύρο) εισέφερε στην διαδυκτιακή εφημερίδα Άνω Γη το ποσό των
100 ευρώ.

✞ Ένα έτος από το θάνατό του

Με τη συμπλήρωση 14 ετών και 10 ετών,
αντίστοιχα, από το θάνατο των Ευάγγελου
και Ελευθέριου Μαυρόκωστα, η οικογένειά
τους εισέφερε στη Φωνή των Ανωγείων το
ποσό των 50 ευρώ, στη μνήμη τους.

Ο Μανούσος Αεράκης (Μυρωμανούσος)
έφυγε από την ζωή με βαθύ αίσθημα ικανοποίησης ότι εκπλήρωσε το καθήκον του
στην πατρίδα και τον τόπο του, τα Ανώγεια, που τόσο αγαπούσε.
Αγωνίστηκε για αξίες και ιδανικά και γνώρισε διώξεις και εξορίες.
Πολέμησε με αυταπάρνηση και ηρωϊσμό
τον κατακτητή από τις γραμμές του
Ε.Α.Μ. και του Ε.Λ.Α.Σ. την δύσκολη
εκείνη για όλη την ανθρωπότητα περίοδο.
Έγινε μέλος του Κ.Κ.Ε. από τα νεανικά
του χρόνια έως το 2009.
Το ήθος, η καλοσύνη και η ανθρωπιά ήταν
μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά του
γνωρίσματα.
Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά
του στον τόπο και για τις αξίες που υπηρέτησε.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με
οποιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας .
Τα παιδιά του Ζαχαρίας και Μύρων Αεράκης
Στη μνήμη του Μανούσου Αεράκη του
Μύρωνα η οικόγενεια εισέφερε στη Φωνή
των Ανωγείων το ποσό των 100 ευρώ.
Ζαχαρίας Αεράκης/Εκπαιδευτικός/Ηράκλειο / Κρήτης
Τηλ. 2810250290
zacxxxmmm@gmail.com

μάστας, γεγονός που διαπίστωσα ο ίδιος
σε μια επίσκεψή μας εκεί, όπου μας
έπαιρναν από το ένα σπίτι στο άλλο, έχοντας ο καθένας ξεχωριστά στρωμένο
πλούσιο τραπέζι.
Η Μηναδοβασίλενα έφυγε αξιοπρεπέστατα, πιστεύω ευχαριστημένη, γιατί έζησε 88
χρόνια χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, είδε
και τα τέσσερά της παιδιά καλοπαντρεμένα, με ζηλευτές οικογένειες, οι γαμπροί
της ο ένας καλύτερος από τον άλλο, η
νύφη της που τόσο την εκτιμούσε και υπεραγαπούσε και όλοι στο πλευρό της, δημόσια δε θα ήθελα να τους ευχαριστήσω
για το ενδιαφέρον τους και προπαντός
για την αγάπη που της πρόσφεραν.
Μαρίκα μας, σήμερα σε αποχαιρετούμε,
δεν σου λέμε όμως αντίο, γιατί θα ζεις
στη σκέψη μας, όσο θα ζούμε και εμείς
και θα μας λείπεις. Σου ευχόμαστε να
συναντήσεις εκεί που θα πας, ποιός ξέρει, τους αγαπημένους σου, που τόσο θα
χαρούν και αυτοί, που θα σε έχουν
κοντά τους.
Καλό σου ταξίδι Μαρίκα μας,
με άνεμο ούριο.

Στη μνήμη
Βασιλείου
Αεράκη
(Πιτακοβασίλη)
✞ Ένα έτος από το θάνατό του

Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τότε που η
ψυχή του Βασίλη φτερουγίζει από ψηλά, από
την γειτονιά των Αγγέλων. Αυτή η γνήσια
Ανωγειανή μορφή που σχεδόν όλη τη ζωή του
την αφιέρωσε στη προσφορά προς τους συνανθρώπους του θα είναι για πάντα χαραγμένη στη μνήμη των δικών του αλλά και σε όσους
τον γνώρισαν και τον έζησαν από κοντά!
Τιμώντας την μνήμη του, ένα χρόνο από το
μισεμό του, η αγαπημένη του σύζυγος, Δώρα
Αεράκη εισέφερε στην «Φωνή των Ανωγείων»
το ποσόν των 100 ευρώ.
Ο Θεός να αναπαύσει τη ψυχή του. Αιωνία η
μνήμη.

