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Άμα δεν στηριχθείς
στα Ανώγεια
δεν μπορείς να
ανέβεις ψηλά!

Με το καλό να

”
ΚΕΦΑΛOΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
(ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ σελ. 4-5)
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σμίξουμε στ’ Αόρη
των Μερτζάνηδων
για μια ακόμα ξεχωριστή ανωγειανή
ξεφάντωση!
Οι Γιώργης (Ψαρογιώργης), Αντώνης
και Νίκος Ξυλούρης,
με το συγκρότημά
τους θ’ αναλάβουν
τη διασκέδασή μας.

Συλλογου ανωγειανων
αθηνασ

Σκακιστικό
Πρωτάθλημα Ανωγείων
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2018,
Ο 15χρονος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

ΑΝΩΓΕΙΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018, το 6ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ανωγείων που διοργάνωσαν από κοινού ο Σκακιστικός Όμιλος
Ανωγείων και ο Αθλητικός – Πολιτιστικός Σύλλογος ΙΔΑΙΟΙ, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Ανωγείων.

ο Σεμινάριο
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χορού του
Συλλόγου Ανωγειανών
της Αθήνας «Το Ιδαίον
Άντρον» στην πλατεία
Πανόρμου.
(σελ. 15)

Ο Σύλλογος Ανωγειανών
της Αθήνας «ΑΓΓΙΖΕΙ»
το ευαίσθητο θέμα

Η αποστολή του ΑΕΤΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ με σεβασμό
μπροστά στο Ηρώο Πεσόντων έξω απο τη Βιάννο
φωτο Μ
 ανώλης Σκανδάλης

Σελ. 5

✓

Δωρεά αρχαιολογικών
ευρημάτων στον Δήμο
Ανωγείων από τον
ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,
ανωγειανό φοιτητή ΑΤΕΙ
με μια ξεχωριστή
Κρήτης Γιάννη Πασπαράκη
εκδήλωση
ανήμερα της
ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΜΕΡΑΣ
για την
εξάλειψή
της
Αθήνα,
25 Νοεμβρίου
2018

Ανωγειανή η πρώτη
γυναίκα πρόεδρος του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/
Τμήματος Ανατολικής Κρήτης

ΣΚΕΨΕΙΣ

(συνέχεια
στη σελ. 17)

ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Παράλληλα με την εξαιρετική του
πορεία στο Γ’ Τοπικό
Πρωτάθλημα Ηρακλείου,
ο ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
πρωταγωνιστεί στα
πολιτιστικά και στα
ιστορικά δρώμενα. (σελ. 15)

ΕΙΡΗΝΗ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο
Τιτάνια οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου
της Παγκρητίου Ενώσεως.

(σελ. 16)

➔ ΜΙΚΡΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ
ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
(σελ. 12)

Κοπή
Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας

ΙΔΕΕΣ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

στην αίθουσα του συλλόγου μας.

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΜΠΩΚΟΥ σελ 13

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019, ώρα 20:00
Σας περιμένουμε και φέτος για να ξεκινήσουμε
κι αυτή τη νέα πολιτιστική χρονιά παρέα!
Το μουσικό «καλωσόρισμα» του νέου χρόνου
θ' αναλάβoυν οι ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ,
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΥΡΑΚΗΣ και
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΤΑΚΗΣ.

➔ Η Θεμελιώδης Έννοια
της Δημοκρατίας:
Φιλοσοφική & Ιστορική Αναζήτηση
toy ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΣΚΟΥΛΑ

σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

σελ 10

ανωγειανεσ αθιβολεσ, σελ. 7

Ιστοριεσ του ωκεανου
σελ. 6, της Μαρίας Χρονιάρη

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

σκέψεις...
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Δυναμώστε τη «ΦΩΝΗ…» μας!
Η πρώτη μου επαφή με τον ιστορικό «Σύλλογο των Ανωγειανών της Αθήνας», έγινε το 2005. Τότε για πρώτη φορά, βρέθηκα στην όμορφη και άνετη, αλλά και πολύ φιλόξενη ιδιόκτητη αίθουσά μας, στο στενό της οδού Βελεστίνου, στους
Αμπελόκηπους. Το νούμερο 18 έξω από την πόρτα του Συλλόγου, έμελε, να σηματοδοτήσει τα χρόνια και της δικής μου,
πρώτης, στην Αθήνα, νιότης.
Δύο χρόνια αργότερα, κλήθηκα με λίγους καλούς φίλους να
ηγηθώ της προσπάθειας, να προχωρήσουμε την καλή πορεία
του Συλλόγου, στο χρόνο. Μια πορεία, που μέχρι τότε, και δη
σε μεγάλο βαθμό, την είχε σηματοδοτήσει, η ιστορική εφημερίδα του Συλλόγου μας, η «Φωνή των Ανωγείων».
Πολλές φορές βρέθηκα στον καλά φυλασσόμενο χώρο, όπου
φιλοξενείται το αρχείο της εφημερίδας, μάρτυρας αδιάψευστος και μοναδικά πολύτιμος, της τελευταίας 50ετίας, των
Ανωγειανών δρώμενων, αλλά και της ζωής των ανθρώπων,
του πολιτισμού και της παράδοσής των Ανωγείων. Πολυάριθμες, άλλες φορές, «συνέλαβα» τον εαυτό μου να ξεφυλλίζει μυσταγωγικά τα κιτρινισμένα, από το χρόνο, παλιά φύλλα.
Απίστευτο ταξίδι! Και, έτσι, δίχως να το καταλάβω, ξεκίνησε
ένας ατέλειωτος αγώνας δρόμου, ώστε κάθε φορά, η εφημερίδα, να φτάνει εγκαίρως σε κάθε ανωγειανό σπίτι, σε κάθε
φίλο των Ανωγείων, σε κάθε άκρη της Ελλάδας, αλλά και του
κόσμου. Και η αγωνία,πάντα η ίδια. Να μην προδώσουμε τη
λαχτάρα του αναγνώστη, να διαβάσει την αγαπημένη του
εφημερίδα. Να ψάξουμε την είδηση, να ακούσουμε τις συμβουλές και τα όποια παράπονα, να ανταλλάξουμε γνώμες και
να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Ελεύθερα. Με σωστά ελληνικά και με ταπεινότητα.
Τα χρόνια πέρασαν. Η εφημερίδα μας μεγάλωσε κι άλλο, και
σαν ώριμη κυρία πια, απαιτεί το σεβασμό και τον καλό το
λόγο. Απ’όλους μας. Και τούτο επειδή έχει αποδείξει ότι το
αξίζει. Ο χρόνος, δεν μπόρεσε να τη φθείρει και δεν πρέπει
να του το επιτρέψουμε. Όμως ας γίνω σαφέστερος. Αφορμή
για τις λίγες αυτές γραμμές και σκοπός μου συνάμα, είναι η
επιθυμία, να εκφράσω, προς όλους μας την αγωνία, ώστε να
σταθούμε υλικά και έμπρακτα δίπλα σ’αυτήν την πολύχρονη,
εκδοτική προσπάθεια, που στο πέρασμα του χρόνου, ακόμα
και σε εποχές ισχνών αγελάδων, μπόρεσε να επιβιώσει. Και
τούτο, χάρη στον οβολό πολλών από εσάς. Άλλοι ωστόσο,
ίσως να μην γνωρίζουν, ότι η έκδοση της εφημερίδας, παρά
τις συνεχείς προσπάθειες να περιοριστεί το σχετικό κόστος,
είναι δαπανηρή και οι ανάγκες της έκδοσής της, είναι μεγάλες
και περιοδικά (ανά τρίμηνο), επαναλαμβανόμενες. Και
δυστυχώς, άλλοτε η άγνοια, άλλοτε η απροθυμία, άλλοτε η
αδιαφορία, έχει φέρει σήμερα, όπως εσχάτως μαθαίνω από
το παιδιά που κοπιάζουν για τα πράγματα και την πορεία του
Συλλόγου, από τη θέση του Διοικητικού Συμβούλου, σε δυσοίωνη θέση και πορεία τη «Φωνή των Ανωγείων». Η εφημερίδα μας, δεν μπορεί να συνεχίσει να εκδίδεται, εάν εμείς
δεν την στηρίξουμε οικονομικά και δεν προβάλλουμε τη «χάρη» της.
Είναι καιρός έμπρακτα, όλοι μας πια, να σταθούμε οικονομικά, δίπλα στην προσπάθεια αυτή, ώστε να συνεχίσουμε να
βλέπουμε την εφημερίδα μας, να έρχεται στην πόρτα μας.
Φίλοι μου, βάλτε πλάτη και φροντίστε, αυτή η φορά να είναι
η δική σας. Δώστε βάση και δράστε άμεσα, και συνδράμετε,
έστω από το υστέρημα σας, ώστε η φλόγα της εφημερίδας
μας, να μην σβήσει και να συνεχίζει το φύλλο της να δροσίζει
την ψυχή και να τρέφει το μυαλό μας.
Η κατάσταση απαιτεί το έμπρακτο ενδιαφέρον όλων μας, και
ζητά τη διαρκή εγρήγορσή μας. Η εφημερίδα μας, πρέπει και
μπορεί να συνεχίσει να εκδίδεται. Ας μην είναι η γενιά μας,
εκείνη που θα συμβεί να δει τη φλόγα της «Φωνής» να σβήσει.
Γιάννης Β. Μανουράς
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
1973 - 2018

Η επί 45 χρόνια δυνατή φωνή των Ανωγειανών
της Αθήνας για τους απανταχού Ανωγειανούς
και τον τόπο τους, είναι πλέον ορατός
ο κίνδυνος να σιγήσει οριστικά….

Σε μια εποχή που το διαδίκτυο κυριαρχεί και η ηλεκτρονική μορφή
ενημέρωσης έχει πλέον επικρατήσει, η «Φωνή των Ανωγείων»,
τηρεί την παράδοση ετών και συνεχίζει να εκδίδεται, πέρα από διαδικτυακά, και έντυπα, αντανακλώντας την αγάπη και το μεράκι
της συντακτικής ομάδας και των αρθρογράφων της για την κοινή
αγάπη όλων, τ’ Ανώγεια, φέρνοντας κοντά τους απανταχού Ανωγειανούς, με τον παλιό, παραδοσιακό, έντυπο τρόπο.
Η «Φωνή» μας όμως, σε κάθε της τρίμηνη έκδοση συνδιαλέγεται με
το ενδεχόμενο της οριστικής της παύσης, για έναν και μόνο λόγο:
γιατί όλοι όσοι την λαμβάνουμε και την προσμένουμε με ανυπομονησία στο κατώφλι μας, ξεχνάμε ότι η εφημερίδα μας είναι συνδρομητική. Μόνος της οικονομικός πόρος, μόνη πηγή για την κάλυψη των στοιχειωδών λειτουργικών της εξόδων, που ανέρχονται
σε 1.800,00 Ευρώ το τρίμηνο και (4 x 1.800,00 =) 7.200,00 Eυρώ
ετησίως, είναι οι συνδρομές όσων την λαμβάνουν, συνδρομές που
ανέρχονται στο ποσό των 20,00 Ευρώ για τους κάτοικους της
Ελλάδας και 40,00 Ευρώ για τους κατοίκους του εξωτερικού
ε τ η σ ί ω ς.
Κι ενώ εκδίδονται και αποστέλλονται (ταχυδρομικώς σε Κρήτη,
υπόλοιπη Ελλάδα και εξωτερικό και με μεταφορική εταιρεία – χορηγό στ’ Ανώγεια) κάθε τρίμηνο 2.200 φύλλα της «Φωνής», οι
ετήσιες καταβληθείσες συνδρομές δεν ξεπερνούν τις 300, ανερχόμενες δηλαδή σε ποσό που δεν καλύπτει ούτε το 1/3 των εξόδων
μίας τρίμηνης εκδόσεως, με τα υπόλοιπα να καλύπτονται από έσοδα του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, προερχόμενα από την ετήσια χοροεσπερίδα του – και που αρκούν μόλις για μία και μέρος
δεύτερης έκδοσης –, από έκτατες εισφορές συγχωριανών λόγω
απώλειας συγγενικού τους προσώπου ή και – στην ανάγκη – δωρεές της ίδιας της συντακτικής ομάδας.
Η συντακτική ομάδα της «Φωνής των Ανωγείων» και το διοικητικό συμβούλιου του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον
Άντρον», καλούν τους συνδρομητές να καταβάλουν άμεσα και σε
τακτική, ετήσια βάση τις συνδρομές τους, ώστε να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν την «Φωνή των Ανωγείων». Σε διαφορετική
περίπτωση, και ενόψει της άμεσα διαφαινόμενης οικονομικής
δυσχέρειας, η «Φωνή των Ανωγείων» θα αποστέλλεται μόνο σε
όσους είναι ταμειακώς εν τάξει με τις εισφορές τους, προς αποτροπή οριστικής παύσης της εκδόσεώς της.
Μια «Φωνή» που φτάνει πια στην πιο ώριμη και δημιουργική της
περίοδο, είναι κρίμα να σιγήσει από επιβεβαιωμένη, δυστυχώς, αμέλεια των συνδρομητών της… Δώστε της την δύναμη και την στιβαρότητα που της αξίζει, που αξίζει στον τόπο που εκπροσωπεί, το
μεράκι και την «αλήθεια» των ανθρώπων του, καταβάλλοντας
απλώς τη συνδρομή σας.

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

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

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

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

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

Κωνσταντίνα Ανανίδη
ananidi@otenet.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη
alskreta@gmail.com

Ιωάννης Μανουράς
gmanouras1@gmail.com

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη
Νίκος Καράτζης
Ιωάννης Σπιθούρης
Βασίλειος Κονιός
Ιωάννα Κουνάλη
Μυρσίνη Σταυρακάκη
Παναγιώτης Σκουλάς
ειδικοσ συνεργατησ

Άλκης Σκουλάς
συνεργατεσ - ΣΥΝΤΑΚΤεσ

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

Μανώλης Σκανδάλης
κιν. τηλ.: 6977-891415
υπευθυνοσ διαφημισησ
& δημοσιων σχεσεων

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, κιν.: 6932-120494

Αλλιώς όλοι θα είμαστε συνυπεύθυνοι της οριστικής σιγής της…
Εκ της Συντακτικής Ομάδα της «Φωνής» και του Δ.Σ. του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»

Ιωάννης Σπιθούρης, κιν.: 6937-325124
εκτυπωση - βιβλιοδεσια

Δεκάλογος Ε.Π.Ε.
ετησιεσ συνδρομεσ

Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ

Η στήλη "Ανωγειανές εκδόσεις και Ανωγειανές
Κυκλοφορίες" θα επανέλθει κανονικά στο επόμενο φύλλο
(316) της Φ.Α. Ζητούμε συγγνώμη για την παράλειψη των
σχετικών θεμάτων που προορίζονταν για αυτό το φύλλο,
ενόψει των εκτάκτων ανακοινώσεων για την οικονομική
βιωσιμότητα της εφημερίδας μας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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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 Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και
Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά τα
ανίψια της Αριάνθης Μασαούτη – Σαλούστρου, Λιλίκα Ρούλιου και Κυριακάκη Μανώλη, οι οποίοι κατέθεσαν στο
ταμείο της Σχολικής Επιτροπής το ποσό
των εκατό (100) ευρώ, στη μνήμη της.
Β) Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας – Πολιτισμού (Κοινωνική
Υπηρεσία) του Δήμου Ανωγείων, αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει
θερμά:
-Τα παιδιά του Γεωργίου Φασουλά
(Τροτσέλη) για τη δωρεά 200 ευρώ στη
μνήμη του
-Την οικ. Μανώλη Φασουλά για τη δωρεά 50 ευρώ στη μνήμη Πανταλού Βασιλείου
-Τα παιδιά της Ειρήνης Σπαχή (Σπαχομανώλενας) για τη προσφορά γεύματος στη μνήμη της στο ενιαίο μαγειρείο
του Δήμου Ανωγείων.
Tα αδέλφια της Ουρανίας Σπαχή του
Εμμανουήλ για τη προσφορά γεύματος,
με την παρέλευση 4ετών μηνών από το
θάνατό της.
Γ) Ο Διευθυντής του Κ.Υ Ανωγείων ευχαριστεί θερμά:
Την οικογένεια του Γεωργίου Ζερβού
(Κολογιώργη), που στην μνήμη του διέθεσε το ποσό των 150 ευρώ.
Την Πάτρα Περιστέρη-Σκανδάλη, που
εισέφερε το ποσό των 100ευρώ και τους
Ξυλούρη Άννας χ. Βασιλείου Σκουλά
(Καραβανά) και Πασπαράκη Ορέστη του
Πέτρου (Αμερική), που εισέφεραν το ποσό των 50 ευρώ έκαστος, εις μνήμην Μαρίας Σκανδάλη (Σκανταλογιάννενας).
Τα παιδιά της Σπαχή Στυλιανής (Μαρκογιάνενας) που στην μνήμη της διέθεσαν το ποσό των 300 ευρώ.
Τα παιδιά του Βασιλέα Σταυρακάκη,
που εισέφεραν ποσό το ποσό των 100,00
Ευρώ και τους Κάλλια χ. Μύρωνα Σκουλά και η οικ. Δημήτρη και Μαρίας Πασπαράκη, που εισέφεραν έκαστος το
ποσό των 50,00 Ευρώ εις μνήμη Χαραλάμπου Ξυλούρη (Πλαστήρα).
Τις οικογένειες Ιωάννου και Κυριακής
Μαυρόκωστα και Μαρίας Κεφαλογιάννη (Γερογιάναινα), που διέθεσαν το
ποσό των 50,00 ευρώ έκαστη εις μνήμη
Φασουλά Γεωργίου (Τροτσέλη ).
Την κ. Σαλούστρου Μαρία (Καλημέντο)
που διέθεσε υγειονομικό υλικό αξίας 400
ευρώ, εις μνήμη της αγαπημένης της θείας Δόξας Σαμόλη. Σημειωτέον ότι τα
χρήματα αυτά προέρχονται από αλυσίδα
δράσεων ομογενών της Γερμανίας, με
σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων και

Ομάδα
πρωτοβουλίας
αποφοίτων και
φοιτησάντων
Σταυρακείου Γυμνασίου
και Λυκείου Ανωγείων
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ
ΜΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Αφού ευχαριστήσουμε από καρδιάς τη
Διεύθυνση Σύνταξης της «Φωνής των
Ανωγείων», που από την πρώτη στιγμή
αγκάλιασε με θέρμη το εγχείρημά μας
να ιδρύσουμε Σύλλογο όλων όσοι έμαθαν γράμματα από το «Σταυράκειο

Ευχαριστήρια
διάθεσή τους σε φορείς και ευπαθείς ομάδες. Η ευαισθησία τους αξίζει συγχαρητήρια και ελπίζουμε να βρεί και άλλους,
άξιους μιμητές.
Την ΑNEK LINES και την BLUE STAR
FERRIES, που για έκτη (6) συνεχόμενη
χρονιά στηρίζει το Κ.Υ Ανωγείων, με την
προσφορά δωρεάν ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στον Δ/ντή Α΄ καρδιολογικού τμήματος Γ.Ν Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», κ. Μερκούρη Κων/νο και ενός
ακόμα επιβάτη (γραμματειακή υποστήριξη) με Ι.Χ. για τη γραμμή Πειραιάς – Ηράκλειο – Πειραιάς μία (1) φορά τον μήνα.
Τον κ. Μερκούρη Κων/νο, Δ/ντή Α΄ Καρδιολογικού τμήματος Γ.Ν Μελισσίων
«ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» για την εθελοντική του προσφορά και την ιδιαίτερη
ευαισθησία που επιδεικνύει προς τ’ Ανώγεια και τους κατοίκους τους. Ο κ. Μερκούρης λόγω της ιδιότητάς του και της
Ανωγειανής καταγωγής του, προσφέρει
για έκτη συνεχόμενη χρονιά, εθελοντικά
και αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του μια
φορά το μήνα (διήμερο), ώστε να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του Κ.Υ Ανωγείων, εξασφαλίζοντας την πληρέστερη καρδιολογική
τους φροντίδα. Σημειώνεται ότι για το
χρονικό διάστημα από 1/9/12 έως και
31/8/2018 πραγματοποιήθηκε καρδιολογικός έλεγχος (και με υπερήχους) σε
6.380 άτομα. Τα ραντεβού έχουν αναμονή περίπου τέσσερις (4) μήνες. Στους
ιδιαίτερα δύσκολους οικονομικά και κοινωνικά καιρούς για την πατρίδα και τους
πολίτες της, το ανιδιοτελές και έμπρακτο
ενδιαφέρον του Κωνσταντίνου Μερκούρη, είθε να γίνει παράδειγμά προς μίμηση.
Τον Γυναικολόγο κ. Στυλιανό Ξυλούρη
για την ΔΩΡΕΑ στο Κ.Υ Ανωγείων, (μετά την αποδοχή με της με την υπ αριθ.
645/23-8-2018 Απόφαση της 7ης ΥΠΕ
Κρήτης), ενός (1) υπερήχου HDI 1500
(διπλής κεφαλής), με δυνατότητα κολπικού και κοιλιακού υπερήχου, καθώς και
ενός (1) εξεταστικού γυναικολογικού
BOOM με υδραυλικό μηχανισμό.
Δ) To Εκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Ανωγείων, διά
του προέδρου του, αιδεσιμότατου Γεωργίου Ανδρεαδάκη, ευχαριστεί θερμά τα
παιδιά της Μαρίας Ανδρεαδάκη (Κουρκούτενας), που διέθεσαν στην μνήμη της
το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για
τις ανάγκες του Ναού και εύχεται η μνήμη της να είναι αιωνία.
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Ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού
Ναού Αγίου Παντελεήμωνος, διά του
ταμία του, Βασιλείου Ανδρεαδάκη, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στον
κ. Αθηναγόρα Ανδριαδάκη για την
ευγενική χορηγία ποσού χιλίων (1.000)
ευρώ για την ενίσχυση του Ταμείου του
ναού.

Γυμνάσιο Ανωγείων» και ιδιαίτερα τον
αγαπητό φίλο και αρχισυντάκτη Μανώλη Σκανδάλη, που παρακολούθησε την
εκδήλωση «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ» τον περασμένο
Αύγουστο στα Ανώγεια και κάλυψε
εκτενώς και με κολακευτικά σχόλια την
πρόθεση και τις εργασίες της, οφείλουμε
να αποκαταστήσουμε την, από αβλεψία,
παράλειψη αναφοράς στα μέλη, που
αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα αυτής
της προσπάθειας.
Συγκεκριμένα και για την ιστορία εκτός
από τα μέλη, που αναφέρονταν και που
ήταν οι:

Τα υπόλοιπα μέλη της «ομάδας πρωτοβουλίας» και ιδρυτικά μέλη του υπό σύσταση Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος αποφοίτων και φίλων Σταυρακείου
Γυμνασίου-Λυκείου Ανωγείων» είναι οι:

› Μαίρη Σταυρακάκη- Μπαγκέρη

› Γιάννης Μανουράς

› Δημήτρης Σαλούστρος(Ζαϊμη)
› Αρετή Σπαχή
› Μήτσος Σταυρακάκης και
› Γιαννάκος Ξυλούρης
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› Βασίλης Βουϊδάσκης
› Μανώλης Καλέργης
› Παππα- Αντρέας Κεφαλογιάννης
› Μελπομένη Χαιρέτη
› Αγάπη Καλομοίρη
› Μανώλης Δακανάλης
› Αλέξανδρος Διαμαντής
› Χαράλαμπος Τσαγκαράκης
› Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη και

Για την «ομάδα πρωτοβουλίας»
Γιαννάκος Ξυλούρης
Δημήτρης Σαλούστρος
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◗ Ευχαριστούμε κ. Κεφαλογιάννη για
την αποδοχή της πρότασης να μας
δώσετε συνέντευξη για την «ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ».
MK Εγώ σας ευχαριστώ που μέσα από
τις στήλες της εφημερίδας σας έχω τη
δυνατότητα και τη χαρά να έρθω σε
επαφή με όλους τους συγχωριανούς
μας. Ο πατέρας μου που λάτρευε τ’
Ανώγεια και τους ανθρώπους τους,
πάντα έλεγε «οποίος δεν στηριχθεί
στα Ανώγεια και τους Ανωγειανούς
δεν μπορεί να ανεβεί ψηλά».

να, την είχαν καλλιεργήσει όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι το 2009;

MK Η κρίση είναι μια οδυνηρή εμπειρία για τους Έλληνες. Οι ευθύνες είναι πολλές. Δεν

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤOΝ

Μανώλη
Σκανδάλη

◗ Θυμάμαι αυτή τη φράση που είχε πει ο αείμνηστος Κουντόκωστας. Αυτό πώς
μεταφράζεται πρακτικά; Με ποιόν τρόπο, δηλαδή, και σε τι βαθμό, σας βοήθησε η
καταγωγή σας, ο τόπος και οι συγχωριανοί σας στη μέχρι τώρα πορεία σας στην
πολιτική αλλά και στη ζωή;
MK Οπουδήποτε και αν βρέθηκα ή βρίσκομαι ή θα βρεθώ στο μέλλον πάντα θα κουβαλάω στην ψυχή μου τ’ Ανώγεια και την Κρήτη.
Θα κουβαλάω στην ψυχή μου, τις πατρογονικές καταβολές που με «γαλούχησαν».  Τις
παιδικές μνήμες που με ακολουθούν.
Τ’ Ανώγεια θα είναι για πάντα στο μυαλό μου, ένας τόπος γνήσιας έκφρασης της
ανδρείας και της ντομπροσύνης. Τόπος παράδοσης και ιστορίας. Θα παραμένουν,
όμως, πάντα και ένας αδέκαστος και δίκαιος κριτής της πορείας μας. Των επιλογών
μας, της προσφοράς μας και του έργου μας.
Όλοι οι άνθρωποι κυρίως στις δύσκολες στιγμές τους «επιστρέφουν» στις πατρογονικές τους ρίζες. Στις αρχές και τις αξίες που διδάχτηκαν και σε όλα αυτά που εμπότισαν θετικά και δημιουργικά το DNA τους.
Άσβεστη μνήμη για όλους εμάς είναι τα διδάγματα προσφοράς και αυτοθυσίας των
συγχωριανών μας. Διδάγματα λεβεντιάς και αξιοπρέπειας. Τιμής και υπερηφάνειας.

