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ανωγειανεσ αθιβολεσ, σελ. 7
ιστοριεσ του ωκεανου 
σελ. 7, της Μαρίας Χρονιάρη

σκεΨεισ 
σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

Σελ. 16-17

      39 ΧΡΟΝΙΑ  
      ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ  
ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ
➔ Πέρασαν 39 χρόνια  
από τότε που το αηδόνι της  
Κρήτης σίγησε για πάντα… 
Από τότε που ο Αρχάγγελος  
με την επική φωνή πέρασε  
στο πάνθεον των Αθανάτων…                     
Σελ. 9

 ντινοσ ΜερκουρΗσ 
Ο καρδιολόγος που έχει... «κλέψει»  

την καρδια των Ανωγειανων,  
μιλά για πρώτη φορά  

στη «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
για 2η χρονιά «ψάλλει» 
τα κάλαντα των  
Χριστουγέννων στον 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ  
ΔΗμΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο καρδιολόγος Ντίνος Μερκούρης  
με τις άμεσες συνεργάτιδές του

PHOTOCREDIT: MΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

(συνέχεια στις σελ. 4-5)

ΑΙμΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑθΗΝΑΣ

κοπΗ πρωτοχρονιατικΗσ 
πιτασ συλλογου 
ανωγειανων αθΗνασ
›Σάββάτο, 19 ΙάνουάρΙου 2019

ΔΗμΟΤΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗΣ

ΑΝΩΓΕΙΩΝ
άνώγεΙά, 

παρασκευΗ 28 ΔεκεΜβριου 2018

Μια νέα «δεξαμενή» γνώσης κοσμεί 
από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου 
τ’ Ανώγεια.                    (συνέχεια στη σελ. 10)

ΓΙΩΡΓΗΣ 
ΚΑΛΟμΟΙΡΗΣ 
(ΓΙΩΡΓΑΝΤΟΣ)

Σίγησε για πάντα  
η λύρα ενός μεγάλου δασκάλου  

της κρητικής μουσικής παράδοσης...

            ετΗσια τακτικΗ 
    γενικΗ συνελευσΗ

                ΕΚΛΟΓΕΣ 
                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       ›σελ. 16

Με μαντινάδες, χαμόγελα και προπαντώς 
θετική διάθεση για το νέο χρόνο που ήλθε, 
υποδέχτηκε το Δ.Σ. του Συλλόγου Ανωγεια-
νών Αθήνας τα μέλη και τους φίλους του, 
στο φιλόξενο «σπίτι» του στους Αμπελόκη-
πους, στο καθιερωμένο πια... ραντεβού με 
αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του.

“
”

σΜιΞαν και Φετοσ οι ανωγειανοι τΗσ αθΗνασ 

ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΤΗΣΙΟ 
«ΡΑΝΤΕΒΟΥ» ΤΟΥΣ 

αθΗνα
16/2/2019

Πρέπει να τηνε γράψουνε
τούτη τη μέρα σχόλη
που σμίγουν οι Ανωγειανοί
απ’ την Αθήνα όλη.

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ - 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ)

Σελ. 14-15

σελ. 11 Εγκαίνια

(συνέχεια στη σελ. 12)
(συνέχεια στη σελ. 13)

ΑθΗΝΑ, 
3 Μαρτίου 2019
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση

Ιδιοκτησία του Συλλόγου  
των Ανωγειανών της Αθήνας  

«ΤO ΙΔΑΙOΝ ΑΝΤΡOΝ»

γραΦεια

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

Ιωάννης Σπιθούρης, κιν.: 6937-325124

εκτυπωσΗ - βιβλιοΔεσια

Δεκάλογος Ε.Π.Ε.

ετΗσιεσ συνΔροΜεσ

Εσωτερικό 20 ευρώ - Εξωτερικό 40 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις  
των συντακτών τους. Κείμενα μπορούν να  

αποστέλονται στην εφημερίδα ηλεκτρονικώς ή  
εγγράφως. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων  
ή κειμένων της εφημερίδας, πλην της αντιγραφής  

του τίτλου και του λογοτύπου αυτής. Σε περίπτωση 
αναδημοσίευσης, για λόγους δεοντολογίας  
να αναγράφεται ο τίτλος της εφημερίδας.  

Φωτογραφίες και χειρόγραφα επιστρέφονται  
μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης.

Αριθμός λογαριασμού Συλλόγου στην  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

645512-5883-949 (όψεως)

IBAN GR5601714550006455125883949
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περιε-
χόμενα

(Φουντουλογιώργη) για την οικονομική ενί-
σχυση των σχολείων μας. 

Γ› Η Σχολική επιτροπή Γυμνασίου και 
Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά την 
Ειρήνη Βρέντζου του Γεωργίου, η οποία 
κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτρο-
πής το ποσό των 50 ευρώ, εις μνήμη Δέσποι-
νας Βολταίρας –Δακανάλη.

Δ› Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας-Πολιτισμού (Κοινωνική Υπηρε-
σία) του Δήμου Ανωγείων, αισθάνεται την 
υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά για την 
προσφορά ενός γεύματος από τον καθένα 
στο ενιαίο μαγειρείο του Δήμου
◗Την οικογένεια Κουτεντάκη Ελευθερίου 
και Γιάννας Κουνάλη εις μνήμη του πατέρα 
τους Βασιλείου Κουνάλη (Μαυρομάτη),
◗Tα παιδιά της Λουλουδιάς Δραμουντάνη 
εις μνήμη της με την παρέλευση 1 έτους από 
το θάνατό της.
◗Τα παιδιά της Σαμόλη Δόξας εις μνήμη 
της με τη παρέλευση 1 έτους από το θάνα-
τό της.

Ε› Ο Δ/ντης του Κ.Υ Ανωγείων ευχαριστεί 
θερμά για τις προσφορές τους
◗Εις μνήμη Κουνάλη Βασιλείου (Μαυρο-
μάτη) την Φασουλά Δημοκρατία χήρα 
Πολυζώη, η οποία διέθεσε το ποσό των 100 
ευρώ. 
◗Εις μνήμη Γεωργίου Σταυρακάκη (Γεωρ-
γαντά) 
Τον Σκουλά Μύρωνα (Τζαβολοβασίλη),  
ο οποίος διέθεσε το ποσό των 100 ευρώ,
Την οικογένεια του Μπέρκη Γεωργίου,  
οι οποίοι διέθεσαν το ποσό των 50 ευρώ,
Την Κεφαλογιάννη Σταυρούλα, η οποία 
διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ,
◗Εις μνήμη της Ελένης συζ. Σκουλά Δημη-
τρίου (Καργοδημήτρη)
Την οικογένεια του Κεφαλογιάννη Ιωάννη 
(Μπασακοβασίλη), οι οποίοι διέθεσνα το 
ποσό των 50 ευρώ,
Την οικογένεια του Κεφαλογιάννη Χαρα-
λάμπου,
Την οικογένεια του Σκουλά Μιχαήλ 
(Καργο μι χά λης), οι οποίοι διέθεσαν το πο-
σό των 100 ευρώ και
Την οικογένεια του Μπέρκη Δημήτρη - 
Μαρίας, οι οποίοι διέθεσαν το ποσό των 
50 ευρώ. 
◗Εις μνήμη Βασιλείου Καλομοίρη (Αρό λι-
θου), την οικογένειά του, οι οποίοι διέθεσαν 
το ποσό των 250 ευρώ για τις ανάγκες του.
◗Τον «ΟΜΙΛΟ ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε» για την 
δωρεά ειδών ιματισμού (σεντόνια τεμ. 40, 
μαξιλαροθήκες τεμ. 40, λουτροπετσέτα τεμ. 
40, μαξιλάρια τεμ. 40 και κουβέρτες πικέ 
τεμ. 25).
◗Εις μνήμη Γεωργίου Βρέντζου (Φουντουλο-
γιωργη), τη χήρα του Φερενίκη και τα παιδιά 
τους Αντώνη, Ειρήνη και Βάσω για τη δω-
ρεά ενός (1) «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟ-
ΜΕΤΡΟΥ EIN. M3», αξίας 700 ευρώ, 
◗Εις μνήμη Λουλουδιάς Δραμουντάνη, τα 
παιδιά της που με την συμπλήρωση ενός (1) 

έτους στην μνήμη της αγαπημένης τους 
μητέρας έκαναν δωρεά ένα (1) «ΕΠΙΤΟΙ-
ΧΙΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ» (αξίας 500 ευρώ).

ΣΤ› Ο πρόεδρος και το εκκλησιαστικό 
συμβούλιο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Ανωγείων ευχαριστούν θερμά την οικο-
γένεια του Βασιλείου Καλομοίρη (Αρό-
λιθου), οι οποίοι διέθεσαν εις μνήμη του 
το ποσό των 250 ευρώ. 

Ζ› Το Δ.Σ. του Σκακιστικούς Ομίλου 
Ανωγείων ευχαριστεί θερμά 
◗Τον Καλλέργη Γεώργιο του μιχαήλ για 
την προσφορά του ποσού των 100 ευρώ 
εις μνήμη Κωνσταντίνου Καλλέργη (Ντα-
λουκόκωστα),
◗Τον Νταγιαντά Γεώργιο του Αλεξάν-
δρου για την προσφορά του ποσού των 
50 ευρώ στην μνήμη Γεωργίου Φασουλά 
(Νταμπακογιώργη).

Ευχαριστήρια
σκ

έψ
ει

ς
... Λόγος πολύς (και δικαίως) γίνεται, για τον τρόπο με τον οποίο θα 

επαναπατριστούν, εκείνοι οι οποίοι στα χρόνια της οικονομικής χρήσης 
έφυγαν από την Ελλάδα για να βρουν δουλειά και να ζήσουν τους ίδιους 
και τις οικογένειές του. Μάλιστα τούτο απασχολεί τους περισσότερους 
που «βλέπουν» τον κίνδυνο (και είναι απόλυτα ορατός), έως το 2050, η 
Ελλάδα, λόγω της υπογεννητικότητας να έχει συρρικνωθεί κατά 2,5 εκατ. 
ανθρώπους. Και όταν η συζήτηση για τον πατριωτισμό μας, στις μέρες μας 
φουντώνει, θυμηδία μου προκαλεί η σκέψη των προαναφερθέντων δύο 
ευαίσθητων παραμέτρων και το πόσο στρεβλά τους αντιλαμβάνονται 
αρκετοί, ως προς τα μηνύματα τα οποία αυτές αναπέμπουν. Και εξηγούμαι: 
πατριώτης, δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρείται μόνον αυτός, που 
παρέμεινε και εξακολουθεί να μένει στον τόπο του και να παλεύει εντός 
των τειχών για την υπεράσπιση και για την, με κάθε τρόπο, διαφήμιση και 
προώθηση των συμφερόντων του και τη διάδοση του ελληνισμού. Αλλά 
ούτε πρέπει να εννοείται απαραίτητα, πατριώτης, εκείνος που αποκτά 
πολλά παιδιά, αντιμαχόμενος με τον τρόπο αυτό, και την υπογεννητικότητα, 
η οποία πλήττει τις περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες και όχι μόνον.
Πολύ περισσότερο δε, εκτιμώ, ότι μέχρι να μπορέσει η ελληνική πολιτεία, 
να «ξαναφέρει», με κάθε θεμιτό και εν ανάγκη μεγάλη, σαφώς, δελεαστικό 
τρόπο, όλους όσοι έφυγαν από την Ελλάδα, για μια καλύτερη ζωή ή απλώς, 
για αυτή και μόνον την επιβίωσή τους, καλό και χρήσιμο θα ήταν να δούμε, 
πώς οι απόδημοι αυτοί Έλληνες, μπορούν να βοηθήσουν τους 
«παραμένοντες» εδώ, ώστε να δημιουργήσουν έναν υγιή πατριωτισμό και 
να αντιληφθούν πρωτίστως, με τρόπο πιο σαφή ίσως, τη θέση της Ελλάδας 
στο σύγχρονο κόσμο.
Στο πλαίσιο τούτο και μ’αυτές τις σκέψεις, σκεφτόμουνα, ότι καλό θα μας 
έκανε ένα ταξίδι (έστω ολιγοήμερο) σε φίλους και συγγενείς που πρόσφατα 
έφυγαν και να δούμε από κοντά, όχι τουριστικά, τη χώρα όπου ζουν. Θα 
μας βοηθήσει να καταλάβουμε πράγματα στην πράξη. Να δούμε την 
καθημερινή ζωή ανθρώπων σε μια οικονομία που λειτουργεί, με κοινωνικό 
κράτος που δουλεύει και υποδομές που τις απολαμβάνουν όλοι. Μπορούμε 
να δούμε πώς είναι να πηγαίνει καλά ο τόπος σου και η πρόοδός του να σε 
περιλαμβάνει. Μπορούμε να βιώσουμε τις άμεσες, τις πρώτες έννοιες κι 
αγωνίες των άλλων λαών, που δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τις δικές μας, 
όπως ίσως θα θέλαμε να σκεφτόμαστε. Δεν υπάρχει σοβαρός λόγος ο 
πατριωτισμός να αφήνεται σ’ αυτούς που τον γελοιοποιούν, στους εθνικιστές 
και στην ακροδεξιά και να περιορίζεται από τα περίεργα (στενά, κάποιες 
φορές) μυαλά των αταξίδευτων και των «ελληναράδων». Έτσι, θα καταλά-
βουμε τα δίκια των άλλων, αλλά θα βιώσουμε και την πολυτέλεια του να ζεις 
κάπου χωρίς πολέμους, όπου περιφέρεσαι ελεύθερα και δουλεύεις 
οπουδήποτε, χωρίς μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια. Μπορούμε να μάθουμε 
Ιστορία που δεν ξέρουμε τριγυρνώντας σε μουσεία, να πάρουμε μια σύγχρονη 
οπτική, όχι αυτή του κρατικού, σχολικού βιβλίου. Όλα αυτά είναι πολύ 
χρήσιμα για να γίνουμε εξωστρεφείς πατριώτες, όχι κολλημένοι εθνικιστές 
με ψευδαισθήσεις ότι μόνο εμείς έχουμε προβλήματα, μόνο εμείς έχουμε 
αγωνίες, Ιστορία, γλώσσα και ότι είμαστε μόνο εμείς και κανένας άλλος. 
Ταυτόχρονα, βλέποντας ρεαλιστικά τη ζωή σε άλλα μέρη, θα σταματήσουμε 
να «αυτομαστιγωνόμαστε» και δη, συχνά αδίκως, μονολογώντας ή άλλοτε 
διατρανώνοντας υιοθετώντας ύφος «δέκα καρδιναλίων», λες και κατέχουμε 
όλη τη γνώση του κόσμου, τα δήθεν μετ’ωρίμου σκέψεως, εξαχθέντα 
συμπεράσματά μας, ότι: «δεν είμαστε για τίποτα», «διαλυμένη χώρα», 
«εξαθλίωση», «κατάντια», «είμαστε πίσω», «δεν αλλάζει η Ελλάδα» κ.αλ.
Αλλά η ζωή, σε άλλα μέρη, μπορεί «να μην έχει το φως και τα κάλλη της 
Ελλάδας….», αλλά, η έστω, ολιγοήμερη μύησή μας στη ζωή αυτή, θα μας 
δώσει την αφορμή και ίσως, ικανά ερεθίσματα, να φανταστούμε για τη 
χώρα μας, έναν άλλον πατριωτισμό. Άλλωστε, χωρίς να το θέλουν, πολλοί 
από τους τωρινούς Έλληνες στο εξωτερικό γίνονται, ευκολότερα και 
συχνότερα, πηγές κατανόησης για τη χώρα μας. Προκαλούν τον θαυμασμό 
με τη δουλειά τους και διαλύουν ρατσιστικές συνδέσεις που, φυσικά, 
υπάρχουν παντού. Ως φοιτητές διαπρέπουν με τις γνώσεις που πήραν απ’ 
το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ως ερευνητές, καλλιτέχνες ή εργάτες, 
υπερέχουν και καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης. Σπάνε κάθε μέρα, διαρκώς, 
το στερεότυπο του καθυστερημένου στις συναντήσεις, ανοργάνωτου 
κακομοίρη που προσέρχεται απροετοίμαστος. Διαφημίζουν την Ελλάδα 
επειδή είναι καλοί. Οι άλλοι λαοί, συζητώντας με τους Έλληνες που έφυγαν, 
μπορούν να κατανοήσουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα που τους 
«έδιωξαν» από την Ελλάδα. Δημιουργούν γνήσια κατανόηση και ειλικρινή 
σεβασμό για εμάς. Ακυρώνουν ρατσιστικά κολλήματα. Οι Έλληνες εκεί, 
μπορούν και πρέπει άλλωστε, να φυλάσσουν τις άλλες «Θερμοπύλες» του 
ελληνισμού, να είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε κάθε ανοησία και 
απλούστευση για τα «χάλια της Ελλάδας…» και την όποια επικαλούμενη 
κατάντια μας, ή όποια οπισθοδρόμησή μας. Και τούτο μπορούν να το 
κάνουν με την πλούσια κατάρτισή τους, η οποία δεν θα επιτρέψει εύκολα, 
στους συνομιλητές τους, να τους αμφισβητήσουν. Καταρτισμένοι όσο δεν 
πάει, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για υποτίμηση. Μπορούν με τον τρόπο 
τους, να δημιουργούν και θα συνεχίζουν να το κάνουν, υγιείς σχέσεις με 
ανθρώπους απ’ όλον τον κόσμο κι έτσι γίνονται γι’ αυτούς ένα όμορφο, 
δικό τους κομμάτι της Ελλάδας. Τι μπορεί να μας δώσει η νέα γενιά Ελλήνων 
εξωτερικού; Μπορούν να μειώσουν αποστάσεις με τον έξω κόσμο και με 
τους εαυτούς μας, να διώξουν και τον δικό μας ρατσισμό, στην πράξη. 
Κάνοντας ταξίδια για να τους δούμε, γνωρίζοντας τις παρέες τους, τις 
σχέσεις τους, τους συναδέλφους τους, γινόμαστε ανοιχτοί σε όλους τους 
λαούς, καταλαβαίνουμε ότι ο εθνικισμός είναι μια απάτη, κάτι φτιαχτό και 
αφύσικο. Μπορούν να μας δώσουν τα υλικά για έναν υγιή πατριωτισμό: 
μια εικόνα για την Ελλάδα ισορροπημένη, όχι το μάτι του διπολικού, όπου 
είμαστε και σπουδαίοι και αιώνια «ηττημένοι» ή «προδομένοι» δήθεν. Μας 
βοηθούν να δούμε τη χώρα μας αλλιώς. Δεν έχουμε μόνο εμείς Ιστορία, 
πάθη, διεκδικήσεις, οράματα. Δεν είμαστε μοναδικοί, αλλά δεν είμαστε ούτε 
άχρηστοι, αποτυχημένοι, κλέφτες, ανίκανοι και ασυνεπείς, έχουμε πολλά 
να προσφέρουμε. Υπάρχουν, ακόμα άνθρωποι που μπορούν να μας μάθουν 
πώς ν’ αγαπάμε την Ελλάδα. Αλλά αντί να τους καλούμε συνέχεια πίσω, 
ας πάμε πρώτα εμείς σ’ αυτούς μια επίσκεψη. Θα γυρίσουμε άλλοι άνθρωποι. 

Γιάννης Β. Μανουράς

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΚΑΙ θΕΛΟΥμΕ…

Ανωγειανές... 
μουσικές κυκλοφορίες

«Αμήχανο Κάλλος»

›› Κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 2017 από τις εκδόσεις «Λεξί-
τυπο» η δεύτερη ποιητική συλλογή του συγχωριανού μας Οδυσσέα 
Σπαχή με τίτλο «Αμήχανο Κάλλος». 
Η ποιητική αυτή  συλλογή συνιστά ένα «λύχνο» μνήμης στα βι-
ώματα που, μέσα από την διαδρομή τους στο χρόνο, δεν παύουν 
ποτέ, παρά τις πρόσκαιρες σκιές τους, να φωτίζουν το κάλλος. 
Εκείνο, δηλαδή, που εκτός από αντικείμενο θαυμασμού, είναι η 
ουσία και ο πυρήνας της ανθρώπινης ευδαιμονίας. 
Μνημονεύουμε το υστερόγραφο της ποιητικής αυτής συλλογής: 
«Ήμασταν παιδιά, ο Ιούνιος χάριζε στο χωριό μας τα χρώμα-
τα του θέρους και  το ήρεμο απόγευμα παρείχε την αφορμή 
για παιγνίδι. Ξαφνικά, σε μια ομάδα παιδιών που έπαιζαν 
στην πλατεία της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη είδα το μικρό-
τερο αδερφό μου, το Γιώργη. Έτρεξα και τον έπιασα από 
το χέρι. Ήμασταν παιδιά και μας άρεσε η ελευθερία, δεν 
πήγαμε σπίτι. Τραβήξαμε μαζί δυτικά, προς το κεντρικό 
δρόμο και φθάσαμε στο ύψωμα με τον ανοιχτό ορίζοντα προς τη δύση. 
Αντικρίσαμε το δίσκο του δύοντος ήλιου να βυθίζεται προς τις παραλίες του βόρειου Ρεθύ-
μνου. Ήμασταν παιδιά και δεν είχαμε διδαχθεί ακόμη να εκφράζουμε τη συγκίνησή μας μπροστά 
στην ομορφιά. Μείναμε για λίγο σαστισμένοι, γιατί δεν μπορούσαμε να ονοματίσουμε αυτό που 
βλέπαμε τότε. Ο Γιώργης χάθηκε πρόωρα, εγώ συνεχίζω. Γι’ αυτό του λέω έστω και τώρα: αμήχανο 
κάλλος». 

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  Ο Οδυσσέας Σπαχής γεννήθηκε στα Ανώγεια της Κρήτης, όπου και τελείωσε τις 
γυμνασιακές σπουδές του. Στη συνέχεια, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές του στην κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής 
Επιστήμης, με ειδικότητα στο Συνταγματικό Δίκαιο. Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα λογοτεχνικά πε-
ριοδικά μελετήματα γύρω από την πολιτική φιλοσοφία, την ποίηση και το λαϊκό πολιτισμό και έχει 
δώσει προσκεκλημένες ομιλίες για θέματα επιστημονικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος σε συ-
μπόσια και ημερίδες. Επίσης, έχουν δημοσιευθεί ποιήματα και διηγήματά του σε διάφορα περιοδικά 
λόγου και ποίησης. Στην εργογραφία του, εκτός από την παρουσιαζόμενη,ποιητική συλλογή «Αμή-
χανο Κάλλος», 

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  1› τα δοκίμια: «ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΜΥΘΟ» 
(εκδόσεις Αναλόγιο, 2002), «Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ» (εκδόσεις Ταξι-
δευτής, 2007), «ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (εκδόσεις 
Γραφομηχανή, 2015) και  
2› η ποιητική συλλογή «ΤΟ ΠΟΡΦΥΡΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ» (εκδόσεις Ίδμων, 2010). 
Στις 15 Ιουνίου 2015 τού απονεμήθηκε από το Δήμαρχο Καλαμάτας το βραβείο δοκιμίου ελεύθερου 
στοχασμού εις μνήμην «Παναγιώτη Φωτέα» για το δοκίμιό του «θεμελιώδη σύμβολα του ευρωπαϊ-
κού πολιτισμού».

›› Στη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτ-
λο «Αστριώτικο», συναντάμε ξανά, με το 
ώριμο παίξιμό του, τον εξ Ανωγείων ορμώ-
μενο καλλιτέχνη Δημήτρη Σταυρακάκη. 
Μετά τα δισκογραφικά του εγχειρήματα, τα 
τελευταία χρόνια με τα CD με τίτλους «Πά-
ντα μ’ετσά θα το λαλώ», «Ο νους μ’αλλού», 
και «Συμπαντικά και Ασύμπαντα» o εξ 
Ανωγείων ορμώμενος καλλιτέχνης, έρχεται  
για μία ακόμα φορά, με προσεκτικό, ώριμο 
παίξιμο και ευαίσθητο όσο και πλούσιο στοί-
χο, αλλά και την αισθαντική φωνή του, να 
μας παρασύρει στο μουσικό του ταξίδι.
Η νέα αυτή δουλειά του περιλαμβάνει 12 
κομμάτια, μεταξύ των οποίων › τη «Λευτε-
ριά», το «Πράμα», τη «ματζωρανόριζα», 
αλλά και το «Κόρη γαϊτάνι έπλεκε» και το 
«Χριστέ μου και να κάτεχα».
Στη μουσική είναι ο Δημήτρης Σταυρακά-
κης, ενώ ένα κομμάτι («Αμπεριά») έχει 
επενδύσει μουσικά ο Νικοδημήτρης Σταυ-
ρακάκης. Στους στίχους συναντάμε τον 
μήτσο Σταυρακάκη , τον ίδιο τον καλλιτέ-
χνη, αλλά και τον μίχαλο Σταυρακάκη, 
καθώς και τη Βίγλενα («Ματζωρανόριζα»). 
Το άλμπουμ περιλαμβάνει και κομμάτια από 
τον Βιτσέντζο Κορνάρο («Ερωτόκριτο» και 
«Πρώτο Πράμμα τσι τιμής»). Ο ίδιος ο πο-

λυτάλαντος Δημήτρης Σταυρακάκης, εισφέ-
ρει τη φωνή και το παίξιμο της λύρας και 
του μαντολίνου του και επιμελείται την όλη 
δουλειά, καθώς και την ενορχήστρωση, αλ-
λά και το remix, ενώ ο Γιάννης Χαραλα-
μπάκης παίζει λαγούτο, ούτι, κιθάρα, μπά-
σο και κρουστά. Ο Γιώργος Σαλούστρος 
από πλευράς του παίζει θιόμπολι.
Καλοτάξιδο και καλή ακρόαση σε όλους μας!

Φ.Α.

«Αστριώτικο»
ΔΗΜΗτρΗσ σταυρακακΗσ 
cretaN MUSic • ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

                       του οΔυσσεα σπαχΗ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «λεΞιτυπο» • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ανωγειανές... εκδόσεις
Α› Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Ανωγείων ευχα-
ριστεί θερμά για τις προσφορές τους:
◗Εις μνήμη Βασιλείου Κουνάλη (Μαυρο-
μάτη) 
Τον Κουνάλη Εμμανουήλ του Θοδωρο-
γιώργη, ο οποίος κατέθεσε στο ταμείο της 
Σχολικής Επιτροπής το ποσό των 100 ευρώ,
Τον Κουνάλη Μιχαήλ του Γεωργίου (Καρ-
ντάση), ο οποίος κατέθεσε στο ταμείο της 
Σχολικής Επιτροπής, το ποσό των 50 ευρώ,
Τον Κουνάλη Γεώργιο του Ιωάννη 
(Κουνα λογιώργη), ο οποίος κατέθεσε στο 
ταμείο της Σχολικής Επιτροπής, το ποσό 
των 50 ευρώ.
◗Εις μνήμη Γεωργίου Φασουλά (Νταμπα-
κογιώργη), 
Τον Στέφανο Ίσιρις, ο οποίος κατέθεσε 
στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής, το 
ποσό των 150 ευρώ,
Τον Στέλιο Λαγουδάκη, ο οποίος κατέθε-
σε στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής το 
ποσό των 40 ευρώ,
Τον Φασουλά Γιάννη -Αλεξία, ο οποίος 
κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής Επιτρο-
πής το ποσό των 50 ευρώ.
◗Εις μνήμη Λευκοθέας Κουνάλη,
Τον Κουνάλη Γεώργιο του Βασιλείου (Πρό-
εδρος), ο οποίος κατέθεσε στο ταμείο της 
Σχολικής Επιτροπής το ποσό των 50 ευρώ
Τον Κουνάλη Εμμανουήλ του Βασιλείου, 
ο οποίος κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής 
Επιτροπής το ποσό των 50 ευρώ
Την Οικογένεια Γεωργίου - Μαρίας Κου-
νάλη (Κουναλογιώργη), οι οποίοι κατέθε-
σαν στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής το 
ποσό των 50 ευρώ
Τον Κουνάλη Μιχαήλ του Γεωργίου 
(Καρντά ση), ο οποίος κατέθεσε στο τα-
μείο της Σχολικής Επιτροπής το ποσό των 
50 ευρώ
Τον Κουνάλη Μιχαήλ του Ιωάννου 
(Καΐκη), ο οποίος κατέθεσε στο ταμείο της 
Σχολικής Επιτροπής το ποσό των 50 ευρώ
Τον Κουνάλη Κωνσταντίνο του Ιωάννου 
(Καΐκη), ο οποίος κατέθεσε στο ταμείο της 
Σχολικής Επιτροπής το ποσό των 50 ευρώ.
◗Εις μνήμη Δέσποινας Δακανάλη (Βολταί-
ρας), τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαλο-
χωρίου Ηρακλείου, ο οποίος κατέθεσε στο 
ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το 
ποσό των 50 ευρώ.
◗Εις μνήμη μαρίας Νινηράκη (το γένος 
Ξυλούρη) και Ζαχαρένιας Βλαχάκη (το 
γένος Ξυλούρη), την Ιοκάστη μπαγκέρη, 
η οποία κατέθεσε στο ταμείο της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ανωγείων το ποσό των 100 ευρώ.
◗Τον κ. Σιγανό Γεώργιο του Ιωάννου, κα-
ταγόμενο από το Φαράτσι Μυλοποτάμου 
και διαμένοντα στην Αμερική, για τη δωρεά 
2.000 ευρώ για τις ανάγκες του 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου Ανωγείων.

Β› Το 4ο και 50ο δημοτικό σχολείο Ηρα-
κλείου-Τάλως επιθυμεί να εκφράσει τις ευ-
χαριστίες του στο προσωπικό του σχολείου 
για τη δωρεά του ποσού των 135 ευρώ, αλλά 
και για τη δωρεά του ποσού των 100 ευρώ 
από τη δασκάλα μας, Βρέντζου Μαρία, στη 
μνήμη του πατέρα της, Βρέντζου Γεωργίου 

Η συντακτική ομάδα της «Φωνής των Ανωγείων» και το δι-
οικητικό συμβούλιου του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας «Το 
Ιδαίον Άντρον», ευχαριστούν θερμά όλους τους συνδρομητές 
που, ανταποκρινόμενοι στην έκληση που απευθύναμε στο 
προηγούμενο φύλλο υπ’ αρ. 315 της «Φωνής», κατέβαλαν 
αμελητί τις οφειλόμενες συνδρομές τους, δείχνοντας εμπρά-
κτως τη στήριξή τους προς την εφημερίδα μας.
Δυστυχώς όμως οι συνδρομές που καταβλήθηκαν δεν ήταν οι 
αναμενόμενες και ενόψει της οικονομικής δυσχέρειας που 
αντιμε τωπίζει η συντακτική ομάδα, ο κίνδυνος να πάψει, μετά 
από σχεδόν μισό αιώνα ζωής, η «Φωνή» μας να «ηχεί», παρα-
μένει ορατός. 
Ενημερώνουμε, ως εκ τούτων, όλους τους παραλήπτες της «Φω-
νής των Ανωγείων» ότι το επόμενο φύλλο (317) θα αποσταλλεί 
μόνο σε όσους είναι ταμειακώς εν τάξει με τις εισφορές τους.