Σήμερα θρηνούμε. Θρηνούμε γιατί χάσαμε
και γιατί αποχαιρετούμε μια άξια Ανωγειανή, τη Μαρίκα Βασιλείου Μηναδάκη ή
Φασουλά.
Η Μαρίκα μας, γυναίκα του Μηναδοβασίλη, κόρη του Αλμπατομύρου και της Ζηνιώς, γεννήθηκε το 1929 στα Ανώγεια,
όπου και έζησε.
Αξιώθηκε να αποκτήσει τέσσερα παιδιά,
που μεγάλωσε με ηθικές αρχές, όπως ήταν
και η ίδια σε όλη της τη ζωή.
Ήταν υπόδειγμα εργατικότητας και αλτρουισμού, σβέλτη, λιγόψυχη, φιλόξενη,
ακούραστη και αεικίνητη. Παρήγαγε έργο
ασυνήθιστα μεγάλο. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με άγχωνε, όταν δουλεύαμε μαζί,
γιατί δεν την προλάβαινα. Πάντα ήταν
κοντά σε όλους τους
συγγενείς, στους φίλους και στους γειτόνους, κοντά στον πόνο και στην ανάγκη
τους.
Στο Μεϊντάνι έβαλε τη σφραγίδα της,
όπου έκανε το καφενείο για πολλά χρόνια, μετά τον Αλμπατομύρο.
Πάντα εξυπηρετική και με το χαμόγελο.
Ήξερε τι εστί φιλότιμο και το εκπλήρωνε στο μέγιστο βαθμό. Ήταν παράδειγμα
προς μίμηση, γι αυτό και έχαιρε της εκτίμησης των συγχωριανών της και όχι μόνο.
Μικρή κοπελιά φόρεσε τα μαύρα, γιατί
έχασε τον αδελφό της τον Χριστόδουλο.
Τα έβγαλε μόνο όταν παντρεύτηκε τον
κύριο, με Κ κεφαλαίο, αείμνηστο σήμερα
και με ιδιαίτερες δεξιότητες στα κτηνοτροφικά και όχι μόνο Μηναδοβασίλη, ο
οποίος ξεχώριζε και για τη σβελτοσύνη
του. Τα άλματα εις ύψος που έκανε, ήταν
παγκοσμίου εμβέλειας. Ο Μηναδοβασίλης έχαιρε της εκτίμησης των κτηνοτρόφων
Ανωγείων και περιχώρων και δη της Δα-

Στη μνήμη
Ελένης
Σπαχή
(Νίτσας)
✞ 2 έτη από το θάνατό της

Σύζυγος, μητέρα, γιαγιά. Ό,τι και αν
ήσουν, ήσουν ξεχωριστή.
Άνθρωπος γλυκός, σεμνός και πάντα με
τον καλό το λόγο για όλους και για όλα.
Πέρασαν 2 χρόνια από τη μέρα που έφυγες για πάντα από κοντά μας. Το κενό
είναι μεγάλο, ο πόνος το ίδιο.
Ο άντρας σου απαρηγόρητος, το ίδιο
και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου,
για καθετί που κάνουν, λένε «αν ήταν η
γιαγιά εδώ, αν το έβλεπε και η γιαγιά».
Κενό που δεν αναπληρώνεται για όλους.
Μας λείπεις...
			
Ο Άνδρας σου
- Τα Παιδιά σου
-Τα Εγγόνια σου
Σ’ Αγαπάμε
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
ΝΤΙΑΝΑΣ
ΜΑΝΟΥΡΑ
ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ
✞ 9/6/1963 - 20/12/2017
Αποβίωσε ετών 54

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΦΙΛΗ ΝΤΙΑΝΑ
«Οι αναμνήσεις δεν έχουν οίκτο», λέει ο
ποιητής, για να συμπληρώσει πώς «η σιωπή είναι η μόνη ελευθερία». Όμως τα
λόγια του πέφτουν βαριά στην ψυχή μας
τούτη τη δύσκολη στιγμή που η σιωπή πολύχρονη και βασανιστική - ζητά αγανακτισμένη την απελευθέρωσή της από
την αυστηρή απαγόρευση, που επέβαλε η
αξιοπρέπεια στο κρεββάτι του πόνου και
διεκδικεί τώρα να πάρει σάρκα και οστά
με λέξεις σταράτες και απλές. Γιατί, όπως
ο ίδιος ποιητής μας συμβουλεύει, «μας
φτάνει να μιλήσουμε απλά,... όπως πεθαίνουμε απλά».
Και συ, Αρτεμη, μυημένη στην λιτότητα
και την απλότητα της μυθικής θεότητας
που τιμούσες με το όνομά σου- είχες την
παιδεία και την ψυχική δύναμη να ατενίσεις το ψυχρό άγγιγμα του θανάτου - αυτού του αμείλικτου εχθρού που σε παραμόνευε οκτώ ολόκληρα χρόνια- με θάρρος,
με ευθύτητα και, κυρίως, με την απαράμιλλη ευγένειά σου, σαν να έδινες «μια χειραψία με το άπειρο», καλά προετοιμασμένη από καιρό να «φύγεις για τον ουρανό».
Ετσι, κατάφερες να τιθασεύσεις και αυτό
ακόμα το αίσθημα του αιτιολογημένου θυμού, που γεννά πάντα ο πρόωρος θάνατος.
Είχες τη δύναμη ακόμη και τις τελευταίες στιγμές σου- που η επέλαση του αδυσώπητου εχθρού σου, της ανυποχώρητης
ασθένειας, συρρίκνωνε το σώμα και αφυδάτωνε την ψυχή σου , στερώντας σου τη
μιλιά-να κάνεις το νεύμα της ευγένειας,
δείχνοντάς μας το μέρος της καρδιάς, ενσαρκώνοντας έτσι -με μια αέρινη κίνηση
-τη σοφία άλλων στίχων που μας συμβουλεύουν πως «η πιο μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι να ‘χει καρδιά. /Μα η πιο
μεγάλη ακόμα /είναι όταν χρειάζεται να
παραμερίσει την καρδιά του», προφανώς,
επειδή βάζει πολύ ψηλά τον πήχυ του ηθικού και κοινωνικού καθήκοντος.
Και συ, Αρτεμη, αγαπημένη φίλη Ντιάνα,
-που η λατινική εκδοχή του ονόματός σου
μας έδινε την εντύπωση ότι περιόριζε την
περιλάλητη στοιβαρότητα της θεάς Αρτεμης του κυνηγιού και έδενε περισσότερο
με την καλλιέπεια και την ευαισθησία
σου-έμαθες από τα γεννοφάσκια σου πως
μόνο με την αταλάντευτη πίστη στο δρόμο
της κοινωνικής απελευθέρωσης και την
προσήλωση στις αξίες της τιμιότητας, της
ειλικρίνειας ,της ευθύτητας, της λαϊκότητας, με όπλο τη διαλεκτική της σκέψης
και τη μεγαθυμία της ψυχής, χτυπιέται η

