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Ο… γυναικολόγος Αλέξανδρος Βασταρδής
από την τηλεοπτική σειρά του ΑΝΤ1
«Άγριες Μέλισσες»,
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ,
ΜΙΛΑ ΣΤΗ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ».

Για 2η φορά μέσα σε 3 χρόνια,
τ' Ανώγεια "βυθίζονται"
στη δίνη της "κακιάς στιγμής".
Θύματα αυτή τη φορά
οι συγχωριανοί μας
Λευτέρης Καλομοίρης και
Γιώργης Ξυλούρης
Σελ. 12-15

Σελ. 4-7

«Μένουμε Σπίτι με Ανωγειανή Παρέα»
Ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας ακόμη μια φορά
πλάι στα μέλη και τους φίλους του,
με μια εμπνευσμένη δράση μέσα στην…
αδράνεια της καραντίνας,
›σελ. 16-17
που μας επέβαλε ο Covid-19

✓

ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΙΑ ΓΙΓΑΝΤΙΑ
ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Χρηματοδότηση ύψους
237.900 ευρώ στο Δήμο Ανωγείων

στο πλαίσιο ενίσχυσης ορεινών
και μικρών νησιωτικών Δήμων
από το Υπουργείο Εσωτερικών
Σελ. 11

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜA

ΣΚΕΨΕΙΣ

500

στο Δήμο Ανωγείων
από το Θέμη Μέμμο

›Σελ. 11

σελ. 2, του Γιάννη Μανουρά

Π ρ ο σ φ ο ρ ά
υφασμάτων
μασκών

›σελ. 11

ανωγειανεσ αθιβολεσ, σελ. 9

Ιστοριεσ του ωκεανου
σελ. 7, της Μαρίας Χρονιάρη

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

σκέψεις...

2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Ανωγειανές...

Η ιστορία που γράφεται με «μπάλες»…
Δυο άντρες στο χώμα. Μαυροντύθηκε το χωριό. Ξανά. Αγανάκτηση, οργή, περίσκεψη,
σιωπή και στο τέλος…τί; Λήθη; Όχι αυτή τη φορά. ΄Ετσι θέλω να πιστεύω. Γι’αυτό θα
προσπαθώ. Το «έργο» το έχουμε ξαναδεί. Η οπλοκατοχή είναι πρόβλημα. Μεγάλο και
δυσεπίλυτο. Δεν μ’ενδιαφέρει να ακούω πια για παλικαριές και για εγωισμούς, για
περηφάνια και τιμή… Πλέον ούτε εννοώ, ούτε αντιλαμβάνομαι, τη δήθεν προβαλλόμενη ως στάση ζωής, την οποία ακόμα και σήμερα, πολλοί επικαλούνται (σχεδόν αντανακλαστικά) ως άλλοθι, για τη συνέχιση και δικαιολόγηση της ανόητης συμπεριφοράς
των κουμπουροφόρων. Άλλωστε μετά απ’όλα αυτά, ποιον ενδιαφέρει αυτή η απλοϊκή,
κενή προσέγγιση; Τί να πρωτοσκεφτώ…; Πολλοί μίλησαν τις μέρες που πέρασαν.
Πολλοί λάλησαν κι έγραψαν.: «Μπαίνουμε μπροστά…Φτάνει πια…». «Τ’Ανώγεια δεν
είναι αυτά…έχουμε πολιτισμό…». «Δεν πάει άλλο…». Άλλοι φάνηκαν και ξαναφάνηκαν στα κανάλια. Μίλησαν και ξαναμίλησαν στα ραδιόφωνα. Προτάσεις επί προτάσεων. Αυτόκλητοι σωτήρες και ρήτορες. Συζητήσεις επί συζητήσεων... Πολύ φασαρία.
Εντάξει, το είπαμε και το συμφωνήσαμε:. «Στον αγώνα κατά της οπλοκατοχής και
οπλοχρησίας….κανείς δεν περισσεύει». Θα περίμενα όμως, περισσότερη περίσκεψη
και στο εξής πλέον δράση. Πράξεις. Το ζητούμενο τώρα πια, δεν είναι (πότε άλλωστε,
ήταν…;) να τα πούμε και να εξαφανιστούμε. Όπως επίσης, ζητούμενο, δεν είναι να
αρχίσουμε να μιλάμε πάλι, όταν «ω μη γένοιτο», γίνει πάλι το κακό. Έχουμε περάσει
απ’αυτό το στάδιο. Άπρακτοι και αναποτελεσματικοί, δυστυχώς. Το θέμα τώρα, είναι
να περάσουμε στην πράξη. Εδώ μας θέλω...
Ας δούμε έτσι, στο πλαίσιο αυτό, τί, με ποια αφορμή και πώς το έκαναν στην Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Mεγάλη Βρετανία), για να αντιμετωπίσουν οι αγγλοσάξωνες, το οξύ κι εκεί, πρόβλημα της οπλοκατοχής. Και αναφέρομαι στις δύο αυτές
χώρες, καθώς και οι δικοί τους άνθρωποι περηφανεύονται για την ανδρειοσύνη, την
λεβεντιά, και αν δέχεστε, και την παλικαριά τους. Άλλωστε Βρετανοί και Αυστραλοί,
και μαχητές υπήρξαν στο πέρασμα των χρόνων, και σύμμαχοι μας, στα χρόνια της
γερμανικής κατοχής. Περήφανοι και γενναίοι κι αυτοί.
Όταν λοιπόν, τον Απρίλιο του 1996, ένας λευκός άνδρας, ο 28χρονος Martin Bryant,
άνοιξε πυρ και σκότωσε 35 άτομα και τραυμάτισε άλλα 23, με ένα ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο, σ’ένα λιμάνι, το Port Αrthur της Τασμανίας στην Αυστραλία, το περιστατικό αυτό, ως η μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας,
άρχισε να μνημονεύεται ως «η σφαγή στο Port Αrhtur». Τότε, παρά τις ισχυρότατες
αντιδράςεις μερίδας πολιτών και διαφόρων lobby όπλων, η κυβέρνηση σε συνεργασία
με τα 6 κρατίδια της κοινοπολιτείας ψήφισε νόμους που απαγόρευαν τα ημιαυτόματα
όπλα που σκοτώνουν πολλούς ανθρώπους γρήγορα, υιοθέτησε νεές προδιαγραφές
έκδοσης άδειας όπλων, θεσμοθέτησε υπηρεσία Εθνικού μητρώου καταγραφής όπλων
και θέσπισε περίοδο αναμονής 28 ημερών για αγορές όπλων. Οι παραπάνω, μάλιστα
κινήσεις, οδήγησαν στη σύσταση της Εθνικής Συμφωνίας Όπλων. Η Κυβέρνηση κατέστρεψε περισσότερα από 600.000 όπλα των πολιτών με χρήματα που προέρχονταν
από άμεσους φόρους των ίδιων. Τότε ήταν μάλιστα που ο συντηρητικός πρωθυπουργός
John Ηoward δήλωσε: «Έχουμε μια ευκαιρία (ως χώρα) να μη βαδίσουμε στο Αμερικανικό μονοπάτι».
Έκτοτε λοιπόν, σύμφωνα με πολυάριθμα ερευνητικά πορίσματα, οι δείκτες ανθρωποκτονιών και αυτοκτονιών έπεσαν κατακόρυφα, καθώς και (όλως ενδεικτικά) την περίοδο 1995-2006 μειώθηκαν κατά 59 % και 65 % αντίστοιχα. Ειδικότερα οι ανθρωποκτονίες με όπλο (πέραν των μαζικών δολοφονιών) μειώθηκαν από 0,37 ανά 100.000
κατοίκους το 1995, σε 0,17 ανά 100.000 κατοίκους το 2006.
Όμως και στην Σκωτία (στο Ηνωμένο Βασίλειο), ένα παρόμοιο με το προαναφερόμενο, περιστατικό, το 1996 ανάγκασε τη χώρα να αυστηροποιήσει τους νόμους περί
οπλοκατοχής. Ήταν 13 Μαρτίου του 1996, όταν ο 43χρονος Thomas Ηamilton εισέβαλε στο γυμναστήριο του δημοτικού σχολείου και σκότωσε 16 παιδιά ηλικία 5 και 6
ετών καθώς και την καθηγήτριά τους Gwen Mayor, η οποία προσπάθησε να προστατέψει τα παιδιά. O ίδιος ο δράστης βρέθηκα λίγο αργότερο νεκρός, όταν έστρεψε ένα
από τα 4 όπλα που κρατούσε, προς τον εαυτό του…Τους μήνες που ακολούθησαν τη
σφαγή, μια πετυχημένη δημόσια καμπάνια, ενάντια στην οπλοκατοχή κατέληξε σ’ένα
λαϊκό αίτημα που συγκέντρωσε περισσότερες από 750.000 υπογραφές και οδήγησε την
κυβέρνηση και τον τότε, επίσης συντηρητικό πρωθυπουργό John Mayor, να θέσει
ερώτημα περί των σχετικών νόμων και να θεσμοθετήσει καλύτερους τρόπους προστασίας του κοινού. Όλα τα πυροβόλα αυτόματα και ημιαυτόματα όπλα καθώς και τα 22
άρια περίστροφα απαγορεύτηκαν. Σε διάστημα 1 έτους από το περιστατικό, η ιδιωτική
κατοχή όπλων απαγορεύτηκε και το Ηνωμένο Βασίλειο απέκτησε μια από τις σκληρότερες νομοθεσίες οπλοκατοχής.
Εκ του αποτελέσματος πλέον, κατόπιν των ανωτέρω δράσεων, οι απόπειρες ελέγχου
των όπλων και της κατοχής τους, στις δύο προαναφερόμενες χώρες, καθώς και οι κεντρικές κυβερνητικές παρεμβάσεις σε νομοθετικό επίπεδο, απέτρεψαν σε μεγάλο βαθμό και έτσι περιόρισαν την ένοπλη βία, και οδήγησαν σε κατακόρυφη μείωση των
αυτοκτονιών τόσο στην Αυστραλία, όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Δεν μπορώ λοιπόν, κατόπιν των ανωτέρω, να μη σκεφτώ, ότι και στον τόπο μας, μπορούμε να δούμε τα πράγματα διαφορετικό. Με τρόπο δραστικό και παρεμβατικό. Δεν
αμφιβάλω, βέβαια, ότι η κρατική παρέμβαση και η διαρκής εποπτεία, ίσως να μην βρουν
πολύ πρόσφορο έδαφος στον τόπο μας, τ’ Ανώγεια ή αλλού στην Κρήτη ή την Ελλάδα.
Το σίγουρο, ωστόσο είναι ότι ο έλεγχος στα όπλα και απαιτείται και επιβάλλεται.
Κι εάν η κεντρική διοίκηση, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, αργήσουν να αναλάβουν
δράση ή να δράσουν περιοριστικά ή έστω προληπτικά, το σίγουρο είναι, ότι ο χαμός
των τριών αλησμόνητων και αδικοχαμένων, τα τελευταία τρία χρόνια, συγχωριανών
μας, έχει ήδη μπολιάσει το έδαφος για την αλλαγή. Μια αλλαγή, για την οποία βάσιμα
ελπίζω, ότι με τη συνδρομή καλών, άξιων και κυρίως εμπράκτως πρόθυμων, θα πνεύσει
τον άνεμο για το καινούργιο και διαφορετικό. Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά πρέπει
αρχίσουμε να τον περπατάμε. Και αυτός ο δρόμος ξεκινά από τα σχολεία, τα παιδιά
μας και τους δασκάλους τους... Δεν πάει άλλο.Γιάννης Βασ. Μανουράς
συντάκτης

μουσικές
κυκλοφορίες
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Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
των Ανωγειανών της Αθήνας
«ΤO ΙΔΑΙOΝ ΑΝΤΡOΝ»

Το λουλούδι
της αγάπης»

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

ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΑΛΛΕΡΓΗ

Ζαχαρένια Νικηστρ. Ανδρεαδάκη

«

Γραφεία

εκδοτησ

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

›› «Πού να σε βρω λουλούδι της αγάπης... σε ποιο
βουνό να γίνω στρατηλάτης...» - Όλοι ψάχνουμε γι’
αυτό το λουλούδι της αγάπης, πάντα έτοιμοι να γίνουμε στρατηλάτες!
Αυτοί οι υπέροχοι στίχοι της Δέσποινας Σπαντιδάκη
«κεντήθηκαν» περίτεχνα από την μουσική του Λευτέρη Καλλέργη, μια μουσική που τους έδωσε στο μέγιστο
τη δυναμική που χρειαζόντουσαν.
Η ξεχωριστή ενορχήστρωση από τον Πάρι Περυσινάκη έδωσε την τελική πινελιά κι έτσι το κομμάτι έγινε
ο ιδανικός προπομπός της νέας δισκογραφικής δουλειάς του Λευτέρη Καλλέργη που αναμένουμε όλοι με
ανυπομονησία...
Που να σε βρω λουλούδι της αγάπης
σε ποιο βουνό να γίνω στρατηλάτης
Ν’ αγωνιστώ σαν ήρωας γενναίος
να κάμω για χατήρι σου το χρέος
Να πολεμήσω με στοιχειά και με αγρίμια
και του χιονιού την παγωμένη γύμνια
Να φεύγει ο χρόνος μ’ ένα μαύρο καράβι
και εγώ να πλέκω του ερχομού σου το στεφάνι
Και μιαν αυγή το σύννεφο τ’ Απρίλη
να ΄ρθει ντυμένο με του έρωντα το δείλι
Και στη βροχή που θα λουστεί η φύση
μπροστά μου την εικόνα σου θ’ αφήσει.
Έπαιξαν οι μουσικοί:

Λύρα: Λευτέρης Καλλέργης
Λαούτο: Μανούσος Καλλέργης
Μαντολίνο, λαούτο στεριανό, λύρες στα τραγούδια
2 και 8: Πάρις Περυσινάκης
Νέυ, φλογέρα: Νίκος Παραουλάκης
Σαντούρι: Παναγιώτης Βέργος
Κιθάρες: Γιώργος Χατζόπουλος
Κοντραμπάσο: Μίμης Ντούτσουλης
Κρουστά: Νίκος Μερετάκης
Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Studio Sierra το Νοέμβρη του 2019 από τον Παναγιώτη Πετρονικολό.
Συμπληρωματικές ηχογραφήσεις έγιναν στο Studio
Subway Vangelis Sapounas
Μίξεις: Γιάννης Παξεβάνης – Studio Pytzamax
Mastering: Πάρις Περυσινάκης
Ενορχήστρωση: Πάρις Περυσινάκης
Επιμέλεια παραγωγής: Ανδρέας Αεράκης
Βίντεο – μοντάζ: Γιώργος Χασουράκης
Παραγωγή: Αεράκης – Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι & Σείστρον
Το παρόν αποτελεί αναδημοσίευση από το σχετικό
Δελτίου Τύπου της Δισκογραφικής Εταιρείας
«Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι: Αεράκης – Σείστρον»
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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

Ευχαριστήρια
Α) Ο Δ/ντης του Κ.Υ Ανωγείων ευχαριστεί θερμά για τις προσφορές τους:
› Εις μνήμη Χριστόδουλου Μαγού
λιου, την οικογένεια των Μιχάλη Ελένης Σμπώκου που διέθεσαν το
ποσό των 50,00 ευρώ
› Εις μνήμη Γεωργίου Χαιρέτη
(Μπιντόφη) την οικογένειά του, που
διέθεσε το ποσό των 50,00 για τη
συμπλήρωση δύο (2) ετών από το
θάνατό του.
› Εις μνήμη Ανδρονίκης Σκανδάλη την
οικογένεια των Νικολάου και Ριρίκας
Αεράκη που διέθεσαν το ποσό των
50,00 ευρώ με αφορμή τη συμπλήρωση
ενός (1) έτος από το θάνατό της.
› Εις μνήμη Βασιλείου και Νίκης
Σκουλά (Καβοβασίλη), τα παιδιά τους,
που διέθεσαν το ποσό των 300,00 ευρώ
με αφορμή τη συμπλήρωση ενός (1)
έτους από το θάνατο του πατέρα τους
Βασίλη και τεσσάρων (4) ετών από το
θάνατο της μητέρας τους Νίκης.
› Εις μνήμης Νικήτα Χαιρέτη τους
-Χαράλαμπο Σκουλά (Λαμπίτση),
που διέθεσε το ποσό των 50,00 ευρώ,
-Μανώλη Σκουλά (Χουμά), που
διέθεσε το ποσό των 50,00 ευρώ,
-Μανώλη Σκουλά (Σονόρα), που
διέθεσε το ποσό των 50,00 ευρώ,
-Την οικογένεια της Αριστέας
Σμπώκου (Ζαχαροκώστενα), που
διέθεσε το ποσό των 100,00 ευρώ.
› Εις μνήμη Αλεξάνδρας Χαιρέτη
(Τράγκα) την οικογένεια των Κωνστα
ντίνου και Ελευθερίας Φρυσάλη, που
διέθεσαν το ποσό των 100,00 ευρώ.
› Εις μνήμη Σάββα Κουνάλη (Κουνα
λόσαββα) την σύζυγο και τα παιδιά
του, που διέθεσαν ποσό 200,00 ευρώ
με αφορμή τη συμπλήρωση ενός (1)
έτους από το θάνατό του.
› Εις μνήμη Στέλιου Σταυρακάκη
(Στέλακα)
-Την οικογένειά του, που διέθεσε
ποσό 300,00 ευρώ
-Τη Μυρσίνη χήρα Γεωργίου
Σταυρακάκη (Γεωργαντά) και την
κόρη της Κρυσταλλία, που διέθεσαν ποσό 100,00 ευρώ.
-Την οικογένεια των Ζαχαρία και
Ρηνιώς Σταυρακάκη (Ζαχαράκη),
που διέθεσε το ποσό των 50,00 ευρώ.
› Εις μνήμη Αριστείδη Φασουλά,
την οικογένειά του, που διέθεσε το
ποσό των 100,00 ευρώ.
› Για την προσφορά υφασμάτινων
μασκών προσώπου για το προσωπικό του Κ.Υ. τις
-Αργυρώ Κονιού – Σταυρακάκη,
τεμάχια τριάντα (30)
-Ρηνιώ Καλομοίρη – Σκουλά
(Μίχαλου) τεμάχια δεκαπέντε (15)

Αρετή Ρετινιώτη για τη δωρεά
ποσού 50,00 ευρώ.
› Εις μνήμη Στελή Σταυρακάκη τους
-Τον κ. Μύρωνα Σκουλά του
Τζαβελοβασίλη για τη δωρεά
ποσού 200,00 ευρώ,
-Την Μαρία Σκουλά του Κίκη για
τη δωρεά ποσού 50,00 ευρώ,
-Την Σταυρακάκη Δήμητρα του
Γεωργίου και της Μυρσίνης για τη
δωρεά ποσού 50,00 ευρώ,
-Την Σταυρακάκη Αγάπη του
Γεωργίου και της Μυρσίνης για τη
δωρεά ποσού 50,00 ευρώ.
› Εις μνήμη Άννας Σουλτάτου τον
σύζυγό της Σουλτάτο Θανάση για τη
προσφορά ενός αρνιού για γεύμα στο
ενιαίο μαγειρείο του Δήμου.
› Εις μνήμη Γιώργη Ξυλούρη (Κίτρου)
την οικογένειά του για τη προσφορά
αρνιού, ανθότυρου, γλυκών κ.λ.π.
› Εις μνήμη Ελένης Βλατά τα παιδιά
της Χαρούλα, Μαρίνα, Ελευθερία και
Μενέλαο για τη προσφορά γεύματος
στο ενιαίο μαγειρείο του Δήμου αξίας
100,00 ευρώ με αφορμή τη συμπλήρωση
ενός έτους από το θάνατο της.
› Εις μνήμη Βύρωνα Σφακιανάκη την
οικογένεια του Αχιλλέα Σφακιανάκη
για την προσφορά ποσού 100,00 ευρώ.
› Το φαρμακείο των Μενέλαου και
Ελένης Παπαδιού για τη προσφορά
50 αντισηπτικών 500ml που διατέθηκαν
σε μοναχικά άτομα του δήμου.
› Το κρεοπωλείο του Γιάννη Κουνάλη
του Ανδρέα για τη προσφορά 12 κιλών
κοτόπουλου και 5 κιλών κιμά για το
ενιαίο κοινωνικό μαγειρείο του δήμου.
› Την οικογένεια των Γρηγόρη
Μαρούση και Βούλας Σαλούστρου
(Μαντομανώλη) για τη προσφορά 30
κιλών μελιού που διατέθηκε στα άτομα
του ενιαίου κοινωνικού μαγειρείου του
δήμου.
› Την Κυριακή Αγριμάκη σύζυγο του
Γεωργίου Σπαχή του Αντωνίου για τη
δωρεά 50,00 ευρώ στο ενιαίο μαγειρείο
του Δήμου για την παρασκευή κέικ και
διανομή του στα μοναχικά άτομα του
προγράμματος.
› Την οικογένεια των Χαιρέτηδων για
την προσφορά 4 αρνιών και 10 κιλών
ξινόχοντρου για το πανηγύρι του Αγ.
Πνεύματος στα Δανούζα, που λόγω
κορωνοιού δεν έγινε τραπέζι.
› Τον τον κ.Θέμη Μέμμο για τη δωρεά
500 υφασμάτινων μασκών στο Δήμο
Ανωγείων. Το συγκεκριμένο υλικό θα
διανεμηθεί σε διάφορες υπηρεσίες και
δομές που τις έχουν ανάγκη και
λειτουργούν εντός του Δήμου. Τέτοιες
ενέργειες από συγχωριανούς μας, και
όχι μόνο, συνδράμουν σημαντικά στο
έργο μας, αποτελούν παράδειγμα και
μας κάνουν να μη χάνουμε την
εμπιστοσύνη μας στον άνθρωπο και τη
δύναμη της αγάπης και αλληλεγγύης.

Β) Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας – Πολιτισμού (Κοινωνική
Υπηρεσία) του Δήμου Ανωγείων, αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά για τις προσφορές τους:
› Εις μνήμη Ελένης Σπαχή, τα παιδιά
της Μαίρη, Νίκο και Αγγελική, για
την δωρεά 300,00 ευρώ.
› Εις μνήμη Νικήτα Χαιρέτη, την οικογένεια του Εμμανουήλ Χαιρέτη
(Μανωλαρά) για την δωρεά ποσού
50,00 ευρώ.
› Εις μνήμη Αγησίλαου Φρυσάλη, τον
κ. Νεκτάριο Φρυσάλη για την δωρεά
ποσού 100,00 ευρώ.
› Εις μνήμην Ιοκάστης - Ελένης
Τσαγκαράκη το γένος
Χριστόδουλου Σμπώκου
-Την κα Καίτη συζ. Ιωάννη
Σμπώκου (Στρατηγού) για τη
δωρεά ποσού 100,00 ευρώ,
-Τον κο Πλάτωνα και την κα.