M
K

Ο ευρωβουλευτής

ανώλης
εφαλογιάννης
μιλάει
αποκλειστικά στη

«ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
Τι λέει για:
◗ Τη συμβουλή που του έδωσε ο πατέρας του και την ακολουθεί
μέχρι τώρα…
◗ Το κίνητρο ώστε να… «μετακομίσει» στο ευρωκοινοβούλιο…
◗ Την εικόνα της Ελλάδος στα μάτια των ευρωπαίων…
◗ Τα καλύτερα ελληνικά «μυαλά» που έφυγαν στο εξωτερικό…
◗ Την παλιά νοοτροπία των ελλήνων και το… «βόλεμα» στο δημόσιο…
◗ Την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας…
◗ Για τις μαντινάδες που του αρέσουν…
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◗ Ποιο ήταν το μεγαλύτερο κίνητρο ώστε να αφήσετε τις… εσωτερικές πολιτικές
υποθέσεις και να «μετακομίσετε» στις Βρυξέλλες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
MK Με πολύ μεγάλη χαρά είχα αποδεχθεί το 2013 την πρόταση του τότε πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να ηγηθώ του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014.
Το κίνητρο ήταν διπλό. Αφενός να γνωρίσω καλές ευρωπαϊκές πρακτικές και να
μπορέσω κάποιες από αυτές να τις μεταλαμπαδεύσω στην Ελλάδα, και αφετέρου να
συναντήσω σημαντικούς Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι θα μπορούσαν να
είναι χρήσιμοι σε εμάς, αρωγοί και συμπαραστάτες στα εθνικά μας δίκαια.
Πέντε χρόνια μετά πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο και οι δύο αυτοί στόχοι. Απλά να
θυμίσω ότι ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ο υποψήφιος του κόμματος για την προεδρία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Φίλος προσωπικός, που βοήθησε τα μέγιστα στην απελευθέρωση των δύο Ελλήνων Αξιωματικών, που κρατήθηκαν παράνομα για έξι μήνες στις φύλακες της Αδριανούπολης στην Τουρκία.
◗ Η Ευρώπη, πόσο σας έχει επηρεάσει ως άτομο και ως πολιτικό με την έννοια ότι
διαφορετικά λειτουργεί ο θεσμός του ευρωκοινοβουλίου, αλλιώτικα είναι τα πράγματα και τα θέματα, διαφορετικές οι κουλτούρες, οι νοοτροπίες και άλλο το επίπεδο  ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη.
MK Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι αποφάσεις λαμβάνονται ύστερα από συζητήσεις,
συμβιβασμούς, υποχωρήσεις και συμφωνίες ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες. Αυτό
ασφαλώς σου καλλιεργεί προσέγγιση συναίνεσης και συνεργασίας. Σήμερα και στην
Ελλάδα περισσότερο παρά ποτέ, χρειαζόμαστε συναίνεση, ομοψυχία, εθνικό προσανατολισμό.
◗ Τι εικόνα είχαν γενικά οι Ευρωπαίοι για την Ελλάδα και τους Έλληνες, ειδικότερα τα δέκα τελευταία χρόνια;
MK Πιστεύω πως αντιλαμβάνονται τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Και πολλοί
φαίνεται ότι συμπάσχουν, συμπονούν και συμπαρίστανται στον ελληνικό λαό που έχει
πληρώσει με βαρύ τίμημα την οικονομική κρίση. Δυστυχώς, οι συμπολίτες μας συνεχίζουν να πληρώνουν την κρίση με τις πολιτικές «λογικές» υπερφορολόγησης, αδιαφάνειας και κρατισμού.
◗ Είναι γνωστό ότι τα καλύτερα μυαλά της Ελλάδας έχουν φύγει για το εξωτερικό
την τελευταία δεκαετία. Η Νέα Δημοκρατία, τί σχέδιο έχει ώστε όλα αυτά τα μυαλά
να ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα;
MK Η χώρα μας, χάρη στην επιμέλεια και τις θυσίες της ελληνικής οικογένειας έχει το
πανευρωπαϊκό προνόμιο και την ευλογία να έχει τα περισσότερα πτυχία σε αναλογία
πληθυσμού στην ΕΕ. Δυστυχώς, η πολύχρονη κρίση οδήγησε ένα μεγάλο τμήμα από
τα πιο λαμπρά, νέα μυαλά της πατρίδας μας να αναζητήσουν την τύχη τους εκτός
Ελλάδος. Μεγάλο ζητούμενο της νέας διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα είναι
η επιστροφή ενός μεγάλου μέρους αυτών των παιδιών στην Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν
θα γίνει με ευχολόγια και παραινέσεις. Αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα με την
ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτές, όμως, για να δημιουργηθούν
χρειάζονται γιγαντιαίες, δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Δεν βοηθούν οι ιδεοληψίες του παρελθόντος. Στην Ελλάδα απαιτείται ένα φιλικό περιβάλλον στις επενδύσεις
και στην υγιή επιχειρηματικότητα.
◗ Λένε πολλοί ότι η κρίση έκανε και καλό στους Έλληνες, στον τρόπο που σκέπτονταν και στην ασυδοσία που υπήρχε. Μήπως όμως αυτή την νοοτροπία του Έλλη-

δείξαμε λαός και κυβερνήσεις, την επιμέλεια του καλού και συνετού οικογενειάρχη. Το
πρόβλημα δημιουργήθηκε τη χαμένη για την οικονομία δεκαετία του ‘80. Ο λαϊκισμός είναι
ο μεγαλύτερος εχθρός της ανάπτυξης της χώρας μας. Τώρα αυτό που χρειάζεται είναι με
συναίνεση και συνεργασία, να μπορέσουμε να κάνουμε την κρίση ευκαιρία για το μέλλον
της πατρίδας μας.
◗ Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να αλλάξει η νοοτροπία του Έλληνα που  ήταν μαθημένος στο βόλεμα, στην εξυπηρέτηση, στην πολιτική συναλλαγή  και στο ατομικό συμφέρον;
Μπορεί να μάθει πλέον ότι πάνω απ’ όλα προέχει το εθνικό συμφέρον;
MK Η ελληνική κοινωνία δοκιμάστηκε σκληρά την περίοδο της κρίσης. Χρέος μας είναι να
αποδείξουμε δια των έργων μας ότι οι μικροκομματικές επιλογές του παρελθόντος ανήκουν
οριστικά στο «χρονοντούλαπο» της ιστορίας. Να πούμε μία αυτονόητη αλήθεια. Ότι κοινωνική πολιτική χωρίς λεφτά είναι κοινωνική απάτη. Μία απάτη που δυστυχώς την πληρώνουμε με δραματικό τρόπο σήμερα.
◗ Πώς φαντάζεστε ή πώς θα θέλατε να είναι η Ελλάδα τα επόμενα 10 χρόνια;
MK Η Ελλάδα χρειάζεται γενναίες και τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται μία Θεσμική
Κοινοβουλευτική Επανάσταση. Ένα νέο Σύνταγμα. Με Συντακτικές διαδικασίες. Ένα
Πέρασμα από την 3η στην 4η Ελληνική Δημοκρατία.
◗ Μετά την «φυγή» των Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, βλέπετε να βγαίνουν άλλοι παρόμοιοι ηγέτες, με τα χαρακτηριστικά
και την επιβλητικότητα που είχαν αυτοί οι τρεις πρώην πρωθυπουργοί;
MK Ηγέτες είναι οι πολιτικοί εκείνοι που πραγματοποιούν τομές. Που αν χρειαστεί πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα. Που προχωρούν τη χώρα μπροστά. Με τολμηρές, αλλά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Πολιτικοί, που ξέρουν πότε να είναι συναινετικοί και πότε να αντιστέκονται σε νοοτροπίες και κατεστημένες καταστάσεις. Η χώρα χρειάζεται πολιτικούς που
δεν κοιτάνε τις επόμενες εκλογές, αλλά τις επόμενες γενιές.
◗ Ως Κρητικός και ως Ανωγειανός δεν μπορώ να μην ρωτήσω για το κορυφαίο ποιητικό
εκφραστικό τρόπο επικοινωνίας του νησιού μας… Ποια μαντινάδα σας αρέσει και σας
εκφράζει;
MK Η μαντινάδα ήταν, είναι και θα είναι το γνήσιο μέσο της αυθόρμητης λαϊκής έκφρασης
της Κρήτης. Αντανακλά τα αισθήματα, τις σκέψεις, τις χαρές και τις λύπες του κρητικού
λαού, αποτυπώνοντας όλες τις στιγμές της ζωής του.
Η δική μου αγαπημένη μαντινάδα είναι αυτή που λέει:

«Να χαιρετάς ι τους πεζούς όταν καβαλικεύεις,
για να σε χαιρετούν κι αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις»
Και βέβαια μια και βρίσκομαι στο εξωτερικό τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, μου
έρχεται πάντα στο μυαλό η μαντινάδα που λέει:

«Όπου και αν πάω, θα κρατώ χώμα του Ψηλορείτη,
να το σκορπίσω να γενεί όλος ο κόσμος Κρήτη».
◗ Ευχαριστούμε πολύ κ. Κεφαλογιάννη για το χρόνο σας!
MK Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σκανδάλη για την ευκαιρία που μου δώσατε!
◗ Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης
γεννήθηκε στην Κρήτη.
Σπούδασε Πολιτικές & Οικονομικές Επιστήμες στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές στα Πανεπιστήμια του Reading και του
London School of Economics σε θέματα
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Στρατηγικής και
Ασφάλειας στην Ευρώπη και Πολιτικής
Ευρωπαϊκής Ιστορίας.
Δημοσίευσε τα βιβλία «Προβλήματα Δημοκρατίας»
(2000), «Ελληνική Οικονομία σε κρίση - Μία
πολιτική προσέγγιση» (1989) και την «Συγκριτική
Μελέτη της Πολιτικής του Ελευθέριου Βενιζέλου
και του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο Κυπριακό
Ζήτημα μέχρι την Ανεξαρτησία της Κύπρου»
(1986).
Ξεκίνησε την πολιτική του δράση ως μέλος της ΟΝΝΕΔ το 1974 και διετέλεσε Πρόεδρος
της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στη Μεγάλη Βρετανία.
Το 1990 πολιτεύθηκε για πρώτη φορά και εξελέγη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο
Νομό Ηρακλείου. Από τότε εκλέγεται βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου μέχρι το 2014.
Διετέλεσε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, από το Μάρτιο του 2004 έως το Σεπτέμβριο του
2007. Κατά την θητεία του υλοποίησε την συμφωνία για την πρώτη μεγάλη εμβληματική
ιδιωτικοποίηση της χώρας με την κινεζική εταιρεία Cosco στο λιμάνι του Πειραιά.
Διετέλεσε Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από τον
Αύγουστο του 2012 μέχρι το 9ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος τον Ιούλιο του 2013.
Στις Ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014 εξελέγη ευρωβουλευτής και είναι επικεφαλής της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
Ανωγειανή η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Ανατολικής Κρήτης

Γ

ια πρώτη φορά εκλέγεται στην θέση του προέδρου του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/
ΤΑΚ) γυναίκα και μάλιστα Ανωγειανή! Πρόκειται για την καλή
μας συγχωριανή, πολιτικό μηχανικό Ειρήνη Γ. Βρέντζου. Έξυπνη, ικανή, καταρτισμένη και δυναμική, πέρα των τυπικών προσόντων που
διαθέτει. Μαζί με όλα αυτά θα προστεθεί και το Ανωγειανό ποιοτικό
και συνάμα ανήσυχο - δαιμόνιο πνεύμα της.
Όλα δείχνουν ότι η απόλυτη επιτυχία θα είναι μονόδρομος για την Ειρήνη!
Από τη μεριά μας ευχόμαστε τα καλύτερα στην Ειρήνη Γ. Βρέντζου και
είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι θα προοδεύσει στο νέο της πόστο!
Σιδεροκέφαλη, πάντα τέτοια!
Μαν. Σκαν.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ. ΒΡΕΝΤΖΟΥ
Σπουδες - Γνωσεις
1984	Απολυτήριο από Γενικό Λύκειο Ανωγείων.
1993	Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Πατρών.
2007	Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής»,
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
επαγγελματικα
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού (1993)
Μέχρι το 2001 Ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο τη μελέτη και
επίβλεψη ιδιωτικών έργων, εκπόνηση μελετών δημοσίων έργων και
σύνταξη τευχών δημοπράτησης, στατική επίλυση κτιριακών έργων,
έκδοση οικοδομικών αδειών, δημόσια έργα
Έως και σήμερα σε μόνιμη οργανική θέση στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με αντικείμενο την Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων υποδομής.
μελοσ
› Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
› Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΑΚ από το 2004 έως και
σήμερα.
› Μέλος της Διοικούσας του ΤΕΕ-ΤΑΚ από τις 04.02.2013 έως και
σήμερα. Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ από τις 18-012017 και Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ από τις 09-05-2018 .
›Μ
 έλος της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και συμμετοχή στα Τακτικά Συνέδρια
ως Εκλεγμένη Αντιπρόσωπος της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ από το 2004 έως
και σήμερα.
› Μέλος της ΕΜΔΥΔΑΣ - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Μέλος του
Δ.Σ. τη διετία 2004 – 2006 και Πρόεδρος του Δ.Σ. κατά τις διετίες
2006 – 2008, 2008 – 2010 και 2010 – 2012.
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

52 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
του F/B «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ» στη ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ
(το μοιρολόι τησ καραμπινενας)

Ιστορίες του ωκεανού
AΝΑΓΝΩΣΤΟΙ

Θέλω να έρθω να σε βρω. Να σου

■ Ήταν Τετάρτη του 1966 και ώρα 7:30 μ.μ., το επιβατικό / οχηματαγωγό «Ηράκλειον»
ιδιοκτησίας των αδελφών Τυπάλδου αποπλέει από το λιμάνι της Σούδας με μισή ώρα καθυστέρηση, μεταφέροντας 206 επιβάτες, 70 μέλη του πληρώματος και φορτηγά με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.
Η κακοκαιρία που υπήρχε στο Κρητικό πέλαγος ανάγκασε το Λιμεναρχείο να απαγορεύσει τον απόπλου των μικρών σκαφών. Όχι όμως και των μεγαλύτερων, στο ανοιχτό πέλαγος.
Τα 5 ή 6 μποφόρ, δεν θεωρήθηκαν επικίνδυνα για το 19.000 τόνων πλοίο που ήταν το «F/B
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ».
Μετά τα μεσάνυχτα, το «Ηράκλειον» έπλεε στο Μυρτώο Πέλαγος μέσα σε υψηλό κυματισμό,
καθώς η ένταση των ανέμων αυξήθηκε σε 8 μποφόρ!
Στις δύο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς το πλοίο έπλεε 6 μίλια βορειοανατολικά της Φαλκονέρας, ένα μεγάλο φορτηγό-ψυγείο που φορτώθηκε την τελευταία στιγμή στο πλοίο απασφαλίστηκε από τους διαρκείς κλυδωνισμούς και χτύπησε με φόρα στην μπουκαπόρτα με αποτέλεσμα η πόρτα να υποχωρήσει και να μπουν νερά στο γκαράζ του πλοίου!
Μετά της 02:00 τα μεσάνυχτα ο ασυρματιστής εξέπεμψε το πρώτο αγωνιώδες SOS. Στη
γέφυρα οι αξιωματικοί έκαναν απελπισμένες προσπάθειες, όμως το πλοίο έγερνε κι άρχισε
να βυθίζεται. Τραγικό αποτέλεσμα, το παγωμένο Αιγαίο πέλαγος να γίνει ο υγρός τάφος
για 247 ψυχές!
Ανάμεσα στους ναυαγούς, και οι συγχωριανοί μας Βασίλης (Βάσος) Ηλιάκης (απο τα
Σίσαρχα), επιβάτης, και ο δεκαεπτάχρονος Μανώλης Καραμπίνης μέλος του πληρώματος.
Οι γονείς του άτυχου νέου θα μάθουν το τραγικό μαντάτο από το ραδιόφωνο!

Η μάνα του νεαρού Μανώλη, θα σταθεί με περισσή αξιοπρέπεια πάνω από το παγωμένο
και άψυχο κορμί, καταθέτοντας μόνο ψυχή:
«Παιδί μου που σε ανάθρεψα, υγιέ μου
με βάσανα και κόπους, καντιφέ μου
και μιας βραδιάς φουρτούνα, κανακάρη μου
σε σκέπασε το κύμα, κοπελιάρη μου
και ο αφρός τση θάλασσας, παιδί μου
έγινε σάβανό σου, γιασεμί μου
πώς ν’ αγκαλιάσω, κρίνε μου κι ανθέ μου
το μαρμαρένιο σώμα σου, υγιέ μου,

στη μητρική σου αγκαλιά, παιδί μου
ζωή για να σου δώσω, γιασεμί μου
πόσες φορές θα φώναξες παιδί μου
μάνα βοήθησέ με, γιασεμί μου
πόσες φορές θα φώναξες, υγιέ μου
μάνα βοήθησέ με, καντιφέ μου.

διηγηθώ ξανά την ιστορία με άλλα
λόγια. Να δεις πως η αλήθεια, δεν
είναι λέξη που τη φόρεσες και πας.
Πως είναι πράξη και ριζώνει. Είναι
καθρέφτης που όταν σπάσει, σκίζει
τα κόκκαλα και τρώει το μεδούλι.
Είναι καημός που άμα τον ζεις, λυγίζουν οι ώμοι σου και
πέφτει το κορμί σου.
Να σου μιλήσω και να πω, ότι οι άνθρωποι είναι τόποι. Είναι
ιστορία γέννησης, που μέσα της ανθίζει ξανά στην επανάληψη ο χρόνος της ζωής. Μα εσύ δεν ξέρεις να μετράς και
όλο χάνεις. Οι άνθρωποι είναι αγάπη κι όνειρα και θάλασσες. Άλλες φορές θλιμμένα σπίτια και κάποιες άλλες, ουρανός να ζωγραφίζεις. Μα εσύ δεν ξέρεις από χρώματα, ούτε
και από ουρανό κι όλο μικραίνεις και κλειδώνεσαι.
Να μάθεις πια πως οι άνθρωποι, γίνονται χάδι και αγκαλιά.
Τα χέρια ανοίγουν, μέσα σε κλείνουνε κι όλο σε σφίγγουν
να μην χαθείς. Δίνουν το σώμα τους τροφή σαν αγαπούν κι
όλο το αίμα τους, αν τύχει και ραγίσεις. Μα εσύ δεν ξέρεις
να αγαπάς, ούτε να νοιάζεσαι. Μόνο δαγκώνεις συνεχώς το
χέρι που έρχεται, ψωμί να σε ταΐσει.
Θέλω να έρθω να σε βρω. Να βάλω μπρος στα μάτια σου
τον κόσμο που παγώνεις. Να δεις πως είναι να πονάς και να
αλυχτά η ψυχή σου. Να τρέχει απ’ τα μάτια σου στάλες ο
ωκεανός κι απόρριψη να δέχεσαι σαν η φωνή σου σπάει. Μα
εσύ δεν ξέρεις από γιατρικά κι ούτε γνωρίζεις από τραύμα.
Μονάχα τις λεπίδες σου, ξέρεις να ακονίζεις.
Στρέφω τα μάτια στον ορίζοντα. Μοιάζει να γέρασε δειλά
η νύχτα απόψε· μοιάζει με φόρεμα που έχει ξηλωθεί. Ψάχνω
να βρω που είναι η άκρη της, μήπως και σώσω κάτι από τη
λάμψη του φευγιού της. Να την κρατήσω όσο μπορώ κι ένα
νανούρισμα να πω να μην τρομάζει.
Στον άδειο δρόμο, περπατάει ένα σκυλί. Τα βήματά του απαλά, λιγνά, σαν να φοβάται μην πληγώσει το οδόστρωμα.
Βάζω στη θέση του τον εαυτό μου, μα ύστερα συλλογίζομαι
πως μάλλον το αδικώ.
Η μοναξιά είναι χώρος πληγής. Είναι σιγή και στεναγμός κι
όλο θεριεύει αν την ποτίζεις. Θέλω να έρθω να σε βρω. Να
σου διηγηθώ ξανά την ιστορία με άλλα λόγια, μα μετανιώνω
και σιωπώ.
Γιατί είναι μάταιο κανείς να αγαπάει την πέτρα.

Μαν. Σκαν.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

Μια φωτογραφία που αντανακλά την ψυχοσύνθεση ενός λαού!
(Ο Χουμάς κι ο Μιλτιάδης ‘πετούν’ κι ο Σακούλας βαστά γερά!)
Διαβάζοντας τις σελίδες στην «Άνω- κι ο Μιλτιάδης με απίστευτο συντονισμό είναι
Γη», πριν από μερικούς μήνες, αποτυπώθηκε βαθειά στην μνήμη μου αυτή
από το
η καταπληκτική φωτογραφία. Η αναΒασίλη Κ.
φορά της ίδιας εφημερίδας, στον έναν
Βουϊδάσκη
από τους τρείς μερακλήδες, πριν από
Καθηγητή
λίγες μέρες, με οδήγησε σε αυτή την
Κοινωνιολογίας
κατάθεση ψυχής. Μνημονεύοντας
Πανεπιστημιου
ευλαβικά τους δυο εκλιπόντες και
Κρήτης
εκφράζοντας την εκτίμησή μου στο
φίλο μου το Σακούλα, επιχειρώ μια
προσεκτική προσέγγιση της υψηλής αισθητικής και βαθειάς συμβολικής της
σημαντικότητας.
Αν η κλασική έκφραση ισχυρίζεται ότι «μια εικόνα λέει περισσότερα από χίλιες
λέξεις», αυτή η μοναδική απεικόνιση του φακού σε κλάσματα δευτερολέπτου,
εκφράζει την αιώνια επιθυμία του ανθρώπου και ταυτόχρονα την απίστευτη
ψυχική του δύναμη και την τάση για τα ψηλά. Σε κάποιες στιγμές ευεξίας και με
την ώθηση της ψυχής ο άπτερος θνητός καταργεί το νόμο της βαρύτητας και
νικά την έλξη της γης όπως στο χορό, όπου το «πέταγμα» του πρωτοχορευτή
γίνεται και με τη στήριξη του δεύτερου χορευτή.
Στην περίπτωσή μας όμως το αξιοθαύμαστο εστιάζεται στο ταυτόχρονο και
εναρμονισμένο πέταγμα του πρωτοχορευτή, με εκείνο του δεύτερου. Ο Χουμάς

Ανωγειανές
Αθιβολές

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

απογειωμένοι! Κανείς δεν αγγίζει το έδαφος,
αντίθετα κι οι δυο, την ίδια χρονική στιγμή, υπερίπτανται στον αέρα! Και αφού ο θεατής αυτού
του σπάνιου θεάματος δεν αμφισβητεί την ικανότητα της όρασής του κι ούτε την
αυθεντικότητα της φωτογραφίας, σοκαρισμένος αναζητά απεγνωσμένα ανύπαρκτες λογικές εξηγήσεις.
Όπως φαίνεται, σε ανεξήγητο εκστασιασμό, αυτό το σφίξιμο των χεριών τους
μετατράπηκε σ’ ένα ατσάλινο ενιαίο και αδιάσπαστο σύμπλεγμα, που υπερνικούσε την έλξη της γης και τη δύναμη της βαρύτητας και τους κρατούσε ψηλά.
Ασφαλώς και η συμβολή του τρίτου και επίσης μεγάλου μερακλή του Σακούλα
ήταν καθοριστική. Κρατώντας δυνατά το χέρι του Μιλτιάδη, μετέδιδε μαζί με
όλη τη δύναμή του, το τριφασικό ρεύμα της ψυχής του, που δυνάμωνε τους δυο
«ιπτάμενους», προκαλώντας αυτό το απίστευτο θέαμα.
Υπήρξα θαυμαστής και των τριών συγχωριανών και ανεπανάληπτων μερακλήδων, του Χουμά, του Μιλτιάδη και του Σακούλα. Και τώρα απολαμβάνω στο
διαδίκτυο, τα τραγούδια και τους αυθεντικούς τους χορούς. Η μνήμη των εκλιπόντων παραμένει ζωντανή και κάθε συνάντησή μου με το Σακούλα μου φέρνει
παλιές κι όμορφες αναμνήσεις. Κρατώ στην καρδιά μου αυτή την ιστορική φωτογραφία και εύχομαι το σμίξιμο των χεριών τους να συντελέσει στο ίδιο συλλογικό σφίξιμο των χεριών όλων των συγχωριανών μας, που θα φέρει την πραγματική ψυχοσωματική ανάταση στα Ανώγεια και τους Ανωγειανούς!

Ανωγειανή «πρέφα» στις...
τουαλέτες!
Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, ο
Αντώνης του Μαυρομούστακου και ο
Βασίλης του Σπαλάτζη (Μπουζούκος)
ήταν πίσω από την εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου και παίζανε μπάλα. Κάποια
στιγμή πιάνει μια ξαφνική και έντονη
νεροποντή. Σαν «καταφύγιο» διάλεξαν
τα δημοτικά ουρητήρια που ήταν τότε
κάτω από την πίσω πλατεία του Αγίου
Γεωργίου. Στην πρώτη τουαλέτα μπήκε
ο Αντώνης και ακολούθησε ο Βασίλης
μερικά δευτερόλεπτα μετά, λέγοντας
στον Αντώνη:
-Κουμπάρε πού είσαι;
-Πρώτος!
Τότε πετάγεται ο Γεγεδογιάννης που
ήταν στην τελευταία τουαλέτα χωρίς να
τον έχουν αντιληφθεί, φωνάζοντας:
-*Καρράααα!!!
(* «Καρρά» και «πρώτα» είναι χαρτοπαιχτικοί όροι της πρέφας).

Ποιητική εκδοχή πόνου!
Μια ξεχωριστή και άκρως ενδιαφέρουσα εξιστόρηση της κλινική της εικόνας
έδωσε στο Αγροτικό Ιατρείο Ανωγείων
προς το τέλος της δεκαετίας του 1960
μια ηλικιωμένη γυναίκα που πήγε για
εξέταση. Μόλις τη ρώτησε ο γιατρός
από τι πάσχει, η… «ποιήτρια» ασθενής
άρχισε με ρυθμό και μέτρο να του λέει:
Από τον σβέρκο αρχίζει ο πόνος γιατρέ
και σκαρφαλώνει στην κεφαλή
και σβήνει αγάλι –αγάλι,
ωσάν το κύμα του γιαλού
που το φυσά ο βοριάς
και σπάει στο ακρογιάλι…
(Εξίσου ενδιαφέρον θα ήταν αν μαθαίναμε ότι και ο γιατρός έβγαλε ποιητική
γνωμάτευση!!)
Άγριο καψόνι
σε αφελή βοσκό!
Στα Ανώγεια στο Κτηνιατρείο, την εποχή που στεγαζόταν στο δημαρχιακό μέγαρο, πήγε κάποιος βοσκός για να ρωτήσει τον Αριστείδη σχετικά με τις αποζημιώσεις του Υπουργείου Γεωργίας για
την απώλεια των ζώων, που έχασαν
τότε πολλοί κτηνοτρόφοι. Ο Αριστείδης
αφού κατάλαβε πόσο αφελής και ευκολόπιστος ήταν ο βοσκός, ήθελε πρώτα
να τον ταλαιπωρήσει και μετά να τον
ενημερώσει για το θέμα.
Οι διάλογοι που ακολούθησαν ήταν οι
παρακάτω:
-Καλημέρα μπρε Αριστείδη. Ίντα δα
γίνεται με την υπόθεση τση αρρώστιας
και πότε θα πάρουμε τα λεφτά;
- Πρέπει να κάνεις πρώτα μια αίτηση,
να την στείλουμε στον υπουργό και θα
μας απαντήσει. Τα δικαιολογητικά που
χρειάζονται τα έχεις φέρει;
-Και ίντα δα, Αριστείδη, δικαιολογητικά
πάλι θένε;
-Θένε το νούμερο του αμαξιού σου!
-Ε, κάτσε να πάω να το δω για δεν το
θυμούμαι! Από κάτω το χω στεμένο.
(Μετά από λίγο ο βοσκός ανεβαίνει λαχανιασμένος και μουσκεμένος λόγο της
καταρρακτώδους βροχής που έπεφτε
εκείνη την ώρα στα Ανώγεια!)
-Γράφε,… (2018)
-Και τα πίσω; (σ.σ. τα γράμματα πίσω
από τα νούμερα)
-Ώ, ανάθεμά σε γιάντα δεν μου το
πες, κάτσε μια στιγμή να ξαναπάω να
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τα δω…
(Ο άνθρωπος περισσότερο λαχανιασμένος και μουσκεμένος μπαίνει στο Κτηνιατρείο με αγανάχτηση…)
-Τα ίδια μπρε είναι και τα πίσω….
2018!!!
-Όχι μπρε τα νούμερα! Τα γράμματα,
εννοούσα, του λέει ο Αριστείδης.
(Αναγκάζεται ο άνθρωπος και ξανακατεβαίνει για τρίτη φορά. Μετά από λίγα
λεπτά και αφού ήταν μούσκεμα από την
βροχή ξαναμπαίνει με οργή στο Κτηνιατρείο)
-Γράφε δααα, ανάθεμά σε ...ΡΕΑ
-Και η πίσω πινακίδα;
(Έχοντας ακόμα ελαχιστότατη υπομονή, ξανακατεβαίνει και ξανανεβαίνει τα
σκαλιά μουσκεμένος από βροχή και από
ιδρώτα! Με μια εικόνα να τον λυπάσαι
λέει στον Αριστείδη)
-Ακριβώς τα ίδια γράμματα και νούμερα
γράφει και η πίσω ταμπέλα (πινακίδα).
Ωωω ανάθεμά τσι για εγκυκλίους, και
ποιος πατημένος κερατάς τσι ανακά
λυψε!!!
-Συγγνώμη, έκανα λάθος, του λέει ο
Αριστείδης, τα νούμερα τση πινακίδας
αφορούσαν άλλο πράγμα και όχι την
υπόθεσή σου!!!
Είναι αυτό που λέμε εναλλακτική μορφή… υπηρεσιών!! Περιττό να πούμε ότι
ο Αριστείδης γελούσε για 10 λεπτά από
την γκάφα του κτηνοτρόφου, ενώ ο τελευταίος ήταν έτοιμος να κάνει...«φόνο»!!!

