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Ετήσια Χοροεσπερίδα
ΣύλλογοΥ Ανωγειανών Αθήνας«ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»
Σ ά β β α τ ο , 2 5 Ι α ν ο υα ρ ι ο υ 2 0 2 0
Με το καλό να σμίξουμε και φέτος
στ’ Αόρη των Μερτζάνηδων!

στην Πλατεία
Κοτζιά

O Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας
σελ. 12-14

Ο Βασίλης

Σκουλάς
γιόρτασε
τα 60 χρόνια παρουσίας του στα κρητικά – και όχι
μόνο – μουσικά δρώμενα «Με το δοξάρι της ψυχής»,
σε μια επετειακή συναυλία στο Ηρώδειο

Απολογισμός

Στίγμα Θανάτου

Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των
Μελών του Συλλόγου
Ανωγειανών Αθήνας

Παρουσίαση
του 1ου
βιβλίου του
Αλκιβιάδη
Σκουλά
στα γραφεία
του
Συλλόγου
Ανωγειανών
της Αθήνας

«Το Ιδαίον Άντρον»
(σελ. 15)

(σελ. 11)

Επαναλειτουργία του
Κέντρου Φιλοξενίας
Ανήλικων Προσφύγων
στον Ξενώνα της Μαθητικής
Εστίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Σελ. 10
στα Ανώγεια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

ΣΚΕΨΕΙΣ

Άλλη μια μεγάλη,
ανιδιοτελής
προσφορά του
«γιατρού
της καρδιάς
των Ανωγείων»,
Κωνσταντίνου
Μερκούρη,
προς το Κέντρο
Υγείας Ανωγείων και τους Ανωγειανούς:
Εξασφάλισε δυο (2) υπερσύγχρονες
υπερηχοτομογραφικές μονάδες
(κόστους 30.000,00 ευρώ).

✓

σελ. 3, του Γιάννη Μανουρά

Νέα χρηματοδότηση

στο Δήμο Ανωγείων από το
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
ύψους 150.000 ευρώ για την
προμήθεια απορριμματοφόρων
και λοιπών οχημάτων αποκομιδής
και μεταφοράς απορριμμάτων
και ανακυκλώσιμων υλικών. ›Σελ. 10
ανωγειανεσ αθιβολεσ, σελ. 9

(σ

ελ

.2

)

(σελ. 4)

ΚΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΤΑΣ
Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020, ώρα 20:00
με την «Παρέα του Υακίνθου»
ν’ αναλαμβάνει
το μουσικό καλωσόρισμα
του νέου έτους.

Ιστοριεσ του ωκεανου
σελ. 7, της Μαρίας Χρονιάρη
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Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
των Ανωγειανών της Αθήνας
«ΤO ΙΔΑΙOΝ ΑΝΤΡOΝ»
Γραφεία

Βελεστίνου 18, τ.κ. 11523
Αμπελόκηποι, Αθήνα
τηλ./φαξ: 210-6916060
e-mail: to.idaionantron@gmail.com
site: www.ifonitonanogion.gr
FB: facebook.com/ifonitonanogion
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γιόρτασε τα 60 χρόνια παρουσίας του
στα κρητικά – και όχι μόνο - μουσικά δρώμενα
«Με το δοξάρι της ψυχής»,
σε μια επετειακή συναυλία στο Ηρώδειο.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2019

Με μια sold out συναυλία στο Ηρώδειο, την Κυριακή 29
Σεπτεμβρίου, γιόρτασε ο σπουδαίος Ανωγειανός λυράρης
και ερμηνευτής, Βασίλης Σκουλάς τα 60 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα καλλιτεχνικά και μουσικά δρώμενα
της Κρήτης, και όχι μόνο.
Μια μικρή γεύση από την εξέχουσα και πολυετή καλλιτεχνική πορεία του μοναδικού Βασίλη Σκουλά, με μουσικές και αρώματα της Κρήτης, αλλά και έντεχνες μελωδίες, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στο
κατάμεστο Ηρώδειο εκείνο το βράδυ.
Από την επετειακή αυτή βραδιά, βρέθηκαν το πλευρό του
μεγάλου Ανωγειανού καλλιτέχνη, αξιόλογοι συνάδελφοί
του, όπως η Μελίνα Κανά, ο Μπάμπης Στόκας, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης,
που «μοιράστηκαν» τη σκηνή με τον μεγάλο ερμηνευτή,
σε κοινές ερμηνείες, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα
του κοινού.
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, η κοινή εμφάνιση επί σκηνής του εγγόνου του Βασίλη Σκουλά, Βασίλη, με τον
παππού του. Ο Βασίλης Σκουλάς ο νεότερος, κρατώντας
με θέρμη το λαούτο του, ερμήνευσε ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της πορείας του παππού του «Το
άρωμα», προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό. Συγκινημένος και ο ίδιος ο Βασίλης Σκουλάς, αμέσως μετά δήλωσε
πως «αυτή είναι η ελπίδα μας», μην μπορώντας να κρύψει
την υπερηφάνεια του για τον εγγονό του και το ταλέντο
του στην κρητική μουσική.
Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία της χορευτικής ομάδας των σχολών χορού Δημήτρη και Θανάση Μαυρόκωστα, που πλαισίωσε δυναμικά τον Βασίλη Σκουλά, καθώς
και η πολυμελής ορχήστρα με επικεφαλής τον μαέστρο
Γιάννη Παπαζαχαριάκη. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκαν
οι μουσικοί: Γιάννης Παπαζαχαριάκης (κιθάρες), Βασίλης Δραμουντάνης (μαντολίνο), Σπύρος Σκουραδάκης
(λαούτο), Γιάννης Σπαχής (λαούτο), Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα), Πάνος Δημητρακόπουλος (κανονάκι),
Θύμιος Παπαδόπουλος (πνευστά), Νεοκλής Νεοφυτίδης
(πλήκτρα), Γιώργος Κατσίκας (ντραμς), Μίμης Ντούτσουλης (μπάσο). Την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος είχε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.
Από την βραδιά εκείνη δεν θα μπορούσε να λείψει και ο
Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από σύσσωμο, σχεδόν, το διοικητικό του συμβούλιο,
και δη από την πρόεδρο κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, τον
γεν. γραμματέα κο Παναγιώτη Σκουλά, τον ταμία κο
Αλκιβιάδη Σκουλά, τον έφορο κο Εμμανουήλ – Μίνωα
Σταυρακάκη και την κοσμήτορα Ευαγγελία (Εβελίνα)
Μουστάκα. Η πρόεδρος και ο γεν. γραμματέας του Συλλόγου, μάλιστα, βρέθηκαν, μετά το τέλος της παράστασης, στα παρασκήνια, προκειμένου να συγχαρούν τον
Βασίλη Σκουλά και τους λοιπούς συντελεστές της παράστασης.
Η Συντακτική Ομάδα της Φωνής των Ανωγείων εύχεται
στο Βασίλη Σκουλά να έχει πάντα επιτυχίες και να αποτελεί πάντα φάρο και στυλοβάτη της κρητικής – και όχι
μόνο – μουσικής παράδοσης!
Επιμέλεια θέματος Ευαγγελία (Εβελίνα) Μουστάκα
Φωτο Παναγιώτης Μαργαρώνης, Δήμητρα Κεχαγιά
αρχείο Αλκιβιάδη Σκουλά
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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
Μανώλης Σκανδάλης
Παναγιώτης Σκουλάς
Αλκιβιάδης Σκουλάς
Νικόλαος Φασουλάς
Εμμανουήλ – Μίνωας Σταυρακάκης
Εβελίνα Μουστάκα
συνεργατεσ - ΣΥΝΤΑΚΤεσ

Σταύρος Βιτώρος
Βασίλης Βουϊδάσκης
Κώστας Μακρής
Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
Μαρία Χρονιάρη
Δημήτρης Σαλούστρος - Ζαΐμης
φωτογραφιεσ

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

Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη,
κιν.: 6932-120494
εκτυπωση - βιβλιοδεσια

Print Day
Μεσσηνιακές Γραφικές Τέχνες
Εκτυπώσεις ΙΚΕ
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

σκέψεις...

2

ΠΑΜΕ ΠΑΛΙ, ΑΠ' ΤΗΝ ΑΡΧΗ...!;
«Το τέλος της χρονιάς δεν είναι ούτε ένα τέλος ούτε μια
αρχή, αλλά μία συνέχεια, με όλη τη σοφία που η εμπειρία μπορεί να ενσταλάξει μέσα μας.»
(Hal Borland, αμερικανός συγγραφέας
και δημοσιογράφος)
Στο κατώφλι της νέας χρονιάς, με το μυαλό να σκέπτεται τα ωραία και τα θλιβερά του καιρού που πέρασε,
με τις νίκες και τις ήττες, με τα καθημερινά και τα εξαιρετικά, τα όσα μάγεψαν κι άλλα που απογοήτευσαν,
με όσους πρωτοείδα και όσους αποχαιρέτησα (για πάντα...;), αυτό που με ενθαρρύνει και παροτρύνει να
συνεχίσω να αντιμετωπίζω την καθημερινότητα με το
δυναμισμό και το πάθος που επιθυμώ, είναι η πίστη μου,
ότι πολλά και ωραία που ακόμα δεν έχουν υπάρξει,
είναι εκεί και με περιμένουν να τα καλωσορίσω στη
ζωή μου.
Δεν λέω ότι «εκείνα», είναι αυτά, που θα αλλάξουν την
αντίφαση της ίδιας της ζωής (μου). Θα προτιμούσα να
τα σκεφτώ, ως μια αφορμή για να αποτυπώσω στο βιβλίο
του χρόνου, τις εικόνες της καθημερινότητας, με τρόπο
διαφορετικό. Αλλιώς ιδωμένες. Και αυτό έχει τη δική
του δύναμη. Και μάλιστα ζωοδότρα!
Θα μπορούσα, βέβαια, να συμφωνήσω με κάποιους από
εμάς, έστω για τις ανάγκες ενός υποθετικού διαλόγου,
ότι στη ζωή μας, δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο, από
το να «κυνηγάμε ανεμόμυλους», σαν άλλοι «Δον Κιχώτες» του Θερβάντες. Οι περισσότεροι ίσως, δεν έχουμε
ιδέα τί συμβαίνει γύρω μας κι ας μην το παραδεχόμαστε.
Μπορεί να έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε σε κάτι και
να πιαστούμε απ’αυτό. Σε μια πολιτική θεωρία, σε κάτι
ιερό και κάτι ανώτερο τέλος πάντων, ή σε κάποιον έρωτα. Μα τίποτα δεν φαίνεται να αντέχει στον χρόνο. Όλα
είναι ρευστά. Κάποιοι θα πουν, ότι κανείς μας δεν φταίει, παρά μόνο ο ίδιος ο χρόνος και η κοινωνία που μας
τον όρισε. Θα έλεγα όμως, ότι η ευθύνη βαρύνει τους
ίδιους μας και την συμπεριφορά που υιοθετούμε, απέναντι στην δύνη της καθημερινότητας, που μας τραβά
κάτω και δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα. Πράγματι η ζωή μας, απαιτεί μικρούς ήρωες. Απαιτεί θυσίες
μικρές και μεγαλύτερες για να αντιμετωπίσουμε, τί άλλο;.. όλα αυτά μας «γονάτισαν» τη χρονιά που φεύγει.
Κι όσο κι αν αυτό φαντάζει δύσκολο, εντούτοις είναι
δυνατό και μπορεί να αποτελέσει έναν σαφή στόχο για
τη χρονιά που έρχεται.
Ας θυμηθούμε τις αξίες της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας, το ιδανικό της αγάπης και του ανθρωπισμού, ας μπολιάσουμε τη ζωή μας με την πίστη για
ένα καλύτερο και διαφορετικό αύριο. Είναι εφικτό.
Αρκούν νομίζω αυτά ως βασικά συστατικά, για ένα
σωστό καλωσόρισμα της χρονιάς που φτάνει.
Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε υγεία, να
αγαπάτε με γενναιοδωρία, και να ζείτε τη ζωή σας με
κέφι. Οι δυσκολίες δεν τελειώνουν ποτέ! Θέλουν όμως
γερούς αντιπάλους. Θα είμαστε εκεί μονιασμένοι να τις
αντιμετωπίζουμε!
Καλή χρονιά
Ειρήνη σε όλο τον κόσμο!
Γιάννης Μανουράς
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Ανωγειανές...

μουσικές κυκλοφορίες

« ΕΡΩΤΟΚΡΙ ΤΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑ

- Λευτέρης και Ειρήνη »

›› Έπειτα από επτά χρόνια δισκογραφικής απουσίας

ο Κώστας και η Μαρία Σκουλά επιστρέφουν δυναμικά
με ένα νέο δίσκο, παρουσιάζοντάς μας δικές τους μουσικές συνθέσεις για τα έμμετρα μυθιστορήματα «Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου Κορνάρου και «Λευτέρης
και Ειρήνη» του Κώστα Μανουρά. Το ύφος του μουσικού έργου κινείται στον χώρο της έντεχνης κρητικής
δημιουργίας με επιρροές από τη βυζαντινή, την αναγεννησιακή και τη σύγχρονη μουσική, ενώ πλαισιώνεται από πολλούς και καταξιωμένους συντελεστές του
καλλιτεχνικού φάσματος.
Ο Κώστας και η Μαρία Σκουλά αποφάσισαν μέσα
από αυτήν τη μουσική προσέγγιση να αναδείξουν και
την άλλη διάσταση του Ερωτόκριτου, την πιο επική,
καθώς το συγκεκριμένο ποιητικό έργο έχει και άλλη
όψη εκτός από αυτήν που ο πολύς κόσμος γνωρίζει. Γι’
αυτόν το λόγο επέλεξαν ένα εκτενές απόσπασμα από
τον «Ερωτόκριτο», το οποίο έχει ως επίκεντρο τη μονομαχία του Ερωτόκριτου με τον Άριστο, χαρακτηρίζεται από μαχητικότητα και έχει έντονη αντιπολεμική
χροιά. Το έργο άλλωστε στρέφεται γύρω από δύο
βασικούς άξονες: «του έρωτα την εμπόρεση» και «των
αρμάτω τις ταραχές», όπως λέει και ο ίδιος ο Βιτσέντζος Κορνάρος στο προοίμιό του.
Το CD περιλαμβάνει και αποσπάσματα από το νέο
μεγάλης πνοής αφηγηματικό ποίημα του σύγχρονου
ποιητή μας, Κώστα Μανουρά ή Προσφύρη, το οποίο
φέρει τον τίτλο «Λευτέρης και Ειρήνη». Οι ήρωες στο
έργο του Κώστα Μανουρά ενσαρκώνουν δύο ουσιώδεις έννοιες, την ελευθερία και την ειρήνη. Εν τέλει ο
ποιητής μάς αφήνει να στοχαστούμε «πόσα καλόπορα
γεννά ο ΛΕΥΤΕΡΟΣ κι η ΕΙΡΗΝΗ!» Τα αποσπάσματα που επιλέχθηκαν μέσα από το εν λόγω ποιητικό
έργο αφορούν στον πόθο του Λευτέρη για λευτεριά
και στα πάθη της Ειρήνης από τον έρωτα.

Συντελεστές:
Μουσική: Κώστας Σκουλάς,
Μαρία Σκουλά
Ποίηση: Βιτσέντζος
Κορνάρος,
Κώστας Μανουράς
(Προσφύρης)
Τραγούδι: Κώστας Σκουλάς,
Μαρία Σκουλά
Αφήγηση: Μιχάλης Αεράκης
Μουσικοί: Κώστας Σκουλάς (λύρα, λαούτο, μαντολίνο,
κουδούνια), Μαρία Σκουλά (λύρα), Νίκος Παγωμένος
(τύμπανα, κύμβαλα, νταούλι, μπεντίρ), Γιώργος
Σαλούστρος (ασκομπαντούρα)
Χορός ψαλτών: Μιχαήλ Στρουμπάκης, Ανδρέας Γιακουμάκης, Αντώνιος Πλαΐτης, Σταύρος Μαζωνάκης,
Νικόλαος Λάσκος, Εμμανουήλ Δερμιτζάκης, Κώστας
Σκουλάς Φωνητικά: Abyss X
Ενορχήστρωση: Κώστας Σκουλάς, Μαρία Σκουλά
Παραγωγή & επιμέλεια παραγωγής:
Κώστας Σκουλάς, Μαρία Σκουλά
Ηχογράφηση – μείξη – mastering: Studio Astra
Ηχολήπτης: Κώστας Μαρκάκης
Σχεδίαση εξωφύλλου & γραφιστική επιμέλεια:
Ιωάννης Οικονομάκης

Με την υποστήριξη των εταιρειών:
MILK CORSO
GF ΤΕΧΝΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
KRIVEK
ΤΑΣΟΣ Α. ΛΙΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.

Κυκλοφορεί από τις
Εκδόσεις Περσείδες
Ελ Γκρέκο 45 & Δαιδάλου, Ηράκλειο Κρήτης
www.perseides.gr / info@perseides.gr
Τηλ.: 2810 256401

Άλλη μια μεγάλη, ανιδιοτελής προσφορά του «γιατρού της καρδιάς των Ανωγείων»,
Κωνσταντίνου Μερκούρη, προς το Κέντρο Υγείας Ανωγείων και τους Ανωγειανούς:
Εξασφάλισε δυο (2) υπερσύγχρονες υπερηχοτομογραφικές μονάδες
(κόστους 30.000,00 ευρώ).
προσωπικών του επαφών, να εξασφαλίσει

Ο

Διευθυντής, κος Νικόλαος Αντωνάκης
και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας
Ανωγείων, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν, εξ ονόματος όλων των Ανωγειανών, τον κ. Κωνσταντίνο Μερκούρη,
καρδιολόγο του «ΛΑΪΚΟΥ» Γ.Ν Αθηνών,
«γιατρό της καρδιάς των Ανωγείων», που
από το 2012 έως και σήμερα, απολαμβάνουν την εθελοντική προσφορά των υπηρεσιών του, δηλαδή τον προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο – εξέταση του πληθυσμού
της περιοχής – ευθύνης του Κ.Υ Ανωγείων,
αλλά και των όμορων δήμων Μυλοποτάμου και Γαζίου .
Στην προσπάθειά του να τελειοποιήσει αυτή του την δραστηριότητα, φρόντισε μέσω

δυο (2) υπερσύγχρονες υπερηχοτομογραφικές μονάδες, συνολικού κόστους 30.000,00
ευρώ, μέσω ευγενικής προσφοράς του
αδελφικού του φίλου και Προέδρου του
«Ασφαλιστικού Oμίλου της Eurolife
ERB», κ. Αλέξη Σαρηγεωργίου.
Για την υλοποίηση αυτής της εθελοντικής
προσπάθειας όλα αυτά τα χρόνια, υπήρξε
ουσιαστικής σημασίας η εξασφάλιση της
μετακίνησής του με δωρεάν εισιτήρια από
τις εταιρείες «ΑΝΕΚ LINES» και «BLUE
STAR FERRIES» και τις ευχαριστούμε
ιδιαιτέρως γι’ αυτό.
Ευχαριστούμε λοιπόν τον καθένα ξεχω
ριστά για την προσφορά τους στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στον τόπο
μας και ευχόμαστε αυτή η προσπάθεια να
βρει άξιους μιμητές.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