κοινωνική αδικία και η μικροψυχία.
Γιατί σε γαλούχησαν γονείς «δυνατοί πού
αποκρυπτογραφούσαν τό Ασπιλο», αφού
κατανόησαν, όσο λίγοι, και τίμησαν, με την
αδιάλειπτη αντίστασή τους στην κοινωνική
καταπίεση και την αδικία, την αξία της
συλλογικότητας, βγαλμένοι από το καμίνι
του κοινωνικού και πολιτικού αγώνα για
το ψωμί και το δίκιο, περήφανοι κι ατσαλάκωτοι, πρότυπα αντοχής και ηθικής, που
θαυμάζαμε όλοι.
Γιατί ο θρυλικός πατέρας σου, ο Μανούσος Μανουράς - το πρότυπο του ακατάβλητου κομμουνιστή και του παθιασμένου
επιστήμονα του λόγου, του ανιδιοτελούς,
του φιλότιμου, του ανώτερου και καλλιεργημένου ανθρώπου, που εκλαϊκευε με μαεστρία τις πιο δύσκολες θεωρητικές και
επιστημονικές αλήθειες- ράντισε την ψυχή
σου-όπως και όλων των αδελφών σου, που
με ανείπωτη θλίψη και αξιοπρέπεια σε αποχαιρετούν σήμερα- με το ροδόσταμο της
ανθρωπιάς. Φώτισε το νου σου με το ακονισμένο όπλο της κριτικής σκέψης που
τόσο μεθοδικά εφάρμοσε στη ζωή του, είτε
στα ταραγμένα χρόνια των εξοριών και
των διώξεων, είτε στις ειρηνικές μέρες που
καταλάγιαζε η επιθετικότητα του καταπιεστικού συστήματος.
Δίπλα στο φωτισμένο παράδειγμα του
πατέρα, η ατσάλινης αντοχής χαροκαμένη μάνα Λευκοθέα, γήϊνη, περήφανη, σεμνή κι απροσκύνητη, λαϊκή και φιλική,
πονόψυχη κι ανυπόταχτη, κοινωνική αγωνίστρια πρώτης γραμμής, έπλεκε το νήμα
της νέας ζωής, με το ίδιο μεράκι στα ξερονήσια του ταξικού μίσους και στη φτωχική γωνιά του σπιτιού της. Γιατί «δίπλα
στα μάτια της έχει ένα δενδράκι καλοσύνη/ανάμεσα στα φρύδια της ένα γεράκι
δύναμη». Γι’ αυτό πλούτισε το νου και την
ψυχή τη δική σου και των αδελφών σου, με
μηνύματα και οράματα μιας ανώτερης κοινωνίας, διδάσκοντάς σας πως σε «ευλογημένη μέρα βγάζει το κακό/σε δημοσιά πλατιά το στενοσόκακο.» Έτσι, έμαθες νωρίς
πως, με την επιλογή του δύσκολου δρόμου
της προσπάθειας και της αντίστασης στο
σκοταδιστικό και τ’ άδικο, κατακτιέται η
ποιότητα και οικοδομούνται οι ουσιαστικές
σχέσεις στη ζωή.
Κι έζησες πράγματι, αγαπημένη φίλη Ντιάνα, αυτές τις ευλογημένες μέρες όπου «ο
αχός του καταρράχτη δεν ακουγόταν πια».
Θαύμασες τη μόρφωση και το επάγγελμα
του πατέρα σου κι έγινες φλογερή φιλόλογος, παίρνοντας το νάμα από την παιδική
σου ηλικία και μεταλαμπαδεύοντας το στη
νέα γενιά, με την πίστη σου στα γράμματα
και την τέχνη, καταθέτοντας αφειδώλευτα
την ψυχή σου στη σχολική τάξη, αλλά και
σε όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες του
σχολείου, της τοπικής κοινωνίας που εργαζόσουν, αλλά και της πόλης που σε γαλούχησε και την οποία τίμησες με τις αναζητήσεις και την πολυεπίπεδη δράση σου.
Αγαπημένη και αδικοχαμένη Ντιάνα, στη
σύντομη ζωή σου κατάφερες το δύσκολο
συνδυασμό του λιτού και του απέριττου
στοιχείου της μυθικής Αρτεμης και της
Δωρικής ψυχοσύνθεσης της μητέρας Λευκοθέας με «μια μαγνητική δύναμη που σε
τραβάει» στο άγνωστο, χαρίζοντάς σου μια
αξιοθαύμαστη αίσθηση του αέρινου, του
άπιαστου και ρομαντικού. Είχες την τύχη
από τα παιδικά σου χρόνια «να ακούσεις τα
μεγάλα βήματα της πολιτείας που ορκίζεται
στο ψωμί και τη γροθιά της», χωρίς να χάσεις τη λεπτότητα των αισθημάτων που
σκλαβώνουν το συγγενή, το φίλο, το συνάδελφο, το συνεργάτη και κάνουν αυτόν τον
αποχωρισμό ακόμη πιο οδυνηρό.
Όμως όσο ήξερες να σκλαβώνεις, με την
ευγένεια και την ανθρωπιά σου, άλλο τό-