Η έκρηξη του Μηνά!
Γήπεδο ΑΕΤΟΥ Ανωγείων δεκαετία
1980.
Μετά από μια άκρως κοπιαστική προπόνηση, ο τότε προπονητής της Ομάδας,
Νίκος Καλλέργης (Κουροπονίκος) παρατηρεί στον Μηνά Σμπώκο (του μπαλούρδου):
-Μηνά, έχεις πετύχει προσωπικά μεγάλη
πρόοδο και εξέλιξη, αλλά πρέπει να χάσεις ακόμα πέντε κιλά για το καλό το
δικό σου και της Ομάδας!
Ο Μηνάς πάνω στην υπερκόπωσή του
δεν άντεξε και… τα «έχωσε» στον προπονητή του φωνάζοντας:
-Ναι μπρε... και πρέπει να αποθάνω εγώ
για να κάμει ο ΑΕΤΟΣ, Ομάδα;;;!!!
Σωστός ο Μηνάς!!
Στόχο να τρελάνει
το γιατρό!
Ήταν γνωστό ότι ο μακαρίτης ο Διομήδης Σκανδάλης διακρινόταν για το ιδιαίτερο χιούμορ του.
Κάποια μέρα αποφάσισε να πειράξει
ένα Κύπριο γιατρό που μόλις είχε έρθει
στα Ανώγεια για να ασκήσει το αγροτικό του.
Οι διάλογοι τους ήταν οι παρακάτω:
-Γιατρέ δεν μπορώ…
-Τί δεν μπορείτε;
-Αρρωστάρης είμαι!
-Α! άρρωστος θέλετε να πείτε! Και τι
έχετε;
-Τζούκος είμαι!
-Τί; Τί είναι αυτό;
-Φλάσκος – φλάσκος, γιατρέ!
-Τί είναι πάλι αυτό;
-Το ίδιο με το τζούκος!!!
Μαν. Σκαν.

}

To δώρο της Πρωτοχρονιάς
Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
18 Μαρτίου 2018

Ή

ταν παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1941, στην Αθήνα. Το χιόνι είχε σκεπάσει σαν
παγωμένο σεντόνι την πόλη και νέκρωνε την ομορφιά της φύσης.
Το δυνατό κρύο έβαζε σε δοκιμασία τους σκλαβωμένους Έλληνες σε όλους τους τομείς
της ζωής τους. Η πείνα θέριζε τους ανθρώπους, που προσπαθούσαν μέσα στη Γερμανική κατοχή να κρατηθούν στη ζωή, χωρίς να το κατορθώνουν πάντοτε.
Εκείνο το μεσημέρι, η μικρή Μαρλένα βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού της και προσπαθούσε να φτιάξει έναν χιονάνθρωπο.
Ξαφνικά, άνοιξε η καγκελόπορτα και είδε τον παππού της να μπαίνει στον κήπο κρατώντας σφιχτά στο χέρι του ένα σακουλάκι δεμένο με σπάγκο. Τον είδε να προχωράει
στο σπίτι και να μπαίνει μέσα και ύστερα να φωνάζει την κόρη του.
― Λούλα, έλα να δεις τι σου έφερα.
Περίεργη η Μαρλένα πέρασε μέσα στο σπίτι.
Η μητέρα της τον πλησίασε.
― Τι θέλεις; ρώτησε, και κοιτάζοντας το σακουλάκι συνέχισε:
― Τι έχει μέσα το σακουλάκι και το κρατάς έτσι σφιχτά;
― Άνοιξέ το, της απάντησε και της το έδωσε.
Εκείνη έλυσε τον σπάγκο, το άνοιξε, έχωσε μέσα το χέρι της και έβγαλε μια χούφτα
ρύζι.
― Πού το βρήκες; τον ρώτησε έκπληκτη.
― Ένας φίλος μου το έφερε στο μαγαζί.
― Αύριο που είναι Πρωτοχρονιά θα φτιάξω ένα πιλάφι, για να θυμηθούμε τις καλές
ημέρες του παρελθόντος, είπε.
Σε λίγο γύρισε από το γραφείο του ο άντρας της, ο Μιχάλης, και έμαθε το καλό νέο.
― Μωρέ, αυτό είναι το καλύτερο δώρο για την εποχή της ανέχειας που ζούμε, είπε. Θα
καλέσω και τα δυο ανίψια μου που είναι φοιτητές, να φάνε ένα πιάτο ζεστό φαΐ.
― Θα φτάσει όμως το ρύζι; Νομίζω ότι είναι λίγο, είπε η Λούλα.
― Θα το ευλογήσει ο Άγιος Βασίλης, της απάντησε χαρούμενος ο Μιχάλης.
Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, εξακολουθούσε να χιονίζει, μα τώρα το χιόνι ήταν πυκνό.
Ο Μιχάλης, μέσα από το κλειστό τζάμι, κοίταξε τον δρόμο που ήταν έρημος και αναρωτιόταν αν θα ερχόντουσαν τα ανίψια του.
Είχε φτάσει το μεσημέρι όταν τον πλησίασε η γυναίκα του.
― Τι βλέπεις; Έρχονται τα παιδιά;
― Πολύ φοβάμαι πως δεν θα τα καταφέρουν από τους Αμπελοκήπους που μένουν να
φτάσουν εδώ, είπε λυπημένος.
― Θα περιμένω μέχρι τις δύο. Αν δεν φανούν θα ψήσω το πιλάφι.
― Καλά, της απάντησε ανόρεχτα.
Το τραπέζι ετοιμάστηκε. Όλοι κάθισαν στις θέσεις τους γύρω γύρω και έβλεπαν το
καυτό πιλάφι που άχνιζε στην πιατέλα.
Δίπλα από το κάθε πιάτο υπήρχε ένα μικρό κομμάτι ψωμί από σκουπάλευρο, που είχε
πάρει η μητέρα από τον φούρνο.
Είχε αρχίσει να σερβίρει, όταν χτύπησε τρεις φορές το κουδούνι της εξώπορτας.
Ο Μιχάλης σαν ελατήριο πετάχτηκε από το κάθισμά του και έτρεξε να ανοίξει.
Η χαρά του ήταν απερίγραπτη όταν είδε στο κεφαλόσκαλο δυο χιονανθρώπους, έτσι
όπως είχαν μεταμορφωθεί τα ανίψια του.
Τους αγκάλιασε και τους φίλησε.
Ύστερα τους πέρασε στο λουτρό για να βγάλουν τα βρεγμένα ρούχα τους και τους
έδωσε δικά του ρούχα να φορέσουν. Μετά πέρασαν μαζί στην τραπεζαρία.
Η μητέρα, ο παππούς, η γιαγιά και η Μαρλένα τους αγκάλιασαν και ανταλλάξανε ευχές.
Τώρα το φαΐ στην πιατέλα δεν ήταν πια καυτό, όμως μέσα στη φιλόξενη ατμόσφαιρα
της οικογένειας, φάνηκε το ωραιότερο πιλάφι που έφαγαν στη ζωή τους.
Τα πιάτα δεν ήταν γεμάτα, όμως οι ψυχές τους ήταν πλημμυρισμένες χαρά που έκλεινε
έξω την ασχήμια της ζωής.
Μετά το φαγητό η μητέρα έφερε στο τραπέζι μια βασιλόπιτα που είχε φτιάξει με ρεβιθάλευρο και λίγες μαύρες σταφίδες.
Η συντροφιά την καλοδέχτηκε με χειροκροτήματα.
Την έκοψε η μητέρα σε κομμάτια και τα μοίρασε σε όλους, που φάγανε μέχρι και το
τελευταίο ψίχουλο.
― Κόρη μου, είπε ο παππούς, και όταν τελειώσει ο πόλεμος να το φτιάχνεις αυτό το
γλυκό. Πολύ μου άρεσε, είπε, και συμφώνησαν και τα άλλα μέλη της οικογένειας.
Εκείνη ήξερε πως όταν έλθει η λευτεριά, άλλα ωραία γλυκά θα πάρουν τη θέση της
φτωχής βασιλόπιτας, και απλώς κούνησε το κεφάλι της.

}

Α Ν Α Κ O 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 316) ΝΑ ΤO
ΠΡΑΞOΥΝ ΤO ΑΡΓOΤΕΡO ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ e-mail
TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ to.idaionantron@gmail.com
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Δημήτρη Σαλούστρου (του Ζαϊμη) * Φιλόλογου
Σ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ Χ ΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Υ

πάρχουν πολιτισμοί, που δεν έχουν
ακούσει ποτέ τη λέξη Χριστός!
Κι αναρωτιέσαι πώς να τη λένε άραγε
στη γλώσσα των νοημάτων την αγάπη, στη
γλώσσα των λέξεων πώς τάχα να την προσφωνούνε τη θυσία, ή την ελπίδα
και πως για όλα τ’ άλλα του θείου έρωτα
μιλούν!
Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε πως τα Χριστούγεννα έρχονται, για να θυμίσουν το
αυτονόητο:
Η ζωή είναι μόνο η αρχή ενός μονόδρομου
κι είναι ανέβασμα χέρι –χέρι! Ο άλλος δρόμος, πρέπει να πούμε, είναι: χωρίς αγάπη,
λιγάκι ενδεχομένως πιο αργά να καταλήξουμε σε λάθος θάνατο!
Όσο θα συναντιούνται μέσα μας η γενναία
συναίσθηση της γήινης προσωρινότητας με
την αμετάθετη προσδοκία της ουράνιας διάρκειας, ξανά και πάλι θα γεννιέται ο Χριστός
Κάθε που έρχονται Χριστούγεννα η ίδια
σκέψη: αν είναι να διακόψουμε τη σιωπή, ας
μιλήσουμε γι’ αγάπη.
Η Ενανθρώπιση του Θεού δεν είναι μόνο το
γεγονός, που χώρισε την ιστορία στα πριν
και στα μετά, είναι η τοποθέτηση του άχρονου ανθρώπου μέσα στο χρόνο, το από ευσπλαχνία δώρημα του ουρανού, για να επιστρέψει ο άνθρωπος στον εαυτό του.
Χάνοντας ύψος, ηθελημένα ο Χριστός κατέβηκε στο χώμα, για να κερδίσει μέσα μας
σε βάθος και διάρκεια.
Με την ταπείνωση και την ενανθρώπιση κήρυξε την αγάπη, γιατί η αγάπη κι ας είναι
θείος λόγος διδάσκεται κυρίως με το παράδειγμα.
Εκείνο που λείπει και το ξέρουμε όλοι στον
καιρό των κακών ειδήσεων είναι η ανθρωπιά, η αίσθηση μιας ελεητικής διάθεσης, η
εξακολουθητική δίψα μιας δοτικής χειρονομίας προς τους άλλους δίπλα μας και όχι
μόνο όταν ατυχούν, αναξιοπαθούν ή αποτυγχάνουν, αλλιώς η αγάπη γίνεται παροχή
πρώτων βοηθειών.
Μια μικρή ιστορία το λέει καλύτερα:
«Σε ένα χωριό του Ηρακλείου ζούσε μια
σκότεινη γυναίκα.
Όταν ήταν νέα είχε πάρει το καράβι, αλλά
ναυάγησε, πριν φτάσει στην απέναντι όψη
της ζωής!
Έχασε από τότε και το άλλο φως και τυφλή
και ξυπόλυτη γυρνούσε.
Σε όλη την υπόλοιπη ζήση της διακόνευε το
ψωμί και την αγάπη και όποιον συναντούσε
τον χαιρετούσε με την αποστροφή:
«Έλεος και Φωτεράδα».»
Δεν έχω ακούσει πιο εγκάρδια ευχή και έκκληση πιο σπαραχτική!
Εκείνο λοιπόν που λείπει είναι το φως της
α γ ά π ης.
Ό,τι να πει κανείς μετά τον Απόστολο Παύλο για την αγάπη μοιάζει πρόχειρο και φτωχό, όμως ο ποιητής επιμένει:
Το σύμπαν είναι υποσύνολο της αγάπης αν
βέβαια αγάπη είναι το ενδεχόμενο
της έκπληξης!
Η μια μέρα διαδέχεται την άλλη κι έρχεται
μια στιγμή, που ο ήχος της καμπάνας σε ξυπνά από το λήθαργο της καθημερινής βολής
και συνειδητοποιείς με έκπληξη ότι υπάρχουν δίπλα σου άνθρωποι, λίγοι, αλλά υπάρχουν, που έκαναν το κάτι παραπάνω, που
πήραν αποστάσεις από τον εαυτό τους, για
να σου απλώσουν τα χέρια και να φτάσει ως

εσένα μια πιο πάνω από το μέτρο των κοινών ανθρώπων χειρονομία, που σε κάνει να
νιώθεις ευτυχής για τη θεϊκή σου καταγωγή,
αλλά που σε κάνει και να ντρέπεσαι λίγο,
που εσύ ξεχάστηκες, ωσάν η υπόθεση της
ανθρωπιάς να ήταν ζήτημα μόνο των άλλων
και τότε δεν είναι ντροπή να ντρέπεσαι!
Είναι εκπληκτικό για το πώς η θεία Πρόνοια
φρόντισε σε περιστάσεις πραγματικής ένδειας και όχι μόνο, να μεγεθύνει την τιμή του
ελάχιστου και να δίνει αξία στη μοναδικότητα του ενός και μόνον ανθρώπου.
«Έπρεπε να γεράσω», είπε ο καλός, αληθινός άνθρωπος Θανάσης Βέγγος, απευθυνόμενος στον εγγονό του. «Έπρεπε να γεράσω
αγόρι μου, για να μάθω τι είναι ΕΥΤΥΧΙΑ.!!!
Τελικά ευτυχία είναι ένα ζευγάρι χέρια, δύο
χέρια σφιχτά δεμένα...Αυτά που θα σε αγκαλιάσουν, θα σε κρατήσουν, θα σε κοιμήσουν,
θα σε περιποιηθούν, θα σου μαγειρέψουν,
θα σε χαϊδέψουν και στο τέλος θα σου κλείσουν τα μάτια.. Τα πολλά χέρια σε κατσιάζουν. Είναι απλά χάσιμο χρόνου...».
Τρία ζητήματα θαρρώ γεννιούνται, όταν μιλούμε για την αγάπη.
Στο πρώτο αναφερθήκαμε ήδη: πόσο είμαστε
γεννημένοι για αυτήν, πόσο μας λείπει και
πόσο πολύ είναι το λίγο της αγάπης.
«Κι ας πα να μ’ έλεγαν τρελό», λέει ο Ελύτης
«στο τέλος ένιωσα ότι από ένα τίποτα γίνεται
ο παράδεισος!».
Το δεύτερο έχει να κάνει με το χαρακτήρα
και τη φύση της, γιατί κι ας φαίνεται έννοια
απαλή η αγάπη είναι κάποτε τραχιά και δύστροπη.
Δεν είμαι θεολόγος συγχωρέστε με, θα το
πω με δικά μου λόγια… έγραψα όταν ήμουν
λιγότερο υποψιασμένος κι ακόμη δεν το έχω
αποκηρύξει:
Δεν είναι η αγάπη λάφυρο πολέμου
Κρύο νερό τη δίψα σου να σβήσεις,
Μήτε και πέτρα απάνω ν’ ακουμπήσεις
Στης ταραχής την ώρα και τ’ ανέμου.
Δεν είναι η αγάπη ομόλογο του κέρδους
Πραμάτεια να σου δώσω να μου δώσεις
Χειρονομία βουλευτή στις εκλογές
Ή προσφορά εμπόρου στις εκπτώσεις.
Λαχνός δεν είν’ η αγάπη να σου λάχει
Τριάντα δυο του μηνός, όπου κληρώνει
Καλής γιαγιάς είναι γλυκό του κουταλιού
Και χρώμα την καρδιά που πορφυρώνει.
Είναι η αγάπη πόνου προκαταβολή
Γράμμα απ’ το μέτωπο
σε εκείνη που προσμένει
Αντίδωρο σε δώρο, που δεν έλαβες
Συγνώμη από γυναίκα προδομένη!
Δέκα στίχοι για να αφοριστεί η αγάπη, έξι
για να οριστεί: ξέρουμε περισσότερο τι δεν
είναι αγάπη από το τι είναι.
«Η αγάπη», λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος,
«είναι η μεγαλύτερη αρετή, πιο μεγάλη κι
απ’ το μαρτύριο κι αυτό, γιατί χωρίς μαρτύριο η αγάπη σώζει, χωρίς την αγάπη το μαρτύριο δεν ωφελεί».
Κι αν είναι έτσι δεν μπορεί το μέσο που κα-

ταργεί το μαρτύριο και οδηγεί στη σωτηρία
να μείνει αόριστο. Κι ας επισημαίνει απερίσκεπτα ο Κοέλιο πως είναι ανώφελο να μιλάμε για την αγάπη, γιατί, λέει, έχει τη δική
της γλώσσα και μιλάει από μόνη της.
Πολλοί συγχέουν την αγάπη με την αγαθοεργία. Η αγάπη ωστόσο, λέει ο Καζαντζάκης δεν είναι συμπόνια μήτε καλοσύνη. Στη
συμπόνια είναι δύο: αυτός που πονάει κι
αυτός που συμπονάει. Στην καλοσύνη είναι
δύο: αυτός που δίνει κι αυτός που δέχεται.
Στην αγάπη είναι ένας.
Σμίγουν οι δύο και γίνονται ένα, δεν ξεχωρίζουν, το εγώ κι εσύ αφανίζονται. Αγαπώ
θα πει χάνομαι.
Κι είναι ίσως ο τρόμος της συναίρεσης, που
έκανε τον ποιητή να περάσει από το θεϊκό
και δυσθεώρητο «αγαπάτε αλλήλους» στο
συγκαταβατικό και τόσο ανθρώπινο «αγαπάτε καταλλήλους». Έτσι που να γίνεται
ορατή η απόσταση από τη μοναξιά της αγιότητας.
Κι εδώ έρχεσαι να σκεφτείς πόσο λάθος έχουμε πάρει τη ζωή μας, όταν η εκκλησία, σύμφωνα με την καθ’ όλα έγκριτη γνώμη του
πατέρα Μεταλληνού, αναγκάζεται να εκτραπεί από το κύριο έργο της, που είναι να παράσχει μεταφυσική παρηγορία, για να καλύψει το τεράστιο κενό από την καταφανή ανεπάρκεια του κοινωνικού κράτους-πρόνοια!
Άλλοι πάλι την μπερδεύουν με τον έρωτα.
Όμως εδώ τα πράγματα φαίνεται να είναι
πιο καθαρά κι ας χρησιμοποιούμε όλη την
ορολογία και τη θεολογία της δοτικής στάσης για να περιγράψουμε εκείνο που νιώθουμε, όταν μας χτυπά ο κεραυνός.
Η αγάπη μπορεί να σε ανασκάπτει, αλλά δεν
αναποδογυρίζει τη ζωή σου. Με την έννοια
αυτή θαρρώ ο έρωτας, αυτός ο απερίσκεπτος χειμωνανθός, θα παραμένει πάντα αίρεση στο δόγμα της αγάπης, ψιθυρίζοντας
σημειολογικά τον απόηχο της προπατορικής
απροσεξίας.
Το τρίτο και πιο δύσκολο ζήτημα είναι ότι
απέναντι στην αγάπη είμαστε ανοχύρωτοι!
Λίγη περισσότερη αγάπη μπορεί να σκοτώσει το ίδιο αποτελεσματικά όσο και το μίσος
ή η αδιαφορία.
Πόσοι γονείς, πόσοι δάσκαλοι, πόσα ιδρύματα δεν έχουν στραγγαλίσει τα παιδιά τους
κρατώντας τα ασφυκτικά στην αγκαλιά από
φυσικό και ηθικό χρέος την ώρα ακριβώς που
βγάζουν φτερά κι είναι έτοιμα να πετάξουν;
Κι είμαστε ακόμη πιο ανυπεράσπιστοι, όταν
ανοιγόμαστε για να σμίξουμε, όταν μισερωνόμαστε για να γίνουμε εκείνο το ένα και το
άλλο μισό δεν απαντιέται!
Πάνω σ’ αυτόν τον τόσο γνώριμο πόνο, για
δείτε από την αρσενική ματιά κοιτώντας με
πόσο ευγενικό παράπονο μιλάει ο ποιητής:
Κυρίες μου, λέει,
ωραίες μου κυρίες,
όσες σε έρωτος
ευρίσκεστε ακόμη
ηλικίαν εννοώ,
το να μην αγαπάτε,
πρώτης γενιάς δικαίωμα.
όπως η πείνα κι η αμάθεια
κι ο θάνατος.
…Όμως αν δε θέλετε ν’ αγαπάτε,
αν δεν ξέρετε,
αν δεν μπορείτε,
θέλω να πω, αν αγωγή
δεν έχετε λάβει συναισθήματος,

ανανταπόδοτα μην αφήνεστε
να σας αγαπούν
και που δε λογαριάζεται
ακόμη ποινικό αδίκημα,
να ξέρετε σκοτώνει!
Ύστερα έρχεται ο Ανατόλ Φρανς και δίνει
τη χαριστική βολή: «Αγαπάμε, σου λέει, αληθινά μόνο, όταν αγαπάμε χωρίς λόγο».
Κι από κοντά ο Ουγκώ και σε αποτελειώνει:
«Αν αγαπάς, σου ψιθυρίζει, και πονάς, αγάπα περισσότερο!».
Αγαπητοί αναγνώστες, προτίθεμαι να σας
κουράσω μόνο μέχρι το σημείο να μη λείψει
η μουσική και γίνει η άνοιξη, που δε φέραμε,
το παράπονο των χελιδονιών!
Λοιπόν, όταν μιλώ γι αγάπη, καθώς από παιδί μου άρεσε να αφήνομαι να με κερδίζουν
πράγματα, που μέσα τους διακονούνταν
παραπάνω από δυο σημασίες, όταν μιλώ γι
αγάπη, κουδουνίζει πάντα στ’ αυτιά μου
εκείνος ο αφορισμός του Oscar Wilde:
«Η αγάπη, λέει, έπαψε να είναι της μόδας, τη
σκότωσαν οι ποιητές, έχουν πει τόσα πολλά
για αυτήν που κανείς πια δεν τους πιστεύει!».
Βέβαια είναι θεμέλιο η πίστη, αλλά είναι επικίνδυνο ανεπιφύλακτα να πιστεύουμε, στις
τυφλές πίστεις φώλιασαν και ιεροποιήθηκαν
οι αγριότεροι πόλεμοι
Βέβαια, είναι παρηγοριά η ελπίδα, αλλά δε
φτάνει να ελπίζουμε, αν η τραγωδία ανακουφίζει λέει ο Ζαν Ανούιγ, είναι γιατί η ελπίδα
- αυτό το πλαστό και απατηλό πράγμα – δεν
έχει θέση μέσα σ’ αυτήν, είναι απαραίτητο,
ακόμη κι αν είναι εκτός μόδας, να χαρίζουμε
αγάπη, γιατί μόνο έτσι δε θα είμαστε αναγκασμένοι, όταν τη χρειαστούμε να τη δανειζόμαστε κι οι δανειστές το ξέρουμε το έχουν
αρχή να ζητούν υποθήκη την ψυχή μας!
Νυνί δε, λέει ο Απόστολος Παύλος, νυνί δε
μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα,
μείζον δε τούτων η Αγάπη! Στην κορυφή του
ύψους κατοικεί ο Θεός!
Κοιτώντας ψηλά:
δόξα τω θεώ, είπε ένα παιδί, δόξα τω θεώ...σ’
αυτήν την ηλικία!
Κι εμείς ακόμη βασανίζουμε τις λέξεις!
Υπάρχουν πράγματα που αντέχουν την επανάληψη,
κάποια τραγούδια ίσως, κάποιες προσευχές,
κάποιες μικρές αγάπες,
η ζωή δε συγκαταλέγεται σ’ αυτά!
Κάθε στιγμή, που περνά, φεύγει και χάνεται,
για να μην είναι άλλωστε όλη η περιουσία
μας η μνήμη, γεννήθηκε ο Χριστός!
Κάθε στιγμή είναι μια τελευταία φορά, που
μπορούμε να δώσουμε μιαν ευκαιρία στην
αγάπη! Να πούμε ένα εγκάρδιο ευχαριστώ,
κάποια συγνώμη.
Με τόση φτώχεια, τόση ομίχλη να μας περιβάλλει, είναι χαρά και φως να κάνουμε τους
γύρω μας πιο γελαστούς, συναισθηματικά
και ψυχικά πιο ευκατάστατους.
Τουλάχιστον κάθε Χριστούγεννα ας θυμόμαστε πως για τους άλλους δεν είναι απαραίτητο να είμαστε άλλοι κι ας μάθουμε να
αγαπάμε τους ανθρώπους, όλους ανεξαιρέτως αν μπορούμε, μα προπαντός εκείνους,
που από σεμνότητα ποτέ δε μας το ζήτησαν
και να ξέρουμε ότι έχουμε αγαπήσει αρκετά
μόνο, όταν έχουμε κάνει τους άλλους ικανούς να αγαπήσουν!
Δεκέμβριος 2018