Γ) Η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου
και Λυκείου Ανωγείων ευχαριστεί θερμά για τις προσφορές τους:
› Εις μνήμη Γιάννη Χαχλιούτη τον
Αναστάσιο Σταυρακάκη του Ευαγγέ
λου, ο οποίος διέθεσε ποσό 50,00 ευρώ.
› Εις μνήμη Αριστείδη Φασουλά τον
Μανώλη Κονιό του Χαραλάμπους, ο
οποίος διέθεσε ποσό 50,00 ευρώ,
› Εις μνήμη Ιοκάστης Μπαγκέρη τα
αδέλφια της Περσεφόνη και Χαρά
λαμπο Μπαγκέρη, οι οποίοι διέθεσαν
το ποσό των 300,00 ευρώ.
› Εις μνήμη Σμπώκου Αριστείδη
(Ατζαρά) για τις προσφορές τους
-Την οικογένεια του Γιάννη
Χαχλιούτη (Χαχλιουτογιάννη), η
οποία διέθεσε το ποσό των 50,00
ευρώ,
-Τον Αριστείδη (Αρη) Βρέντζο του
Γεωργίου, ο οποίος διέθεσε το
ποσόν των 50,00 ευρώ.
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Ο… ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1
«ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ»,

Την πόρτα στη δικηγορία την έχεις κλείσει
οριστικά, ακόμα κι αν η τέχνη περάσει βαθιά και
παρατεταμένη κρίση;
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ΜΙΛΑ ΣΤΗ

Την πόρτα στη δικηγορία την έχω κλείσει
τελείω ς! Θα μείνω στην τέχνη, ακόμα
κι αν τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα!
Εξάλλου, δυσκολίες υπάρχουν σε όλα
τα επαγγέλματα.

Τι λέει για:
› Την απόφασή του να αφήσει οριστικά τη Νομική
για χάρη της τέχνης…
› Την αντίδραση της οικογένειάς του στις αποφάσεις του…
› Τους νέους ηθοποιούς που χάθηκαν στην πορεία…
› Τις ανασφάλειες και τις ιδιαιτερότητες της ηθοποιίας…
› Τα μουσικά κομμάτια του και τους βιωματικούς στίχους…
› Τη μοναδικότητα των Ανωγείων, τους ανθρώπους,
αλλά και τα κακώς κείμενα…
› Τη μαντινάδα που του αρέσει από μικρός και
την οποία έχει κρατήσει έως σήμερα…

τους ντόπιους ανθρώπους στο «Μεϊντάνι» να αυτοσχεδιάζουν με μαντινάδες,
όλο αυτό ήταν κάτι συναρπαστικό που
κάθε άλλο παρά αδιάφορο δεν με άφηνε!
Το γεγονός ότι για όλους εμάς τους στιχουργούς που μπορεί ο στίχος να κρατήσει μήνες για να βγει, εκεί στα Ανώγεια
έβγαινε με απίστευτη ταχύτητα και με
μεγάλη ποιότητα! Αυτό κι αν είναι τέχνη!
Μην ξεχνάς, όμως, ότι πέρα από το
ταλέντο, οι μαντιναδολόγοι έχουνε
και το ερέθισμα που τους βοηθάει…
λόγου χάρη πανέμορφες παρουσίες
στα μπαλκόνια, στις αυλές Ή τριγύρω
τους ένα βαθύ κι ανείπωτο
ερωτικό πόνο…

› Ναι, σίγουρα, αλλά όπου κι αν είσαι

πάντα βρίσκεις ένα ερέθισμα για να σε
εμπνεύσει.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤOΝ

Ποια ήταν η αντίδραση της
οικογένειάς σου, όταν έμαθε
ότι οριστικά θα άλλαζες δρόμο
στη ζωή σου από αυτόν που είχες
αρχικά χαράξει μέσω της Νομικής;

Μανώλη
Σκανδάλη

› Η μητέρα μου πάντα ήταν χαρούμενη

Ω

με αυτήν την προοπτική, αλλά ο πατέρας
μου, να πω την αλήθεια, όχι και τόσο! Του
πατέρα μου δεν του άρεσε το ενδεχόμενο
να γίνω καλλιτέχνης. Το είχε, βέβαια,
«μυριστεί», όταν από μικρός ασχολούμουν με όλα αυτά, αλλά ήθελε να πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα μου περάσει…

ς μουσικός, πλέκει λέξεις στου νου του το αργαστήρι
πάνω στα έμμετρα δημιουργήματά του και στους
ρυθμούς των στίχων…

Ω ς ηθοποιός, ποιεί - ήθος στο μέγιστο βαθμό για λογαριασμό
της τέχνης που υπηρετεί…

Ήταν αυστηρός ο Πέτρος;
(σ.σ. ο πατέρας του)

Ω ς άτομο, η γλυκύτητα και η απλότητά του σε αιχμαλωτίζουν,
γεννώντας ταυτόχρονα διαρκή ποιότητα ανθρωπιάς …

› Ναι, ναι, ήταν αυστηρός! Θυμάμαι, χα-

ρακτηριστικά, όταν ακόμα ήμουν στη
«Μελωδία της Ευτυχίας», μου έλεγε ότι:»
Αν δεν μου φέρεις άριστα, εγώ θα σε
σταματήσω»! Οπότε κι εγώ αναγκαζόμουνα να διαβάζω. Με τα χρόνια, βλέποντας ο πατέρας μου ότι αυτό προχωράει
κι εγώ εξελίσσομαι, είναι χαρούμενος και
υπερήφανος!

Ο δικός μας Δημήτρης Σαμόλης μέσα από τις σελίδες
της «ΦΩΝΗΣ » επιβεβαιώνει απόλυτα τα λεγόμενά μας!

κ αλη σ ασ α ναγνω ση!

Δημήτρη, καλημέρα! Χαίρομαι
που σε γνωρίζω από κοντά και
σ΄ ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή
της πρότασης να μιλήσεις
στη «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ».

δία της Ευτυχίας», από εκεί ξεκίνησαν όλα.
Έπειτα, παιδάκι ακόμα, ήμουν στη χορωδία του Δημήτρη Τυπάλδου και όλο αυτό
άρχισε να γίνεται τρόπος ζωής.

› Εγώ σ’ ευχαριστώ! Βασικά, είναι με-

Είχες καλλιτεχνικά πρότυπα Ή άτομα
που σου άρεσαν πάρα πολύ;

γάλη μου τιμή να μιλήσω στη «ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»!
Ξέρω ότι έχεις σπουδάσει νομικά.
Πότε σε βρίσκει το «μικρόβιο» ώστε
να σε κάνει να ασχοληθείς, γενικά,
με την τέχνη;

› Το «μικρόβιο» με βρίσκει από πολύ

μικρό, στα δεκατρία μου, όταν η μητέρα
μου με πήγε σε ακρόαση για τη «Μελωδία της Ευτυχίας» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αφού με πήρανε στη «Μελω-
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Οι στίχοι στα τραγούδια σου είναι
βιωματικοί κυρίως. Τα αισθήματα,
τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις,
σου κεντρίζουν το ερέθισμα, ώστε να
βγουν ο στίχος και οι ρίμες;

› Ναι, βέβαια! Νομίζω ότι παίζει πολύ

› Η αλήθεια είναι ότι πρότυπα δεν είχα,

αλλά είχα πάντα αυτή την ανάγκη να εκφραστώ μέσα από την τέχνη…
Συνέβαλε στην πορεία σου το γεγονός
ότι τα Ανώγεια, τα καλοκαίρια κυρίως,
μετατρέπονται σε Πυρήνα Πολιτισμού;

›

› Σίγουρα - σίγουρα! Επειδή υπάρχει και

το γονίδιο από εκεί και λόγω του ότι στα
Ανώγεια πηγαίναμε οικογενειακώς κάθε
καλοκαίρι, βλέποντας και ακούγοντας

1 Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
2-3 ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑ ΤΗΝ «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
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σημαντικό ρόλο. Κάπως γίνεται αυτόματα, η αλήθεια είναι ότι ούτε κι εγώ δεν
ξέρω πώς γίνεται. Η όλη διεργασία μοιάζει με αυτή της μαντινάδας. Κάποια στιγμή έρχεται μια ιδέα που πρέπει να γίνει
τραγούδι, παίρνω την κιθάρα μου και
σιγά – σιγά, δεν καταλαβαίνω με ποια
λειτουργία, γίνεται. Το σίγουρο είναι ότι
γίνεται με έναν τρόπο φυσικό, οργανικό
κι ωραίο! Μπορεί να ξεκινήσει ο στίχος
με κάτι βιωματικό, αλλά στη συνέχεια

μπορούν να μπουν και στοιχεία φανταστικά ή κάτι που μπορεί να πουν ορισμένοι φίλοι μου, ώστε τελικά να δέσει
και να ολοκληρωθεί το τραγούδι.
Μόλις χθες κυκλοφόρησε ο νέος
δίσκος σου με τίτλο «Πινόκιο».
Πες μας δυο λόγια για αυτό
το νέο σου δημιούργημα.

› Είναι ένας δίσκος τον οποίο γράφω
εδώ και δυο χρόνια. Έχει μέσα εννέα
τραγούδια από τα οποία τα οκτώ είναι
δικά μου όσον αφορά στίχους – μουσική και το άλλο των Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου.
Είναι τα παιδιά που έχουν γίνει γνωστά, κυρίως, μέσα από τα τραγούδια
της Νατάσας Μποφίλιου. Υπάρχουν
και δυο ντουέτα με τη Μάρθα Φριντζήλα, την οποία θαυμάζω πάρα πολύ και
με τον Κωστή Μαραβέγια, που επίσης
θαυμάζω πολύ! Είναι άτομα που εκτός
από γνωστά στο κοινό είναι και ποιοτικά κι έχουν πραγματική αγάπη για
τη μουσική και γι’ αυτό που κάνουν!
Ο τίτλος του έργου «Πινόκιο»
είχε να κάνει με έναν από
τους παιδικούς σου ήρωες;

› Η αλήθεια είναι ότι το έγραψα με

αφορμή τον «Καραγκιόζη» του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά, επίσης, θεωρούσα ότι ο Πινόκιο είναι κάπως ο
σύγχρονος άνθρωπος. Ο Πινόκιο τι
ήταν; Ήταν μια ξύλινη μαριονέτα που
ήθελε να ζήσει τα αισθήματά του και
να γίνει ένας πραγματικός άνθρωπος.
Κάπως έτσι είναι και ο σύγχρονος άνθρωπος που έχει ένα «ξύλινο» λόγο,
σε μια εποχή που βιώνουμε όλα αυτά
που συμβαίνουν γύρω μας, μέσα σε μια
κοινωνία στην οποία έχουμε την ανάγκη να νιώσουμε τον εαυτό μας και τα
συναισθήματά μας. Έτσι κάπως το
είδα γράφοντας ένα θεατρικό τραγούδι για τον «Πινόκιο».
Είναι σίγουρο ότι το διαδίκτυο είναι
και ευλογία και κατάρα. Κάνει,
μεταξύ των άλλων, εξαιρετική
δουλειά όσον αφορά τη διάδοση
των τραγουδιών και την πορεία των
καλλιτεχνών, αλλά και σοβαρή ζημιά
όσον αφορά τα έσοδα των διαφόρων
εταιρειών και τα ποσοστά
των συντελεστών. Έτσι δεν είναι;

› Ισχύει αυτό! Η δισκογραφία περνά-

ει μια κρίση εδώ και πολλά χρόνια.
Είναι μια φάση πολύ μεταβατική. Από
τη μια όλοι οι καλλιτέχνες άμεσα μπορούν να βάλουν τα κομμάτια τους στο
You Tube και να ακουστούν, αλλά από
την άλλη, όμως, γιατί να μπει ο καθένας στη διαδικασία να πάει να τα αγο-

›
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Ιστορίες του ωκεανού

››
Τι νοσταλγείς από την Κρήτη και τα Ανώγεια;
ράσει, αφού στο διαδίκτυο μπορεί να
τα ακούσει δωρεάν; Όλο αυτό είναι
κάτι υπό διαμόρφωση.
Βλέπουμε πάρα πολλά άτομα
που ενώ έχουν κάνει καλές
σπουδές, έχουν στραφεί σε διάφορες
καλλιτεχνικές κατευθύνσεις παρά
τη φαινομενική ή και ρεαλιστική
ανασφάλεια που έχει ο
καλλιτεχνικός κόσμος. Γιατί, κατά
τη γνώμη σου, συμβαίνει αυτό;
Η τέχνη έχει κάτι το μοναδικό
που επηρεάζει βαθιά τα εσώψυχα
του καθενός;

› Φαντάζομαι, είναι πολύ ξεχωριστό

για τον καθένα. Εικάζω ότι στην αρχή
ξεκινάς να κάνεις κάτι το πιο σίγουρο,
γιατί δεν ξέρεις τελικά πώς και πού θα
σε βγάλει η ζωή, αλλά στη συνέχεια αν
έχεις πραγματικά την ανάγκη να εκφραστείς μέσα από την τέχνη, δεν μπορείς να αντισταθείς πάνω σε αυτό!
Όταν εγώ κλήθηκα να επιλέξω μεταξύ
της Νομικής και της τέχνης και αφού
προηγουμένως δούλευα για τέσσερις
μήνες ως δικηγόρος, πάθαινα «κρίσεις
πανικού» στην Ευελπίδων και δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω! Τότε μέσα
μου κάτι μου έλεγε ότι αυτό δεν ήταν
για μένα! Καταπιεζόμουνα και τότε
κατάλαβα ότι τελικά δεν ήταν εκεί ο
δρόμος μου!
Όταν επέλεγες τη Νομική,
δεν ήξερες ότι θα τα συναντούσες
όλα αυτά;

και πάνε όλο και καλύτερα, ότι σιγά –
σιγά θα λυθεί αυτό. Κι εμείς οι ηθοποιοί
δεν ξέρουμε στα σίγουρα τι θα κάνουμε
το καλοκαίρι. Όταν έσκασε η είδηση ότι
σταματάμε τα γυρίσματα μέχρι νεωτέρας λόγω του κορωνοϊού, μας βρήκε κι
εμάς το lockdown, περιμέναμε κι εμείς
τις εξελίξεις όπως όλοι. Τώρα που ξαναγυρίσαμε, κάναμε όλοι οι συντελεστές
όλα τα test κι αφού βγήκαμε όλοι αρνητικοί, παίρνουμε όλα τα προστατευτικά
μέτρα, οι τεχνικοί και μακιγιέρ, όπως
μάσκες, γάντια, αντισηπτικά και γενικά
πολύ μεγάλη προσοχή στα πάντα! Δόξα
τω Θεώ! Όλα λειτουργούν σωστά και
πάει πολύ καλά όλο αυτό. Προσαρμοστήκαμε όλοι στη νέα πραγματικότητα.
Πώς έγινε η προσέγγιση σου και
έλαβες μέρος στο σήριαλ του ΑΝΤ1
«Άγριες Μέλισσες»;

› Με καλέσανε να περάσω από ακρόα-

ση. Στην αρχή ήτανε για έναν τραγουδιστή που τραγουδούσε Αττίκ. Δεν με
πήρανε την πρώτη φορά στις «Άγριες
Μέλισσες». Μετά με καλέσανε για τον
ρόλο του γυναικολόγου Αλέξανδρου
Βασταρδή, πέρασα από οκτώ ακροάσεις
και τελικά με πήρανε.
Το έχει η μοίρα σας όσον αφορά το
γυναικολόγος! Γυναικολόγος στην
πραγματικότητα είναι ο αδελφός σου,
γυναικολόγος και εσύ για τις ανάγκες
της σειράς! (γέλια…)

› Πραγματικά φαίνεται σαν αστείο! Μας

› Όχι, ήμουν μικρός και δεν ήξερα

κυνηγάει κάπως! (γέλια…)

ακριβώς. Κοίτα… η Νομική ως επιστήμη είναι πολύ ωραία! Στην πράξη όμως
δεν ήταν κάτι που εμένα με εξέφραζε!

Τι σου λέει ο αδελφός σου, παίζεις
καλά τον γυναικολόγο; (γέλια…)

Έχουμε δει αρκετά ταλέντα
να έχουν χαθεί με τον ένα Ή
τον άλλο τρόπο από το θέατρο
Ή τον κινηματογράφο.
Φταίει ότι στην Ελλάδα έχουμε
αρκετούς ηθοποιούς και λίγες
παραγωγές; Είναι μια συνειδητή
επιλογή των ατόμων αυτών;
Είναι και οι γνωριμίες που παίζουν
το ρόλο τους; Είναι όλα μαζί;

› Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική

για τον καθένα. Μπορεί να τα έχουν
παρατήσει, διότι είναι ένα επάγγελμα
πάρα πολύ ανασφαλές. Ξεκινάς μια
παράσταση και μετά από λίγους μήνες
είσαι άνεργος και πρέπει να ψάξεις για
την επόμενη και αυτό πολλοί ίσως δεν
το αντέχουνε!
Αυτή η ανασφάλεια, που λες, εσένα
δεν σε επηρεάζει;

› Όχι, όχι… Εμένα αυτό το πράγμα με

ενεργοποιεί. Μου αρέσει που δεν
υπάρχει σταθερότητα. Γενικά, η ηθοποιία είναι ένας χώρος που αν δεν τον
αγαπάς πάρα πολύ, μπορεί μια μέρα,
πολύ εύκολα, να πεις ότι τα παρατάω.
Πριν σε ρωτήσω για το σήριαλ του
ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες», που έχει
καθηλώσει στην κυριολεξία το
τηλεοπτικό κοινό, θέλω να μου
πεις για την νέα πραγματικότητα
που μας βρήκε. Πώς βιώσατε όλη
αυτήν την κατάσταση που ενώ η
σειρά μεσουρανούσε, έτυχε αυτή
η υγειονομική κρίση;

› Σίγουρα είναι κάτι το πολύ πρωτό-

γνωρο! Θέλω να πιστεύω ότι, επειδή
εδώ τα πράγματα είναι αρκετά καλά

Τα πάντα! Είναι όλες οι αισθήσεις! Αν κάποιος
δεν έχει ζήσει εκεί για πολύ καιρό, δεν μπορείς
να του το περιγράψεις. Εγώ με το που μπαίνω ,
γενικά, στα Ανώγεια… είναι οι μυρωδιές,
το άρωμα των σπιτιών, το «Μεϊντάνι»,
ο αυθορμητισμός των ανθρώπων, οι ιστορίες
που λένε, το χιούμορ, η γενναιοδωρία με
την οποία θα σου ανοίξουν το σπίτι τους,
τα κεράσματα που εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα.
Είναι μια νοοτροπία φοβερή και θεωρώ ότι δεν
υπάρχει χωριό όμοιό του στην Ελλάδα!!
Λες Ανώγεια και είναι ένα σήμα κατατεθέν για
πολλά πράγματα, για την τέχνη, τον πολιτισμό,
την κουλτούρα, τη φιλοξενία κι άλλα πολλά!

› Γελάμε πολύ! Παλιά όταν πληκτρολο-

γούσες στο Google Σαμόλης γυναικολόγος, έβγαινε ο αδελφός μου. Τώρα βγαίνω κι εγώ, μαζί! (γέλια…)

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΑΜΟΛΗ ΤΗΝ ΩΡΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ, ΚΑΠΟΥ ΣΤΗ Φωκίωνος Νέγρη
PHOTO© DEBORAH

Ο κάθε ρόλος που ανατίθεται σε έναν
ηθοποιό για ερμηνεία, θα πρέπει
να ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία και
στην ψυχοσύνθεση του ηθοποιού,
για να αποδοθεί καλύτερα,
Ή ο ηθοποιός θα πρέπει να
προσαρμόζεται σε όλους τους ρόλους,
επειδή πολύ απλά υπηρετεί μια ακριβή
σε ποιότητα τέχνη;

› Το δεύτερο, νομίζω! Κοίτα… Εγώ δεν

έχω κανένα πρόβλημα να «τσαλακωθώ»
αλλά αν είναι ένας ρόλος που χρειάζεται
ένας κοντούλης και χοντρούλης και όλοι
να τον κοροϊδεύουν, φυσικά δεν μπορώ
να τον παίξω εγώ διότι η σωματική διάπλαση μου δεν ανταποκρίνεται! Αλλά
πέρα από αυτό και λόγω ιδιοσυγκρασίας
υπάρχουν κάποια πράγματα που σου
ταιριάζουνε. Βέβαια, πολλές φορές έχει
ενδιαφέρον να βλέπουμε κάποιον να κάνει κάτι πολύ κόντρα! Αυτό είναι και η
πρόκληση, πιστεύω!
Το γεγονός ότι το ενδιαφέρον
του κόσμου έχει στραφεί προς
τη μυθοπλασία σε αντίθεση
με τα ριάλιτι, δείχνει ότι
η πλειονότητα ψάχνει εκεί
περισσότερο τη λύτρωσή
από τα προσωπικά της αδιέξοδα;

› Θέλω να πιστεύω πως ναι και μάλιστα

η συγκεκριμένη μυθοπλασία από τη σεναριογράφο Μελίνα Τσαμπάνη που είναι τόσο αληθινή και παρουσιάζει πραγματικούς ήρωες και κανονικούς ανθρώπους όπως εμείς. Σίγουρα πιστεύω ότι

οι τηλεθεατές ταυτίζονται με αυτούς τους
ανθρώπους, κάνοντάς τους κομμάτι της
καθημερινότητάς τους και μέσα από τα
αδιέξοδα των ηρώων που υποδύονται οι
ηθοποιοί, βλέπουν και τα δικά τους αδιέξοδα. Αυτό το πράγμα που προανέφερα,
με την ταύτιση δηλαδή, το συναντάμε
στην τέχνη πάρα πολύ συχνά. Σίγουρα,
επειδή για πολλά χρόνια μεσουρανούσαν
τα ριάλιτι, είναι πολύ αισιόδοξο ότι ο κόσμος πλέον ταυτίζεται με τους ήρωες της
μυθοπλασίας και της τέχνης παρά με τους
παίχτες ενός ριάλιτι. Αυτό το γεγονός το
βρίσκω πολύ αισιόδοξο!
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανασφάλειες
που έχει ένας ηθοποιός;

› Σίγουρα το βιοποριστικό θα είναι πάντα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΔΗΜΗΤΡΗ Π. ΣΑΜΟΛΗ
Ο Δημήτρης Πέτρου Σαμόλης είναι
ηθοποιός, τραγουδοποιός και τραγουδιστής.
Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Εθνικού
& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2008)
και από την Ανωτέρα Δραματική Σχολή του
Εθνικού Θεάτρου (2009). Έχει συμμετάσχει σε
αρκετές παραγωγές στο θέατρο, τον
κινηματογράφο και την τηλεόραση.
Έχει κυκλοφορήσει τρία μουσικά άλμπουμ,
ένα με αγγλικό και δύο με ελληνικό στίχο,
στα οποία έχει γράψει στίχο και μουσική ο ίδιος.
Έχει πρωταγωνιστήσει, μεταξύ άλλων,
σε παραστάσεις του φεστιβάλ Επιδαύρου και του
Εθνικού Θεάτρου και έχει τραγουδήσει σε μεγάλα
φεστιβάλ όπως το River Party στο Νεστόριο
Καστοριάς και το Athens Pride.
Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο
του γυναικολόγου Αλέξανδρου Βασταρδή
στο τηλεοπτικό σίριαλ «Άγριες Μέλισσες».

ένα ζήτημα! Μετά είναι ότι υπάρχει πληθώρα ηθοποιών που σε πιάνει άγχος. Αυτό
που συμβαίνει με τις «Άγριες Μέλισσες»,
δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει μια φορά
στα δέκα χρόνια. Λες, μπορεί να είμαι ξανά σε μια τέτοια καλή σειρά; Μετά, επειδή
κάθε φορά πρέπει να περνάς από ακρόαση, κρίνεσαι συνεχώς! Κάθε φορά πρέπει
να αποδεικνύεις ότι είσαι καλός και ικανός
να ανταπεξέλθεις για τον ρόλο. Δεν τελειώνει ποτέ αυτή η διαδικασία!
Είναι κάτι σαν ιατρικές εξετάσεις,
δηλαδή; Έκανε κάποιος φέτος,
αλλά του χρόνου πρέπει να ξανακάνει!