Όποιος λοιπόν επιθυμεί να εξακολουθήσει να λαμβάνει την 
ιστορική εφημερίδα του Συλλόγου μας, παρακαλείται θερμά να 
καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές του έως 10 Ιουνίου 2019. 
Επαναλαμβάνουμε ότι το ποσό της ε τ ή σ ι α ς συνδρομής της 
«Φωνής των Ανωγείων» ανέρχεται σε 20,00 Ευρώ για τους 
κάτοικους της Ελλάδας και 40,00 Ευρώ για τους κατοίκους του 
εξωτερικού.

Ας εξακολουθήσουμε να δίνουμε στην «Φωνή» μας την έντα-
ση που αξίζει στον τόπο καταγωγής της, την ιστορία της, το 
μεράκι, την αγάπη και το πείσμα της Συντακτικής της Ομά-
δας. Το... «τίμημα» είναι πραγματικά αμελητέο...

Εκ της Συντακτικής Ομάδα της «Φωνής» και του Δ.Σ. του 
Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΣΙΓΗΣΕΙ...



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
ΣΤOΝ
Μανώλη  
σκανδάλη
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Γιατρέ, καλή χρονιά με υγεία και… καλή καρδιά για όλο τον 
κόσμο! Είστε ο μόνος που ξέρει τι κρύβει μέσα του η καρδιά 
των περισσότερων Ανωγειανών και όχι μόνο! (γέλια…)
ΝΜ› Καλημέρα… Καλή Χρονιά εύχομαι σε σένα, την οικο-
γένεια σου και σε όλα τα Ανώγεια! Χαίρομαι που ανταμώ-
σαμε και είμαι έτοιμος, στη διάθεσή σου, να σου πω τι κρύβουν 
οι καρδιές των Ανωγειανών (γέλια…). Οι καρδιές των Ανω-
γείων είναι καλές, μεγάλες και δυνατές καρδιές…

Μεταφορικά, σίγουρα! Κυριολεκτικά, όμως;
ΝΜ› Εντάξει… Έχουν τα προβλήματά τους, όπως όλων των 
ανθρώπων και όλων των ελλήνων και αυτό γιατί καπνίζουν, 
κάποιοι δεν περπατάνε πολύ, έχουν ζάχαρο, παράγοντες που 
δημιουργούν προδιάθεση για βλάβη στην καρδιά. Χαίρομαι 
που στα Ανώγεια έχω γνωρίσει πολλούς αιωνόβιους και περ-
νάμε πολύ καλά! 

Πώς πρωτοξεκίνησε η πρωτοβουλία αυτή να κατεβαίνετε στα 
Ανώγεια και να… «βλέπετε» τι «κρύβει» η καρδιά των Ανω-
γειανών;
ΝΜ› Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον Ατζαροβασίλη (σ.σ. 
Βασίλη Σμπώκο), ο οποίος είχε έρθει στο νοσοκομείο που 
ήμουν παλιά, στο ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ. Μιλήσαμε, γνω-
ριστήκαμε και επειδή είμαστε παρορμητικοί και οι δύο, απο-
φασίσαμε να κατεβαίνω μία φορά το μήνα στ’ Ανώγεια.

Ο καρδιολόγος που έχει...  
               «κλέψει» την καρδιά των Ανωγειανών, ανοίγει τη δική του καρδιά 
                και μιλά για πρώτη φορά στη «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Υπήρξαν κάποια εμπόδια στην αρχή μέχρι αυτή η πρωτοβουλία, αυτό το εγ-
χείρημα να «βρει» το δρόμο του;
ΝΜ› Ναι, βεβαίως! Στην αρχή υπήρχαν μερικές δυσκολίες. Έπρεπε να πά-
ρουμε άδειες από τους Ιατρικούς Συλλόγους Αθηνών και Ηρακλείου και τις 
αντίστοιχες ΥΠΕ (σ.σ. Υγειονομικές Περιφέρειες), αλλά και από τα δυο 
νοσοκομεία. Αυτό αποφασίστηκε να γίνεται Σαββατοκύριακα που δεν έχω 
εφημερία. Έτσι, χωρίς να ενοχλούμε κανέναν, αποφασίσαμε να κατεβαίνου-
με στην Κρήτη. Πλέον έχω αγαπήσει τόσο πολύ αυτό το τόπο που λέω ότι 
«Δεν κατεβαίνω μια φορά το μήνα στην Κρήτη, αλλά λείπω πολλές μέρες το 
μήνα από τα Ανώγεια!!»

Υπήρξε Σαββατοκύριακο που συναντήσατε εμπόδια όσον αφορά τις μετακι-
νήσεις σας από την Αθήνα για την Κρήτη και τα Ανώγεια;
ΝΜ› Μία φορά υπήρξε πρόβλημα με τον καιρό αλλά φύγαμε αντί στις εννιά 
το βράδυ στη μία τα μεσάνυχτα. Και άλλη μια φορά, προς μεγάλη μου χαρά 
και ικανοποίηση, που αποκλείστηκα στην Κρήτη και στα Ανώγεια λόγω 
απεργίας των πλοίων. Έμεινα δέκα μέρες, περίπου, στα Ανώγεια, ήταν και 
Δεκέμβρη και όπως καταλαβαίνεις πέρασα πάρα πολύ ωραία!!

Βρήκατε την κατάλληλη υποδομή στο Κ.Υ. Ανωγείων, ώστε να κάνετε την 
δουλειά σας όπως ακριβώς θα θέλατε;
ΝΜ› Δεν ξέρω αν έχεις δει άλλα Κέντρα Υγείας στην Ελλάδα…
Το Κέντρο Υγείας Ανωγείων είναι ένα από τα καλύτερα Κέντρα Υγείας που 
υπάρχουν! Έχει υποδομές. Τα μηχανήματα είναι, βέβαια, κάπως παλιά αλλά 
τώρα πιστεύουμε να πάρουμε ένα καινούργιο μηχάνημα και πιστεύουμε ότι θα 
τα καταφέρουμε. Υποδομή, όπως είπα, υπάρχει, γιατροί υπάρχουν, και πριν 
και τώρα, είναι ένα από τα πρότυπα Κέντρα Υγείας στην Ελλάδα και το σκο-
πό του τον εξυπηρετεί απόλυτα. Εδώ θέλω να τονίσω ότι έχει μια ικανότατη 
υπάλληλο που ρυθμίζει τα πάντα. Είναι η Ρένα Ανδρεαδάκη, που αν έλειπε, 
δύσκολα θα παρέμενε σε τόσο υψηλό επίπεδο το K.Y. Ανωγείων.

Τί σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο στην κλειστή κοινωνία των Ανωγείων;
ΝΜ› Ότι υπάρχει αυτό που λέμε οικογένεια, φιλία και απλότητα! Παρά τις 
πολιτικές αντιπαραθέσεις που υπάρχουν – αλλά αυτές υπάρχουν παντού – οι 
οικογένειες είναι δεμένες! Οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί που υπάρχουν 
στ’ Ανώγεια, μου αρέσουν πολύ!

Από τις επισκέψεις σας στ’ Ανώγεια, έχετε διαπιστώσει αν 
οι Ανωγειανοί, είναι επιρρεπείς σε έναν τρόπο ζωής και σε 
διατροφικές συνήθειες που κάνουν ζημία στην καρδιά τους 
και γενικά στην υγεία τους;
ΝΜ› Κοίταξε…Υπάρχει μια παλιά νοοτροπία που σιγά – 
σιγά αλλάζει. Δηλαδή, όσο αισθάνομαι καλά δεν πάω στο 
γιατρό και δεν ψάχνομαι. Δεν κάνω με λίγα λόγια προλη-
πτικό έλεγχο. Αυτό μέρα με τη μέρα πάμε να το αλλάξουμε 
και σε ένα βαθμό το έχουμε πετύχει. Σίγουρα χρειάζεται να 
γίνεται ένας προληπτικός έλεγχος. Ειδικά μετά την ηλικία 
των σαράντα ετών καθένας οφείλει να κάνει ενδεικτικά 
βιοχημικό έλεγχο, ακτινογραφία θώρακος, triplex καρδιάς 
και, αν χρειάζεται, τεστ κοπώσεως. Τα περισσότερα από 
αυτά μπορούν να γίνουν στ’ Ανώγεια.

Έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις, άτομα υπέρβαρα κατά 
50 - 60 κιλά ή και παραπάνω και ζουν, όπως ζουν, αρκετά 
χρόνια, κι απ’ την άλλη άτομα που έχουν ιδανικό βάρος, 
γυμνάζονται και ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλ-
λά «έφυγαν» νωρίς από καρδιά! Τι συμβαίνει στην πρώτη 
περίπτωση και τι στην δεύτερη;
ΝΜ› Κοίτα να δεις τι συμβαίνει… Όπως κάθε άνθρωπος 
έχει τα δικά του μοναδικά δαχτυλικά αποτυπώματα, έτσι και 
το DNA δεν είναι το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους. Κι εγώ 
ξέρω ανθρώπους που ενώ έχουν πίεση, ζάχαρο και καπνί-
ζουνε ζουν πολλά χρόνια, και άτομα, και μάλιστα από το 
φιλικό μου περιβάλλον, που ενώ κάνουν αθλητισμό και δεν 
έχουν κανένα παράγοντα κινδύνου φαινομενικά, έχουν πε-
ράσει εμφράγματα και εμφάνισαν στεφανιαία νόσο. Βέβαια, 
αν καπνίζει κάποιος και έχει και προδιάθεση, σίγουρα δια-
τρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από το μέσο όρο. Η στατιστική 
είναι μια επιστήμη που προσφέρει πολλά, περισσότερο για 
το σύνολο και λιγότερο για το άτομο. Όταν προσπαθείς να 
θεραπεύσεις κάποιον πρέπει να του δώσεις ξεχωριστή αγω-
γή, γιατί το κάθε άτομο διαφέρει από το άλλο ακόμα και 
όταν παρουσιάζει την ίδια ασθένεια. Συμβαίνει αυτό το πρά-
μα που λες αλλά δεν συμβαίνει για όλους. Δεν σημαίνει ότι 
όλοι που καπνίζουν θα πάθουν κάτι! Κάποιοι δεν θα πάθουν 
τίποτα! Τώρα, αν θέλει κάποιος να το ρισκάρει… 
Αυτό που έχω προσέξει στ’ Ανώγεια και το οποίο είναι 
πολύ καλό, είναι πως προσέχουν πάρα πολύ όταν σκέπτο-
νται να παντρευτούνε. Δηλαδή δεν επιλέγουν άτομα με τα 
οποία είναι τρίτα ή τέταρτα ξαδέλφια. Αυτό δεν συμβαίνει 
σε άλλες κοινωνίες της επαρχίας.

θέλετε να πείτε ότι αυτό επηρεάζει για τερατογενέσεις; 
ΝΜ› Βεβαίως επηρεάζει. Γιατί αν υπάρχει κάποιο κακό 
γονίδιο, αυτό θα περάσει στα παιδιά!

Είναι αλήθεια ότι ο Ανωγειανός… ζητάει πιο πολλά απ’ ότι 
μπορεί να δώσει κανείς, αλλά αποζημιώνει με πιο πολλά απ’ 
ότι μπορείς να πάρεις. Φαντάζομαι αυτό στα Ανώγεια θα το 
έχετε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια!
ΝΜ› Σίγουρα! Η αγάπη που δίνει ο Ανωγειανός με την 
καρδιά του δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος και έχω 
ταξιδέψει πολύ στην χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες. 
Την ανιδιοτελή αγάπη του Ανωγειανού δεν θα την βρεις 
πουθενά!! 

Στην μέχρι τώρα πορεία σας στην ιατρική, σας έχει τύχει 
κάποιο σπάνιο περιστατικό που σας έχει συγκλονίσει; 
ΝΜ› Ναι, βέβαια, μου έχει τύχει! Ήρθε στο νοσοκομείο μια 
νέα γυναίκα 43 χρονών, η οποία είχε μια σειρά από προ-
βλήματα και μια εκπληκτικά παράξενη πορεία! Με λίγα 
λόγια έκανε επτά χρόνια πυρετούς! Όταν λέμε πυρετό εν-
νοούμε υπυρεξία 43 βαθμούς! Παρά τον πλήρη ιατρικό 
έλεγχο δεν της έβρισκαν τίποτα! Στην αρχή λέγανε ότι ήτα-
νε κάποιο ρευματικό νόσημα, αλλά τελικά δεν ήτανε! Να 
μην στα πολυλογώ, της έδωσαν τεράστιες δόσεις κορτιζόνης 
και όταν βαρέθηκε η κοπέλα έκοψε την κορτιζόνη και στα-
ματήσανε οι πυρετοί χωρίς να της βρουν τι είχε! Ακολουθεί 
δεύτερο στάδιο. Εκεί που περπατούσε ξαφνικά έπεφτε κά-
τω στο δρόμο με αποτέλεσμα να είχε ένα σωρό κατάγματα! 
Αυτό το πράγμα κράτησε πέντε χρόνια! Της έκαναν κάθε 
είδους εξετάσεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς! Ακόμα και 
γενετικό έλεγχο χωρίς να βρούνε τίποτα! 
Ακολουθεί τρίτο στάδιο. Εκεί εμπλακήκαμε εμείς οι καρδι-
ολόγοι, που ενώ όλες οι εξετάσεις της κοπέλας ήταν φυσι-
ολογικές, όταν περπάταγε και ήθελε να διανύσει δέκα μέτρα 
απόσταση ήθελε μισή ώρα με δύσπνοια, λαχάνιασμα και με 
130 σφίξεις μόνιμα όλη τη μέρα! Της είχανε δώσει κάτι φάρ-
μακα που φρενάρουνε κατά κάποιο τρόπο την καρδιακή 
συχνότητα, αλλά κάποια στιγμή τα έκοψε φάρμακα και 
βελτιώθηκε για λίγο, αλλά προσωρινά. 
Έρχεται και τέταρτο στάδιο όπου ξαφνικά πέφτουν οι παλ-
μοί της από τους 130 στους 40 αλλά πάλι σερνότανε! Απο-
φασίζουμε να της βάλουμε βηματοδότη αφού οι ενδείξεις 
της το επέτρεπαν. Από την στιγμή που της βάλαμε τον βη-
ματοδότη οι σφίξεις της ανήλθαν στις 60, δηλαδή εντός 
φυσιολογικών ορίων, αλλά το εκπληκτικό ήτανε ότι ο βη-
ματοδότης δεν χρειάστηκε να λειτουργήσει ποτέ!!

Πραγματικά φοβερό περιστατικό! Τελικά καταλήξατε σε τι 
οφειλόταν όλο αυτό το μυστήριο πράγμα;

ΝΜ› Αυτό που είχα σκεφτεί εγώ ήταν ότι ίσως επρόκειτο για 
μια δυσλειτουργία του αυτονόμου νευρικού συστήματος της 
συμπαθητικής και παρασυμπαθητικής μοίρας που πιθανόν 
να της δημιουργούσε όλα αυτά τα προβλήματα.

Η καρδιά προειδοποιεί με συμπτώματα;
ΝΜ› Γενικά ναι, αλλά εξαρτάται. Κακά τα ψέματα, σήμερα 
τρία είναι τα κυριότερα προβλήματα από τα καρδιομεταβο-
λικά νοσήματα. Το πρώτο είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, το 
άλλο η υπέρταση και το τρίτο, στο οποίο οδηγούν και τα δύο 
πρώτα μαζί, η στεφανιαία νόσος. Όχι πάντα αλλά τις περισ-
σότερες φορές. Στις προσεχείς δεκαετίες η επιστήμη θα εστι-
άσει σε αυτά τα τρία προβλήματα, προκειμένου να δοθούν 
λύσεις και σ’ αυτά.

Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι όποιος έχει δυνατή καρδιά 
ζει και πολλά χρόνια;
ΝΜ› Βεβαίως είναι αλήθεια! Θα έλεγα σε ένα ποσοστό πάνω 
από 60%, αν κάποιος έχει γερή καρδιά «κατακτά» ευκολότε-
ρα τη μακροζωία. Βέβαια, από την άλλη, υπάρχει και ο καρ-
κίνος. Αν και σε πολλές μορφές καρκίνου σήμερα έχει γίνει 
σημαντική πρόοδος! Η Ιατρική αλλάζει προς το καλύτερο, η 
θεραπευτική και χειρουργική προσέγγιση σε συνδυασμό με 
τα νέα φάρμακα, τείνουν να κάνουν τον άνθρωπο να αυξάνει 
το προσδόκιμο ζωής. Μην σου φανεί παράξενο – εμείς φυσι-
κά δεν θα το προλάβουμε- αν τον επόμενο αιώνα τα χρόνια 
του ανθρώπου είναι 150 -170, ακόμα και 180 χρόνια! Σ’ αυτό 
θα συντελέσει πολύ η αλλαγή οργάνων του σώματος. 

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες του Συστήματος Υγεί-
ας στην Ελλάδα;
ΝΜ› Πολύ δύσκολη ερώτηση!! (γέλια..) Κοίταξε… Έχουμε 
πάρα πολύ καλούς γιατρούς στην Ελλάδα και η απόδειξη 
αυτού είναι ότι αυτοί που φεύγουν στο εξωτερικό Γερμανία, 
Αγγλία, Σουηδία, θεωρούνται στις χώρες υποδοχής κορυφαί-
οι! Ένα μεγάλο πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
είναι ο γεωγραφικός διαμελισμός της Ελλάδας! Δηλαδή, έχου-
με ακτογραμμή που είναι η ένατη στον κόσμο! Έχουμε 117 
νησιά κατοικημένα και κάθε άνθρωπος δικαιούται να έχει το 
γιατρό του, αν θέλουμε να μιλάμε για ισότητα! Μετά, είναι η 
πρόσβαση που δυσχεραίνει την κατάσταση! Πχ. Στην Θύμαι-
να, ένα μικρό νησάκι με καμιά εκατό πενηνταριά κατοίκους, 
δίπλα στους Φούρνους Ικαρίας. Πώς θα πάει, λοιπόν, ένας 
μόνιμος κάτοικος από την Θύμαινα στην Αθήνα με βαρύ και 
επείγον περιστατικό και με άσχημες καιρικές συνθήκες; Δεν 
λέω η Θύμαινα και η κάθε Θύμαινα να έχει ένα τριτοβάθμιο 
νοσοκομείο, αλλά να έχει τουλάχιστον γιατρό! Αυτό, θα έλε-
γα ότι είναι ένα γενικό πρόβλημα της χώρας μας, με δεδομένο 
τον εκτεταμένο γεωγραφικό διαμελισμό! Μια λύση θα ήταν 
να εξοπλιστούν οι δυσπρόσιτες αυτές περιοχές με ελικόπτερα 
παντός καιρού με μόνιμο πλήρωμα. Αυτά όμως κοστίζουν! Το 
άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γίνει, επιτέλους, 
εθνικοποίηση του φαρμάκου. Στην Αγγλία δεν σου λένε να 
πάρεις το τάδε φάρμακο της τάδε εταιρείας. Όταν είσαι μέσα 
στο νοσοκομείο και πρέπει να πάρεις ένα συγκεκριμένο φάρ-
μακο θα σου δώσουν την δραστική ουσία π.χ. ακετυλοσαλικυ-
λικό οξύ (σ.σ. Ασπιρίνη). Σε αυτές τις χώρες γίνεται μειοδο-
τικός διαγωνισμός και όποια εταιρεία κερδίσει, το 80% των 
περιπτώσεων των ασθενών θα λαμβάνει φάρμακο παραγωγής 
της για την εκάστοτε συγκεκριμένη ασθένεια! Έτσι έχουν 
καταφέρει να μειώσουν το κόστος των φαρμάκων. Το ίδιο θα 
μπορούσε να γίνει και σε όλα τα νοσοκομειακά υλικά. Τα 
φάρμακα συνεχώς εξελίσσονται, βγαίνουν νέα αντικαρκινικά 
φάρμακα τα οποία είναι πανάκριβα. Το πρόβλημα είναι γενικό 
και θα έπρεπε οι φαρμακευτικές εταιρείες να μην έχουν γνώ-
μονα μόνο το κέρδος, αλλά και τις ανάγκες των ανθρώπων! 

Τι φταίει και έχουμε πάρα πολλά κρούσματα ανίατων ασθε-
νειών; Έχουμε λάθος διατροφικές συνήθειες; Ευθύνονται οι 
περιβαλλοντικές συνθήκες; Κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς; Τι 
συμβαίνει απ’ όλα;
ΝΜ› Θα σου πω… Αυτό που λένε ότι ο άνθρωπος κατάφερε 

να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής, είναι ένας μύθος! Ο Νεύτω-
νας πέθανε 77 χρονών, ο Νταβίντσι 67, ο Γαλιλαίος 78. Στην 
αρχαία Ελλάδα υπήρξαν κάποιοι που έφτασαν σε ακόμα 
μεγαλύτερη ηλικία! Αυτό το οποίο έχει αλλάξει είναι το ότι 
τώρα δεν υπάρχουν πόλεμοι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν 
λιμοί που ευθύνονταν για πολυάριθμους θανάτους! Στην Γαλ-
λία και στην Ευρώπη το 1350 για παράδειγμα, από τον λοιμό 
της πανώλης ή της σύφιλης πέθαναν πάνω από 100 εκατομ-
μύρια άτομα συνολικά! 
Σήμερα, η ιατρική έχει αλλάξει. Βγαίνουν νέα φάρμακα, η χει-
ρουργική ακολουθεί νέες μεθόδους, γίνονται μεταμοσχεύσεις, 
που σίγουρα επιτείνουν την επιβίωση του ανθρώπου. Και στην 
αρχαιότητα υπήρχε ο καρκίνος, αλλά δεν έφταναν οι άνθρωποι 
στην ηλικία, ώστε να εκδηλωθεί. Το DNA είναι συγκεκριμένο 
για κάθε άνθρωπο. Είναι έτσι προγραμματισμένο, ώστε να 
ζήσει ο κάθε άνθρωπος με αυτό που του λέει το DNA του. 

Ποιός είναι πιο ισχυρός παράγοντας και ποιό επικρατεί περισ-
σότερο με βάση το προσδόκιμο ζωής από το παρακάτω παρά-
δειγμα που θα σας πω: Άτομο με όχι και τόσο καλό οικογενεια-
κό ιστορικό, που όμως προσέχει την διατροφή του, γυμνάζεται, 
δεν έχει καπνίσει ποτέ και γενικά δεν κάνει καταχρήσεις ή άτο-
μο με πολύ καλό οικογενειακό ιστορικό, που και οι δυο γονείς 
του έζησαν ως τα βαθιά γεράματα χωρίς προβλήματα αλλά, δεν 
ακολουθεί ιδανικό τρόπο ζωής και κάνει πολλές καταχρήσεις;
ΝΜ› Κοίτα… μπορείς, ακολουθώντας έναν προσεκτικό τρό-
πο ζωής, μπορείς να βελτιώσεις παράγοντες όπως το σάκχαρο, 
την χοληστερόλη, την πίεση. Το γονιδίωμα όμως που περνά 
από τους γονείς στα παιδιά, δεν μπορεί να τροποποιηθεί! Οι 
έρευνες στρέφονται και προς τα εκεί, να αλλάξουμε το γονι-
δίωμα, αλλά αυτό δημιουργεί άλλα εμπόδια, ηθικού τύπου! 

Ποιοι είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι της καρδιάς; 
ΝΜ› Το να ζει κανείς στ’ Ανώγεια! (γέλια…) Η ζωή στην 
πόλη είναι πάρα πολλή αγχωτική! Είσαι συνεχώς με το βλέμ-
μα στο ρολόι και οι ρυθμοί είναι πολύ έντονοι! Στα Ανώγεια 
είσαι πιο χαλαρός! Θα πας στα πρόβατα, θα πας στις ελιές, 
θα καλαμπουρίσεις στα καφενεία, έχεις καθαρότερο αέρα 
και γενικά «βλέπεις» τη ζωή αλλιώς!

Σας έχει τύχει ασθενής να έρθει σε σας με σοβαρό καρδιολο-
γικό καρδιάς χωρίς καν να το γνωρίζει;
ΝΜ› Πολλές, πάρα πολλές φορές! Και μάλιστα συνάδελφος 
μου! Ήμουν σε εφημερία και μου λέει, Ντίνο, κάνε μου σε 
παρακαλώ ένα υπερηχογράφημα διότι νιώθω κάτι τσιμπιμα-
τάκια… Μόλις είδα την εξέταση, του είπα ότι μέσα σε τρείς 
μέρες πρέπει να μπει χειρουργείο!!

Έλεγε αλήθεια ότι δεν είχε συμπτώματα ή αυτού του είδους 
τα περιστατικά δεν έχουν συμπτώματα;
ΝΜ› Ακριβώς αυτό που λες! Είχε ανεπάρκεια μιτροειδούς, 
που είναι ασυμπτωματική! Τώρα είναι μια χαρά! 

Με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, δεν γίνεται;
ΝΜ› Ναι αλλά μετά δεν μπορείς να πάρεις σύνταξη! Μετά 
ποιος θα σε πληρώνει; Εγώ δεν θέλω να πληρώνομαι στα 
Ανώγεια! 

Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία αυτή, αλλά 
και για το χρόνο σας!
ΝΜ› Ευχαριστώ κι εγώ, Μανώλη και για μια ακόμα φορά τα 
χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου στ’ Ανώγεια και τον 
ορεινό Μυλοπόταμο!!!

Ντίνος μΕΡΚΟΥΡΗΣ 

σε μια κοινωνία που –σχεδόν– όλα μετρώνται με χρήμα και με γνώμονα το ατομικό όφελος,  
με τις στοιχειώδεις αρχές και αξίες να κινδυνεύουν να ισοπεδωθούν από την λαίλαπα της ηθικής 
κατάπτωσης, ευτυχώς υπάρχουν ακόμα συνάνθρωποί μας που κρατούν σθεναρά και ψηλά τη  
σημαία της κοινωνικής προσφοράς! ο ντίνος Μερκούρης είναι ένας από αυτούς. Η ανθρωπιά, το  
ήθος και η αξιο πρέπεια αντανακλούν απόλυτα στο πρόσωπό του! ο καρδιολόγος που έχει κλέψει  
την καρδιά των ανωγειανών, ανοίγει την δική του καρδιά και μιλά αποκλειστικά στην εφημερίδα μας.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  
ΜΕΓΑλΥΤΕΡΟ ΗθΙΚΟ  
ΟΦΕλΟΣ ΠΟΥ  
ΑΠΟΚΟΜΙΣΑΤΕ ΩΣ ΤΩΡΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΝΑ 
ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΤΕ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ; 

μα… η αγάπη!  
Η αγάπη των Ανωγειανών!  
Οι Ανωγειανοί με  
υποδέχτηκαν από την  
αρχή με ζεστασιά και  
κάθε μέρα γινότανε  
δυνατότερη και οι δεσμοί 
ισχυρότεροι κάθε φορά  
που πήγαινα!  
Περιμένω τη στιγμή που 
θα κατέβω στην Κρήτη  
και τα Ανώγεια για να  
ξανανιώσω την αποδοχή 
του κόσμου, που μου  
ανοίγει την αγκαλιά και 
την καρδιά του!

         ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ:    
•Τις δυσκολίες του  
Συστήματος Υγείας  
στην Ελλάδα… 
•Τους εχθρούς και τους 
συμμάχους της καρδιάς και 
την σημασία της πρόληψης… 
•Την κοινωνία  
των Ανωγείων… 
•Το μεγαλύτερο ηθικό  
όφελός του από τα Ανώγεια... 
•Τις αιτίες των πολλών 
κρουσμάτων ανίατων  
ασθενειών…  
•Τις σκέψεις του όταν θα 
πάψει να ασκεί το λειτούρ-
γημά του στην Αθήνα…

ΕΧΕΤΕ θΕΣΕΙ ΤΕλΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ Τ’ ΑΝΩΓΕΙΑ;

Όσο πάει! θέλω να έχω την υγεία μου και 
στα επτά χρόνια που μου απομένουν μέχρι 
να πάρω σύνταξη να κάνω αυτό που κάνω 
μέχρι τώρα! θέλω να βρεθεί μια φόρμουλα 
μετά που θα πάρω σύνταξη, με όποια κυ-
βέρνηση θα είναι τότε, να συνεχίσω στ’ Ανώ-
γεια να προσφέρω τις υπηρεσίες μου! μπαί-
νουν όμως πρακτικά ζητήματα στη μέση,  
διότι όταν πάρεις σύνταξη, πώς μπορείς να  
εξακολουθήσεις να ασκείς το επάγγελμα;

Ο Ντίνος Μερκούρης › 
με τον Μανώλη 
Σκανδάλη  
την ώρα της 
συνέντευξης

Ο Ντίνος Μερκούρης ξεφυλλίζει την εφημερίδα μας

PhotoCREDIT  Raba
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Δέκα σφαίρες ...από την ίδια τρύπα!
Όταν υπηρετούσε την θητεία του ο Ζαχαρίας ο Καραμπίνης, ο λόχος στον 
οποίο ανήκε είχε πάει στο πεδίο βολής για εξάσκηση χρήσης όπλου. Ήταν 
και η πρώτη εμπειρία του Ζαχαρία στη ζωή του στην οπλοχρησία. Από τις 
δέκα σφαίρες που έριξε ο Ζαχαρίας η μία πήγε στο κέντρο του στόχου και 
οι υπόλοιπες εννέα βγήκαν πολύ έξω από το ταμπλό! Όταν τελείωσε η σκο-
ποβολή και σηκώθηκε ο Ζαχαρίας, αντικρίζει μπροστά του το λοχαγό που 
τον επίπληττε με δόση ειρωνείας:
-μπράβο Καραμπίνη… μονάχα μία πήγε στον στόχο και οι υπόλοιπες …
στο χωριό σου;
Η ευφυΐα, όμως και η ετοιμολογία του Ανωγειανού πνεύματος καραδοκούσε:
-Κάνετε λάθος κύριε λοχαγέ, οι υπόλοιπες εννέα σφαίρες πέρασαν από την 
ίδια τρύπα που άνοιξε η πρώτη σφαίρα!!!
(Περιττό να πούμε ότι ο Ζαχαρίας πήρε τιμητική άδεια για την… «ευστοχία» 
του!!! Περισσότερο για την αμεσότητα της καταπληκτικής απάντησης, θα 
έπρεπε να του δοθεί η άδεια, θα λέγαμε εμείς!).