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Στις 11 Νοεμβρίου 2018 ο «Σύλλογος Κρητών Πόρτο Ράφτι-Μαρκοπούλου»
οργάνωσε μια εκδήλωση με θέμα: «Η Κρήτη από τον Μύθο στον Λόγο», όπου
μεταξύ άλλων έγινε αναφορά και στο Ιδαίον άντρον. Η κ.Παναγιώτα Γιακουμάκη, καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας έθεσε το ερώτημα: «ποιά η διαφορά του άντρου από το σπήλαιον;»
Επειδή πάντα οι ερωτ-ήσεις προέρχονται από τον έρωτα, δηλ. την αναζήτηση
της γνώσης και της αλήθειας, θα προσπαθήσω να της δώσω, όχι το άπαν,
αλλά μια απάν-τηση, που ίσως να ανταποκρίνεται στο πνεύμα της αρχαίας
ελληνικής γραμματείας, και ιδίως στον τρόπο που η ορφική, η πυθαγόρεια και
η πλατωνική σκέψη συλλαμβάνει και ερμηνεύει τον κόσμο.
«Η αρχαία ελληνική γραμματεία-φιλοσοφία είναι σφυρηλατημένη με ισχυρό
Λόγο=λογική και λόγο=γλώσσα-φωνή.».
Το σπήλαιον ή κατά τον Όμηρο το σπέος είναι το φυσικό βαθύ κοίλωμα της
γής εντός βράχου ή και υπό το έδαφος, τό άντρον, η σπηλιά, όπως ερμηνεύει
την λέξη το λεξικό του Δημητράκου. Άρα άντρον και σπήλαιον είναι λέξεις
εννοιολογικά ταυτόσημες. Το δε σπήλαιον ή σπέος, το οποίον αποτελεί τόπον
λατρείας αρσενικών αρχών ή οντοτήτων ή ενεργειών και δυνάμεων καλείται
και άντρον. Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ του σπηλαίου άντρου και του
νυμφαίου άντρου, που είναι και τα δύο σπήλαια, αφορά στη διαφορά της
λατρείας των δύο αρχών η ενεργειών και δυνάμεων, της θήλειας και της άρρενος, που τελείται στον συγκεκριμένο χώρο.
Το Νυμφαίον, ο χώρος ο οποίος μπορεί να είναι και σπήλαιον, δηλ. νυμφαίον
άντρον, είναι τόπος ιερός, ανήκει στις Νύμφες ή είναι αφιερωμένος στις Νύμφες. Είναι ο τόπος λατρείας Νυμφών, δηλ. θηλέων οντοτήτων, ο οποίος μπορεί να είναι γενικά νυμφαίον άντρον δηλ., ή σπήλαιον νυμφών ή απλώς νυμφαίον, δηλ. πηγή ή λίμνη ή ποταμός ή άλσος, δηλ. ιερός τόπος που ανήκει στις
Νύμφες.
Κατά την γνώμη μου, η διάκριση των θείων οντοτήτων σε άρρενες ή θήλειες
δημιουργεί τους όρους άντρον (= σπήλαιον λατρείας αρρένων οντοτήτων)
και νυμφαίον (= σπήλαιον ή άντρον, και όχι μόνον, ιερόν, όπου λατρεύονται
οι Νύμφες).
«Νύμφαι» στον πληθυντικό αριθμό είναι θεότητες κατωτέρας τάξεως, προστάτιδες των πηγών, των λειμώνων, των δασών, των δένδρων, των σπηλαίων, που
καλούνται και νυμφαία άντρα. Ενώ τα σπήλαιο, όπου ελατρεύονταν άρρενες
οντότητες, δηλ. αρσενικές δυνάμεις και ενέργειες, εκαλούντο απλώς «άντρα»,
όπως το Ιδαίον ή Διαίον άντρον, όπου έχει αποδειχθεί κατά τον κρητικό μύθο
και τις αρχαιολογικές ανασκαφές ότι ελατρευόταν η θεία νεογέννητη αρσενική
οντότητα, ο Κρηταγενής Ζεύς.
Οι πρώτες Αρχές που είναι συνυφασμένες και στενά δεμένες με την μυστική
και συμβολική έννοια των αριθμών ιδρύθηκαν από την Ορφική και Πυθαγόρεια
Θεολογία, Κοσμολογία, Ανθρωποσοφία, την Ηθική, την Ψυχολογία αλλά
και στην Εσχατολογία. Είναι οι δέκα συστοιχίες οι οποίες εκκινούν με τα
σύμβολα των αριθμών, και χρησιμοποιούν την συμβολική γλώσσα των αριθμών
και τις αντιθέσεις μεταξύ της μονάδος και της δυάδος. Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πρόκλος τις αναλύει και τις ερμηνεύει διεξοδικά στα έργα του και
ιδίως στο έργο του «Περίς της κατά Πλάτωνα Θεολογίας». Οι συστοιχίες
ανάγονται μέχρι τον υπερούσιον και μοναδικόν θεόν, «το ΕΝ-Αγαθόν», από
τον οποίον απορρέουν οι λοιπές αγαθές θείες οντότητες, δηλ. οι λοιπές θείες
ιδιότητες, δηλ. δυνάμεις και ενέργειες οι οποίες, μεταξύ άλλων, διακρίνονται
σε άρρενες και θήλειες αρχές (= οντότητες). Οι γνώσεις αυτές δεν ήταν, και
ιδίως σήμερα δεν είναι, προσιτές στους πολλούς, αλλά μόνον στους μυημένους
στη φιλοσοφία των πυθαγορείων.
Ίσως όμως σήμερα είναι ευκαιρία να διευκρινιστεί ότι οι αρχαίοι Έλληνες
φιλόσοφοι, οι Ορφικοί και οι Πυθαγόρειοι, ήσαν μονοθειστές, πίστευαν στον

Έναν θεόν, το Εν – Αγαθόν. Από το Εν-Αγαθόν, την εκτός αριθμών υπερούσιον οντότητα, απορρέουν η μονάς και η δυάς, το πέρας και το άπειρον, οι
οποίες εν συνεχεία ανά ζεύγη συστοιχιών, συνθέτουν αλλά και αναλύουν τον
κόσμον. Κατά τον Αριστοτέλη οι Πυθαγόρειοι χρησιμοποίησαν την συμβολική
σημασία του αριθμού, η οποία εκκινά από την μονάδα και την δυάδα, δηλ. το
έν και το πλήθος, και ολοκληρώνεται στις δέκα «συστοιχίες».1
Η Πέμπτη από τις δέκα συστοιχίες είναι το άρρεν και το θήλυ. Παρατηρείται
ότι όλες οι συστοιχίες των Πυθαγορείων αναφέρονται σε ουδέτερο γένος,
δηλ. δεν αναφέρονται σε καμιά τάξη, κατηγορία ή ομάδα, που να περιέχουν
αντιτιθέμενες ιδιότητες, δηλ. δεν τις προσδιορίζει άρσενικό ή θηλυκό άρθρο,
αλλά το ουδέτερον που δηλώνει ουδε-ετερότητα, ότι δηλ. δεν εντάσσεται
ούτε στους μεν ούτε στους δε.
Αλλά η συστοιχία άρρεν-θήλυ είναι Αρχές που περιλαμβάνουν και διαχωρίζουν
με ακρίβεια, μέσα στα πλαίσια της ουδετερότητας των δέκα συστοιχιών, ακριβώς τις αρσενικές και τις θηλυκές ιδιότητες, δηλ. τις διαφορετικές ενέργειες
και δυνάμεις του σύμπαντος που ξεκινούν από τις άρρενες και θήλειες οντότητες-Αρχές. Αρχές που είναι αντίθετες, αλλά όχι και ασυμβίβαστες μεταξύ
τους. Είναι αρχές, συμβατές και αναγκαίες για την επίτευξη της αρμονίας και
μάλιστα «της αφανούς αρμονίας», που κατά τον Ηράκλειτο «είναι κρείττων
δηλ. καλλίτερη της φανερής».
Άρρενες και θήλειες οντότητες απόρροια των ανωτέρω συστοιχιών, υπάρχουν
και στα έμβια όντα στα ζώα και στον άνθρωπο και καμιά φορά και στα φυτά.
Στο ανθρώπινο επίπεδο ο όρος ανήρ προσδιορίζει της ιδιότητες του αρσενικού
και ο όρος γυνή ορίζει τις ιδιότητες του θηλυκού. Διαφορετικές ιδιότητες έχει
ο άνδρας και διαφορετικές ιδιότητες έχει η γυναίκα, όμως η μίξη του είναι
αναγκαία. Ο γάμος η μίξη άρρενος και θήλεος γεννά τέκνα και διαιωνίζει το
ανθρώπινο είδος.
Η λέξη «ανήρ» γεν. «του ανδρός» κατά τον Σωκράτη στον διάλογο του
Πλάτωνος «Κρατύλος» ή «Περί ονομάτων ορθότητος» προέρχεται από «την
άνω ροή»2, δηλ. την ενέργεια που προέρχεται εξ ουρανού. Από το όνομα του
ανδρός προέρχεται και η αρετή της ανδρείας.3
Η λέξη «γυνή», κατά τον Σωκράτη, στο ίδιο έργο του Πλάτωνος, προέρχεται
από τη λέξη «γονή», δηλ. γενεά, αυτή η οποία γεννά, η δε λέξη «το θήλυ»
παράγεται απ’ ότι φαίνεται από «την θηλή» και «τον θηλασμό». Η λέξη
θηλή προέρχεται από το απαρέμφατο «τεθηλέναι», αυτό δηλ. που κάνει
κάτι να θάλλει, όπως όλα όσα ποτίζονται μεγαλώνουν.4 Αλλά και αυτό που
παρέχει την θαλπωρή. Παραβάλατε τις παραπάνω λέξεις με το ρήμα «θηλάζω» και «θηλασμός».
Στο ανθρώπινο πεδίο υπάρχει και λειτουργεί η θήλεια και η άρρενα φύση.
Ο ανήρ, όταν έρχεται εις γάμου κοινωνίαν αποκαλείται νυμφίος ή μνηστήρ,
ο μέλλων να νυμφευθεί, στην καθομιλουμένη σήμερα «γαμβρός». Ο δε άνδρας
που έχει ήδη νυμφευθεί την νύμφη (=γυνή) από τους εξ αίματος συγγενείς
της νύμφης, θεωρείται γαμ-βρός, δηλ. είναι συγγενής εξ αγχιστείας, διότι
αιτία της συγγένειας του με τους εξ αίματος συγγενείς της νύμφης είναι ο
γάμ-ος του με αυτήν.
Η δε γυνή στην αντίστοιχη περίπτωση καλείται νύμφη, και στην καθομιλουμένη «νύφη», δηλ. η γυναίκα που τελεί τους γάμους της, ή η μνηστή δηλ. η
μέλλουσα να νυμφευθεί, ή η μικρή κόρη, η παρθένος η οποία δεν έχει παντρευτεί (λεξικό Δημητράκου).
Γι αυτό ακόμη και σήμερα όταν μιλάμε ορθά την ελληνική γλώσσα λέμε ότι ο
άνδρας νυμφεύεται, επειδή παίρνει μια νύμφη, δηλ. μια παρθένα ή έστω νεαρή κόρη, και όχι ο άνδρας παντρεύεται, δηλ. υπανδρεύεται, επειδή μόνον
η γυνή υπανδρεύεται, δηλ. τίθεται υπό τον άνδρα.
Αλς
1 Αριστοτέλς Μεταφ. Α΄5, 986
2 Κρατύλoς 414a 2-3 «και το άρρεν και ο ανήρ επί παραπλησίω τινί τούτω εστί τη άνω ροή.
Δηλ οι λέξεις ‘άρρεν και ανήρ λέγονται για κάποιο παραπλήσιο λόγο ,για την άνω ροή.
3 Με την αρετή της ανδρείας δεν νοείται εκείνο που σήμερα θεωρείται γενικά ως «παλληκαριά»
αλλά το σθένος του ανθρώπου ανεξαρτήτως φύλου να υπερασπίζεται την γνώμην του και ιδίως το δίκαιον.
4 Αυτόθι a 3- 5
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¨Φιλοσοφική & Ιστορική Αναζήτηση
”
Σ
Η Θεμελιώδης Έννοια της Δημοκρατίας:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

το ζήτημα που επικεντρώνεται το παρόν κείμενο είναι πρωτίστως η έννοια, ο ρόλος και το αποτέλεσμα της δημοκρατίας
ως μορφή πολιτεύματος και ως τρόπος ζωής των ανθρώπων. Δεύτερον, διερευνά για το ποια μπορεί να είναι η πιθανή
εξέλιξη των καθεστώτων που τη εφαρμόζουν καθώς και η πιθανή ανάπτυξη ως γίγνεσθαι των πολιτών που τη
χρησιμοποιούν στις διάφορες λειτουργίες τους στον καθημερινό τους βίο. Δηλαδή, ποιοι τελικά ωφελούνται όταν
εφαρμόζεται ένα τέτοιο πολίτευμα σε μια ολότητα ως κοινότητα ή κοινωνία, κόμμα ή κίνημα ή και οικογένεια και ποιοι
όχι. Για να έχουμε όμως μια καθαρή εικόνα των παραπάνω εξετάζονται αναγκαστικά οι ιδέες που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί
για τον τρόπο που η δημοκρατία σχεδιάζεται και εφαρμόζεται στη διάρκεια διακυβέρνησης μιας χώρας καθώς και εκείνες οι ιδέες
που αφορούν στη δημοκρατία ως τρόπο ζωής και λειτουργίας των πολιτών στην καθημερινή δράση τους. Δηλαδή, απώτερος
στόχος του άρθρου είναι να εξετάσει αν σε ένα τέτοιο καθεστώς υπάρχει προοδευτικό γίγνεσθαι της κοινωνίας και των πολιτών
που τη συνθέτουν. Είναι συνεπώς, μια λεπτομερή αναστοχαστική διαλεύκανση αυτού του πολιτεύματος περισσότερο παρά μια
ιστορική ανάλυση των αρχών του ή αν αυτές τηρούνται.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.
ΣΚΟΥΛΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
πανεπιστημιο
μακεδονιασ

Έννοιες Κλειδιά:

αρχή ανακλητότητας, τυραννία, δημοκρατία, άρχειν & άρχεσθαι, ουσιαστική συμμετοχή, σοφή υποταγή.

1 Εισαγωγή

2 Ιστορική Αναζήτηση
της Δημοκρατίας

γράφεται και η συμβολή του Μαρξ αναφορικά με τις αρχές όχι της αστικής αλλά της
πραγματικής σοσιαλιστικής δημοκρατίας,
ότι εκτός από τις βασικές αυτές αρχές οι
οποίες είναι: Ελευθερίας, Ισότητας και Πλειοψηφίας υπάρχουν άλλες δύο που κάνουν
τη διαφορά. Η Αρχή του Σεβασμού στις
απόψεις του άλλου και η Αρχή της Ανακλητότητας που παραπέμπει στην ανάκληση του
ήδη εκλεγμένου αντιπροσώπου. Δηλαδή, με
την τελευταία, ανακαλείται ο εκλεγμένος
οποιαδήποτε στιγμή όταν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών που τον
εξέλεξαν.

▲ Βολταίρος

Ρόζα Λούξεμπουργκ

Συνεχίζοντας τη σοσιαλιστική παράδοση, η
Ρόζα Λούξεμπουργκ θα προτείνει επαναστατικά μέτρα παιδείας ακόμη και στους
σοσιαλιστές στα τέλη του 19ου και αρχές
20ού αιώνα. Δηλαδή, υπεραμύνθηκε τη συμμετοχή του εργαζόμενου πληθυσμού που
ανήκε στο Συνδικάτο κυρίως γιατί θεώρησε
ότι οι συζητήσεις των διαφόρων θεμάτων με
τους διαμορφούμενους διαλόγους είναι ως
να βρίσκονται σε ένα ανοικτό εκπαιδευτήριο
ή πανεπιστήμιο που εκπαιδεύονται. Με αυτή
την εκπαιδευτική μέθοδο, θα μπορούσε αυτός ο πληθυσμός να βελτιώσει όχι μόνο τη
γνώση του αλλά και την κοινωνία γενικότερα μέσω του συνδικάτου ή του κόμματος.5
Έτσι κατά την Ρόζα, ο εργαζόμενος πληθυσμός ως ευρεία μάζα του μόχθου θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να υπερβεί το
εμπόδιο της παιδείας που για εκείνη την περίοδο ήταν προνόμιο μονάχα των ολίγων.
Κατά πόσο όμως η δημοκρατία, ως μορφή
πολιτεύματος, ανταποκρίνεται στις απαιτή-

γκη όλων και κανένας δεν μπορεί να ζήσει
χωρίς τον άλλον ή άλλους. Εκείνος που μπορεί να ζήσει μόνος του είναι ή θεός ή κτήνος.6
Θεοί δεν μπορούμε να είμαστε. Γι’ αυτό το
λόγο, αποφεύγοντας την εκδοχή του κτήνους, η ανάγκη γίνεται επιτακτική για μια
ανθρώπινη συλλογική ζωή, ενάντια στον
ατομικισμό που όχι μόνο καλλιεργείται, αναπτύσσεται και προωθείται στις σύγχρονες
εμπορευματικές κοινωνίες, αλλά και εκθειάζεται.
Το ζήτημα λοιπόν της δημοκρατίας, εμφανίζεται και πάλι στο προσκήνιο για επανεξέταση κυρίως για τον τρόπο που κυβερνούνται και διοικούνται οι λαοί. Δηλαδή, με πιο
τρόπο τελικά οι κοινωνίες διευθετούν καλύτερα τη συλλογική οργάνωση και δράση των
μελών τους στην εργασία, στην εκπαίδευση
και στην πολιτική, τόσο σε τοπικό όσο και
σε εθνικό επίπεδο ώστε να συμβιώνουν σε
ένα υγιές, δίκαιο και ανθρώπινο περιβάλλον
όπου δύναται να προσδίδουν ιδιαίτερη ποι-

ότητα και νόημα στη ζωή τους.
Στην Ελλάδα πριν από πέντε και πλέον δεκαετίες, λόγω ενός μεγάλου ελλείμματος της
δημοκρατίας που προξένησε η χούντα των
συνταγματαρχών (1967-1974), οι συζητήσεις
γύρω από αυτό το θέμα ήταν όχι μόνο έντονες και διαρκείς αλλά κι ο πόθος μεγάλος,
κυρίως στο εξωτερικό όπως Ευρώπη, ΗΠΑ,
Καναδά κά. Αυτό βέβαια συνέβαινε περισσότερο έξω, επειδή μέσα στη χώρα οι πολίτες της είχαν στερηθεί εκτός των άλλων
αγαθών της δημοκρατίας και εκείνο της
ελεύθερης έκφρασης. Τέτοιες συζητήσεις,
συνέχισαν μετά την αποστρατικοποίηση της
χώρας και την επάνοδο στο δημοκρατικό της
πολίτευμα, κυρίως για τον τρόπο που γίνεται
πράξη η δημοκρατία.7 Αποκορύφωμα αυτών
των συζητήσεων, ήταν η ανησυχία για το
μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα που διαφαινόταν τόσο στο πεδίο της πολιτικής, όσο και
στο χώρο εργασίας, που κάνει όχι μόνο άτομα αλλά θεσμούς και συστήματα να δυσλειτουργούν.
Συνέχισε λοιπόν ο λαός μας να αναζητά λύσεις και να μιλάει με μεράκι γι αυτό το έλΚαρλ Μαρξ

λειμμα της δημοκρατίας και μετά τη δεκαετία
του 1960, η οποία ήταν περίοδος αφύπνισης
και εξέγερσης της παγκόσμιας νεολαίας.
Μια εποχή που γέννησε και καλλιέργησε σε
μεγάλο βαθμό την αμφισβήτηση καθώς και
τη δυναμική απόρριψη του μύθου για την
απατηλή πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί από τα δοκιμασμένα πλέον μοντέλα
εξουσίας, ορθόδοξου κομμουνισμού, φιλελευθερισμού και σοσιαλδημοκρατίας. Η
τελευταία είχε δοκιμαστεί με τη Δημοκρατία
της Βεϊμάρης τη δεκαετία του 1920 καθώς
και αργότερα, ενώ ο περίφημος κρατισμός
στο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης μεταπολεμικά είχε ήδη γεννήσει την πλήρη απογοήτευση. Η κοινωνική δομή, σε διεθνή πλαίσια, είχε εξασθενίσει και παρέμενε χωρίς
ανθεκτικότητα στους κραδασμούς των μεγάλων ανισοτήτων και αδικιών, που ήταν τα
αποτελέσματα αυτών των μορφών ανάπτυξης ενός νομικο-πολιτικού συστήματος με
την κληρονομημένη φθορά δύο παγκοσμίων
πολέμων. Στον εργασιακό χώρο των προηγμένων βιομηχανικά χωρών ήδη αναζητούνταν νέοι εναλλακτικοί τρόποι απαγκίστρωσης από τη στασιμότητα. Δηλαδή, μια αναγκαστική μετακίνηση από το γενικό μαρασμό
που είχε περιέλθει η κοινωνία, εφόσον ήταν
απόρροια της αλλοτρίωσης του εργαζόμενου
πληθυσμού όπου ευθυνόταν εν πολλοίς η
αυταρχική άσκηση εξουσίας στους τομείς
της κοινωνικής και οικονομικής ύπαρξης.
Σταθερός, λοιπόν, ο λαός αυτός στην επιδίωξη λύσης, καθώς και ορθής ανταπόκρισης
στις αναδυόμενες απαιτήσεις της εποχής,
κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της
μεταπολίτευσης, με βασικό όπλο του το διάλογο τον οποίο παρέχει η δημοκρατία έδινε

τον αγώνα του. Μια δημοκρατία όμως, που
παρά το ότι υπόσχεται πολλά για την ανάπτυξη του ανθρώπου κοινωνικά και πνευματικά, καθυστερούσε η ουσιαστική της εφαρμογή. Μια δημοκρατία, που ενώ ευνουχίζεται στους αστικούς αντιπροσωπευτικούς
θεσμούς επειδή της αφαιρείται η μια από τις
τρεις βασικές αρχές της, εκείνη της ισότητας,
δεν ακολουθούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες ούτε ο αναγκαίος σεβασμός στη λειτουργία της. Αυτό δεν συνέβαινε μονάχα στη
χώρα μας ή στις χώρες της Δύσης αλλά και
σε εκείνες της Ανατολής, στις οποίες ενώ η
αρχή της ισότητας είχε ήδη επιτευχθεί φαινομενικά, οι άλλες αρχές της όπως αυτή της
ελευθερίας και της πλειοψηφίας καθώς κι η
ίδια η δημοκρατία απουσίαζε.
Γινόταν επομένως λόγος, μάλιστα έντονος,
για τις αρχές της δημοκρατίας οι οποίες όχι
μόνο θα πρέπει να τηρούνται αλλά και να
φρουρούνται με πλήρη σεβασμό και αφοσίωση από τους πολίτες ώστε η κοινωνική ζωή
να έχει νόημα και ποιότητα. Παράλληλα, οι
δυνατότητες και οι διαδικασίες που κάνουν
τη λειτουργία της δημοκρατίας αποτελεσματική είχε καταστεί πλέον συνειδητό αίτημα
ότι πρέπει να περιφρουρούνται, ώστε να
υλοποιούνται οι αποφάσεις σε όλους τους
τομείς αφού παίρνονται από τους πολλούς
όπως εγγυάται και υπόσχεται η αρχή της
πλειοψηφίας. Με αυτή την αρχή, αναμφισβήτητα, η δημοκρατία συνδέεται με την κοινωνική πρόοδο επειδή οι αποφάσεις παίρνονται από τους πολλούς και μοιάζει όπως
το πολύ νερό, στην ερμηνεία του Αριστοτέλη, που θα πάει στον προορισμό του και όχι
όπως συμβαίνει με το λίγο που εξατμίζεται.
Κατά συνέπεια, επειδή η πρόοδος αυτή
θεωρείται άθροιση των αποτελεσμάτων της
δράσης όλων των μελών μιας κοινωνίας κι
όχι μέρους αυτής, συνδέεται εξ’ αντικειμένου με τη συνολική ανάπτυξη της κοινωνίας, την πολιτιστική της άνοδο, καθώς και
την αξιοπρέπεια των μελών της. Η προφανής σύνδεση αυτή, γίνεται κυρίως για τους
λόγους ότι η ενεργός συμμετοχή που απαιτείται στη δημοκρατία, στον καθορισμό των
όρων ύπαρξης ενός συνόλου είναι ο πρωταρχικός μηχανισμός για την καλλιέργεια
της λογικής του ανθρώπου και για την ηθική
γενικότερα ανάπτυξή του.
Είναι μάλλον αδύνατο να νοηθεί ανθρώπινη
αξιοπρέπεια χωρίς κοινωνική ελευθερία,
δικαιοσύνη και δημοκρατική συμμετοχή τόσο στη δράση, όσο και στη σκέψη. Συμμετοχή όμως, όχι όπως μας διδάσκει η αστική
φιλελεύθερη και σοσιαλδημοκρατική παράδοση η οποία παραπέμπει στις περιοδικές
εκλογές κάθε τεσσάρων χρόνων και μόνο.
Δηλαδή, για την προσέλευση των πολιτών
που εκλέγουν αντιπροσώπους κάθε μια άλφα περίοδο και όχι να συσκέπτονται και να
αποφασίζουν για πολιτικές ή για θέματα που
αφορούν τη ζωή τους. Αλλά, μια συμμετοχή
κυρίως στη σκέψη από εκείνους που απαρτίζουν το σύνολο της κοινωνίας τόσο για το
σχεδιασμό της παραγωγής των αγαθών και
της κατανομής τους, όσο και για το σχεδιασμό της κοινωνικής ζωής και του πολιτισμού
τους. Διαφορετικά η συμμετοχή περιορίζεται
στους αντιπροσώπους μονάχα και όχι στους
πολίτες. Για αυτό το λόγο, πρέπει να αναζητηθούν νέες μορφές συμμετοχής των ατόμων πολιτών στη σκέψη όπου είναι μια επαναστατική πράξη και απαιτεί παιδεία πάνω
απ’ όλα. Συμμετοχή για την πορεία της
εκπαίδευσης ώστε να ανταποκρίνεται στις
αναδυόμενες απαιτήσεις των εποχών με
γνώμονα το τι συμφέρει και ωφελεί την
ολότητα και την εξέλιξή της. Συμμετοχή
στη σκέψη, τόσο για το περιβάλλον και τον
πολιτισμό, όσο και για τη θέση της χώρας
γενικότερα σε έναν κόσμο που όλο και μεταβάλλεται. Με άλλα λόγια, μια συμμετοχή
με απαίτηση στη σκέψη και στη γνώση των
πολιτών για θέματα κι όχι για εκλογή και
ανάθεση σε άλλον την ευθύνη της σκέψης
και της τελικής βούλησης. Η σκέψη όλων
συνεπώς, περιφερόταν γύρω από τέτοια θέματα κι ο πόθος μερικών γενεών μαζί, ήταν
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πώς να λειτουργήσουν καλύτερα οι θεσμοί
και να δρομολογήσουν τα πράγματα ώστε
να διορθωθούν οι διάφορες ατέλειες ή ελλείμματα για μια πιο δημοκρατική άρα και
πιο ανθρώπινη και δίκαιη κοινωνία. Έχοντας βέβαια, βαθιά πεποίθηση κι όχι μονάχα
ελπίδα, ότι αφού θα οδηγούνταν τα πράγματα σε μια αληθινή δημοκρατική κοινωνία
θα ζούσαν ανθρώπινα, όχι μονάχα οι τωρινοί αλλά κι οι αυριανοί πολίτες, σε ένα πολιτισμένο και υγιές περιβάλλον χωρίς διακρίσεις. Το πρόβλημα εντούτοις, διατηρείται
και μεγεθύνεται όσο υπάρχουν μικρο-ομάδες
που αμφισβητούν ή παραπλανούν χωρίς να
επικοινωνούν μεταξύ τους.