1 Σεπτεμβρίου 2014-31 Αυγούστου 2019!!!
5 χρόνια δράσης!!!
5 χρόνια δύσκολου καθημερινού αγώνα!!!
5 χρόνια δίπλα στο συνδημότη, συνάνθρωπο!!!
Με το τέλος της 5ετίας στη διοίκηση του Δήμου Ανωγείων και
αποχωρώντας γεμάτος καινούριες εμπειρίες σε πρόσωπα και καταστάσεις, έχοντας ήσυχη τη συνείδηση μου ότι επιτέλεσα στο
ακέραιο το καθήκον μου προς όφελος της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας, θέλω να πω δημόσια ότι αισθάνομαι υπερήφανος
για τη μεγάλη αυτή προσπάθεια και τυχερός για τα σπουδαία βιώματα και τις μεγάλες συγκινήσεις που έζησα αυτά τα πέντε χρόνια!
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ για το Δήμαρχο Μανόλη Καλλέργη. Ενα
σεμνό άνθρωπο της πράξης και της ουσίας που λειτούργησε με
πνεύμα ομαδικότητας και συνεργατικότητας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης μας,
να συμμετέχουν έμπρακτα στη μεγάλη προσπάθεια να διοικηθεί ο
Δήμος, με διαφάνεια αποτελεσματικότητα, όρεξη και μεράκι, παράγοντας πραγματικό έργο για το Δήμο και τους Δημότες μας.
Παράλληλα παρέδωσε μαθήματα, στην αντιμετώπιση των δύσκολων κοινωνικών ζητημάτων, που προέκυψαν στη διάρκεια της
θητείας του!
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ, για την καλύτερη και πιο ομοιογενή
συμπολιτευόμενη Δημοτική ομάδα των τελευταίων χρόνων, τους 9
συναδέλφους μου εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης μας: το Γιάννη Αεράκη, τη Μαρία Δραμουντάνη, το Δημήτρη Κονιό, τη Μαίρη Μπαγκέρη-Σταυρακάκη, το Γιώργη Ξυλούρη, το Δημήτρη Πασπαράκη, το Γιάγκο Σκουλά,το Ζαχαρία Σουλτάτο και τον Ανάστο Χαιρέτη. Έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό
σε αυτήν την προσπάθεια, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον για
το κοινό καλό ,δικαιώνοντας την επιλογή της ψήφου των συγχωριανών μας, στο πρόσωπο τους!
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ, για το έργο των 31.500.000 ευρώ αυτά
τα 5 χρόνια που διοικήσαμε το Δήμο, μεγάλη παρακαταθήκη για
τη νέα Δημοτική Αρχή,που ένα μέρος του έχει εκτελεστεί, το μεγαλύτερο έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικά εργαλεία με εξασφαλισμένους πόρους και το υπόλοιπο έχει μελετηθεί και έχει προγραμματιστεί η πορεία υλοποίησης του. Κορυφαίο και σημαντικό γεγονός της θητείας μας, η ένταξη του τμήματος Ανώγεια-Κυλιστός
του δρόμου Ηράκλειο-Ανώγεια,προϋπολογισμού 7.000.000 ευρώ,στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την ανακοίνωση
αυτού, από το στόμα του Πρωθυπουργού, μετά από τις συντονισμένες ενέργειες μας και την πιεστική επίμονη μας!
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ, για την αποτελεσματικότητα του αγώνα
μας στα θέματα και στα προβλήματα του Δήμου και των Δημοτών
μας, τη χρηστή διοίκηση, το συμμάζεμα των οικονομικών κ.α.
Επιγραμματικά αναφέρω:
1›
 Την ορθολογική διαχείριση στο θέμα του νερού που είχε ως
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 700.000 ευρώ από τη μη άντληση
ούτε ενός κυβικού πόσιμου νερού, ούτε μία ημέρα των πέντε
αυτών χρόνων, από τη γεώτρηση στ’ Αγρίδια.
2›
 Τη μη αύξηση ούτε σεντς του ευρώ στα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη και τη μη επιβολή καμίας επιπλέον φορολογικής επιβάρυνσης.
3›
 Την ουσιαστική αντιμετώπιση του εκτροχιασμού των οφειλών
των Δημοτών στο Δήμο.
4›
 Την επιπλέον στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου με τρεις
νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού.
5 › Την ομαλή λειτουργία των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων του Δήμου και την έγκαιρη εξόφληση των δεδουλευμένων
των εργαζομένων σε αυτά.
6 › Την υποδειγματική λειτουργία του Δήμου στις καταστάσεις
αντιμετώπισης δύσκολων καιρικών φαινομένων(εκχιονισμοί
κ.α.).
Η συνέπεια όλων αυτών και πολλών άλλων ακόμα παρεμβάσεων
μας, ήταν η ανακήρυξη μας από το Υπουργείο Εσωτερικών ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ και έβδομο στην Ελλάδα στο δείκτη
αποτελεσματικότητας!
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ, που αυτά τα πέντε χρόνια καμία δημόσια ή δημοτική δομή, δεν έκλεισε ή υποβαθμίστηκε!
Αντίθετα, ειδικότερα στις δομές Παιδείας και Υγείας με τη βοήθεια
της κυβέρνησης και η λειτουργία των σχολείων και η λειτουργία
του Κ. Υγείας και του ΕΚΑΒ, αναβαθμίστηκαν, αφήνοντας πίσω
τους την περίοδο της κρίσης και τα προβλήματα που δημιούργησε.
Οι αποφάσεις ένταξης των σχολείων του Δήμου μας στα «δυσπρόσιτα» και του Κέντρου Υγείας στα «άγονα», το νέο υπερσύγχρονο ασθενοφόρο «4x4»,ήταν διαχρονικά αιτήματα που ικανοποιήθηκαν με την επιμονή μας και παράλληλα η στελέχωση των δομών
αυτών με ανθρώπινο δυναμικό, βοήθησε στην εύρυθμη λειτουργία
τους!
ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ για τη σύσταση του Πυροσβεστικού κλιμακίου Ανωγείων. Μία νέα δημόσια δομή που έλειπε
από τον τόπο μας και προσθέτει κύρος και ασφάλεια στους κατοίκους και στους πολυπληθείς επισκέπτες του Δήμου!
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ για τον αγώνα μας, για τη ραχοκοκαλιά
του παραγωγικού ιστού του Δήμου μας, τους αγροτοκτηνοτρόφους.

του Βασίλη Σμπώκου
Δημοτικός Σύμβουλος
πρώην Αντιδήμαρχος
Δήμου Ανωγείων

Δήμος Ανωγείων...
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Πρώτη φορά Δημοτική Αρχή, ασχολήθηκε τόσο επιμελώς και με
σχέδιο, για τη συντήρηση των αγροτοκτηνοτροφικών δρόμων και
των λοιπών υποδομών του αοριού (στέρνες, λιμνοδεξαμενές κ.α.)
και μετά από 50 περίπου χρόνια, με δική μας απόφαση, σταμάτησε
η επιβολή του άδικου για τους κτηνοτρόφους φόρου βοσκής (αοριάτικα), ενώ υποστηρίχθηκαν με κάθε μέσο και τρόπο, θέματα
που είχαν να κάνουν με το παραγωγικό εισόδημα και τις άμεσες
και έμμεσες ενισχύσεις και αποζημιώσεις που ενισχύουν αυτό!
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ, που αυξήσαμε από 15 σε 30 τις οκτάμηνες-που έγιναν και 12μηνες από την κυβέρνηση Σύριζα- θέσεις
κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο μας .Ένα μικρό αλλά ουσιαστικό
λιθαράκι καταπολέμησης της ανεργίας ιδιαίτερα των νέων και των
γυναικών του Δήμου μας!
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ για τη μεγάλη μας συνεισφορά στα Πολιτιστικά δρώμενα. Επί θητείας μας διοργανώθηκαν στα Ανώγεια
10 επιστημονικά συνέδρια με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων
και ξένων επιστημόνων και με την αμέριστη συμπαράσταση μας,
δημιουργήθηκαν τρεις νέοι σημαντικοί πολιτιστικοί φορείς, το
«αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα», το «Φεστιβάλ Κιθάρας Ανωγείων» και η «Παραδοσιακή Χορωδία Ανωγείων», που προσέφεραν, συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να προσφέρουν, με ουσιαστική παραγωγή πολιτισμού, ανεβάζοντας ακόμα
πιο ψηλά τη θέση και την εικόνα των Ανωγείων, στο πολιτιστικό
γίγνεσθαι της Πατρίδας μας. Παράλληλα, υποστηρίξαμε έμπρακτα
την προσπάθεια όλων των Πολιτιστικών και αθλητικών φορέων
που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας.
Ιδιαίτερη αναφορά οφείλω να κάνω και να τους εκφράσω δημόσια
τα συγχαρητήρια μου, στη δράση και το σπουδαίο έργο του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων, καθώς και στην αναγεννητική προσπάθεια της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αετού Ανωγείων!
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ που επί θητείας μας, επισκέφθηκε για
πρώτη φορά τα Ανώγεια, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η παρουσία επιπλέον εντός της πενταετίας μας, δύο φορές εν
ενεργεία Πρωθυπουργού και όλων των πολιτικών
αρχηγών υποδηλώνει το σεβασμό της πολιτειακής και πολιτικής
ηγεσίας στον τόπο μας την ιστορία και τους ανθρώπους του και
την αναγνώριση του διαχρονικού αγώνα των Ανωγειανών, για την
Ελευθερία και τη Δημοκρατία στην Πατρίδα μας!
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Η παράταξη που ανήκω, εκτίμησε την παρουσία και τον αγώνα μου σε όλα τα παραπάνω δρώμενα και με πρόκρινε να στελεχώσω το ψηφοδέλτιο του
Νομού Ηρακλείου στις πρόσφατες εθνικές εκλογές, αναγνωρίζοντας και τιμώντας την προσπάθεια μου με την ψήφο τους 14.706
Ηρακλειώτες συναγωνιστές μου!
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ, στο επιστημονικό υπαλληλικό και
εργατικό προσωπικό του Δήμου, που συνεργάστηκα όλη αυτήν την
περίοδο. Χωρίς τη συμβολή τους, τίποτα από όλα τα παραπάνω
δεν θα είχε πραγματοποιηθεί.
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες που ήρθα σε επαφή αυτά τα πέντε χρόνια
και βοήθησαν στο έργο μας!
Από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τους Υπουργούς Α. Ξανθό,
Π. Πολάκη, Ο. Γεροβασίλη, Χ. Σπίρτζη, Β. Αποστόλου, Σ. Αραχωβίτη, Γ. Σταθάκη, Κ. Φωτάκη, όλους τους βουλευτές της Κρήτης,
τους Περιφερειάρχες Ρ. Δούρου και Σ. Αρναουτάκη, όλους τους
αντιπεριφερειάρχες Κρήτης, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης και ιδιαίτερα τους Δημάρχους και αντιδημάρχους των όμορων
Δήμων, την διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μ. Καραμεσίνη, τον αντιπρόεδρο
του ΕΚΑΒ Μ. Μυλωνά το διευθύνοντα σύμβουλο της ΚτΥπ Γ.Χαρωνίτη....μέχρι τον τελευταίο υπηρεσιακό διευθυντή ή απλό υπάλληλο σε Υπουργείο, Δημόσιο Οργανισμό και Περιφέρεια, που θα
τον αδικήσω,αναφέροντας ονόματα και ξεχνώντας το δικό του.
Ιδιαίτερη αναφορά όμως θα κάνω στους:Μαρίνο Ρουσιά,
Αναστάσιο Μπουντίνο, Ιωάννα Πρίφτη, Αντώνη Σαμιωτάκη,
Στέλλα Γιαννουκάκου, Αρτεμις Βιδάλη, Αντριάννα Σκαλτσά, Αλεξάνδρα Παπαλιάκου, Μαρία Κασωτάκη, Ιωάννη Μπαλαντινάκης,
Καίτη Ιερωνυμάκη, Χρύσα Δασκαλάκη, Ελένη Ρανουτσάκη, Κώστα Σαββάκη. Θα είστε για πάντα στην καρδιά μου!
Το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ για να εκφράσω αυτό που
νιώθω:
Για την Αμαλία και τα κοπέλια μου, για τη μεγάλη στήριξη, την
υπομονετικότητα, την κατανόηση, την αγάπη τους.
Για τα αδέρφια μου, την Ελένη, το Γιάννη και τις οικογένειες τους,
για την ακούραστη συμπαράσταση και τις σοφές συμβουλές τους.
Για τα μέλη του στενού και ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος μου, που βρίσκονται δίπλα μου ψυχή και σώμα, πραγματικοί
στυλοβάτες της προσπάθειας μου, όλα αυτά τα χρόνια.
Για τους συγχωριανούς μου φίλους και συντρόφους Ανωγειανούς,
που όλη αυτήν την περίοδο, αναπτύξαμε μία ειλικρινή σχέση αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης και έμπρακτα, με τη βοήθεια
και την ψήφο τους, στήριξαν και στηρίζουν την παράταξη μας και
τον αγώνα μας και με εκλέγουν για τρίτη συνεχόμενη δημοτική
εκλογική αναμέτρηση, πρώτο δημοτικό σύμβουλο του συνδυασμού
μας, με ρεκόρ ψήφων.
Με το ίδιο ζήλο συνεχίζουμε, με οδηγό τη βασική μας αρχή:
«Ο Δήμος στην υπηρεσία του δημότη,
ο δημότης στη υπηρεσία του Δήμου»
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Μαρλένα Σκουλά-Περιφεράκη
Αθήνα, Οκτώβριος 2019

Ανδρέας Κωνσταντινίδης ήταν ένας νέος 20
Ο
ετών, ψηλός, με αθλητικό σώμα και με ωραία χαρακτηριστικά.
Ζούσε στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας σε μια πλούσια
οικογένεια.
Όμως η ζωή του άλλαξε όταν αναγκάστηκε να μεταναστεύσει μετά τα γεγονότα του 1922, όταν οι Τούρκοι
έβαλαν στο σημάδι την πατρίδα του.
Ο κόσμος έφευγε και ο Ανδρέας ένα πρωί κατάφερε
να ανεβεί σ’ ένα καράβι, που μόλις είχε ξεκινήσει από
την παραλία τής Σμύρνης με προορισμό το ελληνικό
νησί τής Σάμου.
Εκεί έμενε ο αδελφός τής μητέρας του, ο Στέλιος Φωτιάδης, με την οικογένειά του. Ρωτώντας, ο Ανδρέας
κατάφερε να τον βρει. Εκείνος και η οικογένειά του
με χαρά τον φιλοξένησαν στο σπίτι τους. Τα βράδυα
συζητούσαν πού θα μπορούσε να πάει ο ανιψιός τους
για να βρει δουλειά. Η γυναίκα του θείου του, η Βασιλία, του είπε πως ένας αδελφός της ζει στην Κίνα,
έχει εκεί γενικό εμπόριο των καπνών και έβγαζε πολλά χρήματα.
― Θέλεις να πας εκεί; τον ρώτησε.
Ο Ανδρέας ενθουσιάστηκε με τη σκέψη πως μπορούσε να πάει σε μια εξωτική χώρα, για την οποία οι ναυτικοί που έφθαναν στη Σμύρνη διηγόντουσαν ιστορίες
για όμορφες γυναίκες που χόρευαν, τραγουδούσαν και
σκόρπιζαν κέφι γύρω τους. Η φαντασία του κάλπαζε
καθώς πίστευε πως εκεί όλες οι πόρτες θα ήταν ανοιχτές και οι άνθρωποι πολύ φιλικοί μαζί του. Κι ύστερα,
πλούσιος και γεμάτος ωραίες αναμνήσεις, θα γυρνούσε στην οικογένειά του στην Ελλάδα.
Γι’ αυτό, δίχως πολλή σκέψη, είπε στη θεία του τη Βασιλία, να γράψει στον αδελφό της και να τον ρωτήσει
τι χαρτιά χρειαζόταν γι’ αυτό το μακρινό ταξίδι.
Εκείνη έγραψε αμέσως και από την επόμενη μέρα που
ήρθε η θετική απάντηση, θείος και ανηψιός τρέχανε
στις υπηρεσίες μέχρι να καταφέρουν τον σκοπό τους.
Όταν ο Ανδρέας έφθασε στην Κίνα, έμοιαζε μ’ ένα λουλούδι που μεταφυτεύτηκε σε άλλη γη. Ο αδελφός τής
θείας του τον συμβούλεψε να ασχοληθεί με τα καπνά.
Ο Ανδρέας γέλασε.
― Εγώ δεν έχω ιδέα από αυτή τη δουλειά. Θα ήθελα
κάτι άλλο.
― Τι ξέρεις να κάνεις; Τι έχεις σπουδάσει;
― Τίποτα, απάντησε ο νέος.
― Εδώ υπάρχουν εργοστάσια που φτιάχνουν χαλιά.
Θέλεις να δουλέψεις εκεί και να μάθεις ην τέχνη τους;
― Αυτό θα ήθελα να το μάθω, είπε μετά από λίγη
σκέψη ο Ανδρέας.
― Θα σε συστήσω σ’ ένα φίλο μου για να σε προσλάβουν.
― Τι γλώσσα μιλάνε εκεί;
― Ξέρεις Αγγλικά;
― Λίγα…
― Στην αρχή θα δυσκολευτείς, αλλά σιγά σιγά θα
μάθεις.
Έτσι ξεκίνησε να εργάζεται ο Ανδρέας.
Με την οικογένειά τους δεν είχε καμιά επαφή γιατί
είχε χάσει τις διευθύνσεις στη θάλασσα που κολυμπούσε από την προκυμαία τής Σμύρνης μέχρι να φτάσει
στο καράβι που τον πήρε για τη Σάμο.
Προσπάθησε να τους βρει μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας και κατάφερε να βρει διευθύνσεις τους και να
στείλει τη δική του.
Μια μέρα, ο Ανδρέας, μιλώντας με τον Αρχιτεχνίτη
του εργοστασίου, τού είπε πως τα σχέδια των χαλιών
είναι καλά, αλλά τα χρώματα δεν είναι ωραία.
― Εσύ τι θα έβαζες; τον ρώτησε εκείνος.
― Ζωντανά χρώματα, που να προσφέρουν αισιοδοξία
στο περιβάλλον. Να σου δείξω…
Πήρε στα χέρια του μια τούφα με νήματα διαφόρων