Το πρωτοφανές σχέδιο του Παγούρη!
Δεκαετία του 1990 και η ποδοσφαιρική ομάδα του Αετού Ανωγείων αγωνίζε-
ται στο Γεράνι με την τοπική ομώνυμη ομάδα. Το σκορ του ημιχρόνου ήταν 5 
- 0 εις βάρος του Αετού. Μέσα στα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής του Αετού 
Μανώλης Χαιρέτης (Παγούρης) προτείνει στον Μιχάλη Πλουσή κάτι το εντε-
λώς ασυνήθιστο και πρωτοφανές: να τα παραιτήσουν και να φύγουν για τα 
Ανώγεια λόγω απογοήτευσης από το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.
Ο Μιχάλης ακολούθησε τον Μανώλη και μόλις βγήκαν έξω και τους είδε ο 
διαιτητής ντυμένους με πολιτικά, τους ρώτησε με μεγάλη έκπληξη:
-Χαιρέτη και Πλουσή, πού πάτε, έχει ένα ακόμα ημίχρονο.
Ο «Παγούρης» που ποτέ σχεδόν δεν έχανε το χιούμορ του, λέει στον διαιτη-
τή, με πολύ φυσικό τρόπο:
-Έκειε όξω (εκεί έξω) θα πάμε να πιούμε ένα καφέ και τε (και μετά) θα 
γιαγύρουμε (γυρίσουμε) σε καμιά ώρα!! 
(Τόσο απλά!!)

Και την πίττα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο!
Με τον Κώστα Σπαχή, το δικηγόρο, συναντηθήκαμε πριν λίγο καιρό στην 
Αθήνα. Μαζί πήγαμε σε μια τελετή κοπής αγιοβασιλόπιττας που πραγματο-
ποιούσε μεγάλο Κρητικό Πολιτιστικό Σωματείο του Πειραιά σε αίθουσα του 
γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Εκεί, στην αίθουσα τελετής, το βλέμμα 
του Κώστα Σπαχή ήταν διαρκώς στραμμένο σε κάποιο άτομο που από την 
μια έτρωγε και από την άλλη μάζευε πολλά κομμάτια πίττας και τα έβαζε στις 
τσέπες του κουστουμιού του! 
Σε κάποια στιγμή ο Κώστας εξέφρασε την έκπληξή του με μια δόση χιούμορ:
-Πρέπει να πεινά αυτός ο κακομοίρης μαζεύει όλα τα κομμάτια για να 
φτιάξει την πίττα ολόκληρη. Και το σκύλο στο σπίτι του θέλει να χορτάσει 
με πίττα!! 
(Περιττό να πούμε ότι το συγκεκριμένο άτομο ήταν βουλευτής του Πειραιά!).

Άριστος στο σταυροκόπημα! 
Δημοτικό σχολείο Ανωγείων δεκαετία 1970. Στο μάθημα των θρησκευτικών 
η δασκάλα σηκώνει στο μάθημα το μικρό μαθητή Σπύρο, αλλά τον βρίσκει 
εντελώς αδιάβαστο! Η δασκάλα, με καλή πρόθεση και με συνεχείς εύκολες 
ερωτήσεις, προσπαθεί να βοηθήσει τον μαθητή να πει μάθημα, έστω λίγο, 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα! Στο τέλος, λέει του μαθητή:
-Πες μου εσύ Σπύρο, τι ξέρεις από τα θρησκευτικά διότι πρέπει να σου 
βάλω βαθμό!
Ο μαθητής είχε έτοιμη την απάντηση:
-Το σταυρό μου, κυρία, μπορώ να τον κάνω μέχρι να σχολάσουμε!!
(Κύριε ελέησον). 

Το ελαιοτριβείο... στηρίζει την τέχνη!
Είναι γνωστό ότι η τέχνη του κινηματογράφου στηρίζεται στο μεταίσθημα ή 
στο μετείκασμα. Δηλαδή στην εικόνα που παραμένει στο αισθητήριο της 
όρασης μετά από εξωτερικό ερεθισμό. Αυτό περίμενε να ακούσει ο αείμνηστος 
δάσκαλος Γιάννης Ψαρολογάκης όταν έθεσε το ερώτημα σε ένα μαθητή Στ’ 
Τάξης. Η απάντηση όμως που πήρε ήταν… αντάξια της σκωπτικής διάθεσης 
του μικρού ανωγειανού μαθητή!
-Πού στηρίζεται παιδί μου η τέχνη του κινηματογράφου;
Και ο μαθητής με απόλυτη σιγουριά και αυτοπεποίθηση απαντά:
-Στο ελαιοτριβείο του Ζαφειρογιώργη, κύριε!!!
(Δεν είχε, όμως και εντελώς άδικο ο μικρός μαθητής διότι εκείνη την περίοδο 
κάτω από τον κινηματογράφο ΣΙΝΕ ΡΕΞ, ο Ζαφειρογιώργης διατηρούσε 
ελαιοτριβείο)

Μαν. Σκαν. 

Ανωγειανές 
Αθιβολές

Ήρθε μια νύχτα ανόμοια απόψε. Έσβησα το 
φως στο δωμάτιο κι έστρεψα το κεφάλι μου 
στο ρολόι του τοίχου, που εδώ και δώδεκα 
χρόνια, οι λεπτοδείκτες του έχουν σταματή-
σει σε μια ορισμένη ώρα. Είναι πάντα έξι 
παρά τέταρτο. Όμως ποτέ δεν αποφασίζω, 
αν η ώρα αυτή αντιστοιχεί στο απόγευμα ή 
στις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Αυτή η μη απόφαση, με βοηθάει να 
ξέρω πως ό,τι και αν γίνει, εγώ θα καθορίσω τον χρόνο του. Άρα και 
τη ζωή μου μέσα σε αυτόν.
Ευθεία από το παράθυρο, εκτείνεται ο δρόμος μακρύς σαν θάλασσα. 
Έχει αρχίσει να βρέχει και η αντανάκλαση από τα φώτα του δήμου, 
δημιουργεί εξώκοσμα σύμπαντα στις λακκούβες που η βροχή σχημα-
τίζει. Κλείνω τα μάτια, να νιώσω μέσα μου τη μουσική που ρέει από 
τις σταγόνες. 
Στο κεφάλι μου βουίζουν οι σκέψεις μου. Προσπαθώ να τις απομονώ-
σω, μα καθίσταται μάταιο. Σμήνη από λέξεις σχηματίζουν προτάσεις 
που παλεύω να απαρνηθώ. Προτάσεις που μου ανήκουν, που μου μι-
λούν την αλήθεια μου, που μου δείχνουν αυτή την πορεία που βαθιά 
μου θέλω να δω. Λέξεις που έχουν ριζώσει επάνω μου κι αποκαλύπτο-
νται τώρα, που είχα αποφασίσει να αλλάξω. Τώρα, που όλα έμοιαζαν 
πως είχαν πλέον τελειώσει.
Ασυναίσθητα ψάχνω στην τσάντα μου αναζητώντας τσιγάρα, αλλά 
θυμάμαι μετά πως δεν είμαι καπνίστρια. Αυτή την ώρα λυπάμαι γι’ 
αυτό. Η βροχή πέφτει με μεγαλύτερη ορμή κι όλη αυτή η δύναμη, 
θαρρείς περνά από μέσα μου και πονά την καρδιά μου. Αναλογίζομαι, 
πόσες φορές πίστεψα στις καλές προθέσεις. Πόσες έπεισα τον εαυτό 
μου για την καλοσύνη των γύρω μου, για την αλήθεια στις σκέψεις και 
τις πράξεις τους. Πόσες φορές έπνιξα μέσα μου την πληγή και πόσες, 
ενώ άκουγα το ψέμα που δεν έλεγαν, ζητούσα απ’ τη φωνή μου να 
πάψει. μέτρησα χρόνια και μέρες και νύχτες· είδα να αλλάζουν μπρο-
στά μου οι εποχές, να μεγαλώνω, να μικραίνουν, να χάνονται. Αναπό-
φευκτο τίμημα μίας πράξης δειλής. 
Σε θυμήθηκα να μου λες, πως δεν αλλάζουν οι άνθρωποι και σαν να 
ήσουν εδώ, κούνησα καταφατικά το κεφάλι. Το νερό του ουρανού συ-
νεχίζει να τρέχει, η νύχτα ξανά γιγαντώνεται μέσα μου και τυλίγομαι 
γύρω απ’ τον εαυτό μου, σε μια προσπάθεια να ζεσταθώ. Γυρνώ  πάλι 
το βλέμμα μου προς το ρολόι. Νιώθω μια ευγνωμοσύνη απέναντι στους 
λεπτοδείκτες του. μου παρέχουν την ελευθερία να αποφασίσω.

Στα απέναντι κτίρια βραδιάζει πάντα νωρίτερα· δεν γνωρίζω γιατί. 

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

ασαλευτοσ 
χρονοσ

Ιστορίες του ωκεανού
             O άνθρωπος δεν είναι παρά 

ένας ανεξάντλητος ωκεανός,  
γεμάτος από ανεξάντλητες  

νησίδες φωτός, που οδηγούν πάντα 
στο ίδιο σημείο: Το εντός του βάθος.

       «Φάρος» ήταν ένα κτίριο του 19ου αιώνα, στη 
γωνία Αχαρνών και Θήρας, που δεν ξέρω αν 
έμοιαζε με φάρο, πάντως το ονομάζανε «Φάρο». 
Εκεί στεγαζόταν από το 1935, και για πολλά 
χρόνια, το 21ο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας. Τα 
χρόνια εκείνα, η γύρω περιοχή είχε λίγα σπίτια, 
μερικές βίλες και μονοκατοικίες με ωραίους και 
μεγάλους κήπους, περιβόλια και χωράφια στρω-
μένα με κίτρινες μαργαρίτες και κόκκινες παπα-
ρούνες την Άνοιξη. Σιγά σιγά χτίστηκαν πολλά 
σπίτια, βίλες και διώροφα και η περιοχή έγινε 
πόλη ενώ το τέρμα των λεωφορείων της κύριας, 
τότε, συγκοινωνίας στην οδό Αχαρνών, ήταν η 
οδός Αγίου Μελετίου. Τότε η οικογένειά μου 
αγόρασε ένα διώροφο σπίτι στην οδό Θήρας, 
που είχε μεγάλο κήπο με πολύχρωμα λουλούδια 
και στη μέση μια κληματαριά. 
«Εδώ», έλεγε ο παππούς μου, «θα κατεβαίνω και 
θα πίνω το καφεδάκι μου, κάτω από την κλημα-
ταριά.»
«Είναι πραγματικά ωραίος αυτός ο πνεύμονας 
οξυγόνου που προσφέρει ο κήπος αλλά και το 
ηλιόλουστο σπίτι μάς χαρίζει αισιοδοξία», συ-
μπλήρωνε η μητέρα. 
Τον Οκτώβριο του 1940, που κηρύχτηκε ο Ελλη-
νοϊταλικός πόλεμος, πήγα για πρώτη φορά σχο-
λείο στον «Φάρο». Το όνομά του είχε παραμείνει 
και κανείς δεν το άλλαζε. Κάθε πρωί η δασκάλα 
μάς έδινε μια κουταλιά μουρουνέλαιο από ένα 
μπουκάλι αλλά δεν θέλαμε εμείς τα παιδιά να το 
πάρουμε γιατί μύριζε ψαρίλα. Όμως η δασκάλα 
επέμενε «γιατί θα μας έκανε καλό» όπως έλεγε. 
Είχαμε πολλούς δασκάλους στο σχολείο, όμως 
ο καλύτερος ήταν ο κύριος Βασιλόπουλος, όπως 
παραδέχονταν όλα τα παιδιά. Αυτός δεν χτυπού-
σε τους άτακτους μαθητές αλλά τους συμβούλευε 
να γίνουν καλά παιδιά και υπάκουα. Ήταν ένα 
άντρας ψηλός, ωραίος και αγαπητός στους μα-
θητές του. Μας έλεγε, όταν ακούγαμε τη σειρή-
να του συναγερμού και ήμασταν στην αυλή, να 
τρέχουμε στις τάξεις μας και να βγαίνουμε έξω 
όταν η σειρήνα σήμαινε τη λήξη τού συναγερμού.  
«Ούουου… ούουου σημαίνει την αρχή τού συνα-
γερμού και ου… ου… σημαίνει τη λήξη του συνα-
γερμού. Καταλάβατε, παιδιά;» μας έλεγε. 
«Ναι!» φωνάζαμε όλοι μαζί. 
«Αν τύχει και βρίσκεστε στον δρόμο, όταν χτυ-
πήσει ο συναγερμός, πρέπει να τρέξετε στα σπί-
τια σας ή στα  κοντινά σας καταφύγια που υπάρ-
χουν σε υπόγεια σπιτιών, αν έχετε μάθει από τους 
γονείς σας πού βρίσκονται. Αν ακούσετε να 
πετούν αεροπλάνα, δεν θα βγείτε να τα δείτε 
γιατί είναι εχθρικά και ήλθαν στην Ελλάδα για 
να ρίξουν βόμβες και να καταστρέψουν λιμάνια, 
σιδηροδρομικές γραμμές, οικοδομές και να σκο-
τώσουν ανθρώπους.»
Τον Οκτώβριο του 1941, οι δάσκαλοί μας έδιναν 
σε κάθε παιδί από μια κονσέρβα, βοήθεια της Αμε-
ρικής, για τα ελληνόπουλα που ήταν σκλαβωμένα 
από τους εχθρούς της πατρίδας τους. Η χαρά μας 
ήταν πολύ μεγάλη όταν ανοίγαμε το κουτί που 
περιείχε μπισκότα, σοκολατάκια, ένα κουτάκι 
μαρμελάδα, ένα κουτάκι γάλα συμπυκνωμένο και 
κομματάκια ζάχαρη. Με μεγάλη χαρά τρώγαμε 
το περιεχόμενό τους γιατί πεινούσαμε. 
Τον Χειμώνα του 1941, κάλεσαν τον κ. Βασιλόπου-
λο στον στρατό. Πριν φύγει, σ’ ένα διάλειμμα, κά-
λεσε όλους τους μαθητές στην αυλή και μας μίλησε: 
«Αγαπητά μου παιδιά», άρχισε να μας λέει. «Εμέ-
να με κάλεσε η Πατρίδα να πολεμήσω για τη λευ-
τεριά της από τους εχθρούς της, όπως και πολλούς 
από τους πατεράδες σας. Εγώ θα κάνω το καθή-
κον μου και θα πάω στο μέτωπο, όμως θέλω κι 
εσείς να κάνετε το δικό σας καθήκον. Να ακούτε 
τις μητέρες σας, να είστε καλοί μαθητές και να 
βοηθάτε όσους έχουν την ανάγκη σας. Έτσι, όταν 
γυρίσω, θα είμαι υπερήφανος για σας.».
Όλοι μαζί του φωνάξαμε «Να πάτε στο καλό!» 
και εκείνος έφυγε. 
Κάθε πρωί, ένας συμμαθητής μας, ο Γιάννης, 
έφερνε στο σχολείο κουλούρια που τα αγόραζαν 
όσα παιδιά μπορούσαν να πληρώσουν το αντί-
τιμο. Από τα λεφτά που έβγαζε, πήγαινε το κέρ-
δος στη μητέρα του γιατί ήταν πολύ φτωχή. Τα 

βράδυα, εκείνος, μαζί με τα δύο του αδέλφια, 
έδιναν μια παράσταση «Καραγκιόζη» στην αυλή 
τού σπιτιού τους. Πηγαίναμε όλα τα παιδιά τής 
γειτονιάς πληρώνοντας ένα μικρό νόμισμα. Μια 
μέρα μάθαμε ότι ο πατέρας τού Γιάννη είχε σκο-
τωθεί στην Αλβανία και τα παιδιά του προσπα-
θούσαν να βγάλουν λίγα χρήματα για να ζήσουν, 
κάνοντας οποιαδήποτε δουλειά. 
Λίγο καιρό αργότερα προσελήφθη και άλλος 
δάσκαλος στο σχολείο, για να συμπληρωθεί η 
θέση του κ. Βασιλόπουλου. Ένα πρωί, ο αγαπη-
μένος μας δάσκαλος, ντυμένος στρατιώτης, ήλθε 
με άδεια στο σχολείο. Μόλις τον είδαν οι μαθη-
τές, τρέξανε και τον αγκάλιασαν. 
«Παιδιά μου, ήλθα να σας δω», είπε. 
Τους αγκάλιασε όλους, απλώνοντας τα χέρια 
του που έμοιαζαν με φτερούγες αετού και είπε:
«Πρέπει όμως να πάω να δω τους δασκάλους σας 
στο γραφείο και μετά θα κατέβω να μιλήσουμε». 
Ανέβηκε τα μαρμάρινα σκαλιά και όλοι οι μαθη-
τές τον περίμεναν με υπομονή. 
Όταν κατέβηκε, οι μαθητές της Πέμπτης και της 
Έκτης τάξης τον σήκωσαν στα χέρια και τον 
γύριζαν σε όλη την αυλή ζητωκραυγάζοντας. Ο 
κ. Βασιλόπουλος συγκινήθηκε πολύ από τις εκ-
δηλώσεις της αγάπης τους και δυο δάκρυα ελάμ-
ψανε σαν ήλιοι στα μάτια του. Ήταν μια εικόνα 
που δεν ξεχάσαμε ποτέ και στόλιζε τις παιδικές 
μας αναμνήσεις. Τα μεγάλα παιδιά είχαν αγορά-
σει από ένα λεύκωμα και έγραφαν διάφορες 
ερωτήσεις όπως «Τι γνώμη έχετε για μένα;», 
«Ποιο όνομα σας αρέσει;» «Ποιο λουλούδι;», «Τι 
είναι γυναίκα;» και άλλα παρόμοια. 
Κάθε παιδί, αγόρι ή κορίτσι, το έδινε στα άλλα 
παιδιά για να γράψουνε τη γνώμη τους. Θυμάμαι 
ότι όταν πήγα στην Πέμπτη Δημοτικού, στο άλ-
μπουμ μου ένα αγόρι έγραψε:
«Ενθυμού και μη λησμόνει, τον Πέρι, το κακό 
δαιμόνι, όπως εγώ δε λησμονώ, τη Μαρλένα, το 
διαβολικό».
Στην ερώτηση «Τι είναι γυναίκα;», ένα κορίτσι 
έγραψε: 
«Όπως το θηλυκό βόδι λέγεται αγελάδα, 
έτσι και ο θηλυκός άνθρωπος λέγεται γυναίκα». 
Ένας άλλος μαθητής, θυμωμένος με τα γραφό-
μενά της, έγραψε:
«Βόδι ήταν ο πατέρας σου, αγελάδα η μητέρα 
σου και γέννησαν εσένα το μοσχάρι».
Περιττό να πω ότι τα άλμπουμ ήταν γεμάτα από 
λογοπαίγνια εκείνης της εποχής. 
Όταν γύρισε ο κ. Βασιλόπουλος από τον πόλεμο 
που είχε τελειώσει, φορτωμένος με πολλές ανα-
μνήσεις, έγινε Διευθυντής του σχολείου και εξα-
κολουθούσε να φέρεται με στοργή και αγάπη 
στους μαθητές του. 
Θυμάμαι πως όταν ήμασταν στο τέλος της Έκτης 
Τάξης, μια μέρα που ο κ. Βασιλόπουλος μας έκα-
νε μάθημα, στάθηκε για λίγο στην έδρα, μας 
κοίταξε έναν έναν και μία μία και μας είπε: 
«Παιδιά μου, σε λίγο καιρό θα αποχαιρετήσετε 
αυτά τα θρανία και θα πάτε στο Γυμνάσιο και, 
μετά, αρκετοί από εσάς θα πάτε στο Πανεπιστή-
μιο. Οι υπόλοιποι, που δεν έχετε την οικονομική 
δυνατότητα, θα ασχοληθείτε με άλλες δουλειές. 
Εγώ σας συμβουλεύω να πάτε κοντά σε καλούς 
τεχνίτες και να μάθετε την τέχνη τους, όπως ηλε-
κτρολόγους, υδραυλικούς, μαγείρους και τόσα 
άλλα επαγγέλματα που υπάρχουν. Έτσι θα γί-
νετε καλοί τεχνίτες, θα δουλέψετε τίμια και θα 
ζήσετε την οικογένειά σας».
«Και μουσικοί», φώναξε ένας μαθητής. 
«Και μουσικοί, όποιοι έχουν το ταλέντο να μά-
θουν ένα όργανο ή να τραγουδούν. Όλα θέλουν 
υπομονή και προσπάθεια». 
«Σας ευχαριστούμε για τις συμβουλές σας. Θα 
τις κρατήσουμε σαν φυλακτό στην καρδιά μας», 
φώναξε ένας άλλος μαθητής. 

Πέρασαν από τότε 25 χρόνια. Όσα παιδιά πήγαν 
στο Πανεπιστήμιο και προόδευσαν, δεν έπαψαν 
να επισκέπτονται τον κ. Βασιλόπουλο και να 
συζητούν μαζί του τα προβλήματά τους γιατί 
είχαν απεριόριστη εμπιστοσύνη στην κρίση του 
και τις συμβουλές του. 
Το 1970, ο «Φάρος» κατεδαφίστηκε και στη θέ-
ση του θα χτιζόταν μια πολυκατοικία. Όσοι πα-
λιοί μαθητές του 21ου Δημοτικού Σχολείου περ-
νούσαν από την οδό Αχαρνών και έβλεπαν το 
αγαπημένο τους σχολείο να γκρεμίζεται, ένιωθαν 
μεγάλη λύπη γιατί οι μπουλντόζες παρέσυραν τις 
χαρές, τα πρώτα νεανικά σκιρτήματα και τα 
όνειρά τους. Όμως όρθια και περήφανη έμεινε η 
μορφή του κ. Βασιλόπουλου που ήταν πρότυπο 
αληθινού ανθρώπου και δασκάλου. 

Ένα καλοκαιρινό βράδυ, ο Γιάννης, που ήταν 
μαθητής τού «Φάρου», αφού περιποιήθηκε τους 
πελάτες της ταβέρνας που είχε ανοίξει και της 
είχε δώσει την ονομασία «Φάρος», καθισμένος 
σε μια καρέκλα στην αυλή της ταβέρνας, κοίτα-

ζε τον ουρανό και νόμιζε πως το πιο φωτεινό του 
αστέρι ήταν η ψυχή τού κ. Βασιλόπουλου. Άνοι-
ξε τότε η πόρτα του μαγαζιού και πέρασαν μέσα 
δυο ζευγάρια. Ο Γιάννης σηκώθηκε να τους κα-
λωσορίσει και άκουσε την κουβέντα τους. 
«Καλή ταβέρνα μου φαίνεται πως είναι», είπε ο 
ένας άντρας.
«Σε τράβηξε το όνομα του μαγαζιού «Ο Φάρος», 
ενθυμούμενος παλιές εποχές», είπε η γυναίκα 
στον άντρα της. 
«Είναι αλήθεια», πρόσθεσε εκείνος. «Έχω μια 
κρυφή ελπίδα, μήπως ο ιδιοκτήτης της ήταν κά-
ποτα μαθητής μου».
Ο Γιάννης τούς κοίταξε σαστισμένος. Κάτι του 
θύμιζε το πρόσωπο του ψηλού κυρίου. Ύστερα 
όμως από τη συζήτηση που άκουσε, βεβαιώθηκε 
πως ήταν ο αγαπημένος του δάσκαλος. Τον πλη-
σίασε, τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Ο νεοφερ-
μένος σάστισε από τη συμπεριφορά τού ταβερ-
νιάρη.
«Είμαι ο Γιάννης, ο μαθητής σας που στην κατο-
χή πουλούσα κουλούρια στο σχολείο». 
Ο κ. Βασιλόπουλος, γιατί αυτός ήταν ο άντρας, 
τον αγκάλιασε και εκείνος καθώς οι μνήμες του 
ξαναγύρισαν και του θύμισαν ευτυχισμένες μέρες. 
«Πώς με γνώρισες ύστερα από τόσα χρόνια;», 
τον ρώτησε ο δάσκαλος. 
«Σας είχα ζωγραφίσει στην καρδιά μου και δεν 
σας ξέχασα ποτέ. Ούτε τις συμβουλές σας, που 
έγιναν φάρος στη ζωή μου και με έκαναν έναν 
καλό άνθρωπο.».
«Το μαγαζί είναι δικό σου;».
«Ναι. Όταν πέθανε ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης 
του, μου άφησε την ταβέρνα, αφού μου έμαθε να 
μαγειρεύω και να τη διευθύνω.».
«Μπράβο, Γιάννη! Από παιδί φαινόσουνα πως 
θα γίνεις ένας καλός επιχειρηματίας. Είμαι πολύ 
χαρούμενος που σε συναντώ».
«Η παρουσία σας εδώ είναι μια τονωτική ένεση 
στη ζωή μου και μια χαρούμενη νότα για τους 
συμμαθητές μου που θα τους πω πως ήλθατε 
στον Φάρο».
«Τους βλέπεις; Ρωτούν για μένα;» είπε ο δάσκαλος. 
«Έρχονται πότε πότε και αναπολούμε εκείνη την 
εποχή, δύσκολη μεν αλλά γεμάτη αγάπη και αλ-
ληλεγγύη.» 
«Σε ευχαριστώ, παιδί μου, για τα καλά σου λόγια.»
«Να έρχεστε, τώρα που μάθατε το μαγαζί.»
«Στην εποχή μας, οι καλοί άνθρωποι και οι ευγνώ-
μοννες σπανίζουν γι’ αυτό είμαι περήφανος και 
ευτυχής που εγώ γνώρισα και αγάπησα μερικούς.» 
«Κύριε Βασιλόπουλε, θέλετε να μου δώσετε το 
τηλέφωνό σας;»
«Να σου το δώσω και ό,τι χρειαστείς, πάρε με.» 
«Θα σας καλέσω όταν μάθω πότε μπορούν οι άλ-
λοι μαθητές σαςνα έλθουν εδώ να σας συναντή-
σουν. Ξέρω πως θα είναι μεγάλη χαρά γι’ αυτούς.»
«Και ιδιαίτερα για μένα» του απάντησε ο δάσκα-
λος. «Όμως τώρα ετοίμασέ μας να φάμε γιατί οι 
φίλοι μας διαμαρτύρονται.»
«Αμέσως θα σας φέρω ό,τι καλύτερο έχω. Όμως 
τι προτιμάτε; Κρέας ή ψάρι;»
«Κρέας», είπε η συντροφιά. 
Πέντε ημέρες αργότερα, τηλεφώνησε ο Γιάννης 
στον δάσκαλό του. 
«Κύριε Βασιλόπουλε, το Σάββατο το βράδυ θα 
έλθουν μερικά παιδιά που βρήκα, να σας δούνε. 
Είναι πολύ χαρούμενοι που σας βρήκα.». 
«Σύμφωνοι», απάντησε ο κ. Βασιλόπουλος. «Το 
Σάββατο, στις 9 το βράδυ, θα είμαι κοντά σας.».
Αμέσως μετά, ενημέρωσε τη γυναίκα του. 
«Εγώ σου λέω να μην πάμε», είπε εκείνη. 
«Γιατί;», τη ρώτησε ο άντρας της. 
«Διότι θα συγκινηθείς πολύ και ο γιατρός σου 
είπε να αποφεύγεις τις συγκινήσεις.» 
«Θα πάμε αφού προηγουμένως πάρω ένα χαπά-
κι της καρδιάς.» 
Ήλθε το Σάββατο και ο κ. Βασιλόπουλος απ’ το 
πρωί κοίταζε κάθε τόσο το ρολόι του. 
«Άραγε ποιοι θα είναι; Θα γνωρίσω κάποιον; 
Αγόρια θα είναι ή κορίτσια;».
Στις 8:30 το βράδυ, ο κ. Βασιλόπουλος και η γυ-
ναίκα του, ξεκίνησαν για τον Φάρο. Περπατού-
σαν και θαρρούσαν πως τα πόδια τους είχαν 
φτερά. Πλησιάζοντας στο μαγαζί, άκουσαν μου-
σική και κάποιον να τραγουδάει. Η φωνή τούς 
φάνηκε γνώριμη.
«Ο Γιάννης έφερε και μουσική», σκέφτηκαν. 
Άνοιξαν την πόρτα και πέρασαν μέσα. Είδαν 
πως είχε πολύ κόσμο το μαγαζί και σ’ ένα μεγά-
λο τραπέζι καθόταν ένας νέος κρατώντας μια 
κιθάρα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο Γιάννης, 
πλησίασε τους νεοφερμένους και τους ξανασύ-
στησε στον καλλιτέχνη. 
«Είμαι ο Γιώργος Αντωνίου», είπε χαρούμενος 
εκείνος και φίλησε το χέρι του δασκάλου. 
«Ήμουν μαθητής σας στον Φάρο. Σας θυμάμαι 
πάντα και ενθουσιάστηκα όταν μου μίλησε για 
εσάς ο Γιάννης».
«Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά σε ακούω συχνά 