3 Η Δημοκρατία

στη Σύγχρονη Εποχή

Σήμερα ωστόσο, τέσσερις και πλέον δεκαετίες αργότερα, αφού οι βασικές αυτές επιδιώξεις και τα οράματα δεν επιτεύχθηκαν, η
απουσία της δημοκρατίας γίνεται έλλειμμα,
και το δημοκρατικό έλλειμμα το διαδέχεται
ένα μεγαλύτερο που είναι έλλειμμα σεβασμού στον άλλον, ως άνθρωπο. Ένα έλλειμμα όπου εκτείνεται σε όλες τις σφαίρες της
οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής
ύπαρξης. Το έλλειμμα αυτό ήταν επίσης
απόρροια της πολιτικής πρακτικής της ΕΕ,
που, αφού συγκεντρώνεται η εξουσία στους
κεντρικούς θεσμούς της, οι αποφάσεις παίρνονται από τους λίγους. Έτσι όμως, έχει
αρνητικά αποτελέσματα, όχι μονάχα γιατί
δεν συμμετέχουν οι λαοί της στα κέντρα λήψεων αποφάσεων, αλλά γιατί δεν επιτυγχάνεται η αναγκαία νομιμοποίηση αυτών ως
πολιτική πρακτική. Κατά συνέπεια, η άλλη
αρχή της δημοκρατίας που λέγεται ισότητα
τραυματίζεται. Η ανισότητα επομένως, είναι
παντού ως αποτέλεσμα ενός τέτοιου ελλείμματος το οποίο δημιουργεί κυριαρχική αν
όχι βάναυση μεταχείριση των ολίγων πάνω
στους πολλούς και στο περιβάλλον. Παράλληλα, διαιωνίζεται έτσι η πλειοψηφία των
πολιτών σε κατάσταση αποδοχής της θέσης
τους χωρίς ευθύνη απέναντι στην κοινωνία,
τη στιγμή που ήδη μεταβιβάστηκε στον
εκλεγμένο αντιπρόσωπο.
Δηλαδή, όταν απουσιάζει η ουσιαστική δημοκρατία δεν αναπτύσσεται μόνο η ανευθυνότητα σε κάποιο τμήμα πολιτών, αλλά
απουσιάζει ο έλεγχος και η κριτική των πολλών στους κυβερνώντες που πιθανά θα οδηγούσε στην πρόοδο. Κυρίως επειδή χωρίς
αυτή την κριτική και τον έλεγχο όχι μόνο δεν
έχουμε πρόοδο, αλλά επέρχεται αναμφίβολα
στασιμότητα και εκφυλισμός. Έτσι, οι τελευταίοι, ως ειδικοί, με το να μαθαίνουν να μη
δίνουν λόγο για τις δράσεις τους οδηγούν
αναμφισβήτητα στην οπισθοδρόμηση και
στην παρακμή. Μ’ αυτό τον τρόπο, μπορούν
να ανθοφορούν οι διάφορες φατρίες, οι συγγενικές ή φιλικές ομάδες, οι αδιαφανείς διαδικασίες και οι αυταρχικές εξουσιαστικές
δομές, οι οποίες δεν έχουν κανένα σεβασμό
στον «άλλο», που μπορεί να είναι συμπολίτης, συνομιλητής, συνεργάτης, σύντροφος,
συνάδελφος ή αλλοεθνής. Κατά συνέπεια,
τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούν μια ανθρώπινη οντότητα και μια ολότητα, όπως
είναι το ενδιαφέρον, ως «έγνοια» για τον
άλλον και για την κοινωνία, ή ως κοινωνικά
εχέγγυα, που είναι στοιχεία συλλογικότητας
και πολιτισμού, δυστυχώς εξαλείφονται.
Ωστόσο όταν αφαιρούνται αυτά τα στοιχεία,
τα οποία καλλιεργεί και ενισχύει η δημοκρατία, ώστε από τη μια πλευρά να ολοκληρώνεται ο κάθε πολίτης ως άνθρωπος μέσα
στην πόλη και από την άλλη, να διευρύνεται
η αφοσίωση κι ο σεβασμός του στις αρχές
του διεθνούς δικαίου για την αυτοκυβέρνηση
και αυτοδιάθεση των λαών. Τη θέση τους
παίρνουν άλλα στοιχεία που είναι αρνητικά
στον χαρακτήρα του πολίτη. Αυτά είναι, όχι
μόνο η αδιαφορία με τη μορφή της αλλοτρίωσης, αλλά και η εχθρότητα που καλλιεργείται ενάντια στον άλλον με μια επιθετικότητα και μένος κατά του ανθρώπου. Αξίζει
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Η δημοκρατία είναι γνωστό πως είναι μορφή πολιτεύματος, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι
είναι και τρόπος ζωής που εκπαιδεύεται ο
πολίτης στην πράξη, καθώς συμμετέχει
στη λειτουργία του ως μια μαθησιακή διαδικασία. Γι αυτό θεωρείται αναγκαία αυτή
η διερεύνηση ώστε να δουν το φως της δημοσιότητας ορισμένα νέα στοιχεία. Για παράδειγμα, για να συμμετέχει ο πολίτης στα
κοινά ή στις διάφορες αποφάσεις της πόλης
απαιτείται αναγκαστικά όχι μονάχα ελευθερία του ίδιου και ισότητα για να μην απαξιώνεται από τους άλλους, αλλά και γνώση
ώστε η συμμετοχή του να έχει ουσία. Επειδή
χωρίς γνώση ούτε θα έχει άποψη, αλλά ούτε και προσανατολισμό που σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται ακόλουθος εύκολα σε κάποιον ειδικό. Η γνώση λοιπόν, αφού είναι
αναγκαία αλλά και αλληλένδετη με την
παιδεία ανοίγει διάπλατα τις πύλες της εκπαίδευσης ώστε να παρέχεται επαρκώς στον
κάθε πολίτη. Δεν είναι ένα καινούργιο σύστημα που επινόησε ο άνθρωπος πρόσφατα
ή ξαφνικά, αλλά έχει κάποια ιστορία. Περισσότερο όμως στην μακράν περίοδο της
ανθρώπινης ιστορίας, διακρίνονται μη δημοκρατικά πολιτικά καθεστώτα, τυραννικά
και απολυταρχικά. Το δημοκρατικό καθεστώς ενώ σπανίζει επιμένει να επιχειρείται
σε διάφορες εποχές. Εμφανίζεται όχι μονάχα στην αρχαιότητα στα τέλη του 6ου π.χ.
αιώνα και στα μισά του 5ου π.χ. αιώνα δηλ.
μετά τους αμυντικούς Περσικούς Πολέμους,
αλλά και στην καρδιά του μεσαίωνα σε μερικές Ιταλικές πόλεις όπως Τοσκάνη, Πίζα,
Φλωρεντία και Βενετία. Για να συζητηθεί εν
πολλοίς στη Νεωτερικότητα από μέλη του
Κινήματος του Διαφωτισμού όπως Βολταίρο, Μοντεσκιέ, Ρουσσώ και αργότερα στη
διάρκεια του 19ου αιώνα από τους: Green,
Mill και Μαρξ.
Στη συνέχεια, το πολίτευμα αυτό θα γίνει το
κυρίαρχο ζήτημα τριβής στους κοινωνικούς
αγώνες για την πλήρη δικαίωση ώστε να
αποκτήσει έστω ο ανδρικός πληθυσμός τη
συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Αυτό το εκλογικό δικαίωμα το είχαν οι πολύ λίγοι πριν,
γι αυτό και λεγόταν μερική δημοκρατία. Δηλαδή, με αυτό το δικαίωμα ο καθένας αποκτά όχι μόνο την ιδιότητα του πολίτη αλλά
και μια αίσθηση της ελευθερίας του. Ναι μεν
αυτό επιτυγχάνεται σε αρκετές χώρες κατά

τον 19ο αιώνα ξεκινώντας όμως η εφαρμογή
του μονάχα στα τέλη του. Ενώ, θα χρειαστεί
μισός ακόμη αιώνας για την πλήρη ολοκλήρωσή του εντάσσοντας και τον γυναικείο
πληθυσμό στους πολίτες με αυτή την ισοτιμία. Με τέτοια ένταξη ωστόσο, ολοκληρώνεται και ενηλικιώνεται το δημοκρατικό
πολίτευμα και αυτό που ζητά πλέον είναι η
διατήρηση των αρχών του.
Η δημοκρατία λοιπόν έχει μακραίωνη ιστορία2 ως θέμα που απασχόλησε αρκετούς
διανοούμενους σε κάθε εποχή. Ο Βολταίρος
θα πει ότι διαφωνεί με τις απόψεις του συνομιλητή του, αλλά είναι πρόθυμος να αγωνιστεί μέχρι τέλους για να μη χάσει το δικαίωμα να τις εκφράζει. Έχει και ιστορία και
προορισμό η δημοκρατία συνεπώς αν κρίνουμε τις απόψεις του Ρουσσώ3, ο οποίος
ταυτίζει τη δημοκρατία με την ελευθερία.
Δηλαδή, η ελευθερία είναι προϊόν ενός και
μόνο πολιτικού συστήματος που λέγεται
δημοκρατία γιατί μονάχα με αυτήν μπορεί
ο πολίτης να συμμετέχει στις όποιες αποφάσεις αφορούν τον ίδιο και την κοινωνία.
Την ελευθερία αυτή την κατακτούν οι άνθρωποι με την απόκτηση του δικαιώματος
του άρχειν και άρχεσθαι ή εκλέγειν και
εκλέγεσθαι. Μονάχα τότε μπορεί να νιώθει
ο άνθρωπος ελεύθερος πολίτης αφού αποκτά την πλήρη ιδιότητα του πολίτη. Ο δε
Τζων Στιούαρτ Μιλ, θεωρούσε τη δημοκρατία ως τρόπο ζωής που τον μαθαίνεις στην
πράξη και μόνο, όπως το ποδήλατο και το
κολύμπι. Δηλαδή, θα μπει κάποιος στο νερό
για να μάθει να επιπλέει και να κολυμπά ή
θα ανέβει στο ποδήλατο για να μάθει την
ισορροπία. Ενώ για τον Green, ως μια άλλη
εκδοχή του φιλελευθερισμού, η ελευθερία
κάνει τους πολίτες να ενεργούν με ηθικό
τρόπο, χωρίς ωστόσο να τοποθετεί την κοινωνία πάνω από το άτομο.
Η συνέχιση αυτής της παράδοσης συνεπάγεται το άνοιγμα των λεωφόρων για το μετασχηματισμό της φιλελεύθερης δημοκρατίας υπό το φως της δημοκρατικής παράδοσης. Όπως πολύ εύστοχα αποτυπώνονται
τα μοντέλα δημοκρατίας στο κλασικό βιβλίο
του Ντέϊβιντ Χελντ4 που ξεκινούν με εκείνο
της Άμεσης Κλασικής Δημοκρατίας, που
παραπέμπει στην αρχαία Αθήνα, σε εκείνο
της Προστατευτικής Δημοκρατίας που απεικονίζει την αιτία κατασκευής της κοινωνίας
του 17ου αιώνα η οποία βάσει συμβολαίου
προστατεύει το άτομο πολίτη αλλά χάνει την
ελευθερία που είχε στη φύση. Ενώ συνεχίζει
με το μοντέλο της Αναπτυξιακής Δημοκρατίας που σχετίζεται άμεσα με τις ιδέες του
φιλελευθερισμού και του πλουραλισμού και
καταλήγει στη Συμμετοχική Δημοκρατία που
διευκρινίζονται τόσο η ουσιαστική συμμετοχή του πολίτη όσο και η σοσιαλιστική δημοκρατία. Εδώ στο τελευταίο μοντέλο, κατα-

σεις της σύγχρονης πλέον κοινωνίας καθώς
κι ο τρόπος λειτουργίας αυτής της μορφής
στους διάφορους χώρους εκπαίδευσης, οικογένειας, εργασίας και πολιτικής είναι
αποτελεσματικός και οδηγεί στην κοινωνική
πρόοδο ή όχι, είναι το πλέον ζητούμενο εδώ.
Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζεται η δημοκρατία σήμερα σε διεθνή πλαίσια ή όχι; Ή, ποια
μορφή της τελικά είναι εκείνη που στην ουσία αναγνωρίζεται ως λειτουργική και είναι
γενικά αποδεκτή;
Σε ποιο βαθμό ένα έλλειμμα δημοκρατίας,
εάν υπάρχει, μπορεί να οδηγήσει σε άλλου
είδους ελλείμματα. Συγκεκριμένα, πως η
αναποτελεσματική λειτουργία της δημοκρατίας δύναται να έχει αρνητικές επιπτώσεις
στο ανθρώπινο γίγνεσθαι; Εάν λόγου χάρη
η συμμετοχή, όχι μόνο στην εκτέλεση της
παραγωγής του πλούτου αλλά και στη σκέψη για τις μεγάλες αποφάσεις που αφορούν
τη ζωή τους είναι αναγκαία για τους ίδιους
να αποφασίζουν είναι εφικτή διαδικασία; Το
ερώτημα που εγείρεται είναι, έχουν γνώση
για αυτό; Εάν όχι, τι μπορεί να γίνει ώστε να
βελτιωθεί αυτή η γνώση; Από μια άλλη πλευρά, τι μπορεί να συμβεί όταν ο πολίτης δεν
συμμετέχει ή δεν υπάρχουν μορφές συμμετοχής και παρέμβασης; Μπορεί να μείνει
ουσιαστικά απαθής, αδαής, άβουλος και
ανήμπορος εναποθέτοντας την ευθύνη της
σκέψης και των αποφάσεων στους ειδικούς;
Εάν είναι όντως απαθής, τότε όχι μόνο εκχωρεί τα δικαιώματά του εκείνα που με πολλές θυσίες και αγώνες αποκτήθηκαν, αλλά
ούτε η δημοκρατία λειτουργεί εύρυθμα ούτε
αυτός παίζει κοινωνικό ρόλο αφού γίνεται
περισσότερο μοναχικός.
Για να απαντηθούν τέτοια ερωτήματα, θεωρείται αναγκαία μια σύντομη ιστορική
περιοδολόγηση τόσο στις εποχές και στα
γεγονότα, όσο και στις ανησυχίες και στα
οράματα εθνών και λαών. Ιδιαίτερα στις
ανησυχίες του ελληνικού λαού, για ένα δίκαιο, ανθρώπινο και έντιμο βίο χωρίς κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές διακρίσεις. Κι’ αυτό, επειδή ο λαός αυτός έχει
παράδοση τέτοιου είδους ανησυχιών και
αναζητήσεων από την αρχαιότητα. Όλοι οι
άνθρωποι, κατά τον Αριστοτέλη, είναι κοινωνικά (πολιτικά) όντα που, όχι μόνο δεν
περισσεύει κανείς αλλά, όλοι έχουν την ανά-
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Το θέμα που πραγματευόμαστε σε αυτό το
άρθρο είναι αρχικά η έννοια της δημοκρατίας και η πιθανή εξέλιξη των πολιτών εκείνων που την εφαρμόζουν. Στη συνέχεια,
εξετάζονται οι ιδέες που κατά καιρούς
έχουν εκφραστεί για τον τρόπο που η δημοκρατία ως μορφή πολιτεύματος σχεδιάζεται
και εφαρμόζεται αν ευσταθούν. Ή αν αυτές
οι ιδέες παραπέμπουν στη δημοκρατία ως
τρόπο ζωής και λειτουργίας των πολιτών
στον καθημερινό τους βίο που αφού τις
εφαρμόζουν στην πράξη εξελίσσονται θετικά ή αρνητικά; Δηλαδή, διερευνάται αν ένα
τέτοιο πολίτευμα που αγκαλιάζει το κοινωνικό όλον δύναται να ανθίζει σταθερά και
να διατηρείται χωρίς να πισωγυρίζει και να
εκφυλίζεται;
Με αφορμή λοιπόν, τις σκέψεις αυτές που
κάθε φορά όχι μόνο γίνεται σημείο τριβής
και ποικίλων ερμηνειών στο πολιτικό πεδίο,
αλλά ταλανίζουν επιστήμονες ερευνητές σε
όλους τους κλάδους των επιστημών, της κοινωνιολογίας, της πολιτικής επιστήμης και
της φιλοσοφίας εδώ και αιώνες, θα αναφερθούμε εξεταστικά για μια πιο διαυγή εικόνα.
Μ’ άλλα λόγια, δεν πρόκειται για μια γενική
ανάλυση των βασικών αρχών ενός τέτοιου
πολιτεύματος συγκριτικά και ιστορικά αλλά
κυρίως για μια λεπτομερή αναστοχαστική
διαλεύκανση συνοπτικά. Πιο συγκεκριμένα,
το ποια είναι η μορφή ή η έννοια της δημοκρατίας είναι γνωστό, αφού έχει γίνει αποδεκτό πλέον ότι είναι το καλύτερο σύστημα
όταν εφαρμόζεται αλλά και όταν κυρίως
τηρούνται οι αρχές της.
Εκείνο που παραμένει εντούτοις άγνωστο,
είναι το γιατί είναι το καλύτερο πολίτευμα.
Δηλαδή, το γεγονός ότι η δημοκρατία δεν
έχει αδιέξοδα αφού είναι μια διαλεκτική
ενσωματωμένη1 όπου ανοίγει και συνθέτει
χωρίς να κλείνει ποτέ, είναι μια πραγματικότητα ή όχι; Αν ναι, τότε δεν είναι ένα κλειστό σύστημα και δεν κινδυνεύει από κανένα,
όταν βέβαια τηρούνται οι αρχές της και δεν
αγνοούνται από τους πολλούς. Επιπλέον,
το ότι πολίτευμα τέτοιο ταυτίζεται με την
κοινωνική πρόοδο, όταν οι πολλοί συμμετέχουν στη δράση και στη σκέψη και επωμίζονται την ευθύνη να διεκπεραιώνουν και να
εφαρμόζουν τις αποφάσεις που παίρνονται
με βάση την αρχή της πλειοψηφίας, παραμένει ή όχι άγνωστο; Η πιθανή άγνοια αυτή
δεν μπορεί παρά να είναι απόρροια του αντιπροσωπευτικού συστήματος που στερεί τη
συμμετοχή των πολλών εφόσον οι λίγοι επωμίζονται την ευθύνη της σκέψης. Μ’ άλλα
λόγια, η δημοκρατία δεν διδάσκεται αλλά
βιώνεται όπως ακριβώς συμβαίνει με την επικούρεια φιλοσοφία, η οποία δεν διδάσκεται
στους ανθρώπους αλλά τη βιώνουν κάνο-

ντάς την πράξη. Συνεπώς, κατανοείται και
κρίνεται μονάχα στην εφαρμογή της ή γενικά στη λειτουργία της. Ας δούμε όμως παρακάτω που το στηρίζουμε αυτό.
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να σημειωθούν εδώ οι απόψεις του Μαρξ,
οι οποίες τέθηκαν ως βασικές υποθέσεις
στην εδραίωση της κοινωνιολογικής θεωρίας της σχολής των συγκρούσεων,8 όπου
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ο άνθρωπος
γεννιέται καλός και ευαίσθητος. Τα προτερήματα όμως αυτά μπορούν να διοχετευτούν
στα αντίθετά τους, εάν η οργάνωση της κοινωνίας είναι κακοσχεδιασμένη και επι τρέπει τόσο την εκμετάλλευση του ανθρώπου
από τον άνθρωπο, αλλά και την άνιση, άρα
και άδικη, κατανομή πλούτου, αξιών και
μεταχείρισης των ανθρώπων. Την αρμονική,
δίκαιη και προπάντων ανθρώπινη συμβίωση
πολιτών και λαών μεταξύ τους που υπόσχεται και περιφρουρεί με τις αρχές της η δημοκρατία, τη διαδέχεται σήμερα ο άκρατος
ατομικισμός και η κυριαρχία στην εποχή
μας. Έτσι, δεν εκπλήσσει το γεγονός που
βλέπουμε να διαπράττονται τα πιο φρικώδη
εγκλήματα που πηγάζουν από την κυριαρχία
σε βάρος της ανθρωπότητας. Οι δύο έως
τρεις τελευταίες δεκαετίες έχουν έκδηλες
παραστάσεις ξεκινώντας από το διαρκές
έγκλημα που διαπράττεται στη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη όπως στη Σερβία, Κόσσοβο και Ουκρανία, στην Ασία, Αφρική και
στην εγγύς Ανατολή, όπως στο Ιράκ και στο
συνεχές δράμα της Συρίας.
Είναι τα σημάδια των καιρών για έναν πολιτισμό παρακμής. Φαινόμενα που αναδύονται μόνο όταν υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας, όπου βαθμιαία γίνεται έλλειμμα
ανθρωπιάς με τον ατομικισμό την κυριαρχία, τον άδικο, άγονο και παράλογο τρόπο
που λειτουργούν άνθρωποι και θεσμοί στις
κοινωνίες σήμερα. Αυτό που αντικαθίσταται με την εξάλειψη της δημοκρατίας και του
σεβασμού που έχει το κάθε άτομο στις αρχές της και στους άλλους είναι το ατομικό
έναντι του συλλογικού. Το θράσος, η βία,
το μίσος έναντι της ηθικής, της ειρήνης και
της σεμνότητας. Τόσο οι νόμοι της κοινωνίας, όσο και οι κανόνες που διέπουν τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, οργανι-
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σμούς, επιχειρήσεις και ιδρύματα δεν αντανακλούν τη συλλογικότητα και την ισότητα
των μελών αυτών των συνόλων. Το κύριο
χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας
συμπερασματικά, με τον τρόπο που έχει
επικρατήσει η μη δημοκρατική λειτουργία
της, είναι η καταστρατήγηση των λαϊκών
αγώνων και η κάμψη των αντιστάσεων
εκείνων που διαθέτουν κριτική σκέψη, στο
έλος των διαφόρων ομάδων ή φατριών. Η
ιδεολογία των μικρών εκείνων φατριών ως
τάση μερικών συμφερόντων έναντι του καθολικού, αντικαθιστά τη συλλογική ιδέα σε
ατομική ή μερική και τον καθολικό νόμο,
τον κατ’ εξοχήν κοινό για όλους άρα και
ανθρώπινο, σε εκείνον που προστατεύει
τους ορισμένους ή τους ολίγους. Μ’ αυτό
τον τρόπο, στερείται το άτομο την προοδευτική του δράση που θα μπορούσε να είναι
προϊόν μιας δημοκρατικής συμμετοχής, αυτόνομης σκέψης και βούλησης και μιας ανάπτυξης μέσα από μια συλλογική δημιουργία.
Με τέτοια στέρηση, ο σύγχρονος άνθρωπος
απολιθώνεται στον κόσμο της μοναχικότητάς του με ένα σταθερό παραγκωνισμό,
μερικές φορές βίαιο, χωρίς ρόλο και λόγο
στην κοινωνία που τον περιβάλλει. Σε μια
κοινωνία που διανύει την εποχή της παρακμής της, εφόσον δομείται πάνω σε ατομικοποιημένα, διαχωρισμένα άτομα και εμφανίζεται ανήμπορη να επιτύχει κοινά αγαθά,
επειδή τα ίδια αυτά άτομα επιδιώκουν τα
ιδιωτικά ατομικά τους συμφέροντα.

4 συμπερασμα
Στο προπέτασμα όμως της σκέψης τους,
στήθηκε η μάσκα του ψεύδους, εκείνη της
απατηλής συνείδησης του αντεστραμμένου
κόσμου, βιώνοντας έτσι, την πλάνη της πνευματικής τους υγείας με την πλαστή ευτυχία
τους στο βασίλειο της μοναχικότητάς τους.
Το ερώτημα που εξ’ ανάγκης αναδύεται εδώ
είναι, προς τα που θα οδηγήσει αυτή η βου-

βή απόκριση της μάζας των πολιτών στις
άθλιες δημιουργούμενες συνθήκες από τις
κυριαρχικές εξουσίες, δανειζόμενοι τον όρο
του Μπρεχτ, προς την αφύπνιση και αντίσταση, αφού έχουν μια συνείδηση του αντεστραμμένου κόσμου ή σε περισσότερη αδράνεια και υποτέλεια αφού βιώνουν την πλάνη
της πνευματικής τους υγείας; Η σιωπή δεν
είναι λύση επειδή ταυτίζεται με την υποταγή.
Όσο όμως αυτή εξελίσσεται σε σοφή υποταγή9 με τη μέθοδο της λιτότητας, τόσο βουλιάζει η κοινωνία σε ένα διαρκή μαρασμό.
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Μπέρτολτ
Μπρεχτ
1 Σ ημείωση: Το διαλεκτικό διάγραμμα σε μία συζήτηση-διάλογο αποτελείται από τρία σημεία ή θέσεις: Πρώτον, η
θέση α, έρχεται σε αντιπαράθεση με τη θέση β, ώστε μετά από διάλογο και διαβούλευση επέρχεται ο συμβιβασμός
που τον απεικονίζει η θέση γ, η οποία ονομάζεται σύνθεση. Δεύτερον, η θέση που λέγεται σύνθεση στη συνέχεια
καθιστά τη νέα εξελίξιμη θέση α, ξανά που επιδιώκει τη νέα αντίθεση β, ώστε με την επίλυση να διαμορφωθεί
η νέα γ σύνθεση κ.ο.κ. Η διαλεκτική λοιπόν αυτή κίνηση συνεχίζει ως ένα ανοιχτό σύστημα που δεν κλείνει ποτέ
γι’ αυτό ταυτίζεται με τη λειτουργία της δημοκρατίας αφού είναι ανοιχτό σύστημα και δεν έχει αδιέξοδα.
2 Σ ημείωση: Η Δημοκρατία ως τρόπος λειτουργίας ενός κοινωνικού συνόλου, κοινότητας ή κοινωνίας έχει μεν
μακραίωνη ιστορία αλλά όχι και μεγάλη διάρκεια. Εμφανίστηκε στην αρχαιότητα στα τέλη του έκτου π.χ. αιώνα
και σε μεγάλο διάστημα στον 5ο π.χ. αιώνα στην αρχαιότητα για να κάνει ξανά την εμφάνισή της στον μεσαίωνα
σε ορισμένες πόλεις της Ιταλίας όπως Τοσκάνη, Βενετία, Πίζα, Φλωρεντία και αργότερα στη νεωτερικότητα
να γίνει το κυρίαρχο ζήτημα που θα απασχολήσει τους κύριους στοχαστές της. Τη δημοκρατία θα τη δούμε
να γίνεται κυβερνητική λειτουργία καθώς και τρόπος λειτουργίας στους κυβερνωμένους το 1871 στη Γαλλία
με την «Παρισινή Κομμούνα».
3 Ρουσσώ Ζ. Ζ. Το Κοινωνικό Συμβόλαιο ή Αρχές Πολιτικού Δικαίου, Εκ. Πόλις, Αθήνα 2004.
4 Χελντ Ντ. Μοντέλα Δημοκρατίας, Επιστ. Επιμέλεια Γ. Μανιάτης, Εκδόσεις Πολύτροπον, Αθήνα, 2007.
5 Λούξεμπουργκ Ρ. Reform or Revolution, Patheinder Press Inc. New York, 1973.
Επίσης βλέπε Selected Political Writings, Jonathan Cape Ltd., 1972.
6 Αριστοτέλης, «Πολιτικά», Translated T. A. Sinclair, (London: Penguin Books, 1962) 1253 a27-29, pp. 60-61.
Βλ. επίσης, Frederick Copleston, «A History of Philosophy» v. I, (New York: Image Books, 1962) p. 93.
7 Οι πολιτικοί σχηματισμοί που διαμορφώθηκαν μετά τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα στο χώρο της αριστεράς,
όπως ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ εσωτερικού τότε, ΣΥΡΙΖΑ & ΔΗΜΑΡ σήμερα, ήταν εκείνοι που πήραν τη σκυτάλη
από τις αντιδικτατορικές οργανώσεις Π.Α.Μ. (Πανελλήνιο Αντιδικτατορικό Μέτωπο) και Π.Α.Κ. (Πανελλήνιο
Αντιδικτατορικό Κίνημα) αντίστοιχα. Βασικό τους μέλημα ήταν να εδραιωθεί και να λειτουργήσει η δημοκρατία.
Η βασική αιτία της δυσκινησίας ή δυσλειτουργικότητας των θεσμών θεωρούνταν η απουσία της δημοκρατίας
στα ηγετικά κλιμάκια, είτε από άγνοια είτε από φόβο.
8C
 uffe E.C. Sharrock W. Francis D. “Perspectives in Sociology”, Unwin Hyman, 1970 σσ. 73-78. Σκουλάς Γ.
Κοινωνικές Τάξεις & Κράτος, Εκ. Παπαζήση, Αθήνα 1996, σ. 281. Βλ.Λιούις Τζων, «Ο Μαρξισμός του Μαρξ»,
Εκ. Μπουκουμάνη, Αθήνα 1975, σσ. 142-47.
9 Σ ημείωση: η σοφή υποταγή σημαίνει κυρίως ότι μάζες του μόχθου έχουν τιθασευθεί στην ουσία με σύγχρονα
μέσα έξυπνα αφού έχουν ήδη εσωτερικεύσει το φόβο ως μια εκσυγχρονισμένη απειλή που είναι η λιτότητα.