σο είχες τον τρόπο να απελευθερώνεις με
το αδιάλειπτο χαμόγελο της μεγαλοσύνης
σου που έκρυβε καλά τον πόνο, πρώτα και
κύρια, για τον αδικοχαμένο δίδυμο αδελφό
σου, τον Απόλλωνα, αλλά για όλες τις άλλες απώλειες που σημάδεψαν τη μικρή πορεία της ζωής σου.
Ατένισες το θάνατο με γενναιότητα και
υποδέχτηκες τη σκληρή του φιγούρα με
στωικότητα, έχοντας σταθερά στο πλευρό
σου, πιστό σύντροφο και βοηθό, το σύζυγό
σου Μιχάλη Κούρκουλο, αλλά και την αδιάλειπτη παρουσία και συγκινητική υποστήριξη της αδελφής σου Κατερίνας, την ολόθερμη κατάθεση της ψυχής και της πρακτικής στήριξης των δυο αδελφών σου, του
Κώστα και του Αριστομένη, αλλά και όλων
των στενών συγγενών και των φίλων σου.
Αγαπημένη και ευγενική φίλη και συναδέλφισσα Ντιάνα, περπατήσαμε μαζί και
για αρκετά χρόνια τα δύσκολα μονοπάτια
της γνώσης, της εκπαιδευτικής πράξης, της
φιλίας, της συναδελφικότητας, των κοινών
βιωμάτων, της κοινής μνήμης, αλλά και του
συλλογικού αγώνα για τις καλύτερες μέρες.
Ομως εσύ φεύγεις νωρίς και το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνεις πίσω σου,
στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε,
ποτίζει θλίψη την ταραγμένη- από την
οδύνη του οριστικού αποχωρισμού- ψυχή
μας που επιμένει να αρνείται τ’ άδικο.
Και φεύγεις, πολυαγαπημένη φίλη, χωρίς
να καταδεχτείς το παράπονο, γιατί «είχες
θερμή καρδιά για ψυχρά πράγματα». Όμως
να ξέρεις: «όσο απομακρύνεσαι, άλλο τόσο
σε πλησιάζουμε» όλοι εμείς που, με σφιγμένα χείλη, σήμερα σε αποχαιρετούμε.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
(Επικήδειος από την Αρετή Σπαχή)

�

Ντιάνα, είναι βαρύ και δύσκολο να πιστέψω,
ότι τράβηξες το μάνταλο κι έκλεισες την
πόρτα στον κόσμο. Τον κόσμο των χρωμά
των κι αρωμάτων για σένα. Ήταν ασίγαστη,
επίμονη κι εναγώνια η προσπάθειά σου για
το διαφορετικό… αλήθεια το υπερβατικό.
Ενέπνευσες όλους αυτούς που βρέθηκαν στο
δρόμο σου. Μαθητές, συνεργάτες, συναδέλ
φους, συγγενείς και φίλους. Σηματοδότησες
τη στράτα τους. Στις αίθουσες διδασκαλίας,
στις παρουσιάσεις, στο ραδιόφωνο, στις
παραστάσεις… Παντού, όπου βρέθηκες,
διακριτικά και αρχοντικά. Λίγα λόγια …μα
τόσα βροντερά. Με μια παρουσία επιβλητική.
Νοιάστηκες για τόσους και τόσα πολλά.
Μοιράστηκες. Αγάπησες τον κόσμο. Πορεύ
τηκες λιγερόκορμη, αλύγιστη κι αγέρωχη,
στα χνάρια των περήφανων γονιών σου…
δίπλα στ’αδέρφια σου. Πόσο όμορφη οικο
γένεια. Πόσο ξεχωριστή και φωτισμένη.
Έμοιαζες αθάνατη στη σκέψη μου. Σε
λύγισε όμως η αρρώστεια… Ήδη, εκεί πού
πήγες, θα’χεις μαζέψει ολόγυρα, τους νέους
σου μαθητές, για να τους μυήσεις στη φιλομάθεια και να τους δείχνεις ήδη τον
δρόμο της αρετής και της σοφίας. Της
ανθρωπιάς. Όπως με τόση μαεστρία έκα
νες, όσο στάθηκες κι ανέπνευσες στον
κόσμο τούτο.
Ευγνωμοσύνη νοιώθω για σένα. Και μια
υπερηφάνεια και τύχη, που νοιάστηκες
τόσο πολύ και φρόντισες και για μένα.
Ξαδέρφη αγαπημένη και δασκάλα μου
εκλεκτή… Αντίο. Λείπεις ήδη πολύ. Δεν θα
σε ξεχάσω. Κανείς μας δεν θα σε ξεχάσει.
ο Γιάννης (του Σωμαροβασίλη)
Ο Γιάννης Μανουράς εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 150 ευρώ, εις μνήμην της
Ντιάνας Μανουρά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στη μνήμη
Μαρίας
Νικολάου
Σταυρακάκη
(αεροπόρΕνα)
✞ Απεβίωσε 09/02/2018