χρωμάτων. Ξεχώρισε κάποια, τα ταίριαξε μεταξύ τους
και έδειξε το αποτέλεσμα στον Αρχιτεχνίτη.
― Σε ένα χαλί, το φόντο θα το έκανα κεραμιδί και μέσα
θα έβαζα λουλούδια σε μουσταρδί χρώμα και κίτρινο,
και τα φύλλα θα τα έκανα πράσινο σκούρο και πράσινο
ανοιχτό, κι έτσι θα είχαν μια αρμονία χρωμάτων.
― Είσαι ζωγράφος; ρώτησε ο Κινέζος.
― Όχι, απάντησε ο Ανδρέας.
― Για ξαναπές μου τα χρώματα. Νομίζω πως θα μου
αρέσει ο συνδυασμός.
Ο Ανδρέας όχι μόνο του είπε τα χρώματα, αλλά του
έκανε και ένα σκαρίφημα για την τοποθέτησή τους
μέσα στο σχέδιο του χαλιού.
Τότε ο Αρχιτεχνίτης διέταξε τους εργάτες του να φτιάξουν δυο ίδια χαλιά και τα έστειλε στην Αμερική με
δική του πρωτοβουλία. Αυτά αρέσανε πολύ στους
Αμερικανούς εμπόρους και παράγγειλαν μεγάλες ποσότητες ίδιων χαλιών.
Ο Αρχιτεχνίτης πληροφόρησε το αφεντικό τού εργοστασίου για την αποστολή των χαλιών στην Αμερική,
για την παραγγελία που ήρθε και για τις συμβουλές του
Ανδρέα για τα χρώματα.
Το αφεντικό κάλεσε τον Ανδρέα.
― Άκουσέ με. Από εδώ και εμπρός θα κάνεις εσύ τους
συνδυασμούς των χρωμάτων των χαλιών και θα παίρνεις μεγαλύτερο μισθό.
«Φαίνεται πως έχω άγιο δίπλα μου», σκέφτηκε ο Ανδρέας.
Πέρασε ένα χρόνος και το αφεντικό είχε θησαυρίσει.
Τότε ο Ανδρέας σκέφτηκε να φτιάξει δικό του εργοστάσιο και ξεκίνησε την υλοποίηση των επιχειρηματικών του σχεδίων.
Η δουλειά του πήγε πολύ καλά και ήταν πολύ ευχαριστήμένος.
Ένα απόγευμα, πριν από μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Έλληνα Πρόξενο σ’ ένα μεγάλο ξενοδοχείο, άκουσε μουσική από ένα σαλόνι του ξενοδοχείου. Πλησίασε στο σαλόνι εκείνο και είδε μια όμορφη γυναίκα να παίζει πιάνο και να σκορπάει γλυκόηχες
νότες ολόγυρα.
Κάθισε σε μια πολυθρόνα μέχρι που τελείωσε το κομμάτι. Σηκώθηκε, την πλησίασε και την χειροκρότησε.
Η κοπέλα σηκώθηκε από το κάθισμά της. Της συστήθηκε, καθώς και εκείνη. Δεν ήταν Κινέζα αλλά Ιταλίδα.
Ανταλλάξανε λίγα λόγια στα αγγλικά και δώσανε ραντεβού για την επομένη το απόγευμα, να την ξαναγήσει
στα αξιοθέατα της περιοχής.
― Με λένε Μαρίτσα, είχε πει η κοπέλα.
― Κι εμένα Ανδρέα, είπε χαμογελαστά ο Ανδρέας.
Όταν η κοπέλα έφυγε, έφθασε αργοπορημένος στο
ξενοδοχείο ο Πρόξενος με τη δικαιολογία ότι κάτι του
έτυχε.
Μιλήσανε για δουλειές, αλλά η σκέψη του Ανδρέα
ήταν στη Μαρίτσα.
Από την επόμενη μέρα, οι συναντήσεις των δύο νέων
πυκνώσανε και έγιναν φίλοι. Εκείνη τού μάθαινε κινέζικα, για να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις
υποχρεώσεις του.
Η Μαρίτσα δεν μίλησε στον Ανδρέα για την οικογένειά της. Δεν του είπε πως ήταν παντρεμένη και είχε
δυο μικρά παιδιά. Φοβόταν ότι εκείνη η αποκάλυψη θα
τον έκανε να απομακρυνθεί από κοντά της. Της άρεσε
πολύ σαν άντρας.
Ο Ανδρέας δεν υποψιάστηκε τίποτα. Νόμιζε πως ήταν
μια δασκάλα τού πιάνου, που ζούσε εκεί με τους γονείς της.
Όμως ο σύζυγος της Μαρίτσας πληροφορήθηκε από
γνωστούς του για τη σχέση τής γυναίκας του με τον
Έλληνα και για να την τιμωρήσει πήρε τα παιδιά τους
και εξαφανίστηκε από τη χώρα.
Μάταια η Μαρίτσα έψαχνε να βρει τα παιδιά της που

υπεραγαπούσε.
Κανένας δεν μπορούσε να την πληροφορήσει πού πήγαν
εκείνοι οι άνθρωποι.
Έπαθε τότε ένα μεγάλο σοκ που κατέληξε σε παθολογική
αμνησία. Ξέχασε ποια είναι, από πού έρχεται και που πηγαίνει.
Μερικοί άνθρωποι που τη γνώριζαν, την πήραν και την πήγαν στο νοσοκομείο. Οι γιατροί, αφού έμαθαν το δράμα τής
ζωής της, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και επιστράτευσαν όλες τις γνώσεις και την εμπειρία τους για να μπορέσουν
να τη συνεφέρουν.
Ο Ανδρέας, λίγες μέρες αργότερα, έμαθε από έναν γνωστό
του το πρόβλημα της Μαρίτσας και έμεινε άναυδος.
Πήγε να τη δει στο νοσοκομείο και την επισκεπτόταν κάθε
απόγευμα, ζητώντας να τον ενημερώνουν οι γιατροί για την
εξέλιξη της κατάστασης της φίλης του.
Οι επισκέψεις του κρατούσαν λίγη ώρα. Μετά, με τις παρέες που είχε αποκτήσει, πήγαινε σε καμπαρέ, όπου συναντούσε ωραίες γυναίκες.
Όταν ο Έλληνας Πρόξενος έμαθε τι συνέβη στη Μαρίτσα,
τον κάλεσε στο γραφείο του.
― Ανδρέα, του είπε, έμαθα τι συνέβη στην Ιταλίδα φίλη σου
και είσαι υπεύθυνος γι’ αυτό. Επομένως, πρέπει να την αποκαταστήσεις, συμπλήρωσε αυστηρά.
― Εγώ δεν ήθελα να την παντρευτώ, απλώς να έχω μια φιλία
μαζί της και να μου μάθει κινέζικα.
― Ανδρέα, είσαι Έλληνας, ένας άνθρωπος με ηθικές αρχές.
Γι’ αυτό, όταν γίνει καλά, πρέπει να την παντρευτείς κι εγώ
θα γίνω κουμπάρος.
Ο Ανδρέας, βλέποντας πως είχε πέσει στην παγίδα, αναγκάστηκε να παντρευτεί τη Μαρίτσα, μόλις εκείνη βγήκε από το
νοσοκομείο.
Η δουλειά του τώρα πήγαινε καλά και αποκτήσανε δύο παιδιά. Τα χαλιά του έφευγαν στην Αμερική με τη φίρμα «ΑΝΡΕΓΙΟΥ» και ήσαν περιζήτητα.
Είχε γίνει ένας πλούσιος άνθρωπος και όλες οι πόρτες ήταν
ανοιχτές.
Τον καλούσαν σε δεξιώσεις και θαλασσινές εκδρομές οι
πλοιοκτήτες της Κίνας και ζούσε με την οικογένειά του πολυτελή ζωή.
Τα σύννεφα όμως των πολιτικών αλλαγών και της επανάστασης πύκνωναν πάνω από την Κίνα. Το καθεστώς άλλαξε.
Επικράτησε το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Μάο
Τσε Τουγκ ήταν πλέον ο κυρίαρχος ηγεμόνας της Κίνας.
Ένα πρωί που πήγε στο εργοστάσιό του ο Ανδρέας, συνάντησε στην είσοδο τον αρχιεργάτη να τον κοιτάζει ειρωνικά.
― Αφεντικό, από σήμερα το εργοστάσιο είναι δικό μας. Γι’
αυτό, να σηκωθείς να φύγεις χωρίς να πάρεις τίποτα.
Ο Ανδρέας αναστατώθηκε. Τώρα γύρω του δεν έβλεπε καλοσυνάτα πρόσωπα, αλλά εχθρικές μορφές που ήταν έτοιμες
να του επιτεθούν.
Φοβισμένος, αναγκάστηκε να φύγει.
Γύρισε στο σπίτι του πολύ στενοχωρημένος και ενημέρωσε
τη γυναίκα του για την καταστροφή που του συνέβη.
Ύστερα τηλεφώνησε στον Έλληνα Πρέσβη και του ζήτησε
τη συμβουλή του.
― Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να φύγεις από τη χώρα,
είπε εκείνος.
― Και πού να πάω;
― Στην Ιαπωνία νομίζω ότι θα μπορούσες να συνεχίσεις τη
δουλειά σου.
Ο Ανδρέας πήρε την οικογένειά του και έφυγε για την Ιαπωνία, ελπίζοντας ότι σ΄ εκείνη τη χώρα θα κατάφερνε να
στεριώσει.
Η ιδέα πως μπορούσε και εκεί να φτιάξει εργοστάσιο, αναπτέρωσε το ηθικό του.
Εγκατέστησε την οικογένειά του σ’ ένα σπίτι, με τη βοήθεια
της Μαρίτσας που μιλούσε γιαπωνέζικα, και μετά προσπάθησε να φτιάξει ένα νέο εργοστάσιο σε μια βιομηχανική περιοχή. Ήξερε καλά τη δουλειά και με τη βοήθεια της Μαρίτσας, ως διερμηνέως, προσέλαβε προσωπικό εξήγησε στους
εργάτες και το υπόλοιπο προσωπικό τι έπρεπε να κάνουν και
τι ζητούσε από εκείνους. Έξυπνοι καθώς ήταν εκείνοι, μπήκαν
αμέσως στο νόημα της δουλειάς και η παραγωγή ξεκίνησε.
Μερικά από τα χαλιά του έφυγαν για την Αμερική και οι
παραγγελίες άρχισαν να πληθαίνουν.
Ο Ανδρέας και η οικογένειά του ήσαν πάλι ευτυχισμένοι
«Τα κατάφερα πάλι», σκέφτηκε τότε ο Ανδρέας με καμάρι.
Δυστυχώς, η χαρά του δεν έμελλε να κρατήσει για πολύ,
καθώς ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Αμερικανική αγορά έκλεισε για όλα τα Ιαπωνικά προϊόντα.
Μέσα σ’ αυτά ήταν και τα χαλιά του Ανδρέα.
Νέες αγορές δεν μπόρεσε να βρει και η καταστροφή του
Ανδρέα ήταν ολοκληρωτική. Η θλίψη τον είχε πλημμυρίσει.
Η Μαρίτσα προσπαθούσε να τον παρηγορήσει αλλά χωρίς
αποτέλεσμα.
― Κάποια κακή μοίρα με ακολουθεί όπου πηγαίνω, έλεγε
στη γυναίκα του με πίκρα.
Ένα πρωί τού τηλεφώνησε ένας φίλος του.
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― Ανδρέα, έμαθα για την καταστροφή που
έπαθες. Σε συμβουλεύω να φύγετε για τον Καναδά όπου θα πάω κι εγώ. Θέλεις να σε βοηθήσω;
― Θέλω, απάντησε αυθόρμητα ο Ανδρέας. Σε
ευχαριστώ! Είσαι η μόνη μου ελπίδα.
― Μην χάνεις το κουράγιο σου, είσαι δυνατός
άνθρωπος, όλα θα πάνε καλά. Αύριο το πρωί
στις 9, ραντεβού στο Ελληνικό Προξενείο. Θα
σε περιμένω, Ανδρέα.
― Εντάξει, είπε ο Ανδρέας, με την ελπίδα να
ανθίζει ξανά μέσα του.
Έτσι έφυγε ο Ανδρέας με την οικογένειά του
για τον Καναδά, ελπίζοντας πως σε εκείνη τη
χώρα θα βρει γαλήνη και ασφάλεια.
Εγκαταστάθηκαν στο Βανκούβερ, που τους
φάνηκε μια ωραία πόλη, μαζί με τον φίλο του
τον Πιτ Πίτερσον.
Λίγες μέρες αργότερα άρχισε να ψάχνει για
δουλειά. Η μόνη δουλειά που ήξερε ήταν η κατασκευή χαλιών. Γι’ αυτό πήγε σ’ ένα πολυκατάστημα που είχαν και χαλιά. Πάντα με τη
Μαρίτσα στο πλευρό του, που τη θεωρούσε
τον καλό του άγγελο. Ζήτησε να συναντήσει
τον διευθυντή του καταστήματος όπως και έγινε. Αφού του συστήθηκε, του ζήτησε να αναλάβει το τμήμα των χαλιών.
Ύστερα από κάποιες διαπραγματεύσεις και
τυπικές διατυπώσεις, τον προσέλαβαν ως υπάλληλο στο τμήμα των χαλιών με καλό μισθό.
― Εδώ θα στεριώσω, είπε στη γυναίκα του.
Άρχισαν να κάνουν σχέδια για το μέλλον.
― Θα αρχίσουμε να κάνουμε οικονομίες για
να πάμε ένα ταξίδι στην Ελλάδα, να δούμε
τους δικούς μας ανθρώπους που δεν ξέρουν
τίποτα για τις στενοχώριες και τις αναποδιές
της ζωής μου.
― Γιατί δεν τους έγραψες;
― Δεν ήθελα να τους στενοχωρήσω. Όταν
πάμε με το καλό, θα τους διηγηθώ τα όσα τραβήξαμε.
― Και εγώ θέλω να πάμε σ’ αυτή τη σπουδαία
χώρα. Έχω διαβάσει πως είναι ηλιόλουστη και
οι κάτοικοί της είναι φιλόξενοι και γενναίοι
πολεμιστές. Αλήθεια, γιατί όταν έφυγες από
τη Σμύρνη, δεν πήγες στην Ελλάδα, κοντά
σους δικούς σου;
― Είχα ακούσει πως είναι φτωχή χώρα με πάρα πολλούς πρόσφυγες Έλληνες που τους είχε
αγκαλιάσει και εγώ ήθελα να ανοίξω τα φτερά
μου και να πετάξω σε πλούσιες χώρες. Δεν
ήξερα πόσο ακριβά θα πλήρωνα την απερισκεψία μου, είπε ο Ανδρέας.
― Τέλος πάντων… Φαίνεται πως η μοίρα σου
άλλαξε τη ρότα της ζωής σου, είπε η Μαρίτσα.
Μια μέρα, στο μαγαζί που δούλευε ο Ανδρέας,
έφεραν μια παρτίδα χαλιών. Ο Ανδρέας προσπάθησε μ’ ένα κοπίδι να κόψει το δέσιμο ενός
χαλιού που ήταν πολύ σκληρό. Με μεγάλη προσπάθεια το έκοψε αλλά το κοπίδι τον χτύπησε
στο ένα του μάτι. Τρέξανε οι συνάδελφοί του να
τον βοηθήσουν και τον πήγαν στο νοσοκομείο.
Το δυστύχημα όμως είχε γίνει.
Ο Ανδρέας έχασε το ένα του μάτι και τη δουλειά του.
Τότε, η Καναδική Κυβέρνηση του έδωσε μια
μικρή σύνταξη για να μπορέσει να ζήσει.
Οι δυσκολίες πολλαπλασιάστηκαν όταν έπρεπε να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
Ο Ανδρέας έχασε τότε την αυτοπεποίθησή του.
Ενισχύθηκε η παλιά του εντύπωση πως μια
κατάρα τον ακολουθούσε σε κάθε του βήμα
και δεν τον άφηνε σε χλωρό κλαδί.
Η Μαρίτσα προσπαθούσε να τον ενθαρρύνει
και να τον παρηγορήσει λέγοντάς του πως θα
πήγαινε σ’ ένα ινστιτούτο και θα ζητούσε να
κάνει μαθήματα σε παιδιά. Είχε πολλές γνώσεις και ικανότητες η Μαρίτσα και κάποιες από
αυτές θα μπορούσε να αξιοποιήσει.
― Δεν γίνεται, είπε ο Ανδρέας.
― Γιατί δεν γίνεται;
― Δεν έχεις αποδεικτικά στοιχεία να δείξεις
για να σε προσλάβουν.
― Τι να κάνουμε τότε; Θα ζήσουμε φτωχοί.
― Εκείνο που με πικραίνει περισσότερο είναι
που δεν έχουμε χρήματα να κάνουμε ένα ταξίδι
στην Ελλάδα, στους δικούς μου ανθρώπους.
Τα παιδιά τους εν τω μεταξύ είχαν βρει δου-

λειές στον Καναδά και είχαν παντρευτεί.
Αυτά ήξεραν τον μεγάλο καημό του πατέρα
τους.
Μάζεψαν χρήματα και ένα καλοκαίρι τούς
έκαναν δώρο εκείνο το πολυπόθητο ταξίδι
στην Ελλάδα.
Και έτσι, μετά από 45 χρόνια που είχαν να συναντηθούν με την αδελφή του, ο Ανδρέας μαζί
με τη Μαρίτσα ταξίδεψαν στην Ελλάδα.
Η συγκίνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη όταν ο
Ανδρέας αγκάλιασε την αδελφή του και δάκρυα
χαράς κυλούσαν από τα μάτια τους, ενώ οι καρδιές τους χτυπούσαν στον ρυθμό της αγάπης.
Τότε έμαθε ο Ανδρέας πως οι γονείς τους είχαν
πεθάνει με τον καημό του. Όμως ζωντανός
ήταν ο άντρας της Ευανθίας, ένα όμορφος
άντρας με σπουδαία κοινωνική θέση στην Ελλάδα. Ζούσαν ευτυχισμένοι στην Αθήνα.
― Ο φίλος μου ο Φώτης τι κάνει; Ζει;
― Του τηλεφώνησα και θα έλθει το απόγευμα
να σε δει. Γιατί άργησες τόσο πολύ να μας επισκεφθείς; ρώτησε με παράπονο η Ευανθία.
― Όταν θα έλθει ο Φώτης, θα σας διηγηθώ τις
περιπέτειες που ζήσαμε και πόσο σκληρά μας
βασάνισε η μοίρα.
Τον άκουγε η Ευανθία και δεν πίστευε τα λόγια του.
Το γερασμένο του πρόσωπο όμως μαρτυρούσε
τις ταλαιπωρίες του. Εκείνη και οι γονείς τους
είχαν πιστέψει πως ήταν ένας πολύ πλούσιος
άνθρωπος που τους είχε ξεχάσει και μόνο πού
και πού τους έστελνε μια κάρτα που έγραφε
«Είμαστε καλά. Φιλιά, Ανδρέας».
Το ίδιο απόγευμα, κάποια στιγμή χτύπησε το
κουδούνι της εξώπορτας.
Ο Ανδρέας πετάχτηκε από την καρέκλα που
καθότανε και έτρεξε να ανοίξει.
― Θα είναι ο Φώτης! φώναξε χαρούμενος.
Πραγματικά ήταν εκείνος. Οι δύο φίλοι αγκαλιάστηκαν με αγάπη και φιλήθηκαν, ενώ δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά τους. Τώρα,
εκείνοι οι δύο νέοι με τα ροδοκόκκινα μάγουλα
και τα αθλητικά σώματα δεν υπήρχαν. Στη θέση τους υπήρχαν δυο άντρες μεγάλοι, με ρυτιδιασμένα πρόσωπα. Όμως οι καρδιές τους
χτυπούσαν στους ρυθμούς τής αγάπης, καθώς
οι αναμνήσεις ξετύλιγαν τα νήματα του παρελθόντος. Ύστερα από λίγο, ο Ανδρέας σύστησε
τη Μαρίτσα στον Φώτη. Ήταν μια ξανθιά γυναίκα με εκφραστικά μάτια και μ’ ένα πλατύ
χαμόγελο στα χείλη.
Χαιρέτησε τον παλιό φίλο του άνδρα της δίνοντάς του το χέρι.
Ο Φώτης την κοίταζε με συμπάθεια και σκέφτηκε πως κάποτε θα ήταν πολύ όμορφη.
Κάθισαν όλοι στο σαλόνι και ο Ανδρέας άρχισε να μιλάει πρώτος.
― Ήλθε η ώρα να απολογηθώ για τα χρόνια
που στερηθήκατε την παρουσία μου και εγώ
την αγάπη σας. Δυστυχως, η ζωή μου ήταν ένας
ατελείωτος γολγοθάς.
Οι μνήμες ξαναζωντάνεψαν. Ήταν όλα εκείνα
που συνέβησαν στη ζωή του Ανδρέα και ράγισαν τα όνειρα που είχε κάνει όταν ήταν εικοσάχρονο παιδί. Τότε που μετά την καταστροφή
της Σμύρνης αποφάσισε να βρει την τύχη του
στο εξωτερικό, στη μακρινή Κίνα.
― Ευτυχώς που γνώρισα τη Μαρίτσα εκεί. Με
τις γλώσσες που γνώριζε, με βοήθησε σε πολλές
από τις δυσκολίες μου, είπε και κοίταξε με αγάπη τη γυναίκα του.
― Ανδρέα μου, υποσχέθηκες πως αφού εξηγήσεις στους συγγενείς σου τα βάσανά σου, θα
κλείσεις για πάντα αυτές τις πικρές σελίδες της
ζωής μας, είπε η Μαρίτσα.
― Θα κάνω όπως σου υποσχέθηκα. Από εδώ
και εμπρός, οι καρδιές μας θα γεμίζουν χαρά,
αφού βρήκαμε τους δικούς μας ανθρώπους.
Ελπίζω να ζήσουμε μερικά χρόνια ακόμα για
να χαρούμε την αγάπη τους που τόσο στερήθηκα και τώρα κατάλαβα πως την είχα ανάγκη.
Όσο για τους γονείς μας, ελπίζω να μου συγχωρέσουν την απερισκεψία μου. Θα τους έχω
πάντα στην καρδιά μου.
Ο Ανδρέας πέθανε δυο χρόνια αργότερα, ενώ
ετοίμαζε τις βαλίτσες του για ένα ταξίδι στην
Ελλάδα.
Καμιά φορά, και η πολλή χαρά σκοτώνει.
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Ιστορίες του ωκεανού
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΙ

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

θελω να ερθω να σε βρω. Να σου

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

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com

Μήν ξεχνάτε:
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:

◗ Υπέρ της τράπεζας αίματος του Συλλόγου
Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»,
που τηρείται στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ».
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Δημήτρη Σαλούστρου (του Ζαϊμη) * Φιλόλογου

Θ

~μαι…!
υμου

Επείγει, σας λέω, το ζήτημα του καθαρού αέρος
πάση πνοή δοσμένοι εδώ
στις καθημερινές μας ασχολίες
Λοιπόν, μην το αμελήσετε,
όσοι λέξεις παλαιές φυλάσσετε στο στρώμα,
μιλήστε τις ξανά, ανέμισέ τις,
μουχλιάζουν κάτω από τις σκεπασμένες μνήμες
τα νοήματα.
Σύμφωνα με τα λεξικά, η λέξη θυμός αρχικά σήμαι~ν», ό,τι μέσα
νε «τό ε’ ν φρεσί και ε’ ν στήθεσι ε’ νοικου
στο νου και στην καρδιά μας κατοικεί, κοντολογίς
την ψυχή, όπως άλλωστε δηλώνουν τα σύνθετα παράγωγα πρόθυμος, εύθυμος, οξύθυμος κ.τ.ο, το δε
~μαι» σήμαινε «τίθημι τι ε’ ν θυμ~
ω» δηρήμα «θυμου
‘
λαδή βάνω κάτι στο νου ή στην ψυχή μου και κατ’
επέκταση ταράζομαι, αναστατώνομαι, εν τέλει συγκινούμαι.
Με αυτήν τη σημασία περισσότερο, και λιγότερο με
την άλλη την κοινόχρηστη και άχρωμη, που θα πει
«επαναφέρω κάτι στη σκέψη, ανακαλώ από το παρελθόν στιγμές και εικόνες», από εκείνες που κάποτε μας έκαναν συναισθηματικά και ψυχικά πιο ευκατάστατους.
Τι κι αν έχουν περάσει δεκατέσσερα χρόνια από
τότε - οι μνήμες έχουν των γυναικών την ηλικία ξεφύλλισα κάποια στιγμή τις σημειώσεις μου κι ήρθαν τα πίσω μπρος, παραστατικά και ολοζώντανα,
καθώς όλες οι σημαδιακές εγγραφές μέσα μας, που
αψηφούν τις αντιρρήσεις του χρόνου και αναδρομικά ζωογονούν τη διάθεση.
Ήταν πάλι καιρός, που ως Σύλλογος Κρητών Βοιωτίας έπρεπε να τιμήσουμε τα πάτρια, που για την
περίσταση σήμαινε να παρηγορήσουμε το νόστο,
να ακούσουμε, πάει να πει, λέξεις και προφορά της
μητρικής γλώσσας, να μπολιάσουμε τους νεώτερους
με την πρέπουσα ασέβεια απέναντι στο χρόνο και
την απόσταση, να πάρουμε μια βαθιάν ανάσα από
αέρα της γενέθλιας γης και τέλος να ακουστεί λύρα,
βρε αδερφέ, στη Λιβαδειά, όπως είπε ο Μανούσος
ο Φραγκιαδάκης, φίλος καλός απ’ τα Βορίζα.
Από την ώρα που μου ανατέθηκε να οργανώσω την
όλη δουλειά, ο κλήρος έπεφτε στ’ Ανώγεια. Θυμήθηκα μια κουβέντα, που μου είχε πει ένας Χανιώτης
πριν καιρό με μαγαζί στο λιμάνι, που πουλούσε μαντινάδες γραμμένες σε όστρακα, όταν του είπα από
πού κρατώ: «η καρδιά της Κρήτης, είπε, χτυπά στ’
Ανώγεια», εγώ το ήξερα κι ας έλειπα τότε 35 και
βάλε χρόνους, όμως η έξωθεν καλή μαρτυρία έχει
πάντα το ειδικό της βάρος.
Επικοινώνησα, λοιπόν, με το Γιαννάκο του Ανάστο,
φίλο σπάνιο απ’ τα μαθητικά χρόνια, άνθρωπο παλαιάς κοπής και με το αναγκαίο εκτόπισμα για τέτοιες αποκοτιές, ο οποίος σαν έτοιμος από καιρό,
δέχτηκε να μιλήσει, να παραγγείλει σε γνωστούς
Ανωγειανούς μαντιναδολόγους να μας στείλουν
βιβλία τους με μαντινάδες και ποιήματα, αλλά και
να βρει ένα αυθεντικό μουσικό σχήμα, για να ντύσουμε την εκδήλωση.
Ο στόχος να «να βρεθούμε» με βολικό άλλοθι άλλο
ένα αφιέρωμα στην πιο επίμονη την πιο ιδιότυπη
έκφραση της Κρητικής ψυχής, τη μαντινάδα.
Στην ώρα τους ήταν όλα στη θέση τους. Τα βιβλία

ήρθαν, η αίθουσα του Συνεδριακού μεστή, οι μουσικοί παρόντες και ολοπρόθυμοι:
Ο Γιώργης Βρέντζος, αυτός ο βραχνοκόκκορας - τι
αποκάλυψη αλήθεια - με το πιο μελωδικό μαντολίνο,
που είχα ακούσει, και κείνη τη βαθιά φωνή, που
φέρνει ήχους θαρρείς πρωτόγονους, εκπληκτικά
εξευγενισμένους και με τους μοναδικούς επιτονισμούς, που αντηχούν το μέσα πάθος.
Ο Κώστας Σκουλάς, με τη γλυκόηχη λύρα του και
το πολλά υποσχόμενο παίξιμο και ο Βασίλης Ξυλούρης, με το αισθησιακό λαούτο και την Ανωγειανή απλότητα, μας έδωσαν ένα αυθεντικό δείγμα
Κρητικής μουσικής πανδαισίας.
Το αποτέλεσμα, όπως μας βεβαίωσαν άνθρωποι,
που παρακολούθησαν αυτή την παράσταση, γιατί
παράσταση βγήκε τελικά, με λόγο, απαγγελία και
τραγούδι σε συχνές εναλλαγές, ξεπέρασε κάθε
προσδοκία.
Λίγοι άνθρωποι έχουν το χάρισμα να συνθέτουν σε
αρμονικό όλο την ακαδημαϊκή ακρίβεια με το μεστό,
απλό, καθημερινό λόγο, χωρίς να στραπατσάρουν
το ένα με το άλλο. Ο Γιαννάκος, πιστεύω, ανήκει
σ’ αυτήν την κατηγορία.
Μας ταξίδεψε λοιπόν πάνω στον άξονα του χώρου
της Κρήτης απ’ άκρη σ’ άκρη:
Στεία με τον Κορνάρο σου, Κάστρο με την Κνωσό
σου,
Ρέθεμνος με τ’ Αρκάδι σου, Χανιά με το θεό σου,
αλλά και του χρόνου σε μια διαδρομή 16 αιώνων
παράδοσης, αναζητώντας τις δροσερές πηγές της
έμπνευσης της Κρητικής Μούσας.
Με αδρές πινελιές ζωγράφισε τα πρόσωπα και τα
πράγματα μιας, χωρίς διακοπή, ιστορικής καταβολής, που θέλει το πνεύμα να ερωτοτροπεί με την
αρμονία του ρυθμού σε μια επίμονη αναζήτηση τρόπων έκφρασης του προσωπικού και συλλογικού
νοήματος.
Κι ένιωθες - γλυκιά αναπόληση - στο μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, μορφές να αιωρούνται
στην αίθουσα:
Τον Ερωτόκριτο, καθώς στον πίνακα του Μικαλάντζελλο, να αγγίζει, να μην αγγίζει το χέρι της Αρετούσας, τους ήρωες του Καζαντζάκη να πασχίζουν
να διευρύνουν τα όρια του ανθρώπου, έναν εδώ να
αναμετρά το μπόι του μ’ εκείνο του Θεού, άλλον να
φλερτάρει με την αθανασία, έναν τρίτο να προδίδει
την πεθυμιά, τη σύζυγο, για το χατίρι της ελευθερίας, της αιώνιας ερωμένης, έναν καπετάν-βοσκό
παρέκει να αίρεται πάνω απ’ τη δόξα, για να γράψει,
λέει, ιστορία, πιο εκεί το Θεοτοκόπουλο, να δίνει
μαθήματα αισθητικής φιλοσοφίας, δίπλα το Βενιζέλο, να επαναπροσδιορίζει την καταγωγή της ανδρειοσύνης και φόντο την κλασική γυναικεία φιγούρα
με το μαυρομάντηλο να ανάβει καντήλι σε τάφο
Γερμανού στο Μάλεμε, γιατί πίστευε, λέει, πως το
να είσαι μάνα είναι κατάσταση ανώτερη από το να
είσαι Κρητικιά ή ο,τιδήποτε άλλο.
Κι όλα αυτά νοτισμένα στη δροσερή σκιά του Ψηλορείτη, περιχυμένα από το θεϊκό φως του ΓεροΔία.
Κι όλα αυτά καταγωγική αφετηρία, που καταλήγει
σε μαντινάδα ανώνυμου ή επώνυμου μαντιναδολόγου
στέρεα αρμολογημένη σα να ήταν όλα να συνέβησαν
για να καταλήξουν σε ποίηση και στίχο που, όσες
φορές κι αν επαναληφθεί, να έχει κάτι να πει.
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Άφησα τελευταία την αναφορά στο σήμερα.
Εδώ η μαντινάδα ανέλαβε να εκφράσει το βίωμα,
είτε με τη μορφή «αγώνα» αυτοσχεδιασμού των μερακλήδων την ώρα του ξεφαντώματος, είτε με τη
μοναχική κατάθεση, που κρυσταλλώνει τη στιγμή
κυρίως εκεί, που η μαντινάδα ιερουργεί τα μεγάλα
μυστήρια, πάει να πει, τον έρωτα και το θάνατο.
Τον έρωτα όχι τον αφηρημένο και θεωρητικό, αλλά
εκείνον που σε πλημμυρίζει τώρα, κι αν δεν τον μοιραστείς, πλαντάζεις, το θάνατο, που κάνει τη ζωή
νερό, που εξατμίζεται στην πυρωμένη επιφάνεια της
συνείδησης και που ζητά να γίνει στίχος για να μη
χαθεί ολότελα.
Οι μαντινάδες αυτού του τύπου δεν είναι ακούσματα, υποτιθέμενοι καημοί ή ρυθμικά θορυβώδεις κατασκευές δισκογραφικών εταιριών, είναι βαθιές
εκπνοές, που στο τραγούδισμα της κάθε μιας ξεχωριστά ύστερα απ’ το ρίγος, που σε διαπερνά, κάνεις
πάντα την ίδια ζηλότυπη σκέψη: «Φτου γαμώτο, θα
μπορούσα να την είχα πει εγώ τόσο απλή, τόσο τέλεια, τόσο που μιλάει για μένα.
Πώς, που να πάρει, γίνεται ένας βοσκός, που δε με
είδε ποτέ να ξέρει καλύτερα από μένα εκείνο, που
κρατούσα μόνο για τον εαυτό μου; Να δεις που ή
δεν ξέρω τίποτα για μένα, κι ας μένω μέσα μου με
ιδιοκατοίκηση, ή υπάρχει ένα πράγμα, που λέγεται
δεν ξέρω πώς αλλού, εδώ το λέμε μαντινάδα, που
με αποκωδικοποιεί, με λύνει και με δένει και που,
αν με αφήνει ασυγκίνητο, είμαι πιο φτωχός και πιο
λίγος κι απ’ τα πουλιά, που αντί να αποταμιεύουν
ξοδεύονται κελαηδώντας».
Είναι στ’ αλήθεια ν’ απορείς με την πίσω σημασία
της λέξης, που θα πει να θαυμάζεις, πώς άνθρωποι
χωρίς θεωρητικό εξοπλισμό μπορούν και εκφράζονται τόσο απλά και διάφανα, που κάνουν φτασμένους ποιητές να υποκλίνονται, πώς από τη χαραμάδα της προσωπικής αφορμής μπορούν και βλέπουν
εκείνο, που μας αγγίζει όλους.
Αυτό είναι, ίσως, το πιο ιδιότυπο χαρακτηριστικό
ενός πολιτισμού, που για λόγους οικονομίας στοχεύει άμεσα, χωρίς διανοητικά ή εκφραστικά τσαλίμια, την ουσία, περιφρονώντας ανοιχτά τα τάχα
μου και τα περί διαγραμμάτου.
Πριν ωστόσο τελειώσει το πρώτο μέρος, η βραδιά
μας επιφύλαξε και μια συγκλονιστική και ανθρώπινη στιγμή, όταν ο Γιαννάκος έφερε την κουβέντα
εκεί που περισσότερο τοκίζεται και περισσότερο
πονά.
Οι λέξεις ξαφνικά έγιναν βαριές, ένας κόμπος στο
λαιμό έκανε ν’ ακουστούν πιο υποβλητικά τα τελευταία λόγια. «Τελειώνοντας και με την ανοχή σας,
γιατί ξέρω ότι σας κούρασα, θα’θελα να αφιερώσω
την αποψινή βραδιά, στη μνήμη μιας νέας κοπελιάς,
που ήταν ερωτευμένη με τη Μαντινάδα, μιας Αγωνίστριας, μιας Λεβέντισσας Κρητικιάς, μιας καλής
μου Φίλης, της Μαρίας της Ξυλούρη, που είμαι σίγουρος ότι από εκεί που μας κοιτάζει θα χαμογελά,
γιατί πάνω από όλα, και πρώτα από όλα, ήταν μερακλίνα.» …είπε, θυμίζοντάς μας στο ύστερο πως
η μαντινάδα δεν είναι της χαράς ξεχείλισμα, αντίλαλος, το πιο πολύ, της τραγικής μας μοίρας είναι
και υστερόγραφο κι αν τόσο μας εγγίζει και μας
ακουμπά, είναι γιατί έντονα τη ζούμε, πριν την τραγουδήσουμε.
Mail: saloudim@hotmail.com

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Αθιβολές
ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ
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δράσεις αποδράσεις

του Μανώλη Σκανδάλη

Μια ιδιαιτέρως συγκινητική ιστορία εξελίχτηκε πριν από χρόνια μέσω αλληλογραφίας
μεταξύ του Βιτωρόκωστα και του γιού του, Μανώλη.
Να πούμε, σαν εισαγωγή, ότι ο μακαρίτης ο Βιτωρόκωστας είχε έντεκα (11) παιδιά τα
οποία τα οκτώ (8) είχαν ξενιτευτεί στην Αμερική. Στον Μανώλη είχε μια ιδιαίτερη
αδυναμία.
Κάποια στιγμή όπως καθόταν στην αυλή του σπιτιού του κάτω από το φως του φεγγαριού, του ήρθε μια ποιητική έμπνευση, που την έκανε επιστολή και την έστειλε στον γιό
του στις ΗΠΑ. Η ποιητική αυτή επιστολή έγγραφε τα εξής:
-Από το μπαλκόνι όψαργάς* έβλεπα το φεγγάρι
και φάνηκε μου μια στιγμή πώς περπατήτε ομάδι,
καθόρισέ μου τη στιγμή, πες μου ακριβώς ποιο βράδυ,
να το κοιτάζουμε μαζί οι δυο μας το φεγγάρι,
που ίσως αντανάκλαση εκείνη την ώρα γίνει,
να δούμε ο γης* τον άλλον μας επάνω στη σελήνη!
Το γράμμα μετά από δέκα (10) μέρες έφτασε στα χέρια του Μανώλη, που απάντησε
με μια μαντινάδα:
-Και να πεθάνεις δεν θ’ αρθώ κι ας είσαι και γονιός μου
να πεισματώνεις να ‘ρχεσαι συχνά εις τ’ όνειρό μου!!!
Η ανταπάντηση ήταν άμεση από τον Βιτωρόκωστα με δυο μαντινάδες:
-Τη σκέψη νεκροστέφανο από τα ξένα πέρα,
πέψε* να κάτσει σαν πουλί στον τάφο του πατέρα!!!
και…. Απόλυτη διαίρεση αισθάνομαι μαζί σου
χαράμι πήγαν οι ευχές που είπα για ένομή* σου!!!
Ο Μανώλης από την μεριά του δεν… άφησε ασχολίαστες τις μαντινάδες του πατέρα
του ανταπαντώντας κι αυτός με τον δικό του τρόπο:
-Μην αφαιρείς, μη διαιρείς, ευχές μη χαραμίζεις,
αφού πολλαπλασιασμό και πρόσθεση γνωρίζεις!!!
*Όψαργάς = χθες βράδυ *Γης = ο ένας *Πέψε = στείλε *Ένομή σου = για σένα

ΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ… ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ
Αρχές δεκαετίας του 1980, μετά το τέλος της ημέρας στις ανασκαφές στο Ιδαίον Άντρον,
οι επικεφαλείς των αρχαιολόγων είχαν την συνήθεια να πηγαίνουν στο Μεϊντάνι και
να τρώνε γλυκά ταψιού! Ο καθηγητής Γιάννης Σακελλαράκης ήταν τότε σχετικά άγνωστος σε πολλούς, όπως και αντίστοιχα ο Σακελλαράκης δεν γνώριζε τόσους πολλούς,
και ειδικά τον αυθορμητισμό και παρορμητισμό των κατοίκων, αλλά και το πολύ καυστικό χιούμορ της Βάλιας, που τον σερβίριζε καθημερινά!
Κάποιο καλοκαιρινό βράδυ, έκπληκτος από την νοστιμιά του γαλακτομπούρεκου,
σηκώθηκε, πήγε μέσα στο μαγαζί και έδωσε με ιδιαίτερο στόμφο τα εύσημα στους
υπεύθυνους, στρέφοντας το βλέμμα και την ματιά του προς την Βάλια, χωρίς να γνωρίζει, βεβαίως, ότι η ίδια είναι ανύπανδρη:
-Πολύ ωραίο το γλυκό σας!!! Μόνη σας το φτιάχνετε αυτό γιαγιά;
Η Βάλια, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της και με απόλυτο φυσικό τρόπο, αλλά και με
δόση αυτοσαρκασμού, λέει στον Σακελλαράκη:
-Με τον Παππού, ασφαλώς!!!

ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ
Κάποτε ο Αριστείδης Χαιρέτης δούλευε στο κέντρο του Βιτώρου, στις Μαλάδες λέγοντας μαντινάδες. Ένα Σάββατο βράδυ, που το κέντρο ήταν κλεισμένες όλες οι θέσεις
και λίγη ώρα πριν να αρχίσει το μουσικό πρόγραμμα, ο Βιτώρος παρακάλεσε τον
Αριστείδη να πάει προς το χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων να επιβλέπει την κατάσταση, ώστε να παρκάρουν σωστά οι οδηγοί. Κάποια παρέα που ήρθε χωρίς να είχε
κάνει κάποια κράτηση, παρακαλούσε τον Αριστείδη να τους βρει θέση τραπεζιού στο
κέντρο. Ο Αριστείδης ήταν ανένδοτος ότι λόγω της πολύ μεγάλης προσέλευσης το
κέντρο δεν χωράει ούτε καν ένα πελάτη. Τότε η παρέα επικαλέστηκε το τελευταίο της
χαρτί που ήταν το μέσον!
-Μα είμαστε χρόνια γνωστοί με τον Βιτώρο!
Ο Αριστείδης χαμογελώντας και με δόση ειρωνείας, τους λέει:
-Και γω ίντα πως είμαι γνωστός του μια ζωή, δεν θωρείτε ίντα δουλειά με έχει και κάνω
όξω στο ψοφόκρυο!!!