› Ακριβώς έτσι! Εμένα με ενεργοποιεί

αυτό και δεν έχω θέμα!
Ποιοι είναι οι στόχοι και οι φιλοδοξίες
σου μέσα από την τέχνη;

Πώς βλέπεις τα σημερινά νέα
παιδιά που κάνουν σχέδια μέσα
από το χώρο του θεάματος
και της μουσικής;

› Αν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το

πράγμα, πρέπει να έχουν υπομονή. Δεν
μου αρέσει να δίνω συμβουλές, διότι αυτός
που θέλει κάτι πολύ, τον δρόμο του θα τον
βρει, αυτή είναι η πίστη μου. Δεν πιστεύω
πολύ στις συμβουλές. Εμένα κανένας δεν
με συμβούλεψε ποτέ, κανείς.
Δεν παίζουν ρόλο και οι διάφορες
συγκυρίες;

› Δεν το πιστεύω αυτό! Προσπαθώ να μην

το βλέπω έτσι, διότι αυτό μπορεί να σε
καταστήσει τελικά πολύ νωχελικό! Τα πάντα τα διαμορφώνουμε εμείς! Θέλω να
πιστεύω ότι εμείς έχουμε εκατό τοις εκατό
την ευθύνη!
Άρα εμείς πρέπει να κυνηγάμε
την τύχη και όχι αυτή εμάς;

› Ακριβώς!
Πιστεύεις πως αμαυρώθηκε κάπως
το όνομα των Ανωγείων με
τα τελευταία θλιβερά γεγονότα;

› Θέλω να πιστεύω πως αυτά τα μεμο-

νωμένα γεγονότα δεν είναι ικανά να
αμαυρώσουν μια ολόκληρη ιστορία ενός
χωριού.
Έχεις στο νου κάποια μαντινάδα
που σου αρέσει πολύ και θέλεις
να μας πεις, ώστε να κλείσουμε
ποιητικά αυτήν την κουβέντα;

› Ναι, υπάρχει μια μαντινάδα που μου έχει

μείνει κι έχω κρατήσει από μικρός:

› Η αλήθεια είναι ότι θέλω να συνεχίσω

να κάνω αυτό που κάνω τώρα. Να παίζω
σε ποιοτικές δουλειές, όπως είναι οι
«Άγριες Μέλισσες». Να κάνω ποιοτικές
παραστάσεις, όπως αυτή που έκανα φέτος
με την Νένα Μεντή στο Θέατρο «Μαρίκα
Κοτοπούλη», που υποδυόμουνα τον Ίωνα
Δραγούμη και να γράφω τραγούδια που
να αρέσουν στο κόσμο, αλλά να με εκφράζουν κι εμένα!

“Ανάθεμα τσι μοίρας μας
και ίντα τσι χρωστούμε,
ήλιος εσύ, φεγγάρι εγώ
και πώς να ανταμωθούμε“!
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ!

› Εγώ σε ευχαριστώ πολύ!

Σ ΤΕΦΑΝ-ΕΙ

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 ΣΑΣ ΜΙΛΗΣΩ γι’ αυτή την
γυναίκα. Με τα ξανθοκόκκινα μαλλιά
και τα γαλάζια μάτια. Με τα βλέφαρα
γεμάτα ρυτίδες στα 24 χρόνια της. Για
την κραυγή, που στάζει ασταμάτητα
από την ίριδα κάθε που σε κοιτάει, και
για τα άδεια από φροντίδα χέρια της.
Θέλω να σας μιλήσω για το χαμόγελο που όλο γερνάει στο
στόμα της, χωμάτινο, άνυδρο και κρυωμένο. Οι ρωγμές στα
χείλη της μαρτυρούν την ανάγκη για φίλημα. Λίγη βροχή να
πέσει επάνω τους, να σωθούνε. Απ’ την πληγή, απ’ την ματαίω
ση, από την αχρηστία της ύπαρξης. Το σώμα της είναι φαρδύ
κι ανήλιαγο και μόνιμα θλιμμένο. Δεν ξέρει τι να κάνει την
τόση αναπνοή.
Αν πλησιάσεις, διακρίνεις πάντα το συρματόπλεγμα, και στις
ματωμένες γωνίες του κίτρινα αγκάθια έχουν φυτρώσει.
Τα ρούχα της - πάντα στο χρώμα του μπλε - μου θυμίζουν
νερό που έχει πάψει να ρέει. Στην λευκή καρέκλα της τα κενά
απ’ τις ενώσεις, θαρρείς πως έγιναν για να δραπετεύσει.
Μα δεν γυρίζει ποτέ να τα δει. Μόνο κοιτάει παράταιρα και
όλο κάτι σφυρίζει.
Την ακούω συνέχεια να λέει το ίδιο τραγούδι· σαν να μιλάει
στα πουλιά και να ζητάει να φτάσουν. Έχω την αίσθηση πως
μόνο περιμένει. Τα πάντα. Κι όλο φοβάται να τα δεχτεί.
Οι τρύπες απ’ τα παπούτσια της όσο πάνε και μεγαλώνουν.
Παράξενο για έναν άνθρωπο που ποτέ δεν κουνιέται. Κι εκείνη
να κάνει πως δεν το γνωρίζει, μην τυχόν χρειαστεί να κλάψει,
γι’ αυτά που αφήνει και πάντα της φεύγουν.
Έχει ομίχλη ο ουρανός και στο βουνό εδώ και μέρες συνέχεια
βρέχει. Μα δεν μοιάζει να την ενοχλεί. Στέκομαι μπροστά της,
δείχνοντας με το δάχτυλο το απέναντι σπίτι στο δάσος. Ακολουθεί με το κεφάλι της την φορά απ’ το χέρι μου, όμως λίγο
πριν φτάσει το βλέμμα της, σφίγγει με πόνο τα μάτια.
Μια λέξη πνίγεται στο λαρύγγι μου και με κάνει να βήχω.
Βήχω τόσο πολύ, που η ανάσα μου κόβεται και στο τέλος λιπο
θυμώ. Νιώθω μια ζέστη να με περπατάει. Ανοίγω τα μάτια και
βλέπω γύρω μου ένα χαλί από λέξεις. Όμως δεν είναι δικές
μου. Τις σχηματίζουν τα νύχια της που το δέρμα μου γραν
τζουνάνε. Χαμογελάω κι ακίνητη την κοιτώ.
Άρχισε να σουρουπώνει. Ανοίγει το στόμα της και σχηματίζει
με την φωνή της έναν αλλόκοτο ήχο. Ένα κοράκι πετάει κοντά
της και με τα πόδια του τα μαλλιά της αγγίζει. «Είναι η φωλιά
του», μου λέει. «Εδώ γεννήθηκε και εδώ θα πεθάνει». Κι ύστερα αίφνης έγινε ολόκληρη ένα μαύρο πουλί.
Ήθελα να σας πω γι’ αυτή την γυναίκα κι αλήθεια προσπάθησα.
Μα δεν ξέρω αν η ψυχή σας κατάλαβε, για ποιόν καθρέφτη
από όλους σας μιλούσα.

Μαρία Ι. Χρονιάρη
cretascorpion@gmail.com
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Παλμογραφίες..!
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Δημήτρη Σαλούστρου (του Ζαϊμη) * Φιλόλογου

Ο νυσταγμός κι η ασθένεια
μας ρίχνουν στο κρεβάτι.
Κι ο έρωτας, για να εκδικηθεί
τις ύπουλες αυτές πρόβες θανάτου!
Για λόγους κυρίως αισθητικούς σε ό,τι αφορά στις
πρόσφατες παραστάσεις των εκλογών δεν έχω τίποτα να πω και να είχα άλλωστε, πάλι το ίδιο θα
έκανα, όπως και οι τόσοι άλλοι!
Όμως επειδή η σιωπή είναι η τελευταία παρηγοριά
των δυστυχισμένων και επειδή αύριο έρχονται γνησιότερες ευκαιρίες δυστυχίας, είπα να απελπιστούμε
αργότερα και προς ώρας να μείνουμε σε όσα πάντα
μας παρηγορούσαν! Κι αν κάποιοι πουν πως και η
φαντασία δε στερείται υποκρισίας τους λέμε πως το
κάνει άδολα και απρόθετα και εκλεπτυσμένα!
Που θα πει ο λόγος πάλι για τις λέξεις!
Λοιπόν, όταν ήμουν δάσκαλος, στο πρώτο μάθημα
Λογοτεχνίας κάθε χρονιάς, αντί άλλης γνωριμίας
και χωρίς άλλη προειδοποίηση ζητούσα από τους
μαθητές, να σημειώσουν σε μια κόλλα χαρτί τις
όποιες τους έρχονταν απαντήσεις στο κατά τα άλλα απλό ερώτημα «Γιατί, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να διαβάζουμε και να γράφουμε Λογοτεχνία;».
Ομολογώ εξ αρχής τη με την καλή έννοια δόλια
χρήση του ρήματος «πρέπει», παρόλο που δηλώνει
ηθική αναγκαιότητα, αντί του πιο πρόχειρου «είναι
χρήσιμο», ακριβώς για να προστατέψω τη ροπή του
μαθητικού νου προς την αναζήτηση μιας κάποιας
πρακτικής ωφελιμότητας.
Ωραίο πλην μάταιο τέχνασμα!
Στα πρόχειρα, αλλά τόσο αποκαλυπτικά μαθητικά
σημειώματα στο ερώτημα για το πού τελοσπάντων
στοχεύει η λογοτεχνία, έβρισκες απαντήσεις, του
τύπου: η λογοτεχνία μας προσφέρει γνώσεις κυρίως
γύρω από τον εαυτό της και τους υπηρέτες της, μας
δίνει πληροφορίες για τη ζωή και τα αδιέξοδά της,
καταγράφει την άπειρη ποικιλία των σχέσεων,
εμπλουτίζει τις γνώση μας γύρω από τη γλώσσα και
εν τέλει μας παρωθεί να γίνουμε και οι ίδιοι λογοτέχνες!
Όλα γεωδαιτημένα γύρω από τις έννοιες του νου
και της μάθησης, καμιά υποψία για ερέθισμα αισθητικό, καμιά αναφορά για ψυχικό ή συναισθηματικό
ρίγος, ούτε λέξη για την πραγματικότητα της φαντασίας, την πολυτελή αναγκαιότητα του περιττού.
Η εμπειρία της τέχνης του λόγου στρατευμένη στο
ιδανικό μιας πρακτικής αποζημίωσης.
Εκεί ένιωθες πως δουλειά σου δεν ήταν να τους
μάθεις οτιδήποτε, αλλά να πασχίσεις να τους ξεμάθεις, πολλά από εκείνα, που η τετράγωνη, νοησιαρχική πρόσληψη του κόσμου τους είχε προτάξει ως
ζητούμενο νόημα και σημασία του.
Μου έμεινε από τότε κουσούρι κάθε φορά που μιλώ
για τις λέξεις να στυλώνω τα μάτια στην κορυφή του
κενού, κυρίως όταν ο λόγος είναι όχι γενικά για τη
λογοτεχνία, αλλά για την πιο ιδιότροπη και πιο απαιτητική της μορφή, που είναι η ποίηση, μου έμεινε από
τότε κουσούρι κάθε που δε γίνεται αλλιώς με δισταγμό να μιλώ και με συνεφέρνει πάντα η σκέψη πως
όλες οι σιωπές είναι ένοχες, που ακόμη και χωρίς
διάφορο διαφημίζουν το θάνατο!
Αγαπητοί φίλοι, δεν είναι καθόλου απαραίτητο να

βρεθούμε στο μάτι του κυκλώνα για να θυμόμαστε
τους ποιητές. Οι ποιητές είναι το ίδιο γόνιμα αναλώσιμοι, πέρα από τις στοχαστικές τους επισημάνσεις και τις προφητικές τους κάποτε υπηρεσίες, και
μόνο για τη χαρά της ανάγνωσης και μόνο για την
εικονοπλαστική δύναμη της γλώσσας στη χώρα, που
εκτείνεται πέραν της όποιας νοηματικής σηματοδότησης, επέκεινα των αρχών της τρέχουσας ηθικής
και των αξιωματικών τους προσταγμάτων.
Είναι το ίδιο γόνιμα αναλώσιμοι για τη πύκνωση
του νοήματος στην προσπάθεια να διορθώνουν τη
σιωπή, κάθε που παίρνει στα σοβαρά το ρόλο της
κι αναλαμβάνουν για λογαριασμό της να μας διηγηθούν το ακατάδεχτο.
Με την έννοια αυτή η ποίηση επιχειρεί να μας επαναφέρει στην πρωτεϊκότητα, κύριο στοιχείο της
οποίας είναι το δέος απέναντι στο μυστήριο και το
θαύμα κι αυτό χωρίς τις μεταφυσικές διευκολύνσεις
της θρησκείας.
Από διαχειριστές και θεατές του κόσμου επιχειρεί
να μας κάνει παρατηρητές, κι αν ο κόσμος δεν μας
ικανοποιεί να μας κάνει ανα-δημιουργούς. Και στην
απόπειρα αυτή η εμπειρία και η ειλικρίνεια δεν είναι
ταυτόσημες της αλήθειας. Οι ποιητές όχι σπάνια,
προκλητικά παραβλέποντας το εξόφθαλμο, θα αναδείξουν το δυσανάλογο κύρος της λεπτομέρειας,
θα καταφύγουν συχνά στην αλήθεια του μύθου!
«Γενναίον τι ψεύδος» θέλει ο Πλάτωνας ολόκληρη
την Τέχνη!
Παρατρέχοντας ολόκληρη την πραγματικότητα, για
δείτε τι όμορφα ιδρύει ο στίχος το νέο αισθητικό
παράδεισο: «το παραμύθι τέλειωσε, λέει ο ποιητής,
κι αρχίζει η ζωή, αχ να’τανε η αλήθεια της σαν ψέμα
αληθινή!». Και μην πείτε πως παίζει με τις λέξεις! Κι
αν η αισθητική πρόσληψη του κόσμου δε σας συγκινεί αρκετά, εκτιμήστε τουλάχιστον πως η Τέχνη, αν
μπορώ έτσι να το πω, είναι θρησκεία για τολμηρούς,
ακριβώς γιατί δε διαθέτει έτοιμους θεούς.
Ακόμη κι αν υπήρχαν άπειροι κόσμοι, τα πράγματα
δε θα ήσαν απλούστερα, υπάρχει ωστόσο μόνο ένας
κι ανάγκη να ζούμε ο ένας μέσα στη ζωή του άλλου
κι αυτό συνεπάγεται στένεμα και ασχήμια και πόνο
και θάνατο κι ακόμη υπάρχει ένα σύμπαν, που μας
περιέχει υποσχόμενο και απειλητικό.
Δουλειά της Τέχνης είναι να προτείνει τη δική της
θέαση - θα έχετε ακουστά το δόγμα « Η τέχνη για
την τέχνη» -, δουλειά, λοιπόν, της Τέχνης και της
ποίησης είναι μέσα από το δρόμο της αισθητικής
συγκίνησης, σαν άλλη μεταφυσική, να φέρει την εκ
βάθους παρηγορία, αποκαλύπτοντας ή επινοώντας
την ομορφιά και η πίστη στην αλήθεια αυτής της
ομορφιάς είναι το ίδιο ικανή να μετακινεί τα βουνά,
αν πούμε ότι τα βουνά βρίσκονται σε λάθος θέση!
Όλα τα συναισθήματα εδώ επιτρέπονται από την
οργή, το θυμό και τη μέχρι βλασφημίας αγανάκτηση έως τη συναισθηματική απογείωση και την έκσταση σε μια σφαίρα πέραν του σωστού και του
λάθους σε μια πορεία, που μόνος οδηγός, προορισμός και ταξίδι – αν το πούμε με όρους του Ελύτη
– είναι το φως, είναι ο ήλιος.
Όμως χρειάζεται προσοχή, μια αναγκαία, αν θέλετε, διευκρίνιση: στα βιβλιαράκια της θρησκευτικής
αίρεσης των Σούφι αναφέρεται μια χαρακτηριστική

Το πιο αρχαίο όχημα των Ανωγείων σε δράση για πάνω από μισό αιώνα! Το
τρακτέρ του «Χαλουμπάρδου» μετράει πενήντα δύο χρόνια ζωής όσα και του
σημερινού του κατόχου! Ο Μιχάλης, συνεχιστής της άτυπης παράδοσης, πήρε
το τιμόνι από τον πατέρα του που προηγουμένως, ο πατέρας του Νίκος Μέμος,
το είχε πάρει από τον πεθερό του τον Μιχάλη Αεράκη ή «Χαλουμπάρδο».
Περιμένουμε τον επόμενο που θα αναλάβει το τρακτέρ!

�

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙ...!
ιστορία για κάποιον τρελό ανθρωπάκο, που τον
έλεγαν Μουλά. Μια μέρα ο Μουλά είχε πέσει με τα
τέσσερα στο δρόμο κι έψαχνε κάτι, όταν τον πλησίασε ένας φίλος και τον ρώτησε
- «τι ψάχνεις Μουλά;»
- «Έχασα το κλειδί μου» απάντησε.
- «Α, λυπάμαι πολύ Μουλά, θα σε βοηθήσω να το
βρεις». Έπεσε, λοιπόν, κι ο φίλος στα τέσσερα.
Ύστερα όμως από λίγο τον ρώτησε
- «πού ακριβώς το έχασες, Μουλά;», κι εκείνος
– «Το έχασα μέσα στο σπίτι μου»
- «Τότε τι κάθεσαι και το ψάχνεις εδώ;»
- «Μα γιατί εδώ έχει περισσότερο φως» απάντησε
ο Μουλά!
Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι πως ό,τι κι αν είναι,
που χάσαμε, μπορούμε να το αναζητήσουμε ακόμη
κι εκεί που δεν μπορούμε να το βρούμε.
Οι ποιητές είναι χρήσιμοι, γιατί δεν καταφεύγουν
στο έτοιμο φως, την εύκολη ας το πούμε ομορφιά,
παράγουν οι ίδιοι το φως, που απαιτείται για την
ανεύρεση του απολεσθέντος νοήματος για την ανεύρεση της ζητούμενης αίσθησης!
Κι αλήθεια για δείτε, είμαστε μεγαλωμένοι σε θερμοκήπια, η επιστήμη, η εξέλιξη, ο πολιτισμός μας
έφεραν έτοιμες λύσεις, προσπάθησαν να μας προστατεύσουν από τη ζωή και μας άφησαν εκτεθειμένους απέναντι στους εύθραυστους εαυτούς μας.
Κι αλήθεια για δείτε παιδαγωγημένοι με τις αρχές
μιας προνοητικής και πειθαρχημένης αγοράς αφήσαμε στα παιδιά μας λιγότερο ελεύθερο χρόνο από
όσο στους φυλακισμένους.
Κάπως έτσι φτάσαμε να διεκπεραιώνουμε τη ζωή
μας ως υποχρέωση.
Στη χώρα, που έλαμψε το Αμερικανικό όνειρο με
στατιστικές εικοσαετίας και πλέον καταγράφονται
κάθε χρόνο 26.000 απολύτως επιτυχημένες απόπειρες αυτοκτονίας, ένας στους 6 ανθρώπους δεν μπορεί να βρει τον ύπνο του παρά κάτω από τα φώτα
της Χημείας! Και στην ίδια αυτή χώρα, που εξωθεί
τους ανθρώπους να πεθαίνουν από μοναξιά, είναι
απίστευτο, αλλά ακούστε το, μπορεί, λέει, όταν κάποιος βρίσκεται στα τελευταία του με 7,50 δολάρια
την ώρα να νοικιάσει έναν άνθρωπο να του κρατά
το χέρι, για να μην πεθάνει μόνος!
Κι όμως υπήρξαν εποχές, που οι άνθρωποι γιόρταζαν, τρώγοντας ζεστά τα ραδίκια, που την καθημερνή τα έτρωγαν κρύα! Την ανάδειξη αυτής της ανυποψίαστης ποικιλίας γιορτής τη χρωστάμε στην
ποίηση, γιατί ποίηση είναι η μέρα, που γιορτάζουν
οι λεπτομέρειες, που τα μικρά μέρη της αφανούς
αρμονίας φοράνε τα καλά τους και διηγούνται με το
νι και με το σίγμα τη δόξα των πραγμάτων.
Κι είναι και κάτι αλληγορίες που απολύτως ιερογλυφικά μιλούν για την ποίηση:
Ο Σιού, ένα παιδί από την Κίνα, σε γράμμα, που
έστειλε στο Θεό έγραψε :
«Αγαπητέ Θεέ, αφού ξέρεις καλά τι θέλω, γιατί
σου αρέσει να με αφήνεις να προσεύχομαι;». Ο Θεός, πίσω από το μπλε βυθισμένος, άφησε τη σιωπή
να απαντήσει, κι αν μπορούμε κάπως να τη μεταφράσουμε θα λέγαμε πως ο Θεός ξεχνιέται στην
προσευχή μας, γιατί η προσευχή είναι ύμνος και ο
ύμνος αρέσει στο θεό, ακριβώς γιατί είναι ποίηση!

Ανωγειανές

Αθιβολές

του μήνα
Φωτό Man.Skan.
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Για τον κ ορωνοϊό...
Του Χαράμπου Βρέντζου (Καλτσόνη)

Ο κορωνιός εμπόδιο στο ραντεβού μας μπαίνει
Μα ο χρόνος γίνεται γιατρός και κάθε πόνο γιαίνει
Πόσες χιλιάδες ραντεβού μας έχει ακυρώσει
Θα βρούμε το αντίδοτο και θα μας το πληρώσει
Θα βρούμε το αντίδοτο και τότε θα τα πούμε
Τόσο κακό που έκανε θα τον εκδικηθούμε

Η
Θ
Ι
Κ
Ε
Σ
Α
Ξ
Ι
Ε
Σ

Δημήτρης
Λιόντος
(Ασσαίος)

Καλοκαίρι στα
Ανώγεια και ο
παππούς με τη
γιαγιά (Λαμπριναριστείδης &
Ζαχαρένια) είπαν στο Μενέλαο του
Μπαντουβά και σε μένα αν μπορούσαμε να πάμε την επομένη να βγάλομε
πατάτες στην αγροτική περιοχή
«Κουκουλίτα».
Πήγαμε λοιπόν αργοπορημένοι (ντροπή!), οι ίδιοι τις είχαν ήδη βγάλει, και
είδαμε τη γιαγιά να έχει κάνει 5 σωρούς
και για κάθε πατάτα που έπιανε και
έβαζε στο σωρό, κάτι να λέει. Αναρωτηθήκαμε με το Μενέλαο, πλησιάσαμε
και ακούσαμε να λέει το όνομα του
κάθε παιδιού της για κάθε πατάτα:
Του Γιάννη μου, του Γιώργη μου, τση
Ελένης μου, τση Αγάπης μου, του Μανώλη μου.
Αφού οι πατάτες πέρασαν από τη διαδικασία του «ονοματίσματος», τις τσουβαλιάσαμε, τις φορτώσαμε στο αμάξι
και τις πήγαμε στα σπίτια που προορίζονταν.
Η γιαγιά είχε βάλει και μερικές έξτρα σε
μια σακούλα και πήγαινε προς το Μεϊντάνι. Tη ρωτήσαμε πού πάει και είπε:
Στη Βαγγελιώ τη Ζαχαροπλάστισσα,
γιατί μια φορά εκάθουμουνε στη σκάλα
και μου φέρε ένα παγωτό!
Από κάτι τέτοια αγάπησα τ’ Ανώγεια!!!

Η Δημοκρατία γεννήθηκε
στα Ανώγεια!