Αποχαιρετούμε σήμερο, μια γνήσια ανωγειανή, από τις τελευταίες μιας μεγάλης
γενιάς που σημάδεψαν αυτό τον τόπο.
Την Μαρία Νικολάου Σταυρακάκη.
Μονάκριβη θυγατέρα της Κωνσταντούδαινας, δεν γνώρισε πατέρα. Ο Σκουλαδοκωνσταντής χάθηκε πολύ νωρίς στη
Μικρά Ασία.
Από παιδί η μικρόσωμη Μαρία, έδειξε
αρετές, ασυνήθιστες για την εποχή της.
Ακολούθησε βέβαια τον ορθό δρόμο της
παραδοσιακής ανατροφής, όπως και οι
συνομίληκες της περαχωριανές,να κρατεί
άξια το σπίτι, να είναι μια καλή νοικοκυρά, να υφαίνει τα προικιά της, να βοηθά
στις αγροτικές δουλειές. Όμως πολύ γρήγορα ξεχώρισε για την πραότητα, την ευγένεια και την καλοσύνη του χαρακτήρα
της, την απίστευτη εργατικότητα και την
επιμονή της, επιδιώκοντας την τελειότητα
με ότι καταπιανόταν και την υπομονή και
την καρτερικότητά της, μεγαλώνοντας
ορφανή.
Η κλίση της για τα γράμματα φάνηκε πολύ νωρίς και ξάφνιασε πολλούς εκείνης
της εποχής. Στην φιλομάθεια της επέδρασε πολύ η επαφή της με την εκκλησία. Άλλωστε, η Παναγία στο Λιβάδι ήταν δυο
βήματα από το πατρικό σπίτι. Από τα
γραπτά της που διασώθηκαν εκείνα τα
χρόνια, τα περισσότερα είχαν να κάνουν
με την εκκλησία. Οι ικεσίες «υπέρ υγείας»
των μελών της οικογένειας της, που αργότερα έγραφε μόνη της και έδινε τακτικά
στον εκάστοτε ιερέα της Παναγίας, διακρίνονται για την καλλιγραφία και την
ορθή γραφή. Τα δε κείμενα των εκκλησιαστικών βιβλίων αποτέλεσαν το πιο γόνιμο έδαφος να καλλιεργήσει την φιλομάθεια της και παράλληλα τους κανόνες μιας
ενάρετης ζωής της, της ζωής της, από τους
οποίους σπάνια απόκλινε.
Παντρεύτηκε πολύ μικρή τον Αεροπόρο
και στάθηκε άξια δίπλα του στα δύσκολα
χρόνια της Κατοχής, αλλά και αργότερα
στα ακόμη πιο δύσκολα στο Ηράκλειο,
ανασταίνοντας παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.
Αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της, όπως
άλλωστε όλες οι ανωγειανές γυναίκες,
στην οικογένειά της, σε εποχές δύσκολες,
με φτώχεια και στερήσεις αλλά πάντα με
αισιοδοξία και βαθιά πίστη για καλύτερες
μέρες.
Η βαθιά πίστη της στο Θεό και στις ανθρώπινες αξίες την χαρακτήριζαν μέχρι