ΟΙ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΔΕΝ ΗΡΘΑΝΕ ΠΟΤΕ
Ο μακαρίτης ο Σαββοβασίλης (Βασίλης Δραμουντάνης) πέρα της καλής ψυχής του,
διακρίνονταν και για τον αυθορμητισμό του, τον παρορμητισμό του και την πολύ δυνατή φωνή που είχε!
Κάποια μέρα που πήγε στο περίπτερο να αγοράσει τα τσιγάρα του, ζήτησε και σοκολάτες για τα εγγονάκια του. Ο Λεωχάρης του απάντησε ότι δεν φέρνει ποτέ σοκολάτες,
γιατί λιώνουν εύκολα μέσα στο περίπτερο.
Απογοητευμένος ο Σαββοβασίλης από το γεγονός, με πολύ δυνατή φωνή, λέει στον
Λεωχάρη:
Ω ανάθεμάσε που λιώνουνε… Ντα γιάηντα απάνω ντο νε κάθεσαι!!!

ΡΗΜΑ… ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Στο δημοτικό σχολείο Ανωγείων ο δάσκαλος, Γιάννης Ψαρολογάκης, λέει στον μικρό
μαθητή να του βρει από ένα συγκεκριμένο κείμενο μόνο τα ρήματα.
Ο μαθητής ανάμεσα στα σωστά έβαλε και την λέξη «σπίτι» για να λάβει αμέσως την
παρατήρηση από τον δάσκαλο:
-Έκανες παιδί μου το σπίτι, ρήμα; Το σπίτι είναι ουσιαστικό.
Το Ανωγειανό πνεύμα, όμως, καραδοκούσε….
-Το ξέρω κύριε πως είναι ουσιαστικό, αλλά σπίτι μας είναι, ό,τι θέμε το κάνουμε!!!

Μαν. Σκαν.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2019

Π

ραγματοποιήθηκε στις 19-9-2019, στην Αθήνα, ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από το
έργο C-Track 50, σε συνεργασία με το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων, υπό
την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος.
Το πρόγραμμα C-Track 50 έχει σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής. Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε Τελετή Υπογραφής του Συμφώνου
των Δημάρχων.
29 Δήμοι από όλη την Ελλάδα εκδήλωσαν την πρόθεση τους για την επίτευξη των στόχων
αυτών και πιο συγκεκριμένα οι Δήμοι: Αγίου Δημητρίου, Αίγινας, Αλεξανδρούπολης,
Αλιάρτου – Θεσπιέων, Ανωγείων, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Ελευσίνας, Ελληνικού
– Αργυρούπολης, Ερέτριας, Ιλίου, Καισαριανής, Καλαμάτας, Κέας, Κορυδαλλού, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Μαντουδίου – Λίμνης
– Αγίας Άννας, Μεσσήνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Νισύρου,
Ξηρομέρου, Παλαιού Φαλήρου, Πεντέλης, Σαλαμίνας, Φυλής, Χαλκιδέων και Χανίων.
Στην πρώτη ενότητα έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με το μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό από την κα Παπαδοπούλου και το έργο C-Track 50, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή από την κα Τζανακάκη και το ΚΑΠΕ, παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών
από την κα Θελούρα και το Δήμο Φαρσάλων και το Δήμαρχο Λουτρακίου – Περαχώρας
– Αγίων Θεοδώρων, καθώς και το παράδειγμα της Κύθνου από το δίκτυο ΔΑΦΝΗ και
την κα Ντάβου. Ακολούθησε η κα Καλαδάμη από το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό
Γραφείο Αιγαίου, με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ενέργειας. Η πρώτη θεματική ενότητα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του κου Γεώργιζα, από το Δίκτυο Βιώσιμη Πόλη.
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάστηκαν καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, η κα Κωνσταντινοπούλου από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ, συνόψισε τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της υφιστάμενης προγραμματικής περιόδου, δίνοντας
και κάποιες πληροφορίες για την επόμενη περίοδο. Ο κος Βαρλαμίτης, πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, παρουσίασε τα χρηματοδοτικά προγράμματα του
ταμείου που είναι διαθέσιμα για τους ΟΤΑ, δίνοντας έμφαση στα αντλιοστάσια, τον οδοφωτισμό και τα κτίρια. Η κα Bossio παρουσίασε το νέο πρόγραμμα EU City Facility, το
οποίο θα χρηματοδοτεί την ωρίμανση επενδυτικών δράσεων από πόλεις. Ο κος Ηλιόπουλος
από την ΕΠΤΑ, συνόψισε το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση δράσεων
εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στους Δήμους. Τέλος, ο κος Μαρινάκης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, παρουσίασε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για δήμους και τις
δυνατότητες για ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της καθοδήγησης και των συναντήσεων εκμάθησης που προσφέρει το έργο PROSPECT σε συμμετέχοντες δήμους.
Ο Δήμος Ανωγείων, εκπροσωπήθηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση από το Δήμαρχο, κ.
Σωκράτη Κεφαλογιάννη, όπου και υπέγραψε την πρόθεση συμμετοχής του Δήμου στο
«Σύμφωνο των Δημάρχων» για την επίτευξη των στόχων, στη μείωση εκπομπών άνθρακα, που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Συντονιστής της πρωτοβουλίας «Σύμφωνο των Δημάρχων» στην
Ευρώπη, κ. Eero Ailio.
Σχετικά ο κ. Κεφαλογιάννης Δήλωσε:
«Η εκδήλωση πρόθεσης συμμετοχής του Δήμου μας για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανθρακική ουδετερότητα το 2030, αποτελεί συνέχεια παλαιότερης πρωτοβουλίας του Δήμου μας στην συμμετοχή του Συμφώνου των Δημάρχων για
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ως το 2020. Τότε ο Δήμος Ανωγείων είχε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης
Ανάπτυξης με την βοήθεια επιστημονικών
φορέων και της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου, κάτι το οποίο μας είχε βοηθήσει στην
κατανόηση των πολλαπλών ωφελειών που
μπορεί να έχει ο Δήμος και οι Δημότες μας
από την χρίση καθαρών πηγών ενέργειας.
Με την συμμετοχή μας στην νέα αυτή πρωτοβουλία της ΕΕ στόχο έχουμε με την ορθολογική χρήση τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής αλλά κυρίως να
αποδείξουμε πως η τοπική κοινωνία έχει
πολλαπλά κοινωνικά ωφέλει από τέτοιου
είδους πρωτοβουλίες και δράσεις».
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Νέα χρηματοδότηση στο Δήμο Ανωγείων από το πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ύψους 150.000 ευρώ για την προμήθεια
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής
και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
Ανώγεια, Δεκέμβριος 2019

› Στην χρηματοδότηση για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, στο
πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα 3 προτεραιότητας
«Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του
προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών με δικαιούχους της επιχορήγησης να
είναι οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους.
Έτσι ο Δήμος Ανωγείων έλαβε το αντίστοιχο ποσό των
150.000 ευρώ για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.
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Αλκιβιάδη
Σκουλά
Ο Αλκιβιάδης
Σκουλάς με
καταγωγή από
τ’ Ανώγεια
Ρεθύμνου, γεν
νήθηκε το 1988
στο Ηράκλειο
Κρήτης, όπου και
διαμένει. Η αγάπη
του για το σκίτσο
άνθισε σε ηλικία
δύο χρονών,
επηρεασμένος
καλλιτεχνικά
απ’ τον παππού
του, λαϊκό ζωγρά
φο και γλύπτη,
Αλκιβιάδη Σκουλά
«Γρυλιό».
Στην Αθήνα
σπούδασε εφαρ
μοσμένες τέχνες,
επιλέγοντας τον
κλάδο του 3D
Animation και
της γραφιστικής.
Επίσης, είναι
λάτρης του
κινηματογράφου,
της εικονογρά
φησης, και στον
ελεύθερο του
χρόνο ασχολεί
ται ερασιτεχνικά
με τη μουσική,
παίζοντας
μαντολίνο.
Η λογοτεχνία
μπήκε στη ζωή
του το 2014,
όταν κι άρχισε
εντατικά να
διαβάζει ιστορι
κά, αστυνομικά,
ψυχολογικά
θρίλερ, αλλά
και φαντασίας.
Τα τελευταία
χρόνια δημο
σιεύει κριτικές
για βιβλία σε
προσωπικές του
σελίδες, αλλά
και σάιτ όπως
το proteino.gr.
Το «Στίγμα
Θανάτου»
είναι το πρώτο
βιβλίο του
που εκδίδεται.

Στίγμα Θανάτου

Σ

υνάντηση εργασίας είχε ο Δήμαρχος Ανωγείων
Σωκράτης Κεφαλογιάννης με τον Πρόεδρο
του Ιδρύματος Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης, κ. Κώστα Δέρβο και τον Νομικό
Σύμβουλο, κ. Θοδωρή Καραγιάννη. Θέμα της
συνάντησης ήταν η επαναλειτουργία του Κέντρου
Φιλοξενίας Ανήλικων Προσφύγων στον Ξενώνα
της Μαθητικής Εστίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στα
Ανώγεια, το οποίο υπάρχει και δραστηριοποιείται
από το 2000.
Συζητήθηκαν όλα εκείνα τα βήματα, ώστε να μπορεί
να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων από το ΑΜΙΦ
και να γίνει ένα νέο ξεκίνημα.
Τέθηκαν τα χρονοδιαγράμματα, καθώς και όλα
τα βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε να μπορέσει
η χρηματοδότηση να τρέξει χωρίς προβλήματα.
Συζητήθηκαν και ορίστηκαν επίσης τα βήματα
ώστε να γίνει η ανακαίνιση του ξενώνα πάνω από

ρέτη ο Χαιρέτης Θεόδωρος εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Γεώργιου Μανουρά ο Άρης Μανουράς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100,00
Ευρώ.
■ Στη μνήμη των Γονέων της η Βλατά
Ζαχαρένια Κωνσταντίνου εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 300,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Βρέντζου Βασιλείου (ΓΚΙΑΒΡΟΣ) η Οικογένεια Χαιρέτη Στέφανου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Αγγελικής Κλίνη ο Γεώργιος
Κλίνης εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100,00
Ευρώ.
■ Στη μνήμη Μενέλαου Κοκοσάλη ο
Ζαχαρίας Κοκοσάλης εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 620,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Ιωάννη Καλομοίρη η ΧΑΡΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ και ο ΚΩΣΤΑΣ ΤΙΡΟΒΟΛΑΣ
εισέφεραναν στη Φ.Α. το ποσό των 100,00
Ευρώ.
■ Στη μνήμη Ιωάννη Καλομοίρη η Οικογένεια
Κοντογιάννη Εμμανουήλ εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κουνάλη Βασίλη (ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ) η Οικογένεια του εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Χαχλιούτη Ιωάννη η Οικογένεια
του εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100,00
Ευρώ.
■ Στη μνήμη Αριστοτέλη Αεράκη ο Άρης Μανουράς εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 50,00
Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κωνστανίνου Χαιρέτη οι αδελφές του εισέφεραν στη Φ.Α. το ποσό των
100,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Γιώργη Μανουρά (Ψαρογιώργη)
ο Στέργιος Μανουράς εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Γιώργη Μανουρά (Ψαρογιώργη)
ο Γεώργιος Σκουλάς (Μεκιάνης) εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Βασιλείου Κουνάλη (Μαυρομάτη) η οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α. το
ποσό των 100,00 Ευρώ
■ Η Καλλέργη Αντιόπη εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο Κλεμανσώ Μιχ. Πλουσής εισέφερε για
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο Πλεύρης Νικηφόρος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Η Μαρία Ξημέρη – Νικολακάκη εισέφερε
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 100,00
Ευρώ.
■ Η Σμπώκου Αρετή εισέφερε για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Η Σαλούστρου Ειρήνη εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■ Ο Κωσταντίνος Σκουλάς εισέφερε για
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Ο Άλκης Σκουλάς εισέφερε για συνδρομή
στη Φ.Α. το ποσό των 30,00 Ευρώ.
■ Η Ραφαέλλα Σκανδάλη εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 36,00 Ευρώ.
■ Ο Δημήτρης Σωκρ. Σαλούστρος Αθήνα 50
ευρώ εις μνήμη Αριστοτέλη Αεράκη «Μανάβη»
■ Ο Γιώργης Κουνάλης (πρόεδρος) Αθήνα
100 ευρώ εις μνήμη Αριστοτέλη Αεράκη «Μανάβη»
■ Ο Μανώλης Κουνάλης (Μάκης) Αθήνα 100
ευρώ εις μνήμη Αριστοτέλη Αεράκη «Μανάβη»

στα γραφεία του Συλλόγου
Ανωγειανών της Αθήνας

Λίγα λόγια
για την υπόθεση
του βιβλίου

Το «σπίτι» των Ανωγειανών της Αθήνας, επέλεξε ο

�

την Μουσική Σχολή, καθώς και ο προγραμματισμός
για την εκπόνηση μελέτης για την τακτοποίηση,
ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της
Μαθητικής Εστίας.
Τέλος, συζητήθηκαν και από την σκοπιά του
ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης Α.Ε. όλα εκείνα τα
προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν,
ώστε να μπορεί να προχωρήσει ομαλά και
αποδοτικά το πρόγραμμα της φιλοξενίας για τους
ανήλικους πρόσφυγες. Το επόμενο διάστημα
θα υπάρξουν όλες εκείνες οι συναντήσεις που
θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση
των δυσκολιών και θα οδηγήσουν στην βελτίωση
του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δομών.

■ Στη μνήμη της γυναίκας του Μαρίας Χαι-

Παρουσίαση του 1ου βιβλίου
του Αλκιβιάδη Σκουλά

Σάββατο, 07 Δεκεμβρίου 2019

Ανώγεια, Δεκέμβριος 2019

Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ

ογ

Κέντρου Φιλοξενίας Ανήλικων Προσφύγων
στον Ξενώνα της Μαθητικής Εστίας
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στα Ανώγεια
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Επαναλειτουργία του
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πρωτοεμφανιζόμενος Ανωγειανός συγγραφέας Αλκιβιάδης Σκούλας, για να «συστήσει» στο κοινό της πρωτεύουσας το πρώτο του συγγραφικό έργο από τις Εκδόσεις Λυκόφως, με τίτλο «Στίγμα Θανάτου».
Το Σάββατο, 07 Δεκεμβρίου 2019, ενώπιον ενός ένθερμου κοινού, που ανταποκρίθηκε θετικά στο κοινό κάλεσμα του συγγραφέα και του Συλλόγου, το «Στίγμα Θανάτου» έδωσε το…στίγμα του.
Μετά από ένα σύντομο καλωσόρισμα από την πρόεδρο
του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, για το βιβλίο μίλησαν, ο εκδότης και επικεφαλής των Εκδόσεων Λυκόφως, Αβέρκιος Λουδάρος, ο
οποίος παρουσίασε ακροθιγώς και την εισήγηση της
συγγραφέως και σεναριογράφου Στέλλας Καραμπακάκη, που δεν κατάφερε τελικώς να παρευρεθεί, ως ήταν
προγραμματισμένο, λόγω έκτακτων επαγγελματικών
υποχρεώσεων, αλλά και η βραβευμένη μεταφράστρια
και συγγραφέας Πόλυ Μοσχοπούλου.
Τελευταίος έλαβε το λόγο ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος μίλησε για τη «γέννηση» της ιδέας του πρώτου του
συγγραφικού έργου, τις συγγραφικές και κινηματογραφικές επιρροές στην συγγραφική του σύλληψη, ενώ
απάντησε και στις ερωτήσεις των παρευρισκομένων,
ανοίγοντας έναν ενδιαφέροντα διάλογο μαζί τους.
Η βραδιά έκλεισε με τον συγγραφέα να υπογράφει αντίτυπα του βιβλίου του, προσφέροντας το 1ο με την υπογραφή του, στο Σύλλογο Ανωγειανών Αθήνας.
Η συντακτική ομάδα της Φωνής των Ανωγείων εύχεται
το πρώτο βιβλίο του Αλκιβίαδη Σκουλά, να είναι καλοτάξιδο και μόνο η αρχή, για όσα υπέροχα συγγραφικά
«ταξίδια» μας επιφυλάσσει…

› Η υπόθεση αρχίσει να εκτυλίσσεται
όταν ο ιδιοκτήτης ενός μικρού ξενοδοχείου
στο Ρόξβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται
άγρια δολοφονημένος. Γρήγορα, ο επιθεωρητής
Τζέικ Φοξ, ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, κατα
λήγει στο συμπέρασμα ότι ο φόνος δεν σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, αλλά με κάτι
βαθύτερο και σκοτεινό. Λίγες ημέρες αργότερα,
ένας άντρας χάνει τη ζωή του σε τροχαίο, αλλά
τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. Κι ενώ ο Φοξ προσπαθεί να
εξιχνιάσει τις δύο υποθέσεις, την κλειστή και
φιλήσυχη κοινωνία του Ρόξβιλ συγκλονίζει
άλλη μία δολοφονία. Κι ενώ τα κομμάτια του
παζλ που καλείται να συνθέσει ο επιθεωρητής
αυξάνονται, καθήκοντα αρχηγού στο τοπικό
αστυνομικό τμήμα αναλαμβάνει η Εύα Κρουζ,
η οποία ξυπνάει στον Τζέικ Φοξ μνήμες από το
παρελθόν. Και το Ρόξβιλ βυθίζεται στο σκοτάδι
του μυστηρίου…
Το «Στίγμα Θανάτου» είναι το πρώτο βιβλίο
της τριλογίας, που ετοιμάζει ο συγγραφέας,
διαβάζεται όμως και αυτοτελώς.
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Στα εγκαίνια της 15ης Παγκρήτιας Έκθεσης
στην Πλατεία Κοτζιά
ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας
PHOTO CREDIT: ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΖΕΡΑΚΗΣ - ZΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ

υνεχίζοντας μια… «παράδοση» που ξεκίνησε τον Μάιο του 2016, ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», είχε την τιμή και τη χαρά να συμμετάσχει το περασμένο φθινόπωρο, δύο
φόρες στις εκδηλώσεις, που φιλοξένησε η 15η Παγκρήτια Έκθεσης «Κρήτη: Η μεγάλη Συνάντηση»,
στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλατεία Κοτζιά, και δη στα εγκαίνια της έκθεσης, το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου, αλλά και στην Ανωγειανή βραδιά με τον Γιώργη Ξυλούρη (Καντρή), την Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου.
Η 15η Παγκρήτια Έκθεση, διήρκησε από 28 Σεπτεμβρίου έως 06 Οκτωβρίου, φιλοξενώντας πολυάριθμους
εκθέτες – παραγωγούς κρητικών παραδοσιακών προϊόντων, και όχι μόνο, ενώ μουσικά σχήματα κααι χορευτικές ομάδες, επί το πλείστον κρητικών σωματείων, σκόρπισαν, καθ’ όλη τη διάρκειά της, χρώματα κι
αρώματα Κρήτης στην πρωτεύουσα.
Η συμμετοχή του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας ξεκίνησε από το πρωί της 28ης Σεπτεμβρίου, μέρας των
εγκαινίων της Έκθεσης, οπότε η χορευτική του ομάδα, πλαισιωμένη μουσικά από τους Ευθύμη (λύρα) και
Μιχάλη (λαούτο) Κοζωνάκη και Κωστή Κονταξάκη (λαούτο), εμφανίστηκε ζωντανά από το χώρο της εκθέσεως στην Πλατεία Κοτζιά στην πρωϊνή εκπομπή του ANT1 «ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ», με τους Νίκο Ρογκάκο και Παναγιώτη Στάθη, με την πρόεδρο του Συλλόγου, κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, να αφιερώνει στους
παρουσιαστές της εκπομπής μια μαντινάδα:
«1000 καλώς εσμίξανε τα ρόδα τ’ ανθισμένα
τα μερακλίδικα κορμιά και τα μπεγεντισμένα».
Στη συνέχεια, ο Σύλλογος εμφανίστηκε με τη χορευτική του ομάδα και τους μουσικούς, που την πλαισίωσαν,
και στην εκπομπή του ALPHA «ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ», με το Νίκο Μάνεση.
Ακολούθησε καντάδα στο χώρο της εκθέσεως μέχρι τις πρώτες μεσημβρινές ώρες.
Το βράδυ της ίδιας μέρας, ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας, είχε την τιμή και τη χαρά να συμμετέχει στα
επίσημα εγκαίνια της 15ης Παγκρήτιας Έκθεσης, όπου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει μια διαφορετική
μουσικοχορευτική παράσταση, «δεμένη» με αποσπάσματα από τον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου,
με αφορμή το γεγονός ότι το έτος 2019 τιμήθηκε από τους Κρήτες ως έτος του «Ερωτόκριτου».
Τα αποσπάσματα του μεγάλου κρητικού έπους, που διαβάστηκαν κατά τη διάρκεια της παράστασης, επιμελήθηκε η πρόεδρος του Συλλόγου, κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη και τα ανέγνωσε, ο γεν. γραμματέας του
Συλλόγου κος Παναγιώτης Σκουλάς.
Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, με επικεφαλής τους χοροδιδασκάλους Κώστα Μέμμο και Κατερίνα Κωσταρέλου, παρουσίασε, στο πλαίσιο του δρώμενου, ένα δυναμικό χορευτικό πρόγραμμα, το οποίο κατέληξε σε ένα γνήσιο Ανωγειανό γλέντι με τα μέλη του χορευτικού μας να «παρασύρουν»
τους παρευρισκόμενους – επισκέπτες στο χορό και τους Ευθύμη (λύρα) και Μιχάλη (λαούτο) Κοζωνάκη,
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Πλατεία Κοτζιά, 28 Σεπτεμβρίου 2019

Κωστή Κονταξάκη (λαούτο) και Λυκούργο Τζαρδή (κρουστά) στη μουσική, να
κρατούν αμείωτο το κέφι ως το κλείσιμο της βραδιάς.
Η παρουσία του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας στην 15η Παγκρήτια Έκθεση
όμως δεν τελείωσε τη βραδιά των εγκαινίων.
Το απόγευμα της 4ης Οκτωβρίου 2019, μετά από πρόσκληση των διοργανωτών
και με αφορμή την παρουσία, στο πλαίσιο της Έκθεσης, του Ανωγειανού καλλιτέχνη Γιώργη Ξυλούρη (Καντρή) με το συγκρότημά του, κοπελιές της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου, με επικεφαλής την χοροδιδάσκαλο κα Κατερίνα Κωσταρέλου και την πρόεδρο κα Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, πλαισίωσαν χορευτικά
τις ανωγειανές μελωδίες, που κατέκλισαν το χώρο της Έκθεσης.
Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας οφείλει να ευχαριστήσει θερμά
τον κο Νεκτάριο Σερμάκη, υπεθύνο της έκθεσης και τη κα Νίκη Ντούλα, υπεύθυνη του προγράμματος, που για 5η φορά μας έκαναν την τιμή να μας προσκαλέσουν να συμμετέχουμε σ’ αυτήν την όμορφη γιορτή της Κρήτης στην Αθήνα
και να δώσουμε το δικό μας, ανωγειανό στίγμα, κι αυτή τη φορά, μάλιστα, στα
εγκαίνια της Έκθεσης,
τους χοροδιδάσκαλους του Συλλόγου μας, Κώστα Μέμμο και Κατερίνα Κωσταρέλου για την προετοιμασία της χορευτικής μας ομάδας,
τους μουσικούς Ευθύμη (λύρα) και Μιχάλη (λαούτο) Κοζωνάκη, Κωστή Κονταξάκη (λαούτο) και Λυκούργο Τζαρδή (κρουστά), που συνόδευσαν την χορευτική μας ομάδα και ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους κατά τη διάρκεια της
βραδιάς των εγκαινίων,
τον Γιώργη Ξυλούρη (Καντρή) με το συγκρότημά του, που, παρέα με τις κοπελιές της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου μας, προσέδωσαν μοναδικό Ανωγειανό χρώμα στην Έκθεση, τη βραδιά της παρουσίας τους,
τη χορευτική μας ομάδα για την δυναμική παρουσία της, που τίμησε το Σύλλογο
και τ’ Ανώγεια,
το Μανώλη Καζεράκη για τις φωτογραφίες,
τους συγχωριανούς μας, αλλά και όσους παρευρέθηκαν τις μέρες της συμμετοχής
του Συλλόγου στην Έκθεση, στηρίζοντας την προσπάθειά του.
Και στην επόμενη με καλό!

››
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Στα εγκαίνια της 15ης Παγκρήτιας Έκθεσης στην Πλατεία Κοτζιά ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2019

Ευχαριστήρια
Α› Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Ανωγείων ευχαριστεί θερμά για
τις προσφορές τους:
-Εις μνήμη Νέαρχου Σαλούστρου, την κόρη του Ρένα, που
χάρισε στους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων 11
υπέροχους τόμους από λογοτεχνικά βιβλία, Μυθολογία και παραμύθια,
-Εις μνήμη Καλομοίρη Ιωάννη
(Τσίκη), τα παιδιά του, Χαρούλα
Καλομοίρη και Κωνσταντίνο Τυροβόλα, τα οποία κατέθεσαν στο
ταμείο της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων το ποσό των100
ευρώ.
Την κ. Γεωργία Κεφαλογιάννη,
σύζυγο Κωνσταντίνου Σμπώκου
(Μπαλούρδο), για την προσφορά
εξοπλισμού για την Σχολική Βιβλιοθήκη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων (ένα μεγάλο τραπέζι και ένα γραφείο Η/Υ).
Β› Η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά για τις προσφορές τους εις μνήμη Καλομοίρη
Ιωάννη (Τσίκη), τα παιδιά του,
Χαρούλα Καλομοίρη και Κων-

σταντίνο Τυροβόλα, τα οποία
κατέθεσαν στο ταμείο της το ποσό των 200 ευρώ.
Γ› Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας-Πολιτισμού
(Κοινωνική Υπηρεσία) του Δήμου Ανωγείων, αισθάνεται την
υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά τους κάτωθι δωρητές:
Εις μνήμη Μενελάου Κοκοσάλη
του Ανδρέα τους συγγενείς του
για τη δωρεά ποσού 400 ευρώ.
Εις μνήμη Σαλούστρου Αντωνίου του Εμμανουήλ την Δαφέρμου-Σαλούστρου Αγάπη για τη
δωρεά 50 ευρώ,
Εις μνήμη Κουνάλη Γεώργιου
του Μιχαήλ και της Μαρίας τον
Κουνάλη Γεώργιο του Ιωάννου
και της Ελένης για την προσφορά γεύματος στο ενιαίο μαγειρείο
του Δήμου.
Εις μνήμη Χαχλιούτη Ιωάννη
την οικογένειά του για τη προσφορά γεύματος στο ενιαίο μαγειρείο του Δήμου.
Εις μνήμη Χαράλαμπου Ροδίτη
του Μιχαήλ την οικογένειά τουγια
την αγορά και δωρεά εις μνήμη του
των παρακάτω βοηθημάτων:
Στρώμα πρόληψης κατακλίσεων
με μηχανισμό
2 φορητές καρέκλες τουαλέτες
2 ανυψωτικά λεκάνης
Μπαστούνι τετράποδο

Οξύμετρο.
Με τα παραπάνω βοηθήματα εξοπλίστηκε επιπλέον το δανειστικό
τμήμα βοηθημάτων ατόμων με
κινητικά προβλήματα, που λειτουργεί στην Κοινωνική Υπηρεσία και από το οποίο μπορούν να
δανειστούν όσοι συνδημότες μας
έχουν ανάγκη.
Δ› Ο Δ/ντης του Κ.Υ Ανωγείων
ευχαριστεί θερμά για τις προσφορές τους
Εις μνήμη Ιωάννη Χαχλιούτη
(Χαχλιουτογιάννη)
την οικ. Μανώλη-Νίκης Πασπαράκη (ΑΕΤΟΣ), η οποία διέθεσε
το ποσό των 50 ευρώ,
Εις μνήμη Σκανδάλη Μαρίας
(Σκανταλογιάννενας)
τα παιδιά της, τα οποία διέθεσαν
το ποσό των 200 ευρώ, για την
συμπλήρωση ενός έτους από την
απώλειά της.
Εις μνήμη Ροδίτη Μιχαήλ
την οικογένειά του, η οποία διέθεσε το ποσό των 1.000 ευρώ για
την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (μία χειρομάλαξη φυσιοθεραπευτηρίου, τρεις
σένσορες νεογνών – παίδων ενηλίκων, ένα ωτοσκόπιο, ένα
οφθαλμοσκόπιο)
Εις μνήμη Σαμώλη Αγάπης, την
οικ. του Λυκούργου Σμπώκου
του Ανδρέα, η οποία διέθεσε το

ποσό των 100 ευρώ.
Ε› Το εκκλησιαστικό συμβούλιο
του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Ανωγείων
ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω
οικογένειες που διέθεσαν ποσά
στην μνήμην των δικών τους από
συγγενείς και φίλους για τις ανάγκες του
Εις μνήμη Γεωργίου Φασουλά
(Νταμπακογιώργη)
Τα παιδιά του Γιάννη και Βασίλη, οι οποίοι διέθεσαν το ποσό
των 500 ευρώ,
Την οικ. του Φάτου Γεωργίου, η
οποία διέθεσε το ποσό των 50
ευρώ,
Την οικ. του Μαστοράκη Μανώλη, η οποία διέθεσε το ποσό των
20 ευρώ.
Εις μνήμη Σαλούστρου Ελένης
(Χατζοσωκράτενας) την οικ. του
Πετρή Αργυρίου το ποσό των
100 ευρώ.
ΣΤ› Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας Αγ. Δημητρίου
Ανωγείων ευχαριστεί την οικογένεια του Ζαχαρία Κοκοσάλη για
την προσφορά ποσού 200 ευρώ
εις μνήμη του Μενέλαου Κοκοσάλη και την οικογένεια της Ευαγγελίας Μανιώρου για την προσφορά ποσού 200 ευρώ εις μνήμη
του συζύγου της Ιωάννη, και εύχεται αιωνία η μνήμη τους.

Μετά από Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, η οποία
δημοσιεύτηκε στο φύλλο 318 της «Φωνής των Ανωγείων», αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσπραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 20 Οκτωβρίου
2019 και ώρα 17:00, στα γραφεία του Συλλόγου
στους Αμπελόκηπους, Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μελών του, η 1η από την επανασύστασή του, το
1970.
Αφορμή για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης στάθηκε η πολλή χαμηλή συμμετοχή
των μελών του Συλλόγου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2019, οπότε και εξελέγη
το νέο διοικητικό συμβούλιο, με διετή θητεία.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως τέθηκαν
αναλυτικά και στη σχετική πρόσκληση αφορούσαν
ειδικώς
› Την πορεία του Συλλόγου και επίτευξη ή μη των
καταστατικών του στόχων και επιδιώξεων στην
παρούσα χρονική συγκυρία.
› Οικονομικό απολογισμό και τρέχουσες ανάγκες
του Συλλόγου.
› Την πορεία της 3μηνης εφημερίδας του Συλλόγου
«Η Φωνή των Ανωγείων» και οικονομική της
ενίσχυση.
› Οποιοδήποτε θέμα τεθεί προς συζήτηση από τα
παρόντα κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
μέλη του Συλλόγου.
Δυστυχώς, παρά την απέλπιδα προσπάθεια του
Δ.Σ. του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον» να κρούσει με την σύγκληση Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά, κυρίως, με την οικονομική επιβίωση του
Συλλόγου, τα μέλη του για μία ακόμη φορά και δεν
ανταποκρίθηκαν στον κάλεσμά του.
Την Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019, κατά την επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση, ελάχιστα
μέλη του Συλλόγου προσήλθαν.
Ακολουθώντας πιστά την κατ’ α. 11 καταστατική
πρόβλεψη, την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως
ακολούθησε η εκλογή του προεδρείου της, από τους
παρευρισκομένους, με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, αναφορικά με τα
μέλη του προεδρείου, να υπερψηφίζονται ομόφωνα.
Ειδικότερα, πρόεδρος της Συνέλευσης, εξελέγη ο
πρώην πρόεδρος του Συλλόγου κος Ιωάννης Ανδρεαδάκης, γραμματέας, το επί σειρά ετών μέλος,
υπό περισσότερες ιδιότητες, των εκάστοτε διοικητικών συμβουλίων του Συλλόγου, κος Νικόλαος
Καράτζης, και έφορος, ο μέχρι πρότινος ταμίας
του Συλλόγου, κος Βασίλειος Κονιός.
Ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κος Ιωάννης
Ανδρεαδάκης, διηύθυνε τη συζήτηση, εκφράζοντας
ο ίδιος τις απόψεις του επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και δίνοντας εν συνεχεία το λόγο
στους παρευρισκόμενους, προκειμένου να τοποθετηθούν συναφώς.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε επί το πλείστον στο
ζήτημα των λειτουργικών εξόδων του Συλλόγου, τα
οποία αφορούν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, την

νική Συνέλευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, να ενημερώσει
τηλεφωνικώς τα μέλη του για την ανάγκη καταβολής της ετήσιας συνδρομής της «Φωνής των Ανωγείων», και την υπόσχεση να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια από τους Ανωγειανούς της Αθήνας να στηρίζουν με την παρουσία και την
συμμετοχή τους, τις δράσεις του ιστορικού Συλλόγου, που ενώ επί του παρόντος βρίσκεται σε εξαιρετική εξωστρέφεια και αποδοχή μεταξύ των πολιτιστικών σωματείων της Αττικής, εξακολουθεί να
μην λαμβάνει την αναμενόμενη και απαραίτητη για
την συνέχιση του έργου του, στήριξη από τα ίδια
τα μέλη του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας, ευχαριστεί όσους παρευρέθηκαν στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκάλεσε, για
την αναγνώριση των προσπαθειών του για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών και επιδιώξεων
και ευελπιστεί τα μέλη του να ανταποκριθούν επιτέλους και στις δικές τους ελάχιστες υποχρεώσεις,
που δεν είναι άλλες από την παρουσία και τη συμμετοχή στις δράσεις του Συλλόγου, αλλά και την
καταβολή της ετήσιας συνδρομής της «Φωνής των
Ανωγείων» ύψους, μόλις, 20,00 Ευρώ.
έκδοση και διανομή της τρίμηνης εφημερίδας «Η
Φωνή των Ανωγείων», που αν και συνδρομητική,
οι παραλήπτες της εξακολουθούν να μην καταβάλουν την συμβολική ετήσια συνδρομή των μόλις
20,00 Ευρώ.
Από όλους όσοι έλαβαν το λόγο, δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάγκη να συνεχίσει η έντυπη έκδοση της «Φωνής των Ανωγείων», ώστε να φτάνει
στους απόδημους Ανωγειανούς, και ιδίως στους
μεγαλύτερους σε ηλικία εξ αυτών, που δεν έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην ηλεκτρονική
μορφή της εφημερίδας, εξακολουθώντας να συντηρεί τους δεσμούς τους, με το γενέθλιο τόπο τους.
Η συζήτηση κατέληξε με την παροχή ομόφωνης
άδειας από τους συμμετέχοντες στην Έκτακτη Γε-
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

✞ Αποβίωσε 01.06.2019
Ετών 83

«Απρόσμενα ξεκίνησε την τελευταία μετακόμιση φορώντας μόνο το καλό της
το φουστάνι...». Μετά από μια σύντομη
και απεγνωσμένη προσπάθεια νοσηλείας, η αγαπημένη μας μητέρα έφυγε στην
αγκαλιά μας, έτσι όπως ήθελε και ονειρευόταν πάντα. Έφυγε περήφανα, παλικαρίσια. Ακόμα και στη πιο δύσκολη
φάση της ζωής της, βιώνοντας την απώλεια της όρασης, δεν έχασε ποτέ το
κουράγιο, την ευγένεια και την γλυκύτητα του χαρακτήρα της, παραδίδοντας
μαθήματα ζωής σε όλους.
Σε ευχαριστούμε μαμά για όλα.
Σε αγαπάμε μαμά για όλα.
Και θα μας λείπεις για πάντα…
Επίσης, ευχαριστούμε θερμά όλους όσους
παραβρέθηκαν στην κηδεία της λατρευτής μας μητέρας, καθώς επίσης και εκείνους που κατέθεσαν στεφάνια ή χρηματικά ποσά σε ευαγή Ιδρύματα στη μνήμη
της.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους αξιότιμους
συγχωριανούς μας Πολύδωρο Αεράκη
και Αριστείδη Χαιρέτη ή Γιαλαύτη, για
το συγκινητικό αφιέρωμα με το οποίο
αποχαιρέτησαν την μητέρα μας κατά την
διάρκεια της κηδείας της, στις 2 Ιουνίου
2019, στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου
στα Ανώγεια, εκφωνώντας έναν αποχαιρετιστήριο λόγο και μια μαντινάδα αντίστοιχα.
1. Ο Πολύδωρος Αεράκης εκφώνησε τον
παρακάτω αποχαιρετιστήριο λόγο:
Σήμερα μαζωχτήκαμε εδώ για να αποχαιρετήσουμε την αρχόντισσα του Αϊ Γιώργη, την Ανωγειανή καπετάνισσα μάνα,
την Βλαταδολένη.
Κι όπως θα πουν οι ξομπλιάστρες του
μοιρολογιού:
«που το μαντέμι το καλό ήσουνα καμωμένη,
και με τσι χάρες της παλιάς, της ράτσας
στολισμένη».
Γεννήθηκες την εποχή του τρύγους και
του θέρους, του λύχνου, του πετρόλυχνου, της λάμπας πετρελαίου, το 1936.
Του Παναγιωτογιώργη και της Λευτερίας
ήσουνα θυγατέρα, με δύο ακόμα αδερφές,
την Άννα και τη Βαγγελιά, και τέσσερις
λεβέντες αδερφούς, τον Νίκο ή Μινώταυρο, όπως τον έλεγε η Καρίνα, τον Μιχάλη, τον Οδυσσέα και το Χαραλιό.
Κοπέλι με μια γόμα και ένα μολύβι έμαθες
να γράφεις το όνομα σου. Έφηβη, με το