στο αμάξι μου κάθε μέρα, γιατί μου αρέσει η φω-
νή σου και τα τραγούδια σου. Μπράβο σου που 
έγινες καλός τραγουδιστής», είπε ο δάσκαλός του. 
Η πόρτα ξανάνοιξε και πέρασαν μέσα οκτώ 
άτομα, έξι νέοι και δυο κοπέλες, και πλησίασαν 
το τραπέζι που καθόταν ο Αντωνίου. 
«Να σας συστηθώ», είπε ο τραγουδιστής στον κ. 
Βασιλόπουλο. «Ήμασταν όλοι μαθητές σας στον 
Φάρο».
Άρχισαν να λένε τα ονόματά τους και ο κ. Βα-
σιλόπουλος ένιωθε πολύ συγκινημένος. Προ-
σπάθησε να σηκωθεί από το κάθισμά του μα δεν 
τα κατάφερνε. Η γυναίκα του, ταραγμένη, ζή-
τησε από τον Γιάννη ένα ποτήρι νερό που εκεί-
νος το έφερε αμέσως. 
«Νίκο», είπε στον άντρα της, «πιες λίγο νερό». Εκεί-
νος πήρε το ποτήρι και ήπιε με χέρια που τρέμανε. 
«Μα τι συμβαίνει;», ρώτησε τη γυναίκα του δα-
σκάλου ένας από τους νέους.
«Συγκινήθηκε πολύ που σας είδε. Θα του περά-
σει…», τους καθησύχασε εκείνη. 
Πραγματικά, σε λίγο ο κ. Βασιλόπουλος συνήλθε. 
«Με συγχωρείτε», είπε. «Τώρα είμαι καλά. Πείτε 
μου τα νέα σας.».
Οι νέοι πήραν θάρρος. «Εγώ», είπε ο ένας, «έγι-
να Πολιτικός μηχανικός, ο αδελφός μου έγινε 
Αρχιτέκτονας και δουλεύουμε μαζί».
«Εγώ», είπε ένας άλλος, «έγινα δάσκαλος και 
ακολουθώ το παράδειγμά σας στη διδασκαλία. 
Ο αδελφός μου έγινε γυμναστής».
«Και οι άλλοι;» 
«Τα κορίτσια γίνανε δασκάλες και τ’ αδέλφια 
τους ναυτικοί», συμπλήρωσε ο Αντωνίου. 
Πριν από λίγο είχα ανοίξει η πόρτα και είχε μπει 
ο Κώστας, ένας άλλος μαθητής τού Φάρου, που 
πλησιάζοντας τη συντροφιά, άκουσε την ερώτη-
ση του δασκάλου και τα λόγια του Αντωνίου. 
«Εγώ έγινα ψαράς γιατί δεν άκουγα τα καλά σας 
λόγια, όταν μας μιλούσατε» είπε. 
«Δεν πειράζει, παιδί μου. Όλα τα επαγγέλματα 
είναι χρήσιμα. Κάθισε στο τραπέζι.» 
Σε ελίγο, ο Γιάννης με τον βοηθό του, άρχισαν 
να φέρνουν φαγητά στο τραπέζι, μπίρες, κρασιά, 
σαλάτες και ό,τι άλλο χρειάστηκαν. Η παρέα 
άρχισε να τρώει κουβεντιάζοντας. 
«Εγώ» είπε ο Κώστας, «βλέπω στον καθρέφτη 
τον εαυτό μου και προπαντός τα αυτιά μου και 
απορώ που τα αυτιά μου δεν έγιναν σαν του 
γαϊδάρου από το πολύ τράβηγμα από τους δα-
σκάλους…». Όλοι γέλασαν. 
«Θα ήσουν πολύ άτακτος», είπε ο κ. Βασιλόπουλος. 
«Πραγματικά ήμουν κακό παιδί. Αλλά δεν είχα 
την τύχη να έχω εσάς δάσκαλο. Εσείς δεν χτυ-
πούσατε αλλά συμβουλεύατε».
«Πρέπει να ήταν την περίοδο που έλειπα γιατί 
δεν θυμάμαι την περίπτωσή σου». 
Όταν έφαγαν, ο Αντωνίου πήρε την κιθάρα του 
και άρχισε να παίζει και να τραγουδάει παλιά, 
αθάνατα τραγούδια που θύμιζαν τα νεανικά 
τους χρόνια. 
«Μπράβο, Αντωνίου!» είπε ο κ. Βασιλόπουλος, 
σε μια διακοπή του καλλιτέχνη. «Μας γύρισες 
πολλά χρόνια πίσω.» 
«Θέλετε κάθε χρόνο αυτή τη μέρα να συναντιό-
μαστε όλοι εδώ, να πίνουμε ένα κρασί;», ρώτησε 
ο Αντωνίου τη συντροφιά. 
«Ναι!» φώναξαν ενθουσιασμένοι όλοι οι νέοι. «Η 
πρόσκληση ισχύει και για εσάς, κ. Βασιλόπουλε.» 
«Θα έρχομαι, σας το υπόσχομαι.»
«Θα τηλεφωνήσω και στους συμμαθητές μας που 
βρίσκονται στο εξωτερικό, να έρχονται και εκεί-
νοι», είπε ο Αντωνίου και πρόσθεσε: «Ήδη τηλε-
φώνησα σε έναν στη Νέα Υόρκη αλλά δεν μπό-
ρεσε, λόγω υποχρεώσεων…».
Η πόρτα της ταβέρνας ξανάνοιξε και πέρασε 
μέσα ένας άντρας όμορφος και γοητευτικός. 
Ήταν συμμαθητής των νέων και πλησίασε χα-
ρούμενος το τραπέζει τους. 
«Μπράβο, Αλεξίου, που τα κατάφερες, έστω και 
αργοπορημένος!», είπε ο Αντωνίου και χειρο-
κρτίοτησε η συντροφιά. 
«Κύριε Βασιλόπουλε, ήταν αδύνατον να μην έλ-
θω να σας συναντήσω απόψε», είπε ο Αλεξίου. 
«Και κολυμπώντας θα ερχόμουν από την Αμερι-
κή, αν δεν έβρισκα μέσον».
Ο κ. Βασιλόπουλος σηκώθηκε και ο νεοφερμένος 
τον αγκάλιασε και τον φίλησε συγκινημένος. 
«Οφείλω πάρα πολλά σε εσάς, αγαπητέ μου, που 
μια ζωή δεν φτάνει για να τα ξεπληρώσω», πρό-
σθεσε. 
«Δεν μου χρωστάς τίποτα, παιδί μου. Εγώ έκα-
να το καθήκον μου σαν δάσκαλος και εσύ δέ-
χτηκες τη στοργή μου και τις συμβουλές μου, που 
σε βοήθησαν να γίνεις ένας χρήσιμος άνθρωπος 
στην κοινωνία, όπως μαθαίνω».
Η νύχτα είχε απλώσει από ώρα τα φτερά της στη 
γη, όμως κανείς δεν ήθελε να σηκωθεί από τη 
θέση του και να αφήσει εκείνη την ωραία συντρο-
φιά, τη γεμάτη μνήμες ολοζώντανες και τραγού-
δια που ανέστησαν μια ωραία εποχή.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
            ΤΟΥ 

«ΦΑΡΟΥ»
 Μαρλένα σκουλά-περιφεράκη

 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 8

Ο

1› ΑΕΤΟΣ - Ελπίδες Ηροδότου 2-1
2› Κουνάβοι - ΑΕΤΟΣ 3-1
3› ΑΕΤΟΣ - Τηγανίτης 2-1
4› Πατούχας - ΑΕΤΟΣ 0-2
5› ΑΕΤΟΣ - Ροδιά 3-0
6› ΑΕΤΟΣ - Άλογο Μαλεβιζίου 1-0
7› ΑΕΤΟΣ - Γιούχτας 2-0
8› Ίνι - ΑΕΤΟΣ 1-6
9› ΑΕΤΟΣ - Νέοι Μοιρών 4-1

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ               αετου ανωγειων

10› Παναθηναικός - ΑΕΤΟΣ 2-4
11› ΑΕΤΟΣ - Κόροιβος 4-1
12› Μαρτινέγκο - ΑΕΤΟΣ 1-0
13› Ελπίδες  Ηροδότου - ΑΕΤΟΣ 2-3
14› ΑΕΤΟΣ - Κουνάβοι 5-0
15› Άλογο Μαλεβυζίου - ΑΕΤΟΣ 0-1

Τηγανίτης - ΑΕΤΟΣ 
αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας

    40 βαθμοί για τον ΑΕΤΟ μετά την 17η αγωνιστική με ένα αγώνα λιγότερο.▼

τα Μεχρι τωρα αποτελεσΜατα:
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Μ ιλούμε όλοι και μιλούμε πολύ για δημο-
κρατία, αναρωτηθήκαμε όμως γιατί οι 
επιφανέστεροι των Ελλήνων της κλασι-

κής εποχής δε δήλωναν δημοκράτες; Ο Κλει-
σθένης, ο θεμελιωτής του Αθηναϊκού μεγα-
λείου, κατέλαβε την εξουσία με σκηνοθετη-
μένη απόπειρα εναντίον του, ο Ισοκράτης, ο 
Ξενοφών και ο Θουκυδίδης ήσαν ολιγαρχι-
κοί, o Σωκράτης και ο Πλάτωνας ήσαν αρι-
στοκράτες του πνεύματος, ο Περικλής, που 
θα μπορούσε να αποτελεί την εξαίρεση, κα-
τέστησε τη νεότευκτη δημοκρατία εν τοις 
πράγμασι «υπό του πρώτου ανδρός αρχή», ο 
δε καθόλου ασήμαντος Αλκιβιάδης, μεσούσης 
της δημοκρατίας, υπήρξε ιδεολόγος τυχοδιώ-
κτης, δείχνοντας θαρρείς από τότε το δρόμο. 
Είμαστε η χώρα, που γέννησε τη δημοκρα-
τία, αλλά, ως φαίνεται, δεν την αναθρέψαμε 
σωστά κι αυτό, γιατί ξεκινήσαμε ανάποδα! 
Στο ερώτημα πόση δημοκρατία δικαιούμα-
στε η απάντηση είναι όση μπορούμε να αντέ-
ξουμε, αλλά όχι μόνο ή πρώτα ως πολίτες, 
αλλά κυρίως ως πρόσωπα, ως μεμονωμένες 
υπάρξεις και κυριότατα ως μέλη μικρότερων 
«πολιτειών» όπως είναι, καλή ώρα, η οικο-
γένεια, ή ακόμη ευρύτερων κατηγοριοποιη-
μένων συνόλων, όπως εκείνων, που ορίζο-
νται από το φύλο, που γεννηθήκαμε, ή απο-
φασίσαμε, θεέ μου συγχώρα, να δηλώσουμε 
ότι επιθυμούμε να ανήκουμε.
Επικαλούμαστε συχνά το «δημοκρατικό μας 
δικαίωμα» να ορίζουμε τη συλλογική μας 
μοίρα, αλλά πόσο δημοκράτες μπορούμε να 
είμαστε ως πολίτες, όταν στην ατομική σφαί-
ρα λειτουργούμε εγωτικά, στο συζυγικό βίο 
ως σατράπες ή υποτελείς και ως άνδρες ή 
γυναίκες υπακούμε σε από αιώνες κατατά-
ξεις, αδιαφορώντας για τις όποιες στο μετα-
ξύ εξελίξεις στον τομέα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και όταν με νομικές περιχαρακώ-
σεις για οικογενειακή ασυλία και απόρθητα 
προσωπικά δεδομένα, αντιδιαστείλαμε την 
προσωπική από την πολιτική μας υπόσταση;
Με ποιο αλήθεια πολίτευμα διοικήθηκε ως 
τα τώρα η οικογένεια κι αν η δημοκρατία 
είναι εξ ορισμού ανεφάρμοστη στο δομικό 
αυτό κοινωνικό κύτταρο, γιατί μας κάνει 
εντύπωση, που η πολιτική δημοκρατία αδυ-
νατεί να ωριμάσει και παρά τις όποιες μετα-
μορφώσεις παραμένει ψευδεπίγραφη;
Είναι εδώ όπου κυριολεκτικά βρίσκει την 
εφαρμογή της η σχηματική εκείνη αλληγορία, 
που στηλιτεύοντας το πρωθύστερο λέει ότι 
κάποτε βάζουμε το κάρο πριν από το άλογο, 
παραγνωρίζοντας πως ό,τι κινείται εμπρό-
θετα επί γης, μπορεί να έλκεται, αλλά δεν 
μπορεί να ωθείται, πως ό,τι προχωράει 
ωθούμενο έχει να κάνει με τους αιθέρες και 
πως τα πουλιά, κι ας έχουν φτερά, όταν προ-
σγειώνονται, προχωρούν βήμα βήμα!
Η απόσταση από την κοινωνία στην πολιτεία 
είναι και οφείλει να είναι μεγάλη, το πρόβλη-
μα προκύπτει από την ώρα, που η μια λει-
τουργεί συστημικά σε βάρος της άλλης.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Αν δεχθούμε ως βασική παραδοχή ότι η κα-
τά φύλο συμπεριφορά είναι περισσότερο 
προϊόν των επιδράσεων του περιβάλλοντος 
και όχι των γενετικών καταβολών (γινόμαστε 
μάλλον παρά γεννιόμαστε), τότε η προσπά-
θεια να ερμηνεύσουμε τη διχοτόμηση του 
πληθυσμού σε άρρενες και θήλεις και τις 
στερεότυπες αντιλήψεις και πρακτικές, που 
την αναπαράγουν, πρέπει κατ’ ανάγκη να 
στραφεί στους χώρους και τους τρόπους 

Εκπαίδευσης και Αγωγής. 
Στην οικογένεια ωστόσο, που είναι ίσως ο 
πιο καθοριστικός και ο πιο αγνοημένος χώ-
ρος αγωγής, με τη διδακτική μέθοδο του πα-
ραδείγματος παράγεται, αναπαράγεται και 
στερεώνεται η αντίληψη νομικά, πολιτικά, 
ηθικά και αισθητικά, ότι οι ρόλοι κατά φύλο 
είναι αυτοί που είναι, γιατί αυτοί πρέπει να 
είναι. Ο οικογενειακός θίασος (γονείς προ-
γονείς και συγγενικό περιβάλλον) ενορχη-
στρώνονται από την οικογενειακή παράδοση 
και επιβραβεύοντας και επιτιμώντας, ορίζουν 
μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, το ποιος 
θα είναι ποιος στον οικογενειακό βίο, που 
συχνά εξελίσσεται σε οικογενειακό δράμα.
Είναι αλήθεια πως η ανισότητα είναι ενδη-
μικό χαρακτηριστικό των κοινωνιών γενικό-
τερα με τη μορφή των φυλετικών ή ταξικών 
διακρίσεων, που, παρ’ ότι εξακολουθούν να 
διαιρούν, έχουν ωστόσο εντοπιστεί από την 
επιστήμη και την έρευνα, έχουν σε ένα βαθ-
μό αντιμετωπιστεί από την πολιτεία και το 
θετό δίκαιο. Ο πολιτικός και κοινωνικός εκ-
δημοκρατισμός έχει συμβάλλει και στο βαθ-
μό που η ηθική στάθμη της εποχής επιβάλλει, 
έχουν γίνει κάποια βήματα προς την κατεύ-
θυνση της ερμηνείας της ανισότητας και των 
όποιων παρεμβάσεων.
Η οικογένεια όμως ως διοικητική μονάδα 
στον τομέα αυτό αφέθηκε αβοήθητη να αυ-
τοσχεδιάζει.
Το λάθος που γίνεται είναι, νομίζω, να περι-
μένουμε ότι ο πολιτικός εκδημοκρατισμός θα 
επιφέρει αυτόματα και τη διαμόρφωση μιας 
οικογενειακής δημοκρατικής συνείδησης, 
από την οποία να μπορούμε να αναμείνουμε 
κανονιστικές ρυθμίσεις πολιτικής, εν γένει, 
συμπεριφοράς.
Δομικά χαρακτηριστικά της έμπρακτης δη-
μοκρατίας είναι η ελευθερία βούλησης και 
έκφρασης, η ισονομία και η αξιοκρατία. Στην 
οικογενειακή δημοκρατία όμως πώς νοούνται 
αυτά; Είχε μήπως παλαιότερα, αλλά και σή-
μερα η μάνα ή η κόρη αυτοβουλία, εξαρτη-
μένη καθώς ήταν, κυρίως οικονομικά, από 
τον τροφοδότη σύζυγο ή πατέρα; Η ισονομία 
από την άλλη υπόσχεται ισότητα απέναντι 
στο νόμο της οικογένειας, αλλά ποιος έχει 
τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία σε μια 
από αιώνες καθιερωμένη πατριαρχική παρά-
δοση; Η αξιοκρατία, τέλος, είναι δομημένη 
στην αντίληψη μιας κληρονομημένης αρχής, 
ότι ο άνδρας «Είναι», ενώ η γυναίκα «Μπο-
ρεί να γίνει», φτάνει να το αποδείξει, σε συν-
θήκες, ωστόσο, σαφώς απαγορευτικές.
Aλλά υπάρχει και κάτι πιο δύσκολο. Από 
την ίδια της τη σύσταση η οικογένεια, στην 
πυρηνική της μορφή, αποκλείει εξ ορισμού 
τη δυνατότητα να διοικηθεί δημοκρατικά, 
καθώς στη δημοκρατική θεωρία και πράξη 
οι αντιθέσεις λόγου και αντίλογου ξεπερνιώ-
νται μέσα από τη νομιμοποίηση του πλειο-
ψηφούντος λόγου να επιβάλλεται ως άποψη 
του συνόλου.
Στο κράτος της οικογένειας, για όσα ο διά-
λογος οδηγήσει σε συμφωνία, έχει καλώς. 
Εκεί όμως που και μετά το διάλογο η διαφω-
νία δεν αίρεται, τίνος η άποψη θα επικρατή-
σει και γιατί;
Από την άποψη αυτή η δημοκρατική διοίκη-
ση στην οικογένεια συνιστά ουσιαστικά 
πρόταση δυαρχικής διακυβέρνησης με έναν 
ισχυρό λόγο και έναν ανάπηρο αντίλογο, αν 
μιλούμε για την παραδοσιακή πατριαρχική 
οικογένεια, ή για δυο εξ ίσου ισχυρούς, αλλά 

και εξ ίσου ανίσχυρους λόγους, αν μιλούμε 
για εξουσιαστική σχέση των δύο συζύγων, 
στη βάση της ισότητας. Και ιστορικά άλλω-
στε τα δυαρχικά καθεστώτα, όπου, με την 
όποια μορφή, επιχειρήθηκε να εφαρμοστούν, 
δε μακροημέρευσαν. (π. χ. Ρώμη: Πομπήιος 
– Καίσαρ, Μάριος – Σύλλας κ.τ.λ.).
Στην περίπτωση πάντως της οικογενειακής 
πολιτείας θα μπορούσε κανείς να αντιτάξει 
ότι, για να φύγουμε από το δυσλειτουργικό 
«δύο» και να πάμε σε περιττό αριθμό διοι-
κουμένων, απ’ όπου να προκύπτει πλειοψη-
φία, μπορούμε να υπολογίσουμε ως τρίτο τα 
παιδιά, όπου υπάρχουν. 
Η ιδέα δεν είναι κακή, είναι ωστόσο χωρίς 
αντίκρισμα, για το λόγο ότι τα παιδιά όσο 
ανήκουν και ουσιαστικά συμμετέχουν στην 
οικογένεια είναι ανήλικα (και πολιτικά άλ-
λωστε δεν έχουν δικαίωμα ψήφου), ενώ όταν 
ενηλικιωθούν, φεύγουν για σπουδές ή δημι-
ουργούν δική τους σχέση και εγκλωβίζονται 
και εκείνα στο ίδιο πρόβλημα.
Αν πάλι ισχυριστεί κάποιος ότι ο παραλλη-
λισμός πολιτείας – οικογένειας είναι ατυχής, 
γιατί στην πρώτη περίπτωση η διοικητική 
διαπλοκή είναι απρόσωπη και αριθμητική, 
ενώ στην οικογένεια βασίζεται στην προσω-
πική οικειότητα – αλληλοεκτίμηση και κυρί-
ως τη συναισθηματική επιρροή, όλοι θα ευ-
χόμαστε να είναι έτσι. Από πείρα όμως, 
συχνά πικρή, γνωρίζουμε ότι σε ζητήματα 
εξουσίας και κυριαρχίας, η εμπλοκή του συ-
ναισθήματος, αντί να διευθετεί τη διοικητική 
αντιδικία, τραυματίζει το ίδιο, στο βαθμό που 
η ανισοκατανομή εξουσιών δημιουργεί αμοι-
βαίο αίσθημα υποτίμησης και εκδικητικά 
σύνδρομα, με αποτέλεσμα να απορυθμίζεται 
και η όποια ψυχική ισορροπία των συζύγων.
Για το λόγο αυτό, πιστεύω, στην οικογένεια 
μπορούμε να διακρίνουμε ποικίλα κατάλοιπα 
από μοναρχικά ή απολυταρχικά καθεστώτα, 
όχι όμως και δημοκρατικές καταβολές.
Η οικογένεια, τουλάχιστον στις δυτικές κοι-
νωνίες, πιεζόμενη από το πνεύμα του πολι-
τικού προοδευτισμού, επιχείρησε να περάσει 
από την οικογενειακή μοναρχία στην οικο-
γενειακή δημοκρατία δυαρχικού τύπου, που 
ισοδυναμεί με οικογενειακή αναρχία – πολι-
τικό κενό – και ήδη αναζητά σπασμωδικά 
διέξοδο, είτε προς τη μονογονεϊκή λύση, 
είτε προς την παράλληλη σχέση.
Να παρατηρήσουμε στο σημείο αυτό, ότι η 
συνθήκη αυτή καταγράφεται στη γλώσσα με 
τη διατήρηση του ενικού και πληθυντικού 
και τη σίγηση του δυϊκού, όπου, ό,τι δεν είναι 
ένα είναι πολλά κι όπου το «ένα» δεν εκφρά-
ζει την ακεραίωση των δύο μισών και εκείνο 
το «πολλά» δεν νοείται παρά ή με την έννοια 
μίας μαζικής απροσωπίας ή με την έννοια 
μιας άθροισης του τύπου : ένας και μία κι 
άλλη μία, ή μία και ένας και άλλος ένας – δεν 
ισούται ποτέ με κάτι ολόκληρο, αλλά με τρία 
ανάπηρα και ανολοκλήρωτα μισά, που μπο-
ρούν, λαθραία έστω, να συνευρίσκονται, 
αλλά αδυνατούν να συνυπάρχουν.
Επομένως, οι ελπίδες που εύλογα έχουμε 
επενδύσει στην οικογένεια να εδραιώσει τη 
δημοκρατική αντίληψη, απ’ όπου θα προκύ-
ψει ισοκατανομή εξουσιών και συνεπώς ισό-
τητα ευκαιριών ανεξάρτητα από το φύλο, δε 
φαίνεται να υπόσχονται τα αναμενόμενα.
Η διαπίστωση, ωστόσο, αυτή δεν πρέπει να 
οδηγήσει στο βεβιασμένο συμπέρασμα, ότι 
η αντιμετώπιση της γυναίκας με όρους ισο-
τιμίας ως συζύγου, οδήγησε στη διάρρηξη 

του οικογενειακού ιστού και συνεπώς είναι 
ανεπιθύμητη.
Σημαίνει μόνο, πως η ισότητα, πέρα από την 
ιστορικά νομιμοποιημένη συνήθεια, έχει να 
αντιπαλαίσει και με τους ποικίλους τριγμούς, 
που προκαλεί ο επαναπροσδιορισμός των 
ρόλων, αλλά αυτό δεν είναι επαρκής λόγος 
για να μην ολοκληρώσουμε την αποκατά-
σταση της γυναίκας ως ισότιμης ετέρου στη 
συμβίωση, στο πλαίσιο μιας πνευματικά ώρι-
μης και άριστης πολιτείας, στο πνεύμα της 
ανεκτικότητας, όπου η γυναίκα, καθώς θα 
πάψει να ενεργεί ως «ελαττωματικός άν-
δρας» θα συμβάλλει, χωρίς συμπλέγματα και 
ισότιμα στη λειτουργία της.
Στο νέο αυτό σχήμα η οικογένεια, μετά τους 
πρώτους κλυδωνισμούς, θα βρει τη διοικητι-
κή της ευρυθμία, καθώς στο πνεύμα του αμοι-
βαίου σεβασμού η όποια υποχώρηση μεταξύ 
ίσων δε θα εσωτερικεύεται ως καταναγκα-
σμός και η συναισθηματική ισορροπία ως 
εσωτερική συνθήκη θα απορροφά τους κρα-
δασμούς από τις αναπόφευκτες αντιθέσεις, 
που θα εκδηλώνονται πλέον ως αμοιβαία 
νομιμοποιημένο δικαίωμα έκφρασης της 
προσωπικής γνώμης και θα κατοχυρώνουν 
τη διαφορετικότητα ως υγειές χαρακτηριστι-
κό της ισοτιμίας στην οικογενειακή πολιτεία.
Σήμερα, που η απόσταση από την οικογενει-
ακή στην πολιτική διοίκηση έχει μικρύνει, 
δίνεται η ευκαιρία παιδαγωγώντας άτομα με 
δημοκρατική αγωγή να παράγουμε πολίτες 
με δημοκρατική συνείδηση. 

saloudim@hotmail.com

βιβλιογραΦια
Έφη Αβδελά: «Η ιστορία των Γυναικών και η ιστορία του 
φύλου» Δίνη 1993.
«Η έρευνα έδειξε ότι το φύλο δεν αποτελεί αναλλοίωτη 
φυσική οντότητα, αλλά προϊόν κοινωνικο – πολιτικών όρων 
που αλλάζουν μέσα στο χρόνο.» 
2. Πλάτωνος, Μένων 71 Ε «ει βούλει ανδρός αρετήν, 
ράδιον, ότι αύτη εστίν ανδρός αρετή, ικανόν είναι τα της 
πόλεως πράττειν, ει δε βούλει γυναικός αρετήν, ου 
χαλεπόν διελθείν, ότι δει την οικείαν ευ οικείν, και 
κατήκοον ούσαν του ανδρός.»
3. Επιμέλεια Β. Δεληγιάννη – Σ. Ζιώγου: Εκπαίδευση και 
φύλο Β. Δεληγιάννη – Κουϊμτζή: Θεωρίες για τις διαφορές 
των φύλων σελ. 51
«Τα αγόρια μαθαίνουν την ανδρική και τα κορίτσια τη 
γυναικεία συμπεριφορά, γιατί η τυπική για κάθε φύλο 
συμπεριφορά ενισχύεται και επιβραβεύεται από το 
περιβάλλον, ενώ η μη τυπική τιμωρείται ή αγνοείται».
4. Γιάννης Μηλιός Αξιολόγηση, εξετάσεις, επιλογή, η 
τεχνική της εξουσίας Σύγχρονη εκπαίδευση τ. 55 1990 
σελ. 74 – 75 «…δεν δημιουργεί η εκπαίδευση την ταξική 
διαίρεση, το αντίθετο είναι σωστό: από την ταξική διαίρεση 
της κοινωνίας πηγάζει ο καταμερισμός ρόλων».
5. Β. Δεληγιάννη - -Κουϊμτζή Εκπαίδευση και φύλο. 
Φεμινιστικές τάσεις στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 
σελ. 34. 
Η Kate Millet σημειώνει: «Η κοινωνία μας, όπως κι όλοι οι 
ιστορικοί πολιτισμοί, είναι πατριαρχική. Το γεγονός γίνεται 
φανερό, αν σκεφτεί κανείς ότι ο στρατός, η βιομηχανία, η 
τεχνολογία, τα πανεπιστήμια, η επιστήμη, η πολιτική, η 
οικονομία- με λίγα λόγια κάθε εξουσία- βρίσκονται 
αποκλειστικά σε ανδρικά χέρια.»
Θουκυδίδη Ιστορία , βιβλίο Β΄ Κεφ. 37.
7. Περιοδικό ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΣΕΕ Χρήστου Κάτσικα: Εργασία 
του ΙΝΕ για τις ανισότητες των δύο φύλων. Η ανεργία είναι 
γένους θηλυκού. «Ενώ το εκπαιδευτικό επίπεδο του 
γυναικείου πληθυσμού ανέρχεται με γοργούς Ρυθμούς, το 
επίπεδο της ανεργίας παρουσιάζει σημαντική άνοδο».
8. Πλάτωνος Πολιτεία 471c – 473d
Η άριστη πολιτεία καθίσταται δυνατή υπό τον όρον όπως 
«ή οι φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν εν ταις πόλεσιν ή οι 
Βασιλείς φιλοσοφήσωσιν γνησίως τε και ικανώς».
9. Δεληγιάννη – Κουϊμτζή ο.π. Θεωρίες για τις διαφορές 
των φύλων. Η Simon de Beauvoir διαπίστωσε ότι « η 
σύλληψη της γυναίκας ως ¨ελαττωματικού άνδρα” 
επέδρασε στις θεωρίες για το φύλο».
10. Ελένη Λόππα – Γκουνταρούδη: Συνοπτικό άρθρο 
συμπερασμάτων και προτάσεων διδακτορικής διατριβής: Η 
γυναικεία παρουσία στα κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας. « Άλλες πάλι φορές , όταν οι ιδεολογικές 
τους διαφορές είναι αξεπέραστες και η μειονεκτική θέση 
της γυναίκας δεν της επιτρέπει αντιδράσεις αντιμάχεται 
τον άνδρα υπόγεια κλεισμένη σε μια πεισματική σιωπή».

Παλμογραφίες..!
Δημήτρη Σαλούστρου (του Ζαϊμη) * ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

περι ΔΗΜοκρατιασ και αλλων ΔοΞασιων

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο Νίκος Ξυλούρης, ο δικός μας Ψαρονίκος γεννήθηκε κάτω από την σκιά του Ψηλορείτη… 
Δίπλα από το γάργαρο νερό κα το χώμα μιας αρχέγονης γης…
Τα τραγούδια του έρωτα, της επανάστασης και του λεύτερου αέρα έμειναν μουσική πα-
ρακαταθήκη… 
Η προσωποποίηση της σεμνότητας, ταπεινότητας και αξιοπρέπειας, παντοτινό φωτεινό πα-
ράδειγμα στην «δήθεν» εποχή μας!                                                                                Μαν. Σκαν.

το Μοιρολοι τΗσ ευριΔικΗσ
στον Ψαρονικο

Να γυρίσουμε την μνήμα μας 39 χρόνια πίσω 
και να θυμηθούμε ένα συγκλονιστικό στιγ-
μιότυπο από το πρώτο (40 ήμερο) μνημόσυ-
νο του Νίκου Ξυλούρη στην Αθήνα.
Εκείνη τη μέρα (17 Μαρτίου 1980) η βροχή 
ήταν καταρρακτώδης.
Κόσμος πολύς είχε συγκεντρωθεί στο Α’ 
νεκροταφείο, όπου ξαφνικά από το βάθος 
εμφανίζεται η αδελφή του Ψαρονίκου, η Ευ-
ρυδίκη. Παρά την πολύ δυνατή βροχή περ-
πατούσε χωρίς ομπρέλα αργά, και σταθερά. 
Κρατούσε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο 
χέρι και μαυρολογόταν. Όταν η Ευρυδίκη 
πλησίασε στον τάφο του αδελφού της, ο κό-
σμος άνοιξε το χώρο και στέκοντας με από-
λυτο σεβασμό και περισσή αξιοπρέπεια, 
κατέθεσε την ψυχή της:

Σου φέρνω τριαντάφυλλο αδελφέ μου, 
κομμένο από τα Ανώγεια ακριβέ μου.
Σου φέρνω χαιρετίσματα χαρά μου, 

απ’ όλους τους γειτόνους έρωντά μου.
Πού είναι - μωρέ - οι φοιτητές, καλέ μου

η του Πολυτεχνείου κατιφέ μου.
Νίκο, να σε σηκώσουνε, παιδί μου,
στα χέρια των απάνω, γιασεμί μου.