Δωρεά αρχαιολογικών ευρημάτων στον Δήμο Ανωγείων
από τον ανωγειανό φοιτητή ΑΤΕΙ Κρήτης Γιάννη Πασπαράκη

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΝΗΤΡΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Ήταν ιδιαίτερη η χαρά, ταυτόχρονα με την ευθύνη, όταν ο Ανωγειανός φοιτητής του ΑΤΕΙ Κρήτης Γιάννης Πασπαράκης δώρισε πριν
λίγο καιρό στον Δήμο Ανωγείων το ζωόμορφο μινωικό (πιθανόν) ειδώλιο ενός μικρού ταύρου προερχόμενο από τη γη του Ψηλορείτη.
Η πράξη του Γιάννη αποτελεί τη διαρκή υπενθύμιση του βάρους της
ιστορικής μας συνείδησης, του χρέους προς του τόπο και της σημασίας διάσωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Τον ευχαριστούμε γιατί η πράξη του αποτελεί κίνητρο συλλογικής
ευθύνης για τον πολιτισμό του βουνού, με την ελπίδα να βρει άξιους
μιμητές και συνεχιστές μιας διαρκούς προσπάθειας.
Σε έναν τραυματισμένο από λαθραίες ανασκαφές Ψηλορείτη, ο αρχαίος ταύρος που περνάει σταδιακά στη νόμιμη προστασία του Δήμου Ανωγείων, μετά και τη διαδικασία
νομιμοποίησης και καταχώρησης στο μητρώα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, προσβλέπουμε να
αποτελέσει το έμβλημα της επιστροφής κειμηλίων στη γη και τον τόπο απ’ του οποίο προέρχονται.
Η αμέριστη στήριξη και βοήθεια από την διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, κα Αναστασία Τζιγκουνάκη, και το σύνολο των υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, δρομολόγησαν
με τον πλέον υπεύθυνο, σοβαρό και διαφανή τρόπο τις παραπάνω διαδικασίες και γι’ αυτό τις ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Ο Ταύρος του Ψηλορείτη πρέπει να συνεχίσει τη παράδοση των ανθρώπων του τόπου μας να συμβάλλουν
με τη προσφορά τους στην ανασύνθεση της Ιστορίας του βουνού μας, που ξεκινάει από καταβολής πολιτισμού στο νησί.
Αυτή η προσφορά γεννιέται από την αγάπη για τον τόπο και τη βαθιά αίσθηση της συλλογικής ευθύνης και
συμμετοχής στο πολιτισμικό γίγνεσθαι της περιοχής.
Έχει σημασία να καταλάβουμε πως από αυτές τις ψηφίδες προσφοράς και παράδοσης, χτίζεται η μνήμη,
καθώς από τα συλλογικά αγαθά γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στο μύθο και την αλήθεια.
Την αλήθεια του βουνού της Ίδης, που αντιστέκεται, σφυριλατεί κουλτούρα και δημιουργεί γιατί δεν
έμαθε να ξεχνά.
Για το Δήμο Ανωγείων,
Ο Δήμαρχος,
Μανώλης Καλλέργης

Κ

ατά το μακρόχρονο διάστημα προσφοράς των υπηρεσιών μου στα Ανώγεια, ως κοινωνικός εργάτης, ως Πρόεδρος του Εκδρομικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων, ως Δήμαρχος και Συγγραφέας, μου εδόθη η ευκαιρία
να διαπιστώσω τις ανάγκες του τόπου μου και να διαμορφώσω ένα όραμα προόδου και ανάπτυξης.
Πολλές από τις ανάγκες μπόρεσα με τη βοήθεια όλων ανεξαίρετα των Ανωγειανών και φίλων των Ανωγείων να προωθήσω την επίλυση τους, αλλά και πολλές έμειναν ημιτελείς
ή δεν προωθήθηκε για διάφορους λόγους η επίλυση τους,
που όμως σε μάκρος χρόνου, αν αντιμετωπισθούν, θα βοηθήσουν στην πρόοδο και ανάπτυξη των Ανωγείων, την
οποία όλοι οραματιζόμαστε και επιθυμούμε.
Οι «ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» μου έχουν στόχο τους
να επισημάνουν ορισμένες ενέργειες δημιουργίας ή αποπεράτωσης προσπαθειών, που θα ανοίξουν έτι περισσότερο
το δρόμο προόδου, ανάπτυξης και βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης με όραμα πάντα την αναγέννηση πιο όμορφων και πιο δυναμικών Ανωγείων.
Αναλυτικά αναφέρομε μερικές από τις προσπάθειες που
πρέπει να προωθηθούν ή να ολοκληρωθούν:

➊ Αστικός και περιαστικός ιστός
των Ανωγείων
Πολλά έχουν γίνει στον τομέα αυτό και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στις εκάστοτε δημοτικές αρχές και φορείς για
τις επιτυχείς προσπάθειες τους (πλατείες, δρόμοι, δενδροφυτεύσεις κ.λ.π.), όπως επίσης επαινετές είναι οι προσωπικές προσπάθειες όλων των Ανωγειανών και ιδιαίτερα των
γυναικών για το στόλισμα του χωριού με καλή εμφάνιση, με
καθαριότητα, πράσινο και λουλούδια.
Κατά την περίοδο της δεκαετίας του 1990 συντάχθηκε μελέτη αναμόρφωσης της πλατείας Ηρώων (Αρμί), που τέθηκε σε εφαρμογή και απέβλεπε σε ενοποίηση των πλατειών
Αρμιού και Αγίου Ιωάννου, την ανανέωση δενδροφύτευσης,
τη δημιουργία μνημείου αφιερωμένου στον Άγνωστο Αγωνιστή που θυσιάστηκε για την ελευθερία, την ανάγλυφη
χάραξη των ονομάτων των Ανωγειανών Ηρώων σε πλάκες
του Ψηλορείτη και την τοποθέτηση τους στον καμπυλόσχημο τοίχο δυτικά του δημαρχειακού μεγάρου και ακόμη την
τοποθέτηση προτομών των αρχηγών και οπλαρχηγών της
τουρκοκρατίας, περιφερειακά της πλατείας. Μάλιστα είχε
ανοιχθεί λογαριασμός για την κατασκευή Ηρώου, ο οποίος
επί των ημερών μου είχε ένα σημαντικό ποσό δωρεών.
Μερικά από τα τμήματα της μελέτης υλοποιήθηκαν, τα πιο
πολλά όμως παρέμειναν και παραμένουν στάσιμα. Εδώ
πρέπει να αναφέρουμε ότι έγινε προσπάθεια δημιουργίας
πάρκου μεταξύ πλατείας Ηρώων και Δημοτικού Σχολείου
η οποία δεν τελεσφόρησε. Στον τομέα του αστικού οδικού
δικτύου έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά χρειάζονται
ακόμη διαπλατύνσεις και επεκτάσεις του δικτύου για την
καλύτερη εξυπηρέτηση συγκοινωνίας και πολιτών.
Θα πρέπει ακόμη να διαμορφωθούν στο καλύτερο οι πλατείες Μεϊντανιού και Περαχωριού, να φυτευτούν με πράσινο και λουλούδια όλοι οι ελεύθεροι δημοτικοί χώροι και να
προστατευθεί η παλιά δενδρώδης χλωρίδα (δρυγιάρες, πρίνοι, πλάτανοι, καρυδιές, κλπ) που βρίσκεται εντός του οικισμού και εκτός αυτού. Στα υπάρχοντα στους δρόμους παρτέρια να φυτευτούν αρωματικά φυτά και θάμνοι της Κρήτης.

➋ Περιαστικό Περιβάλλον
Πολλά θα πρέπει, εν καιρώ, να γίνουν στο περιαστικό περιβάλλον και μερικά από αυτά τα πλέον σημαντικά κατά
την άποψη μου είναι:
1› Περιπατητικός δρόμος από Ξέρακα και Αρκαλιά προς
Άγιο Παντελεήμονα με φύτευση πρασίνου, αναπαλαίωσης της Βρύσης Αρκαλιάς και του Ανεμόμυλου, με
κατάλληλη σε διαμόρφωση και επέκταση του χώρου μεταξύ του Ανεμόμυλου και Αγίου Παντελεήμονα για τις
ανάγκες των περιπατητών, των μαθητικών εκδρομών κ.α.
2› Δημιουργία Περιπατητικών μονοπατιών προς:
Σπαθαριά και Κούλε Αχλαδιά
Καμάρα και Κυλιστό

Πλατάνι και Σείσαρχα
Ανεμόμυλο από Πανωμούλι και Μετόχι
Κολέτσι και Κορφή Πλάκας από Περαχώρι
3› Αναπαλαίωση των νερόμυλων στις Ποδαρές και των
μύλων Ζεμπίλη και Ζωνού και ανασκαφή και συντήρηση του μύλου Σκορδίλη που κατά την αποψή μας θα
πρέπει να είναι ο αρχαιότερος νερόμυλος της Κρήτης.
Όσον αφορά τον αστικό και περιαστικό χώρο των Σεισάρχων χρειάζεται, φρονώ:
1› Καλαίσθητη διαμόρφωση του χώρου πέριξ της Αγίας
Παρασκευής.
2› Διαμόρφωση του αστικού οδικού δικτύου και διαμόρφωση του δρόμου από το κέντρο του οικισμού ως την
παλιά βρύση, η οποία θα πρέπει να αναπαλαιωθεί, να
καταστεί λειτουργική και να εξασφαλιστεί χώρος αρκετός γύρω από αυτήν για τη δημιουργία πλατείας προς
εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών.
3› Άλλη σημαντική ανάγκη που πρέπει να αντιμετωπισθεί
άμεσα είναι η αναπαλαίωση όλων των παλιών σπιτιών,
όσων φυσικά την επιδέχονται. Όσον αφορά τον περιαστικό ιστό των Σεισάρχων πολλά περιπατητικά μπορεί
να δημιουργηθούν με κυριότερο εκείνο που συνέδεε μέχρι το 1945 τα Ανώγεια με τα Σείσαρχα (Σείσαρχα, Κισσού, Μύλο Ζωνού, Βρύση Λαγάρας, -που πρέπει να
αξιοποιηθεί- Σκλάβου κούμος- Κουλεδάκι-Ανώγεια).

➌ Αξιοποίηση Αοριού
Αναμφισβήτητα η ορεινή περιοχή των Ανωγείων είναι ο
μεγάλος θησαυρός που έχουν στα χέρια τους οι Ανωγειανοί
αρκεί να τον προστατέψουν, να τον αξιοποιήσουν κατάλληλα και οικολογικά και να τον εκμεταλλευτούν κτηνοτροφικά, γεωργικά και τουριστικά. Υπάρχουν πολλές σκέψεις
και απόψεις για την υλοποίηση του σκοπού αυτού και μια
από αυτές είναι η δημιουργία τουριστικών διαδρομών και
σύντομων περιπατητικών με στάσεις σε κατάλληλα σημεία
των δια αυτοκινήτου τουριστικών διαδρομών.
Οι τουριστικές αυτές διαδρομές δι’ αυτοκινήτου θα έχουν
αφετηρία τα Ανώγεια και ειδικότερα:
1› Π
 ρώτη διαδρομή: Ανώγεια – Χαλικιά – Κουνομάσκαλα – Μύγιας –Ξερολίμνη – Σμπώκου Πόρος.
2› Δ
 εύτερη διαδρομή: Ανώγεια – Τριγιόδος
– Άγιος Υάκινθος – Βρουλίδια – Ρουσαλίμνη.
3› Τ
 ρίτη διαδρομή: Ανώγεια – Ζώμινθος – Ξερόβρυση
– Πρασογωνίδα – Κορίτσι.
4› Τ
 έταρτη διαδρομή: Ανώγεια – Καμπιά – Μύθια
– Πετραδολάκια – Σκοίνακας και
5› Π
 έμπτη διαδρομή: Ανώγεια – Ιδαίον Άντρον
– Περιοχές Κάμπου Νίδας και Βαρσάμου
Η όλη οργάνωση και λειτουργία των τουριστικών διαδρομών
χρειάζεται την σύνταξη μελέτης από αρμόδια πρόσωπα, που
θα λάβουν υπόψη τους όλες τις παραμέτρους (χώρους υποδοχής, πιθανή διάνοιξη δρόμων όπου τούτο επιβάλλεται,
περιπατητικές διαδρομές, σύνταξη τουριστικών οδηγών με
τα αναγκαία στοιχεία και χάρτες κλπ).
Φορέας λειτουργίας των τουριστικών διαδρόμων θα πρέπει,
κατά την άποψη μου, να είναι ιδιωτικός – εταιρικός, στον
οποίο θα συμμετέχει και ο δήμος Ανωγείων και θα διαθέτει
το προσωπικό, τα οχήματα μεταφοράς τουριστών και θα
εκμεταλλεύεται τους σταθμούς υποδοχής. Ο ιδιωτικός αυτός
φορέας δεν θα εξυπηρετεί μόνο τους ευρισκόμενους στα
Ανώγεια τουρίστες, αλλά και τουρίστες μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων με τις οποίες θα έλθει σε συνεργασία.

➍ Ιστορικά και Λαοφραφικά Μουσεία
Τα Ανώγεια διαθέτουν απεριόριστες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης εάν δημιουργήσουν τις ανάλογες πολιτιστικές και τουριστικές υποδομές και μια από αυτές είναι και η
δημιουργία ενός Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου και
η κατασκευή και οργάνωση του παλιού Ανωγειανού Σπιτιού.
Για την υλοποίηση δημιουργίας της βασικής αυτής έλλειψης
διέθεσα ένα μεγάλο μέρος του χρόνου και των οικονομικών
μου, συμπαραστατούμενος από την αείμνηστη σύζυγο μου

Αμαλία, για τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού και αξίας
αντικειμένων για να ολοκληρωθεί, όχι μόνο το παλιό σπίτι,
αλλά να συγκροτηθεί ένα πλήρες ιστορικό και λαογραφικό
μουσείο.
Το υλικό αυτό παραδόθηκε στο Δήμο Ανωγείων, ο οποίος
ανέβαλε την υποχρέωση δημιουργίας των υποδομών και
ενός Πολιτιστικού Οργανισμού (ΝΠΔΔ) για τη διαχείριση
και λειτουργία των μουσειακών αυτών χώρων. Επιπρόσθετα παρεδόθη και η βιβλιοθήκη μου, καθώς και τα συγγραφικά δικαιώματα από τα 20 βιβλία μου (14 εκδοθέντα και 6
υπό έκδοση), που αφορούν τη ζωή και τον πολιτισμό των
Ανωγείων και της Κρήτης γενικότερα, ώστε να αποτελέσουν
εσαεί πόρους του ιδρυθησόμενου Πολιτιστικού Οργανισμού.
Η όλη διαδικασία άρχισε το 2013 και δυστυχώς μετά από
πάροδο 6 και πλέον ετών ευρισκόμεθα ακόμη στην αρχή.
Ευελπιστούμε ότι η μηχανή του Δήμου θα πάρει επιτέλους
μπροστά και τα Ανώγεια θα αποκτήσουν τις βασικές αυτές
μουσειακές υποδομές οι οποίες θα χαράξουν νέα ελπιδοφόρα πορεία στην πρόοδο και ανάπτυξη τους.

Άλλες επισημάνσεις
Υπάρχουν ακόμη πολλές άλλες επισημάνσεις που χρήζουν
άμεσου ενδιαφέροντος ή και αιτιολόγησης και στις οποίες
αναφέρομαι συνοπτικά στη συνέχεια:
1› Κατά τη δεκαετία του 1990 είχε γίνει προσπάθεια εξεύρεσης χώρου δημιουργίας φράγματος για τη συγκέντρωση υδάτων και την ενίσχυση υδροδότησης της λιμνοδεξαμενής Γονομιού. Τέτοιος κατάλληλος χώρος είχε
επισημανθεί στην περιοχή Τρικοκκιδόλλακα παρά τη
Στεφάνα.
2› Κατά την αναφερόμενη δεκαετία ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Χιονοδρομικού Κέντρου και η πλήρης οργάνωση του (το μόνο που έμενε ήταν η κατασκευή πάρκινγκ) και λειτούργησε δοκιμαστικά για δύο χρονιές με
επιτυχία παρά τις υφιστάμενες δυσκολίες (έλλειψη εκχιονιστικών μηχανημάτων). Το έργο στη συνέχεια εγκαταλήφθη και λεηλατήθηκε. ΓΙΑΤΙ;
3› Επίσης τη δεκαετία του 1990 με χρηματοδότηση του
ΕΛΚΕΠΑ κατασκευάστηκε μονάδα λιπαδοματοποίησης
στερεών αποβλήτων και παραγωγής βιοαερίου. Η πρωτοποριακή για την εποχή εκείνη μονάδα στοίχισε 110 εκ.
δραχμές. Η αποπεράτωση ήταν πλήρης και χρειαζόταν
μόνο η οργάνωση λειτουργίας. Δυστυχώς, αν και έχουν
παρέλθει 20 και πλέον χρόνια, το έργο εξακολουθεί να
ευρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη. ΓΙΑΤΙ;
4› Κανείς χώρος εξαγωγής πέτρας (νταμάρι) δεν πρέπει
να λειτουργεί στην περιοχή του Ψηλορείτη, χωρίς άδεια
και περιβαλλοντική μελέτη. Υπενθυμίζουμε ότι το 1992
η δημοτική αρχή ακύρωσε την εγκριμένη απόφαση δημιουργίας μεγάλου νταμαριού στην περιοχή του Κάτσουρα.
5› Όλο το αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής του Αοριού
θα πρέπει να χαραχθεί στις παρυφές των λάκκων και
να απαγορευτεί η κίνηση αυτοκινήτων δια μέσου αυτών.
Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τον κάμπο της Νίδας.
6› Θα είναι ευχής έργο το εναέριο ηλεκτρικό δίκτυο του
Ψηλορείτη να μετατραπεί σε υπόγειο, όταν οι συνθήκες
το επιτρέψουν.
7› Να αφαιρεθούν οι εκτεταμένες περιφράξεις στο χώρο
του Ψηλορείτη, ο οποίος πρέπει να μετατραπεί σε χώρο
ελεύθερης βοσκής, όπως ήταν και παλιά.
8› Αξιοποίηση και επαναλειτουργία όλων των φυσικών
πηγών και πηγαδιών του Αοριού.
9› Η ξύλευση να πραγματοποιείται μόνο με υπόδειξη και
έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας.
10› Η δασοπροστασία και πυροπροστασία όλων των μικρών δασών να αποτελεί πρώτιστο και βασικό ενδιαφέρον όλων. Ιδιαίτερα, πρέπει να δοθεί μέριμνα για τα
αιωνόβια δέντρα και δάση (δρυγιάρες, πρίνοι, τρικοκκιές, αχλαδιές, κλπ).
11› Μέριμνα για την προστασία των επισημανθέντων στην
περιοχή αρχαίων και μεσαιωνικών οικισμών και εν καιρώ έναρξη ανασκαφής στα Κουνά και το χωριό της
φακής (Σπαθαριά).
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oΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2018,
Ο 15χρονος ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το πρωτάθλημα ήταν ένα από τα ωραιότερα που
έχουν γίνει, με πολλές ανατροπές, ενδιαφέρουσες
παρτίδες και πάρα πολλούς σκακιστές και σκακίστριες να διεκδικούν τα μετάλλια.
Αγωνίστηκαν 40 σκακιστές και σκακίστριες των δύο
σωματείων.
Την 1η θέση και το πρωτάθλημα κατέκτησε ο 15χρονος Γιώργος Χαιρέτης με 8/9 κάνοντας ένα πολύ
καλό και σταθερό τουρνουά. Ταυτόχρονα, ο Γιώργος
πέτυχε την καλύτερη απόδοση και την μεγαλύτερη
συγκομιδή βαθμών αξιολόγησης (+56). Είναι η 2η
φορά που ένας 15χρονος σκακιστής κατακτά το πρωτάθλημα. Το ίδιο είχε συμβεί το 2015 όταν πρωταθλητής ήταν ο αδερφός του Γιώργου, Γιάννης Χαιρέτης.
Σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος πάρα πολλά
μικρά παιδιά έδειξαν ότι βελτιώνονται με γοργούς
ρυθμούς, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην τελική
βαθμολογία.
Αναλυτικά τα μετάλλια ανά κατηγορία κατέκτησαν οι:
◗ 1η θέση, πρωταθλητής Ανωγείων 2018:
Γιώργος Χαιρέτης 8/9
◗ 2η θέση: Μανόλης Νταγιαντάς 7/9
◗ 3η θέση: Γιώργης Νταγιαντάς 7/9
◗ 1η θέση κορίτσια κάτω των 18 (5η θέση γενικής):
Νταγιαντά Μαρία Εμμ. 6/9
◗ 2η θέση κορίτσια κάτω των 18 (6η θέση γενικής):
Σφυρή Ολυμπία 6/9
◗ 3η θέση κορίτσια κάτω των 18 (7η θέση γενικής):
Σαλούστρου Δέσποινα 6/9
◗ 1η θέση αγόρια κάτω των 18 (4η θέση γενικής):
Νταγιαντάς Δημήτρης 6/9
◗ 2η θέση αγόρια κάτω των 18 (10η θέση γενικής):
Σαλούστρος Αλέξανδρος 5,5/9
◗ 3η θέση αγόρια κάτω των 18 (12η θέση γενικής):
Κονιός Γεώργιος 5,5/9
◗ 1η θέση κορίτσια κάτω των 12 ετών
(23η θέση γενικής): Πολύζου Δανάη 4/9
◗ 2η θέση κορίτσια κάτω των 12 ετών
(24η θέση γενικής): Σφυρή Αλεξάνδρα 4/9
◗ 3η θέση κορίτσια κάτω των 12 ετών
(25η θέση γενικής): Σκουλά Μαρίνα 4/9
◗ 3η θέση κορίτσια κάτω των 12 ετών
(26η θέση γενικής): Σπιθούρη Φωτεινή 4/9
◗ 1η θέση αγόρια κάτω των 12 ετών
(13η θέση γενικής): Τζαγκαράκης Κριτόλαος 5,5/9
◗ 2η θέση αγόρια κάτω των 12 ετών
(16η θέση γενικής): Φασουλάς Γεώργιος 5/9
◗ 3η θέση αγόρια κάτω των 12 ετών
(17η θέση γενικής): Φασουλάς Γιάννης 5/9

Πάρα πολλά παιδιά έκαναν εξαιρετικό πρωτάθλημα με τον Γιώργο Χαιρέτη να κατακτάει το πρωτάθλημα, την 10χρονη Μαρία Εμμ. Νταγιαντά να
είναι 1η κάτω των 18 και να διεκδικεί το τουρνουά
μέχρι τον τελευταίο γύρο, τον 9χρονο Αλέξανδρο
Σαλούστρο να είναι 2ος κάτω των 18, τον 10χρονο
Κριτόλαο Τζαγκαράκη να είναι 1ος κάτω των 12 με
5.5/9.
Εξαιρετικό πρωτάθλημα και από την Ολυμπία Σφυρή η οποία δεν έχασε από τους 2 πρώτους (ισοπαλία
με τον πρωταθλητή, νίκη επί του 2ου) και διεκδικούσε
την 1η θέση μέχρι τον τελευταίο γύρο.
Πάρα πολλά παιδιά – όχι μονάχα αυτά που πήραν
τελικά μετάλλια – έδειξαν ότι έχουν ανέβει σημαντικά.

› ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Τρία λογοτεχνικά βιβλία – στα οποία υπάρχει παρουσία του σκακιού – δόθηκαν στις ειδικές βραβεύσεις. Αυτές ήταν:
● Καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη συγκομιδή

βαθμών αξιολόγησης (διεθνές έλο):
Νικητής ο Γιώργος Χαιρέτης ο οποίος πήρε το βιβλίο
«Η λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων» του Ζαν –
Μισέλ Γκενασιά, εκδόσεις Πόλις.
● Βραβείο ωραιότερης παρτίδας:

Το βραβείο μοιράστηκαν οι σκακίστριες Μαρία Μανουρά για την νίκη της επί του Γιώργη Καλλέργη
πήρε το βιβλίο «Ο Πίνακας της Φλάνδρας» του Αρτούρο Πέρεθ-Ρεβέρτε, εκδόσεις Πατάκης και Ολυμπία Σφυρή για την νίκη της επί του Μανόλη Νταγιαντά πήρε το βιβλίο «Σκακιστική Νουβέλα» του
Στέφαν Τσβάιχ, εκδόσεις Άγρα.
Το πρωτάθλημα τελείωσε μέσα σε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα, με τον ενθουσιασμό των παιδιών να
δείχνει το δρόμο για την συνέχεια.
Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Ανωγείων Μανώλη
Καλλέργη για την παρουσία του στην τελετή λήξης
και τον Δήμο Ανωγείων που είναι πάντα δίπλα, καθώς και τους γονείς που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Επίσης ευχαριστούμε όλους όσοι βοήθησαν την διοργάνωση.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ:
2013 › Μανόλης Νταγιαντάς
2014 › Γιάννης Μαρής
2015 › Γιάννης Χαιρέτης
2016 › Γιάννης Μαρής
2017 › Μανόλης Νταγιαντάς
2018 › Γιώργος Χαιρέτης
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του Δ.Σ. ΑΕΤΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προσπάθεια

που κάνουμε για ανασύσταση και ανασυγκρότηση της
ομάδας του Αετού είναι καταρχάς υγιής - ειλικρινής
– καθαρή.
Είναι προσπάθεια έντιμη και με ισχυρή θέληση, ώστε
ο Αετός Ανωγείων να ξεπεράσει τα στενά πλαίσια της
ποδοσφαιρικής ομάδας και να φτάσει στο επίπεδο του
καθαρού αθλητισμού και όχι τόσο πολύ τον πρωταθλητισμό.
Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο αλλά θα το προσπαθήσουμε. Να δώσουμε κίνητρο άθλησης σε όλες τις ηλικίες, αν είναι δυνατόν. Στους μεγαλύτερους για άσκηση με σκοπό την πρόληψη και την θεραπεία σοβαρών
παθήσεων που οφείλονται στη μη προσεγμένη διατροφή που κάνουμε αυτή την εποχή της υπερκατανάλωσης
και στην υπερβολική ακινησία. Εκεί όμως που επιθυμούμε να δώσουμε μεγάλη βάση είναι στις πιο ευαίσθητες αλλά και δυναμικές ηλικίες, τις παιδικές- εφηβικές
– νεανικές, στο μέλλον της αυριανής κοινωνίας. Το
σωστό αθλητικό πνεύμα που πρέπει να τους ποτίσουμε ώστε να τους προσελκύσουμε να αθλούνται. Αυτό
θα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα και η επιτυχία μας.
Αυτός θα είναι ο πλούτος, με αυτόν τον τρόπο αλλάζει
η σκέψη, η φιλοσοφία της ζωής. Αυτό σημαίνει πρόοδος και η βάση για σωστή σωματική και πνευματική
ανάπτυξη σωστής κοινωνίας. Να διδάξουμε ευγένεια,
σεβασμό , προς τον συνάνθρωπο, αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια. Να δώσουμε βάση στη δημιουργία ακαδημιών με σκοπό τη διαπαιδαγώγηση και τη διαμόρφωση σωστών χαρακτήρων χρήσιμων στη κοινωνία.
Τ΄ Ανώγεια ( όπως όλοι ξέρουμε) ανήκουν διοικητικά
στο νομό Ρεθύμνου αλλά η όλη λειτουργία και εξυπηρέτηση λόγω κοντινότερων αποστάσεων γίνεται στο
Ηράκλειο. Επίσης στο Ηράκλειο ζει και δραστηριοποιείται ίσως η μεγαλύτερη κοινότητα Ανωγειανής καταγωγής που υπάρχει εντός Κρήτης. Γι αυτούς τους βασικούς λόγους πήραμε την απόφαση , η ομάδα να μεταφερθεί και να αγωνίζεται πλέον στο νομό Ηρακλείου.
Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από μια ομάδα ανθρώπων για να πραγματοποιηθεί αυτό και τους ευχαριστούμε. Καταφέραμε να προλάβουμε την κλήρωση
και να συμμετέχουμε αγωνιστικά για τη φετινή περίοδο. Η έδρα της ομάδας παραμένει το Δημοτικό Στάδιο Ανωγείων. Μαζί μας συμφωνεί η μεγαλύτερη μερίδα της Ανωγειανής κοινωνίας και ελπίζουμε ότι
σύντομα θα πεισθούν και οι υπόλοιποι. Ευχαριστούμε
το Δήμαρχο που μας συμπαραστάθηκε.
Έχουν γίνει πολλά βήματα μέχρι τώρα παρά την πίεση του χρόνου. Μέσα σε διάστημα 20 ημερών καταφέραμε να πείσουμε ένα μεγάλο αριθμό παιδιών να
συμμετέχουν στο σχηματισμό της ομάδας .Προσλάβαμε ένα αξιόλογο προπονητή, ο οποίος συμφωνεί με
το πνεύμα και τη φιλοσοφία του Δ.Σ. την οποία θέλουμε να περάσουμε και στους αθλητές.
Έτσι άρχισε η ανασύσταση και ανασυγκρότηση της
ομάδας . Άρχισε η προπόνηση και προετοιμασία της
ομάδας με πολλά κενά και ελλείψεις. Αυτή είναι η
αλήθεια . Θα πορευτούμε με αυτά τα δεδομένα και θα
προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση στο πρωτάθλημα.
Πολλά παιδιά έρχονται από το Ηράκλειο για την προετοιμασία. Για το λόγο αυτό έχουμε ενοικιάσει ένα
εννιαθέσιο λεωφορείο, με την ελπίδα κάποια στιγμή
να αποκτήσουμε δικό μας. Αυτό προσφέρει:
1› Ασφάλεια των παιδιών στις μετακινήσεις τους.
2› Οικονομικό όφελος της ομάδας.
3› Ανεβάζει τη γενική εικόνα της ομάδας γιατί δείχνει
μια οργανωμένη.