και την τελευταία στιγμή.
Είναι γνωστό στο Περαχώρι ότι μοίραζε
τη ζωή της ανάμεσα στην οικογένεια και
την εκκλησία. Γιατί μόνο η εκκλησία μπορούσε να την αποσπάσει από την πλήρη
αφοσίωσή της στην οικογένειά της. Πρώτη πήγαινε στον εσπερινό, στην λειτουργία, στην παράκληση, στην ολονυκτία,
τελευταία έφευγε. Ποιος ξέρει, ήθελε με
τον τρόπο αυτό να καλύψει και τη δική μας
απουσία, να «σηκώνει» και τις δικές μας
αμαρτίες.
Για όσους δεν γνώρισαν την Μαρία Νικολάου Σταυρακάκη θα φανεί παράξενο:
πώς είναι δυνατόν να χωρέσουν στις λίγες
αυτές γραμμές τόσα χρόνια δραστήριας
ζωής. Και θα έχουν δίκιο. Δεν χωρούν.
Ούτε σε 102 σελίδες.
Αλλά αυτό ήταν και το μεγαλείο της Χατζίνας. ’Εκανε πολλά. Πρόσφερε περισσότερα. Και έλεγε λίγα. Ποτέ δεν βαρυγκώμησε, δεν παραπονέθηκε, δεν επιβάρυνε κανέναν, δεν λιγοψύχησε, ακόμη και
στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της.
Έζησε απλά, δημιουργικά, συνετά, χωρίς
να προβάλλει προσωπικές της θυσίες και
την τεράστια συμβολή της στη αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινής
ζωής μιας φτωχής και πολυπληθούς οικογένειας.
Έζησε ταπεινά όπως επιτάσσει η Ορθόδοξη Εκκλησία, με απόλυτη αξιοπρέπεια,
όπως επιβάλλει η ανωγειανή παράδοση
και η ιστορία της οικογένειάς μας.
Ήταν με την έννοια αυτή μια πραγματική
Αρχόντισσα που γέμιζε τη ζωή μας όλα
αυτά τα χρόνια.
Και ο καλός Θεός και η Παναγία την
αντάμειψαν και της έδωσαν ένα γαλήνιο
και ειρηνικό τέλος-αρχή μιας αιώνιας ζωής, όπως ταιριάζει στην ευσέβεια και την
πίστη της.
Καλό ταξίδι Μάννα. Η σκέψη μας ,η αγάπη μας και η ευγνωμοσύνη μας θα σε συντροφεύουν σ’αυτό το μεγάλο ταξίδι.
Ας είναι ελαφρύ το ευλογημένο ανωγειανό χώμα που σε λίγο θα σε σκεπάσει, δίπλα στον Αεροπόρο.
Μ.Ν.Σ
Είχε τον αέρα, την πνοή και το μεγαλείο
του Ιερού Όρους που γέννησε τον Ξένιο
Δία. Δεν έχει σημασία το φύλο. Η ψυχή
δεν έχει φύλο. Η ψυχή της Μαρίας, της
αεροπόραινας, είχε την αύρα της φιλοξενίας, της καλωσύνης, της απλοχεριάς, της
αξιοσύνης και αξιοπρέπειας δηλ. της αρχόντισσας.
Χαρακτηριστικό της γενιάς των ανωγειανών γυναικών που είχαν γεννηθεί γύρω
στο 1920, όπως μου είπε ο Μανώλης ο
Σταυρακάκης γυιός της και ομογάλακτός
μου. Η μνήμη των παιδικών μου χρόνων
μου φέρνει στο νου την μαυροφορούσα,
γλυκειά γυναικεία παρουσία με το δίφορο
χαμόγελο ν’ ανθίζει στα χείλη της. Μνήμη
που χάνεται στους λαβυρίνθους του βίου
αλλά την έβγαλε στο φώς ο θάνατός της.
Ο αείμνηστος πατέρας μου, ο Ιωάννης
Σταυρακάκης, μου είχε διηγηθεί σε κάποια
στροφή αυτών των λαβυρίνθων, ότι εκείνη
με είχε θηλάσει όταν ήμουν νεογέννητη και
προ των πυλών. Η μητέρα μου δεν είχε
γάλα. Η τροφός μου, η Μαρία, μου έδωσε
το πρώτο γάλα. Και η πρώτη τροφή, ιδίως
το μητρικό γάλα, στο νεογέννητο είναι
καθοριστική και για την πορεία της αναπτυξής του. Το γάλα δε της Μαρίας και
υπό τις συνθήκες που μου δωρήθηκε, πρέπει να επηρέασε και την δική μου ψυχή.
Αυτή τη διαπίστωση έκανε η Ελένη Λουγιάκη, η κόρη της, όταν της εξέφρασα τη

λύπη μου για το ταξίδι που ξεκίνησε η
μητέρα της.
Ο θάνατος είναι μια λέξη με άγνωστη έννοια για τους πολλούς, και ως άγνωστο
τους φοβίζει, όμως για άλλους είναι ένα
ταξίδι της ψυχής στο χρόνο, γιατί εκτός
του γεγονότος ότι η ψυχή δεν έχει φύλο,
δεν επηρεάζεται ούτε από τον χρόνο, είναι
αθάνατη όπως λέει ο Πλάτων στον Φαίδρο. Ο θάνατος αντιστοιχεί μόνο στη φθορά του σώματος μέσα στο χρόνο και αυτή
η φθορά, η αλλοίωση τρομάζει.
Το δώρο της Μαρίας φύτρωσε και άνθισε,
όπως συμβαίνει πάντα με τα δώρα που
προσφέρονται με απλοχεριά και καλωσύνη. Νοιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη . Επίσης
νοιώθω άσκημα που δεν είχα την ευκαιρία
να της πω ένα ευχαριστώ.
Αλς