Νίκο, να πεις την ΞΑΣΤΕΡΙΑ, αδελφέ μου
να ξαστερώσει ο κόσμος, ομορφιά μου.

Γιάντα -μωρέ- χρυσέ μου αητέ  
έκλεισες τα φτερά σου

και δεν τ’ανοίγεις να πετάς,  
όπως πετούσες πρώτα στα ψηλά σου.

 Μαν. Σκαν.

Μια μεγάλη τιμή για τον καλό συγχωριανό μας Γιώρ-
γη Ελευθερίου Αεράκη. Η Πρεσβεία του Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου ανακοίνωσε πρόσφα-
τα την δημιουργία Επίτιμου Προξενείου για όλο το 
νησί μας που έδρα θα έχει το Ηράκλειο. Την έγκρι-
ση και συνάμα την υπογραφή τους έβαλαν οι Δούκας 
του Λουξεμβούργου, Ερρίκος και ο Υπουργός Εξω-
τερικών και Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας. Η 
θητεία του Γιώργη Αεράκη θα είναι για πέντε χρόνια 
με ανανέωση. Το Προξενικό Γραφείο εδρεύει στην 
οδό Θεσσαλονίκης αρ. 2 – 4, στην καρδιά του Ηρα-
κλείου, πολύ κοντά στον πολιούχο της πόλης, τον 
Άγιο Μηνά. 
Να πούμε ότι ο Γιώργης Αεράκης έζησε περίπου 
τριάντα χρόνια στο Λουξεμβούργο και γνωρίζει, από 
κάθε άποψη, όλα τα βασικά θέματα που απασχο-
λούν τόσο το Λουξεμβούργο, όσο και την Ελλάδα 
και την Κρήτη. 
Σε πρόσφατη συνομιλία μας στο ραδιόφωνο με τον 
Γιώργο, μου είπε, μεταξύ άλλων, ότι η ίδρυση του 
Προξενίου και η επιλογή του ίδιου ως προξένου, 
αποσκοπούν να επιτύχουν στόχους που άπτονται 
τόσο την καθημερινότητα του Λουξεμβουργιανών 
τουριστών που έρχονται στην Κρήτη (πχ. κλοπές, 
βία, κακή αντιμετώπιση από υπηρεσίες, πρόβλημα 
υγείας που τυχόν αντιμετωπίσουν κατά την παραμο-
νή τους στην Κρήτη), όσο και τη σύσφιξη των σχέ-
σεων Λουξεμβούργου και Κρήτης μέσω των πολιτι-
στικών εκδηλώσεων και συναντήσεων, αλλά και την 
προώθηση των ποιοτικών Κρητικών προϊόντων 
μέσω του Εμπορικού Τμήματος της Πρεσβείας.
Εμείς από την μεριά μας να ευχηθούμε τα καλύτερα 
στον Γιώργη, να έχει την υγειά του, με απόλυτη πίστη 
ότι θα πετύχει και στο νέο του πόστο! 

Μαν. Σκαν. 

39 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ γιωργΗ αερακΗ
Ο Γεώργιος Αεράκης γεννήθηκε στα Ανώγεια 
και μεγάλωσε στο Ηράκλειο. Την δεκαετία του 
‘80, κατόπιν επιτυχίας σε διαγωνισμό του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, υπηρέτησε την  Ευρωπαϊκή 
Δημόσια Διοίκηση επί σειρά ετών στο Λουξεμ-
βούργο στις Βρυξέλλες και την Αθήνα. Σπούδα-
σε Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία στη Γαλλία. Το 
1993 συμμετείχε στη δημιουργία του Συλλόγου 
Κρητών Λουξεμβούργου, διατελώντας Πρόεδρος 
για πολλές θητείες. Υπήρξε μέλος του Συμβουλί-
ου Αποδήμου Ελληνισμού, μέλος του Δ.Σ. της 
Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, μέλος του 
Δ.Σ. της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Κα-
ζαντζάκη. Το 2008 εκλέχθηκε Πρόεδρος του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών που αποτελεί 
το Ανώτατο Θεσμικό Όργανο των Κρητών της 
διασποράς. Την τετραετία 2011 - 2014 διετέλεσε 
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Δήμου Ηρακλείου. Είναι Πρόε-
δρος του Συλλόγου των Φίλων του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης από τον Οκτώβριο του 
2015. Από τον Ιανουάριο του 2019 είναι Επίτιμος 
Πρόξενος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμ-
βούργου στην Κρήτη, με έδρα το Ηράκλειο.
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Μέγιστη τιμή για τον 
συγχωριανό μας  

γιωργΗ αερακΗ:
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ  
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

από το βασίλη βουϊδάσκη,
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  

ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Πολλές επίμονες και συνεχείς προ-
σπάθειες, κυρίως την τελευταία τριε-
τία, με τη Λυκειάρχη και συνάδελφο κ. 
Μ. Μπαγκέρη, προκειμένου να πείσο-
με τους μαθητές και τις μαθήτριες του 
Λυκείου μας, πως έχουν όλα τα φόντα 
για να ανέβουν στη σκηνή. Εκείνοι, 
επομένως, που συμμερίζονται αυτή μας 
την αγωνία, μπορούν να κατανοήσουν 
και τη σημασία αυτής της θεατρικής 
παράστασης, που οι ίδιοι μαθητές έδω-
σαν την Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018, στο 
αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχολείου 
Ανωγείων.
Φαίνεται ότι ο σπόρος αυτής της προερ-
γασίας δεν έπεφτε σε ώτα μην ακουό-
ντων, αλλά σε πρόσφορο έδαφος. Γι’ 
αυτό, με τη διαρκή υποκίνηση των συνα-
δέλφων και ιδιαίτερα της κ. Μπαγκέρη, 
αυτή η ιδέα είχε εμπεδωθεί και ήταν έτοι-
μη να καρποφορήσει. Ώσπου ήλθε το 
πλήρωμα του χρόνου και στο πρόσωπο 
της αξιόλογης συναδέλφου κ. Β. Μο-
σχούρη βρήκε την πλήρη ενσάρκωση και 
πραγμάτωσή της. 
Φιλόλογος καθηγήτρια της νέας γενιάς 

με λαμπρές σπουδές στο Πανεπιστήμιό 
μας και εμφορούμενη από το πνεύμα της 
θεατρικής παιδείας, μετέτρεψε το χόμπι 
της σε προσφορά για τους μαθητές της 
και το χωριό μας. Θυσίασε μεγάλο μέρος 
από την προσωπική και οικογενειακή της 
ζωή, ανεβάζοντας, μετά από σοβαρή δου-
λειά και προετοιμασία, με επιτυχία την 
κωμωδία του Ι. Καμπανέλλη. Με τα θερ-
μά μου συγχαρητήρια εκφράζω και τις 
ευχές μου για κάθε επιτυχία στην οικο-
γενειακή και την επαγγελματική της ζωή. 
Ωστόσο, θα πρέπει να εξάρομε και την 
προσπάθεια των μαθητών και των μαθη-
τριών του Λυκείου, που ενσάρκωσαν 
τους ρόλους του θεατρικού έργου. Να 
επαινέσομε τη βιωματική τους έκφραση 
και την καταπληκτική άνεση στην από-
δοση και τη μεταφορά των μηνυμάτων 
του έργου. Απέδειξαν πως μπορούν να 
κατορθώσουν ακόμα και εκείνα που φαί-
νονται πολύ δύσκολα. Θερμά συγχαρη-
τήρια σε αγόρια και κορίτσια καθώς και 
στους αφανείς ήρωες, γονείς και καθηγη-
τές. Οι μαθητές μας απέδειξαν ότι ακόμα 
υπάρχει… ελπίδα και αύξησαν τις προσ-
δοκίες μας για καινούργιες επιτυχίες.
Συνεχίζοντας όμως τους δικαιολογημέ-
νους πανηγυρισμούς προσδίδω σε αυτό 
το γεγονός την πρέπουσα προσοχή και 
σοβαρότητα. Η 27η Ιουνίου ήταν μια ξε-
χωριστή μέρα για το χωριό μας. Οι ευ-
καιριακές επετειακές εκδηλώσεις των 
μαθητών του Γυμνασίου-Λυκείου Ανω-
γείων πήραν για πρώτη φορά τις διαστά-
σεις μιας καλά οργανωμένης και πολλά 
υποσχόμενης θεατρικής ομάδας, για 
όσους γνωρίζουν καλά τον καθοριστικό 
ρόλο  που διαδραματίζει η θεατρική παι-
δεία στην πορεία των κοινωνιών.
Ελάχιστοι αγνοούν ότι στην Αρχαία 
Ελλάδα δεν υπήρχαν σχολεία, κι όμως 
εκεί αναπτύχτηκε μοναδικός και απαρά-

μιλλος πολιτισμός. Όλοι, ωστόσο, γνω-
ρίζομε ότι εκεί και τότε τέθηκαν τα θε-
μέλια της φιλοσοφίας και των επιστημών 
και η καλλιτεχνική και η αισθητική έξαρ-
ση έδωσε στην παγκόσμια κληρονομιά 
κλασικά έργα ανεκτίμητης πολιτισμικής 
αξίας. Ανάμεσα σε αυτά εκατοντάδες 
θέατρα διασκορπισμένα παντού, κο-
σμούν τη χώρα μας και διεγείρουν δικαι-
ολογημένα το θαυμασμό της ανεξήγητης 
ακόμα αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής 
τους τελειότητας.
Αυτά τα αριστουργήματα υποκαθιστού-
σαν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 
όπου οι πολίτες συμμετείχαν ανελλιπώς 
σε όλα τα κοινωνικά δρώμενα, παίρνο-
ντας γνώσεις από τα πιο απλά καθημε-
ρινά τους προβλήματα μέχρι τα σοβαρό-
τερα εθνικά θέματα.  Μέσα σε αυτά 
ασκούσαν τα θρησκευτικά και πολιτικά 
τους καθήκοντα και εκεί μέσα γεννήθη-
κε και μεγαλούργησε η υψηλή πολιτική 
και η μοναδική άμεση δημοκρατία.
Τα θέατρα ήταν τα μοναδικά εκπαιδευ-
τήρια, όπου οι κλασικοί τραγικοί και 
σατιρικοί ποιητές όχι μόνο συνέθεταν, 
αλλά σκηνοθετούσαν και χορογραφού-
σαν τα έργα τους και έπαιζαν οι ίδιοι ως 
ηθοποιοί. Μέσα από αυτή τη θεατρική 
παραγωγή της αρχαιοελληνικής δραμα-
τουργίας φαίνεται ο παιδευτικός της 
χαρακτήρας. Άλλωστε, στις επιγραφές 
που διασώθηκαν, οι θεατρικές παραστά-
σεις χαρακτηρίζονται «διδασκαλίαι». 
Τόση σημασία απέδιδε η πολιτεία στην 
παρακολούθηση αυτών των παραστά-
σεων,ώστε χορηγούσε στους φτωχούς 
το εισιτήριο, τα λεγόμενα «Θεωρικά».
Τελειώνοντας επισημαίνω τη σημαντική 
αρχή που έγινε από τους μαθητές του 
Λυκείου, υπό την καθοδήγηση της αξιέ-
παινης συναδέλφου κ. Β. Μοσχούρη. 
Εκείνη έθεσε το θεμέλιο λίθο της πρώ-

της «Θεατρικής Ομάδας του Γενικού 
Λυκείου Ανωγείων» και διεκδικεί επάξια 
την «πατρότητα». Άφησε όμως σε όλους 
μας τη βαριά παρακαταθήκη να εδραι-
ώσομε αυτόν το νέο και πολύ αναγκαίο 
πολιτιστικό θεσμό, αξιοποιώντας το αξι-
όλογο δυναμικό που πλουσιοπάροχα 
διαθέτομε. 
Αδιαμφισβήτητα, Ανωγειανοί καταξιω-
μένοι καλλιτέχνες διατήρησαν τη μουσι-
κοχορευτική και στιχουργική μας παρά-
δοση και την εκτόξευσαν στην κορυφή 
του καλλιτεχνικού στερεώματος. Και 
σήμερα όμως υπάρχουν νέοι και πολλά 
υποσχόμενοι που συνεχίζουν το έργο 
τους. Δυστυχώς όμως, η άλλη ψυχαγω-
γική και παιδευτική παράδοση, η Θεα-
τρική μας Παιδεία, παραμελήθηκε αντί-
θετα με αυτό που έγινε σε μικρότερα 
χωριά της περιοχής. Εκεί η πρωτοβουλία 
ανδρών και γυναικών κάθε ηλικίας έχει 
αναδείξει, τώρα και δεκαετίες, αξιοζή-
λευτες θεατρικές ομάδες, όπου αυτοδί-
δακτοι σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και 
ηθοποιοί μεταδίδουν με τις παραστάσεις 
τους ψυχαγωγία και μηνύματα.
Καιρός λοιπόν να αναδείξομε κι εμείς 
αυτόν τον παραμελημένο πολύτιμο πο-
λιτιστικό τομέα. Να διευρύνομε αυτήν 
την πρωτογενή Θεατρική Ομάδα με όλες 
μας τις δυνάμεις, προσθέτοντας ένα 
ακόμα σημαντικό κομμάτι στην πολιτι-
στική μας κληρονομιά. Με αξιόλογες 
θεατρικές παραστάσεις θα επαναφέ-
ρουμε στην ζωή μας τις αιώνιες και πα-
νανθρώπινες άξιες, που θα συμβάλουν 
καθοριστικά στην ουσιαστική πνευματι-
κή ανάπτυξη του τόπου. Προσωπικά 
είμαι έτοιμος να συνεισφέρω όσο μπο-
ρώ, προφανώς με την συνδρομή εθελο-
ντών που θα πλαισιώσουν αυτή την προ-
σπάθεια και συνεργαστούμε αρμονικά 
γι αυτόν το σκοπό. ■

Η 27η ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΜΕΡΑ 

ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ

«ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις

Ψηφίστηκε στις 07 Μαρτίου 
από το Ελληνικό Κοινο-
βούλιο και δημοσιεύτη-
κε σε ΦΕΚ (Τεύχος 
Α΄43/09/03/2019) 
σχέδιο νόμου του 
Υπουργείου Υγείας, 
το οποίο μεταξύ άλ-
λων περιλαμβάνει και 
την ένταξη του Κέ-
ντρου Υγείας Ανωγεί-
ων, στο καθεστώς των 
άγονων και προβληματι-
κών περιοχών (άρθρο 137).
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει 
άμεσα ευεργετικά αποτελέσματα για το 
Κέντρο Υγείας Ανωγείων, καθώς πλέον 
όσοι υπηρετούν σε αυτό θα λαμβάνουν το 
σχετικό επίδομα που προβλέπει ο νόμος, 
γεγονός που το καθιστά ελκυστικότερη 
επιλογή για τους γιατρούς και το νοση-
λευτικό προσωπικό που απαιτείται για την 
καλύτερη στελέχωσή του.
Αναφορικά με τη θετική αυτή εξέλιξη ο 
Δήμαρχος Ανωγείων, Μανόλης Καλλέρ-
γης δήλωσε: «Η ένταξη του Κέντρου Υγεί-
ας Ανωγείων στο καθεστώς άγονης και 
προβληματικής περιοχής ήταν ένα πάγιο 

ΕΝθΟΥΣΙΑΣμΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ μΕΓΑΡΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕμΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΨΑΛΛΕ ΤΑ 
ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗμΟΚΡΑΤΙΑΣ!

Εμείς τιμούμε τσι θεσμούς και την Δημοκρατία,
μα πιο πολύ τον άνθρωπο, που τόνε δίνει αξία..

Ποτέ στα Ανώγεια η σκλαβιά δεν έχει κατοικήσει,
γιατί ‘χει κάστρο η λευτεριά χιλιάδες χρόνια χτίσει..

Με αυτή την ποιητική έκφραση και ρίμες του Λευτέρη μπέρκη ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων επισκέφθηκε για δεύτερη χρο-
νιά τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας (24/12/2018), με 
15μελή αποστολή που ξεχώρισε στο Προεδρικό Μέγαρο.  
Ενώπιον του αξιότιμου Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου, τα 
μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων έψαλλαν τα παλιά 
παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων, αφού πρώτα του 
προσέφεραν δώρα από τα Ανώγεια και τον Ψηλορείτη. Στη συ-
νέχεια χόρεψαν Ανωγειανό πηδηχτό, Χανιώτη και Μαλεβιζιώτη, 
υπό τη συνοδεία της λύρας του Γιώργου Κοντογιάννη και του 
λαούτου του Βαγγέλη μαμαλάκη.
Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου Ανωγείων Νίκος Βρέ-
ντζος προσέφερε δώρα στον Προκόπη Παυλόπουλο μια βούργια 
με κρητικά προϊόντα, αλλά και ένα σετ μπουκάλι και ποτήρια 
ρακής δημιουργία από φυσητό γυαλί του μάριου Χαλκιαδάκη. 
Μάλιστα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι κάθε μεσημέ-
ρι στο γεύμα πίνει από μια ρακί και το δώρο αυτό θα το χρησιμο-
ποιήσει άμεσα και με καλή παρέα!
Η παρουσία των Ανωγειανών στο Προεδρικό Μέγαρο απέσπασε 
τα θετικότερα σχόλια και φέτος, από τον ίδιο τον Πρόεδρο, τους 
συνεργάτες του και τον δημοσιογραφικό κόσμο που βρέθηκε εκεί, 
με όλους να δηλώνουν ενθουσιασμένοι από τον παραδοσιακό χο-
ρό, τις μαντινάδες και την στάση τους.
Στην προσφώνηση του ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Νίκος Βρέντζος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: 
«…είμαστε βέβαιοι κύριε πρόεδρε ότι ο ρόλος σας θα είναι και 
πάλι καθοριστικός σε ότι αφορά την προάσπιση των εθνικών μας 
δικαιωμάτων, γιατί πολλές είναι και πάλι οι απειλές που εκτοξεύ-
ονται κυρίως εξ ανατολής. Όμως καλό θα είναι να γνωρίζουν όσοι 
απειλούν, ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες έχουν ένα μεγάλο πλεονέ-
κτημα, τις κρίσιμες ώρες συσπειρώνονται και δίνουν την απάντη-
ση που πρέπει». 

Πειραιάς, 20 Ιανουαρίου 2019

ε την καθιερωμένη κοπή της αγιοβασιλόπιτας 
υποδέχτηκε επίσημα τη νέα χρονιά η Πα-
γκρήτιος Ένωση, το μεγαλύτερο πρωτοβάθ-

μιο πολιτιστικό Σωματείο της χώρας μας με 90.000 
μέλη.  
Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή, 20 Γενάρη  2019, στον Πειραιά, 
στο πλοίο ΚΡΗΤΗ ΙΙ της ΑΝΕΚ και συνέπεσε με το 
μεγάλο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος για 
την Μακεδονία.
Η εκδήλωση άνοιξε με τα καθιερωμένα παραδοσια-
κά κάλαντα, με τον πρόεδρο της Παγκρητίου Ενώ-
σεως, Γιώργο μαριδάκη, να λαμβάνει στη συνέχεια 
το λόγο, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους 
με ευχές για το νέο χρόνο, και αφού έκανε έναν πε-
ριεκτικό απολογισμό της δράσης του Σωματείου της 
προηγούμενης περιόδου, με έμφαση στην προσφορά 
του προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, έκλεισε 
την ομιλία του κόβοντας το πρώτο κομμάτι της πίτας 
και αφιερώνοντάς το στη Μακεδονία.  
Ο χώρος του πλοίου που παραχωρήθηκε για την δι-
εξαγωγή της εκδήλωσης παρέμεινε ασφυκτικά γεμά-
τος καθ’ ολή τη διάρκειά της, ενώ αρκετοί ήταν και 
οι επώνυμοι, που τίμησαν με την ενεργή παρουσία 
τους την τελετή. Διακρίναμε, μεταξύ των άλλων, 
τους: Ευάγγελο Αποστολάκη (υπουργό άμυνας), 
Γιάννη Μόραλη (Δήμαρχο Πειραιά), Γιώργο  Πα-
τούλη (δήμαρχο Αμαρουσίου και υποψήφιο περιφε-
ρειάρχη Αττικής), Μανώλη Κεφαλογιάννη (ευρω-
βουλευτή), Θεόδωρο Φορτσάκη (βουλευτή), Όλγα 
Κεφαλογιάννη (βουλευτή και πρ. υπουργό Τουρι-
σμού), Βασίλη Κικίλια (βουλευτή), Μιχάλη Καρχι-
μάκη (πρ. υπουργό), Μανώλη Καλιγιάννη (πρόεδρο 
Φιλελευθέρων), Γιώργο Αυτιά (δημοσιογράφο), 
Γιάννη Βαρδινογιάννη (επιχειρηματία και μεγαλο-
μέτοχο της ΑΝΕΚ), καθώς και  εκπρόσωπους πολι-
τιστικών σωματείων, φορέων και Οργανισμών.
Παρούσα και η πρόεδρος του Συλλόγου Ανωγειανών 
της Αθήνας κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, υπό τη νέα 
της ιδιότητα ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της Παγκρητίου Ενώσεως.

Καλή χρονιά λοιπόν και είς άλλα σύντομα! 

Μαν. Σκαν.

λοκληρώθηκαν την Κυριακή, 17 
Μαρτί ου 2019, στο ξενοδοχείο 

Apollonia στην Αμμουδάρα οι τελικοί 
σχολικοί σκακιστικοί αγώνες της Κρήτης.
Έλαβαν μέρος 10 Ανωγειανοί σκακιστές και 
σκακίστριες, οι οποίοι είχαν προ κριθεί από 
τα σχολικά πρωταθλήματα της Ανατο λι κής 
Κρήτης.
Πέντε από αυτά τα παιδιά κατάφεραν να 
κατακτήσουν μετάλλια και ταυτό χρονά 
προκρίθηκαν στους τελικούς των Πανελ λή-
νιων σχολικών πρωταθλημάτων, που θα 
γίνουν στην Αθήνα 20 και 21 Απριλίου 2019.
Αναλυτικά οι 5 προκρίσεις για τα Πανελλή-
νια σχολικά πρωταθλήματα τελικά είναι οι 
εξής:
›Νταγιαντά μαρία Εμμ. 2η θέση και αση-
μένιο μετάλλιο στην Ε’ Δημοτικού
›Σφυρή Αλεξάνδρα 3η θέση (ισοβαθμία) και 
χάλκινο μετάλλιο στην ΣΤ’ Δημοτικού
›μιρζάκ Βαλέρια 2η θέση και ασημένιο 
μετάλλιο στο Λύκειο
›Σαλούστρου Δέσποινα 3η θέση (ισοβαθμία) 
και χάλκινο μετάλλιο στο Λύκειο
›Χαιρέτης Γιώργος 3η θέση (ισοβαθμία) και 
χάλκινο μετάλλιο στο Λύκειο
Στους παγκρήτιους τελικούς αγωνίστηκαν 
επίσης και οι: 
›μπαγκέρης Αλέξανδρος, 

›Νταγιαντάς Αλέξανδρος, 
›Νταγιαντά μαρία Γεωργ., 
›Κονιός Γεώργιος και 
›Κεφαλογιάννης Νεκτάριος.
Επίσης δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και 
την πρόκριση ενός δικού μας παιδιού, της 
Ασημένιας Χατζηπαναγιώτου, η οποία κατέ-
κτησε το χάλκινο μετάλιο στην Γ Γυμνασίου.
Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!
Καλή επιτυχία στα Πανελλήνια σχολικά 
πρωταθλήματα!

     Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  
Ανωγείων για 2η χρονιά «ψάλλει» 
τα κάλαντα των Χριστουγέννων 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
         ΑΘΗΝΑ, 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

    προκοπΗσ παυλοπουλοσ: 

«Η ψυχή των άνωγείων,  
μου δίνει δύναμη να συνεχίζω  
και το δικό μου έργο!»

Και πρόσθεσε: «Κύριε Πρόεδρε, όλα τα μέλη του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ανωγείων, αλλά και όλοι οι συγχωριανοί μας, ευχόμαστε 
μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, να έχετε μακροημέρευση στην 
προεδρία της Δημοκρατίας, για να στηρίζετε και να διαφυλάττετε 
τις αρχές της δημοκρατίας, την αξιοπρέπεια και την κοινωνική 
δικαιοσύνη, να είστε υγιής, δυνατός και πάντοτε η χαρά του γεννη-
θέντος Χριστού να φωτίζει μέσα σας! Ο Κύριος και Θεός μας, να 
σας χαρίζει αγάπη και κάθε καλό κατά το νέο έτος που ανατέλλε».
Στις δηλώσεις του ο Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε με εμφανή 
συγκίνηση, μεταξύ άλλων: 
«Η ψυχή των Ανωγείων, όπως εσείς εδώ σήμερα την καταθέσατε, 
μου δίνει δύναμη να συνεχίζω και το δικό μου έργο εδώ στην 
Προεδρία της Δημοκρατίας! Ενός χωριού όπως τα Ανώγεια με 
μακραίωνη ιστορία και ένδοξους αγώνες σε όλη την Ελληνική 
ιστορία. Αποτελεί μεγάλη μου επιθυμία να έρθω στα Ανώγεια σε 
ιδιωτική επίσκεψη αυτή τη φορά, να χαλαρώσω και να νιώσω την 
αύρα του χωριού και των ανθρώπων του. Σας ευχαριστώ θερμά, 
σας εύχομαι καλές γιορτές. Και του χρόνου».
Μετά από το προεδρικό μέγαρο και τον πρόεδρο της δημοκρατίας, 
τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου κατευθύνθηκαν στο μνημείο 
του αγνώστου στρατιώτη όπου κατέθεσαν χορευτικά το άρωμα, 
τον πολιτισμό και τον παλμό της Κρήτης και των Ανωγείων!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ / phOtOS Μανώλης σκανδάλης

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ 
ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΚΡΗΤΗ ΙΙ  
ΤΗΣ ΑΝΕΚ
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

O λόγος για την Δημοτική Βιβλιοθήκη, που 
στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχειακού 
Μεγάρου Ανωγείων, αριθμώντας 6.000 κα-
ταγεγραμμένους τίτλους βιβλίων.
Για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού 
έργου γνώσης και παιδείας συνέβαλε σε 
μεγάλο βαθμό η δωρεά της οικογένειας του 
Ευάγγελου Κεφαλογιάννη (Κουντοβαγγέ-
λη) εις μνήμη του, ενώ βιβλία έχουν προ-
σφέρει διαχρονικά, μεταξύ άλλων, οι εκδό-
σεις «Δωρικός» και «Αποσπερίτης» του 
Αριστείδη Κλάδου, ο Γιάννης Δακανάλης, 
ο Τηλέμαχος Χαιρέτης και οι εκδόσεις 
«Lions» Ηρακλείου.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ανωγείων παρα-
μένει ανοικτή για το κοινό καθημερινά, 
08:30 - 15:00, ενώ για τον δανεισμό βιβλίων 
απαιτούνται τα στοιχεία της αστυνομικής 
ταυτότητας.
Η συνακτική ομάδα της Φ.Α. εύχεται καλή 
και δημιουργική αρχή!