πέταλο του αργαλειού εξυφαίνεις τα όνειρα σου και το βράδυ στη παραστιά με
αγκαλιά τον Ερωτόκριτο, αφήνεις τη
σκέψη να ταξιδεύει με τον έρωντα βαρκάρη. Όμως, την εποχή σου, με μια πιάτα
αλουμίνι στη μέση του τραπεζιού, μισογεμάτη με ψαροκόλυβα και εφτά κουτάλια γύρω-γύρω, οι επιλογές και ο έρωντας ήτανε πολυτέλεια. Ο Μινώταυρος
σ’ έταξε για παντρειά στο Κώστα το
Βλατά, το Βλαταδόκωστα, και έτσι αγκαλιά με το ριζικό και τη μοίρα σου, κίνησες
για το δεύτερο κομμάτι της ζωής σου με
το σύντροφο σου.
Ο Βλαταδόκωστας ήταν άξιος αγωνιστής
και δουλευτής της ζωής, μα η Ανωγειανή
γη δεν κάρπιζε· όπου κι αν έσκαβες, μόνο
χαλίκια και πέτρες έβγαζες, και το χόρτο
λίγο για τα ζα. Και έτσι ο Βλαταδόκωστας με τον αδερφό του τον Μανόλη,
κίνησαν γεμάτοι όρεξη να δουλέψουν,
εκεί που το βυζί της γης έβγαζε γάλα και
κατέληξαν στ’ Αγάκο το Μετόχι. Σε ένα
μικρό σπιτάκι στην αρχή με παραστιά και
σοφαδάκι, χώρεσαν την αγάπη τους και
τα όνειρα για ζωή.
Με σκληρή δουλειά έκαναν τη γη να καρπίσει και με τον έρωντα τους έδωσαν
νόημα και συνέχεια στη ζωή, με τον ερχομό των τεσσάρων παιδιών τους. Την
Λευτερία, την Μαρίνα, τη Χαρούλα και
το Μενέλαο. Και όλα πήγαιναν καλά,
μπαξές η αυλή τους, ανθισμένη με τριαντάφυλλα και βιόλες, γεμάτη με τις φωνές
και τα παιγνίδια των παιδιών. Οι μεγάλοι
στη βεράντα να μιλούν για ένα κόσμο
καλύτερο, με περισσότερη ανθρωπιά και
δικαιοσύνη, για δίκαιη μοιρασιά των καρπών της γης, ζωή για όλους χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους, για ένα κόσμο
της ειρήνης και της αδελφοσύνης.
Εκεί, όπως και στα Ανώγεια, στο σπίτι
τους που ήταν του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, έτσι και
στ’ Αγάκο, έσμιγαν οι αγωνιστές, οι κυνηγημένοι αντάρτες· εύρισκαν καταφύγιο
και συντροφική κουβέντα για ανεξάρτητη πατρίδα, για σοσιαλισμό, για διεθνισμό. Τα παιδιά καθισμένα στα πεζούλια
της αυλής γύρω από τους μεγάλους, βύζαιναν τα λόγια τους, και άλλα καταλάβαιναν και άλλα όχι, μα το συμπέρασμα
τους ήταν πως οι μεγάλοι ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο.
Έτσι κυλούσε η ζωή στ’ Αγάκο με τη γαλάζια θάλασσα απέναντι που σε καλούσε
για μακρινά ταξίδια, το βουητό του τρύγους, το μάζεμα της σταφίδας, των φρούτων και των σταφυλιών και το βράδυ όλοι
μαζί, με το ολόγεμο φεγγάρι από πάνω,
να τραγουδούν στον ήχο του μαντολίνου
για τον έρωντα, για τη ζωή και να ονειρεύονται.
Όμως, δεν γίνονται όλα όπως τα ονειρευόμαστε. Το 1986, και ενώ η Ελένη ήταν
στη μάχη, στη δουλειά και οι βοσκοί στα
ζα, πέρασε ο χάρος από το σπίτι στο
Αγάκο, βρήκε μοναχό τον άντρα της, τον
Κώστα, μονομάχησαν σκληρά στ’ αλώνια
του Αγάκου και ο χάρος βγήκε νικητής.
Όταν γύρισε η Ελένη και είδε τον Κώστα
άψυχο στ’ αλώνι, καταράστηκε τον χάρο
και προκάλεσε το Θιο. Μα αμέσως μετάνιωσε και ανασκουμπώθηκε, όλα πρέπει
να γίνουν όπως πρέπει, και έτσι έγιναν.
Η κόρη του Ψηλορείτη ντύθηκε με την
Ανωγειανή περηφάνια και λεβεντιά και
χύθηκε στη μάχη. Το πρωί να φροντίζει
τη γη να καρπίσει, το μεσημέρι στα ξενο-

δοχεία και το βράδυ να αγκαλιάζει με τις
φτερούγες της τα παιδιά της και να τα
μεγαλώνει μεταλαμπαδίζοντας τα με τις
Ανωγειανές αξίες και ιδανικά, που την
ζωή κρατούσαν όρθια και τον λαό μας
περήφανο.
Η Μαρίνα δουλεύει στο ΠΑΓΝΗ και την
υγεία των ανθρώπων έχει ταχθεί να υπηρετεί. Η Λευτερία τση γνώσης το δρόμο,
σαν δασκάλα, ανοίγει στα παιδιά και τσ’
ανθρωπιάς τη στράτα. Ο Μενέλαος με
την εταιρία του ταΐζει πολύ κόσμο και η
Χαρούλα στο Ερευνητικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου, ερευνά πως θα βρει τον
τρόπο να γιατρεύεται ο άνθρωπος από
την φοβερή αρρώστια.
Η Ελένη έδωσε συνέχεια στη ζωή με τα
παιδιά και τα εφτά εγγόνια της και άφησε
παρακαταθήκη σε όλους μας, πως τέτοιες
μανάδες βυζαίνουν τον κόσμο με ιδανικά
και αξίες και την ελπίδα πως κάποια μέρα
θα είναι καλύτερος.
Από τον πάτο της καρδιάς μας σε ευχαριστούμε Ελένη και από τα βάθη της ψυχής μας σου λέμε πως μας γέμισες υπερηφάνεια και ανθρωπιά. Για αυτό, όσο θα
ζούμε θα νοιώθουμε ευγνωμοσύνη και θα
κουβαλούμε την ανάμνηση σου, σαν αξία
παλαιϊνή, αρχόντισσα, γυναίκα, μάνα…
2. Ο Αριστείδης Χαιρέτης ή Γιαλαύτης
αποχαιρέτησε την Ελένη Βλατά με την
παρακάτω μαντινάδα:
Στο σπίτι που μεγάλωσες,
αυτό τα λέει όλα,
κι αν έναι και για ομορφιά,
ακόμη είσαι βιόλα!
Η κόρη της Ελευθερία, εκ μέρους των
παιδιών της, την αποχαιρέτησε με τα παρακάτω λόγια:
Πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός μαμά!
Πόσο σύντομα τέλειωσε η ζωή μας μαζί
σου!
Μια αστραπή η ζήση σου μαμά, μα πρόλαβες! Και τώρα, η ομοβροντία του μισεμού σου σημαδεύει στην καρδιά και μας
αφήνει αίολους στην ορφάνια σου!
Τι να πρωτοθυμηθώ από σένα μαμά; Το
γελαστό σου πρόσωπο ή το γλυκό σου
λόγο; Τη γενναιοδωρία ή την αξιοσύνη
σου;
Μαμά μου λυγερόκορμη, μαμά μου μεγαλόψυχη, μαμά μου συμπονετική, μαμά μου
μερακλίνα! Μα πάνω από όλα γενναία
και δυνατή! Δε δείλιασες και δε λιγοψύχησες σε καμιά από τις αντιξοότητες που
σου επιφύλαξε από νωρίς η ζωή!
Δε δείλιασες όταν, στα 50 σου, έμεινες
χήρα με 4 παιδιά και ανοιχτές υποχρεώσεις και λογαριασμούς. Πλάι στο βαρύ
πένθος σου για τον ακριβό σύντροφο της
ζωής σου, το Βλαταδόκωστα, χώρεσες με
μαεστρία και πείσμα όλη την εργατικότητά σου και ρίχτηκες στον αγώνα! Δύσκολα χρόνια, δύσκολη ζωή! Και άντεξες!
Μάνα και πατέρας μαζί! Και κράτησες
την οικογένειά μας όρθια και δυνατή, μα
πάνω από όλα ενωμένη και αγαπημένη!
Περάσαμε τόσα μαζί! Στους γάμους, στις
γεννήσεις, στις βαφτίσεις, στις λύπες, στις
χαρές και στις λαχτάρες μας! Ευτύχησες
να νταντέψεις όλα σου τα εγγόνια από
τον μεγαλύτερο έως τον Βενιαμίν! Αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς όλων μας!
Δε δείλιασες όταν πριν δυο χρόνια ένας
ύπουλος θρόμβος σου στέρησε το πολύτιμο φως και σε καθήλωσε στην οδύνη
της τύφλωσης. Συνέχισες να ζεις προσαρ-
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Αφιέρωμα στην μνήμη ΕΛΕΝΗΣ και ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΛΑΤΑ

Εις μνήμη
ΕΛΕΝΗΣ ΒΛΑΤΑ
«ΒΛΑΤΑΔΟΛΕΝΗΣ»

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

μόζοντας τη ζωή σου στις νέες συνθήκες!
Με συντροφιά τις αναμνήσεις σου και
αρωγό ένα μικρό τρανζιστοράκι έπλαθες
το δικό σου φωτεινό κόσμο και άνοιγες
καθημερινά ένα παράθυρο στη ζωή άλλοτε με ελπίδα και άλλοτε με στεναγμό!
Έτσι, κάποιες δύσκολες στιγμές, όταν η
απελπισία σε παρέλυε έλεγες παρακλητικά: «ας μπορούσα να δω μια στιγμή την
πλάση και ας πέθαινα!» Άλλες φορές
πάλι σαρκάζοντας την κατάστασή σου
έλεγες: «πάλι καλά που στον ύπνο μου τα
όνειρα είναι χρωματιστά, έτσι δεν ξεχνώ
του κόσμου τούτου!»
Δε δείλιασες όμως ούτε όταν, πριν μια
βδομάδα, ένας ακόμα πιο ύπουλος θρόμβος μπλόκαρε τους νευρώνες του μυαλού
σου, θόλωσε την πεντακάθαρη ως τώρα
σκέψη σου, σου αφαίρεσε τη συνείδηση
και σε οδήγησε σιγά-σιγά στο κόμμα! Και
πάλι το πάλεψες γενναία μαμά! Όμως,
ποιος είναι αυτός που γλίτωσε στα μαρμαρένια αλώνια;
Και έτσι βρισκόμαστε τώρα εδώ! Και είναι μαζεμένοι όλοι εδώ γύρω σου, μαμά!
Οι συγγενείς, οι φίλοι, οι χωριανοί, τα
παιδιά και τα εγγόνια σου! Όλοι με έναν
καλό λόγο αποχαιρετισμού για σένα!
Το έργο τέλειωσε μαμά! Οι τίτλοι τέλους
τρεμοπαίζουν ακόμα στην οθόνη, σε ρυθμούς πεντοζάλη!
Καλή αντάμωση στον ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ!
Τα παιδιά σου

Εις μνήμη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΛΑΤΑ
«ΒΛΑΤΑΔΟΚΩΣΤΑ»
✞ 33 έτη από το θάνατό του
Αποβίωσε 17.08.1986
Ετών 63

Στις 17 Αυγούστου 2019 συμπληρώθηκαν
επίσης 33 χρόνια από τότε που χάσαμε
τον αγαπημένο μας πατέρα, Κωνσταντίνο Βλατά. Σήμερα, 33 χρόνια μετά, η μνήμη σου μπαμπά παραμένει ζωντανή και
αναλλοίωτη. Παιδιά κι εγγόνια προχωρούν στα χνάρια σου ακολουθώντας το
βηματισμό σου. 33 χρόνια μετά, έφυγε κι
η αγαπημένη σου Ελένη περνώντας στην
αιωνιότητα… μαζί σου για πάντα…
Ας είναι ελαφρύ το χώμα των Ανωγείων
που σας σκεπάζει.
Τα παιδιά σας
Στη μνήμη των αγαπημένων και αξέχαστων γονιών τους, Κωνσταντίνου και
Ελένης Βλατά, τα παιδιά τους εισέφεραν
στη Φ.Α. το ποσό των 300,00 ευρώ.

Εις μνήμη
Μενέλαος
Κοκοσάλης
✞ Αποβίωσε 26.10.2019

Θείε καλό ταξίδι σου
Μα αν λιώσει και το σώμα
Τη μνήμη σου στη σκέψη μας
Δεν τη σκεπάζει χώμα.
Το χώμα που σε σκέπασε
Να είναι ευλογημένο
Για δεν αδίκησες ποτέ
Ούτε δικό ούτε ξένο.
Γ. Μπέρκης Κατσούγκρης
Ανώγεια , 27/10/2019

Εις μνήμη
Αντώνιος
Σαλούστρος
(Τρουλαντώνης)
✞ Αποβίωσε 17.10.2019
Ετών 78

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ (ΜΕΝΙΟΥ)
ΑΝΔΡ. ΚΟΚΟΣΑΛΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΣΑ

Αγαπημένε μου αδελφέ Μενέλαε,
έφυγες ήσυχα και απλά στο τελευταίο σου
ταξίδι χωρίς επιστροφή. Έφυγες με ήσυχη
την συνείδηση σου γιατί δεν αδίκησες, ούτε
στεναχώρησες άνθρωπο, δικό σου ή ξένο.
Πάντα με σεμνότητα και κατανόηση, με χαμηλό τόνο, ήταν η συζήτηση σου με όλους.
Δεν χρειάζονται σε τέτοιες στιγμές πολλά
λόγια.
Αναπαύσου με τους δίκαιους και τους λόγιους σου λέμε, ο αδελφός σου Ζαχαρίας Κοκοσάλης, τα παιδιά μου και ανίψια σου Μαρία, Ανδρέας και Χαράλαμπος. Τέλος, άφησα τη γυναίκα μου Νίκη την αγαπημένη όλων
μας, που ήταν και είναι ο φάρος που στέκεται
πάντα και φωτίζει όλη την οικογένεια. Στέκεται κερί αναμμένο στις χαρές και τις λύπες
και κρατά όλη την οικογένεια σφιχτά αγκαλιασμένη και αγαπημένη.
Τα παιδιά μας, οι νύφες μας, ο γαμπρός μας
και τα εγγόνια μας είμαστε πραγματικά μια
αγαπημένη και ενωμένη οικογένεια. Αγαπημένε μου αδελφέ ποτέ δε σε ξεχωρίσαμε από
την οικογένεια μας και σου συμπαρασταθήκαμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
Αδελφέ μου σαν συναντήσεις τη μάνα μας
την Αντρεάκαινα, την πραγματική ηρωίδα,
πες της να μείνει απολύτως ήσυχη και να μην
ανησυχεί για μας. Γιατί άφησε πίσω της αντάξια αντικαταστάτρια. Χαιρέτα μας επίσης
και τον αξέχαστο αδερφό μας Νικόλαο.
Όλη η οικογένεια σε αποχαιρετάμε με σεβασμό.
Δε θα σε λησμονήσουμε ποτέ.
Με σεβασμό στη μνήμη σου,
ο αδελφός σου
Ζαχαρίας
27-10-2019
Η οικογένεια και οι λοιποί συγγενείς του
εκλιπόντος εισέφεραν στη Φωνή των Ανωγείων το ποσό των 620,00 Ευρώ.

Ένα μικρό αφιέρωμα στον Άξιο Ανωγειανό
που «έφυγε» Μενέλαο Κοκοσάλη
Το δρόμο αφήνεις καθαρό
Να πορπατούνε οι άλλοι
Καλό ταξίδι ευγενή
Μενέλαε Κοκοσάλη.
Το πιο καλό ταξίδι σου
Είναι το ύστερο σου
Που πας να βρεις γονέους σου
Και τον καλό αδερφό σου.
Κληρονομιά μας άφησες
Την Περηφάνια σου
Και την Αξιοπρέπεια
Άγια τα λείψανα σου.
Ο Αϊ Δημήτρης έφυγε
Και πήρε αγκαλιά του
Ένα καλό και διαλεχτό
Φίλο και γείτονα του.

Για την «Φωνή των Ανωγείων» πρόσφεραν:
Οικ. Κοκοσάλη Ζαχαρία τ. Ανδρέα 200 ευρώ
Οικ. Κοκοσάλη Νικολάου τ. Μανωλίδη 150
ευρώ
Οικ. Κοκοσάλη Ανδρέα τ. Ζαχαρία 70 ευρώ
Οικ. Καραμπίνη Ζαχαρία τ. Δημήτρη 100
ευρώ
Οικ. Καραμπίνη Αθηνάς τ. Δημήτρη 100
ευρώ
Σύνολο για τη «Φωνή των Ανωγείων» 620
ευρώ
Για το ΚΑΠΗ των Ανωγείων πρόσφεραν:
Οικ. Κοκοσάλη Όλγας τ. Νικολάου 100 ευρώ
Οικ. Κοκοσάλη Παντελή τ. Ευριπίδη 50 ευρώ
Οικ. Κοκοσάλη Πέτρου τ. Γεωργίου 30 ευρώ
Οικ. Σαλούστρου Νικολάου τ. Μανώλη 70
ευρώ
Οικ. Παπαδάκη Νικολάου τ. Χαραλάμπους
50 ευρώ
Σύνολο για το ΚΑΠΗ των Ανωγείων 300
ευρώ
Για την εκκλησία Άγιος Δημήτριος στο Μετόχι Ανωγείων πρόσφεραν:
Οικ. Κοκοσάλη Χαράλαμπου τ. Ζαχαρία 70
ευρώ
Οικ. Κοκοσάλη Νικολάου- Πατουχονίκο 30
ευρώ
Οικ. Παπαδάκη Νίκου τ. Νικολάου 50 ευρώ
Οικ. Μαγαράκη Νικολάου τ. Γεωργίου 30
ευρώ
Οικ. Μαγαράκη Χαράλαμπου τ. Νικολάου
20 ευρώ
Σύνολο για την εκκλησία Άγιος Δημήτριος
στο Μετόχι Ανωγείων 200 ευρώ
ΣΤΟ ΜΕΝΙΟ
Ταξίδι με το νου
στα περασμένα
Οι θύμησες να πέφτουν
σαν βροχή
Πες μου για δεν
καταλαβαίνω
Το τέλος είναι ή η αρχή
--Σε βλέπω σαν τον
Ποσειδώνα να
βγαίνεις μέσα από το
νερό
Στο πρώτο κύμα να
σε χάνω
Παιχνίδια κάνει
το μυαλό.
--Νύχτα και γράφω
το όνομα σου
στην άμμο στον
ΑΣΕΛΗΝΟ.
Πέφτει ένα αστέρι
και χαράσει
μαζί καρδιά και
--Βαρύ τσιγάρο
θα καπνίσω
Μαύρο πικρό καφέ
θα πιώ.
Το ξέρω πως δε θα
γυρίσεις.
Εγώ όμως θα σε καρτερώ.
Καλό ταξίδι ξάδερφε
Ζαχαρίας Δημ. Καραμπίνης
27-10-2019

Έφυγε από τη ζωή στις 17 Οκτωβρίου σε
ηλικία 78 ετών και εκηδεύθη την επόμενη
στην Τύλισσο Μαλεβυζίου όπου ζούσε.
Γεννήθηκε στα Ανώγεια σε μια περίοδο
που ήταν η χειρότερη στην σύχρονη ελληνική ιστορία λόγω του ότι η πατρίδα μας
βρισκόταν υπό την κατοχή των Γερμανών.
Σε νηπιακή ηλικία έζησε την προσφυγιά,
όπως όλα τα γυναικόπαιδα των Ανωγείων,
αφού τα έδιωξαν οι Γερμανοί για να επιδοθούν στο πλιάτσικο και μετά στο κάψιμο του χωριού.
Όταν έφυγαν οι Γερμανοί και γυρνώντας
η οικογένεια του στο χωριό δεν είχαν που
την κεφαλή κλίνε, όπως βέβαια όλες οι
Ανωγειανές οικογένειες.
Όμως, με πολύ μεγάλη δυσκολία, όπως
όλα τα παιδιά της εποχής μεγάλωσε και
προσπάθησε να βοηθήσει την οικογένεια
του γι’ αυτό και μπήκε στην παραγωγή ως
κτηνοτρόφος.
Την δεκαετία του ’60 μετακίνηθηκε στην
Τύλισσο Μαλεβυζίου λόγω του ότι η οικογένεια του είχε όλα της τα συμφέροντα
στην περιοχή αυτή.
Αγωνίστηκε, δούλεψε σκληρά κάτω από
πολυ δύσκολες καταστάσεις και σε δύσκολες εποχές, ρίζωσε και δημιούργησε συνθήκες για μια καλύτερη ζωή.
Αξιώθηκε και δημιούργησε μια πολύ καλή
οικογένεια.
Απέκτησε τρια κορίτσια, τα οποία μεγάλωσε και αποκατέστησε και τα τρια με τις
δικές τους οικογένειες και αξιώθηκε να
καμαρώσει εγγόνια.
Πιστεύομεν ότι έφυγε ικανοποιημένος διότι επιτέλεσαι αυτό που προβλέπει η φύση,
να μεγαλώσει, να δημιουργήσει την δική
του οικογένεια, να αφήσει απογόνους και
να φύγει στην αιωνιότητα.
Η οικογένειά του ευχαριστεί συγγενείς και
φίλους που την τίμησαν με την παρουσία
τους, τόσο στην κατοικία την βραδιά της
παραμονής του, και επίσης στην εξόδιο
ακολουθιά, που τελέστηκε στην εκκλήσια
Ευαγγελίστριας Τυλίσσου.
Αν έχει ο Άδης χειμαδία
Χτίσε χρυσό μιτάτο
Και τσ’αρχοντιάς την βοσκική
Ντάκαρε από τον πάτο.
Έλα πατέρα στο όνειρο
Τη συντροφία σου να’χω
Και πες μου μην ανησυχείς
Εγω παιδι μου υπάρχω......
Η σύζυγος και τα παιδια σου!