Στη μνήμη
Αριστείδη
Κουτάντου
του Γεωργίου

Στη μνήμη
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ

Στη μνήμη
ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ
ΜΑΝΙΩΡΟΥ

✞ Απεβίωσε 12/12/2017

Γεννήθηκες το 1927, κόρη του Ιωάννη
Σκουλά (Πιτοπουλιού), μεγαλωμένη με
ηθική, αξιοπρέπεια και ανθρωπιά. Ιδανικά
κι αξίες που ακολούθησες πιστά και δημιούργησες τη δική σου οικογένεια. Το 1950
παντρεύτηκες τον Βασίλη Σταυρακάκη ή
Βασιλέα που αγάπησες, σεβάστηκες και
τίμησες.
Γιαγιά, έφυγες στα 90 σου, πλήρης ημερών, αλλά για εμάς τα εγγόνια σου είναι
δύσκολο, θέλαμε να σε είχαμε ακόμα λίγο
δίπλα μας, γιατί το σπίτι σου ήταν πάντα
το καταφύγιό μας, το σημείο αναφοράς...
«Θα πάω στης γιαγιάς», «Θα συναντηθούμε στης γιαγιάς»...
Όλοι εμείς, εγγόνια και δισέγγονα, είμαστε
τυχεροί που μεγαλώσαμε στην αγκαλιά
σου με το χαμόγελο και τα χάδια σου, πάντα μας υπερασπιζόσουν και πάντα ήσουν
δίπλα μας, μας καταλάβαινες και μας συμμεριζόσουν πάντα, ήσουν η «κρυφή» φιλέναδα μας, μας μεγάλωνες με πολύτιμα
διδάγματα και υψηλά πρότυπα, μας γέμιζες με ειλικρινή αγάπη, μας έμαθες να είμαστε ουσιαστικοί, σεμνοί και ταπεινοί.
Είμαστε σίγουροι ότι είσαι ευτυχισμένη
κοντά στον Παππού, 8 χρόνια αυτό περίμενες.
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑΓΙΑ...
ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΤΕ...
ΣΑΣ ΑΓΑΠΑΜΕ...
Τα εγγόνια σου
Η οικογένεια ευχαριστεί θερμά όλους
όσους την τίμησαν με την παρουσία τους.
Η οικογένεια εισέφερε στη Φωνή των
Ανωγείων το ποσό των 100 ευρώ για τη
μνήμη της.

✞ 2 έτη από το θάνατό του
Απεβίωσε 03/02/2016
Συμπληρώθηκαν την 3/2/18 δύο χρόνια
απο την φυγή σου πατέρα, για το μεγάλο
ταξίδι. Δυο χρόνια που δεν ήσουν κοντα
μας, να καμαρώνεις τα εγγόνια σου, να
παίξεις και να γελάσεις μαζί τους.
Κάθε μέρα μας λείπεις.
Λείπει η καλή σου κουβέντα, η διδαχή σου,
το καλαμπούρι σου.
Θα σε θυμόμαστε παντα.
Έγιν’ η απουσία σου δύο χρονών πατέρα,
όμως από τη σκέψη μας δεν έφυγες μια
μέρα.
Με πολλή αγάπη,
Η σύζυγος και τα παιδιά σου

✞ Απεβίωσε 10/02/2017
Ετών 101

Αγαπημένη μας θεία Λευκοθέα,
Με βαθύτατο πόνο ψυχής σε συνοδεύουμε
σήμερα στην τελευταία σου κατοικία. Η
είδηση του θανάτου σου συγκίνησε τους
συγχωριανούς, τους συγγενείς και φίλους,
που βρίσκονται εδώ σήμερα να σε
αποχαιρετίσουν. Θεία, υπήρξες ένας άνθρωπος πράος, με πολλά χαρίσματα και
αρετές. Η καλοσύνη, η ευγένεια, το
φιλότιμο, η ειλικρίνεια, το ήθος σου, η
άψογη συμπεριφορά σου και η αξιοπρέπειά
σου, ήταν τα έμφυτα χαρίσματα με τα
οποία σε προίκισε η φύση και που
θαυμάζαμε όλοι εμείς που είχαμε την τύχη
να σε γνωρίσουμε από πολύ κοντά.
Γεννήθηκες σε μια εποχή δύσκολη για τη
χώρα μας, παιδί του Μεσοπολέμου, έμεινες
από πολύ μικρή ηλικία ορφανή από γονείς,
με αποτέλεσμα, μαζί με τις αδελφές σου
Ευγενία και Μαρία, να ζήσεις την φτώχεια,
την πείνα τις στερήσεις και όλα τα δεινά
της ανώμαλης αυτής περιόδου, με
αποκορύφωμα τον πόλεμο του 1940.
Πέρασες τα τρομερά και γεμάτα από
στερήσεις, κακουχίες και ταλαιπωρίες
δύσκολα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου.
Μετά το κάψιμο του χωριού μας από τους
Γερμανούς, περπατώντας μαζί με την
ανήλική, τότε, ανιψιά σου Ουρανία, δια
μέσου
του
Ανωγειανού
και
Κρουσανιώτικου αοριού, για να φτάσεις
πάντα με τα πόδια και μετά από αρκετές
ημέρες ταλαιπωρίας στις κορφές και
αργότερα στους Στόλους, για να βρεις
προστασία στην αδελφή σου Μαρία, που
ήταν εκεί παντρεμένη.