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΑ 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ:
«Κυρίες και κύριοι,
Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό Βήμα στον 
τομέα του πολιτισμού στον Δήμο μας με τα 
εγκαίνια στον ωραίο αυτό χώρο, της Δημο-
τικής μας Βιβλιοθήκης.
Μιας σπουδαίας πολιτιστικής δομής που 
την έχουμε ανάγκη όλοι μας και ιδιαίτερα 
η νεολαία μας και η οποία πιστεύω ότι θα 

ριζώσει, θα αναπτυχθεί και θα καρποφο-
ρήσει στο άμεσο μέλλον.
Η ιστορία της δημόσιας βιβλιοθήκης στ 
Ανώγεια είναι αρκετά μεγάλη και ξεκινάει 
από την εποχή του τότε λεγόμενου Εξωρα-
ϊστικού και Πολιτιστικού συλλόγου μας, της 
δεκαετίας του 60 και 70, όπου πολλά παι-
διά και μεγάλοι εντρύφησαν στις συλλογές 
των βιβλίων αυτών, σε εποχές που η από-
σταση αλλά και η πρόσβαση σε βιβλία ήταν 
δύσκολη και για λίγους.
Ήταν όμως ευτύχημα για αρκετούς από 
εμάς τους μεγαλύτερους που είχαμε δίπλα 
μας μια, έστω μικρή βιβλιοθήκη , με ποιο-
τικά βιβλία, με την ανάγνωση των οποίων 
μάθαμε πολλά, περνούσαμε ευχάριστα τον 
χρόνο μας, αλλά το κυριότερο, αγαπήσαμε 
το Βιβλίο, τη γνώση και ανοίχτηκαν νέοι 
δρόμοι για μας μέσω αυτού.
Αργότερα, έγινε άλλη μια προσπάθεια 
εμπλουτισμού και ανασύστασης της από το 
πολύκεντρο, όπου και σε αυτό το διάστημα 
λειτουργίας της επηρεάστηκαν αρκετοί νέ-
οι του τόπου μας , όπως δείχνουν τα στοι-
χεία δανεισμού της περιόδου αυτής.
Τα τελευταία χρόνια με την μετατροπή του 
Πολύκεντρου σε χώρο Μουσικής Ακαδημί-
ας, τέθηκε επιτακτικά το ζήτημα της μετα-
στέγασης της Βιβλιοθήκης σε μόνιμο κεντρι-
κό χώρο στο Δήμο μας. Έτσι επιλέχθηκε 
από το Δημοτικό Συμβούλιο ο χώρος αυτός, 
στην είσοδο του δημαρχιακού μεγάρου.
Με την βοήθεια των νέων μας, φοιτητών και 
μαθητών τότε- των μετέπειτα Ανωγειανέων- 
καταγράφηκαν, αποθηκεύτηκαν και μετα-
φέρθηκαν εδώ τα περίπου 6.000 βιβλία της. 
Όμως έπρεπε να φτιαχτεί από την αρχή και 
να εξοπλιστεί ο χώρος της, να σχεδιαστεί 
και να αγοραστεί το νέο ηλεκτρονικό σύ-
στημα για την ορθή λειτουργία της, καθώς 
και να στηθεί με σύγχρονο – επιστημονικό 
τρόπο, ώστε να μπορούμε να την διαχειρι-
ζόμαστε εύκολα.
Σ’ αυτή την περίοδο ήρθε η σπουδαία για τον 
Δήμο μας δωρεά, της οικογένειας του Βαγ-
γέλη Κεφαλογιάννη ( Κουντοβαγγέλη), η 
οποία μας βοήθησε να υλοποιήσουμε τον 
σχεδιασμό μας και να φτάσουμε στον σημε-

ρινό αποτέλεσμα. Μια δωρεά που συνεχίζε-
ται και σήμερα για τις ανάγκες της βιβλιοθή-
κης.
Δεν θα ξεχάσω την ημέρα που συναντηθή-
καμε με την οικογένεια του και με τον Σω-
κράτη Κεφαλογιάννη στο Ηράκλειο, όπου 
στη συζήτηση μας ειπώθηκε ότι ο άνθρωπος 
αυτός είχε πάθος με τα γράμματα, με την 
μόρωση των νέων ανθρώπων του τόπου μας 
και ότι ταίριαζε με την φιλοσοφία του ο 
σκοπός της δημιουργίας αυτού του κυττά-
ρου, αυτής της γωνιάς, για την μόρφωση 
και στον πολιτισμό όλης της Ανωγειανής 
νεολαίας και κοινωνίας.
Για αυτό, πιστεύω ότι η προσφορά αυτή 
στη μνήμη του Κουντοβαγγέλη, θα πιάσει 
τόπο- όπως λέμε-, θα δικαιωθεί και θα δρέ-
ψει τους καρπούς της η νέα γενιά μας. 
Έτσι με τα χρήματα αυτά κατορθώσαμε 
να φτιάξουμε τις βιβλιοθήκες, να πάρουμε 
τον εξοπλισμό που χρειαζόταν και να φτά-
σουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα για μας. 
Για αυτό, με την ευκαιρία των εγκαινίων 
τιμούμε και την μνήμη του, σήμερα και εί-
μαστε ευγνώμονες στην οικογένεια του, στα 
παιδιά του, για την σημαντική και ευγενική 
αυτή πράξη - προσφορά στο γενέθλιο τόπο 
τους.
Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ 
και σε άλλους δωρητές, οι οποίοι κατά πε-
ριόδους έχουν χαρίσει βιβλία ή και συλλογές, 
εμπλουτίζοντας έτσι την βιβλιοθήκη μας και 
οι οποίοι με την πράξη τους αυτή, αποτελούν 
παράδειγμα για όλους μας, γιατί έτσι σκέ-
φτηκαν το κοινό καλό και έπραξαν για αυ-
τόν ακριβώς το λόγο. Τέτοιοι δωρητές ήταν:
Ο Κλάδος Αριστείδης και οι εκδόσεις του 
Δωρικός και Αποσπερίτης, ο Δακανάλης 
Γιάννης με την εξαίσια προσωπική του βι-
βλιοθήκη, ο Χαιρέτης Τηλέμαχος, η Βρέ-
ντζου Γιούλα του Λεονάτου και η λέσχη 
lions Ηρακλείου, τους οποίους ευχαριστού-
με και τιμούμε την μνήμη τους. 
Εδώ θέλω να αναφέρω και μια άλλη πράξη 
που βρίσκεται σε εξέλιξη στον τόπο μας, 
από τους φίλους των Υακινθείων, με το 
πρόγραμμα των βιβλιοθηκών στα καφενεία 
του Δήμου μας, το οποίοι στηρίζουμε και 

το οποίο επιτελεί, όπως πιστεύουμε, τον 
ίδιο σκοπό με την βιβλιοθήκη μας, με την 
οποία και θα συνδεθεί. 
Η Δημοτική μας βιβλιοθήκη βρίσκεται σε 
κατάσταση συγκρότησης. Η δουλειά που 
έχει γίνει από τις δύο ομάδες των ανθρώπων 
που έχουν δουλέψει και δουλεύουν μέσα από 
το πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας, είναι 
σπουδαία και μεγάλη. Για αυτό θα ήθελα να 
τους ευχαριστήσω και αυτούς από εδώ, σή-
μερα.
Στόχος μας είναι η βιβλιοθήκη αυτή να γίνει 
καθημερινά επισκέψιμη και χρήσιμη σε 
όλους και να δουλέψει αποτελεσματικά το 
δανειστικό τμήμα της.
Να δημιουργήσουμε τμήμα παιδικού βιβλί-
ου, το οποίο θα μπορούν να αξιοποιούν οι 
μαθητές όλων των τάξεων των σχολείων 
μας και να συνεπικουρεί τις βιβλιοθήκες 
του δημοτικού, γυμνασίου και του λυκείου, 
με την βοήθεια των δασκάλων και των κα-
θηγητών μας. 
Να αξιοποιήσουμε και να εξοπλίσουμε το 
αναγνωστήριο, με σύστημα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, όπου οι χρήστες θα έχουν 
πρόσβαση σε άλλες βιβλιοθήκες πανεπιστη-
μίων ή διαδικτυακές.
 Να δημιουργήσουμε τμήμα Ιστορίας, τμή-
μα με βιβλία που έχουν εκδώσει Ανωγειανοί 
ποιητές, λογοτέχνες, επιστήμονες και λαο-
γράφοι και τμήμα που να έχει την αναφορά 
του στα Ανώγεια και την περιοχή μας. 
Θέλουμε να γίνει η βιβλιοθήκη, μια δεξαμε-
νή σκέψης, δράσεων και εκδηλώσεων, που 
θα μετέχουν και θα προγραμματίζουν  
παλιοί και νέοι επιστήμονες και φοιτητές 
κοινωνικών, ιστορικών και φιλοσοφικών 
σπουδών, άνθρωποι του βιβλίου και του 
πολιτισμού, δικοί μας άνθρωποι, που θα 
προσθέσουν και αυτοί στην ενημέρωση, τη 
δημιουργία, τον πολιτισμό, το δικό τους λι-
θαράκι, την δική τους γνώση, την δική τους 
άποψη, τη δική τους παρέμβαση στον τόπο 
μας, στην ιστορία και τον πολιτισμό μας , 
για το καλό όλων μας και ιδιαίτερα της νέας 
γενιάς. 
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Καλό ξεκίνημα εύχομαι!».

«Ένταξη του ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ στο 
καθεστώς των Άγονων και Προβληματικών Περιοχών»

αίτημα εδώ και πάρα πολ-
λά χρόνια από τη Διοί-

κηση και το προσω-
πικό του Κέντρου 
Υγείας, καθώς και 

απ’ όλους τους 
κατοίκους του 

Δήμου, που 
ικανοποι ήθηκε 

με την συνεργα-
σία και την καθο-

ριστική συμβολή του 
υπουργού Υγείας και 

βουλευτής Ρεθύμνου, Αν-
δρέα Ξανθού. Η εξέλιξη αυτή 

δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς απαι-
τούσε ειδική νομοθετική ρύθμιση, η οποία 
προϋπέθετε μια συνολική επανεξέταση 
του καθεστώτος των άγονων περιοχών σε 
όλη τη χώρα. Εκφράζουμε την ικανοποί-
ηση μας, ως δημοτική αρχή, για το γεγο-
νός αυτό το οποίο θεωρούμε ότι θα συμ-
βάλλει στην μεγαλύτερη ανάπτυξη του 
Κέντρου Υγείας και στην παροχή πληρέ-
στερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών 
υγείας στους δημότες των Ανωγείων, 
αλλά και στους κατοίκους της ευρύτερης 
περιοχής».

5 ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΕΛΙΚΑ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ανωγειανουσ σκακιστεσ / σκακιστριεσ

O

phOtOS Μανώλης σκανδάλης
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ΑθΗΝΑ, 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Tο Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018, στο Κρη-
τικό Κέντρο «ΑΟΡΗ» των αδελφών Σταυ-
ρακάκη (Μερτζάνηδων), πραγματοποιήθη-
κε η ετήσια χοροεσπερίσα του Συλλόγου 
Πατσωτών Αθήνας, ο οποίος έχει καθιερω-
θεί να γίνεται το τελευταίο Σάββατο κάθε 
χρόνου. 
Η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη, 
το κέφι αμείωτο και ο χορός κράτησε μέχρι 
το πρωί της επόμενης μέρας.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε βράβευση των 
μαθητών που εισήλθαν στα ανώτερα και 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, 
καθώς και τη βράβευση του διακεκριμένου 
Ανωγειανού χειρουργού δρος Ανδρέα μα-
νουρά για την επιστημονική, κοινωνική και 
ανθρωπιστική του προσφορά!
Παρόντες στη βραδιά, το σύνολο σχεδόν 
των Πατσωτών που διαμένουν στην Αθήνα, 
αλλά και πολλοί Ανωγειανοί, φίλοι του Αν-
δρέα Μανουρά. 
Από την μεριά μας να εκφράσουμε τα θερ-
μά μας συγχαρητήρια στον δικό μας Αν-
δρέα και να ευχηθούμε να έχει πάντα την 
υγειά του για να προσφέρει τα μέγιστα 
στους συνανθρώπου του, όπως ακριβώς 
κάνει, με αμείωτο ζήλο εδώ και δεκαετίες!!

Μαν. Σκαν.

Συνεχίζοντας αδιάλλει-
πτα δράσεις που επικε-
ντρώνονται στην κοινω-
νική συνεισφορά, ο Σύλ-
λογος Ανωγειανών της 
Αθήνας οργάνωσε για 
ακόμη μία χρονιά, στα 
γραφεία του, σε συνερ-
γασία με το κέντρο αιμο-
δοσίας του Γενικού Νο-
σοκομείου Νοσημάτων 
Θώρακος Αθηνών «ΣΩ-
ΤΗΡΙΑ», εθελοντική 
αιμο  δοσία για την ενί-
σχυση της τράπεζας αί-
ματος, που διατηρεί στο 
ανωτέρω νοσοκομείο, 
συμπληρώνοντας αίσια 
τις 55 συνολικά αιμοδο-
σίες από ιδρύσεως της τράπεζας αίματος.
Συγχωριανοί και φίλοι του Συλλόγου μας ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμά μας και προσήλθαν, συμμε-
τέχοντας στη δράση μας αυτή, με σκοπό να ενισχύ-
σουν τα αποθέματα της τράπεζας αίματος, που δια-
τηρούμε, επωφελούμενοι και οι ίδιοι από τα πολλαπλά 
οφέλη της αιμοδοσίας στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Και πάλι όμως, η συμμετοχή των μελών μας στη δρά-
ση αυτή δεν ήταν η αναμενόμενη και σίγουρα όχι η 
επιθυμητή, δεδομένων των αυξημένων αναγκών για 
μονάδες αίματος στις οποίες καλείται να ανταποκρι-
θεί η τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας, έναντι 
τόσο των εν Αθήναις, όσο και των ντόπιων Ανω-
γειανών. 
Για τους λόγους αυτούς, κυρίως όμως για τα οφέλη, 
που έχει η αιμοδοσία για τον οργανισμό, οφειλουμε 
για ακόμη μία φορά να επαναλάβουμε ότι η συμμε-
τοχή στην εκάστοτε αιμοδοτική δράση του Συλλόγου 
μας, αλλά και η αναπλήρωση μέρους τουλάχιστον, 
αν όχι του συνόλου, των μονάδων αίματος, που λαμ-
βάνουν τα μέλη και οι φίλοι μας, σε περίπτωση ανά-
γκης, είναι ζωτικής σημασίας. Για να μπορούμε όλοι 
να επωφελούμαστε, πρέπει και να στηρίζουμε την 
προσπάθεια αυτή...Γιατί κανείς δεν ξέρει αν και πό-
τε θα βρεθεί στην ανάγκη... 
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά 
› το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενι-
κού Νοσοκομείου Νοσημάτων θώρακος Αθηνών 
«ΣΩΤΗΡΙΑ» για την πολύτιμη βοήθειά τους στην 
υλοποίηση ακόμη μιας δράσης εθελοντικής αιμοδο-
σίας του Συλλόγου μας και
› τους αιμοδότες, που προσήλθαν και συνέβαλαν 
ενεργά στην ενίσχυση των «αποθεμάτων» αίματος 
της τράπεζάς μας.
Είθε με την ενίσχυση και συμμετοχή όλων, να παρα-
μείνει ενεργή και «πλήρης» αποθεμάτων η τράπεζα 
αίματος του Συλλόγου μας, ώστε να μπορεί να αντα-
ποκριθεί στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες συγ-
χωριανών και φίλων για αίμα. 

    tι κερδίζω αν δίνω εθελοντικά αίμα;
› Δωρεάν τακτικός έλεγχος για ιογενή νοσήματα (Ηπα-

τίτιδα B,C, HIV, Σύφιλη) και αιματοκρίτη.
› Ιστορικό, φυσική εξέταση και μέτρηση αρτηριακής 

πίεσης.
› Ευεργετικό για ορισμένα άτομα με υψηλό αιματο-

κρίτη.
› Διαθέσιμο αίμα για φίλους/ συγγενεις.
› Αίσθημα προσφοράς στην κοινότητα.

    ποιοί μπορούν να δώσουν αίμα
› Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 18-62 ετών, μπορεί να 

δίνει άφοβα αίμα 3-4 φορές το χρόνο.
› Δεν πρέπει να διενεργείται αιμοδοσία πριν περάσουν 

3 μήνες από  την  προηγουμένη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ βασίλης βιτώρος
Ιατρός - Παθόλόγός

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Παρόν, όπως κάθε χρόνο, για να ευλογήσει την 
πίτα του Συλλόγου, αλλά και να δώσει τις ευχές του 
για το νέο χρόνο, ο αγαπημένος όλων ανωγειανός 
ιερέας, πάτερ Βασίλειος Βουϊδάσκης. Πλάι του, 
στον... καθιερωμένο πλέον ρόλο... ψάλτη ο κατα-
ξιωμένος ανωγειανός λαουτιέρης και τραγουδιστής, 
Δημήτρης Σκουλάς, με τους δυο τους ν’ αποτελούν 
το τυχερό, αχώριστο δίδυμο του Συλλόγου μας στο 
ξεκίνημα κάθε νέας χρονιάς, την τελευταία τριετία.
Τα δύο φλουριά της βασιλόπιτας έτυχαν στους Μα-
ρία Μανουρά και Ευθύμη Κοζωνάκη, οι οποίοι 
κέρδισαν και τα αντίστοιχα δώρα, μια τούρτα, προ-
σφορά του φούρνου «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ» και ένα τρα-
πέζι 4 ατόμων με μπουκάλι ουϊσκυ, προσφορά του 
κρητικού κέντρου «ΑΟΡΗ Μερτζάνης».
Η βραδιά εξελίχθηκε σ’ ένα μοναδικό ανωγειανό 
γλέντι με τους Μανώλη Σταυρακάκη (Μερτζάνη) 
(λύρα), Νίκο Καραβυράκη (λαούτο) και Κώστα 
Ανετάκη (κιθάρα), να κρατούν αμείωτο το κέφι των 
παρευρισκομένων μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. 
Κι αυτή τη φορά δεν έλειψαν οι μουσικές «εκπλή-
ξεις» με τους Δημήτρη Σκουλά (λαούτο - φωνή), 
Παναγιώτη Σκουλά (λαούτο - φωνή), Ευθύμη και 
Μιχάλη Κοζωνάκη (λύρα - λαούτο) να «κάνουν» το 
δικό τους μουσικό καλωσόρισμα την νέα χρονιά.
Ανεκτίμητη για την επιτυχή έκβαση της βραδιάς και 
η παρουσία των μελών της χορευτικής ομάδας του 
Συλλόγου, που φρόντισε να μην... «αδειάσει» το...
χοροστάσι!

δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις

σαββατο ,  19  ιανουαριου  2019

Το σπίτι μας ανοίξαμε
να σας υποδεχτούμε
Ευχές και καλορίζικα
στο 19 να πούμε

 Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΑθΗΝΑΣ

�

�

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας ευχα-
ριστεί θερμά
~τον πατέρα Βασίλειο Βουϊδάσκη, με το ευλογημέ-
νο και τυχερό κάθε χρόνο «ποδαρικό» του στο «σπί-
τι» μας,
~τον Δημήτρη Σκουλά, που κάθε χρόνο μας τιμά με 
την παρουσία και τη συμμετοχή του,
~τους μανώλη Σταυρακάκη, Νίκο Καραβυράκη 
και Κώστα Ανετάκη, που μας χάρισαν ένα γνήσιο 
ανωγειανό γλέντι,
~τους Γιάννη και Δημήτρη Σταυρακάκη (μερτζά-
νηδες) και το κρητικό κέντρο «ΑΟΡΗ μερτζάνης», 
όπως και τον θεόδωρο Σίντρο και το φούρνο «ΧΩ-
ΡΙΑΤΙΚΟ» για την ευγενική προσφορά του δώρου 
της βασιλόπιτάς μας,
~τους εκπροσώπους των κρητικών - και όχι μόνο 
- πολιτιστικών σωματείων, που τίμησαν με την πα-
ρουσία τους την κοπή της αγιοβασιλόπιτάς μας,
~τον Παναγιώτη μαργαρώνη, που επιμελήθηκε τις 
φωτογραφίες και τα βίντεο από τη βραδιά,
~και τέλος όλους τους συγχωριανούς και φίλους 
του Συλλόγου μας, που παρευρέθηκαν στην καθιε-
ρωμένη πλέον, κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
μας και έκαναν «ποδαρικό» για τη νέα χρονιά στο 
Σύλλογό μας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας και η 
συντακτική ομάδας της «ΦωΝΗΣ ΤωΝ ΑΝωΓΕΙ-
ωΝ» εύχονται σε όλους καλή και δημιουργική χρο-
νιά, γεμάτη υγεία και μόνο χαρές!

Και του χρόνου με καλό!

▼

ακοΜα Μια βραυβευσΗ για τον 

χειρουργο ανΔρεα Μανουρα

Αιμοδοσία
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ 
ΤΗΣ ΑθΗΝΑΣ

Αθήνα,
03 Μαρτίου

2019

▼
▼

           ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ:
Όποιος επιθυμεί να «στηρίξει» την 
τράπεζα αίματος του συλλόγου μας, 
μπορεί, και εκτός πλαισίου συγκεκριμένης 
σχετικής δράσης μας, να προσέρχεται  
σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της επιλογής  
του, που διαθέτει αιμοδοτικό κέντρο, και 
να «δίνει» αίμα στα ακόλουθα στοιχεία:
◗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
«τό ΙδαΙόν αντρόν», ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ  
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ».
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Σ

δράσεις αποδράσεις δράσεις αποδράσεις

ε μια μαντινάδα του συγχωριανού μας μαντιναδολόγου Γιάννη Δανακάνη (Στρατη-
γού), υποδέχτηκε το Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019, ο Σύλλογος Ανωγειανών της 

Αθήνας,  συγχωριανούς και φίλους, στο καθιερωμένο αντάμωμα με αφορμή την ετήσια 
χοροεσπερίδα του, στο πάντα φιλόξενο ανωγειανό – και όχι μόνο – στέκι της Αθήνας, τ’ 
«ΑΟΡΗ Μερτζάνης» της οικογένειας Σταυρακάκη.
Τη βραδιά αυτή, που συγχωριανοί και φίλοι ανταμώνουν για να τιμήσουν το γενέθλιο τόπο 
τους και την παράδοσή του, μα πάνω απ’ όλα για να ξαναβρεθούν και να ανταλλάξουν 
μνήμες και νέες εμπειρίες από την τελευταία φορά της συνύπαρξής τους, επέλεξε ο Σύλλο-
γος Ανωγεινών της Αθήνας για να δείξει εμπράκτως την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη 
του σε όλους εκείνους που ανέλαβαν, από την ανασύστασή του το 1970 έως σήμερα, τη 
μεγάλη ευθύνη να διασώσουν, διατηρήσουν και μεταλαμπαδεύσουν τις ανωγειανές αξίες, 
ήθη και έθιμα στις νεότερες γενιές Ανωγειανών της Αθήνας, κυρίως όμως να διατηρήσουν 
άρρηκτους τους δεσμούς τόσο ανάμεσά τους, όσο και με τον τόπο τους, τ’ Ανώγεια. 
Τιμήθηκαν, λοιπόν, όλοι οι πρόεδροι του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας από το 1970 
έως σήμερα, παραλαμβάνοντας ως ενθύμιο τιμητική πλακέτα από μέλη εκάστοτε διοικη-
τικών συμβουλίων, που από άλλες θεσμικές, εκτός του προεδρείου, θέσεις, προσέφεραν 
με τη σειρά τους τα μέγιστα στους επιδιωκώμενους σκοπούς του Συλλόγου.
Με σειρά θητείας τιμήθηκαν ειδικότερα οι:
› μιχαήλ Σκουλάς (Καπετανομιχάλης), ο οποίος διετέλεσε πρώτος πρόεδρος του 
Συλλόγου από την ανασύστασή του, για τις θητείες 1971 – 1973 και 1975 – 1977. Την 
τιμητική πλακέτα παρέλαβε από την κα. Δόξα Πασπαράκη, η οποία διετέλεσε επί σειρά 
ετών μέλος διοικητικών συμβουλίων του Συλλόγου, η εγγονή του Μιχαήλ Σκουλά κα. 
Εβίτα Περιφεράκη – Μακρή.
› Γεώργιος Πασπαράκης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου για τις θητείες 
1973 – 1975, 1977 – 1979 και 1981 – 1983. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε από τον χο-
ροδιδάσκαλο του Συλλόγου και πρώην μέλος διοικητικού συμβουλίου κο Κώστα Μέμμο, 
εκ μέρους της οικογένειας του εκλιπόντος πρώην προέδρου, ο ανηψιός του και ταμίας 
του Συλλόγου κος Βασίλειος Κονιός.
› Αθανάσιος Σταυρακάκης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου την θητεία 1983 
– 1985. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο Θανάσης Σταυρακάκης από το πρώην μέλος 
διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, κο Αλκιβιάδη Σκουλά.
› Σταύρος Σαλούστρος, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου για την θητεία 1983 
– 1985. Εκ μέρους του Σταύρου Σαλούστρου, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Ηράκλειο, 
παρέλαβε την τιμητική πλακέτα από την κα. Τέτα Φασουλα, πρώην μέλος διοικητικού 
συμβουλίου του Συλλόγου, ο ανηψιός του και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου κος Ζαχα-
ρίας Σαλούστρος – Λαγός.
› Ιωάννης Ανδρεαδάκης, ο μέχρι στιγμής μακροβιώτερος πρόεδρος του Συλλόγου, ο 
οποίος θήτευσε το διάστημα 1985 – 1999. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο κος Ιωάννης 
Ανδρεάδακης από τον ανωγειανό λαουτιέρη και ερμηνευτή κο Δημήτρη Σκουλά, πρώην 

  ΜιΞαν και Φετοσ οι ανωγειανοι τΗσ αθΗνασ         στο επισΗΜο ετΗσιο «ΡΑΝΤΕΒΟΥ» τουσ

μέλος ο ίδιος διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου. Ξεχωριστή στιγμή, το γεγονός ότι 
την τιμητική πλακέτα παρέδωσε στον Δημήτρη Σκουλά για την απονομή η κόρη του τέως 
προέδρου κου Ιωάννη Ανδρεαδάκη και μέλος της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου, 
Ειρήνη – Αμαλία Ανδρεαδάκη.
› Βασίλειος Τουπής, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου το χρονικό διάστημα 1999 
– 2007, είναι δε και επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο κος 
Βασίλειος Τουπής από το πρώην μέλος διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου και επί σειρά 
ετών αρχισυντάκτη της «Φωνής των Ανωγείων», κο Μανώλη Σκανδάλη.
› Ιωάννης μανουράς, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου το χρονικό διάστημα 
2007 – 2013. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο κος Μανουράς, από το πρώην μέλος 
διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, κα Σοφία Σαμόλη.
› Ζαχαρίας Σαλούστρος – Λαγός, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου την θητεία 
2013 – 2015. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο κος Σαλούστρος από το πρώην μέλος 
διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, κο Κώστα Μπέρκη.
Των βραβεύσεων, ακολούθησε η παρουσίαση των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου 
(παιδικό, αρχάριο, προχωρημένων), υπό την επιμέλεια και καθοδήγηση του Ανωγειανού 
χοροδιδάσκαλου και πρώην μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, κου Κώστα 
Μέμμου και της συνεργάτιδός του Κατερίνας Κωσταρέλου, για ν’ ακολουθήσει ένα γνήσιο 
Ανωγειανό γλέντι, μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Κυριακής, με τους Γιώργη (Ψαρο-
γιώργη), Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη, με το συγκρότημά τους, να κρατούν αμείωτο το κέφι.

Η οικογένεια Μερτζάνη, με επικεφαλής τους Δημήτρη και Γιάννη Σταυρακάκη και άξιους συνεχιστές τους Μανώληδες 
και τη Μυρσίνη, καθώς και όλο το προσωπικό του «ΑΟΡΙΟΥ», επιμελήθηκαν άρτια της φιλοξενίας των παρευρισκο-
μένων.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας ευχαριστεί θερμά
› τους τιμώμενους της βραδιάς, τέως προέδρους του Συλλόγου, για την ανεκτίμητη προσφορά τους στη διατήρηση 
και συνέχιση των σκοπών του, 
› τους Γιώργη (Ψαρογιώργη), Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη και το συγκρότημά τους, για το μοναδικό γλέντι, που μας 
χάρισαν,
› τους Γιάννη και Δημήτρη Σταυρακάκη (μερτζάνηδες), το μανώλη, το μανώλη και τη μυρσίνη Σταυρακάκη, και 
όλο το προσωπικό στο «ΑΟΡΗ Μερτζάνης» για την άψογη φιλοξενία και τη συνεργασία τους,
› τους εκπροσώπους πολιτιστικών σωματείων και λαογραφικών, χορευτικών συλλόγων, που τίμησαν με την παρου-
σία τους τη χοροεσπερίδα μας και συγκεκριμένα, τον πρόεδρο της Παγκρητίου Ενώσεως κο Γιώργο μαριδάκη, την 
ταμία της Παγκρητίου Ενώσεως κα Αναστασία Αντωνιάδου – Παλαιάκη, το μέλος του δ.σ. της Παγκρητίου Ενώσε-
ως και επικεφαλής του Λαογραφικού Ομίλου «Κρήτες», χοροδιδάσκαλο, κο Γιώργο Πετράκη, τον πρόεδρο του 
Συλλόγου Κρητών Αγ. Δημητρίου και μέλος του δ.σ. της Παγκρητίου Ενώσεως κο Στέλιο μαμαλάκη, τον πρόεδρο 
του Συλλόγου Κρητών Αργυρούπολης και μέλος του δ.σ. της Παγκρητίου Ενώσεως κο Χρήστο Λουσίδη, τον πρόεδρο 
της Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου «Κρηταγενής Ζευς» κο Κωστή Σηφάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών 
Δηλεσίου κο θέμη μέμμο, τον πρόεδρο της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών κο Ανδρέα Κούνδουρο, τον πρόεδρο 
της Ένωσης Κρητών Βρηλισσίων κο Βασίλη Κουρομιχελάκη, πρόεδρο των απανταχού Πατσωτών κο Γιώργο Πατ-
τακό, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Πόρτο – Ράφτη κο Νικο Δουλγεράκη, τον πρόεδρο της Ένωσης μυλοπο-
ταμιτών κο Νικόλαο Κυρίμη, τον γενικό γραμματέα του Συνδέσμου Κρητών Ν. Ηρακλείου Αττικής, κο μήτρου, την 
γενική γραμματέα του Συλλόγου Ακουμιανών Αττικής κα Ευφρονία Λαμπαρδάκη, τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου 
Κρητών Αρτέμιδας κο μύρωνα Συγγελάκη, τον χοροδιδάσκαλο και επικεφαλής του Λαογραφικού Ομίλου «Ερωτό-
κριτος» κο Κώστα Κυριακάκη, τους χοροδιδασκάλους και επικεφαλής του πολιτιστικού και μουσικοχορευτικού 
σωματείου «Παραδοσιακά μονοπάτια» κ.κ. Γιώργο και Παύλο Κανιαδάκη.
› τον χοροδιδάσκαλο της χορευτικής μας ομάδας Κώστα μέμμο και τη συνεργάτιδά του Κατερίνα Κωσταρέλου, 
που επιμελήθηκαν την παρουσία της παιδικής και ενήλικης χορευτικής ομάδας του Συλλόγου μας, αλλά και του τμήμα-
τος των αρχαρίων,
› τον μεγάλους χορηγούς της λαχειοφόρου αγοράς «ROYAL Marmin Bay Hotel» και τον Αθηναγόρα Ανδριαδάκη 
και «Club Hotel Casino Loutraki» και τον μενέλαο Δραμουντάνη, για τις προσφορές τους, αλλά και τους λοιπούς 
δωρητές της λαχειοφόρου, που στηρίζουν σταθερά το Σύλλογό μας,
› τους Παναγιώτη μαργαρώνη και Στάθη Φετάνη, για τις φωτογραφίες και τα βίντεο,
τα μέλη της χορευτικής μας ομάδας για την αξιόλογη προσπάθειά τους, για 4η συνεχόμενη χρονιά, αλλά κυρίως για 
την ανεκτίμητη συνδρομή τους στην οργάνωση της βραδιάς και την παρουσία τους, που έδωσε νέα πνοή, δυναμική και 
διάθεση τόσο στη χοροεσπερίδα μας όσο και στο Σύλλογό μας γενικά,
› τους συγχωριανούς και φίλους, που μας τίμησαν με την παρουσία τους και συμμετείχαν μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες στο γλέντι, που στήθηκε.

Να είμαστε όλοι καλά και πάντα με καλό να σμίγομε!
Και του χρόνου!

Μ
Σ ΑθΗΝΑ, 

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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■ Στη μνήμη Κουνάλη Βασίλη (ΜΑΥΡΟ-
ΜΑΤΗ) η Οικογένεια του εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.

■ Στη μνήμη Κουνάλη Βασίλη (ΜΑΥΡΟ-
ΜΑΤΗ) η μανουρά-Παπαδήμα Άρτεμις 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.

■ Στη μνήμη Κουνάλη Βασίλη (ΜΑΥΡΟ-
ΜΑΤΗ) ο Κουνάλης Γιώργης (Πρόεδρος) 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.