του Μανώλη Σκανδάλη

Είναι γεγονός ότι η δημοκρατία γεννήθηκε στη αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στην
αρχαία Αθήνα επί εποχής Σόλωνα και Κλεισθένη το 507 πχ. Δηλαδή, σήμερα η δημοκρατία
είναι 2.527 χρόνων ή κάτι παραπάνω από 2,5 αιώνων. Από τις 21 Απριλίου 1967 μέχρι τις
23 Ιουλίου 1974 η δημοκρατία είχε καταλυθεί υπό το στρατιωτικό καθεστώς των Συνταγματαρχών, που την είχαν βάλει για επτά χρόνια στο «γύψο».
Στις 24 Ιουλίου 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αποκατέστησε τη δημοκρατία αφού
προηγουμένως είχε φτάσει μαζί με τους συνεργάτες του στην Αθήνα από το Παρίσι με το
αεροπλάνο του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Βαλερί Ζισκάρ Ντ΄ Εστέν, παίρνοντας τις τύχες της Ελλάδας από τα χέρια του Στρατηγού Φαίδωνα Γκιζίκη. Αυτά τα παραπάνω σύντομα ιστορικά γεγονότα, φυσικά, δεν αμφισβητούνται.
Αν όμως θελήσουμε να παίζουμε με τις λέξεις για χάρη ενός εύθυμου παιγνιδιού, για…
τοπικιστικούς λόγους μπορούμε να πούμε τα εξής:
Η Δημοκρατία γεννήθηκε στην νεότερη Ελλάδα και συγκεκριμένα στην νεότερη Κρήτη και
ακόμα ακριβέστερα στα μεταπολεμικά Ανώγεια!
Η Δημοκρατία γεννήθηκε με την συμβολή του Περβολογιώργη και της Περβολογιώργαινας και σήμερα που μιλάμε είναι κάτι παραπάνω από μισό αιώνα ζωής, αρκετά λαμπερή
και ακμαία!
Η Δημοκρατία δεν πρέπει να ταλαιπωρήθηκε το χρονικό διάστημα 1967 – 1974 διότι ήταν
τότε αρκετά μικρή και ζούσε ανέμελα τη ζωή της!
Η Δημοκρατία, επίσης, δεν μπήκε ποτέ σε γύψο διότι δεν αντιμετώπισε, ευτυχώς, κανένα
ορθοπεδικό πρόβλημα!
Η Δημοκρατία αποκαταστάθηκε στις 16 Αυγούστου 1981 από τον Πολυζώη Φασουλά,
ο οποίος ήρθε με τα πόδια από το σπίτι του μαζί με πλήθος κόσμου στον Αϊ Γιώργη!

Πού… πάνε όλοι οι παράουροι;
Ο Δημήτρης Λιόντος, αν και κατάγεται από την Πρέβεζα, έχει πολλά στοιχεία στο χαρακτήρα του, όπως και στην συμπεριφορά του, που προσιδιάζουν σε γνήσιο Κρητικό! Ίσως
επειδή έχει παντρευτεί εδώ και πολλά χρόνια ανωγειανή γυναίκα, αλλά και γιατί σπούδασε
στο Ρέθυμνο, πλάι στον καθηγητή Βασίλη Βουϊδάσκη!
Όταν ήταν αρραβωνιασμένος με την Ρένα του Λαμπρινογιάννη, ο Ατζαρομάνωλας (Μανώλης Σμπώκος) ήθελε να συστήσει το Δημήτρη στον Κατσουλιερογιώργη (Γιώργης Φασουλάς). Ακολούθησαν οι παρακάτω εύθυμοι διάλογοι:
-Από πάε, μουρέ, ο Δημήτρης. Καλό κοπέλι από την Πρέβεζα και είναι και Νταγιαντόγαμπρος!
-Εκατάλαβά το, γιατί όλοι οι παράουροι που δε βρίνουνε αλλού γυναίκα πάνε στσι Νταγιαντάδες!
(Να σημειώσουμε ότι και ο κατσουλιέρης ήταν Νταγιαντόγαμπρος!)

Οι φασούλες, η σκουριά και το πλέγμα!
Ο Λαμπρινογιάννης με τον Αριστείδη του Φαίδρο έβαζαν κόντρες για το ποιος είναι πιο
καλός περβολάρης. Μόλις το αντιλήφθηκε ο Δημήτρης ο Λιόντος που είναι και γαμπρός
του Λαμπρινογιάννη, τους είπε ότι θα τους πέψει από την Πρέβεζα σπόρους από φασούλες, να τσι φυτέψουν την ίδια μέρα και την ίδια ώρα για να δούνε ποιος θα έχει καλύτερο
αποτέλεσμα.
Ο Δημήτρης, πράγματι, έστειλε σε δέμα με το ταχυδρομείο τα δύο σακουλάκια ξεχωριστά
για τον καθένα, με τη διαφορά ότι του Άρη του είχε βράσει τους σπόρους!
Ξεκινάνε να φυτεύουν και μετά από μέρες, ενώ του Λαμπρινογιάννη είχαν φυτρώξει και
μεγάλωναν, του Άρη τίποτα!
Τηλεφωνεί ο Άρης στο Δημήτρη στην Πρέβεζα και γεμάτος άγχος (κάτι σπάνιο!!) του
λέει:
- Μπρε συ δεν εφυτρώξανε οι φασούλες. Βρασμένες τσι΄ χες;
- Τσι ποτίζεις;
- Ναι, έβαλα και πλέγμα για να ανεβούν.
- Ε, αυτό φταίει! Θα έκαμε ζημιά η σκουριά από το πλέγμα!

οι «κινεζικοι» χοχλιοι
Μεγάλη βδομάδα στ΄ Ανώγεια, με πολύ κατσιφάρα που δε θωρείς τη μύτη Σου!
Ο Άρης του Φαίδρο και ο Δημήτρης Λιόντος (Γαμπρός του Λαμπρινογιάννη) έχουν αποφασίσει να πάνε στα «Πάνω Αμπέλια» για να βρουν… βιολογικούς χοχλιούς! Μετά από
πολύ ώρα και με αρκετό ψάξιμο βρήκανε ελάχιστους (φαίνεται πώς δεν ήξεραν καλά τα
κατατόπια τους!)!
Πριν φύγει ο Δημήτρης για τον τόπο καταγωγής του, την Πρέβεζα ρώτησε τον Άρη αν τσι
μαγείρεψε. Ο Άρης, του είπε ότι τις πήγε στην πεθερά του την Αναστασία να τους φτιάξει.
Πηγαίνει ο Δημήτρης στην Αναστασία και με πολύ πειστικό τρόπο, της λέει ότι ο Άρης, του
είπε να του δώσει τσι χοχλιούς διότι οι χοχλοί δεν είναι ανωγειανοί, αλλά εισαγωγής! Η
Αναστασία πείστηκε εύκολα από τον τρόπο του Δημήτρη και τους έφερε!
Μετά από μέρες πήγε η κόρη της Αναστασίας και γυναίκα του Άρη, η Αθηνά να πάρει
τους χοχλιούς, αλλά για κακή της τύχη δεν βρήκε τίποτα, αφού ήδη είχαν φαγωθεί από
τον Δημήτρη!
Η Αναστασία, «απολογούμενη» στη κόρη Αθηνά, της είπε:
«Ο Άρης έπεψε το Δημήτρη και ήρθε και τους έδωσα γιατί λέει ήταν… κινέζικοι!».
(Όλη η πλάκα κρύβεται στην αντίδραση του Άρη!!!)
Μαν. Σκαν.
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Οι επιπτώσεις
της Πανδημίας του Covid-19
υπό το πρίσμα
της ψυχολογικής θεώρησης
Μουστάκα Ευαγγελία, Ψυχολόγος MSc
πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού αποτελεί για
την πλοψηφία των ανθρώπων μια πρωτόγνωρη
κατάσταση.
Ως ανθρώπινο γένος ιστορικά, έχουμε ζήσει στο
παρελθόν παρόμοιες υγειονομικές κρίσεις δημόσιας υγείας,
κανένας από εμάς όμως δεν είχε κατά τη διάρκεια της ζωής
του κάποιο παρόμοιο βίωμα.
Με αφορμή τη σημερινή υγειονομική κρίση, καλούμαστε, πέρα από τις συνήθεις πρακτικές μας, να αντιληφθούμε τις ψυχολογικές διεργασίες και επιπτώσεις που συχνά ανακινούνται
και προκύπτουν κατά τη διάρκεια ανάλογων κρίσεων, αναταραχών ή φυσικών καταστροφών. Οι κρίσεις έχουν, αναπόφευκτα, έναν μικρότερο ή μεγαλύτερο τραυματικό χαρακτήρα σε κοινωνικό επίπεδο, εφόσον αγγίζουν θέματα σωματικής
και ψυχικής υγείας, καθώς και το αίσθημα ασφάλειας των
πολιτών.
Με το σκεπτικό αυτό, φυσιολογικές ή αυτονόητες δραστηριότητες, συνήθειες ή ασχολίες (όπως το να πάμε στη δουλειά
μας, να δούμε τους φίλους μας ή να πάμε μια εκδρομή), πλέον έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Ανεξάρτητα από το
πόσο αποτελεσματικά ο καθένας από εμάς μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις αλλαγές και τις ανατροπές στην καθημερινότητά του και στον τρόπο που σκέφτεται για το μέλλον
του, η συνθήκη στην οποία ζούμε, είναι μία συνθήκη στρεσογόνα. Πολύς λόγος έχει γίνει για τις συνέπειες του στρες
στην καθημερινότητά μας, ώστε να μπορούμε ευκολότερα
να τις αναγνωρίσουμε, να τις καταλάβουμε και να τις αντιμετωπίσουμε.
Ωστόσο, έχει ίσως σημασία να εστιάσει κανείς λίγο περισσότερο στο τι είναι αυτό που δημιουργεί τόσο στρες και για
ποιο λόγο.
Η απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση είναι σχετικά εύκολη και
εν πολλοίς περιέχεται στις παραπάνω διαπιστώσεις. Αφενός,
τόσο η δική μας υγεία, όσο και των αγαπημένων μας ανθρώπων βρίσκεται σε κίνδυνο, τον οποίο δεν είμαστε πάντα σε
θέση να αξιολογήσουμε με σαφήνεια, αφετέρου η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει σημαντικά και κυρίως δεν μπορούμε
να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί η παρούσα κατάσταση και
τι πρόκειται να ακολουθήσει μετά. Συνεπώς, τα ανωτέρω
αποτελούν «ασυνέπειες» στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμασταν τη ζωή μας, την υγεία μας και τον κόσμο μέχρι
το ξέσπασμα της πανδημίας. Οι «ασυνέπειες» αυτές, κλονίζουν το σύστημα απόδοσης νοήματος για τον κόσμο: Το σύστημα αυτό, βοηθάει τον καθένα από μας να αποδίδει νόημα
σε αυτά που συμβαίνουν στη ζωή του και βάσει αυτού επιλέγει τις κατάλληλες στρατηγικές για τη διαχείρισή τους.
› Τι συμβαίνει όμως με την πανδημία;
Το ξέσπασμα της πανδημίας και οι συνέπειες της σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο, μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση
με πολύ σημαντικές πεποιθήσεις των ανθρώπων για τον κόσμο, όπως η δικαιοσύνη, η καλοσύνη, η προστασία των αδύναμων και η προβλεψιμότητα. Επίσης είναι δυνατόν να επηρεάζεται η αίσθηση προσωπικού ελέγχου στα πράγματα και
η θέση που τοποθετούμε τον εαυτό μας στον άξονα «ευαλωτότητα – παντοδυναμία». Τέλος, επηρεάζονται, λιγότερο ή
περισσότερο, οι στόχοι μας στο παρόν και τα σχέδια μας για
το μέλλον. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μία σειρά από «ασυνέπειες» μεταξύ του νοήματος ζωής και της παρούσας κατάστασης και κάπως έτσι δημιουργείται το στρες.
› Από πού πηγάζει τελικά το στρες;
Κάποιες φορές στη ζωή μας, ερχόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση τις πεποιθήσεις μας,
τους στόχους μας ή την υποκειμενική μας αίσθηση νοήματος,
δηλαδή το νόημα της ζωής μας. Όταν διαπιστώσουμε μία
τέτοια «ασυνέπεια» ή «ανακρίβεια», αισθανόμαστε ότι απειλείται ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και την
κανονικότητά του και αυτό μας γεμίζει συναισθήματα φόβου
και ανασφάλειας. Επίσης, βιώνουμε τον κόσμο ως λιγότερο
προβλέψιμο ή ελέγξιμο και έτσι δημιουργείται το στρες. Μέσα από την προσπάθεια για απόδοση νοήματος, τα άτομα
προσπαθούν να μειώσουν τις «ασυνέπειες» μεταξύ του νοήματος ζωής και του νοήματος που αποδίδουν στο εκάστοτε
γεγονός, ώστε να αποκαταστήσουν την αίσθηση του κόσμου
ως «ένα σύμπαν με νόημα» και την αίσθηση της ζωής τους
σαν «μία ζωή που αξίζει να τη ζεις». Αυτή η διαδικασία, όταν

είναι επιτυχής οδηγεί σε καλύτερη προσαρμογή σε στρεσογόνες καταστάσεις και ταυτόχρονα αποτελεί ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης.
› Γιατί δεν βιώνουμε όλοι τα ίδια επίπεδα στρες;
Το επίπεδο του στρες, που βιώνει κάθε άτομο στην παρούσα
συνθήκη, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: τα προηγούμενα επίπεδα στρες και ψυχικής υγείας, οι δεξιότητες και
οι στρατηγικές, που έχει αναπτύξει για τη διαχείριση του στρες,
οι διαθέσιμοι πόροι που έχει και η κοινωνική υποστήριξη.
› Κοινωνικά συνδεδεμένος, σωματικά αποστασιοποιημένος
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) πρόσφατα τόνισε
τη σημαντικότητα αντικατάστασης του όρου της «κοινωνικής
αποστασιοποίησης» (social distancing) με τον όρο της «σωματικής αποστασιοποίησης» (physical distancing), καθώς στον
πρώτο όρο ελλοχεύει ο κίνδυνος της κοινωνικής απομόνωσης.
Η «κοινωνική αποστασιοποίηση» ήρθε στη ζωή μας ως αποτέλεσμα της προσπάθειας να μείνουμε υγιείς κρατώντας αποστάσεις μεταξύ μας, όμως φαίνεται να παίρνει διαστάσεις
κοινωνικής αποξένωσης με απρόβλεπτες συνέπειες στην ψυχική ισορροπία των ανθρώπων.
Ως κοινωνικά όντα η εσωτερική μας πληρότητα εξαρτάται
σημαντικά από τη σχέση μας με τους άλλους, συνεπώς ο ορός
«κοινωνική αποστασιοποίηση» είναι πιο δόκιμο να αντικατασταθεί με έναν όρο που αντικατοπτρίζει την πραγματική διάσταση του προβλήματος. Η αντικατάσταση που προτείνουμε
είναι: Κοινωνικά συνδεδεμένος και σωματικά αποστασιοποιημένος. Οι κοινωνικοί δεσμοί βοηθούν την κοινωνία να ανταπεξέλθει σε μια καταστροφή, διαδραματίζουν ένα βελτιωτικό
ρόλο στην υγεία και στη δυνατότητα αντιμετώπισης των στρεσογόνων παραγόντων. Επίσης συχνά λειτουργούν προστατευτικά απέναντι σε ψυχοκοινωνικές αντιδράσεις που προκαλούνται από μια καταστροφή (Albrecht & Goldsmith, 2003).
Η σωματική αποστασιοποίηση το μόνο που μας ζητά,
είναι να εφαρμόσουμε δυο απαραίτητους κανόνες:
να μείνουμε σπίτι και όταν είμαστε έξω από αυτό
να διατηρούμε δυο μέτρα απόσταση
από τους ανθρώπους γύρω μας.
Δυο σωτήριοι κανόνες για τη μείωση
της διασποράς του ιού.

Η κοινωνική σύνδεση μας υπενθυμίζει πως είμαστε άρρηκτα
συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον ως μονάδες και ως ολότητα με το σύμπαν. Η ιδέα αυτή βασίζεται στην φυσική θεώρηση ότι το σύμπαν αποτελεί ένα σύστημα ατόμων, κυττάρων
και σωμάτων που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή.
Κάθε άτομο αλληλοεπιδρά με το σύμπαν, μέσω του αέρα και
των κινήσεων του. Μπορεί να νιώθουμε μόνοι αλλά με κάποιον τρόπο συνδεόμαστε όλοι, κάτι που δε πρέπει να ξεχνάμε στην δύσκολη οικουμενικά περίοδο που διανύουμε.
Συνασπισμένοι με κοινή πυξίδα τις αξίες μας μπορούμε να
αντέξουμε την σωματική αποστασιοποίηση από τους αγαπημένους μας. Εξάλλου, η πραγματικότητα δείχνει πως
είμαστε πιο κοντά τώρα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή,
είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο καράβι. Καλούμαστε να σκεφτούμε αν θέλουμε να κάνουμε βήματα κοντά στις αξίες μας ή
βήματα μακριά από αυτές. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι ίδια για όλους μας: Ο φόβος του κορωνοϊού και
άλλα παράγωγα συναισθήματα του. Όσον αφορά την αντιμετώπιση του, η επιλογή είναι δική μας.
Προτεινόμενη Ενδεικτική Βιβλιογραφία
■ Αυγουστάκη Κ. (2020). Νόημα ζωής και Πανδημία. Ινστιτούτο Έρευνας
και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Δημοσιευμένο στο διαδίκτυο.
■ Καραμάνη Κ., Μπέικο Κ., Παναγιωτοπούλου Α., Χρυσάγη Α. (2020).
Κοινωνικά συνδεδεμένος, σωματικά αποστασιοποιημένος. Ινστιτούτο
Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Δημοσιευμένο στο διαδίκτυο.
■ Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας (2020).
Προβληματισμοί, δεδομένα και πρακτικά σχόλια σε σχέση με την παρούσα
υγειονομική/κοινωνική κρίση, τις επιπτώσεις της σε ατομικό, οικογενειακό
και κοινωνικό επίπεδο και τους τρόπους διαχείρισής της. Ελληνική
Ψυχολογική Εταιρεία. Δημοσιευμένο στο διαδίκτυο.
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Η ΣΤΗΛΗ ΤOΥ ΤΑΜΙΑ
■ Στη μνήμη Σταυρακάκη Στυλιανού (Ζαχαράκη) η Οικογένειά του εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Νικήτα Χαρ. Χαιρέτη o Τηλέμαχος Νικολάου Χαιρέτης εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Σταυρακάκη Στυλιανού (Ζαχαράκη) ο Μιχάλης Μαθουδάκης και η Αγάπη Βρέντζου εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Λευκοθέας Κουνάλη η οικογένεια Βασίλη Κουνάλη (Βασιλικού) εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 200,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Σταυρακάκη Στυλιανού (Ζαχαράκη) η Σκουλά Μαρία (ΚΙΚΗ) εισέφερε
στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Σμπώκου Αριστείδη (Ατζαραριστείδη) η oικογένειά του εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 150,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Μανουρά Γεωργίου (Ψαρογιώργη) ο Μανουράς Ιωάννης του Σωμαροβασίλη εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
100,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Φασουλά Αριστείδη η Γυναίκα
του και τα παιδιά του εισέφεραν στη Φ.Α.
το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Χαιρέτη Νικήτα ο Χαιρέτης
Τηλέμαχος εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των
50,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Κώστα Σαλούστρου (Αδαμάκη) η Ελένη Σαλούστρου εισέφερε στη Φ.Α.
το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Στη μνήμη Βύρωνα Σφακιανάκη ο Σφακιανάκης Νικήτας Ανδρέας εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■ Ο Νταγιαντάς Αντώνιος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50,00 Ευρώ.
■ Η Ειρήνη Βρέντζου Γεωργίου Φουντούλη
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
20,00 Ευρώ.
■ Ο Μιχαηλ Σαλούστρος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο Χαιρέτης Τηλέμαχος εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 40,00 Ευρώ.
■ Ο Μιχάλης Μανουράς του Βασιλείου εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
60,00 Ευρώ.
■ Οι Βρέντζος Χαράλαμπος Ιωσήφ και Χαράλαμπος Γ Βρέντζος εισέφεραν για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 60,00 Ευρώ.
■ Ο Σφακιανάκης Νικήτας Ανδρέας εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
40,00 Ευρώ.
■ Η Καρβουντζή Μαρία εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Το Κέντρο Υγείας Ανωγείων εισέφερε στη
Φ.Α. το ποσό των 100,00 Ευρώ.
■ Ο Κλεμανσώ Πλουσής εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Ο Γιάννης Σταυρακάκης του Στυλιανού
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
50,00 Ευρώ.
■ Η Εβίτα Περιφεράκη του Γεωργίου εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
20,00 Ευρώ.
■ Η Μαριλένα Σκουλά – Περιφεράκη εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
20,00 Ευρώ.
■ Ο Ευστράτιος Σκουλάς του Χαραλάμπη
εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
20,00 Ευρώ.
■ Οι Πελαγία και Πολυξένη Μανουρά εισέφεραν για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
20,00 Ευρώ.
■ Ο Πατήρ Βασίλειος Βουϊδάσκης εισέφερε
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 50,00
Ευρώ.
■ Ο Βασίλης Δραμουντάνης εισέφερε για
συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20,00 Ευρώ.
■ Η Ιωάννα Ξυλούρη του Ηρακλή εισέφερε
για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των 20,00
Ευρώ.
■ Ο Ιωάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
20,00 Ευρώ.
■ O Τηλέμαχος Νικολάου Χαιρέτης εισέφερε για συνδρομή στη Φ.Α. το ποσό των
40,00 Ευρώ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΨΟΥΣ
237.900 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

στο πλαίσιο ενίσχυσης ορεινών
και μικρών νησιωτικών Δήμων
από το Υπουργείο Εσωτερικών
Χρηματοδότηση ύψους 237.900 ευρώ προς το Δήμο Ανωγείων
ενέκρινε ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος μέσα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο
χρηματοδότησης σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους
της χώρας.
Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων. To συνολικό ποσό των
24.300.000 ευρώ κατανέμεται στους Δήμους, βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με
τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό.
Για το Δήμο Ανωγείων το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 46.500
ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και θα συμβάλει
σημαντικά στην υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει καταρτιστεί.
Ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης,
δήλωσε σχετικά:
«Στο πλαίσιο χρηματοδότησης των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Δήμος Ανωγείων
θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό 237.900 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό πως η χρηματοδότηση πραγματοποιείται στην αρχή της
σεζόν, όπως εξίσου σημαντικό είναι πως, φέτος, το εγκεκριμένο
ποσό προς τον Δήμο μας είναι αυξημένο κατά 46.500 ευρώ σε
σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.
Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου για την εξέλιξη αυτή
προς το σύνολο της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπρόσθετα, ως πρόεδρος της επιτροπής ορεινών περιοχών της
ΚΕΔΕ, θα ήθελα να υπογραμμίσω, πως η ενίσχυση του συγκεκριμένου κωδικού είναι πραγματικά μια ευχάριστη εξέλιξη.
Από τη πλευρά μας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων των περιοχών που εκπροσωπούμε, οι
οποίες χρήζουν ιδιαίτερης βοήθειας και μέριμνας.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία και τους δρόμους αξιοποίησης που ανοίγει η πρόνοια που εντάσσει η πρόσφατη νο
μοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, αναφορικά με την ισοσκέλιση της ανταποδοτικότητας των τελών. Πρόκειται για ένα
αίτημα μας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο έγινε δεκτό και μας παρέχει δυνατότητες καλύτερης αντιμετώπισης των βαρών που καλούνται να σηκώσουν
οι δημότες μας».

ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΙΑ
ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΣΚΑΚΙΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

›Μια έκπληξη περίμενε τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων, που ξαναγύρισαν
πρόσφατα, κοντά στους δασκάλους τους και
στους συμμαθητές τους, στο φυσικό τους χώρο
το Σχολείο, μετά από πολύμηνη απουσία όλων,
για την προστασία τους από τον κορονοϊό.
Μια γιγάντια σκακιέρα διαστάσεων 2,80 επί 2,80,
δώρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, είχε στηθεί στο αμφιθέατρο του Σχολείου, και θα την έχουν
στη διάθεσή τους οι μαθητές για να ακονίζουν το μυαλό
τους από την επόμενη σχολική χρονιά. Εφέτος δυστυχώς και
για το υπόλοιπο διάστημα, οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν την κοινή χρήση αντικειμένων από τους μαθητές.
Ενόψει της επιστροφής των μαθητών στη σχολική καθημερινότητα, μετά την πολύμηνη απουσία τους για προληπτικούς λόγους συνεπεία του Covid-19, η διευθύντρια
του Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων κα Τριανταφυλλιά Χατζάκη, ανέφερε τα εξής:

«Αγαπητοί Γονείς,
Η επάνοδος στο Σχολείο, θα αναθερμάνει τις σχέσεις των μαθητών με τους δασκάλους
και τους συμμαθητές τους και σκοπό έχει περισσότερο να καλύψει συναισθηματικά
κενά παρά γνωστικούς στόχους. Υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα μαθητών – Σχολείου, όπως
μας είπαν οι συντονιστές και οι ψυχολόγοι, το οποίο πρέπει να κλείσει και να μην αφήσει πίσω κάποια εκκρεμότητα!
Το Σχολείο θα λειτουργήσει με τμήματα και υποτμήματα των δέκα μαθητών προκειμένου να τηρούνται οι ενδεδειγμένες αποστάσεις. Δεν θα γίνεται πρωινή συγκέντρωση
στο προαύλιο, αλλά οι μαθητές θα οδηγούνται κατευθείαν στις τάξεις τους από τους
δασκάλους τους και στο διάλειμμα θα οδηγούνται από το δάσκαλό τους, αποκλειστικά
στο δικό τους οριοθετημένο χώρο για να ξεκουράζονται. Από εκεί θα τους παραλαμβάνει ο δάσκαλός τους και θα τους οδηγεί πάλι στην τάξη, τηρώντας τις αναγκαίες
αποστάσεις. Κατά το σχόλασμα οι μαθητές με σειρά θα οδηγούνται στην έξοδο. Παράλληλα θα τηρούνται και όλοι οι άλλοι κανονισμοί υγιεινής, χρήση αντισηπτικών,
ανοιχτά παράθυρα, καθημερινές οδηγίες προφύλαξης, κ.τ.λ.
Το σχολείο είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές τη Δευτέρα και καλεί τους γονείς
να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο εκτός κι αν υπάρχουν κάποιοι σοβαροί λόγοι…
Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την ευγενική
του προσφορά της γιγάντιας σκακιέρας, αλλά και μιας μικρής, καθώς και αθλητικού
υλικού. Είμαστε σίγουροι πως θα δώσει μεγάλη χαρά στους μαθητές μας και ανυπομονούμε να έρθει ο Σεπτέμβριος να τη χρησιμοποιήσουμε!! Για την ώρα θα την χαιρόμαστε
μόνο με τα μάτια!».

Προσφορά ζωής προς το Δήμο Ανωγείων του συγχωριανού μας Θέμη Μέμμου,
με αφορμή την πανδημία του Covid-19
Εν μέσω της πανδημίας του Covid-19 και με γνώμονα την ασφάλεια και την έμπρακτη και στοχευμένη ενίσχυση
των δημοτών και των εργαζομένων στις υπηρεσίες του Δήμου Ανωγείων, ο συγχωριανός μας Θέμης Μέμμος,
πρόεδρος του συλλόγου Κρητών Δηλεσίου και πατέρας του χοροδιδασκάλου του συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας,
Κώστα Μέμμου, προχώρησε στη δωρεά 500 υφασμάτινων μασκών στο Δήμο Ανωγείων.
Οι μάσκες διατέθηκαν στις διάφορες υπηρεσίες και δομές του Δήμου Ανωγείων.
Ο Θέμης Μέμμος, ένας ακόμα απόδημος Ανωγειανός, τιμώντας ανέκαθεν με την δραστηριότητα και την προσφορά του στα κρητικά πολιτιστικά δρώμενα της πρωτεύουσας την καταγωγή και το γενέθλιο τόπο του, αποτέλεσε,
με την κίνησή του αυτή, παράδειγμα προς μίμηση, αποδεικνύοντας ότι οι Ανωγειανοί, ντόπιοι και απόδημοι, εξακολουθούν να κρατούν ψηλά το αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, που τους κληροδότησαν οι πρόγονοί τους,
περισσότερο αναγκαίο σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που προκάλεσε ο Covid-19 στη χώρα μας και παγκοσμίως.
Η συντακτική ομάδα της Φωνής των Ανωγείων συγχαίρει τον Θέμη Μέμμο για την προσφορά του αυτή. Είθε ν’
αποτελέσει έμπνευση για πολλές ακόμα αντίστοιχες πρωτοβουλίες.
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Δεύτερη φορά μέσα σε τρία (3) χρόνια
τ’ Ανώγεια «βυθίζονται» στη δίνη της… «κακιάς στιγμής»
ΘΥΜΑΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΟΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ ΜΑΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ & ΓΙΩΡΓΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

μβρόντητοι και συντετριμμένοι παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα να εκτυλίσσεται ένα ακόμα δράμα στ’ Ανώγεια. Δυο συγχωριανοί
μας, ο καθένας με την δική του θέση και προσφορά στην οικογένεια
και τον τόπο του, έχασαν τη ζωή τους, σε μια… «κακιά στιγμή».
Από το βράδυ της 2ας Μαΐου 2020, πολλά ειπώθηκαν κι ακόμα περισσότερα γράφτηκαν για το θλιβερό συμβάν του διπλού φονικού, που έφερε για δεύτερη φορά
τα τελευταία τρία χρόνια, τ’ Ανώγεια στο προσκήνιο της επικαιρότητας σε πανελλήνιο επίπεδο.
Στο διάστημα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας
και η Συντακτική Ομάδα της «Φωνής των Ανωγείων» επέλεξαν τη σιωπή. Όχι
γιατί δεν είχαν να εισφέρουν στη «συζήτηση» που επανεκκίνησε, με αφορμή τα
πρόσφατα γεγονότα, για την παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία και κυρίως
για τη βαθιά ριζωμένη και νοσηρή νοοτροπία που την τροφοδοτεί. Αλλά γιατί
πιστεύουμε, όσοι εμπλεκόμαστε ως μέλη των δύο οντοτήτων, ότι ναι μεν, οφείλουμε συλλογικά και ο καθένας προσωπικά, να τοποθετηθούμε και να συμμετάσχουμε στην ανταλλαγή απόψεων για την οριστική επίλυση του ορατού και επικίνδυνου
«ιού» της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, περισσότερο όμως οφείλουμε να δράσουμε και μάλιστα άμεσα.
Για μας τους απόδημους Ανωγειανούς, που δεν ζούμε και δεν μετέχουμε στην
καθημερινότητα των Ανωγείων, μια τέτοια συνθήκη, όπως αυτή που για δεύτερη
φορά μέσα σε τρία χρόνια, βίωσε τον περασμένο Μάιο το χωριό μας, σε συνέχεια
του άδικου θανάτου του Μανώλη Στρατάκη την άνοιξη του 2017, είναι πολλαπλά
δύσκολη.
Πρώτον, γιατί μας στερεί, λόγω φυσικής απόστασης, τη δυνατότητα ενεργούς και
άμεσης συνδρομής στις αρχές και τους συντοπίτες μας, στη στιγμή αυτή της έντασης και της κρίσης. Τη δυνατότητα, σα φορείς που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα αυτού του τόπου, να συμμετέχουμε στην επιτόπια προσπάθεια στήριξης των
οικογενειών των εμπλεκομένων στο περιστατικό, αλλά και στη συντονισμένη
δράση αποσόβησης και αποτροπής παρόμοιων τέτοιων περιστατικών, εκφράζοντας
πρωτίστως την έμφυτη εσωτερική ανάγκη προσφοράς και αλληλεγγύης, που η
κοινή καταγωγή μας μας επιβάλλει.
Περαιτέρω, γιατί εισπράττουμε και «απορροφούμε» πρώτοι απ’ όλους την αρνητική κριτική όλων εκείνων των «καλοθελητών», που αναζητούν πάντα την «ευκαιρία»
να τονίσουν πόσο υπερτιμημένα τελικά είναι τ’ Ανώγεια…Εν μέσω της αυτονόητης
θλίψης, που προκαλεί η ουσία των πρόσφατων γεγονότων, που δεν είναι άλλη από
την άδικη απώλεια δύο ακόμα ανθρώπινων ζωών, τιθέμεθα, από τα πράγματα, σε
άκαιρη θέση άμυνας, απέναντι σε όλους εκείνους που ούτως ή άλλως, αναζητούν,
για προσωπικούς τους λόγους ο καθένας, αφορμές να μειώσουν την προσφορά των
Ανωγείων στην ιστορία, το πολιτισμό και την παράδοση της Κρήτης.
Εκείνο όμως που μας «αφοπλίζει» στιγμές σαν αυτή, που καλούμαστε να λάβουμε
θέση υπεράσπισης των τόσων σπουδαίων κεκτημένων μας, είναι ότι, δυστυχώς,
τις αφορμές αυτές εξακολουθούμε σαν τόπος, να τις δίνουμε. Μεμονωμένες ίσως
αφορμές. Όμως υφιστάμενες. Και, προϊόντος του χρόνου, από σπάνιες, τείνουν,
στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, επαναλαμβανόμενες.
Η πατρογονική παρακαταθήκη της πρεπειάς, του φιλότιμου, της αλληλεγγύης, της
υπερηφάνιας, της αντρειοσύνης, της μουσικής, υφαντικής, γαστρονομικής και

Ε

χορευτικής παράδοσης, κινδυνεύει πλέον να μην είναι αρκετά πειστικό επιχείρημα,
αν δεν σπεύσουμε άμεσα να φροντίσουμε για την έμπρακτη και συνειδητή συνέχισή της. Κι αυτή η συνέχεια σίγουρα δε θα έρθει με το όπλο ζωσμένο στη μέση ή
τοποθετημένο στο ντουλαπάκι ή το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου.
Εμείς οι ίδιοι είμαστε που επιλέξαμε τον δύσβατο και άγονο τούτο τόπο για να
φτιάξουμε τη «φωλιά» μας.
Εμείς είμαστε που δε μάθαμε ποτέ να σκύβουμε το κεφάλι σ’ εκείνους, που με τη
βία θέλησαν να μας καθυποτάξουν.
Εμείς είμαστε που αφήνοντας πίσω ότι, μικρό ή μεγαλύτερο μας χώριζε, αναγεννήσαμε τρεις φορές τον τόπο μας από τις στάχτες του, φτιάχνοντάς τον κάθε
φορά καλύτερο και δυνατότερο, αποδεικνύοντας πως δεν υπάρχει δύσκολο και
ακατόρθωτο για μας, φτάνει να θελήσουμε κάτι πολύ.
Εμείς οι ίδιοι είμαστε σήμερα, που καλούμαστε να σταθούμε στο ύψος των
περιστάσεων και, με πράξεις, όχι λόγια, τώρα, σήμερα, όχι σε βάθος χρόνου,
κυρίως όμως όλοι μαζί, ενωμένοι και συνειδητοποιημένοι, να «ξεριζώσουμε»
οριστικά ότι μας βαραίνει και μας κρατά πίσω. Ότι μας βγάζει απ’ το δρόμο της
παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ότι μας στερεί αγαπημένους μας. Ότι μας
διχάζει και μας κρατά σε απόσταση.
Κι αυτό το «κάτι» δεν είναι καθεαυτό το όπλο που κρατάμε στη χέρα ή ζώνουμε
στη μέση μας. Όχι. Είναι η νοοτροπία που κάθε φορά το οπλίζει. Η ίδια νοοτροπία που μας γεννά ελεύθερους, περήφανους και δημιουργικούς, αλλά εξακολουθεί να κρατά μια σκοτεινή, αδάμαστη πλευρά, που από καιρό σε καιρό
βγαίνει στην επιφάνεια για να κηλιδώσει ότι με κόπο έχουμε κερδίσει…
Δεν υπάρχει τίποτα που όλοι μαζί, ενωμένοι, δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Η
ιστορία μας το έχει αποδείξει. Ούτε υπάρχουν «γκρίζες» ζώνες, που δεν «αγγίζονται». Μαζί, συλλογικά και ατομικά, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Γιατί τα
ολοκαυτώματα και τις καταστροφές δεν τα προκαλούν τα όπλα. Όχι. Τα εκκινούν
και τα προκαλούν οι νοσηρές σκέψεις και νοοτροπίες.
Κι είναι αυτές που καλούμαστε, χωρίς καμιά χρονοτριβή, χωρίς την παραμικρή
καθυστέρηση όλοι εμείς οι Ανωγειανοί να «πολεμήσουμε», σ’ έναν κοινό αγώνα,
που η νίκη είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να συνεχίσουμε την λαμπρή και ένδοξη
πορεία των γεννητόρων μας.
Σ’ αυτό τον κοινό και αναγκαίο αγώνα, οι Ανωγειανοί της Αθήνας, όπως εκπροσωπούνται από το Σύλλογό τους, όπως εκφράζονται σχεδόν μισό αιώνα μέσα από τη
«Φωνή» τους, τη «Φωνή» των απανταχού Ανωγειανών, δηλώνουν το βροντερό παρόν.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ. Όπως το 1945 ο προκάτοχός μας «Σύλλογος των εν Αθήναις
Ανωγειανών «Ο Ψηλορείτης» ιδρύθηκε και έδρασε για την εκ θεμελίων ανοικοδόμηση των Ανωγείων, μετά την ισοπέδωσή τους από τα γερμανικά στρατεύματα,
έτσι και τώρα, ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας, θα είναι παρών στην νέα, και
πλέον αναγκαία για τη βιωσιμότητα και την ευημερία των Ανωγείων, «ανοικοδόμηση», αυτή της κοινής μας νοοτροπίας, στο μέτρο που μας οδηγεί να θρηνούμε
θύματα και να μετράμε απώλειες. Ανθρώπινες και ηθικές.
Ας ξεκινήσουμε ΤΩΡΑ, πριν να είναι πολύ αργά…
Εκ μέρους της Προέδρου και του Δ.Σ.

«Το Ιδαίον Άντρον»
και της Συντακτικής Ομάδας της Φ.Α.

του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας

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».

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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Διευκρινίζεται ότι τα κείμενα που ακολουθούν απεστάλησαν προς
δημοσίευση στη Φ.Α. από τους ίδιους τους συντάκτες τους.

Καθηγητή (Ε.Υ.) Κοινωνιολογίας Π.Κ.

Σε τρία χρόνια τρεις Ανωγειανοί νεκροί
Ποιοι φταίνε; Πού πάμε;
καταστροφιΟ κός σεισμός
των δεκαπέντε ρίχτερ του Σαββάτου της 2ας του
Μάη 2020 στ’ Ανώγεια συγκλόνισε συθέμελα το χωριό μας,
το Νησί μας, τη χώρα
μας και κάθε λογικό
άνθρωπο, ο οποίος
διαθέτει αισθητήρα
σε τέτοιες οδυνηρές
δονήσεις, με οικουμενική διάσταση.
Είναι ο δεύτερος και φονικότερος σεισμός
μέσα σε λίγα χρόνια, που προδικάζει ότι αυτό το τραγικό συμβάν, φαίνεται να παίρνει
άκρως επικίνδυνες διαστάσεις. Κι ενώ δηλαδή, για περισσότερο από εξήντα χρόνια η
Ανωγειανή γη «έδειχνε» υποκριτικά ν’
απορροφά στα έγκατά της τους επικίνδυνους κραδασμούς μιας επίπλαστης κοινωνικής συνύπαρξης, τα τρία τελευταία χρόνια
δείχνουν πως βρεθήκαμε «ξαφνικά» στη μέση μιας άγριας Δύσης! Αποκρύπταμε πολύ
επιτηδευμένα τον κρατήρα του ηφαιστείου,
κωφεύαμε στον εκκωφαντικό βρυχηθμό του,
αλλά δεν αποτρέψαμε την έκρηξή του.
Συντετριμμένος απ’ αυτά τα οδυνηρά συμβάντα βρίσκω το θάρρος μέσα σε λίγες αράδες να καταθέσω, όπως συνηθίζω, πικρές
επιστημονικές αλήθειες, μαζί με πολύ πόνο,
που φτάνει στα όρια της οργής. Κλίνω, κατ’
αρχάς, ευλαβικά το γόνυ στους αδικοχαμένους νεκρούς και παρακαλώ τις οικογένειές
τους να δεχτούν τ’ ανυπόκριτά μου συλλυπητήρια, επειδή αλήθεια δεν γνωρίζω ποιο
είναι και το δικό μου μερτικό ευθύνης, και τί
πιθανόν θα μπορούσα να κάνω και δεν το
έκανα, προκειμένου να βρίσκονται κοντά
μας ο Λευτέρης Καλομοίρης, ο Γιώργος Ξυλούρης και ο Μανώλης Στρατάκης. Απαντήσεις σ’ αυτά τα αμείλικτα ερωτήματα
επιχειρώ να δώσω στη συνέχεια:
Η μεγαλοφυΐα του προσωκρατικού φιλοσόφου, Ηράκλειτου, με τρεις λέξεις «Τὰ πάντα ρ̀ει~» (Τα πάντα κινούνται) διατύπωσε
τους νόμους του σύμπαντος. Περίπου δυο
αιώνες αργότερα ο Αρχιμήδης 287-212 π.Χ.,
ένας από τους σημαντικότερους μαθηματικούς, φυσικούς, μηχανικούς και εφευρέτες,
~ς μοι
πρόσθεσε την περιώνυμη φράση: «δω
~
~
~
πα στω καὶ τ ὰν γα ν κινάσω» (Δώσε μου
ένα σημείο να σταθώ και θα κινήσω τη γη).
Κανείς και ποτέ από τους ισχυρούς της γης
δεν αμφισβήτησε κι ούτε απειθάρχησε σ’ αυτή την αδιάψευστη φυσική νομοτέλεια.
Αντίθετα μ’ αυτήν, oι κοινωνικοί κανόνες,
που καθορίζονται από τα μέλη των ανθρωπίνων κοινωνιών, δεν είναι θέσφατα κι
έχουν περιορισμένη χωροχρονική ισχύ. Είναι ανθρώπινα θεσπίσματα, που στοχεύουν
στην ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων,

στην πρόληψη των εγκλημάτων και στον επιμερισμό
της ευθύνης όλων, μικρών και μεγάλων, στην πρακτική τους εφαρμογή.
Κι έτσι προσεγγίζομε κοινωνιολογικά την απάντηση
του ερωτήματος, βάζοντας «τον δάκτυλον επί των
τύπον των ήλων». Ποιοι φταίνε και σε ποιους αναλογεί το μεγαλύτερο ή μικρότερο μέρος της ευθύνης
ή και της ενοχής, για τον άδικο χαμό τριών ανθρώπων, που η ζωή του καθένα ξεχωριστά δεν αντικαθίσταται με όλους τους θησαυρούς της γης. Και για
αποφυγή κάθε παρεξήγησης, δε στήνομε λαϊκό δικαστήριο και εισαγγελικό κατηγορητήριο, αφού άλλοι
είναι οι αρμόδιοι γι’ αυτά. Απλά, ένα δυνατό αισθητήριο, μια απλή καθημερινή εμπειρία και το κυριότερο η γνώση των κοινωνικών δομών της Ανωγειανής
και Ελληνικής κοινωνίας αρκούν για να οδηγήσουν
σε κάποιες απαντήσεις.
Ζούμε σε μια χώρα με κοινοβουλευτική δημοκρατία
στο πρότυπο των Δυτικών Δημοκρατιών με όλες τις
αδυναμίες τους, βασισμένη στην ηθική και πολιτική
φιλοσοφία του Κοινωνικού Συμβολαίου, που ρυθμίζει τις σχέσεις της κοινωνίας με την εξουσία. Ο κυριότερος εκπρόσωπος, ο μεγάλος κοινωνικός φιλόσοφος Ζ.Ζ. Ρουσώ με απλά λόγια λέγει ότι: «Οι πολίτες
με την ψήφο μας παραχωρούμε στις κυβερνήσεις ένα
μέρος από την ελευθερία μας με αντάλλαγμα εκείνες
να προστατεύουν τα ατομικά και συλλογικά μας δικαιώματα από τους επίδοξους παραβάτες». Πριν
απαντήσετε στο δικό μας ερώτημα, αν δηλαδή, η κάθε μορφής πολιτική εξουσία σε όλη την ιεραρχία,
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, ανατρέξετε
τουλάχιστον σε όλες τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, κι ας πάρει ο καθένας την απάντηση που θέλει.
Λυπάμαι βαθύτατα, επειδή εγώ ατύχησα έως τώρα
και δεν είδα ένα Ελληνικό κράτος δικαίου, που θα
σέβεται τον πολίτη και θα κάνει κι εκείνον να σέβεται το κράτος. Και είναι τόσο απλό και τόσο «αόρατο». Όταν οι κρατούντες, που έχουν στόχο την εξουσία για την εξουσία και η υποκλοπή της στηρίζεται
στα δεκανίκια της πελατειακής σχέσης, δεν υπάρχει
ελπίδα εξόδου από το φαύλο κύκλο. Κράτος που δεν
έχει ισονομία και ισοπολιτεία, που εφαρμόζει τους
νόμους επιλεκτικά και δεν προστατεύει τον πολίτη,
δεν πατάσσει φαινόμενα κοινωνικής εκτροπής και
αυθαιρεσίας, κι αφήνει να θεριεύουν θύλακες ανομίας και κοινωνικού κανιβαλισμού, δε λειτουργεί στα
πλαίσια της νομιμότητας, αλλά με μακιαβελικές πρακτικές. Πρωταίτιοι λοιπόν, αν όχι υποκινητές, στη
περίπτωσή μας, είναι όλοι οι μη έντιμοι πολιτικοί και
πολιτικάντηδες όλων των εποχών. Εκείνοι που αγνοούν, ή γνωρίζουν και αντιτάσσονται συνεχώς στον
ορισμό της Πολιτικής του Αριστοτέλη: «Πολιτική
είναι η εφαρμοσμένη ηθική».
Και τώρα όλοι εμείς, οι Ανωγειανοί, πού πάμε και τί
κάνομε;
Πόσο πρέπει να θρηνούμε τους νεκρούς μας ή πόσο
ν’ αναλογισθούμε τις ευθύνες μας; Και το πρώτο είναι ανθρώπινο, αλλά το δεύτερο είναι αντρίκιο,
επείγον και υποχρεωτικό, για εκείνους, τουλάχιστον,
που πραγματικά επιθυμούν να είναι αυτά τα τελευταία θύματα. Τί κάναμε ή τί δεν κάναμε για να τα
αποτρέψομε. Πώς έγινε αυτό. Εμείς, η «ευφυής ράτσα» με το «ένδοξο παρελθόν», «πέσαμε από τα