Ομάδα, πόλοΣ έλξης για τα παιδιά
Το πιο ενθαρρυντικό απ' όλα είναι ότι με την ανακοίνωση της ύπαρξης των ακαδημιών υπάρχει μεγάλο
ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε
καλές ακαδημίες για να αθλούνται όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Πράγματι ζητάμε τη συμμετοχή όλων σας, ειδικά σ αυτό το
κομμάτι και καλούμε τους γονείς να παροτρύνουν τα
παιδιά τους η αν τους το ζητούν να μην τους το στερήσουν αφού υπάρχει πλέον η δυνατότητα άσκησης
και εκπαίδευσης!!!
Θέλουμε να οργανώσουμε μια ομάδα μελών- συνδρομητών (Λαικής βάσης) με κατώτερη ετήσια συνδρομή
50 ευρώ.
➔ Όποιος επιθυμεί να εγγραφεί μέλος μπορεί να κάνει κατάθεση απευθείας στην τράπεζα Πειραιώς, στο
λογαριασμό της ομάδας:
GR8801711630006163040030709
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δράσεις αποδράσεις
Σεμινάριο χορού του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας
«Το Ιδαίον Άντρον» στην πλατεία Πανόρμου

ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Παράλληλα με την εξαιρετική του πορεία
στο Γ’ Τοπικό Πρωτάθλημα Ηρακλείου,
ο ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ πρωταγωνιστεί
και στα πολιτιστικά δρώμενα
Το μεγάλο φετινό στοίχημα για τον Α.Ο. ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, εκτός
από την καλή πορεία στο πρωτάθλημα Γ’ Τοπικό Ηρακλείου, είναι να
περάσει πολιτισμό και διδαχή τοπικής ιστορίας, κυρίως στις νέες γενιές
που τα τελευταία χρόνια είναι αποστασιοποιημένες, γενικώς, από θέματα που τις αφορούν άμεσα! Εξάλλου, τα Ανώγεια, έχουν τόση ιστορία
και πολιτιστική παράδοση που μπορεί να κάνουν και...«εξαγωγή» πολιτισμού και ιστορίας!
Έτσι, στις 4 Νοεμβρίου 2018 πριν τον αγώνα με τον «ΠΑΤΟΥΧΑ» στη
Βιάννο, σύσσωμη η ομάδα, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Στέλιο Ξυλούρη, κατέθεσε στεφάνι και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στο ηρώο πεσόντων που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Αμιράς. Εκεί, όπως και
στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Βιάννου, έγιναν, ως γνωστό, φρικιαστικά εγκλήματα από τα γερμανόναζιστικά στρατεύματα κατοχής.
Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει άλλωστε ότι:

Τα Ανώγεια και την Βιάννο τα κάψαν οι Ναζί,
φασίστες δεν χωράνε σε τούτο το νησί.
Λίγο αργότερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είδαμε την ομάδα του ΑΕΤΟΥ
να εφαρμόζει μέχρι τέλους το fair play. Να μην διαμαρτύρονται οι παίχτες
στους διαιτητές, όσα φαλτσοσφυρίγματα κι αν δεχόταν εναντίον τους.
Με καθαρά αθλητικές προσπάθειες και με την μαχητικότητα και στα 90
(+3) λεπτά ο ΑΕΤΟΣ πήρε το πρώτο του πολύτιμο εκτός έδρας τρίποντο!
Το ζητούμενο είναι να συνεχίσει με αυτό το πνεύμα και με αυτήν την
νοοτροπία μέχρι τέλους, και είναι βέβαιο ότι οι καρποί των προσπαθειών θα πέσουν από μόνοι τους στο «καλάθι»!
Αρκεί να δείξουμε όλοι εμπιστοσύνη στην ομάδα και έμπρακτη στήριξη
σε όλες τις κινήσεις του ιστορικού σωματείου μας!
Μαν. Σκαν.
1η Αγωνιστική › Α΄ ΓΥΡΟΣ

ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ➔. . . . . . . . . . . . . . . 2 - 1
2η Αγωνιστική › Α΄ ΓΥΡΟΣ

ΚΟΥΝΑΒΟΙ – ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ➔. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 1
3η Αγωνιστική › Α΄ ΓΥΡΟΣ

ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ ➔. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 1
4η Αγωνιστική › Α΄ ΓΥΡΟΣ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ➔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 2
5η Αγωνιστική › Α΄ ΓΥΡΟΣ

ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΡΟΔΙΑ ➔. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 0
6η Αγωνιστική › Α΄ ΓΥΡΟΣ

ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ➔ . . . . . . . . . . . . . . 1 - 0
7η Αγωνιστική › Α΄ ΓΥΡΟΣ
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ➔. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ρεπό)
8η Αγωνιστική › Α΄ ΓΥΡΟΣ
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 ➔. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 0
9η Αγωνιστική › Α΄ ΓΥΡΟΣ
ΙΝΙ – ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ➔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 6
10η Αγωνιστική › Α΄ ΓΥΡΟΣ
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ ➔. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 1
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1 Η ομάδα του
ΑΕΤΟΥ Ανωγείων
όπως κατέβηκε
στο παιχνίδι με
τον ΠΑΤΟΥΧΑ
στη Βιάννο
2 Ο
 Προεδρος του
ΑΕΤΟΥ Ανωγείων,
Στέλιος Ξυλούρης
καταθέτει στεφάνι
στο Ηρώο
Πεσόντων έξω
απο τη Βιάννο
φωτος Μανώλης
Σκανδάλης
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Αθήνα, 07.10.2018

Για 2 συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας κάλεσε τους κρητικούς και φίλους της
η

Κρήτης από την ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων, στο... χορό, πραγματοποιώντας στην Πλατεία
Πανόρμου, με τη στήριξη ταλαντούχων μουσικών και φίλων, το Σάββατο, 07 Οκτωβρίου 2018, σεμινάριο κρητικών παραδοσιακών χορών.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι «μυήθηκαν» στους πλέον διαδεδομένους κρητικούς
παραδοσιακούς χορούς. Τα βασικά βήματα των χορών «έδειξε» ο χοροδιδάσκαλος του Σύλλογου,
κος Κώστας Μέμμος, με τη χορευτική ομάδα, ν’ ακολουθεί, δείχνωντας στην «πράξη» τους χορούς,
ενώ η πρόεδρος του Συλλόγου, κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, διάβασε λαογραφικά στοιχεία του κάθε
χορού στους παρευρισκόμενους.
Η μουσική και τα ζάλα του συρτού, του μαλεβυζιώτη, του σιγανού και του πεντοζάλη, της σούστας,
του λαζώτη και του ανωγειανού πηδηχτού πλημμύρισαν τους Αμπελόκηπους.
Την μουσική επιμέλεια του 2ου αυτού σεμιναρίου κρητικών παραδοσιακών χορών ανέλαβε ο δάσκαλος κρητικών παραδοσιακών οργάνων του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, κος Μανώλης Μπουνταλάκης, με τους Βαγγέλη Μαμαλάκη και Γιώργο Καλλέργη να τον συνοδεύουν στα λαούτα.
Θερμά ευχαριστούμε το χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου μας κο Κώστα Μέμμο, που στηρίζει κάθε
μας εγχείρημα, τον Μανώλη Σταυρακάκη (Μερτζάνη) για την δωρεάν ηχητική κάλυψη του σεμιναρίου και όλους εκείνους που παρευρέθηκαν και στήριξαν την προσπάθεια αυτή.
Και στο επόμενο με καλό!
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δράσεις αποδράσεις

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΓΓΙΖΕΙ» ΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΘΕΜΑ

της Βίας κατά των Γυναικών

ΜΕ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2018

“

εικόνα της πραγματικότητας, καταθέτοντας παράλληλα
και αληθινές μαρτυρίες κακοποιημένων γυναικών.
Ακολούθησε, η Νεφέλη Ξυλούρη, η οποία με τη σειρά
της αναφέρθηκε στις διαφορετικές μορφές της έμφυλης
βίας, που καθιστούν δύσκολη την διακρίβωσή της, αναλύοντας, στη συνέχεια, διεξοδικά το νομικό πλαίσιο για
την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας κατά των γυναικών, με σαφείς αναφορές στην προστασία των κοινών
εγκλημάτων της σωματικής βλάβης και του βιασμού, που
προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας και την γραμμή άμεσης
βοήθειας 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, στον
υπ’ αρ. Ν.3896/2010 (Εφαρμογή της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης) για την
προστασία από την σεξουαλική παρενόχληση των γυναικών στο χώρο εργασίας, αλλά και το ρυθμιστικό
πλαίσιο του ν. 3500/2006 Περί Ενδοοικογενειακής Βίας,
ο οποίος τροποποιήθηκε με το νόμο 4531/2018 αναφορικά με τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης, σε συνδυασμό
με τη γραμμή βοήθειας 197 του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τον κύκλο των ομιλητών έκλεισε ο Βαρδής Κοζωνάκης,
ο οποίος ανέλυσε τα ευεργετικά για την ψυχολογία και
την αυτοπεποίθηση των γυναικών αποτελέσματα της
απόκτησης γνώσεων αυτοάμυνας, με αναφορά σε πραγματικά παραδείγματα γυναικών – θυμάτων βίας που
έμαθαν να αντιμετωπίζουν τα σε βάρος τους περιστα-

Στην αρχή πίστευα ότι φταίνε οι εξωτερικές συνθήκες για «αυτό που μου
συμβαίνει», πίστευα ότι αν δεν είχε προβλήματα στη δουλειά του, αν δεν
είχαμε οικονομικά ζητήματα, αν η μητέρα του δεν του έβαζε λόγια εναντίον μου, αν… αν… αν… τότε εκείνος δεν θα θύμωνε και δεν θα υπήρχε
λόγος να… τσακωνόμαστε.
Μετά άρχισα να πιστεύω ότι θα πρέπει να φταίω εγώ για «αυτό που μου
συμβαίνει», πίστευα ότι αν τον αγαπούσα διαφορετικά, αν φερόμουν
διαφορετικά, αν μιλούσα στη μητέρα του διαφορετικά, αν τον φρόντιζα
διαφορετικά, … αν… αν… αν… τότε εκείνος δεν θα θύμωνε και δεν θα
υπήρχε λόγος να… τσακωνόμαστε.
Στο τέλος άρχισα να πιστεύω κι εγώ πως ίσως να έχει δίκιο που μου λέει
συνέχεια ότι «κάτι δεν πάει καλά με μένα» και πως, μάλλον, το καλύτερο
(για κείνον, για μένα και για τα παιδιά) θα ήταν να προσέχω τι κάνω ώστε
να μην τον νευριάζω. Έτσι άρχισα να προσπαθώ να τον αποφεύγω και,
όταν αυτό δεν ήταν δυνατόν, προσπαθούσα να συμφωνώ πάντα με ό,τι κι
αν έλεγε, να κάνω πάντα ό,τι κι αν ζήταγε, να μην εκφράζω αλλά ούτε
και να υπαινίσσομαι κάποια αντίρρηση ή αμφισβήτηση.
Και μόνο πολύ-πολύ αργότερα κατάλαβα ότι «αυτό που μου συμβαίνει»
είναι ο τρόπος που μου φέρεται και ότι ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΣ είναι που
φταίει «για αυτό που μου συμβαίνει». Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν μπορούσα
εγώ να το αλλάξω παρ’ όλες τις προσπάθειές μου!
Πού να το φανταστώ νωρίτερα; Πώς να το φανταστώ, αφού την πρώτη
φορά που κατάφερα να υπερνικήσω τη ντροπή και τις ενοχές μου και να
πω στη μητέρα μου ότι με χτυπάει, εκείνη το μόνο που με ρώτησε ήταν:
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Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ

Μια ξεχωριστή σε νόημα και σκοπό εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ανωγειανών
Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», στην αίθουσά του, την
Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018, με αφορμή την Διεθνή
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών,
ημέρα που καθιερώθηκε από την Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ, την 17 Δεκεμβρίου 1999, για να αναδείξει το σημαντικό αυτό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση, σε
ανάμνηση της δολοφονίας των τριών αδελφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών από τη Δομινικανή Δημοκρατία, με διαταγή του τότε δικτάτορα Τρουχίλο, στις
25 Νοεμβρίου 1960.
Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι κ.κ. Ηρώ Ανυφαντή,
κλινική ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, Νεφέλη Ξυλούρη, δικηγόρος, LLM Paris 1 – Sorbonne και Βαρδής
Κοζωνάκης, εκπαιδευτής KRAV-MAGA G2, οι οποίοι
ανέλυσαν, ο καθένας στον τομέα του, τις επιπτώσεις και
τους τρόπους αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών.
Πιο συγκεκριμένα, η Ηρώ Ανυφαντή, ανέλυσε τις επάλληλες μορφές εκδήλωσης της βίας κατά των γυναικών
(σεξουαλική κακοποίηση, ψυχολογική ή συναισθηματική κακοποίησης, κοινωνική κακοποίηση, trafficking)
και τις επιπτώσεις τους, όχι μόνο στην ψυχοσύνθεση και
την καθημερινότητα των ίδιων των γυναικών, αλλά και
των παιδιών τους, καταρρίπτοντας συγχρόνως τους πιο
διαδεδομένους «μύθους» γύρω από τη βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων, οι οποίοι δημιουργούν μια στρεβλή
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τικά ενδοοικογενειακής, και όχι μόνο, βίας, αλλάζοντας
τη ζωή τη δική τους, αλλά και των παιδιών και των συντρόφων τους.
Η εκδήλωση έκλεισε με την επίδειξη στοιχειωδών μεθόδων αυτοάμυνας από τον συμμετέχοντα ομιλητή, εκπαιδευτή KRAV-MAGA G2, κο Βαρδή Κοζωνάκη, με τη
συμμετοχή εθελοντών από τους παρευρισκομένους.
Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ανωγειανών
Αθήνας επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους ομιλητές
της εκδήλωσης, κ.κ. Ηρώ Ανυφαντή, Νεφέλη Ξυλούρη
και Βαρδή Κοζωνάκη για τις τόσο στοχευμένες και κατατοπιστικές τοποθετήσεις τους επί ενός τόσο ιδιαίτερου
θέματος όπως η βία κατά των γυναικών, που ακόμα και
στον 21ο αιώνα εξακολουθεί να παραμένει ταμπού, αλλά και όλους όσοι παρευρέθηκαν και στήριξαν με την
παρουσία τους την εκδήλωση αυτή, ευχόμενο τα μέλη
και οι φίλοι του Συλλόγου να «αγκαλιάζουν» ενθερμότερα αντίστοιχες εκδηλώσεις στο μέλλον, που αναδεικνύουν την ευρύτητα των πολιτιστικών του στοχεύσεων,
έξω από τα στενά όρια που θέτουν τα ειθισμένα.
Η Φ.Α. των Ανωγείων συγχαίρει το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας γι’ αυτή την
ξεχωριστή πρωτοβουλία, αναφορικά με το ευαίσθητο
θέμα της έμφυλης βίας, που δεν πρέπει να συγκαλύπτεται, αλλά να αντιμετωπίζεται επαρκώς και άμεσα από
τα θύματα.
Και εις άλλα σύντομα!

«Τι του έκανες;» και όχι «Λυπάμαι που σου συνέβη κάτι τέτοιο» / όχι
«Πώς αισθάνεσαι, τι χρειάζεσαι, τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα;» / όχι
«Kανείς δεν έχει το δικαίωμα να σου φέρεται έτσι και για κανέναν λόγο!»
Και πάλι ΑΠΟΤΥΧΙΑ! Και πάλι δεν άλλαζε «αυτό που μου συνέβαινε»…
«Τι του έκανα; Τι έκανα ΕΓΩ σε εκείνον;»
Τι έκανα σε μένα θα ήταν η σωστή ερώτηση: τι ΜΟΥ έκανα, που εξακολούθησα όλα αυτά τα χρόνια να πιστεύω ότι ήταν δική μου ευθύνη- «να
κρατήσω την οικογένειά μου» και ότι «αν χαλούσε», το φταίξιμο θα ήταν
δικό μου! Τι ΜΑΣ έκανα, που τόσα χρόνια έπειθα τον εαυτό μου ότι
«πρέπει να κάνω υπομονή» γιατί είναι καλύτερα να ζούμε κάτω από την
ίδια στέγη, ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες, παρά να μείνουν τα
παιδιά μου «χωρίς πατέρα»!
Γι’ αυτό μου πήρε τόσα χρόνια λοιπόν! Γιατί έπρεπε πρώτα να αλλάξω
τον τρόπο που «έβλεπα τα πράγματα»…
Μετά έπρεπε να αποδεχτώ ότι «αυτό που μου συμβαίνει» είναι ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ και ότι εγώ είμαι μια κακοποιημένη γυναίκα...
Μετά έπρεπε να «δοκιμάσω τα πάντα»
›Αληθιν
ή μαρτυ
προκειμένου να αποδεχτώ ότι φταίει εκείνος
ρία
γυναίκα
ς
– θύματ
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■ Στη μνήμη Μαρίας Σκανδάλη (ΣΚΑΔΑΛΟΓΙΑΝΝΕΝΑ) ο Διαμαντής Αλέκος εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίας Σκανδάλη (ΣΚΑΔΑΛΟΓΙΑΝΝΕΝΑ) ο Κυριακάκης Κων/νος εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίας Σκανδάλη (ΣΚΑΔΑΛΟΓΙΑΝΝΕΝΑ) ο Μανιδάκης Νικόλαος εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίας Σκανδάλη (ΣΚΑΔΑΛΟΓΙΑΝΝΕΝΑ) ο Μανουράς Ανδρέας εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίας Σκανδάλη (ΣΚΑΔΑΛΟΓΙΑΝΝΕΝΑ) ο Μανουράς Άρης εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίας Σκανδάλη (ΣΚΑΔΑΛΟΓΙΑΝΝΕΝΑ) ο Σκανδάλης Γεώργιος εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίας Σκανδάλη (ΣΚΑΔΑΛΟΓΙΑΝΝΕΝΑ) ο Σκουλάς Αντώνης εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίας Σκανδάλη (ΣΚΑΔΑΛΟΓΙΑΝΝΕΝΑ) ο Τουπής Βασίλειος εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίας Σκανδάλη (ΣΚΑΔΑΛΟΓΙΑΝΝΕΝΑ) ο Ανδρεαδάκης ιωάννης εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Μαρίας Σκανδάλη (ΣΚΑΔΑΛΟΓΙΑΝΝΕΝΑ) ο Δραμουντάνης Εμμανουήλ εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Ελευθερίας Σκανδάλη η Καφατσή Όλγα (ΚΑΦΑΤΣΙΝΑ) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Ελευθερίας Σκανδάλη η Αεράκη Γεωργία (ΝΤΑΡΟΓΙΩΡΓΙΑ) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 30 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Ελευθερίας Σκανδάλη η Αλκυόνη Σκανδάλη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ H Οικογένεια του Κωνσταντίνου Π. Κορκολή
(Μεγαλόπολη Αρκαδίας) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό
των 100 Ευρώ στη μνήμη της συμπεθέρας του Ελευθερίας Σκανδάλη.
■ Στη μνήμη της θείας τους Ελευθερίας Σκανδάλη
η οικογένεια του Γεωργίου και της Αγάπης Φασουλά (Μανωλόκωστα) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη του Κωνσταντίνου Χαιρέτη (ΝΙΚΑΚΗ)
η σύζυγός του Κοκκινομαρκάκη Χρσυσούλα και τα
παιδιά του Νίκος και Χαράλαμπος εισέφεραν στη
Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κωνσταντίνου Χαιρέτη (ΝΙΚΑΚΗ) οι
Αδερφές του Αφροδίτη, Ριρίκα, Ελένη και Κατερίνα
Χαιρέτη εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 200 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κωνσταντίνου Χαιρέτη (ΝΙΚΑΚΗ) ο
Χαχλιούτης Ιωάννης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη της θείας της Αριάδνης Μασαούτη η
Μπαγκέρη Ειρήνη του Βασιλείου εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κίμου Ανδρεαδάκη ο Βασίλειος Κονιός και η Νίκη Κονιού εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κόρσαββα Καλλιόπης η Οικογένεια της
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Ο Δραμουντάνης Γεώργιος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.
■ Η Μανουρά Πελαγία και η Μανουρά Πολυξένη εισέφεραν για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.
■ Ο Ζανιός Κωνσταντίνος εισέφερε ως δωρεά στη
Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.
■ Η Μαρία συζ. Γεωργίου Πασπαράκη (Πασπαρογιώργενα) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ
εις μνήμη του συζύγου της.

ΑΝΩΓΕΙΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν στο
ξενοδοχείο Τιτάνια οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου
διοικητικού συμβουλίου της Παγκρητίου Ενώσεως.
Υποψήφιοι για το χρίσμα του Προέδρου ήταν ο επί σειρά
ετών πρόεδρος της Παγκρητίου, κος Γεώργιος Μαριδάκης,
επικεφαλής του συνδυασμού η «Παγκρήτιος μας ενώνει»,
και ο πρώην πρόεδρος της Κρητικής Εστίας κος Στέλιος
Παλάσσαρος, επικεφαλής του συνδυασμού «Παγκρήτιος
Αναγέννηση».
Από σύνολο 78.745 εγεγραμμένων εκλογέων, ψήφισαν συνολικά 4.169. Πρώτος σε ψήφους, με ποσοστό 68,36% εξελέγη ο συνδυασμός «Η Παγκρήτιος μας ενώνει», με τον επικεφαλής του Γιώργο Μαριδάκη να ανανεώνει για 4η συνεχόμενη φορά τη θητεία του ως πρόεδρος, εκλέγοντας
συνολικά 18 συμβούλους από το συνδυασμό του, και 2ο το
συνδυασμό «Παγκρήτιος Αναγέννηση», με ποσοστό 31,64
%, ο οποίος εξέλεξε συνολικά 7 συμβούλους.
Μεταξύ των υποψηφίων συμβούλων και 4 ανωγειανοί, τρεις
με το συνδυασμό «Η Παγκρήτιος μας ενώνει» και συγκεκριμένα οι Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, πρόεδρος του Συλλόγου
Ανωγειανών Αθήνας, Κωστής Ξυλούρης και Δανάη Κεφαλογιάννη, και ένας με το συνδυασμό «Παγκρήτιος Αναγέννηση, ο Νίκος Σκουλάς. Εξελέγησαν τελικώς οι κ.κ. Δανάη
Κεφαλογιάννη, ως μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής, με 1090
ψήφους και Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, ως μέλος του διοικητικου συμβουλίου της Παγκρητίου Ενώσεως, με 987 ψήφους.
Η πρόεδρος του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, εκδότρια
και αρχισυντάκτρια της Φωνής των Ανωγείων, κα Ζαχαρένια Ανδρεδάκη, δήλωσε συναφώς με την εκλογή της:
«Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Ανωγειανούς
και τους Κρήτες, που με τίμησαν με την ψήφο τους. Είναι
μεγάλη και διπλή η ευθύνη τόσο υπό την ιδιότητα του μέλους
του διοικητικού συμβουλίου του μεγαλύτερου πρωτοβάθμιου πολιτιστικού σωματείου της χώρας, όσο, και κυρίως, ως
εκπροσώπου του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας κι εύχομαι
να καταφέρω να σταθώ αντάξια των περιστάσεων. Εύχομαι
καλή θητεία στους εκλεγέντες συνυποψηφίους και συγχαρητήρια σε όλους για την συμμετοχή, για μια ακόμα πιο δυνατή και ενωμένη Παγκρήτιο, που θα φέρει πιο κοντά της τους
Κρήτες του λεκανοπεδίου της Αττικής και όχι μόνο. Γιατί η
Παγκρήτιος πρέπει να μας ενώνει!».
Η συντακτική ομάδα της Φ.Α. εύχεται καλή θητεία στους
εκλεγέντες ανωγειανούς υποψηφίους, με την ελπίδα η παρουσία τους στο δ.σ. της Παγκρητίου Ενώσεως να δώσει νέα,
ανωγειανή πνοή στους κόλπους της.
Πάντα επιτυχίες!
Διόρθωση: Η συντακτική ομάδα της Φ.Α. διορθώνει το
αναφερόμενο στη σελ 3 του φύλλου 314, στο άρθρο για τις
εκλογές της Παγκρητίου Ενώσεως περί υποψηφιότητας του
Μανώλη Ξυλούρη (του Χότζα) με το συνδυασμό «Η Παγκρήτιος μας ενώνει», καθώς κατά το χρόνο έκδοσης του φύλλου
314 ο κος Ξυλούρης είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του,
γεγονός που δεν είχε έλθει σε γνώση μας. Πάρα ταύτα, λυπούμαστε ειλικρινά για την εσφαλμένη καταχώριση.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ελευθερία
Σκανδάλη
«Λεωχάρενα»
✞ Έφυγε στις
27 Σεπτεμβρίου 2018
Ετών 82