■ Στη μνήμη Κουνάλη Βασίλη (ΜΑΥΡΟ-
ΜΑΤΗ) ο Κουνάλης Γεώργιος εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.

■ Στη μνήμη Κουνάλη Βασίλη (ΜΑΥΡΟ-
ΜΑΤΗ) η Κουνάλη Αθηνά του μιχαήλ 
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.

■ Στη μνήμη Κουνάλη Βασίλη (ΜΑΥΡΟ-
ΜΑΤΗ) ο Βρέντζος Ευάγγελος του Νικο-
λάου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 
Ευρώ.

■ Στη μνήμη Σμπώκου Σάββα η Οικογέ-
νεια του για τη συμπλήρωση 10 ετών από 
το θάνατό του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 Ευρώ.

■ Στη μνήμη Παπά Νικόλα Ανδρεαδάκη η 
Πρεσβυτέρα Ειρήνη Ανδρεαδάκη εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.

■ Στη μνήμη Παπά Νικόλα Ανδρεαδάκη 
η Οικογένεια Ιερέως Γεωργίου Ανδρεα-
δάκη για τη συμπλήρωση 1 έτους από το 
θάνατό του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
100 Ευρώ.

■ Στη μνήμη Μαρίκας Μηναδάκη (Μηνα-
δοβασίλενας) τα Παιδιά της εισέφεραν στη 
Φ.Α. το ποσό των 200 Ευρώ.

■ Στη μνήμη Αριάδνης Μασαούτη η Ρού-
λιου μαρία Ανδ. εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 100 Ευρώ.

■ Στη μνήμη Κώστα Χαιρέτη η Νταγιαντά 
Στυλιανή του Ελευθερίου εισέφερε στη 
Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.

■ Στη μνήμη του αδερφού του Γιώργη Σπα-
χή ο Σπαχής Οδυσσέας εισέφερε στη Φ.Α. 
το ποσό των 50 Ευρώ.

■ Στη μνήμη της μητέρας του Ελένης Κα-
λέντη ο Αλέξανδρος Καλέντης εισέφερε 
στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.

■ Στη μνήμη  Άννας Πασπαράκη ο Πα-
σπαράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη (ΑΕ-
ΤΟΣ) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 
Ευρώ.

■ Στη μνήμη του Πατέρα της Γεωργίου 
Βρέντζου(ΦΟΥΝΤΟΥΛΟΓΙΩΡΓΗ) η Ει-
ρήνη Βρέντζου εισέφεραν στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 Ευρώ.

■ Στη μνήμη Κώστα Καλλέργη (ΝΤΑ-
ΛΟΥΚΟ) η Οικογένεια Βασιλείου κ΄ Ευ-
ριδίκης Νταγιαντά εισέφεραν στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 Ευρώ.

■ Στη μνήμη Κ.Π.Λιγεράκη ο Σπυθούρης 
Στυλιανός εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 
50 Ευρώ.

■ Στη μνήμη του Συζύγου της Βασίλη Αε-
ράκη(ΠΙΤΤΑΚΟΒΑΣΙΛΗ) η Δώρα Αερά-
κη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50 
Ευρώ.

■ Στη μνήμη της Θείας του Μαρίας Κεφα-
λογιάννη ο Δημήτρης Σαλούστρος εισέφε-
ρε στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.

■ Ο Κλεμανσώ μιχ.Πλουσής εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 
Ευρώ.

■ Ο Πλεύρης Νικηφόρος εισέφεραν για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

■ Ο Χαράλαμπος Ξυλούρης εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

■ Ο Πασπαράκης Στυλιανός εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

■ Ο Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης εισέφε-
ρε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 100 
Ευρώ.

■ Ο Βασίλειος μανουράς του Αντωνίου 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 Ευρώ.

■ Η Παναγιωτάκη Άννα εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 40 Ευρώ.

■ Οι Ζαχαρίας και μαρία Κοκοσάλη ει-
σέφεραν για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 Ευρώ.

■ Ο Σοφοκλής Σαμόλης εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

■ Η Σπυθούρη Ελένη εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

■ Οι Σμπώκου Βασιλική Γεώργιος Σμπώ-
κος Ιωάννης και Βάσω εισέφεραν για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 150 Ευρώ.

■ Οι μαίρη και Ελευθερία Ιατράκη εισέ-
φεραν για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 
80 Ευρώ.

■ Ο μιχάλης Σαλούστρος του Λέανδρου 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 Ευρώ.

■ Ο Σπιθούρης Γεώργιος εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 60 Ευρώ.

■ Ο Πασπαράκης Αχιλλεύς του Βασιλεί-
ου εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το 
ποσό των 20 Ευρώ.

■ Ο Σφακιανάκης Νικήτας εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 40 Ευρώ.

■ Ο Σταυρακάκης Λεωνίδας του Εμμα-
νουήλ εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το 
ποσό των 60 Ευρώ.

■ Οι Σταυρακάκη Λεωνίδας του Εμμα-
νουήλ και Σταυρακάκη Κρυσταλλία εισέ-
φεραν για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 
60 Ευρώ.

■ Ο Βασιλείος Σκουλάς εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 100 Ευρώ.

■ Η Βρέντζου μαρία εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 30 Ευρώ.

■ Ο Βρέντζος Χαράλαμπος εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 30 Ευρώ.

■ Η Βρέντζου Ελένη εισέφερε για συνδρο-
μή στη Φ.Α. το ποσό των 30 Ευρώ.

■ Ο Νταγιαντάς μαρίνος του Γεωργίου 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 50 Ευρώ.

■ Ο Παναγιώτης Κοκοσάλης εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 60 Ευρώ.

■ Ο Φασουλάς Ιωάννης του Αντωνίου 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 Ευρώ.

■ Ο Ξυλούρης Ιωάννης του Αριστοτέλη 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 100 Ευρώ.

■ Ο Δακανάλης Κίμων εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

■ Ο Δακανάλης Χρήστος-Αναστάσιος 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 20 Ευρώ.

■ Ο Σαλούστρος Δημήτριος(ΖΑΙμΗΣ) 
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό 
των 60 Ευρώ.

■ Ο Καλέντης Αλέξανδρος εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

■ Η Βρέντζου Ειρήνη εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

■ Οι Δασκαλάκης Νικείας του Γεωργίου 
και Δασκαλάκη μανουρά Ειρήνη εισέφε-
ραν για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 
20 Ευρώ.

■ Ο Σαλούστρος Αριστοτέλης εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

■ Η Χρονιάρη μαρία εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 Ευρώ.

■ Ο Καλέντης Κων/νος εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 60 Ευρώ.

■ Η Φασουλά Ειρήνη του μιχαήλ εισέ-
φερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 
100 Ευρώ.

■ Ο Σπυθούρης Στυλιανός εισέφερε για 
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

■ Ο Σπυθούρης Ιωάννης εισέφερε για συν-
δρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ.

■ Ο ΠαπαΒασίλης Βουιδάσκης εισέφερε 
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50 
Ευρώ

■ Ο θ. Πελαντάκης εισέφερε για συνδρο-
μή στη Φ.Α. το ποσό των 20 Ευρώ

■ Στη μνήμη Ιωάννη μανουρά (Γιάννο) 
ο Ηρακλής Αεράκης εισέφερε στη Φ.Α. το 
ποσό των 50 Ευρώ.

■ Στην μνήμη του αγαπημένου της αδελ-
φού Κωνσταντίνου Καλλέργη του Γεωρ-
γίου (Νταλουκόκωστα) που έφυγε από την 
ζωή την Κυριακή 10 Μαρτίου του 2019 η 
αδελφή του Βρέντζου μαρία και η οικογέ-
νεια της (Οικογένεια Ιωάννου Βρέντζου-
Καρτσώνη) κατέθεσε στην Φ.Α. το ποσό 
των 100 ευρώ.

Η   Σ Τ Η Λ Η   Τ O Υ   Τ Α μ Ι Α

Εις μνήμη 
ΣΑΒΒΑ ΣμΠΩΚΟΥ 
(ΑΤΖΑΡΟΣΑΒΒΑ)

✞  10 έτη από το θάνατό του

Εις μνήμη 
μΑΝΩΛΗ 

ΣΤΡΑΤΑΚΗ 
(ΨΥΡΡΗ)

✞  2 έτη από το θάνατό του

Εις μνήμη 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΦΑΣΟΥΛΑ

(ΤΡΟΤΣΕΛΗ)

Πνεύμα ελεύθερο. Σκέψη ανήσυχη. Βλέμμα 
ονειροπόλο. Χιούμορ αστείρευτο. Φαντασία 
ακατάλυτη. Παραμυθάς μεγάλος.
Ποιητής, συγγραφέας, γλύπτης, ηθοποιός. 
Καλλιτέχνης. Ερευνητής. Αγωνιστής. Μέ-
ντορας.
Δε χώρεσε σε καλούπια, μα δεν το ‘θελε κιό-
λας. Μάλλον δε βρέθηκε καλούπι να τον 
υποτάξει για τον χωρέσει.
Ήταν απ’ όλα και τίποτα. Χωρίς σχήμα. 
Χωρίς ομάδα. Χωρίς χαρακτηρισμούς. Χω-
ρίς ταμπέλες. Μα ό,τι ήτανε, όσα ήτανε, 
ήτανε για πάντα. Μέχρι την τελευταία μέρα 
του. Σταθερός κι αναλλοίωτος στο χρόνο.
Έκαμε το χρέος του και το ‘καμε καλά. Άξι-
ος σ’ όλους τους ρόλους του. Πρώτα ως γιος, 
αδερφός κι όταν ορφάνεψε ως προστάτης. 
Μετά ως σύζυγος, πατέρας, παππούς. Και 
πάντα ως φίλος, σύντροφος, αγωνιστής. Ως 
άνθρωπος.
Τον θυμάμαι με το μαντήλι του στην κεφαλή, 
να ‘ρχεται στο σπίτι γελαστός, παίζοντας 
μουσική με το κόκκινο λουλούδι της Μπενα-
δοστεφανιάς στο στόμα...
«Έχεις δικαίωμα να φιλήσεις το μπαμπά» 
να λέει και να μαζωνόμαστε τριγύρω του 
σαν τα πουλάκια τση κλωσσούς.
Δεν πιστεύω στον «άλλο κόσμο» -ούτε αυτός 
πίστευε- μα θα ‘τανε μια παρηγοριά να ξέρω 
πως είναι πια μαζί ο Τροτσέλης, η Ευτυχία 
κι ο Ζαχαρίας τους.
Μ. Φασουλά

Τα παιδιά του Γεωργίου Φασουλά εισέφεραν 
το ποσό των 100 ευρώ, στην ΦωΝΗ ΤωΝ 
ΑΝωΓΕΙωΝ, στην μνήμη του πατέρα τους.

Για τη συμπλήρωση 10 ετών από το θάνα-
τό του, η οικογένεια του Σάββα Σμπώκου 
εισέφερε εις μνήμη του στη Φωνή των 
Ανωγείων το ποσό των 100 ευρώ.

2 χρόνια=24 μήνες=730 ημέρες=17.520ώρες 
=1.051.200 λεπτά = 8 εποχές χωρίς εσένα.
Οι ημέρες εναλλάσσονται με τις νύχτες και οι 
εποχές ταξιδεύουν μέσα στο έτος. Λόγια ένα 
σωρό, η καθημερινότητα η ίδια. Και σε όλα 
αυτά κυρίαρχος είναι ο χρόνος. Πως τον είπαν; 
Ο μεγάλος γιατρός; Ψέμα! Μεγάλο ψέμα! Μό-
νο που εκτός από ψεύτης, ο χρόνος χωρίς εσέ-
να είναι και διαφορετικός. 
Ψεύτης επειδή τάχα γιατρεύει το θάνατο, αλλά 
δεν είναι μόνο αυτό. Διαφορετική είναι και η 
γεύση του χωρίς εσένα. Διαφορετικά περνάει. 
Δύο χρόνια χωρίς εσένα!
Ο πόνος είναι μεγάλος. Μόνο όποιος και όποια 
έχει νιώσει τον ίδιο πόνο, μπορεί να καταλάβει 
τη λαβή του μαχαιριού. Οι υπόλοιποι αρκού-
νται σε λόγια. Παρηγοριάς και συγκίνησης, 
αλλά μόνο λόγια. 
Καθόλου ήπιος ο πόνος μετά από δύο χρόνια. 
Αντίθετα, είναι πιο μεστός, πιο αψύς. Σαν το 
παλιό κρασί. Αυτό που δεν προλάβαμε να 
πιούμε στις χαρές σου, για να μεθύσουμε τα 
όνειρα σου.
Όποιος δεν το ζει, δεν μπορεί να καταλάβει 
πως αλλάζει η ζωή όταν λείπει το παιδί σου. 
Κι όχι για λίγο, αλλά για πάντα. Για ένα ταξί-
δι ξαφνικό, απρόβλεπτο κι ανεπιθύμητο. Όλα 
είναι σαν να σταματούν, σαν να θέλουν να 
αρχίσουν με άλλους κανόνες και όρους. Κα-
νόνες και συνθήκες που δεν θέλεις όμως. Και 
κανείς δεν σε ρωτάει! 
Μυστήριο ο θάνατος! Μυστήριο και για αυ-
τούς που παίρνει και για αυτούς που αφήνει 
πίσω. Ακόμη κι ο Χριστός κλαίει για το θάνα-
το. Μαχαίρι διαπέρασε και την καρδιά της 
Μάνας Του, της Παναγίας. Το νιώθω ότι με 
καταλαβαίνει και με συμπονά. Κάθε φορά που 
βλέπω την εικόνα της στο εικονοστάσι, κλαίω. 
Και αυτή σε θυμίζει.
Το σπίτι μας, οι φωτογραφίες σου, τα γέλια 
σου, οι κουβέντες σου, οι θύμησές σου. Όλα 
είναι ακόμη εδώ. Στα μάτια μας και στο μυαλό 
μας. Και τελικά, από όλα αυτά που άκουσα και 
είδα όλο αυτό τον καιρό, τέσσερις λεξούλες με 
περιγράφουν απόλυτα: 

Μου λείπεις, γιε μου…
Μου λείπεις, παιδί μου…
Μου λείπεις, ψυχή μου…

Καλό παράδεισο!!!
Αγόρι μου 
Άντρα μου

Σπλάχνο μου

Όλοι πονούν και δέρνονται
μα ένα παραπάνω

εγώ που έχασα παιδί
στη νιότη του απάνω

Εγώ κι αν κάνω σφάλματα
δεν είναι από δικού μου 

η σκέψη μου ελύγησε 
τη δύναμη του νου μου

Όσο πιο πολλά δάκρυα 
στοίχισε ένα παιδί στη μητέρα του

τόσο πιο αγαπημένο είναι 
στη λαβωμένη της καρδιά

Παιδί μου σ’ αγάπησα περισσότερο 
γιατί σ’ απόκτησα με πάθος  

με κόπο με λαχτάρα

Σε έχω αγαπήσει σ’ έχω ποθήσει
νερό εγώ 
χώμα εσύ

κάτι ανθίσει

Το σπουδαιότερο μέρος του βιβλίου της ζωής 
είναι ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Βαδίζω και παραμιλώ 
μ’ αυτή τη συμφορά μου 

κι αναρωτιέμαι Αγάπη μου 
πως το βαστά η καρδιά μου

Το μοιρολόι έγινε
τραγούδι στην ψυχή μου 
και η ανάσα μου φωτιά 
και καίει το κορμί μου

Η μαντινάδα τση χαράς 
έγινε μοιρολόϊ

το δάκρυ η στα μάτια μου 
χαλίκι και με κόβει

Δυο χρόνοι πάνε σήμερο 
απ’ τη φεύγα η του γιου μου

μα ώστε να ζω θα ‘χω ανοιχτή
την πόρτα του σπιτιού μου

Πηγαίνω στο κρεβάτι σου 
γιε μου μα δε σε βρίνω

και στο ποτήρι του καημού
βάνω νερό και πίνω

Παίρνω ψυχή και σώμα
από τη δύναμη σου Παναγία μου

και ζω και υποφέρω Παντοκρατόρισα μου

Τόλμη και αντρειά θέλει το κορμί μου
να εκπληρώσει θέ μου η ψυχή μου

αυτά που η θρησκεία δίδαξε καμάρι μου
για τις ψυχές του Άδη κανακάρη μου

Έκλαψα με το δάκρυ μου 
κι αντίς να δροσερέψει 

την πρασινάδα τα’ Άνοιξης 
την έχει καταστρέψει

Τύχη μου άκαρπο δεντρί
και γιάντα σε ποτίζω 

Αφού για το Μανώλη μου
δεν θα ξαναελπίζω

Ζωή σαν τη ζωή που ζω
άνθρωπος να μη ζήσει
και σαν εμένα άτυχο
μάνα να μη γεννήσει

Ο κόσμος ζει με τσι χαρές 
μα γω δεν τσι γνωρίζω
μόνο ξυπνώ με βάσανα
και με καημό γλεντίζω

Κάθε χαρά γοργοπερνά
και κάθε λύπη μένει

γιατί η χαρά έχει φτερά
μα η πληγή πομένει

Το παρελθόν με συγκινεί 
το μέλλον με τρομάζει

και στο παρόν που βρίσκομαι 
μαχαίρι και με σφάζει

Ακόμα και οι Άγγελοι
αναρωτιούνται θέ μου

πως πήγε το κορμάκι σου
εκεί ψηλά Χριστέ μου

Αντράκι μου η σκέψη σου
δε φεύγει απ’ το μυαλό μου
ήσουν και θα ‘σαι μια ζωή 
πάντα ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ

Έφυγες Άντρας με Αρχές
Λόγο Τιμή και Αξία 

και πράμα εδά στον κόσμο αυτό 
Δεν έχει σημασία

Η Αδερφή σου

Η οικογένεια του εκλιπόντος εισέφερε στην 
Φ.Α. το ποσόν των 100 ευρώ.

Εις μνήμη
ΓΙΩΡΓΗ 

ΚΑΛΟμΟΙΡΗ
(ΓΙΩΡΓΑΝΤΟΥ)
Σίγησε για πάντα η λύρα  
ενός μεγάλου δασκάλου 

της κρητικής μουσικής παράδοσης...

Η κρητική παράδοση  
θα σου βαστά χατήρι

γιατ’ άφησες κληρονομιά  
μεγάλη καλομοίρη

Την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019 «έφυ-
γε» για τη γειτονιά των αγγέλων, σε 
ηλικία 88 ετών, ο μεγάλος δάσκαλος της 
κρητικής μουσικής παράδοσης, Γιώργης 
Καλομοίρης (Γιωργαντός), αφήνοντας 
μεγάλη και ανεκτίμητη παρακαταθήκη 
στους νεότερους, το έργο του.
Ο Γιώργης Καλομοίρης ή Γιωργαντός 
γεννήθηκε στα Ανώγεια το 1931.
Πήρε τα πρώτα του μουσικά ερεθίσμα-
τα, παρακολουθώντας τους τότε γνω-
στούς Ανωγειανούς λυράρηδες Μανώλη 
Πασπαράκη (Στραβό), Γιώργη Ξυλούρη 
(Κίτρο) και Γιώργη Μανουρά (Κουρ-
κουτάκη). 
Έπαιξε για πρώτη φορά λύρα σε παρέα, 
στη συνοικία «Περαχώρι» των Ανωγεί-
ων, σε ηλικία 12 ετών, ενώ μόλις στα 17 
του, παίζει σε ανωγειανό γάμο μαζί με 
το Νίκο Ξυλούρη.
Στο Ηράκλειο παίζει για πρώτη φορά 
στην «Ταβέρνα του Χαρίλαου» στον 
Πόρο, για ν’ ακουλουθήσει ο «Ερωτό-
κριτος», το πρώτο κρητικό κέντρο του 
Ηρακλείου.
Το 1970 έρχεται στην Αθήνα, όπου εμ-
φανίζεται για 7 χρόνια σε όλα τα τότε 

γνωστά κρητικά κέντα, με πιο συχνή την 
παρουσία του στο «Κονάκι» και στ’ 
«Αγρίμια».
Το 1977 επιστρέφει στο Ηράκλειο, όπου 
ανοίγει το δικό του κρητικό κέντρο, πλάι 
στη θάλασσα, εξ ου και τ’ ονομάζει «Λι-
μενικό Περίπτερο». Ως το 1995 το «Λι-
μενικό Περίπτερο» γίνεται αγαπημένο 
στέκι των μερακλήδων, ενώ το 1996 και 
για 2 χρόνια ο Γιώργης Καλομοίρης επι-
στρέφει στην Αθήνα, όπου εμφανίζεται 
στο κρητικό κέντρο «Ζορμπάς».
Με το συγκρότημά του βρέθηκε συχνά 
κοντά στους απόδημους Κρήτες σε Αμε-
ρική, Καναδά, Αυστραλία, αλλά και 
στην Ευρώπη.
Ο Γιώργης Καλομοίρης ηχογράφησε 
τον πρώτο του δίσκο 78 στροφών το 
1958, με το τραγούδι «Έγινες μάγισσα 
για με», ενώ έκτοτε ηχογράφησε συνο-
λικά 50 δίσκους 45 στροφών και 21 με-
γάλους. Η τελευταία του δισκογραφική 
δουλειά κυκλοφόρησε το 2016 με τίτλο 
«Ο κύκλος τση παράδοσης».
Στην μακρόχρονη καριέρα του συνερ-
γάστηκε με κορυφαίους λαουτιέρηδες 
όπως ο Νίκος Μανιάς, ο Γιάννης Μαρ-
κογιαννάκης, ο Γιάννης Ξυλούρης, ο 
Ζαχάρης Φασουλάς, ο Μανώλης Λαρε-
τζάκης, ο Δημήτρης Τσαγκαράκης, ο 
Λάμπρος Χαριτάκης.
Το 2018 ο Σύλλογος Ανωγειανών της 
Αθήνας τίμησε, στο πλαίσιο της ετήσιας 
χοροεσπερίδας του, τον Γιώργη Καλο-
μοίρη (Γιωργαντό) μαζί με τον Μανώλη 
Μανουρά (Κουρκουτάκη), για την πο-
λυετή προσφορά τους στην ανωγειανή 
και την ευρύτερη κρητική παράδοση, 
δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρι-
σκόμενους να τον ακούσουν να ερμηνεύ-
ει ζωντανά τις επιτυχίες του, σε μια απ’ 
τις σπάνιες, τελευταίες εμφανίσεις του 
στο πάλκο. 
Τ’ Ανώγεια αποχαιρέτησαν τον Γιώργη 
Καλομοίρη, την Παρασκευή, 01 Μαρτί-
ου 2019, με αθρόα συμμετοχή χωριανών 
και φίλων, που τον συνόδευσαν στην 
τελευταία του κατοικία με λύρες και μα-
ντινάδες.

Ο Γιωργαντός δεν έφυγε  

για τη ζωή την άλλη

έτσι κι αλλιώς αθάνατοι  

πομένουν οι μεγάλοι

(Λευτέρης Καλομοίρης)
Καλοστραθιά δάσκαλε...

την Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019 και ώρα 
11:00 π.μ. καλούνται όλα τα μέλη του Συλ-
λόγου μας να μετέχουν στην Ετήσια Τα-
κτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγμα-
τοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου (Βε-
λεστίνου αρ. 18, Αμπελόκηποι), με σκοπό 
τον απολογισμό για τα πεπραγμένα της 
διετίας του απερχόμενου Δ.Σ., αλλά και την 
εκλογή νέου Δ.Σ. και νέας εξελεγκτικής 
επιτροπής.
Στη σχεδόν βέβαιη περίπτωση που δεν θα 
υπάρξει απαρτία των μελών το πρωί της 
16ης Ιουνίου, τότε η Τακτική Γενική Συνέ-
λευση του Συλλόγου μας, βάσει και του 
καταστατικού του, θα αναβληθεί και θα 
πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή, 
στις 22 Ιουνίου 2019, ώρα 08:00 π.μ., οπό-
τε και μετά τις νόμιμες διαδικασίες, θα ακο-
λουθήσει η ψηφοφορία με σκοπό την ανά-
δειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου, αλλά και της νέας εξελεγκτικής 
επιτροπής. 
Σε κάθε περίπτωση, η προσέλευση για ψη-
φοφορία επιτρέπεται μέχρι ώρα 19:00 το 
βράδυ, οπότε και θα κλείσει η κάλπη.
Με την προσδοκία, αυτοί που επιθυμούν 
να δηλώσουν συμμετοχή στις αρχαιρεσίες, 
θέτοντας την υποψηφιότητά τους για την 
εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, να 
είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι, τους 
παρακαλούμε να δηλώσουν τις υποψηφιό-
τητές τους το αργότερο μέχρι και την Πέ-
μπτη, 13 Ιουνίου 2019. 
➜  Μπορείτε να δηλώσετε τις υποψηφιότη-

τές σας στο e-mail του συλλόγου μας 
(to.idaionantron@gmail.com) ή στο 
6932120494.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 
3 του καταστατικού του Συλλόγου δικαίω-
μα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα 
τακτικά μέλη του Συλλόγου, εφόσον έχουν 
εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις 
τους προς το Σύλλογο, καταγόμενοι εξ 
Ανωγείων, καθώς και τέκνα των καταγο-
μένων και οι σύζυγοι αυτών.
Προσδοκούμε στην κατά το δυνατόν μεγα-
λύτερη συμμετοχή μελών και υποψηφίων 
στην επερχόμενη εκλογική διαδικασία του 
Συλλόγου μας, ώστε πιο δυνατοί και ανα-
νεωμένοι να δουλέψουμε ακόμη πιο δυνα-
μικά την ερχόμενη διετία για την προαγωγή 
της παράδοσης και του πολιτισμού του 
ιστορικού τόπου μας, των Ανωγείων.
Σας περιμένουμε όλους.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2019
Για το ΔΣ

με τιμή

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ζαχαρένια ιωάννης σ.
 ν. ανδρεαδάκη σπιθούρης 

κοινωνικα

ετΗσια τακτικΗ 
γενικΗ συνελευσΗ
ΕΚΛΟΓΕΣ για τΗν αναΔειΞΗ 

νεου ΔιοικΗτικου 

συΜβουλιου

 ΚΥρΙαΚΗ  22 ΙόΥνΙόΥ 2019

Ο Γιώργος 
Καλομοίρης 
το 1955
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κοινωνικακοινωνικα
Εις μνήμην 
ΠΑΤΡΟΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.  
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ

✞  Ένα έτος από το θάνατό του

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εκδημία του 
σεπτού Ιερέα, Παπά Νικόλα Ανδρεαδάκη. Ένας 
χρόνος που όμως είναι ανίκανος και μηδαμινός να 
«ξεθωριάσει» την καθάρια, λιτή, απέριττη και σο-
βαρή παρουσία σου στον χώρο του Φθαρτού.
Έμεινες πλέον φωτεινό παράδειγμα και προσπά-
θεια μίμησης για όλους μας:
για την ταπεινότητά σου,
για το αίσθημα δικαίου που σε διακατείχε,
για το ότι ποτέ δεν έκανες κάτι περιττό,
για την απλοχεριά της αγάπης και της προσφοράς 
προς όλους μας,
για την ακεραιότητά σου.
Μου το είχες πει πολλές φορές, μα πάλι το λησμό-
νησα. Δε σου άρεσαν ποτέ τα λόγια τα πολλά, τα 
παχιά. Και δεν πρέπει να συνεχίσω...

Αιωνία η μνήμη Σου εις τους αιώνες.

Η πρεσβυτέρα Ειρήνη Ν. Ανδρεαδάκη εις μνήμην 
του, και με την ευκαιρία του ετήσιου μνημοσύνου 
του, εισέφερε στη ΦωΝΗ ΤωΝ ΑΝωΓΕΙωΝ, το 
ποσό των 100 ευρώ. 

Εις μνήμη 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΕΝΤΖΟΥ
(ΦΟΥΝΤΟΥΛΟΓΙΩΡΓΗ)

✞  Απεβίωσε 08.12.2018

Εις μνήμη 
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΔΑΚΑΝΑΛΗ – 

ΒΟΛΤΕΡΑ
✞  Απεβίωσε 21.02.2019

Εις μνήμη 
ΒΑΣΙΛΗ 

ΑΕΡΑΚΗΣ
(ΠΙΤΤΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ)
✞  2 χρόνια απο το θάνατό του

Εις μνήμη 
ΛΕΥΚΟθΕΑΣ

ΚΟΥΝΑΛΗ

Εις μνήμη 
μΑΡΙΚΑΣ  

μΗΝΑΔΑΚΗ
(μΗΝΑΔΟΒΑΣΙΛΕΝΑΣ)
✞  Ένας χρόνος από το θάνατό της

Εις μνήμη 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ 
(ΓΙΑΝΑΚΟΚΩΣΤΑ)
✞  3 έτη από το θάνατό του

Έφυγε από κοντά μας στις 8 Δεκεμβρίου 2018 ,σε 
ηλικία 92 ετών ο Γεώργιος Βρέντζος (Φουντουλο-
γιώργης). Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συ-
μπαραστάθηκαν στο πένθος μας.

Η οικογένειά του

Παππού, πέρασαν ήδη σαράντα μέρες από τον 
χαμό σου, κι όμως είναι σαν να σε βλέπω να 
κάθεσαι ακόμα εκεί στην θέση σου, και να μας 
υποδέχεσαι όλους με αυτό το πλατύ χαμόγελο και 
τα καταγάλανα μάτια σου, να μας κοιτούν γεμάτα 
αγάπη και καλοσύνη. Τώρα, ξεκουράζεσαι καθώς 
βρίσκεσαι με αγαπημένους σου ανθρώπους. Γονείς, 
αδέρφια και εγκάρδιους φίλους. Υπήρξες 
άνθρωπος γενναίος και δυνατός, ξεπερνώντας τις 
κακουχίες και την πείνα της κατοχής. Από μικρό 
παιδί βρισκόσουν κοντά στα πρόβατά σου, εκεί στο 
Βαθύ Λακκί που αναπολούσες τόσο συχνά. 
Εξαιτίας των περιστάσεων τα μαθητικά σου χρόνια 
ήταν σύντομα, πάντοτε όμως σε χαρακτήριζε βαθιά 
παιδεία και ένα ιδιαίτερο ήθος. Τίμιος, ντόμπρος, 
οξυδερκής, φουντούλης όπως μαρτυρά και το 
παρατσούκλι σου. Ήσουν ιδιαίτερα αγαπητός και 
μέλος πολύτεκνης οικογένειας όπως κι’ αυτή που 
κατάφερες να δημιουργήσεις στην πορεία. 
Σπουδαίος γιος, υπεύθυνος αδερφός, σωστός 
σύζυγος, αξιόλογος πατέρας, δοτικός και 
γενναιόδωρος με όλους και τέλος, υποδειγματικός 

Πέρασαν δυο χρόνια από τότε που ένας πολύ 
καλός Ανωγειανός και αγαπητός σε όλους, ο Βα-
σίλης Αεράκης (Πιττακοβασίλης ) «έφυγε» από 
τη ζωή. Η ευθύτητα, το φιλότιμο, η καλοσύνη και 
η αυθεντικότητά του ήταν από τα κύρια χαρα-
κτηριστικά του αξέχαστου Βασίλη!