σύννεφα» και απορούμε. Πώς μας ξέφυγαν τέτοιες
συγκλονιστικές καταστάσεις, με τέτοια θλιβερά
αποτελέσματα. Πώς έγινε σ’ ένα τόσο «ολοκάθαρο», αλλά «μπαρουτοκαπνισμένο» ουρανό, να ξεσπάσει «ξαφνικά» τέτοια καταιγίδα και να πέσει ο
φονικός κεραυνός στους νεκρούς μας; Δεν είχαμε δει
κι ούτε είχαμε καταλάβει τίποτε. Πετούσαμε τα
σκουπίδια κάτω από το χαλί, ενώ το ίδιο το πλασάραμε στους άλλους με τα πιο παρδαλά χρώματα.
Κλείναμε τα μάτια και τα αυτιά και ερμητικά κλειστά τα στόματά μας, με μια συμπεριφορά που παραπέμπει σε πρακτικές τριτοκοσμικών χωρών και σε
κάποιας μορφής omerta.
Υποτίθεται πως θα αποδοθούν ευθύνες από την
όποια δικαιοσύνη, δίκαια απαίτηση των νεκρών και
των ζωντανών, με κριτήριο ποιοι λιγότερο και ποιοι
περισσότερο. Όταν όμως τρεις άνθρωποι δεν επανέρχονται στη ζωή, το πρόβλημα παραμένει διαχρονικό και οικουμενικό, μέχρι που τολμώ να πω, πως
όλες οι εμπλεκόμενες οικογένειες είναι ταυτόχρονα
θύτες και θύματα με την ευρύτερη σημασία του όρου.
Θύματα ενός κοινωνικού περίγυρου που όλοι διαμορφώσαμε και με ένα κώδικα αξιών, όπου η ανθρώπινη ζωή βρίσκεται τόσο χαμηλά. Γι’ αυτό ακριβώς η
αποποίηση ευθύνης για κανένα μας δεν επιτρέπεται
και η μετάθεσή της οπουδήποτε είναι εύκολος αλλά
απάνθρωπος και άνανδρος τρόπος διαφυγής.
Φταίμε όλοι αναλογικά εντός και εκτός της κωμόπολης, ντόπιοι και ξένοι, που γιγάντωσαν το ναρκισσισμό μας και περιτύλιγαν τις κακοήθεις παραδόσεις
μας με χρυσόχαρτο. Μόνο τα μικρά παιδιά και οι νοητικά καθυστερημένοι δεν έχουν ενοχή κι εμείς οι
άλλοι, σε διαφορετικό ποσοστό καθένας, έχομε το
μερτικό μας. Φταίμε αφού ως κοινωνία τώρα και μερικές δεκαετίες, ανεχόμαστε φαινόμενα αποσύνθεσης κι ο καθένας μας ξεχωριστά ήταν: «τυφλ ὸς τά τ'
~' τα τόν τε νου
~ν τά τ' ο΄΄ μματ' ε~ι' » (τυφλός στ’ αυτιά,
ω
το νου «νόηση» και τα μάτια), μπροστά σε τέτοια εκφυλιστικά φαινόμενα, πάντα σε συνεργεία με τη διεφθαρμένη εξουσία. Πώς θα πορευτούμε λοιπόν τώρα
μέσα σ’ αυτή την καταστροφική λαίλαπα, στην
οποία οι ίδιοι διαχρονικά βυθίζαμε το χωριό μας; Η
ελπίδα για ανατροπή της κατάστασης χάθηκε οριστικά μόνο για εκείνους που έφυγαν, όχι όμως και
για μας τους ζωντανούς και τους σώφρονες. Στρατευόμαστε σ’ αυτό το δύσκολο αγώνα, καταθέτομε
ψυχή και κραυγάζομε:
Ποτέ πια άλλο αδελφικό αίμα!

➔ Αντί επιλόγου:
Ο Tim White, καθηγητής Ανθρωπολογίας στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ βρέθηκε για έρευνα σε μια
φυλή κανιβάλων. Ο αρχηγός τους του υπέβαλε μια
πολύ απλή ερώτηση: «Τι συμβαίνει με σας τους δήθεν πολιτισμένους; Τους ανθρώπους, αφού δεν
τους τρώτε, γιατί τους σκοτώνετε;». Στήλη άλατος
έμεινε ο Αμερικανός, αφού δεν είχε απάντηση. Ούτε
κι εγώ έχω, κι αν έχετε εσείς, περιμένω. Γιγάντιος
κόλαφος από τον αρχηγό των ανθρωποφάγων στα
πρόσωπα όλων των δήθεν «πολιτισμένων» ανθρώπων της οικουμένης! Αλήθεια! Πέρασε ποτέ από το
μυαλό μας η σκέψη:
«Γιατί σκοτώνομε τους ανθρώπους;
Γιατί; Γιατί; Γιατί;
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Σκουλά (του Φρουδά)

Τρίτη,

Επιστολή με αποδέχτες μόνον

Σε Ανωγειανούς

Το θεωρώ καθήκον μου με όποιο προσωπικό κόστος. Αν κάποιοι/ες από σας δυσανασχετήσουν, ή βρίσκουν το μήνυμά ανεδαφικό, δεν θα προσβληθώ. Αγνοήστε το αν
αυτό προτιμάτε, αλλά διαβάστε το πρώτα. Αν πάλι συμφωνείτε σε κάποια έστω
σημεία, προωθήστε το σε άλλους Ανωγειανούς που νομίζετε ότι ίσως τους ενδιαφέρει προσθέτοντας και τις δικές σας παρατηρήσεις.

«καλόσυροι» και «κακόσυροι» που προδίδουν ρατσιστικές αντιλήψεις.
Αγαπητοί μου συγχωριανοί, κανείς δεν μας οφείλει τίποτε για όσα σπουδαία πράγματα έκαμαν οι πρόγονοί μας και δεν δικαιούμαστε γι’ αυτά κανένα προνόμιο. Τα επιτεύγματά τους μας δίνουν μόνον υποχρεώσεις. Μεταξύ αυτών, την υποχρέωση να
τιμούμε τη μνήμη τους με τις πράξεις και τη συμπεριφορά μας και την υποχρέωση να
προσπαθούμε να γίνουμε εξ ίσου καλοί άνθρωποι με εκείνους ή και ακόμα καλύτεροι.

Α➔ Τα προβλήματα – Οι ρίζες τους και εξωγενείς παράγοντες.
1_ Παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία, εορταστικές μπαλωθιές που, αδέσποτες,
πολύ συχνά κατέληξαν σε τραυματισμούς ή και σε θανατηφόρα ατυχήματα. Κάποτε,
το πυροβόλο όπλο ή έστω το μαχαίρι, ακόμα και η πέτρα, ήταν το απαραίτητο μέσο
σε κάθε κρητικό σπίτι για την αντιμετώπιση του βάρβαρου κατακτητή – εχθρού (Τούρκου, Αγαρηνού, ΓερμανοΝαζί, κ.α.). Χωρίς αυτά δεν θα υπήρχαν οι επαναστάσεις
ούτε η εποποιία της Μάχης της Κρήτης ούτε η Εθνική Αντίσταση. Αυτά όλα όμως δεν
χρειάζονται πια. Άλλαξε η τεχνολογία των καταστροφικών μέσων του πολέμου. Τα
χρησιμοποιούμε μόνο για να αλληλοσκοτωνόμαστε!!!
Απότοκο αυτής της κακής όσο και αχρείαστης συνήθειας είναι προφανώς και το
εμπόριο όπλων που φαίνεται να ανθεί και στις μέρες μας.
Η οπλοφορία και η οπλοκατοχή είναι κακοί πειρασμοί. Το πιστόλι στη μέση ή στο
ντουλαπάκι του αυτοκινήτου δεν μας κάνει παλικάρια. Αντίθετα, δηλώνει ανασφάλεια.
Όπως λέγανε οι σοφοί μας πρόγονοι: «ο διάολος τα γεμίζει».

19 Μαΐου 2020
Αγαπητοί/τές μου Συγχωριανοί/νές
υγχωρήστε με που επαναλαμβάνω: Η επιστολή αυτή απευθύνεται μόνο σε Ανωγειανούς και σε κανέναν άλλο. «Μα γιατί;», θα
ρωτήσετε. Διότι πιστεύω ότι η διπλή τραγωδία που προκάλεσε
ανείπωτο πόνο και βύθισε στο πένθος τους οικείους των θυμάτων,
αλλά και ολόκληρη την κοινωνία των Ανωγειανών όπου γης, είναι δικό μας
θέμα και πρόβλημα που αφορά μόνον εμάς και μόνον εμείς οφείλουμε και
μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να το λύσουμε μιας και δια παντός.
Η πείρα, πρόσφατη και παλαιότερη, μας διδάσκει ότι η λύση δεν θα έρθει
ούτε από τα τηλεοπτικά μέσα, ούτε από τους δικηγόρους ούτε από τα κοινωνικά δίκτυα, ούτε ακόμα από τις δημόσιες δηλώσεις καλοπροαίρετων και
βαθειά ανήσυχων συγχωριανών, ούτε με μαντινάδες και μοιρολόγια.
Το πρόβλημα ήταν πάντα και παραμένει εντελώς δικό μας και μπορούμε
να το αντιμετωπίσουμε με επιτυχία αν πάψουμε να εθελοτυφλούμε, και με
ειλικρίνεια και γνήσια αυτοκριτική, όσο οδυνηρή και αν είναι, να κουβεντιάσουμε μεταξύ μας, να συμφωνήσουμε και να συνδεσμευτούμε στις ενδεικνυόμενες λύσεις, τις οποίες όλοι «φορούμαστε», αλλά αρνούμαστε να παραδεχτούμε γιατί είναι άβολες.
Πιστεύω ειλικρινά ότι αν συνεχίσουμε να πορευόμαστε με τον ίδιο τρόπο,
οδηγούμαστε σε ραγδαία ηθική και κοινωνική απαξίωση και θα είναι μέγα
κρίμα, γιατί κουβαλούμε πλουσιότατη ιστορία εθνικών αγώνων και πολιτιστικής προσφοράς με ανθρωπιστικές αξίες και αρετές που μας διακρίνουν
και εκφράζονται στην πράξη από πλείστους Ανωγειανούς εντός και εκτός
του χωριού μας, ακόμα και σήμερα, στην περίοδο της νέας κρίσης.
Επιτρέψτε μου να καταθέσω τη δική μου αγωνία και τις δικές μου σκέψεις
και προτάσεις, δανειζόμενος και βιώματα από τις προηγούμενες γενιές, μια
και βρίσκομαι στο Φθινόπωρο του βίου μου, χωρίς να απαιτώ να τις αποδεχθείτε. Έχω στην πλάτη μου περισσότερα χρόνια από όλους σχεδόν εσάς και
αυτό μου έχει δώσει πολλές εμπειρίες – καλές και κακές –, από τις οποίες
μπορώ να αντλώ διδάγματα.
Έζησα με τους παλιούς άρχοντες της σεμνότητας και της πρεπιάς και
βίωσα τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν δύσκολες καταστάσεις. Όταν
η κακή ώρα έφερνε παρεξηγήσεις σε ευαίσθητους κυρίως νέους. Οι παλιοί,
οι ώριμοι και νουνεχείς, ήσαν εκεί για να επέμβουν και να σβήσουν τη
φωτιά πριν φουντώσει, με σασμό, συντεκνιά, κουμπαριά ή αποκατάσταση
της ζημιάς αποσοβώντας έτσι το κακό.
Θυμούμαι τους παλιούς που μας έλεγαν: «Τα καλά παλικάρια δε βάνουνε
καβγάδες. Τσ’ αποφεύγουν». Οι μανάδες και οι μεγάλες μας αδερφές είχαν
σαν μόνιμη επωδό μιας τέτοιας κουβέντας: «’Ασκημα πάει. Ίντα θα πουν’ οι
αθρώποι».
Αυτοί οι άνθρωποι, με αυστηρούς κανόνες που περιόριζαν πάντως συχνά
το ελεύθερο πνεύμα της νιότης, μάς βοήθησαν να χαράξουμε το δρόμο της
ζωής μας, κατά τρόπο μάλιστα που θεωρούσαμε «καταπιεστικό», χωρίς
δυστυχώς να καταφέρνουμε να είμαστε πάντα σωστοί. Άλλες συνθήκες,
άλλες επιρροές…
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2_ Ακόμα και η μάστιγα της ζωοκλοπής, έχει τις ιστορικές της ρίζες στην Τουρκοκρατία και πήγαζε από την ηρωική πράξη να πάρουν πίσω τα παλικάρια τα ζα, που
τους άρπαζαν οι κατακτητές για να ταΐσουν τους ανήμπορους γέρους και τα γυναικόπαιδα. Και η ζωοκλοπή είχε κανόνες και κώδικα τιμής τα πρώτα χρόνια, με τους ρωτηχτάδες και τους σαστές που είχαν τον ρόλο να προστατέψουν την ειρηνική συμβίωση
και να αποκαταστήσουν κάποια τάξη. Θυμούμαι κοπέλι ακόμα, παρακολουθώντας τη
διαδικασία προξενιού, με τον προξενητή να εξαίρει τις αρετές του υποψήφιου γαμπρού:
«Η νύφη δε θα πεινάσει ποτέ τζη. Ο γαμπρός είναι γερό παλικάρι. Καλός κλέφτης.».
Με τον καιρό, εκφυλίστηκε κι αυτό και έγινε, πρώτα κοινό έγκλημα και μετά, οργανωμένο έγκλημα, μέχρι που κατέληξε να γίνει, σε κάποιες περιπτώσεις, πράξη μίσους
και εκδίκησης με τη σφαγή δεκάδων αιγοπροβάτων και πετάματος στον τάφκο. Αυτό το
φαινόμενο, με όποιο όνομα και με όποιο μανδύα είναι πράξη κακή που μας ντροπιάζει.
Στο πιο πρόσφατο παρελθόν, εντελώς απροσδόκητα, εμφανίστηκαν νέα, άγνωστα
ως τώρα κρούσματα ανομίας.
Αυτά και άλλα συνεχιζόμενα φαινόμενα παραβατικότητας θα έπρεπε να έχουν σημάνει συναγερμό για την πολιτεία η οποία, για διάφορους λόγους και υπό διάφορα προσχήματα που, κατά καιρούς, φαίνονταν λογικά απουσίασε συστηματικά. Επήλθε
πλέον ο χρόνος η Πολιτεία να ασκήσει τον θεσμικό της ρόλο (πρόληψη, έλεγχος,
κυρώσεις)σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, νυν και πρώην,
καθώς και με τους κοινωνικούς φορείς που έχουν επιδείξει εντυπωσιακό επίπεδο υπευθυνότητας, αποκαθιστώντας έτσι την τάξη, σε σταθερή βάση. Πάντα όμως με σεβασμό στον πολίτη τον οποίον όλοι έχουν καθήκον να υπηρετούν και να προστατεύουν.
3_ Υπάρχει και ένα τρίτο πρόβλημα, μάλλον εισαγόμενο. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική
(ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πεισθήκαμε να περιορίσουμε την παραγωγή αγροκτηνοτροφικών προϊόντων στα οποία είχαμε σαφές πλεονέκτημα, με αντάλλαγμα να
παίρνουμε επιδοτήσεις δήθεν για να αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ποιμνιοστασίων,
πράγμα που δεν κάναμε προτιμώντας να τσεπώσουμε τα λεφτά και να καθόμαστε στο
καφενείο. Αρκετοί, δυστυχώς, πανώγραφαν το ζωικό τους κεφάλαιο, νομίζοντας ότι
κοροϊδεύουν της Ευρωπαίους. Οι λίγοι κτηνοτρόφοι που έμειναν πιστοί στο επάγγελμά
τους, δυσκολεύονται τώρα να τα βγάλουν πέρα. Κοντολογίς, κυβερνώντες και κυβερνώμενοι «είδαμε το τυρί, αλλά δεν είδαμε τη φάκα» και πληρώνουμε τώρα τις συνέπειες.
4_ Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι το πλήθος των παιδιών μας στο χωριό που, εγκαταλείπουν το σχολειό, κατ’ αρχήν για να γίνουν κτηνοτρόφοι. Αφού όμως ανακαλύψουν
στην πράξη πόσο δύσκολη και σκληρή είναι η δουλειά και μάλιστα με αβέβαιο μέλλον,
την εγκαταλείπουν και αυτήν οδεύοντας προς την εργασιακή ζούγκλα της πόλης
χωρίς καμιά σχετική προετοιμασία. Αποτέλεσμα; Κάποια απ’ αυτά τα παιδιά, φυτοζωούν ή καταλήγουν να βρουν «δουλειά» σε παράνομα κυκλώματα της νύχτας, χωρίς
προοπτική και χωρίς ελπίδα να ξεφύγουν. Αυτό δυστυχώς είναι ένα άλυτο πρόβλημα
που περνά απαρατήρητο χωρίς καν να ασχολούμαστε μ’ αυτό. Και αυτό είναι μέγα
κρίμα γιατί στ’ Ανώγεια υπάρχει ένα εξαιρετικής ποιότητας εκπαιδευτικό σύστημα
που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή, με αξιόλογους και αφοσιωμένους καθηγητές
και δασκάλους, με καλές υποδομές, χάρις και στην ευγενή δωρεά του σπουδαίου
Ανωγειανού ευεργέτη Μιχάλη Σταυρακάκη και της συζύγου του Λετίτσιας.
Απορία και οδυνηρή έκπληξη που πρόσφατα δοκίμασα στ’ Ανώγεια. Υπό τα όμματα
των γονέων του, 12χρονο αγόρι οδηγεί με δαιμονισμένη ταχύτητα σπινάρει και παρκάρει το 4Χ4 ημιφορτηγό, ξαφνικά στην πυλωτή του σπιτιού τους. Λέτε να είναι η
επίδραση από τις αμερικάνικες ταινίες;;
5_ Το πιο δύσκολο ίσως πρόβλημα να αντιμετωπιστεί είναι η αντίληψη που έχουμε
για τον εαυτό μας. Είναι ένα βαθειά ριζωμένο «χούι» που πολύ δύσκολα διορθώνεται.
Η βαριά κληρονομιά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας δικαίως μας κάνει υπερήφανους. Η υπερηφάνεια όμως έχει τον τρόπο της να μεταλλάσσεται σε έπαρση και η
έπαρση σε νοσηρό εγωισμό. Απόρροια όμως αυτής της νοοτροπίας είναι όροι όπως
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6_ Υπάρχουν μια σειρά άλλων προβλημάτων που έχουν να κάνουν με κακές συνήθειες που έχουμε αποκτήσει και συντηρούμε διαχρονικά. Ας αρκεστούμε όμως σ’
αυτά για την ώρα και τα βλέπουμε σε επόμενο χρόνο, αφού δεν γίνονται όλα μαζί.

Β➔ Προτάσεις για προβληματισμό και συζήτηση
Όλοι νομίζω ξέρουμε ή έστω ψυχανεμιζόμαστε τι πρέπει να κάνομε για το καλό μας
και το καλό των παιδιών, των εγγονιών και των επερχόμενων γενεών. Όπως έγραψα
στην αρχή αυτού το γράμματος το πρόβλημα είναι δικό μας και μόνο δικό μας. Εμείς
ξέρομε τη λύση και εμείς πρέπει να τη δώσουμε.
Αγαπητοί μου Συγχωριανοί

1_ Η βαριά κρίση που περνούμε, είναι ίσως η ευκαιρία να κάνουμε την αυτοκριτική
μας και με την απαιτούμενη γενναιότητα να αγωνιστούμε για να υπερβούμε το
κακό μας παρελθόν και, ως κοινωνία συνειδητών, ευαίσθητων και υπεύθυνων πολιτών να ξαναβρούμε τον δρόμο που θα μας κάνει και πάλιν ευτυχείς και περήφανους.
2_ Χωρίς βιασύνη, αφού κοπάσει ο θόρυβος, απαλύνει ο πόνος και ηρεμήσουν τα
πνεύματα, πιστεύω ότι μια λελογισμένη, ήρεμη και αποφασιστική συλλογική προσπάθεια
όλων των καλών και ώριμων Ανωγειανών μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.
3_ Το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου είναι: ειλικρινής και δημιουργικός οριζόντιος
διάλογος με όλους τους πολίτες των Ανωγείων, όχι μόνο με θεσμούς και νουθεσίες
από παράγοντες «εγνωσμένου κύρους». Χωρίς «αυθεντίες». Τα προβλήματα τα ξέρουν
καλύτερα αυτοί που τα ζουν και τα υφίστανται στην καθημερινότητά τους.
4_ Ας μην κάνουμε πάλι το σύνηθες λάθος να αναγάγουμε την τραγωδία σε «σύγκρουση» δύο οικογενειών. Δεν είναι ζήτημα οικογενειών, κομμάτων ή άλλων κοινωνικών ομάδων. Αυτό θα οδηγούσε στη συσπείρωση των οικογενειών όπου θα κυριαρχούσαν οι θερμοκέφαλοι και ίσως οι ανεγκέφαλοι. Ήταν δυστυχώς η κακιά ώρα
όταν, αντί της ψυχραιμίας, κυριάρχησε το θυμικό και δεν βρέθηκαν εκεί οι κατάλληλοι
άνθρωποι να το σταματήσουν. Ας μην αφήσουμε την πίκρα να γίνει θυμός και εκδίκηση. Αυτό μπορεί να φέρει άλλες συμφορές και δεν ταιριάζει στ’ Ανώγεια, στην
ιστορία τους και στους ανθρώπους τους.
5_ Η ζωοκλοπή μπορεί να κοπεί μαχαίρι, αρκεί να το αποφασίσουμε και να δεσμευτούμε ένας – ένας και συλλογικά. Με τους λίγους αμετανόητους, τι κάνουμε; Τους
νουθετούμε, τους συμβουλεύουμε ήρεμα και με σεβασμό. Αν δεν πειστούν και συνεχίσουν, τους απομονώνουμε και τους στέλνουμε συλλογικά ένα ισχυρό μήνυμα ότι η
συμπεριφορά τους δεν είναι αποδεκτή στην κοινωνία των υπεύθυνων και καλών ανθρώπων των Ανωγείων την οποία τώρα αμαυρώνουν.
6_ Με το πολύ μεγάλο πρόβλημα των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα και βλέπουμε ήδη τις άκρως αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, στην οικογένεια
και στην κοινωνία μας, Τι κάνουμε; Φαίνεται να τα έχουμε φορτώσει όλα στο σχολικό σύστημα και αυτό, από μόνο του, είναι και άδικο και αναποτελεσματικό. Οι
γονείς μου και οι πλείστοι άλλοι γονείς, δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν γιατί απλά
δεν ήξεραν. Σημειώνω ότι ο πατέρας μου έμαθε να συλλαβίζει και να κάνει αριθμητικές
πράξεις στο στρατό (Υπήρχε τότε η παράδοση όλη η ευρύτερη οικογένεια να αφιερώνεται στις σπουδές του πρωτότοκου, ο οποίος μετά θα τους φρόντιζε). Επέμεναν όμως,
μονότονα ίσως, πως εμείς τα παιδιά έπρεπε οπωσδήποτε να μάθουμε γράμματα παρά
την ανέχεια και τις άλλες δυσκολίες.
Τώρα οι καιροί και οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Χρειάζεται μια τουλάχιστον τριμερής
συμμαχία: Δάσκαλοι και καθηγητές, γονείς και κηδεμόνες και επιμορφωτικοί φορείς
(στην ουσία ολόκληρη η κοινωνία) που θα ασχολούνται ενεργά με την ανάγκη και
τα μέσα για γνώσεις, παιδεία, δεξιότητες και ξένες γλώσσες που θα προετοιμάσουν
τους νέους για την αγορά εργασίας αλλά και με αρχές και αξίες που θα διευκολύνουν
τη συμβίωσή τους στην αυριανή κοινωνία. Κοντολογίς, να διαμορφώσουμε μια κουλτούρα παιδείας και να είμαστε πάντα δίπλα στους νέους υποστηρίζοντας την προσπάθειά τους με κάθε τρόπο.
7_ Ένας - ένας και όλοι μαζί, με μια ψυχή, με σεβασμό μεταξύ μας, με αγάπη για
τον τόπο μας, ας πάρουμε τη μεγάλη απόφαση να χαράξουμε μια νέα πορεία, με
οδηγό τις ωραίες παλιές αρχές και αξίες, για έναν νέο καλύτερο κόσμο για μας
αλλά κυρίως για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
*(Δυστυχώς δεν έχω όλες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, γι’ αυτό ζητώ τη βοήθειά σας και ζητώ επίσης να συζητηθεί το
θέμα αλλά μόνο σε στενά Ανωγειανά όρια. Είναι προφανές ότι η παρέλαση στα τηλεοπτικά κανάλια δεν μας έχει κάνει καλό).
** Αναγνωρίζω ότι η επιστολή αυτή είναι μακροσκελής και ίσως κουραστική. Το θέμα όμως είναι πολύ σοβαρό, έχει
βάθος και είναι περίπλοκο. Αποφάσισα λοιπόν ότι όφειλα να καταθέσω την αγωνία και τις προτάσεις μου, ως
παρακαταθήκη, πριν φύγω.

Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων Σταυράκειου
Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων
«Εδώ υπήρχαν τ’ Ανώγεια»

Κ

άποτε υπήρχε ένα χωριό που αντιστάθηκε. Αμέσως μετά την
ολοκληρωτική καταστροφή του το 1944, πήρε φόρα και μπήκε
ξανά στη ζωή με ταχύτητα φωτός.

Μαύρα μαντήλια, μαύρα τσεμπέρια και ένα σχολειό, το Σταυράκειο Γυμνάσιο, που χτίστηκε σχεδόν πάνω στα ερείπια του πολέμου, διαμόρφωσαν τη νέα ταυτότητα των ανθρώπων που ζούσαν εδώ:
Εργατικότητα, αλληλεγγύη, φιλομάθεια, αισιοδοξία,
φιλοξενία, ευγένεια και γλέντι.

Μέσα στην περίοδο ανθοφορίας και ανάπτυξης που ακολούθησε, ξαναγεννήθηκε και ωρίμασε η περίφημη τοπική κτηνοτροφική, υφαντική,
τυροκομική, μουσική, χορευτική και ποιητική παράδοση και λίγο αργότερα το πολιτιστικό ύφος και ήθος που άρχισε να λάμπει από το τέλος
της δεκαετίας του ‘70.
Αυτό ναι, είναι η παράδοσή μας και χτίστηκε πέτρα - πέτρα.
Η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση.
Η οπλοκατοχή όπου αυτή υπάρχει, είναι για να καλύψει σκοτάδια, φόβους,
κενά και συμπλέγματα.
Είναι ο κόκκινος λεκές πάνω στην ομορφιά του άσπρου υφαντού βαμβακερού χασέ, που με κόπο έφτιαξε με τα ίδια της τα χέρια, η πρώτη και
δεύτερη μεταπολεμική γενιά Ανωγειανών.
Αυτήν την ομορφιά, που εμείς σήμερα σκοτώνουμε.
Πενθούμε θυμωμένοι, δίπλα στις οικογένειες των άδικα χαμένων χωριανών μας, Λευτέρη Καλομοίρη, Γιώργη Ξυλούρη και Μανόλη Στρατάκη.
Ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων του Σταυράκειου Γυμνασίου και Λυκείου, στο πλαίσιο των σκοπών και του πνεύματος του καταστατικού του,
ελπίζοντας και αναμένοντας στην άμεση κινητοποίηση και βοήθεια του
Δήμου, καλεί όλους τους τοπικούς φορείς και συλλόγους των Ανωγείων
(γονέων, αθλητικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς, παραγωγικούς), όχι
μόνο να ταχθούμε φωναχτά εναντίον της οπλοκατοχής, αλλά και να
αναλάβουμε δράσεις από κοινού, κατά του εγκληματικού αυτού φαινομένου και των αιτιών που το συντηρούν.
Όταν οι Γερμανοί είχαν ισοπεδώσει το όμορφο χωριό στα δυτικά της
Κρήτης, έγραψαν πρόστυχα σε μια πινακίδα:
«Εδώ υπήρχε η Κάνδανος».
Έχουμε την ευθύνη και υποχρέωση, να αναλάβουμε δράση τώρα, αν δε
θέλουμε σε λίγο καιρό να δούμε γραμμένη από τα δικά μας χέρια τη
φοβερή φράση:
«Εδώ υπήρχαν τ’ Ανώγεια».
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ
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«Μένουμε Σπίτι με Ανωγειανή Παρέα»

✞ Ένα έτος από το θάνατό του

Από τα μέσα Μαρτίου, η πανδημία του κορωνοϊού, μας ανάγκασε να προσαρμοστούμε σε μια δύσκολη και πρωτόγνωρη νέα καθημερινότητα.
«Μένουμε σπίτι», ήταν το μήνυμα που αντηχούσε από όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από στόμα σε στόμα…
Η εκ του σύνεγγυς επικοινωνία περιορίστηκε, για τους περισσότερους, στο στενό
οικογενειακό κύκλο. Πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες οδηγήθηκαν σε αναστολή, ακόμα κι αυτές των πολιτιστικών συλλόγων.
Την περίοδο αυτή, που διήρκησε για περισσότερο από δύο μήνες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν - δυστυχώς - η πιο διαδεδομένη μορφή επικοινωνίας...
Σ’ αυτή την πρωτόγνωρη για τα παγκόσμια
δεδομένα συνθήκη αδράνειας και κοινωνικής αποστασιοποίησης, ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας επέλεξε για ακόμη μία
φορά, να…δράσει, με γνώμονα και μοναδικό σκοπό, να κρατήσει, έστω και εξ αποστάσεως, συντροφιά στους φίλους και τα
μέλη του, επιχειρώντας να συμβάλει ενεργά
στην ενίσχυση της συλλογικής ψυχολογίας,
εν μέσω πανδημίας.

Βίντεο με μουσική και τραγούδια από αγαπημένους Ανωγειανούς καλλιτέχνες, που
γύρισαν οι ίδιοι με ερασιτεχνικές λήψεις, ο καθένας απ’ το σπίτι του, μας έφεραν
«κοντά», παρεΐζοντας μεν ανωγειανά, τηρώντας δε την ανάγκη παραμονής στο
σπίτι λόγω της πανδημίας.
Στη δράση αυτή του Συλλόγου, εκτός από τους ανωγειανούς καλλιτέχνες, μουσικούς
και τραγουδιστές, συμμετείχαν και οι χοροδιδάσκαλοι του Συλλόγου Κώστας Μέμμος και Κατερίνα Κωσταρέλλου, που δημιούργησαν ένα δικό τους βίντεο για να
προσκαλέσουν τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, να συμμετέχουν στη δράση
του, αλλά και τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου, που συμμετείχαν χορευτικά στο βίντεο που «έκλεισε» μοναδικά την δράση.
Η δράση «Μένουμε Σπίτι με Ανωγειανή Παρέα», που έτυχε μεγάλης αποδοχής από

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμη
Σκουλά Σωκράτη
του Αλκιβιάδη
(Γρυλιού)

Ο Σύλλογος Ανωγειανών Αθήνας ακόμη μια φορά
πλάι στα μέλη και τους φίλους του, με μια…δράση
μέσα στην…αδράνεια της καραντίνας,
που μας επέβαλε ο Covid-19.

Έτσι, με την αφιλοκερδή σύμπραξη καταξιωμένων
ανωγειανών καλλιτεχνών, ο Σύλλογος Ανωγειανών
Αθήνας προσκάλεσε τους φίλους και τα μέλη του να
παρεΐσουν Ανωγειανά, έστω και εξ αποστάσεως,
κάθε απόγευμα στις 7, μέσα από τη δράση του «Μένουμε στο σπίτι με Ανωγειανή
Παρέα», που προβλήθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου
fb ➜ https://www.facebook.com/to.idaionantron/
➜ https://www.facebook.com/ifonitonanogion/
instagram ➜ syllogos_anwgeianwn_athinas και από το κανάλι του Συλλόγου στο
YouTube ➜ https://www.youtube.com/channel/
UCtNRXMExdSRr7WhpBUAD4RQ…
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Ποιός έιδε
Άνοιξη καιρό...
Μουσική-Ιδέα: Αντώνης Μαρτσάκης
Στίχοι: Θεόφιλος Χριστουλάκης

Άλλη μια συλλογική δράση καταξιωμένων Κρητών καλλι-

το κοινό, ξεκίνησε την Πέμπτη 26 Μαρτίου και ολοκληρώθηκε την 12 Απριλίου 2020, Κυριακή των Βαΐων, ένα βήμα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα και το τόσο
διαφορετικό για όλους μας Πάσχα, που ακολούθησε,
φιλοξενώντας συνολικά 17 βίντεο, 16 που έστειλαν
οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες και το βίντεο – επίλογο
από τη χορευτική ομάδα.
Η πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά όλους τους καλλιτέχνες, που τους έκαναν
την τιμή να συμμετέχουν αφιλοκερδώς στη δράση του
Συλλόγου και συγκεκριμένα τους
Γιώργη Βρέντζο (Κάτη), Θανάση Μαυρόκωστα, Παναγιώτη Σκουλά, Χάρη Φασουλά, Μενέλαο και Γιώργη Νταγιαντά, Λευτέρη Καλλέργη, Κώστα Σκουλά,
Μαρία Σκουλά, Μανώλη Σταυρακάκη (Μερτζάνη),
Βασίλη Δραμουντάνη, Δημήτρη Σκουλά, Δημήτρη
Ξυλούρης (Κίτρο), Κώστα Βρέντζο, Μιχάλη Κουνάλη, Γιάννη Καλομοίρη (Ντουλγκέρη), Μαρίνα Δακανάλη και Κυριάκο Ταπάκη (η σειρά αναφοράς των
καλλιτεχνών ακολουθεί τη σειρά αποστολής εκ μέρους
τους των βίντεο, που διαμόρφωσαν τη δράση),
τους χοροδιδασκάλους του Συλλόγου Κώστα Μέμμο
και Κατερίνα Κωσταρέλου, αλλά και τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Έρσα Σταυρακάκη,
Μαίρη και Νάνσυ Σταυρακάκη, Εβελίνα Μουστάκα,
Ιωάννα Κουνάλη, Ραφαέλλα Σκανδάλη, Αναστασία
Πούλη – Αγγουριδάκη, Νικόλα, Φίλιππο και Περσεφόνη Φασουλά, Μανώλη Ψωμά, Γιώργο Αγγουριδάκη και Παναγιώτη Κοκοσάλη, για τη συμμετοχή και
τη στήριξή τους,
τον Δημήτρη Σταυρακάκη (Μερτζάνη) για την μεγάλη τιμή της οικειοθελούς συμμετοχής του στο βίντεο
που «έκλεισε» τη δράση του Συλλόγου Ανωγειανών
Αθήνας.
Όλα τα βίντεο της δράσης είναι διαθέσιμα στο Κανάλι του Συλλόγου Ανωγειανών Αθήνας στο Youtube.
Η Συντακτική Ομάδα της Φωνής των Ανωγείων συγχαίρει θερμά τον εκδότη της Σύλλογο Ανωγειανών
Αθήνας και εύχεται πάντα να είναι δραστήριος και ευρηματικός, στηρίζοντας με τις επιτυχημένες δράσεις του
τα μέλη και τους φίλους του, όχι μόνο στα εύκολα, αλλά
και στα πρωτόγνωρα δύσκολα, που εσχάτως βιώνουμε.
Με το καλό στο επόμενο ανωγειανό γλέντι, όπως παλιά!

τεχνών, έναυσμα της οποίας ήταν η καραντίνα, συνεπεία της
πανδημίας του Covid-19, ήταν και το ριζίτικο «Ποιος είδε άνοιξη καιρό…»
Το τραγούδι αυτό δημιουργήθηκε με την αφιλοκερδή συμμετοχή καλλιτεχνών απ’ όλη την Κρήτη και όλα τα έσοδα που προέκυψαν θα διατεθούν στο γενικό νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία” για την αγορά νοσηλευτικού
υλικού στο πλαίσιο της μάχης κατά του κορονοϊού.
Η ιδέα και η μουσική ανήκουν στον Αντώνη Μαρτσάκη, οι
στίχοι στον Θεόφιλο Χριστουλάκη, ενώ την οργάνωση και υλοποίηση της ιδέας ανέλαβαν οι Αντώνης Μαρτσάκης, Νίκος
Στρατάκης και Δημήτρης Σπυριδάκης, ο οποίος ανέλαβε και
την ενορχήστρωση - διασκευή του τραγουδιού.
Οι ηχογραφήσεις και οι λήψεις των ερμηνευτών έγιναν με ερασιτεχνικό τρόπο από το σπίτι τους, κάνοντας πράξη το επικρατέστερο «σύνθημα» της εποχής της καραντίνας «ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ», ενώ η μίξη των ερμηνευτών και το mastering έγιναν
στο στούντιο MAVRAKISOUND, με ηχολήπτη τον Μιχάλη
Μαυράκη.
Συμμετείχαν οι καλλιτέχνες Αντώνης Μαρτσάκης, Νίκος και
Γιώργος Στρατάκης, Δημήτρης Σπυριδάκης, Κωστής Σαριδάκης, Ανδρέας Μανωλαράκης, ενώ από Ανωγειανής πλευράς
συμμετείχαν οι Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
Άλλη μια αξιόλογη, αφιλοκερδή προσπάθεια για την ενίσχυση
της ψυχολογίας του κοινωνικού συνόλου εν μέσω πανδημίας,
αλλά και την ενίσχυση του συστήματος υγείας έναντι στην πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, που μας περιέβαλε.

Ποιος είδε άνοιξη καιρό
Νίκος Στρατάκης:
Ποιος είδε άνοιξη καιρό…σοκάκια ερημωμένα
με παραθύρια σφαλιχτά κι αυλές δίχως βεγγέρα
Αντώνης Μαρτσάκης:
Ποιος είδε άνοιξη καιρό…να μη βλογούνται γάμοι
κεριά να μην ανάβουνε ο Θεός να συγχωρέσει
Δημήτρης Σπυριδάκης:
Ποιος είδε άνοιξη καιρό… (εκ)κλησιές δίχως ανθρώπους
κι αμοναχό του τον Παπά τα Άγια να βγάνει
Γιώργος Στρατάκης:
Ποιος είδε άνοιξη καιρό… φαμίλιες χωρισμένες
και να δειπνούνε χωριστά οι γέροι απ’ τα κοπέλια
Κωστής Σαριδάκης:
Ποιος είδε άνοιξη καιρό… να μην ανοίγουν πόρτες
στον ξένο στο περαστικό να βρει να ξεδιψάσει
Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης:
Ποιος είδε άνοιξη καιρό…να μην γελούν κοπέλια
να μη μαζώνουν κοπελιές λουλούδια απ’ τα χωράφια
Ανδρέας Μανωλαράκης:
Ποιος είδε άνοιξη καιρό…το φόβο να πλανάτε
εγώ ‘μαι απού τα θωρώ Θέε μου ξεμίστευγέ μας
Όλοι μαζί παρέα:
Ποιος είδε άνοιξη καιρό… το φόβο να πλανάτε
εγώ μαι απού τα θωρώ Θέε μου ξεμίστευγέ μας

Ο Θεός ας αναπαύσει
την ψυχή του.

Ενύπνιον ΄88
Ήρθε ο πατέρας μου τη νύχτα
και με φώναξε.
μαθαίνω πράγματα, μου λέει,
και φοβούμαι,
να πληρώνεις το νοίκι σου
και τα κοινόχρηστα
και τα άλλα,
όπως συμφώνησες.
Μα πατέρα, του λέω,
εδώ δεν είναι το σπίτι μου,
είναι η φυλακή,
δεν το βλέπεις;
κι αυτή δεν είναι η βρύση που στάζει
είναι η ζωή μου
που στραγγίζει σταγόνα-σταγόνα.
Το ξέρω, μου λέει,
αλλά και σύ το ήξερες και υπόγραψες
και τώρα οφείλεις να πληρώσεις,
όπως όλοι μας.
Από ποιητική συλλογή
Χρίστου Ρουμελιωτάκη
Για τον Σωκράτη Σκουλά
Επέστρεψες να κοιμηθείς
στη πατρική τη γη σου
και στου πλατάνου τα κλαδιά
θα κείται η ψυχή σου
Μ΄ όλες εκείνες τσι ψυχές
του Λιβαδιού που φύγα
που λίγα τα φουσάτα του,
μετά ΄πο σας πιο λίγα.
Θυμάσαι που εκάναμε
στο Γκάζι τσι αντάρτες
και τρώγαμε με τσικουδιές
η τσι οφτές πατάτες.
Με την παραδοσιακή τη φορεσιά
που ήσου
κι όλοι να φωτογραφηθούν
ηθέλανε μαζί σου.
Και μερακλής και χουβαρντάς
βίωσες και λεβέντης
να σε ‘χει στο λημέρι του,
του άλλου κόσμου ο αφέντης
Καλό ταξίδι μερακλή
γιε του Γρυλιού Σωκράτη
γάργαρη μνήμη καθαρή
να μη σ΄ αγγίζει μάτι.
Σταύρος Βιτώρος (Αγκούτσακας)
Τα παιδιά του εκλιπόντος εισέφεραν στη
Φωνή των Ανωγείων το ποσό των 100 ευρώ.

18

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις μνήμη
Αριστείδη
Σμπώκου
(Ατζαραριστείδη)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Του Αριστείδη ό,τι κι αν πεις
είναι φτωχά τα λόγια
που ετίμησε κι εστήριξε
αθόρυβα τ’ Ανώγεια.
Αγωνιστής της ζωής, σεμνός ταπεινός τίμιος.
Πορεία ζωής, το σκληροτράχηλο Ανωγειανό αόρι στη δύσκολη περίοδο του
αντιφασιστικού αγώνα και στα πέτρινα
χρόνια των διώξεων.
Καθημερινός αγώνας για επιβίωση, κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ανθρωπιά.
Αγνός ιδεολόγος κομμουνιστής, συμπαραστάτης των κάθε κατατρεγμένων.
Με σύντροφο ζωής τη μάνα μας αφήνεις
σπουδαία παρακαταθήκη τις αρχές και
αξίες που μας ανάθρεψες και χρέος ευθύνης στην Ανωγειανή κοινωνία.
Ευχαριστούμε τους γιατρούς τους νοσηλευτές και το προσωπικό του Βενιζελείου
Νοσοκομείου για την ανθρωπιά και συμπαράσταση που μας έδειξαν.
Ευχαριστούμε τους συγγενείς τους γείτονες τους συγχωριανούς, όλους τους φίλους
και τους συντρόφους που με οποιοδήποτε
τρόπο συμμετείχαν στον αποχαιρετισμό
του πατέρα μας.
Η οικογένεια σου
Η οικογένεια του εκλιπόντος εισέφερε εις
μνήμη του το ποσό των 150 Ευρώ στη Φ.Α.

Αποχαιρετισμός
στο θείο Ατζαραριστείδη
Άντρας από παλιά κοπή
μες την καρδιά του Μάη
με ζάλα που μυρίζουνε
εκίνησε και πάει
Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψεις στη
νεκρολογία του, τη ζωή ενός ανθρώπου
που έχει σημαδέψει τη ζωή σου, ιδιαίτερα
στα παιδικά και εφηβικά σου χρόνια.
Τότε δηλαδή, που διαμορφώνεσαι ως προσωπικότητα μέσα από τα πρότυπα που
δημιουργείς.
Κι εσύ ήσουν, θείε Αριστείδη αυτός.
Ο ιδανικός άνθρωπος – πρότυπο για τη
διαμόρφωση της προσωπικότητας μας,
όλων όσοι είχαμε την τύχη να ζήσουμε δίπλα σου.
Ήσουν το έκτο στη σειρά παιδί από τα
εννέα συνολικά, του Ατζαρογιώργη Σμπώκου και της Γαρτζολολένης Καλλέργη.
Γεννήθηκες και αναθράφηκες σε μία δύσκολη εποχή, που η φτώχεια και η πείνα
ήταν τα μόνα εμφανή και κυρίαρχα στοιχεία των παιδικών σου χρόνων και έμειναν

ανεξίτηλες αναμνήσεις που μας τις περιέγραφες με παράπονο. «Κατέχετε μρε ήντα
είναι, να ναι άδειο το στομάχι μικιού κοπελιού και να κάνουν οι ψείρες καταγώγι
στο κορμί του;» μας έλεγες.
Τα γράμματα τα έπαιρνες αλλά με ήντα
υποδομή να προχωρήσεις και σε ήντα περιβάλλον;
«Καθε ταχυνή έπρεπε να κρατεί το κάθε
κοπέλι στο σχολειό ένα ξεροκούτσουρο
για να μη ποθάνουμε τση κρυγιότης. Δε
χρειγιάζεται να σας ε πω για τετράδια και
μολύβια», συμπλήρωνες περιγράφοντας
με γλαφυρότητα την κατάσταση.
Μαντρατζάκι για 3 έμπολα τη καλοκαιριά
έδινες το δικό σου αγώνα επιβίωσης συμμετέχοντας στην οικονομία του σπιτιού σας.
Βίωσες τη λαίλαπα της Γερμανικής Κατοχής στη διάρκεια της εφηβείας σου και το
κάψιμο του χωριού στην ενηλικίωση σου.
Υπάρχει μάλιστα και μια προσωπική σου
ιστορία την περίοδο αυτή.
Προσπαθώντας να προστατέψετε με τον
αδερφό σου το Σάββα τα πρόβατα σας,
βρεθήκατε στα Ορεινά της νοτικής ρίζας
για 2 μήνες περίπου, χωρίς καμία δυνατότητα επικοινωνίας, λόγω των δραματικών
συνθηκών, με την υπόλοιπη οικογένεια
σας, η οποία έφτασε στο σημείο να σας
κάνει και μνημόσυνο, νομίζοντας οτι σας
είχαν σκοτώσει οι Ναζί κατακτητές.
Η απελευθέρωση από τους Γερμανούς
ήρθε, αλλά όχι για όλους.
Στα σπίτια τω Σμπώκηδω η μεταπελευθερωτική ηρεμία και γαλήνη δεν είχε έρθει.
Ήταν στόχος και διώκονταν για την ιδεολογία τους πλέον.
Ο κομμουνισμός ήταν εφάμιλλος εχθρός
με το Ναζισμό για το μετακατοχικό Ελληνικό Κράτος.
Διώξεις, εξορίες, θύελλες και κατατρεγμοί
στην ημερησία διάταξη.
Ήταν η περίοδος που διαμόρφωθηκες ιδεολογικά και συνειδησιακά ως άνθρωπος.
Ως άνθρωπος – κομμουνιστής με την
πραγματική έννοια του όρου, που σε συνόδευε σε όλη την περίοδο της ζωής σου.
Τίμιος, εργατικός, αλληλέγγυος στο συνάνθρωπο σου, υπερασπιστής του δίκιου
και πολέμιος του άδικου.
Κομμουνιστής της ουσίας και της πράξης
και όχι της ταμπέλας της αδράνειας και
του πήγαιν – έλα.
Στη δύσκολη αυτή περίοδο σταθήκατε
δυνατοί με τους αδερφούς σου.
Αποκαταστήσατε τις αδερφές σας και δημιουργήσατε τις δικές σας οικογένειες εκπληρώνοντας το χρέος σας προς τη ζωή.
Παντρεύτηκες τη Λευκοθέα Ξυλούρη του
Ζωνού άξιο συμπαραστάτη και στυλοβάτη του σπιτιού σου, για 50 και πλέον χρόνια της ζωής σου.
Αποκτήσατε τρία παιδιά.
Το Βαγγέλη, το Γιώργη και την Ελένη που
τα μεγαλώσατε με αρχές αξίες και ιδανικά,
άξιους συνεχιστές του αγώνα σας για μιά
καλύτερη κοινωνία.
Στην πορεία προστέθηκε στην οικογένεια
και ο γαμπρός σου ο Γιώργης, άνθρωπος
κοινών αντιλήψεων και πνεύματος με το
δικό σου, κι αυτό αποτυπώνεται περίτρανα στα πέντε εγγόνια σου, που σε έκαναν
να περηφανεύεσαι τόσο γι αυτά.
Είχες μία ιδιαίτερη σχέση με τα κοπέλια
γενικότερα.
Και κυρίως με όλα σου τα ανήψια, ως κοπέλια.
Σου άρεσε να γίνεσαι ένα με μας, δείχνοντας μας την αγάπη σου και δίνοντας μας
τη συμβουλή σου.
Μόνιμες φράσεις στο στόμα σου, το «άχι
μρε κοπέλια» και το «ώφου παιδιά μου».