Όταν ένας άνθρωπος αποχαιρετά οριστικά τη ζωή, είναι καθιερωμένο να του
γράφουμε με γλαφυρότητα και στον
υπερθετικό βαθμό. Και μεγάλες υπερβολές χωράνε και το στόλισμα με κέντημα
λέξεων έχουν εξέχουσα θέση! «Ο νεκρός
δεδικαίωται», λέει ο λαός μας. Πόσο –
μάλλον- όταν αυτός ό άνθρωπος είναι
πολύ δικός σου και μάλιστα Μάνα! Τώρα
που πάει, να ισορροπήσει το συναίσθημα
με τη λογική θα προσπαθήσω να προσθέσω μερικές συναισθηματικές, μα πάνω
απ’ όλα, ρεαλιστικές αράδες, πάντα με
μέτρο, για την προσωπικότητα και το
χαραχτήρα της Μάνας μας. Θα επικαλεστώ μαρτυρίες και καταθέσεις τρίτων
προσώπων που σίγουρα πλησιάζουν περισσότερο την απόλυτη αντικειμενικότητα λόγω λιγότερης ψυχικής και συναισθηματικής φόρτισης!
Όλα αυτά τα χρόνια που κατέβαινα στα
Ανώγεια, τα πρώτα πράγματα που άκουγα -από την πλειοψηφία του χωριού για
την Λεωχάρενα -ήταν για την καλοσύνη
της, το μόνιμο χαμόγελό της , το φιλότιμό
της, και φυσικά για την προκοπή της!
Όταν από το σύνολο μιας κλειστής, σίγουρα αυστηρής και δύσκολα προσπελάσιμης
κοινωνίας, όπως είναι τα Ανώγεια, ακούς
όλα αυτά με παραστατικότητα και εκφραστικό πλούτο από κοινωνικές ομάδες με
διαφορετικό μορφωτικό και πνευματικό
επίπεδο και μάλιστα σε ανύποπτο χρόνο,
τότε όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να
μην λέει πολλά! Και να θέλεις δεν μπορείς
να σε αφήσουν ασυγκίνητο, γεμίζοντάς σε
με υπερηφάνεια για το πιο αγαπημένο σου
πρόσωπο που είναι η Μάνα!
Είναι αλήθεια ότι η Μάνα μας, την έντονη δοτικότητα προς την κοινωνία, την
ένιωθε βαθιά μέσα της, κάτι σαν υποχρέωση!! Τα μικρά και τα μεγάλα καθημερινά «ΠΡΕΠΕΙ» των Ανωγείων, τα
είχε πολύ ψηλά! Ο πάντα ευρηματικός
και ευφυής Λουδοβίκος των Ανωγείων,
μου έλεγε πολύ συχνά για την Μάνα μας:
«…Η Λευτερία πρέπει να αφαιρέσει την
μισή καλοσύνη και το μισό φιλότιμό της
γιατί έχει πάρα πολύ!!». Ενώ ο ίδιος
μόλις έμαθε για το μισεμό της, έγραψε σε
γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης:
«Όσοι δεν ξέρατε την Λευτερία, μάθετε
ότι σήμερα πενθεί η καλοσύνη». Όλη η
γειτονιά έλεγε το ίδιο ακριβώς με διαφο-

ρετικό τρόπο. Η αείμνηστη Ζωνογιάνναινα, κάθε φορά που με συναντούσε,
στο χωριό, ποτέ δεν παρέλειπε να μου
λέει «Ήντα μπρε Μάνα είναι έτινα που
έχεις!! Η ίδια η Τζαβελομαρούλη είναι!!»
Τα ίδια περίπου, μου έλεγαν και η Λουλουδιά και το Λευτεράκι και η Περσεφόνη και η Σουβλατζίνα και η Ηλέκτρα και
η Μαίρη και όλες…
Από μικρό παιδί, μου έκανε εντύπωση ότι
η Μάνα μας δεν κουτσομπόλευε ποτέ
και κανέναν… Δεν σχολίαζε ευτελή
πράγματα και καταστάσεις… Αυτό το
φυσικό γνώρισμα, κατά κανόνα των γυναικών, η Μάνα μας δεν το είχε!! Αργότερα κατάλαβα γιατί δεν το είχε… Δεν το
είχε διότι δεν ένιωθε τις σχέσεις της με
τους συνανθρώπους της, καθόλου ανταγωνιστικές! Ίσα- ίσα που και η ίδια ένιωθε και έπαιρνε την ίδια χαρά με τη χαρά
και την επιτυχία των άλλων! Το, κυριότερο, στη μικροπρέπεια και μικροψυχία
είχε γυρίσει πλάτη! Απείχε πεισματικά
από φτηνές συζητήσεις σε βαθμό παρεξήγησης!!! Δεν κατηγορούσε για κανένα
λόγο! Ακόμα και για άτομα που την πλήγωσαν, την αδίκησαν, την στενοχώρησαν
και την είχαν βλάψει! Το πολύ –πολύ να
έβγαζε ένα παράπονο και μια πικρία για
περιπτώσεις που πίστευε ότι είχε δίκιο
αλλά ποτέ δεν την ακούσαμε να λέει αρνητικά πράγματα για πρόσωπα! Φυσικά
σαν θνητός άνθρωπος είχε και τις αδυναμίες της, αλλά δεν φαίνονταν και πολύ
τα τρωτά σημεία της γιατί καλύπτονταν
από τις μεγάλες χάρες που είχε!!
Ενώ φαινόταν (και ήταν) εξωστρεφές
άτομο, τα δικά της προβλήματα και τα
σοβαρά θέματα των πολύ κοντινών της
ατόμων που την βασάνιζαν, πολύ σπάνια
τα μοιραζόταν και τα εξωτερίκευε σε τρίτα πρόσωπα! Τα κρατούσε μέσα της.
Ίσως δεν ήθελε να πικράνει τους γύρω
της! Μπορεί η ίδια να πίστευε ότι δεν
ήταν σωστό να τα εξωτερικεύσει γιατί
αφορούσαν μόνο την ίδια, ή να νόμιζε ότι
αυτό ήταν μιζέρια που δεν αντιπροσώπευε σε καμία περίπτωση τον πολύ υπερήφανο, δυναμικό και αξιοπρεπή χαραχτήρα της! Όλο αυτό -εν τέλει - ίσως να
της έκανε, ζημιά μέσα της! Να της
«έτρωγε» τα σωθικά, όπως λέει πολλές
φορές ο απλός κόσμος σε ανάλογες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, έτσι
ένιωθε, κι έτσι έπραττε αφού έτσι την
κατεύθυνε ο ψυχισμός της! Με αυτό ευθυγραμμιζόταν σε όλη της την ζωή . Ο
καθένας ξέρει καλύτερα για το καθετί,
γιατί το κάνει!
Από την δικιά μας μεριά, όσο και να
προσπαθήσουμε να παραλείψουμε αρκετά από τα ιδιαίτερα καλά που είχε
αυτή η ακριβή ψυχή της και η μαλαματένια καρδιά της, πάλι πολλά θα μείνουν
να κρατήσουμε και να ακριβοφυλάξουμε!
Αν ήταν τρόπος να σταθούμε μπροστά
στην… «προσωποποιημένη αλήθεια», να
την κοιτάξουμε κατάματα, και της μιλήσουμε ξεκάθαρα με απόλυτο ρεαλισμό,
θα πρέπει να της πούμε με ταπεινό βλέμμα ότι -δυστυχώς - δεν της μοιάσαμε!!! Η
Μάνα μας είχε το κάτι παραπάνω από
εμάς!! Μια υπέροχη και μεγάλη καρδιά!
Από αυτή την καρδιά που στο τέλος προδόθηκε, μένοντας σε μας οριστική ανάμνηση…
Ένα όμως είναι σίγουρο και δεδομένο,
ότι θα την θυμόμαστε με ωραίο και ακριβό τρόπο μέσα από μια νοερή κορνίζα
ομορφοστολισμένη με σπάνια αγριολούλουδα ανθισμένα από την Αρχοντιά της!!!

Όσα πολλά κι αν θα σου πω
θα’ ναι φτωχά τα λόγια,
υπόδειγμα Αρχόντισσας
ήσουνα για τα Ανώγεια!
*
Ζωή που είσαι σύντομη
και φεύγεις με βιασύνη,
φτώχυνες σε φιλότιμο
μα και σε καλοσύνη!
Καλοστρατιά Μάνα!!
Άγια να ναι τα λείψανά σου!!
Καλό παράδεισο να έχεις!!
(Μαν. Σκαν.)
�

Ο Λουδοβίκος λέει:
Ήμουν πολύ μικρός και θυμάμαι την αρραβώνιαση της Ελευθερίας με τον Λεωχάρη. Φορούσε ένα μαύρο κεντημένο
φόρεμα με χρυσή κλωστή. Με ωραίο παράστημα, τα μαλλιά κότσο και με γλυκό
χαμόγελο, αθώο χαμόγελο σαν από αμηχανία. Με το ίδιο χαμόγελο πορεύτηκε
σε όλη της ζωή. Κάθε μέρα στο μικρό
περίπτερο ήξερε τι «καπνό φουμάρει» ο
καθένας στο χωριό! Όλοι μα όλοι έχουν
να πουν ένα καλό λόγο. Γέννησε τρία
παιδιά, τον Γιώργη, την Μαρίκα και τον
Μανώλη. Άλλη μια μάνα παλιάς κοπής
έκλεισε την πόρτα πίσω της σήμερα.
Έφυγε παίρνοντας μαζί της μια ποιότητα
που όλο λιγοστεύει στις μέρες μας…
(Λουδοβίκος των Ανωγείων
–τραγουδοποιός)

Εις μνήνην
Αριάδνης
Σαλούστρου
– Μασαούτη
✞ Απεβίωσε 19/08/2018
Ετών 85

Επικήδειος λόγος
Η θεία μου η Αριάδνη ή Μασαουτοχαραλάμπενα ήταν το τελευταίο παιδί του
Ατζαρογιώργη Σμπώκου και της Ελένης
Καλλέργη του Γαρτζόλη.
Γεννήθηκε και αναθράφηκε σε δύσκολες
συνθήκες για τον τόπο. Η φτώχεια και η
ανέχεια κυριαρχούσαν παντού.Βίωσε στα
έντεκα της χρόνια το ολοκαύτωμα του
χωριού, το μαρτύριο της εσωτερικής προσφυγιάς των Ανωγειανών, τον πόνο και
την οδύνη από τα δεινά της κατοχής. Τα
βιώματα αυτά τη συνόδευαν στο βίο της
και πολλές φορές είχα γίνει μάρτυρας
ακούγοντας την να εξιστορεί γεγονότα
και καταστάσεις της δύσκολης αυτής πε-

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ριόδου. Μεγαλώνοντας έβαλε κι αυτή το
δικό της λιθαράκι με τον προσωπικό της
αγώνα, στη στήριξη της οικογένειας, βοηθώντας στις δουλειές της καθημερινότητας για την επιβίωση της.
Εποχές δύσκολες με πολύ έντονα αληθινά
συναισθήματα. Παντρεύτηκε το Χαράλαμπο Μασαούτη και στάθηκε δίπλα του
αληθινό στήριγμα σε όλη τη διάρκεια του
εγγαμου βίου τους. Έζησε για μεγάλο
χρονικό διάστημα στη Μεσσαρά, στο χειμαδιό, στου Κουρούπα, συνοδεύοντας το
σύζυγό της και βοηθώντας τον στις δουλειές των οζώ.
Η σχέση της με τα πρόβατα ήταν πολύ
ιδιαίτερη, είχε παθολογική αγάπη για αυτά. Στη Μεσσαρά οι αρχές και οι αξίες
που συνόδευαν το χαρακτήρα της την
έκαναν πολύ αγαπητή στον κόσμο. Τα
τελευταία χρόνια που σταμάτησε να πηγαίνει εκεί, πολλοί μεσσαρίτες μου έλεγαν
να της μεταφέρω τα χαιρετίσματα τους
και μου μιλούσαν για τη θεία μου με ιδιαίτερο θαυμασμό και αγάπη. Τα συναισθήματα αυτά ήταν πολύ ιδιαίτερα και έντονα απέναντι της από την πολυπληθή οικογένεια των Μασαούτηδων της Μεσσαράς.
Η θεία μου η Αριάδνη είχε ένα κρυφό
καημό αλλά δεν εκφράστηκε ποτέ ως παράπονο από τα χείλη της, το γεγονός ότι
δεν έκανε παιδιά. Η μητρική της αγάπη
όμως, έβγαινε απεριόριστη σε όλους εμάς,
τα ανίψια της. Για όλους μας είχε ένα χάδι, ένα λόγο αγάπης, μια συμβουλή. Η
μητρική αυτή αγάπη δεν έβγαινε μόνο σε
εμάς. Βγήκε, όσο κι αν αυτό φαίνεται παράδοξο, στη φροντίδα της προς τον κουνιάδο της, το Λευτέρη, στα τελευταία
χρόνια της ζωής του, που τον πρόσεχε και
τον περιποιούνταν σαν ένα μικρό παιδί,
σε σημείο να την φωνάζει αυτός «μάνα»
και αυτή «παιδί μου». Και να μου λέει χαριτολογώντας, όντας πολύ θρησκόληπτη
και θεοσεβούμενη όπως ήταν, με πολύ
λεπτή δόση χιούμορ «Δεν αφήνει μρε Βασίλη κανένα ο Θιος να χαθεί. Εγώ δεν
έκαμα κοπέλια στη νιότη μου, αλλά μου
‘πεψε εδά ένα στα γεραθειά μου».
Μετά το θάνατο του άντρα της, που αποσύρθηκε στο σπίτι της και βλέποντας ότι
η κλεψύδρα του χρόνου της ζωής της τελειώνει, η μόνη της έγνοια ήταν να μην
γίνει βάρος σε κανένα. Την έγνοια της
αυτή βίωσαν η Ρηνιώ, η Λιλίκα, η Ρένα
και η Μαρίκα.
Αγαπημένη μου θεία, από χθές βρίσκεσαι
στην μεγάλη παρέα που μας περιμένει
όλους μας. Στην αγκαλιά του Μασαουτοχαραλάμπη, συντροφιά με τον πατέρα
σου, τη μάνα σου, τον Κλεισθένη, το Σάββα, το Γιάννη, το Μίχαλο, τη Λευτερία, το
Τζαβολιό, το Μπαντελογιώργη και τσοι
δυο αγαπημένους σου ανιψιούς το Γουβά
και τον Ατζαρογιώργη που ο πρόωρος
θανατος τους σε σημάδεψαν και έγινε μοιρολόι καθημερινό στα χείλια σου. Φεύγεις
από τον ψεύτη και μάταιο τούτο κόσμο,
έχοντας αφήσει το στίγμα σου ριζωμένο
στις ψυχές και στις καρδιές που σε έζησαν
και ιδιαίτερα σε εμάς τα ανίψια σου, η θύμηση σου θα φέρνει στη σκέψη μας όμορφες εικόνες και γλυκές αναμνήσεις.
Καλό ταξίδι θεία Αριάδνη Μασαούτενα
Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Ο ανιψιός σου,
Σμπώκος Βασίλης
του Ατζαρομίχαλου
Στη μνήμη της, η ανιψιά της Ειρήνη Μπαγκέρη εισέφερε στη Φωνή των Ανωγείων
το ποσό των 50 ευρώ.

Εις μνήμην
Καλλιόπης
Κόρσαββα
✞ Απεβίωσε 08/11/2018

είναι χρέος ζωής για μένα όπως και ότι
σε αγάπησα πολύ περισσότερο από όσο
καταλάβαινες και νόμιζες… Δεν θα σε
ξεχάσω ποτέ.
0 γιός σου
Κόρσαββας Κυριάκος
Στη μνήμη της λατρεμένης και αξέχαστης μάνας τους Κόρσαββα Καλλιόπης
του Βασιλείου, τα παιδιά της Κόρσαββας
Κυριάκος, Κόρσαββα Ελευθερία και
Κόρσαββα – Διονυσοπούλου Δέσποινα
εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των 100,00
ευρώ.

Φεύγω, την Τρίτη 06 του Νοέμβρη 2018
το απόγευμα, από το σπίτι μας στο Ηράκλειο για να πάω στο αεροδρόμιο να
πετάξω για τη Θεσσαλονίκη, διότι έχω
την Παρασκευή, 09 του Νοέμβρη δικαστήρια, που έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε.
Έτσι αποχαιρετώ τη μάνα μου, για τελευταία φορά, χωρίς φυσικά και οι δυό
μας να το ξέρουμε και της λέω: «Μάνα
πάω να σάσω τσοι δουλειές μου και σε
κιαμμιά δεκαριά μέρες θα ξαναγιαγείρω, μόνο να βλέπεσαι», και εκείνη μου
απαντά: «Το νού σου και τα μάθια σου
ετου λόγου σου απού είσαι σαφή εις
τσοι δρόμους και στα αεροπλάνα. Έχε
γειά, μα ΄γω ΄μαι μια χαρά…».
Και φεύγω εγώ για το αεροδρόμιο κι αυτή για το Βενιζέλειο, την ίδια στιγμή
εβγήκαμε από το σπίτι μας, για μία ενισχυτική ενδοφλέβια δόση φαρμάκου
ρουτίνας, για να ξεπρηστούνε τα πόδια
της από την κατακράτηση υγρών στο
τμήμα βραχείας νοσηλείας και να γυρίσει
την επαύριο το πρωί ξανά οπίσω στο
σπίτι μας, όπως έγινε τόσες φορές στο
παρελθόν.
Την επαύριο, Τετάρτη 07 του Νοέμβρη,
το απόγευμα με παίρνει εκείνη τηλέφωνο
να μου ευχηθεί χρόνια πολλά για τα γενέθλιά μου και με ρωτά, εάν το θυμήθηκα και αφού της είπα πως το θυμήθηκα
μου είπε ότι κατά την επιστροφή μου θα
έχω κάποιο δώρο δικό της. Έτσι καληνύχτησε ο ένας τον άλλο μας και τηλεφωνικά για τελευταία φορά...
Την επομένη, στις 08 του Νοέμβρη, πρωί
- πρωί στις 06.45΄, χτυπά το τηλέφωνό
μου και τινάζομαι ολόρθος από το κρεβάτι μου και μου λέει η αδελφή μου: «Η
μάνα μας Κυριάκο έφυγε με ανακοπή
για το στερνό ταξίδι…».
Ξαναμπαίνω, λοιπόν, τα ίδια ζάλα στο
πρωινό αεροπλάνο για να ρθώ στο σπίτι μας στην Κρήτη, στο Τεφέλι, και έχω
την εικόνα της στο νου μου και στα μάτια
μου την ώρα της πτήσεως και χωρίς να
το καταλάβω ή να το επιδιώξω έρχονται
ψιθυριστά στα χείλη τα λόγια:
Έκουσα το χαμπάρι σου
και μαύρισενε η μέρα
γιατί δεν θα σε ξαναϊδώ
ανωγειανέ μου αέρα.
Γειά σου μάνα, καλοστραθιά σου ίσαμε
την παντοτινή συνάντησή μας ξανά και
να ξέρεις ότι, όλες οι παραγγελιές σου

Εις μνήνην
Κωνσταντίνου
Χαιρέτη
(Νικάκη)
✞ Απεβίωσε 23/11/2018
Ετών 63

Ακόμα κι αν το περιμέναμε μας ξάφνιασε. Η ασθένεια που αφήνει θύματα τον
ταλαιπώρησε περίπου τέσσερα χρόνια.
Η διάρκεια του αγώνα του οφείλεται στο
ότι ήταν καλός μαχητής. Στηρίχτηκε γερά στα πόδια του και με αξιοπρέπεια
πάλεψε την αδυσώπητη μάχη με πενιχρά
μέσα απέναντι στο μεγάλο κακό που είχε φυτρώσει στο κορμί του. Αλλά και
πάλι δεν το έβαζε κάτω και μάλιστα πολλές φορές το χλεύαζε και με θάρρος
προχωρούσε για την εκπλήρωση του
κάθε ονείρου του. Ήταν αγαπητός με
οποιονδήποτε τον συναναστρεφόταν και
έδινε πάντα ανακούφιση με τα λόγια του.
Η εκτίμηση που έδειχναν στο πρόσωπο
του ήταν μεγάλη. Το εύρος τεράστιο.
Εκτός από την οικογένεια του τους στενούς και μακρινούς συγγενείς, από τους
φίλους του, που ήταν πολλοί, από τους
συναδέλφους του, τους καλούς μας γείτονες και σε όλα τα παιδιά, χάριζε την
ζεστασιά του, την αγάπη του, στήριγμα
κάθε ύπαρξης. Τα χρόνια που ζήσαμε
μαζί ήταν χρόνια αγάπης, βαθιάς επικοινωνίας και κατανόησης. Ο σεβασμός του
ήταν γενναιόδωρος σε μικρούς και μεγάλους. Λάτρευε όλα τα παιδιά και αυτά
του το ανταπέδιδαν. Τι να θυμηθούμε
από τα παιχνίδια, τις χαρές, τις όμορφες
στιγμές μας, που ήταν και η καθημερινότητα μας.
Τώρα θα μας λείψουν όλα αυτά. Τώρα
θα μας κοιτάει από ψηλά και σίγουρα θα
χαίρεται για αυτό που άφησε στο βραχύ
βίο του. Του χρωστούσε η ζωή περισσότερα χρόνια, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι και τόσο απλόχερη. Τώρα
θα βρει καλή συντροφιά στον παράδεισο
του από τους γονείς του, αλλά και από

τις απώλειες που βιώσαμε στον κοινό μας
βίο. Εκεί θα καλλιεργήσει και θα φυτέψει
τους εκλεκτούς του σπόρους και θα μοιράσει τους καρπούς σε όλους όπως έκανε και εδώ με τον μικρό μας κήπο. Γιατί
πάντα ήταν λάτρης του ωραίου και του
εκλεκτού και πάντα το επιδίωκε το κατακτούσε και μας το μοίραζε.
Καληνύχτα αγαπημένε μας σύντροφε,
πατέρα, αδελφέ, φίλε. Να περνάς καλά
εκεί που θα πας και καλή ξεκούραση
από τα επίγεια βάσανα σου. Να ξέρεις
ότι πάντα θα κατοικείς σε μια ακρούλα
στην καρδιά μας και ας είσαι απών. Καληνύχτα.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χώρο που
μας παραχωρήσατε ώστε να εκφράσουμε την θλίψη μας για τον πολυαγαπημένο μας Κώστα.
Η σύζυγός σου
Χρυσούλα Κοκκινομαρκάκη
Αγαπημένε μας αδερφέ,
Πάλεψες με το χάρο πολύ καιρό με πείσμα και γενναιότητα. Εκείνος όμως επέμενε πολύ, σε νίκησε και σε πήρε πολύ
νωρίς από κοντά μας.
Αγαπημένε μας Κώστα, αγαπήθηκες
από όλους μας πολύ για τον έντιμο και
ταπεινό χαρακτήρα σου, γιατί ήσουν παρών στις χαρές και στις λύπες μας πάντα
πρόθυμος να βοηθήσεις και να δώσεις.
Ήσουν ένας καλός αδερφός, καλός οικογενειάρχης, καλός φίλος, καλός γείτονας.
Ο θάνατός σου μας άφησε πίκρα και
πόνο.
Θα σε θυμόμαστε έτσι όπως ήσουν ,
ένας άνθρωπος απλός , αθόρυβος , αξιοπρεπής.
Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας, συγχωριανούς, φίλους και συγγενείς.
Οι αδερφές σου
Αφροδίτη-Ριρίκα-Ελένη-Κατερίνα.

Εις μνήνην
Ηρακλή
Ξυλούρη
(του Αστρινού)
✞ Απεβίωσε 31/08/2018

Αναχώρησες από το σπίτι σου, όπως
επιθυμούσες, για να πας στην μητέρα
μας, την αγαπημένη σου Μαριώ.
Την ημέρα που σε αποχαιρετήσαμε οι
λέξεις δεν έβγαιναν από το στόμα γιατι
ο πόνος δεν τις άφηνε. Ήθελα να πω δυό
λόγια για σένα, για την έντονη και αδάμαστη προσωπικότητά σου, αλλά δεν
μπόρεσα.
Πατέρα, ήσουν ιδιαίτερος άνθρωπος με
μεγάλη καρδιά, με θάρρος, τόλμη, ορμή,
αποφασιστικότητα και πείσμα. Οι συγκρούσεις μαζί σου ήταν έντονες και
δύσκολες. Όσο όμως κι αν διαφωνούσε
κάποιος μαζί σου, άλλο τόσο δεν μπορούσε να σε προσπεράσει αδιάφορα.
Η ζωή σου ξεκίνησε και τελείωσε με πολλές δυσκολίες, κυρίως γιατι έτσι θέλησες. Έπειτα από την θητεία σου στην
Κορέα, η φτώχεια σε οδήγησε στην Αθήνα, όπου δούλεψες, παντρεύτηκες και
έκανες τρία παιδιά και τέσσερις εγγονούς. Επέστρεψες όμως στα πάτρια εδάφη και ξεκίνησες στα πενήντα σου χρόνια πάλι από την αρχή δίνοντας ζωή και
χρώμα σ’έναν ξερό και άγονο τόπο, που
τον αγάπησες και τον πόνεσες πολύ. Αυτός ήταν ο τελευταίος σου αγώνας και η
πραγματοποίηση ενός μεγάλου ονείρου
να δημιουργήσεις και να ζήσεις ήσυχα
πια μακριά από την πόλη και τον κόσμο.
Πατέρα μας πολλοί είναι εκείνοι που θα
σε θυμούνται για την μεγάλη προσφορά
σου σε δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες όπου πρωτοστατούσες
πάντα με φλόγα, αγάπη και ανιδιοτέλεια.
Το σπίτι μας ήταν ανοικτό για όλους και,
τόσο εσύ όσο και η πολυαγαπημένη μας
μητέρα, ήσασταν πρόθυμοι να βοηθήσετε, ακόμη και εις βάρος της δικής σας
οικογένειας. Τα τελευταία χρόνια όμως
επέλεξες την απομόνωση και έλεγες ότι
ήθελες να σε θυμούνται για την εντιμότητα ,την γενναιότητα, το θάρρος και την
ανιδιοτέλειά σου.
Πατέρα μας, κατόρθωσες πολλά και δύσκολα και είμαστε περήφανοι για ‘σένα
και όσα μας κληροδότησες. Τα λόγια δεν
φτάνουν για σε αποχαιρετήσουμε και
έτσι θα προτιμήσουμε τις μαντινάδες,
που έλεγες στο ΠΑΓΝΗ όταν νοσηλεύτηκες για τελευταία φορά τον Μάρτιο
του 2018:
Αναστενάζω και φεύγουνε
όσα πουλιά πετούνε,
κλαίω κι αναμαζώνονται
και με παρηγορούνε
Άγγελος με χρυσά φτερά
το σώμα μου σκεπάζει
και κάνει αέρα στο κορμί
που βαριαναστενάζει
Χίλια με δέρνουν κύματα
μα ποιος θα τα μποδίσει
μέσ’το θλιμμένο μου κορμί
ας κάνει ο Χάρος χρήση

Αγαπημένε μας πατέρα,
Έφυγες από κοντά μας 31 Αυγούστου
ήρεμα και γαλήνια στον ύπνο σου, μετά
από σκληρή μάχη με την ασθένεια που
σε ταλαιπώρησε τους τελευταίους μήνες.
Πάλεψες όμως με γενναιότητα και διαύγεια ως το τέλος, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των γιατρών.

Αιωνία σου η μνήμη.
Καλή αντάμωση.
Τα παιδιά σου.
Εις μνήμη Ηρακλή Ξυλούρη, η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
100,00 ευρώ.
Εις μνήμη Ηρακλή Ξυλούρη η Ιωάννα
Ξυλούρη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50,00 ευρώ.

O Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» &
«Η Φωνή των Ανωγείων»

Χρόνια Πολλά &
Καλή Χρονιά με Υγεία!
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