Ο θεός να αναπαύσει την ψυχή του.  
Αιωνία του η μνήμη.

Η σύζυγός του, Δώρα, τιμώντας την μνήμη του, 
εισέφερε στην ΦωΝΗ ΤωΝ ΑΝωΓΕΙωΝ το ποσό 
των 50,00 ευρώ.

Ένας χρόνος χωρίς τη Μαρίκα μας.
Ένας χρόνος χωρίς τη Μηναδοβασίλενα.
Όμως…
Περνά ο καιρός και χάνεται
μα όχι κι η μορφή της
ούτε αυτά που μάθαμε
και ζήσαμε μαζί της
Η αγαπημένη μας Μαρίκα ταξίδεψε για τη γει-
τονιά των αγγέλων. Άφησε όμως, ως γνήσια 
Ανωγειανή, ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στις ψυ-
χές όλων μας, που περιέχει τις αρετές, τις αρχές 
και τα πιστεύω της για το πώς πρέπει να ζει ο 
άνθρωπος την επίγεια ζωή του.
Και μερικά μόνο από τα παραπάνω που είχε η 
ίδια ήταν η χαρακτηριστική εργατικότητά της, η 
καλοσύνη της, η πραότητά της και το μειλίχιο του 
χαρακτήρα της. Όλα αυτά μας τα μεταλαμπάδευ-
σε άριστα και εμείς τα ακολουθούμε και τα τη-
ρούμε, βαδίζοντας στα δικά της χνάρια, αφού 
αποτελούν πλέον για όλους μας το φωτεινότερο 
παράδειγμα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
Να είσαι σίγουρη καλή μας Μαρίκα, ότι όλοι μας, 
μα πιο πολύ τα εγγόνια σου, στις δυσκολίες της 
ζωής αλλά και στις χαρές της λέμε: «έτσα θα το 
’κανε κι η Μαρίκα».
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμπαραστά-
θηκαν στη λύπη μας.

Τα παιδιά της

Στη μνήμη της Μαρίκας Μηναδάκη (Μηναδοβα-
σίλενας) τα παιδιά της εισφέρουν στη ΦωΝΗ 
ΤωΝ ΑΝωΓΕΙωΝ το ποσό των 200,00 ευρώ.

Με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από το θάνα-
τό του, η σύζυγός του Ελένη Σουλτάτου, εισέφε-
ρε εις μνήμη του στη ΦωΝΗ ΤωΝ ΑΝωΓΕΙωΝ 
το ποσό των 50,00 ευρώ.

Ήσουνα όμορφη πολύ είχες τα κάλη όλα,
μα έφυγες και άφησες μια μαραμένη βιόλα

Να κλαίει να οδύρεται και να πονεί η καρδιά της,
να ξέρεις είναι η μάνα σου,  

ο πατέρας σου μαζί και τα παιδιά της

Τα ανίψια σου σ’ αναζητούν και θέλουνε τη θεία,
που εγινόσουν συνεχώς για κείνανε θυσία

Μα τώρα, και η Ναυσικά, έχει διπλό τον πόνο
εκείνο ι του Παντελή και τσ’ αδερφής τση τώρα 
μα πώς ν’ αντέξει και αυτή ετούτηνε τη μπόρα

Εδιάλεξε σε ο Θεός μαζί του να σε πάρει, 
να νιώσουμε τον πόνο σου και του καμες τη χάρη

Καλοστραθιά Λευκώ

Θα σε θυμόμαστε πάντα με το χαμόγελο και την 
καλοσύνη που είχες, να προσπερνάς όλα τα εμπό-
δια στη ζωή

Με πολλή αγάπη 
Γιώργης – Όλγα

και τα ανίψια σου 
Κάλλια – Μαρίνα – Γιάννα –  

Βασίλης – Σταύρος

Θεία Λευκώ μας άφησες και πήγες σ’ άλλα μέρη,
μα γω θα σ’ έχω στην καρδιά χειμώνα καλοκαίρι

Με πολλή αγάπη 
Θα σε θυμόμαστε πάντα

Η ανιψιά σου Καλλιόπη Κουνάλη

Τι αδικία στη ζωή
μια αμυγδαλιά ανθισμένη

αποσπέρας να ναι μ’ ανθούς 
και το πρωί σπασμένη

Γιαλάφτης 

Ένα μικρό αφιέρωμα, σε μια μεγάλη απώλεια, 
την αξέχαστη Λευκοθέα Κουνάλη του Βασιλι-
κού.

Στο μεσοστράτι τση ζωής, έσβησε το κερί σου
ήταν κι εκείνο άτυχο, ως ήταν κι η ζωή σου

Άρης - Ελένη

Ο κύρης και η μάνα σου, τον πόνο πως θ’ αντέξει 
Που έφυγες τόσο ξαφνικά, χωρίς να πεις μια λέξη;

Οι αδερφές, οι αδερφοί, τ’ ανίψια κι οι δικοί μας
πως θα πιστέψομε  

πως δε θα ξαναρθεί η Λευκή μας; 

Μόνο καημούς μας έφηκε, Λευκό ο μισεμός σου
ο πρόωρος, ο άδικος κι ο ξαφνικός χαμός σου

Που να τη βρουν τη δύναμη, να σε μοιρολογούνε 
που φηκες ζωντανούς νεκρούς,  

αυτούς που σ’ αγαπούνε;

Για τσι αγγέλους ήθελε, φαίνεται ο Θιός παρέα
κι επήρε ‘σε στον ουρανό, άτυχη Λευκοθέα

Καλόκαρδη, καλόψυχη με το χαμόγελο σου 
και είχαν νάμι στο χωρίο, τ’ όνομα το δικό σου

Στον Κάτω κόσμο που θα ζεις,  
να βρεις ευχή σου κάνω

Χαρές που εστερήθηκες, στον ψεύτη τον απάνω

Αντί να σου χαρίζουνε, στον γάμο σου οι αθρώποι 
μαύρα κουφέτα εμοίραζαν Βασιλικός Καλλιόπη

Γονέου μη δίδει ο θεός στον κόσμο τέθιο πόνο 
που λίγοι και οι γονέοι σου τον έχουν νιώσει μόνο

Καλό ταξίδι κοπελιά καλοαναθρεμένη
Και η γης απού σε σκέπασε, να είναι ευλογημένη

Έσπασε του Βασιλικού το διαλεχτό κλωνάρι
κι εσταφιδομαράθηκε που ήταν ένα καμάρι

Βιόλα καλό ταξίδι σου για την ζωή την άλλη, 
στου παραδείσου το μπαξέ να ξανανθίσεις πάλι

Γ.Μπέρκης

Για το Βασιλικό

Σίδερο κάμε τη καρδιά 
για να αντέξει πάλι

τη συμφορά που σου πεψε 
η μοίρα τη Μεγάλη

Πριν από 4,5 χρόνια περίπου, εισήλθα σε ένα 
καινούριο για εμένα εργασιακό χώρο, με την 
απόφαση του Δημάρχου να με ορίσει Αντιδή-
μαρχο, με την ανάληψη των καθηκόντων της 
νέας δημοτικής αρχής του Δήμου μας, όντας 
εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος του συνδυα-
σμού που θα είχε την ευθύνη της διοίκησης του 
Δήμου για τα επόμενα 5 χρόνια.
Στο νέο αυτό περιβάλλον ήρθα αντιμέτωπος 
με καινούρια ενδιαφέροντα και προκλήσεις 
και σε επαφή με ανθρώπους, που δεν είχα την 
τύχη να συνεργαστώ και να γνωρίζω καλά από 
πριν, λόγω της φύσης της δουλειάς μου, που 
δεν συνδέονταν άμεσα με τη δραστηριότητα 
και τη λειτουργία του Δήμου.
Ένας τέτοιος άνθρωπος ήσουν κι εσύ Λευκο-
θέα!!!
Άνθρωπος με ζωντάνια, δυναμικός, με θαρρα-
λέα ισχυρή γνώμη, που την εξέφραζες αγνοώ-
ντας αν αυτό μερικές φορές σε ζημίωνε και 
ερχόταν σε αντίθεση με τη γνώμη των πολλών, 
πράγμα που σε έφερνε σε μία διαρκή αντιπα-
ράθεση μαζί τους.
Συνεπής και τυπικός με το αντικείμενο της δου-
λειάς σου, ήσουν παράλληλα ένας άνθρωπος 
με αρχές και αξίες, ευαισθησία και αισθήματα, 
περηφάνια και αξιοπρέπεια.
Με ένα λεπτό πηγαίο χιούμορ που εξελισσόταν 
πάντα σε πείραγμα και νουθεσίες προς τον συ-
νομιλητή σου, χαρακτηριστικό της συμπεριφο-
ράς των Ανωγειανών στην καθημερινότητα μας.
Στην πορεία αυτών των 4,5 χρόνων μέσα από 
την καθημερινή μας σχεδόν επαφή και συνερ-
γασία, δέσαμε μία δυνατή φιλία, μία αμοιβαία 
σχέση κατανόησης, εμπιστοσύνης, εκτίμησης 
και σεβασμού, με γνώμονα πάντα την αγάπη 
μας για τον τόπο μας και την προσπάθεια μας 
να τον κάνουμε καλύτερο.
Έτσι πορευόμασταν.
Κι όλα αυτά, ήρθε χθες το πρωί ακάλεστος ο 
Χάρος και τα σταμάτησε απότομα.
Κανένας μας δεν μπορεί ακόμα να το πιστέψει 
αυτό που έχει συμβεί.
Με το άκουσμα της θλιβερής είδησης μου κό-
πηκαν τα πόδια.

Ξαναβίωσα αυτό το ίδιο που είχα βιώσει πριν 
15 χρόνια στον παρόμοια αναπάντεχο και 
απρόσμενο χαμό του Γιώργη, του δίδυμου 
αδερφού μου.
Η λύπη και η θλίψη έχουν κυριεύσει το σώμα 
μου και την ψυχή μου.
Το κενό που αφήνεις μεγάλο.
Η πληγή θα αργήσει να επουλωθεί και ο πόνος 
θα περάσει καιρός να απαλύνει.
Καλό ταξίδι αγαπημένη μου Λευκοθέα, αλη-
θινή μου φίλη και έμπιστη συνεργάτιδα.
Δεν πρόκειται να σε ξεχάσω ποτέ!!

Σμπωκος Βασιλης
Αντιδήμαρχος Ανωγείων

Μια(ν) αστραπή είναι η ζωή  
χαράς τον που προλάβει 

να δει τη λάμψη πριν χαθεί  
και πέσει το σκοτάδι

Σύμφωνα με μια μαντινάδα ευτυχής είναι ο 
άνθρωπος που προλαβαίνει μέσα σ’ αυτή τη 
φευγαλέα στιγμή της ζωής να χαρεί τα δημι-
ουργήματα που πρόλαβε να κάνει. Εσύ αγα-
πημένη μας Λευκώ δεν πρόλαβες δυστυχώς να 
δεις τη λάμψη. Έφυγες στο άνθος της ηλικίας 
σου, στο άνθος της δημιουργικότητας σου. 
Έφυγες αναπάντεχα αφήνοντας πίσω σου πό-
νο, θλίψη και στεναγμό. Φαίνεται ο Θεός να 
σε προόριζε για άλλους τόπους στην αιωνιό-
τητα όπου θα απολαύσεις όλα όσα στερήθηκες 
σ’ αυτόν τον εφήμερο κόσμο.
Για μας τους συγγενείς σου, τους γνωστούς 
σου όλους οι στιγμές αυτές του αποχωρισμού 
σου είναι δραματικές γιατί κρίνομε με την αν-
θρώπινη διάσταση ερχόμενοι σε αντίθεση με 
το θέλημα του Θεού.
Μια χάρη θέλομε από σένα Λευκώ. Εκεί που 
θα πας σίγουρα θα συναντήσεις τον κουνιάδο 
σου τον Παντελή τον άντρα της Ναυσικάς. Να 
του δώσεις τα χαιρετίσματα μας, την αγάπη 
μας και την εκτίμηση μας. Πες του ότι η Ναυ-
σικά αγωνίζεται παλικαρίσια, κρατά γερά το 
τιμόνι της οικογένειας για να βγουν τα παιδιά 
τους άξια στελέχη στην κοινωνία. 
Μπορείτε από ‘κει που βρίσκεστε να παρακα-
λείται το Σωτήρα μας Χριστό και τους αγίους 
να δίνουν κουράγιο στη Ναυσικά να ανταπο-
κριθεί στο βαρύ έργο που έχει αναλάβει και 
στους γονείς σας την παρηγοριά για τα απα-
νωτά χαστούκια που τους έδωσε η μοίρα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα.. 
Εμείς εδώ όλοι συγγενείς, φίλοι και γνωστοί 
όσο ζούμε θα σας έχουμε στη σκέψη μας και 
στην καρδιά μας γιατί όπως επισημαίνει και η 
μαντινάδα

Ζει κι ο νεκρός όταν γι’ αυτόν  
κάποιες καρδιές πονούνε 

οι αναμνήσεις ζωντανό πάντα τονε κρατούνε

Αιωνία η μνήμη

Ανώγεια 26 Φεβρουαρίου 2019
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Συνταξιούχος δάσκαλος
Δεύτερος θείος της Λευκώς

Πήγα το πρωί στο Δημαρχείο... Δεν μου φα-
νέρεψες στο άνοιγμα της πόρτας... 
Ήμουν έτοιμη να πω καλημέρα Λευκοθέα και 
καλή βδομάδα... Πήγε 9 το πρωί... Άρχισα τις 
κλήσεις... Μάταια... Λέω θα με πάρεις... Ξα-
ναπαίρνω... Ξαναπαίρνουμε... Μάταια... Ήξε-
ρα πως είχαμε εκκρεμότητες που εσύ ποτέ δεν 
αμελούσες... Ήξερα πως θα με ενημέρωνες σε 
οποιαδήποτε άλλη περίσταση... Επέμενε η σκέ-
ψη μου πως θα μ’έπαιρνες... Όσο περνούσε η 
ώρα, ανησυχούσα η αλήθεια είναι... Και ξαφ-
νικά  κατάλαβα από το ύφος του Μπάμπη, πως 
κάτι τραγικό συμβαίνει.... Η επιβεβαίωση δεν 
άργησε...Κεραυνός εν αιθρία... Κατέρρευσα...
Πώς μπορεί από την μια στιγμή στην άλλη να 
έρχονται τα πάνω - κάτω... 
Αδιανόητο, απίστευτο, άδικο, ανελέητο... 
Κλαίει η ψυχή μου με λυγμούς Λευκοθέα μου... 
νοιώθω βαθύτατη θλίψη... Βαρύ το πλήγμα για 
τους δικούς σου αλλά και για μας όλους... Για-
τί να μην προλάβεις;;; Γιατί τόσο νωρίς και 
ακαριαία;; Έτσι ήθελες να φύγεις;;;; Πληγώ-
νοντας όλους εμάς;;;; Ορφανέψαμε... Ζητού-
σες την συμβουλή μου πολλές φορές, μα νομί-
ζω δεν την εφάρμοζες... Με εμπιστεύτηκες σε 

40ήμερο μνημόσυνο  
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΔΑΚΑΝΑΛΗ – ΒΟΛΤΕΡΑ 

Το μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή, 31 Μαρ-
τίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στα Ανώγεια 
Μυλοποτάμου. 
Η οικογένειά της καλεί συγγενείς, φίλους και συγ-
χωριανούς να παραστούν στη επιμνημόσυνη δέηση 
και να ανάψουν ένα κερί υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της αγαπημένης τους συζύγου, μητέρας, 
γιαγιάς και αδερφής. 
Επίσης, ευχαριστεί θερμά και από καρδιάς όλους 
όσοι συμμετείχαν στο πένθος τους και όλους όσοι 
εκφώνησαν επικήδειους λόγους γεμάτους αγάπη 
και θέρμη. Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της νε-
κρώσιμης ακολουθίας, μίλησαν οι: πατήρ Γεώργι-
ος Ανδρεαδάκης, π. Ανδρέας Κεφαλογιάννης, 
Αρχιμ. Νικηφόρος Κουνάλης, κος Χαράλαμος 
Κατσίδης - Διευθυντής του 4ου Γενικού Λυκείου 
Ηρακλείου, Μανώλης Δακανάλης του Μιχαήλ και 
Ειρήνη Βρέντζου του Φουντουλογιώργη, που εκ-
προσώπησε επάξια όλους όσους μαθήτευσαν κοντά 
στη Δέσποινα Δακανάλη – Βολτέρα. 
Ευχαριστεί και τον Σταύρο Βιτώρο ή Αγκούτσακα 
που την αποχαιρέτησε με τον δικό του ποιητικό 
τρόπο. 
Με το ψήφισμά τους τα μέλη του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου 
Ιωάννου Ανωγείων αποφάσισαν εκτός των άλλων 
-να αναγράψουν το όνομα της μακαριστής Δέσποι-
νας Δακανάλη στους καταλόγους των ευεργετών 
της ενορίας και να μνημονεύεται εσαεί στην Ιερά 
Πρόθεση και 
-να προσφέρουν αντί στεφάνου χρηματικό ποσό 
σε οικογένειες της Ενορίας που αντιμετωπίζουν 
οικονομική δυσχέρεια. 
Ανάλογα, με το ψήφισμά τους, τα μέλη του Συλλό-
γου διδασκόντων του 4ου Γενικού Λυκείου Ηρα-
κλείου αποφάσισαν αντί στεφάνου να προσφέρουν 
βιβλία σε σχολεία των Ανωγείων. 
Τέλος, η οικογένειά της ευχαριστεί όσους έδωσαν 
χρηματικά ποσά που μοιράστηκαν σε οικογένειες 
που τα είχαν ανάγκη.  
Η οικογένεια της εκλιπούσης εισέφερε στην ΦΩ-
ΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ το ποσό των 100,00 ευρώ. 

Πώς να στερέψουν τα δάκρυα, πολυαγαπημέ-
νη μας κόρη, αδελφή και θεία, που έφυγες τό-
σο ξαφνικά και άδικα, εκείνο το πρωινό της 
25ης Φεβρουαρίου! Είχες ετοιμαστεί για να 
πας στη δουλειά σου, όμως κάποιος άλλος σχε-
δίαζε για σένα! 
Αθόρυβος ο μισεμός σου, όπως ταιριάζει σε 
όλους τους σεμνούς ανθρώπους της ζωής!
Θεέ μου, πόσο αβάστακτος είναι ο πόνος και 
πόσο φτωχά τα λόγια για να τον περιγράψουν! 
Ανείπωτη θλίψη κυριεύει την ψυχή μας, μικρών 
και μεγάλων! Λευκοθέα, ήρθες στην οικογέ-
νειά μας και έφερες τη χαρά! Ήσουν το φως 
της άφιξης του πρώτου παιδιού! Ήσουν η Λευ-
κώ μας! Καθώς μεγάλωνες, αποκτούσες τα 
πρώτα στοιχεία του χαρακτήρα σου, το ήθος 
και την αξιοπρέπεια που διδάχτηκες μέσα στα 
πλαίσια μιας ενωμένης οικογένειας με αρχές 
και ιδανικά. Υπήρξες άριστο πρότυπο και στα-
θερή πυξίδα ζωής για τα μικρότερα αδέρφια 
σου. Χωρίς να το αντιληφθείς γινόσουν ιδανι-
κός δάσκαλος για όλους τους υπόλοιπους. 
Άπλωνες ένα πέπλο προστασίας και σκέπαζες 
όλη την οικογένεια και αυτό συνέχιζες να κά-
νεις μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής σου. 
Αποτελούσες την κινητήρια δύναμή της. Όλα 
από εσένα ξεκινούσαν και όλα σε εσένα τελεί-
ωναν. Παρουσία δυναμική, δραστήρια, έξυπνη, 
με θάρρος, αποφασιστική, δε δείλιαζες ποτέ 
να εκφράσεις ελεύθερα τη γνώμη σου. Υπο-
στήριζες με πάθος και επιχειρήματα τα πι-
στεύω και τη θέση σου σε κάθε σημαντικό 
θέμα της ζωής σου ή της εργασίας σου. Άτομο 
ακέραιο, άφηνες παντού γύρω σου το στίγμα 
της ακτινοβολίας, της αρχοντιάς, της ευγένει-
ας και της σεμνότητας που σε διέκριναν. 
Πάντα ετοιμόλογη και ειλικρινής! Ταυτόχρονα 
ευαίσθητη, πονόψυχη, με καρδιά μικρού παι-
διού! Ιδιαίτερα επικοινωνιακή, πρόθυμη να 
προσφέρεις οποιαδήποτε βοήθεια και συμβου-
λή, υπόδειγμα εργατικότητας! Αβίαστα χαμο-
γελαστή, υποδεχόσουν και εξυπηρετούσες τον 
κόσμο στον χώρο της εργασίας σου! Έβρισκες 
λύσεις σε όλους και σε όλα! Τίποτε δε σε φό-
βιζε! Ατελείωτα αισιόδοξη! Έβαζες στόχους 
στη ζωή σου και σιγά - σιγά τους πετύχαινες 
με υπομονή και επιμονή, χωρίς να πτοείσαι στις 
τυχόν δυσκολίες που παρουσιάζονταν. Και 
αυτό μας δίδασκες.
Έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες από τον ξαφ-
νικό και άδικο χαμό σου και η απουσία σου 
μεγάλη. Όπου κι αν γυρίσουμε το βλέμμα μας, 
προβάλει η μορφή σου σαν οπτασία. Τα λόγια 
σου ηχούν στ’ αυτιά μας, λόγια αληθινά κι αξέ-
χαστα. Έφυγες νωρίς και το δυσαναπλήρωτο 
κενό που αφήνεις πίσω σου, ποτίζει θλίψη την 
ψυχή μας, που επιμένει να αρνείται το άδικο.
Είμαστε σίγουροι, πως εκεί που βρίσκεσαι 
έχεις την πιο καλή παρέα, τον Παντελή, που 
υπεραγαπούσες, καθώς διαθέτατε πολλά κοι-
νά στοιχεία στον χαρακτήρα.
Για μας δεν έχεις πεθάνει! Ένας άνθρωπος 
πεθαίνει, όταν πάψεις να τον σκέφτεσαι! Και 
εσύ θα υπάρχεις πάντα στις καρδιές μας, στη 
σκέψη μας, σε κάθε βήμα και πράξη μας. Η 
ζωή μας δε θα είναι πια ίδια. Η απώλειά σου 
βαθιά χαραγμένη στην ψυχή μας. Όμως θα 
προχωρήσουμε με αγάπη, ενωμένοι, όπως έτσι 
μας ήθελες…

Η οικογένειά σου!!!!!!!!!!!!!!!!

Η οικογένεια της εκλιπούσας εισέφερε στην 
Φ.Α. το ποσόν των 200 ευρώ.

πολλά θέματα και θα σε ευχαριστώ πάντα για 
την εμπιστοσύνη σου... Σε άκουγα γιατί ήσουν 
άνθρωπος με Αρχές και Αξίες... Εσύ δεν με 
άκουγες... Συνεργαστήκαμε από το 2006... Πε-
ράσαμε εύκολα και δύσκολα.. Αντιμετωπίσα-
με πολλές καταστάσεις... Παλέψαμε και στή-
σαμε καλή φιλική και επαγγελματική σχέση... 
Ήσουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερι-
νότητάς μου... Πώς θέλεις τώρα να το αντέ-
ξουμε όλο αυτό το κενό που μας αφήνεις;;; 
Εύχομαι με ραγισμένη τη καρδιά, να βρεις τον 
αιώνιο παράδεισο!!!! Και να ξέρεις πως θα σε 
θυμάμαι, μέχρι να ξανανταμώσουμε... Καλό 
κουράγιο σε όλους... 

Πλουσή Γεωργία 

Πέρασαν σχεδόν 3 μήνες από την ημέρα που έφυ-
γες από κοντά μας και ακόμα δεν μπορούμε να 
το δεχτούμε. Πάλεψες γενναία και με όλη τη δύ-
ναμη της ψυχής σου απέναντι στο χάρο όμως δεν 
κατάφερες να βγεις νικητής. Σε όλη την πορεία 
της ζωής σου υπήρξες φιλόξενος, ταπεινός, κα-
λόκαρδος, ένας γνήσιος και καλός Ανωγειανός, 
ένα πρότυπο οικογενιάρχη. Το κενό που αφήνεις 
πίσω σου είναι μεγάλο, όμως άφησες παρακατα-
θήκη μια αγαπημένη και δεμένη οικογένεια, που 
δημιούργησες μαζί με την αγαπημένη σου σύζυγο 
Αργυρώ, η οποία βαδίζει στα χνάρια σου. 

Καλό παραδεισο.
Στη μνήμη του, η οικογένεια Γεωργίου Κουνάλη 
(Χιλιμίντρη) εισέφερε στη Φωνή των Ανωγείων 
το ποσό των 50 ευρώ.
Μετράμε τη ζωή με ανθρώπινες παρουσίες και 
απουσίες. Απώλειες δυσαναπλήρωτες που στο 
πέρασμα του χρόνου αποτελούν πολύτιμα βέλη 
στην φαρέτρα των αναμνήσεων. Βέλη που στο-
χεύουν ξανά στη ζωή μέσα από μια σοφή ματιά. 
Μια από αυτές τις απώλειες, είναι και για εμάς ο 
Μαυρομάτης. Όνομα που σου δόθηκε από τον 
πατέρα σου, το υιοθέτησες και πορευόμενος με 
αυτό άφησες το δικό σου ανεξίτηλο στίγμα στη 
μηχανή του χρόνου. Γεννημένος στα μεταπολε-
μικά Ανώγεια που παλεύουν να αναγεννηθούν 
από τις στάχτες τους. Η ζωή σου μοιράστηκε σε 
δύο ιδιαίτερες πατρίδες. Τα Ανώγεια, το Αρμί 
όπου βίωσες τα παιδικά σου χρόνια στο σπίτι του 
Κουναλογιαννάκο και της Χρυσής με τα αδέρφια 
σου Στελή και Γιώργη. Από πολύ μικρός μυήθη-
κες στη τέχνη του βοσκού, η Νίδα ήταν το ορμη-
τήριο σου, την περπάτησες σπιθαμή προς σπιθα-
μή με ήλιο και με μπόρες. Παντρεύτηκες την 
Αργυρώ πολύτιμο συνοδοιπόρο σου και αποκτή-
σατε τέσσερα παιδιά, την Χρυσούλα, τη Ρίτσα, 
τη Γιάννα και τον Γιάννη. Η άλλη σου πατρίδα 
και καταφύγιο τα τελευταία χρόνια ήταν τα Ξύ-
πετρα, το Καβροχώρι. Τόπος ευλογημένος για 
σένα, αγάπησες και αγαπήθηκες μοναδικά. Είχες 
βαθιά αντίληψη της αίσθησης του μέτρου. Χωρίς 
υπερβολές και ελλείψεις ανήγαγες σε υπέρτατη 
αξία της ζωής σου τον άνθρωπο. Ουμανιστής 
απ΄την αρχή ως το τέλος κατάφερες να γίνεις 
πολίτης του κόσμου με το πνεύμα κι ας μην ταξί-
δεψες ποτέ. Αποτελείς για εμάς παράδειγμα αφή-
νοντας μας μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Καλό 
Παράδεισο.

Η οικογένειά σου

Η οικογένεια ευχαριστεί θερμά όλους όσους συ-
μπαραστάθηκαν στο πένθος μας και καταθέτει 
το ποσό των 50 ευρώ στη ΦωΝΗ ΤωΝ ΑΝωΓΕΙ-
ωΝ στη μνήμη του εκλιπόντος Κουνάλη Βασιλεί-
ου (Μαυρομάτη).

Εις μνήμη 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΟΥΝΑΛΗ 

(μΑΥΡΟμΑΤΗ)
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παππούς. Θυμάμαι με τι λαχτάρα άκουγα τις ιστο-
ρίες σου, για τα παιδικά σου χρόνια, την κατοχή, 
τον στρατό, την ζωή με τα όμορφα και τις δυσκολίες 
της και φυσικά για τα Όρη. Κάθε φορά είχες να 
πεις και κάτι καινούριο, τόσα ηθικά διδάγματα, 
συμβουλές, πόσα έμαθα από εσένα. Και πιστεύω 
πως αυτός ήταν ο σκοπός σου, να μας μεταδόσεις 
αξίες και ιδανικά που πίστευες για χρόνια, να μας 
βλέπεις να εξελισσόμαστε και να χαμογελάμε. 
Πράγ ματι τα κατάφερες, γιατί οι κουβέντες σου 
έχουν χαραχτεί στο μυαλό μου και τις συλλογίζομαι 
καθημερινά. Κι’ αυτό είναι κάτι που μαζί με τόσα 
άλλα θα σε κρατάει για πάντα ζωντανό μέσα μου.
Έφυγες ευτυχισμένος από την τελευταία σου 
κατοικία, τους Κουμπέδες, γιατί είχες πετύχει αυτά 
που προσδοκούσες από την ζωή.
Εύχομαι να περνάς καλά εκεί πάνω, άλλωστε ο 
θάνατος δεν σε φόβισε ποτέ! 
Ελαφρύ το ανωγειανό χώμα που σε σκεπάζει. 
Πάντα περήφανη για σένα,
Με πολύ αγάπη,

Η εγγονή σου, Φερενίκη.                                      

Έφυγε από κοντά μας στις 8 Δεκεμβρίου 2018, σε 
ηλικία 92 ετών ο Γεώργιος Βρέντζος (Φουντουλο-
γιώργης). Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συ-
μπαραστάθηκαν στο πένθος μας.

Η οικογένειά του.



&
«Η Φωνή των Ανωγείων» 

ΣΑΣ ΕΥχΟΝΤΑΙ  
καλή αναστασή ΚΑΙ 

καλό Πασχα 
με υγεία!