Για τη στάση σου αυτή οι αδερφοί σου,
στα πλαίσια μιάς ιδιότυπης μεταξύ σας
σχέσης αλληλοσαρκασμού, που είχε ως
αποτέλεσμα να παρατσουκλιάζετε ο ένας
τον άλλον, σου είχαν δώσει το προσωνύμιο «Καλόγερος».
Καλός-γέρος!!!
Δεν ήσουνα όμως μόνο καλός γέρος.
Ήσουνα και πολύ ευαίσθητος.
Ο θάνατος του ανηψιού σου του Γιώργη
σε είχε σημαδέψει την τελευταία 15ετία.
Το δάκρυ είχε μόνιμο στασίδι στην άκρη
του ματιού σου σε κάθε στόρησή του.
Βοσκός του αοριού και του χειμαδιού σε
όλη σου τη ζωή, γεμάτος ευγένεια.
Κατάλησες το βίο σου, πορευόμενος με
αξιοπρέπεια, σύνεση και ηρεμία στσι βουνοκορφές του Ψηλορείτη και στα γυρογυάλια τση Μεσσαράς έχοντας κερδίσει το
σεβασμό και την εκτίμηση των ανθρώπων.
Θείε Αριστείδη
Η Ανωγειανή κοινωνία σε αποχαιρετά
σήμερα.
Αποχαιρετά,σε μιά δυσκολη χρονική συγκυρία γι’αυτήν, έναν από τους τελευταίους ανθρώπους μιάς αλλης εποχής.
Μιας εποχής που ο λόγος, η τιμή, η ανδρεία, η συναδελφικότητα, η αλληλεγγύη
είχαν νόημα και ουσία και δεν ήταν απλές
λέξεις όπως τις χρησιμοποιούμε σήμερα
για να επαιρόμαστε ως Ανωγειανοί, ενώ
η πραγματικότητα δυστυχώς είναι εντελώς
διαφορετική βιώνοντας την.
Θείε Αριστειδη
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που
πρόσφερες στο διάβα τση ζωής σου.
Στην Ανωγειανή κοινωνία, στην οικογένεια μας, στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου,
στα ανήψια σου.
Ενα μεγάλο ευχαριστώ, που μου έδωσες
σήμερα το δικαίωμα, να στέκομαι με υπερηφάνεια πάνω από το φέρετρο σου και
να μπορώ να πω τη μαντινάδα που αποτυπώνει πραγματικά την 94χρονη πορεία
τση ζωή σου:
ΧΕΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΡΠΑΞΑΝΕ
ΞΕΝΟ ΨΩΜΙ ΝΑ ΦΑΝΕ
ΑΥΤΑ ΚΡΑΤΟΥΝΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΟΣΟ ΒΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΝΑΙ
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας θείε.
Βασίλης Σμπώκος (Ατζαροβασίλης)

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΒ ΑΝΩΓΕΙΩΝ του ΚΚΕ
στον ΣΜΠΩΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ή ΑΤΖΑΡΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
Αποχαιρετούμε σήμερα έναν ιδιαίτερα
αγαπητό σύντροφο, βετεράνο του ΚΚΕ,
ένα από τους τελευταίους της γενιάς των
Ατζαάδων, τον Ατζαραριστειδη .
Ο Ατζαραριστειδης σε όλη του την ζωή
υπήρξε πιστός στα ιδανικά και τις αξίες
του σοσιαλισμού – κομουνισμού, μη επιτρέποντας ποτέ του την υπαναχώρηση,
ταλάντευση ή συμβιβασμό με τις ιδέες και
την κοσμοθεωρία του ΚΚΕ.
Βίωσε την λαίλαπα του φασισμού με αποκορύφωμα το κάψιμο του χωριού το 1944.
Στάθηκε αρωγός και προσέφερε κάθε βοήθεια σε αγωνιστές καταδιωκομένους την
περίοδο του εμφυλίου, αλλά και μετέπειτα,
παρά το συνεχή και αδιάλειπτο κυνηγητό
και έλεγχο των δυνάμεων της αντίδρασης
του κράτους μετεμφυλιακού κράτους.
Σήμερα αποχαιρετώντας τον, στεκόμαστε
με δέος, αλλά και με υπερηφάνεια, που
στις τάξεις του ΚΚΕ είχαμε έναν σύντροφο σαν τον Ατζαραριστείδη.
Η στάση ζωής του και το παράδειγμα του
για μας, θα είναι οδηγός και υποσχόμαστε

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ότι θα το ακολουθήσουμε χωρίς υπαναχωρήσεις ή ταλαντεύσεις, όπως ακριβώς
έκανε και αυτός σε ολόκληρη την ζωή του.
Στην οικογένεια του τα παιδιά και την σύζυγο του, τους υπολοίπους συγγενείς, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια και να είναι
υπερήφανοι για τον Ατζαραριστείδη γιατί εμείς δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ .
ΑΝΩΓΕΙΑ 19.05.2020

Η Κ.Ο. ΑΝΩΓΕΙΩΝ του ΚΚΕ

Εις μνήμη
Αριστείδη
Φασουλά

ντροφος και αφοσιωμένη σύζυγος στάθηκε η Λουκία Παπαδιού, με την οποία δημιουργήσατε μια όμορφη και δεμένη οικογένεια με τρία παιδιά, για τα οποία πάντα
ένιωθες μεγάλη αγάπη και ιδιαίτερη υπερηφάνεια, αφού υιοθέτησαν και εφάρμοσαν στη ζωή και στις δικές τους οικογένειες τις υψηλές αξίες και αρχές από τις
οποίες διαπνεόσουν κι εσύ.
Σε όλους μας θα λείψει η ζεστασιά που εξέπεμπες, η δυνατή και καθαρή φωνή σου, η
νηφάλια, συχνά αυτοσαρκαστική αλλά
ποτέ προσβλητική, πάντοτε όμως αισιόδοξη αντιμετώπιση της ζωής, την οποία κοιτούσες κατάματα και χωρίς φόβο.
Η εγγονή σου Ανθή σε αποχαιρέτησε με
τους παρακάτω στίχους:
Σαν τ’ ουρανού το απέραντο
ήτανε κι ψυχή σου
Να ’σαι καλά εκεί που πας,
για πάντα η θύμησή σου
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε! Αιωνία σου η μνήμη!
Εις μνήμη του εκλιπόντος η οικογένειά του
εισέφερε στη Φ.Α. το ποσό των 100,00
ευρώ.

Αγαπημένε μου θείε Αριστείδη,
Σε αποχαιρετήσαμε όλοι μαζί, οι δικοί σου
άνθρωποι, στις 25 Απριλίου του δύσκολου
2020, μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες του
κοινωνικού απομονωτισμού και με ένα
τρόπο που κανένας μας δε φανταζόταν.
Για κάποιους μπορεί να υπήρξες ένας άνθρωπος 94 ετών που έφυγε πλήρης ημερών. Για μας, όμως, είσαι οι μνήμες, τα
βιώματα, η ζωή μας που στις διαφορετικές
φάσεις της σε συμπεριλάμβανε πάντοτε.
Άνθρωπος αγνός, άδολος, γενναιόδωρος
με όλους τους δικούς σου, χωρίς να κάνεις
διάκριση ανάμεσα στα παιδιά, τα εγγόνια
ή τα ανίψια σου, για τα οποία με ανιδιοτέλεια και αγάπη ανέλαβες τη θέση του
πατέρα, που έφυγε.
Αυθεντικός και συνεπής εκφραστής του
ανωγειανού πνεύματος αφομοίωσες και
υπηρέτησες αταλάντευτα, μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής σου, τις αρχές με τις
οποίες γαλουχήθηκες στην πατρική γη:
πηγαίο και απροσποίητο σεβασμό προς
όλους, εντιμότητα και ειλικρίνεια, ψυχική
αγνότητα και συναισθηματική γενναιοδωρία, τιμή στην οικογένεια στενότερη και
ευρύτερη, ευλαβική τήρηση των παραδεδομένων αρχών. Κυρίως, όμως, αγάπη για
τον άνθρωπο και τη ζωή.
Τυπικά αγράμματος, αλλά με την βαθιά
παιδεία των ανθρώπων που δεν καταδέχονται τη μιζέρια και τη μικροπρέπεια,
που δε φείδονται συναισθήματα, που μετατρέπουν το άχθος σε αφιλόκερδη προσφορά και ανυπόκριτο ενδιαφέρον για τον
συγγενή, τον φίλο, τον γείτονα, τον συγχωριανό.
Ανδρώθηκες στη διάρκεια του δύσβατου
και εθνικά ταραχώδους 20ου αιώνα με αποτυπωμένα στην ψυχή και το μυαλό σου τα
βιώματα της κατοχής και του αδελφοκτόνου πολέμου και των πολιτικών συνεπειών
του. Η μοναδική στιγμή που ο φόβος σε
βρήκε ευάλωτο ήταν, όταν, λόγω της ζοφερής κατάκτησης, επενδύθηκε στην αθωότητα της ηλικίας σου η τροφοδοσία των
βοσκών. Στα μεταγενέστερα χρόνια και για
όλους μας οι δικές σου αφηγήσεις και τα
προσωπικά σου βιώματα αθροίζονταν στην
ιστορική μας μνήμη και τη χρωμάτιζαν.
Στη διαδρομή της ζωής σου ισότιμη σύ-

Εις μνήμη
Στελή
Σταυρακάκη

Είναι όντως δύσκολο να αποχαιρετά κανείς τα πρόσωπα, τα σύμβολα και τα πρότυπα με τα οποία γαλουχήθηκε η παιδική
ψυχή με το πρώτο της άνοιγμα στον κοινωνικό κόσμο.
Αγαπημένε μας παππού, έχοντας την πεποίθηση ότι αυτή τη στιγμή αποτυπώνω τη
συγκίνηση όλων των εγγονών σου, παίρνω
στους αδύναμους ώμους μου το βάρος του
αποχαιρετισμού που συνοδεύεται από μνήμες, είκονες, κουβέντες σοφές, λόγια απέριττα, μα κυρίως ηθικά μηνύματα που
αποτελούν ειδικά για μας τους νέους
πλούσια παρακαταθήκη.
Ξέρω πως ήσουνα ολιγόλογος και σεμνός.
Δεν θέλω να σε αποχαιρετήσω με μεγάλα
λόγια που δεν έχει ανάγκη η πολύπαθη
ζωή σου, η αξιοπρεπής στάση σου και το
τίμιο ψωμί που έβγαλες με τον ιδρώτα σου.
Παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, γνώρισες από τα πρώτα την σκληρότητα της
ορφάνιας, στερήθηκες την ανεμελιά της
παιδικής ζωής που χαρίζει πάντα σε τουτόν τον κακοτράχαλο τόπο, η πατρική
παρουσία. Έτσι, πειθαρχημένος μαζί με
τα υπόλοιπα αδέρφια σου, ακολούθησες
τις συμβουλές της χήρα μάνας σου που
στάθηκε και πατέρας μάζι στο πλευρό
σας, και που μπόλιασε στην ψυχή σας το
φίλτο του φιλότιμου και της αγαπής προς
τον άνθρωπο. Φίλτρο που βρήκε την έκφασή του στη σταθερή σχέση αγάπης και

σεβασμού που είχες με την σύζυγο και
γιαγιά μας, Αγαθούλα.
Με αυτόν τον ηθικό εξοπλισμό, αντιπάλευσες την φτώχια, τις στερήσεις και δεν
ακολούθησες τον εύκολο δρόμο, τιμώντας
τις παραδόσεις και τς αξίες που σου δόθηκαν. Υπερασπίστηκες με όλες σου τις δυνάμεις τις κομμουνιστικές ιδέες, μυημένος
σε αυτόν τον δρόμο από τον συγγενή και
φίλο σου, Μιχάλη Σταυρακάκη του Πανιά
και υποστήριξες τους κατατρεγμένους
στις τρύπες της Νίδας την δύσκολη περίοδο της καταστολής. Θέλησες να ανοίξεις
μια χαραμάδα στον ήλιο για μια κοινωνία
του δίκιου, της δουλείας, της μόρφωσης
και του πολιτισμού.
Ήρεμος και γαλήνιος πάντα, δίδαξες στα
παιδία σου και σε εμάς, την υπομονή και
την ευγένεια, την προσπάθεια και τον
αγώνα απέναντι σε ό,τι στενεύει την ψυχή
και το μυαλό. Για αυτό χαιρόσουν την
πρόοδό μας στα γράμματα, μα και τη
συνέπεια και την εργατικότητα όσων
ανέλαβαν το δύσκολο έργο που φέρνει το
ψωμί στο τραπέζι μας και αυτό μας έδινε
πάντα δύναμη σ’όλες τις δοκιμασίες που
περάσαμε μέχρι τώρα, εξοπλίζοντας μας
για όσες θα έρθουν στο μέλλον.
Στάθηκες και στέκεσαι αγαπητό και ιερό
πρότυπο για μας.
Καλό ταξίδι πολυαγαπημένε παππού.
Η εγγονή σου,
Αγαθούλα Σταυρακάκη
Αγαπημένε Στελή,
Σκέπτομαι πως ότι πραγματικά αξίζει δεν
μεταφέρετε εύκολα με λόγια. Στις δύσκολες και πάλι μέρες για την μικρή μας κοινωνία και όχι μόνο, που κοιτάμε πίσω για
να δούμε από που ήρθαμε και που θέλουμε να πάμε, τι αξίζει να κρατήσουμε και
γιατί, εγώ σε κρατάω σαν ακριβή κληρονομιά του πολιτισμού μας. Είσαι για μένα
μια ελπίδα και ένα φως Νιδιώτικο καταμεσής της άνοιξης.
Υψώσαμε κάποια χρόνια πριν σε γάμο τα
ποτήρια μας και σου είπα:
-Στην επανάσταση να πιούμε.
Τα μάτια σου έλαμψαν, τα χείλη σου χαμογέλασαν. Ήσουν ο ίδιος η επανάσταση
που ονειρεύομαι ίδια με το καθαρό σου
βλέμμα, ίδια με τα πολυδουλεμένα χέρια
σου, ίδια με το καθαρό σου μέτωπο, χασές
κατάλευκος η συνείδηση σου.
Όταν θα έρθει η πολυπόθητη επανάσταση
θα πρέπει να περιέχει εσένα. Αλλιώς όχι.
Καλοστραθιά ήρεμε αγωνιστή,
Μαρία του Κίκη και της Κίκενας

Μαντινάδες:
1.Γιαλάφτης
Άντρα από παλιά κοπή
μ’ αισθήματα γεμάτα
το Περαχώρι εμόρφιζες
με ζάλα μυρωδάτα.
2. Ο εγγονός σου, Μιχάλης Μαθιουδάκης
Τον τάφο εξομπλιάσατε
να ΄χει περίσσο κάλος
γιατί κοιμάται σύντροφος
Κομμουνιστής μεγάλος.
Το ήθος, ο σεβασμός
και οι όμορφοί σου τρόποι
σε κάνανε ξεχωριστό
και σ’ αγαπούν οι άνθρωποι.
Το Σταυρακάκη το Στελή
πενθεί το περαχώρι
έναν απ’ τσοι παλιούς καλούς βοσκούς
στ’ Ανωγειανό αόρι.

Για τον
Νικήτα
Χαραλάμπου
Χαιρέτη

από τον Πολύδωρο Αεράκη

Ε, τον άτιμο, τον ύπουλο τον Χάρο, ώρα
την βρήκε να διαβεί από Ανωγειανές
αποστροφές, να κουρσέψει τον καλύτερο του τόπου και να μας στερήσει το
δικαίωμα να τον αποχαιρετήσουμε με
τσι καλύτερες τιμές που του αξίζουν.
Σήμερα τα Ανώγεια και όχι μόνο, πενθούν γιατί δε θα ξαναδούν τον άνθρωπο
που τίμησε με την ανθρωπιά του, την
αξιοπρέπειά, τον σεβασμό, την ειλικρίνεια και την προσφορά του, τα Ανώγεια
και την Κρήτη.
Η ζωή του Χαιρέτη Νικήτα ήταν γεμάτη
δράση, πάντα πρόθυμος να «σβήσει» με
την πειθώ και το κύρος του τις «φωθιές»
του μίσους και να ηρεμήσει εκείνους που
ξέφυγαν από τους κανόνες του σεβασμού και της λογικής. Στα «πέτρινα»
χρόνια του διχασμού, ο Νικήτας Χαιρέτης ακολουθώντας την παράδοση των
Χαιρέτηδων να μην ακούν τις σειρήνες
του διχασμού και του μίσους, πάλεψε για
την συμφιλίωση και προστάτευσε αντρίκεια και με κίνδυνο τη ζωή του και της
οικογένειάς του, πολλούς αγωνιστές
αντάρτες της απέναντι από τις δικιές του
ιδέες, όχθης.
Στους ήρεμους καιρούς η έγνοια του
ήταν πώς να πάνε τα Ανώγεια μπροστά,
πώς να μην τα γονατίσουν οι αντιπαλότητες, πώς να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων, πώς να υπάρξει πρόοδος.
Οι Ανωγειανοί για όλες αυτές τις αρετές
του, τον τίμησαν στέλνοντάς τον στο
Δημοτικό Συμβούλιο των Ανωγείων επί
Δημαρχίας Γιώργη Κλάδου και η πίστη
μας ότι όσο ήτανε εκεί θα υπεράσπιζε τα
δίκαια και τα σωστά, ήταν απέραντη.
Εκείνη την εποχή, με Δήμαρχο το Γιώργη τον Κλάδο, τον Πολιτιστικό σύλλογο
Ανωγείων και πολλούς εθελοντές, ξεκινήσαμε τον πολιτιστικό Αύγουστο, για
να τιμήσουμε τους ήρωες και τους νεκρούς του πολέμου του ’40 ονομαστικά.
Τότε ακούστηκε για πρώτη φορά το
μοιρολόι μελοποιημένο από τον Νικηφόρο Αεράκη για το ολοκαύτωμα των
Ανωγείων «Ω! Παναγιά μου Ανωγειανή». Τότε για πρώτη φορά χορέψαμε και
τραγουδήσαμε μαζί με τους αναστημένους ήρωες μας. Και ύστερα ήρθε το
επίσημο Κράτος να αποδώσει τιμές και
ύστερα όλοι οι καλλιτέχνες της Ελλάδας
να τραγουδήσουν και να τιμήσουν την

Αντίσταση των Ανωγειανών και το
Ολοκαύτωμα τους εναντίον του Γερμανό-φασισμού. Τότε ξεδιψάσανε τα Ανώγεια παίρνοντας το νερό από τ’ Αγρίδια
και ο Νικήτας ήταν συμπρωταγωνιστής
σ’ αυτό. Τότε έγινε το θέατρο προς τιμήν
του Νίκου Ξυλούρη, τότε άρχισαν οι
ανασκαφές στη Νίδα στο Ιδαίον
Άντρον. Τότε η ανάπτυξη και η πρόοδος
των Ανωγείων έγινε γνωστή παντού
στην Ελλάδα.
Κι όταν τα Ανώγεια βρέθηκαν στην πιο
δύσκολη της πορείας του μετά τη Χούντα, ο Νικήτας με δυο τρεις συμπρωταγωνιστές του μπροστάρηδες και 150
Ανωγειανούς, έσωσαν την αξιοπρέπεια
και την ΤΙΜΗ των Ανωγείων για την
οποία νιώθουμε σήμερα περήφανοι και
ανυποχώρητοι σε ιδανικά και αξίες. Ο
Νικήτας είναι μέρος της ιστορίας των
αγώνων των Ανωγείων, γιατί ένα σημαντικό κεφάλαιο σε αυτήν το έχει γράψει αυτός.
Σήμερα στα Ανώγεια υπάρχουν πολλοί
νέοι άνδρες, δυνατοί και περήφανοι που
πρέπει να μπουν μπροστάρηδες στις παραγγελιές των προγόνων μας, να μην
αφήσουν τον ιό της παρακμής να περάσει τα τείχη του κάστρου, να μην υποστείλουν τη σημαία του αγώνα της ανθρωπιάς και της τιμής, για να είναι αντάξιοι αυτών που μας παρέδωσαν το
συμβόλαιο των αξιών και των ιδανικών
του τόπου και όπως μας παραγγέλνει ο
μεγάλος μας ποιητής Γιώργης Καράτζης
στα «Δίλογα», ας πορευτούμε σ ’ένα
μακρινό ταξίδι της θύμησης μαζί του με
το ποίημα «Παραινέσεις»:
«Σαν τα πουλιά π’ ανάλαφρα
γύρω μου φτερουγίζουν,
γροικώ τα λόγια των παλιώ
και την ψυχή μου αγγίζουν,
εκείνων απού φύγανε,
μα μ’ ένα κι άλλο τρόπο,
τιμήσανε και με πρεπιά
στολίσανε τον τόπο.
Κι εδά γροικώ τα λόγια ντως
στο φύσημα τ’ ανέμου
και δίπλα μου ολοζώντανοι
πως είναι φαίνεται μου και λένε πάντα:
«Στση τιμής το δρόμο πορπατείτε,
και τσ’ ανθρωπιάς
πάντα ψηλά το νάμι να κρατείτε».
Γι’ αυτό και εμείς το λόγο ντως
να ‘χομε φυλαχτάρι,
και την παραγγελιά ντων -ε,
μαχαίρι στο θηκάρι.
Κάθε μας στραβοπάτημα
κάθε κακή μας πράξη,
φτάνει στα βάθη του καιρού
τη μνήμη ντως να βλάψει
κι ο καθαείς στο διάβα ντου
στο δρόμο το δικό ντου,
με την καλή του αθιβολή
τιμά και το χωριό ντου…»
Με τα παιδιά του Αγάπη, Χαράλαμπο
και Γιάγκο. Με τα αδέρφια του Σοφοκλή και Γιάννη. Με την οικογένεια των
Χαιρέτηδων. Συμπάσχουμε και συμπορευόμαστε στη λύπη τους και θα τιμούμε
πάντα τη μνήμη του γιατί ήταν και δικός
μας φίλος και δικός μας άνθρωπος.

ο Σύλλογος Ανωγειανών
της Αθήνας
και η Συντακτική Ομάδα
της Φωνής των Ανωγείων

σας εύχονται
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