Ο πόλεμος άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια
της ταλαιπωρίας πάνω σου, χωρίς όμως
ποτέ να εγκαταλείψεις τον αγώνα σου, για
επιβίωση, τιμή και αξιοπρέπεια. Πολλές
φορές παιδιά που καθόμαστε τα
χειμωνιάτικα βράδια στην παρασθιά του
σπιτιού μας για να ζεσταθούμε, μας
διηγόσουν τις ταλαιπωρίες και κακουχίες
που πέρασες στην διάρκεια του πολέμου
και στο τέλος πάντα μας έλεγες «σας
εύχομαι ποτέ στη ζωή σας να μη γνωρίσετε
πόλεμο».
Αγαπημένη μας Θεία Λευκοθέα, χωρίς
υπερβολή υπήρξες η δεύτερη μάνα, μας
αγαπούσες σαν παιδιά σου, πάντα μας συμπαραστεκόσουν και μας βοηθούσες σε
ό,τι είχαμε ανάγκη, οι συμβουλές σου σε
όλα τα θέματα που μας απασχολούσαν,
ήταν πολύτιμες και ξεκάθαρες και μας
βοηθούσαν πάντοτε να παίρνουμε τις
σωστές αποφάσεις στη ζωή μας.
Ένας άγραφος νόμος, σαφώς ορίζει «ό,τι
γεννηθεί σ’ αυτόν τον κόσμο θα πεθάνει
και ό,τι ανθίσει θα μαραθεί». Σ’ αυτόν τον
νόμο αγαπητή θεία Λευκοθέα εξαίρεση δεν
γίνεται. Σύμφωνα με αυτό το νόμο φεύγεις
σήμερα από κοντά μας, για το χωρίς
επιστροφή ταξίδι σου. Φεύγεις θεία πλήρης
ημερών αφού έκλεισες ένα αιώνα ζωής.
Πιστεύω απόλυτα ότι φεύγεις και
ευχαριστημένη, διότι είχες την τύχη τα
τελευταία χρόνια της ζωής σου να σε
προσέχει και να σε περιποιείται η
αγαπημένη σου ανιψιά Ρεγγίνα, η οποία
δεν σου χαλούσε ποτέ χατίρι.
Θεία, υπήρξες αθόρυβο, δημιουργικό και
γόνιμο το πέρασμά σου από τη ζωή,
αθόρυβος είναι και ο μισεμός σου, έτσι
όπως ταιριάζει σε όλους τους σεμνούς
ανθρώπους της ζωής.
Θεία Λευκοθέα, είμαι σίγουρος πως
φεύγεις χαρούμενη από τη ζωή γιατί η
ψυχή σου τρέχει να συναντήσει και να
αγκαλιάσει τις αγαπημένες σου αδελφές
Ευγενία και Μαρία και τα αγαπημένα σου
ανίψια Δημήτρη και Νίκη που τόσο
πρόωρα έφυγαν από τη ζωή. Δως τους εκ
μέρους μας πολλά χαιρετίσματα και
διαβεβαίωσέ τους πως δεν θα τους
ξεχάσουμε και σένα θεία Λευκοθέα.
Πήγαινε στο καλό θεία, ο Θεός μαζί σου,
αιωνία η μνήμη σου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα των Ανωγείων
που σε λίγο θα σε σκεπάσει.
Ο ανιψιός σου
Αριστομένης Κουτάντος
Στη μνήμη της εκλιπούσης Λευκοθέας
Μανιώρου, ο Αριστομένης Κουτάντος
εισέφερε στην «Φωνή των Ανωγείων» το
ποσό των 100 ευρώ.
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Φώτο 1-4 (Μανώλης Σκανδάλης) στιγμιότυπα από την παρουσίαση των βιβλίων του Αριστείδη Χαιρέτη (Γιαλάφτη): 2 Στέφανος και Βασίλης Χαιρέτης, οι γιοί του Αριστείδη Χαιρέτη 3 Μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, με επικεφαλής την πρόεδρο
κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη και μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου με τον Αριστείδη Χαιρέτη και την οικογένειά του. Φώτο 5-10 (Φώτης Φωτίου): Στιγμιότυπα από την κοπή της πίτας του Συλλόγου Ανωγειανών στα γραφεία του, το Σάββατο, 13 Γενάρη 2018
Φώτο 11-16 (Μανώλης Σκανδάλης, Φωτης Φωτίου): Στιγμιότυπα από την ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας στο κρητικό κέντρο «ΑΟΡΗ – Μερτζάνης». 14, 15 Οι τιμώμενοι της βραδιάς Μανώλης Μανουράς (Κουρκουτάκης) και Γιώργης
Καλομοίρης (Γιωργαντός) επί τω έργω. Φώτο 17-19 (Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη): Στιγμιότυπα από την ετήσια αιμοδοσία του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας 17, 18 ο ιατρός παθολόγος στο Θριάσειο Νοσοκομείο, Βασίλης Βιτώρος, ενημερώνει τους παρευρισκόμενους
για τα οφέλη της αιμοδοσίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Φώτο 20-22 (Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη): Στιγμιότυπα από την ετήσια εκδρομή του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας σε Μυστρά – Σπάρτη – Λεωνίδιο.