______________
40 Μέρες παππού μας
40 μερόνυχτα μακρυά μας.......
Άραγε παππού Τρουλαντώνη έχει πρόβατα εκεί που είσαι;
Έχεις ώρα να δεις τον αγαπημένο σου
Στρούμπουλα;
Πόσα θέλουμε να σου πούμε.
Πόσα δεν σου είπαμε...
Γεννήθηκες στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και ξεσπιτώθηκες μαζί με πολλούς
συγχωριανούς σου.
Η μοίρα σ’ έσμιξε με το Ροδουλιό σου,
όπως έλεγες την γιαγιά μας. Αγαπημένοι
και αχώριστοι μέχρι το τέλος. Αναστήσατε μαζί τρία κορίτσια. Είδες 4 εγγόνια κι
έμαθες ότι θα’ χεις σύντομα άλλο ένα. Για
εμάς στάθηκες παππούς μας και πατέρας.
Στάθηκες βράχος δίπλα μας και ήσουν η
δύναμη μας. Μας λείπεις πολύ και σ’ ευχαριστούμε πολύ για ό,τι μας πρόσφερες.
Να μας προσέχεις από κει ψηλά όπως έκανες πάντα θα είσαι ο φύλακας άγγελος
μας.
Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Σ’ αγαπάμε
λατρεμένε μας παππού.
ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΗ
ΠΙΤΣΟΥΛΗ-ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ

Εις μνήμη
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΕΡΑΚΗΣ
✞ Αποβίωσε 30.10.2019

Στις 30 Οκτωβρίου απεβίωσε ένας χρυσός άνθρωπος, ο Αριστοτέλης Αεράκης.
Ο Άρης μου, όπως τον φώναζα, το στήριγμά μου, ο άνθρωπος που αγάπησα
με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, γιατί
το άξιζε.
Άρη μου λείπεις!
Τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, οι συγγενείς σου, οι συγχωριανοί σου, οι συγχωριανοί μου, οι φίλοι σου έκλαψαν για
το χαμό σου και όλοι έχουν ένα καλό
λόγο να πουν για σενα.
Άρη μου δεν σε ξεχνάμε, θα σε θυμόμαστε πάντα και θα μας καθοδηγείς, έστω
και από ψηλά.
Τα τέσσερα εγγόνια σου σε αναζητούν,
γιατί έχασαν έναν σπάνιο παππού.
Τα κοριτσάκια τηλεφωνούν στο Θεούλη να σε φέρει πίσω και μου ραγίζουν
την καρδιά.
Ξέρω ότι είσαι καλά εκεί που πήγες, και
παρηγοριέμαι.
Ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Η γυναίκα σου Ρένα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμη
Βασιλείου
Κουνάλη
(Μαυρομάτη)
✞ Ένα έτος από το θάνατό του

Στις 26 Δεκεμβρίου 2019 συμπληρώνεται
ένας χρόνος δυσαναπλήρωτης απουσίας
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παππού, αδελφού Βασιλείου Κουνάλη
(Μαυρομάτη), που ξεκίνησε για το ταξίδι
στο Φως. Το παρακάτω κείμενο αποτελεί
απόσπασμα από τον επικήδειο λόγο που
εκφωνήθηκε από τον Αρχιμ. Νικηφόρο
Κουνάλη στον Ι.Ν Αγίου Ιωάννου στα
Ανώγεια.
«Καθώς σκεπτόμουν με ποια λόγια να σε
αποχαιρετίσω, τι λόγους να πω και με
ποιο τρόπο να συνοδεύσω στον ανθρώπινο πόνο την εκλεκτή σύζυγό σου και τα
αξιαγάπητα παιδιά και εγγόνια σου, που
θρηνούν ετούτη την ιερή στιγμή και ώρα
γιατί φεύγει από κοντά μας ένα διαμάντι
που έλαμπε από κάθε πλευρά, τότε άκουσα να μου λες με την πνευματική φωνή
σου: «πες πάτερ, επειδή δεν μπορώ να
μιλήσω με το χοϊκό στόμα πια, ότι εδώ που
είμαι δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει στεναγμός, δεν υπάρχει λύπη, δεν υπάρχει
ασθένεια, αλλά ζωή ατελεύτητος. Πες πάτερ, πως είμαι ελεύθερος, είμαι χαρούμενος
και πως ψάλλω μαζί με τους αγγέλους
αυτήν την ώρα που εσείς με αποχαιρετάτε,
το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ».
Με αυτές τις σύντομες σκέψεις περί του
μυστηρίου του θανάτου, θέλησα να προπέμψω στην αιωνιότητα το θείο μου το
«Μαυρομάτη».
Και αισθάνομαι βαθιά την ανάγκη να τον
ευχαριστήσω και να τον επαινέσω, για ό,τι
ήταν όλα αυτά τα χρόνια που έζησε σε αυτήν εδώ τη γη. Να τον εγκωμιάσω για το
ήθος του, την τιμιότητά του, τη σεμνότητά
του, το φιλότιμό του, την εργατικότητά
του, την αξιοπρέπειά του. Και να τον συγχαρώ και μακαρίσω που υπέμεινε αγόγγυστα τον κόπο και τη δοκιμασία της ασθένειάς του. Εξάλλου μ’ αυτά τα λίγα λόγια
που είπα, είμαι σίγουρος ότι χαροποίησα
πολύ και τον αείμνηστο πατέρα μου Δημάρατο, ο οποίος χρημάτισε καλός συγγενής
του «Μαυρομάτη» και με τον οποίο εύχομαι να είναι μαζί στις αγκάλες του Αγίου
Τριαδικού Θεού.
«Μαυρομάτη» από όλους εμάς, έχεις τον
ύστατο ασπασμό της αγάπης, της συγχώρησης και της ευγνωμοσύνης. Θα μας λείψεις, μα περισσότερο στην οικογένειά σου,
στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου, στους καλούς γαμπρούς και τη
νύφη σου. Πάντα θα σε φωνάζουν. Όταν
θα χαίρονται, μα και όταν θα λυπούνται
και θα πονούν, διότι όπως θα έλεγε, παραφράζοντάς τον, και ο μεγάλος ποιητής και
λογοτέχνης Οδυσσέας Ελύτης: «Κι ένα
τέταρτο πατέρα, αρκεί για δέκα ζωές και
πάλι κάτι θα περισσέψει. Που να το ανα-

κράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου».
Και περαίνω την επικήδειο προσλαλιά
μου με την ευχή: «Κύριε και Δέσποτα, πάρε τους αγαπημένους μας νεκρούς κοντά
Σου. Κοντά στο φως και την αιωνιότητά
Σου. Εμείς, όσο και να τους αγαπούμε, δεν
μπορούμε να τους συνοδεύσουμε. Πάρε
τους κοντά Σου, στους χορούς των εκλεκτών και των Αγίων Σου. Εκεί όπου ούτε
πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος. Φύλαξέ
τους ως την ώρα που θα έρθουμε κι εμείς
και θα γίνει η μεγάλη Αντάμωση μαζί τους.
Μαζί τους και μαζί Σου».

μας προσέχεις και να μας αγαπάς όπως και
εμείς. Θα θυμόμαστε πάντα τις όμορφες
στιγμές που έχουμε ζήσει που είναι άπειρες
και είμαστε τόσο τυχεροί που ζήσαμε τόσα
πολλά μαζί…
Καλό ταξίδι μπαμπά
στην γειτονιά των αγγέλων
Τα παιδιά σου

Η οικογένεια του εκλιπόντος εισέφερε
στη Φωνή των Ανωγείων το ποσό των
100,00 Ευρώ.

Η γυναίκα σου Γιαννούλα

Εις μνήμη
Γιώργη Νικ.
Μανουρά
✞ Ετών 82

Από την οικογένεια
Μπαμπά, μας είναι πολύ δύσκολο να αποτυπώσουμε στο χαρτί τα συναισθήματά μας
για σένα, που τόσο πολύ αγαπάμε, θαυμάζουμε και δε θα ξεχάσουμε ποτέ…
Ο πατέρας μας, το στήριγμά μας, ο Γιωργαντάς ή Ψαρογιώργης, γεννήθηκε στα
Ανώγεια το 1937 σε δύσκολες εποχές αφού
έμελλε να ξεκινήσει η ζωή του στην περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πρωτότοκος γιος του Νικόλαου Μανουρά και
της Ειρήνη Καλλέργη, το πρώτο από τα
τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Έχασε
τον πατέρα του στον πόλεμο και μεγάλωσε
χωρίς πατρική φιγούρα, παίρνοντας τον
ρόλο αυτό από μικρό παιδί για να βοηθήσει
την μητέρα του και τα αδέρφια του. Μητρική φιγούρα και απαράμιλλη αγάπη για
αυτόν η θεία του η Ζουμπουλιά που βοήθησε την οικογένεια …. Παρόλα αυτά τα
δεινά που πέρασε ο Γιωργαντάς και τα
αγαπημένα του Ανώγεια έμαθε από μικρός
να βγαίνει νικητής στην ζωή και να πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω.
Επόμενο βήμα λοιπόν στην ζωή του ήταν η
πολυαγαπημένη του οικογένεια, η Γιαννούλα του και τα τρία παιδιά του η Ιζαμπέλα,
ο Γιάννης και η Ειρήνη. Μεγάλωσε την
οικογένειά μας στην Αθήνα και μας έμαθε
να σεβόμαστε τα ήθη και τα έθιμα, με αρχές
και σεβασμό, μας έλεγε ιστορίες από τους
προγόνους μας και την Κρήτη.
Μπαμπά ήσουν ένας περήφανος άνθρωπος, γεμάτος καλοσύνη, ήσουν πάντα δίπλα μας αθόρυβα αλλά πάντοτε παρόν να
μας συμβουλέψεις, να μας βοηθήσεις, να
μας διδάξεις.
Πέρασες στην ζωή αφήνοντας το αποτύπωμά σου. Είμαστε ευγνώμονες που είχαμε
την τύχη ο Γιωργαντάς, να είναι ο πατέρας
μας, ο δάσκαλός μας, ο μέντοράς μας.
Θα είσαι πάντα κάπου εδώ δίπλα μας να

Καλό ταξίδι Γιώργη μου
για την ζωή την άλλη
στου παραδείσου τον μπαξέ
να ξανανθίσεις πάλι.

Η οικογένεια ευχαριστεί θερμά όλους
όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος της
και εισέφερε το ποσό των 100 ευρώ στην
«Η Φωνή των Ανωγείων».
Αγαπημένε μου ξάδερφε Γιωργαντά, σε
αποχαιρετώ και θεωρώ, ότι πήρες την οδό
που οδηγεί στην αιώνια ηρεμία, στην αιώνια αγκαλιά και ουράνια σοφία, στην πλευρά των αγγέλων.
Υπήρξες μια εμβληματική παρουσία των
Ανωγείων με παράστημα και λεβεντιά,
ένας άριστος οικογενειάρχης, ένας πολύ
καλός συγγενής, και καλός φίλος. Διατήρησες μέχρι τέλος της ζωής σου τις αξίες
της οικογένειας, της φιλίας, της αλληλεγγύης και της προσφοράς.
Γεννήθηκες το 1937 και μεγάλωσες στην
τραγικότερη περίοδο, στη λαίλαπα του φασισμού και του ολοκαυτώματος των Ανωγείων. Δεν γεύτηκες, όπως και τα άλλα σου
3 αδέλφια το πατρικό χάδι, γιατί ο φασισμός σας άφησε χωρίς πατέρα. Μόνο η
αγκαλιά της αγαπημένης θείας και μάνας
σου Ψαρονικόλενας ήταν το βάλσαμο στην
ψυχή σας. Μεγάλωσες στ΄ Ανώγεια χωρίς
το πατρικό χάδι, αλλά με αγάπη από συγγενείς.
Μετά την εξαφάνιση του πατέρα σου από
τους φασίστες Γερμανούς μείνατε μόνοι
σας. Παλέψατε και τα καταφέρατε. Μεγάλωσες με τ΄ αδέλφια σου, όμορφα, απλά,
ανθρώπινα, αλλά μεγαλουργήσατε. Παντρεύτηκες μια αξιόλογη αξιοθαύμαστη
Ανωγειανή γυναίκα, την αγαπημένη σου
Γιαννούλα και δημιουργήσατε μια αξιόλογη,
και αξιοζήλευτη οικογένεια. Όμορφα βλαστάρια ο Γιάννης, η Ιζαμπέλα και η Ειρήνη,
η δεύτερη Ψαρονικόλενα. Σοβαρή παρακαταθήκη για την κοινωνία των Ανωγείων.
Αγαπημένε μου ξάδελφε Γιώργη, ο αποχωρισμός σου είναι δύσκολος για όλους μας,
μα πιο πολύ για τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Να είσαι σίγουρος ότι η γυναίκα
σου και τα παιδιά σου, που σε τίμησαν τόσο πολύ στη ζωή, θα συνεχίσουν να σε τιμούν και μετά τον θάνατο.
Εγώ προσωπικά, σε αποχαιρετώ με δάκρυα στα μάτια και μ΄ ένα βουβό κλάμα,
ενθυμούμενος τη σχέση και την αγάπη που
είχαμε σε όλη μας τη ζωή.
Τα λόγια παρηγοριάς προς την οικογένειά
σου είναι αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες μιας και σιωπηλοί πρέπει να στεκόμαστε στον ανθρώπινο πόνο, στην πιο οδυνηρή ένταση. Καλοστραθιά αγαπημένε μου
Γιωργαντά. Θα μας λείψει η παρουσία σου,
η λεβεντιά σου, το παράστημά σου, το
όμορφο βλέμμα σου και γενικά η αγάπη
που έτρεφες για όλους μας.
Καλοτάξιδος να είσαι Γιώργη.
Καλή αντάμωση και να είσαι σίγουρος, ότι
θα σε σκεπτόμαστε. Μείνε στην αγκαλιά
των γονιών σου και των αγαπημένων σου
αδελφών.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
Ο ΞΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΡΕΝΤΖΟΣ

Στη μνήμη του Γιώργη Νικ. Μανουρά ο
Στέργιος και η Ελευθερία Μανουρά εισέφεραν στη Φωνή των Ανωγείων, το ποσό
των 100 ευρώ.
�
Για το «φευγιό» σου, θείε μου αγαπημένε,
ήρθε δυστυχώς, η στιγμή να γράψω. Για
σένα που στην πιο όμορφη και γεμάτη
όνειρα περίοδο της ζωής μου, στα πρώτα
χρόνια της έλευσης μου στην Αθήνα, στάθηκες δίπλα μου ως ο καλύτερος και πιο
μπιστικός φίλος. Έτσι θα σε θυμάμαι. Σαν
άλλος πατέρας, με νουθεσίες και «αρμηνιές», πάντα ήσουν κοντά μου να μού δίνεις τον αέρα και να με παροτρύνεις να
συνεχίζω στα δύσκολα και στα άγνωστα.
Μα και στα όμορφα κοντά μου ήσουν. Με
στήριξες πολύ, σε στιγμές ορόσημο για την
παρουσία μου και την πορεία μου, στο
«ανωγειανό γίγνεσθαι» της Αθήνας. Με
πίστεψες και με δέχθηκες στη ζωή σου, και
σ’αυτήν της οικογένειάς σου, σαν να ήμουν
γιός σου.
Όλοι όσοι σε γνωρίσαμε, και συνυπήρξαμε
θα σε θυμόμαστε ως άνθρωπο εργατικό,
υπομονετικό και τίμιο. Με χίλιες δυσκολίες
και με την ορφάνια σου, μεγάλο εμπόδιο
στη ζωή, δεν λύγισες. Ρίχτηκες με καρτερία
στον αγώνα για την επιβίωση. Άξιος συμπαραστάτης σου με την απαράμιλλη ευγένεια και την ανθρωπιά της, η σύζυγός
σου, Γιαννούλα Κουτάντου. Τα τρία παιδιά
που αποκτήσατε, την Ιζαμπέλα, την Ειρήνη και το Γιάννη, είχες την τύχη να τα δεις
και καμαρώσεις να πορεύονται πανάξια
στην ζωή και να σε εκπροσωπούν περήφανα σε κάθε περπατησιά τους. Τους δίδαξες
την πειθαρχία, το σεβασμό στο συνάνθρωπο, την υπευθυνότητα και εργατικότητα και
προπάντων να μην πτοούνται από τις δυσκολίες, αλλά να βλέπουν την ζωή αγωνιστικά. Και δεν έσφαλες.
Δεν θα ξεχάσω, την όμορφη και σεμνή συμπεριφορά σου, χωρίς ίχνος αλαζονείας ή
έστω αμετροέπειας. Ήσουν απλός, προσιτός, ολιγαρκής, ανιδιοτελής, φιλότιμος.
Άνθρωπος ανοικτόκαρδος, με ψυχή ευαίσθητη. Ένιωθες και το έδειχνες. Θυμάμαι
ότι αγαπούσες και έβρισκες νόημα ζωής
στην προσφορά στο συνάνθρωπο, στην
πραγματική φιλία, στην καλή παρέα, στην
επικοινωνία.
Λυπάμαι πολύ, μα τώρα το συλλογιέμαι και
με στεναχωρεί πολύ, για τις παρέες που
έχασα, μαζί σου. Για τις φορές που μ’αναζήτησες και δεν μπόρεσα να βρεθώ κοντά
σου. Όμως, έχω να θυμάμαι πολλά από
εσένα. Κυρίως το μορφή σου, τη στοργή
και την έννοια που με περιέβαλες, σαν να
γνώριζες το σωστό για μένα, καλύτερα από
εμένα τον ίδιο.
Ήσουν πιστός στις παραδόσεις, στα ήθη,
τα έθιμα και στις αξίες της Ανωγειανής
κοινωνίας, την οποία λάτρεψες. Για μένα
η είδηση της επιδείνωσης της υγείας σου,
το περασμένο καλοκαίρι, με γέμισε έννοια
και αγωνία για τη ζωή σου. Δυστυχώς, ήρθε τελικά η φορά που δεν τα κατάφερες.
Όμως, εκεί που πήγες, παρηγοριά για μένα
είναι ότι θα κάνεις την πιο καλή παρέα με
τον πατέρα μου.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου, αγαπημένε μου θείε. Πολύ σ’ευχαριστώ, μέσα
από την καρδιά μου, για όλα όσα μου πρόσφερες. Δεν θα τα ξεχάσω. Δεν θα σε ξεχάσω.
Ο «ανηψιός» σου,
Γιάννης Μανουράς
(του Σωμαροβασίλη)
Στη μνήμη του Γιώργη Μανουρά (Ψαρογιώργη), ο Γιάννης Μανουράς (του Σωμαροβασίλη) εισέφερε στη «Φωνή των Ανωγείων», το ποσό των 100 ευρώ.

Ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον»

&
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Σας εύχονται

Χρόνια Πολλά
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Καλή Χρονιά
με Υγεία!
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